

مراحل تدوين السنة

عند أهل السنة والشيعة اإلمامية ومؤلفاتهما

حفيظ الرمحن بن حكيم عبد اجلبار
متهيد:
احلمد هلل والصلوة والسالم عىل سيد املرسلني سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
وبعد فإن اهلل سبحانه وتعاىل جعل للعلوم حملني :القلوب ،والكتب املدونة ،فمن أويت سمعا
واعيا وقلبا حافظا ،فذاك الذي علت درجته وعظمت يف العلم منزلته ،ومن عجز عن احلفظ قلبه فخط
علمه وكتبه ،كان ذلك تقييدا منه له ،إذ كتابته عنده آمن من قلبه ،ملا يعرض للقلوب من النسيان ،ويتقسم
األفكار من طوارق احلدثان.
وكان العرب قبل اإلسالم يكتفون بالرواية ،وكان عليها اعتامدهم يف حفظ شعرهم ونسبهم
وأخبارهم وخطبهم ،فقد كانت لدهيم ملكة احلفظ وقوة الذاكرة ،فلم يكونوا يعتمدون عىل الكتابة،
ولذلك قلت الكتابة فيهم ،وقل عدد الكتاب ،ووصفوا بأهنم أمة أمية ،كام جاء ذلك يف القرآن الكريم يف
قوله تعاىل :ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮊ(.)1
وكذا جاء هذا الوصف يف احلديث عىل لسان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حيث قال" :إنا أمة
أمية ال نكتب وال نحسب ،الشهر هكذا وهكذا"(.)2
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سورة اجلمعة ،اآلية.2 :
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أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب العلم ،باب قول النبي صىل اهلل عليه وسلم" :ال نكتب وال نحسب" ،مكتبة
دار السالم ،الرياض ،ط 4141 ،2هـ4111/م ،برقم ،4141 :ومسلم يف صحيحه ،كتاب الصيام ،باب وجوب

وهذا ال يعني أنه ال وجود للكتابة يف جمتمع مكة واملدينة ،بيد أن عدد الكتاب كان ً
قليال ،وما أن
اتسع اإلسالم وانترش يف جزيرة العرب ،حتى انترشت الكتابة عىل نطاق واسع ألن القرآن الكريم حث
عىل الكتابة يف قوله تعاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﮊ(.)3
واهتم النبي صىل اهلل عليه وسلم بالكتابة يف قضية عسكرية ،حيث جعل فداء األرسى من
املرشكني ،من كان يعرف منهم الكتابة والقراءة ،أن يعلم كل منهم عرشة من أوالد املسلمني ،فيكون فداءه
ذلك .كام روى عكرمة( )4عن عبد اهلل بن عباس ريض اهلل عنهام قال" :كان ناس من األرسى يوم بدر
مل يكن هلم فداء فجعل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أوالد األنصار الكتابة.)5("...
أيضا من الصحابة عدد كبري ممن كان يعرف القراءة والكتابة ،منهم :عبد اهلل بن سعيد بن
وظهر ً
العاص وسعد بن الربيع اخلزرجي وبشري بن سعد بن ثعلبة وأبان بن سعيد بن العاص وغريهم ريض اهلل
عنهم(.)6
وقد قام بعض الكتاب بتدوين القرآن الكريم ،وكتب القرآن مجيعه بني يدي النبي صىل اهلل عليه
وسلم ،وإن كان قد كتب يف عهده صىل اهلل عليه وسلم مفرقا يف العسب واللخاف( )7بيد أن النبي

صيام رمضان برؤية اهلالل ،كالمها عن ابن عمر ريض اهلل عنهام ،مكتبة دار السالم ،الرياض ،ط4141 ،2هـ/
-3

4111م ،برقم.4101 :
سورة البقرة ،اآلية.202 :
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هو ابن عبد اهلل موىل ابن عباس ،أصله بربري ،مكي تابعي ثقة ثبت ،عامل بالتفسري مل يثبت تكذيبه عن ابن عمر ،وال
يثبت عنه بدعة ،واعتمده البخاري ،مات سنة  411هـ ،وقيل بعد ذلك .انظر :شمس الدين الذهبي ،سري أعالم
النبالء ،مؤسسة الرسالة ،ط4111 ،1هـ ،ج  ،1ص  ،111وابن حجر العسقالين ،تقريب التهذيب ،دار املعرفة،
بريوت ،ج  ،2ص .11
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أخرجه أمحد يف املسند ،حتقيق :شعيب األنؤوط وعادل مرشد وآخرون ،مؤسسة الرسالة ،ط4124 ،4هـ/
2114م ،وحسنه الشيخ شعيب األرنؤوط يف تعليقه عىل املسند ،ج  ،1ص .)2242( 12
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انظر :ابن سعد البرصي ،الطبقات الكربى ،طبع دار صادر ،بريوت4112 ،هـ ،ج  ،1ص  ،114،122وابن حجر
العسقالين ،هتذيب التهذيب ،دار صادر ،مصور من طبعة حيدر آباد هند4121 ،هـ ،ج  ،4ص .121
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العسب :مجع عسيب ،أي جريدة من النخل .وهي السعفة مما ال ينبت عليه اخلوص ،انظر :ابن األثري اجلزري،
النهاية يف غريب احلديث واألثر ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوي وحممود حممد الطناجي ،املكتبة العلمية ،بريوت ،ط ،1
4111هـ4111/م ،ج  ،1ص  .121واللخاف :هي مجع خلفة ،وهي حجارة بيض رقاق ،النهاية يف غريب
احلديث واألثر ،ج  ،1ص .121

211

صىل اهلل عليه وسلم يف أول األمر مل يأذن يف مجع األحاديث وتدوينها وكتابتها كام أذن هلم يف مجع القرآن
وكتابته عىل وجه الشمول واالستيعاب ،ولعل ذلك يرجع إىل حرص جهودهم يف نطاق تدوين القرآن ،إىل
جانب خمافة حدوث اللبس واالختالط عند العامة بني الصحف التي كتب فيها القرآن بصحف احلديث،
خاصة يف فرتة نزول الوحي بالقرآن ،حيث أن عامة املسلمني مل يعتادوا أسلوب القرآن ،فلذلك ورد النهي
عن مجع األحاديث.
وقد روى أبو سعيد اخلدري ريض اهلل عنه عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه قال" :ال تكتبوا
عني ومن كتب عني غري القرآن فليمحه وحدثوا عني وال حرج ومن كذب عيل متعمدا فليتبوأ مقعده من
النار"(.)8
وملا حصل التمييز بني القرآن والسنة انتفى ما كان يمنع من كتابة احلديث ،وزال اخلوف وأمن
اللبس واالختالط بني القرآن واألحاديث ،عند ذلك أذن النبي صىل اهلل عليه وسلم لبعض أصحابه
بالكتابة ،فقد وردت أحاديث تدل عىل إباحة الكتابة لبعضهم ،فمن ذلك ما روى أبو جحيفة( )9حني
سأل عليا ريض اهلل عنه" :هل عندكم يشء مما ليس يف القرآن؟ وقال ابن عيينة( )10مرة :ما ليس عند
الناس؟ فقال " :والذي فلق احلبة وبرأ النسمة ما عندنا إال ما يف القرآن إال فهام يعطى رجل يف كتابه،
وما يف الصحيفة" ،قلت :وما يف الصحيفة؟ قال" :العقل وفكاك األسري وأن ال يقتل مسلم بكافر"(.)11
ومما يدل عىل إباحة الكتابة ما روي عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أنه قال" :ما من أصحاب النبي صىل اهلل
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أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب الزهد ،باب التثبت يف احلديث وحكم كتابة العلم ،برقم.1111 :
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أيضا ،أبو جحيفة مشهور بكنيته ،ويقال له
وهب بن عبد اهلل السوائي ،بضم املهملة واملد ،ويقال :اسم أبيه وهب ً
وهب اخلري ،صحايب معروف وصحب عليا ،مات سنة أربع وسبعني .انظر :الطبقات الكربى ،ج  ،2ص ،12
وتقريب التهذيب ،ج  ،4ص .110
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هو سفيان بن عيينة بن أبى عمران ،ميمون اهلالىل ،أبو حممد الكويف ،ثم املكي ،ثقة حافظ فقيه إمام حجة ،إال أنه
تغري حفظه بأ خرة ،وكان ربام دلس لكن عن الثقات ،وكان أثبت الناس يف عمرو بن دينار ،مات يف رجب سنة
 410هـ .انظر :سري أعالم النبالء ،ج  ،0ص  ،111وتقريب التهذيب ،ج  ،4ص  .142أما قول ابن حجر" :تغري
حفظه بأخرة" فال يصح ،فقد رده الذهبي عىل من قاله بقوة فقال" :هذا منكر من القول وال يصح وال هو
بمستقيم" .انظر :بشار عواد معروف وشعيب األرنؤوط ،حترير تقريب التهذيب ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط ،4
4141هـ4111/م ،ج  ،2ص .14
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أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الديات ،باب ال يقتل املسلم بالكافر ،برقم.2141 :

211

عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني ،إال ما كان من عبد اهلل بن عمرو ،فإنه كان يكتب وال أكتب"(.)12
وما روي من حديث أن أبا شاه( )13ـ رجل من أهل اليمن ـ( )14التمس أن يكتب له يشء
سمعه من خطبته عام حجة الوداع ،فقال النبي صىل اهلل عليه وسلم" :اكتبوا أليب شاه"(.)15
ومن هذه الروايات وغريها يتضح لنا جليا أن احلديث قد كتب يف عهد النبي صىل اهلل عليه
وسلم ،ويشهد لذلك ما كتبه النبي صىل اهلل عليه وسلم لعامله بشأن الزكوة وأنصبتها ،وما كتب من العهود
بينه وبني اليهود باملدينة ،وبينه وبني املرشكني يف احلديبية ،والكتب التي كتبها إىل األمراء وامللوك ،وما ثبت
من أنه كتب كتابا فيه الفرائض والسنن والديات.
وبعد أن انتقل النبي صىل اهلل عليه وسلم إىل الرفيق األعىل اختلف الصحابة يف كتابة احلديث
وتدوينه يف الكتب.
فكرهها طائفة :منهم أبو سعيد اخلدري وابن مسعود وأبو موسى األشعري وأبو هريرة
وابن

عباس وابن عمـر ريض اهلل عنهم .ومن بعدهم من التـابعني :منهم أبو إدريس( )16وأبو العالية()17

-12
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املصدر السابق ،كتاب العلم ،باب كتابة العلم ،برقم.442 :
ويقال :إنه كلبي ،ويقال إنه فاريس من األبناء الذين قدموا اليمن .انظر :ابن عبد الرب القرطبي ،االستيعاب يف
معرفة األصحاب ،حتقيق :عيل بن البجاوي ،دار اجليل ،بريوت ،ط4142 ،4هـ4112/م ،ج  ،1ص ،4201
وابن حجر العسقالين ،اإلصابة يف متييز الصحابة ،حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود وعيل حممد معوض ،دار الكتب
العربية ،بريوت ،ط4141 ،4هـ ،ج  ،1ص .414
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اليمن :بالتحريك ،قال الرشقي :إنام سميت اليمن لتيامنهم إليها ،قال ابن عباس :تفرقت العرب فمن تيامن منهم
سميت اليمن ...،وقال األصمعي :اليمن وما اشتمل عليه حدودها بني عامن إىل نجران ثم يلتوي عىل بحر العرب
إىل عدن إىل الشحر حتى جيتاز عامن فينقطع من بينونة ،وبينونة :بني عامن والبحرين وليست بينونة من اليمن .انظر:
ياقوت احلموي ،معجم البلدان ،دار صادر ،بريوت ،ط4111 ،2م ،ج  ،1ص .111
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أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب اللقطة ،باب كيف تعرف لقطة أهل مكة؟ برقم .2111 :ومسلم يف صحيحه ،كتاب
احلج ،باب حتريم مكة وحتريم صيدها وخالها وشجرها ولقطتها ،برقم 4111 :كالمها عن أيب هريرة ريض اهلل عنه.
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هو عائذ اهلل بن عبد اهلل اخلوالين ،ولد يف حياة النبي صىل اهلل عليه وسلم يوم حنني ،وسمع من كبار الصحابة،
ومات سنة  01هـ .قال سعيد بن عبد العزيز :كان عامل الشام بعد أيب الدرداء .انظر :سري أعالم النبالء ،ج ،1
ص ،212وتقريب التهذيب ،ج  ،4ص .111
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هو رفيع بن مهران الرياحي البرصي اإلمام املقرئ احلافظ املفرس أحد األعالم ثقة كثري اإلرسال ،مات سنة 11هـ،
وقيل ،11 :وقيل :بعد ذلك .انظر :سري أعالم النبالء ،ج  ،1ص  ،211وتقريب التهذيب ،ج  ،4ص .212

211

وإبراهيم النخعي( )18واألعمش( )19وعبيد اهلل بن عبد اهلل( )20وعبيدة السلامين( )21وعمرو بن
دينار( )22والقاسم بن حممد( )23وحممد بن سريين( )24وغريهم.
وذهب طائفة إىل إباحتها :منهم عمر بن اخلطاب وعيل بن أيب طالب وعبد اهلل بن عمرو وأنس
ابن مالك وجابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهم .ومن التابعني كاحلسن البرصي( )25وعطاء بن أيب رباح()26
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هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود النخعي أبو عمران الكويف ،الفقيه ثقة إال أنه يرسل كثريا ،مات سنة 12هـ،
وهو ابن  11سنة أو نحوها .انظر :تقريب التهذيب ،ج  ،4ص .12
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هو سليامن بن مهران األسدي الكاهيل أبو حممد الكويف األعمش .ثقة حافظ عارف بالقراءة ورع لكنه يدلس،
مات سنة  ،411أو  410هـ .انظر :تقريب التهذيب ،ج  ،4ص .114

-20

هو ابن عتبة بن مسعود أبو عبد اهلل اهلذيل املدين ،ثقة فقيه ثبت ،مات سنة  11هـ ،وقيل سنة  ،10وقيل غري ذلك.
سري أعالم النبالء ،ج  ،1ص  ،111وتقريب التهذيب ،ج  ،4ص .111
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هو ابن عمرو السلامين املرادي أب و عمرو الكويف تابعي كبري خمرضم ثقة ثبت كان رشيح إذا أشكل عليه يشء سأله،
مات سنة  12هـ ،أو بعدها ،والصحيح أنه مات قبل سنة  .11سري أعالم النبالء ،ج  ،1ص  ،11وتقريب
التهذيب ،ج  ،4ص .111
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هو أبو حممد األثرم املكي اجلمحي موالهم ثقة ثبت ،مات سنة 422هـ .انظر :سري أعالم النبالء ،ج ،1ص.111
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هو ابن أيب بكر الصديق التيمي ،ثقة ،أحد الفقهاء باملدينة .قال أيوب :ما رأيت أفضل منه ،مات سنة 412هـ عىل
الصحيح .انظر :تقريب التهذيب ،ج  ،4ص .421
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هو أبو بكر بن أيب عمرة األنصاري موىل خادم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،البرصي .شيخ اإلسالم ،ثقة ثبت
عابد ،كبري القدر ،كان ال يرى الرواية باملعنى ،تويف سنة 441هـ .انظر :اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،حتقيق:
مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط4141 ،4هـ ،ج  ،1ص ،114والزركيل ،األعالم،
قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملسترشقني ،دارالعلم للماليني ،بريوت ،ط ،41
2112م ،ج  ،1ص  ،412وهتذيب التهذيب ،ج  ،1ص .242
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هو أبو يوسف احلسن بن أيب احلسن يسار البرصي ،األنصاري موالهم ،من أجل التابعني ،وحيث أطلق املحدثون
احلسن فهو املراد ،وهو يف الزهد والعلم وإظهار احلق بمرتبة عالية ،ثقة فقيه فاضل مشهور ،تويف سنة 441هـ،
وقد قارب التسعني .انظر :الطبقات الكربى ،ج  ،1ص  .412وأبو نعيم األصبهاين ،حلية األولياء وطبقات
األصفياء ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط 4111 ،1هـ4101/م ،ج  ،2ص .414
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هو أبو حممد القريش موالهم ،املكي .ثقة فقيه فاضل ،تويف سنة  441هـ عىل املشهور .انظر :ابن أيب حاتم الرازي،
اجلرح والتعديل ،طبعة جملس دائرة املعارف العثامنية ،بحيدر آباد الدكن ،اهلند .دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،
ط 4214 ،4هـ4112/م ،ج  ،2ص  ،111وابن خلكان ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،مطبعة السعادة،

211

وسعيد بن جبري( )27وعمر بن عبد العزيز( )28وغريهم.
ولقد بني العلامء والباحثون السبب يف اختالفهم بتدوين األحاديث وعدم تدوينها تدوينا ً
كامال
هبذا الصدد .وكان اخلطيب البغدادي( )29من املتقدمني الذين تصدوا لبحث هذه املسألة يف كتابه تقييد
العلم يف هذا الشأن( .)30ومن املتأخرين َمن أجاد يف ذلك الكالم هو العالمة املعلمي( )31رمحهم اهلل تعاىل
مجيعا(.)32
ثم استقر األمر واإلمجاع عىل جواز كتابة احلديث وتدوينه ،بل عىل استحباب ذلك .وملا كان علم

مرص ،ط4121 ،4هـ4110/م ،ج  ،1ص  ،224والذهبي ،ميزان االعتدال يف نقد الرجال ،دار املعرفة للنرش
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والتوزيع ،بريوت ،ط4102 ،4هـ4121/م ،ج  ،1ص .11
هو ابن هشام الوالبي ،األسدي موالهم الكويف .أحد األعالم ،ثقة ثبت فقيه ،وروايته عن عائشة وأيب موسى
ونحومها مرسلة .قتل بني يدي احلجاج دون املائة سنة  11هـ ،ومل يكمل اخلمسني .انظر :الطبقات الكربى ،ج ،2
ص ،202والذهبي ،تذكرة احلفاظ ،دار الكتب العلمية بريوت ،لبنان ،ط4111 ،4هـ ،ج  ،4ص  ،14وسري
أعالم النبالء ،ج  ،1ص .124
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هو ابن مروان بن احلكم بن أيب العاص األموي  ،أمري املؤمنني ،أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن اخلطاب ،ويل
إمرة املدينة للوليد ،وكان مع سليامن كالوزير ،وويل اخلالفة بعده ،فعد مع اخللفاء الراشدين ،مات يف رجب سنة
414هـ ،وله  11سنة ،ومدة خالفته سنتان ونصف .انظر :سري أعالم النبالء ،ج ،1ص ،441وتقريب التهذيب،
ج  ،2ص .11

