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بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمدهلّل رب العالمين ثم الصالة و السالم على البشير النذير محمد المصطفى و على 

اله الطيبين الطاهرين و اللعن على اعدائهم اجمعين

الحمدهلّل کما هو أهله و مستحقه، و صلى اهلّل على سيد األنبياء محمد و عترته األبرار 

األخيار، صالة ال انقطاع لمددها و ال انتهاء لعددها، و سلم تسليما.

اللهم انا نرغب اليک في دولة کريمة تعز بها االسالم و اهله و تذل بها النفاق و اهله و 

تجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتک و القادة الى سبيلگ وترزقنا بها کرامة الدنيا و االخرة



کلمة البد منها
االسالم و شخصياته  من  للنيل  الضعيفة  و  المكذوبة  بالروايات  االسالم  اعداء  يتمسک 

ال  ضد  واهية  بشبهات  تتبجح  اذنابها  و  الوهابية  من  االستعمار  عمالء  هم  ها  و  العظيمة 

البيت الذين هم قادة االسالم و حماته و الذين اذهب اهلل عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا 

کما هو نص القران و اعترف به عموم المسلمين.

و من جانب اخر يحرم الكذب و التقول على اهلل تعالى و رسوله و اؤصيائه کما و 
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يحرم نسبة امر الى اهلل تعالى و رسوله واؤصيائه بدون علم ﴿آلل
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و البد من التذکير بامور مهمة نذکرها کالتالي:

الواهية و ما  ثابتة ال تزعزعها امثال هذه الروايات   1- ان حقانية مذهب اهل البيت

يذکر من خاللها من شبهات فانه ال يزعزع القول بان عليًا و اهل بيته هم المنصوبون 

 من قبل اهلل جل و عال لخالفة االرض و هداية البشرية و ان ما حصل بعد رحلة الرسول

کان اغتصابا لحقهم. علما بان ما يذکر من شبهات فانما يرتبط بمسألة جزئية ال عالقة لها 

باساس المذهب و اصوله.

2- ان من المعروف عند علماء الشيعة عدم جواز االستناد في االمور العقائدية الى اخبار 

انه البد من  و  المرسلة  و  الضعيفة  الروايات  مثل هذه  معتبرة فضاًل عن  کانت  اذا  االحاد 

تحصيل العلم باالمور العقائدية و ال يكفي فيها الظن. و ان اعتقادات الشيعة ثابتة و مسجلة 

و ليست مما يحتاج الى تحصيلها عن طريق االخبار الضعيفة والمرسلة و عليه فليس مذهب 

الشيعة مما يثبت باالخبار الضعيفة و ان کانت في الكتب الروائية و ال االحالم کما يصنع 

الجهال و يجعلون منها اعتقاداً.

 و هذا هو احد الفوارق بين الشيعة و السنة فقد اتخذ الشيعة من زمان االئمة االطهار

موقفا قبال اخبار االحاد و عرف بينهم عدم حجيتها في الفروع فضال عن اصول الدين.
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قال الشيخ المفيد: 

»القول في أخبار اآلحاد. و أقول: إنه ال يجب العلم و ال العمل بشي ء من أخبار اآلحاد و 

ال يجوز ألحد أن يقطع بخبر الواحد في الدين إال أن يقترن به ما يدل على صدق راويه على 

البيان و هذا مذهب جمهور الشيعة و کثير من المعتزلة و المحكمة و طائفة من المرجئة و 

هو خالف لما عليه متفقهة العامة و أصحاب الرأي «1�

من الذي وراء طرح هذه الروايات الضعيفة 
المستعمرات  تأسيس وزارة  بعد  مائة سنة  قبل ثالث  البريطاني  االستعمار  ان  ال يخفى 

افتعل لالمة االسالمية مذاهب متعددة لتمزيقها فأوجد مذهب الوهابية بين ابناء السنة من 

العرب والكل يعلم دورهم في تمزيق وحدة االمة االسالمية وتكفيرهم وقتلهم التباع مذهب 

 �اهل البيت

تبنى  ومن  وهؤالء  للشيعة  والشيخية  والبهائية  البابية  مذهب  االستعمار  اوجد  وکذلک 

افكارهم مهمتهم ترويج االفكار الضالة والمنحرفة في زماننا فراجع کتبهم مثل ارشاد العوام 

وشرح الزيارة للشيخ احمداالحسائي الذي لم  يكن احسائيًا والعربيًا بل کان قسيسًا بريطانيًا 

کما جاء في بعض التقارير السياسية2 و کان يتكلم بلهجة قريبة للجيالنية، و الغرض من هذه 

1- اوائل المقاالت ص123
2- کما صرح بذلک ادوارد براون البريطاني في کتابه World`s Cross-word و ترجم الى اللغة الفارسية »معمای جهان« 
بمعنى اسرار العالم والذي هو آخر کتبه في افشاء مؤامرات وخطط بريطانيا في العالم قائاًل فيه: ان االحسائي اصالًة قسيسس 
بريطاني و اسمه االصلي Aidan Ahoski ايترن اهاسكي ثم غيره الى احمد االحسائي وانه کان يحسن التكلم باللغة العربية 
والفارسية فصيحًا وانه ورد االحساء وهي )ما بين الحجاز والبحرين( ووضع لنفسه نسبة االحسائي کذبًا التي صارت مدی مدة 
من الزمن مورداً للمتاقشة والتكذيب من اهالي البحرين والحجاز و االحساء وان االباء الذين ذکرهم لنفسه ونسبه واجداده لم 

