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   :المتواتر الكساء حديث

 ويطَهـركُم  الْبيـتِ  َأهـلَ  الرجس عنكُم يذِْهبِل اللَّه يِريد ِإنَّما{ :تعالى قوله نزل عندما أنه حاصله الكساء حديث

 والحـسن  وفاطمة علي :وهم بيته أهل وآله عليه اهللا صلى األعظم النبي جمع األحزاب، سورة  )٣٣) }تَطِْهيرا

 والحـسن  وفاطمة طالب أبي بن علي فيه فأدخل سلمة أم بيت في ذلك وكان كساء تحت السالم عليهم والحسين

 .تطهيرا وطهرهم الرجس عنهم فأذهب بيتي أهل هؤالء اللهم :وقال السالم عليهم الحسينو

 :السالم عليهم البيت أهل أتباع مدرسة

 :الكساء يوم

 هذا كان وقد ألئمتهم تبعاً واضح بشكل بها واهتمت الحادثة بهذه السالم عليهم البيت أهل أتباع مدرسة اعتنت قد

 الحادثـة  هـذه  فيه وقعت الذي اليوم وأن اإلسالم، صدر ومنذ والخاص العام رفهيع بمكان الشهرة من الحديث

 الكساء بيوم يعرف

 :الكساء أصحاب

 فقـد  به الفضيلة بهذه اإللهية العناية شملتهم الذين الطاهرون الطيبون الخمسة لُقِّب الذي الكساء أصحاب لقب أما



 ٢

 األعلى الرفيق إلى رحيلهم وبعد حياتهم حال وفي وزياراتهم همأحاديث في به يعرفون لهم علماً اللقب هذا أصبح

 )الكساء أصحاب( لهم ويقال غيرهم حق في يحتمل وال إليهم ويتبادر

 :الموارد بعض إلى أشير وهنا

 ٣ -  ناِر عمِن عى بوسكُنْتُ قَاَل م ِد َأِبي ِعنْدبٌل فَقَاَل )ع( اللَِّه عجر ملِّ اللَّهص ٍد لَىعمحِل مَأهِت ويـدٍ  بمحم 

 الرجـلُ  فَقَاَل الِْكساِء َأصحاب خَمسةٌ الْبيِت َأهَل َأن عِلمتَ ما َأ علَينَا ضيقْتَ لَقَد هذَا يا )ع( اللَِّه عبِد َأبو لَه فَقَاَل

  ِفيِه دخَلْنَا قَد وِشيعتُنَا نَحن فَسنَكُون محمٍد وآِل مٍدمح علَى صلِّ اللَّهم قُِل قَاَل َأقُوُل كَيفَ

 أن ونسائهم رجالهم عند وعاميهم وعالمهم وكبيرهم صغيرهم عند عليه المتسالم من وإن نصوص، من وغيرها

ـ  والحـسين  والحسن وفاطمة وعلي وآله عليه اهللا صلى المصطفى الحبيب :الخمسة هم الكساء أصحاب  يهمعل

 .السالم

 :الكساء لحديث الرواة

 البيـت  أهـل  في نزولها في الشيعة طرق من حديثاً ٣٤ المرام غاية في البحراني هاشم السيد نقل وقد  ......

  خاصة

 غيـضاً  نقلنا إنما ونحن وشيعة سنة المسلمين مختلف عند فيه مرية ال بالتواتر ثابت الكساء حديث أن والحاصل

 وإنمـا  الحادثـة  أصل مضمون في تشترك فرواياتهم هذا ومع لجي بحر من وقطرة ركثي من وقليال فيض من

 .الرواة من النقل حالة في وصورها ألفاظها بعض تختلف

 :الكساء حديث صور من صورة

 أخذ فألجل الحادثة تلك من جانباً نقل واحد كل الرواة ولكن متكاملة قصة وهو وحادثة حديث هو الكساء حديث

 إلى يحتاج وهذا وضوحاً أكثر الصورة تكون حتى بينها ونؤلف الروايات تلك بين نجمع أن علينا كاملة الصورة



 ٣

 فـي  والوضـع  صوره بعض في التواتر بين الحديث أصل عن البحث هو بصدده اآلن نحن والذي أوسع، وقت

 :الكساء حديث صور بعض اآلن وإليك أخرى صورة

   :خير على إنك لها وقال لها يسمح فلم هممع تدخل أن أرادت لما سلمة أم رواية  - ١

 النبي على اآلية هذه نزلت لما قال وسلم عليه اهللا صلى النبي ربيب سلمة أبي بن عمر عن بسنده الترمذي سنن

 فـدعا  سـلمة  أم بيت في }تطهيرا ويطهركم البيت أهل الرجس عنكم ليذهب اهللا يريد إنما{ وسلم عليه اهللا صلى

 عنهم فأذهب بيتي أهل هؤالء للهما( :قال ثم بكساء فجللهم ظهره خلف وعلي بكساء فجللهم وحسينا وحسنا فاطمة

 .)تطهيرا وطهرهم الرجس

 .)خير على وأنت مكانك على أنت( :قال اهللا نبي يا معهم وأنا سلمة أم قالت

 .)النبي أزواج من أنت خير إلى أنت( رواية وفي غريب حديث هذا قال

 :عائشة رواية  - ٣

 مـن  مرحٌل ِمرطٌ وعلَيِه غَداةً النبي خَرج عاِئشَةُ قالت قالت شَيبةَ ِبنِْت صِفيةَ عن بسنده صحيحه في مسلم روى

 فََأدخَلَه عِلي جاء ثُم فََأدخَلَها فَاِطمةُ جاءتْ ثُم معه فَدخََل الْحسين جاء ثُم فََأدخَلَه عِلي بن الْحسن فَجاء َأسود شَعٍر

إنما{ قال ثُم ِريداهللا ي ذِْهبِلي نْكُمع سجَل الرِت َأهيالْب كُمرطَهيا وتَطِْهير{  

 :الصحابة مدرسة

 أنه وروي :الرازي الفخر قال  ، بصحته علماؤها وأذعن والحديث التفسير في الصحابة مدرسة الحديث هذا نقلت

 عنـه  اهللا رضـي  الحـسين  جاء ثم فأدخله عنه اهللا رضي الحسن فجاء األسود المرط في خرج لما السالم عليه

 ويطَهـركُم  الْبيـتِ  َأهـلَ  الرجس عنكُم ِليذِْهب اللَّه يِريد ِإنَّما{ :قال ثم عنهما اهللا رضي علي ثم فاطمة ثم فأدخله

 .٣٣ األحزاب }تَطِْهيراً



 ٤

  والحديث التفسير أهل بين صحتها على كالمتفق ايةالرو هذه أن واعلم

 :خاصة سلمة أم بيت في وقع الكساء حديث

 :منهم الصحابة من عدد عنها رواه ولقد يومها وفي سلمة أم منزل في حصلت التطهير آية ونزول الكساء حادثة

 .وغيرهم سلمة، أبي بن وعمر يسار، بن وعطاء هريرة، وأبو الخدري، سعيد أبو

 :عائشة افاعتر

 نزلت أين فقلت عائشة على دخلت :قال أنه الجدلي اهللا عبد أبو روى فقد الحقيقة بهذه واعترفت عائشة أقرت وقد

 .؟}تَطِْهيراً يطَهركُم و الْبيِت َأهَل الرجس عنْكُم ِليذِْهب اللَّه يِريد ِإنَّما{ اآلية هذه

 .سلمة أم بيت في نزلت :قالت

 .بيتي في نزلت اآلية هذه أن لحدثتك عائشة سألت لو :سلمة أم قالت

 .عائشة عنها سلوا فقال اآلية هذه عن سئل عمر وأن

  مني بها أعلم فإنها عنها فاسلوها سلمة أم أختي بيت في نزلت إنها :عائشة فقالت

 حـضرن  قد أنهن يمكن نهفإ صحت لو قلتها فمع بيتها غير في وقعت الكساء حادثة أن تشعر التي األخبار وأما

 .سلمة أم شاهدت كما الحادثة وشاهدن سلمة أم بيت إلى

 جداً فبعيد تعددت قد الواقعة أن ودعوى

 :وتواتره الكساء حديث صحة

 عنهـا  اهللا رضـي  سـلمة  أم بيت في نزلت اآلية هذه أن والموافق المخالف نقل وقد  المتوفى المفيد الشيخ قال

 جللهـم  وقد – السالم عليهم – والحسين والحسن وفاطمة علي ومعه البيت في وآله عليه اهللا صلى اهللا ورسول

  .... خيبرية بعبائة



 ٥

 .وصححه النيسابوري والحاكم وصححه، والترمذي صحيحه في مسلم رواه الكساء وحديث

 :فقال الحديث هذا بصحة اعترف فقد البيت أهل فضائل ضد المتعصبين من تيمية ابن أن ومع

  .سلمة أم حديث من والترمذي أحمد رواه صحيح فهو الكساء حديث وأما

 اختيـار  وهـو  وأحمد، الشافعي عن المنقول هو وهذا بيته، أهل هم محمد آل أن والصحيح :أيضا وقال ......

 ويـروى  البيت، أهل من لسن انهن :أحمد قال .... بيته؟ أهل من أزواجه هل لكن .وغيرهم جعفر أبي الشريف

 ال مما فهذا البيت أهل من طالب أبي بن علي كون أما :( ٤٩٦ / ٤ ) )الفتاوى( في وقال .أرقم نب زيد عن هذا

 وأفـضل  البيت أهل أفضل هو بل ، دليل إلى يحتاج أن من المسلمين عند أظهر وهو المسلمين، بين فيه خالف

  .السالم عليهم هاشم بني

  )ع( والحسين والحسن وفاطمة علي في نزلت أنها سيرالتف أهل أكثر أجمع :تفسيره في النقاش بكر أبو وقال

 األمـة  بـين  متقاربـة  وألفاظه صدوره في الشك الذي سنداً المتواترة األحاديث من مجمله في الكساء وحديث

 وذكره والتابعين الصحابة من كبير عدد ورواه والعام الخاص نقله وقد ومشاربها مذاهبها مختلف على اإلسالمية

 قصة ونشرت ألفاظه بعض في خلط حصل المتأخرة األزمنة في ولكن .وحديثاً قديماً كتبهم في لفونوالمؤ العلماء

 الحديث هذا أصل عن البعد كل بعيدة وهي الكساء حديث بدعوى

 لـزم  لذا التطهير آية ونزول والطهارة العصمة بأهل وثيقة عالقة وله المهمة األحاديث من الحديث هذا أن وبما

 .وتزوير وضع من عليه أدخل ما وبين اإلسالمية األمة بين عليه متفق كان وما الحديث هذا لأص في نبحث أن

 .اهللا شاء إن الحقاً يأتي سوف كما

 يـوم  إلى بإحسان تبعهم ومن المنتجبين وأصحابه الطاهرين وآله محمد على اهللا وصلى العالمين رب هللا والحمد

 الدين



 ٦

  

  )٢( والوضع التواتر بين الكساء حديث

 ١-الموضوع الكساء حديث

 الرِحيِم الرحمِن اللَِّه ِبسِم

 عليه اهللا صلى اهللا رسول جمع عندما النبوية الهجرة من السابعة السنة في وقعت التي الحوادث من الكساء حديث

 سلمة أم تبي في عنده كان بكساء عليهم ولفَّ السالم عليهم والحسين والحسن وفاطمة علي : وهم بيته أهل وآله

 . تطهيراً وطهرهم الرجس عنهم فاذهب بيتي أهل هؤالء اللهم : فقال التطهير آية ونزلت زوجه

 فـي  التساهل دأبه من لها وروج الكساء حديث بعنوان لها أصل ال قصة شاع األخيرة اآلونة في أنه بقي .....