-29

هو أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت ،املعروف باخلطيب .أحد احلفاظ املؤرخني املقدمني ،مهرة احلديث ،الفقيه
الشافعي ،قال السمعاين عنه :كان مهابا موقرا ثقة حجة ،حسن احلفظ كثري الضبط .انظر :وفيات األعيان ،ج ،4
ص ،21وتذكرة احلفاظ ،ج  ،1ص .4411

-30

انظر :اخلطيب البغدادي ،تقييد العلم ،إحياء السنة النبوية ،بريوت ،ص .21 - 21

-31

هو عبد الرمحن بن حييى بن عيل بن حممد املعلمي ،العتمي ،فقيه من العلامء .نسبته إىل "بني املعلم" من بالد عتمة،
باليمن .ولد ونشأ يف عتمة ،وتردد إىل بالد احلجرية (وراء تعز) وتعلم هبا .وسافر إىل جيزان سنة 4121هـ يف إمارة
حممد بن عيل اإلدرييس بعسري ،وتوىل رئاسة القضاة ولقب بشيخ اإلسالم .وبعد موت اإلدرييس سافر إىل اهلند
وعمل يف دائرة املعارف العثامنية بحيدر آباد ،مصححا كتب احلديث والتاريخ حوايل سنة 4111هـ زهاء ربع قرن،
وعاد إىل مكة سنة 4114هـ ،فعني أمينا ملكتبة احلرم املكي 4112هـ إىل أن شوهد فيها منكبا عىل بعض الكتب
وقد فارق احلياة سنة  4102هـ .وقيل :بل تويف عىل رسيره .ودفن بمكة .انظر :األعالم ،ج  ،1ص .112
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انظر :عبد الرمحن املعلمي ،األنوار الكاشفة ملا يف كتاب أضواء عىل السنة من الزلل والتضليل واملجازفة ،املطبعة
السلفية ومكتبتها ،عامل الكتب ،بريوت4112 ،هـ4102/م ،ص .11-14
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احلديث من أصل الفروض وجب االعتناء به ،واالهتامم بضبطه وحفظه ،ولذلك يرسه اهلل سبحانه وتعاىل
للعلامء الثقات الذين أحاطوا به ،فتناقلوه كابرا عن كابر وأوصلوه كام سمعوه ،وحبب اهلل تعاىل هلم بحكمته
حفظ دينه وحراسة رشيعته ،فام زال هذا العلم من عهد الرسول صىل اهلل عليه وسلم أرشف العلوم وأجلها
لدى الصحابة والتابعني ،وتابعي التابعني ،خلفا بعد سلف ال يرشف بينهم أحد بعد حفظ كتاب اهلل تعاىل،
إال بقدر ما حيفظه منه وال يعظم يف النفوس إال بقدر ما يسمع من احلديث عنه ،فتوفرت الرغبات فيه
وانبعثت العزائم إىل حتصيله وكان اعتامدهم أوال عىل احلفظ والضبط يف القلوب غري ملتفتني إىل ما يكتبونه
حمافظة عىل هذا العلم كحفظهم كتاب اهلل تعاىل .فلام انترش اإلسالم واتسعت البالد وتفرق الصحابة يف
األقطار ومات معظمهم وقل الضبط احتاج العلامء إىل تدوين احلديث وتقييده بالكتابة.
فاآلن أذكر نشأة تدوين احلديث ومراحله وتطوره مع ذكر أهم املصنفات التي عنيت بتدوين
احلديث الرشيف عند أهل السنة والشيعة االثني عرشية.
مراحل تدوين السنة عند أهل السنة:
املرحلة األوىل:

تدوين السنة يف عهد النبي صىل اهلل عليه وسلم إىل أن تويف:

إن الروايات تبني لنا أن النبي صىل اهلل عليه وسلم كان يوجه رسائل الدعوة إىل األطراف،
ويراسل امللوك والرؤساء ويكتب العقود واملعاهدات وكذلك أمىل عىل بعض أصحابه ،ما كتبوه من
أحاديثه وأقواله كام مر ذكره.
يقول الدكتور نور الدين عرت" :وردت أحاديث كثرية عن عدد من الصحابة تبلغ بمجموعها
رتبة التواتر يف إثبات وقوع الكتابة للحديث النبوي يف عهده صىل اهلل عليه وسلم"(.)33
وقد مر ذكر بعضها قبل قليل.
املرحلة الثانية:

تدوين السنة بعد وفاة النبي صىل اهلل عليه وسلم إىل مقتل عثامن ريض اهلل عنه سنة  53هـ:

وتتميز هذه املرحلة بصفائها وبعدها عن أسباب اخلطأ والكذب ،لقرص اإلسناد ،وقوة احلافظة،
وعدم ظهور الفتن ،وشدة االحتياط يف التبليغ للسنة .وكان التدوين يف هذه املرحلة قليال ،ومل يكن بغرض
التخليد ،وإنام كان بغرض اإلعانة عىل احلفظ يف الصدور .ودونت أحاديث النبي صىل اهلل عليه وسلم،
وعرفت يف التاريخ بالصحف مثل صحيفة أيب بكر ،وصحيفة عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنهام وغريه.

-33

انظر :نور الدين عرت ،منهج النقد يف علوم احلديث ،دار الفكر ،دمشق ،ط4140 ،1هـ4111/م ،ص .11

211

واهلل أعلم.
نامذج من الصحف التي دوهنا الصحابة ريض اهلل عنهم يف هذه املرحلة:
منها صحيفة أيب بكر الصديق :وهي يف فرائض الصدقة التي فرض رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم عىل املسلمني .ويبدو أنه كان نسخة من كتاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف الصدقات.
فقد قال أنس بن مالك" :أن أبا بكر ريض اهلل عنه ،كتب له هذا الكتاب ملا وجهه إىل
البحرين( :)34بسم اهلل الرمحن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عىل
املسلمني ،والتي أمر اهلل هبا رسوله ...،إلخ"(.)35
و صحيفة عيل بن أيب طالب :كام ورد ذكره يف رواية أيب جحيفة حني سأل عليا ريض اهلل عنه:
"هل عندكم يشء مما ليس يف القرآن؟ فقال" :والذي فلق احلبة وبرأ النسمة ما عندنا إال ما يف القرآن إال
فهام يعطى.)36("...
وصحيفة عبد اهلل بن عمرو بن العاص :وكان يسميها "الصادقة"( ،)37وكانت هذه الصحيفة
أعز يشء عنده.
قال جماهد(" :)38دخلت عىل عبد اهلل بن عمرو ،فتناولت صحيفة حتت رأسه ،فتمنع عيل.
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البحرين :هكذا يتلفظ هبا يف حال الرفع والنصب واجلر ،ومل يسمع عىل لفظ املرفوع من أحد منهم ،إال أن
الزخمرشي قد حكى أنه بلفظ التثنية فيقولون :هذه البحران وانتهينا إىل البحرين .وقال صاحب الزيج :البحرين يف
اإلقليم الثاين ،وقال قوم :هي من اإلقليم الثالث ،وهو اسم جامع لبالد عىل ساحل بحر اهلند بني البرصة وعامن.
وفيها عيون ومياه وبالد واسعة .معجم البلدان ،ج  ،4ص .112-111

-35

أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الزكاة ،باب زكاة الغنم برقم.4111 :

-36

املصدر السابق ،يف كتاب الديات ،باب ال يقتل املسلم بالكافر برقم.2141 :

-37

انظر :الطبقات الكربى ،ج  ،2ص  ،111ج  ،1ص  ،111والدارمي ،سنن الدارمي ،حتقيق :حسني سليم أسد
الدراين ،دار املغني للنرش والتوزيع ،اململكة العربية السعودية ،ط 4142 ،4هـ2111/م ،برقم.141 :

-38

هو ابن جرب أبو احلجاج املخزومي موالهم .ثقة ،إمام يف التفسري ويف العلم ،مات سنة  ،414أو  ،412أو  ،411أو
 411هـ ،وله  01سنة .انظر :البخاري ،التاريخ الكبري ،دار املعارف العثامنية ،حيدر آباد ،الدكن ،ج  ،1ص ،201
ويوسف املزي ،هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ،حتقيق :بشار عواد معروف ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط،4
4111هـ4101/م ،ج  ،21ص .220
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فقلت :متنعني شي ًئا من كتبك؟ فقال :إن هذه الصحيفة الصادقة التي سمعتها من رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم ليس بيني وبينه أحد ،فإذا سلم يل كتاب اهلل وهذه الصحيفة والوهط( ،)39مل أبال ما ضيعت
الدنيا"(.)40
وصحيفة عبد اهلل بن أيب أوىف :كام روي عن سامل أيب النرض( )41موىل عمر بن عبيد

اهلل()42

وكان كاتبه قال :كتب إليه عبد اهلل بن أيب أوىف ريض اهلل عنهام" :أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال:
"واعلموا أن اجلنة حتت ظالل السيوف"(.)43
وصحيفة أيب موسى األشعري :ويقال أنه كان يعارض األحاديث النبوية ،حتى حما ما كتبه
تلميذه وهو ابنه أبو بردة(.)45()44
ولكن يبدو أنه كتب كتابا إىل عبد اهلل بن عباس ملا قدم البرصة( ،)46فكان حيدث عن أيب موسى
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الوهط :املكان املطمئن املستوي ينبت العضاه والسمر والطلح ،وبه سمي الوهط .وهو بستان عظيم كان لعمرو بن
العاص بالطائف .وقال ابن األعرايب :عرش عمرو بن العاص بالوهط ألف ألف عود كرم عىل ألف ألف خشبة
ابتاع كل خشبة بدرهم ،فحج سليامن بن عبد امللك فمر بالوهط فقال :أحب أن أنظر إليه ،فلام رآه قال :هذا أكرم
مال وأحسنه ما رأيت ألحد مثله .انظر :معجم البلدان ،ج  ،1ص .102

-40

انظر :تقييد العلم ،ص  01وسري أعالم النبالء ،ج  ،1ص .01

-41

هو سامل بن أيب أمية أبو النرض ،موىل عمر بن عبيد اهلل التيمي وكاتبه ،املدين ،ثقة ثبت ،وكان يرسل ،مات سنة
421هـ .انظر :سري أعالم النبالء ،ج  ،44ص  ،1وتقريب التهذيب ،ج  ،4ص .411

-42

ممدحا ،شجا ًعا ،كبري الشأن ،له فتوحات
هو ابن معمر أبو حفص التيمي األمري ،من أرشاف قريش ،كان جوا ًداً ،
مشهودة ،ويل البرصة البن الزبري .وويل إمرة فارس ،ثم وفد عىل عبد امللك ،وتويف بدمشق سنة  02هـ .انظر:
سريأعالم النبالء ،ج  ،1ص .401

-43

أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب اجلهاد ،باب اجلنة حتت بارقة السيوف برقم.2040 :
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هو ابن أيب موسى األشعري ،ثقة ،مات سنة  411هـ ،وقيل غري ذلك .انظر :سري أعالم النبالء ،ج  ،1ص .1

-45

انظر :تقييد العلم ،ص .11

-46

البرصة :ومها برصتان :العظمى بالعراق وأخرى باملغرب ،واملراد هنا بالعظمى التي بالعراق ،البرصة يف كالم
العرب األرض الغليظة ،التي فيها حجارة تقلع وتقطع حوافر الدواب ،وقيل :البرصة حجارة رخوة فيها بياض.
وشهرهتا أغنتني عن ذكرها لكن ذكرهتا لكي ال خيلو الكتاب عنها ،يقال هلا :قبة اإلسالم وخزانة العرب ،وإنام
بناها عتبة بن غزوان يف خالفة عمر بن اخلطاب رىض اهلل عنهام ،وكان بناؤها يف سنة سبع عرشة من اهلجرة،
وسكنها الناس سنة ثامين عرشة ،ومل يعبد الصنم قط عىل أرضها ،هكذا كان يقول أبو الفضل عبد الوهاب بن أمحد
ابن معاوية الواعظ بالبرصة .وقد خترج منها أئمة األعالم ال تعد وال حتىص .انظر :عبد الكريم السمعاين،
األنساب ،حتقيق :عبد الرمحن بن حييى املعلمي وغريه ،جملس دائرة املعارف العثامنية ،حيدر آباد ،اهلند ،ط ،4
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فكتب عبد اهلل إىل أيب موسى يسأله عن أشياء ،فكتب إليه أبو موسى" :إين كنت مع رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم ذات يوم ،فأراد أن يبول ،فأتى دمثا( )47يف أصل جدار فبال ،ثم قال صىل اهلل عليه وسلم" :إذا
أراد أحدكم أن يبول فلريتد لبوله موضعا"(.)48
وصحيفة جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهم ،وجابر بن عبد اهلل هو من املؤلفني األوائل ،وله
منسك صغري يف احلج أخرجه مسلم(.)50()49
ونستطيع أن نقول أن هذه الصحف هي النواة األوىل ملا صنف يف القرنني الثاين والثالث.
وقد ذكر الدكتور حممد مصطفى األعظمي( )51اثنني ومخسني اسام من الصحابة ومكتوباهتم
التي كتبوها أنفسهم ،وكذا الكتابات التي كتبت عنهم(.)52
املرحلة الثالثة:

تدوين السنة يف جيل الصحابة نحو سنة  08هـ:

قد حدثت أحداث عظيمة يف التاريخ اإلسالمي يف ذلك الزمن كمقتل عثامن ريض اهلل عنه،
وفارقت حياة أغلب الصحابة رضوان اهلل عليهم أمجعني ،فتميزت هذه املرحلة بحصول الفتنة التي فرقت
املسلمني أحزابا وشيعا ،وبظهور بعض البدع ،وبانتشار بقية الصحابة يف البلدان رش ًقا وغر ًبا .ويف هذه

4102هـ4122 /م ،ج  ،2ص  ،211ومعجم البلدان ،ج  ،4ص .112-111
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دمثا :بفتح الدال وامليم مفتوحة أو مكسورة .قال ابن األثري" :وأصله من الدمث وهو األرض السهلة الرخوة
والرمل الذي ليس بمتلبد .يقال دمث املكان دمثا إذا الن وسهل .فهو دمث ودمث" .انظر :النهاية يف غريب
احلديث واألثر ،ج ،2ص.412

-48

أخرجه أبوداود يف سننه ،حتقيق :حممد حمي الدين عبد احلميد ،املكتبة العرصية ،بريوت ،برقم 1 :وتفرد به ،وأمحد بن
حنبل يف املسند ،دار الفكر ،مصور عن الطبعة امليمنية ،ط4110 ،2هـ4110/م ،ج  ،1ص  ،141 ،112وضعفه
األلباين بسبب شيخ فيه مل يسم .وهو أول حديث يف ضعيف سنن أيب داود ،مؤسسة غراس للنرش والتوزيع ،الكويت،
أيضا :ضعيف اجلامع الصغري ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،برقم.141 :
ط4121 ،4هـ ،برقم ،4 :وانظر ً

-49

هو ابن احلجاج بن مسلم القشريي ،النيسابوري ،ثقة حافظ ،إمام مصنف ،عامل الفقه ،مات سنة  224هـ ،وله 11
سنة .انظر :سري أعالم النبالء ،ج  ،42ص  ،111وتقريب التهذيب ،ج  ،2ص .211

-50

أخرجه مسلم يف احلج ،باب حجة النبي صىل اهلل عليه وسلم ،ج  ،2ص  011-002برقم.4240-4241 :
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هو حممد مصطفى األعظمي اهلندي ،ولد سنة 4111هـ ،خترج من دار العلوم بديوبند يف حدود سنة  4112هـ .ثم التحق
باألزهر بمرص ،قد نال جائزة امللك فيصل العاملية للدراسات اإلسالمية سنة  4111هـ .ينظر :يف موقع ملتقى أهل احلديث.

-52

انظر :دراسات يف احلديث النبوي وتاريخ تدوينه ،املكتب اإلسالمي4111 ،هـ4101/م ،يف الفصل األول حتت
عنوان "كتابة الصحابة والكتابات عنهم" ،ج  ،4ص .412-12
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الفرتة ظهرت املطالبة باإلسناد(.)53
روي عن ابن سريين قال" :مل يكونوا يسألون عن اإلسناد ،فلام وقعت الفتنة ،قالوا :سموا لنا
رجالكم ،فينظر إىل أهل السنة فيؤخذ حديثهم ،وينظر إىل أهل البدع فال يؤخذ حديثهم"(.)54
ومن أغرب املواقف يف ذلك استحالف أحد التابعني ،وهو عبيدة السلامين حني قام إىل عيل بن
أيب طالب ريض اهلل عنه ،يف روايته حلديث فقال" :يا أمري املؤمنني ،اهلل الذي ال إله إال هو ،لسمعت هذا
احلديث من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم؟ فقال :إي ،واهلل الذي ال إله إال هو ،حتى استحلفه ثالثا،
وهو حيلف له"(.)55
قال جماهد بن جرب" :جاء بشري العدوي إىل ابن عباس ،فجعل حيدث ،ويقول :قال رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم ،قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،فجعل ابن عباس ال يأذن حلديثه وال ينظر إليه،
فقال :يا ابن عباس ،مايل ال أراك تسمع حلديثي ،أحدثك عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وال تسمع،
فقال ابن عباس" :إنا كنا مرة إذا سمعنا رجال يقول :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،ابتدرته أبصارنا،
وأصغينا إليه بآذاننا ،فلام ركب الناس الصعب والذلول ،مل نأخذ من الناس إال ما نعرف"(.)56
فهذه اآلثار تدل عىل نشوء علم اجلرح والتعديل كام دل عليه مطالبة استحالف عبيدة السلامين
عن عيل بن أيب طالب يف روايته حلديث ،ويف أن اجلهل بحال املحذوف من اإلسناد علة يرد به اخلرب كام دل
عليه موقف ابن عباس من املراسيل( .)57ثم مل يزل التدوين يف هذا اجليل قليال ،إلمكان حفظ الصدور
والقيام بواجب النقل الكامل.
املرحلة الرابعة:

تدوين السنة يف جيل التابعني ،وهذه املرحلة تبدأ من نحو سنة 08هـ إىل نحو سنة
048هـ ،بوفاة أكثر التابعني:

وقد كانت البداية طول اإلسناد يف هذه املرحلة لتشعب األسانيد ،واختالف رواهتا ،مع زيادة
انتشار الروايات وكثرة أسامء الرواة وكناهم وأنساهبم ،وبموت كثري من حفاظ السنة ،خيف بذهاهبم أن

-53
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ذكر مسلم يف مقدمة صحيحه عدة روايات حتت باب يف أن االسناد من الدين ،ج  ،4ص .41-41
املصدر السابق.

