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 )ع(أىؿ البيت لقراءة أحاديث أئمة  المبادئ العامة
  

 محمد جواد كاظم م.د.

 12/3/5112 -تاريخ قبول النشر :             52/1/5112-أستالم البحث:تاريخ 

 الخالصة:
تيعد السنة المطيرة منيجان عمميا ييحتذل, كدستكران إلييان ييقتدل بو, كقد انطكل ىذا المنيج القكيـ 

التي رسمت  -ف المبادئ السامية في مختمؼ جكانب الحياة, كمف ضمف تمؾ المجاالت عمى جممة م
ما تعمقت بقراءة التراث الحديثي المأثكر عف أئمة أىؿ البيت  - )ع(مالمحيا أحاديث أئمة أىؿ البيت 

محددة كمكضحة السبيؿ األمثؿ لقراءة ذلؾ  –في ضمف محاكر متنكعة  –, فجاءت تمؾ المبادئ )ع(
اث العظيـ, لذا فقد كضعت تمؾ المبادئ في ثالثة مطالب, فعرضت في األكؿ منيا مبادئ تتعمؽ التر 

ليييتدل بيا  )ع(بأحاديث أئمة أىؿ البيت  –داخميان  -بقارئ الحديث نفسو, كعرضت في الثاني ما تعمؽ  
ثبت مف صحة نسبة عمى صعيد الت )ع(بأحاديثيـ  –خارجيا  –, كالثالث ما تعمؽ )ع(إلى قراءة أحاديثيـ 

  ليتسنى  لمقارئ االستفادة مف معينيا الثر, كتقكد قراءة ىذه المطالب إلى: )ع(الحديث ليـ 

تنطكم عمى مبادئ متعددة كمتنكعة تتعمؽ بكيفية قراءة التراث  )ع(إف أحاديث أئمة أىؿ البيت  -1
 الحديثي كفؽ منيج عممي سديد.

 )ع(المبادئ التي تفترض بالمتصدم لقراءة أحاديثيـ  بعض )ع(حددت أحاديث أئمة أىؿ البيت  -2
 االلتزاـ بيا كالتحمي بمبادئيا, كىي:

أ. التزاـ طريؽ التقكل كطاعة اهلل سبحانو كاالنقياد ألكامره كنكاىيو, كالتحمي باإليماف بكؿ ما كرد عف اهلل 
 , كالتسميـ بما جاؤكا بو.)ع(سبحانو كأئمة أىؿ البيت 

, كااللتزاـ )ع(تعصب كالتطرؼ الديني أك المذىبي في تناكؿ أحاديث أئمة أىؿ البيت ب. االبتعاد عف ال
بجانب المكضكعية كالحياد, كالميؿ حيثما مالت بو نتائج البحث الصادؽ الجاد, ألنو السبيؿ الكحيد 

 لمكصكؿ إلى المعارؼ الحقة, كنيؿ الصكاب منيا.
, كلزكـ ركايتيا عمى الشكؿ الذم كردت فيو مف )ع(بيت جػ. التخمي عف االنتقاء في أحاديث أئمة أىؿ ال

 دكف التصرؼ في مضامينيا, أك حجب بعضيا كركاية بعض منيا.
 , كالتخصص في قراءتيا كدرايتيا ككعايتيا.)ع(د. التحمي بالمعرفة الكافية بأحاديثيـ 
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لمبادئ التي يييتدل بعض ا -داخميا  – )ع(أسست المضاميف الحديثية الكاردة عف أئمة أىؿ البيت  -3
 , كىي:)ع(بيا لقراءة أحاديثيـ 

 فيك حؽ كصكاب, كمكصكؿ باهلل سبحانو. )ع(أ. إف كؿ حديث ييؤثر عف أئمة أىؿ البيت 
إال أنيا تفضي عف مشكاة كاحدة  )ع(كاف تعددت ظاىران بتعددىـ  )ع(ب. اف أحاديث أئمة أىؿ البيت 

ال تنحصر في معنى كاحد أك  )ع(رل, فاف أحاديثيـ كلساف يفسر بعضو بعضا, مف جية, كمف جية أخ
 كجو مخصكص, كليا مف السعة كالشمكؿ ما تستكعب مختمؼ المجاالت.

ال تتقيد بزماف أك مكاف أك بظكاىر ككنية أك متغيرات بشرية أك تطكر حضارم,  )ع(جػ. اف أحاديثيـ 
في  مبدأه العالىمية -كفؽ ىذا  – مىكليا مف اإلطالؽ ما تحاكي أىؿ كؿ زماف كمكاف بمغتو كعممو, فيتج

بؿ إف ال تختص بمذىب دكف آخر أك معتقد معيف, أك عالىـ دكف آخر, ككف أحاديثيـ  ,)ع( يـأحاديث
 البشرية جمعاء.خطاب مكجو إلى أحاديثيـ 

 تخمك مف الينات المغكية كالنحكية, كتضـ في طياتيا أعمى جكانب البالغة كأرقاىا. )ع(د. اف أحاديثيـ 
بعض المبادئ التي يستفاد منيا التثبت مف صحة  -خارجيا  - )ع(أرست أحاديث أئمة أىؿ البيت  -4

 , كىي:)ع(نسبة أحاديثيـ ليـ 
ال تتعارض مع الكتاب الكريـ, كال تخالؼ السنة المطيرة المقطكع بيا أبدان, ككؿ  )ع(أ. إف أحاديثيـ 

 بشيء. )ع(خرؼ, كليس مف أحاديثيـ حديث ال يكافؽ الكتاب الكريـ أك السنة فيك زيؼ كز 
تتفؽ مع عقيدة المسمميف بالتكحيد الحؽ هلل سبحانو, كانيا ال تخالؼ عقيدة المسمميف  )ع(ب. إف أحاديثيـ 
 مطمقان, ككؿ حديث ال يتفؽ مع ىذه العقيدة فيك حديث مكضكع ال عبرة بو. )ع(الحقة باألنبياء 

 مقدمةال
, كعمى آلو الطيبيف الحمد هلل رب العالميف, كالصالة  كالسالـ عمى خير خمؽ اهلل أجمعيف محمدو

 الطاىريف.
المكانة, ذلؾ انيا المصدر  حيثفي المرتبة الثانية بعد الكتاب الكريـ مف  (1)تأتي السنة المطيرة

 لـ ألحكاـ كمؤسسةالثاني لمتشريع باتفاؽ األمة, كجاءت مفسرة لما في الكتاب الكريـ كشارحة لمجمالتو, 
مف العمـك كالمعارؼ, لتكاكب مسيرة اإلنساف كتطكره في جميع  كنكز فانطكت عمى الكريـ, القرآف في ترد

 األصعدة, سكاء في األصكؿ أـ الفركع أـ األخالؽ أـ في غيرىا مف مجاالت الحياة.
السنَّة  ة أغكارر مقنَّنييابمعالمقيدة , أك ةؽ معيناسأنب المؤطرةالعقكؿ  تسبرف لذا لـ يكف مف اليسير أ

ال تخمك مف المشقة أماـ ميمة القارئيف ليا  كىذا يضعأك تنيؿ مف معينيا الثر الذم ال ينضب,  ,المباركة
بأمس ما فتئت األمة  تي, الاألحاديث التي نقمت تمؾ السنة المباركة التعامؿ معكىي كيفية  كالحذر,
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مبادئ منيا كي يستخمص عف محاكر  يبنقى القارئ الت, كىذا يفرض عماعني يا, كال غنى لإليياالحاجة 
, أك بالتأكيؿ المستند إلى ئإما بالكقكع بالتفسير الخاطكىي مف الخركج عف جادة الصكاب,  وقيلت عامة

 اختيار أنماط خاصة مف الحديث كبما تتفؽ مع ميكؿ كاتجاىات ىذا الفكر أك ذاؾ.  رؤية معينة, أك 
مبادئ عامة تميد ؼ مف سعً ما يي  ذلؾ التراث العظيـفي  دى صً ال يتأتى إال إذا ري انحرافات ذا كىتجنب ك 

سَّـ إلى ثالثة قي  الذمىذا البحث,  يعرضو, كىذا ما سكؼ ره بحثا أك قراءةلمخكض في غماالطريؽ 
 : مطالب

 أحاديث السنة المطيرة. ئتتعمق بقار  ور: محاالمطمب األول
 )ع(أىل البيت ة المطمب الثاني: محاور داخمية تتعمق بقراءة أحاديث أئم

 )ع(أىل البيت تتعمق بقراءة أحاديث أئمة  قواعد عرضالثالث: المطمب 
 األولالمطمب 

 أحاديث السنة المطيرة ئتتعمق بقار  ورمحا
 

نفسو بإزاء أحاديث مف السعة كالشمكؿ  –في العمكـ اإلسالمية بمختمؼ مجاالتيا  - (2)القارئيجد  
ذلؾ انيا ذات منزلة إليية رفيعة كمكانة عالية,  ىااني, ككذلؾ يجدبحيث غطت مختمؼ أبعاد الكجكد اإلنس

 ,.)ع(أىؿ البيت أئمة  أيثرت عف معدف الكحي كالرسالة كىـ
تمٌمس أبعاد  تمكف مفحتى ي المبادئمجمكعة مف ب يتحمىالمنصؼ أف  قارئعمى ال ممييكىذا 

حيف  - المبادئتمؾ  عصموالكقت نفسو تبالشكؿ السميـ, كب كاالنتياؿ منيا ,)ع(أحاديث أئمة أىؿ البيت 
عف الحؽ أك اإلنكار المفضي إلى الجحكد أك الضالؿ المؤدم إلى الكفر, كيمكف الزلؿ  مف –مراعاتيا 

 مف المحاكر اآلتية: المبادئبعض  تيستفادف أ
 اإليماف كالتقكل.التحمي باألول: 
 عف التعٌصب الديني أك المذىبي. التجردالثاني: 
 يس كؿ التراث الحديثي عمى مستكل الركاية ال العمؿ.تقد الثالث:
 .)ع(أحاديث أئمة أىؿ البيت  قراءةالتخٌصص في الرابع: 
 اإليمان والتقوى.التحمي باألول: 

, أحاديثيـ جعؿ اإليماف كالتقكل معياران ميمان في تناكؿعمى  )ع(أحاديث أئمة أىؿ البيت  دأبت
 )ع(كقبكليا, فضالن عف درايتيا ككعايتيا, كفي ركايات المعصكميف  المحؾ الحقيقي في التسميـ ليا ألنيما

 , منيا: المبدأكثيرة تشير إلى ىذا  مضاميف
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 يتبرأ مختمفيف مكاليؾ تركت إني »:)ع( جعفر ألبي قمت: قاؿ سدير ما ركاه الكميني بسند صحيح عف -1
 كرد فيما كالتسميـ ليـ األئمة, عرفةم: ثالثة الناس كمؼ إنما كذاؾ, أنت كما: فقاؿ: قاؿ مف بعض بعضيـ
 (3).«فيو اختمفكا فيما إلييـ كالرد عمييـ,

عبدكا  قكما أف لك »:)ع( اهلل عبد أبك قاؿ: قاؿ الكاىمي اهلل عبد عف كما ركاه الكميني بسند صحيح -2
 لشيء كاقال رمضاف, ثـ شير كصامكا البيت كحجكا الزكاة كآتكا الصالة كأقامكا لو شريؾ ال كحده اهلل