يكن لهم وجوٌد خارجي. 
وان کاظم الرشتي المتوفى )1259 هج( روسي االصل ترازي وادعاؤه للسيادة واالنتساب الى سادات رشت کذب )النه کان 
يميل وجهه الى االحمرار والبياض کاهالي شمال ايران( وانه کان تلميذاً لالحسائي وسائرا على مذهبه وفرقته وکان بعد الرشتي 

محمد کريم خان القاجار الكرماني مقاما.
هذا و في اصطالحات الشيخية يقال الحمد االحسائي الشيخ الجليل والن اسمه المستعار کان احمد کان يقال له الظهور السمائي 
لمحمد في هذه الدورة )النه جاء في مرويات الشيعة ان اسم النبي في السموات احمد وفي االرضين محمد وايضًا 
کان يدعي االحسائي ان روح االمام المهدي حالّة فيه ويتكلم بلسانه ويكتب بيديه وکان يدعي ان له معرفة بكل العلوم ! و قد 
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بتمزيقها وتشويه  االمة االسالمية  المصطنعة هو تدمير  الشبهات  المؤامرات االستعمارية و 

حقيقة االسالم وحقيقة التشيع فتحرك اذنابها باظهار التشيع مظهر التخلف والخرافة کما في 

ترويجهم للضرب على الرؤوس - القامات- باسم الشعائر الحسينيّة و باظهار التشيع مظهر 

التأليه لالئمة المعصومين و کذلك اظهاره بمظهر الصوفية وترويج الفكر الصوفي باسم 

الوهابية و  الفرق االسالمية کما تقوم به  ايقاع الحرب والقتال بين  االسالم والتشيع وتريد 

الطالبان و جيش الصحابة.

و اليخفى ان االستعمار يخشى من التشيّع اشد خشية، لما يمتاز به التشيع من جوانب 

متعددة من کونه مدعومًا بالدليل والبرهان و من کون االدلة على حقانيته متوافرة في کتب 

الشيعة والسنة ومما يمتاز به من جوانب اقتداريّة فان کل من تعرف على التشيع احبه وتفانى 

من اجله وبما يمتاز به علماء الشيعة من قوة علمية ومهابة قلبيّة وشجاعة روحيّة فقد ادرك 

علمائه  ومحاربة  حقيقته  وتشويه  التشيع  لمحاربة  شياطينه  جنّد  ولذا  ذلك  کل  االستعمار 

المجاهدين.

الجواب العام عن هذه الشبهات
و الجواب بشكل عام ان هذه الشبهات تستند الى الروايات الضعيفة و التي وردت في 

کتب لم يثبت استنادها الى مؤلفيها او الى کتب مجهولة المؤلف او الى الروايات المرسلة 

القران و  الروايات المخالفة للقران علمًا بان االئمة االطهار امرونا بعرض االخبار على  او 

امرونا بان نرد و نطرح ما خالف القران عرض الجدار و قد اکدوا على ذلک من خالل ما 

ورد عنهم من الروايات المتواترة و نكتفي بذکر صحيحة يونس بن عبد الرحمن، انه قال: 

»حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد اهلّل يقول: ال تقبلوا علينا حديثا ااّل ما وافق 

کتب کتبًا کثيرة في الفلسفة والفقة والتفسير و غيره باللغة العربية تبلغ تسعين مجلداً و اکثر عبائر و کلمات کتبه ليست بصحيحة 
و انها مملوة باالغالط الفاحشة النحوية و تشعر ان صاحبها لم يكن بعربي اصالًة و لم يكن تلميذا منظمًا.

و يقال للرشتي في اصطالح الشيخية السيد النبيل الجل مساعيه المشترکة بين روسية وبريطانيا اليجاد االختالف والنفاق بين 
الشيعة.
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القرآن و السنة، أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة، فان المغيرة بن سعيد لعنه اهلّل 

دس في کتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، فاتقوا اهلّل و ال تقبلوا علينا ما خالف  

�فانا اذا حدثنا، قلنا قال اهلّل عز و جل، و قال رسول اهلّل قول  ربنا تعالى و سنة نبينا

وجدت  و   جعفر أبي  أصحاب  من  قطعة  بها  فوجدت  العراق  وافيت  يونس:  قال 

أصحاب أبي عبد اهلّل متوافرين، فسمعت منهم و أخذت کتبهم، فعرضتها من بعد على 

�فأنكر منها أحاديث کثيرة أن يكون من أحاديث أبي عبد اهلّل أبي الحسن الرضا

و کذلك  الخطاب،  ابا  اهلّل  لعن   اهلّل عبد  أبي  على  الخطاب کذب  أبا  ان  لي:  قال  و 

عبد  ابي  اصحاب  کتب  في  يومنا هذا  الى  األحاديث  يدسون هذه  الخطاب  ابي  اصحاب 

اهلّل، فال تقبلوا علينا خالف القرآن فانا ان تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن و موافقة السنة، 

انا عن اهلّل و عن رسوله نحدث، و ال نقول قال فالن و فالن، فيتناقض کالمنا، ان کالم آخرنا 

اتاکم من يحدثكم بخالف ذلك  فاذا  أولنا مصادق لكالم آخرنا،  أولنا، و کالم  مثل کالم 

فردوه عليه و قولوا انت اعلم و ما جئت به، فان مع کل قول منا حقيقة و عليه نورا، فما ال 

حقيقة معه و ال نور عليه فذلك من قول الشيطان1. و عليه فال قيمة للروايات المخالفة للقران 

و ال عالقة للشيعة بمثل هذه الروايات فانها خارجة عن مذهب اهل البيت.