-55

أخرجه مسلم يف صحيحه ،الزكاة ،باب التحريض عىل قتل اخلوارج ،برقم.4122 :

-56

أخرجه مسلم يف مقدمة صحيحه ،باب النهي عن رواية الضعفاء ،ج  ،4ص .41

-57

املصدر السابق.
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يذهب كثري من السنة .وضعف ملكة احلفظ مع زوال كثري من أسباب كراهية الكتابة وانتشارها .وفشو
الكذب وزيادة الغلو ونشوءه يف البدع واألهواء .مما أدى إىل أن يروي من ليس بأهل لالطمئنان إىل روايته
أن كان اهلاجس األكرب لدى علامء التابعني حينها هو :خوف تفلت يشء من السنة ،وحتديث من ال يؤمن
عىل النقل ،ووقوع االختالل يف ضبط املنقول .فواجهوا كل خطر من هذه األخطار بام يدفعه.
وقد ذكر الدكتور حممد مصطفى األعظمي عددا كبريا من الصحف التي دوهنا التابعون ،منها:
صحف سعيد بن جبري وصحف جماهد بن جرب املكي تلميذان البن عباس ،وصحف عامر بن رشاحيل
الشعبي( ،)58وصحف عروة بن الزبري بن العوام ،وصحيفة أيب الزبري املكي( )59تلميذ جابر بن عبد اهلل،
وصحيفة أيوب ابن أيب متيمة السختياين( ،)60وصحيفة هشام بن عروة( ،)61وغري ذلك من الصحف التي
رويت عن التابعني(.)62
وكانت هي األساس ملا صنف يف القرنني الثاين والثالث.
املرحلة اخلامسة:

تدوين السنة يف جيل أتباع التابعني وهذه املرحلة تبدأ من سنة 048هـ ،وتنتهي سنة 088هـ:

ومتيزت هذه املرحلة بخصائص منها :أن طال اإلسناد أكثر مما كان عليه ،وما يتبع ذلك من
أيضا
زيادة تشعب األسانيد واختالف الرواة ،مع ما يصحب ذلك من تعرس احلفظ .كام أنه قد زادت ً
بعض خصائص املرحلة السابقة وضوحا ،كانتشار السنة يف اآلفاق ،وظهور البدع وغلو أصحاهبا فيها .كام
أن هذه املرحلة قد ورثت جهودا مباركة من اجليل السابق يف مجع السنة حفظا وتدوينا .ومع هذا قد واجه
العلامء أخطار هذه املرحلة بنفس األمور التي واجه هبا علامء املرحلة السابقة أخطارهم ،وزادوا عليها
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هو ابن رشاحيل أبو عمرو الشعبي .ثقة مشهور فقيه فاضل مات بعد 411هـ .انظر :تقريب التهذيب ،ج  ،4ص.101

-59

هو حمم د بن مسلم بن تدرس األسدي ،موالهم ،صدوق ،إال أنه يدلس ،مات سنة 422هـ .انظر :تقريب
التهذيب ،ج  ،2ص .211
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هو أبو بكر البرصي ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد مات سنة 414هـ .انظر :تقريب التهذيب ،ج ،4ص.01
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هو ابن الزبري بن العوام األسدي ،ثقة فقيه ،ربام دلس ،مات سنة  411أو 412هـ .انظر :تقريب التهذيب ،ج ،2
ص.141
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انظر :دراسات يف احلديث النبوي وتاريخ تدوينه ،ج  ،4ص  ،221-411لقد أحىص أكثر من  411تابعيا ممن
دون .ومع كثرة هذا العدد هو يشء يسري مما يمثل الواقع ،فهو أوال إحصاء غري مستقص ،ألخبار مل يعتن العلامء
بنقلها ،فوصول هذا العدد إلينا يدل عىل ما وراءه.
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أمورا ،ففي جمال تدوين السنة صار احلرص عىل التدوين ً
كامال( .)63لقد انتهت هذه املرحلة ،مؤذنة ببداية
أعظم عصور السنة ،عرص االكتامل والنضج النهائي يف تدوين السنة.
املرحلة السادسة:

تدوين السنة يف القرن اهلجري الثالث:

لقد دخل القرن اهلجري ال ثالث بعد جهود عظيمة متتابعة من علامء األمة يف تدوين السنة
ً
ً
وتعديال ،وتلقيت تلك العلوم اجلليلة بقوة وإقبال منقطعة النظري.
وجرحا
تعليال
ومجعها ،ويف نقدها
ً
ولذلك فإن احلديث عن هذا القرن وعن جهوده يف خدمة السنة ال تقوم هبا مقالة ،وال أي بحث أوكتاب،
بل هو حقيق ببحوث وكتب! ألن كل إمام من أئمة هذا القرن هلو بحد ذاته مدرسة عظمى.
ففي هذا القرن كان جيب عىل الدارسني لعلوم السنة أن يقيموا البحوث والدراسات حول
منهجه وأثره عىل علوم السنة .غري أن نجد يف هذا املقال بعض اجلوانب التي تربز يف هذا القرن جهود
علامئه يف تكميل جهود علامء القرنني السابقني له ،حتى بلغ علامء هذا القرن بعلم احلديث القمة السامقة،
التي ال يمكن أن يزاد عىل منهجها يف النقل والنقد.
أما يف جمال تدوين السنة ،فهذا عرص أصول السنة العظام وأمهات املصنفات فيها ،وقد أدت
تلك اجلوامع الكبار دورها ،وأثمرت ثامرها ،وأينعت يف منتصف هذا القرن ،بأن ابتدأت أنظار العلامء
تلتفت إىل يشء آخر سوى اجلمع ،مما يشهد إىل أن الشعور بخوف ضياع يشء من السنة قد زال  ،وهذا
ما جعل العلامء يتجهون إىل وجوه جديدة يف خدمة تدوين السنة ،ال يقترص يف خدمته عىل جمرد اجلمع ،بل
يستثمر اجلمع السابق للوصول إىل هدف آخر وغاية أبعد.
واخلدمة املتوقعة بعد ذلك اجلمع الذي مل يعتن بتمييز الصحيح من السقيم .ألن الذين قاموا به
كانوا يعتربون اجلمع املوسع يف تلك املرحلة هو األوىل بالتحقيق من أن يعتنى بتمييز الصحيح من السقيم،
بل هذا هو الذي كان جيب أن يقوم به العلامء فعال بعد اكتامل اجلمع ،حيث إن هذا اجلمع لن يؤدي هدفه
األخري بغري بيان ما يصلح منه للعمل واالحتجاج مما ال يصلح لذلك .وهذا ما سبق إليه اإلمام
البخاري( )64يف كتابه الصحيح ،بإشارة من أحد شيوخه وهو إسحاق بن راهويه(.)66()65
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انظر :شمس الدين الذهبي ،تاريخ إسالم ووفيات املشاهري واألعالم ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط 4111 ،1هـ/
4101م ،جزء  41يف حوادث سنة 411هـ.
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هو حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية اجلعفي أبو عبد اهلل البخاري أمري املؤمنني يف احلديث جبل احلفظ وإمام الدنيا
ثقة احلديث مات سنة 212هـ ،وله  22سنة .سري أعالم النبالء ،ج ،42ص ،114وتقريب التهذيب ،ج ،2ص.411

211

مسلام( )67تبع البخاري يف مجع كتاب خمترص يف الصحيح ،سائرا عىل خطى شيخه يف
ثم إن
ً
حتقيق اهلدف نفسه.
املرحلة السابعة:

تدوين السنة يف القرن الرابع اهلجري:

ً
وثقيال ،لقد كان من قدر اهلل تعاىل له أن يكون
عظيام
لقد دخل القرن الرابع وهو حيمل إر ًثا
ً
مرحلة ما بعد االكتامل ،وليس بعد االكتامل إال النقص(.)68
أنواع املصنفات التي عنيت بتدوين احلديث النبوي:
قد نوع العلامء املحدثون من أهل السنة تصانيفهم ،وتفننوا فيها ،ومن أهم أنواع التصنيف
عندهم األنواع اآلتية.
الكتب املصنفة عىل األبواب الفقهية:
ويشمل هذا النوع من التصنيف كتب اجلوامع( ،)69والسنن( ،)70واملصنفات(،)71
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هو إسحاق بن إبراهيم بن خملد احلنظيل ،أبو حممد ابن راهويه املروزي ،ثقة حافظ جمتهد ،قرين أمحد بن حنبل،
مات سنة  210هـ ،وله  12سنة .سري أعالم النبالء ،ج  ،44ص  ،110وتقريب التهذيب ،ج  ،2ص .411
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انظر :ابن حجر العسقالين ،هدي الساري ،املكتبة السلفية باملدينة املنورة ،ص .1 -2
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هو ابن احلجاج بن مسلم القشريي ،النيسابوري ،ثقة حافظ ،إمام مصنف ،عامل الفقه ،مات سنة  224هـ ،وله 11
سنة .سري أعالم النبالء ،ج  ،42ص  ،111وتقريب التهذيب ،ج  ،2ص .211
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ذكر الشيخ حاتم العوين هذه املراحل لتدوين السنة يف بحثه "بيان احلد الذي ينتهي عنده أهل االصطالح والنقد يف
علوم احلديث" حتت هذه الرتمجة املقالة الثانية" :التاريخ الواقعي ألطوار علوم احلديث " ،وذكرت هذه املراحل
كلها باالختصار مع بعض الزيادات املفيدة فيها .غري أنه مل يذكر فيه املرحلة األوىل وقد أضفتها.
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اجلوامع مجع "جامع"  ،واجلامع يف اصطالح املحدثني كل كتاب حديثي يوجد فيه من احلديث مجيع األنواع
املحتاج إليها من العقائد واألحكام والرقاق واآلد اب ،وما يتعلق بالتفسري والتاريخ ،والسري والفتن واملناقب
واملثالب وغري ذلك ،مثل اجلامع الصحيح للبخاري ،ومسلم .انظر :جعفر القطاين ،الرسالة املستطرفة لبيان
مشهور كتب السنة املرشفة ،حتقيق :حممد املنترص ابن حممد الزمزمي ،دار البشائر اإلسالمية ،ط 4124 ،2هـ/
2111م ،ص .12
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السنن :وهي يف اصطالح األصوليني الكتب املرتبة عىل األبواب الفقهية ،من اإليامن والطهارة والصالة والزكاة إىل
آخرها ،وليس فيها يشء من املوقوف ،ألن املوقوف ال يسمى يف اصطالحهم سنة ويسمى حديثا ،كالسنن األربعة،
والسنن للشافعي والدارمي والدارقطني والبيهقي .انظر :الرسالة املستطرفة ،ص .12
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املصنف :وهو الكتاب املرتب عىل األبواب الفقهية ،واملشتمل عىل األحاديث املرفوعة واملوقوفة واملقطوعة .أي

واملوطآت( ،)72واملستدركات( ،)73واملستخرجات(.)74
الكتب املرتبة عىل أسامء الصحابة:
وهي كتب جتمع األحاديث التي يروهيا كل صحايب يف موضع خاص وإن اختلفت أنواع أحاديثه.
ويشمل هذا النوع من التصنيف كتب املسانيد( ،)75واألطراف( ،)76واملعاجم( )77املصنفة عىل هذه.

فيه :األحاديث النبوية ،وأقوال الصحابة ،وفتاوى التابعني ،وفتاوى أتباع التابعني أحيانا ،كمصنف عبد الرزاق
وابن أيب شيبة .انظر :حممود الطحان ،أصول التخريج ودراسة األسانيد ،مكتبة املعارف للنرش والتوزيع ،ص.440
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املوطآت مجع "موطأ"  ،واملوطأ يف اصطالح املحدثني هو الكتاب املرتب عىل األبواب الفقهية ،ويشتمل عىل
األحاديث املرفوعة واملوقوفة واملقطوعة ،وهو "كاملصنف" متاما وإن اختلفت التسمية ،كموطأ اإلمام مالك بن
أنس .انظر :املصدر السابق ،ص .441

-73

املستدركات :مجع "مستدرك"  ،واملستدرك هو كل كتاب مجع فيه مؤلفه األحاديث التي استدركها عىل كتاب آخر
مما فاته عىل رشطه ،مثل املستدرك عىل الصحيحني أليب عبد اهلل احلاكم .انظر :حممد عبد الرمحن املباركپوري،
مقدمة حتفة األحوذي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط  4122 ،1هـ2114/م ،ص  ،441وحممود الطحان،
تيسري مصطلح احلديث ،مكتبة املعارف للنرش والتوزيع ،ط  4121 ،41هـ2111/م ،ص .421
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املستخرجات :مجع "مستخرج" واملستخرج عند املحدثني هو :أن يأيت املصنف إىل الكتاب ،فيخرج أحاديثه
بأسانيد لنفسه ،من غري طريق صاحب الكتاب ،فيجتمع معه يف شيخه أو من فوقه .ورشطه أن ال يصل إىل شيخ
أبعد ،حتى يفقد سندا يوصله إىل األقرب ،إال لعذر من علو أو زيادة مهمة .كـ :مستخرج اإلسامعييل عىل الصحيح
للبخاري ،واملستخرج أليب عوانة اإلسفراييني عىل الصحيح ملسلم .انظر :جالل الدين السيوطي ،تدريب الراوي
يف رشح تقريب النواوي ،حتقيق :أبو قتيبة نظر حممد الفاريايب  ،دار الطيبة ،ج  ،4ص .441
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املسانيد :وهي الكتب احلديثية التي صنفها مؤلفوها عىل مسانيد أسامء الصحابة .أي بمعنى أهنم مجعوا أحاديث كل
صحايب عىل حدة ،كـ :مسند أمحد بن حنبل ومسند للحميدي .انظر :مقدمة حتفة األحوذي ،ص  .442وقد ذكر
فيه العالمة مباركپوري أكثر من أربعني مسانيد.
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األطراف مجع "طرف" ،و "طرف احلديث" معناه اجلزء من متن الدال عىل بقيته ،وكتب األطراف هي التي يقترص
فيها مؤلفوها عىل ذكر طرف احلديث الدال عىل بقيته ،مع اجلمع ألسانيده ،إما عىل سبيل االستيعاب ،أو عىل جهة
التقيد بكتب خمصوصة .ومثاهلا :حتفة األرشاف بمعرفة األطراف للمزي .والغالب أن مؤلفي األطراف رتبوها عىل
مسانيد الصحابة ،مرتبني أسامءهم عىل حروف املعجم .انظر :تدريب الراوي ،ج  ،2ص  ،214-211والرسالة
املستطرفة ،ص .421
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املعاجم :مجع "معجم"  ،واملعجم يف اصطالح املحدثني الكتاب الذي ترتب فيه األحاديث عىل مسانيد الصحابة أو
الشيوخ أو البلدان أو غري ذلك .والغالب أن يكون ترتيب األسامء فيه عىل حروف املعجم ،كـ :معاجم الثالثة

211

كتب الزوائد:
وهي املصنفات التي مجع فيها مؤلفوها األحاديث الزائدة يف بعض الكتب احلديثية عن
األحاديث املوجودة يف كتب أخرى(.)78
الكتب املصنفة يف العلل:
وهي الكتب التي جتمع األحاديث املعللة مع بيان عللها(.)79
قال الذهبي" :وللساجي( )80كتاب جليل يف علل احلديث يدل عىل تبحره يف هذا الفن"(.)81
وقال السيوطى" :فإن معرفة العلل أجل أنواع احلديث ،واألوىل جعله عىل األبواب ليسهل تناوله"(.)82
والكتب املصنفة يف العلل بعضها غري مرتب كعلل عيل بن املديني( ،)83وبعضها مرتب إما عىل املسانيد
كعلل للدارقطني( ،)84وإما عىل األبواب كعلل البن أيب حاتم( )85وأيب بكر اخلالل(.)86

الكبري واألوسط والصغري للطرباين .انظر :مقدمة حتفة األحوذي ،ص  .442وقد ذكر فيه املباركپوري أكثر من 44
معجام للمحدثني.
ً
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من أشهر كتب الزوائد :مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه أليب العباس البوصريي ،وهو كتاب يشتمل عىل
األحاديث التي أخرجها ابن ماجه يف سننه ،ومل خيرجها أصحاب الكتب اخلمس ،دون الكتب التي شاركهم يف
إخراجها .ومنها :جممع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي ،مجع فيه ما زاد عىل الكتب الستة من ستة مصادر حديثية
هامة :مسند أمحد ،ومسند أيب يعىل ،ومسند البزار ،واملعاجم الثالثة للطرباين ،وعنى ببيان حال األحاديث صحة
وضعفا .انظر :مقدمة حتفة األحوذي ،ص .421-421
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انظر :تيسري مصطلح احلديث ،ص .420

-80

هو أبو حييى زكريا بن حييى بن عبد الرمحن بن حممد بن عدي الضبي البرصي الساجي ،حمدث البرصة وشيخها
ومفتيها يف عرصه .كان من احلفاظ الثقات ،تويف بالبرصة سنة  111هـ .انظر :سري أعالم النبالء ،ج ،41
ص ،411واألعالم ،ج  ،1ص .11