 كجدكا ذلؾ أك صنع, الذم خالؼ صنع إال )صمى اهلل عميو كالو كسمـ( اهلل رسكؿ صنعو أك اهلل صنعو
 ثـ بينيـ شجر فيما حتى يحكمكؾ يؤمنكف ال كربؾ فال اآلية:} ىذه تال ثـ مشركيف, بذلؾ لكانكا قمكبيـ في
 (5).«بالتسميـ عميكـ: )ع( اهلل عبد بكأ قاؿ , ثـ(4)تسميما{ كيسممكا قضيت مما حرجا أنفسيـ في يجدكا ال
سمعتو : قاؿ )ع( اهلل عبد أبي عف األنصارم, زكريا بف يحيى كما ركاه الكميني بسند معتبر عف -3

 أسركا فيما محمد, قكؿ آؿ األشياء جميع في مني القكؿ: فميقؿ كمو اإليماف يستكمؿ أف سره مف »:يقكؿ
 (6).«يبمغني لـ كفيما عنيـ بمغني كفيما أعمنكا كما

كاالنقياد ألكامر اهلل سبحانو,  كالكؼ عنيا, كاالبتعاد عف المحاـر ل,كمف المعمكـ أف الكرع كالتقك 
 فة تتزيآ, كأرضان خصبة تؤتي ثمارىا, إذ النفس كالمر المعارؼ الحقةتجعؿ النفس مرآة صافية تنعكس فييا 

عمى ما ىي عميو, كمف ثـ تككف ىذه النفس  انطبعت فييا األشياء شكائب؛بزم ما تقابمو, فإذا خمت مف ال
 فيركايات كثيرة , كال)ع(أئمة أىؿ البيت أقرب إلى تمقي المعاني كأكثر فيمان كأشد انقيادان كتسميمان ألقكاؿ 

 (7)ىذا المعنى.
ف يككف مؤمنان باهلل أالبد  )ع(ركايات المعصكميف ف الذم ييقًبؿ عمى أ ككى ,ميـ مبدأ جمىتىنا يك 
كآؿ بيتو الطاىريف, متكرعان في دينو, منقادان  )صمى اهلل عميو كالو كسمـ(بما جاء بو رسكؿ اهلل سبحانو ك 

مف نظرة العقؿ النسبية التي تنساؽ إلى  ئليـ بالتسميـ كالرضا كاإلذعاف, كي ال يقع في التقصير الناش
 تبني نمط معيف مف األحاديث دكف أخرل, كفؽ رؤل كتكجيات معينة.

ف الثمرة أ, إال )ع(يعني استثناء غير المؤمف كالمتقي مف االطالع عمى أحاديثيـ  نعـ, ىذا ال
 المتكخاة قد ال تتحقؽ, كىي اليداية كالتنكر بنكر العمـ كالمعرفة.

 عن التعّصب الديني أو المذىبي. جردالثاني: الت
ؿ في باقي كما ىك الحا –اف لجانب المكضكعية في الدراسة أك البحث في العمكـ اإلسالمية 

دكران كبيران ال يمكف التخمي عنو, إذ أنو يممي عمى القارئ اف ينظر إلى ما يقرأه أك يتناكلو في  -العمكـ 
 فيمو أك فكره نظرة تأمؿ كتركم حتى يصؿ إلى النتائج المرجكة بشفافية كاعتداؿ. 
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تجاه عقدية في النزعات المذىبية أك ال -بسبب التعصب  –ختالؼ كالتبايف لاللذا فقد كاف 
 إسقاط إلى ختالؼ كالتبايفاالذلؾ  إذ أدل, الحديث كالميحدِّثأثر كبير عمى  )ع(أحاديث أئمة أىؿ البيت 

عف  ركاة الحديثالكثير مف  كتسقيطمف جية, عف االعتبار  )ع(أئمة أىؿ البيت جممة مف ركايات 
, )ع(ركايات أىؿ بيت العصمة  قراءةيدعك إلى التأني في  ماكتجريحيـ مف جية أخرل, كىذا الكثاقة 

عف إدراؾ  الفيـميؿ عقدم أك فكرم معيف, أك يمميو ضيؽ مف  نبثقةالم ةنظر الكعدـ الحكـ كفؽ ما تمميو 
إلى خطكرة ىذه  )ع(ذاؾ, كقد أشار األئمة  أك, أك التعٌصب ليذا الرأم ما تحممو األحاديث مف مضاميف

 كثيرة, منيا: مكاطففي بشكؿ عاـ  المظاىر
 )صمى اهلل عميو كالو كسمـ(قاؿ رسكؿ المَّو » قاؿ: )ع(عف أبي عبد المَّو ما ركاه الكميني بسند صحيح  -1

 (8)«.مف كاف في قمبو حبة مف خردؿ مف عصبية بعثو المَّو تعالى يكـ القيامة مع أعراب الجاىمية 

ب لو فقد خمع ربؽ مف تعصب أك تيعص:» )ع(عف أبي عبد المَّو كما ركاه الكميني بسند صحيح  -2
 (9)«.اإليماف مف عنقو 

فأطفئكا ما كمف في قمكبكـ :»  )ع(عف أمير المؤمنيف عمي كما ركاه الشريؼ الرضي في الصحيح  -3
مف نيراف العصبية كأحقاد الجاىمية, فإنما تمؾ الحمية تككف في المسمـ مف خطرات الشيطاف كنخكاتو, 

لقاء التعزز تحت أقدامكـ , كخمع التكبر مف كنزغاتو كنفثاتو, كاعتمدكا كضع التذلؿ  عمى رءكسكـ, كا 
 (10)«.أعناقكـ 

 مماقبضة الشيطاف كنزغو كنفثو  تمقي اإلنساف فيكمف الكاضح اف العصبية كأحقاد الجاىمية 
مع بعض الميكؿ مضامينيا تفؽ ت تيال تبني نمط خاص مف األحاديثيفضي إلى الزيغ كالضالؿ, أك 

نكار ك تجاىات, كاال  .الباطمة المظاىر, كغيرىا مف احجبيما عداىا ك ا 
االبتعاد عف الكسطية ظاىرة بشكؿ كاضح في أكساط كثيرة مف عالمنا بسبب ىذه القد سادت ك 

كلَّدت رؤل كتكجيات متعددة كمف ثـ انعكست ف, )ع(أىؿ البيت كاالعتداؿ في قراءة أحاديث أئمة 
 ,أحاديثيـالتعامؿ مع في  التركم يحٌثكف عمى )ع(أىؿ البيت أئمة عمى اآلخريف, لذا فاف  مظاىرىا

أك  نظرة العرفيةلمبصدد التعامؿ مع أحاديث غير خاضعة  القارئ ألفتجاىو,  التأني في إصدار األحكاـك 
فضي إلى الكسطية كاالعتداؿ ي )ع(كااللتزاـ بأحاديثيـ ذاؾ,  أك, كغير منسكبة ليذا المذىب الفئكية

 (11) , كىذا مبدأ عاـ أسست لو الركايات الشريفة.ٌرؼكالخركج مف العصبية كالتط
إف الحؽ يييتدل إليو سريعان بغير كمفة ... كبالجممة, » ق( بيذا الصدد:1400يقكؿ المكساني )ت/

يجنح القمب إلى الحؽ, كييديو لميدل كيكشؼ الظمـ الغاشية عنو إذا  )ع(فساطع بياف ذاؾ الكلي المطمؽ 
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عف العصبية العمياء, كلـ يؾ أعمى كأصـ بحمية الجاىمية الظمماء } فىًإنَّيىا الى تىٍعمىى  كاف قمبان كاعيان منزَّىان 
ديكًر{ ] لىًكٍف تىٍعمىى اٍلقيميكبي الًَّتي ًفي الصُّ اري كى  (12)[ «.46سكرة الحج: األىٍبصى

 كلَّ التراث الحديثي عمى مستوى الرواية ال العمل. (13)الثالث: تقديس
ترجماف القراف الكريـ,  فكانتباهلل سبحانو,  مكصكؿعمؽ ب )ع(ىؿ البيت أأئمة أحاديث  ترتبط

كألجؿ ىذه المكانة السامية فإنيا تممي عمى الباحث القارئ عمى امتدادىا,  اإلنسانيةكدستكر الحياة 
كنقمو كما كرد عف منبعو بقٌضو كقضيضو مف دكف  الحديث تدكيف مف ذلؾ, ك اعميي حفاظ, كالاصيانتي
 أسبقيات فكرية أك مبافو تتخذ سقفان معينا مف الفيـ كاختزاؿ ما عداه.لى االتكاء إ

و, أك في, كعدـ التصرؼ الكبيرالتراث ىذا عمى رعاية  ي مكارد عدةف )ع(كقد شدَّد أىؿ البيت 
 , منيا: )ع(حجبو, كيظير ىذا كاضحان في ركايات عدة كردت عنيـ 

ال » قاؿ: )ع(أك عف أبي عبد اهلل  )ع(ف أبي جعفر عف أبي بصير, عما ركاه البرقي بسند صحيح  -1
فإنكـ ال تدركف لعٌمو شيء مف الحؽ  ,تكٌذبكا الحديث إذا أتاكـ بو مرجئ كال قدرم كال حركرم ينسبو إلينا

 (14)«.فيكذِّب اهلل فكؽ عرشو 
أما » قاؿ: سمعتو يقكؿ: )ع(عف أبي عبيدة الحذاء, عف أبي جعفر كما ركاه الصٌفار بسند صحيح  -2

ف أسكأىـ عندم حاالن كأمقتيـ إليَّ الذم إذا إكاهلل  ف أحبَّ أصحابي إليَّ أكرعيـ كأفقييـ كأكتميـ لحديثنا, كا 
سمع الحديث يينسب إلينا كييركل عنا فمـ يعقمو كلـ يقبمو قمبو, اشمأز منو كجحده, ككفر بمف داف بو, كىك 

لينا أيسند  (15)«., فيككف بذلؾ خارجان مف كاليتنا ال يدرم لعؿَّ الحديث مف عندنا خرج, كا 
عمت فداؾ اف :» )ع(عف سفياف بف السمط قاؿ قمت ألبي عبد اهلل كما ركاه الصٌفار بسند صحيح  -3 جي

الرجؿ ليأتينا مف ًقبمؾ فيخبرنا عنؾ بالعظيـ مف األمر فيضيؽ بذلؾ صدكرنا حتى نكذِّبو, قاؿ: فقاؿ: أبك 
قاؿ قمت: بمى, قاؿ فيقكؿ: لميؿ انو نيار كلمنيار انو ليؿ؟ قاؿ فقمت لو:  أليس عني يحدِّثكـ؟ )ع(عبد اهلل 

 (16)«.ف كذَّبت فإنما تكذِّبنا إال, قاؿ فقاؿ: رٌده إلينا فإنؾ 
كال » انو كتب إليو في رسالة: )ع(عف عمي السناني عف أبي الحسف كما ركاه الكميني بسند صحيح  -4

ـى قمنا كعمى أم كجو تقؿ لما بمغؾ عنا أك نيسب إلينا ىذا  باطؿ كاف كنت تعرفو خالفو فإنؾ ال تدرم ًل
 (17)«.كصفناه 

 مف دكف التصٌرؼ )ع(ضركرة نقؿ الحديث عنيـ يعكس  )ع( يـي أحاديثالمتضمَّف فالنيي كىذا 
إلى النظر لما قيؿ ال  )ع(كقد ندب أىؿ البيت  الممؿ أك النحؿ األخرل,مف  الناقؿ لو, حتى كاف كاف فيو

مىٍف قاؿإلى 
, لذا فإف الظركؼ التي مر بيا التراث الركائي قادت إلى اختزاؿ الكثير مف األحاديث (18)

 .ا المبدأىذغياب بسبب 
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 .)ع(أحاديث أئمة أىل البيت  قراءةالرابع: التخّصص في 
ألحاديث أئمة أىؿ  –_ أكاديميا كاف أـ غير ذلؾ  ئالتي يجب عمى القار الميمة  الجكانب مف

أنتجت الغفمة عف ف يككف ما يقرأه ضمف مجاؿ تخٌصصو كما يفقو فيو, كقد أ ي, ىمراعاتيا )ع(البيت 
 الكثيرمف ًقبؿ الركاة أك المحدِّثيف أك الرجالييف أك غيرىـ تجاه  الحديثينعكاسات سمبية عمى التراث ذلؾ ا
كانت آراؤىـ ك  ,دراية فييا, فخاضكا في ما ليس ليـ بو عمـعمى التي لـ يكف بعضيـ  األحاديثمف 

عتبار كالصحة كفؽ نظرة بأحكاـ تسقطيا عف اال األحاديثحكمكا عمى كثير مف فمجانبة لمصكاب, 
 قىصيرىت عف بمكغ مرامي تمؾ النصكص.

