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 كلمة العدد

 Ü  

ه يتسع. بهذه الكلمات نستهل افتتاحية  كل    وعاء العلم فإنَّ
ّ
وعاٍء يضيُق بما فيه، إال

ة التي است عدد جديد ة العلميَّ
َّ
في كّلِّ  بعتو ست عددها السادس وهي تلمكمن املجل

 عدٍد بحوث
 
جديدة وتحقيقات متتابعة، ويتلقاها قراؤها باالرتياح والقبول، وتتسع لها  ا

ها بالنقد البّناء، ومن هذا وذاك تنبثق الطاقة رفدو آلراء ويصدورهم فيعودوا عليها با

  ،ومن تالقح االثنين ،التي تدور بها عجلة النتاج العلمي
 
ثمر الحركة العلمية نشرا

ُ
ت

 وقراءة.

 مما يمكن  إنا وإْن كنا نعتقد
 
 جزء  يسيرا

ّ
تنا هذه ال يشكل إال

ّ
بأن ما يطرح في مجل

متخصصين  ،أن تجود به قرائح العاكفين على الدرس العلمي العالي في الحوزة العلمية

، غير أنا 
 
 أملكما -ورّوادا، وباحثين وطالبا

 
 ُيقتفى -عنا سابقا

 
  ،أردناها مصباحا

 
ومثاال

 ملتتبع تبّحر في مسألة علمية  ُيحتذى، ووعاء  يتسع لفكر يستجد،
 
وبارقة تلمح، وديوانا

 لغيره ُينّقح بها ويغني مساعيه، فيجد في بعض 
 
 ومصدرا

 
 لها فيه، ورافدا

 
فيكون حافظا

إذ تتميز هذه الكتابات عادة  ؛أعدادها بعض ضالته، مع قرب املأخذ وسهولة الطلب

مطروحة، واإلحالة على مصادر باملوضوعية واملواكبة للحديث من اآلراء في كل مسألة 

 البحث واالستفادة.

ومن هنا نجدد الدعوة للباحثين واملهتمين بكتابة البحث العلمي بأن يغتنموا 

الفرصة ويستغلوا الدعوة للكتابة في موضوٍع من املوضوعات التي تهتم بها املجلة، ممن 

 في أذهانهم لوارداتها
 
مع صادرات  تراكمت عندهم مواد العلوم ووجدوا تفاعال

منعكسات أفكارهم، وتأمالت أذهانهم، وتدقيقات التتبعات واملراجعات، قبل تشتت 



األفكار، وغوائل الحوادث واأليام، وعلو سلطان النسيان، ليدفعوا كل ذلك بالتقييد 

 والكتابة وكما وردت به الوصية بتقييد شوارد العلم بكتابتها.

 جدي
 
 طارفا

 
، يرّوج كاتبه لسوق كما لعلَّ القارئ يجد فكرا

 
 رقيقا

 
 شيقا

 
، وتحقيقا

 
دا

 عن هذه العلوم األص من كان العلم الشرعي فيه ويجذب
 
يقترب من غاياتها ، لةليبعيدا

 النبيلة، ويتعّرف على مضامينها فيقلع عن شبهة ويتأمل في حكمة.

هذا، وال يفوت الكاتب اللبيب تشّوق القراء واملهتمين إلى املوضوعات الجديدة 

واملستحدثات العصرية كموضوعات تجلي املفاهيم الشرعية بوضوح، حيث كانت 

تطبيقات واضحة لقواعد األصول والفقه ومضامير تجري فيها جياد الروايات املعتبرة، 

ومختبرات تنقح فيها املباني املختلفة والنظريات العلمية التي تفتقت عنها أذهان العلماء 

ة بأقص ى الطاقات البشرية في فهم مرادات هللا تعالى واملفكرين الشيعة االثني عشري

ة ،ورسوله  وُسنَّ
 
. ،كتابا

 
 وحديثا

 
 قديما

ة مع حبها وحرصها على نشر نتاج كل يراع كاتب 
َّ
وتجدر اإلشارة إلى أن إدارة املجل

 جاد أ
ّ
ها تتبع خطة في عملها تقتضإتقن أسبابه وأختبر أدواته، إال األهداف التي  هاينَّ

ة وتأمل في تحقيقها في مستوى معين من الضبط العلمي والفني
َّ
والذي  ،رسمتها للمجل

يحتم عليها العرض على لجنة علمية، تتفضل بالتدقيق في املفاصل املهمة من البحوث 

رغبة في ترويج البحوث العلمية ومساعدة في  ؛باذلة نفسها ومقتطعة من وقتها

ع أنظارها في استيفاء البحوث بتواملجلة ت ،مواقع النظر بها إلىأصحا وإرشاد إنضاجها

 لتطرق االشتباه والخطأ في  هالحد املطلوب الذي يؤهلل
 
للنشر بصورة ال تدع مجاال

مما ال يمكن تصحيحه ولو بتنزيله على أي من النظريات العلمية  ،املادة العلمية

إليه تطور العلم، أو كان موضع  املقبولة أو الصالحة للبناء عليها بحسب ما انتهى

 زاها على حسن جدها.شكر هللا سعيها وج عناية العلماء على اختالف مشاربهم.

سعوا بهّمة ممن لكثيرين لوفي هذا السياق نتقدم بالشكر البالغ والثناء الواسع 

ة بالصورة التي تظهر فيها
َّ
ويسهرون على تتبع إخراج  ،عالية من أجل إخراج عمل املجل



البحوث خالية من النقص والخطأ وبالغة حّد التمام إن لم يكن الكمال من كل 

زاهم هللا بأفضل ما عملوا وعاملهم بلطفه ملا ج ،الجهات التي يحتاجها مثل هذا العمل

موا.  قدَّ

 وأملنا في الباحثين الكرام األريحية واالنبساط فيما نعتذر لهم عنه مما يعرضون 

علينا من مجهوداتهم إذا وجدنا أنه ال يناسب خطة املجلة، أو السقف الذي وضعته 

 لعمل قد يكون لقبول البحث وانسجامه مع أهدافها، وهذا ال يعني إزّ 
 
راء  أو بخسا

البد لكل صاحب مشروع أن ينتقي ما يالئم  هأضنى كاتبه وأحكم بنظره أسبابه، بل ألن

ه بها، وربما يخطئ البصير قصده، ويجد الباحث غايته الطريقة التي يريد توصيل غايت

 لجميع املشتغلين بالعلم.و  لنا عند غيرنا، ونسأل هللا تعالى التوفيق
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: 
  نبذة عن الطاووس:

الطاووس هو من  مجلنا الطرنول رنا لننا من  مجون ا زرنول الروفن, ا   و ن,            
ة لوشنه  لكثن    الطرنول رهةن,و ووهنواو    كثن عاا  وهنو من  مج   0444وبا ومجول ظهول له 

كنا مجاناا ال ناو رو نيه ًنرااو ًناولاو  وكنا  و  ن   من            ولاله  وكنا  ملنا     
 األز ل, ا شوو , الياخ ة ووق  ا على ا ائ ة حمّلى ر وشه اجللرا.  

وهو و رش يف اهلف  وسريالًكا ويف الغارات االسنووائر, ا طنرية. والطناووس    
رطبر وننه امولنناعي و ننرش يف  لوعننات مكوًنن, منن  وومنن,      نن, مجووا     

 04-0غ ثنث  سنفوات من  علن ل وبلنا الطناووس  وألبنر  األًثنى من           وعف  رلنو 
وومناو  ولكنو  الطناووس كنثري ال بن  من         04-82ررضات يف الربو, وحتضفها م  

األًثى مما و  وندو     ألك نري البنر   لنوا وولن  البنر  حتنج ال مامن,  وال         
ه  ألقننوا ال مامنن, علننى مجكثنن  منن  ررضننو,  وألوبنن  الأننغال مجمهننا  نن ة مجلر نن, مجًنن 

كرلنو رن اا     0.4ووكولا منوها ر, مثاًر, مجًه  وعش ة مجًه . وو  الوك  وقالب 
سنم  رنا ورنا زنول ذولنه   ن, مجلن ا  زنول          044سم  وزول ذوله  04وزوله 

ًي ننه عفنن  ًشنن ل لننه    اشلننم علننى ًننكا م و نن, لرلنن,  وموننا     وينن    
تخولين,  لوبونه   ا. وهنو منروم من  األلنوا  ا     0ا وكا  م  زوله وع له 8الألياعه 

رلو   واجلفا ا  رلو   والووا رلنو  ثالن   وعفن  ألنوه م األلنواا علرنه أل هن         
 األلوا  األخ ا.  

وووغننوا الطنناووس علننى افبننوب و وننات ال ننرش واليواكننه واألعشنناب       
وويض ننا مج  وكننو  لننه مكننا  ووةننو ل  رننه مثننا اف وقنن, وا رلعنن,  وال و ننوطر        
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طقننيف يف ا فننازا افننال ة ولننوا ألأنن       الطنناووس الأننغري مقاومنن, ألقّلبننات ال   

 .(0)أل رروه

 املدخل:

و  ألأخو م أل,  قهر, لوًناو وا ن او  نطة زوولن, الرن  ال و ن   وائنا  نث          
 ذلك  ثم وأألي عاو وق  ب القول اآلخ  وم   م ال اليووا  رها. 

 كم الطاووس م   ر  افّلر, واف م, كناوت مج  ألكنو  من  هنوا      وم أل,
القبرا؛  إً ه و و    وائا اللر , مجكله رشكا والح م  مج حارفا    عأ ًا هوا 

    مج  اخوال  ّلروه ر   األعثا ا  ا  و   ي هم اهلل.
ويف هول األولاق ررا  لوألوخ ا  أل, واألووال  رها ومنا ككن  مج  و نو ل رنه     

 لط  , م  ررا  ا تخوال.ل

 تأريخ املسألة:  

وللف   يف ألالوخ هول ا  أل, علرفا االزثع على ما ًقا لفا عن    انو, من  عللناا     
 اإلمامر,: األو  احمل  ثو  ال ارقو   والثاًر, مج حاب اليورا.

مجم ا احمل  ثو  ال ارقو  الوو  ال علم لفا رأوواهلم و واواهم  اّل ع  ز ونا منا   
مجولموا يف كوبهم م  األ اوون    إًفنا ًن ا مجًنه و ون و منفهم يف هنوا ا  فنى  اّل         

من  ز ونا مج ن  رن  حملن  رن         (8)لوال الكلنر    -كلا سرأألي-  و  وا   
 ._خال  ع  رك  ر   احل ع  مجري اف   ال لا 

م  َثمَّ كك  افن س  لنو مج نول مج نحارفا ومأنف ياألهم ا شنهولة والنوو         و
عنن  الو نن  م فكننم   bهننم منن  زبقنن, مج ننحاب الأنناوق والكنناظم وال لننا    

 و ألومن  الطاووس   ر  و ألوم  ال واو, عفهم  اّل ع  ز وا رك  ر   احل و
 

                                                           

   ا وسوع, اف ة )ووكربر وا(.044/ 0ظ:  راة افروا  الكربا:  (0)
 .804/ 4الكايف:  (8)
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 . عفهم زبق,و  اّل ع  الربوي ثم ع  الكلر  ع  ا وأخ و 

و مجما مج حاب اليورا  لم ووط  ق فكم الطاووس مج   م  القن ماا منفهم  اّل    
 ثم ذك ل الشنرخ   -كلا سرأألي- ر  ع  ل م  ا  وخ  (0)يف اليقره الأ وق 
 ثم ذ ك  يف عام , كللات ا وأخ و . (8)يف الفهاو,

مجم ا ال ام ,  ال اه  ع ا أل   لهم للل أل,    عه  مونأخ  كنالق   ال ناوس    
هلة     لم و حَك ع  األئل, األلر , وول  ره  أو ه  لك  ألطن  ق لنه ر ن     ا

هن  ور   اففبلر, ك لي ر  سلرلا  ا  واو   474ا وو ى  (0)الشا  ر, كالفوو 
 .(0)هن يف اإلًأا  224ا وو ى 

وكأ  ال    يف ع ا أل   م األكثن  فكنم هنوا افرنوا  هنو مج  موزفنه اهلفن         
وم  ثم ما كا  وومن  مفنه يف امول نات     -ا يف م وها البح  كلا ألق  -ومالرروا 

اإلسثمر, وبا  وح اهلف  وو وك  حما اروثا للل لل,.

 األقوال يف املسألة:

 يف ا  أل, ووال : وول ال م, مجكله  ووول رافّلر,  وهفاك أل وو م  ر  .

 للننوا  هننو مننا ذهنن   لرننه م  ننم  قهائفننا األرنن ال )     أّمااا اللااول ما  مااة  
 (4)اهلل أل ننننا  علننننرهم( ممنننن  أل نننن  م فكلننننه كلننننا علرننننه الشننننرخ يف الفهاونننن,   

ووطن  الن و  يف   نبا      (7)وارن  النربا  يف ا هنوب    (4)ال ن ائ   وار   ولونيف يف 

                                                           

 .800/ 0اليقره:  (0)
 .472الفهاو,:  (8)
 .88/ 0املوع:  (0)
 .870/ 04على موه  مج   ر   فبا: اإلًأا  يف م   , ال امح م  اشث   (0)
 .472الفهاو,:  (4)
 .040/ 0ال  ائ :  (4)
 .080/ 8ا هو ب:  (7)
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 (0)وال ثمننن, يف اإللًننناو  (0)وًكنننج الفهاوننن,  (8)واحملقنننا يف ا تخوأننن   (0)الشنننر ,

واحملقننا األلوررلنني يف   (7)واللل نن, (4)والشننهر  األول يف النن لوس   (4)والوح ونن 
و اشواً ال  يف منام  ا ن الك يف    (0)والشهر  الثاًي يف ا  الك (2) ل  اليائ ة

وال نننر  الطبازبنننائي يف  (00)واحملننن    البح اًننني يف افننن ائا  (04)ًننن   ا تخوأننن 
 (00)والف اونننني يف م ننننوف  الشننننر ,  (00)وال ننننر  حملنننن  يف ا فاهننننا   (08)ال وننننام

وكنثري ممن     (04)والشرخ حمل      يف اجلنواه   (04)كياو, األ كاا وال بروال  يف
 . (07)اليقهاا ا  ا  و  مثا ال ر  اشوئي يف ا فها    ألأخ  عفه 

                                                           

 .027(   با  الشر ,: 0)
 .848/ 8ا تخوأ :  (8)
 .28/ 0ًكج الفهاو,:  (0)
 .004/ 8اإللًاو:  (0)
 .044/ 8الوح و :  (4)
 .00/ 0( ال لوس: 4)
 .804اللل ,:  (7)
 .070/ 00اليائ ة:   ل  (2)
 .08/ 08( ا  الك: 0)
 .040/ 4مام  ا  الك يف ً   ا تخوأ :  (04)
 .880/ 4اف ائا:  (00)
 .002/ 00ال وام:  (08)
 .404ا فاها:  (00)
 .74/ 04م وف  الشر ,:  (00)
 .440/ 8كياو, األ كاا:  (04)
 .040/ 04مواه  الكثا:  (04)
 .0420  م أل,  004 /8مفها  الأاف, لل ر  اشوئي:  (07)
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 ومجم ننا ال ام نن, الشننا  ر,  ننوهبوا      موننه   نن  مننا ذ كنن  يف اليقننه علننى       
ورنريل اف من, علنى     و كنى الفنوو  يف املنوع عن  البغنو       (0)ا واه  األلر ن, 

 .(8)مج ح القول,
لل نر    (0) لم مجم  الأن ا , رنه  اّل يف مفهنا  الأناف,    :وأّما اللول ما ّلية

 ال ر واًي )واا ظله ال الي(. 
لل ر   الأاف, مفها  على هامشه يف الأ ل  راو  حمل  ال ر  وال ً م 

 . (0)(-مج  الطاووس -)و ألثبج   موه  افكرم 
ال للاا م  ال ام, رري الشا  ر, اخونالوا افّلرن,   ن  منا مناا يف       ولهول

يف ا أنن ل  -  ووننال علنني رنن  سننلرلا  اففبلنني  (4)اليقننه علننى ا ننواه  األلر نن, 
 الطاووس مبا  ال مجعلم  ره خث ا. -ا وق  ا ذك ل 

وهفا وط   ال دال الوالي: وهو مجًه على ماذا اعول  ا شهول يف رفنائهم علنى   
ووَم خنالم ال نر  ا  ال للننا  هنوا ا شنهول  وهننا ككن  لفنا مج  ًفوأنن         اف من,  

 أل   الي وق, 
 مار, هلوا ًقول:    ما اسوف   لره مجو كك  االسوفاو  لره يف   م, الطناووس  

ومول  ر ضها خا , ور ضها عام,. مجما اشا ,  هي مجلر , ومول :

 ثث :: ال واوات ال اّل, على اف م,  وهي الوجه األول

  ع  ع  ة م  مج نحارفا  عن  مج ن  رن  حملن        ما لوال  الكلر  األوىل:
 وال: _ع  رك  ر   احل  ع  سلرلا  اجل ي    ع  مجري اف   ال لا 

                                                           

 .000/ 8اليقه على ا واه  األلر ,:  (0)
 .88/ 0املوع:  (8)
 .220م أل,  0مفها  الأاف, لل ر  ال ر واًي:   (0)
 .078/ 8مفها  الأاف, حمشى لل ر  افكرم:  (0)
 .04/ 8اليقه على ا واه  األلر ,:  (4)
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 . (0))الطاووس ال ما مجكله وال ررضه(

وهول ال واو, و ألو  َّ م  اف م,    ررا  سببها.

ع  ع  ة م  مج حارفا  ع  مج   ر  حمل   عن    ما لوال  الكلر  الثانية:
 وال: _رك  ر   احل  ع  سلرلا  اجل ي    ع  مجري اف   ال لا 

)الطاووس م خ  كا  لمثو لرثو   كار  امن مجة لمنا مندم  حتب نه   وون       
رها ثم لاسلوه ر ن    ل نتخهلا اهلل زاووسن, مجًثنى وذكن او  وال ودكنا فلنه وال        

 . (8)ررضه(
 و, ألوك  لفا ومه اف م,  وهو كوًه م  ا  وخ.  وهول ال وا

م  ومنوو ) ناا( أل نبا كللن,      هول ال واو, ع  الكلر   ولوا الشرخ 
.(0))ال( يف ووله )ال ودكا فله وال ررضه(. ول له هو الأحرح   فاسب, ا قاا

عن    _م  مجًه سأل حمل  ر  م لم مجرنا م ين     ما لوال الأ وق الثالثة:
فوا اشرا وال واب والبغال وافلري  قال:) ثل  ولك  الفاس و ا وًهنا و مننا   

وال  ع  مجكا فنوا افلن  اإلً نر, ... والشنرياو ا وتخنو مفهنا.       :ًهى لسول اهلل 
والقفيننو  ...قنن وة واشفرونن ... والطنناووسجيننوو مجكننا ًننيا منن  ا  ننوخ وهنني ال

     آخ ل. (0)(...ولوا مج  ا  وخ و ألبَا م وخ ال جيوو مجكلها.
 وال يف الوايف ر   ًقا هوا اف و : )ومولا مج  وكو  ما وبنا لوا كلنه مجو  

ر ضه م  افن و   ورفنااع علنى هنوا  ال واون, عن  ت الطناووس من  ا  نوخ  نث           
 .(4)جيوو مجكله(

                                                           

 .4/804الكايف:  (0)
 .807/ 4الكايف:  (8)
 .02/ 0الوهوو :  (0)
 .004/ 0( اليقره: 0)
 .00/ 00الوايف:  (4)
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 لن    ومم       راالسو الل رال واوات إلثبات اف م, احملقا األلوررلني يف 
  واشواً نال  يف منام  ا ن الك    (8)  واليالا اهلف   يف كشم اللثاا(0)اليائ ة

ورريهم. (0)  واحمل    البح اًي يف اف ائا(0)يف ً   ا تخوأ 

وعنوا اإللناع علنى   من, الطناووس. والو نبريات يف ًقلنه        الوجه الثاني:
مقطننوع رننه يف   : )و  منن, الطنناووس مو نن وة   قنن  وننال ال ثمنن, امل نني     

: ) ًني و مجمن  اشنث  يف   مونه ًأ ناو        ووال  نا   اجلنواه    (4)كثمهم(
.(7): )     موه م  و , ررفهم(. ووال احملقا ال بروال  (4)و ووا(

كك  مج  وقال:      م, الطاووس مجم  م ألكر عف  ا وشن ع,   الوجه الثالث:
األومفنن,  وو ألفقننا لفننا مج   إً ننه و و هنن  عفنن هم مجكننا فننم الطنناووس يف لرنن  

واو , و اوث, ألو لا رأكا فم الطاووس  را كاًج الغاو, وا في , ا قأنووة من    
رر ه وً ائه هو لؤو,   فه ولالنه  كلنا وشنه  لنه منا مناا يف  اًنر  ولنوري         

من  مج  الفين  ا قأنوو من  الطناووس هنو االسنولواع         -يف ً وط البرن  -وعلرية 
 . (2)ر ؤو, لوًه

ما وفوين    -مج : م  افروا -  الك وم ال ا  ي يف  وح ال رور: )ومفه ووال عب
 . (0)رلوًه مجو  وأله كالطاووس والرلوول(

                                                           

 .070/ 00 ل  اليائ ة:  (0)
 .840/ 0كشم اللثاا:  (8)
 .040/ 4مام  ا  الك يف ً   ا تخوأ :  (0)
 .880/ 4اف ائا الفال ة:  (0)
 .000/ 00( مثذ األخرال: 4)
 .040/ 04مواه  الكثا:  (4)
 .440/ 8األ كاا:  كياو, (7)
 .800/ 4 اًروا ولوري وعلرية:  (2)
 .002/ 2 وح ال رور:  (0)
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وحمّلا األكا ال موا  مج  و بح  ع  ا في , احمللل,  ره.

ككنن  مج  وقننال مجوضنناو:     منن لول كننثري منن  ال واوننات مج        الوجااه ال اماا : 
نتخولم أل برياألها جتولن  يف هنوا ا  فنى     الطاووس زري مشدوا  وهول ال واوات 

  )ومفهنا( منا ول    (0)) لفها( ما ول  على مج  الطناووس مجوخنا الشنرطا     اجلفن,    
  )ومفهنا( منا ول  علنى    (8)على مجًه رأوأله وفاو  رالووا على خطراوه ال  الألكبها

.(0)مجًه و عو رالووا على مجهله  وى مجذًهم رال  را
ري مشدوا الخري  رنه وال ر كن,  وهنوا ال وف نةم     م  املوع مجًه زوا اصل

 م   ّلروه.

    هلا ومها :وأمَّا الوجوه العامة
األول: مجً ننه ال ولرننا علننى  ّلروننه  ركننو    امننا  وو هنن  الول ننك رننه منن        

 .(0) ا   اليقه على ا واه  األلر ,
الطبائ    رح ا مجكلنه لقولنه أل نا : )ومنا       الثاًي: مج   الطاووس مما أل وتخبثه

. وونن  رفننى علننى هننوا الومننه ر نن     (4)هلننم الطربننات و منن  ا علننرهم اشبائنن (  
  وكننولك الشنن رر  (4)الشننا  ر,   نن  مننا ًقننا عفننه البةريمنني يف حتينن, افبرنن  

  ذ    ما الطاووس اعولاوا على هوا الومه.( 7)الشا  ي يف اإلوفاع

 و افلرَّ,(:  لا كك  مج  وول ك ره ومول:)وهوأما اللول الثاني

                                                           

 .4/8  حتم ال قول: 08/ 48البحال:  (0)
 .00/ 48البحال:  (8)
 .00/ 48البحال:  (0)
 .04/ 8اليقه على ا واه  األلر ,:  (0)
 .047األع ا :  (4)
 .807/ 4( حتي, افبر  : 4)
 .804/ 8اإلوفاع:  (7)
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الول ننك رال لومننات ال اللنن, علننى مج  مفنناط  ّلرنن, الطننائ  هننو  الوجااه األول:
مجًنه ونال:    _كو  و ريه مجكث  م   يريه  )مثا(  حرح, ولالة ع  مجرني م ين    

وط وذلك مجًي سألوه  قلج: مج نلحك اهلل منا    _)واهلل ما لمجوج مثا مجري م ي  
 .(0) قال: كا ما و   وال ألأكا ما  م... اشرب(ودكا م  الطري  

 مناقشة سندية:

وسف ها هكوا: )علي ر   ر اهرم  ع  مجرره  عن  ارن  مجرني علنري  عن  علني       
 الروات  ع  ولالة(. 

وهننا مج   علنني الروننات حمنن    عنن  علنني رنن  ال ئنناب كلننا اوعننى الننب   يف  
  (0)  مجو هو علي ر  عطر, كلا اوعنى ال نر  اشنوئي    (8) اًر, له على الكايف

. مجو هو ًتخأر, ثالثن, راسنم علني رن  الرونات كلنا       (0)ور   احملش, على الكايف
 يف  سفاو ر   ال واوات    االسمماا هوا 

والبح  يف مجًه ها هو علي ر  الروات مجو هو على ر  عطر, الرونات مجو هلنا   
   هول ال واو, مجو رريها  وسواا رفرفنا   ًتخ  وا   ع وم الثل ة مطلقاو رالف ب,

على وثاو, مشاوخ ارن  مجرني علنري مجو و ًنلم علرهنا؛ أل  كننثو من  علنى رن  عطرن,           
وعلي ر  الروات و  لوا عفه ار  مجري علري   وثبج وثاووهلا م  وط  الف ن  عن    

ا هول ال واو,  رفااع على مبفى وثاو, مشاوخ ار  مجري علري وال ألثبج رفنااع علنى عن    
وبول هوا ا بفى؛  ذ و ووث قا يف الكو  ال مالر,   و ر, هنوا الن او  يف مج ن هلا    

 مجو  ثبات مجًهلا ًتخ  وا   ال مث ة له  ال رالف ب,    هول ال واو, وال رريها.  
 ً نم  الثلنن ة ألطألنن  علننى مجًننه هننا هننو حمنن َّ  عنن  علنني رنن  لئنناب مجو لننريف 

 

                                                           

 .802/ 4الكايف:  (0)
 .807/ 4الكايف )زب  اإلسثمر,(:  (8)
 .04/ 08م ةم لمال اف و :  (0)
 .800/ 08الكايف )زب  وال اف و (:  (0)
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ل واو, م وربة  وى رفااع علنى عن ا   كولك؛ ألًه  ذا كا  هو علي ر  لئاب ألكو  ا

وبول ا بفى ا وكول أل  علي ر  لئاب موثا  و اّل ال ألكو  م ونربة  رفانو. ً نم     
 ألكو  م وربة على وبول ا بفى ا وكول.

:    اجلرا رنأ  ال منا هنو علني رن  لئناب  ن          والذي ميكن أن يلال هو
 م او ً  او     لوع األمول الوالر,:

  (0)رننن  عطرننن, وننن  و نننم رالرونننات يف رأنننائ  الننن لمات مج   علنننياألول:
 . (0)  واالخوأاص(8)والكايف

مج   زبقوه هي ًييف زبق, هوا ال او .الثاني:

  را هو (0)مج   ار  مجري علري لوا ع  علي ر  عطر, يف موالو كثريةالثالث:
.(4)لاو  كواره كلا يف اليه سج

علننري ورنن, ولالة يف  مج   علنني رنن  عطرنن, ونن  ألوسننط رنن, ارنن  مجرنني   ال اماا :
 . (2)ولمال الكشي (7)والوهوو  (4)لواوات مو  وة يف احملاس 

مج   علي ر  لئناب و   لوا عفنه ارن  مجرني علنري  وهنو لوا عن         اخلامس:
ولالة كثريا  لك  و ً ث  على لواو, ألوسط ارن  لئناب  رهنا رن, ارن  مجرني علنري        

وولالة.

                                                           

 .0/00رأائ  ال لمات:  (0)
 .004/ 2الكايف:  (8)
 .840االخوأاص:  (0)
 ورريها. 820/ 0  02/ 8  20/ 0ظ: الكايف:  (0)
 .820اليه سج:  (4)
 .048/ 8احملاس :  (4)
 .40/ 04  007/ 4  042/ 4الوهوو :  (7)
 .000لمال الكشي:  (2)
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عن  اف ن, رن  سن ر  عن  ارن        مج   الشرخ لوا ال واو, ا نوكولة  السادس:
  وو نوب   وونوع الوأنحرم رفنوع     (0)مجري علنري عن  علني رن  الرونات عن  ولالة      

لواو, وا  ة يف الكايف ويف الوهوو .سف   وا   يف

مجً ه ال ووم  االخنوث  يف ً نخ الكنايف يف هنوا ا ولن   و   ومن        السام :
 يف رناب  كنم البنر    الثناًي لل واون,   االخوث  يف ر   الف نخ مفنه يف ا ولن     

 رنن  منناا  رننه: )علنني رنن  ال ئنناب(   نن  ًقننا ر نن    -افنن و  الثنناًي مفننه-
 .(8)احملش,

عن    (0)ع  الكون  الثثثن,  و نا   الوسنائا     (0)ً م  ًقا  ا   الوايف
مج  هول ال واو, م وو, ع : علني رن   رن اهرم  عن  مجررنه  ارن  مجرني علنري           الكايف

 ع  علي ر  لئاب  ع  ولالة. 
على الكايف وموو علي رن  لئناب يف ً نتخ,     (4)اوعى ر   احملش,وكولك 

 مأحح, لليقره عف ل.  
وراو, ما و  ل علره ذلك هو مج  ً تخ,  ا   الوسائا و ا   الوايف م  
الكايف  رها علي ر  لئاب وكولك ر   ً خ اليقره  وهوا و ن ل ال وومن   اّل   

مج  وكنو  الأنحرح هنو    اإللال يف م  هو الأحرح مفهلا واحملن   من   مكنا     
مج  وا   مفهلا  ووموو ر   الق ائ  مجوضاو على كا وا   مفهلا  را القن ائ   
ال ال, على كوًه ار  عطر, مجولح م  األخن ا    لنى هنوا و وثبنج مج  الن او       

 ألكو  هول ال واو, م وربة  اّل على مبفى وثاو, مشاوخ ارن  مجرني   هو ار  لئاب   ث
 

                                                           

 .04/  0الوهوو  :  (0)
 .800/ 08( ظ:  اًر, الكايف )زب  وال اف و (: 8)
 .47/ 00الوايف:  (0)
 .048/ 80وسائا الشر ,:  (0)
 .  807/ 4الكايف )زب  اإلسثمر,(:  (4)
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على ع ا وبول هوا ا بفى. علري وال ألكو  م وربة رفااع

 منت الصحيحة:

م ا مفاط افّلر, الن  رم ومفناط اف من,     _يف منت ال واو, ً ا مج  اإلماا 
الأيرم  وّ ا و وك  لطائ  مج  وأم  قط رنث و رنم  ركنو  الن  رم الومناو يف      
زريا  كا زري   رفبغي مج  وكو  ا  او هو مج  مفناط افّلرن, رلبن, الن  رم ومفناط      

, هو رلب, الأيرم  وهوا ما  هله اليقهاا )للوا  اهلل أل ا  علرهم( كلا اف م
 ورريها. (0)وال  ائ  (8)وا قف , (0)يف ا قف 

: )ويف وونن   نن    رهننوا ا  فننى يف ر نن  ال واوننات  قنن  وننال الأنن وق     
  و  آخ     كا  الطري وأم وو    كا  و رينه مجكثن  من   نيريه مجنكنا  و        

 .(0)و ريه و ودكا( كا   يريه مجكث  م 
وجن  مج  الطاووس و ريه مجكث  من   نيريه  هنو ال ن  هنول ال واون, ا  ونربة        

 وال  مج وى اليقهاا نضلوًها مما ألفطبا علره لارط,  افلر,.

على   م مج  ز وق, زرياًه  هولن,  نا  م  عثمنات مجنخن ا     الوجه الثاني:
الأرأننر,  كلننا منناا يف ر نن    للحّلرنن,  وهنني ومننوو القاًأنن, مجو افو ننل, مجو   

وكنا   )... وال:  _م وربة مساع, ر  مه ا  ع  مجري عب  اهلل  )مفها( ال واوات 
ما و   هو  ثل. وافو ل, والقاًأ, كوح  رها م  الطري ما ال و ن   زرياًنه    

 . (4)وكا زري  هول(

                                                           

 .088ا قف :  (0)
 .  477ا قف ,:  (8)
 .040/ 0ال  ائ :  (0)
 .088/ 0( اليقره: 0)
 .807/ 4( الكايف: 4)
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 .(8)والقاًأ, (0)هوا يف افو ل, 
 ال واونات النوالوة   رهنا ثنث   وكّلهنا رنري ًقرن, ال نف            (0)ومجم ا الأرأر, 
 وهي:

ونال: )كنا من  الطنري منا كاًنج لنه         _خرب ار  ركري عن  مجرني عبن  اهلل     .0
 . (0)واًأ, مجو  رأر, مجو  و ل,(

 و يف سف ل سها ر  وواو وهو ل رم.

  وال: )ويف   و  آخن : وودكنا من  زنري ا ناا منا       م سل, الأ وق  .8
 . (4) رأر, وال ودكا ما لر ج له واًأ, مجو  رأر,(كاًج له واًأ, مجو 

وال: )كا م   -علراو :مج  مما مجو ى ره الفيب  -ويف   و  األلر لائ,   .0
. ويف سف ل  اهرا مثنا مجًنيف رن     (4)زري ا اا ما كاًج له واًأ, مجو  رأر,(

 حمل  ومجرره. 

 اليقرننه  وكننولك اشننرب الثنناًي ونث  نن,  لننوع الكننثا يف اشننرب األول منن 
 

                                                           

اللغن, عن     افو ل,: هي ما جيول   ره ا أكول  هي نفرل, ا  ن ة من  اإلً نا . ألهنوو       (0)
ول نا    70/ 0و احملكنم واحملنرط األع نم     042ومي وات مجلياظ الق آ  ص 008/ 0مجري وو  

وهنول ألكنو  عفن  عفنا      70و مق من, األوب ص  044/ 4و  ل  البحن و    007/ 00ال  ب 
 الطري.

وا  ةنم الوسنرط    0047/ 0( القاًأ,: ما جيول   ره افأاة ال  وأكلنها الطنري الأنحا     8)
وهوا وكو  يف واخا الطري والنب   خلنط رن, الكللنو,      008/ 7 ا  ال  ب ول 748/ 8

 .008/ 0 لم وي ق ررفهلا كلا يف الفهاو, إلر  األثري 
   204/ 0الأرأر, :هي ًنوك, يف لمنا الطنري خالمن, عن  الكنم  القناموس احملنرط          (0)

 . 002 /2  واحملكم واحملرط األع م 074/ 7  وال , 444ومي وات مجلياظ الق آ  ص
 . 802/ 4الكايف:  (0)
 .088/ 0اليقره  (4)
 044/ 0 ( اليقره:4)
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 و ه  أل  و ال واو, و   كا  م  احملولا و  ألهلا لوقالب لي هلا.

 ال واوات يف الأرأر, ل ري, ال ف  لك  الو  وهو  اشط  مجم ا :

أل  و الط وا يف  سفاو هول ال واوات وهو وق  ب   ول ال واو,.األول:

  رننا اوعننى (0)مفنناط افلرنن, الشننه ة عفنن  اإلمامرنن, ص ننا الأرأننر,  الثاااني:
علنى مج  ومنوو مجون, وا ن ة من  هنول        (8) ا   اجلواه  اإللاع ركث الق ل,

 ال ثمات الثث  يف الطري ولرا افلر,.
لك  االعولاو على هوو  األم و  ال خيلو م  ألأمنا: من  مهن, مج  ال واونات     

لافننا  و وثبننج مجًهننا ثننث   ل لننها لواووننا   قننط  وهننوا ال وكينني فأننول االز   
رالأنن ول. ومجمننا الشننه ة مجو وعننوا اإللنناع  هنني  ننحرح, لكفهننا رالف ننب,        
القاًأ, وافو ل,  و مجما الأرأر,  هي و ألوك  عفن  القن ماا ومجول من  ذك هنا     

 هو ار   ولويف ثم  م  ماا ر  ل.
ً م  كك  مج  وضم    هوو  األم و  مجم  ثال  يف االعولاو على ال واونات  

خنرب ارن  ركنري ا ن و  يف الكنايف ال مشنكل, يف سنف ل من  رنري          ا وكولة  وهو مج  
مه, وموو سها  ره  ويف الف   القا   ال مناً  من  االعولناو علنى م وواألنه  ذا      

لفقننا مج ننحاب الكونن  األلر نن, ل واواألننه   –كلننا ومنن ًال هفننا -ومنن  هلننا ًنناه   
الل, علنى  م  اإلكثال ا ي ط عفه  و ره و الكثرية  والسرلا ما ً ال م  الكلر  

مج  ًتخأننر, سننها و ألكنن  عفنن  القنن ماا منن  مج ننحاب افنن و  م  ولنن, علننى  
 اإلزثق.

 األضننح كياونن, ومننوو عثمنن, وا نن ة منن  هننول ال ثمننات يف الطننائ  إلثبننات  
 افلر,. 

                                                           

( 078/ 0( وًنننن ائ  اإلسننننثا )072( و  ننننبا  الشننننر , )ص040/ 0ظ: ال نننن ائ  ) (0)
 ( ورريها.404/ 0( والوح و  )848/ 8وا تخوأ  الفا   )

 .044/ 04 ( اجلواه :8)
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 -مج  افو نل, والقاًأن,  -واألخرية مفها ألن ا  رنه را شناه ة  ومجمنا األوال      
يج  ر   م  مجثا رنه رنالوحقرا    لل ا ًكك الب   يف ومووهلا يف الطاووس كل

را ولننوع  أكنن  لنني ومووهلننا  رننه ر نن ما  أننا علننى زنناووس وذالننه هلننوا       
 الغ م.  

و على هوا  ال لومات ال  أل ل  على الضارط, يف  ّلر, الطائ  ركث و نلرها  
ألفطبا على الطاووس. والو  ودو  وم ا  الطاووس ل ثمات افلر, هو مجًنه و  

  اسنوف   رهنا    عن ا ومنوو عثمنات افّلرن,  رنه مجو        مجم  مم     ا الطاووس َم
وموو ما م ا عثم, ف م, الطائ  مثا رلبن, الأنيرم واوهنا  رنا  ن    رنري       
وا   )كالشهر  الثاًي يف ا  الك واليالا اهلف   يف كشم اللثاا و الف اوي يف 

 م وف  الشر ,( رأ  الوح وم ووفاوله عرفاو ال عفواًا.

   مولوع ال واونات هنو الطنري  وهولنه للطناووس رنري م لنوا؛        ال يلال:
ل  ا ال لم رأ ق الطري علره.

 فإنه ُيجاب:  
مج   ا يهننوا منن  هننول اللي نن, لغنن, وع  نناو هننو كننا ذ  لوننش  رشننلا     أواًل:

الطاووس وهلوا ًواه :
مج   كا م  أل   م م  اليقهاا للطناووس ذكن ل يف لنل  الكنثا     األول:

ع  الطري.
منناا يف ألي ننري وولننه سننبحاًه وأل ننا  ) تخننو مجلر نن, منن  الطننري        الثاااني:

( 0) أ ه ( لواوات كثرية يف مجًه م  هول الطرنول األلر ن, هنو الطناووس    

 هو م  مأاووا الطري.
 .(8)ًهاوة مجها اللغ, رأًه زري  إًهم ع   وا الطاووس رأًه زريالثالث:

                                                           

 .70و 44و 40و 40و 42/ 08  7/04( ظ: البحال: 0)
 .00/ 0  القاموس احملرط: 000/ 0  الأحا  يف اللغ,: 48/ 8( ال ,: 8)
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مجو كا ما كاًنج لنه واًأن,      ولو يف ر   ال واوات  ّلر, كا ما و   وثاًراو:

  رشلا الطاووس  وى على   م ع ا   ق الطري علره.  
  وب, مج   ّلروه هي مقوضى القاع ة لشلول لوارط افلر, له.   

 ًفنا ال اونا  إلثبنات مج  الطناووس وامن  ل ثمنات افّلرن,           مل قد يلال:
ال ائلن, ال مامرن, ولنه    رول مدوً,  لا ر,؛ ألًها مبوول, راعوبال مج  الطاووس م  

ًيننيف  ننيات النن ما  وعاواألننه الشنننائ ,  ولننه ًيننيف خننرثا النن وك وألباهرنننه         
ومشاك األه  الطاووس وونك لنريف  ال  وون  ذكن  هنوا ا  فنى األسنواذ اهلناهي         

.(0)الرلاًي يف مقاالأله
وماا يف ا وسوع, ال  رر, ال ا ر,:    ال وك ال ومي اسم وطلا على ًنوع,  

 ل األم وكر, ذات الأل, رال ما  هلا الطاووس والو ل .  م  مجًواع الطرو
 .(8)وع    الطاووس رأًه )زائ  م  ال ألب, ال مامر, م  ال ائل, الو لمر,(
 (0)و ودو  هنوا الوقنالب رن, الطناووس و الن وك لواون, لواهنا الكلنر          

  ننن   _عنن  و قننوب رنن  م يننن  اجل ينن   وننال ذكنن ت عفننن  مجرنني اف نن          
 ورو ك علنى   ن  الن وك األرنر  رشنل   ونال: ومس ونه        الطاووس   قال: )ال

 وقول: ال وك مج     وألاو م  الطاووس وهو مجع م ر ك,(.
و رها  ً ال رأ  راو, االووفناا من  الطناووس و الن وك وا ن ة لكن  الن وك        

على الطاووس لثووفاا رالبرج   ومج ا  ك ة الوق رم ال نائلي   _لم حه اإلماا 
وفك  مثا ال فول و الفل  واألس  مجو البق  واجلاموس  ا اليف افرواًات والطرول مم

وهكوا  وال ما  الًك يف  ّلروه ومجًه م وةل  ل ثمات افّلر,  لقوضنى كنو    
 الطاووس م  عائلوه وم اًه هلا. 

                                                           

 074/ 0 مقاالت األسواذ اهلاهي الرلاًي: (0)
 .048/ 0اف و :  الرولومي ا  ةم (8)
 . 444/ 4الكايف:  (0)
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 وللوأما  ره  ال   إ  مت   هو  و اّل مجرفاًا عفه ما ألق َّا علره.            
وعلننى كننال  القائننا راف منن, مطالنن  رإوامنن, ولرننا خنناص  ومننا ألقنن َّا منن      
الومول على   موه لو متلج لكاًنج نثارن, ولرنا  أن  هلنول ال لومنات لكفهنا        

 ربقى مشلوالو إلزثوات مجول, افّلر,. -كلا سرأألي-رري ألام, 

 مناقشة الوجوه املذكورة يف ا  مة:

 أّما ال وايات:  

مفها و شكا علرها م   ر  ال نف  من  مهن, ركن  رن   ناحل       فال واية األوىل
را و يه األخنري رأًنه لن رم     (8)وار  الغضائ   (0) ق  ل  يه كاٌّ م  الفةاًي
م او  كثري الوي و رالغ ائ .

وا طَمننم رهننوا االسننم يف كونن  ال مننال و   كننا  ملقبنناو رننال او   لكنن          
  والنو  ون ّلفا   (0)وئي الأحرح هو و  ة ال ما  كلا رفنى علرهنا ال نر  اشن    

 على ذلك و ائ  ألوم  االزلافا  راحتاوهلا  هي:
مج  عش ات ال واوات ال  وو  يف سف ها رك  ر   ناحل خالرن, عن     األوىل:

كلل, )ال او (  وهفناك عن و ولرنا من  ال واونات مناا  رهنا من  هنوا الو نم            
من او مج  وكنو    وا طَمم يف الكو  ال مالر, هو م  هوا الو م  ومن  ا  نوب     

هفاك ًتخأا  اًطكا يف امسرهلا وامسي مجررهلا ومج  هلا و و  كنثرياو والثناًي   
ولرثو ثم وطَمم للثاًي وو  األول.

االًطاك يف ال او  وا  و  عفه ولرا االحتاو   إ  )ركن  رن   ناحل    الثانية:
 وعلني رن  حملن  يف     (0)ال او ( لوا عفه مج   ر  حمل  ر  عر نى يف اشأنال  

 

                                                           

 .040لمال الفةاًي:  (0)
 .000لمال ار  الغضائ  :  (8)
 .840/ 0م ةم لمال اف و :  (0)
 .072/ 0 ( اشأال:0)
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 . (8)وهلا و  لووا ع  )رك  ر   احل( مجوضاو   (0)البأائ 

ومجكث  م  لوا ع ) ركن  رن   ناحل( هنو مج ن  رن  حملن  رن  خالن   وون            
 مجوضاو  هوا يف ال او  عفه. (0)ماات لواووه ع  )ال او (

مجما ا  و  عفه  إ  )ركن  رن   ناحل( لوا عن  حملن  رن  سنلرلا  الن وللي         
وهني ال واون, ا بحنو     -لا  ر  م ي  اجل ين      وع  سلر(0)الو  هو البأ ا

  وعنن  الثنناًي يف (4)وونن  وو ننج لواونن, )النن او ( عنن  األول يف البأننائ    -عفهننا
. -وو  مجً ًا  لرها آًياو-مجمالي ا ير  
مج   ار  الغضائ   و م )رك  رن   ناحل الن او ( رأًنه كنثري الوين و       الثالثة:

 )رك  ر   احل(.  وهوا كك  مث  وه يف لواوات  (4)رالغ ائ 
عن  مج ن  رن  حملن  رن        وًوك  مفها مجمنوذمناو وا ن او   قن  لوا الشنرخ     

عر ى  ع  رك  ر   احل  عن  اف ن  رن  حملن  رن  علن ا   عن  ولعن,  عن           
  وننال: ) ذا ألولننأت  ام ننح ونن مرك _مساعنن, رنن  مهنن ا   عنن  مجرنني عبنن  اهلل 

ولن ب األخن ا   ظاه هلا ورازفهلا  ثم ونال: هكنوا  ولن  ون ل علنى الك ن        
 هنوا من  الغ ائن  ولنريف علنى       (7)على رناز  و منه ثنم م نحهلا    األ نار (     

ز وقنن, ال امنن,  وننى ملننا علننى الوقرنن,  وهفنناك مننناذ  مجخنن ا يف لواواألننه جينن ها   
 ا ووب .