-81

انظر :تذكرة احلفاظ ،ج  ،2ص .141-111

-82

انظر :تدريب الراوي ،ص .221

-83

هو ابن عبد اهلل بن جعفر بن نجيح السعدي موالهم ،أبو احلسن ابن املديني ،برصي ثقة ثبت إمام أعلم أهل عرصه
باحلديث وعلله ،حتى قال البخاري :ما استصغرت نفيس إال عند عيل بن املديني .وقال فيه شيخه ابن عيينة :كنت
أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني .وقال النسائي كأن اهلل خلقه للحديث .انظر :تقريب التهذيب ،ج  ،2ص.11-11
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هو أبو احلسن عيل بن عمر بن أمحد بن مهدي ،الشافعي ،اإلمام ،احلافظ ،املجود ،شيخ اإلسالم ،علم اجلهابذة،
تويف سنة  101هـ .انظر :تذكرة احلفاظ ،ج  ،1ص  ،114وسري أعالم النبالء ،ج  ،42ص .111

211

كتب التخريج:
وكتب التخريج هي الكتب املوضوعة يف ختريج األحاديث الواقعة يف كتاب مصنف يف غري
احلديث(.)87
كتب األجزاء:
واجلزء يف اصطالح املحدثني" :بأن يفرد كل باب عىل حدة بالتصنيف ،كرؤية اهلل تعاىل أفرده
اآلجري( ،)88ورفع اليدين يف الصالة ،والقراءة خلف اإلمام أفردمها البخاري .)89("...وقد يفرد
املحدثون أحاديث ،فيجمعون طرقها يف جزء(.)90
الكتب التي رتبت فيها األحاديث عىل حروف املعجم بحسب أوائلها:
ويشمل عىل هذا النوع من التصنيف :الكتب املصنفة يف األحاديث املشتهرة عىل األلسنة(،)91
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هو أبو حممد عبد الرمحن بن حممد أيب حاتم ابن إدريس بن املنذر التميمي احلنظيل الرازي ،حافظ للحديث ،من
كبارهم .كان منزله يف درب حنظلة بالري ،وإليهام نسبته .تويف سنة  121هـ .انظر :سري أعالم النبالء ،ج = ،41
= ص ،221وابن حجر العسقالين ،لسان امليزان ،من منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت ،ط ،2
4111هـ4114/م ،ج  ،1ص .112
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هو أمحد بن حممد بن هارون ،أبو بكر ،اخلالل مفرس عامل باحلديث واللغة ،من كبار احلنابلة .من أهل بغداد .كانت
حلقته بجامع املهدي .قال ابن أيب يعىل :له التفاسري الدائرة والكتب السائرة .وقال الذهبي :جامع علم أمحد
ومرتبه .تويف سنة 144هـ .سري أعالم النبالء ،ج  ،41ص  ،211وصالح الدين الصفدي ،الوايف بالوفيات،
حتقيق :أمحد األرنؤوط وتركي مصطفى ،دار إحياء الرتاث ،بريوت4121 ،هـ2111/م ،ج  ،0ص ،11
واألعالم ،ج  ،4ص .212
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كتب التخريج :هي الكتب التي توىل مؤلفوها فيها ختريج األحاديث الواقعة يف بعض املصنفات األخرى ،وهذه
الكتب تتنوع بتنوع موضوع الكتب التي خترج أحاديثها ،فقد تكون الكتب املراد ختريج أحاديثها يف التفسري أو الفقه
أو اللغة أوغريها ،ومثاهلا :نصب الراية ألحاديث اهلداية للزيلعي ،وهو كتاب خرج فيه مؤلفه األحاديث التي ذكرها
الفقيه املرغيناين احلنفي يف كتابه اهلداية يف الفقه احلنفي .انظر :أصول التخريج ودراسة األسانيد ،ص .421-422
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هو أبو بكر حممد بن احلسني بن عبد اهلل اآلجري ،فقيه شافعي حمدث .نسبته إىل آجر (من قرى بغداد) ولد فيها،
وحدث ببغداد ،قبل سنة  111هـ ،ثم انتقل إىل مكة ،فسكنها حتى تويف هبا يف املحرم سنة  121هـ .انظر :تاريخ
بغداد ،ج  ،2ص  ،211وتذكرة احلفاظ ،ج  ،1ص .411

-89

انظر :تدريب الراوي ،ج  ،2ص .214
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مثل" :جزء حديث أيب محيد الساعدي يف صفة صالة النبي صىل اهلل عليه وسلم" ،و "جزء حديث امليسء صالته
بتجميع طرقه وزياداته" كالمها ملحمد بن عمر بن سامل بازمول .وطرق حديث "قبض العلم" وغري ذلك.
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الكتب املصنفة يف األحاديث املشتهرة عىل األلسنة ،وهي الكتب التي مجعت األحاديث التي تداولتها ألسنة الناس،

211

وبعض املصنفات اجلامعة أو اجلامع( )92واملفاتيح والفهارس( )93التي صنفها العلامء لكتب خمصوصة
تسهيال عىل املراجعني يف تلك الكتب ،واختصارا للوقت للعثور عىل احلديث الذي يريدونه فيها.
كتب يف املراسيل:
كـ :كتاب املراسيل أليب داود( )94صاحب السنن يف جزء لطيف مرتب عىل األبواب والبن
أيضا ومن أبوابه يف أوله "باب ما ذكر يف األسانيد املرسلة أهنا ال تثبت
أيب حاتم وهو مرتب عىل األبواب ً
هبا احلجة"(.)95
وهناك أنواع أخرى من املصنفات يف احلديث مذكورة يف موضعها من الكتب املختصة ،كام يف
الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املرشفة للعالمة حممد بن جعفر الكتاين( ،)96ومقدمة حتفة
األحوذي رشح سنن الرتمذي للعالمة حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركپوري( )97رحم اهلل اجلميع.

لبيان حاهلا صحة أو ضعفا ،وأكثرها مرتب عىل نسق حروف املعجم .ومن أشهرها :املقاصد احلسنة يف األحاديث
-92

املشتهرة عىل ألسنة للحافظ السخاوي .أسامء هذه املصنفات يف الرسالة املستطرفة ،ص .412-414
املصنفات اجلامعة أو اجلامع :املراد هبا الكتب التي جتمع أحاديث عدة كتب من مصادر السنة ،وترتب فيها األحاديث
إما عىل األبواب ،أو عىل حروف املعجم بحسب أوائلها .ومن أشهر ما ألف فيه اجلامع الكبري والصغري للسيوطي.
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املفاتيح والفهارس :وهي الكتب التي قام هبا بعض املتأخرين بوضع مفاتيح أو فهارس لكتب خمصوصة ،فرتبوا
ً
تسهيال عىل املراجعني يف تلك الكتب ،واختصارا للوقت يف
أحاديث تلك الكتب عىل حروف املعجم ،وذلك
العثور عىل احلديث الذي يريدونه يف ذلك الكتاب .منها :مفاتيح الصحيحني للتوقادي ،وفهارس صحيح مسلم،
وسنن ابن ماجه ملحمد فؤاد عبد الباقي .انظر :أصول التخريج ودراسة األسانيد ،ص .11
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هو سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد األزدي ،السجستاين ،ثقة حافظ ،مصنف السنن وغريها ،من
كبار العلامء ،مات سنة  211هـ .انظر :تقريب التهذيب ،ج  ،4ص .124
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انظر :الرسالة املستطرفة ،ص .02-01
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هو حممد بن أيب الفيض جعفر بن إدريس بن حممد الزمزمي بن الفضيل بن العريب احلسني الفايس أبو عبد اهلل
اإلدرييس الشهري بالكتاين ،مؤرخ حمدث ،مكثر من التصنيف ،وله نحو  21كتا ًبا .مولده ووفاته بفاس ،رحل إىل
احلجاز مرتني ،وهاجر بأهله إىل املدينة سنة  4112هـ فأقام إىل سنة  4110هـ ،ثم انتقل إىل دمشق فسكنها إىل سنة
 4111هـ ،وعاد إىل املغرب ،فتويف يف بلده سنة 4111هـ .انظر :عمر كحاله ،معجم املؤلفني ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت ،ج  ،1ص  ،411واألعالم ،ج  ،2ص .12
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هو أبو العالء حممد بن عبد الرمحن بن عبد الرحيم بن احلاج الشيخ هبادر املباركپوري ،ولد بقرية مباركپور من
أعامل أعظم گڑھ سنة  4201هـ ،وقرأ العلوم العربية واملنطق والفلسفة واهليئة والفقه وأصول الفقه عىل علامء
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مراحل تدوين السنة عند الشيعة االثني عرشية ومؤلفاهتم:
قال حممد رضا احلسيني :من املتفق عليه أن تدوين احلديث قد حتقق يف عرص الرسول صىل اهلل
عليه وآله وسلم ،كام أن كثريا مما حتققت كتابته يف عرصه كان بإذنه وبإرشاف منه .ومتثلت جهوده يف هذا
الصدد بأشكال ،منها:
-0

السنة التقريرية:
كان يف عرصه صىل اهلل عليه وآله وسلم بعض الكتاب يامرسون الكتابة يف املدينة ،منهم سعد بن

الربيع اخلزرجي وبشري بن سعد بن ثعلبة(.)98
فكان الصحابة يكتبون احلديث من دون حترج ،ولوال معرفتهم إباحته مل يكونوا يفعلون ذلك،
مع أنه مما ال ريب فيه أن مجيع تلك املحاوالت ،كانت بمرأى من الرسول صىل اهلل عليه وآله وسلم
ومسمع ،بل كان بعضها بأمر منه وتوجيه ،فسكوته عليها وعدم منعها عنها يدل عىل رضاه بعملهم .وهذا
ما يسميه علامء األصول "بالسنة التقريرية".
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السنة الفعلية:
لقد واجه الرسول صىل اهلل عليه وآله وسلم عند الشيعة موضوع الكتابة بشكل إجيايب منذ بداية

اإلسالم ،فقام بأعامل تدل بوضوح عىل رغبته األكيدة يف تعميمها ،وقد تناقل أهل العلم مواقف عديدة له
منها:
 -4أنه صىل اهلل عليه وآله وسلم أدخل الكتابة يف قضية سياسية عسكرية ،حيث جعل فداء
األرسى من املرشكني ،من كان يعرف منهم الكتابة والقراءة ،أن يعلم كل منهم عرشة من
أوالد املسلمني ،فيكون فداؤه ذلك.
 -2وأمر صىل اهلل عليه وآله وسلم بعض صحابته بتعليم اخلط يف املدينة ،ومنهم :عبد اهلل بن
سعيد بن العاص ،وكان كات ًبا حمسنًا.
 -1وأمر النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم بعض الصحابة بكتابة األحاديث الرشيفة املسموعة منه،
أو سائر أخبار املسلمني وحوادث عرص النبوة ،وخاصة األحكام الرشعية واألقضية الصادرة

كثريين .له مؤلفات كثرية من أشهرها :حتفة األحوذي رشح جامع الرتمذي ،مات سنة 4111هـ يف وطنه
مباركپور .انظر :معجم املؤلفني ،ج  ،1ص  ،422وانظر أيضا يف آخر مقدمة حتفة األحوذي ،ص.211-241
-98

انظر :الطبقات الكربى ،ج  ،1ص .114 ،122

211

منه صىل اهلل عليه وآله وسلم.
 -1وكذلك أمىل الرسول صىل اهلل عليه وآله وسلم عىل بعض أصحابه ما كتبوه من أحاديثه
وأقواله .ويمكن أن يعترب ذلك النواة األوىل لكتابة احلديث.
-5

السنة القولية:
واملراد هبا األحاديث القولية املرفوعة إىل النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم ،والتي تدل عىل إباحته

لكتابة احلديث خاصة أو ترغيبه وحثه عىل مطلق الكتابة ،وكذلك ما ورد عنه صىل اهلل عليه وآله وسلم يف
ذكر اخلط والقلم والدواة والكتاب من أدوات الكتابة ،مما يدل عىل الرغبة التامة يف ذلك ،وهي كثرية جدً ا،
وتكفي للداللة عىل جواز كتابة احلديث بطريق أوىل(.)99
أما تاريخ تدوين السنة عند الشيعة فنستطيع أن نقسمه إىل مخسة أدوار.
الدور األول:

تدوين احلديث يف عهد النبي صىل اهلل عليه وسلم إىل أن تويف:

يقول حممد رضا احلسيني :إن الرسول صىل اهلل عليه وآله وسلم وهو الصادع بالدين من خالل
الوحي ،مل يأل جهدً ا يف أداء فريضة التبليغ والبيان .فكان صىل اهلل عليه وآله وسلم جيسد اإلسالم ً
عمال،
وقوال ،حتى أصبح بوجوده الكامل ً
ً
متثاال للرشيعة ،وأصبحت سريته وسنته ،وأفعاله وأقواله ،أسوة
حسنة ،وحجة مقننة للمسلمني(.)100
وقد ادعى الشيعة أن الرسول صىل اهلل عليه وسلم هو الذي بذل جهدً ا بلي ًغا يف احلث عىل كتابة
كثريا من الصحابة عىل مزاولته،
احلديث وتدوينه ،بعد أن صدع بأمر تبليغه وبثه ،فقد أمر بتدوينه ،ودفع ً
وقد حتققت عندهم يف عهد النبي صىل اهلل عليه وسلم األعامل التالية:
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صحيفة النبي صىل اهلل عليه وسلم :وهي التي كانت عند عيل ريض اهلل عنه( ،)101واملعروفة عند

أهل السنة بـ :صحيفة عيل بن أيب طالب كام ورد ذكره يف رواية أيب جحيفة حني سأل عليا ريض اهلل عنه:
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انظر :تدوين السنة الرشيفة ،مكتب اإلعالم اإلسالمي ،قم ،ط 4140 ،2هـ ،ص  01 ،11 ،10 ،21بترصف.
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انظر :تدوين السنة الرشيفة ،ص .11
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اقرأ عن هذه الصحيفة كتاب :دالئل التوثيق املبكر للسنة واحلديث ،الدكتورامتياز أمحد ،أعربه عبد املعطي أمني
قلعه جي ،الكتاب رقم 1 :من سلسلة منشورات جامعة الدراسات اإلسالمية ،كراچي ،باكستان ،ص،121-121
وحممد عجاج اخلطيب ،السنة قبل التدوين ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،ط 4111 ،1هـ/
4101م ،ص .121-141

211

"هل عندكم يشء مما ليس يف القرآن؟ ،وقال ابن عيينة( )102مرة :ما ليس عند الناس؟ فقال" :والذي
فلق احلبة وبرأ النسمة ما عندنا إال ما يف القرآن إال فهام يعطى رجل يف كتابه ،وما يف الصحيفة" ،قلت :وما
يف الصحيفة؟ قال" :العقل وفكاك األسري وأن ال يقتل مسلم بكافر"( .)103فيظهر من هذا احلديث أن
هذه الصحيفة كانت صغرية تشتمل عىل العقل ـ مقادير الديات ـ وعىل أحكام فكاك األسري.
يقول الشيعة :وال بد أن تكون هذه الصحيفة ،غري كتاب عيل عليه السالم ،ألن هذه الصحيفة
خمترصة ،ومقترصة عىل اجلمل املذكورة بينام ذلك الكتاب ،واسع ومفصل جدً ا ،إال أن يكون هذا جز ًءا من
ذلك(.)104
وقد ورد نبؤها من طرق الشيعة والسنة ،ويف أمهات كتبهم بام ال يمكن إنكاره ،مع أنه مل يرد يف
يشء من النصوص أن اإلمام عليه السالم قد كتب تلك الصحيفة بنفسه ،وإنام بعض القرائن تدل عىل أهنا
كانت لرسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم ،ورثها اإلمام(.)105
-2

كتاب عيل عليه السالم :انترش هذا الكتاب عند الشيعة بكرب حجمه ،واحتوائه عىل علم كثري،

فقالوا :إهنا صحيفة طوهلا سبعون ذراعا ،وأن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم قد أمالها عىل عيل عليه
السالم ،فكتبها عىل بخطه وأنه "أول كتاب مجع فيه العلم" عىل عهد رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم،
وأن األئمة االثني عرش من ذريته عليهم السالم يتوارثون ذلك الكتاب(.)106
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هو سفيان بن عيينة بن أبى عمران ،ميمون اهلالىل ،أبو حممد الكويف ،ثم املكي ،ثقة حافظ فقيه إمام حجة ،إال أنه
تغري حفظه بأخرة ،وكان ربام دلس لكن عن الثقات ،وكان أثبت الناس يف عمرو بن دينار ،مات يف رجب سنة
 410هـ .انظر :سري أعالم النبالء ،ج  ،0ص  ،111وتقريب التهذيب ،ج  ،4ص  .142أما قول ابن حجر" :تغري
حفظه بأخرة" فال يصح ،فقد رده الذهبي عىل من قاله بقوة فقال" :هذا منكر من القول وال يصح وال هو
بمستقيم" .انظر :بشار عواد معروف وشعيب األرنؤوط ،حترير تقريب التهذيب ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط ،4
4141هـ4111/م ،ج  ،2ص .14

-103

أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الديات :باب ال يقتل املسلم بالكافر برقم.2141 :

-104

انظر :تدوين السنة الرشيفة ،ص .24-21

-105

انظر :دالئل التوثيق املبكر للسنة واحلديث ،ص .122

-106

انظر عن هذا الكتاب :حممد حمسن آغا بزرگ الطهراين ،الذريعة إىل تصانيف الشيعة ،النجف ،والطهران ،ط ،4
ج ،2ص  112بعنوان" :أمايل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم" .وحمسن األمني العاميل ،أعيان الشيعة ،مطبعة
ابن زيدون ،دمشق ،ط  2للجزء األول 4111 ،هـ ،ج  ،4ص  110-111و.112-111

