حديث الشيعة
ومدلول ظاهرة االختالف فيه
كتبه :حممد طـه كران
يشرتك أهل السنة والشيعة يف األخذ بالقرآن كمصدر للترشيع ،ورغم شيوع القول بتحريف القرآن عنـد
الشيعة ،فهم مأمورون باعتامد هذا القرآن الذي بني أيدينا إىل زمان ظهور القائم.
وكام اشرتكت الطائفتان يف اعتبار القرآن مصدرا للترشيع ،فكذلك اشرتكتا يف االعتامد عىل السـنة ،إال أن
سنتهم ختتلف عن السنة عند أهل السنة ،ويمكن لنا أن نعرض عن التمييز الدقيق بني مفهوم السـنة عنـد
كل طائفة ،ونخلص -ألغراض عملية -إىل القول بأن السنة عند أهل السنة هي ما تتضمنه كتب حـدي
أهل السنة ويف طليعتها الكتب الستة كالصحيحني والسنن األربعة واملسانيد واملعاجم؛ بيـنام السـنة عنـد
الشيعة هي ما حتتوي عليه مصادرهم احلديثية وأمهها الكتب األربعة :الكـايف للكلينـي ،ومـن ال

ـ

الفقيه للصدوق ابن بابويه ،وهتذيب األحكام واالستبصار كالمها أليب جعفر الطويس.
وبعد :فلام كان كل من الفريقني يدعي أنه هو عىل احلق الـذي أنزلـه اع عـىل حممـد هللـىل اع عليـه وآلـه
وسلم ،وأن غري من الفرق إنام ضل عن احلق لتلقيهم السنة عن غري أهلها ،والعتامدهم عىل مصادر غـري
موثوق هبا ،مصادر تالعبت هبا أيدي املفرتين ،حتتم النظر فيام يعتمد عليه كل منهام من مصادر الترشـيع،
والقرآن ملا كان موضع التقاء بني الطائفتني -ولو عىل السطح النظري -مل يبق النظر إال يف السنة ،أهيام سنة
حممد احلقيقية :سنة أهل السنة ،أو سنة الشيعة اإلمامية ،وهلذا الغرض فإننـا سـون نسـلل الضـوء عـىل
تراث السنة عند الشيعة ،وباع التوفيق.
*********

أساس عقيدة اإلمامية هو اإلمامة ،وتعني هذ العقيدة أن اع تعاىل عـني مـن بعـد حممـد هللـىل اع عليـه
وسلم اثنا عرش إماما وظيفتهم القيام برتاث النبي هللىل اع عليه وآله وسـلم وحفظـه وأدا ، ،فهـو املبلـ
عن الرسول هللىل اع عليه وسلم ،ولكـي يكـون أدا ،سـاملا مـن وهـم أو خطـأ فقـد زودهـم اع تعـاىل
بالعصمة ،فهم األئمة املعصومون ،يبل الالحق منهم عن السابق بالغا ساملا من أي نقص يعرتي البرشـ،
معصوما بعصمة اع جل وعال.
واستمرت هذ السلسلة إىل اثنى عرش إماما ،ولكل إمام أهللحاب يدونون مـا يتلقـون عـن إمـامهم مـن
السنة ،ومل ال يدونونه وهو اإلمام املعصوم قيم تراث جد املصطفى هللىل اع عليه وآله وسلم وكيـف ال
يكتبون عنه وهو خازن علوم حممد واملبل عنه بتعيني اع تعاىل ،وعند التوراة واإلنجيـل والقـرآن بخـل
أمري املؤمنني ،وهو وأجداد يفوق يف املنزلة أويل العزم من الرسل ،وختضع لسلطانه ذرات الكون بأرس
لذا ،فإن كل إمام كان هو املصدر املعصوم للسنة يف حياته ،أما غري فـام هـم إال رواة أهللـابوا وأخطـأوا،
فمهام دونه أهللحاب إمام من األئمة من كتب يف حياته ،إذا مات إمام زمـامم حـل اإلمـام ادديـد حملـه،
وأهللبح هو املصدر للسنة ،ومل تبق إىل مدونات أهللحاب أبيه حاجة.
لذا ،فإن املتوقع بعد سلسلة من األئمة املعصومني لكل منهم أهللحابه يـدونون السـنة عنـه ،املتوقـع بعـد
سلسلة ذهبية معصومة كهذ أن تكون السنة عند أتباع هؤالء األئمة كلهـا مرويـة هبـذا اإلسـناد :اإلمـام
الثاين عرش ،عن أبيه ،عن أبيه ،عن أبيه ....إىل أن يبل عيل بن أيب طالب عـن حممـد رسـول اع هللـىل اع
عليه وآله وسلم ،وهذا ما افتخر به بعض شعراء الشيعة يف قوله:
إذا شئت أن ختتار لنفسك مذهبا