                                                           

 .078البأائ :  (0)
(. ولواو, الثاًي 044/ 0(  والوهوو  )020و 040/ 8( وث ظ لواو, األول عفه يف الكايف )8)

 (.872و020/ 0عفه يف الكايف )
 .008مجمالي ا ير   امليف الثال  عش :  (0)
 .044و 0/872الكايف:  (0)
 .878البأائ :  (4)
 .000لمال ار  الغضائ  :  (4)
 .08/ 0الوهوو :  (7)



 

 

 12 | حلية أكل الطاووس
 

 وموو منا و نم رنه الن او  يف )ركن  رن   ناحل( ولرنا االحتناو  وال واون,           
 .ا بحو  عفها ل لها مجوضاو م  ر ائ  ال ما

 ما الو  و عو    ع ا اإلحتاو  وى  وبفى على الو  و :فإن قيل
  ذ لريف يف الب, ًيا وقوضره.  

ذك  مج  )رك  رن   ناحل الن او (     (0)ال اعي    ذلك هو مج  الفةاًيقلُت:
ذكن ل ممن  ال ون و  عن       (8)  والشنرخ الطوسني  _و و  ع  مجري اف   موسنى  

والشنننرخ و ونننوك  هنننوا الو نننم. . والفةاًننني و نننيه رالضننن م  b األئلننن,
 ._ ال لا مج حاب م  م له والشرخ _ الكاظم مج حاب م  م له والفةاًي

ع  ًتخ  وألض رم الفةاًني   رأ  سكوت الشرخ وميكن اإلجامة عنه:
له مجم  ًائ  ال و وف,  ره على الو  و  وكولك ال ألفنايف رن, عن   الفةاًني لنه ممن        

من    _وعن   الشنرخ لنه من  مج نحاب ال لنا        _لوا ع  مجرني اف ن  موسنى    
  _ ال لنا  مج حاب م  اإلً ا  وكو  مج  م  الماً   ذ عفه؛ لواووه وموو ع ا

والشنرخ    _م  ع ا وموو لواووه عفه يف الكو  و ووم  له لواو, ع  الكناظم  
وو جي  لنه لواون, عفنه مجولمنه ممن  و ون وم عن          _ّ ا م له م  مج حاب ال لا 

وينج الفةاًني    ذلنك    وال _ينج    لواوونه عن  الكناظم     وو ولو bاألئل, 
._عفه  وك  لواووه 
 احتاو ال ما  وهو ل رم ال كك  االعولاو علره.فاحملّصل:

  (0)وعلننى هننوا ال ومننه لننطوو  ننا   مننام  ا نن الك يف ًنن   ا تخوأنن     
يف ألو رم خربل ر, اشرب ور, الأحرح,  ول ا مفشأل هو  (0)و ا   اجلواه 

                                                           

 .040لمال الفةاًي:  (0)
 .040لمال الشرخ:  (8)
 .000/ 8: مام  ا  الك يف ً   ا تخوأ  (0)
 .044/ 02مواه  الكثا:  (0)
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م  ألوثرا ال ما يف مج   ا والو وألضن ريه يف منولو    (0)ماا يف لمال ار  واووما 

آخ   يهلا أل ن و ال منا رهنوا االسنم  مج ن هلا ثقن, والثناًي لن رم   نطووا يف          
و م خربل؛ ل  ا  مكاًر, الولررر ررفهلا  وكثا ار  واوو واإلسوفاو  لره ال ومه 

 له ألًه:
.(8)كلا  قا يف حمله ال اعو او رووثرا ا وأخ و أواًل:
و  ثبج احتاو ال ما   ر الم ألوثرقه له م  ألض رم رريل له.ثانيًا:
لثناًي هنو ًينيف َمن  وث قنه يف اجلنرا       مج   الو  ل  يه ار  واوو يف اجلرا اثالثًا

األول امسا وً باو ولقباو  وهوا    ول  على ًيا  إمّنا و ل على االًوبال عف ل.
االًوبال عف ل هو مجًه ّ ا أل َمم الشرخ  لبك  ر   ناحل الضنيب   مج   ومه رامعًا:

 الر نن  رنن   ننرة مننو  هننوعفننو  ر نن ل لشننتخ  آخنن  امسننه رننائيف  ووننال: )   
 و نم  هنوا  مج     ولوينج  وو واوو ارن   علنى  األمن    اًنوبه   (0)(ثقن,  األً   

 الكنثا  هوا مج  وألأو ل   احل ر  رك  م  له عثو, ال م وقث الشرخ ذك ل ل ما
 . له الو م  ة ا   احل ر  رك  يف لكثمه ذوا

 مننو   ناحل  رن  ركن    م نا  واوو ارنن  مج  هنو  االًنوبال  هنوا  علنى  الشناه   و
 رنن, النن مم ًورةنن, هننواوكننا    لننه ألنن مم ممنن  مج نن  رننه وو ننيه و وهننوا رننائيف

 .الطلو,
.  الأنحرح هنو   كنالقو  م  مج  ال واون,   ل ي وكولك ال ومه  ا ذك ل ام

م ةله  و   رفى  يف علره ال ر  اشوئي  رفى كلال م ال واو, الحتاو ال ما 
.(0)الو  و علىيف م ول ل 

                                                           

 .78لمال ار  واوو:  (0)
 .08/ 0م ةم لمال اف و :  (8)
 .040لمال الشرخ :  (0)
 .04/ 8م ول  ال  وة الوثقى:  (0)
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ًي ها ولك  علا رها ا شهول من    يف, ل ري كاًج   ال واو, و   وال يلال:
   وومفا هوا  وو  علا رها  وى م  لريف وو ًه ال لنا رأخبنال    وما  الشرخ 

,؛ ألًنه   ضنثو عن  الضن ري   , ولونيف  ومن  ال و لنا راألخبنال ا وثقن     كار   اآل او 
وشطط ال  ال, يف ال او  كاحملقا األلوررلني  ومثنا هنول الشنه ة منار ة لضن م       

ال ف .
مج   مار ونن, الشننه ة لضنن م ال ننف  رننري ثارونن,  والومننه يف  أواًل: ألنااه باااب:

 .(0)اإلًكال موكول يف حمله
مج  النوو  ألقن  موا علنى    -ور   الو لرم  اجلار  هو ًنه ة القن ماا  قنط    ثانيًا:

ألًهم هم الوو  عللنهم رال واون, الضن ري, ككن  مج  ووّلن  االزلافنا         -الشرخ 
رأ ول الف   ولمجوهم يف الطاووس رري م لوا؛ أل  ا أاول ال  رن, مجون وفا و   

  ا ,.ألفقا لفا وول وا   مم  ألق  ا على الشرخ يف الطاووس  
وعن ا   -وهي رالبر, الن  رم -   مقوضى ذك هم لارط, افّلر, مل قد يلال:

  الشنرخ  م  هي للح م, ا وحقق, والشه ة عف هم  افلر, هو الطاووس اسوثفائهم
 وم  ر  ل.

و مجما علا ار   ولويف  هو ال وير  ًرااو ألًه ال و وق  على لمجوه األ ولي يف 
 ولم يف منولو عفنه يف منولو آخن   و لنا رالضن رم       اليواوا اليقهر,  را  اله 

 .(8)م  ة ووطك ال لا را وواأل  مجخ ا
ومجمثالننه رهننا  ل لننه  مننا للبفنناا علننى مار ونن,  ومجمننا علننا احملقننا األلوررلنني 

الشننه ة  مطلقنناو و مننا العوقنناوهم مج  ا  ننأل, لر ننج حمننا خننث  عفنن  ا وقنن م,     
, ل ن  مج  ال منا رهنوا االسنم مو ن و      وا وأخ و   و  ما للبفاا على  نح, ال واون  

                                                           

 .804/ 0مأبا  األ ول:  (0)
/ 7: لثزثع على ا رو  م  هوا األمن   ككن  م ام ن, النو  يف ًن   مفاسنك افنم        (8)

440. 
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مج نن هلا ثقنن, والثنناًي لنن رم  والنن او  هلننول ال واونن, هننو األول رق وفنن, علننا     

ولنوا   -كلنا سنبقج اإلًنالة  لرنه    -ال للاا رها  ومج ا هوا االًوبال هو ار  واوو 
ً ا  أل وو  ا   اجلواه  و رريل يف ر ن  ا نوالو رن, ألو نرم لواوونه رناشرب       

.(0)حرح,ور, ألو ريها رالأ
 ناجلواب عفهنا مج  االعوبنال رهنا مشنكا من   رن  ال نف           أما ال واية الثانية
وم   ر  ا ضلو :

 إًهنا لر نج لواون, مجخن ا  رنا هني موحن ة من  األو          أّما من حيث الساند 
رق وف, مج  ال او  يف كلرهلا هو رك  ر   احل  عن  سنلرلا  اجل ين    عن  مجرني      

   وا ضلو   رهلا وا  .  _اف   ال لا 
ً ننم  ذكنن  افكننم  رهننا منن  ذكنن  سننببه هفننا  ويف ا ننولو األول اكويننى ر نن   

 ال واة روك  افكم  قط. وو  ذك ًا آًياو ع ا متامر, سف ها.
 ا  ننوخ منن  الطنناووس مج  علننى الًننولاهلا  إًهنناحيااث املواا ون ماان وأّمااا
 اجلفنن,  يف آوا وخننول  نن, مومننووا كننا  الطنناووس مج  علننى ول   ننا  م اللنن,

 هنول  خطراونه  علنى  رالوونا  وفناو   اآل     وهنو   لرها الشرطا  الطاووس ومجوخا
  لره. اإلًالة وألق  مج

 آوا رفننو خيلننا مج  وبننا  مومننوواو كننا  الطنناووس مج  ول  علننى منناوماجل لااة:
 .وم خ لمثو كا  مجًه على ول  ما و الم

م نخ اً نا  زاووسناو ال     م  االًأا  مج  هوا االًكال رري والو؛ أل لكنه 
و   مج  الطاووس و وك  موموواو وبا وووع هوا ا  نخ رنا كنا  ً نخ األونواا      

 لنو و وكن  الطناووس  لووناو      نا وشبه ر   ا تخلووات ثم متوت ر   ثثثن, مجوناا  
.(8)وبا ا  خ  ا رقي له ً ا  وهوا هو ظاه  ر   األخبال

                                                           

 .044/ 02مواه  الكثا:  (0)
 .444/ 8  888/ 8وف  : الربها  يف ألي ري الق آ :  (8)
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الق نل, من  ال واونات  وعلنى هنوا ال       ث وبقى أل الم ر, هنوو   وحينئذ 
 وبقى  ال اإلًكال األول.

  هي ألفاوش م  مهو,:أما ال واية الثالثة

  _ال كك  اجلرا رأ  هوا ا قط  م  ال بالة م  كنثا اإلمناا   اجلهة األوىل:
   إ  كثمه وشولا علنى ثثثن, مقناز       ال ولال وو  مجًه م  عبالة الأ وق 

مرماو هو ا قط  األول  قط  مجم نا البناوي والسنرلا     _والو  هو م  كثا اإلماا 
 .  _ا قط  األخري مفه  ث ً لم مجًه م  كثا اإلماا 

ال  كلا ذكن ل الينر  الكاًناًي     _و  و ا ولال كوًه م  كثا اإلماا 
و  هنوا  ا قطن  ا شنولا علنى ذكن  ا  نوخ       وير  ًرااو  را هفناك ون ائ  ألقن  ب كن    

 .وع  ها أليأرثو م  عبالة الأ وق 
و وف, ال دال   إ  ال ائا سنأل عن  فنوا البغنال وافلنري   ب ن ما       األوىل:

   ووله )وال رأس رألبا  األأل  والشرياو ا     مفها(  ذك   _ذك  مواب اإلماا 
هول ال بنالة: )وال جينوو مجكنا ًنيا من  ا  نوخ(. وال وفبغني مج  وكنو  هنوا من            

كثا اإلماا أل  ال دال و وق  ع  ا  وخ و كله.
هفاك اخوث  يف الو بري ر,   ل ال واون, ورن, هنوا النووا   نإ  يف      الثانية:

عن  مجكنا    ::  ثل ولك  الفاس و ا وًها  و منا  ًهنى لسنول اهلل     لها ) قال
فوا افل  األً ر,( وهوا الووا وب مج رقوله: )وال جيوو مجكا ًنرل من  ا  نوخ(     
وهننوا االخننوث  يف الو ننبري كاًننم عنن  أل نن و الكننثا  و لننوا م ننا  ننا         

عفن    الوسائا هوا الكنثا ثثثن, مقناز   و هنم مج  لواون, حملن  رن  م نلم ألفوهني         
.(0)ووله الفاس و ا وًها

و ه  ن ام , كون    وثرن, مجخن ا مج  منا ذكن  يف ا قناا لنريف لواون,         الثالثة:
وا  ة  را الأ وق ل  ر, ال واوات    إ  ا قط  األول من  كثمنه    وولنه    

                                                           

 .088/ 80وسائا الشر ,:  (0)
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  وا قطنن  (8)ويف الوهننوو  (0))الفنناس و ا وًهننا( ًقننا ك واونن, م ننوقل, يف احملاسنن  

ما وقالرنه ًقنثو عن  حملن  رن  م نلم          ( 0)الكلر  ذك  يف الكايف الثاًي مفه   إ 
. (0)كاًج  ول, للفاس. ومثله يف م ائا علي ر  م ين   -مج  افل -ووله: ألًها 

هنوا ا قطن  ك واون, م نوقل, رن و  الوولن,        (4)ًي ه ذك  يف ال لنا  را الأ وق 
 را قط  الثال .

( 4)ا  وخ م  ررا   كلها   نإ  يف اشأنال  ومجما ا قط  األخري الو  ع    ره 

لواونن, ألقالرننه رننالليظ منن او لكفهننا خالرنن, منن  ذكنن  الطنناووس   احملولننا منن او مج    
ًقا هفا لواو, اشأال وووناوة الطناووس  رهنا من  زغرنا  القلنم مجو        الأ وق 

 لثًوبال مفه ر ب  خرب رك  ر   احل الو  ذك  مج  الطاووس م وخ . 
ك  الطناووس  منا هنو كثمنه مجو ًقنا ل واون, اشأنال  و         كثمه ا وضل  لنو 

على مج  ألق و  ال كك  االعولاو علره.
مفنه   ًهاوة لكفه   الأ وق عبالة م  ا قط  هوا مج    م علىإن قلت:

  _ ا  أنوا  ع  عف ل ثبوأله ر    اّل وشه  ال ومثله ا  وخ  م  الطاووس ركو 
ورهوا وثبج كوًه م  ا  وخ.

 قلُت: ميكن أن يلال: 

 ًه على ألق و  ثبوت كّلر, كاِّ م وخ م ا مجكلنه   هنوا الكنثا ال وثبنج     أواًل:
 مج  الطاووس م  ا  وخ؛ جلواو مج  الأ وق ال ظ ال واو, الض ري, ا وق م,     

 

                                                           

 .070/ 8احملاس :  (0)
 .  00/ 0 الوهوو : (8)
 . 804/ 4 الكايف: (0)
 .080: م ائا علي ر  م ي  (0)
 .440/ 8ال لا:  (4)
 .000/ 8اشأال:  (4)
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الطاووس م  ا  وخ  ومثا هول الشهاوة ال ألير  ًرااو.
  ره. االلوراا  ث كك  لواوات ع  ة م  م الم م وخاو كوًه مج  ألق  ا:وثانيًا
 )ألًهنم  وال:  إًه ا  ألضى  ال ر  ًهاوة م  م الل, هول ًهاوأله   :وثالثًا

 واأللًن ...     اليرنا  هي: ال  ا  وخ لل, م  الضََّ  و  و  -اإلمامر, مج -
.مفها الطاووس و    وو ا وكول يف ا  وخ  أ   هو  (0)واشفرو ( ووله:

 الأن وق   الشنرخ  لمج  هنو  هنوا  مج  األونا  علنى  وثبنج  هوا علىقلت: إن
. الشرخ ر   م  هي اف م, على الشه ة    ألقولو   كرم

ألم و :  الأ وق لمج  هو هوا رأ  اجلرا  ًه ال مأاقلُت:
 عنن وت وهنني (8)يف اشأننال مو نن وة رطنن ق ا  ننوخ لواونن, ذكنن  مجً ننه :األول

مج  منا   -آًيناو – رهنا  رنا و  رفنا     للطاووس وال ذك  افأ  او على أليأرثو ا  وخ
ذك ل يف اليقره هو رالف      هول ال واو, يف اشأال ولريف  رها ذكن  للطناووس    

     الطاووس يف اليقره م  ا  وخ م  زغرا  القلم.
 الطناووس  علنى  ألفطبنا  الن   الطنري   ّلرن,  لنارط,  (0)ا قف  يف ذك  مجً ه :الثاني
 ألقن و   على و ًي ه  ا قاا يف ا  وخ م  ألًه    ا؛ ما لب   ذك ل م  وو و وثفه

 .عأ ل يف ا شهول وول كثا ال الو لرم  قوله

 أل  ا طلنوب   الوثبنج  ال واون,  ألول ن,  من   النووا  مج  ألقن و   على :الثانية اجلهة
 الثقينني  م ننلم رنن  حملنن  عنن  لواهننا الأنن وق   ننإ  ال ننف ؛ لنن ري, ال واونن,
 م نلم  رن   حملن   عن    رنه  كنا   ومنا  مشنرتخوه:  يف ونال  .لن رم   لره الشرخ وز وا
 عن   عبن اهلل  مجرني  رن   مج ن   رن   عبن اهلل  ر  مج   ر  علي ع  لوووه  ق  الثقيي

 رن   ال نثا  عن   خال  ر  حمل  مجرره ع  الربوي عب اهلل مجري ر  مج   م ل ع  مجرره
 

                                                           

 .044االًوأال:  (0)
 .000/ 8اشأال:  (8)
 .088ا قف :  (0)
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   .م لم ر  حمل  ع  لوو 

 رن   مج   ووال ل  هول الأ وق مشائخ الو  هو م  مج   ر  علي وهوا
 الشننرخ ألوثرننا  رننه أل ننالم الربونني خالنن  رنن  حملنن  ومنن هم  هننول  عبنن اهلل

 .له الفةاًي وألض رم
 الأنن وق  علرنه  ون  ألن   م   الربوني  عبنن اهلل رن   مج ن   رن   علني     أقاول: 

 ألن ل  الأن وق  مجمثنال  من   أل   الطلي وكث ة (0)كوبه  ولم يف كثرياو له وأل لى
 رن   مج ن   والن ل  وهنو  رنريل  م  مهن,  را مهوه  م  لريف  اإلًكال وثاووه  على

.ذك   ا الربوي خال  ر  حمل  وم ل عب اهلل
 مهنن, منن  ال ننف  يف مشننكل, ال احملطمنن, األسنناألوة ر نن  لمج    نن  لكنن 

 لكفننه ال مالرن,  الكون   يف ووث ننا و و   مجًنه  هنو   رنه  والومننه عبن  اهلل   رن   مج ن  
 النن ول رننري ال واونن, ًقننا يف وول لننه لننريف مجًننهو هنن   القنن ائ  ر نن  ن نناع ة

ل واون, كون  من ل ومن  مجررنه   نإ  الفةاًني         اإلماوة ًرخ   و الوش ويي  ومجًه
  وكنولك  (8)لوا عفه ع  م  ل كو  م  مجرره رواسط, اف   رن   نرة ال لنو    

كو  م  ل مج ن  رن  حملن  رن  خالن  رط ونا وفوهني         (0)الشرخ لوا يف اليه سج
   اف   ر   رة ال لو  ع  مج   ر  عب اهلل ع  من ل وال ألومن  لنه لواون,     

 ع  رري م ل.       
 حاله  ال رريل م  مجرفاا األس  ال للر, الوو  و وبغلوا ولم, م و او رها م  

ألهم م  كو  آرنائهم  ال لم وكاًج مهلوهم مج  جيرروا لآلخ و  لواو, ما كا  الوو
ومجم اوهم مثا مج   ر  حمل  ر  اف   ر  الولر  ومج ن  رن  حملن  رن  مرنى      

                                                           

 م  رريها و 400و 000 ص الأ وق مجمالي و 008 و 004و 040و 00ص الوو ر  و ام ( 0)
 .ا والو

 .004لمال الفةاًي: ( 8)

 .40 ه سج الشرخ: ( 0)
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ال طال. وعلى هوا    ا ألوثرقه ال خيا رال ف  م  مهوه ل  ا وموو وول  قرقي 
 .  (0)له يف ًقا ال واو,

 لم وبَا م  وكو  وموول ماً او م  مجخو ال واو,  اّل حملن  رن  خالن  الربوني؛     
  لكن   _ و   وث قه رقوله: ثق, هدالا م  مج حاب مجري اف ن   (8)شرخ أل  ال

 نننالووثرا والوضننن رم  رنننه  –كنننا  لننن رياو يف افننن و –الفةاًننني لننن  يه ونننائثو 
 مو اللا   لم و لم  اله.

ولكنن  هننوا مجوضنناو ككنن  اعوبننال لواواألننه رفننااع علننى مننا وننالوا: منن  مج  عبننالة     
ه  را ل ا مقأنوول مجًنه لن رم يف    الفةاًي ال والل, هلا على ل م يف ًتخأرو

م   , األ اوو  ومتررر  نحرحها من  سنقرلها  وال سنرلا رنالف      عبنالة ارن         
الغضائ   يف  ّقه   ر  وال: )  وثه و    ووفك  وون و  عن  الضن ياا كنثريا     

 .(0)وو ول  على ا  اسرا(
 وهوا لريف ز فاو يف ًتخأروه را ز   يف م لكه يف مجخو ال واوات.  

ه  مج  هوا ما وقأ ل الفةاًني من  كثمنه  رنا يف كثمنه مجوضناو ألومن         وال ا
و وف, على هوا ا  فى ألًه ر   وولنه كنا  لن رياو يف   وثنه ونال كنا  مجووبناو   ن          
ا    نن, راألخبننال  ننث وب نن  مج  وقأنن  منن  هننوا الكننثا مجًننه لنن رم  يف م   نن,          

 األ اوو  لكفه وو   راألوب وعال   رأخبال ال  ب.  
روثاووننه رننث م ننالم  وونن  مجًننري    هننوا   و رفاننو ألبقننى ًننهاوة الشننرخ 

 . (0)ا  فى يف الو  يف ً   ا فاسك

                                                           

/ لناوا  80 )حمالن ة من  مفاسنك افنم     802وهوا مضلو  ما ماا يف ً   ا  أل, ( 0)
 .رري مطبوع ( هن 0000الثاًر, 

 .040لمال الشرخ: ( 8)

 .00لمال ار  الغضائ  : ( 0)

 .4/020الو  يف ً   ا فاسك: ( 0)
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 وعلى هوا ال وبقى عائا مجماا اعوبال هوا اشرب م   ر  ال ف .

 ً م  وبقى اإلو او األول ماً او م  االعولاو على هول ال واو, .

سنننو الل وهنننو الول نننك   وبنننر   عننن ا متامرننن, الومنننه األول مننن  ومنننول اال  
رال واوات.

وهنو وعنوا اإللناع  يرنه مجوالو:مجًنه و وثبنج موا قن, من          أما الوجه الثااني: 
 مجًننه:وثاًرنناو.  علننى   منن, الطنناووس ورنن وًها لننريف الةنن,. ألقنن ا علننى الشننرخ 

. اآلخ و  يف هوا ومولا رال واوات رول كه     مفهم والب   م لكي

 وأما الوجه الثالث, ففيه:  

مج   ع ا أل ال  مجكنا الطناووس رن, ا  نلل, عام ن, رنري م نّلم رنا ال         أواًل:
 . b  كك  اجلرا رهوا  و ى رالف ب,    ا وش ع, اإلمامر, ا  ا  و  لألئل,

 ً م  ا وأخ و  ع  عأ  األئل, و كالسوا مجكله ًورة,  واوا اليقهاا.

مجً ه على أل لرله ال و ولرا اف م,؛ ألًه م   ن م  ّلرونه  هفناك مهنات     ثانيًا:
ألقوضي ع ا مطلورر, فله  وهنى مجًنه من  مهن, هنو  رنوا  لرنا من او ولؤوونه          
أل ة  الفاظ و  ولوا كا  ا لوك وال ثز, وقوفوًه يف وأنولهم   كنا  و  رن     

طلورن, مفنه يف رر نه    يف رقائه لل ؤو, وافياظ على  راألنه وكاًنج ا في ن, األوأنى ا     
وً ائه هو لؤو, لاله ال مجكا فله  و هوا ال وفايف ومنوو مفي ن, حمللن, مجخن ا.     
هوا م  مه,. وم  مه, ثاًر, هو ولرا الومنوو ول نا سنببه هنو مج  ألكناث ل رطنيا       

 م او.  

مج  الطاووس و رش يف القالة اهلف و, ولريف م  منا و نرش يف   ومن جهة ثالثة
 البثو ال  رر,. 

 مج   فله  ال  نل  ع ن  اهلضنم وككن    نث ه رنالطبخ      هة رامعةومن ج
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 .(0)م  اشا
هول اجلهات ألوّ  ت ال واعي لغثا مثفه وع ا ًروع مجكله.ونتيجة
ر   أل لرم الكا   إ  هوا ال و ل على مجكث  م  ك اهونه كلنا هنو  نال     ثالثًا:

مطوك م   ّلروهلا.رريل م  افرواًات ا ك وه, مثا افلري واشرا؛ أل  مجكلهلا 
و مجما ما ذك ل الب   م  مج  ا في , ا قأووة م  رر ه هنى لؤون, لالنه  هنو     

على مجًنه ونب  علنى   مونه رنا ال واللن, هلنوا الكنثا  ونى علنى هنوا             ال ال و ل 
ا  فى ال ولال مج  وكو  مقأوول هو مج  ا في , ا طلور, م  رر ه وًن ائه   نوأله   

 ننا مجكلننه مجا ال. وونن  ذكنن  هننوا اال ولننال يف كننثا    مجو لوًننه  رأننح رر ننه سننواا  
 . (8)ال فركي يف مجسفى ا طال 

 يره:وأما الوجه ال ام ,

مج   هول ال واوات ل ري, سف او.أواًل:
مجً هننا م اللنن, لل واوننات ا ننوكولة يف الومننه األول ال النن, علننى مج        ثانيااًا:

الطاووس م  ا  وخ.
أللنك  إًهنا ال ألن ل علنى اف من,؛ ألًنه ال       على ألق و  اعوبالها ولن م  ثالثًا:

ولرا عقلي وال ًقلي على مج  كا  رنوا  حملنا األكنا جين  مج  وكنو  مبالكناو مجو       
كا  رنوا  مشندوا من ا مجكلنه.  كوًنه مشندوماو ال كفن  من  الول نك رإزثونات           
افّلر,  را ماا يف ر   ما منا  مجكلنه وط ناو منا ون ل علنى ًندمه  كلنا يف اإلرنا          

:    :   وال: وال لسنول اهلل _عرام اللرثي ع  مجري عب  اهلل    وا مجًيف ر 
 . (0)على ذلوة كا ر ري ًرطا   اموهفوها

                                                           

 .042/ 0.  راة افروا  الكربا: 204/ 8كواب  ا اا: ( 0)

 .042/ 7 مجسفى ا طال : (8)

 .444/ 00وسائا الشر ,: ( 0)
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ولوا  سنحاق رن  م ينن   عن  مجررنه  مجًننه ونال: ونار   االننو الغنفم وال ألوتخننو        

وس ناا عن  اإلرنا   قنال:      :وال: وال لسنول اهلل   _. ولو  ع  علي (0)اإلرا
 .(8)أللك مجعفاق الشراز, ووأألي خريها م  ماًبها األًأا

 لار او: مج   كوًه مشدوماو    اسولرا ًرااو  إًه ال و ولرا مجكث  م  الك اه,.
 هول هي الومول اشا ,.  

 وأما اجلواب عن الوجوه العاّمة: 

 كلرن,   الشنبه,  مج  كثمنه  ال ناه  من    أل  رشنيا  لنريف  مفهلااألول فالوجه
 حملنا  لولررنر  عامن,  لوارط وموو م  لكفه  لروه  على ً عي ولرا وموو ل  ا

 وون   الطرنول   من   زنائ   يف  كلرن,  لشنبه,  م فنى  ال حم منه  عن   الطرول م  األكا
 .الطاووس على الضوارط هول اًطباق ع  ج

 ألكنو    حرفانو  ال ثمنات  هنول  م  وا  ة مجو, روموو ً لم و مجًه   لفا و ذا
 ا ولنوعر,  الشنبهات  يف اف من,  مج نال,  علنى  رفااع مجكله جيوو  ث مولوعر, الشبه,

يف خأننوص افرواًننات فكومنن, مج ننال, عنن ا الووكرنن, علننى مج ننال, افلرنن,  رهننا   
. رها افلر, مج ال, على رفاا األكا وجيوو

 أوضاو ال اعوبال رنه؛ أل  وعنوا خباثن, الطناووس و ً لنم      وأّما الوجه الثاني
وهي رري م وف ة    الوم ا  مجو    ال    ال اا مجو اشناص  رنا هفناك    ومهها 

م  اسو ل على  ّلر, الطاووس رقوله أل ا : )وما هلم الطربنات( رفنااع علنى مج     
 . (0)الطاووس م وطاب ومجًه الوأكا اشبائ  كاجلري,

وما و ب ِّ  ال عوا األخرية هو مجًه و و نوف  مج ن  من  عللائفنا النوو     منوا       
 لطاوس    هوا الومه.ا

                                                           

 .442/ 00وسائا الشر ,: ( 0)

 .440/ 00وسائا الشر ,: ( 8)

 .047/ 0.  راة افروا  الكربا: 427/ 0: ال وم ا  ر  ً   واو ا  وقف ( 0)
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ً م  لو مت  هوا الومه كاًج الفورة, هي اف م,؛ ألًه ألكو  الف ب,  رفاو رن,  
ور, علومات افّلر, علوا وخأوص من  ومنه    -مج    م, اشبائ -هوا ال اا 

ووكننو  الطنناووس ممننا امولنن   رننه ولننرث   ووقنن  ا ولرننا اف منن,؛ إلرائننه عنن          
 الوتخأر  كلا هو والح.   

ل الول اهلل أل ا  مج   لرن, الطناووس هني مقوضنى  زثونات األولن,        ق  حت 
 ال ال, على الضارط, يف  لر, الطائ  وو ووم ما ووم   خ امه عفها.

واهلل ولي الوو را.
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: 
واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على  ريىخ ريل ىمج ني عىني  مىد      

ئهم ني عني من اواللعن الدائم عل  نيعد ،املنتجبنيوعل  آلمج الطيبني الطاهرين 
 األولني واآلريرين إىل قيام يوم الدين

وبعد: فهذه رسالة خمتصىرة   بيىاح م ىم ا مىا   ا،ديىة،  تعىر  فيهىا        
ملعن  ا،دية لغة، و ذكر نيقوال الف هاء   م مها، و ىذكر األللىة على   لى  مى       

 ا، فن ول:مناقشتها، وخنلص إىل احل م املختار فيه

اريتلفت نيقوال الف هاء من األصحاب   ثبوت ا ما   ا،دية، وهىو نيمىر   
مل تسىت ر عليىىمج آراء الف هىاء إه   هىىذه األواريىر، ميىى  كا ىت إىل وقىىت قريىى      
مسرما للصراع بني  اٍف ومثبت، بعدما كاح معظم املت دمني جيمعوح على  عىدم   

قىوال الف هىاء، إىل نيح وصى     ا ما فيها إه مىن  ىدر، كمىا سىنذكره عنىد  كىر ني      
إىل ال ىىول  –فيمىىا  علىىم  –األمىىر إىل الف هىىاء املعاصىىرين ميىى   هىى  معظمهىىم   

 با ما فيها.

وحنىىن بدايىىة سىىنعريف ا،ديىىة لغىىة و ىىذكر الفىىرب بينهىىا وبىىني ا،بىىة  ليت ىى     
موضوع البح  وبعض احليثيات املأريو ة فيىمج والىي يسىتفال منهىا   بيىاح مىد        

والذي سوف تت   مدوله من  – موضوع ا ما بش   عاما دراج ا،دية   
، ثم  تطرب ألقوال الف هاء   املسألة قدميًا ومىديثًا فنىذكر  لىة     – ريالل البح 

 من نيقوا،م، ثم  ذكر م ت   األص  العملي   املسألة.  

ومن ثم سنتعر  لألللة العامة الي سي ت لوجوب نيص  ا مىا مىن آيىة    
مىىا ا  لىىي  كىىرت وجىىوب ا مىىا  لنىىر  فسىىرتها نيو ا ا مىىا والروايىىات الىىي

األللة ؟ فه  ت ت ي ا ما بالىدائرة الوسىيعة والىي تشىم  متى  مثى        ت ت ي 
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ا،ديىىة واملىىخاو وحنوهمىىا، نيم بالىىدائرة ال ىىي ة الىىي نيثبتهىىا املت ىىدموح؟ وبىىذل   

 نيمىرًا ريخهمىا، لي ىوح نيصىالً     ت ت ىي  خيرج    البح  عن موضوع ا ما، نيم
 يرج  إليها   فر  الش .  عامًة وقاعدًة فوقا يًا

إح  -ثم  تعر  بعىد  لى  لألللىة ا اصىة الىي تتعىر   صىو  ا،ديىة         
 لنر  ه  ت ت ىي مىا خيىالل العمىوم الفوقىا ي نيو ني هىا مواف ىة لىمج؟ ثىم          -وجدت 

لمج، فأقول: خنلص إىل  تيجة البح  بعد فذل ة

 معن  ا،دية لغة:

نَيْهَدْيُت لمج : ما نَيْتَحْفَت بمج، ي ال: واَ،ِديَُّة :(1)قال ابن منظور   لساح العرب
 .وِإليمج

 ،ا،ديىة: مىا نيهىديت إىل  ي مىولة مىن بىر       :(2)كتاب العىني وقال ا لي    
هىىداء: نيح تهىىدي إىل واإل ،وجيمىى : هىىدايا، ولغىىة نيهىى  املدينىىة: هىىداو ، بىىالواو  

: مىا نيهىديت إىل   - يث   وخيفل - وا،دي وا،ديي ،نيو هجاء شعرًا مدحيًا إ ساح
 .تهديمج من مال نيو متاع فهو هدي يءوك  ش ،م ة

قىىد ي ىىال لألسىىخ: ا،ىىدي، قىىال    :(3)ريريىى  احلىىدي وقىىال ابىىن سىىالم    
 :  مجاملتلما يذكر طرفة وم ت  عمرو بن هند إياه بعد نيح كاح سجن

 ضربوا صميم قذالمج مبهنِد                    همكطريفة بن العبد كاح هديي

 قىال  ،أل ها كاألسىخة عنىد جوجهىا    ،يت هديا ،ذا املعن مِّاملرنية إمنا ُسونيظن 
 عنرتة:  

 كرج  الوشم   كل ا،ديِّ                   نيه يا لار عبلة بالطويِّ

                                                           

.313/ 11: لساح العرب (1)
.37 – 33 /4: كتاب العني (2)
.177 – 173 /2: ريري  احلدي  (3)
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 (فعي ) يُّأل ها تهد  إىل جوجها، فهي هد يت هديًامِّ ن نيح ي وح ُسوقد مي
ل منمج: هديت املرنية إىل جوجهىا  ي ا ،يريد مهدية ي، ف ال: هد(مفعول)  موض  

 قال جهخ:  ،نيهديها هداء بغخ نيلل

 فحق ل    صنة هداء  فإح ت ن النساء خمبآت 

، ه ي ىال مىن   شىيء    وليا هذا مىن ا،ديىة    ،مبعن  نيح تهد  إىل جوجها
إه نيهديت باأللل إهداء، ومن املرنية: هديت وقد جعم بعض النىا  نيح   ا،دية 

 : نيهديت واألوىل نيفش    كالمهم ونيكثر.  املرنية لغة نيرير  نيي ًا

وي ىال: نيهىديت    :(1)ترتي  إصىال  املنطىق  وقال ابن الس يت األهواجي   
، يوا،ىد ، إىل بيت اهلل هديًا ييونيهديت ا،د ،ا،دية نيهديها إهداء، فهي مهداة

 [ لىمج  ييمت  يبلغ ا،د]لغتاح، بالتشديد والتخفيل، وقرني بهما  يعا ال راء: 
وهديتىمج الطريىق هدايىة، وهديتىمج      ،ة وهديىة ، والوامدة: هدييى (2) [ لمج يا،د]و

وهديت العرو  إىل جوجها نيهديها هداء، فهىي مهديىة    ي،إىل الدين وللدين هد
إ ا جعلىت ت ىرب عليىمج ب فى       نيهدئىمج إهىداء،   الصى  . وي ىال: نيهىدنيت   يوهد

 إ ا س نت. ،وتس نمج لينام. وي ال: قد هدنيت
الفرب بىني ا،ديىة وا،بىة:     :(3)الفروب اللغويةوقال نيبو هالل العس ري   

و،ىذا ه   ،هىد  إليىمج، ولىيا كىذل  ا،بىة     هىدي إىل املُ نيح ا،دية ما يت ىرب بىمج املُ  
فهى   ]: إ مج يه  لمج وقال تعاىل :إح اهلل يهدي إىل العبد كما ي ال :جيوج نيح ي ال

نيهىد  املىرسو  إىل الىرئيا ووهى  الىرئيا       :وت ىول  ،(4) [لي من لىد   وليىا  
إ ا ت دم ومسيت ا،دية هديىة   يءللمرسو ، ونيص  ا،دية من قول  هد  الش

                                                           

.96: ترتي  إصال  املنطق (1)
 .169الب رة:  (2)
.113 – 111: الفروب اللغوية( 3)
 .1مريم:  (4)
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 أل ها ت دم نيمام احلاجة.  

  من ا،بة، إه ني ها م رو ة مبا يشىعر إعظىام املهىد    ا،دية: وإح كا ت ضربًاو
 إليمج وتوقخه، خبالف ا،بة.  

 :(1)معجىم م ىاييا اللغىة     جكريىا  بىن  نيبو احلسني نيمحد بىن فىار    وقال 
( ا،اء والدال واحلرف املعت : نيصىالح نيمىدهما الت ىدم لارشىال واآلريىر      َي)هد

واألصى  اآلريىر ا،ديىة: مىا نيهىديت مىن لطىل إىل  ي        . إىل نيح قال: بعثة لطل.
ومىن البىاب    ،: الطبىق تهىد  عليىمج    واملهىد  ،إهىداء  يي ال: نيهىديت نيهىد   ،مولة
 . إخل .: العرو  وقد هديت إىل بعلها هداء.يا،د

 يءوقىد جيى   :(2)شر  شافية ابن احلاج   ي لسرتابارضي الدين اهوقال 
: نيي الشىيء ء  فا نيصلمج إح كاح األصى  جامىدا، حنىو نيهىديت     ينيفع  جلع  الش

 .جعلتمج هدية نيو هديًا
يتحص  من هذه األقوال: نيح كال من ا،ديىة وا،بىة هىي إعطىاء مىال       نيقول:

نيو كسىى  نيو  ،إىل آريىىر ابتىىداء نيي مىىن لوح سىىعي مىىن الطىىرف اآلريىىر إىل  لىى    
قصد، ونيح ا،دية من جنا ا،بة، ول نها تتميى  عنهىا ب يىالة ريصوصىية، وهىي      

ف قصد الت رب من املهىدي للمهىد  إليىمج يىا يشىعر بتعظىيم املهىد  إليىمج مىن طىر          
 املهدي، وهذا املعن  اإلضا  ريخ موجول   ا،بة.

وهىىذه ا صوصىىية واملعنىى  ال ائىىد ه لريىى  ،ىىا   امل ىىام، ف ىى  مىىن ا،ديىىة  
وا،بىىة فيهمىىا ريصوصىىيتاح لرييلتىىاح   رديىىد ا ىىدراجهما   موضىىوع ا مىىا،  
وهما: عدم ال صد، وعدم ال س . ف   منهما فائدة ماصلة لا سىاح مىن لوح   

 هذا عن املعن  اللغوي.قصد وكس . 
 

                                                           

.43 – 42/ 9: معجم م اييا اللغة (1)
.73/ 1:شر  شافية ابن احلاج  (2)
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 األقوال   م م مخا ا،دية:

اريتلىىل الف هىىاء   وجىىوب ا مىىا   ا،ديىىة قىىدميًا ومىىديثًا فمىىن قائىى         
بالوجوب وهم نيكثر املتأريرين، وقائ  بعدم الوجوب وهم نيكثىر املت ىدمني، وقىد    
اتفق املت دموح ت ريبًا )عدا ما يظهر من نيبي الصىال  احللى ( على  ال ىول بعىدم      

 وجوب ا ما   ا،دية، ويظهر  ل  من نيمرين:

  ريصىو  الفىىرع الىىذي ت ى  فيىىمج ا،ديىىة    -رديىدهم ملوضىىوع ا مىىا    -1
بأربىا  التجىارات نيو ال راعىات وحنوهىا،      –عالة، وهو الفاض  عن مؤو ة السنة

وهو ي ت ي مصر ا ما   الت سبات وه تندرج فيمج ا،دية بوضو .

ا،ديىىة مىىن املتفىىرلين بهىىذا احل ىىم ميىى   َعىىدُّهم َمىىن نيثبىىت ا مىىا     -2
وصفوه مبا ي ت ي خمالفتمج للرنيي السائد من عدم الوجوب.

 إىل من صري  بعدم وجوب ا ما فيها. –طبعًا  –هذا باإلضافة 

 األمىىر   ينىىدرج نفممىى لىىذل ، تأييىىدًا املت ىىدمني نيقىىوال مىىن  لىىة ولنعىىر 

:األول
وا ما واج    كى  مغىنم، قىال اهلل     :(1)، قال   امل نعةالشيخ املفيد 

إخل  (2) [ واعلموا نيمنا رينمتم من شيء فىأح هلل مخسىمج وللرسىول..   ]ع  وج : 
الشريفة، والغنائم: ك  ما استفيد باحلرب.. إىل نيح قال: وك  ما ف ى  مىن    اآلية

نيربىا  التجىىارات وال راعىات والصىىناعات عىن املؤو ىىة وال فايىة   طىىول السىىنة     
  عل  اهقتصال.

ويا ا فرلت بمج اإلمامية ال ول بىأح   :(3)  اه تصار وقال السيد املرت   

                                                           

.239: امل نعة( 1)
 .41األ فال: ( 2)
.21: اه تصار (3)
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ا ما واج     ي  املغامن وامل اسى  ومىا اسىتخرج مىن املعىالح والغىو        
وال نىوج ومىىا ف ى  مىىن نيربىا  التجىىارات وال راعىات والصىىناعات بعىد املؤو ىىة      

 وال فاية   طول السنة عل  اهقتصال. 

وفاض  نيربا  التجىارات وال راعىات    :(1)املراسم العلوية   وقال سالر 
 والصناعات عن املؤو ة وكفاية طول عاممج إ ا اقتصد.  

وقىد قيى : ا مىا       :(2)و    احمل ق احللي   املعتى  عىن ابىن نيبىي ع يى      
األموال كلها مت  عل  ا ياط والنجار وريلة الدار والبستاح والصىا     كسى    

 يده  ألح  ل  إفالة اهلل ورينيمة. 

ونيربا  التجارات وامل اسى  وفيمىا يف ى      :(3)  املبسوط وقال الشيخ 
من الغالت عن قىوت السىنة لىمج ولعيالىمج.. إىل نيح قىال: والغىالت واألربىا  جيى          
فيها ا ما بعىد إريىراج مىق السىلطاح ومؤو ىة الرجى  ومؤو ىة عيالىمج ب ىدر مىا           

 حيتاج إليمج عل  اهقتصال. 

جي  ا ما    ي  املستفال من نيربا  التجارات  :(4)  ا الف وقال 
 والغالت والثمار عل  اريتالف نيجناسها. 

عىن   جيى  ا مىا نيي ىًا   الفاضى      :(1)  الغنية وقال السيد ابن جهرة 
مؤو ة احلول عل  اهقتصال من ك  مستفال بتجىارة نيو جراعىة نيو صىناعة نيو ريىخ     

  ل  من وجوه اهستفالة، نيي وجمج كاح. 