212

عظيام( .)107وقد روي عن الشيعة عدة نصوص لثبوت هذا
مدروجا
وقد وصفوه بكونه :كتابا
ً
ً
الكتاب يف كتبهم ،وأكتفي بذكر بعضها .كان هذا الكتاب عند عيل بن احلسني زين العابدين عليهام
السالم:
 -4روى عبد الرمحن بن احلجاج( )108وحفص بن البخرتي( )109وسلمة بياع السابري(،)110
مجيعا عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :كان عيل بن احلسني عليه السالم إذا أخذ كتاب عيل
عليه السالم فنظر فيه قال" :من يطيق هذا؟"( .)111وكان هذا الكتاب عند اإلمام أيب جعفر
حممد الباقر عيل بن احلسني زين العابدين عليهم السالم:
 -2قال عذافر الصرييف( :)112كنت مع احلكم بن عتيبة( )113عند أيب جعفر عليه السالم ،فجعل
يسأله ،وكان أبو جعفر عليه السالم له مكر ًما ،فاختلفا يف يشء! فقال أبو جعفر عليه السالم:
عظيام وفتحه وجعل ينظر ،حتى أخرج
مدروجا
يا بني ،قم فأخرج كتاب عيل ،فأخرج كتا ًبا
ً
ً
املسألة فقال أبو جعفر عليه السالم :هذا خط عيل عليه السالم ،وإمالء رسول اهلل صىل اهلل
عليه وآله وسلم .وأقبل عىل احلكم ،وقال :يا أبا حممد! اذهب أنت وسلمة وأبو املقدام()114

ً
وشامال فواهلل ،ال جتدون العلم أوثق منه عند قوم كان ينزل عليهم جربئيل
حيث شئتم يمينًا
عليه السالم(.)115

-107

انظر :أمحد بن عيل األسدي الكويف ،رجال النجايش ،حتقيق :السيد موسى الزنجاين الشبريي ،طبعة جامعة
املدرسني ،قم4111 ،هـ ،ص  121برقم.122 :

-108

هو البجيل ،موالهم كويف بياع السابري ،من أصحاب الصادق والكاظم ،قال النجايش :كان ثقة ثقة ،ثبتا وجها .انظر:
حممد اجلواهري ،املفيد من معجم رجال احلديث ،مؤسسة التاريخ العريب ،بريوت ،ط4111 ،4هـ ،ص .111

-109

هو موىل بغدادي ،أصله كويف ،من أصحاب الصادق والكاظم ،وثقة األئمة الشيعة .انظر :رجال النجايش ،ج ،4
ص  ،121واملفيد من معجم رجال احلديث ،ص .402

-110

هو سلمة بياع السابري ،جمهول .انظر :املفيد من معجم رجال احلديث ،ص .224

-111

انظر :حممد بن يعقوب الكليني ،الكايف ،دار الكتب اإلسالمية ،طهران ،الروضة ،ج  ،0ص  ،421برقم.412 :

-112

هو عذافر بن عيسى اخلزاعي الصرييف الكويف ،يكنى أبا حممد موىل خزاعة ،من أصحاب الصادق :جمهول.
انظر :املفيد من معجم رجال احلديث ،ص .112

-113

هو أبو حممد الكندي الكويف وقيل أبو عبد اهلل .وذكر الكيش يف ذمه روايات كثرية .انظر :املصدر السابق ،ص .411

-114

هو ثابت بن هرمز أبو املقدام احلداد ،مشهور بكنيته .روى بعنوان ثابت أبو املقدام يف كامل الزيارات ،عن
أيب جعفر (ع) .انظر :رجال النجايش ،ج  ،4ص  ،212واملفيد من معجم رجال احلديث ،ص .121 ،11

-115
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انظر :رجال النجايش ،ص  ،121برقم.412 :

 -1وسأل احلكم بن عتيبة اإلمام الباقر عليه السالم عن تقسيم دية األسنان؟ فرده اإلمام قائال:
"هكذا وجدناه يف كتاب عيل عليه السالم"(.)116
قلت :هذا الكتاب هو نفس الصحيفة التي كانت عند عيل ريض اهلل عنه وهي معروفة عند أهل
السنة بـ :صحيفة عيل بن أيب طالب ،وما كان عنده غري هذه الصحيفة كتاب خاص ضخم ،طوله سبعون
ذراعا ،كام يزعم الشيعة .وكالم الشيعة ضعيف مردود من ناحية العقل والنقل .وذلك ألسباب آتية:
ً
أوال:

أين هذه الصحيفة أو الكتاب الذي يبلغ طوله سبعون ذراعا؟ فلو كان موجو ًدا ،أما كان األوىل

أن يكتب فيه القرآن واملعلوم أن القرآن كان يكتب يف العظم واجللد وغري ذلك.
ثان ًيا:

إن هذه الروايات ال تصح سندً ا بسبب االنقطاع أو الضعف الشديد .وأما الروايات التي ذكرت

يف هذا املوضوع فهي:
الرواية األوىل :التي رواها عبد الرمحن بن احلجاج وحفص بن البحرتي وسلمة بياع السابري،
مجيعا عن أيب عبد اهلل عليه السالم هي ضعيفة جدً ا ،ألن يف سنده حممد بن إسامعيل أبو احلسن النيسابوري
يدعى بندفر البندقي ،وسلمة بياع السابري كالمها جمهوالن عند أئمة الشيعة(.)117
أيضا ضعيفة جدا بعدة عللها .ألن يف سنده
أما الرواية الثانية :هي رواية عذافر الصرييف فهي ً
أمحد بن حممد بن سعيد بن عقدة ،أبا العباس .قال الذهبي فيه :حمدث الكوفة ،شيعي متوسط ،ضعفه غري
واحد ،وقواه آخرون( .)118وشيخه حممد بن أمحد بن احلسن ،قد سكت عنه األئمة الشيعة(،)119
واملسكوت عنه يدل جهالة حاله .أما شيخ حممد بن أمحد بن احلسن ،هو عباد بن ثابت فلم أجد ترمجته!
فيا ترى من يكون؟ واهلل أعلم !
وبعد ذلك شيخ عباد ،اسمه عبد الغفار بن القاسم أبو مريم األنصاري ـ مشهور بكنيته ـ كان
رافض ًيا .ليس بثقة .قال ابن املدينى :كان يضع احلديث .ويقال :كان من رؤوس الشيعة .وقال البخاري:
ليس بالقوي عندهم .وقال أبو داود :وأنا أشهد أن أبا مريم كذاب ،ألين قد لقيته وسمعت منه .وقال

-116

أخرجه أبو جعفر الكليني يف أصول الكايف يف كتاب الديات ،باب اخللقة ،....تصحيح وتعليق :عيل أكرب الغفاري،
دار الكتب اإلسالمية ،طهران ،ط 4100 ،1هـ ،ج  ،1ص  ،121برقم.4 :

-117

انظر :املفيد من معجم رجال احلديث ،ص .111 ،224

-118

انظر :ميزان االعتدال ،ج  ،4ص  ،412واملفيد من معجم رجال احلديث ،ص .12

-119

انظر :املفيد من معجم رجال احلديث ،ص .114
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وأيضا يف سنده عذافر بن عيسى
أبو حاتم( )120والنسائي( )121وغريمها :مرتوك احلديث(.)122
ً
أيضا كام سبق آنفا.
الصرييف الكويف ،فهو جمهول ً
وأما الرواية الثالثة فقد حكم عليه حممد باقر املجليس( )123بقوله إنه "ضعيف"(.)124
فاخلالصة يف كتاب عيل ريض اهلل عنه :أن هذا الكتاب هو نفس الصحيفة التي كانت عند
عيل وهي معروفة بـ :صحيفة عيل بن أيب طالب ،وقد اتفق عليها أهل السنة والشيعة اإلمامية أهنا صحيفة
عيل بن أيب طالب ،بدليل ما رواه أبو جحيفة وهب السوائي وقد تقدم ذكرها.
ويقول ابن حجر" :ووقع للمصنف ـ أي البخاري ـ ومسلم من طريق يزيد التيمي( )125عن
عيل قال " :ما عندنا يشء نقرؤه إال كتاب اهلل وهذه الصحيفة فإذا فيها املدينة حرم" احلديث .وملسلم عن
أيب الطفيل عن عيل :ما خصنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بيشء مل يعم به الناس كافة ،إال ما يف قراب
سيفي هذا .وأخرج صحيفة مكتوبة فيها" :لعن اهلل من ذبح لغري اهلل" احلديث .وللنسائي من طريق
األشرت( )126وغريه عن عيل فإذا فيها" :املؤمنون تتكافأ دماؤهم ،يسعى بذمتهم أدناهم...احلديث".
وألمحد( )127من طريق طارق بن شهاب(" :)128فيها فرائض الصدقة" .واجلمع بني هذه األحاديث

-120

هو حممد بن إدريس بن املنذر احلنظيل أبو حاتم الرازي ،أحد احلفاظ ،مات سنة  200هـ .انظر :تقريب التهذيب،
ج  ،2ص .411
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هو أمحد بن شعيب بن عيل ،أبو عبد الرمحن النسائي ،احلافظ صاحب السنن ،مات سنة  111هـ .انظر :تقريب
التهذيب ،ج  ،4ص .42

-122

انظر :ميزان االعتدال ،ج  ،4ص .412

-123

هو حممد باقر بن حممد تقي بن مقصود عيل األصفهاين ،عالمة إمامي .ويل مشيخة اإلسالم يف أصفهان .وترجم إىل
الفارسية جمموعة كبرية من األحاديث .مات سنة  4444هـ .انظر :األعالم ،ج  ،2ص .10

-124

انظر :مرآة العقول يف رشح أخبار الرسول ،دار الكتب اإلسالمية ،طهران ،ط  4122 ،2هـ ،ج  ،1ص .111

-125

هو ابن رشيك بن طارق التيمي ،الكويف ،ثقة ،يقال إنه أدرك اجلاهلية ،مات يف خالفة عبد امللك .انظر :تقريب
التهذيب ،ج  ،2ص .122

-126

هو مالك بن احلارث بن عبد يغوث بن سلمة النخعي ،امللقب باألشرت ،خمرضم ،نزل الكوفة بعد أن شهد الريموك
وغريها ،وواله عيل مرص ،فامت قبل أن يدخلها سنة  11هـ .انظر :تقريب التهذيب ،ج  ،2ص .211

-127

هو ابن حممد بن حنبل بن هالل الشيباين ،املروزي ،نزيل بغداد ،أبو عبد اهلل ،أحد األئمة ،ثقة حافظ ،فقيه حجة،
مات سنة 214هـ ،وله  11سنة .انظر :تقريب التهذيب ،ج  ،4ص .11

-128

هو ابن عبد الشم س البجيل األمحيس ،أبو عبد اهلل الكويف ،قال أبو داود :رأى النبي صىل اهلل عليه وسلم ومل يسمع
منه ،مات سنة 12هـ أو 11هـ .انظر :تقريب التهذيب ،ج  ،4ص .112

211

أن الصحيفة كانت واحدة وكان مجيع ذلك مكتوبا فيها ،فنقل كل واحد من الرواة عنه ما حفظه
واهلل أعلم"(.)129
-1

كتاب فاطمة عليها السالم :يدعي الشيعة أنه قد كان عند فاطمة بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه

وسلم كتاب عن أبيها ،ورد ذكره عند العامة( )130واخلاصة( .)131ومن العامة اخلرائطي الذي
ذكره( :)132عن جماهد قال :دخل أيب بن كعب عىل فاطمة ريض اهلل عنها ابنة حممد صىل اهلل عليه وسلم
فأخرجت إليه كربة فيها كتاب" :من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليحسن إىل جاره"(.)133
وذكره من اخلاصة أبو احلسن ابن بابويه القمي( )134بسنده عن اإلمام أيب عبد اهلل الصادق عليه السالم،
أنه قال :كنت أنظر يف كتاب فاطمة عليها السالم فليس ملك يملك إال وهو مكتوب باسمه واسم أبيه"(.)135

-129

انظر :ابن حجر ،فتح الباري رشح صحيح البخاري ،حتقيق :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ،املكتبة السلفية باملدينة
املنورة ،ج  ،4ص .211

-130

العامة :يقصدون بـ" :العامة" ،أهل السنة واجلامعة .وقال حممد بن احلسن احلر العاميل ،إن هذا االصطالح مستحدث ،يف
زمان العالمة ،أو شيخه أمحد بن طاووس ،كام هو معلوم ،وهم معرتفون به .انظر :حممد بن احلسن احلر العاميل ،وسائل
الشيعة إىل حتصيل مسائل الشيعة ،حتقيق :عبد الرحيم الشريازي ،دارإحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط 4111 ،1هـ،
ج ،11ص  .222وأمحد بن طاووس ،هو مجال الدين أمحد بن موسى بن طاووس املتوىف سنة  211هـ.
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أيض ا لقب يطلقه شيوخ الشيعة عىل طائفتهم ،كام جاء يف دائرة املعارف الشيعية ،حلسن األمني ،دار
اخلاصة :وهو ً
التعاريف ،بريوت ،ط 4111 ،2هـ ،ج  ،41ص  .422ما نصه" :اخلاصة يف اصطالح بعض أهل الدارية:
اإلمامية االثنا عرشية .وجيري كثريا استعامل هذا اللقب يف رواياهتم لألحاديث ،فيقولون :هذا عن طريق العامة،
وهذا عن طريق اخلاصة ،مثل :ومن رواياهتم" :ما خالف العامة ففيه الرشاد" ،أصول الكايف ،ج  ،4ص ،20
أيضا :تدوين السنة الرشيفة ،ص .12
ووسائل الشيعة ،ج  ،40ص  .12وانظر ً

-132

هو أبو بكر حممد بن جعفر بن حممد بن سهل بن شاكر السامري ،اخلرائطي ،اإلمام ،احلافظ ،الصدوق ،املصنف.
انظر :تاريخ بغداد ،ج  ،2ص  ،411وسري أعالم النبالء ،ج  ،41ص .221

-133

انظر :حممد بن جعفر السامري اخلرائطي ،مكارم األخالق ومعاليها وحممود طرائقها ،مكتبة السالم العاملية،
القاهرة ،ص  11برقم .222 :رواة هذا احلديث كلهم ثقات سوى عبد اهلل بن رجاء بن عمر الغداين ،قال فيه
ابن حجر ،صدوق هيم ً
قليال .انظر :تقريب التهذيب ،ج  ،4ص  .412فاحلديث حسن هبذا اإلسناد.

-134

هو عيل بن احلسني بن موسى بن بابويه ،أبو احلسن ،القمي ،رأس اإلمامية بقم يف عرصه .مولده ووفاته فيها،
صاحب التصانيف السائرة بني الرافضة .يرضب بحفظه املثل ،يقال :له ثالث مائة مصنف ،تويف سنة  121هـ.
انظر :سري أعالم النبالء ،ج  ،42ص  ،111واألعالم ،ج  ،1ص .211

-135

انظر :ابن بابويه القمي ،اإلمامة والتبرصة من احلرية ،حتقيق :السيد حممد رضا احلسيني اجلاليل ،مؤسسة آل البيت
إلحياء الرتاث ،بريوت4111 ،هـ ،ص  ،401برقم.11 :

211

وروى عن ابن مسعود أنه قال :جاء رجل إىل فاطمة فقال :يا بنت رسول اهلل! هل ترك رسول
اهلل صىل اهلل عليه وسلم عندك يشء تطرفينيه؟ فقالت :يا جارية ،هايت تلك اجلريدة ،فطلبتها فلم جتدها،
فقالت :وحيك اطلبيها؛ فإهنا تعدل عندي حسنا وحسينا ،فطلبتها فإذا هي قد قمتها يف قاممتها فإذا فيها:
قال حممد صىل اهلل عليه وسلم" :ليس من املؤمنني من مل يأمن جاره بوائقه ،من كان يؤمن باهلل واليوم
اآلخر فليكرم ضيفه(.)136
-1

ما كتبه النبي صىل اهلل عليه وسلم إىل عامله وغريهم ،فيام يتعلق باألمور الدينية .وهي كتابات

كثرية ،تشتمل عىل مهامت أحكام اإلسالم وعقائده وخطوطه العريضة وبيان األنصبة واملقادير الرشعية
للزكاة والديات واحلدود واملحرمات وغري ذلك.
منها :كتابه إىل عمرو بن حزم األنصاري ،عامله عىل نجران( .)138()137وكتابه إىل وائل بن
حجر احلرضمي ،وقومه يف حرض موت( .)139وكتاب يف الزكاة والديات ،كان عند أيب بكر(.)140
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روى الطرباين يف املعجم الكبري ،حتقيق :محدي بن عبد املجيد السلفي ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة .ط  ،1ج ،41
ص ،412برقم ،41112 :وج  ،22ص  ،141برقم .40012 :واحلديث ضعيف ،ألن يف سنده سوار بن مصعب
اهلمداين قال البخاري فيه :منكر احلديث ،وقال النسائي وغريه :مرتوك ،وقال أبو داود :ليس بثقة .وأما كلمة
"قاممة" ،فقال اللحياين :قاممة البيت ما كسح منه فألقي بعضه عىل بعض .وقال الليث :القم ما يقم من قاممات
القامش ويكنس يقال قم بيته يقمه قام إذا كنسه .انظر :حممد بن حممد الزبيدي ،تاج العروس ،منشورات دار مكتبة
احلياة ،بريوت وابن منظور ،لسان العرب ،نرش أدب احلوزة ،إيران4111 ،هـ ،مادة" :قمم".