کما و ان الشيعة لم يتبنوا تلک الروايات بل وقفوا منها موقف الرافض و المخالف فان 

صرف رواية ضعيفة و مرسلة في الكتب الروائية للشيعة ال يكون ذلک دليال على انها من 

متبنيات الشيعة و مقبوالتهم. 

فانظر الى ما قاله المجلسي حول کتاب مشارق االنوار وکتاب االلفين: »وکتاب مشارق 

االنوار وکتاب االلفين للحافظ رجب البرسي و ال اعتمد على ما يتفرد بنقله الشتمال کتابيه 
على ما يوهم الخبط و الخلط و االرتفاع…«2

و انظر ما قاله علماء الشيعة حول بعض رواة هذه االخبار کمحمد بن سنان انه ضعيف 

1- رجال الكشي ص224
2- سفينة البحار ج3ص313 و االرتفاع: الغلو.
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يضع الحديث ال يلتفت الى حديثه فقد قال ابن الغضائري فيه »ضعيف غال يضع ال يلتفت 

اليه«1 و ضعفه الشيخ في رجاله وقال في الفهرست »له کتب و قد طعن عليه و ضّعف - 

الى- و جميع ما رواه و ااّلّ ما کان فيه تخليط او غلو اخبرنا بها …« و قال النجاشي عنه »و 

هو رجل ضعيف جداً اليعّول عليه وال يلتفت الى ما تفّرد به …«�

و قال المفيد عنه: »و محمد بن سنان مطعون فيه التختلف العصابة في تهمته و ضعفه 

ومن کان هذا سبيله اليعتمد عليه في الدين« و قال المفيد في کتاب له اخر في الجواب 

عن سؤال اخبار االشباح: »ان االخبار بذکر االشباح تختلف الفاظها و تتباين معانيها و قد 

بنت الغالة عليها اباطيل کثيرة وصنّفوا کتبًا لغواً فيها واضافوا ما حوته الكتب الى جماعة 

من شيوخ اهل الحق وتّخوضوا في الباطل باضافتها اليهم من جملتها کتاب سّموه »کتاب 

االشباح واالظلة« نسبوه في تأليفه الى محمد بن سنان ولسنا نعلم صحة ما ذکر في هذا الباب 

عنه فان کان صحيحًا فان ابن سنان قد طعن عليه وهو متهم بالغلو فان صدقوا في اضافة 

هذا الكتاب اليه فهو ضالل لضالله عن الحق« وقال الشيخ في االستبصار »و محمدبن سنان 

مطعون عليه ضعيف جداً وما يختص بروايته و ال يشرکه فيه غيره اليعمل عليه« و نقل 

الكشي عن حمدويه انه کتب احاديث محمد بن سنان عن ايوب بن نوح و قال ال استحل 

ان اروي احاديث محمد بن سنان ونقل ايضًا بسنده عن صفوان بن يحيى انه قال: ان محمد 

بن سنان کان من الطيارة فقصصناه وايضًا بسنده عن الفضل بن شاذان انه قال »ال استحل 

ان اروي احاديث محمد بن سنان« وذکر الفضل بن شاذان في بعض کتبه »ان من الكذابين 

المشهورين ابن سنان«2�

او  القطعية  للسنة  او  للقران  المخالفة  الروايات  کثيرا من   االطهار االئمة  قد کّذب  و 

ما زّوج  بعد  المأمون  أّن  االحتجاج  الطبرسي في  نموذجا من ذلک فروی  نذکر  للعقل و 

ابنته أّم الفضل أبا جعفر کان في مجلس و عنده أبو جعفر عليع السالم و يحيى بن أکثم و 

1- رجال ابن الغضائري الطبعة االولى ص99 تحقيق الكاظمي؛ وقاموس الرجال ج9ص307 طبع موسسة النشر االسالمي.
2- قاموس الرجال ج9ص307
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جماعٌة کثيرٌة. 