 السالم عليها الزهراء فاطمة النساء سيدة لىإ القصة هذه ونسبة والمرسلة الضعيفة الروايات على واالعتماد النقل

 والطهـارة  العصمة بيت أهل إلى المنسوبة القصة هذه أن وبما ، وآله عليه اهللا صلى المرسلين سيد أبيها إلى ثم

 ثابتة النسبة هذه أن وهل القصة هذه عن نفحص أن لزمنا لذا الشيعية اإلسالمية والثقافة الدينية األمور صلب من

 فـي  وشـكك  فيها تكلم من أول نكن لم وإن القصة وهذه ؟ ال أم بها يتعبد التي األحاديث كبقية علمي طريق من

 الحـسين  اإلمام أحوال في اآلمال منتهى كتابه في القمي عباس الشيخ ذلك إلى سبقنا فقد بوضعها قطع أو سندها

 فـي  يورد لم فإنه اآلن عندنا المعروف الكساء حديث وأما ( : قال الكساء حديث بتواتر القول فبعد السالم عليه

 هذا بأن يقال أن ويمكن الكيفية بهذه للمحدثين المتقنة والمجامع الحديث أصول وفي المعتبرة المعروفة الكتب

 . آخرون جماعة وتبعه ) المنتخب كتاب خصائص من

 الكثيـر  لدى واضحة رغي أو غامضة القضية تزال وال مختصرة بصورة ولكن عنه تحدثوا وإن األعالم وهؤالء

 حديث أي -قراءته يمارسون الشديد األسف مع المؤمنين بعض أن وحتى غيرهم عن فضالً والخطباء العلماء من



 ٧

 أن أحببنـا  لذا ، السالم عليهم البيت أهل عن المتواترة األحاديث من وكأنه وغيرها الفضائيات في -هذا الكساء

  . ومضمونه هومصدر سنده ونناقش مفصلة بصورة عنه نتحدث

 : الحواشي ثقافة

 تنزل أن تلبث وما الكتاب هامش على تكتب التي الحواشي وثقافة ، الحواشي هي الحديث هذا مصدر أن نتصور

 . الكتاب أصل في

 : الحاشية تعريف

 الحاشـية  مـن  أو الزائد، بمعنى الحشو من والشروح واإللحاقات الزيادات من الكتب أطراف في يكتب ما وهي

   .المحل باسم الحال تسمية باب من الطرف ىبمعن

 : الحواشي تاريخ

 مـن  فإن نفسها، الكتب انتشار عهد إلى اإلسالم في الكتب على الحواشي تعليق تاريخ يرجع و : الطهراني يقول

 نـه يمك فرد لكل طبيعي الرأي إبداء ألن التصنيف من النوع هذا يفته لم بالكتابة عارفا وكان العلوم من شيئا قرأ

 بعـض  وشـرح  المسائل، من الغوامض بعض لكشف منحصرة العاشر القرن قبل الحواشي كتابة كانت لقد ذلك

 .للتوضـيح  عليها علقت التي المتون من أوضح بكونها التاريخ هذا بعد الحواشي عن تمتاز و .المعقدة العبارات

 تقل ال بحيث وتعقيدا إغالقا عباراتها زادت و عددا ازدادت قد الحواشي فنرى القاجاري الصفوي العهد في وأما

 ذي مـن  أكثـر  تتضح و تشتد األثر هذا نرى العصر هذا في نتقدم كلما و عليه، علقت الذي المتن عن ذلك في

  .قبل

  :أقسام ثالثة على التاريخ ذلك في الحواشي و

 والتنقـيح  للتـشريح  عليهـا  الحواشي كثرت فقد تدريسها، المتداولة سيما ال و األدبية الكتب على الحواشي -١



 ٨

  .قليال إال االنتقاد إلى هذه تتجاوز ال و .اختصارا المصنف تركها نكات استدراك و الزائدة، التعليالت و والبسط

 : فرعية أو أصلية مسائل إما هي و الدينية، الكتب على الحواشي -٢

  .له نقلية أو عقلية دالالتواست الماتن لمراد توضيحية كانت إنما عليها الحواشي فإن )األول أما(

  مستقلة رساالت فيها يكتبون بل بالحاشية فيها يكتفون كانوا فما االنتقاد و الرد أما

 مـن  يـستنبطه  ما المحشي يكتب التي هي و فتوائية مختصرة إما عليها الحواشي فإن )الفرعية المسائل أما و(

 بها المستدلة األخبار أسناد في البحث يتضمن مشروحة إما و ،.الماتن استنبطه ما خالف على المسألة في الحكم

 .خفيف انتقاد أو االستنباط، و االستدالل كيفية في أو

 فـي  الحق ألصحابها كان فبما -األخير التيموري العهد في تقلصت قد كانت و -العقلية العلوم على الحواشي -٣

 .المتخالفة ءلآلرا معركة صارت عندهم حقا يرونه رأي اتخاذ و النظر إظهار

 قرائهـا  بـين  تشتهر و حاشية تبرز كان ما و الحواشي، عليه تتوارد و إال كتابا أو رسالة يكتب أحدهم كان فما

 و ثالث، لرأي إبداء أو األول المحشي على الكتاب لمؤلف نصرة الحواشي سهام عليها يتقاطر هدفا يصير حتى

  هؤالء بين يتحاكم آخر جاء ربما

 . وتطورها وكيفيتها وتاريخيها الحواشي تعريف عن خاطفة لمحة هذه

 األسـف  مـع  – وثقافاتنـا  معارفنا بعض أن : وحاصلها الحواشي ثقافة عن للحديث أخرى مرة نعود نحن وها

 فـي  أكانـت  سواء فيه ضير ال هذا فإن كتبها لمن أنها أساس على ال الكتب بعض حواشي من مأخوذة - الشديد

 كثرت فقد لهذا : الطهراني قال . اآلخر والرأي الرأي وإبداء معروفاً صاحبها دام ما بالكتا أصل في أو الحاشية

 العقلي التطور عن للبحث التاريخية أهميتها األقسام هذه لجميع و اإلحصاء حد عن خرجت بحيث الحواشي عدد

 األفكار هذه فيه ولدت الذي للمجتمع



 ٩

 : الفرس مربط وهنا

 بسوء أو نية بحسن كتبها وربما مجهوال الحواشي تلك كاتب كان إذا فيما الكبرى ةوالطام العظمى المصيبة ولكن

 وتُـضاف  والهامش الحاشية من وتنزل تسقط ثم زمنية لفترة وتبقى ويكذب ويزور ينقص أو يزيد أن وأراد نية

 التزوير من الحالة وهذه ، الكتاب صلب من أنها معها ويتعامل ولمؤلفه منه أنها على بها ويأخذ الكتاب أصل إلى

 فلم ، والحديثة القديمة الكتب من جملة في انتشرت وقد علمياً مطلباً أو حديثاً أكانت سواء فيها يفرق ال والوضع

 بل ذلك مثل يحصل ما كثيراً التي السالفة األزمنة من غبر فيما المخطوطات عالم على مقصورة العملية هذه تكن

 . اليوم الطباعة عالم شملت

 وفـاة  بعـد  عليها الحواشي تُكتب التي الكتب من كثير في وانتشرت كثيراً الثقافة هذه مثل على تعودنا أننا وذلك

  . المطالب هذه مؤلفه خلد في يدر ولم السنين مئات أو بعشرات المؤلف

 تـي ال الحواشـي  من عليه أدخل وما ) الطوسي للشيخ المتهجد مصباح ( كتاب في بها مررنا التي الدراسة إن

 أصـل  داخل إلى الحواشي تلك أنزلت الالحقة الفترات وفي النسخ تاريخ حسب معينة زمنية فترة في عليه كتبت

 زيارة كتاب في ذلك أثبتنا وقد ، كتابه من يتجزأ ال جزءا وتصبح رواها أو خطها الذي هو المؤلف وكأن الكتاب

 . عليه مزيد ال بما الفوتوغرافية بالصور المنتشر المطبوع الميزان في عاشوراء

 : الحواشي وثقافة الكساء حديث

 تلميـذ  البحراني الدين نور بن اهللا عبد للشيخ ) العلوم عوالم ( كتاب في أخرى مرة تتكرر التجربة هذه مثل إن

 على ) الكساء حديث ( بعنوان المختلقة القصة هذه له فبركت وقد الهجري ١٢ القرن في عاش والذي المجلسي

 الحـديث  تقدم الذي ) المتواتر الكساء حديث ( أسانيد من لعله سند لها وركب السالم عليها الزهراء فاطمة لسان

 . عنه
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 مؤلفه إلى ونسبها الكتاب أصل من أنها اعتقد الحاشية هذه رأى من فكل الكتاب هذا هامش على ذلك كل ووضع

 . صحيح بسند وأنها

 ) العلوم عوالم ( كتاب من أنه بعنوان الطباعة عالم إلى ينزل اآلن الحديث هذا أن الحواشي ثقافة يؤكد مما إن ثم

 الموضوع الكساء حديث ( هامشها على التي النسخة حول يقول ماذا وناشره الكتاب محقق إلى نستمع نحن وها

 : يلي ما يقول فهو )

 ولـم  ، يزد في – نعلم اكن كما – كانت والتي ، الكاملة النسخة تلك على الحصول في نوفق لم إذ نأسف ونحن (

 أو كلـل  دون عنها والتنقيب البحث في الدائبة جهودنا واصلنا أننا إال ، الكتاب طبع حتى الدهر بها حل أين ندر

 جامعـة  مكتبـة  فـي  المنشودة ضالتنا – جهيد جهد بعد - وجدنا حتى الكثيرة والصعوبات المشاغل ورغم ملل

 المـستدركة  العديدة المختلفة بأبوابه وملحقين ، الشريف الحديث بهذا اًمنور الكتاب طبع إعادة فارتأينا ، طهران

 . والعامة الخاصة كتب من

 آخـر  فـي  ندرجه أن رأينا ،  هذا كتابنا من )١٨٧ص ( النسخة تلك هامش في مكتوباً كان الكساء حديث وألن

 وبهامـشها  ، طهـران  جامعة مكتبة من األصلية ) العوالم ( نسخة صورة وإليك ، المصورة نسخته مع الكتاب

   ) الكساء حديث

  : كالمه من يستفاد والذي

 . معه أخرى مرة طبع ثم الموضوع الكساء حديث بدون طبع الكتاب أن

 ١١ المجلـد  هـو  المؤلف تجزئة بحسب عليها الزهراء فاطمة أحوال في العلوم عوالم كتاب من نسخة يدي بين

 علـى  وكتب م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٩ سنة في طبع واحد مجلد في لسالما عليه الحسن اإلمام في ١٦ المجلد ومعه

 – البيـت  أهـل  مؤسسة . المجاهد حسن مختارات السادس المجلد ) والتاريخ السيرة في ( مستعار اسم الغالف
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  . بيروت

 عليهـا  الزهراء فاطمة أحوال في باقر محمد بن مهدي محمد كاتبه بخط نسخة على مطبوعة السابقة النسخة أن

 قوبـل  الذي هـ ١٢٧٩ سنة في السالم عليه الحسن اإلمام أحوال في هو والذي هـ ١٢٦٣ سنة في تم لسالما

  . المقدسة قم – النجفي المرعشي مكتبة في موجودة اآلن النسخة . )ره( المصنف بخط الذي بأصله

 .بعيد من وال قريب نم ال المذكور الكساء لحديث أثر وال عين يوجد ال المطبعة السابقة النسخة هذه وفي

 لـم  يخالفها فما وعليه المؤلف نسخة على مقابلة الذكر اآلنفة المخطوطة النسخة على المطبوعة النسخة هذه أن

 . المؤلف من يكن

 . خبرها يعلم فلم يزد نسخة أما ، طهران جامعة نسخة هي الكساء حديث هامشها في التي الخطية النسخة أن

 يـصران  المؤسسة أو والمحقق العوالم كتاب من ١١ المجلد آخر في اآلن طبع وعالموض ) الكساء حديث ( أن

 . الكتاب من جزء الحديث أن على

 . شيء األحاديث من غيره عن يميزه وال الكتاب أصل في يدخل أن الكتاب طبعات من يأتي فيما نخشى

 كتابه على يضعه ولم الحديث هذا نع خبر عنده يكن لم العوالم صاحب البحراني اهللا عبد الشيخ أن : الخالصة

  . لذلك تصدى الذي هو المغرضين أو المتطفلين أحد يكون أن ببعيد وليس

 النـشاز  األصـوات  بعض تنبري ذلك ومع ومثابرة وتعب كبير جهد إلى تحتاج القضايا هذه مثل في التحقيق إن

 الريح هبوب من كانت ولو حتى لها ررةومب عليها مصرة تبقى بها واستأنست الثقافة هذه مثل على تعودت التي

 . ألسنتهم وعلى السالم عليهم البيت أهل تراث في والتزوير والوضع الدس حالة خطورة متناسية الطير خفقان أو

  : الروايات في التساهل خطورة

نٍد ععِن سع قِْطيِنيالْي نع ونُسِن يِد ببِن عمحالر َأن ضعاِب بحنَاَأص َألَهس َأنَا و اِضرفَقَاَل ح ا لَها يٍد َأبمحـا  مم 
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كِديِث ِفي َأشَدالْح و َأكْثَر كا ِإنْكَارِويِه ِلمرنَا يابحا ؟ َأصالَِّذي فَم ِملُكحلَى يع داِديِثألا ر؟  ح. 