ينجيك يوم احلرش من هلب النـار

فدع عنك قول الشافعي ومالك

وابن حنبل واملروي عن كعب أحبار

وخـذ من أناس قوهلم ورواهتم

روى جدنا عن جربائيل عن الباري

وأساس هذا االفرتاض -أي أن تكون السنة كلها مروية هبذا اإلسـناد الـذهبي -هـو أن عنايـة اع تعـاىل
بسالمة تبلي الرشع بل إىل أنه تعاىل مل يكتف برواة عاديني حلفظه وهلليانته من الضياع وأدائه إىل األجيال
الالحقة ،بل جعل لألمة هداة مهديني وأئمة معصومني ،كل ذلك كيال يتطرق اخلطأ والوهم إىل شيئ من

هذا الرتاث العظيم ،فام كان اع ليرتك األمة عياال عىل رواية ناقلني من البرش غري معصـومني يعـرتهيم مـا
يعرتي البرش من اخلطأ والنسيان ،ما دام أنه قد نصب هلم من ال يتصور يف حقـه شـيئ مـن ذلـك ،وهـذ
فلسفة العصمة التي تدعيها الشيعة ألئمتهم.
بعد بيان النظرية ننزل إىل ساحة احلقيقة ،ونتوجه إىل كتب احلـدي عنـد الشـيعة لنـرى مـدى موافقتهـا
للنظرية ،وعند ذلك نفاجأ أيام مفاجأة! ال نجد فيها رواية واحدة مروية لنا بسلسـلة الـذهب املعصـومة!
ولنأخذ عىل سبيل املثال بعض األبواب من أهللول الكايف،
باب فرض طاعة األئمة ( 141/1من طبعة األضواء) :فيها  11حدي
 األول عن زرارة عن اإلمام الباقر الثاين عن أيب الصباح عن اإلمام الصادق الثال عن بشري العطار عن اإلمام الصادق الرابع عن احلسني بن املختار عن بعض أهللحابنا عن اإلمام الصادق اخلامس عن أيب احلسن العطار عن اإلمام الصادق السادس عن أيب الصباح الناين عن اإلمام الصادق السابع عن احلسني بن أيب العال عن اإلمام الصادق الثامن عن معمر بن خالد عن اإلمام الرضا التاسع عن أيب بصري عن اإلمام الصادق العارش حممد بن زيد الطربي عن اإلمام الرضا احلادي عرش عن أيب سلمة عن اإلمام الصادق الثاين عرش عن حممد بن فضيل عن اإلمام الباقر الثال عرش إسامعيل بن جابر عن اإلمام الباقر الرابع عرش عن أيب إسحاق عن بعض أهللحاب أمري املؤمنني اخلامس عرش عن حممد بن حازم عن اإلمام الصادق السادس عرش عن احلسني بن أيب العال عن اإلمام الصادق -السابع عرش عن عبد األعىل عن اإلمام الصادق