                                                           

.136املراسم:  (1)
.923/ 2 املعت : (2)
.237 ،239/ 1: املبسوط (3)
.117: ا الف، كتاب ال كاة (4)
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و  ك  ما يف ى  عىن مؤو ىة     :(1)  إشارة السبق وقال نيبو اجملد احلل  
السىىنة مىىن كىى  مسىىتفال بسىىائر ضىىروب اهسىىتفالات مىىن  ىىارة نيو صىىناعة نيو        

 ريخهما. 
والفاضى  مىن الغىالت عىن قىوت السىنة        :(2)  الوسيلة وقال ابن مح ة 

بعد إريراج ال كاة منها.. وفاضى  امل اسى  عمىا حيتىاج إليىمج لنف ىة سىنتمج ونيربىا          
 التجارات. 

الراب : نيربا  التجارات والصنائ  وال راعات  :(3)  املعت  وقال احمل ق 
 مىا  على   املؤو ىة  بعىد  ا مىا  هىا في األصحاب: من كثخ قال اهكتسابات، و ي 

 يأتي.  
 ي  ما يغنممج اإل ساح من نيربا  التجىارات   :(4)  النهاية وقال العالمة 

 وال راعات وريخ  ل . 
باهتفاب ونيح املخالل هو نيبو الصال  ف ى  ميى     وصر  ابن إلريا 

وقال بعض نيصحابنا: إح املخاو وا،دية وا،بة فيىمج ا مىا،  كىر  لى       :(1)قال
نيبو الصال  احلل    كتاب ال ا  الذي صىنيفمج، ومل يىذكره نيمىد مىن نيصىحابنا      
إه املشار إليمج، ولو كاح صحيحًا َلُنِ    ْ َ  نيمثالىمج متىواترًا، واألصى  بىراءة الذمىة      

وه يسىىأل م ]ونيي ىىًا قولىىمج تعىىاىل:  فىىال  شىىغلها و علىىق عليهىىا شىىييًا إه بىىدلي ،    
 . [نيموال م

 وح موضىىوع ا مىىا هىىو الت سىىبات الىىي  ونيمىىا مىىن صىىر  بىىذل ، نيي: كىى  

                                                           

.114إشارة السبق: ( 1)
.133الوسيلة: ( 2)
.923، 2املعت : ج( 3)
.443/ 1: النهاية( 4)
.469 -461 /1: السرائر( 1)
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: إمنىا   (1)ه تشم  ا،بة وا،دية وحنوها، فمنهم العالمة   التحرير، مي  قال 

جي  ا ما   هذا النوع من فواض  نيربا  التجارات وال راعات وه جيى     
املىىخاو وه ا،بىىة وه ا،ديىىة ريالفىىًا ألبىىي الصىىال ، وه فىىرب بىىني  يىى  ني ىىواع   
اهكتسىىابات، فلىىو ريىىر  ريرسىىًا فىى الت قيمتىىمج ل يىىالة منائىىمج وجىى  ا مىىا        

  يالة فيمج مل جي . ال يالة، ولو جالت ال يمة ِلَتَغيير السعر ه ل
نيي ا   املنته  بأ مج قىول علمائنىا ني ى ، ميى  قىال: نيربىا         وقد صري  

التجارات وال راعىات والصىنائ  و يى  ني ىواع اهكتسىابات وفواضى  األقىوات        
من الغالت وال راعات من مؤو ة السنة عل  اهقتصال جي  فيهىا ا مىا، وهىو    

 .(2)كافة قول علمائنا ني  ، وقد ريالل فيمج اجلمهور
  الىىدرو  ميىى  بىىيين املخىىالفني   بعىىض    وهىىو ظىىاهر الشىىهيد األول  

: الثا ي:  يى  امل اسى  مىن    (3)املوارل يا ينبمج عل  نيح الباقي هو املشهور، ف ال
 ىىارة وصىىناعة وجراعىىة وريىىر  بعىىد مؤو ىىة السىىنة لىىمج ولعيالىىمج الىىواج  النف ىىة    

و ىة، ولىو نيسىرف مسى      وال ىيل وشىبهمج، ولىو عىال مسىتح  النف ىة اعتى  مؤ       
 عليمج، ولو قرت مس  لمج.

ورريىىص ابىىن اجلنيىىد   تىىرا مخىىا امل اسىى ، ونيضىىاف احللىى  املىىخاو     
وا،بة وا،دية والصىدقة، ومنعىمج ابىن إلريىا وهىو ظىاهر ابىن اجلنيىد، ونيضىاف          

 الشيخ العس  اجلبلي واملن، ونيضاف الفاضالح الصمغ وشبهمج. 
نيح املا   هو ابن إلريا ف ى ، بى     ونيما قولمج: )ومنعمج ابن إلريا( فال يعين

 يعين نيح املصر  باملن  هو ابن إلريا، وقد ت دمت عبارتمج، فالمظ.
 – مىا عىدا احللى     – هذه بعىض نيقىوال املت ىدمني وقىد ظهىر منهىا نيح اجلميى        
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 . هبوا إىل استثناء ا،دية من ا ما
 ونيمىا املتىىأريروح ف ىىد اريتلفىت نيقىىوا،م بىىني مؤيىد ل ىىول مشىىهور ال ىىدماء     

ختصيص ا مىا مبىا عىدا ا،ديىة وحنوهىا، ومعمىم ا مىا ملطلىق الفائىدة متى            
 ا،بة وا،دية واملخاو، وبني من جع   ل  نيموط استحبابًا نيو وجوبًا.

: السىاب : مىا يف ى  عىن مؤو ىة      (1)فيهىا  ف د قىال السىيد صىام  العىروة     
مىن الصىناعات    سنتمج ومؤو ة عيالىمج مىن نيربىا  التجىارات ومىن سىائر الت سىبات       

وال راعىىىات واإلجىىىارات متىىى  ا ياطىىىة وال تابىىىة والتجىىىارة والصىىىيد وميىىىاجة 
املبامات ونيجرة العبالات.. إىل نيح قال: ب  األموط ثبوتمج   مطلىق الفائىدة وإح   
مل رص  باهكتساب كا،بة وا،دية واجلائ ة واملىال املوصى  بىمج وحنوهىا، بى  ه      

 خيلو عن قوة. 
: (2) العروة صام  قول عل  معل ًا املستمس     احل يم السيد وقال

)ب  األموط.. إخل( بعد كالم لمج ما  صمج: وكيل كاح فم ت   النصىو  عمىوم   
احل م ل   فائدة وإح مل ت ن عن قصد واريتيار ف ال عما كاح كذل ، ومينيىذ  

ف ىىال عىىن  –كمىىا  سىى  إىل املشىىهور  –ي ىىعل ال ىىول باعتبىىار صىىدب الت سىى  
ال ىىول باعتبىىار اختىىا ه مهنىىة، كمىىا عىىن اجلمىىال   ماشىىيتمج علىى  اللمعىىتني، كيىىل 
وهجممج عدم ا مىا   الثمىار ومنىاء احليىواح كىاللص والصىوف والسىخال وريىخ         

  ل ، وسيجيء التصري  بوجوب ا ما فيمج.

، ف ىد منى  كى     (3) وح عل  العروة   املوض  املت ىدم منهىا  ونيما األعالم املعّل
مىىن املىىخجا النىىائيين والشىىيخ آل ياسىىني والسىىيد ال وجىىرلي والسىىيد الشىىخاجي     

هم( من ال وة   قول املصنل )ه خيلو عىن قىوة( يىا    ست نيسراروبعض آرير )قد

                                                           

.231 /4: الطبعة احملشاة من العروة الوث  ( 1)
.122 /6: مستمس  العروة الوث   (2)
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يعىىين عىىدم وجىىوب ا مىىا فيهىىا، ول ىىن امتىىاط بع ىىهم وجوبىىًا   ختميسىىها      

 كالثالثة األول.
 ن ا،دية ،ا ريطر.وبعض قيد ا ما خبصو  ما كاح م

ومن هذا العر  يتبني نيح معظم املت دمني  هبوا إىل عىدم وجىوب ا مىا    
  ا،دية إه النالر منهم. ونيما املتأريروح ف د ضعل هذا ال ول عنىدهم بىذهاب   
جمموعة من األعالم للوجوب فيها فتو  نيو امتياطًا، وإح ب ىي هنىاا قائى  مىنهم     

 .(1)بعدم الوجوب

 امل ام:اهمتماهت   

ومىىن العىىر  املت ىىدم ألقىىوال الف هىىاء يظهىىر نيح اهمتمىىاهت نيو األقىىوال    
 امل ام نيربعة:

نيح ي وح التشري  من نيول األمر خمتصًا مبىا يؤريىذ مىن ال فىار مىال احلىرب،        .1
فال يشم  نيربا  امل اسى  ف ىاًل عىن ا،ديىة وحنوهىا واملىخاو، ومل يىذه         

قول للجمهور.إليمج نيمد من علمائنا فيما  علم، ب  هو 
نيح يعم نيربا  امل اس  ف ى ، نيي: مىا نُيريىذ عىن طريىق الت سى  وباهريتيىار         .2

وال صىىد، فىىال يشىىم  مثىى  ا،ديىىة وحنوهىىا واملىىخاو، وهىىو قىىول مشىىهور         
املت دمني من علمائنا.

نيح يعىىم مىىا نيريىىذ بغىىخ الت سىى  ول ىىن باهريتيىىار وال صىىد، فيشىىم  ا،ديىىة     .3
أريرين.وحنوها، وهو قول جمموعة كبخة من املت

نيح يشم  نيي ًا مىا مل ي ىن لىمج قصىد نيو اريتيىار   نيريىذه بى  يىدري    مل ىمج           .4
قهىىرًا فيشىىم  املىىخاو، وهىىو قىىول بعىىض املت ىىدمني كىىأبي الصىىال  احللىى ،     

و ه  لمج بعض املتأريرين.
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 م ت   األص  العملي:

األص  العملي، فإ مج ملا كاح ا ما ضريبة مالية بنسبة معينة  ونيما ما ي ت يمج
ت وح عل  صام  املال توض       خمصو  وهم املصارف لىمج، لىذا فيىدور    
نيمر متعل مج بني األق  واألكثر، وال در املتي ن الذي عليىمج إ ىاع األصىحاب مىن     

رب، املت ىىىدمني واملتىىىأريرين هىىىو الغنيمىىىة بىىىاملعن  األريىىىص نيي رينىىىائم لار احلىىى   
وامل اس  الي ي ىوح فيهىا قصىدل للت سى ، باإلضىافة إىل بىاقي مىوارل ا مىا         
السىىبعة مىىن ال نىى  والغىىو  واملعىىدح.. إخل، ويشىى     ولىىمج لغىىخه مىىن سىىائر  
اهستفالات يا ليا فيمج قصد الت س  وحنوه مىن مطلىق الفائىدة، فىاملفرو  نيح     

ية نيي ًا لشمول مدي  الرفى    ري فيمج ال اءة الع لية للش    ال ائد، ب  والن ل
 وريخه من نيللتها لمج.

فلىو كنىىا حنىن واألصىىول العمليىىة   فىر  عىىدم  هىىو  لليى  علىى   ىىول     
 ا ما للهدية فاجلاري فيها ال اءة، فال جي  ا ما فيها. 

: (1)وهذا ما  كره ابن إلريا   العبارة املت دمة الي   لناها عنمج، مي  قال
خاو وا،ديىىة وا،بىىة فيىىمج ا مىىا،  كىىر  لىى  نيبىىو وقىىال بعىىض نيصىىحابنا: إح املىى

الصال  احلل    كتاب ال ا  الىذي صىنفمج، ومل يىذكره نيمىد مىن نيصىحابنا إه       
املشار إليمج، ولو كاح صحيحًا َلُنِ    ْ َ  نيمثالمج متواترًا، واألصى  بىراءة الذمىة فىال     

  شغلها و علق عليها شييًا إه بدلي . 

 اللفظي   امل ام: ونيما   م ام تأسيا األص 

فن ول: إ مج قد لل عل  وجىوب ا مىا وبيىاح مىورله جمموعىة مىن األللىة،        
واعلمىوا نيمنىا رينمىتم مىن شىيء فىأح هلل       ] نيهمها من ال رآح ال ىريم قولىمج تعىاىل:   

مخسمج وللرسول ولذي ال رب  واليتام  واملساكني وابن السبي  إح كنىتم آمنىتم   

                                                           

.469 - 461/ 1: السرائر( 1)
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الفرقاح يوم الت   اجلمعاح واهلل عل  كى  شىيء   باهلل وما ني  لنا عل  عبد ا يوم 

، وجمموعة من األللة من السنة املطهرة وهىي على  حنىوين: إمىا   م ىام      (1) [قدير
تفسخ اآلية ال رميىة، نيو   م ىام بيىاح ا مىا ه مىن جهىة تفسىخ اآليىة ال رميىة.          

 فلنستعرضها لنر  ما مي ن نيح يستفال منها.

 آية ا ما:

فة، فالبىد نيح  تعىر  ،ىىا على  وجىمج التفصىي  أل هىا عمىىدة       نيمىا اآليىة الشىري   
الدلي    امل ام بعد نيح عرفت نيح جمموعىة مىن األللىة تعرضىت لبيىاح معناهىا مبىا        
يعت  ا ما بهذا املعن  نيو  اا مذكورًا   ال رآح ال ريم يىا يعطىي هىذا الىرنيي     

بالعىىدم  ال ائىى  بوجىىوب ا مىىا قىىوة إقناعيىىة نيكىى    م ابىى  اجلمهىىور ال ائىى      
وكىىذل  للخاصىىة  ل ىىوح ال ىىرآح م طىىوع الصىىدور عنىىد  يىى  الطوائىىل وهىىو    
مصدر التشري  األول عند املسلمني، وه ُيختلل فيمج خبالف باقي األللىة، فالىذي   
يستطي  نيح يدعم رنييمج من ف هاء املذاه  املختلفة بآية مىن ال ىرآح ي ىوح لىمج سىند      

  م ىام   bئمىة مىن نيهى  البيىت     قوي   م بولية قولمج، وهذا ما كىاح ميارسىمج األ  
 احملاجية م  ال وم إلثبات صحة ما  هبوا إليمج   خمتلل اجملاهت.

وكيل كاح ففي اآليىة عىدة   ىاط للبحى  ه يهمنىا منهىا فعىاًل إه بيىاح معنى           
 الغنيمة الوارل فيها، وبعض آرير من البحوو الي تتعلق مبح  ال الم:

 املرال بالغنيمة   اآلية:

اآلراء   املىىرال بلفىىظ الغنيمىىة الىىوارل   اآليىىة الشىىريفة،   قولىىمج     اريتلفىىت 
، ولنتعر  نيوًه ل ول اللغويني   معناه، ثىم إىل قىول  لىة مىن     (رينمتم) تعاىل:

 املفسرين، فن ول:

                                                           

 .41األ فال:  ( 1)
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)واملغنم والغنيم والغنيمة والغنم بال م: : (1)قال الفخوج آبالي   ال امو 
 (. الفيء.. والفوج بالشيء بال مش ة

: واهريِتنىىام. الَفىىْوج بالشىىيء مىىن ريىىخ مشىى ة: )والُغىىْنم: (2)و  لسىىاح العىىرب
 رَيىِنَم الَ ىوم رُيْنمىًا، بال ىم،    : ي ىال  ء، الفىي : والُغنم والَغِنيمة وامَلْغنم ا تهاج الُغنم،
 الرَّْهن ملن َرَهنمج لمج رُيْنممج وعليمج رُيْرممج(.  : و  احلدي 

)الغنم هىو الفىوج بالشىيء مىن ريىخ )  ريىخ   ل(       : (3)وعن ا لي    العني
 مش ة(. 

ومن الب ر والغىنم مرمنىا   ])الَغَنم معروف، قال: : (4)و  مفرلات الراري 
، والُغنم: إصابتمج والظفر بمج، ثم استعم    ك  مظفور بمج من [عليهم شحومهما

 جهة الِعَد  وريخهم(.  
مىىا رينمىىمج املسىىلموح مىىن )والغنيمىىة:  :(1)وقىىال ابىىن قتيبىىة   ريريىى  احلىىدي 

نير  العدو عن مرب ت وح بينهم، فهي ملن رينمها إه ا ما، ونيصى  الغنيمىة   
)لىمج رينمىمج وعليىمج ريرمىمج(،      والغنم   اللغة: الرب  والف  ، ومنمج قيى    الىرهن:  

 نيي: ف لمج للراهن و  صا مج عليمج(.
)قد ت رر فيىمج  كىر الغنيمىة والغىنم     : (9)و  النهاية   ريري  احلدي  واألثر

والغنائم، وهو ما نيصي  من نيموال نيه  احلرب ونيوجل عليىمج املسىلموح با يى     
والركاب.. ومنمج احلدي : )الصوم   الشتاء الغنيمة البارلة(، إمنا مسياه رينيمة ملا 

                                                           

.117/ 4: ال امو  احملي ( 1)
.449-441/ 12: لساح العرب( 2)
.429 /4: كتاب العني( 3)
.911 :مفرلات نيلفاظ ال رآح( 4)
.49/ 1 :ريري  احلدي ( 1)
.360، 376/ 3: النهاية   ريري  احلدي  واألثر( 9)
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 فيمج من األجر والثواب، ومنمج احلدي : الرهن ملن رهنمج، لمج رينممج وعليمج ريرممج(.  

)الغني والنىوح واملىيم نيصى  صىحي  وامىد       :(1)ابن فار    امل اييا وقال
يدل عل  إفالة شيء مل ميل  من قب ، ثم خيتص بىمج مىا نيريىذ مىن مىال املشىركني       

 ب هر وريلبة(.  
الَغِنيمىة مىا نَيوَجىل عليىمج     : )قال اأَلجهري :(2)وقال ال بيدي   تاج العرو 

ء فهو ما نَيفىاء اهلل مىن    ..، ونَيما الَفياملسلموح خبيلهم وركابهم من نَيموال املشركني
نَيمىىوال املشىىركني علىى  املسىىلمني بىىال مىىرب وه إجيىىاف عليىىمج..، وقىىد ت ىىرر         
احلدي   كر الغنيمة وامَلغنم والغنىائم، وهىو مىا نُيصىي  مىن نَيمىوال نيهى  احلىرب         

رَيِنمىىت نَيرْيىىَنم رُينمىىًا ورَينيمىىة،  : ي ىىال. ونَيوَجىىل عليىىمج املسىىلموح ا يىى  والركىىاب 
    َمْغنم، والغنم بال م اهسم، وبىالفت  املصىدر..  : وامَلغامن ائم  عها،والغن

و  احلدي : )الصوم   الشتاء الغنيمة البارلة(  مساه رينيمىة ملىا فيىمج مىن اأَلجىر      
 .  والثواب(

 الفائىدة  هىي  األصى     )الغنيمىة  :(3)وقال الطرحيي )ره(   جمم  البحىرين 
 ريىخ  مىن  كىاح  إح ال فىار،  مىن  نُيريىذ  مىا  نيح على    اعة اصطل  ول ن امل تسبة،

 مىروي  وهىو  اإلماميىة،   هى   وإليمج رينيمة، فهو ال تال م  كاح وإح  ء، فهو قتال
 .وامد مبعن  هما قي ، وقي  كذا b ا،د  نيئمة عن

 بعىد  والبىاقي  ا ما، منها خيرج والغنيمة رياصة، لامام الفيء نيح اعلم ثم
 .م ر ومن للم اتلني املؤح

 مىن  يسىتفال  مىا   يى   نيح و كىروا  ا مىا،  مسىألة  اإلمامية ف هاء عمم وقد
 واملعىىالح، السىىنة، مؤو ىىة عىىن جائىىدا والصىىناعات وال راعىىات التجىىارات نيربىىا 

                                                           

.363/ 4: معجم م اييا اللغة( 1)
.123/ 13: تاج العرو ( 2)
.126/ 9: جمم  البحرين( 3)
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 يعىرف  وه املالى   عنىد  يتميى   وه بىاحلرام  املخىتل   واحلالل والغو ، وال نوج،
 احلىرب،  لار مىن  يغىنم  ومىا  مسىلم،  مىن  اشىرتاها  إ ا الذمي ونير  احلرام، قدر

 .ا ما( منمج خيرج  يعمج

 نيقول:هذه  لة من كلمات نيرباب اللغة، 

 املعا ي املتحصلة من نيقوال اللغويني نيربعة:

ما نيصي  من نيموال نيه  احلرب )ابن األثخ واألجهري(.    -1

ما يصيبمج اإل ساح وينالمج ويظفر بمج من ريىخ مشى ة، نيو الفىوج بالشىيء مىن        -2
واللساح(.ريخ مش ة )العني وال امو  

ما   ريري  احلدي  هبن قتيبة من الىرب  والف ى ، ومىا عىن الراريى         -3
من ني مج استعم    ك  مظفور بمج، ويلحق بمج ما   املنجد مىن قولىمج: فىاج بىمج و الىمج      
بال بدل، وكذا ما   معجم م اييا اللغة من نيح الغنيمة إفالة شيء مل ميل  مىن  

قب .

 تسبة.ما عن الطرحيي من ني ها الفائدة امل  -4

وهذه األقوال كما هو واض  ترتاو  بني املعن  ا ا  مىن ني هىا مىا نيصىي      
بىمج.   من نيموال نيه  احلىرب، وبىني املعنى  العىام مىن ني ىمج اسىتعم    كى  مظفىور         

باإلضافة إىل معاح بينهما من قبي : الفوج بالشيء من ريخ مش ة، فهنا معاح ثالثىة  
 تستفال من نيقوال اللغويني بعد ضم بع ها املتشابمج منها إىل بعض، وهي:

املعن  العام املستفال من مفرلات الراري  وريريى  احلىدي  هبىن قتيبىة،       -1
بمج نيو الرب  والف  . وريخه، وهو استعمالمج   ك  مظفور

املعن  األريص منمج وهو: الفوج والظفر بالشيء مىن ريىخ مشى ة كمىا عىن        -2
العني واللساح وال امو .

ما نيصي  من نيموال نيه  احلرب كما عن ابن األثخ واألجهري. -3
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نيح ي ىوح   -بوضىو    –ونيما ما عن الطرحيي )ره( من الفائدة امل تسبة فيبعىد  

 ر ني مج يا يستفال من نيقوال ف هاء اإلمامية.معن  لغويًا للفظ، ب  الظاه

  ينا ثالثة معاح حنتاج إىل تأملها.إ ًا لد

نيما املعن  األريخ فإ ىمج يبعىد نيي ىًا نيح ي ىوح تفسىخًا للمعنى  اللغىوي بى  هىو          
يناسىى  تعريىىل املعنىى  الشىىرعي للغنيمىىة ومىىا صىىار م ي ىىة متشىىرعية بعىىد صىىدر   

 ده نيمراح:اإلسالم   جمن التابعني ومن بعدهم، ويؤي

ما  كره بعض اللغويني مث  ابن قتيبة   ريري  احلىدي  وابىن فىار         -1
امل اييا، مي  قال األول: )والغنيمىة مىا رينمىمج املسىلموح مىن نير  العىدو عىن        
مرب ت وح بيىنهم فهىي ملىن رينمهىا إه ا مىا( فىذكر املعنى  اهصىطالمي، ثىم          

ع بمج ب ولمج: )ونيص  الغنيمة والغنم   اللغة الرب  والف  (.  

نيمىا ابىىن فىىار  ف ىىد فعىى  الع ىىا فعرفىمج لغىىة ثىىم قىىال باريتصاصىىمج بىىاملعن    و
اهصطالمي، ميى  قىال: الغىني والنىوح واملىيم نيصى  صىحي  وامىد يىدل على            
إفالة شيء مل ميل  من قب ، ثم خيتص بمج ما نيريذ من مال املشركني ب هر وريلبة.

ما صر  بىمج بعىض املفسىرين مىن نيح تعريفهىا بىاملعن  ا ىا  هىو معنى             -2
رعي من مث  ال رط  والراجي وريخهم ، كما سيأتي الن   عنهم مفصاًل.ش

فمن هذا ي رب ال ول بأح َمن عريفمج بهذا املعنى  ا ىا  جىدًا فهىو  ىاظر إىل      
املعنىى  اهصىىطالمي عنىىد املتشىىرعة، نيو ي ىىوح مىىن قبيىى  تعريىىل املعنىى  اللغىىوي   

ي ها وهىو مىن   بأظهر مصالي مج، مي  لنيب اللغويوح عل  تعريل األلفىاظ مبصىال  
 باب التعريل باملثال.

ونيما املعن  الثا ي وهو ما يت من ريصوصية الفوج بالشىيء مىن ريىخ مشى ة،     
ف ىىد ي ىىال بىىدوًا: إح هىىذه ا صوصىىية املىىذكورة، لىىو التىى م بأ هىىا هىىي ا صوصىىية 

 املأريو ة   معن  الغنيمة، فينتج   امل ام عدة إش اهت:

نيوض  مصالي مج   الفرع املبحوو عنمج  نيحي هجم هذا املعن  نيح ي وح األول:
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هىىو ا،ديىىة واإلرو وحنوهمىىا، أل هىىا مىىن نيوضىى   -نيي: مىىا يف ىى  بعىىد املؤ ىىة  -
 .(1)مصاليق ما يغنممج املرء من ريخ مش ة، من ني واع الفائدة 

وعليىىمج في ىىوح البحىى    نيح لفىىظ الغنيمىىة هىى  يشىىم  مثىى  امل ىىام نيو ه ؟       
مستدركًا بعد كوح اللفظ باملعن  املذكور يدل باملطاب ة عل   ولمج حمل  ال ىالم،  
مىى  نيح الف هىىاء قىىدميهم ومىىديثهم اريتلفىىوا    ولىىمج ،ىىا، بىى  املت ىىدموح علىى     

    كىوح املعنى  اللغىوي    العموم ني  روا  ولمج ،ا، فهىذا    فسىمج يىثخ التشى ي    
عل  هىذا النحىو، ه سىيما ونيح الف هىاء يسىتنط وح املعنى  اللغىوي للمفىرلة عنىد          

 لريو،ا   موضوع م م شرعي قب  نيح حي موا.

نيحي اهلت ام بأح معن  الغنيمة هو ما  كر ي ت ي ريروج ال در املتىي ن   الثا ي:
والصىنائ  والتجىارات   الذي ني   عليمج الف هاء من رتهىا وهىو نيربىا  امل اسى      

واحلرف وحنوها يا هو    اتفاب وإ اع بني األصحاب   الشمول لىمج  و لى    
ل ىىوح نيريلىى  مىىوارله يىىا ه حيصىى  إه مبشىى ة عىىالة كالصىىناعات وال راعىىات       

 والتجارات وحنوها ريخها.
فنتيجة هذين اإلش الني نيحي اهلت ام بهذا املعن  ي ل  األمر، بأح جيع   ى   

و ال در املتي ن من املرال بالغنيمة، وال در املتي ن منها هو    ا ىالف  ا الف ه
 فيها.

و فا ال الم   اإلش ال الثا ي جيري   مورل اآلية وهو رينائم احلرب، إ  
 ني ها نيي ا يا ه إش ال   مصو،ا على  إثىر احلىرب الىي هىي نيوضى  مصىاليق       

الشدة واملش ة، وي اف   مورلها إش ال ثال ، وهىو ريىروج مىورل اآليىة عىن      
 املعن  اللغوي، وهو ظاهر الفسال.

                                                           

نيي ًا قولمج   ال امو  واللساح: الَنَف  ) ركة(: الغنيمة، وا،بىة. فجعى  ا،بىة    ويؤيده ( 1)
معطوفة عل  الغنيمة، والظاهر ني مج عطل تفسخ، فيدل عل  ارىال املعنى ، وقىد ت ىدم ني ىمج ه      

 فرب بني ا،دية وا،بة من هذه اجلهة، فالمظ.
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ب  قد تؤيد هذه اإلش اهت ببياح إضا ، و لى  بىأح ي ىال: إح هىذا املعنى       

 خمالل للوجداح اللغوي، ولصري  بعٍض، وملورل اآلية:
جىدا ي ي  ىي بىأح الغنيمىة فيهىا      نيما خمالفتمج للوجداح اللغوي فإح التأم  الو

قوة وسلطة وإعمال مؤ ة ألريذ الشيء مت  ُعبِّر عنىمج بىالفوج والظفىر كمىا ت ىدم،      
وكذل  يناسبمج ت سىيم الف هىاء للمىأريو  مىن لار احلىرب إىل مىأريو  بىال وة فهىو         

 رينيمة ومأريو  بالسلم فهو  ء.
سىري  ومف -م كمىا ت ىدي   –ونيما تصىري  الىبعض فىألح جمموعىة مىن اللغىويني       

 فسروا الغنيمة مبا نيريذ بال هر والغلبة. -كما سيأتي –العامة 
ونيما خمالفتمج لآلية فأل ها وارلة   رينائم احلرب وهي هبد نيح ت وح مىأريو ة  
  نيثىىر احلىىروب املصىىامبة للشىىدة واملشىى ة، فىىال مي ىىن إريىىراج مىىورل النىى ول عىىن 

 معن  اللفظ.
م اللغىويني الىذين علىيهم    ول ن امللفىت للنظىر نيح هىذا املعنى  قىد  كىره نيعىال       

املعول   فهم معا ي األلفاظ عند العرب من قب  الف هاء، وعليمج فالبىد نيح حنىاول   
مى  اإلشى اهت املت دمىة للحفىىاظ على  هىذا املعنىى  مهمىا نيم ىن، وإ ا مل مي ىىن        

 فيتعني طرممج ونيريذ املعن  العام املت دم.
 وما يتصور   م  اإلش اهت املت دمة هو:

اإلش ال األول في ال   جوابمج: إح هىذا املعنى  لىو ثبىت ه      نيما   ريصو 
يستل م بال رورة لريول ما  كر مىن ا،بىة وا،ديىة واملىخاو وحنوهىا  همتمىال       
وجىول ريصوصىىية نيريىر    معنىى  الغنيمىىة  نى  لريىىول ا،ديىة وحنوهىىا مل يعىى      

 اللغويوح ببيا ها.
، وهىىذه  (1)ليىىمج وقىىد ي ىىوح مىىا  كىىره الطرحيىىي   جممىى  البحىىرين إشىىارة إ       

ا صوصىية هىي ال صىد إىل فعى  الشىيء الىىذي ينىتج عنىمج ال سى  وهىو املسىىم           

                                                           

الفائدة امل تسبة.الغنيمة   األص  هي  :(94ت دَّم عنمج صفحة )مي   (1)
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 بالغنيمة، و  ا،دية وا،بة واملخاو وحنوها ه يوجد هذا املعن .

 ونيما اإلش ال الثا ي فيم ن اجلواب عنمج   اجلملة بأح ي ال:

إحي املىىرال بنفىىي املشىى ة هىىو  فىىي املشىى ة بالنسىىبة ه مطل ىىًا، مبعنىى  نيح ال يمىىة    
الع الئيىىة للشىىيء تسىىتل م م ىىدارًا مىىن اجلهىىد والتعىى    سىىبي  رصىىيلمج وكىىذا       
الع ا ف   جهد وعم  لمج قيمة معينة، فإ ا صرف شىخص مىا جهىدا   سىبي      

إجائىمج ي ىوح قىد    رصي  شيء ومص  من جريائمج عل  مال نيكثر يىا ي ىوح عىالة ب   
ظفر بشيء بال مشى ة، ويصىدب عليىمج عرفىا ولغىة ني ىمج ريىنم هىذا املىال، وليتىدبر             
ال نىى  نيو الغىىو  فىىإح كىىاًل منهمىىا وإح كىىاح فيىىمج مشىى ة احلفىىر نيو الغىىو  ومىىا       
يستتبعا مج من كلفة ومش ة إه نيح   م ابلمج احلصول عل  ال ن  نيو اجلواهر الثمينة 

تواجي قيمتمج  ل  اجلهد ب  تفوقىمج، فلىذا يعىد لغىة      من البحر كاللؤلؤ وريخه يا ه
 من الغنيمة.

وكذا   ع سمج ه يصدب الُغنم والغنيمة عل  الشىخص الىذي يسىتفيد فائىدة     
قليلة م اب  عملمج اجملهد كأح ي وح فالمًا نيو عاماًل ي د  طوال اليوم و  امل اب  

 ملال.يعط  لراهم معدولة، فال ي ال لمج عرفًا ولغة ني مج رينم هذا ا

وهىىذه ا صوصىىية كمىىا تصىىدب   مىىورل الصىىناعات والتجىىارات وعمىىوم     
 امل اس  كذل  تصدب   مورل احلرب.

وقد يشخ إليمج مىا  كىره ابىن قتيبىة   ريريى  احلىدي  ب ولىمج: ونيصى  الغنيمىة          
والغنم   اللغة الرب  والف  . فإح املىرال بالف ى : مىا يف ى ، وهىو بالت ريى        

 املت دم واض .

ن هذا البياح نيح هذا املعن  منسجم نيي ًا مى  مىا  كىره   املنجىد     ب  يت   م
من قولمج: فاج بمج و المج بال بدل، فاملرال بنفي البدلية هذا املعن  املت دم، فهو بىذل   

 يشم  نيربا  امل اس ، ومث  ا،دية وحنوها ف   منهما بال بدل.

  جىواب   ونيما اإلش ال الثال  فيم ن نيح جياب عنمج باإلضافة إىل مىا سىبق  
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اإلش ال الثا ي أل هما من وال وامد  بأح يدع  وضو  اجلواب بشى   نيكى      
مورل احلرب منمج   مورل الصىناعات والتجىارات وعمىوم امل اسى  ببيىاح جائىد       

 توضيحمج:
نيحي اجليش   احلىرب إ ا ا تصىر فىإح النصىر ي ىوح م افىأة ال ىوة والشىجاعة         

نيح النصىر هىو مىا كىاح ي صىده عىالة،        واستعمال ا ط  اجليدة   املعركة، مي 
ونيما ما يغنممج امل اتلوح من نير  املعركة فيعد بال م اب  عرفًا وبال مش ة، و ل ىًا  
ملىىا مل ميلىى  مىىن قبىى ، مبعنىى  ني ىىمج   نير  املعركىىة ينىى َّل السىىل  من لىىة مبامىىات  

 األراضي من العش  واملاء وحنوها يا ميل  باحلياجة وليا فيمج تع  نيو بدل.  
ي ال إح العرب تفتخر بشجاعتها فال تعد م ارعة األعىداء مشى ة بى  هىي     نيو 

وعليىمج   –رياصة م  تعولهم عل  مياة اإلريارة بع هم على  بعىض    -نيمر طبيعي 
فأريذ الغنائم من املعركة بعد احلرب ه يعد    ظرهم مشى ة بى  املشى ة منحصىرة     

 فليتأم     ل .بالصناعات والتجارات وال راعة وحنوها من األعمال واملهن، 
ونيما ما نُييىدت بىمج هىذه اإلشى اهت، مىن خمالفىة الوجىداح اللغىوي وصىري           
بعض ومورل اآلية، فيم ن اجلواب عنها، نيما الوجداح اللغوي فهىو وإح كىاح ه   
ين ر إه ني مج ه جي  نيح يع  بال رورة عن هىذه ا صوصىية بى  قىد ي ىوح معى ًا       

 جواب اإلش ال األول.عن ا صوصية الثا ية الي  كر اها   
 ونيما تصري  بعض اللغويني فهو ه ي ر بعد اتفاب نيعالم اللغويني عل  هذا

 املعن .
 ونيما مورل اآلية ف د تبني اجلواب عنمج   لف  اإلش ال الثال . 

وبهذا البياح مي ن ال بىول بهىذا املعنى ، بى  رمبىا ي ىال بىأح بعىض الروايىات          
 كما سيأتي. (1)مؤيدة لمج

                                                           

: )الفائىدة يىا   _  الروايات ا اصة وهي رواية نيمحىد بىن  مىد بىن عيسى    قولىمج        (1)
فسىر الغنيمىة     _فإح اإلمىام  يفيد إلي     ارة من رحبها ومرو بعد الغرام نيو جائ ة( ، 
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ا ال ىىول نيح املعنىى  اللغىىوي يشىىم  مىىورل رينىىائم احلىىرب ونيربىىا   و تيجىىة هىىذ
امل اس ، ونيما ا،دية وحنوها فال يشملها، و ل  ألح ا صوصية األريىر  الىي   
امتملناها بش   ريخ بعيد  ن  من لريىول  ى  ال ىالم   الغنيمىة، وإ ا شى  نا      

مىن معنى      نيص  هذه ا صوصية واعتبارها فىال بىد مىن األريىذ بال ىدر املتىي ن       
 الغنيمة وهو نيي ا ه يشم     ال الم.

العي استفالة التعميم نيو التخصيص من ريارج لفظة الغنيمىة   ب ي نيح ي ال:
   اآلية و ل    موارل: 

إخل اآليىىة  [واعلمىىوا نيح مىىا رينمىىتم.. ]األول: لفظىىة )مىىا(   قولىىمج تعىىاىل:  
 الشريفة.

،ف ىىد ي ىىال باسىىتفالة  [مىىن شىىيء ]الثىىا ي: لفظىىة )شىىيء(   قولىىمج تعىىاىل:   
 التعميم من ك  منهما.

الثالىى : قرينيىىة السىىياب باعتبىىار ورول آيىىة ا مىىا   ضىىمن آيىىات اجلهىىال،   
 في ال باستفالة املعن  ا ا  وهو رينائم احلرب منها.

حبمى    –نيما األول والثا ي: فال خيف  نيح )من شيء( تفسىخ لىى )مىا(   اآليىة     
ال منها  فا املرال من )ما(، ب  تأكيىد للعمىوم   في وح املر -)من( عل  التفسخية 

املسىىتفال منهىىا، فىىإح )شىىيء(  ىىص   التعمىىيم ل ىى  شىىيء سىىواء    لىى  ال ليىى   
وال ثخ وكذل  املن ول وريخه، ول ن م   ل  فىال ينفى  هىذا   لعىو  التعمىيم      

عى     امل ام، أل مج   سياب معن  الغنيمة، إ  إحي )مىا(   اآليىة هىو املفعىول بىمج للف     

                                                                                                                                      

نيو مىا    التجىارة   بالفائدة ونيرال من الفائدة ريصو  ما ي وح بعد استثناء رني  املال مىثالً 
يأريذه السلطاح   ال راعة وحنو  ل ، وهو مبعن  صا  الرب ، وعليمج فت ىوح هىذه الروايىة    
مؤيدة ل وح املرال من الغنيمة لغة هو هذا املعن  وهو: الفائدة بال بدل نيو الفوج بالشيء بىال  

 مش ة وحنو  ل  وهو املعن  النس ، فليتأم .
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)رينمىتم( في ىوح املىرال بىمج هىو الشىيء الىذي تسىل  عليىمج معنى  الغىنم والغنيمىة،             

 في وح  دولًا حبدوله.  

وبذل  يظهر نيح التعميم املسىتفال مىن )مىا( ه يىؤثر   معنى  اآليىة إ  إ يىمج          
إطار معن  الغنيمة و  وم بمج، فإ ا كىاح معنى  الغنيمىة رياصىًا فىال ينفى  التعمىيم        

(   توسىعة معنى  الغنيمىة، بى  يفيىد الشىمول ل ى  نيفىرال  لى           املستفال مىن )مىا  
املعن  ا ا  من ميى  ا صوصىيات املت دمىة )نيعىين ال ىثخ وال ليى  واملن ىول        
وريخه وحنوها(، وكذا إ ا كاح عاما، ولذا فإح لعو  اسىتفالة العمىوم مىن اآليىة     

      ال الم من )ما( نيو )شيء( ليست صحيحة.

 ، فيم ن الن اش فيها ك   وصغر :ونيما قرينية السياب

نيما من مي  ال    فيم ن املنى  مىن األريىذ بهىذه ال رينيىة و لى  بىدعو         
يفيىد ت ييىدًا للمعنى  نيو يل ىي بظاللىمج       –با صو   –املن  من نيح السياب ال رآ ي 

عليمج فيغخ من مفال األلفاظ وظاهرها، ولىيا هىذا املنى  متوقفىًا على  كىوح آيىات        
، ونيحي هىىذا الرتتيىى  :ني هىىا ُرتبىىت علىى  هىىذا النحىىو مىىن الىىن    ال ىىرآح مل يثبىىت

تركمج من ريخ ترتيى  متى  م ى  للرفيىق األعلى ،       :مص  من ريخه، مبعن  ني مج 
فإ مج من البعيد ال ىول بىذل ، بى  بسىب  نيح كى  آيىة ،ىا ريصوصىيتها مىن ميى            

 ا.املعن  بسب  ظرف   و،ا ومالبساتمج الي قد ه تشرتا معمج اآلية اجملاورة ،

ول ن اإل صاف نيح هذا املن  إح ورل   مثى  آيىة الىتطهخ فىال يىرل   امل ىام        
ل وح اآليات هنا متس ة بش   ه مي ن معمج ورول مث  هذا اهمتمال، بى  يبعيىده   

   و،ا   وقت وامد ولسب  وامد.

إح اآليات عل  حنوين: فمنهىا مىا ي ىوح متجىاورًا   الىنص       وبعبارة نيرير :
ريتالف ظروف   ولمج يا مين  من التمس  ب رينية السىياب فيىمج ومثالىمج    ال رآ ي م  ا

آية التطهخ، ومنها ما ي وح  ىاجه مبجموعىمج   واقعىة وامىدة ولسىب  وامىد فىال        
يأتي فيمج هذا املعنى ، و ى  ال ىالم ينىدرج   النحىو الثىا ي لوح األول كمىا هىو         
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 واض .
م اريتصاصىمج مبىا  كىر إه    ونيما من مي  الصغر ، فألح السياب هنا وإح ُسىل  

نيح هىىذا ه يعىىين احنصىىار معنىى  الغنيمىىة بىىاملعن  ا ىىا  الىىذي لل عليىىمج السىىياب  
وعدم  ولمج للمعن  العام، إ  ريايتمج نيح املعن  العىام اسىتعم    نيمىد مصىالي مج     
وهىىو رينيمىىة لار احلىىرب، وهىىذا ه يعىىين عىىدم  ولىىمج مىىن ميىى  اللغىىة لبىىاقي      

ن لة احلصر الىذي مينى  اللفىظ مىن الشىمول لغىخ       األفرال، ف رينية السياب ليست مب
 هذا املعن .

 مبعنىى  الىىذي رينمتمىىوه، نيي املغتىىنم  اللىىهم إه نيح ي ىىال إح لفىىظ )مىىا رينمىىتم( 
)ال( فيىمج وإح كا ىت امسىًا موصىوًه، ول ىن مى   لى  فهىي ه ختلىو مىن معنى             فى

على   العهد الذي يستفال من ال ىالم السىابق، نيي نيح احل ىم قىد ا صى    اآليىة       
 املعن  املعهول من ال الم السابق.

ف رينيىىىة السىىىياب وإح كا ىىىت بشىىى   عىىىام ه ختصىىىص املعنىىى ، إه نيح هنىىىا    
ريصوصىىية  نىى  مىىن جريىىاح هىىذا ال ىىالم   امل ىىام، وهىىي نيح اآليىىة بصىىدل صىى   
احل م عل  موضوع معني وهذا املوضوع لو مل ي ن هناا كالم سابق ُتعر  لىمج  

ل  سعتمج و ولىمج، إه ني ىمج   امل ىام هىذا املوضىوع      ألم ن األريذ مبعناه اللغوي ع
هو  فا ما  كر   سياب اآليات املت دمة، فال يشم  احل ىم ريىخ هىذا املوضىوع،     

 وه نيق  من ا صراف املعن  لمج، فليتأم .
وكيل كاح، فإ ا ش  نا    ل  بأح ترلل ا   نيح املوضوع ه  هو ا ىا   

نىى  اللفىىظ، فىىيم ن البنىىاء علىى    نيو العىىام، فىىال مىىرج  للخىىا  بعىىد عمىىوم مع   
 التعميم.

 ولنعر  بعض نيقوال املفسرين   امل ام فن ول:هذا عن املعن  اللغوي، 

 [واعلمىوا نيمنىا..  ]قولىمج تعىاىل:     :(1)  امليى اح  قال العالمىة الطباطبىائي   
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، الغنم والغنيمىة إصىابة الفائىدة مىن جهىة  ىارة نيو عمى  نيو مىرب، وينطبىق          إخل

و  ىى  مىىا   لنىىاه عىىن  -علىى  رينيمىىة احلىىرب، قىىال الراريىى :  حبسىى  مىىورل اآليىىة 
 . نيه -الراري  

: وظىىاهر اآليىىة ني هىىا مشىىتملة علىى  تشىىري  مؤبىىد كمىىا هىىو ظىىاهر   (1)وقىىال 
التشريعات ال رآ ية ونيح احل م متعلق مبىا يسىم  رينمىا ورينيمىة سىواء كىاح رينيمىة        

ربىا  امل اسى    مربية مأريو ة من ال فار نيو ريخها يا يطلق عليىمج الغنيمىة لغىة كأ   
والغو  واملالمة واملستخرج من ال نوج واملعىالح، وإح كىاح مىورل  ى ول اآليىة      

 هو رينيمة احلرب فليا للمورل نيح خيصص.