كانكا كثيران ما  )ع(أىؿ البيت أئمة , كاف عمى ذلؾاإلمامي شكاىد كثيرة  الحديثيالتراث قد نقؿ ك 
 ة مضامينيا.كدراي ,في أحاديثيـ (19)لحف القكؿكاليـ ك المرامي مف أقيشدِّدكف عمى معرفة 

باف ثمة معايير يجب اف تتكفر فيمف يتصدل لقراءة أحاديثيـ,  )ع(أىؿ البيت كقد صرح أئمة 
مكاطف الكالـ كخصكصياتو, كمما كرد عمى كمف ضمنيا اف يككف القارئ عارفا بمحف الخطاب, مطمعا 

 :في ىذا الصدد )ع(عنيـ 
إنا ال نىعدُّ الرجؿ فينا فقييان حتى يعرؼ لحف :» )ع(عف اإلماـ الباقر صدكؽ بسند صحيح ما ركاه ال -1

 .(20)«القكؿ 
ركاة الكتاب كثير, كرعاتو قميؿ, فكـ مستنسخ :» )ع(اإلماـ الصادؽ ما ركاه الكميني بسند متصؿ  -2

 (21).«لمحديث مستغش لمكتاب, كالعمماء تجزييـ الدراية كالجٌياؿ تجزييـ الركاية 

ال يككف الرجؿ منكـ فقييان حتى :» )ع(عف اإلماـ الصادؽ كما ركاه الصدكؽ أيضان بسند متصؿ  -3
ف الكممة مف كالمنا لتنصرؼ عمى سبعيف كجيان, لنا مف جميعيا المخرج  يعرؼ معاريض كالمنا, كا 

.»(22) 
 )ع(أحاديثيـ ف المتصدم لقراءة تؤسس لمبدأ غاية في األىمية, كىك أكىذه األحاديث كغيرىا 

الخكض فيما  , كعدـالبد لو مف اإللماـ بما يتناكلو, كمعرفة خصكصياتو كدراية ما ىك بصدد التعامؿ معو
ف عرض لابي وال عمـ ل ـٍ  و, كا  إلى اهلل تعالى  افانو يرد عممي و؛فيم لوتفؽ ي, أك مما ال موبمغو عقيما لى

ال  ,)ع(أىؿ البيت أئمة كالراسخيف في العمـ كىـ  يفعؿ ذلؾ يقع في محاذير كثيرة تؤكؿ بو إلى الزيغ أك كا 
 الضالؿ. 

 المطمب الثاني
 )ع(أىل البيت محاور داخمية في قراءة أحاديث أئمة 
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مضاميف عدة يمكف في ضكئيا االىتداء إلى بعض المبادئ في  )ع(حممت ركايات أىؿ البيت  
إليية جمة بشكؿ صحيح, كقد تمثمت تمؾ  كاالستفادة مما حكتو مف كنكز كمعارؼ )ع(قراءة أحاديثيـ 

  المضاميف في المحاكر اآلتية:
 .إليي المصدر )ع(أىؿ البيت حديث أئمة األكؿ: 
 كبعضو يترجـ بعضا. ,تعدد منابعو معكاحد   )ع(أىؿ البيت حديث أئمة الثاني: 

 , كعدـ اقتصاره عمى معنى كاحد.)ع(أىؿ البيت حديث أئمة الثالث: سعة أفؽ 
 .)ع(أىؿ البيت حديث أئمة : إطالؽ الرابع

 , كتنزىو عف المحف. )ع(أىؿ البيت حديث أئمة الخامس: بالغة 
 

 .إليي المصدر )ع(حديث أئمة أىل البيت األول: 
كلساف اهلل  ,مف مصدر الكحي كالرسالة ينبعككنو التراث الركائي اإلمامي مف كمكانة قدسية  تنبثؽ

أماـ نص إليي النسبة يجؿُّ عف الخطأ  القارئ يضعما , كىذا )ع( أىؿ البيتأئمة تعالى الناطؽ كىـ 
, كقد (23)«دكف كالـ الخالؽ كفكؽ كالـ المخمكؽ »  )ع(, إذ حديثيـ )ع(كالنقصاف, معصكـ بعصمتيـ 

 , فجاء كالميـ عمى مراتب كدرجات.(24)الناس عمى قدر أكعيتيـ )ع(كا خاطب
لذم ىـ معو كىك معيـ, فحديثيـ يحمؿ بصمة نكرية محؽ الكاف مطابقان فقد اختالؼ مراتبو  كمع

شارات باطنة كظاىرة, تحمؿ عمكمان بألسنة مختمفة, يأخذ كؿ زماف منيا بحسبو, أل ف شأف المعاني كا 
ف تستكعب كؿ المعاني المقيدة استيعاب األصؿ لمفرع كالسماكم لألرضي, كقد صٌرح أالعظيمة المطمقة 

 عدة, منيا: طفمكابذلؾ في  )ع(أىؿ البيت أئمة 
في قكؿ اهلل تعالى:}إنما أنت منذر  )ع(عف بريد العجمي عف أبي جعفر ما ركاه الصٌفار بسند صحيح  -1

المنذر كفي كؿ زماف مٌنا ىاديان  )صمى اهلل عميو كالو كسمـ(رسكؿ اهلل » [ قاؿ:7كلكؿ قـك ىاد{]الرعد: 
 .(25)«ثـ األكصياء كاحدان بعد كاحدييدييـ إلى ما جاء بو نبي اهلل, ثـ اليداة مف بعد عمي 

يقكؿ كأناس مف  )ع(عف ضريس قاؿ: سمعت أبا جعفر كما ركاه الصٌفار أيضان بسند صحيح  -3
إني أعجب مف قكـ يتكلكننا كيجعمكننا أئمة كيصفكف بأف طاعتنا عمييـ مفترضة كطاعة » أصحابو حكلو:

قضكف حقنا كيعيبكف ذلؾ عمينا مف أعطاه اهلل ثـ يكسركف حجتيـ كيخصمكف أنفسيـ بضعؼ قمكبيـ فين
ف اهلل تبارؾ كتعالى افترض طاعة أكليائو عمى عباده ثـ أأتركف  ,اهلل برىاف حؽ معرفتنا كالتسميـ ألمرنا

 (26)«.يخفى عنيـ أخبار السماكات كاألرض كيقطع عنيـ مكاد العمـ فيما يًرد عمييـ مما فيو قكاـ دينيـ؟...
في حديث  -قاؿ لو )ع(عف يكنس بف عبد الرحمف أف اإلماـ الرضا صحيح  كما ركاه الطكسي بسند -4

فال تقبمكا عمينا خالؼ القرآف فإنا إف تحدَّثنا حٌدثنا بمكافقة القرآف كمكافقة السنة, إنا عف اهلل :» ... -طكيؿ



 
الوبادئ العاهت لقراءة                                                                        هحود جواد كاظن م.د.

 )ع(أهل البيت أحاديث أئوت 

 

08 
 

الوجلد التاسع                                                               نسانيت     هجلت القادسيت للعلوم اإل

 م2/2061عشر: العدد 

نا, ككالـ كعف رسكلو نحدِّث, كال نقكؿ: قاؿ فالف كفالف فيتناقض كالمنا, إف كالـ آخرنا مثؿ كالـ أكل
ذا أتاكـ مف يحدِّثكـ بخالؼ ذلؾ فرٌدكه عميو كقكلكا: أنت أعمـ كما جئت بو,  أكلنا مصداؽ لكالـ آخرنا, كا 

 (27)«.فإف مع كؿ قكؿ مٌنا حقيقة كعميو نكر, فما ال حقيقة معو كال نكر عميو فذلؾ قكؿ الشيطاف 
حديث اهلل سبحانو, ينبع عف حقيقة  )ع(ف حديثيـ أ ككى اميممبدءان  كغيرىا تثبِّتكىذه األحاديث 
 القارئ األحاديث ترشدىذا مف جية, كمف جية أخرل فإف ىذه جتياد أك الرأم, إليية, كغير خاضع لال

ف عمييا مسحة نكر أإلى كيفية معرفة أحاديثيـ كتمييز القشر مف المباب, كمعرفة الخطأ مف الصكاب, إذ 
ب النيرة, كمراتب مف المعنى ال يناليا إال المؤمف الذم كصكاب ال تجيؿ, كحقيقة ال تغفؿ لذكم القمك 

 .ساعده التكفيؽ, كصفا ذىنو كصحَّ تمييزه, كشرح اهلل صدره لقبكليا
 وبعضو يترجم بعضا. ,تعدد منابعو معواحد   )ع(أىل البيت حديث أئمة الثاني: 
رغ عف مشكاة كاحدة, إذ نيا لساف كاحد ييفأإال  ,كاف تعددت ظاىران  )ع(أىؿ البيت أئمة  ف أقكاؿإ
في  اإلتحادىذا ال يتحدث بمحض اجتياده ككفؽ رأيو, بؿ إف حديثو عف اهلل, كيتبيِّف كجو  )ع(المعصكـ 
 :مف ذلؾمف أف حديثيـ كاحد كحقيقتيـ كاحدة كعمميـ كاحد,  )ع(ما كرد عنيـ حديثيـ 

 األكليف أنا سيد :»انو قاؿ مـ()صمى اهلل عميو كالو كسعف رسكؿ اهلل ما ركاه المجمسي بسند صحيح -1
 (28)«.أكلنا كآخرنا كآخرنا كأكلنا  بعدم, الخالئؽ سيد عمي يا كأنت كاآلخريف,

كمنا كاحد أكلنا محمد, كآخرنا » قكلو: )ع(أمير المؤمنيف عمي  كما ركاه النعماني بسند صحيح عف -2
 .(29)«محمد, كأكسطنا محمد ككمنا محمد, فال تيفرِّقكا بيننا 