-137

النجران :وهي ناحية بني اليمن وهجر ينسب إليها مجاعة كثرية .انظر :معجم البلدان ،ج  ،1ص .211

-138

انظر :اخلطيب البغدادي ،الفقيه واملتفقه ،تصحيح الشيخ إسامعيل األنصاري ،دار إحياء السنة النبوية ،ط ،2
4111م ،ج  ،4ص .111-110

-139

حرض موت :وهي من بالد اليمن من أقصاها .واملشهور هبا أبو هنيدة وائل بن حجر احلرضمي الكندي ،كان مل ًكا
عظيام بحرضموت ،بلغه ظه ور النبي صىل اهلل عليه وسلم فرتك ملكه ،وهنض إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
ً
فبرش النبي صىل اهلل عليه وسلم بقدومه الناس قبل أن يقدم بثالثة أيام ،فلام قدم قرب جملسه وأدناه ثم قال :هذا
وائل بن حجر أتاكم من أرض بعيدة من حرضموت طائعا غري مكره راغبا يف اهلل ويف رسوله ويف دينه بقية أبناء
أيضا :الطبقات
امللوك ،اللهم بارك يف وائل ويف ولده .ثم أقطعه أرضا .األنساب ،ج  ،1ص  .401-411وانظر ً
الكربى ،ج  ،4ص 210و 111و .114

-140

211

أخرجه البخاري يف صحيحه ،الزكاة ،باب زكاة الغنم ،ج  ،1ص  ،141برقم.4111 :

وكذا صحائف أخرى للصحابة مثل صحيفة جابر بن عبد اهلل ،وصحيفة عبد اهلل بن أيب أوىف،
وصحيفة عبد اهلل بن عمرو بن العاص ،وصحيفة أيب موسى األشعري ،وصحيفة أيب رافع موىل
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وغريهم(.)141
الدور الثاين:

بعد وفاة النبي صىل اهلل عليه وسلم إىل عهد أيب جعفر الباقر حممد بن عيل بن احلسني
ابن أيب طالب ريض اهلل عنهم وكان ذلك نحو سنة 004هـ:

يف الدور الثاين بعد وفاة النبي صىل اهلل عليه وسلم إىل عهد أيب جعفر الباقر ما دون الشيعة يف
ً
مستقال ،لسبب منع تدوين احلديث من احلكام ـ بزعمهم ـ رسم ًيا.
احلديث شي ًئا
أما السبب احلقيقي الكامن وراء منع التدوين ـ يف زعمهم ـ له عدة عوامل ودوافع.
منها :طمس فضائل أهل البيت املفرسة بأحقيتهم والداعية إىل إمامتهم وخالفتهم.
ومنها :عدم إحاطة احلكام باألحكام.
ومنها :ما كان عند اخللفاء من خلفيات موروثة ونزعات ومؤهالت تتناسب مع االجتهاد .ومن
كل ذلك راموا خلق جو فقهي جديد يستطيع اخلليفة من خالله أن يتكيف لسد العجز الفقهي الذي جيده،
وليبني هرما فقه ًيا سياس ًيا جديدً ا.
ومنها :العوامل السياسية قد حدثت من جراء املنع عن السنة الرشيفة والقول بحجية رأي
الصحابة وغريها.
ومنها :إبعاد املسلمني عن أهل البيت عليهم السالم.
ومنها :وهو أمهها وأكثرها خطورة ،وهو هدف األساس من املنع لتدوين احلديث ،إبعاد أهل
البيت من ساحة احلكم واإلمامة واخلالفة.
فيزعم الشيعة أن اخللفاء واألمراء األمويني فقد أزووا األئمة الشيعة عن كل نشاط سيايس بعد
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،ومل يفسحوا هلم املجال يف ذلك أصال ،خاصة يف تدوين احلديث حيث أن

-141

ً
تفصيال من كتب أهل السنة :الطبقات الكربى ،ج  ،1ص  1-0/2و ،401/2/1واخلطيب البغدادي،
اقرأ عنه
أيضا :تقييد العلم ،دار إحياء السنة
الكفاية يف علم الرواية ،املكتبة العلمية ،املدينة املنورة ،ص  ،111وللخطيب ً
النبوية ،بريوت ،ص  .411ومن كتب الشيعة :تاريخ تدوين السنة ،ص  ،11-21وتدوين السنة الرشيفة،
ص ،11-10وعيل بن موسى التربيزي ،مرآة الكتب ،قم4111 ،هـ ،ج  ،4ص  ،0-1والسيد عيل الشهرستاين،
منع تدوين احلديث ،دار الغدير ،قم ،ط 2111 ،4م ،ص .244-411

211

احلديث املمنوع كان منه ـ عىل زعمهم بل هوكله ـ ما تضمن تعيني أهل البيت للخالفة واإلمامة ،ولو أتيح
هلا أن تنرش بني الناس ،ملا متكن احلكام من إزواء أهل البيت إىل هذه الدرجة.
فبهذا السبب قد ابتعد املسلمون يف أخذ معامل الدين من أهل البيت فرتكوهم وجلأوا إىل أخذ
الدين وأحكامه من الغرباء ،املتطفلني عىل موائده ،البداء عن معارفه ،واملعتمدين يف األحكام عىل الرأي
واالستحسان والقياس .ثم جعلهم احلكام عرضة لكل أنواع التعذيب واهلتك والفتك عىل التاريخ،
وقابلهم علامء البالط ،والقائمون بأمرالدين ،باالهتام واجلرح والقدح ،والنبذ واالعتداء ،وقابلوا رواياهتم
بالرد واإلنكار واجلحد.
وإرصارا
أما الشيعة فلم تؤثر فيهم تلك األعامل ،ومل يزدهم ذلك إال ثبا ًتا عىل احلق وصمو ًدا
ً
عىل الوقوف إىل جانبهم(.)142
ً
مستقال ،بل كان
بسبب هذه العوامل املذكورة يف الدور الثاين مل يدون الشيعة يف احلديث شي ًئا
جل اعتامدهم عىل الصحائف التي كتبت يف الدور األول كصحيفة عيل وغريه من الصحابة ،وكتاب عيل
وكتاب فاطمة.
مع هذا قد أثر عن عيل بن احلسني عليهام السالم عند الشيعة رسائل أشهرها" :رسالة احلقوق"
و"الصحيفة" ،فقد قال أبومحزة الثاميل(" :)143قرأت صحيفة فيها كالم زهد من كالم عيل بن احلسني
وكتبت ما فيها ،ثم أتيت عيل بن احلسني فعرضت ما فيها عليه ،فعرفه وصححه"(.)144
قلنا :زعمهم باطل ،واحلق عىل خالفهم ألمرين:
-4

أهل البيت عند أهل السنة واجلامعة هلم كل الثناء واملدح.
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أحاديث آل البيت ومروياهتم منترشة يف كتب أهل السنة واجلامعة.

-142

انظر :تدوين السنة الرشيفة ،ص  ،111-121ومنع تدوين السنة ،ص .111-114

-143

هو ثابت بن دينارأيب صفية ،أبو محزة الثاميل ،موىل املهلب بن أيب صفرة .قال أمحد وابن معني :ليس بيشء .وقال
أبو حاتم :لني احلديث .وقال النسائي :ليس بثقة .ميزان االعتدال ،ج  ،4ص ،121واملفيد من معجم رجال
احلديث ،ص .12

-144

انظر :أبو جعفر الكليني ،أصول الكايف ،باب صحيفة عيل بن احلسني ،دارالكتب اإلسالمية ،طهران ،ط ،1
4100هـ ،ج  ،0ص ،41وحممد بن احلسن الطويس ،الفهرست ،مؤسسة الوفاء ،بريوت ،ط 4111 ،1هـ،
ومؤسسة نرش الفقاهة ،ط  ،4ص .20

211

يعد عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه من أصحاب املئني ،وروي عنه مخسامئة وسبعة
وثالثون حديثا.
وروي عن فاطمة بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ثامنية عرش حدي ًثا.
وروي عن احلسن بن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنهام ثالثة عرش حدي ًثا.
وكذا روي عن احلسني بن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنهام ثامنية أحاديث(.)145
الدور الثالث:

وهو دور األصول األربعامئة ،الذي يبتدئ من عهد أيب عبداهلل جعفر بن حممد الصادق
إىل عهد حسن العسكري وكان ذلك نحو سنة  068هـ:

الدور الثالث هو الدور الذي يعتقد الشيعة فيه بوجود ما يسمونه "األصول األربعامئة" ،ومعناه
عندهم باختصار" :أن املصادر قد أحصت عدة ممن عارصوا اإلمام جعفر الصادق ورووا عنه ،وانرصفت
طائفة كبرية من هؤالء لضبط ما رووه عن اإلمام سام ًعا يف كتاب خاص ،يف مواضيع الفقه والتفسري
والعقائد وغريها ،وقد اصطلح التاريخ الشيعي عىل تسمية هذه الكتب باألصول ،كام حرصها يف أربعامئة
أصل ،وهذا ما نعنيه باألصول األربعامئة"(.)146
وال شك يف أن "األصول األربعامئة" من أقدم وأشهر وأهم مصادر الرواية للشيعة االثني
عرشية ،التي ألفت يف عصور أئمتهم ،ونعلم ً
إمجاال أن تاريخ تأليف جل هذه األصول إال ً
قليال منها كان
يف عرص أصحاب اإلمام الصادق سواء كانوا خمتصني به ،أو كانوا ممن أدركوا أباه اإلمام الباقر قبله ،أو
أدركوا ولده اإلمام الكاظم بعده.
ورصح الشيخ أبو عيل الطربيس واملحقق احليل والشهيد الثاين( )147وغريهم من األعالم بأن
"األصول األربعامئة" قد ألفت يف عرص الصادق من أجوبة املسائل التي كان يسأل عنها(.)148
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انظر :عيل بن أمحد ابن حزم األندليس ،أسامء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد ،حتقيق :سيد كرسوي
حسن ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط  4142 ،4هـ ،ص .411 ،411 ،411 ،11

-146

األصول األربعامئة ،ص .1

-147

هو :احلسني بن عبد الصمد بن حممد بن عيل بن حسني بن حممد بن صالح العاميل ،عز الدين اجلبعي ،احلارثي،
اهلمداين .عامل ،مشارك يف التفسري واحلديث ،والفقه واألصول والكالم وغري ذلك من العلوم .تويف سنة  101هـ.
معجم املؤلفني ،ج  ،1ص  ،41واألعالم ،ج  ،2ص .211

-148

األصول الستة عرش من األصول األولية ،ص .1

211

فهذه األصول األربعامئة عند الشيعة اإلمامية كانت من أوثق الكتب التي ألفها أصحاب األئمة
خصوصا الصادق عليهم السالم ،وأن هذه األصول مما أمجع األصحاب عىل صحتها وعىل العمل
هبا( ،)149ألن أصحاب الصادق والرواة عنه وهم نحو أربعة آالف كانوا من الثقات عىل اختالفهم يف
اآلراء واملقاالت( .)150واعرتفوا بأن الكتب األربعة املشهورة( )151عندهم مأخوذة من هذه األصول.
واخلالصة فيه أن هذه "األصول األربعامئة" هي أساس للكتب الثامنية التي يأيت ذكرها يف الدور
أيضا.
الرابع واخلامس ،أما ما أمهيتها من حيث صحتها؟ فال بد لنا أن نتأمل ً
ويقول الشهيد الثاين يف هذا الصدد كان قد استقر أمر اإلمامية عىل أربعامئة مصنف ،سموها
ً
أصوال  ،فكان عليها اعتامدهم ،وتداعت احلال إىل أن ذهب معظم تلك األصول ،وخلصها مجاعة يف كتب
خاصة تقريبا عىل املتناول ،وأحسن ما مجع منها :الكايف والتهذيب ،واالستبصار ،ومن ال حيرضه
الفقيه(.)152
الدور الرابع:

دور األصول األربعة 068( ،هـ إىل سنة 0888هـ) ويعرف هذا الدور لدى الشيعة
بدور املجاميع أو األصول األربعة:

إن الكتب الرئيسية التي تعد مصادر األخبار عند االثني عرشية هي ثامنية ،يسموهنا" :اجلوامع
الثامنية" ،ويقولون :إهنا املصادر املهمة لألحاديث املروية عن األئمة.
قال عاملهم حممد صالح احلائري(" :)153وأما صحاح اإلمامية ،فهي ثامنية :أربعة منها
للمحمدين الثالثة األوائل ،وثالثة بعدها للمحمدين الثالثة األواخر ،وثامنها ملحمد حسني املرحوم
املعارص النوري"(.)155()154
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انظر :جعفر السبحاين ،كليات يف علم الرجال ،دار امليزان ،بريوت ،ط 4111 ،4م ،ص .101

-150

دائرة املعارف الشيعية ،ج  ،2ص .11

-151

وهي الكايف ،ومن ال حيرضه الفقيه ،والتهذيب ،واالستبصار.

-152

ضياء الدراية ،الباب العارش ص  14وما بعدها.

-153

ابن املريزا فضل اهلل بن حممد حسن احلائري الكوهستاين املازندراين السمناين البهرشي .تويف سنة  4114هـ.
موسوعة طبقات الفقهاء ،ج  ،41ص  ،112واملوقع اإللكرتوين ملعجم البابطني لشعراء القرن الرابع عرش.

-154

حسني بن حممد تقي النوري املازندراين الطربيس فقيه إمامي .ولد يف قرية (يالو) من قرى نور (إحدى كور
طربستان) وتويف يف سنة  4121هـ يف الغري (بالكوفة) .األعالم ،ج  ،2ص .211
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211

مقال ملحمد صالح احلائري ضمن كتاب الوحدة اإلسالمية ،مؤسسة األعلمي ،بريوت ،ط4111 ،4م ،ص.211

أما املؤلفات احلديثية التي كتبت يف هذا الدور وتعتمد عليها الشيعة يف أحاديثهم فهي أربعة
كتب ،عليها مدار احلديث والعمل ،وهذه الكتب األربعة املتقدمة التي تسمى "األصول األربعة
املعتمدة" ،وهي:
ً
أوال:

الكايف يف األصول والفروع ملحمد بن يعقوب الكليني( ،)156امللقب بثقة اإلسالم ،مات سنة
 122هـ أو 121هـ .والكايف هو أول هذه املصادر وأصحها عندهم ،الذي زعموا أنه ملا ألفه يف
عرص الغيبة الصغرى ،عرضه عىل اإلمام الغائب يف الرسداب ،فقال" :هذا كاف
أيضا" :هو أجل الكتب األربعة واألصول املعتمدة"(.)158
لشيعتنا"( .)157وقيل عن كتابه ً
وقد أكثروا من الثناء عليه ،وهو عمدة كتب مذهبهم.
عاش الكليني زمن النواب األربعة ،اشتمل كتابه عىل  11كتا ًبا ،و 122با ًبا ،وعدد أحاديثه
 42111حدي ًثا ،وأغلب الروايات ال تصل للنبي صىل اهلل عليه وسلم ،أو األئمة األوائل ،ألن
احلديث عندهم ما روي عن "أحد األئمة املعصوم" فال فرق عندهم بني واحد منهم وبني النبي
صىل اهلل عليه وسلم ،والروايات أكثرها عن جعفر الصادق.

ثان ًيا:

من ال حيرضه الفقيه البن بابويه القمي( ،)159املشهور بالصدوق ،مات سنة 104هـ .وكتابه
خاص بمسائل الفقه عندهم ،وقد اشتمل عىل  412با ًبا ،أوهلا الطهارة وآخرها النوادر،
وعدد أحاديثه  1111حدي ًثا ،وقد ألفه ومل يذكر األسانيد فيه لئال تكثر طرقه ،ورووها
لالختصار.
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هو أبو جعفر حممد بن يعقوب بن إسحاق الكليني ،فقيه إمامى ،صاحب التصانيف .من أهل كلني بالرى ،كان
شيخ الشيعة ببغداد ،وتوىف فيها .قال عنه البحراين" :كان أوثق الناس يف احلديث وأثبتهم" .كان أدرك زمن سفراء
اإلمام املنتظر ـ كام يقولون ـ ومجع احلديث من مرشعه ومورده ،وقربه مشهور .السري ،ج  ،41ص،201
والفهرست للطويس ،ص  ،411والوايف بالوفيات ،ج  ،1ص  ،411ولسان امليزان ،ج  ،1ص .111

-157

مقدمة الكايف ،ج  ،4ص .21

-158

انظر :حممد حمسن آغا بزرك الطهراين ،الذريعة إىل تصانيف الشيعة ،النجف ،ج  ،41ص  ،211واملريزا حسني بن
حممد الطهراين النوري ،مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل ،قم ،ج  ،1ص .112

-159

هو حممد بن عيل بن احلسني بن موسى بابويه القمي ،حمدث إمامي كبري ،مل ير يف القميني مثله .نزل بالري وارتفع
شأنه يف خراسان ،ودفن يف الري .له نحو ثالث مائة مصنف .األعالم ،ج  ،2ص .211

212

ثال ًثا:

هتذيب األحكام أليب جعفر الطويس( ،)160مات سنة 121هـ .وكتابه خاص يف فروع الفقه،
ويقع فيه  111با ًبا ،وعدد أحاديثه  41111حدي ًثا.