 .(41)آية  [ واعلموا نيمنا رينمتم..]: قولمج تعاىل :(2)التبياح   تفسخ ال رآح

اهلل وهي هبىة مىن    الغنيمة: ما نيريذ من نيموال نيه  احلرب من ال فار ب تال،
والفيء: ما نيريذ بغخ قتال   قول عطىاء بىن السىائ ، وسىفياح      تعاىل للمسلمني،

الفىيء والغنيمىة   : الثوري وهو قول الشافعي، وهو املروي   نيريبار ا، وقىال قىوم  
 .وامد

مىا نيفىاء اهلل على     ] ي   احلشىر مىن قولىمج:   يىة الى  وقالوا هذه اآلية  اسخة لآل
ولىذي ال ربى  واليتىام  واملسىاكني وابىن       رسولمج من نيه  ال ر ، فللمج وللرسىول 

وعلىى  ال ىىول  أل ىىمج بىىني   هىىذه اآليىىة نيح األربعىىة نيمخىىا  للم اتلىىة،  ،[السىىبي 
األول ه حيتاج إىل هذا، وعنىد نيصىحابنا نيح مىال الفىيء لامىام رياصىة يفرقىمج          

واليتىام  واملسىاكني وابىن السىبي       َمن شاء، بع مج   مؤو ة  فسىمج و وي قرابتىمج،  
 .ليا لسائر النا  فيمج شيء :بيت رسول اهلل من نيه  

  فا اللفظ. (3)و  تفسخ جمم  البياح للط سي
                                                           

.60/ 6: املي اح   تفسخ ال رآح( 1)
.117-113/ 1: التبياح   تفسخ ال رآح( 2)
.419 /4: جمم  البياح( 3)
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قىال الفاضى  اجلىوال مىا     مسال  األفهام إىل آيات األم ام   آية ا مىا:  
: ظىىاهر الغنيمىىة مىىا نيريىىذت مىىن لار احلىىرب ويؤيىىده اآليىىات السىىاب ة         (1)لفظىىمج

والالم ىىة، وعلىى   لىى  محلىىها نيكثىىر املفسىىرين، والظىىاهر مىىن نيصىىحابنا ني هىىم       
حيملو هىىا علىى  الفائىىدة مطل ىىًا، وإح مل ي ىىن مىىن لار احلىىرب، ورواه ال لىىيين      

واعلمىوا  ]قىال: قلىت لىمج:     _والشيخ عن م يم مؤ ح بين عبا عن الصالب 
قال: هي واهلل الفائدة يومًا فيومىًا.. احلىدي ، وقىد     [رينمتم فأح هلل مخسمج.. نيمنا

نيلرجىىوا السىىبعة األشىىياء الىىي نيوجبىىوا فيهىىا ا مىىا    لىى  وهىىي: رينيمىىة لار   
احلرب، ونيربا  التجارات وال راعىات والصىناعات بعىد مؤ ىة السىنة لىمج ولعيالىمج        

ح، وال نىوج، ومىا خيىرج    عل  الوجمج األوس  من ريخ إسىراف وه ت ىتخ، واملعىال   
بالغو ، واحلالل املختل  باحلرام م  جهى  ال ىدر واملالى ، ونير  الىذمي إ ا     
اشرتاها من مسىلم، وجال احللى  على   لى  املىخاو وا،ديىة وا،بىة والصىدقة،         

 .( 2)ونيضاف الشيخ العس  اجلبلي واملن، ونيضاف الفاضالح الصمغ وشبهمج

                                                           

.70، 39/ 2: فهام إىل آيات األم اممسال  األ( 1)
بن اجلنيد: فأما ما استفيد من مخاو نيو كد بدح نيو صلة ني  اجال   بعض النسخ: وقال ( 2)

ألح لفىظ فري ىة   فاألموط إريراجمج هريتالف الروايىة    لى  )و  نيو رب   ارة نيو حنو  ل  
: _ اهلل عبىد  نيبي عن سناح بن اهلل عبد بصحيحة  ل  عل  يستدل وقد املعن ( هذا حيتم 

ليا ا ما إه   الغنائم رياصة، إ  ه ري    عدم صحة احلم  عل  رينائم لار احلىرب  
علىى  وجىىوب  ونيورلهىىا   املعتىى  إيىرالاً  ،فينبغىي نيح رمىى  على  الغنىىائم )الفوائىىد(  مطل ىاً   

ا ما   احلالل املختل  باحلرام، ثم قال: وه  وجبمج إه فيما يطلق عليمج اسم الغنيمىة وقىد   
نيح ت وح هذه امل اسى    إيرالهابينا نيح ك  فائدة رينيمة، وامتم  الشيخ   اهستبصار بعد 

هىىا اهلل تعىىاىل واسىىتدل بهىىا   والفوائىىد الىىي رصىى  لا سىىاح مىىن  لىىة الغنىىائم الىىي  كر 
فىإح ا مىا إمنىا جيى  فيمىا ي ىوح        ،املختلل هبن اجلنيد ثم قال: وجوابىمج ال ىول باملوجى    

عل  ني مج ه ي ىول بىذل     اهكتساباترينيمة وهو يتناول رينائم لار احلرب وريخها من  ي  
ب ا مىا  جياإعل   فإ مج نيوج  ا ما   املعالح والغو  وريخ  ل ، واستدل فيمج نيي ًا
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ة بعيىد بى  الظىاهر منهىا كىوح الغنيمىة       واحلق نيح استفالة  ل  من ظاهر اآليى 

رينيمة لار احلرب، وا   ريخ صحي ، واألوىل مح  الغنيمة   اآلية عل   لى   
وجعىى  الوجىىوب   ريىىخ الغنيمىىة مىىن املواضىى  السىىبعة ثابتىىا بىىدلي  مىىن ريىىارج     
كاإل ىىاع إح كىىاح واألريبىىار، ويب ىى  مىىا عىىدا  لىى  علىى  األصىى  الىىدال علىى      

 (1)العدم.
وإ نا  ذكر نيقوال العلماء   الغنيمىة، ومىا   معناهىا    : (2)املنار وقال   تفسخ

  نيو عل  م ربة منها، كالفيء والنفى  والسىل  والصىفي قبى  تفسىخ اآليىة لطولىمج       
مىا  والغنيمىة   اللغىة  مت  ه خيتل  مبدلول األلفاظ فن ول: الغنم بال م واملغىنم 

  ال ىامو ، وهىو قيىد يشىخ      يصيبمج اإل ساح وينالمج ويظفر بمج من ريخ مش ة، كىذا 
إليمج  وب اللغة نيو يشتم منمج ما ي اربمج، ول نمج ريخ لقيق، فمن املعلوم بالبداهىة ني ىمج   
ه يسم  ك  كس  نيو رب  نيو ظفر مبطلوب رينيمىة، كمىا نيح العىرب ني فسىهم قىد      

                                                                                                                                      

  نيربا  التجارات والصناعات وال راعات ونيورل على  ابىن اجلنيىد ف ىال: لنىا قولىمج تعىاىل        
ح ني  بياح وقت وجوبىمج   اآلية، وهذا من  لة الغنائم وفيمج نيي ًا  [واعلموا نيمنا رينمتم..]

اآليىىة وريخهىىا ي ت ىىي وجىىوب ا مىىا وقىىت مصىىول مىىا يسىىم  رينيمىىة وفائىىدة، وباجلملىىة  
اآليىىة علىى  وجىىوب ا مىىا   كىى  فائىىدة إه مىىا نيريرجىىمج الىىدلي  ريىىخ بعيىىد  فىىال ول بدهلىىة 

وختصيص اآلية نيو ت ييىدها   مالمظة نيح الغنيمة   اللغة والعرف للفائدة مطل ًا م ريصوصا 
 :نيوىل بطل  الدلي  عليمج ورمبا استبعد بعض نيصحابنا استفالة  لى  مىن ظىاهر اآليىة وقىال     

ا ته .والظاهر منها كوح الغنيمة.. 
( وجال   بعض النسخ: وقد يؤيد  ل  ب ولمج )مىن شىيء( فإ ىمج يشىم  كى  مىا ي ى  عليىمج         1)

مىىن كىىثخ وقليىى  مىىا نيم ىىن   لىىمج كالثيىىاب والىىدواب ومىىا مل مي ىىن كاألراضىىي   الشىىيءاسىىم 
والع ارات يا يص   ل مج للمسىلمني وظىاهر نيح هىذا اإلطىالب يناسى  املعنى  ا ىا  ألح        

 ة، وكذا يؤيده كوح ساب ها وهم ها   ونيكثر الفوائد يعت  فيها النصاب نيو الف   بعد املؤ
يمة لار احلرب إح ص ، فتأم .احلرب واجلهال، و  و،ا   رين

.3/ 10: تفسخ املنار( 2)
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مسوا ما يؤريذ من األعداء   احلرب رينيمىة، وهىو ه خيلىو مىن مشى ة، فاملتبىالر       
ح الغنيمىة والغىنم: مىا ينالىمج اإل سىاح، ويظفىر بىمج مىن ريىخ م ابى            من اهستعمال ني

(، ولىىذل  قىىالوا: إح الغىىرم ضىىد مىىالي يبذلىىمج   سىىبيلمج )كاملىىال   التجىىارة مىىثالً 
الغنم، وهو ما حيملمج اإل ساح من ريسر وضرر بغىخ جنايىة منىمج، وه رييا ىة ي ىوح      

مسيىت الغنيمىة    فىإح جىاءت الغنيمىة بغىخ عمى  وه سىعي مطل ىاً        ،عليهمىا  ع ابًا
  .البارلة

الغنم بال م: الغنيمة، ورينمت الشيء: نيصىبتمج رينيمىة    نيبي الب اءو  كليات
وريرمىت الديىة    ،م ابى  بىمج  :نيي (،والغنم بىالغرم )، واجلم  رينائم ومغامن ومغنمًا

متمج، وباأللل )نيريرمتمج(: جعلتىمج لىي   ويتعد  بالت عيل ي ال: ريري ،والدين: نيليتمج
صىار   والغنيمة نيعم من النف ، والفيء نيعم من الغنيمة  أل مج اسم ل   ما ،ريارمًا

ت   احلرب نيوجارها، وتصخ الدار لار  للمسلمني من نيموال نيه  الشرا بعد ما
 .اإلسالم

 [واعلموا نيمنىا رينمىتم مىن شىيء    ]قولمج تعاىل:  :(1)وقال ال رط    تفسخه
 :  الغنيمة   اللغة ما ينالمج الرج  نيو اجلماعة بسعي، ومن  ل  قول الشاعر

 رضيت من الغنيمة باإلياب         وقد طوفت   اآلفاب مت  
 :وقال آرير

 ني   توجمج واحملروم  روم        ومطعم الغنم يوم الغنم مطعممج

اهتفىاب ماصى    ريىنم ال ىوم رينمىًا، واعلىم نيح     : ي ال  واملغنم والغنيمة مبعن 
مال ال فار إ ا ظفر بمج املسىلموح   [رينمتم من شيء ] :عل  نيح املرال ب ولمج تعاىل

عل  وجمج الغلبة وال هر، وه ت ت ي اللغة هىذا التخصىيص على  مابينىاه، ول ىن      
ومس  الشىرُع الواصىَ  مىن ال فىار إلينىا مىن        النوع، عرف الشرع قيد اللفظ بهذا

فالشيء الذي ينالمج املسلموح من عىدوهم بالسىعي    رينيمة وفييًا، :األموال بامسني
                                                           

.394 ،393/ 4: تفسخ ال رط ( 1)
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ولى م هىذا اهسىم هىذا املعنى  متى  صىار         وإجياف ا ي  والركاب يسم  رينيمة،

والفيء مأريو  من فاء يفيء إ ا رج ، وهو ك  مىال لريى  على  املسىلمني      عرفًا،
 كخراج األرضني وج يىة اجلمىاجم ومخىا الغنىائم،     من ريخ مرب وه إجياف،

إ همىا وامىد، وفيهمىا    : وقيى   سفياح الثىوري وعطىاء بىن السىائ ،     وحنو هذا قال
الفيء عبارة عن ك  ما صىار للمسىلمني مىن األمىوال      :وقي  قالمج قتالة،  ا ما

 . واملعن  مت ارب بغخ قهر،
: يبني تعاىل تفصي  ما شريعمج خَمصصًا ،ذه األمىة  (1)وقال ابن كثخ   تفسخه

هىي املىال   :  دمىة مىن إمىالل املغىامن، و)الغنيمىة(     الشريفة من بني سىائر األمىم املت  
ما نيريذ منهم بغىخ  لى ،   : و)الفيء( املأريو  من ال فار بإجياف ا ي  والركاب،

كىىىاألموال الىىىي يصىىىاحلوح عليهىىىا، نيو ُيتوَفىىىوح عنهىىىا وه وارو ،ىىىم، واجل يىىىة 
هىذا مىذه  اإلمىام الشىافعي   طائفىة مىن علمىاء السىلل          وا راج وحنو  ل ،

 .وا لل
ومن العلماء َمىن ُيطلىق الفىيء على  مىا تطلىق عليىمج الغنيمىة، والغنيمىة على            

مىا نيفىاء   ]: )احلشىر(  الفيء نيي ًا  و،ذا  ه  قتالة إىل نيح هذه اآلية  اسخة آلية
اهلل علىى  رسىىولمج مىىن نيهىى  ال ىىر  فللىىمج وللرسىىول ولىىذي ال ربىى  واليتىىام         

الغنىىائم نيربعىىة   تلىى ، وجعلىىت  )األ فىىال( فنسىىخت آيىىة : ، قىىال(2)[واملسىىاكني
وهىذا الىذي قالىمج بعيىد       نيمخاسها للمجاهدين، ومخسًا منها ،ؤهء املىذكورين، 

ألح هذه اآلية   لت بعد وقعة بدر، وتل    لت   بين الن ىخ، وه ريىالف بىني    
علماء السخ واملغاجي قاطبة نيح بين الن ىخ بعىد بىدر، هىذا نيمىر ه يشى  فيىمج وه        

تلى    لىت   نيمىوال الفىيء     : فيء والغنيمىة ي ىول  يرتاب، فمن يفرب بني معن  ال
 :ومىىن جيعىى  نيمىىر املغىىامن والفىىيء راجىى  إىل رنيي اإلمىىام ي ىىول  وهىىذه   املغىىامن،

                                                           

.16/ 4: بن كثخاتفسخ ( 1)
 .3 :احلشر ( 2)
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 .  ه منافاة بني آية احلشر وبني التخميا إ ا رآه اإلمام، واهلل نيعلم
توكيىىد  [واعلمىىوا نيح مىىا رينمىىتم مىىن شىىيء فىىأح هلل مخسىىمج]: وقولىىمج تعىىاىل

ومن يغلى  يىأت   ]: وكثخ مت  ا ي  واملخي ، قال اهلل تعاىل لتخميا ك  قلي 
 .(1) [مبا ري  يوم ال يامة ثم توف  ك   فا ما كسبت وهم ه يظلموح

وهىذا تعلىيم مىن اهلل عى  وجى        :: قال نيبىو جعفىر  (2)وقال الط ي   تفسخه
واعلمىوا، نييهىا املؤمنىوح،     :ي ول تعىاىل  كىره   املؤمنني قسم رينائمهم إ ا رينموها،

و)الفيء(، ف ىال   )الغنيمة( نيح ما رينمتم من رينيمة، واريتلل نيه  العلم   معن 
مىدثنا   :فيهما معنياح، ك  وامد منهما ريخ صامبمج،  كر مىن قىال  لى     :بع هم

سىألت  : ابن وكي  قال، مدثنا محيد بن عبد الرمحن، عن احلسن بن صاحل قال
واعلمىىوا نيح مىىا رينمىىتم مىىن شىىيء فىىأح هلل ]: يىة عطىاء بىىن السىىائ  عىىن هىىذه اآل 

)الفىيء(،   مىا : ، قىال قلىت  (3) [ما نيفاء اهلل عل  رسىولمج ]: ، وهذه اآلية[مخسمج
إ ا ظهر املسلموح عل  املشركني وعل  نيرضهم، ونيريىذوهم  : )الغنيمة(؟ قال وما

)رينيمة(، ونيما األر  فهو   سوال ا  عنوة، فما نيريذوا من مال ظهروا عليمج فهو
   ) ء(. هذا

)الغنيمة(، ما نيريذ عنوة، و)الفيء(، ما كاح عن صىل ،  كىر   : وقال آريروح
 :قىىال الثىىوري سىىفياح عىىن مىىدثنا نيبىىي، وكيىى  قىىال، ابىىن مىىدثنا : لىى  قىىال مىىن

)الغنيمة(، ما نيصاب املسىلموح عنىوة ب تىال، فيىمج ا مىا، ونيربعىة نيمخاسىمج ملىن         
فيمج مخا، هو ملىن مسى    و)الفيء(، ما صوحلوا عليمج بغخ قتال، وليا  ،شهدها

 .  اهلل
 هذه اآليىة الىي    : وقالوا و)الفيء(، مبعن  وامد، )الغنيمة(: وقال آريروح

                                                           

 .191 :آل عمراح ( 1)
.147-149/ 13: تفسخ الط ي( 2)
 .3 :احلشر ( 3)
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مىىا نيفىىاء اهلل علىى  رسىىولمج مىىن نيهىى  ال ىىر  فللىىمج      ]: )األ فىىال(،  اسىىخة قولىىمج 

مىدثنا ابىن بشىار قىال، مىدثنا عبىد األعلى          :،  كر مىن قىال  لى    (1) [وللرسول
ما نيفاء اهلل عل  رسولمج من نيه  ال ىر   ]: قال، مدثنا سعيد، عن قتالة   قولىمج 

كاح الفيء : ، قال[فللمج وللرسول ولذي ال رب  واليتام  واملساكني وابن السبي 
واعلموا نيح ما رينمىتم مىن   ]: )سورة األ فال(، ف ال   هؤهء، ثم  سخ  ل   

، [فأح هلل مخسمج وللرسول ولذي ال رب  واليتام  واملساكني وابن السبي  شيء
)سورة األ فال(، وجع  ا ما ملن كاح لىمج الفىيء    فنسخت هذه ما كاح قبلها  

)الغنيمىة(،   )سورة احلشر(، وسائر  ل  ملن قات  عليىمج، وقىد بينىا فيمىا م ى        
  لينىمج، بغلبىة عليىمج وقهىر     وني ها املال يوص  إليمج مىن مىال مىن ريىول اهلل مالىمج نيهى      

 . ب تال
مىا   )الفيء(، فإ مج ما نيفاء اهلل عل  املسلمني من نيموال نيه  الشرا، وهو فأما

وقد جيوج نيح يسىم  مىا    رله عليهم منها بصل ، من ريخ إجياف ريي  وه ركاب،
 )فييىىًا(، ألح رلتىىمج علىىيهم منهىىا سىىيوفهم ورمىىامهم وريىىخ  لىى  مىىن سىىالمهم      

)فىاء الشىيء يفىيء فييىًا(، إ ا رجى         :مىن قىول ال ائى     )الفيء(، إمنىا هىو مصىدر   
 . و)نيفاءه اهلل(، إ ا رله

)سورة احلشىر(، إمنىا هىو     ريخ نيح الذي رل م م اهلل فيمج من الفيء حب ممج  
ما وصفت صفتمج من الفيء، لوح ما نيوجل عليمج منمج با ي  والركاب، لعل  قىد  

شرائ  الدين، وسنبينمج نيي ىا    ،   نيم ام (كتاب لطيل ال ول: )بينتها   كتاب
 .  )سورة احلشر(، إ ا ا تهينا إليمج إح شاء اهلل تعاىل تفسخ

 )سىىورة األ فىىال(،  اسىىخة اآليىىة الىىي   اآليىىة الىىي   :ونيمىىا قىىول مىىن قىىال
)سىىورة احلشىىر(، فىىال معنىى  لىىمج، إ  كىىاح ه معنىى    إمىىد  اآليىىتني ينفىىي م ىىم  

في م م قد ثبت حب ىم ريالفىمج،   ريىخ    )النسخ(، وهو   وقد بينا معن  األرير ،
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   موض ، مبا نيرين  عن إعالتمج   هذا املوض .
)شىيء(، يىا    كى  مىا وقى  عليىمج اسىم     : )من شيء(، فإ مج مىرال بىمج  : ونيما قولمج

ريويلىىمج اهلل املىىؤمنني مىىن نيمىىوال مىىن ريلبىىوا علىى  مالىىمج مىىن املشىىركني، يىىا وقىى  فيىىمج  
شىىار قىىال، مىىدثنا عبىىد  مىىدثنا  مىىد بىىن ب  ال سىىم، متىى  ا ىىي  واملخىىي ، كمىىا  

واعلموا نيح ما رينمىتم  ]: سفياح، عن لي ، عن جماهد قولمج الرمحن قال، مدثنا
 .)الشيء( املخي  من: ، قال[من شيء

 الروايات الي فسرت اآلية الشريفة:

هذا وهناا روايات تعرضت لتفسخ اآلية الشريفة ه بىد مىن متابعتهىا ملعرفىة     
  معن  اآلية، فن ول: إح هىذه الروايىات الشىريفة ي ىال      _ما هو منظور اإلمام 

 باستفالة معن  التعميم منها وهي جمموعة روايات.
رواية الصفار عن نيبي  مد عن عمراح بن موس  عن موس  بىن جعفىر     -1

قىال:   _عن علي بن نيسباط عن  مد بن الف   عن نيبي مح ة عن نيبي جعفر 
و لرسولمج، ومىا كىاح لرسىولمج فهىو لنىا، ثىم       قرنيت آية ا ما، ف ال: ما كاح هلل فه

قىال: واهلل ل ىد يسىر اهلل على  املىؤمنني ني ىىمج رجقهىم مخسىة لراهىم جعلىوا لىىربهم          
.(1)وامدًا ونيكلوا نيربعة مالًه.. 

: _، قولىمج  b كر بعد تالوة اآلية وبيىاح نيح ا مىا ،ىم     _بت ري  ني مج 
ا يعىين نيح مىورل اآليىة هىو     واهلل ل د يسر اهلل عل  املؤمنني ني مج رجقهم.. إخل، وهذ

 مطلق ا ما الشام  ملث  ا،دية نيي ا.
 وهي ريخ تامة ه سندًا وه لهلة، نيما السند فمن عدة جهات:

بسىىب  نيح ) _جلهالىىة موسىى  بىىن جعفىىر، إ  ه يتىىوهم ني ىىمج اإلمىىام   األوىل:
  لها ه ذا:  مد بن احلسن الصىفار   بصىائر الىدرجات     صام  الوسائ  
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بر  ارججرك نو ر        الرواير(  موسى عن موسى بن جعفرر ار: .     عن عمران بن

 البغدادي الذي يروي عن  عمران بن موسى، وهو جمهو  
 بررا التينررو ث الثارر( واريررعري  رر   أن عمررران بررن موسررى مررردد   الث: يرر(.

 حينم  االحت:د، نم: جتم بر  اليريد  فال ميكن االعنم:د علي  هن:، وإن ن:ن املوثق، 
    1):ل يف جج اخلوئث 

 جه:ل( أبث حممد   الث:لث(.
 إن حممد بن الفضي  في  نالم وإن ن:ن ارظهر وث:ان  وف:اً: جلم:ع(  الرابع(.

وأم: من جه( الدالل(، فألن داللنه: تنواف على اسنف:دة اإلطالق منهر:، مر    
أن الكالم ليس ميواً: إلف:دت ، نم: هو واضك، إذ إّن اإلم:م ليس يف ما:م البير:ن  

بر  مرن جهر( أن     –أي من جه( أن الرزق مرن أي مروجد ل ر      –من هذه اجله( 
م واملرنكك و ر  ذلرد ارد     اخلمس الذي ل  هرذه اثثر:ج العميمر( مرن حتلير  امل عر      

جعل  اهلل على العب:د يف يير، فبعرد أن نر:ن هرو الرذي جزاهرم الررزق أمررهم أن        
يع وا والدًا من مخي( دجاهم ُخميً: ويأنلوا الب:اث لالاًل 

 _ ال ر:دق  عن مجيعً: أبي  عن حممد بن وأ س عمرو، بن مح:د جواي(  -2
. يرر: علررث إن عبررد امل لرر  س ررن  يف   _لعلررث  :يف وصرري( الررن    bعررن اب:ئرر   

اجل:هليرر( مخررس سررنن أجراهرر: اهلل لرر  يف اإلسررالم   إج أن ارر: . ووجررد ننررتا      
   2) [ واعلموا أمن:  نمنم  ]فأخرج من  اخلمس وت دق ب  فأ ت  اهلل 

وسند هذه الرواي( مبنلى بعدة جم:هير  هرم مجير  مرن يف اليرند قر: ييرا ه:        
ونذا من ليث الدالل(، إذ ليس فيهر: أنثرر مرن أن     عن االعنب:ج من ليث اليند،

، وهذا املاداج ال ينفعن: فيم: -وهو ليس ببعيد  –الكنت ق: ي دق علي  الغنيم( لغ( 
حنن في ، فهث خ:جج( عن حم  الكالم 

                                                           

 161/ 11. معجم جج:  احلديث  1)
 513 /6. وس:ئ  الشيع(  2)



 

 

 55 | رسالة يف مخس اهلدية
 

واعلموا نيمنىا  ]، قال: قلت لمج: _رواية م يم املؤ ح عن نيبي عبد اهلل   -3
يومًا بيوم، إه نيح نيبي جعى  شىيعتنا مىن  لى      ، قال: هي واهلل اإلفالة [رينمتم..

. (1)  م ٍّ لي كوا
وقىد قيى  بأ هىا نيقىو  الروايىات لهلىة على  املطلىوب، فبعىد نيح تىال الىىراوي           

نيو يفسىر منهىا نيمىرًا معينىًا يظهىر مىن اجلىواب         –ليفسيرها لىمج   _اآلية عل  اإلمام 
  اجلىواب نيح   _ كىر اإلمىام   –مىن سىؤال السىائ      _حبس  ما فهممج اإلمىام  

 املرال مبوضوع ا ما هو اإلفالة يومًا بيوم، وهو يت من نيمرين:
نيح معن  )رينمتم( هو اإلفالة وهو معنى  عىام يشىم   يى  املىوارل       األول:

 املت دمة للخما ومنها    ال الم.
نيح ا ما يتعلق بالفائدة مباشرة مبعن  نيح ك  فائدة رصى ، يتعلىق    الثا ي:

ة، وهىىذا املعنىى  م ت ىى  ظهىىور اآليىىة لىىوه الروايىىات الىىي     بهىىا ا مىىا مباشىىر 
رريصىىت للنىىا  نيح يىىؤريروا اإلريىىراج إىل السىىنة ليسىىتثنوا مؤو ىىة السىىنة، وهىىذا   

 ريارج عن    ال الم.
ول ن األمر األول يص       ال الم وهو تام لىوه ضىعل السىند حب ىيم     

ملعن  للغنيمة.و مد بن سناح، ول ن سيأتي نيي ًا ما يؤيد هذا ا (2)املؤ ح
صىىحيحة علىىي بىىن مه يىىار الطويلىىة: ونيمىىا الغنىىائم والفوائىىد فهىىي واجبىىة   -4

، فالغنىائم والفوائىد   [واعلموا نيمنا رينمىتم.. ]عليهم   ك  عام، قال اهلل تعاىل: 
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 .(ه، ختريج  مد باقر شريل جال1هامش، 36/ 2: فهام للفاض  اجلوال ال اظمياأل
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.  (1)يرمح  اهلل فهي الغنيمة يغنمها املرء والفائدة يفيدها.. إخل الرواية الشريفة

لآليىىة الشىىريفة   سىىياب بيىىاح    _ومبنىى  اهسىىتدهل بهىىا هىىو  كىىر اإلمىىام   
وجوب ا ما   الفوائد، مبا يفهم منمج اهستشىهال باآليىة على  الوجىوب، وقىد      

لفظ الفوائىد مىن لوح قيىد يىا يعىين إرالة اإلطىالب منىمج الشىام           _ كر اإلمام 
 معنى  الغنيمىة الىي    حمل  ال الم، ثم ع   اآلية الشريفة بتفريى  يفهىم منىمج تفسىخ    

: فالغنىىائم والفوائىىد  _هىىي واجبىىة بىىنص هىىذه اآليىىة الشىىريفة، و لىى  ب ولىىمج       
يرمحىى  اهلل فهىىي الغنيمىىة يغنمهىىا املىىرء والفائىىدة يفيىىدها.. إخل، وهىىذا ظىىاهر     

 تفسخ اآلية و   اهستشهال منها وهو معن  الغنيمة. 
: ونيمىا الغنىائم   _ولىمج  وهذا املعن  تام إ ا قلنا بىأح الظىاهر مىن العطىل   ق    

 بعىد  لى    _والفوائد فهي واجبىة علىيهم.. قبى   كىر اآليىة الشىريفة، ثىم قولىمج         
   ني مج عطل تفسخ،فالغنائم والفوائد.. إخل ظاهر  –نيي بعد  كر اآلية الشريفة  –

بصىدل تفسىخ الغنيمىىة بأ هىا الفائىدة ثىم يىىبني موارلهىا الىي قىد ي ىى           _فاإلمىام  
السؤال عنها عالة، وهذا هو األقرب فيها، وعليمج فيىتم اهسىتدهل بهىا، ه سىيما     

 ونيح سندها صحي  معت .
ونيمىىا إ ا قلنىىا بىىأح العطىىل لىىيا للتفسىىخ بىى  لبيىىاح األفىىرال، وهىىو ظىىاهر     

، ف ىد ي ىال: بىأح اهسىتدهل مينيىذ ه يىتم       التغاير بىني املعطىوف واملعطىوف عليىمج    
لوضو  التغاير بني الغنيمة والفائدة يا يعين نيح املرال بالغنيمة هو املعنى  ا ىا    
وهو ما نيريذ من العدو   مالة احلىرب، والفائىدة هىي مىا عىدا  لى  مىن مىوارل         

 ا ما.
 وإح كىاح  –ول ن هذا ال الم لىيا بتىام، إ  إ يىمج متى  على  هىذا اهمتمىال        

يتم املدع ، و ل  باهلتفات إىل نيح التعىدل والتغىاير إمنىا وقى         –بعيدا    فسمج
 آليىىة الشىىريفة ومعنىى  الغنيمىىة فيهىىاوالىىذي هىىو   م ىىام تفسىىخ ا _كىىالم اإلمىىام 
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 _ اإلمىام  قىول    الىذي  الغنيمىة  لفظ ي وح نيح املم ن فمن ،–الفر  مس  –

 _ جمنىمج    تعيين وض  لمج مص  قد ي وح نيح يبعد ه والذي – ا ا  للمعن  هو
بينما  فا اللفىظ   ال ىرآح هىو مبعنى  عىام، وعليىمج في ىوح         –بهذا املعن  ا ا 
هىو نيح لفىظ الغنيمىة الىذي ورل   ال ىرآح ال ىريم معنىاه:         _معن  كالم اإلمىام  

الغنيمة باملعن  األريص والفائىدة، نيي جممىوع هىذين األمىرين وكأ ىمج نيرال نيح ينبىمج       
عل  نيح الغنيمة ورلت   ال رآح مبعناها اللغوي الىذي كىاح سىائدًا قبى  التشىري       

مىىن كثىىرة  ه املعنىى  الىىذي ا تداولىىمج بىىني املسىىلمني متىى  صىىار للفىىظ وضىى  فيىىمج    
 .(1)اهستعمال

وعل  ك  فاهستدهل بهذا احلدي  تام من هذه اجلهة نيي مىن جهىة  ىول    
 الغنيمة ملعن  الفائدة واجلائ ة وما مبعناهما، وهو    ال الم.

و  احلدي  الشريل جهات نيرير  للن ىاش يتوقىل عليهىا اهسىتدهل مىن       
هيهمنىا التعىر  ،ىا      ريخ هىذه اجلهىة املبحىوو عنهىا، بى  مىن جهىات نيريىر          

 امل ام.
وكيل كاح ف د رصي  من معن  اآلية الشريفة ني ها تىدل مبجمىوع مىا يسىتفال     

مة ملطلق الفائدة الشىاملة  عل   ول الغني –،ا _ب ميمة تفسخ اإلمام  –منها 
 للهدية.

 اهستدهل عل  املدع  باإل اع:

ونيما اإل اع فإ مج وإح استدل بمج عل  ثبوت ا ما   هذا الصنل إ ىاًه  
: (2)  اه تصىار  باملن ول منمج واحملص ، و    تأييدًا لذل  مثى  قىول املرت ى     

)ويا ا فرلت بمج اإلمامية ال ول بأح ا ما واج     ي  املغىامن وامل اسى ،   
ف ى  مىن نيربىا  التجىارات      ويا استخرج من املعىالح والغىو  وال نىوج، ويىا    
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 قتصال(.اه فاية   طول السنة عل  وال راعات والصناعات بعد املؤو ة وال

 إه نيح هذا ه ينف    امل ام، من عدة وجوه:

عدم صحتمج    فسىمج بعىد خمالفىة مثى  ابىن اجلنيىد وابىن نيبىي ع يى  لىمج              .1
مورله، هسيما ونيح اإل اع املعت  هو إ اع ال دماء.

امتمال املدركية فيمج ريخ مدفوع بعد وجول الروايات واشتهارها   امل ام   .2
ووضومها عل  الشمول ،ىذا الصىنل، ه سىيما مى   هىاب بع ىهم إىل نيح آيىة        

ا ما تعم  ل  نيي ًا.

بعد الغض عن  ل  كلمج والتنى يل إىل إم ىاح ر ىق اإل ىاع   املىورل،        .3
بعىد التصىىري  بىأح نيريلىى  املت ىىدمني   إه ني ىمج ه يشىىم   ى  ال ىىالم وهىو ا،ديىىة،    

 هبوا إىل عدم  ول ا ما ملث  ا،دية، الذي يفهم من اسىتثناء نيبىي الصىال     
من املشهور، و ل  لذهابمج إىل تعميم ا ما للهدية وحنوها.

ومىى  الغىىض عىىن هىىذا نيي ىىًا إه ني ىىمج ه نيقىى  يوجىى  الىىرتلل    ىىول         .4
 ىدر املتىي ن، بعىد كو ىمج للىيال لبيىًا ه       اإل اع حمل  ال الم يا يعين األريذ منىمج بال 

إطالب لمج ليتمس  بمج   موارل الش ، وال در املتي ن ه يشم     ال الم.

 وبذل  يتبني نيح ه قيمة لدعو  اإل اع   امل ام صغر  وك  .

 اهستدهل عل  املدع  بالروايات:

مىن  ونيما الروايات، فهنىاا جمموعىة مىن الروايىات تعرضىت للخمىا فالبىد        
استعراضها ملالمظة لهلتها عل  العموم نيو ه.

 ، ميى  قىال  صحيحة ابن مه يىار الطويلىة املت دمىة،   م طى  آريىر منهىا        -1
: .. وإمنىىا نيوجبىت علىىيهم ا مىا   سىىني هىذه   الىىذه  والف ىىة    _اإلمىام  

الي قد مال عليهما احلول، ومل نيوج   ل  عليهم   متىاع وه آ يىة وه لواب   
وه ريدم وه رب  رحبمج    ارة وه ضيعة إه   ضيعة سأفسر ل  نيمرها، ختفيفًا 
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.  (1)مين عن موالي وَمنًَّا مين عليهم.. إخل الرواية الشريفة
:   الىذه  والف ىة الىي قىد مىال عليهمىا احلىول، يشىخ إىل         _فإح قولمج 

الفاضىى  بعىىد مؤو ىىة السىىنة منهمىىا، وهىىو يشىىخ بىىدوره إىل األعىىم مىىن امل اسىى     
والفوائد املتحصلة لا ساح، فإح ريالى   لى  مىن الن ىد، وه قىول بالفصى  بينىمج        

إثباتمج فيهما با صىو   وبني ريخه من الفوائد وامل اس  الي هي من األعياح، و
عىن ريىخه ملىا  كىر   الروايىة       _كاح  صوصية   هذه السنة مي  عفا اإلمىام  

الشىريفة، فىىال يىرل نيح احل ىىم بىا ما   الىىذه  والف ىة مطل ىىًا حيتمى  فيىىمج نيح      
ي وح  صوصية   هذه السنة، ب  الع ا هو الصحي  فإح العفو عن ريخه هىو  

 فالمظ.الذي كاح  صوصية   هذه السنة 
ال ىىول بىىا ما فيهمىىا إ ا مىىال  _وعلىى  كىى  مىىال فحيىى  نيطلىىق اإلمىىام 

عليهما احلول، للي  ل  عل   ولمج ملطلىق مىا حيصى  منهمىا مىن ني ىواع الفوائىد        
وامل اس  وا،دية وحنوها، وهو املطلوب.

صحيحتمج األرير ، قال: قال لي نيبو علىي بىن راشىد، قلىت لىمج: نيمىرتين         -2
فأعلمىت مواليى  بىذل ، ف ىال لىي بع ىهم: ونيي        بال يام بأمرا، ونيريذ م ى ، 

شيء م مج؟ فلم نيلر ما نيجيبمج، ف ال: جي  عليهم ا ما، ف لت ففي نيي شيء؟ 
ف ىال:   نيمتعىتهم وصىنايعهم )ضىياعهم(، قلىت: والتىاجر عليىمج والصىا   بيىده؟          

. (2)ف ال: إ ا نيم نهم بعد مؤو تهم
ن بىن راشىد امل نى     وه إش ال   سندها، فإح نيبا علي بىن راشىد هىو احلسى    

وكىاح   ¬وين عاصىر اجلىوال وا،ىالي     _بأبي علي من وكالء اإلمام ا،الي 
 من األجالء العظام.

:   نيمتعىتهم، ميى  نيطلىق  لى  ومل     _ونيما من مي  الدهلة، فىإح قولىمج   
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يفص  من مي  اجلهة الي بسببها  ل وهىا سىواء نيكىاح مىن  ىارة نيو صىناعة نيو       

ف ىاًل عىن التصىري  بىبعض األسىباب كمىا          –او من هدية وحنوها نيو من مىخ 
، ونيثبت   ك   ل  ا ما، فإ مج يىدل بإطالقىمج على  ثبىوت     -الف رة الي بعدها 

ا ما ل    ل ، ومنمج    ال الم.
صىىحيحتمج الثالثىىة عىىن  مىىد بىىن احلسىىن األشىىعري قىىال: كتىى  بعىىض        -3

مىا يسىتفيد   : نيري  ي عن ا ما نيعلى   يى    _نيصحابنا إىل نيبي جعفر الثا ي 
الرج  من قلي  وكثخ من  ي  ال روب، وعل  الصناع؟ وكيل  ل ؟ ف ت  

. (1)خبطمج: ا ما بعد املؤو ة
وقىد  كىر    –وهي من مي  السند يناقش فيها بأح  مد بن احلسن األشعري 

يىن   - (2)ني مج هو  مد بن احلسن بن نيبي ريالد األشعري ال مي  السيد ا وئي
بىىالرريم يىىا  كىىره بع ىىهم عنىىمج مىىن الظىىن بوثاقتىىمج ملىىن يراجىى   ه شىىهالة بتوثي ىىمج، 

، فإ ىىمج مل يت ىى  وجهىىمج بعىىد نيح مل يىىرل مىىا يوجىى   (3)تر تىىمج   كتىى  الرجىىال
 .(4)ني مج جمهول احلال  ل ، وقد  كر السيد ا وئي 

نيعىر  عىن اإلجابىة     _ونيما من مي  الدهلة، ف د ي ال بدوًا: إح اإلمىام  
الىىذي يت ىىمن طلىى  معرفىىة مىىوارل  –م   امل ىىام وهىىو املهىى –عىىن السىىؤال األول 

ا ما، ونيجاب ف   عن كيفية ا ما وهو ني مج بعد املؤو ة وليا قبلىها، فلىيا   
   الرواية لهلة عل  املدع .

 bول ىىن هىىذا لىىيا بصىىحي ، ويعىىرف  لىى  مىىن راجىى  نيسىىلوب األئمىىة   
ريىىة وكيفيىىة جىىوابهم علىى  األسىىيلة ريصوصىىًا امل توبىىة، فإ هىىا خمتصىىرة وفيهىىا بال   
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اإلجياج، فاإلمام كأ مج جبوابمج هذا نيجاب باإلجياج على  مىا  كىر   مىوارل ا مىا      
املت دمىىة   السىىؤال و كىىر نيح ا مىىا بعىىد املؤو ىىة، في ىىوح هىىذا جوابىىًا خمتصىىرًا  

  عم   ك   ل  وي وح بعد املؤو ة. _للسؤالني، ف أ مج قال 
لو كاح ير  نيح السؤال األول فيمج مىا ه جيى     _وبعبارة نيرير : إح اإلمام 

فيمج ا ما ل اح ه بد عليمج نيح يىبني  لى  للسىائ ، مب ت ى  كو ىمج منصىوبًا ليىبني        
للنا  ما   ل إليهم، فمن س وتمج عن  ل  وجوابمج عىن السىؤال الثىا ي يعلىم نيحي     

 كَ  ما  كر فيمج ا ما بال رورة.
ئ : نيعلى   يى  مىا يسىتفيد     وإ ا ا  ل ، فبما نيح السؤال ت من قول السىا 

الرج  من قلي  وكثخ من  ي  ال روب؟ فإ ىمج ظىاهر   عمومىمج حملى  ال ىالم،      
وه ُيصىىغ  إىل اريتصاصىىمج ب ىىروب امل اسىى  ف ىى  فإ ىىمج ريىىالف الظىىاهر نيوًه،     
وريىىالف تع يىى  السىىائ   لىى  ب ولىىمج: وعلىى  الصىىناع، الىىذي هىىو مىىن  لىىة         

خيف .امل اس ، فإح العطل يفيد املغايرة، كما ه 
عىن ا مىا، ف ىال:   كى       _معت ة مساعة، قال: سألت نيبا احلسىن    -4

. (1)ما نيفال النا  من قلي  نيو كثخ 
وهذه الرواية كساب تها تىدل على  التعمىيم بوضىو ، الشىام  حملى  ال ىالم،        
بيا مج: ني مج وإح كاح يظهر من ال ىامو  نيح لفظىة )نيفىال( مىن األضىدال ف ىد ت ىوح        

ت ىىوح مبعنىى  )اهسىىتفعال( وعلىى  األول ي ىىوح )النىىا (  مبعنىى  )اإلفعىىال( وقىىد 
مفعىىوه وعلىى  الثىىا ي ي ىىوح فىىاعاًل، إه ني ىىمج مىىن الواضىى  اسىىتعما،ا هنىىا بىىاملعن  

، وه وجمج ملا نيفىاله  (2)الثا ي، نيي   ك  ما استفاله النا ، كما ج م بمج   الوا 
 .(3)بع هم من استفالة كوح األول نيقرب
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كىى  مىىا اسىىتفاله النىىاُ  مىىن قليىى  نيو كىىثخ، وهىىو   وعليىىمج في ىىوح املعنىى :    

: )  كى ( نيح السىؤال كىاح عىن مىوارل      _واض    العموم، ويت   من قولىمج  
ا ما وما جي  فيمج.

: على  كى  امىر     _رواية عبد اهلل بىن سىناح، قىال: قىال نيبىو عبىد اهلل         -1
وملىن يلىي نيمرهىا مىن بعىدها مىن        Ÿرينم نيو اكتس  ا ما يا نيصىاب لفاطمىة   

 ريتها احلجج عل  النا ، فذل  ،م رياصة ي عو مج مي  شاءوا ومرم عليهم 
الصدقة، مت  ا ياط َلَيخي  قميصمج خبمسة لوا يق فلنا منمج لا ق، إه من نيمللناه 

.(1)من شيعتنا لتطي  ،م بمج الوهلة.. احلدي 
و  هذا احلدي  عطل اهكتساب عل  الغنيمة بى)نيو( يىا يفهىم منىمج املغىايرة     

ني املعطوف واملعطوف عليمج، وعليمج في وح املرال بالغنيمة معنى  آريىر ريىخ املىرال     ب
مىىن اهكتسىىاب متىى  يصىى  العطىىل، وهىىذا املعنىى  ه بىىد نيح ي ىىوح نيوسىى  منىىمج،   
باعتبار نيح لفظ الغنيمة لغة نيوس  من مي  املعن  مىن لفىظ اهكتسىاب، وإطىالب     

مولمج حملى  ال ىالم بهىذا    ال الم ي ت ىي إرالة هىذا املعنى  الواسى ، ف ىد ي ىال بشى       
 الت ري ،

ول ىىن هىىذا ال ىىالم ه يفىىي بإلريىىال ا،ديىىة وحنوهىىا   معنىى  الغنيمىىة إ  لىىو  
ومل     بإرالة ريصو  رينائم احلرب الذي هو قىول   معنى     -سلمنا األعمية 

ي فىىي   املغىىايرة بىىني املعطىىوف واملعطىىوف عليىىمج  -الغنيمىىة وحي ىىق املغىىايرة نيي ىىًا 
ريخهىا يىا حي ىق األعميىة، وه      –باإلضافة لغنىائم احلىرب    –  ول معن  الغنيمة

يل م منمج بال ىرورة  ولىمج ملثى  ا،ديىة وا،بىة نيي ىًا، وه سىيما ني نىا قربنىا عىدم           
 ىىول املعنىى  اللغىىوي للغنيمىىة حملىى  ال ىىالم، بسىىب  امتمىىال ريصوصىىية نيريىىر  

لفىىظ  مىىأريو ة   معنىى  الغنيمىىة ه يشىىم  بسىىببها اللفىىظ ا،ديىىة، ولىىو سىىلم بىىأح   
الغنيمىة شىام  ،ىىا لغىة فىاإلطالب ينىىوع، لعىدم اجلى م بىىأح املىت لم كىاح   م ىىام         
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 البياح من هذه اجلهة، فليتأم .  
علىى  نيح سىىندها ضىىعيل بعبىىد اهلل بىىن ال اسىىم احل ىىرمي ف ىىد قىىال فيىىمج          

. (1)النجاشي: إ مج متهم بال ذب والغلو وال عل
اهلل فىىدري  عليىىمج معتىى ة يىىو ا بىىن يع ىىوب، قىىال: كنىىت عنىىد نيبىىي عبىىد   -9

رجىى  مىىن ال ميىىاطني، ف ىىال: جعلىىت فىىداا ت ىى    نييىىدينا األمىىوال واألربىىا         
و ارات  علم نيح م   فيها ثابت، وإ يا عن  ل  م صروح، ف ىال نيبىو عبىد اهلل:    

. (2)ما ني صفناكم إح كلفناكم  ل  اليوم
ه الشىىيخ فىىإحي فيىىمج  مىىد بىىن    (3)وهىىي وإح كا ىىت معتىى ة بطريىىق الصىىدوب  

إه ني ها  اظرة إىل روايات التحلي  ومورلها املال الىذي تعلىق بىمج ا مىا      سناح،
،ىم  لى  املىال، وه تعلىق ،ىا مبحى         bثم صار   يد الشيعة ف د نيم  األئمة 

ال الم، فال ينع د ل الم السائ  إطالب يشم     ال ىالم لي ىال بدهلىة الروايىة     
عل  وجوب ا ما   ا،دية.