«, أنا محمد كمحمد أنا » قكلو: )ع(عف اإلماـ زيف العابديف ما ركاه المجمسي في بسند صحيح ك  -3
كمنا كاحد مف نكر كاحد, كركحنا مف أمر اهلل, أكلنا محمد, كأكسطنا محمد, كآخرنا محمد, :» )ع(كقكلو 

 (30)«.ككمنا محمد 
حديثي حديث أبي, كحديث أبي » أنو قاؿ: )ع(عف أبي عبد اهلل كما ركاه الكميني بسند صحيح  -4

حديث جدم, كحديث جدم حديث الحسيف, كحديث الحسيف حديث الحسف, كحديث الحسف حديث أمير 
, كحديث رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كالو كسمـ(, كحديث أمير المؤمنيف حديث رسكؿ اهلل )ع(المؤمنيف 

 (31)«.قكؿ اهلل عز كجؿ 
فقد أمر اهلل تعالى بالتمسؾ  )صمى اهلل عميو كالو كسمـ(ي مصدر التشريع كامتداد لمنب )ع(كألنيـ 

)صمى بيـ, كجعميـ ًعدؿ القرآف, فال يختمفكف قطعان بينيـ كما ال يختمؼ القرآف, أك كما ال يختمؼ النبي 
الميراجع يالحظ بكضكح تطابؽ أحاديث » الذم ال ينطؽ عف اليكل, كليذا فاف: اهلل عميو كالو كسمـ(

بعضيا مع بعض كانسجاميا كاتحادىا مف جية المعنى رغـ صدكرىا في أزمنة مختمفة,  )ع(المعصكميف 
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بؿ في كثير مف المكارد تككف ألفاظيا متحدة تمامان كأنيا صدرت عف شخص كاحد في زماف كاحد, كىك 
ليية دعكتيـ   .(32)«مف أعمى مظاىر اإلعجاز, كحقانية حركتيـ, كا 

ف ييفسِّر بعضو بعضان, ما يسمكو عمماء أصكؿ الفقو مثالن كالقرآ )ع(كخير دليؿ عمى اف كالميـ 
ٌؿ التعارض البى  كقرائف  )ع(فيعتمدكف عمى األخبار الكاردة عف اإلماـ الصادؽ  ,كم بيف األخباردٍ في حى

التقييد, الحاؿ في , ككذا )ع(منفصمة تيخصِّص األخبار التي تفيد العمكـ الكاردة عف اإلماـ الباقر 
كالمان كاحدان, كلكال ذلؾ لما جاز التخصيص  )ع(عٌدكف كالـ المعصكميف شؼ عف أنيـ يى كسمككيـ ىذا يك

 (33)كال التقييد.
عمى قراءة  كمبدءا ميما يعيفمعياران حقيقيان  ؤسسكفي )ع(أىؿ البيت أئمة ف أكيتضح ىنا 

بإماـ معيف في  قتصار عمى أحاديث خاصة تتعمؽكنص متكامؿ, بعيدان عف النظرة التي تقكـ باال أحاديثيـ
 )ع(مكضكع ما مف دكف األخذ بمجمكع األحاديث األخرل التي تتعمؽ بالمكضكع ذاتو في أقكاؿ األئمة 

 اآلخريف.  
 , وعدم اقتصاره عمى معنى واحد.)ع(حديث أئمة أىل البيت الثالث: سعة أفق 

ليا عمؽ يتنزَّؿ تنبع مف حقيقة غيبية ال تيدرؾ, ك في أنيا  )ع( أئمة أىؿ البيتأحاديث  تمتاز
ستعدادات, فكؿ زماف يفيـ منيا غير الذم يفيمو أىؿ الزماف السابؽ أك الالحؽ, كما بحسب القكابؿ كاال

 .)ع(ذلؾ إال لسعة دائرة حديثيـ 
ال يمكف حصرىا في معنى كاحد أك كجو ف كمعافو كثيرة, اكجكى تحتمؿ )ع(لذا فإف أحاديثيـ 

ال حصر ليا, كيتبيِّف ذلؾ بمطالعة عدد مف الركايات التي مخصكص, بؿ إف كؿ كجو يحتمؿ كجكىان 
 بيذا الصدد, منيا: )ع(كردت عنيـ 

ال يككف الرجؿ منكـ فقييان حتى :» انو قاؿ )ع(أبي عبد اهلل ما ركاه الصدكؽ بسند صحيح عف  -1
ف الكممة مف كالمنا لتنصرؼ عمى سبعيف كجيان, لنا مف جميعيا الم خرج يعرؼ معاريض كالمنا, كا 

»(34). 
أنتـ أفقو الناس إذا عرفتـ معاني كمماتنا, إف الكممة :» )ع(عنو كما ركاه الصدكؽ أيضان بسند صحيح  -2

 .(35)«لتنصرؼ عمى كجكه, فمك شاء إنساف لصرؼ كالمو كيؼ شاء كال يكذِّب 
بو, فال يضيقٌف صدرؾ مف الذم أمرؾ بو أبي كأمرتؾ :» )ع(عنو كما ركاه الطكسي في الصحيح   -3

كأتاؾ أبك بصير بخالؼ الَّذم أمرناؾ بو, فال كاهلل ما أمرناؾ كال أمرناه إالَّ بأمرو كسعنا ككسعكـ األخذ بو, 
  (36)«.كلكٌؿ ذلؾ عندنا تصاريؼ كمعاف تكافؽ الحٌؽ, كلك أذف لنا لعممتـ أٌف الحٌؽ في الذم أمرناكـ
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نما ذكركا ذلؾ إليصاؿ بعدد  )ع(ليس المقصكد مف ىذه الركايات حصر كجكه كالميـ ك  معيف, كا 
قكد ي )ع(دؿَّ عميو أىؿ البيت  ا المبدأ الذمال ييحاط بيا, كىذ)ع(ف أحاديثيـ أالمعنى كتقريبو لمسامع في 

كم كعدـ المبادرة إلى الحكـ عمى الحديث بمجرد انكشاؼ كجو مف كجكىو, إذ   )ع(ف كالميـ أإلى الترَّ
 .يمكف حصرىا في معنى كاحد يحتمؿ كجكىان عديدة, كمف السعة ما ال

نتقاء أك بحث في الكجكه األخرل التي يحتمميا الحديث, خشية الكقكع في اإلنكار أك االالكىذا ما يحتِـّ 
دخمت عمى أبي عبد اهلل » إذ قاؿ:, )ع(الجزع, مثؿ ما حدث مع مكسى بف أشيـ في مجمس أبي عبد اهلل 

لس إذ جاءه رجؿ, فسألو عنيا بعينيا فأجابو بخالؼ ما , فسألتو عف مسألة فأجابني, فبينا أنا جا)ع(
أجابني, ثـ جاءه آخر فسألو عنيا بعينيا, فأجابو بخالؼ ما أجابني كأجاب صاحبي, ففزعت مف ذلؾ 
, فقاؿ: يا بف أشيـ كأنؾ جزعت, قمت: جعمني اهلل فداؾ, إنما  , فمما خرج القكـ نظر إليَّ كعىظيـ عميَّ

مسألة كاحدة, فقاؿ: يا ابف أشيـ, إف اهلل فكَّض إلى سميماف بف داكد أمر  جزعت مف ثالثة أقاكيؿ في
)صمى اهلل عميو كالو } ىىذىا عىطىاؤينىا فىاٍمنيٍف أىٍك أىٍمًسٍؾ ًبغىٍيًر ًحسىابو {, كفكَّض إلى محمد  ممكو, فقاؿ تعالى:

ا نىيى  كسمـ( مى ذيكهي كى ـٍ الرَّسيكؿي فىخي مىا آتىاكي ف اهلل تبارؾ كتعالى فكَّض أمر دينو, فقاؿ:} كى ٍنوي فىاٍنتىييكا {, كا  ـٍ عى اكي
لينا ما فكَّض إلى محمد   .(37)«, فال تجزع )صمى اهلل عميو كالو كسمـ(إلى األئمة مٌنا كا 

 . )ع(حديث أئمة أىل البيت الرابع: إطالق 
ف أفكما  بطابع الشمكؿ كعدـ انسياقو لنظرة الزماف كالمكاف, )ع(حديث أئمة أىؿ البيت  يمتاز
ـى  يالخطاب القرآن , (38){ جاء خطابان مكجيان لمبشرية كافة عمى اختالفيـ, فخاطبيـ بقكلو تعالى:} يىابىًني آدى

ٍمنىاؾى )ع(؛ فكذلؾ ركايات أىؿ البيت (39){ يىا أىيُّيىا النَّاسي  ك} مىا أىٍرسى , حممت الرسالة نفسيا, قاؿ تعالى: } كى
نىًذيران {ًإالَّ كىافَّةن ًلمنَّاًس بىًشير  ان كى

ٍمنىاؾى ًإالَّ رىٍحمىةن ًلٍمعىالىًميفى {(40) مىا أىٍرسى , كقاؿ عزَّ كجؿ:} كى
عمى اإلطالؽ  (41)

 دكف تقيد بزماف أك مكاف.
ال تعترضو ظكاىر ككنية, كال متغيرات بشرية, كال تطٌكر حضارم لمبشرية, بؿ كال  حديثفيك 

ف أ, إذ يمكف )ع(نو, كيتجمى ذلؾ بمطالعة أحاديثيـ عكالـ المالئكة, كالكؿ يستقي منو, كينيؿ مف معي
 .الفركع أـ في األخالؽفي نرصد البعد اإلطالقي فييا, كفي أبكاب كثيرة سكاء في األصكؿ أـ 

في مكارد متفرقة, كانيا لـ تختص بفئة  )ع(ما صدر عنيـ مف خالؿ مطالعة ذلؾ كيتضح 
 :مف ىذه األحاديثفخاصة دكف أخرل, 

مىٍف عىرؼ نفسو عىرؼ :» )صمى اهلل عميو كالو كسمـ(عف رسكؿ اهلل مجمسي بسند صحيح ما ركاه ال -1
 (42)«.ربَّو 
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الناس صنفاف إما أخ لؾ في الديف أك :» )ع(المؤمنيف عمي  أميرعف كما ركاه الشريؼ الرضي  -2
مؽ  (43)«.نظير لؾ في الخى

دة فما تعارؼ منيا ائتمؼ, كما تناكر األركاح جنكد مجنَّ :» )ع(عنو كما ركاه المجمسي بسند صحيح  -3
 (44)«.منيا اختمؼ 

قد عمـ أكلك األلباب أٌف ما ىنالؾ ال ييعمـ :» )ع(الرضا  اإلماـعف كما ركاه الصدكؽ بسند صحيح  -5
 (45)«.إالَّ بما ىينا 

بنمط خاص مف بني البشر, فمثالن معرفة مكضكعاتيا  رصتنحاألحاديث لـ  كيتضح أف ىذه
ص بكؿ إنساف, كال يتعمؽ بصنؼ دكف أخر, الميـ إال مف جية صفاء النفس أك كدكرتيا النفس أمر خصي
مؽ, فإف كحدة سياؽكذلؾ شدة كضعفان, ك   تصنيؼ الناس عمى قسميف إما أخ في الديف أك التشابو في الخى

اهلل ة في الديف يعني النظرة إلى اإلنسانية جمعاء بارتباطيا بف ىذا الحصر مع األخكٌ أعطي ي الحديث
 تعالى مف جية المخمكقية, كالرابط اإلنساني أمر ينطبؽ حكمو عمى جميع بني البشر بال تفاكت.