مکذوبية رواية سل أبا بکر هل هو عّني راض 
  فقال له يحيى بن أکثم ما تقول يا ابن رسول اهلّل في الخبر الّذي روي أنّه نزل جبرئيل

على رسول اهلّل و قال يا محّمد إّن اهلّل عّز و جّل يقروك الّسالم و يقول لك سل أبا بكر 

هل هو عنّي راض فإنّي عنه راض1؟

فقال: أبو جعفر لست بمنكر فضل أبي بكر2 و لكن يجب على صاحب هذا الخبر أن 

يأخذ مثال الخبر الّذي قاله رسول اهلّل في حّجة الوداع قد کثرت علّي الكّذابة و ستكثر 

بعدي فمن کذب علّي متعّمداً فليتبّوأ مقعده من النّار فإذا أتاکم الحديث عنّي فاعرضوه على 

کتاب اهلّل و سنّتي فما وافق کتاب اهلّل و سنّتي فخذوا به و ما خالف کتاب اهلّل و سنّتي فال 
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تأخذوا به و ليس يوافق هذا الخبر کتاب اهلّل قال اهلّل تعالى  ﴿َو ل

يِد﴾3 فاهلّل عّز و جّل خفي عليه رضاء أبي بكر  َوِر
ْ
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ْ
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ُ
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من سخطه حتّى سأل عن مكنون سّره؟ هذا مستحيٌل في العقول. 

مکذوبية رواية أّن مثل أبي بکر و عمر في األرض کمثل جبرئيل و 
ميکائيل

ثّم قال يحيى بن أکثم و قد روي أّن مثل أبي بكر و عمر في األرض کمثل جبرئيل و 

ميكائيل في الّسماء؟ فقال و هذا أيضًا يجب أن ينظر فيه ألّن جبرئيل و ميكائيل ملكان هلّل 

مقّربان لم يعصيا اهلّل قّط و لم يفارقا طاعته لحظًة واحدًة و هما قد أشرکا باهلّل عّز و جّل و 

إن أسلما بعد الّشرك فكان أکثر أيّامهما الّشرك باهلّل فمحاٌل أن يشبههما بهما. 

1- قال العالمة الحجة األميني في الغدير ج 6 بعد ذکر هذا الحديث الموضوع: »أخرجه الخطيب البغدادّي في تاريخه ج 2- ص 
106 من طريق ابن بابشاذ صاحب الطامات ساکتا عن بطالنه جريا على عادته، و ذکره الذهبي في ميزان االعتدال ج 2 ص 

302 فقال کذب.
2- قوله لست بمنكر فضل أبي بكر؛ ليس اعترفا منه بفضله و انما هو في مقام رد هذا الخبر المكذوب و المعنى 

انا لست بصدد رد فضل فالن و انما انا بصدد بيان کذب هذا الخبر.
3- ق- 16�
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مکذوبية رواية أنّهما سيدا کهول اهل الجنة
قال يحيى و قد روي أيضًا أنّهما سيّدا کهول أهل الجنّة1 فما تقول فيه؟ فقال: و هذا 

الخبر  الجنّة کّلهم يكونون شبّانًا و ال يكون فيهم کهٌل و هذا  الخبر محاٌل أيضًا ألّن أهل 

وضعه بنو أميّة لمضاّدة الخبر الّذي قاله رسول اهلّل في الحسن و الحسين عليهما السالم 

بأنّهما سيّدا شباب أهل الجنّة.

مکذوبية رواية أّن عمر سراج اهل الجنة
فقال يحيى بن أکثم و روي أّن عمر بن الخّطاب سراج أهل الجنّة فقال: و هذا أيضًا 

محاٌل ألّن في الجنّة مالئكة اهلّل المقّربين و آدم و محمد ]محّمداً[ و جميع األنبياء و المرسلين 

ال تضي ء الجنّة بأنوارهم حتّى تضي ء بنور عمر؟

مکذوبية رواية أّن الّسکينة تنطق على لسان عمر
فقال: يحيى و قد روي أّن الّسكينة تنطق على لسان عمر؟2 فقال لست بمنكر فضل 

1- ذکره العالمة الحجة األميني في سلسلة الموضوعات ج 5 ص 276 من کتاب الغدير فقال: »من موضوعات يحيى بن عنبسة 
و هو ذلك الدجال الوضاع ذکره الذهبي في الميزان ج 3 ص 126 و قال: قال يونس بن حبيب: ذکرت لعلي بن المدائني محّمد 
بن کثير المصيصي و حديثه هذا فقال علي: کنت أشتهي أن أرى هذا الشيخ فاآلن ال أحّب أن أراه و رواه من طريق عبد الرحمن 

بن مالك بن مغول الكذاب األفاك الوضاع.
و في تلخيص الشافي ص 219 من الجزء الثاني: »اما الخبر الذي يتضمن أنهما سيدا کهول أهل الجنة فمن تأمل أصل هذا الخبر 
بعين إنصاف علم أنّه موضوع في أيّام بني أميّة معارضة لما روي من قوله في الحسن و الحسين: »إنهما سيدا شباب أهل 
الجنة و أبوهما خير منهما«. و هذا الخبر الذي ادعوه يروونه عن عبيد اهلّل بن عمرو حال عبيد اهلّل في االنحراف عن أهل البيت 
معروفة و هو أيضا کالجاّر إلى نفسه على أنه ال يخلو من أن يريد بقوله: »سيدا کهول الجنة« أنهما سيدا کهول من هو في الجنة، 
أو يراد أنهما سيدا من يدخل الجنة من کهول الدنيا، فان کان األول، فذلك باطل، ألّن رسول اهلّل قد وقفنا- و أجمعت األمة- على 
أّن جميع أهل الجنة جرد مرد، و أنّه ال يدخلها کهل و إن کان الثاني. فذلك دافع و مناقض للحديث المجمع على روايته من 