 _رواية عيس  بن املستفال، عن نيبي احلسن موس  بن جعفر عن نيبيىمج    -3
قال: .. وإريراج ا ما من ك  ما ميل مج نيمد من النا  متى    :نيح رسول اهلل 

. (4)يدفعمج إىل ولي املؤمنني ونيمخهم.. احلدي 
: )وإريراج ا ما من ك  ما ميل مج نيمد من النا (، عام يشىم   _وقولمج 

ل   ل  بالعموم الذي ه إش ال فيمج، ولو كىاح بىاإلطالب      ال الم، فدهلتمج ع
ه حيرج ني مج   م ام البياح من هىذه اجلهىة فىال     :ل اح مي ن املناقشة فيمج بأح الن  

 يتم ا ع ال اإلطالب، فحجيتمج.
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إه ني ها ضعيفة بعيس  بن املستفال وبغخه   السند.

اله النىىا  فهىىو ف ىىمج الرضىىا بعىىد  كىىر اآليىىة الشىىريفة، قىىال: وكىى  مىىا نيفىى    -7
رينيمة، ه فرب بني ال نوج واملعالح والغو .. وهو رب  التجىارة وريلىة ال ىيعة    
وسىىائر الفوائىىد وامل اسىى  والصىىناعات واملواريىى  وريخهىىا، ألح اجلميىى  رينيمىىة 

.  (1)وفائدة
وهو وإح كاح ظاهرًا    ل ، ول ن ال الم   سنده من جهىة عىدم الوثىوب    

كما هو عنوا ىمج، بى  احمل ىق ني ىمج لغىخه، وإح اريتلىل فيىمج         _بنسبتمج لامام الرضا 
 ه  هو لوالد الصدوب نيو هو كتاب الت ليل للشلمغا ي، نيو ريخه.

وقد رص  يا مر   استعرا  الروايات ني مج يوجد   الروايىات مىا هىو تىام     
سندًا ولهلة، يا ينف    اهعتمال عليمج   ال ول بثبوت ا ما   مطلق الفائىدة  

ام  حمل  ال الم بال كالم.الش
هذا، وهناا روايات قي  مبعارضتها لتلى  الطائفىة الىي تىدل على  التعمىيم       

 مي  تدل عل  ختصيص الغنيمة خبصو  ما نيريذ من احلرب، وهي روايتاح:

ي ىول: لىيا ا مىا     _صحيحة ابن سناح، قال: مسعت نيبىا عبىد اهلل     -1
. (2)إه   الغنائم رياصة

ونيبىي   _رواية مساعة الي ين لها العياشي   تفسخه عن نيبي عبىد اهلل    -2
، قىىال سىىألت نيمىىدهما عىىن ا مىىا، ف ىىال: لىىيا ا مىىا إه         _احلسىىن 

. (3)الغنائم
وقد قي    وجىمج اجلمى  بىني هىاتني الىروايتني وبىني مىا ت ىدم نيقىوال خمتلفىة،           

  عر  بع ها ثم  ذكر املختار   امل ام:
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  اهستبصىار، مىن محى  الغنىائم   هىذا       ما  كره الشيخ  ال ول األول:
 .(1)احلدي  عل  مطلق الفوائد، فيشم   ي  األصناف الي جي  فيها ا ما

كمىىا  –ول نىمج وإح نيم ىن ت ريى  كىىوح معنى  الغنيمىة يشىىم   يى  الفوائىد        
  م ىام   _إه نيح سياب احلدي  ه يسىاعد عليىمج، ف ىول اإلمىام      –ت دم    لمج 

 ديد ا ما وت يي مج ه توسعتمج، هذا من جهة.ر
  الروايىة األوىل )رياصىة(، يعىين: ني ىمج   م ىام       _ومن جهة نيرير  قولىمج  

مل يتصىد لبيىاح الشىيء اآلريىر مىا        في توهم التوسعة إىل شيء آرير، والشىيخ  
 هو، مت  يصح  الرواية بهذا احلم .

مىن نيح امل صىول  فىي    نيي ًا   اهستبصار،  ما  كره الشيخ  ال ول الثا ي:
، نيي: نيح (2)ا ما الواج  بظاهر ال رآح عن ريخ الغنائم ه  في مطلق ا مىا 

 –ما  كر   ال رآح   آية ا ما ملا كاح ظاهره اهريتصىا  بغنىائم لار احلىرب    
الثابىت     –نيي ثبىوت ا مىا    –فهذا احل م  –عل  تأم     ل  ظهر يا ت دم 

 ال رآح ه يشم  ريخ رينائم لار احلرب من موارل ا ما األرير .
 ىىاظر لبيىىاح م ىىم ا مىىا   _وهىىو ريىىالف الظىىاهر إ  الظىىاهر نيح اإلمىىام   

الواقعي وليا  اظرًا لبياح م م ا ما   ال تاب وإه ل ال مثاًل: ليا الفر  
 من ا ما   ال رآح إه   الغنائم رياصة، هذا من جهة.

جهة نيرير  فلو كاح امل صول  ل  لوجى  عليىمج تع يبىمج ببيىاح التوسىعة       ومن
الىىوارلة   السىىنة للح ىىم متىى  يشىىم  ريىىخ  لىى  مىىن سىىائر الفوائىىد وه يتىىوهم   

 . (3)احنصار ا ما بذل ، فليتأم 
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هىو ني نىا ه  سىلم نيح احل ىم      ول ن م   ل  يب   اإلش ال عل  ما  كىره  

 ر احلرب مت  يأتي هذا ال الم. الثابت   اآلية هو  صو  رينائم لا

ما نيفاله بعض من إم اح ت ييد إطالب احلصر   احلىدي  مبىا    ال ول الثال :
ثبت ا ما فيمج من تل  األصناف،  ظخ ت ييد احلصىر   مثى  )ه ي ىر الصىائم     

 .  (1)إ ا اجتن  ثالثًا( بسائر املفطرات
عىىن الت ييىىد، وفيىىمج نيح لسىىاح الصىىحيحة األوىل )صىىحيحة ابىىن سىىناح( آبيىىة   

و ل  مل اح لفظ )رياصة( فيها الىذي تىأب  الروايىة معىمج عىن الت ييىد، ف ىاًل عىن         
ت ييدها مبا ه ُيب ي ريصوصية للعنواح املذكور فيها وهىو الغنىائم، فإ ىمج بعىد البنىاء      
عل  نيحي الغنائم هي بىاملعن  ا ىا  ه يب ى  لىمج ريصوصىية   م ىم ا مىا إ ا        

 طلق الفائدة.كاح الواق  نيح ا ما يتعلق مب

لو فر  التعار  وعدم وجىول  ى  عىر ، في ىال بت ىديم       ال ول الراب :
 روايات ا ما عل  هذين احلديثني سندًا باعتبار مواف تها لل تاب ال ريم.

وفيىمج: منىى  كىىوح املواف ىىة   جا ىى  تلىى  األماليىى  بىى  املواف ىىة إىل جا ىى   
وهىو الغنىائم، ف يىل ت ىوح      هذين احلديثني أل هما ع ا بنفا ما عى  بىمج ال ىرآح   

 خمالفة لل تاب وتل  األمالي  مواف ة لمج ؟!

ترجي  نيللة ا ما باعتبار خمالفتهىا للعامىة، وهىو املىرج       ال ول ا اما:
 الَسَندي الثا ي.

وفيمج: نيح كاًل من الطائفتني خمالل للعامة   اجلملة، إ  إحي نيماليى  التعمىيم   
، ل ىن  -فيمىا عىدا مخىا الغنىائم وال نى        –وإح كا ت خمالفة للعامة بش   عام 

باعتبار قو،م بثبوت ا ما   الركىاج نيي ىًا،    هذين احلديثني نيي ًا خمالفاح ،م
                                                                                                                                      

على    _يدع  نيح السائ  توفرت لمج ال رينة عل   ل  فأمن التوهم، فلذل  اقتصر اإلمىام  
بياح هذا األمر ومده.

.39)ا،امش( :  مستند العروة الوث  ، كتاب ا ما( 1)
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 . (1)ب   هاب املشهور منهم إىل ثبوتمج   املعدح نيي ا

سىى وط هىىذا احلىىدي  عىىن احلجيىىة سىىندًا ملعارضىىتمج للسىىنة  ال ىىول السىىال :
تم  عىدم صىدور شىيء منهىا، بى  خمالفىة       امل طوع بصدورها إ اًه، مي  ه حي

 م مو مج م  الواق     فسمج لل ط  بعدم اريتصا  ا ما بغنيمة احلرب.
 ومي ن ال ول بتماميتمج إح وصلت النوبة إىل التعار ، ول ن سيأتي عدممج.

س وطمج عن احلجية بإعرا  املشهور عن العم  بمج بناء عل   ال ول الساب :
 قبول ك اه.

منى  الصىغر ، إ  مي ىن  هىاب املشىهور ألمىد        –ال ى    م  تسىليم   –وفيمج 
 وجوه اجلم ، ومل تص  النوبة إىل اإلعرا .

نيحي املسىىتفال مىىن  لىىة مىىن الروايىىات نيح الغنيمىىة تطلىىق      ال ىىول املختىىار:
م اب  الفيء، كما تطلق   م اب  سائر موارل ا ما يا ت دم، ومنهىا صىحيحة   

مسعتىىمج ي ىىول: )  الغنيمىىة خيىىرج منهىىا  ، قىىال:_ابىىن سىىناح عىىن نيبىىي عبىىد اهلل 
ا ما وي سم ما ب ي بني من قات  عليمج وولي  ل ، ونيمىا الفىيء واأل فىال فهىو     

نيصىىب    عصىىر  –  م ابىى  الفىىيء  –، فهىىذا املعنىى  (2)(:ريىىالص لرسىىول اهلل 
من املعىا ي املشىهورة الواضىحة وكىثخ مىن الروايىات نيكىدت على  نيح          bاألئمة 

ولىيا فيىمج ا مىا، بى  كلىمج لامىام، فصىحي  نيح الغنيمىة قىد           _الفيء لامام 
تطلق   م اب  ريخه مىن مىوارل ا مىا، ول ىن تطلىق نيي ىًا بهىذا املعنى  الىذي          
 كر اه، وعليمج فيم ن ال ول بأح هذه الرواية ظاهرة   إرالة هىذا املعنى  للغنيمىة    

 نيي ما ي اب  الفيء وليا ما ي اب  سائر ما فيمج ا ما.
  اهستبصىار على  هىذا     ح ي ال إ مج مي ىن محى  كىالم الشىيخ     ب  مي ن ني
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املعن ، فإح قولمج: إحي الغنيمة نيريد بها ك  موارل ا ما ي وح بهىذا املعنى ، نيي:   

 ما خيما   م اب  ما ه خيما وهو الفيء.

ما مي ن نيح يوجىمج بىمج ريىروج الف هىاء عىن روايىات التعمىيم إىل ريصىو          
 امل اس  وما يؤليمج  ل :

 هبىىوا إىل  –كمىىا َمىىرَّ اسىىتعرا  نيقىىوا،م –وهنىىا تسىىاسل وهىىو نيح املت ىىدمني  
اريتصا  ا ما بأربىا  امل اسى ، كالتجىارات والصىناعات وال راعىات،        

علىى  عمىىوم  –كمىىا ت ىىدم–مىىني نيح األللىىة املت دمىىة، مىىن اآليىىة والروايىىات تىىدل  
 ا ما ملطلق الفائدة الي تعم امل اس  وريخها كا،بة وحنوها.

مينيىىذ ُيتسىىاءل، هىى  يؤريىىذ بعمىىوم اآليىىة والروايىىات، وه ُيعتنىى  مبىىا هىىو     و
الظىىاهر مىىن كلمىىاتهم، ولىىو حبملىىها علىى  املثىىال؟ نيو تطىىر  هىىذه األللىىة بسىىب       
إعرا  املشهور عنها فتس   عن احلجية؟ فال يؤريىذ بعمومهىا، بى  ي تصىر منهىا      

 عل  م دار ما  ه  إليمج املشهور منهم، وهو نيربا  امل اس ؟

ستند   هذا احلمى ، هىو إعىرا  املشىهور عىن هىذه األللىة    و،ىا         وامل
،ذه املوارل، بأح مل يتعرضوا لشىمول ا مىا لغىخ نيربىا  امل اسى ، مىن مثى         
ا،بة وحنوهىا، مى  ني هىم   معىر  البيىاح ملىا يفتىوح بىمج   كتىبهم املعىدة لىذل ،            

ء بهىا، بى  هىي مىن     هسيما ونيح هذه املوارل ليست من املىوارل الىي ينىدر اهبىتال    
 املوارل العامة البلو    ك  جماح وم اح. 

إح هذا اإلعرا  مىنهم ي شىل عىن نيح عىدم م مهىم بىا ما        ف د ي ال:
وريابىت   bفيها ه بد نيح ي وح  اشيًا من نيللة كا ت عندهم نيريذوها من األئمىة  

 عنا.

ويىىا يؤيىىد  لىى  نيح العالمىىة عنىىدما م ىى  ثبىىوت ا مىىا   املىىخاو وا،بىىة  
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 .(1)اهلدية عن بعضهم قال: واملشهور خالف ذلك يف اجلميعو
وكذلك ابن إدريس حيث قال: وقاال بعاأ حااناب ا: إمل املاواهل واهلدياة      
واهلبة فيه اخلمس، ذكر ذلك حبو الصالح احلليب يف كتاا  الااايف الاذن اا  ه،     

       ْ حمثالاه  ومل يذكره ححد من حاناب ا إال املشار إليه، ولاو كاامل اانينا لق ل ناْ َ  ا
 . (2)متواترًا، واألاْ براءة الذمة فال َشغلها وَعلق عليها شيئا إال بدليْ

 :ولان يرد عليه

حَّااه وإمل ماالم حمل مشااهور ال  هاااء املت اادم  قااد ذوبااوا إ  عااد  و ااو    -1
ماا عادا    –  بياَاه ع اد اماتعراق حقاواهلم     كماا ت ادّ   –اخلمس يف اهلدية وحنوواا  

قليْ ما هم كااحلليب وابان اجل ياد، وقاد اارح باذلك بعاأ املتاعخرين كالعالماة           
 دعا  ههاور كلمااتهم باةرادة التعمايم     ، خالفاًا ملان ا  –  كماا ت ادّ   –وابن إدرياس  

حمثاال الشايو وابان زوارة      –زائدًا عل  من ذكرَا من مثْ احللايب وابان اجل ياد     -
خي   ما فيها مان التالا ، باةرادة    وغووما فةمل وذه الدعوى غو هاورة، بْ ال 

املثال فيماا ذكاروه بادعوى حَهاا األفاراد الغالباة الا  يبتلا  بهاا عاادة، وذلاك ملاا             
عرفاام ماان حمل اهلديااة واهلبااة واملااواهل وحنووااا ليءاام بعقااْ ابااتالء واعتيااادًا يف   

 اجملتمعات يف كْ زمامل وماامل.
كاامل عان إعاراق    حقول: إَه وإمل ملم ذلك إال حَاه ال رارز حمل عملاهم واذا     

عن تلك الروايات، بْ جيز  حَهم مل يعرضاوا ع هاا وحَهاا كاَام معتادة ع ادوم       
م دًا وقد عملوا بها يف اجلملة، غاية األمر حَّهم مل يعملوا بهاا بةالالقهاا الشاامْ    
ملثْ امل ا  إما لعد  فهم اإلالالق م ها، حو لو اود م ياد هلاا وإملا كاامل واذا امل ياد       

ه، وعليه فمن مل تاتم ع اده واذه امل يادات فاال باعه   يتهاا        لبيًا كاإلمجاع وحنو
 والعمْ بها ع ده، بعد حمل متم تلك الروايات م دًا ومل يثبم إعراضهم ع ها.
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نيحي نيصىى  ال ىى   لىىو قيىى  بتماميتهىىا فهىىي ه تىىتم علىى  إطالقهىىا، بىى         -2

يىا  ريصو  ما إ ا مل ي ن   املورل ما حيتم  استنال املشهور إليمج   اإلعىرا   
يعد مىدركًا ،ىم    لى  اإلعىرا ، وعلى  هىذا األسىا  فىال حيىرج ر ىق هىذا            
الشرط   امل ام، ب  حيتم  قويًا استنالهم    ل  إىل كيفية اجلم  بني الروايات 

مي  ورل   بع ها التنصيص عل  ال راعات والتجارات والصنائ .

يىىات وإح هىىذا وقىىد ي ىىال بعىىد التنىىاجل عىىن كىى  مىىا سىىبق إح هىىذه الروا     -3
س طت مجيتها مىن ميى  السىند بسىب  إعىرا  املشىهور عنهىا، وقبولىمج كى            
وصىىغر    امل ىىام، إه ني ىىمج ه مينىى  مىىن لعىىو  استفاضىىة جممىىوع هىىذه الروايىىات  
املطل ة ل ثرتها فيحص  اهطميناح بصدور بع ها إ اًه، وهو يغين عىن صىحة   

السند ومجيتمج ل   وامدة منها، فتأم .

ولىىو  –نيح نيثبتنىىا نيح اآليىىة ال رميىىة شىىاملة ملطلىىق الفائىىدة     علىى  ني نىىا بعىىد   -4
لىو   –ه ي ىر ا إعىرا  املشىهور عىن الروايىات       –ب ميمة الروايات املفسرة ،ىا  

وقلنا ب    اإلعرا ، فإح   التعميم املستفال من اآلية رين  وكفاية. –ثبت 

ثبىوت  هذا كلمج بغض النظر عما سيأتي من الروايات ا اصة الي تدل على   
 ا ما   ا،دية با صو ، وفيما يأتي احلدي  عنمج مفصال.

 الروايات الي تدل عل  املدع  با صو :

ونيما الروايات الي مي ن نيح ي ال بدهلتها عل   ىول ا مىا ملثى  ا،ديىة     
 فهي:

ري  نيبي بصخ الذي ين لمج صام  السرائر عن كتاب  مد بىن علىي بىن      -1
 بوب عن نيمحد بن هالل عن ابن نيبي عمخ عن نيباح بن عثماح عىن نيبىي بصىخ    

، قال: كتبت إليمج   الرج  يهىدي إليىمج مىوهه واملن طى  إليىمج      _عن نيبي عبد اهلل 
: _ تىى  هديىىة تبلىىغ نيلفىىي لرهىىم نيو نيقىى  نيو نيكثىىر هىى  عليىىمج فيهىىا ا مىىا؟ ف    
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. (1)اخلمس يف ذلك
 والكالم يف سنده يقع من جهتني:

من جهة أمحد بن هالل العربتائي الذي كان غاليًا متهمًا يف دينه  كماا   أواًل:
كما نقلاه   _يف فهرست الشيخ، ووردت فيه ذموم عن اإلمام احلسن العسكري 

ذكار يف ققاه اساتءناح، قياا      النجاشاي والكشاي، ولكان الشايخ ابان الي اائري      
قال: يتوقف يف قديءه إال ما يرويه عن احلسن بن حمبوب من كتاب املشيخة وعان  

 .(2)احلدي  أصحاب جل الكتابني هذين مسع وقد نوادره، من عمري أبي بن حممد

أن هااذين الكتااابني كانااا ماان الشااهر   كااان  مقصااود اباان الي ااائري أقااول:
يطماا ن معااه مااان عاادم نرياااف م اامونهما فيكاااون السااند إليهماااا ال قيمااة لاااه       
الشااتهارهما، وهااذا املبناا  عليااه عااع ماان افعااالم، وافماار فيااه سااهل، ولكاان   
اإلشكال أن هذه الرواية املبحوث عنها وإن كان يرويها عن حممد بن أباي عماري،   

ونها من كتاب نوادره أو ال، وعليه فيشاكل افذاذ بهاذه الرواياة     إال أنه ال يعلم ك
 عل  هذا افساس.

إال أنه قد ذها  بعاا افعاالم إص تصاحيا رواياات أمحاد بان هاالل مان          
جهة أذرى، ببيان: أن الرجل كاان ساابقا مان رجاال الطائملاة املوثاوقني ثام  ارأ         

ه بااني افصااحاب، عليااه الملساااد يف العقيااد  بعااد ذلااك فذمااه اإلمااام واشااتهر أماار 
وعل  هذا فالروا  املوثوقون اجتنبوا الرواية عناه بعاد اارافاه، فيكاون ماا ب يادينا       
 من الروايات هي ما كان قبل اارافه، وميكن قصول اال مئنان بذلك مما تقدم.
ولكن يرد عليه أن أقوال الناس عاد  يف مءل هذه افماور سسا  ماا ي هار     

يف اجملتمع، ال ت هار وتشاتهر بسارعة، يف أقسان     من رصد ما يشابه هذه احلاالت 
 قالتاه اددياد ، بال هاي يف  بيعتهاا     افقوال، أي إذا مل يتقصد صاقبها إذملااح  
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حالة تدرجيية وليست دفعية حتصل يف يوم وليلةة فيصةحو    –أعين حالة التحول  –

الناس على الشخص وقد بان احنرافه، وعليةه فةي يأنةأن أيفةه يف اةفرت النية   بة         
مة عقيدته واشتهار احنرافه مل يرو عن األئنة أو مل حيةر  اليمهةم مةو تةوفر     سي

 الدواعي لفلك عاد . 
فهفا الفي ذالةر يف اةفا الايةان تاسةيم للنسةألة تةا د تسةاعد عليةه الشةوااد          

 التأرخيية يف أزمنة النينت على مر العصور.
قيةل إن   من جهة سند ابن إدريس إىل حمند بن علي بن حماوب، وقةد  وثايفيًا:

  الأوسةي  الشيخ من إليه واصل حماوب ابن التاب أن صرح قد  إدريس ابن
خبأه فالواسأة ب  ابن إدريس وب  الشيخ ساقأة بعد أن الان الكتاب يعلةم أيفةه   
للشيخ، وأما طريق الشيخ لكتاب ابن حماةوب فهةو معلةوم مةن اةشةيخة فيةتم مةن        

، ولكن يرد عليه أيفه د يعلم بعد ذلك أن طريةق الشةيخ لكتةاب ابةن     (1)افرت اجلهة
أيفهةا   حماوب الفي ذالررت يف اةشيخة او هلفرت النسخة الة  ادعةى ابةن إدريةس     

 للشيخ، لو سلم ذلك ومل تكن وصلت إليه بالوجاد .

 أيفه د ميكن ادعتناد على افرت الرواية سندا. واحلاصل

 هةا علةى اةةدعى وا ةحة    يقةال: إن ددلت ، فةينكن أن  وأما من جهةة الددلةة  
 د لاس فيها، ولكن مو ذلك قد يقال بوجود جمال للنناقشة فيها من جهات:

إن الوارد فيها خصوص اهلدية الة  تالةأ ألنيةي دراةم أو أقةل مةن        األوىل:
ذلك أو أالثر، والظاار من افا التعاري يف اللغة عدم إراد  التعنيم من جهة القلةة  

بأن يراد به من جهة القلة حتى الةدرام الواحةد مةثًي، ومةن جهةة       والكثر  مألقًا
الكثةةر  افد  اةّلةنيةةة مةةن الةةدراام، فةةنن اةةفا اةعنةةى بعيةةد عةةن فهةةم أربةةاب        

 احملاور ، بل او معنى مستحدث يف أذاان اةأيفوس  باةعقول.
وأما العر  فينيهم من افا التعاري ألنيي درام أو أقل منه بقليةل أو أالثةر منةه    
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 ذل ، والظاهر نيح هذا امل دار من املال كبخ   تل  األجمنة.ك
وعل  هذا املعن  مي ن نيح ي ال: إح الوارل   الرواية ريصو  مىورل معىني   
من ا،دية وهو قد ي وح ليا الفرل الغال  من ا،دية الي ت وح بني األصدقاء 

  ىول إ يىمج  ىالر     واأله  واألقارب واملعارف   املناسبات املختلفة، ب  هي فرل ه
مىن   _ الوقوع ب  قلي  الوقوع عالة، فال مي ن تعدية احل م الذي  كىره اإلمىام  

 عدم وجوب ا ما فيمج إىل مطلق ا،دية.  
ول ن م  ك  مىا  كىر ه يىتم هىذا البيىاح  ألح التحديىد املىذكور قىد ورل           

نيح جييى  وفىق تلى  ا صوصىية، بى        _سؤال السىائ  وه جيى  على  اإلمىام     
 –ألح الواقى  كىذل     –ن نيي ًا لمج نيح ه يعت  هذه ا صوصية فارقة   احل م مي 

مطل ىىًا يشىىم  كىى  مىىوارل  _فيجيبىىمج بغىىض النظىىر عنهىىا، في ىىوح م ىىم اإلمىىام  
 .(1)ا،دية، فليتأم 

إح قول السائ : يهدي إليمج موهه واملن طى  إليىمج، قىد ه ي ىوح ظىاهرا       الثا ية:
 _ املعصىوم  اإلمىام  طبعىاً  بمج يرال ه ني مج كما للعبد السيد هو الذي العر  املوىل  

ب  هم سالطني اجلور ب رينة قولمج: )املن ط  إليمج(، في وح التخميا فيمج ليا أل مج 
 . (2)هدية ب  أل مج مال خملوط باحلرام فيخما من هذه اجلهة

ول ن اإل صاف نيح هذا التعبخ ليا فيمج ظهور بهذا املعن  حبد  فسىمج، إه إ ا  
مج قيمة ا،دية املرتفعة وعدم معهولية إهداء املىوالي لعبيىدهم هىدايا ف ىال     ضم إلي

 عن نيح ت وح بهذا امل دار، واملسألة رتاج إىل م يد  ظر.  
با ما فيهىا كىاح مىن ريىخ      _ول ن م  هذا كلمج مل يعلم نيح م م اإلمام 

اجلهة املبحوو عنها م  عدم وضو   ل  من اجلواب، ب  ظاهر اجلىواب باسىم   

                                                           

 كر   اجلواب ه ذا: ا مىا    لى ، ف ىد ي ىوح اسىم       _ووجمج التأم  نيح اإلمام ( 1)
  النظر إىل تل  ا صوصية. اإلشارة ظاهرًا

.31-34/ 2: هرولياكتاب ا ما للسيد الش ينظر:( 2)
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اإلشارة مالمظة كو ها هدية، فليتأم .

بىن   احلسني بن علي عن جيال بن سه  عن ال ا  عن الوسائ    رواه ما  -2
ِبِصلة إىل نيبي، ف تى  إليىمج نيبىي: هى  َعلىيَّ فيمىا        _عبد ربمج، قال: سري  الرضا 

سىىريمت إلىىي مخىىا؟ ف تىى  إليىىمج: ه مخىىا عليىى  فيمىىا سىىري  بىىمج صىىام        
.(1)ا ما

ورياصىة     – bوظاهر ال يد هو اهمرتاجيىة، ف مىا قلنىا سىاب ا إح األئمىة      
،ىذا ال يىد    _ي تصروح عل  نيق  ما يفيد املطلىوب، فإعىالة اإلمىام     –امل اتبات

ه بىد ونيح يىرال بىمج اهمىرتاج عىن       –نيعين: فيما سر  بمج صام  ا مىا –بطولمج 
  هىذا الطبيعىي ريىالف    فال بد نيح يثبت  –ك در متي ن–طبيعي ا،دية   اجلملة  

 احل م املذكور، وهو املطلوب.

ول ن الرواية فيها سه  بن جيال، وهو خمتلل فيمج، واألقرب عدم وثاقتمج.

ري  نيمحد بن  مد بن عيس ، عن ي يد، قال: كتبت إليىمج: جعلىت لى       -3
نيح  ن علي ببيىاح  لى     –نيب اا اهلل–الفداء تعلمين ما الفائدة وما مدها؟ رنيي  

كوح م يمًا عل  مرام ه صىالة لىي وه صىوم، ف تى : الفائىدة يىا يفيىد        ل ي ه ني
. (2)إلي     ارة من رحبها ومرو بعد الغرام نيو جائ ة

ولهلتها واضحة عل  املدع  بعد وضو  نيح املرال من السىؤال عىن الفائىدة    
  ا مىا ولىيا هنىاا ريخهىا      bومديها هي الفائدة الوارلة   لسىاح األئمىة   

 ليتوهم عدم وضو  نيح املسؤول عنمج هو ا ما   مدوله ه نيصلمج.
إه نيح ال الم   سندها ففيمج اضطراب، ففي ال ا    بعض النسىخ بعنىواح   

، و  بعض النسخ بعنواح )عىن ي يىد(، وعلى  األول ي ىوح السىند      (3))بن ي يد(
                                                           

.314/ 9: وسائ  الشيعة( 1)
.310/ 9: وسائ  الشيعة( 2)
.12احلجة، باب الفيء واأل فال وتفسخ ا ما،  نيصول ال ا ، كتاب ( 3)
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هذا لىيا بصىحي  إ  املىرال بأمحىد     ه ذا: نيمحد بن  مد بن عيس  بن ي يد، و
  السند هو نيمحد بن  مد بن عيس  األشىعري ال مىي ولىيا والىد عيسى  هىو       

: إ يمج ه بد نيح ي وح   السند س   هو اسم من نيبوه ي يد الىذي  (1)ي يد، ف د ي ال
يروي عنمج نيمحد بن  مد بىن عيسى ، واملظنىوح كو ىمج يع ىوب بىن ي يىد ال اتى          

هىىو مىىن األجىىالء الث ىىات، وهىىو مىىن نيصىىحاب الرضىىا نيو   األ بىىاري ال مىىي الىىذي
 فيتم السند عندئذ. ¬ا،الي 

ول ىن هىذا اهمتمىال بعيىىد    فسىمج إ  يتوقىل  لىى  على  افىرتا  سىى وط        
كلمىىتني همىىا )عىىن يع ىىوب( مىىثال وهىىو بعيىىد، ه سىىيما نيح   م ابلىىمج امتمىىال        

 التصحيل وهو نيقرب عالة ونيريل مؤو ة.
ة الثا يىة وهىي )عىن ي يىد(، ول ىن )ي يىد( هىذا        وعليمج فيتعني األريذ بالنسىخ 

مرلل بني ي يد بن إسحق الذي مل يثبت توثي مج إه على  نيسىا  قاعىدة وروله      
نيسىىا يد كامىى  ال يىىارات، وهىىي ريىىخ مسىىلمة، نيو ي يىىد بىىن محىىال األ بىىاري نيبىىي    
يع ىىوب في ىىوح ث ىىة بشىىهالة الشىىيخ، فالسىىند مىىرلل بىىني الث ىىة وريىىخه، فىىال مي ىىن  

 يمج.اهعتمال عل
ومىىن هىىذا العىىر  يتىىبني نيح الروايىىات الىىي للىىت علىى  ثبىىوت ا مىىا      
ا،ديىىة با صىىو  ه مي ىىن اهعتمىىال عليهىىا   اهسىىتدهل ل ىىعفها سىىندًا، وإح  
كاح فيها ما هو تام لهلة،  عم تصل  للتأييد، وه ي ر عدم اهعتمىال عليهىا بعىد    

توافر األللة العامة عل   ل .

 ا لل عل  ثبوت ا ما   ا،دية نيو للعمومات:الروايات املعارضة مل

هذا وقد ي ال بوجول روايات معارضة   تصرحيها بعىدم ثبىوت ا مىا      
ا،دية، لتل  الروايات الي  صت عل  ثبوت ا ما فيهىا، نيو للعمومىات الىي    

                                                           

.33 /2)خمطوط(:  كتاب ا ما ،كما عن بع هم( 1)
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  لت بعمومها مث  ا،دية، وهي جمموعة من الروايات عمدتها:

: كتبت إليمج: يا سيدي رج  لف  إليمج مال حيج بمج هى   رواية علي بن مه يار 
 يىده بعىد احلىج؟   عليمج    ل  املال مني يصىخ إليىمج ا مىا نيو على  مىا ف ى          

. (1): ليا عليمج ا ما_ف ت  
 وال الم   هذه الرواية من مي  السند ومن مي  الدهلة:

: مبىا رواه  (2)  املسىتند  نيما من مي  السند ف د عى  عنهىا السىيد ا ىوئي     
 _عىن الرضىا   عن علىي بىن مه يىار     –  نيمد طري يمج-ين بسنده الصحي  ال لي

 إخل...
عىن    اشى  مىن مالمظىة مىا   لىمج صىام  الوسىائ          ونيقول: ما  كره 

بىن    مد عن حيي ، بن  مد عن يع وب، بن  مد ه ذا: عنمج   لها مي  ال ا 
احلسني، وعن علي بن  مد بن عبد اهلل عن سه  بن جيال  يعىًا عىن علىي بىن     
مه يىىار، في ىىوح سىىه  بىىن جيىىال مىىذكورًا   نيمىىد الطىىري ني لوح اآلريىىر وتصىى   

 الرواية بالطريق اآلرير.
اشىتبمج    لى  فجعى      ول ن هىذا ريىخ صىحي  إ  إحي صىام  الوسىائ       

التعىدل قبى  سىه  بىن جيىال وهىو        سهاًل مذكورا   نيمد الطىري ني والصىحي  نيح  
الرواية ه ذا:  مىد بىن احلسىن     مشرتا بعد  ل ، مي      الشيخ ال ليين 

، و  لىها    (3)وعلي بن  مد، عن سه  بن جيال عن علي بىن مه يىار.. الروايىة   
وكىذا     (4)شر  نيصول ال ا  للموىل  مد صاحل املاج درا ي نيي ًا بهىذا السىند  

                                                           

.314/ 9: وسائ  الشيعة( 1)
.217: كتاب ا مامستند العروة الوث  ، ( 2)
.143/ 1: ال ا ( 3)
.414 /3شر  نيصول ال ا : ( 4)
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كنيفأيضووذيفنعن(1)الوويفاعن ووكنال ووذعكنيف ووآل نعنقوو للنالة وويفسنل ة قوو نا   وو نن
ن و ن وكنال وذعكناو اايفنال يفايو ننننننن(2)جذقعنأحذديثنالشوعة نل  وعانالجيفجو د نننن

نغرينصحعح نقكنحعثنال نا.
يفأقووذنقووكنحعووثنالادلوو نا ووانا وو ةنيفجوويف نقرةووادلنلهعووذ نا وو ادنقووكن ووآ ننننن

نال يفاي :
نحعثنقذس:ن(3)قصهذحنالف عهعنقنهذ:نقذنا   ن

نقوكننالوااعنن وذ ننلويفننقوذنن  و ننحممويفسننأيفنقهزيوذ...نقرو يفحنننابكنق ذته نعنامذ
نالظذ  نلة َّهن مذناخلريكنلةملنيفالر هعبنال َّهكنسهعلنعنا ذسنيفص فنالص  كنبذب
نيفضولننملنإاانقذن   نأيفنا  ذسبكنأ.بذحنعنياخلنحر ناألج لندنال ؤاسكنقك
ن.ال نغرينأيفنسنرهنقؤيفن ن كناحلّجنةابنيا نعنيه  نقذ

قهزيوذ...نننابوكننخجنعنامذ:ن-اخلمسنبثهيفةناحل منبةا-(ن4)اجليفا  نعنيفقذسن
نال ووؤاسكنووو يف.لنقووكناأليفسنل   وومنبذلن ووه ننفعووهنإ.ادلن  وو نحمموويفسنأيفنقروو ح
ن ويفننإاناإلجذ.لكنعنمتذمنإي ذ هني دنملنيفإ نالةملننفسنحيرذجهنقذنإخ اجنيفجيفب
نغورينن  و ننأيفنعنالهوذق نناخلموسننجيوبننثومننأيفديفنال ون ننيفقؤيفنو ننذسا ونن و أ ننحعنئآ
نا نصويف ننيفدنعنبولننالو كننعنتيفقو نناألصوحذبننقوكننأحواايفنننة فنملنإانال ك
ن..نخب اهنقذضنيفإط قهذن ميفقهذنبلنإلعهكنإشذ.لن اا 

ن:(5)عنا  رنانيفقذسنال عاناخليفئ ن
ن:ال نانصّحنيفإ نالادل نقصيف.نقكناعهذنمبذنخهرينيفأنت

                                                           

.281/ن6ق للنالة يفس:ن(ن1)
.556ن/8جذقعنأحذديثنالشعة :نن(2)
.124/ن14قصهذحنالف عه:ن(ن3)
.34/ن6جيفا  نال  م:نن(4)
.218:ن رذبناخلمسنكق رنانالة يفلناليفث  (ن5)
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 بعنىىواح كىىاح إليىىمج املىىدفوع املىىال نيحي فيهىىا يفىىر  مل ني يىىمج فألجىى : نيويًه نيميىىا
 متعىىارف هىىو كمىىا احلىىجي   للصىىرف بىىذل قىىد ي ىىوح نيح اجلىىائ  ومىىن اأُلجىىرة،
 البىىذل جمىىريل بىى  إجىىارة، ع ىىد وه  ليىى  ريىىخ مىىن نيي ىىًا الروايىىات   ومىىذكور

 إ   لى ،  مثى     ا مىا  وجىوب  عدم الواض  ومن احلجي،   الصرف وإجاجة
 مسىى  منىىمج لىىيا امل بىىور والبىىذل ويسىىتفيده، اإل سىىاح ميل ىىمج فيمىىا إلَّىىا مخىىا ه

 .الفر 

 مل إ  الفعلىي،  الوجىوب  جهة إىل  اظر السؤال نيحي لعو  فل رب: ثا يًا ونيميا
 ليلتى م  الوضىعي  احل ىم    ظىاهراً  ي ىوح  مت  ه نيو مخا املال   ه  ني يمج يسأل

 لريلىت  إ ا )على (  كلمىة  نيحي ريى   وه مخىا؟  عليىمج  هى  : ي ىول  ب  باهستثناء،
 إىل  ىىاظرة وريىىخ الت ليىىل   مينيىىٍذ ظىىاهرٌة الشىىخص إىل الراجىى  ال ىىمخ علىى 

 وقىت  إىل  ىاظر  فالسىؤال  اإلجيىار  بعنواح كاح الدف  نيحي سلَّمنا فلو وعليمج الوض ،
 بأ يىمج  :_ فجوابىمج  احلىجي؟  من العولة بعد نيو فعاًل ا ما جي  ه  وني يمج اإلريراج

 بىىمج يتعلَّىىق مل املىىال هىىذا نيحي ه فعىىاًل،  لىى  عليىىمج لىىيا نيي ا مىىا، عليىىمج لىىيا
 .ا ما

 بىني  اإل سىاح  ينتفى   فيمىا  فىرب  ه ني يىمج    اإلش ال ينبغي فال مال، ك ي وعل 
 ا ته  .ج مًا باط  التخصيص وامتمال وريخها، احلجي نُيجرة

كمىا هىو ريىخ بعيىد   بعىض مىا        –وكيل كاح فإح  ت بعىض هىذه الوجىوه    
فهو وإه فال ع ة بهذه الرواية عل  كى  مىال ل ىعفها     – نيفاله السيد ا وئي 

 سندا.

ونيما ريخها من الروايات فهي ه ترق  ملستو  اإلش ال واملعارضىة ملىا ت ىدم    
 فال  طي  ال الم بالتعر  ،ا لوضو  اجلواب عنها.
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 ريا ة املطاف:

    ذكر ريا ة لمج، فن ول:هذا وبعد اكتمال البح
إ يمج تبني يا سبق نيح األللة الي مي ن اهعتمال عليها لل ول بوجوب ا مىا  

   ا،دية، هي:
             آية ا مىا بعىد نيح قربنىا نيح معنى  الغنيمىة فيهىا لىيا عامىًا وشىاماًل ملثى

امل ام، ول ن مي ن اهعتمال عل  الروايات الي فسىرتها    لى ، فيهىا مىا مي ىن      
ال عليمج    ل .اهعتم

   الروايىىات الىىي تعرضىىت حل ىىم ا مىىا بشىى   عىىام، فىىإح فيهىىا مىىا ينفىى
لثبوت احل م   مث  امل ام بإطالقمج.

وهذا كاف   ثبوت احل م، وإح مل  صىح  سىند الروايىات الىي تعرضىت      
 ما ا،دية با صو  بعد نيح كاح فيهىا مىا تىتم لهلتىمج على  املىدع ، في ىوح        

 ا ما فيها.مؤيدًا للح م بثبوت 
وكذل  فإح الروايىات الىي قيى  مبعارضىتها للح ىم بىالثبوت مل يىتم شىيء         

 منها سندًا نيو لهلة نيو هما معا.

وبذل  يت   نيح الصحي    امل ام نيح ي ىال بثبىوت ا مىا   ا،ديىة بعىد      
وضىىو  األللىىة عليىىمج، وبىىذل  يسىىتغرب  هىىاب املشىىهور مىىن ال ىىدماء إىل ال ىىول  

 – احللى   الصال  كأبي – فيها نيثبتمج من جع  من يت   والذي ،ا،  ولمج بعدم
 من ال ول الشا .

وبذل  يىتم مىا نيرل ىا  كىره وهلل احلمىد واملنىة وبىمج اهعتصىام ومنىمج السىدال،           
و سألمج نيح يت ب  منيا هذا ال لي  ونيح جيعلمج ريالصًا لوجهمج متى   نتفى  منىمج يىوم ه     

ليم، وآريىر لعوا ىا نيح احلمىد هلل رب    ينف  مال وه بنوح إه من نيت  اهلل ب ل  سى 
العاملني وصل  اهلل عل  سيد ا  مد وآلمج الطيىبني الطىاهرين واللعىن الىدائم على       

 نيعدائهم ني عني إىل قيام يوم الدين.
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وقد وق  الفراغ من هذه الرسىالة ليلىة ا ىاما والعشىرين مىن شىهر شىعباح        

التحية وعلى  آلىمج،     هجرية عل  مهاجرها آهف السالم و 1433املعظم من سنة 
النجىل األشىرف مرسىها     _نيمخ املىؤمنني   :مدينة باب مدينة علم رسول اهلل 

 اهلل تعاىل.
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: 
احلمددهلل ر  ا ااملدد وال الااوددسال الااىددسر  اددق واددسل ا ادد  الاوس دداا    

 حممهلل ال رتته ااطيبا ااط هسين.
ال خيفق  اق اوتتبع ون من وهم اانكت اال تظه  ية اايت يىدتملا ههد  اافهيده    
 اددق غاءدد و يو اددية اودد    التملمدديم احلكددم اءدد  مدد   ه اودد     وال  ويودده  

 االنوسال.هبملض احل التل هي نكتة 
ايتسفدً    تخدد يو مدد ا   تطبيههد ل فنددس  فهيهددً  مدد     -ويضددً –الجيدهلل اوتتبددع  

يهلل ي االنوسال   م   ل   حا ينكس اآليس ذاك. هل جنهلل   م  ٍ  الاحدهلٍل ون   
وحدددهللهم يدددهلل ي ااتملمددديم الاآليدددس اات وددديول ال سهمددد  يىدددتنهلل   ذادددك غ    

 االنوسال.
جملل ضد اه  حمدهلل ال اسنودسال    الاملل من و ب ا ذاك االيتسل ه   هللر 

 .-الال وقل ابملض من ائه-

فأغادددأل اث ددد ل اثاددد اية قدددهلل اقتودددست ااكدددسر  ادددق هملدددض من اددد     
االنوسال  ءابة اا ج  ل الغابة اال تملم لل الااههلل  اوتيهن   مهد ر اات  بدأل.   
  حددا ي يددتم اارت يددم  اددق منخددأ مهددم وال الهدد  مدد  يىددمق   ن  ددب ت احلكددم    

نه غن ي يكدن وهدم مدن ههيدة اون اد  فهد  ال يهدل  نهد  وهميدةل          الاو ض ع(ل مع و
 اخي  ه   اث  ل اافههية ال اق واىنة اافهه و.