 و الْقُرآن وافَقَ ما الِإ حِديثَنَا علَينَا تَقْبلُوا ال : يقُوُل السالم عليه اللَِّه عبِد َأبا عسِم َأنَّه الْحكَِم بن ِهشَام حدثَِني : فَقَاَل

 َأِبـي  َأصـحابِ  تُِبكُ ِفي دس اللَّه لَعنَه سِعيٍد بن الْمِغيرةَ فَِإن ، الْمتَقَدمِة َأحاِديِثنَا ِمن شَاِهداً معه تَِجدون َأو السنَّةَ

 عليه اهللا صلى محمٍد نَِبينَا سنَّةَ و تَعالَى ربنَا قَوَل خَالَفَ ما علَينَا تَقْبلُوا ال و اللَّه فَاتَّقُوا َأِبي ِبها يحدثْ لَم َأحاِديثَ

  . وآله عليه اهللا صلى اللَِّه رسوُل قَاَل و جلَّ و عز اللَّه قَاَل قُلْنَا حدثْنَا ِإذَا فَِإنَّا وآله

 اللَّـهِ  عبِد َأِبي َأصحاب وجدتُ و السالم عليه جعفٍَر َأِبي َأصحاِب ِمن ِقطْعةً ِبها فَوجدتُ الِْعراقَ وافَيتُ يونُس قَاَل

 ِمنْها فََأنْكَر السالم عليه الرضا الْحسِن َأِبي علَى بعد فَعرضتُها همكُتُب وَأخَذْتُ ِمنْهم فَسِمعتُ متَواِفِرين السالم عليه

 اللَِّه عبِد َأِبي علَى كَذَب الْخَطَّاِب َأبا ِإن : ِلي قَاَل و السالم عليه اللَِّه عبِد َأِبي َأحاِديِث ِمن يكُون َأن كَِثيرةً َأحاِديثَ

 كُتُـبِ  ِفي هذَا يوِمنَا ِإلَى حاِديثَألا هِذِه يدسون الْخَطَّاِب َأِبي َأصحاب كَذَِلك و ، الْخَطَّاِب َأبا اللَّه لَعن السالم عليه

 الْقُـرآنِ  ِبموافَقَـةِ  حدثْنَا] ادثْنح[ تَحدثْنَا ِإن فَِإنَّا الْقُرآِن فَالِخ علَينَا تَقْبلُوا الفَ السالم عليه اللَِّه عبِد َأِبي َأصحاِب

 ِمثُْل آِخِرنَا مالكَ ِإن منَاالكَ فَيتَنَاقَض نالفُ و نالفُ قَاَل نَقُوُل ال و نُحدثُ رسوِلِه عن و اللَِّه عِن ِإنَّا السنَِّة وموافَقَِة

 و َأعلَم َأنْتَ قُولُوا و علَيِه فَردوه ذَِلك ِفالِبِخ يحدثُكُم من َأتَاكُم ِإذَا و آِخِرنَا ِمالِلكَ ِمصداقٌ َأوِلنَا مالكَ و َأوِلنَا ِمالكَ

  الشَّيطَاِن قَوُل فَذَِلك علَيِه نُور ال و معه حِقيقَةَ ال فَما نُور علَيِه و حِقيقَةً ِمنَّا قَوٍل كُلِّ مع فَِإن ِبِه ِجْئتَ ما

 التالعـب  من ظهرانيهم بين وهم السالم عليهم األئمة وبقية والصادق الباقر اإلمام زمن في الحالة هذه كانت إذا

 الـدس  مـن  الحـديث  كتـب  عصمت قد ترى يا فهل ؟ الشقة بعدت التي اآلن الحال فكيف والوضع والتزوير

 خطر في البيت أهل أتباع ومدرسة األمة أصبحت بالعكس مراأل أن أم - البعض يدعيه كما – والوضع والتزوير

 . ووجودها كيانها يتهدد جدي

 الذين والطهارة العصمة بيت أهل روايات نقل إلى يعود فيما والتساهل البساطة مغبة من شدة بكل نحذر فإننا لذا
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 بعـد  إال فعـل  أو قول أي يهمإل ينسب أن يقبلون ال الناس سائر فإن ، تطهيراً وطهرهم الرجس عنهم اهللا أذهب

 مـن  الماليـين  مئـات  وأفعالهم بأقوالهم يدين الذي السالم عليهم البيت أهل بأئمة بالك فما ، وتوثيقه منه التأكد

 األحاديث من كثير نسبة في التساهل من البعض يستعمله إنما وحرقة مرارة وبكل وننادي نصرخ إننا ، المسلمين

 هـذا  لنا يوضح اآلتي النص في السالم عليه الصادق اإلمام إن ، ...... الموضوع الكساء حديث ( ومنها إليهم

 : وضوح بكل المفهوم

 فـأخبره  ، شـيعته  عـن  فسأله الكوفة من عليه قدم لرجل السالم عليه الصادق محمد بن جعفر اهللا عبد أبو قال

 . بحالهم

 عن وصيانته ستره أمرنا احتمال إن ، فقط والقبول بالتصديق أمرنا اجتماع ليس : السالم عليه اهللا عبد أبو فقال

 يعرفـون  بمـا  فحـدثهم  ، نفسه وإلى إلينا الناس مودة اجتر عبدا اهللا رحم : لهم وقل السالم فأقرئهم ، أهله غير

 ولـو  ، ذكر بما علينا الناطق من مؤونة علينا بأشد حربا لنا الناصب ما ، واهللا ويجهلون ينكرون ما وسترعنهم

 .حقا أصحابي ولكانوا بقولهم عبأت ما أقول ما عني قولوني كانوا

 : يلي ما إلى يشير الحديث فهذا

 . كبرى مسؤولية وتحميلهم لهم والموالين لشيعتهم موجه الخطاب

 .إمامتهم يرون ال الذين المسلمين بعض بها يراد أحاديثهم من جملة في المتكررة ) الناس ( بكلمة التعبير إن

 علـيهم ( لهـم  المـسلمين  سائر محبة في وسببا لهم زيناً يكونوا أن شيعتهم على السالم عليهم ةاألئم حق من أن

 . أنفسهم الشيعة وإلى )السالم

 حـال  مـع  يتناسـب  بمـا  – وغيرها والبالتوك واالنترنت الفضائيات في اآلن كما – المسلمين سائر يحدث أن

 . عنهم دهميبع بما البيت أهل عن يحدثهم وال وثقافتهم المسلمين
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 البيـت  أهـل  عـن  المسلمين نفرة إلى يؤدي وبما السالم عليهم األئمة يقوله ما بخالف يحدث الذي الشيعي أن

 . بالسالح حاربهم ممن البيت أهل على أشد هذا فمثل وشيعتهم

 من رةصاد كانت لو عنهم وتبعدهم وشيعتهم البيت أهل عن المسلمين تنفر روايات يروون الذي الشيعة هؤالء أن

 ولكـانوا  بهم عبئ لما و بها ملزماً) ع( الصادق اإلمام لكان – البعض يدعيه كما – السالم عليه الصادق اإلمام

  . تماماً ذلك خالف على األمر ولكن حقاً أصحابه من

  

 

 : السالم عليهم البيت أهل باسم الروايات في المتساهلون

   البيت أهل باسم والموضوعات الخرافات وحتى ودب هب ما يروي البعض

 : راو أي وعـن  ، به موثوق غير أو به موثوق كتاب أي من وينقل فيتساهل اآلن مساءلة ال حيث السالم عليهم

 يكن لم أم عنهم الثابتة البيت أهل وروايات الكريم للقرآن مطابقاً أكان سواء الحديث ومضمون ، ثقة غير أو ثقة

 عليه الصادق اإلمام وباألخص السالم عليه األئمة زمن في كانت وإنما ليوما وليدة تكن لم الحالة هذه إن ، مطابقاً

 : يقُوُل السالم عليه ) الصادق ( اللَِّه عبِد َأبا سِمعتُ قَاَل بِصيٍر َأِبي عن الصحيح الحديث في جاء فقد السالم

) ِحمر داً اللَّهبنَا عببالنَّاِس ِإلَى ح لَمو غِّضبنَاي ِهما. ِإلَياللَِّه َأمو لَو ونوري اِسنحِبِه لَكَانُوا ِمنَاالكَ م زا َأعمو تَطَاعاس 

دَأح لَّقَ َأنتَعي ِهملَيع ٍء ِبشَي لَِكنو مهدَأح عمسةَ يطُّ الْكَِلمحا فَيهشْراً ِإلَيع (   

 أنه ، السالم عليه الباقر جعفر أبي عن روي فيما صريحا جاء كما شيعتهم نم والرواة العلماء بعض به والمراد

 ، يحرفونه وال ، نقول ما يروون لو واهللا أما. إليهم يبغضنا ولم الناس إلى حببنا شيعتنا من عبدا اهللا رحم ( : قال

 ويتناولها عشرا فينيط لكلمةا منا يسمع أحدهم ولكن ، بشيء عليهم يتعلق أن استطاع ما برأيهم علينا يبدلونه وال

  ) ....... برأيه
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 عليـه  الْمْؤِمِنين َأِميِر ِإمامِة ِإثْباِت ِفي الْمَؤلَِّف ِكتَاِبِه ِفي الِْحماِني الْحِميِد عبِد بن يحيى قَاَل الْكَشِّي عمٍرو َأبو وقَاَل

 كَـان  : الِْقصةَ ُأخِْبرك : فَقَاَل ! الْحِديِث في ضِعيفُ محمٍد بن جعفَر َأن مونيزع َأقْواماً ِإن : ِلشَِريٍك قُلْتُ السالم

فَرعج نٍد بمحلًا مجاِلحاً رِلماً صسِرعاً مو ، فَاكْتَنَفَه ماٌل قَوهج خُلُوندِه يلَيع و ونجخْري ِعنِْدِه ِمن و قُولُونثَنَا يدح 

فَرعج نٍد بمحم ، و ثُوندحاِديثَ يا ِبَأحاتٌ كُلُّهنْكَرم ةٌ كَِذبوعضولَى مفٍَر ععج ، تَْأِكلُونسي النَّاس ِبذَِلك ْأخُذُونيو 

مِمنْه اِهمرفَكَانُوا ، الد ْأتُوني ِمن نْكٍَر ِبكُلِّ ذَِلكِت ، مِمعفَس اموالْع ِبذَِلك مِمنْه مفَِمنْه نم لَكه و مِمنْه  ـنم  َأنْكَـر ، 

 مـامِ آلا معِرفَـةَ  إن : حدثَهم جعفَراً َأن ذَكَروا ، غَيِرِهم و النَّبِطي عمر و بياٍن و عمر بِن الْمفَضِل ِمثُْل ِءالوهُؤ

 ِفي السالم عليه عِلياً َأن و ، الِْقيامِة يوِم قَبَل حدثَهم َأنَّه و جدِه عن َأِبيِه عن حدثَهم و ، ِةالالص و ِمالصو ِمن تَكِْفي