وهذا وإن كان بابا واحدا فقل ،فإنه باب اخرتنا هللـدفة بمجـرد فـتح الكتـب ،ال باالنتقـاء والتصـفح،
والذي يرا الناظر يف روايات هذا الباب من التقاء معظم األسانيد باإلمامني الصادق والباقر عـن طريـق
أهللحاهبم ال عن طريق األئمة من ذريتهم ،هو ظاهرة معكوسة يف سائر الكتـاب ،بـل ويف سـائر الكتـب
األربعة.
وإن تعجب من هذ الظاهرة فأعجب منه أمر آخر ،وهو أن اإلمام الثـاين عرشـ ال روايـة عنـه يف الكـايف
أهللال ،علام بأن الكليني كان معارصا لسفرائه األربعة كلهم ،فام بال الكليني يعتمد عىل رواة عىل اهلـام
وهو قادر عىل أخذ السنة من معارصيه عن اإلمام املهدي الذي ما رزقه اع العصمة إال ليبل "عن جـدنا
عن جربائيل عن الباري"
(وباملناسبة فإين عثرت عىل هذ النكتة ملا سمعت من شيعي أن اإلمام البخاري منحرن عن أهـل البيـت
ألنه أعرض عن الرواية عن اإلمام احلسن العسكري مع أنه كان معارصا له ،فراجعت األمـر وقلـت لـه:
"لو كان ذلك يثبت نصب البخاري فالكليني أنصب الناهللبني!" ثم تبني يل أن أهللل هذا اإللزام جاء من
عبد احلسني يف املراجعات).
وإن من ذلك عجبت فإليك عجيبة أخرى :عثامن بن سعيد العمري ،السفري األول ،ذلـك الرجـل الـذي
متتع باالتصال باإلمام الغائب فكان بفضل هذا االتصال خري ناقل عن اإلمام الغائب عن آبائه ،ال نجد له
رواية يف الكتب األربعة عن اإلمام الثاين عرش ،بل وال عن اإلمام احلادي عرش الذي اشتهر بخدمته! فقد
ذكر األردبييل يف جامع الرواة ( )355/1له مخسة أسانيد يف التهـذيب والكـايف ال يصـل واحـد منهـا إىل
العسكري أو الغائب ،وإليك هذ الطرق الستة:
 -1عثامن بن سعيد العمري عن حممد بن سليامن عن ميمون البان عن اإلمام الصادق
 -1عثامن بن سعيد العمري عن عبد الكريم اهلمداين عن أيب متامة عن اإلمام ادواد
 -5عثامن بن سعيد العمري عن رجل عن اإلمام الصادق
 -4عثامن بن سعيد العمري خيرب عن ر،يته للقائم
 -3عثامن بن سعيد العمري عن عبد احلميد بن عيل الكويف عن مهاجر األسدي عن اإلمام الصادق

وإن هذا ليثري يف ذهن الناظر تسا،الت كثرية ،فهال كان للعمري شغل غري مجع املال وإظهار التوقيعات
وهال وجد الكليني -وهو يعارص يف بغداد -يف تلك التوقيعات ما وجـد الئقـا بـأن يدخلـه يف كتابـه
وهال كانت لتلك التوقيعات وظيفة غري لعن امللعونني الذين نافسوا العمري وابنه عىل السـفارة ،ومـدح
هؤالء السفراء املأمونني عىل مجع اخلمس وسهم اإلمام
لنرتك األب وننتقل إىل االبن حممد بن عثامن السفري الثاين الذي ظل يف السفارة ما يقرب من نصف قـرن،
ويفيدنا األردبييل ( )141/1أن الشيخ الطويس يف الفهرست ذكر حممد بن سعيد فيمن مل يرو عن األئمـة
أهللال! وذلك أنه رمز إليه برمز "مل" .مخسني سنة وال رواية عن اإلمام الذي يزعم االتصال به!  إن هـذا
لشيئ عجاب! ما سمعنا هبذا يف امللة اآلخرة إن هذا إال اختالق! 
وأما الرواية الوحيدة التي يـذكرها األردبـييل ( )142/1للسـفري الثالـ أيب القاسـم احلسـني بـن روح
النوبختي ،وهي يف التهذيب ( )35/6فهي عن أيب القاسم عن حممد بن زياد عن أيب هاشم ادعفري عن
اإلمام ادواد.
وأما رابع األربعة أبو احلسن السمري فهو أفقرهم رواية ،فال رواية له يف كتـب احلـدي  ،وال ذكـر لـه يف
كتب الرجال املتقدمـة ،وإنـام أورد ذكـر العالمـة احلـيل يف اخلالهللـة متـأخرا عـىل مـا يف جـامع الـرواة
(.)331/1
*******
ثبت بام سبق أن السلسلة املعصومة مل تؤد للشيعة دورها الذي من أجله أودعها اع العصمة ،فلنسـأل :إن
مل يعتمد مؤلفوا الكتب األربعة يف تلقي السنة عىل هذ السلسة فعالم اعتمـدوا وإن مل يسـتقوا احلـدي
من أئمة أهل البيت مبارشة فعمن استقوا سبق اإلشـارة إىل جـواب هـذا السـؤال يفمـال يف بعـض مـا
أوردنا سابقا ،واآلن نجيب عنه تفصيال:

مصادر تلقي السنة هلؤالء املؤلفني كانت تلـك الكتـب التـي مجعهـا أهللـحاب األئمـة خصوهللـا البـاقر
والصادق ،وهذ الكتب هي التي تعرن عند الشيعة بـ"األهللول األبعامئة" ،و قد بني لنا الشيخ الصدوق
وشيخ الطائفة أبو جعفر الطويس بيانا شافيا ال خفاء فيه أمام يعتمدان عىل هذ األهللـول ،حيـ أمـام ال
يسوقان احلدي يف كتبهام بأسانيدمها الكاملة ،بل يبدأ اإلسناد عندمها بذكر مؤلـف األهللـل املعتمـد مـن
األهللول األربعامئة ،وذكرا يف آخر كل من الفقيه التهذيب واالستبصار مشيخة حتمل طـرقهام إىل أولئـك
املؤلفني القدماء أهللـحاب األهللـول األربعامئـة (وإن كـان يف تلـك املشـيخات أيضـا بعـض الـنقص)،
فاعتامدمها عىل تلك األهللول أمر ال شك فيه.
أما الكليني فطريقته يف رسد أحادي الكايف ختتلف عن طريقة هللاحبيه ،فهو يسوق اإلسناد كامال منه إىل
اإلمام ،ولئن كان يف ذلك ما قد يشكك يف اعتامد عىل تلك األهللول ،فقد حقـق التقـي املجل ـ -وهـو
والد العالمة حممد باقر املجل

هللاحب البحار -أن الكلينـي ال خيتلـف عـن ابـن بابويـه والطـويس يف

االعتامد عىل األهللول األربعامئة ،قال يف رشحه عىل الفقيه (( "" :)33/1وهذا النص أخذنا من الدكتور
خالد حممود يف كتابه باالنجليزية  The Authenticity of Hadithص  ،111فحي أن هذا تعريب
لكالم التقي املجل

املرتجم عند الدكتور خالد حممود فالعبارة ختتلف عن عبارة املجل )" :حممـد بـن

يعقوب الكليني وإن مل يرصح بأنه يعتمد عىل تلك الكتب ،إال أننا بفضـل حتقيقنـا نسـتطيع أن تثـق ،بـل
نتيقن لعدة أسباب أنه يروي أحاديثه عن تلك األهللول".
وملزيد التأكد ننقل ما قاله واحد من أجل علامء الشيعة يف هذا الصدد:
قال الشهيد الثاين زين الدين العاميل يف كتابه االدراية ص" :1وقد مجع املتقـدمون مـا وهللـل إلـيهم مـن
أحادي أئمتنا سالم اع عليهم يف أربامئة كتاب سموها "األهللول" وكان عليها اعتامدهم كـ"أهللل مجيـل
بن دراج" و"أهللل زرارة" وهكذا ،وقد تصدى بعض مشاخينا دمعها وترتيبها يف كتـب خاهللـة ،تقريبـا
غىل املتناول ،وأحسنها الكتب األربعة التي عليها املدار يف هذ األعصار ،وهي كتاب الكـايف ملحمـد بـن
يعقوب الكليني (ت513هـ) الذي مجع فيه هللنوفا من احلدي  ،ومن ال

الفقيه أليب جعفـر حممـد

بن عيل بن بابويـه القمـي (ت511هــ) الـذي مجـع فيـه مـن األهللـول أحاديـ األحكـام ،والتهـذيب
واالستبصار للشيخ أيب جعفر حممد بـن احلسـن الطـويس (ت462هــ) وقـد أورد فيـه أيضـا أحاديـ
األحكام خاهللة".