فكد ن هدد ا اونخددأ   جددة غ  مميدهلل  دد  هنضدد   ملددل اده ضدد هطة تكدد ن هددي    
 اوسجع اه.

اله ا اابض  حم الاة ال تكخ ل ااض اه  اايت يىتنهلل غايه     ل منخدأ مدن   
 المتق يك ن ذاك اونخأ حجة مدن  هللمدهل اله  ود ن منخدأ     من ا  االنوسالل
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 )مناسبات احلكم واملوضوع(.

مأخوذ من الصرف مبعنى رد الشيء ورجوعه  وووله        االنصراف )لغًة(
 أخرى. حالة

: )الصرف: رد الشيء عن وجه , صرف  يصهرف  صهرفًا   قال يف لسان العرب
 [ثهم انصهرفوا  ]فانصرف, وصارف نفس  عن الشيء: صرفها عن . وقول  تعها :  

 .(1)أي رجعوا عن املكان الذي استمعوا في (
: )صهرف: الصهاد والهراء والفهاء معاهم يايه  يه ل        ويف معجم مقاييس اللغهة 

 .(2)على َرْجع الشيء(
: ) الصَّرف: رد الشيء من حالهة    حالهة, أو  ي اله     ويف مفردات الراغب

 .(3)يغريه, يقال: صرفت  فانصرف(
واملراد مهن االنصهراف يف املقهاه )اهو انسهباى معنهى غهري املعنهى املوضهوع له            

سواء كان اذا املعنى او يعض أفراد املعنهى  -اللفظ    الذان عن  اطالى اللفظ 
أو انصهراف  عهن معنهى مهن املعهاني, وعه ه        -لفهظ أه كهان مباينهًا له     املوضوع ل  ال

 ظهور اللفظ في (.

 فأثر االنصراف أح  أمرين:  

 تعيني املعنى املنصرف  لي  )االنصراف   (. -1
االنصهههراف عهههن معنهههى مهههن املعهههاني, سهههواء تعهههي ن املعنهههى املهههراد أه ال    -2

: أن صهةة  -يف يعهض احلهاالت  -االنصراف عهن ااها     )االنصراف عن(.. وفرى
ااهها  متوقفههة علههى القرينههة اااصههة الصههارفة للكههاله. يف حههني أن االنصههراف       

 املبةوث عن  ميثل قرينة عامة تتجس  يف أح  مناشئ االنصراف اآلتية.
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غمدد  ون ينددهلل   وددت ااهسينددة اامل مددة      - مدد   يتضدد  -ف النوددسال احلجددة  
وال ينددهلل   وددت  ددف  احتفدد ل    -الهدد  االنوددسال غ  -اله  ودد ن اوتودداة  

الاكدي تدتم حجيدة االنودسال      -الهد  االنودسال  دن   -ااكسر  د  يودا  ااهسيندة    
  ذادك اود   ل وال ضد هطة االحتفد ل  د  يودا        فسههلل من وه  ض هطة ااهسيندة  

 ااهسينة. الهن  ال هأس هأن نىت  س مسا هم من ض هطة اثمسين.
ومد  ااهسيندة اامل مدة اان  يدة فهددي:  ون تكد ن هند ن غف  تد ن ال الاتد ن تكدد ن         
غحهللاهم  مملهللال غ دهللا ًا  سفيدً    مدً  اتفىد  ااهللالادة اثيدس  الو يدل مف  هد  غ          

 .(1 مف   آيس(
مسن ااهسينة اان  ية ه  اإل هللا  ااملدس  ااملد رل وي مد  يملدهلل ه ااملدسل ند ظسًا       ف

 المفىسًا وهللا ل ااهللال اآليسل الون بسيهة ااملسل الااملهسو هي ذان. 
الهملب  ال ويدس : غن ااهسيندة اامل مدة اان  يدة هدي مد  يود  اامدتكام  سفدً  ون          

 مسا ه.يتكل  ايه    هي ن مسا هل اليفهم من يسهل  ااى مع ااملس  
الاوهم ه  ا تكخ ل الغحسا  ذاك اإل هللا  ااملس  التادك ااطسيهدة ااملهسةيدة    
  ذاك او    حتق تتم ااهسينة. اله ات اي ففي اود    ااد ي يكخدك   وهد  ذادك      

 اإل هللا  ااملس  فيهل حيكم هملهللر ااهسينة املهللر غحسا  وه  مس ه .
خدك   قسينيدة او جد  ل    الوم  احتف ل ااكسر    يوا  ااهسينةل فم   ه  اا

 الاكي تتضه  الههلل من ت فس وم  :

ل الال -متوددل هدده-ون يكدد ن هندد ن ادديو م جدد   حمددس  حمتدد  هدد اكسر    -1
 يكفي احتم ل الج  ه.

ون يك ن مد  يدهللل  ايده ذادك او جد   يدهللال  ومدسه هدا و ثدس مدن مدهللا ل             -2
 المملندقل الي يددتم تخدد يو مملندد ه  ددهللهل وي هند ن اددك   ااظهدد    دد او و دد ن  

 ذاك ااخك  اق حن   ال ان اوفه ر ها اوتب ينال ور ها اثقل الاث ثس.
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ون يكدد ن وحددهلل تاددك اوددهللاايل الاوملدد ني اتتماددة  اددق تهددهلليس  ب تدده قسينددة   -3

مفىسال ا اك ااكسر. اله ا مملنق   نه ا حلً  ااهسينةل وي ااخديو او جد    ادق    
 وحهلل حمتمسته يك ن قسينة.

تفع ااظهد   اثالادي ااكدسر ااخدك فيده. الال ميكدن       المع وه  ه ه اثم   يس
نفي ذاك ااخك   ااظه   هإجساو وا اة  دهللر ااهسيندةل الذادك ثن مسجملهد  غ      
وا اة  هللر ااءفاةل ثن ااءفاة  اق يسل ااطبدع ااملهسةديل الاحتم هلد    قبد ل     
احتم ل االاتف ت ال هللر ااءفاة ضملي  جهللًال مم  يىدتهلل ي ا دتبمل   غفادة ااىد مع     

ن ااهسينة. الا ا  سي   ح اة ااخك   الج   ااهسينة ه  تب   ون الج   ااهسيندة   
يىتامر ااءفادة  نهد . الومد    ح ادة ااخدك   قسينيدة او جد   اوتودل ف اخدك ي          
ينخأ من احتم ل ااءفاة هل نخأ من جهة غمج ل اوفه ر الاحتمد ل  دهللال مملد نه اده.     

متضه  اله ات اي ال  سي وا اة  هللر  ال ايه فم    جسي ن وا اة  هللر ااءفاة غ 
ااهسينةل مم  يملين هه و ااخك   ااظهد   الاإلمجد ل  ادق ح اده. ال  هد ا ااودهلل        

  وجد   ااتهسيدسات ونده:  اله جد   مد  يودا  ااهسيندة ال         ذ س او  ا ااند ةيين  
 .(1 ينملههلل ااكسر ظه   واًس اليك ن من اامست(
:  الغن  دد ن ااخددك   قسينيددة الجدد و   مب حدد  اثادد ل ااىدديهلل ااخددهيهلل  

او ج   اوتول فس  سي وا اة  هللر ااهسينةل و   سفدت مدن ون اانكتدة   واد اة     
 هللر ااهسينة اوتواة غمند  هد  غابدة  دهللر ااءفادةل فمدع ااخدك   ااهسيندة مدن جهدة           

ن قسينةل ال ميكن نفيهد   ويس    حتم ل مملنق مملا اافظ اوتول  اق تههلليسه يك 
هأادد اة  ددهللر ااهسينددةل اله اتدد اي ال حيددس  م ضدد ع ااظهدد    ددي نتمىددك هأادد اة    

 .(2 ااظه  (
 نملم غن م  يوا  ااهسينية ال ينضوس هك نه افظً   م  هد  الاضد ل هدل يخدمل    
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 - م  تهدهلل ر - ل م  ميكن اتك ل اوتكام  ايه   هي ن مسا هل فإن اوسا  من ااهسينة 
ل  ايه اوتكام   هي ن مسا هل ال ايه فم  يودا  ااهسينيدة هد  مد  يودا       ه  م  يتك

ا اكل اله  غ  منضوس ه اافظ  مد  هد  الاضد ل هدل يخدمل حتدق مثدل ااكثدسال         
 او جبة اسنوسال  م   يأتي ت ضيضه   اونخأ اثالل الااث ني اسنوسال.

 الهملددهلل اتضدد ه هدد ه اوههللمددة يهددع ااكددسر   وهددم من ادد  االنوددسالل القددهلل     
 الضملن ه    و هملة من ا .

 غابة اا ج   اونخأ اثالل:

الم   ه م  غذا   ن موهللاى وحهلل اوملنيا وغاأل الجد  ًا مدن مودهللاى اوملندق     
اآليسل وال موهللاى وحهلل وفسا  ااطبيملة وغاأل الج  ًا مدن ههيدة اثفدسا ل فينودسل     

 اا هن غ  ذاك اافس  ااء األ.

 الحجية ه ا اونخأ  تا  ه يتسل ا  هل الهي  سل:  

ون تك ن تاك ااءابة   قب ل نهلل ال ههية اثفدسا  ندهلل ال    يدة     ااو  ال اثال :
غ  مد و  جادة      -مدثسً –غ  ماضهة ه املهللر.  م    انوسال افظ او و   هءدهللا   

االنوددسال قبدد ل مدد و اابئددسل الهدد ه ااودد  ال هددي حمددل  سمهددم  نددهللم  قدد ا ا: غن   
اان ا  من غابة اا ج   غد  تد ر الاديس  جدة. الاملدل اا جده   ذادك هد   دهللر          
مت مية ااهسينة   اوه رل فإن ه ه ااءابة الان والجبت ونىً  ذهنيً  هدا ااطبيملدي الهدا    
ذاك اافس  ااء األل الاكن   ها غه حهللًا ي جأل اثنس اا هين اهلل  ااملسل ها 

 فهد  والل  -وي ها غه   جة ااهسينيدة - ابة نفس ااافظ اليو ن تاك اثفسا  ااء
 

 ااكسر.
غن حجيددة ااظهدد   ت هملددة وددسا  اوددتكام اضددهلليل المفددسال   الهملبدد  ال ويددس :

ااكسر ون ااافظ ا تململ   ااطبيملي وال   اوخرتنل الحتدق يدتم االنودسال الهدهلل     
مددن ااهدد ل هددأن ذاددك اافددس  ااء اددأل هدد  اوددسا  اضددهللي اامددتكام او جددأل املددهللر    

ها مسحايت اوسا  اضهللي الاودسا  اال دتملم ايل وي تكد ن غابدة اا جد        ااتط ه  
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قسينة  اق ذاك هملهلل  هللر   نه مهللا اًل الضمليً  وال ا دتملم ايً  اافدظ. الحينئد  نهد ل     
غن ي نىتظهس  هللر وه  ض هطة ااهسينة   اوه ر فس وقدل مدن ااتخدكيك   ذادك     

 او جأل املهللر ااهسينية  م  تههلل ر.
 هللر ااهسينية   اوه ر: ون ااملسل اله اتف تة هىيطة يس   الادة  المم  يخههلل  اق 

ااافظ  اق مجيع اوو  ي     فيه  اثفسا  ااند   الل ممد  يكخد   دن  دهللر وهد        
 اثنس اا هين ها ااافظ اليو ن احلوة.

ون تك ن ااءابة   قب ل اانهلل ال ااخهلليهللال اواضهة ه املهللر. الهن   ااو  ال ااث نية:
ظ غ  اافدس  ااء ادأل الال يخدمل اافدس  ااند   ل فدإن ا ددتضك ر       يدتم انودسال ااافد   

ااملسقة   ذهن ااملدسل هدا ااطبيملدة الاثفدسا  ااء ابدةل ال دهللر ااتف تده غ  اثفدسا          
ي جددأل ذاددك  ددسي ن    ااندد   ال جددهللًا غالق هإق مددة ااهسينددة الادد  مددن قبيددل اإلادد  ال     

ااملسل ون اوملنق ل  ي  ال يس  اال تضك ر ها نفس ااافظ التاك اثفسا  ااء ابة
اادهللال  ايده ااافددظ ج مملدً  الاد مًس اافددس  ااء ادأل الااند   ل هددل يدس  ايتو ادده        

 خبو ن ااء األ.
ال هللر ااخم ل ه ا ح ال   مسحاة اوهللا ل اال تملم اي فضًس  ن مسحادة  

غذ ا دتثنق هد ه ااود  ال مدن      اوهللا ل اضهللي. الغ  ذاك واد   ااىديهلل ااخدهيهلل    
مدن غابدة اا جد  ل غذ قد ل:  ااادهم غال غذا   ندت        هللر حجية االنوسال اان اد   

اانهلل ال ههلل جة  ي  يس  م  الضع اه ااافظ اديس مهىدمً  اد مًس ود  ينودسل  نده       
 .(1 اليك ن ه ا  ىأل احلهيهة من نخ و ضي  الوهلليهلل   اوهللا ل(

نململ الههلل من ااتفسي  ها  هللر غاتفد ت ااد هن غ  ذادك اافدس   ندهلل غبدسى       
ااافظل الها  سي ن احلكم غ  ذاك اافس  اان      هملض احل الت. فمثًس ا  ق ل 
ااىيهلل املبهلله ااى  ن   هءهللا   اةتين   و( فأت ه   و  مدمر الااد ي هد  مدن ااندهلل ال      

 اق ذاك ااملبهلل ونه قدهلل امتثدل ومدس    اواضهة ه املهللر  ىأل اافس ل فضينئ  يوهللى 
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 م الهل الم  ذاك غال اتملميم احلكم غ  ذاك اافس  هأحهلل الج ه ااتملمديم الاد   ثدل   
 

 تنهي  اون ط.

مدد  غذا اددككن    ون نددهلل ال ذاددك اافددس  هددل هددي مددن قبيددل  ااودد  ال ااث اثددة:
ااو  ال اثال  حتق ال يتم االنوسالل ور ونه  من قبيل ااو  ال ااث نية حتدق يدتم   

 االنوسال؟
المثا ا اه ه نوسال مى  ااسوس غ  مىضه مهبًس ال هد املكسل ثنده ااء ادأل    

 ي  جً ل نملم هن ن اك     جة ه ه ااءابة.
 ااهسينية.  يوا     ااكسر احتف ل  ف    انهلل اجه جهة من ىاإلبس مينع الهن 
: ونن  حنس  وه  ااءابة الااندهلل الل النخدك ونهد  مدن قبيدل ااود  ال اثال        هبي ن

حتق ال تكد ن قسيندة اد  فة ور ونهد  مدن قبيدل ااود  ال ااث نيدة حتدق تكد ن قسيندة            
هدي مد  يود      ا  فة. فهي  اق وحهلل حن يه  تك ن قسيندةل القدهلل تهدهللر ون ااهسيندة    

اامددتكام ون يتكددل  ايهدد    هيدد ن مددسا ه الغن ي تكددن مددن قبيددل ااافددظ. ال ايدده      
فض هطة  ف  االحتف ل متضههة   اوه ر. نململ هد ه ااكدف  ال تكملدي ن اونودسل     

 غايه ااافظل هل ت جأل االنوسال  ن اافس  اان    فه .

 غابة اال تملم ل اونخأ ااث ني:

 مملنددق غدد  مملندد ه احلهيهدديل وال   حوددة مددن   هددأن يكثددس ا ددتملم ل ااافددظ   
 حووه غن   ن مطاهً . اله ه ااكثسال هل  مساتأل:

ون تباددت تاددك ااكثددسال حددهلل  اانهددلل الهدد  مدد  يىددمق ه ا ضددع     اوستبددة اثال :
ااتملين ي. فتتء  ااهللالاة ااتو  ية اافظ فضًس  دن اال دتملم اية الاضهلليدة. اله اتد اي     

 اتء  نفس ااظه   اثالاي. فهي ت جأل االنوسال  ملن ه اااء ي

ون ت جددأل االاددرتان هددا مملندديال وال هددا اوطادد  الاحلوددة     اوستبددة ااث نيددة: 
ا  اةل اله ا ياضهه حكم اوخرتن الاا ي ال يكملي ن اوسا  منه غالق مع ااهسينةل الغالق 
 واددب  ااافددظ .مددًس. فهدد ه اوستبددة ت جددأل االنوددسال  ددن االيتودد ن هدد وملنق 

 



121 |  
 وهلليهلل اوملنق اونوسل غايه ااافظ.اثالاي المن  الن 

ون ت جأل  ثسال اال تملم ل تاك جملل ا تملم ل ااافظ   هد ا   اوستبة ااث اثة:
وي مع  هللر ااهسينة يكد ن  -اوملنق من اا   اوخه  ل فياضهه حكم اا   اوخه   

 فيأتي فيه م  تههللر   اوستبة ااى ههة. -ااافظ .مًس

ىدد ههتا هدد  ون اإلمجدد ل هندد  يددتم   مسحاددة  نملددمل فددسى هدد ه اوستبددة  ددن اا
اوهللا ل اال تملم اي مع هه و اوهللا ل اا ضملي  اق ح ادهل الهد ا خبدسل اودستبتا     

 ااى ههتال فإن االارتان ال  ا اانهل يتم   مسحاة اوهللا ل اا ضملي.

ون ال تبات ااكثسال غحهلل  اوساتأل اوتههللمةل فس ت جأل تءي دس ال   اوستبة ااساهملة:
 اهللالاة ااتو  ية الال اال تملم اية الال اضهللية اافظ.  ا

ون حيول ااخدك   هاد ا ااكثدسال غحدهلل  اوساتدأل اوتههللمدةل        اوستبة ا  مىة:
 اله ه اوستبة تكتىأل وهميته  من جهة  ثسال مو  يهه .

الاتضهلليددهلل او قدد  ااملماددي   اوهدد ر قددهلل يهدد ل: غن اثمددس يددهللال  مددهللا  غحددسا    
اافظ. فإن وحس  فبأا اة ااتط ه  ها مدسحايت اودهللا ل   اوملنق اال تملم اي ا اك ا

اضددهللي الاوددهللا ل اال ددتملم اي نثبددت ون مددسا ه اضددهللي هدد  ذانل فيددتم م ضدد ع     
 احلجية.

ال ايدده ف اخددك   ها غدده   جددة االاددرتان يملددين ون هندد ن غحددسا ًا اامددهللا ل 
ااتو  ي اا ضدملي وال ادك   تملي نده   هد ا اوملندق وال اادرتا ه مدع مملندق آيدس.          
ال  ا ااخك   اا   اوخه   يملين ون هن ن غحسا ًا اامملندق اا ضدمليل الادك      
ون ا تملم اه فيه   جة اهسينة ور ال؟ غذًا    ات  ااو  تا هن ن غحساٌ  املهللر تءي س 
مهللا ادده اا ضددمليل الهددإجساو وادد اة ااتطدد ه  هددا مددسحايت اوددهللا ل اال ددتملم اي    

ها مسحايت اوهللا ل اضدهللي الاودهللا ل    الاوهللا ل اا ضمليل المن  م وا اة ااتط ه 
 اال تملم ايل يثبت اوهللا ل الاوسا  اضهللي الونه نفس اوهللا ل اا ضملي.

 الوم    ح اة ااخك   اانهلل فمهتضق وا اة  دهللر اانهدل هد  ههد و اودهللا ل     
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نثبدت ون اودسا     - مد  تهدهلل ر  -اا ضملي اافظ  اق ح اهل الهإجساو واد اة ااتطد ه    
  ل اا ضملي.اضهللي ه  نفس اوهللا

اله ا اابي ن الغن   ن ال هأس هه   نفىهل غال ون هن ن م نملدً  ميندع مدن اثيد      
هه اله  انهلل ا  اوىأاة    ف  احتف ل ااكدسر  د  يودا  ااهسينيدةل فدإن ااكثدسال       
الغن اددككن    ها غهدد  وي مستبددة مددن اوساتددأل اوتههللمددةل اكنهدد   اددق  ددل حدد ل     

 اوساتددأل اوتههلل مددةل فهددي غم دد   ثددسال م جبددة   م جدد  ال الومسهدد   اةددس هددا اوملدد ني   
اانهلل وال م جبة اسادرتانل وال م جبدة اامجد   اوخده  ل وال غد  م جبدة اخديو        
من ذاك. التههلل ر ونه   ادق اوساتدأل ااثس دة اثالل م جبدة اسنودسالل وي   ندت       
 قسينة يو  اامتكام االتك ل  ايه    هي ن مسا هل مم  يملين ون ااكثسال او ج  ال  

اوه ر  اق غحدهلل  مساتبهد  اتتمادة الاودرت  ال هينهد  م جبدة اسنودسال. فتضههدت         
 ض هطة  ف  احتف ل ااكسر    يوا  ااهسينية الاايت تههللر هي نه .

الهملددهلل انددهلل اجه     ددف  االحتفدد ل ال  ددسي وادد اة ااتطدد ه ل فددإن مدد      
 جسي نه  غمن  ه  مع  هللر ااهسينة وال م  ه   ث هته .

غنده ميكنند  غ بد ت احلهيهدة ال دهللر ااد  ل هأاد اة احلهيهدة. الغ بد ت           :فإن قات
  هللر اانهل هأا اة  هللر اانهل فيمل   اات جيه ااى ه ؟

غن م    تادك اثاد ل غمند  هد  ااخدك اابدهللاليل وي ااخدك   وادل          قات:
الجدد   اادد   وال اانهددل الهكدد ال  الن اوهدد ر الاادد ي هدد  مددن ااخددك   قسينيددة        

 او ج  .

هي وه  االنوسال  نهلل ااخدك اود    ل فتنودسل  الادة ااافدظ       الاانتيجة:
  ن االيتو ن ه وملنق او ض ع اهل فيك ن .مًسل التطب   ايه ق ا هلل اامل.

االنوسال اان ا  من اال تك   الاون  بة ااملسفيدة ااملهسةيدة وال    اونخأ ااث ا :
 اوتخس ية.

 ااملهسةي الااخس يل و  هل  من  اابهللو نههلل ر مههلل مة   هي ن من ا  اال تك   
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  ال    وهلليهلل ااض هطة هل ا اونخأ.

 من ا  اال تك   ااملهسةي  ااملسل اامل ر(:

ه افطسال اايت وال  ه  ار تمل     ببد ع ااملهدسول    حوسه  او  ا اان ةيين 
فهددهلل جدد و  ندده   ف اةددهلل اثادد ل ق ادده:  الومدد  بسيهددة ااملهددسو: فهددي  بدد  ال  ددن   
ا تمسا   مل ااملهسو    هم  هسو  اق ايو   او انتضا ا غ  ماة ال ين ور ي 
 ينتضادد ال المددنهم اوىددام ن  دد او  دد ن مدد  ا ددتمست  ايدده بددسيهتهم مددن اوىدد ةل 

اثا اية وال من اوى ةل اافههية. القدهلل يملدف  دن ااطسيهدة ااملهسةيدة هبند و ااملدسلل        
الاوسا  منه ااملسل اامل رل  م  يه ل: غن هن و ااملسل   اومل ماة ااك اةية  اق  د ا.  
الادديس هندد و ااملددسل ادديئً  يه هددل ااطسيهددة ااملهسةيددة. الال غاددك ل ويضددً    ا تبدد     

ك هه ل فإن مبهللو ااطسيهة ااملهسةية ال خيا : غم  ون ااطسيهة ااملهسةية الاضة ااتمى
يك ن اههس ق هس الجف  اط ن ج ةس قهس مجيع  هسو  وسه  اق تادك ااطسيهدةل   
الا دد ه  ااملهددسو   ااممدد ن اوتددأيس بسيهددة هلددم الا ددتمست غ  ون ادد  ت مددن    

 مستكماتهم.
 ت.ه  ومس نيب من اثنبي و هه     وس حتق ا تمسؤالغم  ون يك ن مبهلل

الغم  ون يك ن ن ائً   ن فطستهم اوستكمال   وذه نهم حىدأل مد  وال  هد  ار    
 تمل     بب  هم  هتضق احلكمة ااب اءة حفظً  اانظ ر. 

الال خيفق هكملهلل اا جه اثالل هل ا تض اته    اًلل ال  ا اا جه ااثد نيل فد وتملا   
 ايهدد   هدد  اا جدده ااث ادد . الاكددن  اددق مجيددع اا جدد ه ااثس ددة يودد  اال تمدد      

 .(1 الاالتك ل هه (
 ددم غن اوددسا  مددن ااطسيهددة الااىدد ال ااملهسةيددة اث ددم مددن اافملددل الاال تكدد      
ااملهسةيل  م  ه  ااوضي ل ق ل   اابض ل:  ااى ال ااملهسةية: النهودهلل ههد  مد     
هدد  و ددم مددن ااىددا ن ا دد  جي فهددي تخددمل ويضددً  اوستكددمات ااملهسةيددة الغن ي  
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يد  جي  ادق ببههد ع املدهللر وهد  م ضد  ه  هملدهللل        يوهلل  مدنهم ه افملدل  دا ن    
 .(1 الااملن ان اض مع: او اق  ااملهسةية   او  ىهللت    ا ن ي  جي ور ال(

ف ال تك   ه  اوفه ر ااك اةي اورت خ   ذهن وهل ااملسلل اتسن هلم حن  
  ا ن م ق  مملال فمن ا  ااىا ن ااملهسةي هي من ا  اال تك  .

اال تكدد   ااملهسةددي الااملددسل ااملدد ر هددي تاددك اانكتددة     ون منخددأ الا ساددة:
اافطسية او   ة   ببع ااملهسو. الوم  غ هد  مدن اون اد  ااديت قدهلل تد  س فهدي          

 احلهيهة من ا  ااملسل ا  ن ُ ٌل  ىبه.

 من ا  ااى ال الاال تك   اوتخس ي  ااملسل ا  ن ه وتخس ة(:

من ادهه  هددي تاهدي اثحكدد ر ااخددس ية مدن قبددل ااخد  ع. قدد ل   اابضدد ل:     
 ف اى ال اوتخس ية  الاته   اق قب ل ااخ  ع وضم نه  تخبه  الاة اافه ن اإلني. 

ااد ين وتدي  هلدم     bهت ضي : ونن  نتكام  دن اوتخدس ة اومل ادسين املهدهلل اثةمدة      
وال ااهسيددأل مددن احلددس تاهددي اثحكدد ر الاوملدد  ل ااخددس ية  ددنهم هطسيدد  احلددس  

الذاك ه اىهال... المن اا اضد  ون تطد ه  آ او اثادض ا الاوتخدس ة    ودس      
من ه ا ااهبيل ال حم اة يكخ   ن تاهيهم ذاك احلكم من ااخ  عل  ملنق ا تن   
م قفهم ااملماي غايهل ثن احتم ل ا تن  ه غ  نك ت  هسةية غ  م ج    ىدأل  

نملهدددهللت   مىدددأاة ادددس ية  تدددة  ددد ضهس   اافدددس ل غذ اوفدددسال  ون ااىددد ال ا
ااوسالل فا  فس  ون  ا  هم او     مم  ال يسضق هه ااخ  ع الغ  مهب ل اهلليده  
هل غ  مىتنهلل غايه فه ا مملن ه افرتا  ااءفاة احلىية    هلل   ب  من اان سل ومد   
ه اءفاة  ن وال اافضو الااىهالل وال  ن اافضدو ااتد رل الهد  منفدي  ىد ا      

 .(2 ت(االحتم ال
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 الذاك ااتاهي  م  يك ن هبي ن نفس احلكم   اوىأاة اضمةيدةل  د اك يكد ن   

 هبي ن مسن ال اقة احلكم.
 م غن وهلليهلل م ض ع المتملا  احلكم و    ن من قبدل ااخد  ع ويضدً  فض هلمد      
ح ل نفس احلكم ويضً . ال ايه: فإن   ن هن ن ا تك   متخس ي  اق ون م ضد ع  

س ااك اةيل فمنخهه يك ن نفس منخأ اال تك   اوتخس ي وال متملا  احلكم ه  اثم
  اق احلكم.

ون  منخأ اال تكد   اوتخدس ي حكمدً  الم ضد  ً  المتملاهدً  غمند  هد          الا ساة:
 ااتاهي من قبل ااخ  عع الخبسفه نهع   ات ال  من قبيل ااهي س الحن ه.

 :(1 الهملهلل اتض ه ه ه اوههللمة نه ل: قهلل جيملل ه ا اونخأ   قىما

 اال تك   ااملهسةي وال اوتخس ي. ااهىم اثالل:

هبيدد ن: ون اال تكدد    ث هددة ااهسينددة ااابيددة اوتودداةل فيملمددل  مادده  مددن منددع      
 ااظه   اثالاي ااجماة الانمله   ااظه    اق ببهه .

الوم    نده  ث هدة ااهسيندة اوتوداةل فدضن فدس  اال تكد   يملدين   د   تادك           
  اادد هن ااملهسةددي هىددبأل نخدد ةه   ددن اافطددسال  ااودد  ال ااهدد ةم  ايهدد  اال تكدد  

او   ة   بب ةملهم الاوستكمال   وذه نهم. وال ااس      اا هن اوتخس ي هىدبأل  
 تاهيهم تاك اثحك ر من قبل ااخ  ع.

 ا و ن   الظه  ه  غ ه  غ  اا هن ااتف ت املهللر م جأل ااس    الذاك
ميكدن نفيهد    فدس  م ج  ال مستكمات هك ا قسينية احتمان  غذا هل اوتكام.  سر من 

 ااهسينية. وت  ف  احتف ل ااكسر    يوا  هأا اة  هللر ااهسينة التنهلل  
 ال ايه ف اس ر  اق اوتكام  نهلل  هللر غ ا ال تاك ااو  ال اورت  ة ون يكملِمل
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 ن ية اسفع ذادك ااس د  ل الغافد ت ااىد مع الاو  بدأل غ  مد  يسيدهللهل الالهدهلل ون         
  مً  ال يفً  مع   جة  ب ت ال     ذاك اال تك  .تتن  أل تاك ااملن ية 

ال مث ل  اق اال تك   ااملهسةي: مىأاة حجية يف ااثهة فدإن قاند  غن  ااىد ال    
الاال تك   ااملهسةي ق ةم  اق حجية ا ف او   ى ال يف ااثهة    ه   هدة. فسهدهلل   

 هةل  مد      من ااتوسل حينئٍ      ل  من ااسالاي ت  اق حجية يف ااثهة    ه 
 الايددة احلمدد ي الاادديت ال   فيهدد :  ااملمددسي  هدديت فمدد  و   غايددك  ددين فملددين        
يدده ي... ااملمددسي الاهندده  هتدد ن فمدد  و يدد  غايددك فملددين يه يدد ن... فإنهمدد  ااثهتدد ن   

. الذاك هإاءد و يو ادية ااثهدة ال اده  ادق او  د ىل الغمند   دف           (1 اوأم ن ن(
 اتضويل ا ف او   ى. ااسالاية ه اثهة اك نه احل اة ااء ابة

المددن ومثاددة اال تكدد   اوتخددس ي: مدد  ذ ددساله   مىددأاة  مدد ر مفطسيددة اث ددل 
الااخسا اء  اوملت  ل فإن من و ادة اوفطسيدة ادضيضة حممدهلل هدن مىدام   دن وهدي         

يود ل: ااطملد ر    -و هدع -:  ال يضس ااو ةم م  انع غذا اجتنأل  دسل  _جملفس 
. فهدهلل ذ دسالا ون ااطملد ر الااخدساا غد       (2 (الااخساا الاانى و الاال متد س   اود و  

ا  قا  اق غ  اوملت  ل فس يوهللى  ادق اادرتاا وال احلودق ونده بملد رل اكدنهم       
 مع ذاك  مم ا احلكم اء  اوملت   ا تن  ًا غ  ونه من مستكمات اوتخس ة.

 م  يىمق  ن  ب ت احلكم الاو ض ع. ااهىم ااث ني:

ت  ديع وال تضديي   اةدسال احلكدم هىدبأل       الهي تاك ااهسينة ااديت   جبهد  يدتم   
من  بة النكتة مد . الهد ه اات  دملة الااتضديي  غمند  تدتم   ظهد   المفهد ر م ضد ع          
احلكم ال   موهللاقهل وي ون او  بأل اد  جدس  نفىده مدن تادك اون  دب ت ا ف ه دم        
من م ض ع احلكم ومسًا اله  ااظه   اثالايل الاكنه هف ة تادك اون  دب ت يتبدهللل    

 غ  ظه     ن ي  اق الف  م  تهتضيه تاك اون  ب ت.ذاك ااظه   
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فمن  ب ت احلكم الاو ض ع تهتضي تبهللل ااظهد   اثالادي اام ضد عل ال ون    
ااظه   اثالاي اام ض ع يبهق  اق ح اه التك ن اات  ملة الااتضيي    اوودهللاى  
حتق يأتي اابض    ون اا هن ااملدس  هدل اده وهلليدهلل التخد يو اوودهللاى ور ون       

 وهلليهلل اوفه ر فه ؟الظيفته 

الااكددسر يهددع   وهلليددهلل ضدد هطة هدد ه اون  ددبة. الابيدد ن ذاددك يهددع ااكددسر     
 ااو   اايت قهلل تفس  هل ا ااهىم اله ه اون  بة:

  هللر ق هاية احلكم غال ااجسي ن   حوة من او ض ع. ااو  ال اثال :

ظ ال مث ل ا اك مىأاة امالر تملف  ااظسل اا ي يات فيده  ااكادأل(ل فدإن افد    
ااظسل مطا  اد مل ااظدسل مدن اوملدهللن الااف د   الااد  ى الحن هد . اكدن املدهللر          
ق هايدة ااظدسل مدن ااد  ى مدثًس اادتملف  ينودسل  ند ان ااظدسل  م ضد ع هلد ا            

 احلكم  نه.

المن ومثاته ويضً  مىأاة  او و مطهس( فدإن اود و الغن  د ن مطاهدً  يخدمل حتدق       
اود و اادنجس املدهللر ق هايتده     او و اانجسل اكنده  م ضد ع اامطهسيدة ينودسل  دن      

 ااتطه .

المس  ه ه ااو  ال   احلهيهة غ  اون  بة اان ادئة  دن اال تكد  : ففدي مثد ل      
 او و مطهس(  جع االنوسال   احلهيهة غ  احلكم الاال تك   ااملهسةي هدأن ف قدهلل   

 ااخيو ال يملطيه. وال غ  اال تك   هملهللر مطهسية اانجس.

ااظدسل هد ارتاا(ل فدإن تملفد  ااظدسل مدن ااد  ى        ال  اك   مىأاة  تملفد   
يامر منه جملل ااظسل  هلليم ااف ةهللال ال ث هة اوملهللالر  سفً . الاال تك   ااملهسةدي ال  
يددس  لدد ل احلكددم اام ضدد ع اادد ي يدده ي ل ادده ادده غ  جملادده  ددهلليم اونفملددة 

   اك.

اون  بة اان ائة  ن ا تخ ل مسن احلكمل ال اق ض و ذاك  ااو  ال ااث نية:
اوسن يدتم ت  دملة وال تضديي   اةدسال م ضد ع ذادك احلكدم. فد حلكم ااد ا    ادق           
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م ض ع مملا غذا مت غحسا  مسن حكمه تاءق يو اية ذاك او ض عل الت  دع  
 وال تضي   اةسال او ض ع حىأل ال ع وال ضي  نفس اوسن.

م قهلل يك ن هنو ا ط ا ااخدس ي اا اادل  ادق     م غن ا تخ ل مسن احلك
 ذاك اوسنل وال    يىمق هتنهي  اون ط.  

: بسى ااتنهدي  ه إلمجد ع الااملهدلل قد ل      القهلل حوس اا حيهلل اابهبه ني 
 الااتنهدددي  ال حيودددل غال هدددهللايل يهددديين ادددس يل فينضودددس  اياددده   اإلمجددد ع    

 .(1 الااملهل(
منه  اس ً . الايس فيمد  حندن فيده    الق ل   م ضع آيس:  غذ الههلل ااتنهي  من 

    اإلمج ع. نملم   هملض او اضع يو  اونه  هد  حكدم ااملهدل  ادق  دبيل      
 .(2 اايها اكنه قايل جهللًا. ف املمهللال الاثال ه  اإلمج ع(

المن من ا  اإلمج ع اال تك   ااخس ي. فإن اتفد ى ذادك ااملدهلل  ااكدب  مدن      
س ي   وذهد نهم. القدهلل تهدهللر ون    اافهه و قهلل يك ن هىبأل ا تك   ذاك احلكم ااخد 

اال تك   اوتخس ي ق ةم  اق تاهدي ذادك احلكدم مدن ااخد  عل المدن اد   ذادك         
ااتاهي ون ياهي  ايهم ااخ  ع مسن ال اة احلكم. ال ايه فضوة من ه ه ااود  ال  

 تسجع غ  اال تك   اوتخس ي.

  .م  ميكن تىميته  ه ون  بة اوىتف  ال من اافهم ااملس ااو  ال ااث اثة:

القهلل ميثل هل   هللي  ااسفع. ففدي اود    ااد ي يبيدع  ا ه مضدطسًا مدثًسل مدع        
 هللر خم افة ذاك اسمتن ن  م  غذا ه ع  ا ه ومل ضدة نفىده وال َمدن يهمده ومدسهل فهدهلل       
ق ا ا هوضة اابيدع ال دهللر لد ل ااسفدع ادهع ثن حدهللي  ااسفدع الغن  د ن ظهد  ه          

مده ااملدسل مدن جد  ا طد ا هد        اثالاي يهتضي اابطسن مطاهدً ل اكدن ااد ي يفه   
ايتو ن احلهللي  ه و    اا ي يك ن فيه ااسفع امتن نً   اق اوكا ل الال امتند ن  
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  ااسفع   م    االضطسا  خبسل اإل ساهل فمىتنهلل هد ا اات وديو هد  اافهدم     
ااملس ل وي ون ااملسل يس  ون اا ي ين  أل احلكم هبطسن اابيع االضطسا ي ه  

 امتن ن  اق ااب ةع الغالق او  اابيع. م  ي يكن   اابيع
التظهس وهمية هد ه ااود  ال مدن يدسل  ثدسال تطبيه تهد   ادق واىدنة اافههد ول          
الا ددتن  هم غايهدد    ااتملمدديم الاات ودديو ال ددل ااددهللايل  اددق يددسل ظهدد  ه  
اثالايل فك ن ااس ر هي ن ض هطة هل . فإن اافهم ااملدس   دي يىدتنهلل غايده اليكد ن      

ائً  مدن من  دبة النكتدة ن  يدة   مدةل فد اظه   اان اد  مدن         حجة الههلل ون يك ن ن 
ه ا اافهم ه  اا ي يك ن حجة الاا ي يىمق ه اظه   او ض  ي.  الن م   د ن  

 ن ائً  من مسهى ت ال  امل ا وية ذاتيةل اله  م  يىمق ه اظه   اا اتي.
 دد او  دد ن تودد  يً  وال  -ون:  ااظهدد    الجدد و    امدد ت ااىدديهلل ااخددهيهلل 

ت  ال يسا  هه ااظه     ذهن غنى ن مملدال الهد ا هد  ااظهد   ااد اتيل       -توهلليهيً 
الويس  يسا  هه ااظه     جأل  سق ت اااءة الو  ايأل ااتملب  اامل رل الهد ا هد    
ااظهدد   او ضدد  يل الاثالل يتددأ س ه امل امددل الااظددسالل ااخ وددية اادد هن اادديت  

ل ااثد ني ااد ي اده     تا  من فس  غ  آيس تبملً  غ  ونىه ااد هين ال سق تدهل خبدس   
الاقع حمهلل  يتمثدل    دل ذهدنه يتضدسن   جدأل  سقد ت اااءدة الو د ايأل ااتملدب           

 اامل ر.
الم  ه  م ضد ع احلجيدة ااظهد   او ضد  يع ثن هد ه احلجيدة ق ةمدة  ادق         
و  س ون ظ هس ح ل  ل متكام غ ا ال اوملنق ااظد هس مدن ااافدظل المدن اا اضد       

غ ا ال م  ه  اوملنق ااظ هس م ض  يً  ال مد  هد    ون ظ هس ح اه ه افه غنى نً   سفيً  
 .(1 ااظ هس نتيجة وسهى ت ا وية   ذهن ه ا ااى مع وال ذان(

 قهلل يه ل هكف ية ااظن ه ون  بة الاانكتةل الال يخرتط غحسا  الج  ه . نملم:

                                                           



 

 

 111 | مناشىء االنصراف
 

ون بسى ا تكخ ل ذاك ااظه   او ض  ي تدتم  دن بسيد  ااظهد        هبي ن:
  اابضدد ل حيدد  قدد ل:  ااد اتيل المددن تاددك ااطددسى مدد  ذ دسه ااىدديهلل ااخددهيهلل   

 ميكن غحسا  ااظه   او ض  ي هإحهلل  بسيهتا اثال : غحدسا ه تملبدهللًال الذادك    
ههلل    جملدل ااظهد   ااد اتي غمد  ال  هسةيدة  ايدهل فدإن ااىد ال ااملهسةيدة ق ةمدة           
 اق جملل مد  يتبد   ه  دل اد و مدن ااكدسر هد  اويدمان   تخد يو ااظهد             

 .(1 او ض  ي اوخرتن  نهلل ااملسل(
الظ هس ااملب  ال قي ر ااى ال ااملهسةية  اق غم  ال ااظهد   ااد اتي مطاهدً   د او     
حول ااملام الاإلحسا   نهلل ا حأل ااظهد   ااد اتي اانكتدة الاون  دبة ااديت  ادق       
ضدد ةه  مت  فددع اايددهلل  ددن ااظهدد   اثالادديل ور  دد ن احل اددل  نددهلله .ددس  ااظددن     

 ه ون  بة.
 غ  هملدض اث دسرل حيد     هل ادسه اادبملض هكف يدة ااظدن ه ون  دبة النىدبه      

 

ق ل:  القهلل تك ن ه ه اون  بة ظنيةل  ملنق ون  ل ا و ي اجده اادنو يظدن ون    
اون  ددبة هلدد ا احلكددم هددي هدد ا او ضدد عل فسهددهلل ااخدد  ع مددن    يددة هدد ا اادد ي   
ااملسل مدن حود ل ااظدن ادهلليهم ه انىدبة غ  نوده هاضد ظ ونده يدتكام حىدأل مد             

   ادق و   ده  فهدم اانود ن ادهلليهمل      اهلليهم من اثا ل الااه ا هلل اايت يتضه
فه ا ااظن اال تك  ي يملهلل  هسينة متواةل اله ا او    ه  اا ي الههلل من ا تب  ه 
  ت ويو الا تثن و من تاك ااه  هللال اامل مة اهلل  اإلم مية من  هللر ا تب   ااظن.

القهلل تفطن غ  هد ا او ضد ع وحدهلل اافههد و او ضدال الهد  ااخديخ فضدل ار         
 .(2 ه هكف ية ااظن   حو ل اون  بة احلكمية(حي  اس اان  ي 

 ميكن ون يسحظ  اق ه ه ااهلل       ح ااه: وق ل:

                                                           

b



111 |  
غن ااظه   اا اتي و    ن تب   ًا   ادفً   دن ااظهد   او ضد  يل فسهدهلل مدن       

 اددق تفودديل -تدد فس اددسط ااتبدد    فيدده الهدد  غحددسا  ااملسقددة اااء يددة الااملاددم ههدد  
 ع ذادك ااملادم ه ا ضدعل  جد اا  ادق غادك ل       ذ ساله   اث  ل اثاد اية اند  

فكم  ون ااتب    اا ي ه   سمة احلهيهة الاا ضدع الهدهلل    -ااهللال   اق ذاك ااتب   
 مد  هد  مد هأل اوخده  ل وال غحدسا  ااهدسن اث يدهلل هدا         -فيه من غحدسا  اا ضدع   

وي -ل  د اك ااتبد      اوهد ر    -ااافظ الاوملنق  م  ه  مبنق نظسيدة ااهدسن اث يدهلل   
هد  فدسع غحدسا      -ااتط ه  ها م  يفهمه ااخ و مع م  يفهمه ااملسل اامل ر غ ب ت

الج   ااملسقة اااء ية ااملسفية الم  يملتمهلله ااملسل مدن و د ايأل اتد ال ال الااكدسر.     
 اله ا اثمس الاض  ال غب    ايه.

فإن ذاك ااظهد   ااد اتي الهدهلل اده مدن  دبأل المىدتنهللل الهد  غمد  اا ضدع وال           
يد     دن حمدل ااكدسرل الومد  ااهسيندة ااملسفيدة اامل مدة         ااهسينة ا  اةل ال سهمد   

فاكي يىتنهلل ااى مع   فهمه غايه  الهدهلل   -الهي حمل ااكسر-البسيهة وهل ات ال ال 
 من ابس ه الغحسا ه ا ج  ه .

المنه يتض  ون ا   و قي ر   ال   اوه ر  اق  ف ية مطا  ااظه   ااد اتي وال  
 ااظن ه ون  بة همليهلل.