 ِإلَه و السماِء ِإلَه َأن و ، الْمغْتَسِل علَى يتَحرك كَان َأنَّه و ، الْموِت بعد يتَكَلَّم كَان َأنَّه و ، الريِح مع يِطير السحاِب

 و ِللَِّه َأتْقَى جعفَر كَان ، قَطُّ هذَا ِمن شَيئاً جعفَر قَاَل ما اللَِّه و ،  ٌلالض جهاٌل شَِريكاً ِللَِّه فَجعلُوا ، مامآلا رِضألا

عرَأو ِمن ذَِلك ، ِمعالنَّا فَسس ذَِلك فُوهعفَض و تَ لَوَأيفَراً رعتَ جِلملَع َأنَّه اِحدالنَّاِس و  

  : السالم عليهم األئمة خالفت الشيعة من فئتين إلى تشير الروايات هذه

 

  : األولى المجموعة

 يرجـع  فيما صاًخصو عنهم تنقله بما حرفياً تلتزم ال ذلك مع ولكن شيعتهم عداد في وهي عليهم محسوبة كانت

 البيت وألهل لهم فيسبب شاءوا ما برأيهم عليها ويزيدون ويبدلون يحرفون بل معهم يختلفون التي األطراف إلى

 .األول الثالث الروايات إليه تشير ما وهذا. واألخالقية والفقهية العقدية واالتهامات المشاكل

 أن إال وأمثالها الروايات هذه وجود من فبالرغم هذا نايوم إلى مستمرة تزال ال الحالة هذه أن الشديد األسف ومع

 أن ويمكن األحاديث بعض في وينقص ويزاد البيت أهل مذهب باسم المخالفة منهجية على يصر يزال ال البعض

 مختلـق  سـنده  فـإن  عنه نتحدث الذي ) الموضوع الكساء حديث ( هو وأمثلتها الحالة هذه مصاديق من يكون
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  . ) المتواتر الكساء حديث ( حول تقدمت التي الروايات كل مع افىيتن ومضمونه مكذوب

  : الثانية المجموعة

 تعرف الفئة وهذه األئمة أصحاب بين واختفوا اختلطوا ولكنهم السالم عليهم البيت أهل عن أساساً المنحرفون هم

 . براء منها وهم األئمة باسم روايات ورووا والمفوضة بالغالة

 بهـا  شـهروا  حتـى  راسخ وعزم وجدية قوة بكل لها زمنهم في السالم عليهم األئمة تصدى قد الفئة هذه ومثل

 . منها شيعتهم وحذروا المنحرفة وبعقائدها

 عليهم األئمة إلى نسبوها التي رواياتهم بعض تزال ال البيت أهل مدرسة أتباع تراث أن الشديد األسف مع ولكن

 والموضـوع  المكـذوب  وتـصفية  الغربلـة  إلـى  يدعو الذي السالم همعلي البيت أهل بروايات مختلطة السالم

  . فيها والمدسوس

 

 : المفيد الشيخ قال

 و منهـا  الحـق  بين فيميز النظر يرى ممن يكن لم و المختلفة األحاديث ظواهر على عمل أنه ذلك في السبب و

 في حاله كانت الرواة تقليد و لفةالمخت األقاويل على مذهبه في عول من و الحجة يوجب ما على يعمل و الباطل

   وصفناه ما الضعف

 : بدء يذ على عود

 لـدى  المـسلمة  األحاديث من وأنه سنده وعن ) المتواتر الكساء حديث ( حول تقدم بما ونذكر أخرى مرة نرجع

 . ومضموناً سنداً بتواتره وقالوا وشيعة سنة العلماء بصحته اعترف والذي المسلمين عموم

 ومرة البحراني اهللا عبد للشيخ العوالم كتاب إلى مرة تنسب ) الكساء حديث ( بعنوان تتداول رواية لىإ اآلن نأتي

  . القمي عباس للشيخ الجنان مفاتيح إلى ورابعة للديلمي الغرر كتاب إلى وثالثة ، الطريحي منتخب إلى أخرى
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  ، الكتب هذه إلى النسبة صحة ومدى ، والمتن السند حيث من الرواية هذه قيمة ندرس أن نحاول

  . أخرى فرصة في فنبحثه المتن حيث من وأما ، موضوعاً أنه أو ؟ ال أو أصل له هل وأنه وجوده أصل وعن 

 : الحديث هذا صورة

 هاشـم  الـسيد  الجليـل  الـشيخ  بخط رأيت العوالم صاحب البحراني اهللا عبد الشيخ قال الرحيم الرحمن اهللا بسم

 الـرحمن  اهللا بسم: قال أنه أجمعين عليهم اهللا رحمة األنصاري اهللا عبد بن جابر عن ........... عن البحراني

 صلى اهللا رسول أبي علي دخل قالت أنها ) ص ( اهللا رسول بنت اهللا سالم عليها الزهراء فاطمة سمعت الرحيم

 في ألجد إني : فقال ، أبتاه اي السالم وعليك فقلت ، فاطمة يا عليك السالم : فقال األيام بعض في وآله عليه اهللا

  انتهى ،  )حاليا الموجود النص( ....... ضعفا بدني

 . الثانية الطبعة . الموضوع الكساء حديث هامشها على التي ) العلوم عوالم ( كتاب من المخطوطة صورة انظر

 :الكالم يكون أن ينبغي الحديث تقدم وكما

 . والمضمون المتن حول -٢ السند حول -١

  : السند حيث من أما

 وال األربعـة  الكتـب  في ال ، الشيعة من وال السنة من ال الروائية المعتبرة الكتب في ينقل لم الحديث هذا فإن

 إلـى  سند له يتضح ولم األنوار بحار مثل البيت أهل فضائل في األحاديث بجمع اعتنت التي المتأخرة المجاميع

 : الكتب من جملة إلى نسبته ندهس في االعتماد يقال أن يمكن وما اآلن حد

 : البحراني اهللا عبد للشيخ العوالم كتاب إلى نسبته

  : ومؤلفه بالكتاب التعريف

 : الذريعة في الطهراني الشيخ قال
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 الكبيـر  الكتاب هو و األقوال و األخبار و اآليات من األحوال و المعارف و العلوم جامع الموسوم  العوالم كتاب

 للعالم يزد بلدة في موجود جميعها أن :سمعت و مجلد مائة يبلغ إنه :قيل بل بكثير البحار لداتمج على يزيد الذي

 في طبع قد و المجلسي باقر محمد تلميذ البحراني اهللا نور أو الدين نور بن اهللا عبد الشيخ المحدث الخبير المتتبع

  .... المعارف و العلوم عوالم عنه يعبر و كمقتله مجلداته بعض ١٣١٨

 يزيد أجزائه مجموع وأن الفروع في منه ٥٠و األصول في منه ٥٠ كتاب ١٠٠ أنه المؤلف تجزئة حسب وقيل

 . جزءا ١٢٨ على

 الميـرزا  قـال  . منه نسخة يكن لم إن البحار كتاب من مأخوذ أكثره أن يقال وربما أجزائه بعض طبع وأخيراً

 فـي  العـوالم  صـاحب  الدين نور بن اهللا عبد الشيخ النقاد الخبير المتتبع الفاضل ( : القدسي الفيض في النوري

  ) أخرى صورة ألبسها األعظم أستاذه بحار أنها إال شائعة مجلدات

  ) العوالم فسماه آخر ثوباً أستاذه بحار ألبس وقد ( : الصدر حسن السيد وقال

 . ذلك صحة وجد الكتابين راجع ومن

 : الكتاب هذا إلى منسوب الكساء حديث

 . صحيح بسند العلوم عوالم صاحب رواه أنه هذا الكساء حديث عن ويتناقل نسمع كنا ما اًكثير

 أخـرى  مرة طبع ثم منه خالية الخطية والنسخة بدونه أوال الكساء حديث إليه المنسوب المجلد هذا طبع وأخيراً

 . وطبعه الكتاب تحقيق على المشرف وقاله - تقدم كما- معه

  : يلي لما وذلك صحيحة غير بالكتا إلى النسبة فهذه

 . للكتاب النسخ اختالف

 . األصل في وليس الهامش على الزيادة هذه أن
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 . الحواشي ثقافة من الحديث هذا أن

 . الكساء حديث باسم المتواتر للحديث مخالف الحديث هذا أن

 : الموضوع الكساء حديث سند

 يختفـي  أن الحديث هذا دعا الذي السبب هو ما ربكب لي قل وإال الحديث هذا سند على ظاهرة الوضع أمارات

 فـي  التاريخ هذا قبل أحد يروه ولم عشر الثاني أو عشر الحادي القرن في إال يخرج ولم سنة ١٠٠٠ من أكثر

 : السند وإليك العلماء من غيرهم وال الموضوعة السند سلسة في ذكر ممن ال كتاب

 ويمكن ) الجليل الشيخ بخط رأيت ( : قال هجري ١٢ القرن في وفىالمت العوالم صاحب البحراني اهللا عبد الشيخ

 : يلي بما عليه المالحظة

 البحراني اهللا عبد للشيخ يكن لم والتعبير الكالم هذا أن يؤكد مما النسخ بعض هامش على إال الكتاب في يوجد لم

 . عليه ومكذوب مزور هو بل

 عنـه  عبـر  كما – آخر ثوب في البحار كتاب هو العوالم كتاب فإن ، العوالم صاحب كالم هذا أن فرض على

 . العوالم في وجوده فيبعد البحار في يوجد ال الحديث وهذا ، - األعالم بعض

 صـفحة  الحديث لهذا يجد ولم مجلداً ١٢٨ البالغ كتابه وسط وفي وواردة شاردة كل سجل البحراني الشيخ لماذا

 .! ؟ ذلك منه تحقيس أال موسوعته داخل في فيها يسجله بيضاء

 أي وفـي  الحديث لهذا مصدره يذكر ولم ، ؟ كتاب أي وفي مصدره حديث لكل يذكر الذي البحراني الشيخ لماذا

 أو مستقلة ورقة في أو مؤلَّف في أو كتاب على خطه كان هل ؟ خطه وجد البحراني هاشم السيد كتب من كتاب

 . ؟ يذكره لم لماذا حينئذ ، إجازة في

 فلمـاذا  وآله عليه اهللا صلى النبي فضائل في نسيه كان فإذا السالم عليهم الخمسة فضائل مع يتناسب الحديث هذا
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 فـي  واحـد  موضع في ذكره وإنما . السالم عليهم الخمسة بقية فضائل في األخرى األجزاء داخل في يضعه لم

 . الهامش

 هاشـم  الـسيد  بخـط  ال يجده ولم حياته طيلة به يسمع ولم يره لم البحراني اهللا عبد الشيخ أن األقوى واالحتمال

 . غيره من وال البحراني

 عـدم  فـإن  ضـعفه  على يدلل مما - األلسن على يتناقل كان وإن - المعتبرة الكتب في الحديث وجدان عدم إن

 . وضعه احتمال يقوي مما عليه الواعي وجود مع الحديث على المعتبرة الكتب احتواء

 كتاب له عالم عن تنقل التي األخبار بعض على اعتراضه حول التهذيب من الصوم كتاب في الطوسي الشيخ قال

  : قال كتابه في توجد وال منصور بن حذيفة إلى منسوب خبر في كما شفهياً إليه نسب بل كتابه يضمنه ولم

 : وجوٍه ِمن ِبِه الْعمُل يِصح ال الْخَبر وهذَا

 . خْباِرألا ِمن الشَّواذِّ ِفي موجود هو ِإنَّما و الْمصنَّفَِة صوِلآلا ِمن ٍء شَي ِفي يوجد ال الْحِديِث اهذَ متْن َأن : َأحدها

ا وِمنْه :َأن فَةَ ِكتَابذَيِن حوٍر بنْصم هِحمر اللَّه ِريع ِمنْه و وفٌ الِْكتَابرعم ورشْهم و لَو  ـذَا  كَـانـِديثُ  هالْح 

 . ِكتَابه لَضمنَه عنْه صِحيحاً

ا وِمنْه : ذَا َأنه رخْتَِلفُ الْخَبلْفَاِظألا م طَِربضاِني معالْم ..... 