راب ًعا:

أيضا ،وهو جمرد اختصار للتهذيب ،ويقع يف
االستبصار فيام اختلف فيه من األخبار للطويس ً
ثالثة أجزاء ،جزأين يف العبادات ،والثالث يف بقية أبواب الفقه ،بلغت أبواب الكتاب  111با ًبا،
وحرص أحاديثه بـ 1144 :حدي ًثا ،وطبع يف اهلند ،وكذا يف إيران.
هذه الكتب األربعة املتقدمة تسمى عندهم األصول األربعة املعتمدة ،يقول الفيض

الكاشاين(" :)161إن مدار األحكام الرشعية اليوم عىل هذه األصول األربعة ،وهي املشهودة عليها
بالصحة من مؤلفيها"(.)162
وهذه الكتب األربعة عندهم متواترة يف جمموعها .يقول احلر العاميل(" :)163قد عرفت أن
أكثرها متواتر ال نزاع فيه ،وأقلها ـ عىل تقدير عدم ثبوت تواتره ـ فهو خرب حمفوف بالقرينة القطعية،
ومعلوم قطعا بالتتبع والتواتر ،وأن التواتر تلك الكتب السابقة وشهرهتا أعظم وأوضح من تواتر كتب
املتأخرين"(.)164

-160

هو أبوجعفر حممد بن احلسن بن عيل الطويس ،املعروف بشيخ الشيعة ،ورئيس الطائفة ،وإليه انتهت رياسة املذهب
يف وقته .وكان تلميذ الشيخ املفيد ،وهو مؤلف كتابني من كتبهم األربعة املشهورة التي يعدوهنا كالكتب الستة عند
أهل السنة ومها :هتذيب األحكام و االستبصار فيام اختلف من األخبار .الفهرست للطويس ،ص  ،411والسري،
ج ،40ص  ،111ولسان امليزان ،ج  ،1ص .411

-161

هو حمسن بن مرتىض بن فيض اهلل حممود الكايش ،مفرس من علامء اإلمامية ورد اسمه "حمسن بن مرتىض" و
"حمسن بن حممد" و "حممد حمسن" وقيل له "الفيض" وعرف جده بفيض اهلل وبالفيض .وجاءت نسبته "الكايش"
و "الكاشاين" و "القاشاين" ويقال له :مال حمسن فيض الكايش ،مات سنة  4111هـ ،وقيل  4114هـ .األعالم،
ج  ،1ص .211

-162

الوايف ،ج  ،4ص .44

-163

هو حممد بن احلسن بن عيل العاميل ،امللقب باحلر :فقيه إمامي مؤرخ ولد يف قرية مشغر من جبل عامل بلبنان،
وانتقل إىل (جبع) ومنها إىل العراق ،وانتهى إىل طوس (بخراسان) فأقام وتويف فيها بسنة 4411هـ .انظر :يوسف
ابن أمحد البحراين ،لؤلؤة البحرين يف اإلجازات وتراجم رجال احلديث ،بتحقيق :حممد صادق بحر العلوم ،دار
األضواء ،بريوت ،ط 4102 ،2م ،ص  ،12واألعالم ،ج  ،2ص .11

-164

211

الذريعة ،ج  ،41ص  ،211ومستدرك الوسائل ،ج  ،1ص .112

الدور اخلامس:

دور اجلمع والتهذيب (0888هـ ـ0508هـ) .ويعرف هذا الدور عند الشيعة
بدور "املجاميع األربعة املتأخرة" ،أو "دور اجلمع والتهذيب":

قد ألف الشيعة يف القرن احلادي عرش وما بعده جمموعة من املدونات ،ارتىض املعارصون منها
أربعة ،سموها باملجاميع األربعة املتأخرة ،وهي:
ً
أوال:

الوايف ملحمد بن الشاه مرتىض بن الشاه حممود ،املدعو بمحسن ،املشتهر بالفيض الكاشاين،

مات سنة  4114هـ(.)165
مجع املؤلف يف كتاب الوايف الكتب األربعة املتقدمة :الكايف ،ومن ال حيرضه الفقيه ،والتهذيب،
واالستبصار مع رشح أحاديثها املشكلة ،وعدد أحاديثه  11111حديث ،وحيتوي عىل  41جزءا يف
األصول والفروع والسنن واألحكام(.)166
ثان ًيا:

وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة ملحمد بن احلسن بن عيل بن حممد بن احلسني احلر

العاميل ،مات  24رمضان سنة 4411هـ .هو أمجع كتاب ألحاديث األحكام عندهم ،مجع فيه مؤلفه
رواياهتم عن األئمة من كتبهم األربعة ،التي عليها املدار يف مجيع العصور كام يقولون .ورتبه عىل أبواب،
واستغرق جلمعه عرشين سنة ،وأحاديثه  11011حدي ًثا.
وزاد عليها روايات أخذها من كتب األصحاب املعتربة تزيد عىل سبعني كتا ًبا ،كام ذكر
صاحب( )167الذريعة ،ولكن ذكر الشريازي يف مقدمة الوسائل أهنا "تزيد عىل مائة وثامنني" ،وال نسبة
بني القولني ،وقد ذكر احلر العاميل أسامء الكتب التي نقل عنها ،فبلغت أكثر من ثامنني كتا ًبا ،وأشار إىل أنه
رجع إىل كتب غريها كثرية ،إال أنه أخذ منها بواسطة من نقل عنها(.)168

-165

انظر :حممد باقر املجليس ،بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ،مؤسسة الوفاء ،وإحياء الرتاث العريب،
بريوت ،ط 4111 ،1هـ ،ص .11

-166

انظر :أبو القاسم اخلوئي ،معجم رجال احلديث ،منشورات ،مدينة العلم ،إيران ،،ط  ،1ج  ،41ص ،214
ومقدمة وسائل الشيعة ،ج  ،4ص .4

-167

حمسن أو حممد حمسن بن عيل بن حممد رضا الطهراين ،عامل برتاجم املصنفني ،مع كثري من التحقيق والتحري .من
أهل طهران .ولد هبا وانتقل إىل العراق سنة 4141هـ فتفقه يف النجف وأجيز باالجتهاد قبل سن األربعني.
وشارك يف قضية االنقالب الدستوري يف إيران .تويف سنة  4111هـ .األعالم ،ج  ،1ص .200

-168

انظر :مقدمة وسائل الشيعة ،ج  ،4ص  ،0-1ج ،21ص  ،11-12وأعيان الشيعة ،ج  ،4ص  ،212والذريعة،
ج ،1ص .112

211

ثال ًثا:

بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ملحمد باقر بن حممد تقي بن املقصود عيل

امللقب باملجليس( ،)169مات  21رمضان سنة 4444هـ ،وكان عمره  11سنة .ووقع بحار األنوار عىل
جتزئة مؤلفه يف مخسة وعرشين جملدا ،لكنه يف طبعة أصبح  444جملدً ا .قال املجليس" :اجتمع عندنا
بحمد اهلل سوى الكتب األربعة نحو مائتي كتاب ،ولقد مجعتها يف بحار األنوار"(.)170
راب ًعا:

مستدرك الوسائل للشيخ املريزا حسني بن املريزا حممد تقي بن املريزا عيل حممد بن تقي النوري،

الطربيس ،مات سنة 4121هـ .عدد أحاديثه  21111حديث ،مجعها يف مواضيع متفرقة ،ورتبها عىل
ترتيب األبواب املناسبة للوسائل.
قال آغا بزرك الطهراين(" :)171أصبح كتاب املستدرك كسائر املجاميع احلديثية املتأخرة يف أنه
جيب عىل املجتهدين الفحول أن يطلعوا عليها ويرجعوا إليها يف استنباط األحكام ،وقد أذعن بذلك جل
علامئنا املعارصين"(.)172
ثم استشهد ببعض أقوال شيوخهم املعارصين باعتامد املستدرك من مصادرهم األساسية .ولكن
يبدو أن بعض شيوخهم مل يوافقوا عىل ذلك فنجد صاحب أحسن الوديعة( )173ينتقد بشدة هذا الكتاب
ويقول" :نقل منه عن الكتب الضعيفة الغري املعتربة  ...واألصول الغري الثابتة صحة نسخها ،حيث إهنا
وجدت خمتلفة النسخ أشد االختالف" ،ثم قال :بأن أخباره مقصورة عىل ما يف البحار ،وزعها عىل
األبواب املناسبة للوسائل ،كام قابلته حرفا بحرف(.)174
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هو حممد باقر بن حممد تقي بن مقصود عيل األصفهاين ،عالمة إمامي .ويل مشيخة اإلسالم يف أصفهان .وترجم إىل
الفارسية جمموعة كبرية من األحاديث .األعالم ،ج  ،2ص .10

-170

اعتقادات املجليسً ،
نقال عن مسألة التقريب لنارص بن عبد اهلل القفاري ،دار طيبة للنرش والتوزيع ،ط ،1
4120هـ ،ج  ،4ص .211
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هو حمسن أو حممد حمسن بن عيل بن حممد رضا الطهراين ،عامل برتاجم املصنفني ،مع كثري من التحقيق والتحري.
من أهل طهران وولد هبا ،تويف سنة  4101هـ .األعالم ،ج  ،1ص .200

-172

انظر :الذريعة ،ج  ،2ص .444-441

-173

هو حممد مهدي اخلوانساري األصفهاين الكاظمي ،هو رجل دين شيعي إيراين ،مولود بالعراق وعاش وتويف ودفن
هبا ،وهو مؤلف كتاب أحسن الوديعة الذي كتبه تتمة لكتاب عمه حممد باقر اخلوانساري املعروف باسم روضات
اجلنات يف تراجم العلامء والسادات ،تويف سنة 4111هـ .انظر :الذريعة إىل تصانيف الشيعة ،ج  ،4ص  ،201و
ج ،21ص  ،212واملوقعar.wikipedia.org :

-174

انظر :حممد فهد املوسوي األصفهاين ،أحسن الوديعة يف تراجم مشاهري جمتهدي الشيعة ،املطبعة احليدرية،
النجف ،ط  4100 ،2هـ ،ص .11

211

املصادر احلديثية عند أهل السنة حسب ترتيب الزمن:
أما املصادر احلديثية أو املصنفات عند أهل السنة فهي التي نقلت لنا ما ورد عن النبي صىل اهلل
عليه وسلم نفسه من قول ،أو فعل ،أو تقرير ،أو وصف يف خلقه ،أو خلقته .باإلضافة إىل ما نقل لنا من
اآلثار عن الصحابة أو التابعني أو من بعدهم.
ومن أهم املصادر احلديثية عند أهل السنة سأذكرها حسب ترتيب الزمن فيام ييل:
-4

املوطأ ملالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي ،أبو عبد اهلل املدين (ت411هـ)(.)175

-2

مسند عبد اهلل بن املبارك أليب عبد الرمحن بن املبارك بن واضح احلنظيل ،الرتكي ثم املروزي
(ت404هـ)(.)176

-1

اآلثار أليب يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري (ت402هـ)(.)177

-1

اآلثار أليب عبد اهلل حممد بن احلسن الشيباين (ت401هـ)(.)178

-1

مسند الشافعي ملحمد بن إدريس أيب عبد اهلل القريش املطلبي الشافعي (ت211هـ)(.)179

-2

مسند الطياليس أليب داود سليامن بن داود بن اجلارود الطياليس (ت211هـ)(.)180

-1

مصنف عبد الرزاق لعبد الرزاق بن مهام أيب بكراحلمريي الصنعاين (ت244هـ)(.)181

-0

مسند احلميدي أليب بكر عبد اهلل بن الزبري بن عيسى احلميدي (ت241هـ)(.)182

-175

هو الفقيه ،إمام دار اهلجرة ،رأس املتقنني ،وكبري املتثبتني حتى قال البخاري أصح األسانيد كلها :مالك عن نافع
عن ابن عمر .وفيات األعيان ،ج  ،1ص  ،411وهتذيب الكامل ،ج  ،1ص  ،111التقريب ،ج  ،2ص .221

-176

هو ثقة ،ثبت فقيه عامل جواد جماهد ،مجعت فيه خصال اخلري ،وله  21سنة .التقريب ،ج  ،2ص .1

-177

هو ابن حبيب الكويف البغدادي ،فقيه أصويل ،جمتهد حمدث حافظ ،عامل بالتفسريواملغازي وأيام العرب.
ولد بالكوفة وتفقه عىل أيب حنيفة رمحهام اهلل .ميزان االعتدال ،ج  ،1ص  ،111وتذكرة احلفاظ ،ج  ،4ص .221

-178

هو ابن فرقد من موايل بني شيبان أبو عبد اهلل الشيباين إمام بالفقه واألصول ،وهو الذي نرش علم أيب حنيفة .ولد بواسط،
ونشأ بالكوفة ،فسمع من أيب حنيفة فغلب عليه مذهبه .تاريخ بغداد ،ج ،2ص ،412والسري ،ج  ،1ص.411

-179

هو املجد ألمر الدين عىل رأس املائتني ،املكي ،نزيل مرص .تاريخ بغداد ،ج ،2ص ،12والتقريب ،ج  ،2ص.411

-180

هو البرصي ،ثقة حافظ ،التقريب ،ج  ،4ص .121

-181

هو ثقة حافظ مصنف شهري عمي يف آخر عمره فتغري ،وكان يتشيع .التقريب ،ج  ،4ص .111

-182

هو القريش األسدي املكي ،ثقة حافظ فقيه ،أجل أصحاب ابن عيينة ،قال احلاكم :كان البخاري إذا وجد احلديث
عند احلميدي ال يعدوه إىل غريه .السري ،ج  ،41ص  ،242والتقريب ،ج  ،4ص .141

211

-1

سنن سعيد بن منصور لسعيد بن منصور أيب عثامن اخلراساين (ت221هـ)(.)183

-41

مسند ابن اجلعد لعيل بن اجلعد اجلوهري (ت211هـ)(.)184

-44

مسند ابن أيب شيبة أليب بكر بن أيب شيبة ،العبيس (ت211هـ)(.)185

-42

أيضا.
مصنف ابن أيب شيبة له ً

-41

مسند إسحاق بن راهويه إلسحاق بن إبراهيم بن خملد بن إبراهيم احلنظيل أيب يعقوب املروزي
املعروف بابن راهويه (ت210هـ).

-41

مسند أمحد أليب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين (ت214هـ)(.)186

-41

مسند عبد بن محيد لعبد بن محيد بن نرص الكيس (ت211هـ)(.)187

-42

سنن الدارمي أليب حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن السمرقندي (ت211هـ)(.)188

-41

صحيح البخاري ملحمد بن إسامعيل بن إبراهيم اجلعفي البخاري (ت212هـ).

-40

صحيح مسلم ملسلم بن احلجاج القشريي أيب احلسني النيسابوري (ت224هـ).

-41

سنن ابن ماجه أليب عبد اهلل حممد بن يزيد ابن ماجه القزويني (ت211هـ)(.)189

-21

سنن أيب داود أليب داود سليامن بن األشعث األزدي السجستاين (ت211هـ).

-24

سنن الرتمذي أليب عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي (ت211هـ)(.)190

-22

مسند البزار أليب بكر العتكي املعروف بالبزار (ت212هـ)(.)191

-183

هو ابن شعبة أبو عثامن اجلوزجاين ،نزيل مكة ،ثقة مصنف ،وكان ال يرجع عام يف كتابه لشدة وثوقه به .السري،
ج ،41ص  ،111والتقريب ،ج  ،2ص .11

-184

هو ابن عبيد البغدادي ،ثقة ثبت ،رمي بالتشيع .التقريب ،ج  ،2ص .11

-185

هو عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة الواسطي األصل الكويف ثقة حافظ صاحب تصانيف .التقريب ،ج ،4ص.111

-186

هو أحد األئمة ثقة حافظ فقيه حجة وهو رأس الطبقة العارشة ،ميزان االعتدال ،ج ،1ص ،111وتذكرة احلفاظ،
ج ،4ص.221

-187

هو عبد بن محيد بن نرص الكيس ،ثقة حافظ .السري ،ج  ،42ص  ،211والتقريب ،ج  ،4ص .121

-188

هو احلافظ ،صاحب املسند ،ثقة فاضل متقن ،وله  11سنة .التقريب ،ج  ،4ص .121

-189

هو حممد بن يزيد الربعي القزويني ،أبو عبد اهلل ،أحد األئمة يف علم احلديث .السري ،ج  ،41ص .210

-190

هو أحد من أئمة علامء احلديث وحفاظه ،من أهل ترمذ (عىل هنر جيحون) تتلمذ للبخاري ،وشاركه يف بعض
شيوخه .وكان يرضب به املثل يف احلفظ ،وعمي يف آخر عمره .هتذيب التهذيب ،ج  ،1ص .101

-191

211

هو أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البرصي ،حمدث فقيه ،صاحب املسند .السري ،ج  ،1ص .414

-21

مسند أيب بكر الصديق أليب بكر أمحد بن عيل املروزي (ت212هـ)(.)192

-21

السنن الكربى ألمحد بن شعيب بن عيل أيب عبد الرمحن النسائي (ت 111هـ)(.)193

-21

أيضا.
السنن الصغرى له ً

-22

مسند أيب يعىل املوصيل أليب يعىل أمحد بن عيل التميمي (ت111هـ)(.)194

-21

أيضا.
معجم أيب يعىل املوصيل له ً

-20

مسند الروياين أليب بكر حممد بن هارون الروياين (ت111هـ)(.)195

-21

املنتقى أليب حممد عبد اهلل بن عيل بن اجلارود النيسابوري (ت111هـ)(.)196

-11

صحيح ابن خزيمة أليب بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة بن املغرية السلمي النيسابوري
(ت144هـ)(.)197

-14

مسند أيب العباس الرساج حممد بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري (ت141هـ)(.)198

-12

مستخرج أيب عوانة أليب عوانة يعقوب بن إسحاق اإلسفراييني (ت142هـ)(.)199

-11

مسند عائشة أليب بكر عبد اهلل بن سليامن بن األشعث السجستاين (ت142هـ)(.)200

-192

هو ابن سعيد بن إبراهيم أبو بكر القايض ،ثقة حافظ ،وله نحو من  11سنة .التقريب ،ج  ،4ص .22

-193

هو احلافظ صاحب السنن .التقريب ،ج  ،4ص .42

-194

هو حمدث املوصل ،فهو أكرب من النسائي بخمس سنني ،وأعىل إسنادا منه .تذكرة احلفاظ ،ج  ،2ص ،111
والسري ،ج  ،41ص .411

-195

هو حمدث حافظ مسند فقيه طاف البالد وسمع بالبرصة من آثاره :املسند ،وتصانيف يف الفقه .السري ،ج  ،41ص .111

-196

هو أبو حممد النيساپورى ،املجاور بمكة ،من حفاظ احلديث .السري ،ج ،41ص  ،211واألعالم ،ج  ،1ص .411

-197

هو إمام نيساپور يف عرصه .كان فقيها جمتهدا ،عاملا باحلديث .مولده ووفاته بنيساپور .رحل إىل العراق والشام
واجلزيرة ومرص ،ولقبه السبكي بإمام األئمة .تزيد مصنفاته عىل  .411السري ،ج  ،41ص .121

-198

هو اإلمام احلافظ الثقة ،شيخ اإلسالم ،حمدث خراسان .تاريخ بغداد ،ص  ،4210والسري ،ج  ،41ص .100

-199

هو ابن إبراهيم النيساپورى الشافعي ،اإلمام احلافظ الكبري اجلوال .السري ،ج  ،41ص  ،141والبداية والنهاية،
ج ،44ص .411

-200

هو ابن أيب داود السجستاين ،أبو بكر االزدي ،حمدث ،حافظ ،مقرئ ،مفرس ،مشارك يف بعض العلوم .تاريخ
بغداد ،ج  ،1ص  ،121والسري ،ج  ،41ص .224

211

-11

رشح مشكل اآلثار أليب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة احلجري املرصي املعروف بالطحاوي
(ت124هـ)(.)201

-11

أيضا.
رشح معاين اآلثار له ً

-12

املسند هليثم بن كليب بن رسيج بن معقل الشايش (ت111هـ)(.)202

-11

مسند عمر بن اخلطاب أليب بكر أمحد بن سلامن بن احلسن بن إرسائيل بن يونس النجاد
البغدادي احلنبيل (ت110هـ)(.)203

-10

معجم الصحابة البن قانع عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق أبو احلسني األموي
(ت114هـ)(.)204

-11

صحيح ابن حبان أليب حاتم حممد بن حبان البستي (ت111هـ)(.)205

-11

مسند الشاميني لسليامن بن أمحد بن أيوب ،أبو القاسم الطرباين (ت121هـ)(.)206

-14

املعجم الكبري.