هكدد ا  دد ال الا تكدد    هسةددي فضجيتهدد  حينئدد  من بددة   هددل ادد  فددس  قيدد ر  
 هإمض و ال هللر   ع ااخ  ع  نه . اليكفي ااس ع  نه   م م ت اانهي  ن ااظن.

هددل  نددهلل ااتأمددل نددس  ون  فددع اايددهلل  ددن ااظهدد   اثالاددي الااملمددل هدد اظه      
غن ي يكن   هملدض  -ااث ن ي ا تن  ًا غ  ااظن ه ون  بة قسيأل من ااململ ه اسوي 

فضددًس  مدد   bال دد ن اضدد  ااىدد ةهلل  نددهلل واددض ا اثةمددة    -ت هدد  هملينددهاحلدد ال
هملهللهم هد   دهللر ااملمدل هده اانهدي ااخدهلليهلل  ندهل الاديس مدن اابمليدهلل اات قد   دن             
ااململ    ل م  ق  ههل فس وقل من ااتخكيك ال هللر غحسا  غمض و ااخ  ع هلكد ا  

   ال الا تك  .
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الااد ي م ضد  ه   -نملم الههلل من ااتفسي  ها م  ذ سند ه الهدا حجيدة ااظهد       
 ل هبي ن: ون هن ن ن  ا من ااظن: -ااظن

ااظن ه ج   نكتة المن  بة يىتنهلل غايه  ااملدسل   حمد ال اتهمل تكد ن     اثالل:
 هسينددة   مددة  اددق  فددع اايددهلل  ددن ااظهدد   اثالاددي ااث هددتل الهدد ا مدد  قاندد  هملددهللر   

  ف يته.
حسا  الج   اانكتة الاون  بةل الاكن ااى مع يخك   ون اوتكام هل غ ااث ني:

اتبع بسى الو  ايأل وهل ات ال ال الا تمهلل  اق تاك اون  بة   هي ن مدسا ه ور ال؟  
الهن  ق ا ا غن ظ هس ح ل  ل متكام ون يتكام  اق الف  و  ايأل البدسى اتد ال ال   

 اااء ية ااملسفية.
هد اظه   ااظدين الااد ي ق مدت  ايده       اله ا ه  م    حجية ااظهد   الااتملب دهلل  

 ااى ال  الن اثالل.
ال ايه ف اه ل هسههللية غحسا  الج   اون  دبة ااملسفيدة البسيهدة الو دا ا وهدل      

 ات ال الل ال يملين غيسا  اوىأاة  ن  ف  حجية ااظه  .
وندده الهددهلل مددن غحددسا  الجدد   اون  ددبة ااملسفيددةل ال ددهللر    اليساددة مدد  تهددهللر:  
ويضدً . فدإن  ب  تده       ااخدهيهلل   ااىديهلل  ه ا ه  مدسا  اال تف و ه اظن هه . الاملل 

  احلاهدة ااث اثدة فىدسه   د  يسجدع       اابض ل الغن   نت م همة و  تههللرل اكنده  
الهد  مد  قدهلل يملدف  نده      -هسالحه غ  م  ذ سن هل حي  قد ل:  الومد  ااظهد   ااد اتي     

اظهدد   فدديمكن ون يهدد ل هأندده ومدد  ال  هسةيددة  اددق تملدديا ا  -ه اتبدد    وال االنىددب ى
او ض  يل فكل غنى ن غذا انىب  غ  ذهنده مملندق خمود ن مدن  دسر الي جيدهلل       
ه افضو ايئً  حمهلل ًا ا ويً  ميكن ون يفىس ذاك االنىب ىل فيملتف ه ا االنىدب ى  

 .(1  ايًس  اق ااظه   او ض  ي(
 وي ون ااى مع يه ر هملماية واياية   ذهنده وملسفدة  دبأل ذادك ااتبد   ل فدإن      
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مجيع اث دب ا الاامل امدل ااخ ودية اتتمادةل احنودس ااىدبأل حينئدٍ         جس ه  ن 

ه ون  بة ااملسفية اامل مةل فيكخ  حينئ   ن ااظهد   او ضد  يل الذادك مىد الى     
إلحددسا  الجدد   اون  ددبة الاانكتددةل الغال فدد اظن ههدد  يملددين احتمدد ل مهلليايددة وحددهلل     

 اامل امل ااخ وية   ذاك.

ال تك   وال تنهي  اوند طل فدإن اون  دبة     م غن تاك اون  بة ااملسفية منضوسال ه 
تملين ون ااطسيهة اااء ية الو  ايأل احل ا   نهلل وهدل ااملدسل الااملهدسو هدي تادكل      
وي ون  دد تهم ق مددت  اددق ذاددكل القددهلل تهددهللر ون منخددأ ااطسيهددة الااىدد ال هدد         

 اال تك  .

نملم ايس ه اضسال ال ااململ  ادق الفد  اون  دبة ااملسفيدة غحسا هد  خبو اده        
 يكفي غحسا  وال الج  ه .ال ينه ل هل 

 دي يثبدت ااتملمديم وال اات وديو وال     -ونده  ادق اوىدتمع     المم  تهدهللر يتضد :  
ون حيددس  وهدد  اال تكدد      -ااظهدد   ااثدد ن ي الفدد  من  ددب ت احلكددم الاو ضدد ع    

وال ون يددنه  مندد ط  -مددع غ بدد ت ممل اددسته املوددس ااددنو -ااملهسةددي وال اوتخددس ي 
 احلكم.

ادل ااملدهللرل ممد  ي جدأل غههد و ااظهد         فإن ي حيس  ذادك الههدي اد  ً ل ف ث   
 اثالاي ااكسر  اق ح اهل التملاق  احلجية هه.

الا ساة: ون من  دب ت احلكدم الاو ضد ع او جبدة اسنودسال مسجملهد  غ        
 اال تك   ااملهسةي وال اوتخس يل وال ا تخ ل مسن احلكم التنهي  اون ط.

يدددع الهددد اك ميكدددن تفىددد   وددديو حدددهللي  ااسفدددع اوتهدددهللر اليدددسال  ااب    
االضطسا ي غ  او  ا  اسمتن ن  ن ابسى اانهدي فيده. فدإن مسجدع مد  ذ دس ال       
خيادد : غمدد  مددن   دد   ون ااطسيهددة الاال تكدد   ااملهسةددي وال اوتخددس ي قدد ةم  اددق   
اضة هك ا هيع. وال      ا تكخ ل مسن احلكدم التنهدي  اوند طل الون حدهللي      

 ااسفع اكسِّع  سن االمتن ن.
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 دهللر اا جده هلد ه    ونخدأ ااث اد  اسنودسالل يتضد      ال اق ض و نت ةج هد ا ا 
ر ذ سهدد . فإنهدد  مجيملددً  تسجددع غ  غحددسا  الجدد    اادديت تهددهلل  ااتهىدديم ت الااودد  

اانكتة الاون  بة ااملسفيةل الاايت ال  ا  غم  ون تك ن  اق حند  اال تكد   وال تنهدي     
 اون ط. الغمن  ذ سن ه  مت هملة ا  سه    هملض ااكام ت.
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 تذييل:

ثم إن هذه الضابطة جتري أيضاا    بضاو وهااه اليض ايم وإلخااص ة ا اية       
املارد. ومن تلك الاهاه مسألة األولاية. وال باأ  بحثهااا ليخاةلااا ماأ مساألة      

 )مناسحات احلكم واملاضاع(   أكهر من وهه، ولكهرة ماارد تطحيقاا أيضا .

 األولاية قس ني: فنقال: قسَّم األعالم

 األولاية الضرفية: القسم األول:

وميكن إمجال املراد مناا: بأنااا األولاياة الاف يها ااا الضارد ثبارد ثحاات        
املخلال املطابقي للكالم، ومن دون احلاهة إىل تاسا  مقخماة عقلياة أو ةارهياة     
فاايهام مناااا الضاارد ثحااات احلكاام لل اضاااع ابةاار ألنااه أوىل بااذلك. إ ا  هنااا   
مالزمة بني احلك ني ال بني املاضااعني. وهناا  منناحمن الاي الن ااذه املالزماة،       

 ه ا: 

أن ينرت  كال املاضاعني   مال  احلكم، و لك املال  يكان أقاى  األول:
وأشخ   املاضااع ابةار مناه   املاضااع األول. أي أن الضارد يهاام مان قالاه         

أن مال  حرمة اليأفف للاالاخين هاا ااهاناة     -مهال – [فال تقل ا ا أد]تضاىل: 
ومن دون دةل ألي ة ا ية أةرى، فيكاان هاي علاة احلكام. ومان الحاخياي       

 ثحات احلكم   املارد واملاضاع الذي ياهخ فيه  لك املال  بنثا أقاى وأشخ.

وأمااا مننااأ فااام وتناافيل الضاارد لااذلك املااال  أي تنقيثااه ملنااا  احلكاام،  
طريااق قطضااي وال يكهااي فيااه ،اارد الزاان، وإال  لاا م الاقاااع     فالبااخ أن يكااان ب

 الذور القيا  وحناه.

ح ار تلاك الطارا باامجااع والضقال،       وقخ تقّخم عان اققاق الحاحاااني    
هاذا إ ا     -وميكن أن نضيف إىل  لك االرتكاز الضر  )عقالئاي أو مينارعي(   

ن الضارد )ولاا عارد    باأن يكاان املرتكا     ها     -يق خ بالضقل ماا يضام ماا  كار    
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حسمددة ااتددأف  اا ااددهللين هدد  اإله نددة. فدد املسل الهف ددة ذاددك    اوتخددس ة( ون  اددة
 اال تك   حيس  ذاك اوسن اله ات اي يكتخ  اوس مة ااهطملية.

ون ااهللالادة   اوهد ر  ىدأل هد ا اونخدأ ايىدت مدن  الادة         المم  تههللر يتضد :  
ل وي ون اوس مددة -اثالا يددة-ااافددظ  اددق اوددهللا ل االاتمامددي وي حسمددة ااضددسا  

اافظ الاوهللا ل االاتماميل الغمن  هي مدن  الادة اودهللا ل  ادق اودهللا لل      ايىت ها ا
المس مة ها اوهللا ل اوط ههي الاوهللا ل اا ي يكسا  غ ب تدهل الذادك ود  تهدهلل ر مدن ون      
اوس مة غمن  تثبت هملهلل تنهي  اون ط الوهلليهلل اوسنل اله  ايس مهللا ل اافظ او     

هللا اا  حسمددة ااتددأف ( ال  حسمددة ااضددسا(    اآليددة اوب   ددة مددثًس. نملددم هددا اودد 
 مس مة   اوسن اله  اإله نة.

المم  يهللل  اق ذاك ويضً  ونه ا  جديو هودي غ ت ويدس  اادهللايل ااد ي يكدسا        
غ ب ت اثالا يدة هده ود   د ن ذادك مده سًا    بد ت وال انتفد و اوس مدةل هدل اد   بدت             

ضدً ل فدإن ا تخد ل اودسن     احلكم ه ا طة  ايل غ  افظي اك نت اوس مة   هتدة وي 
اله ات اي االالا ية غ  مت ق   اق ن ع ااوي غة ااافظية  م  ه  الاض ل مم  يملين 
ون ااهللال   اوهد ر اديس هد  ااافدظ حتدق تكد ن اثالا يدة مدن  الادة ااافدظ  ادق            

الهدا مفهد ر    -مفهد ر او افهدة  -اوهللا ل. الهد ا وحدهلل الجد ه اافدسى هدا اثالا يدة       
ااددرت      الاتهمدد   اددق اوددهللا ل االاتمامدديل اكددن  الاددة    او  افددة. فإنهمدد  الغن

مفه ر او  افة من  الاة ااافظ  ادق اوفهد ر ههسيندة ون  بد ت اوفهد ر مدن  هللمده        
يتأ س هتأ س ااوي غ ت ااافظية. ف ضماة ااخسبية  غن   ن  اي   وً  فأ سمه( يثبدت  

هدأن تهد ل  و دسر    ه ي ادف سطل الاكن ا  اديءت هودي غة اضمادة اا   هل  مفه ر ااخ
  ايً  اامل ي( ي يثبت هل  اوفه ر هن ًو  اق  هللر  ب ت مفه ر اا ا .

المن يسل م  تههللر اتض  اا جه   تملدب  اادبملض  نهد  هدد اثالا ية ااملسفيدة      
ااهطملية( وم    نه   سفية فب  تب   ون ااملسل ه  اا ي يكتخ  اوسن الاثادهلليةل  

 اال تخددد ل غن ي يبادددت مستبدددة ااهطدددع  الومددد    نهددد  قطمليدددة فب  تبددد   ون ذادددك   
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 واالطمئنان فال اعتبار به.

أن يكون ذكره من باب ذكر اخلاص للتنبيه على العاا،  وذكار الدار      الثاني:
حبسا  ماا نهلاه ال اي       اخلدي للتنبيه على الدر  اجللي. وهاو ماا ذكاره ااا  ا     

حيث قال: )ثم وجه األولويا    عن تهرير ال ي  موسى اخلوانساري  احللي 
قد يكون حلكم العهل بها أو لدالل  اللدظ عليها  وأولويا  حرما  ذيا ال الوالادين     

ميكن أن يكون علاى كاال    [فال تهل هلما أف]بالضرب ااستدا ة من قوله تعاىل: 
ضارب رار، بيريا     الوجهني  ألن العهال ككام بعاد أن علام حبرما  األف أن ال     

أوىل فهاا ه األولوياا  ماان األحكااا، العهلياا  ااال مياا   واللدااظ أيضااا   ال عليهااا     
بالدالل  السياقي   ألنه يدهم من ه ا الكال، أنه من قبيال التنبياه علاى العاا، با كر      
اخلاص  فإناه بداد  بياان أول  رجا  مان ا يا ال وأ نااه. فلرما  أعلاى  رجا            

والاا ي قااد باارا بننهااا ماان ااااداليل االلت امياا       1)تسااتدا  ماان سااوم الكااال،  
 اللدظي   فتندرج حتت كربى حجي  الظهور.

من ذلك أن هناك قرين  يف سيام الكاال، تادل علاى     ذن كان مرا ه  أقول:
ذلك فلينئ  يكون التعميم ألجال تلاك الهرينا   وتنادرج حتات حجيا  الظهاور         

باال ألجاال أن  -كالمااه وذن كااان ذلااك بعياادا  عاان  مااو  -وذن مل يكاان كاا لك 
 العرف يدهم ذلك  ف جع الكال، حينئ  ذىل اان ن األول. ه ا أوال .

وثانيااا : ذن  ار األماار بااني هاا ا اان اان )بنااالل علااى االحتمااال األول  واان اان    
ااتهااد،  فاألباال مااع اان اان ااتهااد،  ألن هاا ا اان اان حباجاا  ذىل قريناا  لتعيينااه      

 واألبل عدمها.

 األولوي  العهلي : :الهسم الثاني

 ولعل اارا  منها قاد اتضامم  اا تهاد،  فهاي األولويا  الام تثبات مان  االل          
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ت    مههللمة  هايةل اله ه اوههللمة اله اتد اي اثالا يدة الهدهلل ون تكد ن قطمليدةل وي      
من يسل ه ه اوههللمدة نىدتطيع ون نىتكخد  مدسن احلكدم الونده   هدت   اآليدس         

اإلمجد ع  هنض  وق   الواهلل. ال م  تههللر فإن من وهس  ااطسى ال تخد ل ذادك هد     
 وال حكم ااملهل. -هملهلل  ج  ه غ  حكم ااملهل -

اليأتي فيه  نفس ااكسر اوتههللر: من ونهد  مدن  الادة اودهللا ل  ادق اودهللا ل ال       
 من  الاة ااافظ  اق اوهللا ل.

 ااههلل  اوتيهن   مه ر اات  بأل اونخأ ااساهع:

جسيد ن  ذهأل اوخه   غ   هللر م نملية ااهدهلل  اوتديهن   مهد ر اات  بدأل مدن      
اإلبددسى الو  جدد ه    ددف   ون اودد    ال خيوددو اادد ا  ( فهددي ال ت جددأل      

 ااتهييهلل الال االنوسال؟
غ  جملدل  دهللر    -التبملده هملدض اتههدا   -    حا ذهأل ا حأل ااكف يدة 

ااههلل  اوتيهن   مه ر اات  بأل وحهلل مههللم ت احلكمةل فمع الج   ااهدهلل  اوتديهن   
ي جأل االنوسال  دن اإلبدسىل ال ااتهييدهلل    ال يتم اإلبسى. الظ هس  ام تهم ونه 

 الاالنوسال غ  احلوة الااههلل  اوتيهن.
قدد ل   ااكف يددة:  ... غندده ال غبددسى فيمدد   دد ن ادده االنوددسال غ  يودد ن  
هملض اثجماو وال اثان لل اظه  ه فيهل وال   نه متيهنً  منه الاد  ي يكدن ظد هسًا    

 .(1 فيه خبو اه حىأل ايتسل مساتأل االنوسال(
:   م ال خيفق  ايك ونه مدع الجد   ااهدهلل  اوتديهن       ل اته  ااملساقي الق 

مه ر اات  بأل الغن   ن ال . ل اضي  ه إلبسىل هل   ن اادس ر هد  االقتود      
 ايه ال هللر ااتملهللي  نه غ  غ هل غالق ونه ال ي جأل ااتهيهلل ه  و ن حتق ياممده  

   م نمليتده  دن اثيد  هدإبسى    ممل  ضته مع مطا  آيس   قب اهل هل الغمن  غ يتده هد  
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 .(1 ذاكل اله  الاض (

  مه ر تملهللا  مساتأل االنوسال  الااث نيدة: هدي اوضدسال اإلمج ايدة      الق ل 
 .(2 فتمنع  ن اثي  ه إلبسى ي اةل  م    ااههلل  اوتيهن   مه ر اات  بأل(

غذ قد ل:  الاافدسى هدا ااهدهلل       الممن ايت   ذادك ويضدً  اتهد  اثادفه ني     
اوتديهن   مسحاددة اتد ال ال الااتهييددهلل: ون اثالل اديو ال .دد ل مملده ا بددسىل مددع     
هه و احتم ل مسا ية اابد قي  ادق ح ادهل خبدسل ااثد ني فإنده يضدي   اةدسال اودسا ل          

 .(3 الهي ن اك ن ااب قي غ  مسا (
فىس مسا  ا حأل ااكف يدة ه اهدهلل  اوتديهن     ال  وا ل اافهه ااخيخ احلاي 

هه اه:  هل مسا ه ه اههلل  اوتيهن   مه ر اات  بأل ه  ا تند ل ااكدسر  د  يودا      
ااهسينية  اق ااتهييهلل ا    ن اوسا  ه  اوهيهلل  ادق الجده ونده اد  و ا  اوهيدهلل ثمكدن       

ل هدل تكد ن   ون يك ن متكًس  ايه   هي نهل فس تك ن غ ا ته ا اك اوهيدهلل هدس هيد ن   
 .(4 مع اابي ن(

الذ س ويضً  ونه  ال ابهة  م  وف  ه اث ت ذ   ار ظاه(   ون اوستبة ااث نية من 
االنوسال هي من قبيل م  يوا  ااهسينية الابي ن ااتهييهلل ا    ن اوسا  هد  اوهيدهللل   
ال سحظة م  اس ه هه   ااكف ية من ونه  مدن قبيدل ااهدهلل  اوتديهن ينكخد  اند  ون       

  ااكف ية من ااههلل  اوتيهن ه  مد  يكد ن مدن قبيدل ا تند ل ااكدسر  د  يودا          مسا
ااهسينيةل الحينئ  فيك ن مسا ه من انتف و ااههلل  اوتيهن ااد ي جملاده مدن اوهدهللم ت     

 .(5 ه  انتف و م  يوا  ااهسينية(

                                                           

 



 

 

 111 | مناشىء االنصراف
 

المن اا اض  ون ا تن ل ااكسر  د  يودا  ااهسينيدة غمند  ي جدأل االنودسال       
هييهللل فتضمل  ام ت ااهد ةاا ه اهدهلل  اوتديهن   مهد ر اات  بدأل      الاإلمج ل ال اات

  اق انهلل ا  اوىأاة    ف  احتف ل ااكسر    يوا  ااهسينية.

 ون هن ن ا  ها   ه ااههلل  اوتيهن   مه ر اات  بأل:  اتض  مم  تههللر:

ال يه ل هه اليهلل جه وت  ف   ون او    ال خيودو ااد ا  ( الهد      اثالل:
 اوخه  .

مددن يهدد ل هدده اليهلل جددة وددت  ددف   احتفدد ل ااكددسر  دد  يوددا        ااثدد ني:
 ااهسينية( او جأل اسنوسال الاإلمج ل.

 الهملهلل اتض ه ه ه اوههللمة يهع ااكسر   مهلل  مت مية ه ا اونخأ:
 دسر   ضد ان ار  دنهم( اابضد      الغد ه مدن اث     فس ع ا حأل ااكف يدة 

 اق تنهي  اوهو   من اوههللمة اثال  من مههللم ت احلكمةل وي    ن اوتكام   
 مه ر اابي ن(.

ال غيدسل   -وي مههللمدة  دهللر ااهدهلل  اوتديهن...    -:  المع انتف و ااث اثدة  فه ل 
ندهل ال  ه اءس  ا    ن اوتيهن مت ر مسا هل فإن اافس  ونه هوهلل  هي ن مت مه القهلل هي 

 .(1 هوهلل  هي ن ونه مت مه  ي ويل هبي نهل ف فهم(

ون هندد ن  س ددة تف  دد  اتاددك اوههللمددة  تادد  اانتيجددة ه يتسفهدد . الاحل اددل 
 اله ه ااتف    هي:

هكسمده اوتهدهللرل الح اداه: ون     : م  تبند ه اد حأل ااكف يدة    ااتفى  اثالل
غسضه ون يملام ااىد مع   يك ن اوتكام   مه ر هي ن مت ر مسا هل من  الن ون يك ن

هأندده متدد ر اوددسا ل هددل غسضدده ههللايددة ااىدد مملا الغيودد هلم غ  اثفددسا  اوهودد  ال    
ه حلكمل الا  ي يملام ااى مع م  ه  م ض ع احلكدم المد  هد  متد ر اودسا  ه اد        
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ااتم رل هل يكفي  امه  اق حن  اإلمج ل هأن ذاك مسا  اامدتكامل اكف يدة ذادك    

 طا ا.  وسيكه حن  اإلتي ن ه و
  احلادي  ااخيخ منهم اث سر هملض ه اك  ااكف ية ا حأل  سر فى س القهلل

غذ ق ل:  اله ضماة: غن ا حأل ااكف ية وي  اابي ن  ملندق .دس  غيود ل اودسا  غ      
 .(1 اوكافال فا  الال غايهم مسا ه  ثل   نه م   ًا اامطا    ن ذاك   فيً (

هه اه:  الويس  تفىدس هدأن اثادل     نده   مهد ر       ال  ا ااىيهلل ااخهيهلل 
ههللاية اوكا  غ   ل فس  يسيهلل تستأل احلكم ه انىبة غايه الا  هنض  ال يفهم م  هد   
م ض ع حكمه  ب تدً ل هدأن يدأتي   مهد ر اإل بد ت  د  يهدهللي اوكاد  غ  اثفدسا           

ه   مهد ر  فهم من وا اة   ن اوهو   غ سامهم. الااظ هس ون اته  ا سا  ني 
 .(2 اابي ن ه وملنق ااث ني(

المددن اا اضدد  ون ااهددهلل  اوتدديهن حينئدد  يكدد ن متدد ر اوددسا ل ثندده هدده يتضهدد     
 غس  اوتكام الهه يتم  االمتث ل.

حيد  قد ل:  الومد   ادق      اتهد  ااملساقدي    -ويضد ً –الممن تبنق ه ا ااتفى  
هفهدم او  بدأل   ااث ني من   نه   مهد ر هيد ن متد ر مدسا ه مدن  الن تملاد  غسضده        

ويضً  هأن مهللا ل ااافظ متد ر اودسا  ه اد  ااتم ميدةل فس مده االحتيد   غ   دهللر        
الجدد   ااهددهلل  اوتدديهن   مهدد ر اات  بددأل... الاكددن ااتضهيدد  حينئدد  هدد  ااثدد نيل   
الذاك من جهة ون غ ية م  تهتضيه تاك اوههللم ت  هتضدق هسهد ن نهدض ااءدس      

ع مسامده   يط هدهل الومد  مدن حيد  فهدم       غمن  ه   هللر غيسل اودتكام  د  هد  الاقد    
 .(3 او  بأل ويضً  هأنه مت ر اوسا  فسل ثن ذاك ومس  اةهلل قام  يتملا  ااءس  هه(
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اليس   ايه: ونه هن ًو  اق ه ا ااتفى  ال يك ن هن ن فسى ها ااههلل  اوتديهن    
بدي نل  مه ر اات  بأل وال من ا    ل فإنه  اق  س اافسضا يك ن مكسا  اودتكام مك 

التتضهد  ههللايدة الغيود ل اوكافدا غ  اثفدسا  اوهود  ال هد حلكم. مدع ون ااث هددت         
 نهللهم ون ااههلل  اوتديهن مدن ا د    ال ي جدأل ذادكل فإنده مملده ال يكد   يتضهد           
غبسى ثي  سرل فم  من  سر غالق الاه قهلل  متيهن   ا     يتضه  هه االمتثد ل.  

مسحادة ااافدظ الا طد ال الذان قدهلل  متديهن      الاافسى هينهم  ون ه ا قهلل  متديهن    
    ي ا د    الاوودهللاىل الهد  اديس هفد  ى مدن جهدة اال تمد    ايده   هيد ن           
اوسا  من  هللمه. الذاك ثن مسا  اوتكام الف  ه ا ااتفى  غمن  ه  ايو ل اوكاد   
غ  اثفسا  اوهو  ال ه حلكم الاايت يتضه  هه  االمتث لل فكمد  يود  اده االتكد ل     

ااههلل  اوتيهن   مه ر اات  بأل ابي ن ذاكل  د اك يود  اده االتكد ل  ادق        اق
ااههلل  اوتيهن   ا     ال  مه ر االمتث لل فإن   نه قهلل ًا متيهنً  يملين ون ااىد مع  
ماتفت غ  ونه يتضه  هه مسا  اوتكام الون اودتكام يسيدهلله  ادق  دل حد لل وي ونده       

 اثفسا  اوهو  ال ه حلكم. يتضه  هه اوطا ا من غيو ل ااى مع غ 

وض  غ  ذاك ون احل اة ااء ابدة ااهدهلل  اوتديهن   مهد ر اات  بدأل ال يكد ن       
ااههلل  اوتيهن فيه  ا   ًا من نفس اودتكامل الغمند  هد  اد    مدن او  بدأل  ادق        
حن  ااىهال الاض اال فس ميكن ون ننىبه اامتكام النه ل غنه ا تمهلل  اق مد  يبدي ن   

  مهد ر   -يط هه. ف اههلل  اوتيهن   ه ه احل ادة  ادق اانضد ين    هه مسا ه من نفس 
ال ينىب ن غ  اوتكامل فمس هم  الاحهلل مدن هد ه اضهدة.     -اات  بألل ال  ا    

نملم ذاك ال يملين ون  سر اايأل غ  ن ظس غ   هال ااى ةلل هل ه  ند ظس غايدهل   
 طد و ااه  دهللال ااكايدةل    غ يته ون هن ن ح اتال اثال :  هللر ت  مله   اض اا الغ

الاثيددس : اات  ددع الغ طدد و ااه  ددهللال ااكايددةل ال سمندد  مددن هدد ا ااهبيددل. الااهدد ل 
ها ه ه احل اة الح اة م  غذا ال   ااههلل  اوتديهن   مهد ر اات  بدأل       -ه اتفويل 

 ال ق ةل هه. -نفس  سر اوتكام
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ااتفىد   وض  ا اك ون وال ه ا ااتفى  غ  ت ر و   يأتي   مهد ر غ بد ت   

 ااث ا .
ون يك ن غس  اوتكام ه  غفه ر ااىد مع هدأن هد ا هد  متد ر       ااتفى  ااث ني:

الفسقه  ن ااتفى  ااى ه ل ون غفه ر ااى مع  د ٍل   -متو  هأنه مت ر اوسا -اوسا  
اابي ن الا   اق حن  اإلمج ل   ااى ه   م  تهدهللرل خبدسل اوهد ر فدإن ذادك غد        

   ٍلل هل الههلل من غفه ر ااى مع  هأن ذاك ه  مت ر اوسا .
غ  ه ا ااتفى  هه اه:  ... ال هوهلل  هي ن ونه  القهلل وا   ا حأل ااكف ية 
. الظدد هسه  ددهللر م نمليددة ااهددهلل  اوتدديهن   مهدد ر   (1 مت مدده  ددي ويددل هبي نددهل فدد فهم( 

 اات  بأل من اإلبسىل   قب ل ااتفى  اثالل الاا ي   ن م نملً   نهلله.
  تملايهته  اق ااكف ية فى س مدسا ه مدن اثمدس هد افهمل ال تدأل  ادق        اكنه 

ذاك  هللر جسي ن اإلبسىل حي  قد ل:  غاد  ال غ  ونده اد   د ن هودهلل  هيد ن ونده         
مت مه م  ويل هبي نه هملهلل  هللر نوأل قسينة  اق غ ا ال متد ر اثفدسا ل فإنده  سحظتده     

سينة  اق غ ا ال مت مه  الغالق قدهلل  يفهم ون اوتيهن مت ر اوسا ل الغالق   ن  ايه نوأل ااه
ويل هءسضه. نملدم ال يفهدم ذادك غذا ي يكدن غالق هودهلل  هيد ن ون اوتديهن مدسا  ال         

 .(2 هوهلل  هي ن ون غ ه مسا  وال ايس  سا  قب اًل ا مج ل الاإلهم ل اوطاها(
م  يودا  ون يكد ن هي ندً  هلد ه ااتملايهدة حيد  قد ل:         الذ س ااىيهلل ااخهيهلل 

 و سر اامل ي( ال  ن   مه ر تفهيم  ل فس  و ا   سي ن احلكدم غايده     ا  ق ل مثًس
ال  مهدد ر هيدد ن وندده ااتمدد ر الي يكددن   مهدد ر هيدد ن متدد ر او ضدد ع ي ميكددن اندد        
تخ يو   ن اامل ي ااف    ويضً  مهو  ًا غ سامهل فإنن  ال نملدسل ذادك غالق هدأن    

 نده   مهد ر هيد ن متد ر     نملسل ون اامل ي متد ر او ضد عل الال نملدسل ذادكل املدهللر       
او ض عل الغذا ضممن  ذاك غ  ااملام هأن او     مه ر هيد ن متد ر اثفدسا  اودسا      
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غ سامهم حول ااملام هأن اامل ي ااف    غ  مسا ل ثنه ي يبيندهل فضودل ااملادم    
 .(1 هأن مت ر اوسا  ه  وفسا  اامل ي اامل  لل وي يثبت ااتهييهلل ال اإلبسى(

 اددق واددل ااتفىدد  الوندده يندتج اإلبددسى حتددق مددع الجدد   ااهددهلل   الفيده: هندد ًو  
اوتيهن. فإنه يس   ايه  دهللر مت ميدة وادل ااتفىد    نفىده  مد   يتضد  مدن هيد ن          

 ااتفى  ااث ا .
الوم  هن ًو  اق م  ذ س   ااتملايهة من  هللر غنت جه ا بسى. ف    ايه: ونده ال  

اضهةل ف    ايه م  تهدهللر   ااتفىد    فسى هينه الها ااتفى  اثالل حينئ  من ه ه 
 اثالل.

م  ايت  ه اوخه   من منكسي اثي  ه اههلل  اوتيهن   مهد ر   ااتفى  ااث ا :
اات  بألل الح ااه: ون اوتكام غمن  يك ن   مه ر هي ن م  اه ااهلليل   مطا هدهل  
 الهملب  ال ويس : هي ن م  ه  م ض ع حكمه. فيه ل غن ظ هس حد ل  دل مدتكام ونده    

  مه ر هي ن م  ه  م ض ع حكمهل ال ل م  اه  يل   تستأل ذاك احلكم. فمدع  
 هللر ذ سه اهيهلل من ااهي   يكخ  ذاك  ن  هللر  ي اته   ذادك او ضد ع  ب تدً     
ويضً . ف وتكام   مه ر هي ن التفهيم ااى مع هنفس  سمدهل فمد  ذ دسه يسيدهلله غ ب تدً       

 ال ب تً ل الم  ي ي  سه ي يس ه   اك.
تأل  اق ذاك ون ااههلل  اوتيهن ال يه س   غبسى  سر اوتكام. فاد   د ن   اليرت

م ض ع حكمه  ب تً  مثًس هد   ااملد ي ااملد  ل(ل ال د ن هد  ااهدهلل  اوتديهن ويضدً ل         
اكن   مه ر اض اا وبا  اوتكام الق ل  و سر اامل ي( فضينئ  غمن  يك ن قدهلل هدي ن   

 ع حىأل اافس  ه  .م ع  ااملد ي  جمو او ض ع حلكمه إلمت مه فإن مت ر او ض
 اامل  ل( ف امل ي يك ن جمو او ض ع إلمت مهل اله  يسل ظ هس ح اه  متكام.

  اق غ ب ت ه ا ااتفى : المم  يىتهللل هه

                                                           

 



111 |  
 ندد ظس غ  مسحاددة اضملددل الاإلنخدد و  -ال وقددل ااخدد  ع  -ون  ددسر اوددتكام  -1

اابيدد ن و ضدد ع احلكددم   مسحاددة ااملدد ل الاافملايددة. ال  مسحاددة اضملددل يكدد ن     ال
القي  هل خبسل مسحاة اامل ل الاايت تك ن ن ظسال غ  اوو  ي  ا   جيدة المبيندة   
هلدد . المددع ااهددهلل  اوتدديهن غمندد  يكبددي ن مدد    الموددهللاى مدد  ينطبدد   ايدده احلكددمل ال      

 م ض ع القي   احلكم.

م  تههللر من ون ااتفىد  اثالل ال د ا ااثد ني  ادق وحدهلل حمتمايده يادمر منده          -2
   هللر اافسى ها ااههلل  اوتيهن   مه ر اات  بأل وال من ا    . اله  ممد  ال  حم ال

 يكاتمر ههل الهملهلل ا تبمل  هم  يتملي ن ااتفى  ااث ا .

احتمدد اا هلد ا ااتفىدد   اددق وحددهللهم  تنددهلل     نملدمل ذ ددس ااخدديخ احلاددي  
 اوىأاة    ف  االحتف ل.  

: ون اثي  ه اههلل  اوتيهن حينئٍ  من  هللمه مبيٌن  اق  ون اوسا  مدن  الح ااه
هي ن م  اه ااهلليل   مطا هه هل ه  اابي ن اا اال وال اابي ن ااد اقمليل فدإن  د ن    
اوسا  هه اابي ن اا االل و ين م  ي جدأل ظهد   ااافدظ  ندهلل او  بدألل ي يكدن       

ن اوتكام ال ميكنه اال تمد    ايده     انتف و ااههلل  اوتيهن هه ا اوملنق حمت جً  غايه. ث
 وه  م  ه  هوهلل ه من اابي ن او جأل اظه   ااافظ  نهلل او  بأل.

الغن  دد ن اوددسا  مددن اابيدد ن هدد  اابيدد ن اادد اقملي الغن ي يكددن م جبددً  اظهدد    
ااافظ فيم  ُو يهلل هي نهل  د ن انتفد و ااهدهلل  اوتديهن هد وملنق اود     مكضت جدً  غايده           

 هللم ت.مت مية اوه

الااف اددل هددا هدد ين االحتمدد اا هدد  اانظددس فيمدد  جددس   ايدده ااملهددسو مددن    
اثال او    . فإن   ن م  جسالا  ايه ه  اإلظه   ال هللر ا ف و ه انىبة غ   دل  
وحهللل  اق الجده يتكافد ن غيود ل مدسا هم غ   دل وحدهلل  ادق ايدتسل اوساتدأل          

اثة. الغن   ن مد  جدسالا  ايده    تملي ن االحتم ل اثالل اله  اال تءن و  ن اوههللمة ااث 
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ه  اإلظه   ه انض  ااملد  ي تملدي ن االحتمد ل ااثد نيل الهد   دهللر اال دتءن و  نهد .         
 ثن اافس  ون ذاك اا ي ا تن  هه ااكسر مم  ميكن اال تم    ايه    ال.

الاوتملي ن من ه ين اا جها ه  اا جه ااث ني  م  ه  الاض  ال خيفق. ال ايه 
ت جدة غ  انتفد و ااهدهلل  اوتديهن هد وملنق اود    ل و دين        فتك ن مههللم ت احلكمدة حم 

 .(1 ا تن ل ااكسر    يوا  ااهسينية(

هدد  بسيهددة ال دد ال ااملهددسو. فددإن   غن اوسجددع   ذاددك  مدد  ذ ددسه   وقدد ل:
اابض   جماه يهلليل    ف  حجية ااظه  ل الاوسجع فيه  تخ يوً  الحجًة هد   

 ااى ال ااملهسةية  م  ه  الاض .

ون ااهسينة اان  ية  ي تك ن قسينة الههلل من اإل هللا  ااملدس  ااملد ر    تههلل ر:القهلل 
هل   ي تك ن ند ظسال المفىدسال ااكدسر. ال ايده فسهدهلل مدن غحدسا  ون ااىد ال ق ةمدة          
 اق اال تن   غ  ااههلل  اوتيهن   مه ر اات  بدأل  هسيندة وال مد  يودا  ااهسينيدة.      

 اق  هللمه:الغحسا  ذاك والل ااكسر. هل هن ن  هللال ا اههلل  
ون اوخه   اهسال  ظيمة هد  ون اود    ال خيودو ااد ا  . القدهلل ذ دس        منه :

 نده   ون مىأاتن  من ه ا ااهبيلل ففي م  قس ه ااخديخ احلادي    او  ا اان ةيين 
يسيدهلل ه اهدهلل  اوتديهن   مهد ر اات  بدأل مد  يكد ن         ذ س:  ون ا حأل ااكف يدة  

هلل اثا ل:  فإن من والضد  مود  ي      ف اة . الق ل (2 م   ًا ا  ال  اوطا (
 يدد نلااهددهلل  اوتدديهن   مهدد ر اات  بددأل هدد  ال ال  ااملدد ر الاوطادد    مدد          

:  يا  ار او و بهد  ًا(   مد    ااىدهال  دن مد و هئدس هضد  ة. فدإن         _ ه اه 
او    ه  اوتيهن اوسا  من ااافظ اوطا ل مع ونده ال خيودو اوطاد  هد و   ل الال     

 .(3 ق ل هه( ق ل هه وحهللل الال ه  
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المددع هدد ه ااخددهسال ااملظيمددة غن ي تنملهددهلل بسيهددة ااملددسل  اددق  ددهللر اثيدد     

اات  بددألل فددس وقددل مددن ااتخددكيك ههيدد ر بسيهددة ال دد ال   ه اهددهلل  اوتدديهن   مهدد ر
 ااملهسو  اق اثي  هه. المن اوملا ر  هللر  ف ية ااخك ااه ل ه نمله   ااى ال.

م  تههلل ر: من  هللر اافسى ها ااهدهلل  اوتديهن   مهد ر اات  بدألل      اليهيهلل ذاك
 الااههلل  اوتيهن من ا     مدن هد ه اضهدةل جهدة ادسحية ااهدهلل  اوتديهن التكد ل        

اوتكام  ايه   هي ن مسا هل مم  قهلل يخ  غ  ون وال اال تك   ااه ةمة  ايه ااى ال 
   اوه ر مخك ن.

ون ااههلل  اوتيهن   مه ر اات  بأل غد  مد نع مدن جسيد ن      فتضو ل مم  تههلل ر:
 اإلبسى اله ات اي ال يك ن منخًأ من من ا  االنوسال. 
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 اانت ةج

 مم  تههللر ون وهم من ا  االنوسال و هملة: اتض 

 غابة اا ج  ل الهل   سل ا  :  اونخأ اثالل:

ااءابة   قب ل اانهلل ال اامل  يةل الهي حمل نظس اوخه   ااه ةل  ااو  ال اثال :
 هملهللر حجية االنوسال اان ا   ن غابة اا ج  . 

ااءابة   قب ل نهلل ال اثفسا  اواضهة ه املهللرل الاالنوسال هند    ااو  ال ااث نية:
 ت ر الحجة. 

الهدي ااخدك   ون ااءابدة هدي مدن قبيدل ااود  ال اثال  وال         ااو  ال ااث اثة:
ااث نية. اله ه تنهلل   وت  ف  احتف ل ااكسر  د  يودا  ااهسينيدةل ممد  ي جدأل      

 االنوسال  ن اإلبسى.

 لل القهلل ذ سن  هل  مخس مساتأل:غابة اال تملم  اونخأ ااث ني:

 اثال : م  ت جأل اانهل. 

 ااث نية: م  ت جأل االارتان. 

 ااث اثة: م  ت جأل اا   اوخه  . 

 - اددق ايدددتسل   ندد ع االنودددسال  -الهدد ه اوساتدددأل ت جددأل االنودددسال   
إلجي ههدد  تءدد  ااهللالاددة ااتودد  ية وال اال ددتملم اية. الومدد    ح اددة ااخددك   هادد ا    

فتهلليل حينئد      -الهي اوستبة ا  مىة-اك اوساتأل ااثسل ور ال ااءابة وحهلل  ت
  ف  احتف ل ااكسر    يوا  ااهسينية الاو جبة اسنوسال ويضً .

اال تكد   الاون  دبة ااملسفيدة ااملهسةيدة وال اوتخدس ية  من  دب ت        اونخأ ااث ا :
 ةدددي ا اونخدددأ غ  اال تكددد   ااملهس احلكدددم الاو ضددد ع( الوتضددد  ون مسجدددع هددد   

 وال اوتخس يل وال ا تخ ل مسن احلكم التنهي  اون ط.  
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ون غاء و يو اية او    ال فع اايهلل  ن ااظه   اثالاي ااكدسر الهدهلل    هبي ن:

فيه من الج   من  بة يو  ا تن   اوتكام غايهد    ويود ل مدسا ه هكسمده. التادك      
اون  بة الههلل ون تك ن   مة الغال  يات   ااهسينة ا  اة اله  يدسال   دن حمدل    

ااملسفيدة الو د ايأل احلد ا     ااكسر. المملنق   نه  من  بة   مة ه  ونه  وحهلل ااطسى 
  نهلل وهل ااملسل الااملهسول وي ون   تهم ق مت  اق ذاك. 

الو    ن منخأ ااى ال ه  اال تك  ل فمسجع ه ه اون  بة غ  اال تك  . ال د ا  
مع ا تخ ل اوسن التنهي  اون ط ميكن غاء و يو اية او   ل فإنه وحهلل و د ايأل  

اددك اون  ددبة غ  اال تكدد   وال ا تخدد ل البددسى اتدد ال ال ااملسفيددة. ال ايدده فمسجددع ت
 اوسن.

اليكفي ا اك غحدسا   -اليرتتأل  اق ذاك: ونه الههلل من غحسا  الج   اون  بة 
ل فإن ااى ال الاال تك   ال د ا تنهدي  اوند ط    -وال الج  ه  ال هملينه  اليو اه 

الههلل من غحسا ه حتق يود  اال دتن   غايدهل الال يكفدي ااظدن هتضههدهل فدس يكفدي         
ن  بة ثجل  فع اايدهلل  دن ااظدن ه ون  دبة ثجدل  فدع اايدهلل  دن ااظهد            ااظن ه و
 اثالاي.

الال يملين ذاك يسال  من  ب ت احلكم الاو ض ع  ن  ف  حجية ااظهد  ل  
فإن غحسا  اون  بة ااملسفية ااملهسةية الون بسيهة ات ال ال  نهللهم  د ا مدع ااظدن      

اون  ددبة ادديو آيددس.   اتبدد ع اوددتكام تاددك ااطسيهددة ادديول الااظددن هأاددل الجدد     
 المىأاتن  من قبيل اثمس اثالل فهي  اياة    ف  حجية ااظه  .

الظهس ويضدً  ون ااتهىديم ت اود    ال هلد ا اونخدأ ال  ا دي هلد  فإنهد  مجيملدً           
 تسجع غ  م  ذ سن ه من غحسا  اون  بة ااملسفية اال تك  ية وال تنهي  اون ط.

 مه ر اات  بألل القهلل ظهس ون فيه ق اا:ااههلل  اوتيهن   اونخأ ااساهع: 

اله اتد اي ال ي جدأل    ا بدسى م  ذهأل غايه اوخه   من  دهللر م نمليتده    اثالل:
 االنوسالل هل ينهلل   وت  ف   او    ال خيوو اا ا  (.
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م  تبن ه ا حأل ااكف ية المجاة من اث سر   هم ار مدن م نمليتده    ااث ني:
ن اإلبسىل الظهس من  امد تهم غ  اجهدم   ل وي ونه ي جأل االنوسال  ا بسى

 اه    ف  احتف ل ااكسر    يوا  ااهسينية.