 فـي  يـذكره  ولم الصيام في الوارد الشاذ منصور بن حذيفة خبر على اعتراضه في الطوسي الشيخ ذكره ما إن

 الحديثيـة  الكتـب  فـي  يذكر لم فهو تماماً العوالم لكتاب ) الموضوع الكساء حديث ( من بنس لما مشابه كتابه

 وال المفيد كتب وال الصدوق كتب وال والوسائل والوافي كالبحار المتأخرة المجاميع أو األربعة كالكتب المعروفة

 . الطوسي كتب

 كتـبهم  من الكثير فإن كتبهم في السند لسةس رجال لذكره – البعض يزعم كما – صحيحاً كان لو الحديث هذا أن
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 . خاصة بصورة الكساء ولحديث عامة بصورة التطهير آلية تعرضوا وقد مشهورة

 سنداً تماماً القصة هذه عن يختلف ) المتواتر الكساء حديث ( فإن مختلف أنه فضال األلفاظ مختلق الحديث هذا أن

 . ومتناً

 ) المتـواتر  الكساء حديث ( المتواتر الخبر على وتقديمه به االعتراض يمكن ال له أصل ال الذي الخبر هذا أن

 . سابقة حلقة في المتقدم

 

 )٣( والوضع التواتر بين الكساء حديث

 ٢-الموضوع الكساء حديث

 الرِحيِم الرحمِن اللَِّه ِبسِم

 عنـه  والراوون تالمذته يحدث بها يحدث ما وعند مؤلفاته في اإلنسان يذكرها الراوي روايات أن المعروف من

 إلى أشار كما كتابه من ينقلها ولم مشافهة شخص من الروايات بعض قع لو وحتى ، عنهم فيروونها مؤلفاته من

 والراوي الناقل أن إال ، ورواياته كتبه بجميع أخبرنا : بقوله التراجم بعض في الفهرست في الطوسي الشيخ ذلك

 قبـل  ما أو شخص آخر إلى أولها من السند سلسلة تتفق أنه أما عنه يرويها مث كتابه في يسجلها سوف فإنه عنه

 ويوضع الشك يدخل بل جداً البعيد فمن ) الحديث ( هذا في كما كتاب في تسجل ولم مشافهة روايتها على األخير

 مـن  أكثر سندال سلسلة أن يعقل كيف وإال وكذبه وضعه على واضحة إلتزامية داللة فيه بل استفهام عالمة عليه

 ال الحـديث  هذا تذكر لم ثم الكساء وحديث التطهير آلية تعرضت وقد مشهورة مؤلفات له أكثرهم و شخصاً ٣٠

 صـلة  لها التي مؤلفاتهم وبعض السند سلسلة بعض إلى مختصر بشكل نشير اآلن ونحن بعيد من وال قريب من

  .......... التطهير وآية الكساء بحديث

 العوالم نسخة هامش في كتب كما – وأدعي الموضوع ) الكساء حديث ( سند سلسلة حول ابقةالس الحلقة في تقدم
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 : وهو البرهان صاحب البحراني هاشم السيد بخط الحديث هذا رأى مؤلفه أن

  هـ١١٠٩ أو : م١٦٩٦ هـ١١٠٧ سنة المتوفي التوبلي الكتكاني البحراني سليمان بن هاشم السيد

  : البحراني السيد مؤلفات

 يلتـزم  وال األخبـار  يجمع ممن المذكور السيد أن والمعروف دينية وأكثرها مؤلفا١٧٥ً قرابة كثيرة مؤلفات له

   الضعف غاية في كانت ولو األحاديث مختلف يجمع بل المشهورة بالكتب وال السند بصحة

 :التطهير بآية صلة لها التي البحراني السيد كتب

 فـي  أكانـت  سواء التطهير بآية صلة له مما منها الكثير وأن األخبار جمع يف وأكثريتها كتاباً ١٧٥ قرابة كتب

 بحديث صلة لها فإن غيرها أم إمامتهم على االستدالل أو سيرتهم أو السالم عليهم البيت أهل فضائل أو التفسير

 من أي في حديثال هذا يذكر لم لكنه نقله على الدواعي وتوفر الكتب هذه كثرة على أنه إال وآخر بوجه الكساء

  : فمنها كتبه

 أورد بسنتين وفاته قبل أي هـ ١١٠٥ سنة ألفه وقد طالب أبي بن علي إمامة على العامة المخالفين احتجاج -١

 غيره إمامة بطالن على قولهم من واحتجاجات السالم عليه المؤمنين أمير إمامة على العامة من احتجاجاً ٧٥ فيه

 . الحديث هذا فيه يذكر ولم ،

 ه١٠٩٧ سـنة  منه فرغ ) النصوص (بـ ويعرف مناف عبد من األشراف األئمة على النص في اإلنصاف -٢

 . مطبوع والكتاب  أحاديث ٣٠٨ على ويشتمل

 البيـت  أهـل  أحاديث على مشتمل ( هـ ١٠٩٥ سنة الحجة ذي ٣ في منه فرغ القرآن تفسير في البرهان -٣

 ) األسـتاذ  بحـار  فـي  يـذكر  لم مما منها بعض بل غريب بعضها عديدة كتب من أخذها وقد ... السالم عليهم

 ولـم  والسنة الشيعة كتب من حديثاً ٦٤ ونقل الكساء وحديث التطهير آلية تعرض وقد ، منتشر مطبوع والكتاب
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 . الموضوع الحديث هذا فيها ينقل

ـ ١٠٩٩ سـنة  منه فرغ السالم عليهم عشر اإلثني لألئمة واإلمامة الوصاية إثبات في النظر بهجة -٤  -٥ هـ

 .هـ ١٠٩٣ سنة منه فرغ السالم عليه لعلي الوصية إثبات في البهية التحفة

   وآله عليه اهللا صلى الخاتم النبي جدهم قبل كانوا الذين األنبياء على األئمة تفضيل -٦

 عمره آخر في ألفها وقد هـ ١١٠٧ منه فرغ الرسل من العزم أولي األنبياء على السالم عليه علي تفضيل -٧

   أزيد أو بيوم إكمالها بعد وتوفي مريضاً كان حين

 والكتـاب   كبيـر  كتاب هـ١٠٩٩ سنة منه فرغ السالم عليهم األطهار وآله محمد أحوال في األبرار حلية -٨

 . مطبوع

   الرضوية المكتبة في موجود هـ١٠٩٩ سنة منه فرغ عشر اإلثني األئمة فضل في النظر حلية -٩

  واألثر والكتاب العقل ببراهين السالم عليهم عشر اإلثني األئمة عصمة بيان في رالنظ عمدة -١٠

 الكساء وحديث التطهير آية نزول ذكر والعام الخاص طرق من اإلمام وتعيين الخصام وحجة المرام غاية -١١

 ٣٤ و الـسنة  ريـق ط من حديثاً ٤١ : منها البيت أهل في ونزولها المباركة اآلية حول حديثاً ٧٥ فيه وذكر فيه

 .  الشيعة طريق من حديثا

 فـي  النازلة اآليات فيه ذكر هـ١٠٩٦ سنة منه فرغ القرآنية بيته وأهل علي أسماء في النورانية اللوامع -١٢

 طبـع  ، فيها األحاديث من جملة وذكر التطهير آية ومنها ، آية كل بعد لها المناسبة األحاديث ويذكر البيت أهل

 . التحقق مع هـ١٤٢٩ سنة قم في طبعه وأعيد ـه١٣٩٤ سنة الكتاب

 . مطبوع . السالم عليه المؤمنين أمير مناقب -١٣

  حـديثاً  ١٢ على باب كل باباً عشر اثني على مشتملة عشر اإلثني األئمة أحوال في الثمينة والدرة اليتيمة -١٤
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 . الموضوع الحديث هذا تذكر ولم . الموضوع هذا في له كتب من غيرها إلى

  تعجب وقفة

 مـن  والـشيعة  السنة من البيت أهل في األخبار جمع على حريصاً كان المذكور البحراني هاشم السيد أن ومع

 وقـدر  كثيـرة  مؤلفات وله المشرب إخباري وهو – الرياض صاحب تعبير حد على – والغريبة المعتبرة الكتب

   ) .....العلماء رياض صاحب األفندي اهللا عبد الشيخ معاصره رآها

 فـي  روايتـه  مناسبة وتعدد إليه الماسة الحاجة مع الخبر هذا منها والكبيرة الصغيرة كتبه أحد يضمن لم ولكنه

  إمامتهم على االستالل في أو السالم عليهم البيت أهل فضائل

 بعـض  علـى  يملـي  فكان الكتابة على يتمكن ولم قواه المرض هد عندما حتى حياته آخر إلى يؤلف السيد كان

  قليلة أيام أو واحد بيوم وفاته وقبل حياته آخر إلى ذلك وكان يكتبون وهم تالمذته

 وقد ، العزم أولي األنبياء على السالم عليه علي تفضيل في رسالة مؤلفاته جملة من إن ( : الرياض صاحب قال

 ال وهو ، الطالب من ماعةج من بإلحاح أشهر أربعة الحركة على يقدر ال مريضاً كان حين عمره آخر في ألفها

 الرسالة تمت أن إلى يكتبونها والطلبة المسألة هذه في األخبار يملي وكان ومرضه ضعفه لغاية الكتابة على يقدر

 وألف ومائة سبع سنة ببحرين المرض ذلك من أزيد أو بيوم بعده – عنه اهللا رضي – توفي الرسالة تمت فلما ،

  ) الهجرة من

 وهو ؟ لغيره أو له كتاب أي وفي ؟ حياته تاريخ من يوم أي وفي ) الموضوع الكساء ديثح ( كتب متى فحينئذ

 . الكتب واختالف المواضيع مناسبات بحسب األحاديث كتابة يكرر الذي

  اإلجازات كتب ذكرتهم كما كثر عنه والراوون تالمذته إن ثم

 ومن غيرهم من أو منهم أحد يسمعه لم لماذا ؟ نهار ليل ، له المالزمون تالمذته المهم الخبر هذا يشاهد لم ولماذا
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 يعرفه أحد ال نكرة السيد وكأن . البحراني اهللا عبد بالشيخ الرؤية أو السماع انحصر ثم حياته طيلة عنه الراوين

 ....... بخطه الحديث هذا رأى الذي البحراني اهللا عبد الشيخ إال خارجها وال البحرين في ال

 ال البحرانـي  هاشم والسيد البحراني ماجد السيد الجليلين السيدين ترجمة في والتنقيب البحث بعد أنه : الخالصة

 عنه الراوين أو ماجد السيد تالمذة من البحراني هاشم السيد أن على نطلع ولم والرواية التلمذة صلة بينهما يوجد

   سنة ٨١ أو ٧٩ قرابة هاشم السيد ووفاة ماجد السيد وفاة بين أنه كما

  

  

 : للطبرسي االحتجاج كتاب

  : يلي كما أشخاص ٦ بين ردد وقد فيه مختلف الكتاب هذا صاحب : المؤِلف

 إليه الكتاب انتساب والمعروف ) هـ ٦٢٠ ( المتوفى الطبرسي طالب أبي بن علي بن أحمد منصور أبو هو هل

 . المهجة لثمرة المحجة كشف كتاب في طاووس ابن السيد نسبه .