قوله في الحسن و الحسين إنهما سيدا شباب أهل الجنة و أبوهما خير منهما... الخ«.
2- بهذا المضمون وردت عدة روايات منها: أّن الحق ينطق على لسان عمر و أّن ملكا ينطق على لسانه و غير ذلك قال في 
تلخيص الشافي ج 2 ص 247: و أّما ما روي من قوله: »الحق ينطق على لسان عمر« فان کان صحيحا فانه يقتضي عصمة عمر، 

و القطع على أّن أقواله کلها حجة، و ليس هذا مذهب أحد فيه، ألنّه ال خالف في أنّه ليس بمعصوم و أّن خالفه سائغ.
و کيف يكون الحق ناطقا على لسان من يرجع في األحكام من قول إلى قول، و شهد لنفسه بالخطإ، و يخالف بالشي ء ثّم يعود 

إلى قول من خالفه و يوافقه عليه و يقول: »لو ال علي لهلك عمر« و »لو ال معاذ لهلك عمر«؟؟
و کيف ال يحتج بهذا الخبر هو لنفسه في بعض المقامات التي احتاج إلى االحتجاج فيها؟
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عمر1 و لكّن أبا بكر أفضل من عمر فقال على رأس المنبر إّن لي شيطانًا يعتريني فإذا ملت 

فسّددوني.

مکذوبية رواية أّن النبي ص قال لو لم ابعث لبعث عمر
فقال يحيى قد روي أّن النّبّي قال لو لم أبعث لبعث عمر؟2 فقال کتاب اهلّل أصدق 

وٍح﴾ 3 فقد 
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ْ
﴿َوِإذ اهلّل في کتابه  يقول  الحديث  من هذا 

أخذ اهلّل ميثاق النّبيّين فكيف يمكن أن يبّدل ميثاقه- و کّل األنبياء لم يشرکوا باهلّل طرفة عين 

فكيف يبعث بالنّبّوة من أشرك و کان أکثر أيّامه مع الّشرك باهلّل و قال رسول اهلّل نبّئت و 

آدم بين الّروح و الجسد4� 

مکذوبية رواية أّن النبي ص قال ما احتبس عّني الوحي قّط إاّل 
ظننته قد نزل على آل الخّطاب

فقال يحيى بن أکثم و قد روي أيضًا أّن النّبّي قال ما احتبس عنّي الوحي قّط إاّل ظننته 

قد نزل على آل الخّطاب؟5 فقال: و هذا محاٌل أيضًا ألنّه ال يجوز أن يشّك النّبّي في 

و أحصى العالمة الحجة األميني في ج 6 من الغدير مائة مخالفة لعمر بن الخّطاب ثّم قال: هذا قليل من کثير مّما وقفنا عليه من 
)نوادر األثر في علم عمر( و بوسعنا اآلن أن نأتي بأضعاف ما سردناه لكنا نقتصر على هذا رعاية لمقتضى الحال.

1- قوله لست بمنكر فضل عمر؛ ليس اعترفا بفضله و انما هو في مقام رد هذا الخبر المكذوب و المعنى انا لست بصدد 
رد فضل فالن و انما انا بصدد بيان کذب هذا الخبر.

2- قال العالمة األميني في الجزء الخامس من الغدير أخرجه ابن عدي بطريقين: و قال: ال يصّح زکريا )الوکار( کذاب يضع، و 
ابن واقد عبد اهلّل متروك، و مشرح بن )عاهان( ال يحتج به.

3- األحزاب/ 7�
وح و الجسد«؛ ال يخلو من اجمال و لعله اشارة الى الخلقة النورية التي  4- اقول: ما ورد هنا من قوله »نُبِّئُْت و آدُم بين الرُّ

سيأتي الحديث عنها مفصال. 
5- قال العالمة الحجة األميني في ج 6 ص 312 من الغدير: و أمثال هذه األکاذيب فإّن من يكون بتلك المثابة حتّى يكاد يبعث 
نبيّا ال يفقد علم واضحات المسائل عند ابتالئه أو ابتالء من يرجع أمره إليه من امته بها، و ال يتعلم القرآن في اثنتي عشر سنة 
و أين کان الحق و الملك و السكينة يوم کان ال يهتدي إلى أّمهات المسائل سبيال فال تسدده و ال تفرغ الجواب على لسانه، و 
ال تضع الحق في قلبه، و کيف يسع المسدد بذلك کله أن يحسب کل الناس أفقه منه حتّى ربات الحجال؟ و کيف کان يأخذ 
علم الكتاب و السنة من نساء األمة و غوغاء الناس فضال عن رجالها و أعالمها؟ و کيف کان يرى عرفان لفظة في القرآن تكلفا 

و يقول: هذا لعمر اهلّل هو التكلف، ما عليك يا ابن أم عمر ان ال تدري ما األب؟
و کيف کان يأخذ عن اولئك الجم الغفير من الصحابة و يستفتيهم في األحكام؟ و کيف کان يعتذر عن جهله أوضح ما يكون 
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اِس﴾1 فكيف يمكن أن تنتقل النّبّوة   َوِمَن النَّ
ً
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َ
َمل

ْ
ِفي ِمَن ال

َ
ُه َيْصط

َّ
نبّوته قال اهلّل تعالى  ﴿الل

مّمن اصطفاه اهلّل تعالى إلى من أشرك به؟.