إذن فاعتامد أهللحاب الكتب األربعة عىل األهللول األربعامئة واستقا،هم منها أمر ال مراء فيه ،فلننتقل إىل
حتديد زمان تأليف هذ األهللول األربعامئة ،ويف هذا أيضا فقد كفانا علامء الشيعة عناء البحـ

 وكفـى

اع املؤمنني القتال  ، فقد قال العالمة املامقاين يف مقباس اهلداية يف علم الدراية (" :)12/5املعـرون يف
ألسنة العلامء بل كتبهم أن األهللول األربعامئة مجعت يف عهد موالنا الصادق عليه السالم كام عـن بعـض،
ويف عهد الصادقني عليهام السالم (أي الباقر والصادق) كام عن آخر ،أو يف عهد الصادق والكاظم عليهام
السالم كام ذكر الطربيس يف إعالم الورى حي قال رمحـه اع" :روى عـن الصـادق عليـه السـالم مـن
مشهوري أهل العلم أربعة آالن إنسان ،وهللنف من جواباته يف املسائل أربعامئة كتـاب معـرون تسـمى
باألهللول ،رواها أهللحابه وأهللحاب ابنه موسى عليه السالم".
(وال بد ملن قرأ هللدر هذ املقالة أن يتنبه للربل بني ما ذكر املامقاين هنا عن الطـربيس ،وبـني البـاب مـن
الكايف الذي قدمنا كنموذج عىل ما فيه!)
*******
تبني وثبت بام سبق أن الشيعة يف السنة عيال عىل ما لدهيم من الكتب ،وأمهها األربعة ،كـام ثبـت أن تلـك
الكتب األربعة وغريها استمدت مادهتا من األهللول األربعامئة ،كام ثبت أخريا أن هذ املؤلفات األربعامئة
طهرت يف زمان اإلمام الصادق ،وقبله يف زمان أبيه الباقر وابنه الكاظم.
ومن هذا املنطلق ننتقل إىل مالحظة ظاهرة أخرى يف غاية اخلطورة ،وهي ظـاهرة االخـتالن يف حـدي
الشيعة ،وقبل أن نخوض يف غامر ذلك البح نود أن نستطرد إىل بيان وتربير افرتاض آخر ،وهو أن هذ
األهللول ينبغي أن تتمتع بدرجة كبرية من الثقة والصحة ،ذلك بأن املفروض أن أهللحاهبا كانوا يؤلفومـا
عىل ضوء ما يستفيدون من األئمة ،وأحيانا يعرضون كتبهم عليهم أيضا ،هلذا فقد شاع االعتامد عليهـا يف
املتقدمني من علـامء الشـيعة ،كـام قـال املجل ـ األول يف رشح الفقيـه (" :)152/1ال شـك أن اعـتامد
املتقدمني من علامئنا كان عىل الكتب التي يروهيا ثقات أهللحاب األئمة ...دونـوا مـا سـمعو يف كتـبهم،
وكانت تلك الكتب هللحيحة عند العلامء ".وهذا أيضا ما حدا بأهللحاب الكتب األربعة أن يعتمدوا عـىل
األهللول األربعامئة دون متحيص ،فقد قال ابن بابويه يف مقدمة الفقيـه" :وضـعت هـذا الكتـاب بحـذن