 إليـه  نسبه . البيان مجمع تفسير صاحب )ه ٥٤٨ ( المتوفى الطبرسي بن الفضل بن الحسن بن ضلالف علي أبو

 . االسترابادي والمحدث والمجلي الئالي غوالي في األحسائي جمهور أبي ابن

 . األخالق مكارم كتاب صاحب الحسن بن الفضل بن بن الحسن نصر أبو

 . ) األنوار مشكاة ( كتاب صاحب الفضل بن الحسن بن علي الفضل أبو

 . الطوسي الشيخ تالمذة من الطبرسي الفضل بن محمد علي أبو

  . الطوسي الدين نصير لخواجة المعاصر الطبرسي محمد بن علي بن الحسن علي أبو

 . مؤلِّف هكذا على االعتماد يمكن فال الشخصيات هذه بين مردد فهو
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 العبـرة  كانـت  عقلية واحتجاجات نقلية روايات من تلفيقات رهاأكث ، لها أسناد ال مراسيل يعدو فال  الكتاب أما

 فـال  وإال عقلي كالم هو وإنما ، بها متعبد كروايات بها األخذ يرفضون العلماء فإن ثم ومن . باألسانيد ال بذاتها

   . سالفة تاريخية لحوادث سنداً كونه باعتبار الكتاب شأن من يحط الذي األمر منقوال بكونه عتبار

 

 : للطريحي المنتخب كتاب إلى الكساء حديث بةنس

  : ذلك على المالحظات

 ال المنتخـب  من النسخ بعض أن حيث فيها مشكوك األقل على أو صحيحة غير الكتاب هذا إلى النسبة أصل أن

 . الحديث هذا فيه يوجد

 هـذا  أن وذلـك  يـراً أخ إليه أضيف وإنما أصال للطريحي المنتخب كتاب في موجودا يكن لم الكساء حديث لعل

 مع غيره عن وال عنه ال الحديث هذا ينقل لم ولكنه كثيراً البحار في عنه ونقل المجلسي العالمة عند كان الكتاب

 التطهير آية حول ٥ باب ٣٥ المجلد في وعقد وواردة شارة كل يتتبع المجلسي أن حيث موجودة النقل دواعي أن

  فيه يذكره ولم

 يـذكر  ولـم  مرسلة أنها ) الكساء حديث ( الرواية هذه في يطالعنا ما فأول الكتاب إلى النسبة صحة فرض على

 . له قيمة وال فيسقط ، جابر عن روي أنه ذكر بداية بل لها سنداً الطريحي

 

 : المنتخب بكتاب التعريف

  : الذريعة صاحب قال

 المتـوفى  ، النجفي طريح بن مدأح بن علي محمد بن الدين فخر للشيخ ) والخطب المراثي جمع في المنتخب (

 مـن  شـيئا  يـذكر  باب كل وفي أبواب مجلس كل وفي مجلسا عشرين على مرتب . وألف وثمانين خمس سنة
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 المجـالس  " و " الطريحـي  مجـالس  " له ويقال مكررا طبع ...... ، ومراثيهم ومصائبهم البيت أهل فضائل

 . " الفخرية

 بن نقي علي الشيخ تأليف هو الذي ، " المحجة نهج " كتاب عن امختصر الكساء حديث نقل الكتاب حاشية وفي

 . األحسائي الدين زين بن أحمد الشيخ

 : وغيره الذريعة صاحب كالم من المالحظ

 سـيطرة  عـن  وخـرج  الناس عموم بين انتشر كتاب أنه إال مؤلفه قدر جاللة من بالرغم ) المنتخب ( كتاب أن

 الشهيد القاسم زواج قصة في كما والتزوير والوضع والنقيصة للزيادة تتعرض نسخه بل نسخه حفظ في العلماء

 . بكربالء

 ) الكبيـر  المنتخب ( له يقال فلذلك ، وأخرى فترة بين إليه يضاف ما ألجل وتتضخم تكبر قد الكتب هذه مثل أن

 . المطبوع على زيادات فيه والذي

 في يوجد ال ولعله ، الكساء حديث فيه يذكره لم ومما ونقص فيه فأزاد المنتخب كتاب انتخب المجهولين أحد أن

 . األصل

 بـن  أحمـد  الشيخ بن نقي علي للشيخ المحجة نهج كتاب من الحاشية في الكساء حديث نقل المتبرعين بعض أن

 . الكتاب أصل في أقحم ثم . هـ١٢٤٦ المتوفى األحسائي الدين زين

 خالل ) الموضوع الكساء حديث ( الحديث هذا كان أين - تقدم كما - هـ١٠٨٥ سنة توفي الطريحي الدين فخر

 يومنـا  إلى موجود وهو الهجري األول القرن منذ روي قد  المتواتر الكساء حديث ( أن مع ؟ أكثر أو سنة ألف

 . هذا

 . الطريحي منتخب كتاب في الحديث هذا نثبت أن يمكن ال أنه نصل هنا إلى
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 )٤( والوضع التواتر بين الكساء حديث

 ٣-الموضوع الكساء حديث

 الرِحيِم الرحمِن اللَِّه ِبسِم

 : الموضوع ) الكساء حديث (لـ السند دعوى

  للديلمي ) األخبار غرر ( كتاب في موجود ، المتداول الموضوع ) الكساء حديث( سند أن البعض ادعى قد

 : بالديلمي التعريف -١

 : الديلمي في العلماء أقوال

  له معاصراً كان أحدهم أن يعلم ولم كتبه من استفادة األجالء العلماء من عدد مدحه قد

 : فيه عاش الذي وعصره  الديلمي طبقة

 أنه إال والحكم المواعظ في ) القلوب إرشاد ( كتابه خالل من الديلمي أحرزها التي المتأخرة الشهرة من بالرغم

 تـاريخ  يعلـم  فلـم  التحقيق نحو على عاش العصور نم عصر أي في يعلم فال الزمنية الهوية مجهول يزال ال

 مـشايخه  يعلـم  حتى كتبه في ينقلها التي الروايات أسانيد يذكر لم كتبه في وألنه وفاته تاريخ يعلم لم كما والدته

 إال فيه عاش الذي التاريخ مجهول يبقى األمور فلهذه عصره فيحدد عنه رووا الذين تالمذته أو عنهم روى الذين

 . يأتي سوف كما والظن التخمين ونح على

  .......  مضطرب طبقته في كالمهم : الشيعة أعيان في األمين السيد قال

   : وعصره الديلمي لطبقة تحديدان يوجد أنه والحاصل

 .الخامسة أوائل أو الرابعة المائة أهل من فيكون . قبله أو المفيد للشيخ المعاصرين من أنه -١
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 . الهجري الثامن نالقر في عاش قد أنه -٢

  : الثاني القول

 : الهجري الثامن القرن في عاش الديلمي أن

 وهـو  تقدم كما وغيرهما الشيعة أعيان في األمين السيد إليه ومال الذريعة في الطهراني رجحه الذي القول هذا

  : يلي لما وذلك. الصحيح

   ،فيهتدوا العامة فيه ليرغب السنة أهل أخبارب األئمة آثار خلط على هذا كتابه في ورام تعمد: الطهراني قال

  القلوب إرشاد من الثاني الجزء في التشكيك

 ؟ ال أم الديلمي الحسن أبي بن للحسن هو هل المطبوع ) القلوب إرشاد ( من الثاني الجزء في التشكيك وقع قد

  : منهم األعالم العلماء من عدد فيه شكك فقد

  المجلسي لميذت األفندي اهللا عبد الميرزا -١

 .الجنات روضات صاحب والخوانساري -٢

 . األعيان في األمين والسيد -٣

 . ونحوها والنصائح المواعظ في األول المجلد ، مجلدين في الكتاب يقع

  . السالم عليه المؤمنين أمير فضائل في الثاني والمجلد

 التاسعة المائة علماء من أنه مع البرسي جبر الحافظ عن المناقب في أبيات نقل توجد الثاني في أن إلى مضافا

 . الديلمي بعد أي

 وأوعـز  المفيـد  الشيخ عن فيه حديثاً نقل أنه للديلمي الكتاب من الثاني الجزء نسبة صحة عدم على يدلل ومما

 المتـوفى  البحرانـي  هاشم والسيد ، البحار في هـ١١١١ أو هـ١١١٠ المتوفى المجلسي العالمة إلى مصدره
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  هـ١١٠٩ أو هـ ١١٠٧

 : أمرين أحد على يدل وهذا

 أثبتناه ما خالف وهو الهجري ١٢ القرن أهل من القلوب إرشاد كتاب من الثاني الجزء مؤلف أن على يدل -١

 . له الجزء هذا يكن فلم الهجري ٨ القرن في كان الديلمي أن من سابقاً

 ) الكـساء  حـديث  ( ومنهـا  غيره أصابت كما أصابته قد األثيمة التحريف يد ولكن له الكتاب يكون أن أو -٢

 . الموضوع

 . مر االحتمالين من وأي

 مؤلفاته في الديلمي منهجية

 كما واضحة بصورة وتوجهاته ووضعه منهجيته وعن نفسه عن الديلمي الحسن أبي بن الحسن محمد أبو تحدث

 بها يتصل وما واإلرشاد والحكمة وعظةالم على مؤلفاته في ركز فلذلك األخالقي والجانب العرفان إلى يميل أنه

  وتوجهاته هدفه يخدم ما مؤلفاته في ينقل وصار

 أن يريـد  ال ألنـه  كتبه مختلف في ينقلها التي للروايات األسانيد بحذف ملتزم أنه : :المنهجيه هذه إجمال ويمكن

  يداألسان ذكر إلى تصوره حسب بحاجة فليس الموعظة هدفه وإنما ضعفها أو صحتها يؤكد

  األخبار غرر بكتاب التعريف

  ) األخبار غرر ( كتابه في الديلمي منهجية

 وأعـالم  ، القلوب إرشاد كتابي ومنها السابقة كتبه بقية في سلكها التي المنهجية نفس هذا كتابه في الديلمي اتبع

 : األمور بعض إلى هنا ونشير ، الدين

 : األسانيد حذف-١
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 العلماء عند مشهورة المناقب وهذه : قال المناقب من السالم عليه المؤمنين أمير به تفرد فيما الرابع الفصل وفي

  ) أسانيدها بحذف شافياً بياناً وبينتها سرداً والنقل العلم أهل

 فقد للكراجكي ) الفوائد كنز ( كتاب في كما الكتب بعض من كاملة الفصول بعض ) األخبار غرر ( في نقل -٢

 . ذكره المتقدم ) اإليمان نهج ( عن نقله ما وكذلك ، السالم عليه نينالمؤم أمير مولد نقل

 . السند عن فضال عليه اعتمد كتاب أو مصدر بدون واألخبار األحاديث من الكثير نقل -٣

 . مصادرها بعض إلى قليال وأشار السنة أبناء كتب من هي إنما ينقلها التي األخبار أكثر -٤

   والكذب والوضع التحريف يد فيها لعبت قد والتي الخرافية يةالخيال األخبار بعض نقل -٥

 

 : األخبار غرر كتاب في الكساء حديث

 : للديلمي ) األخبار غرر ( كتاب قيمة السابقة األبحاث من لنا تبين

 . مسنداً واحداً حديثاً يذكر ولم أحاديثه مصادر يهمل ما وكثيراً مراسيل كتاب وأنه -١

 . الكثير الشيء الشاذة الغريبة ثاألحادي من وفيه -٢

 أنه البعض وصرح ) األخبار غرر ( كتاب في موجود وأنه الموضوع الكساء لحديث والترويج التهويل بعد -٣

 . الواقع خالف ذكر ما تبين ذلك وغير فيه مسند

  : قسمين على ) األخبار غرر ( في الديلمي ذكره الذي الكساء حديث أن : والخالصة

 سـلمة  أم عـن  ٥٧ ص فـي  إليه أشار قد والديلمي )١( الحلقة في نقله منا تقدم الذي المتواتر لحديثا : األول

.........   