مکذوبية رواية أّن النبي ص قال لو نزل العذاب لما نجا منه إاّل عمر
العذاب لما نجا منه إاّل عمر فقال: و هذا  النّبّي قال لو نزل  أّن  قال يحيى روي 

َبُهْم َو 
ِّ

ُه ُمَعذ
َّ
 الل

َ
ِفيِهْم َو ما كان َت 

ْ
ن
َ
أ َبُهْم َو 

ِّ
ِلُيَعذ ُه 

َّ
 الل

َ
محاٌل أيضًا ألّن اهلّل تعالى يقول ﴿َو ما كان

داموا  ما  و   اهلّل رسول  فيهم  دام  ما  أحداً  يعّذب  ال  أنّه  سبحانه  فأخبر  ِفُرونَ ﴾2 
ْ
َيْسَتغ ُهْم 

يستغفرون «3�

و ها انا اذکر بعضا من الروايات المكذوبة و هي کالتالي:

)1(

و من الروايات المکذوبة

خبر علل الشرايع االول
و من الروايات المكذوبة ما رواه علل الشرايع للصدوق عن أبيه قال حّدثنا سعد بن عبد 

اهلّل قال حّدثنا الحسن بن عرفة بسّر من رأى قال حّدثنا وکيٌع قال حّدثنا محّمد بن إسرائيل 

قال حّدثنا أبو صالح عن أبي ذّر رحمة اهلّل عليه قال  کنت أنا و جعفر بن أبي طالب مهاجرين 

من السنة بقوله:
ألهاني عنه الصفق باألسواق؟! و کيف کان لم يسعه أن يعلم الكاللة و يقيمها و لم يتمكن من تعلم صور ميراث الجد، و کان 
النبّي »ص« يقول: ما أراه يعلمها، و ما أراه يقيمها، و يقول: إنّي أظنك تموت قبل أن تعلم ذلك! و کيف کان مثل أبي بن کعب 
يغلظ له في القول و يراه ملهى عن علم الكتاب بالصفق باألسواق و بيع الخيط و القرظة؟ و کيف کان جاهال بتأويل القرآن؟ و 
کيف و کيف و کيف و کيف!! نعم راق للقوم أن ينحتوا له فضائل و يغالوا فيها و لم يفكروا في لوازمها و حسبوا أّن المستقبل 
الكّشاف يمضي کما مضت القرون خاليا عن باحث او منقب أو أّن بواعث االرهاب يلجم لسانه عن أن ينطق، و يضرب على 

يده عن أن تكتب، و ال تفسح حرية القلم و المذاهب و األفكار للعلماء أن يبوحوا بما عندهم.
1- النساء/ 77�
2- األنفال/ 38�

3- اإلحتجاج على أهل اللجاج )للطبرسي(، ج 2، ص: 446
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إلى بالد الحبشة فأهديت لجعفر جاريٌة قيمتها أربعة آالف درهم فلّما قدمنا المدينة أهداها 

 في منزل فاطمة فدخلت فاطمة يومًا فنظرت إلى رأس  لعلّي تخدمه فجعلها عليٌّ

علّي في حجر الجارية فقالت يا أبا الحسن فعلتها فقال ال و اهلّل يا بنت محّمد ما فعلت 

شيئًا فما الّذي تريدين قالت تأذن لي في المصير إلى منزل أبي رسول اهلّل فقال لها قد 

أذنت لك فتجلببت بجلبابها و تبرقعت ببرقعها و أرادت النّبّي فهبط جبرئيل فقال يا 

محّمد إّن اهلّل يقرئك الّسالم و يقول لك إّن هذه فاطمة قد أقبلت إليك تشكو عليًّا فال تقبل 

منها في علّي شيئًا فدخلت فاطمة فقال لها رسول اهلّل جئت تشكين عليًّا قالت إي و رّب 

الكعبة فقال لها ارجعي إليه فقولي له رغم أنفي لرضاك فرجعت إلى علّي فقالت له يا 

 شكوتيني إلى خليلي و حبيبي  أبا الحسن رغم أنفي لرضاك تقولها ثالثًا فقال لها عليٌّ

رسول اهلّل واسوأتاه من رسول اهلّل أشهد اهلّل يا فاطمة أّن الجارية حّرٌة لوجه اهلّل و أّن 

األربعمائة درهم الّتي فضلت من عطائي صدقٌة على فقراء أهل المدينة ثّم تلبّس و انتعل 

و أراد النّبّي فهبط جبرئيل فقال يا محّمد إّن اهلّل يقرئك الّسالم و يقول لك قل لعلّي قد 

الّتي تصّدقت بها  النّار باألربعمائة درهم  أعطيتك الجنّة بعتقك الجارية في رضا فاطمة و 