األسانيد لئال تكثر طرقه ...ومجيع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها املعول وإليهـا املرجـع ".لـذا
حق له أن يقول يف مقدمة كتابه إنه ال يدخل فيه إال ما يوافق عليه ويقر بصحته يعترب حجة بينه وبني ربه،
وكذلك فإن الطويس الذي يعتني كثريا بالرتجيح وادمع بني أحادي خمتلفة ال تكاد تـرا يـرجح حـديثا
عىل آخر بضعف أحدمها ،والكليني أيضا يظهر من مقدمته أنه يثق بام روا يف كتابه ،فيقول فيـه ()33/1
خماطبا من طلب منه تأليف الكتاب" :وقلت :إنك حتب أن يكون عندك كتاب كان جيمع فيـه مـن مجيـع
فنون علم الدين ما يكتفي به املتعلم ويرجع إليه املسرتشد ويأخذ منه من يريـد علـم الـدين والعمـل بـه
باآلثار الصحيحة عن الصادقني عليهم السالم والسنن القائمة التي عليها العمل "...ثـم يقـول" :وقـد
يرس اع -وله احلمد واملنة -تأليف ما سألت ،وأرجو أن يكون بحي توخيت".
فلام كانت األهللول األربعامئة موثوقا هبا كان من املعقول أن نجد فيها علم آل حممد خالصا سـائغا هللـافيا
ال غبار عليها ومنسجام ال اعوجاج فيها وال تناقض ،إذ  لو كان من عند غـري اع لوجـدوا فيـه اختالفـا
كثريا  واملفروض أن تكون الكتب األربعة -بفضل كون مادهتا مستقاة من األهللول األربعامئة -مثلها يف
ذلك االنسجام والتناسق.
لكن الذي يواجهه الناظر يف هذ الكتب هو شيئ غري ذلك ،الذي جتد عندما تنظر فيها هـو التنـاقض يف
أبشع أشكاله ،ولئن خيل إليك أنني سقطت يف شدة هذا التعبري فريسة للتعصب فاستمع معـي إىل كـالم
الشيخ الطويس يف فاحتة التهذيب ( )1/1بعد احلمد والصالة مبارشة" :ذاكرين بعض األهللدقاء أيـد اع
ممن أوجب حقه علينا بأحادي أهللحابنا أيدهم اع ورحم السلف منهم ،وما وقع فيهـا مـن االخـتالن
والتباين واملنافاة والتضاد ،حتى ال يكاد يتفق خرب إال وبإزائه ما يضاد  ،وال يسلم حدي إال ويف مقابلته
ما ينافيه ،حتى جعل خمالفونا ذلك من أعظم الطعون عىل مـذهبنا ،وتطرقـوا بـذلك إىل إبطـال معتقـدنا،
وذكروا أنه "مل يزل شيوخكم السلف واخللـف يطعنـون عـىل خمـالفيهم بـاالختالن الـذي يـدينون بـه،
ويشنعون عليهم بافرتاق كلمتهم يف الفروع ،ويذكرون أن هذا مما ال جيـوز أن يتعبـد بـه احلكـيم ،وال أن
يبيح العمل به العليم ،وقد وجدناكم أشد اختالفا من خمالفيكم وأكثر تباينا من مبـاينيكم ،ووجـود هـذا
االختالن منكم مع اعتقادكم بطالن ذلك دليل عىل فساد األهللل "،حتى دخل عىل مجاعة ممن لـيس هلـم
قوة يف العلم وال بصرية بوجو النظر ومعاين األلفاظ شبهة ،وكثري منهم رجع عن احلـق ملـا اشـتبه عليـه
الوجه يف ذلك ،وعجز عن حل الشبهة فيه ،سمعت شـيخنا أبـا عبـد اع فاملفيـدد أيـد اع يـذكر أن أبـا

احلسني اهلاروين العلوي كان يعتقد احلق ويدين باإلمامة ،فرجع عنه ملـا التـبس عليـه األمـر يف اخـتالن
األحادي وترك املذهب ودان بغري ملا مل يتبني له وجو املعاين فيها".
وهذا التناقض الفظيع هو الذي حرض الشيخ الطويس عىل تأليف كتاب التهذيب ،ثـم ملـا اشـتهر كتابـه
التهذيب سأله بعضهم أن يفرد األحادي

املختلفة بالتأليف ،فضنف هلم كتابه الثـاين االستبصـار الـذي

يكشف لنا اسمه الكامل عن حقيقة مغزا  ،فهو :االستبصار فيام اختلف من األخبار.
أقول :إن ختصيص كتابني من أربعة كتب يف احلدي لظـاهرة االخـتالن يف املتـون ألوضـح دليـل عـىل
حقيقة مدى هذا االختالن ،لكن ال ينبغي أن نقف عند هذا االستعجاب ،بل لنطرح سؤاال مرة أخـرى:
ما ذا عسى أن يكون سبب هذا االختالن البشع الذي استنكرته تلك ادامعـة مـن اإلماميـة الـذين نـاح
الطويس عىل ترب،هم من التشيع اإلمامي وتركهم لعقائد هذا -لعمرك -هلو الرس األعظم!
ومتهيدا لكشف الرس أريد أن أهللور للقارئ شيئا :تصور أن عندنا شخصا ،وحول هذا الشخص يفموعة
من املتحدثني باسمه ،إال أمم يف احلقيقة يتقولون ويفرتون عليه ما مل يقـل ،وكـل يتحـدث مسـتقال عـن
اآلخر ،فال جيتمعون فيام بينهم لتوحيد الكلمـة ،وإن حصـل مثـل هـذا التوحيـد أحيانـا فإنـه يف معظـم
األحوال ال صل ،إذا كان األمر كذلك فباع عليك :أليس من قاعدة الطبيعة أنه سيكون هنـاك تنـاقض
وتباين بني ما يقوله هؤالء الكذابون باسم هذا الشخص الواحد
 خذ يف االعتبار كثرة التفان الكذابني حول أئمة أهل البيت ،حتى أن الصادق قال" :إن الواحد منـا الخيلو من كذاب"،
 وخذ يف االعتبار أيضا مدى انتساب هؤالء الرواة إىل فرق الغالة الذين قال فيهم الصـادق" :إن فـيهممن يكذب حتى إن الشيطان ليحتاج إىل كذبه" (مقباس اهلداية للاممقاين )425/1
 وخذ يف االعتبار أيضا أن عددا من أهللحاب تلك األهللول األربعامئة كانوا فاسدي املذهب ،فقـد جـاءيف مقباس اهلداية للاممقاين (" :)55/5وحكى املوىل الوحيد عن خاله املجل ـ الثـاين ،بـل وعـن جـد
املجل