 األحاديـث  مـن  لجملـة  تلخيص ضمن في ساقه ألنه محفوظاته من ولكن سلمة أم برواية الحديث نقل أنه يبدو

 .والفضائل



 ٣٢

 : فقال يلي ما يالديلم نقل الموضوع الكساء حديث من المقطع حول : الثاني

  ........ سماواتي وسكّان مالئكتي يا () : للمالئكة وتعالى سبحانه قال الكساء تحتَ دخلوا لما ذكروا أنهم حتى (

 : أمور عدة الكالم هذا على والمالحظ

 الـسماوي  نسخة أما فقط )م(بـ المطبوعة في لها المرموز طهران جامعة نسخة في موجود المقطع هذا أن -١

  أساساً المقطع هذا فيها وجدي فال

٢- في اختالف مع مسندا الكساء حديث رأى انه فيه ذكر   .... .األخبار غرر ( في الحديث هذا أن ... ُأدِعي 

 منتهـى  ( اآلخر وكتابي ) المشحون الفلك ( كتابي في إسناده وذكرت ، للديلمي ) األخبار غرر ( كتاب في متنه

  ) األصول علم إلى الوصول

 إدعـاه  فمـا  ) األخبار غرر ( فيها بما الديلمي كتب في مسنداً واحد حديث يوجد ال أنه تقدم مما تبين لقد كنول

 . محله غير في آبادي السلطان

 

 )٥( والوضع التواتر بين الكساء حديث

 ٤-الموضوع الكساء حديث

 الرِحيِم الرحمِن اللَِّه ِبسِم

 ؟ العلوي كتاب في موجود الحديث هل

 : الكساء وحديث ١٢٤٦ المتوفى األحسائي نقي علي الشيخ

  .) الطريحي منتخب في مما أخصر لكنه الكساء لحديث عنه النقل ورأيت ( : الذريعة صاحب قال

 

  ؟ الجنان مفاتيح في موجود الكساء حديث هل



 ٣٣

 صـاحب  روى : عنـوان  تتح المتداول الكساء حديث والمعربة الفارسية الطبعة الجنان مفاتيح آخر في مذكور

  ..... السالم عليها الزهراء فاطمة عن األنصاري اهللا عبد بن جابر عن صحيح بسند العوالم

 .!؟ الجنان مفاتيح في الحديث هذا وضع الذي من

 . الحديث من الجنان مفاتيح كتاب مؤلف موقف نتبين أن علينا السؤال هذا عن اإلجابة قبل

 : الحديث ذاه من القمي عباس الشيخ موقف

 مـن  أول هو ولعله سلبياً موقفاً الحديث هذا من هـ١٣٥٩ /٢٢/١٢ المتوفى القمي عباس الشيخ موقف كان لقد

 : وذلك الحديث هذا في طعن

 عليه الحسين اإلمام حياة حول الخامس الباب في ) ٧٨٨ ص ١ ج اآلمال منتهى ( كتابه في له تعرض عندما -١

 . الطيبة المدينة إلى السالم عليهم البيت أهل معاوية بن يزيد إرسال في : التاسع الفصل في . السالم

 : تذييل : عنوان تحت

 هذا أن الكساء أصحاب بخامس الحسين جابر توصيف(و السالم عليه الحسين لإلمام األربعين زيارة نقل أن فبعد

 رواها الذي المتواترة المعروفة حاديثاأل من الطيبة الخمسة اجتماع وحديث ، المعروفة الشائعة ألقابه من اللقب

 المعـروف  الكساء حديث أما ( :  قال أن إلى ).... اجتماعهم بعد فيهم التطهير آية نزلت وقد ، والعامة الخاصة

 بهـذه  ، للمحـدثين  المتقنة والمجامع الحديث أصول وفي المعتبرة المعروفة الكتب في يورد لم فإنه اآلن عندنا

  ) المنتخب كتاب خصائص من هذا بأن ولالق ويمكن الكيفية

 مؤسـسة  طبـع  المعرب ٧٨٨ . ص ١ ج القمي عباس للشيخ ) واآلل النبي تواريخ في اآلمال منتهى (:  انظر

 . هـ١٤٢٢ سنة الخامسة الطبعة ، المشرفة بقم - المدرسين لجماعة التابعة اإلسالمي النشر

 . للكتاب الفارسي األصل وكذلك



 ٣٤

 الناشـرين  أن أو . الموضـوع  الكساء حديث في الطاعن األخير المقطع هذا وحذف الكتاب ربع البعض ولكن

 . حذفوه قد للكتاب والطابعين

 – م٢٠٠٣ سـنة  بيـروت  اإلسالمية الدار طبع ، التقي نادر ترجمة :٦٢٣ ص ١ج اآلمال منتهى : مثالً انظر

  هـ١٤٢٣

 ، محبـين  : نشر ، قم هـ١٤٢٧ م٢٠٠٦ سنة الثالثة عةالطب ، سرور طبع ٦٢٣ ص ١ج اآلمال منتهى :وكذلك

  . فدك ومكتبة

 .!!! ؟؟؟ األهواء مع يتالءم ال الذي بالتراث العبث بدأ فهل

 )اآلثار ودرر األخبار غرر( كتاب وله : الديلمي ترجمة القمي عباس الشيخ قال : واأللقاب الكنى كتابه وفي -٢

 في فهد ابن الشيخ عنه وينقل األول الشهيد عصر في كان أنه والظاهر ، ) المؤمنين صفات في الدين أعالم (و

 متفـردات  مـن  يعـد  الذي المشهور الكساء حديث إن : قيل الديلمي الحسن أبي بن الحسن بعنوان الداعي عدة

   . ) ره ( الشيخ هذا غرر في موجود الطريحي منتخب

 . مفصل بشكل للديلمي ) األخبار غرر ( كتاب عن الحديث تقدم وقد

 . غيره ينقله ولم منتخبه في الطريحي متفردات من الحديث هذا يعد فهو

  

  : الجنان مفاتيح كتاب في التزوير

 أن أراد ولمـا  حياتـه  في األولى الطبعة وطبعه هـ١٣٤٤ سنة في الجنان مفاتيح كتابه القمي عباس الشيخ ألّف

 يـضيف  أن احتـاج  األولى الطبعة بعد أنه الملحق مقدمة في وقال : ملحقاً له جعل الثانية الطبعة في عليه يزيد

 جعل لذلك والمحرفين الفضول أهل من كتابه في والزيادة التحريف باب يفتح ال وحتى واألدعية الزيارات بعض



 ٣٥

 التـي  المطالب عدد عين ذلك على حرصه شدة ومن إليه وينسبه كتابه في يزيد أن ألحد يجز لم ثم الملحق هذا

 عليه وأن حرف أو واحدة بكلمة كتابه في يتصرف من على دعا ثم مطالب ٨ وهي األولى الطبعة على أضافها

 : المعربة الطبعة في كما كالمه نص وإليك.المتصرفين على السالم عليهم واألئمة ورسوله اهللا لعنة

 إليـه  أضـيف  نأ األقطـار  في نسخه وانتشرت الجنان مفاتيح كتاب تأليف من فرغت ما بعد بالبال خطر لقد (

 فـتح  كانت رأيت فيما الكتاب إلى اإلضافة ولكن – قال أن إلى – ..... إليها الحاجة تشتد إضافات الثانية للطبعة

 أو إضافة الكتاب في متصرفين الفضوليين بعض فتحه يغنم قد باب وهو الجنان مفاتيح كتاب في للتصرف الباب

 لم ذلك وألجل ) الجنان مفتاح ( كتاب في مشاهد هو كما الجنان مفاتيح باسم األهواء به عبث ما فينشرون حذفاً

 القهـار  اهللا لعنة إلى أدع وإني الثمانية المطالب هذه على يحتوي بملحق ذيلته وإنما شيئاً الكتاب أصل من أغير

 وها بشيء نالجنا مفاتيح كتاب في عبث من السالم عليهم األطهار واألئمة وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول ولعنة

  ).... الثمانية المطالب تلك أورد أنا

 . فيه اآلن الموجود الكساء حديث الثمانية المطالب هذه في القمي يذكر ولم

 إن قـال  ثانيـاً  ملحقاً له جعل قد هـ١٣٥٩ سنة في الفارسية وباللغة الخامسة للنسخة للكتاب الخطاط إن ثم

 .ثاٍن كملحق هو ذكرها ثم لطولها وتركها األدعية بعض إلى أشار قد القمي عباس الشيخ

 . السالم عليه الحسين اإلمام صالة بعد دعاء -١

 . السالم عليه الجواد زيارة صالة بعد به يدعى ما -٢

 . السالم عليهم األئمة أبناء زيارة -٣

  . عرفة يوم في به يدعى ما -٤

 . األخالق مكارم دعاء -٥



 ٣٦

 .الكساء حديث اهذ فيه يذكر لم الملحق هذا في وحتى

  

  : التحريف تطور

 بـآخر  ُألحق حيث الحديث هذا ومنها فيه مؤلفه يكتبه لم ما إليه وأضيف كثيرة أشياء الجنان مفاتيح في زور لقد

 : واضعه وقال الكتاب

 معـوال  كتاب عن نقال الشريف الكساء حديث بذكر ارتأينا للكتاب وإتماماً المؤمنين من كثيرة لطلبات استجابة (

 الزهـراء  فاطمـة  عن األنصاري اهللا عبد بن جابر عن صحيح بسند البحراني اهللا نور بن اهللا عبد للشيخ العلوم

  ).... السالم عليها

 الـذين  هـم  الناشرون وإنما الكتاب من يكن لم الحديث هذا أن ناشروها اعترف الحروفية الطبعات بعض وفي

 طبعتنـا  نهاية في ) الكساء حديث ( الحديث هذا أوردنا ( امشاله في الطابعين بعض قال ووضعوه فيه تصرفوا

 النجـف  طبعة : انظر . ) للفائدة توخياً الناشر أضافها حيث المعربة الحجرية الطبعة نهاية في لوروده نظراً هذه

  : داخله إلى الكتاب أخر من . ٦٨١ ص

 رغم على الجنان مفاتيح كتاب إلى وأضيف حديثال هذا وِضع والعربية الفارسية الالحقة الطبعات وفي أخيراً ثم

 . !! صحيح بسند أنه واضعه وقال مؤلفه أنف

 بيروت في مقدمتها المؤرخة الحروفية األعلمي طبعة ففي الكتاب داخل إلى نزل الكساء حديث أن ذلك من وأكثر

 ووضعه ٢٨٨ ص في ووضع وسطه إلى الكتاب آخر من الحديث هذا نُقل م٢٥/٩/١٩٩١ = ه١٧/٤/١٤١٢ في

 عـن  صحيح بسند البحراني اهللا نور بن اهللا عبد للشيخ العلوم عوالم كتاب عن نقال الكساء حديث : عنوان تحت

 ).... السالم عليها الزهراء فاطمة عن األنصاري اهللا عبد بن جابر



 ٣٧

 أن ارتأينـا  ونحن ، به الناشرين بعض ألحقه بل الكتاب أصل من ليس الشريف الحديث هذا : الهامش في وقال

 . ) الناشر ( الشدة وقت في له المؤمنين تالوة ولكثرة للفائدة تماماً هنا نذكره

 . الكتاب أصل في وضعه ذلك مع ولكن الكتاب أصل من ليس أنه يعترف فهو

  . داخله في ووضعه قدمه أن إلى باألخير الثاني الملحق من األخالق مكارم دعاء نقل ١١٣ ص في أنه كما

  

  : الخط كبير مفاتيح

 أبـو  الـسيد  عليـه  أشرف والذي طهران في هـ١٣٨٢ سنة في وطبع النجفي المرعشي السيد وصححه انتخبه

 . المرعشي القاسم

  ) األنصاري اهللا عبد بن جابر عن صحيح بسند ، كساء شريف حديث ( ٣٥٤  ص في ذكر

  . السند ينقل ولم المستند يذكر ولم

  

  

 

 : !!؟ للحديث آخر طريق يوجد هل

 والـده  عـن  يرويه ) الموضوع الكساء حديث ( الحديث لهذا سنداً لديه أن المعاصرين األجلة السادة بعض ذكر

 الـشيخ  عن ، والدي عن أرويه فإني ، الشريف الكساء حديث بها أروي ما المذكورة طرقي جملة ومن ( : فقال

 ، الجعفـي  يزيد بن جابر عن ....... األنصاري مرتضى الشيخ عن ، النوري حسين الميرزا عن القمي عباس

 فاطمة الكبرى الصديقة ، وموالتنا سيدتنا عن ؛ جميعاً عليهم تعالى اهللا رضوان األنصاري اهللا عبد بن جابر عن

 اهللا صـلى  اهللا رسول أبي علي دخل: قالت أنها وسلم وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول بنت السالم عليها الزهراء



 ٣٨

  .ه١٤٢٦ /ذق/٢٩ : مؤرخة إجازة من  ...... األيام بعض في وآله عليه

 