 أنا  فأدخل الجنّة من شئت برحمتي و أخرج من النّار من شئت بعفوي فعندها قال عليٌّ

قسيم اهلّل بين الجنّة و النّار1�

تحقيق السند
جاء في السند سعد بن عبداهلل و هو کما يقول النجاشي في وصفه:»سعد بن عبد اهلل بن 

أبي خلف األشعري القمي أبو القاسم، شيخ هذه الطائفة و فقيهها و وجهها«2

واما الحسن بن عرفه فهو من رجال العامة و وجوههم کما وصفه النجاشي في ترجمة 

سعد بن عبد اهلل فقال: »کان سمع من حديث العامة شيئا کثيرا، و سافر في طلب الحديث، 

1- علل الشرائع، ج 1، ص: 164ح2
2- رجال النجاشي ص177 جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم، مؤسسة النشر اإلسالمي - ايران - قم.
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لقي من وجوههم الحسن  بن  عرفة و محمد بن عبد الملك الدقيقي و أبا حاتم الرازي و 

عباس الترقفي .«1 

و نقل المرحوم الشيخ الشوشتري في قاموس الرجال عن الخطيب البغدادي في تاريخ 

العشرة  بأسماء  بنين سّماهم  له عشرة  کان  و  و عشر سنين،  مائة  »عاش  انه:  بغداد حوله 

المبشرة2: أبو بكر و عمر و عثمان، و علّي، و طلحة و الزبير و سعد و سعيد و عبد الرحمن 
و أبو عبيدة.«3

الخلق  الحسن  أحسن  »إن  المعروف:  الحديث  رجال  جملة  من  عرفه  بن  الحسن  و 

الحسن.«4 الذي رواه الصدوق في کتاب الخصال فقال: »حّدثنا أبو الحسن قال حّدثنا أبو 

الحسن قال حّدثنا أبو الحسن قال حّدثنا الحسن عن الحسن عن الحسن  إن أحسن الحسن 

الخلق الحسن«. فأما أبو الحسن األول فمحمد بن عبد الرحيم التستري و أما أبو الحسن 

الثاني فعلي بن أحمد البصري التمار و أما أبو الحسن الثالث فعلي بن محمد الواقدي و أما 

الحسن األول فالحسن بن عرفة العبدي و أما الحسن الثاني فالحسن بن أبي الحسن البصري 
5»�و أما الحسن الثالث فالحسن بن علي بن أبي طالب

و اما وکيع فال وجود له في الكتب الرجالية و لم يتعّرض له الرجاليون الشيعة 6 وهو و ان 

کان متمايال للتشيع7 لكنه من رواة العامة و من المحتمل کونه حنفي المذهب حيث تابع ابا 

حنيفة فافتى بجواز الشراب8. و على کل حال فال وثوق بالرجل و اما محمد بن اسرائيل فهو 

1- رجال النجاشي ص177، جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم، مؤسسة النشر اإلسالمي - ايران - قم. 
2- ال يخفى ان رواية العشرة المبشرة من روايات العامة المكذوبة.

3- قاموس الرجال، 12مجلد، جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم، مؤسسة النشر اإلسالمي - ايران - قم؛ ج 3؛ ص281
4- ابن بابويه، محمد بن علي، الخصال؛ ج 1؛ ص29
5- ابن بابويه، محمد بن علي، الخصال؛ ج 1؛ ص29

6-  الرواة المشترکون بين الشيعة و السنة، ج 2، ص: 443
7- تاريخ بغداد 13: 470، سير أعالم النبالء 9: 154، و انظر: تفسير الطبري 22: 6، شواهد التنزيل 1: ح 69، 81، 87، 459، 

کتاب الخصال: 58، ميزان االعتدال 4: 336�
8- تاريخ بغداد 13: 470، سير أعالم النبالء 9: 154، و انظر: تفسير الطبري 22: 6، شواهد التنزيل 1:
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ايضا لم يوثق في کتب الرجال نعم عده الشيخ الطوسي من اصحاب االمامال صادق�1 و 

اما ابو صالح فال وجود له في علم الرجال. 

تحقيق المتن
 

ُ
يد ما ُيِر

َّ
و اما من حيث المتن فهي مخالفة للقران و السنة القطعية فقد دلت اية التطهير ﴿ِإن

﴾ على عصمة الزهراء البتول وان اهلل  ً
ِهيرا

ْ
ط

َ
ْم ت

ُ
َرك هِّ

َ
َبْيِت َو ُيط

ْ
 ال

َ
ْهل

َ
ْجَس أ ُم الرِّ

ُ
ِهَب َعْنك

ْ
ُه ِلُيذ

َّ
الل

تعالى اذهب عنها الرجس وطهرها تطهيرا وقد اشتملت هذه الرواية على انها قد اصابتها 

الغيرة من خالل حدسها ان امير المؤمنين له ارتباط بامته التي هي حالل له و ال شک 

ان هذه الغيرة مذمومة بل قد ورد في بعض االخبار انها منافية لاليمان، و اشتملت على ان 

امير المؤمنين قد اخبرها بالعدم و هي لم تقبل قوله فهي سيئة الظن به و هذا 

مما ال يمكن صدوره منها، وتوحي الرواية باختالفهما و ان االمير ال يقبل معذرتها 

النها شكته الى رسول اهلل ص و هذا ما تنفيه اية التطهير، مع معارضتها لما في کشف الغمة 

عن أّم سلمة و سلمان الفارسّي عن علّي بن أبي طالٍب انه قال: »فو اهلّل ما أغضبتها و 

ال أکرهتها على أمٍر حتّى قبضها اهلّل عّز و جّل إليه و ال أغضبتني  و ال عصت لي أمراً و لقد 

کنت أنظر إليها فتنكشف عنّي الهموم و األحزان« 2�

کما و انها منافية لما ورد في السنة القطعية من ان اهلل تعالى يرضى لرضاها و يسخط 

لسخطها.