كىنا تتبيف مقكلة جممة مف العمماء اف: العبرة بعمكـ المفظ ال بخصكص السبب, أك خصكص 
ختزؿ ال تنحصر في المكرد الذم ًسيقت لو, حتى تي  )ع(ف أحاديثيـ ا, أم (46)المكرد ال يخصص الكارد

نيا ال تشمؿ إال مكردىا, بؿ ليا مف السعة كالشمكؿ بحيث تنكشؼ منيا في كؿ يـك أاألحاديث كيقاؿ ب
 كجكه جديدة كأنفاس تمتد بامتداد الحياة.
كشمكليتيا مف خالؿ اىتماـ عدد كبير مف العمماء كالباحثيف  )ع(يـ كيتضح أيضان إطالؽ أحاديث
بيا, إذ كجدكا بيا معالجات كثيرة كحمكالن ناجعة لجممة مف  االتالمجمف جميع أنحاء العالـ كفي مختمؼ 

 (47)حياتيـ. أطكارالمشاكؿ التي كانت تعترييـ في مختمؼ 
جكىرىا  كذلؾ ألف ىذه األحاديث في ,)ع(أىؿ البيت أئمة أحاديث في  مبدأه العالىمية يتجمىكىنا 

خطاب مكجو إلى الجميع  ىيإذ ال تختص بمذىب دكف آخر أك معتقد معيف, أك عالىـ دكف آخر, 
 لترشدىـ إلى الطريؽ القكيـ, كتخرجيـ مف الظممات إلى النكر, ىذا مف جية.

نفتاح عمى اآلخر, كالتعايش السممي بيف بني رسخ ثقافة االي ىذا المبدأكمف جية أخرل فإف 
مي إال بالتقكل, قاؿ الركائي, إذ ال فرؽ بيف عربي كأعج التراثفسح المجاؿ لمغير لإلطالع عمى يالبشر, ك 

} ـٍ ًإالَّ كىنىٍفسو كىاًحدىةو ًإفَّ المَّوى سىًميعه بىًصيره ـٍ كىالى بىٍعثيكي ٍمقيكي تعالى:}مىا خى
(48) . 

 

 . (49), وتنزىو عن المحن)ع(حديث أئمة أىل البيت الخامس: بالغة 
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لغتيـ ىي لغة ألخطاء المغكية كالنحكية, باعتبار اف ابتنزىيا عف  )ع(أحاديث المعصكميف تتسـ 
مساحة كاسعة في دائرة االحتجاج المغكم كالنحكم, كيظير  )ع( يـكألجؿ ىذا احتمت أحاديث, القرآف الكريـ

 .(50)ذلؾ عند تصفح معاجـ المغة كالقكاميس ككتب النحاة ككتب األدب, فيي زاخرة بالشكاىد مف أحاديثيـ
 لمحف في المغة أك الخطأ في النحك, منيا:مف ا )ع(كقد كردت أخبار كثيرة أشارت إلى تنزه أحاديثيـ 

عف جممة مف  )صمى اهلل عميو كالو كسمـ(أف جماعة سألكا رسكؿ اهلل بسند صحيح ما ركاه الصدكؽ  -1
يا رسكؿ اهلل ما أفصحؾ؟! كما رأينا الذم ىك أفصح منؾ, فقاؿ: كما يمنعني مف ذلؾ, » األمكر فقالكا:

 (51)«.كبمساني نزؿ القرآف بمساف عربي مبيف 
أنا أفصح :» )صمى اهلل عميو كالو كسمـ(قاؿ النبي بسند صحيح, بف أبي جميكر اإلحسائي اكما ركاه  -2

أكتيت جكامع الكمـ كأيختيًصر لي الكالـ اختصاران :» )صمى اهلل عميو كالو كسمـ( قكلوك «, العرب كالعجـ 
)صمى اهلل عميو  , حتى أف البالغييف ذكركا في كتبيـ الشاىد عمى الذـ الذم يراد بو المدح في قكلو(52)«

 (53)«.أنا أفصح الناس بيد أني مف قريش :» كالو كسمـ(
إٌنا ألمراء الكالـ, كفينا تنشَّبت عركقو, :» )ع(ير المؤمنيف عمي عف أمكما ركاه الشريؼ الرضي  -3

 (55)«.نحف أفصح كأنصح كأصبح :» )ع(, كقكلو (54) «كعمينا تيدَّلت غصكنو
أعربكا حديثنا فإٌنا قكـ فصحاء :» )ع(قكؿ أبي عبد اهلل الصادؽ كما ركاه الكميني بسند صحيح  -4
.»(56) 

كركعة فصاحتيـ, كتنزه كالميـ  )ع(العمماء عمى بالغتيـ  كقد نصَّ في ىذا المضمار جممة مف
 (57)عف الخطأ كالنقص الذم يعتكر الفصحاء أحيانان.

كؿ حديث كيًجد فيو ركاكة في ألفاظو أك ىزالة  كىك اف ميمان  مبدءان  كغيرىا تحدداألحاديث  كىذه
 .في معانيو أك لحنان لغكيان فانو ليس مف أحاديثيـ بشيء

 الثالثالمطمب 
 
 

 )ع(أىل البيت تتعمق بقراءة أحاديث أئمة  قواعد عرض
 

أحاديث أئمة أىؿ مف ال تيقتنص  مبادئ عامةمنيا  ىناؾ عدد مف المكارد يمكف اف تيستخمص
نما مف أمكر خارجيةانفسي )ع(البيت  عمى القرآف الكريـ, أك السنة  )ع( حديثيـ, كعرض أخرل , كا 

 ارد, كقد قىسَّمت ىذه المحاكر عمى قسميف:المطيرة المقطكع بيا, كغيرىا مف المك 
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عمى الكتاب الكريـ كالسٌنة المطيرة  )ع( حديثيـ: كتتمثؿ بعرض األول: محاور منصوص عميياالمحور 
 المقطكع بيا.

عمى عقيدة التكحيد كعقيدة  )ع( حديثيـكتتمثؿ بعرض  الثاني: محاور غير منصوص عمييا:المحور 
 .النبكة

 عمى المحاور المنصوص عمييا. )ع(اديث أئمة أىل البيت القسم األول: عرض أح
المشككؾ في نسبة مضمكنو إلى أك عرض الحديث المظنكف الصدكر إلى المحاكر  تعمد ىذه

المقطكع بيا, كيمٌثؿ  )ع( يفالمجيد, كعرضو أيضان عمى سٌنة المعصكماهلل عمى كتاب  )ع(المعصكميف 
شرعيان في تحصيؿ العمـ بنسبة األحاديث كمضامينيا إلى المعصكميف  ميزانان  ةالكتاب الكريـ كالسٌنة المطير 

 , أك عدـ نسبتيا.)ع(
 عرض الحديث عمى الكتاب الكريم. -1

المصدر األكؿ كاألساس في التشريع عند المسمميف, كالميزاف ىك القراف الكريـ  ال شؾ في اف
نىازىٍعتيـٍ ًفي شىٍيءو فىريدُّكهي ًإلىى المًَّو كىالرَّسيكًؿ ًإٍف كينتيـٍ لمتمييز بيف الحؽ كالباطؿ, قاؿ تعالى:}... فىًإٍف تى  كمؿاأل

ٍيره كىأىٍحسىفي تىٍأًكيالن{ تيٍؤًمنيكفى ًبالمًَّو كىاٍليىٍكـً اآلًخًر ذىًلؾى خى
حتكاـ إليو عمى اال )ع(أىؿ البيت أئمة , كقد حثَّ (58)

لنسبة مف األحاديث عمى القراف الكريـ, كقد عرض ما ىك مظنكف ا كمف ذلؾختالؼ, في مكارد التنازع كاال
 بيذا الصدد, منيا: أحاديث كثيرةكردت 

 )صمى اهلل عميو كالو كسمـ(قاؿ رسكؿ اهلل » قاؿ: )ع(عف أبي عبد اهلل ما ركاه البرقي بسند صحيح  – 1
عني ال يكافؽ  في خطبة بمنى أك بمكة, يا أٌييا الناس, ما جاءكـ عني يكافؽ القرآف فأنا قمتو, كما جاءكـ

ـٍ أقمو   (59)«.القرآف فأنا ٌل
إذا جاءكـ عٌنا حديث فكجدتـ عميو شاىدان » قاؿ: )ع(عف أبي جعفر كما ركاه الكميني بسند صحيح  – 2

ال فقفكا عنده, ثـ ريدكه إلينا حتى يستبيف لكـ   (60)«.أك شاىديف مف كتاب اهلل فخذكا بو, كا 
قتحاـ في الكقكؼ عند الشبية خير مف اال» قاؿ: )ع( جعفر عف أبيكما ركاه الكميني بسند صحيح  -3

 (61)«. تحصو لـ ركايتؾ حديثا مف خير تركه لـ حديثا كتركؾ اليمكة,
فإذا كردت حقائؽ األخبار كالتمست » ... قاؿ: )ع(عف اإلماـ اليادم كما ركاه الحٌراني بسند صحيح  -4

الن, كاف اإلقتداء بيا فرضان ال يتعداه إال أىؿ العناد... شكاىدىا مف التنزيؿ, فكجد ليا مكافقان كعمييا دلي
.»(62) 

الكتاب  الحديث الذم يخالؼاف  ككىميـ,  مبدأتدٌؿ عمى  ىذه )ع(أىؿ البيت أئمة أحاديث ف
ال يبقى مجاؿ إال رٌدىا إلى اهلل كحينئذو , )ع(عمـ بعدـ صحة نسبة مضمكنو إلى المعصكميف يالكريـ فانو 
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كقد أطمؽ بعضيـ عمى ىذا بقاعدة عرض الحديث , )ع(أئمة أىؿ البيت في العمـ كىـ  تعالى كالراسخيف
 (63)عمى الكتاب الكريـ.