 : ذكر ما على المالحظة

 الكـساء  حـديث  أمـا  ( : وقـال  الحديث هذا صحة عدم إلى أشار من أول هو لعله القمي عباس الشيخ أن -١

 ، للمحدثين المتقنة والمجامع الحديث أصول وفي المعتبرة المعروفة الكتب في يورد لم فإنه اآلن عندنا المعروف

   ) المنتخب كتاب خصائص من هذا بأن القول ويمكن الكيفية بهذه

  .؟ المعتبرة الكتب في يوجد لم أنه ويقول ينكره لماذا السند هذا لديه القمي عباس الشيخ كان إذا -٢

 . ؟ ماوغيره اآلمال ومنتهى الجنان مفاتيح كتبه في يودعه لم لماذا يرويه القمي عباس الشيخ كان وإذا -٣

 أحدهم ينقل ولم الكساء وحديث التطهير آلية فيها تعرضوا مؤلفات لهم وأكثرهم راوياً ٤٠ قرابة السند سلسلة -٤

 وال بحـاره  فـي  الثاني المجلسي وال مستدركه في النوري يذكرها فلم ) الموضوعة الكيفية بهذه ( الرواية هذه

 بـن  علي وال الكافي في الكليني وال ، كتبه في الصدوق وال ... وال... وال الفقيه على شرحه في األول المجلسي

  . غيرهم وال تفسره في إبراهيم

 : الكساء حديث سند في التحقيق كتاب

 . العوالم هامش على المكتوب السند سلسلة بترجمة وقام البعض كتب هكذا

  . فراجع السلسلة هذه عن الحديث تقدم وقد

 : والخالصة

 الحبيـب  عـن  األخبـار  به استفاضت مما السالم عليهم والحسين والحسن وفاطمة علي في التطهير آية نزول

 . المسلمين فرق عند المصطفى

 سـلمة  أم منزل في لهم ودعا اليماني بالكساء جللهم وآله عليه اهللا صلى األعظم الرسول وأن الكساء حديث أما



 ٣٩

 الكساء بيوم الحادثة فيه حصلت الذي اليوم فوعر ، الكساء بأصحاب هؤالء سموا حتى األخبار به تواترت فمما

 . الكساء أصحاب بخامس السالم عليه الحسين اإلمام وعرف.

 يضع أن البعض حاول هؤالء بها اختص وما السامية والفضيلة الجليلة العظيمة الحادثة هذه على التغطية وألجل

 موجودة أنها أدعي وقد ) الكساء حديث ( اسمب السالم عليها الزهراء فاطمة النساء سيدة إلى نسبها خرافية قصة

 . ذلك يثبت ولم كتاب من أكثر في

 لألسـباب  ذلـك  يثبت ولم البحراني اهللا عبد للشيخ ) العلوم عوالم ( كتاب في موجود الحديث هذا أن أدعي فقد

 :التالية

 ولم.األخرى النسخ دون النسخ بعض وفي الحاشية في ) العلوم عوالم ( كتاب في الحديث هذا أضيف قد أنه -١

 . كتب مما بريء البحراني اهللا عبد فالشيخ. !؟ العلوم عوالم حاشية على القصة هذه كاتب هو من يعلم

 ما أن يضمن الذي من منه الدعوى هذه وأن البحراني اهللا عبد الشيخ هو الحاشية هذه كاتب أن فرض على -٢

 . البحراني هاشم السيد خط هو البحراني الشيخ رآه

 ال بالوجـادة  عليـه  اطلع ألنه نفعاً يجدي ال فهذا البحراني الشيخ ووجده هاشم السيد بخط أنه فرض وعلى -٣

 . بالرواية

 .؟ حياته طيلة له المالزمين البحراني هاشم السيد تالمذة من أحد الخط هذا على يطلع لم لماذا -٤

 غاية مثل الكساء لحديث فيها تعرض التي كتبه في راألخبا جمع على الحريص البحراني السيد ينقله لم لماذا -٥

  .؟ وغيرهما البرهان وتفسير المرام

 فـي  الحديث لهذا منهم واحد يتعرض لم لماذا . راوياً ٣٠ من أكثر بلغت العوالم في المزعومة السند سلسلة -٦

 ، الحـديث  هذا يذكر ولم افيه الكساء لحديث وتعرض عديدة مؤلفات له منهم والكثير مختصراً ولو ويرويه كتبه



 ٤٠

  . واختالقه وضعه عن ينبئ مما

 . األسانيد في كافية خبرة لديه تكن لم السند سلسلة واضع أن -٧

 . البحراني ماجد السيد عن البحراني هاشم السيد رواية تثبت لم -٨

 . الكركي علي الشيخ عن األردبيلي المقدس رواية تثبت لم -٩

 قـد  فلعلـه   النـسخ  بعض في وجد وإنما ) المنتخب ( كتابه في الحديث هذا عوض الطريحي أن يثبت لم -١٠

  إليه أضيف

  السالم عليها الزهراء فاطمة عن روي بعنوان عنه عبر فقد مرسل فهو المنتخب في وجوده فرض وعلى -١١

 . للديلمي ) األخبار غرر ( كتاب في مسنداً الحديث هذا يثبت لم -١٢

 روي أنـه  يثبـت  ولم ، معتمد معتبر كتاب في روي أنه يثبت لم ألنه بالوضع الحديث اهذ عن عبرنا إنما -١٣

 . له أصل ال فهو ضعيف بسند حتى

 فيـه  المطـابع  يد لعبت قد والتي المحرفة الكتب من القمي عباس للشيخ ) الجنان مفاتيح ( كتاب أصبح قد -١٤

 . مطالبه في وأخر وقدم وأمثاله الحديث هذا إليه أضيف فقد كثيراً

 العـصمة  بيـت  أهـل  إلـى  تنسب التي والفضائل واألحاديث العقيدة نقل في المعتمدة المصادر من بد ال -١٥

 . السالم عليهم الزهراء وفاطمة واألئمة وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول من والطهارة

 عن التحدث أو إليهم األخبار نسبة في الناس سائر من شأناً أقل السالم عليهم البيت أهل يكون أن يصح ال -١٦

 جنايـة  هذه فإن عنه أخذ كتاب أي ومن ناقل أو قائل أي ومن ودب هب مما أساسية مرتكزات وجعلها سيرتهم

 . السالم عليهم وشأنهم قدرهم من وحطٌ السالم عليهم البيت أهل قدسية على

 عليهم البيت أهل فضائل في والتمييز لتعرفا في القواعد من جملة لنا وضع السالم عليه الرضا اإلمام إن -١٧



 ٤١

  عنه نقلها التي محمود أبي ابن صحيحة في السالم

 : قَاَل محموٍد َأِبي بِن ِإبراِهيم عن صحيح بسند  السالم عليه الرضا أخبار عيون في الصدوق الشيخ روى فقد

 فَـضِلكُم  و الـسالم  عليه الْمْؤِمِنين َأِميِر فَضاِئِل ِفي َأخْباراً ِعنْدنَا نِإ اللَِّه رسوِل ابن يا : السالم عليه ِللرضا قُلْتُ

 لَقَـد  ، محمـودٍ  َأِبـي  ابن يا : فَقَاَل ؟ ِبها َأفَنَِدين  ِعنْدكُم ِمثْلَها نَعِرفُ ال و مخَاِلِفيكُم ِروايِة ِمن ِهي و الْبيِت َأهَل

 نَاِطٍق ِإلَى َأصغَى من () : قَاَل وآله عليه اهللا صلى اللَِّه رسوَل َأن السالم عليه جدِه عن ، َأِبيِه عن ، َأِبي َأخْبرِني

فَقَد هدبع ، فَِإن ِن النَّاِطقُ كَاناللَِّه ع زع لَّ وج فَقَد دبع اللَّه ، و ِإن النَّاِطقُ كَان نع ِإبِليس فَقَد دبع ِليسِإب ((. 

ا قَاَل ثُمضا)  السالم عليه ( الري نوٍد َأِبي ابمحم خَاِلِفينَا ِإنوا معضاراً واِئِلنَا ِفي َأخْبفَض ا ولُوهعلَى جثَـةِ الثَ ع 

 : ِفينَا الْغُلُو النَّاس سِمع فَِإذَا.َأعداِئنَا  ِبمثَاِلِب التَّصِريح : وثَاِلثُها. اَأمِرنَ ِفي التَّقِْصير : وثَاِنيها. الْغُلُو : َأحدها: َأقْساٍم

ـ  مثَاِلـب  سـِمعوا  ِإذَا و. ِفينَا اعتَقَدوه : التَّقِْصير سِمعوا ِإذَا و ِبربوِبيِتنَا الْقَوِل ِإلَى ونَسبوهم ِشيعتَنَا كَفَّروا اِئنَاَأعد 

اِئِهممونَا : ِبَأساِئنَا ثَلَبمِبَأس قَدقَاَل و اللَّه زلَّ عجال { ووا وبتَس الَِّذين ونعدي وِن ِمنوا اللَِّه دبسفَي واً اللَّهدـرِ  عِبغَي 

 ، فَارقْنَاه فَارقَنَا من و لَِزمنَاه لَِزمنَا من فَِإنَّه طَِريقَتَنَا فَالْزم الًاِشم و يِميناً النَّاس َأخَذَ ِإذَا : محموٍد َأِبي ابن يا } ِعلٍْم

نَى ِإنا َأدم خِْرجَل يجالر اِنآلا ِمنيم قُوَل َأناِة يصِذِه ِللْحاةٌ هنَو ثُم ِديني ُأ ِبذَِلكربيو نِمم ـا . خَالَفَهي  ـنِبـي َأ اب 

  ) ِخرِةآلا و الدنْيا خَير ِفيِه لَك جمعتُ فَقَد ِبِه حدثْتُك ما احفَظْ محموٍد

 يتساهلوا ال وأن العقيدة أو األحكام أو الفضائل في كانت سواء عنهم تنقل التي األحاديث توثيق إلى يدعو فاإلمام

 بـه  شـهدت  مـا  والفضل باب من أثبت فهي مخالفيهم يقطر ومن البيت أهل فضائل في أنها بدعوى نقلها في

 ومتعددة مختلفة والوضع الدس أساليب ألن السالم عليه الرضا اإلمام عند صحيح غير التصور هذا فإن األعداء

 فَقَد نَاِطٍق ِإلَى َأصغَى من ( : وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول عن المروي بالحديث يريده ما على اإلمام واستشهد

هدبع ، فَِإن ِن النَّاِطقُ كَاناللَِّه ع زع لَّ وج فَقَد دبع اللَّه ، و ِإن النَّاِطقُ كَان نع ِليسِإب فَقَد دبع ِليسِإب (. 



 ٤٢

 قتوثي من بد وال هللا عابداً يكون لها فالمصغي اهللا عن تتحدث كانت فإن عنها يصدر التي الجهة يترجم فالحديث

 . تعالى هللا عابداً ويكون سمع بما اهللا ويدين الجهة تلك من أنه السامع يطمئن حتى الجهة تلك إلى الطريق

 هـذا  . إلبلـيس  عابداً فيكون به ودان الناطق لذلك السامع أصغى وقد إبليس خط تمثل جهة عن الناقل كان وإن

 الشرعية األحكام في والمروي المنقول كان لو حينئذ فكيف السالم عليهم البيت أهل فضائل عن يتحدث والسائل

 . بمضمونها يعتقد أن السامع على يجب الذي اعتقادي جانب عن تتحدث كانت لو منها وأشد

 عليهم األطهار بيته أهل إلى يسند أو وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول إلى يسند عندما النقل في التساهل يجوز فال

 . سمع بما يتدين السامع فإن العقيدة في أو الفضائل في أو األحكام في كان سواء السالم

 حينئـذ  فكيف عنها المنقول الجهة تلك كانت مهما النقل حالة في التحرز وجوب على المتشرعة سيرة قامت فقد

 .؟ الكريم القرآن عدل النبوية السنة يمثلون وهم تطهيراً وطهرهم الرجس عنهم اهللا أذهب الذين البيت أهل عن

  

 