و يظهر من هذه الرواية ان تبرر سخطها سالم اهلل عليها على ابي بكر و عمر و انه ليس 

بشيء اذا ما غضبت الزهراء البتول عليهما فتريد توجيه ذلک بهذه الفقرة »فقال لها ارجعي 

إليه فقولي له رغم أنفي لرضاك...«.

1- رجال الطوسي ص277 )جامعه مدرسين(، 1مجلد، جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم، مؤسسة النشر اإلسالمي - 
ايران - قم. 

2- کشف الغمة في معرفة األئمة )ط - القديمة(، ج 1، ص: 363
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و اشتملت على تحريف معنى حديث »علي قسيم الجنّة و النّار« وهو ما في ذيلها »فهبط 

جبرئيل فقال يا محّمد إّن اهلّل يقرئك الّسالم و يقول لك قل لعلّي قد أعطيتك الجنّة بعتقك 

الجارية في رضا فاطمة و النّار باألربعمائة درهم الّتي تصّدقت بها فأدخل الجنّة من شئت 

 أنا قسيم اهلّل بين الجنّة  برحمتي و أخرج من النّار من شئت بعفوي فعندها قال عليٌّ

و النّار« فهذا الخبر يؤکد على کونه قسيما للجنة والنار بسبب عتقه للجارية في رضا 

فاطمة فالحديث يتحدث عن قضية شخصية ال عقائدية، والحال ان کونه قسيما للجنة 

والنار مسالة عقائدية کما صرح بذلک الشيخ المفيد يعني ان االيمان بامامته و واليته واالئمة 

من بعده هو الموجب لكونه قسيما للجنة والنار الن واليتهم وامامتهم رکن االيمان ففي 

َما 
َّ
صحيح الفضالء عن ابي جعفر قال: امر اهلل عّزوجّل رسوله بوالية علي و انزل عليه:﴿ن

﴾ وفرض والية اولي األمر فلم  َ
اة

َ
ك  الزَّ

َ
ون

ُ
ت
ْ
 َوُيؤ

َ
ة

َ
ل  الصَّ

َ
ِذيَن ُيِقيُمون

َّ
ِذيَن آَمُنوا ال

َّ
ُه َوال

ُ
ُه َوَرُسول

َّ
ُم الل

ُ
ك َوِليُّ

يدروا ما هي، فأمر اهلل محمداً أن يفسر لهم الوالية کما فسر لهم الصالة الزکاة والصوم و 

الحج فلما اتاه ذلک من اهلل ضاق بذلک صدر رسول اهلل و تخوف أن يرتدوا عن دينهم 

 
ُ

ُسول َها الرَّ يُّ
َ
وأن يكذبوه فضاق صدره و راجع ربه عز و جل فأوحى اهلل عز و جل اليه ﴿َيا أ

اِس﴾ فصدع بأمر   ِمَن النَّ
َ

ُه َيْعِصُمك
َّ
َتُهۚ  َوالل

َ
َت ِرَسال

ْ
غ

َّ
َما َبل

َ
 ف

ْ
َعل

ْ
ف
َ
ْم ت

َ
 ل

ْ
ۖ  َوِإن

َ
ك بِّ  ِمْن َر

َ
ْيك

َ
 ِإل

َ
ِزل

ْ
ن
ُ
 َما أ

ْ
غ

ِّ
َبل

اهلل تعالى ذکره فقام بوالية علي يوم غدير خّم فنادی الّصالة جامعًة وأمر الناس أن يبّلغ 
الشاهد الغائب، قال عمر بن اذينة: قالوا جميعًا غير ابي الجارود و قال ابو جعفر: و کانت 

َيْوَم 
ْ
فريضة تنزل بعد الفريضة األخری و کانت الوالية آخر الفرائض فأنزل اهلل عز و جل:﴿ال

ْم ِنْعَمِتي﴾ قال ابو جعفر : يقول اهلل عز و جل : ال أنزل 
ُ
ْيك

َ
َمْمُت َعل

ْ
ت
َ
ْم َو أ

ُ
ْم ِديَنك

ُ
ك

َ
ُت ل

ْ
َمل

ْ
ك

َ
أ

عليكم بعد هذه فريضًة قد أکملت لكم الفرائض.

و الن العبادة ال تقبل بدون واليتهم و اعتقاد امامتهم ففي صحيح محمد بن مسلم 

قال: »سمعت ابا جعفر يقول کل من دان اهلل عز و جل بعبادة يجهد فيها نفسه و ال امام 

له من اهلل فسعيه غير مقبول و هو ضال متحير واهلل شانئ العماله الى ان قال و ان مات على 