 عرض الحديث عمى السّنة القطعية. -2
متممان لمقرآف الكريـ في  كًعدالى المقطكع بيا ميزانان شرعيان ال غنى عنو,  )ع(سٌنة المعصكميف تيعدُّ 

, (64)كقد كردت ركايات متكاترة بالمعنى, )ع(حاديث عف المعصكميف تحصيؿ العمـ بثبكت مضاميف األ
كذلؾ بعرضو عمى ما ىك المقطكع ثبكتو عنيـ, كمف  )ع(حثَّت عمى معرفة نسبة الحديث المظنكف إلييـ 

 ىذه الركايات :
ى كاردد إل» في كتابو إلى مالؾ األشتر, قاؿ: )ع(عف أمير المؤمنيف عمي ركاه الشريؼ الرضي ما  - 1

اهلل كرسكلو ما يضمعؾ مف الخطكب, كيشتبو عميؾ مف األمكر, فقد قاؿ اهلل سبحانو لقكـ أحب 
ـٍ فىًإٍف تىنىازىعٍ  تيـٍ ًفي شىٍيءو فىريدُّكهي إرشادىـ:}يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا أىًطيعيكا المَّوى كىأىًطيعيكا الرَّسيكؿى كىأيٍكًلي األىٍمًر ًمٍنكي

[, فالراد إلى اهلل اآلخذ بمحكـ كتابو, كالراد إلى الرسكؿ اآلخذ بسنتو 59رَّسيكًؿ{ ]النساء: ًإلىى المًَّو كىال
 (65)«.الجامعة غير المتفرقة 

ال تقبمكا عمينا حديثان إال ما كافؽ القرآف » قاؿ: )ع(عف أبي عبد اهلل كما ركاه الطكسي بسند صحيح  -2
متقدمة ... فاتقكا اهلل كال تقبمكا عمينا ما خالؼ قكؿ ربنا تعالى كالسٌنة, أك تجدكف معو شاىدان مف أحاديثنا ال

)صمى اهلل , فإنا إذا حدَّثنا قمنا قاؿ اهلل عز كجؿ, كقاؿ رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كالو كسمـ(كسٌنة نبينا
 (66)«. عميو كالو كسمـ(

في مناظرتو مع يحيى  ()ععف أبي جعفر الثاني ) اإلماـ الجكاد ( كما ركاه الطبرسي بسند صحيح  -3
في حجة الكداع: قد كثرت عميَّ الكٌذابة  )صمى اهلل عميو كالو كسمـ(قاؿ رسكؿ اهلل » بف أكثـ أنو قاؿ:

كستكثر, فمىٍف كذب عمي متعمدان فميتبكأ مقعده مف النار, فإذا أتاكـ الحديث فاعرضكه عمى كتاب اهلل 
 (67)«.خالؼ كتاب اهلل كسنَّتي فال تأخذكا بو  كسنتي, فما كافؽ كتاب اهلل كسنتي فخذكا بو, كما

مظنكف النسبة إلى ال الحديثاف  ككى تحدد مالمح مبدأ ميـ كغيرىاالشريفة  فيذه األحاديث
ـٍ يكافقيا فإنو إذا عي  )ع(المعصكميف  رض عمى السنَّة المطيرة المقطكع بيا ككافقيا فإنو مف حديثيـ, كاف لى

 جاء بو أكلى بو. , كالذمبشيء )ع(ليس مف حديثيـ 
 عمى المحاور غير المنصوص عمييا. )ع(القسم الثاني: عرض أحاديث أئمة أىل البيت 

إلى  الحديث يدخؿ العقؿ كعنصر ميـ في الحكـ بصحة نسبة مضمكفكىذه المحاكر 
 , كىذه المحاكر ىي:)ع(المعصكميف 

  .عمى عقيدة التكحيدالحديث عرض  األول:
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 قيدة النبكة.ععمى الحديث عرض  الثاني:
 األول: عرض الحديث عمى عقيدة التوحيد.

ي نادت بو جميع الشرائع السماكية, كقد تاألصؿ األكؿ مف أصكؿ الديف الىي عقيدة التكحيد  إف
مة لبعض خصكصيا األحاديث الشريفةالفطرة السميمة, كجاءت  ادلَّت عميي , ياكمؤيدة ل ت تمؾ العقيدةمفصِّ

 جكاز التقميد كالتعبد في أصكؿ الديف.  لعدـ, اال انيا دالة عميي
ىذه العقيدة مع مضامينو  ىنافتتالذم حديث الكييقصد بعرض الحديث عمى عقيدة التكحيد, أف 

كالقكؿ بكجكد شريؾ لمبارم جؿَّ شانو, أك القكؿ بأف اهلل تعالى مخمكؽ أك غير ذلؾ, فانو ييحكـ عميو بعدـ 
 .)ع(نسبتو لممعصكميف 

ف كجكب النظر في عقيدة أ ذلؾظكاىر التكحيد,  الحكـ عمىعمى العقؿ في  دأكيستند ىذا المب
نما بمقتضى الفطرة التي )ع(لمعصكميف أحاديث االتكحيد ىك كجكب عقمي, أم ال يستقي كجكبو مف  , كا 

مىٍييىا الى تىٍبدً  ٍمًؽ المًَّو ذىًلؾى الدِّيفي فيًطر الناس عمييا جميعان, قاؿ تعالى:} ًفٍطرىةى المًَّو الًَّتي فىطىرى النَّاسى عى يؿى ًلخى
} لىًكفَّ أىٍكثىرى النَّاًس الى يىٍعمىميكفى ـي كى اٍلقىيِّ
(68). 

 (69)«.إف اهلل تعالى فطر جميع الخمؽ عمى التكحيد » ق( في ىذا الصدد:381يقكؿ الشيخ الصدكؽ )ت/
التي فرضت  إف الذم نعتقده أف عقكلنا ىي» ق( بيذا الصدد:1383كيقكؿ الشيخ المظفر )ت/

عمينا النظر في الخمؽ كمعرفة خالؽ الككف, كما فرضت عمينا النظر في دعكل مف يدَّعي النبكة كفي 
ران ليذه  معجزتو ... كما جاء في القرآف الكريـ مف الحثِّ عمى التفكير كاتباع العمـ كالمعرفة, فإنما جاء مقرِّ

إف معرفة كجكد » كقاؿ في مكضع آخر (70)«عقالءالحرية الفطرية في العقكؿ التي تطابقت عمييا آراء ال
 (71)«.اهلل مف الضركرات األزلية 

 تشير إلى ذلؾ , منيا: )ع(كقد كردت في ىذا السياؽ ركايات عف المعصكميف 
قمت: فطرة اهلل التي » قاؿ: )ع(عف ىشاـ بف سالـ, عف أبي عبد اهلل ما ركاه البرقي بسند صحيح  -1

 (72)«لتكحيد فطر الناس عمييا ؟ قاؿ: ا

 عز اهلل قكؿ اهلل, أصمحؾ» :)ع( جعفر ألبي قمت :قاؿما ركاه الصدكؽ بسند صحيح عف زرارة,  -2
 معرفتو عمى الميثاؽ عند التكحيد عمى فطرىـ :قاؿ {؟ عمييا الناس فطر التي اهلل فطرة }:كتابو في كجؿ
 (73)«.رازقيـ  مف كال ربيـ مف عممكاي لـ ذلؾ لكال: قاؿ ثـ فطأطأ رأسو,: قاؿ كخاطبكه؟: قمت ربيـ, أنو

كيظير ىنا أف الفطرة السميمة ىي التي تكصؿ إلى معرفة اهلل سبحانو كتكحيده كالعقؿ يأتي ىنا 
التكحيد, فالعقؿ عقيدة  واف كؿ حديث كافؽ مضمكن ككى مبدءا ضركريامترجمان لتمؾ الفطرة, كىذا يشكِّؿ 
 .)ع(إلييـ تو ـ يكافؽ عقيدة التكحيد فانو ييحكـ بعدـ نسب, كما ل)ع( يفيحكـ بصحة نسبتو إلى المعصكم
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 الثاني: عرض الحديث عمى عقيدة النبوة.
عمييا العقؿ  مف أصكؿ الديف عند جميع الًفرؽ اإلسالمية, كقد دؿَّ  األصؿ الثانيتيعدُّ النبكة 

حيح لمتكامؿ الحقيقي فَّ أحد أسباب اليداية إلى الطريؽ الصإكالنصكص الشرعية, أما العقؿ فألنو يدرؾ 
 .)ع(, كييحتِـّ مجمكعة مف الخصائص في شخصيـ )ع(لإلنساف ىك بعث األنبياء 

حيا, مما ييشكِّؿ ذلؾ  كأما النصكص الشرعية فإنيا تؤكد ذلؾ كتعدِّد تمؾ الخصائص كتكضِّ
مقيةاال مقية كالخي  عتقادا االكمف ثـ تمييز كؿ حديث ينافي ىذ ,عتقاد بعصمتيـ كخمكىـ عف النقائص الخى
 .)ع(كالحكـ عميو بعدـ نسبتو إلى المعصكميف  بيـ

 أحاديث أئمة أىؿ البيتجممة مف  - (74)مضافان إلى اآليات الكريمة – ىذا الصددكقد كردت في 
 :منيابأكصاؼ رفيعة مختمفة,  )ع(التي كصفت األنبياء  )ع(
فاستكدعيـ في » بقكلو: )ع(بياء في كصؼ األن )ع(عف أمير المؤمنيف عمي  ركاه الشريؼ الرضيما  -1

أفضؿ مستكدع, كأقرَّىـ في خير مستقر, تناسختيـ كرائـ األصالب إلى ميطيرات األرحاـ, كمَّما مضى 
)صمى اهلل عميو كالو منيـ سمؼ قاـ منيـ بديف اهلل خمؼ, حتى أفضت كرامة اهلل سبحانو إلى محمد 

ركمات مغرسان, مف الشجرة التي صدع منيا أنبياءه, , فأخرجو مف أفضؿ المعادف منبتان, كأعز األكسمـ(
  (75)«.كانتخب منيا أمناءه 

في حديث طكيؿ لو بعد أف سألو  )ع(عف أبي عبد اهلل الصادؽ الصدكؽ بسند صحيح  ركاهما ك  -2
كعف إنو لما أثبتنا أف لنا خالقان صانعان متعاليان عٌنا :» )ع(الزنديؽ مف أيف أيثبت األنبياء كالرسؿ, فقاؿ 

جميع ما خمؽ, ككاف ذلؾ الصانع حكيمان متعاليان لـ يجز أف يشاىده خمقو, كال يالمسكه, فيباشرىـ 
يـ كيحاٌجكه, ثبت أف لو سفراء في خمقو ... كىـ األنبياء  كصفكتو مف خمقو, حكماء  )ع(كيباشركه, كيحاجَّ
ـ, مؤيَّديف مف عند الحكيـ العميـ مؤدَّبيف بالحكمة, مبعكثيف بيا, غير مشاركيف لمناس في شيء مف أحكالي

بالحكمة, ثـ ثبت ذلؾ في كؿ دىر كزماف مما أتت بو الرسؿ كاألنبياء مف الدالئؿ كالبراىيف, ًلكيال تخمك 
 (76)«.أرض اهلل مف حجة يككف معو عمـ يدؿ عمى صدؽ مقالتو 

تيـ كعصمتيـ, طيار  افثبتيمف الرجس كالزلؿ, ك  )ع(عف تنزه األنبياء  افكشفي افيثدالح افكىذ
اف كال مف العقؿ كالنقؿ يشتركاف في تحديد ميزاف بيِّف ييعرض عميو كؿ حديث كرد فيو أيضان كيتضح ىنا 

 .أك انيا مف صفاتيـ )ع(مضاميف ييشىؾ انيا تينسب لألنبياء 
النبكة عقالن  ةال تتفؽ مضامينو مع عقيد تؤسس مبدءا ميما كىك اف كؿ حديث كىذه األحاديث

, كبصحة نسبتو إلى )ع(ييحكـ عميو حينئذو بعدـ صحة نسبة مضمكنو إلى المعصكميف كنقالن, ف
 إذا اتفقت مضامينو مع ما قرره العقؿ كالنقؿ بيذا الشأف.  )ع(المعصكميف 
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 المصادر:
 خير ما ييبتدأ فيو القرآف الكريـ 
  ق(:711إبف منظكر, محمد بف مكـر )ت 