-12

واملعجم األوسط.

-11

أيضا.
واملعجم الصغري له ً

-11

عمل اليوم والليلة ألمحد بن حممد بن إسحاق بن إبراهيم بن بديح الدينوري املعروف بـ :ابن السني
(ت121هـ)(.)207

-201

هو اإلمام ،العالمة ،احلافظ الكبري ،حمدث الديار املرصية وفقيهها .السري ،ج  ،41ص  ،21والبداية والنهاية،
ج ،44ص .411

-202

هو أبو سعيد الرتكي اإلمام احلافظ الثقة الرحال .السري ،ج  ،41ص  ،111وتذكرة احلفاظ ،ج  ،1ص .010

-203

هو اإلمام املحدث احلافظ الفقيه املفتي شيخ العراق سمع أبا داود السجستاين ارحتل إليه ،وهو خامتة أصحابه.
تاريخ بغداد ،ج  ،1ص  ،401والسري ،ج  ،41ص  ،112وميزان االعتدال ،ج  ،4ص .414

-204

هو اإلمام احلافظ البارع الصدوق .السري ،ج  ،41ص  ،122وميزان االعتدال ،ج  ،2ص .112

-205

هو حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي ،أبو حاتم البستي ،ويقال له ابن حبان .مؤرخ عالمة
جغرايف حمدث .ولد يف بست من بالد سجستان .وهو أحد املكثرين من التصنيف .ميزان االعتدال ،ج ،2ص.111

-206

هو اإلمام احلافظ الثقة الرحال اجلوال حمدث اإلسالم علم املعمرين اللخمي الشامي صاحب املعاجم الثالثة.
وفيات األعيان ،ج  ،2ص  ،111والسري ،ج  ،42ص  ،441وميزان االعتدال ،ج  ،2ص .411

-207

211

هو أبو بكر اهلاشمي اجلعفري اإلمام احلافظ الثقة الرحال .السري ،ج  ،42ص  ،211والعرب ،ج  ،2ص .112

-11

سنن الدارقطني أليب احلسن عيل بن عمر بن أمحد البغدادي (ت101هـ).

-12

املستدرك عىل الصحيحني أليب عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه الضبي
الطهامين النيسابوري (ت111هـ)(.)208

-11

مسند أيب حنيفة أليب نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد األصبهاين (ت111هـ)(.)209

-10

مسند الشهاب أليب عبد اهلل حممد بن سالمة بن جعفر بن عيل بن حكمون القضاعي املرصي
(ت111هـ)(.)210

-11

والسنن الكربى ألمحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخلرسوجردي اخلراساين أيب بكر البيهقي
(ت110هـ)(.)211

-11

والسنن الصغرى.

-14

ومعرفة السنن واآلثار.

-12

أيضا.
وشعب اإليامن ،له ً

-11

رشح السنة أليب حممد احلسني بن مسعود البغوي (ت141هـ)(.)212
هذا وهناك مصادر أخرى يف احلديث وقد حذفتها عمدا الختصار البحث(.)213

-208

هو حممد بن عبد اهلل الطهامين الشهري باحلاكم ويعرف بابن البيع .من أكابر حفاظ احلديث واملصنفني فيه .مولده
ووفاته يف نيساپور .تاريخ بغداد ،ج  ،1ص  ،111وفيات األعيان ،ج  ،4ص  ،101ميزان االعتدال ،ج ،1
ص ،01واألعالم ،ج  ،2ص .221

-209

هو حمدث ،مؤرخ .تذكرة احلفاظ ،ج  ،1ص  ،111والسري ،ج  ،44ص .11

-210

هو مؤرخ مفرس من علامء الشافعية .كان كاتبا للوزير اجلرجرائي عيل بن أمحد بمرص ،يف أيام الفاطميني .وأرسل يف
سفارة إىل الروم ،فأقام ً
قليال يف القسطنطينية ،وتوىل القضاء بمرص نيابة ،وتويف فيها .األعالم ،ج  ،2ص .412

-211

هو أحد من أئمة احلديث .ولد يف خرسوجرد من قرى بيهق ،بنيساپور ونشأ يف بيهق ورحل إىل بغداد ثم إىل
الكوفة ومكة وغريمها ،وطلب إىل نيساپور ،فلم يزل فيها إىل أن مات .ونقل جثامنه إىل بلده .قال إمام احلرمني:
ما من شافعي إال وللشافعي فضل عليه غري البيهقي ،فإن له املنة والفضل عىل الشافعي لكثرة تصانيفه يف نرصة
مذهبه وبسط موجزه وتأييد آرائه .وقال الذهبي :لو شاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهبا جيتهد فيه لكان قادرا عىل
ذلك لسعة علومه ومعرفته باالختالف .السري ،ج  ،41ص  ،111واألعالم ،ج  ،4ص .442

-212

هو الشيخ اإلمام العالمة القدوة احلافظ شيخ اإلسالم حميي السنة البغوي الشافعي املفرس صاحب التصانيف.
وفيات األعيان ،ج  ،2ص  ،412والسري ،ج  ،41ص  ،111واألعالم ،ج  ،2ص .211

-213

قد ذكرها املباركپوري يف مقدمة حتفة األحوذي بالتفصيل ،انظر :ص .241-444

211

االحتجاج باحلديث الصحيح والضعيف عند أهل السنة:
أما االحتجاج باحلديث الصحيح عند أهل السنة فوجوب العمل به بإمجاع أهل احلديث ومن
يعتد به من األصوليني والفقهاء ،فهو حجة من حجج الرشع ،ال يسع املسلم ترك العمل به(.)214
وأما احلديث الضعيف فقد اتفق أهل العلم ىف حكم االحتجاج به عىل األمور التالية:
-4

ال جيوز العمل باحلديث الضعيف يف العقائد وال بأصول العبادات أو املعامالت.

-2

ال جيوز االعتامد عىل احلديث الضعيف يف بناء األحكام العملية املشهورة.

-1

ال جيوز العمل باحلديث الذي اشتد ضعفه أو ما كان موضوعا مطلقا ،ال يف أحكام رشعية،
وال يف فضائل األعامل وال حتل روايته إال عىل سبيل القدح والتنفري منه.
واختلفوا فيام سوى ذلك يف األخذ باحلديث الضعيف عىل ثالثة مذاهب ،وتقدم ذكرها

ً
مفصال(.)215
املصادر احلديثية عند الشيعة اإلمامية:
إن املصادر احلديثية املعتمدة والرئيسية عند الشيعة اإلمامية هي ثامنية يسموهنا "اجلوامع
الثامنية" ،ويقولون بأهنا هي املصادر املهمة لألحاديث املروية عن األئمة(.)216
أما اجلوامع فهي:
(أ)

اجلوامع املتقدمة :وهي الكتب املعروفة بـ :الكتب األربعة وهي:

-4

الكايف أليب جعفر حممد بن يعقوب الكليني امللقب بثقة اإلسالم (ت ،122أو  121هـ).

-2

من ال حيرضه الفقيه ملحمد بن عيل بن احلسني بن موسى بن بابويه القمي املشهور بالصدوق
(ت104هـ).

-214

انظر :جالل الدين عبد الرمحن السيوطي :تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي ،دار الطيبة ،ج  ،4ص ،414
وابن حجر :نزهة النظر يف توضيح نخبة الفكر يف مصطلح أهل األثر ،مطبعة الصباح ،دمشق ،ط 2111 ،1م،
ص ،22بترصف.

-215

قد ذكرت هذه املذاهب بالتفصيل حتت عنوان" :حكم االحتجاج باحلديث الضعيف عند املحدثني من أهل
السنة" ،يف رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه بعنوان :علوم احلديث بني أهل السنة والشيعة اإلمامية االثني
عرشية ،ص .410 -411

-216

211

انظر :حمسن األمني العاميل (معارص) :أعيان الشيعة ،مطبعة ابن زيدون ،دمشق ،ج  ،4ص .200

-1

وكتاب هتذيب األحكام ملحمد بن احلسن أبوجعفر الطويس املعروف بشيخ الطائفة
(ت121هـ).

-1

أيضا.
واالستبصار فيام اختلف فيه من األخبار له ً

(ب)

اجلوامع املتأخرة :وهي املجموعات الكبرية التي مجعت ما يف اجلوامع املتقدمة ،أو استدركت

عليها ،أو مجعت واستدركت م ًعا ،أو استدرك بعضها عىل بعض( ،)217وهي األربعة التالية:
-4

الوايف ملحمد بن الشاه مرتىض بن الشاه حممود املدعو بمحسن املشتهر بالفيض الكاشاين
(ت4114هـ) .مجع املؤلف يف كتاب الوايف الكتب األربعة املتقدمة" :الكايف ،ومن ال حيرضه
الفقيه ،والتهذيب ،واالستبصار" ،مع رشح أحاديثها املشكلة.

-2

وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة ملحمد بن احلسن بن عيل بن حممد بن احلسني احلر
العاميل (ت4411هـ).

-1

بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ملحمد باقر بن حممد تقي بن املقصود عيل
امللقب باملجليس (ت4444هـ) .ووقع بحار األنوار عىل جتزئة مؤلفه يف مخسة وعرشين جملدا،
لكنه يف طبعة أصبح  444جملدا .قال املجليس" :اجتمع عندنا بحمد اهلل سوى الكتب األربعة
نحو مائتي كتاب ،ولقد مجعتها يف بحار األنوار(.)218

-1

مستدرك الوسائل للشيخ املريزا حسني بن املريزا حممد تقي بن املريزا عيل حممد بن تقي النوري
الطربيس (ت4121هـ).
يقول حممد بن احلسني هباؤ الدين حول أحاديث الشيعة" :مجيع أحاديثنا إال ما ندر تنتهي إىل

أئمتنا االثني عرش سالم اهلل عليهم أمجعني ،وهم ينتهون فيها إىل النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم ،فإن
علومهم مقتبسة من تلك املشكاة.
وما تضمنته كتب اخلاصة رضوان اهلل عليهم من األحاديث املروية عنهم عليهم السالم تزيد
عىل ما يف الصحاح الستة للعامة بكثري ،كام يظهر ملن تتبع أحاديث الفريقني.
وقد مجع قدماء حمدثينا ريض اهلل عنهم ما وصل إليهم من أحاديث أئمتنا سالم اهلل عليهم يف
أربعامئة كتاب تسمى األصول.
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انظر :السيد حسن الصدر ،الشيعة وفنون اإلسالم ،مؤسسة السبطني عليهم السالم العاملية ،ط  ،4ص .12
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انظر :اعتقادات املجلس ،ص ً ،21
نقال عن مسألة التقريب ،ج  ،4ص .211

212

ً
تقليال لالنتشار،
ثم تصدى مجاعة من املتأخرين شكر اهلل سعيهم جلمع تلك الكتب وترتيبها؛
ً
ً
وأصوال مضبوطة مهذبة ،مشتملة عىل
وتسهيال عىل طالبي تلك األخبار ،فألفوا كت ًبا مبسوطة مبوبة،
األسانيد املتصلة بأصحاب العصمة سالم اهلل عليهم ،كـ :الكايف ،وكتاب من ال حيرضه الفقيه ،والتهذيب،
واالستبصار ... ،وغريها"(.)219
االحتجاج باحلديث الصحيح والضعيف عند الشيعة:
أما االحتجاج باحلديث الصحيح عند الشيعة فهو مقبول عند أكثر أصحاهبم املتأخرين مطل ًقا،
وعند الكل إذا اعتضد بقطعي ،كفحوى الكتاب أو فحوى املتواتر أو عمومهام أو دليل العقل أو كان
مقبوال بني األصحاب.
وكذا احلديث الذي يوصف باحلسن وإن اعرتاه قطع أو إرسال بل أو ضعيف ،إذا وقع احلسن
بعد من نسب إليه ،كام حكم العالمة بأن طريق الفقيه إىل منذر بن جفري حسن ،مع أن منذرا
جمهول.)220(...
وأما احلديث الضعيف فقال فيه احليل" :والرواية وإن كانت ضعيفة السند لكنها الشتهارها بني
األصحاب قويت"(.)221
وقد أعلن عاملهم البهبهاين( )222حتت باب (حجية خرب الواحد الضعيف املنجرب) بأن:
"احلديث الضعيف املنجرب بالشهرة حجة"(.)223
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انظر :حممد بن احلسني البهائي ،الوجيزة يف علم الدراية :رسائل يف دراية احلديث ،دار احلديث للطباعة والنرش،
ط4121 ،4هـ ،ج  ،4ص  .114ودائرة املعارف الشيعية ،ج  ،1ص .11-12
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انظر :احلسني بن عبد الصمد احلارثي اهلمداين ،وصول األخيار إىل أصول االخبار :رسائل يف دراية احلديث ،ج ،4
ص  110-112بترصف يسري.
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انظر :احلسن بن يوسف ابن املطهر احليل ،خمتلف الشيعة يف أحكام الرشيعة ،مؤسسة النرش اإلسالمي ،مشهد،
إيران ،ج  ،1ص .211
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هو حممد باقر بن حممد أكمل األصفهاين البهبهاين فقيه أصويل متكلم .تويف باحلائر سنة  4211هـ .معجم املؤلفني،
ج  ،1ص .11
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انظر :حممد باقر البهبهاين ،الفوائداحلائرية يف الفقه ،حتت الفائدة رقم ،14 :جممع الفكر اإلسالمي ،قم ،ط ،4
4111م.
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بل من أصوهلم يف الرواية أن عمل املتقدمني يصح الضعيف حيث قالوا" :أن عمل املتقدمني هو
اجلابر لضعف السند"( .)224إن خالصة الكالم أن املحدثني من أهل السنة ال يقبلون روايات حمدثي
الشيعة ألسباب عدة من أمهها:
ً
أوال:

أن رواهتا غالبا جماهيل وضعفاء.

ثان ًيا:

يوجد يف أسانيدها االنقطاع عمو ًما.

ثال ًثا:

رواياهتم ختالف نصوص الكتاب والسنة الصحيحة خمالفة رصحية.

راب ًعا:

أساس مذهب الشيعة عىل الروايات املوضوعة التي ختالف العقل السليم.
هذه هي األسباب املهمة التي بسببها ال يأخذ حمدثوا أهل السنة روايات الشيعة ،مع العلم أن

أئمة أهل السنة يقبلون كل حديث يوافق رشوطهم وضوابطهم التي وضعوها لقبول الروايات وإن كانت
خمالفة ملذهبهم الفقهي .ولذا مجعوا األحاديث الصحيحة عىل حدة ،واألحاديث الضعيفة عىل حدة متييزا
بينهام ألمهية ذلك.
وبمثل أهل السنة واجلامعة فإن الشيعة اإلمامية ال يعتمدون بروايات أهل السنة وال بكتبهم
احلديثية .ألن اخلالف األسايس بني الشيعة وأهل السنة يف املسائل األصولية والعقدية كإمامة األئمة
وعصمتهم ،وعدالة الصحابة رضوان اهلل عليهم أمجعني .إال أهنم يذكرون روايات أهل السنة التي تؤيد
مسلكهم ومذهبهم ،كأحاديث فضائل أهل البيت .فإهنم يأخذوهنا ويفتخرون هبا تأييدا ملذهبهم
ومسلكهم فقط.
وألجل هذا الغرض يأخذون تلك الروايات من كتب أهل السنة واجلامعة ال غري .بينام أهل
السنة إنام أوردوها مع ذكر أسانيدها لبيان ضعفها ،لكيال تعتمد عىل مثل هذه الروايات.
ويرد الشيعة الروايات التي جاءت خمالفة ملذهبهم ومسلكهم وعقائدهم بدليل أهنا ختالف
الواقعة والقصة التي جاءت موافقة ألصول وقواعد الشيعة اإلمامية ،أو أن الرواة يف هذه الروايات
ال تعرتف وال تقر باإلمامة مثل الشيعة ،ولذا يردون تلك الروايات وال يقبلوهنا.
وأما روايات أهل السنة الثابتة التي ختالف مذهب الشيعة وعقيدهتم فإن الشيعة تردها مطلقا
بدليل أهنا ختالف أصول احلديث وعلومه عندهم.
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انظر :السيد حممد صادق احلسيني الروحاين (معارص) ،فقه الصادق ،ط 4141 ،1م ،ج  ،41ص .41
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وأخريا أقول :إن االجتهاد لدى الشيعة مرتكز عىل الكتب األربعة :الكايف للكليني ،ومن
ً
ال حيرضه الفقيه للصدوق ،والتهذيب واالستبصار للطويس ،وهي من األصول املسلمة كالصحاح الستة
لدى أهل السنة .كذا قاله السيد احلسني بحر العلوم وحممد جواد مغنية(.)225
أما الكتب السنية فهي الكتب التسعة :صحيح البخاري ،وصحيح مسلم ،وسنن أيب داود،
وسنن الرتمذي ،وسنن النسائي ،وسنن ابن ماجه ،وموطأ مالك ،ومسند أمحد ،وسنن الدارمي.
وطب ًعا هذه الكتب تعترب من أفضل مصادر أهل السنة احلديثية وصحيح البخاري وصحيح
مسلم كل ما فيهام صحيح عند أغلب علامء أهل السنة.

****
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انظر :السيد احلسني بحر العلوم ،مقدمة تلخيص الشايف لشيخ الطائفة الطويس ،ص  .21وعبد الكريم بن آزاد
الشريازي ،الوحدة اإلسالمية ،مؤسسة األعلمي ،بريوت ،ط 4111 ،4م ،ص .224
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