األول -عىل بباله -أن كون الرجل ذا أهللل من أسباب احلسن ،وتأمل هو فيه نظـرا إىل أن كثـريا

من أهللحاب األهللول كانوا ينتحلون املذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة عىل ما رصح بـه يف أول

الفهرست" ثم مثل له املامقاين بعيل بن أيب محزة البطائني ،فقد هللنف كتبا كثرية وتفسـريا للقـرآن كـامال،
إال أن ابن فضال قـال فيـه :كـذاب مـتهم ملعـون ...ال أسـتحل أن أروي عنـه حـديثا! (جـامع الـرواة
)341/1
وإذا أخذت مجيع ذلك يف االعتبار تبني لك بوضوح -إن شاء اع تعاىل -أن هذا الـرتاث الضـخم الـذي
يفتخر الشيعة بنسبته إىل األئمة من آل حممد هللىل اع عليه وآله وسلم ،ما هو إال شبيه بام قـال فيـه الـرب
جل وعال  :فويل للذين يكتبون الكتاب بأيدهيم ثم يقولون هذا من عند اع ليشرتوا به ثمنا قليال ،فويل
هلم مما كتبت أيدهيم وويل هلم مما يكسبون 
وإن أردت عىل دليال فاطلبه يف القاعدة التي يعرفنا اع هبا تعاىل حي يقول  :ولو كان من عنـد غـري اع
لوجدوا فيه اختالفا كثريا 
وإن أحببت أن تطلع عىل هوية املتهمني يف هذ الفريـة العظمـى فـانظر إىل قـول املامقـاين" :املعـرون يف
ألسنة العلامء بل كتبهم أن األهللول األربعامئة مجعت يف عهد موالنا الصادق عليه السالم كام عـن بعـض،
ويف عهد الصادقني عليهام السالم (أي الباقر والصادق) كام عن آخر ،أو يف عهد الصادق والكاظم عليهام
السالم".
ولعلك بعد هذا تكون عىل بصرية تامة بسبب قلة الرواية عن األئمة املتأخرين يف كتـب الشـيعة ،وتطلـع
عىل سبب إعراضهم عن سلسلة معصومة بعصمة اع ليعتمدوا يف تلقي السنة عـىل قـوم آخـرين اختـذوا
شخصية اإلمام الصادق ألنفسهم مركزا ثم أشاعوا عنه وباسمه كل إفك وفرية  ،فويـل هلـم ممـا كتبـت
أيدهيم وويل هلم مما يكسبون .
فإذا رأيت الكليني يعرض عن رواية حدي أهل البيت من طريق اإلمام املهدي ،عن اإلمام العسـكري،
عن اإلمام اهلادي ،عن اإلمام ادواد ،عن اإلمام الرضا ،عن اإلمام الكاظم ،عن اإلمـام الصـادق ،لكـن
يرىض متاما بتلقي السنة عن عيل بن إبراهيم القمي ،عن أمحد بن حممد الربقي ،عن عـيل بـن احلكـم ،عـن
عيل بن أيب محزة البطائني عن أيب بصري عن الصادق ،فاعلم الرس يف ذلك وال تكن من الغافلني!

نسأل اع أن فظ علينا ديننا ،واحلمد ع أوال وآخرا ،وهللىل اع عىل سيدنا حممد وآله وهللحبه وسلم.
وكتب أخوكم
حممد طه كران