 ىػ.1405لساف العرب, د.ط., قـ,  .1
 ق(: 880, محمد بف عمي بف إبراىيـ )ت اإلحسائي 

 ق.1403, مطبعة سيد الشيداء, قـ المقدسة, 1عكالي المئاليء, تحقيؽ: مجتبى العراقي, ط .2
ي, تحقيؽ: رضا يحيى بكر فارمد, جمعية ابف أبي جميكر إلحياء التراث, ط .3 ,  1المجٌمي لمرآة المنجِّ
 ـ.2013

 ,ق(:631 )ت محمد بف عمي اآلمدم 
 ش.1366, مكتب اإلعالـ اإلسالمي, قـ, 1رر الكمـ, طغرر الحكـ كد .4

 ,ق(:1281 )ت مرتضى األنصارم 
  ق.1419 المقدسة, قـ باقرم, مطبعة ,1ط األعظـ, الشيخ تراث تحقيؽ لجنة تحقيؽ: األصكؿ, فرائد .5

  ق(:274البرقي, أحمد بف محمد بف خالد )ت 
 ق.1370المحاسف, د.ط., دار الكتب اإلسالمية, طيراف, .6

 ق(:393 )ت حماد بف إسماعيؿ رم,الجكى 
 ق.1407, دار العمـ لممالييف, بيركت, 4الصحاح, تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر العطار, ط .7

  ق(:1104الحر العاممي, محمد بف الحسف )ت 
 ق.1414, مطبعة مير, قـ المقدسة, 2إلحياء التراث, ط عكسائؿ الشيعة, تحقيؽ: مؤسسة آؿ البيت  .8

 ,ق(:4)ؽ سفالح بف محمد الحٌراني 
, مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسيف, قـ 2تحؼ العقكؿ, تحقيؽ: عمي أكبر الغفارم, ط .9

 ق.404المقدسة, 
 :دار الفاضؿ 

 .2في نظر عمماء الغرب, ط )ع(اإلماـ جعفر الصادؽ  .10
 ,ق(:606 )ت عمر بف محمد الرازم 

 ق.1406 المقدسة, ـق الشييد, مطبعة د.ط., الكبير(, )التفسير الرازم تفسير .11
 ,ق(:794 )ت اهلل عبد بف بيادر بف محمد الزركشي 

 ش.1376, دار إحياء الكتب العربية, حمب, 1البرىاف في عمـك القرآف, ط .12
  ق(:538الزمخشرم, محمكد بف عمر )ت 
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 ق.1417, دار الكتب العممية, بيركت, 1الفايؽ في غريب الحديث, ط .13
  ق(:490السرخسي, محمد بف أحمد )ت 

 ق.1414, دار الكتب العممية, بيركت, 1ؿ السرخسي, تحقيؽ: أبك الكفا األفغاني, طأصك  .14
  ق(:406الشريؼ الرضي, محمد بف الحسيف بف مكسى )ت 

 ق.1412, مطبعة النيضة, قـ المقدسة, 1نيج البالغة, ط .15
 ق(:966 العاممي)ت عمي بف الديف زيف  الثاني, الشييد 

 ق.1408 المقدسة, قـ بيمف, ,2ط بقاؿ, عمي محمد الحسيف عبد تحقيؽ: الدراية, عمـ في الرعاية .16
 ,ق(:1407 )ت صبحي الصالح 

 ق.1379 بيركت, لممالييف, العمـ دار ,1ط المغة, فقو في دراسات .17
  ق(:1351الصدر, حسف بف ىادم )ت 

 الغرباكم, ماجد تحقيؽ: الدراية, نياية .18
 ش.1366 المقدسة, قـ اعتماد, مطبعة د.ط., .19

 ق(:381 )ت عمي بف حمدم القمي, الصدكؽ 
 ق.1414 قـ, المفيد, دار ,1ط السيد, عبد عصاـ تحقيؽ: اإلمامية, ديف في االعتقادات .20
التكحيد, تحقيؽ:ىاشـ الحسيني الطيراني, د.ط., منشكرات جماعة المدرسيف في الحكزة العممية, قـ,د.ت.  .21

. 
 حكزهء مدرسيف بجامعة كابستو يإسالم انتشارات ط., د. الغفارم, أكبر عمي تحقيؽ: األخبار, معاني .22

 ش. 1338 - 1379 قـ, عمميو,
  ق(: 290الصفار, محمد بف الحسف بف فركخ )ت 

 ق.1404بصائر الدرجات, تحقيؽ: حسف ككچو باغي, د.ط., مطبعة األحمدم, طيراف,  .23
  ق(:1412الطباطبائي, محمد حسيف )ت 

 الحكزة العممية, قـ, د.ت. . الميزاف في تفسير القرآف د.ط., منشكرات جماعة المدرسيف في .24
  ق(:548الطبرسي, أحمد بف عمي بف أبي طالب )ت 

 ق.1386االحتجاج, د.ط., مطبعة النعماف, النجؼ األشرؼ,  .25
 (:7الطبرسي, عمي بف الحسف )ت ؽ 

 ق.1418, دار الحديث لمطباعة, قـ, 1مشكاة األنكار, تحقيؽ: ميدم ىكشمند, ط .26
  ق(:460الطكسي, محمد بف الحسف )ت 
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ختيار معرفة الرجاؿ, تحقيؽ: ميرداماد األسترابادم, تحقيؽ: السيد ميدم الرجائي, مطبعة بعثت, قـ ا .27
 ق.1404المقدسة, 

  ف(:395العسكرم, أبك ىالؿ )ت 
 ق.1412 قـ, اإلسالمي, النشر مؤسسة ,1ط اإلسالمي, النشر مؤسسة تحقيؽ: المغكية, الفركؽ معجـ .28

  ق(:203الغازم, داكد بف سميماف )ت 
, مطبعة مكتب اإلعالـ اإلسالمي, قـ, 1, تحقيؽ: محمد جكاد الحسيني الجاللي, طسند الرضا م .29
 ق.1418

  ,,ق(:456)ت رشيؽ ابف القيركاني 
, دار الجيؿ, بيركت, 5العمدة في محاسف الشعر كآدابو, تحقيؽ: محمد محي الديف عبد الحميد, ط .30
 ق.1410

  ق(:329الكميني, محمد بف يعقكب )ت 
 ش.1363, مطبعة حيدرم, قـ, 5, تحقيؽ: عمي أكبر الغفارم, طالكافي .31

  ق(:1400المكاساني, حسف الحسيني )ت 
 ق1425, مؤسسة النشر اإلسالمي, قـ, 1نكر األفياـ في عمـ الكالـ, تحقيؽ: ابراىيـ المكاساني, ط .32

  ق(:1351المامقاني, عبد اهلل بف محمد حسف بف عبد اهلل )ت 
 ق,1411, مطبعة مير, قـ المقدسة, 1حمد رضا المامقاني, طمقباس اليداية, تحقيؽ: م .33

  ق(:1111المجمسي, محمد باقر بف محمد تقي بف عبد المقصكد )ت 
 ـ. 1983, مؤسسة الكفاء, بيركت, 2بحار األنكار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطيار, ط .34

 ىادم: ضارم محمد 
 ـ.2008, الدار العربية لممكسكعات, بيركت, 1الحديث النبكم الشريؼ كأثره في الدراسات المغكية, ط .35

 :المحمكدم, تحقيؽ ضياء الديف 
 ق. 1423, دار الحديث, قـ, 1األصكؿ الستة عشر مف األصكؿ األكلية, تحقيؽ: ميدم غالـ عمي, ط .36

 :مركز الثقافة كالمعارؼ القرآنية 
 ق.1428, مطبعة مؤسسة بكستاف كتاب, قـ المقدسة, 2عمـك القرآف عند المفسريف, ط .37

 ,ق(:1388 )ت رضا محمد المظفر 
 . د.ت. قـ, بيمف, مطبعة ,1ط اإلمامية, عقائد .38
 د.ط. المنطؽ, .39

  ق(:413المفيد, محمد بف محمد بف النعماف العكبرم )ت 
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 ق.1414, دار المفيد, بيركت, 2االختصاص, تحقيؽ: عمي أكبر الغفارم, محمكد الزرندم, ط .40
 ق(:1226, محمد حسف )ت النجفي 

 ش.1365, طبعة خكرشيد, قـ, 2كالـ, تحقيؽ:عباس القكچاني, طجكاىر ال .41
  ق(:380النعماني, محمد بف إبراىيـ )ت 

 ق.1422, مطبعة مير, قـ المقدسة, 1كتاب الغيبة, تحقيؽ: فارس حسكف كريـ, ط .42
43. Macdonald, Duncan Black (1943 A.D.)The reliعious attitude and life in Islam, 

(Chicaعo 1909. 
44. Washinعton Irvinع (1859 A.D.) Lives of the Successors of Mahomet, London, 1850. 

 اليكامش
                                                 

أك فعميـ أك تقريرىـ. ينظر: الشييد الثاني, زيف  أئمة أىؿ البيت الرسكؿ )ص( ك ( ييقصد بالسنة المطيرة: ىي أقكاؿ 1)
, كالمامقاني, عبد اهلل, مقباس اليداية 85, كالصدر, حسف, نياية الدراية: 49لدراية: الديف بف عمي, الرعاية في عمـ ا

1 :68. 
 . ( يقصد بالقارئ ىنا ما يعـ القارئ كالباحث في نصكص أئمة أىؿ البيت 2)
 .390: 1الكميني, محمد بف يعقكب, الكافي ( 3)
 .68النساء:  (4)
 .390 :1الكميني, محمد بف يعقكب, الكافي,  (5)
 .391: 1الكميني, محمد بف يعقكب, الكافي,  (6)
 .218: 19( ينظر: الطباطبائي, محمد حسيف, تفسير الميزاف 7)
 .308: 2الكميني, محمد بف يعقكب, الكافي ( 8)
 .307: 2( الكميني, محمد بف يعقكب, الكافي 9)
 .141: 2(  192( الشريؼ الرضي, محمد بف الحسيف, نيج البالغة, الخطبة )10)
 . :35 – 36( ينظر: الغازم, داكد بف سميماف, مسند الرضا 11)
 . 517 – 516: 1( المكاساني, حسف الحسيني, نكر األفياـ في عمـ الكالـ 12)
 ( يقصد بتقديس التراث الحديثي ىك تعظيمة كتنزييو كاحترامو, كالخضكع التاـ لكؿ ما كرد فيو.13)
 .230: 1( البرقي, أحمد بف محمد, المحاسف 14)
 .577(الصفار, محمد بف الحسف, بصائر الدرجات:15)
 .558( الصفار, محمد بف الحسف, بصائر الدرجات: 16)
 .126: 8( الكميني, محمد بف يعقكب, الكافي 17)
 .229: 1( ينظر: اآلمدم, عمي بف محمد, غرر الحكـ كدرر الكمـ 18)

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Macdonald%2C+Duncan+Black%22
https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Macdonald%2C+Duncan+Black%22
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 لكف المقصكد بو ىنا ىك معرفة فحكل كالـ المعصـك ( ييستعمؿ ىذا المفظ )لحف القكؿ( في مناسبات عديدة, ك 19)
كمعناه, كمقصده كمغزاه, كقد يسمى بػػ) فحكل الخطاب(, كيقاؿ لو ما ييعقؿ عند الخطاب كلكف ال بمفظو. ينظر: 

 .398, كالعسكرم, أبك ىالؿ, الفركؽ المغكية: 1193: 6الجكىرم, إسماعيؿ بف حٌماد, الصحاح 
 .459د بف عمي, التكحيد: ( ينظر: الصدكؽ, محم20)
 .161: 2 بحار األنكار( المجمسي, محمد باقر, 21)
 .2: 3( ينظر: الصدكؽ, محمد بف عمي, معاني األخبار22)
 .281: 1, الطبرسي, أحمد بف عمي بف أبي طالب, اإلحتجاج 6( ينظر: الحٌراني, الحسف بف عمي, تحؼ العقكؿ: 23)
: 1البرقي, أحمد بف محمد, المحاسف «. نبياء نكٌمـ الناس عمى قدر عقكليـ إنا معاشر األ:» ( قاؿ رسكؿ اهلل 24)

226. 
 .49( الصفار, محمد بف الحسف, بصائر الدرجات:25)
 .145( الصفار, محمد بف الحسف, بصائر الدرجات: 26)
 .490: 2( الطكسي, محمد بف الحسف, إختيار معرفة الرجاؿ لمكشي 27)
 .317: 26األنكار ( المجمسي, محمد باقر, بحار 28)
 .88( النعماني, محمد بف إبراىيـ, كتاب الغيبة: 29)
 . 6: 26بحار األنكار ( المجمسي, محمد باقر, 30)
 . 53:  1( الكميني, محمد بف يعقكب, الكافي 31)
 . 21( المحمكدم, تحقيؽ ضياء الديف, األصكؿ الستة عشر مف األصكؿ األكلية:32)
 .67: 26اىر الكالـ , محمد حسف, جك النجفي( ينظر: 33)
 .2: 3( الصدكؽ, محمد بف عمي, معاني األخبار34)
 .117: 27( الحر العاممي, محمد بف الحسف, كسائؿ الشيعة 35)
 .350: 1( الطكسي, محمد بف الحسف, إختيار معرفة الرجاؿ لمكشي 36)
 .33اص: , كالمفيد, محمد بف محمد,  اإلختص403( الصفار, محمد بف الحسف, بصائر الدرجات: 37)
 .26( األعراؼ: 38)
 .23( يكنس: 39)
 .28( سبأ: 40)
 .107( األنبياء: 41)
 .7946, كاآلمدم, عمي بف محمد, غرر الحكـ: 137: 9( ينظر: الرازم, محمد بف عمر, تفسير الرازم 42)
 .84: 3( 53( الشريؼ الرضي, محمد بف الحسيف, نيج البالغة, الرسائؿ )43)
 275: 2ر األنكار ( المجمسي, محمد باقر, بحا44)
 .180( الصدكؽ, محمد بف عمي, التكحيد: 45)
 .19: 3( ينظر: الزركشي, بدر الديف, البرىاف في عمـك القرآف 46)
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 . كينظر:113ك  87في نظر عمماء الغرب:  ( ينظر: دار الفاضؿ, اإلماـ جعفر الصادؽ 47)
Macdonald, Duncan Black (1943 A.D.)The religious attitude and life in Islam, p: 8. 

Washington Irving, Lives of the Successors of Mahomet, p: 165. 
 .28( لقماف: 48)
تقامة. ينظر: الجكىرم, إسماعيؿ بف حٌماد, الصحاح ( المحف في المغة: الخطأ في اإلعراب, أك الميؿ عف جية االس49)

, لساف العرب 1192: 6  .379: 13, كابف منظكر, جماؿ الديف بف مكـر
( ينظر كتاب المجازات النبكية لمشريؼ الرضي, كلساف العرب البف منظكر كأمثمة عمى اإلحتجاج بالحديث الشريؼ 50)

 . صكميف في المغة, إذ استقكا شكاىد كثيرة مف كممات المع
 .320( الصدكؽ, محمد بف عمي, معاني األخبار: 51)
 .274: 70. ينظر: المجمسي, محمد باقر, بحار األنكار 120: 4( اإلحسائي, محمد بف عمي, عكالي المئاليء 52)
 .9: 1( ينظر: الزمخشرم, محمكد بف عمر, الفايؽ في غريب الحديث 53)
 .226: 2( 233لبالغة, الخطبة )( الشريؼ الرضي, محمد بف الحسيف, نيج ا54)
 .28: 4( 120( الشريؼ الرضي, محمد بف الحسيف, المصدر نفسو, الحكمة )55)
 .250, كالطبرسي, عمي بف الحسف, مشكاة األنكار: 52: 1( الكميني, محمد بف يعقكب, الكافي 56)
النبكم الشريؼ كأثره في , كمحمد ضارم حمادم, الحديث 142( ينظر: صبحي الصالح, دراسات في فقو المغة: 57)

 .90: 1, كالقيركاني, إبف رشيؽ, العمدة في محاسف الشعر كآدابو 459الدراسات المغكية كالنحكية: 
 .59( سكرة النساء: 58)
 .221: 1( ينظر: البرقي, أحمد بف محمد, المحاسف 59)
 .222: 2( ينظر: الكميني, محمد بف يعقكب, الكافي 60)
 .119: 27الحر العاممي, محمد بف الحسف, كسائؿ الشيعة . ينظر: 50: 1ب, الكافي الكميني, محمد بف يعقك ( 61)
 . :343( الحٌراني, الحسف بف عمي, تيحؼ العقكؿ عف آؿ الرسكؿ 62)
 .96: 2( ينظر: السرخسي, محمد بف أحمد, أصكؿ السرخسي 63)
 .247: 1( ينظر: األنصارم,  مرتضى, فرائد األصكؿ 64)
 .93(: 41, الخطبة )3محمد بف الحسيف, نيج البالغة ( الشريؼ الرضي,65)
 .224: 2( الطكسي, محمد بف الحسف, إختيار معرفة الرجاؿ لمكشي66)
 . 246: 2( الطبرسي, أحمد بف عمي بف أبي طالب, اإلحتجاج 67)
(68:  . 30( الرـك
 .36( الصدكؽ, محمد بف عمي, اإلعتقادات: 69)
 .23: ( المظفر, محمد رضا, عقائد اإلمامية70)
 .176: 2( المظفر, محمد رضا, المنطؽ 71)
 . 241: 1( البرقي, أحمد بف محمد, المحاسف 72)

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Macdonald%2C+Duncan+Black%22
https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Macdonald%2C+Duncan+Black%22
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 . 287: 3المجمسي, محمد باقر, بحار األنكار . ينظر: 330الصدكؽ, محمد بف عمي, التكحيد: ( 73)
ـى كىافى أيمَّةن قىاًنتنا ًلمَّوً ( مثؿ قكلو تعالى في إبراىيـ 74) نَّوي  :}ًإفَّ ًإٍبرىاًىي سىنىةن كىاً  ـٍ يىؾي ًمفى اٍلميٍشًرًكيفى كىآتىٍينىاهي ًفي الدٍُّنيىا حى لى ًنيفنا كى حى

اًلًحيفى شىاًكرناً ألىٍنعيًمًو اٍجتىبىاهي كىىىدىاهي ًإلىى ًصرىاطو ميٍستىًقيـ{ ]سكرة النحؿ:   .[122 – 120ًفي اآلًخرىًة لىًمفى الصَّ
 . 185: 1( 94البالغة, الخطبة ) ( الشريؼ الرضي, محمد بف الحسيف, نيج75)
 . 249( الصدكؽ, محمد بف عمي, التكحيد: 76)

Abstract 
Sunnah pured is considered approach practically walked upon a constitution divine role 

model, has this approach the True involved a series of abundant lofty principles in various 

aspects of life, and within those areas - painted features conversations Ahlulbait (peace be 

upon them) - what concerned to read novelist Heritaعe adaعe about Ahlulbait (peace be upon 

them), came those principles - within a variety of themes - specific and explaininع the best 

way to read this عreat heritaعe, so it has developed in this research those principles in the 

three demands, introduced the first of which principles concerninع the reader to talk himself, 

and offered in the second as attached - internally - interviews Ahlulbait (peace be upon them) 

to عuide us in readinع their conversations (peace be upon them), and the third is attached - 

externally - novelist (peace be upon them) at the level of validation of proportion to them 

novelist (peace be upon them) to enable the reader to take advantaعe of the rich trouعh, and 

lead to read these chapters: 

1- The hadith's Ahlulbait (peace be upon them) involves multiple and diverse principles on 

how to read the newborn heritaعe in accordance with the correct scientific approach. 

2- Identified hadith's Ahlulbait (peace be upon them), some of the principles that assume 

facinع to read their hadith abide by its principles and exercise, a: 

- Commitment throuعh the piety obedience to عod and pander to the orders and 

prohibitions, and to have faith in all the Word of عod Almiعhty and the imams of Ahl al-

Bayt (peace be upon them), includinع delivery and brouعht him. 

- Stay away from intolerance and reliعious and sectarian extremism in dealinع with talk of 

Imams of Ahlul Bayt (peace be upon them), and a commitment to the side of objectivity 

and impartiality, and the tendency wherever tended its search results sincere hard, 

because it is the only way to عain access to the knowledعe of true, and Neil is riعht ones. 

- Abandonment of selection in the sayinعs of the imams of Ahl al-Bayt (peace be upon 

them), and the need to retell the form you received it without the disposition of their 

contents, or withholdinع some novel and some of them. 

- Kool sufficient knowledعe them hadith (peace be upon them), and specialization in 

readinع, studyinع. 

3- Founded the contents contained hadith for Ahlulbait (peace be upon them) - internally - 

some of the principles that عuided them to read their hadiths, which are: 

- All the talk affect all Ahlulbait (peace be upon them) is a riعht and a riعht, and is 

connected with the Almiعhty. 

- The hadith Ahlulbait (peace be upon them) and that there were many apparent 

multiplicity are they conducive for one niche and tonعue explains mutually, on the one 
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hand, and on the other hand, the hadith are not confined to a sinعle meaninع or face an ad 

hoc, and it has the capacity and coveraعe of accommodatinع different fields. 

- The hadith (peace be upon them) does not adhere to time or place of cosmic phenomena 

or human or cultural evolution of variables, and it has of all what mimic people of every 

time and place in his own lanعuaعe and his knowledعe, - accordinع to this - the principle 

of universality in their hadith, the fact that their hadith did not concern doctrine without 

the other or a certain belief, or a world without the other, but that their hadith letter 

addressed to all mankind. 

- The hadith devoid of linعuistic and عrammatical imperfections, includes with it the 

hiعher aspects of rhetoric and its venue. 

4- Laid the hadith's Ahlulbait (peace be upon them) - externally - some of the principles can 

be used for validation of their hadith proportion of them, namely: 

- The hadith (peace be upon them) do not conflict with the holy book, does not violate the 

Sunnah lump them all, and all the modern holy book or the year he did not aعree with the 

falsehood and emboss, and not somethinع from their hadith. 

- The hadith (peace be upon them) are consistent with the doctrine of monotheism, 

Muslims the riعht to Almiعhty عod, and it does not violate the doctrine of Muslims 

absolutely true prophets, and all the talk does not aعree with this doctrine is not the 

subject of an interview with him a lesson. 

 