مددن االيددتسل   تفىدد  اوههللمددة اثال  مددن      ن ادد الظهددس ون االيددتسل  
مههللم ت احلكمة وي    ن اودتكام   مهد ر اابيد ن( فد اه ل ااثد ني قدهلل ا دتنهلل غ         

   -ل اودتكام مدسا ه غ  اوكافدا   وي ون اابي ن  ملندق .دس  غيود    -ااتفى  اثالل 
اله  هيد ن مد  هد  م ضد ع حكمدهل      -حا ا تنهلل ااه ل اثالل غ  ااتفى  ااث ا  

الوتضد  ون هد ا ااتفىد  هد  ااودضي . ال ايده        -الم اه ااهلليل   مطا هه المسا ه
 فس يك ن ااههلل  اوتيهن   مه ر اات  بأل منخأ من من اقو االنوسال.

الااق ار  اق حممهلل الآاه ااطيبا ااط هسين. الاحلمهلل ر  ا اامل وا
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: 
يف هذه احللقة من الدراسة تتميم ملا بدأناه يف احللقة األوىل واليت انتهينا فيهاا  
إىل نتائج حساب االحتمال وفق املستوى األول, وهو ما لاوح  فيامت مااش مخاا       
ابن مساعة سواء رووا عن أبان أش مل  اوووا عنامت, ونانال النتيهاة هاغ الت لا        

لو اعتمادنا علاى عادل الووا ااع, وعدمامت لاو اعتمادنا علاى عادل           اإلشكالعلى 
 املخا   سواء الحظنا الفهارس أو مل نالحظها.
وهو ماا  الحا  فيامت موان ورلع      -ففغ هذه احللقة نتعّوض للمستو ني الثانغ 

خصااو   -, والثالاا   -روا تاامت عاان أبااان باان عثمااان ماان مخااا   اباان مساعااة  
وقبا  الخاووب باملساتوى الثاانغ نااول      -اساةة  روا ااع ابان مساعاة عان أباان بالو     

 اإلشارة إىل أمو ن:

مااا رنااو ماان مسااتو اع ثالثااة ال مثاا  ناا  الاادوائو ا تملااة        األمااو األول:
األحقية, وإمنا مث  منارجا ت ةاغ ييات تلال الادوائو, وإال فهناائ لوائاو أخاوى        

ع اباان مالحظااة مخااا   اباان مساعااة الااواقعني يف روا ااا  منهااا:حمتملااة األحقيااة, 
مساعة بالواسةة عن أبان, لكن مع عدش االقتصار على روا اتهم عن أبان الايت  
رواها ابن مساعة, وإمنا  تعدى إىل ن  روا اتهم الايت رواهاا ابان مساعاة حتاى      
اليت عن غا  أباان بان عثماان. وهاذا املساتوى أعام مةلقااا مان الثالا  وأخا             

 مةلقاا من الثانغ.
أباان ساواء روى عنامت ابان مساعاة أو مل       مالحظة ن  مان روى عان   ومنها:

 . االحتمال وِو, وهذا أعم من وجمت من املستوى األول ولعلمت  كافؤه يف قوة 
مالحظة من نان من أه  بلد أبان من مخا   ابن مساعاة فقاد لون    ومنها:

 غ هم, وهذا ميكن أن تقسَّم بلحاظمت بقية املستو اع.
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ساااب االحتمااال يف االحتماااالع  مااا رنوناااه ماان يااو قتني حل  األمااو الثااانغ:

مثاالا بينال   (1)املخووية ليس على سبي  احلصو ب  هنائ يو قة ثالثة, وقد رنووا
 فيمت الةوق الثالثة, وهو نما  لغ:  

 وجد يف فص  اثنا عخو يالباا و أرباع يالبااع. إرا اخات  ثالثاة مان الفصا        
 بةو قة عخوائية فما هو احتمال أن  كونوا مجيعا يالبا؟

حياا  أناامت  11\11احتمااال أن  كااون امل تااار األول يالبااا هااو      األول:احلاا
يالبا, وإرا نان األول يالبا فيكون احتمال أن امل تار  11يالبا من بني  11 وجد 

يالبَا الباقني , وأخا اا   11 بني من يالباا 11  وجد أنمت حي  11\11الثانغ يال  هو 
, 11\11ل أن امل تار الثال  يالا  هاو   إرا نان األول والثانغ يالبني  كون احتما

يالبااا الباااقني وبااذلل  كااون احتمااال أن  11يااالب ماان بااني  11حياا  أناامت  وجااد 
 الثالثة يالب باست داش نظو ة الضوب هو:

11\11  ×11\11  ×11\11 =11\12 

 11 وجد ق :(1)احل  الثانغ
يالباا,  11يو قاة الختياار ثالثاة ياالب مان باني        3

11و وجد ق
 يالبا إراا  11يو قة الختيار ثالثة يالب من بني  3

11االحتمال = ق
 11ق \ 3

3   =111 \ 111  =11\12 

( 11×  11×  11إرا اخاات  الةلبااة واحاادا بعااد ا خااو  وجااد ) احلاا  الثالاا :
( 11×  11×  11يو قااة الختيااار ثالثااة يلبااة ب اا  النظااو عاان ا اانس و وجااد  )    

 يو قة الختيار ثالثة يالب رنور إراا 
 12 \ 11( = 11×  11×  11) \( 11×  11×  11االحتمال = )

                                                           

 .23االع , تأليت ل. سيمور ليبسختز : مل صاع شوش , نظو اع ومسائ  يف االحتم (1)

ر (! وميث  عادل ياوق اختياار ر مان احلاوالب مان باني ن مان          –)ن × ر!  \ق نو = ن!  (1)
 احلوالب أو يوق توز ع ن من احلوالب على ر من احلوالب.
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: حساب االحتمال بلحاظ مشايخ ابن مساعة  الةنين   (0)املستوى الثاني 0521
 رووا عن أبان وإن كان الراوي لرواياتهم عن أبان غري ابن مساع .

البد من مالحظ  َمن رووا عةن أبةان بةن عثمةان وةن روى عةنهم ابةن         وعليه
 مساع  وهنا حنتاج أواًل إىل متابع  من رووا عن أبان وهم: 

 . (5)أبو علي بن سامل - 0

 . (3)أبو حممد األنصاري - 5

 .  (4)أبو يعقوب - 3

 . (2)أبو علي البجلي - 4

 ابةن أبةي   = (7)= أبو أمحد حممةد بةن زيةاد األزدي    (6)األزديأبو أمحد  - 2
حممةد   = (01)حممد بن زيةاد بةن عيسة     = (9)= حممد ابن أبي عمري (8)عمري

 .(05)حممد بن زياد =( 00)بن زياد بن عيس  بياع السابريا

                                                           

 لغريهم(. وواحدة للثقات 6 فقط, 7) لقلتها الفهارس روايات املستوى هنا يف نالحظ ( ال0)

 .722أمالي الصدوق:  (5)
األنصةاري عةن    حممةد  اهلل عبةد  رواية  أبةي   049/ 73. ذكر يف البحار: 619/ 5الكايف:  (3)

 أبان لكنه تصحيف أبي حممد األنصاري كما يف املصدر.

 .067كامل الزيارات:  (4)
 .515كمال الدين:  (2)
 .087: مالي الصدوقأ (6)
 .88: مالي الصدوق( أ7)

 .361/ 5احملاسن:  (8)

 .91رجال الكشي:  (9)

 .579/ 9( تهنيب األحكام: 01)

 .448/ 2 :الكايف( 00)
 .47/ 5 األحكام: تهنيب (05)
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 . (1)أبو عبيدة معمو بن املثنى  - 1

 . (1)أبغ احلسن  - 7

 (1)= أمحد بن حمماد بان أباغ نصاو     (1)= أمحد بن حممد (3)أبغ نصوابن   - 2

=  (7)البزنةاغ  محد بان حمماد  أ = (1)أمحد بن حممد بن أبغ نصو البزنةغ
 .(2)البزنةغ

  .(9)إبواهيم بن عبد اهلل  - 9

 . (11)إبواهيم بن حممد الثقفغ  - 11

 . (11)إبواهيم بن عبد احلميد  - 11

 .(11)= أمحد بن امليثمغ (13)غ= امليثم (11)أمحد بن احلسن امليثمغ  - 11

 

                                                           

, ولعلمت أخاذ عان أباان أخباار العاوب وأشاعارهم ولايس روا ااع         13رجال النهاشغ:  (1)
 فلم تعهد روا تمت عنمت, مع أن علوش العوبية اختصاصمت. bأه  البيل 

 .112ثواب األعمال:  (1)
 .13/ 1: حكاشتهذ   األ( 3)

 .11/ 1: حكاشتهذ   األ( 1)

 .113/ 1 الكايف: (1)
 .311: مالغ الصدوق( أ1)

 .111/ 1( عل  الخوائع : 7)

 .37/ 1: عل  الخوائع( 2)

 .172/ 11: حكاشتهذ   األ( 9)

 .331/ 1( تفس  القمغ: 11)

 .111( خمتصو البصائو: 11)
 .337/ 2: الكايف( 11)
 179/ 3: الكايف (13)
 .111/ 7التهذ  :  (11)
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 .  (1)= أمحد بن محزة العدوي (1)أمحد بن محزة - 13

 .(3)أمحد بن حممد بن خالد الربقغ - 11

 .  (1)أمحد بن أبغ محزة - 11

 .  (1)أمحد بن عد س - 11

 .(7)= أمحد بن عبد اهلل القووي (1)أمحد بن عبد اهلل - 17

 .(2)إمساعي  بن بزه بن عبد العز ز - 12

 .(9)بكو بن حممد األزلي - 19

 . (11)= جعفو بن بخ  البهلغ (11)بخ جعفو بن  - 11

 .(11)جعفو بن مساعة - 11

 . (13)جعفو بن حممد بن حكيم - 11

                                                           

 .131( بصائو الدرجاع: 1)
 .111( اخلصال: 1)

, لكن األظهو وقوب سقد يف السند فقد روى عنمت بكثوة بالواسةة ماع  111/ 1: ا اسن( 3)
 أنمت من السابعة.

 .19:  بصائو الدرجاع (1)
 .131/ 9: حكاشتهذ   األ( 1)
 .121/ 11: حكاشتهذ   األ( 1)
 .311/ 1: عل  الخوائع (7)
 .91:  بصائو الدرجاع( 2)

 .311/ 1 :حكاشتهذ   األ (9)
 .111/ 1: الكايف( 11)
 .121 :مالغ الصدوق( أ11)
 .191/ 1 :الكايف (11)
 .111/ 1 :حكاشتهذ   األ (13)
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 .  (1)جيفو  - 13

 . (1)احلسن بن علغ بن أبغ محزة - 11

 .(3)احلسن بن علغ اخلزاز - 11

 .(1)عد س بن = احلسن (1)احلسن بن محال - 11

 . (1)احلسن بن خملد - 17

 . (7)احلسن بن علغ بن فضال - 12

 . (9)= الوشاء (2)احلسن بن علغ الوشاء - 19

 .(11)احلسن بن علغ - 31

 .(11)احلسن بن حمبوب - 31

 .(11)احلسني بن سعيد  - 31

 
 

                                                           

 جعفو. (:111)اخلصال: , لكن يف املصدر 131/ 79( حبار األنوار: 1)

 .371/ 1 :تفس  القمغ( 1)

 .312/ 1: تفس  القمغ (3)
 على نس ة قو ناها فيما تقدَّش. 131/ 7: حكاشتهذ   األ( 1)
 .191/ 3االستبصار:  (1)
 .111/ 1 :ا اسن( 1)
 .191/ 1 :حكاشتهذ   األ( 7)

 .11/ 1 :الكايف( 2)
 .11/ 1 :الكايف( 9)
 , وهو أحد من تقدَّش.111/ 1 :الكايف (11)
 11: نام  الز اراع (11)
, واألقااوب وقااوب سااقد يف السااند فعناامت روى عناامت نااث اا    311/ 1: حكاااشتهااذ   األ (11)

 أنمت من السابعة.بالواسةة, مع 
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 . (1)محال- 33

 .(1)محال بن عيسى - 31

 . (3)محال بن عثمان - 31

 .(1)لرسل  - 31

 . (1)ز د بن املعدل - 37

 .(7)= السندي بن حممد البزاز (1)السندي بن حممد - 32

 .(9)= صفوان (2)صفوان بن حييى - 39

 . (11)ظو ت بن ناصح - 11

 . (11)= العباس بن عامو القصبانغ (11)العباس بن عامو - 11

 .(13)العباس بن معووف - 11

                                                           

 .373/ 1: الكايف( 1)

 .337/ 1: ا اسن  (1)
 .113/ 1: الكايف( 3)
 .19/ 9: حكاشتهذ   األ (1)
 .12: بصائو الدرجاع( 1)

 .19: بصائو الدرجاع( 1)
 .131/ 1: حكاشتهذ   األ( 7)

 .391/ 1ا اسن ج( 2)

 .111/ 1: حكاشتهذ   األ (9)
 .119/ 1: حكاشتهذ   األ( 11)
 .12/ 1: الكايف( 11)
 .171االختصا  املنسوب للخي  املفيد:  (11)
 .121/ 9: حكاشتهذ   األ (13)
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 . (1)عبد اهلل بن محال األنصاري - 13

 . (1)عبداهلل بن عبد الومحان - 11

 . (3)عبد اهلل بن الفض  - 11

 . (1)عبداهلل بن حييى - 11

 . (1)عبد اهلل بن امل  ة - 17

 . (1)عبيس بن هاشم - 12

 .(2)= علغ بن احلكم بن الزب  (7)علغ بن احلكم - 19

 . (9)بن عم ةعلغ بن سيت  - 11

 . (11)علغ بن مهز ار - 11

 .  (11)عاصم بن محيد - 11

 .(11)عيسى الفواء - 13

                                                           

 .11/ 1: حكاشتهذ   األ (1)
 .313: بصائو الدرجاع( 1)

 .319: مالغ الصدوقأ (3)

 .111: مالغ الصدوق( أ1)
 .11/ 3:حكاشتهذ   األ( 1)

 .121/ 3: الكايف( 1)
 .19/ 1: الكايف (7)
 .111السوائو: ( مستةوفاع 2)

, ويف اهلامش أن يف بع  النسا  ععلاغ بان أباغ  وسات عان ابان        71( ال يبة للنعمانغ: 9)
 عمووع. 

 .311/ 1: حكاشتهذ   األ( 11)

 .113( نمال الد ن: 11)
 .111/ 1: الكايف( 11)
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 .(1)= فضالة بن أ وب (1)فضالة - 11

 . (3)القاسم - 11

 .  (1)القاسم بن عامو - 11

 .  (1)القاسم بن عووة - 17

 .(2)الز اع القاسم = (7)ا وهوي حممد بن القاسم = (1)حممد بن القاسم - 12

 . (11)= حمسن بن أمحد بن معار (9)حمسن بن أمحد - 19

 .  (11)حمسن بن أمحد امليثمغ - 11

 . (11)حمسن بن حممد - 11

 . (13)حممد بن احلسني - 11

 . (11)حممد بن أمحد - 13

                                                           

 .119/ 3: الكايف( 1)

 .111/ 1: الكايف( 1)

 .113/ 3: حكاشتهذ   األ( 3)
 .19/ 1: حكاشتهذ   األ( 1)

 .111/ 1: حكاشتهذ   األ( 1)

 .11: بصائو الدرجاع( 1)

 .91/ 1: حكاشتهذ   األ( 7)

 .112/ 1: ا اسن (2)
 .119/ 1: ا اسن( 9)

 .311/ 2: الكايف (11)
 , ولع  فيمت تصحيت, والصحيح حمسن بن أمحد القيسغ.111: مالغ الصدوق( أ11)

 .111: بصائو الدرجاع( 11)
 .12: الدرجاعبصائو ( خمتصو 13)
 .391/ 1: ا اسن( 11)
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 .  (1)حممد بن إمساعي  - 11

 .  (1)حممد بن خالد الربقغ - 11

 .(3)حممد بن عموو - 11

 . (1)حممد بن سنان - 17

 . (1)حممد بن القاسم - 12

 . (1)حممد بن الوليد - 19

 . (7)حممد بن الوليد اخلزاز - 71

 . (9)= حممد بن الوليد الص يف (2)الص يفحممد بن الوليد شباب  - 71

 . (11)حممد بن مووان - 71

 . (11)موسى بن القاسم - 73

                                                           

 .391: نام  الز اراع( 1)
 .71/ 1: ا اسن( 1)

 .119: نام  الز اراع (3)
 .712: مالغ الصدوق( أ1)
 , ولعلمت مصحت موسى بن القاسم, فقد بدأ بمت السند. 111/ 1: حكاشتهذ   األ( 1)

 .121/ 3:الكايف( 1)
 .311/ 1: حكاشتهذ   األ( 7)

 .131/ 1: الكايف( 2)
 .111/ 1( عل  الخوائع: 9)

 .17/ 1: الكايف( 11)

, مع أنمت قد ورلع روا اتامت يف ماوارل عد ادة , لكان الظااهو      17/ 1: حكاشتهذ   األ( 11)
وقوب السقد ألنمت من السابعة وأبان من اخلامسة ووقوب اخلل  فيماا نقلامت الخاي  عان نتااب      

 موسى بن القاسم ليس بعز ز.
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 .  (1)النضو بن سو د - 71

 . (1)النضو بن شعي  - 71

 . (1)=  ونس بن عبد الومحان (3) ونس - 71

 .(1)حييى بن عمو - 77

وبعد هذه اإلحصائية ومبالحظة ما تقدش من بياان مخاا   ابان مساعاة  تابني      
 مخا   ابن مساعة هم التالغ:أن من روى عن أبان من 

)هذا ا ادول  ابني مخاا   ابان مساعاة الاذ ن رووا عان أباان وإن مل  كان          
الواوي ابن مساعة, و بني عدل روا اع ابن مساعة عانهم ساواء أنانال الووا اة     

, - وهو ما نو د حساب االحتمال بلحاظمت يف هذا املساتوى  - عن أبان أو عن غ ه
 من الوثاقة وعدمها(.نما و بني فيمت حال الواوي 

 ثقة                (1)روا ة 71                                  ابن أبغ عم  -1

 ثقة              روا ة 13                    أمحد بن احلسن امليثمغ -1

 مل  وثق              روا اع 3                            أمحد بن عد س  -3

 ثقة               روا ة 11                            جعفو بن مساعة  -1

 مل  وثق              روا اع 1عد س(  بن احلسن بن محال )احلسن -1

 ثقة                روا تان                   احلسن بن علغ بن فضال -1

                                                           

 .113 /9: حكاشتهذ   األ( 1)

 .111/ 1: الكايف (1)
 .311/ 3: الكايف( 3)
 .31/ 11: حكاشتهذ   األ( 1)
 .111: بصائو الدرجاع (1)
( ننبمت على أن هذه الووا اع مأخورة للواوي بك  عناو نامت, ومل تعاد روا ااع الفهاارس     1)

 .(ل  هم واحدة و للثقاة 1)لقلتها 
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 ثقة   روا ة   11 احلسن بن حمبوب             -7

  ثقة  روا ة   71 صفوان بن حييى              -2

 ثقة   روا ة   13 عبيس بن هاشم               -9

 ثقة     روا ة واحدة  فضالة              -11

 مل  وثق          واحدة     روا ة حمسن بن امحد             -11

 مل  وثق   واحدة روا ة حممد بن سنان              -11

 

 أي وه  ميكن الت ل  على املخكلة من لون االساتعانة حبسااب االحتماال؟   
 جهاة  مان  هاذا  ثالثاة,  علاى  األقا   علاى   دل واحد غ  عن با التعب  أن مبالحظة

 أباان  عان  رووا الاذ ن  املخاا    مان  الثقااع  غا   أن وجادنا  إرا أخاوى  جهاة  ومن
 املةلوب؟  تم ثالثة من أق  مساعة ابن عنهم وروى

و لكن من النتائج واضاح أن هاذه الةو قاة عقيماة ألن عادل غا  الثقااع ال        
  ق  عن ثالثة.

 :حساب االحتمال

 بلحااظ  وأخاوى  الووا ااع  نا   بلحااظ  موة موتني احلساب إىل حنتاج ال وهنا
 يف الفهاارس قليلاة    الادائوة  هاذه  روا ااع  ألن فقاد  احلاد    نتا   يف منها الوارل

 .(للثقاع و واحدة ل  هم 1)

 أوالا: بلحاظ عدل املخا  

الكلاغ  , والعادل  1, وعدل املخا   غا  املاوثقني =   2عدل املخا   املوثقني = 
 =11 

1قيمة احتمال أن جيتمع ثالثة من مخا   ابان مساعاة غا  املعتماد ن = ق    
3 \ 

11ق
3 = 1\111 =1 \ 11 

 % وهغ نسبة ضعيفة 11212النسبة املئو ة = 
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 ثانياا: بلحاظ عدل الووا اع

 عادل روا ااع املخاا   غا  املاوثقني     , 317 عدل روا اع املخاا   املاوثقني =  
 317 ا اع =, العدل الكلغ للوو11 =

11املعتماد ن = ق  غا   مساعاة  ابن مخا   من ثالثة جيتمع أن احتمال قيمة
3 \ 

317ق
 تقو با 13211 \1=  1119131 \111= 3

 % وهغ ضعيفة جداا  1111112النسبة املئو ة = 
وفااق هااذا املسااتوى تقباا  روا اااع الوسااائد املتعاادلة سااواء نااان      النتيهااة 

 عدل الووا اع. احلساب بلحاظ عدل املخا   أو بلحاظ

 :املستوى الثال 

خصااو  روا اااع اباان  -حساااب االحتمااال يف خصااو  الاادائوة الضاايقة  
باان بالواساةة   أمبالحظاة روا ااع ابان مساعاة عان       -بان بالواسةة أمساعة عن 

 ن عناو ن من توسةوا بينهم نالتالغ:أتبني 

 . ثقة .(1)17يف سبعة وعخو ن موضعا      محد بن احلسن امليثمغ أ -1
 , ثقة.(1) 1يف موضع واحد          محد بن امليثمغ     أ -1

 , ثقة.(3)7يف سبعة مواضع                امليثمغ             -3

 , مل  وثق .(1)3يف ثالثة مواضع         امحد بن عد س       -1

 , ثقة.(1)11يف مخسة عخو موضعا       جعفو بن مساعة         -1

                                                           

 .111/ 1: منها : الكايف( 1)

 .111/ 7( التهذ  : 1)
 .179/ 3( الكايف: 3)

 .21, 21/ 2 ,39/ 7: الكايف( 1)
 .111/ 1: منها: الكايف( 1)
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 , ثقة.(1)3يف ثالثة مواضع              جعفو              -1

 , مل  وثق.(1)1يف موضع واحد           احلسن بن عد س -7

 , مل  وثق . (3)1يف موضع واحد      احلسن بن محال        -2

 , مل  وثق.  (1)1يف موضع واحد           محد   أحمسن بن   -9

 , ثقة.(1)1يف موضع واحد            فضالة                 -11

, (1)1 واحاد  موضع يف نصو أبغ بن حممد بن أمحد عن أ وب بن حممد  -11
 حممد بن أ وب مل  وثق, وابن أبغ نصو ثقة. 

 البد من التعوض هلا: مورأوهنا 

 ال شبهة يف احتال املعنون بالعناو ن الثالثة اأُلوول. ول:مو األاأل
علاى م اا وة جعفاو بان مساعاة ماع جعفاو بان حمماد بان            بنااء   مو الثاانغ: األ

ن منهماا املقصاول بعناوان جعفاو الاوارل  اولا؟ والثماوة        موا  :مساعة  اأتغ ساؤال  
 نمت الثانغ.أتظهو يف ز الة عدل املخا   لو قلنا ب

نمت جعفو بن مساعة لكثوة روا اع ابن مساعة عنمت لكن ميكان  أننا قو نا وقد 
ورله الخاي   أوهو سند  ,عفو بن حممد بن مساعةنمت جأن  قال هنائ شاهد على أ

عان جعفاو عان أبيامت عان       -احلسن بن حممد بن مساعة  -هكذا )عنمت  (7)يف نتابيمت
 _أظنمت عن عبد اهلل بن جذاعة قال: سألل أباا عباد اهلل    إسحاق بن عمار قال:

                                                           

          .111/ 7: منها: التهذ  ( 1)
 .191/ 3: االستبصار( 1)

  .قوبعلى نس ة هغ األ 131/ 7: التهذ  ( 3)
 .112/ 1: الكايف( 1)
 .99/ 3, االستبصار: 111/ 7( التهذ  : 1)

 .111/ 2( الكايف: 1)
 .99/ 3, االستبصار: 113/ 7( التهذ  : 7)
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 ,بيامت( أ)عن جعفو عن  :نمت قالأفاملالح   ,احلد  ( .. عن السيت ا لى بالفضة
بو جعفو بان مساعاة   أما أبوه من الوواة هو جعفو بن حممد بن مساعة, وأوالذي 

 , فتأم .صالاأنمت من الوواة أفال  علم 

ش البناء على احتال احلسن بن عد س مع احلسن بن محال تقّد مو الثال  :األ
 ول والثموة تظهو يف عدل املخا  .عند احلد   يف املستوى األ

ن أورلال با   ,باان أيف توسد فضالة بني ابن مساعة و قد  ناقش مو الوابع:األ
ن الووا ة اليت وقع فيها فضاالة متوساةا بينهماا يف التهاذ بني ورلع نفساها      إ قال 

ماان )عاان فضااالة( وااا  وفااع الوثااوق   وفيهااا )عاان غاا  واحااد( باادالا  (1)يف الكااايف
 بتوسةمت بينهما, لكن ميكن لفع رلل با ةوتني:

ن أمنا  وتفع الوثوق لو نان الخاي  قاد نقلاها عان الكاايف فعنادها لقائا         إ -1
ن وجااول عنااوان فضااالة يف نساا ة الخااي  ماان الكااايف ال  كفااغ بااالوثوق     إ قااول 

غا  مخاتملة    -ومنهاا مصاالر املةباوب    -خاوى  ما لامال النسا  األ   بوجوله فعالا
ب احلسان بان   مناا نقلاها مان نتاا    إو ,لكن الخي  مل  نقلها عان الكاايف   ,على رلل

 نمت ابتدأ السند بامسمت.أل ؛حممد بن مساعة

بذلل على حنو املوجبة الكلية لكان   هذا وجيمت لو نان الخي  ملتزماا :ال  قال
  .الخواهد على خمالفة الخي  لذلل موجولة

جيوي يف ا ميع وما ميكن اخلووج بلحاظمت  لكن هذا الو ,صحيح :نمت  قالعف
و أعناد الخاي     نتابامت  القوائن على عادش وجاول  عن تصو ح الخي  هو من قامل 

ن ناان  إنامت مل  نقلامت عان نتااب مان ابتادأ بامسامت و       أقامل قو نة يف موضع خا  
نثو من هاذا باال لليا     أنتابمت من مصالر الخي  يف تأليت التهذ بني, وفتح الباب 

 نثاو التهاذ بني. ونتااب احلسان بان حمماد بان مساعاة واا         أوموج  لعدش حهياة  
 

                                                           

 .111/ 1( الكايف: 1)
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 الخي  عليمت عند تأليفمت للتهذ بني.  وثق بتوفو

ن التعااب  ب اا  واحااد جاااء ماان  أعلااى  ىل نوناامت شاااهدااإهااذا املااورل أن  -1
  .ىل نسبة اخلل  يف التهذ  إقوب منمت أ الكليين 

 :قولأولبيان رلل 

و أال مباادرئ ماان قو نااة رافعااة للوثااوق  إال توفااع اليااد عاان حهيااة خاارب الثقااة  
احتمال معتد بمت لالختالف يف النق  ال  وتفع معمت تعارض وحنوه ويف املقاش  وجد 

نامت ملاا ناان الكلايين قاد      أوهاو:   ,الوثوق بالنقلني فال وجامت للتناازل عان حهيتهماا    
والخاي  قاد    ,الووا ة عن محيد بن ز ال عان احلسان بان حمماد بان مساعاة       ىرو

ىل محياد بان ز اال عان     إليمت تنتهاغ  إابتدأ فيها باحلسن بن حممد بن مساعة ويوقمت 
ن أن ابن مساعاة ومحياد موجاولان يف الةاو قني  ساتبعد      إوحي   (1)بن مساعةا

ىل محياد ماوتني   إحدهما ناأن  نقا  ابان مساعاة الووا اة      أ كون منخأ االختالف 
ول ملان  ومحياد بادوره  نقا  األ    ,خاوى عان غا  واحاد    عن فضالة واأل إحداهما

مساعاة  نقا  عان ثالثاة     ن ابن أو أو نق  الثانغ للكليين,  (1)وقع يف يو ق الخي 
و نق  ملن وقع يف يو ق  ,ولكن محيد  نق  للكليين عن الثالثة  مالا ,مسائهمأب

ن ناان  إو هم  البقية, فكال الفوضاني بعيادان و   -فضالة  -الخي  واسةة واحدة 
 مااع ماان مخااا   اباان   ن  كااون الكلاايين قااد روى نتباااا أقوب بعااد, فاااألأول األ

ل وهذه الكت  تختم  على هذه الووا ة, فبةبيعة مساعة عن يو ق محيد بن ز ا

                                                           

)وما رنوتمت يف هذا الكتاب عن احلسن بن حممد بن  من املخي ة قال: 71/ 11: التهذ  ( 1)
مساعة فقد اخربنغ بمت أمحد بن عبدون عن أبغ يالا  األنبااري عان محياد بان ز اال عان        

الخاي  أباو عباد اهلل واحلساني بان عبياد اهلل        احلسن بن حمماد بان مساعاة , وأخربناغ أ ضاا     
وأمحد ابن عبدون نلهم عن أبغ عبد اهلل احلسني بن سفيان البزوفوي عن محيد بان ز اال   

 عن احلسن بن حممد بن مساعة(.
 ( األنباري والبزوفوي.1)
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نثو أباان با  أن ابان مساعاة  وو هاا عان     أرال رنو الةوق للووا ة تبني لامت  أاحلال ملا 
, علاى معلوميتهاا ذناذائ ماثالا     مجاال اعتماالاا  من يو ق فذنو الةوق على حنو اإل

ال إو ىل ابان مساعاة فلام  تاوف    إمن وقاع بينامت وباني محياد يف يو قامت       وأما الخي  أ
 -نتاب فضاالة   -على واحد من نت  تلكم ا ماعة وا اشتم  على هذه الووا ة 

و توفو على غ ه لكنمت مل  خأ رنو نا  الةاوق   أ واحداا فبةبيعة احلال  ذنو يو قاا
ىل إوفااوق بااني عاادش االلتفاااع   -ىل تكااور الووا ااة إو مل  لتفاال أمااثال  اختصاااراا

فاالشاتباه   ,يف مساع ماا  لقاى    وأتكور الووا ة واالشاتباه يف نقا  ماا هاو مكتاوب      
 .-ىل التكورإلتفاع ص   ثبل اإلأص  عقالئغ يف حني ال أ دفعمت 

وال وجامت لنسابة اخللا      ,وعليمت ال موج  لوفع اليد عن ما ورل يف التهاذ بني 
 ىل ما نق  فيهما.إ

و )عاان  ق بااني )عاان غاا  واحااد(ن اخلةااني ليسااا متقاااربني ففااوأىل إ مضااافاا
 فضالة(.

التعب  با )عن غ  واحاد( ظااهو بتعادل الواساةة يف عاوض      مو اخلامس: األ
وعليامت ال  كاون املاورل     ,ف ا  ظااهو منامت    وعوضااا  ما تعدل الوسائد ياوالا أواحد 

 يف احلساب. لاخالا -بغ نصو أمحد بن حممد بن أ وب عن أحممد بن  -خ  األ

 ن املخا   وعدل الووا اع يف هذا املستوى نالتالغ:أهغ  األمورنتيهة هذه 

 ثقة. 31 يف مخسة وثالثني موضعاا    محد بن احلسن امليثمغ       أ (1)

 , مل  وثق.3يف ثالثة مواضع      محد بن عد س              أ  (1)

 , ثقة.11 يف مخسة عخو موضعاا      جعفو بن مساعة             (3)

 , ثقة.3يف ثالثة مواضع               جعفو                     (1)

 , مل  وثق.1احلسن بن محال = احلسن بن عد س   يف موضعني  (1)

 , مل  وثق.   1يف موضع واحد        محد             أحمسن بن   (1)



816 |  
 , ثقة.(1)1يف موضع واحد                    فضالة             (7)

 ضاا ال  نفاع التعاب  ب ا      أعادل غا  الثقااع ال  قا  عان ثالثاة ف      ن أاملالح  
 واحد حبد راتمت حل  املخكلة .

 حساب االحتمال

 :بلحاظ عدل املخا  

ن املاوال  ما ألإ -را بنينا على احتال عنوان جعفو مع عنوان جعفو بن مساعة إ
ا    كاون عادل املخا    -ن املاوال بهماا غا ه    و ألأبهما جعفو بن حممد بان مساعاة   

وعليامت قيماة    ,الثقاع ثالثة وعدل املخاا   غا  الثقااع ثالثاة والعادل الكلاغ ساتة       
 11\1=  1\1×  1\1×  1\3احتمال اجتماب ثالثة من املخا   غ  املوثقني = 

 % وهغ نب ة1 ة = ئوالنسبة امل
املاوال ععفاو هاو جعفاو بان حمماد بان مساعاة          -را بنينا على عدش االحتاال  إو

ربعة وعدل املخا   غا   أ كون عدل املخا   الثقاع  -وهو غ  جعفو بن مساعة 
 الثقاع ثالثة والعدل الكلغ سبعة 

 1\1×  1\1×  7\3وعليمت قيمة احتمال اجتماب ثالثاة مان املخاا   املاوثقني =     
 =1\31 

 % وهغ نسبة ضعيفة  1ر217املؤ ة = النسبة 

 بلحاظ عدل الووا اع:

خاوى بلحااظ   أىل احلساب موتني موة بلحااظ نا  الووا ااع و   إوهنا ال حنتاج 
ن روا اااع هااذه الاادائوة موجااولة يف نتاا     أل ,الااوارل منهااا يف نتاا  احلااد     

نمت ال ؤثو البناء على احتال جعفو مع جعفو بن مساعة وعدمامت  أاحلد   فقد, نما 
 الهما ثقة.فك

                                                           

 .99/ 3, االستبصار: 111/ 7( التهذ  : 1)
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فقاد   1وعادل روا ااع الضاعاف    11وعليمت ملا نان عدل الووا اع مجيعاا  
 ستكون النتائج نالتالغ:

1حد الوسائد من غ  الثقة هغ قأقيمة احتمال نون 
11ق \ 1

1  =1\11  =1\ 11   
 % وهغ عالية  11  ة =ئوالنسبة امل

1قوقيمة احتمال اجتماب ثالب وسائد نلهم مان غا  املاوثقني =    
11ق \ 3

3  =11 \ 
31111 =1 \ 1711  

 %    وهغ ضعيفة ال  عتنى بها.  111121 ة = ئوالنسبة امل
ش يف النقةااة قااوى نماا تقاادّ وهاذه النساابة هاغ الاايت  نب اغ اعتمالهااا علاى األ    

  مو الثال .اخلامسة من األ

 صاغ بوجاول الثقاة يف ماوارل عان غا        حصاول االيمئناان الخ  بقغ شغء: 
واحااد ماان روا اااع اباان مساعااة قو اا  جااداا ملاان  واجااع روا اااع اباان مساعااة,  
ورلل مبالحظة أنمت يف مجيع املوارل اليت تكورع فيهاا الواساةة باني ابان مساعاة      

 وأبان أو غ  أبان لائماا  وجد ثقة أو أنثو, ب  غ  الثقة لائماا واحد ال أنثو.    

ب هو اعتبار روا اع ابان مساعاة   حتص  وا تقدَّش أن األقو:  النتيهة النهائية
 عن غ  واحد عن أبان بن عثمان ب  عن غ ه لو وجدع.  

 .وذخو لعوانا أن احلمد هلل رب العاملني 
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 األولامللحق 
 من هو املوال مبحمد بن ز ال الذي  ووي عنمت احلسن بن حممد بن مساعة؟   

احلسان بان حمماد بان     هنائ نالش يف تعايني حمماد بان ز اال الاذي  اووي عنامت        
مساعة فها  هاو حمماد بان أباغ عما  ز اال بان عيساى األزلي بيااب الساابوي أو            

بان   احلسن بن حممد أنمت احتمال إثارة أص  ولع  العةار؟ ز ال بن احلسن بن حممد
بان  يف عناوان حمماد بان احلسان      (1)الوسايد  يف ياألسرت ذبالز ال العةار ما رنوه 

بن  حممد عن سنده: ذخو يف )جش(. وقال حممد بن احلسن ععنمت:قال ز ال العةار,
ز اال, وهاو  عةاغ أناامت  نسا  إىل جاده وهاو  قااع ناث اا, وقاد ورل يف التهااذ  :         

 احلسن بن حممد عن حممد بن ز ال نث اا فال  بعد أن  كون هو املوال, فتدبوع.
 مساعااة باان حممااد باان احلساان روا ااة ثبااوع عاان الفااوا  ونيفمااا نااان, بعااد

  قاع  (3)العةار ز ال بن احلسن بن حممد وعن (1)عم  أبغ ابن حممد عن باملباشوة
 :  مساعة بن حممد بن احلسن عنمت  ووي الذي ز ال بن حممد تعيني يف الكالش

 ز اال  بان  احلسن بن حممد أنمت حيتم  نما, عم  أبغ بن حممد أنمت حيتم  بدواا
 :رلل , بيان(1)للةوفني شواهد وهنائ العةار,

 بان ز اال الاذي  اووي عنامت ابان مساعاة       ناون املاوال مان حمماد      على الخاهد
النهاشاغ يف تومجاة حمماد بان      مان   ظهاو  ماا  هو العةار ز ال بن احلسن بن حممد

                                                           

 .13: األوىل( حكاه يف مخا   الثقاع احللقة 1)
 .2/ 7الكايف:  يف ما منها امللحق, يف رنوناها متعدلة بعناو ن مواضع مخسة يف ( نما1)
  .111/ 7الكايف:  يف ما منها امللحق يف رنوناهما بعنوانني مواضع مخسة يف ( نما3)
, 111املاانهج:  , وإنلياا 91/ 1الااوواة:  وجااامع ,171/ 1الوجااال:  نقااد ماان مست لصااة (1)

  .119/ 11واملعهم: 
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روى  -وهاو ابان مساعاة     -احلسان بان حمماد     أن مان  (1)احلسن بان ز اال العةاار   
 رناو  أن بعاد  فعنامت , ز اال  بان  بعنوان حمماد  العةار ز ال بن احلسن بن نتاب حممد

 أخربناا ع هكاذا   إليامت  يو قامت  يف رناو  العةاار  ز اال  بان  احلسان  بن حممد العنوان يف
 حادثنا : قاال , محياد  عان , حبخاغ  بان  علاغ  حادثنا : قاال  الواحاد  عباد  بان  أمحد

 حممد بن احلسن بأن ظاهو فهوع بكتابمت ز ال بن حممد حدثنا: قال حممد بن احلسن
العةاار, با     ز اال  بان  احلسان  بان  حمماد  وأرال بامت  الساند  يف ز اال  بان  حممد أيلق

 يف الةو ااق أيلااق حممااد باان ز ااال علااى   كفااغ أن النهاشااغ أو بعاا  ماان وقااع   
حممد بن احلسن ابن ز ال العةار, فهو  دل علاى تعارفامت, وبالنتيهاة  اوجح علاى      

 احتمال نونمت ابن أبغ عم .
 هاو  العةاار  ز اال  بان  حمماد  أن مان  لاول ابن رجال من  ظهو ما رلل و ؤ د

 قاال , جاده  إىل  نسا   قاد  أنامت  علاى  لاللاة  ففيامت  العةاار  ز اال  بن احلسن بن حممد
 رنااو لاول اباان أن, رلاال و ؤنااد: ع- (3)للتفو خااغ تبعاااا - (1)اخلااوئغ  الساايد
  ونلمااة. ثقااة( ق(  )نااو( )نااش: )فياامت وقااال, العةااار ز ااال باان احلساان باان حممااد

 ز اال  بان  حمماد  بقليا   رلل بعد رنو ثم, جزماا( جش)  حموف, نالممت يف( نش)
 فيامت ( ناش )  ونلمة. _ اهلل عبد أبغ عن أبوه روى, ثقة( نش:  )وقال, العةار
 بان  احلسان  بن حممد هو, العةار ز ال بن حممد أن, رلل من فيعلم, أ ضاا حموف

 .ع بعينمت العةار ز ال

 :هغ عم  أبغ بن حممد أنمت على عد دة رلل شواهد قبال ويف

 مساعة بن احلسن رواه ماع :قال (1)التهذ   يف الةوسغ الخي  أورله ما -1

                                                           

 .319النهاشغ:  رجال( 1)
 .119/ 11( املعهم: 1)

 .171/ 1النقد:  ( يف3)
 .391/ 9( التهذ  : 1)



811 |  
 عان  خالد بن سليمان عن هخاش عن العةار احلسن بن وحممد ز ال بن حممد عن 

 يف وأورله...ع قاااال ساااائبة أعتاااق ولاااوئ عااان ساااألتمت: قاااال _ اهلل عباااد أباااغ
 قو ناة  ففيامت ع العةاار  احلسان  بان  حممد عن ز ال بن حممدع  فيمت أن إال (1)االستبصار

 االخاتالف   اؤثو  وال, العةار احلسن بن  مد ز ال بن حممد م ا وة على واضحة
 امل اا وة  علاى  فالداللاة ع عان ع أوع وع ناان  فسواء لف , من عنوانيهما بني وقع فيما

 .واضحة
  اووِ  ومل عما   أباغ  ابان  عانهم  روى أشا ا   عن ز ال بن حممد روا ة -2

 بان  حمماد  فاعن  (1)اهلمادانغ  مصاع   بان  ناحلساني  العةاار  احلسن بن حممد عنهم
 مان  هاذا  (3)الفهوسال  يف الخاي   يو اق  يف مصع  بن احلسني نتاب راوي ز ال

 ابان  احلساني  عان  العةاار  احلسان  بان   ماد  روا ة تول مل أخوى جهة ومن جهة,
  .(1)مواضع مخسة يف عنمت عم  أبغ ابن روا ة وورلع مصع ,

 أشاااهو بأحااادهما املعناااون وناااان عنواناااان تةاااابق إرا واحااادة يبقاااة يف -3
 أشاهو  عما   أباغ  إن حمماد بان   وحيا   غ ه, و قيد  قيد, ال املخهور أن فالقاعدة

 مان  املاوال  هاو  عما   أباغ  فابن, أصالا مخهوراا ليس العةار ب  العةار, من بكث 
 .أيلق لو ز ال بن حممد

 : املدعى وجول قو نة على اخلالف فال  نفع األص  والقاعدة.أقول

 -ماثالا حمماد بان احلسان بان ز اال العةاار        - مقياداا  ز ال بن حممد ورل ملا -4
 .عم  أبغ ابن أيلق إرا منمت املوال نان العةار احلسن بن حممد بمت وأر د

                                                           

 .199/ 1( االستبصار: 1)

( ورنووا غا ه نمعاو اة بان عماار وعباد اهلل بان سانان وغ هام الحا  مخاا   الثقااع            1)
 . 11احللقة األوىل  

 .111( الفهوسل: 3)

 .171, 112:  اخلصال ,312 الصدوق: أمالغ ,111/ 2, 131/ 1( الكايف: 1)
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ال خيفى فقد ورل حممد بن ز ال مقيداا وأر اد بامت حمماد بان أباغ       فيمت ما أقول:
 عم  مث  حممد بن ز ال ابن عيسى نما تقدش. 

 الااوواة ماان أّناامت علااى لياا ل هااذه الةبقااة يف ز ااال باان حمّمااد روا ااة نثااوة -5
 لون مساعاة  بان  باحلسان  عنامت  الووا اة  نثوة اختّصل شغء فبأّي فيها, املخهور ن

مخاهور وروى عنامت    هو الذي عم  أبغ ابن حممد منمت املوال بأن  خهد فهذا غ ه؟
 الاذي  الةايوي رلل يف و خارنمت العنوان هذا اختار مساعة ابن الكث ون, لكن

 ماان ناشااغء اختياااره ولعاا  أساابا , باان علااغ ونااذلل الوقاات, مااذه  علماامت
, أبياامت تكنيااة مبسااتوى ولااو خيااالفهم ماان بتكااو م أنفسااهم تةاا  فلاام التعصاا ,

 !فليتأم 

 العةاار  ز ال بن احلسن بن حممد عن  وِو مل من ز ال بن حممد عن روى -6
 عان  روى فعنامت  عيساى,  بان  حمماد  بان  أمحاد  مثا   عما   أبغ بن حممد عن وروى

 فعنامت  هاشم بن إبواهيم , ومث (1)عم  أبغ بن حممد عن وروى, (1)ز ال بن حممد
 .(1)نث اا عم  أبغ بن حممد عن وروى (3)ز ال بن حممد عن روى

وهنائ مناقخة يف االستفالة من نالش النهاشغ إلثباع نون املاوال مان حمماد    
باثالب نقاا     (1)بن ز ال حممد بن احلسن بن ز ال العةار رنوها الخي  عوفانياان ا

 هغ:
 أن سند النهاشغ إىل نتاب العةار ضعيت بعلغ بن حبخغ. -1

 أن ضعت السند ال  ؤثو لائماا, فحتى الكذاب ال خياوج عان األمسااء    وفيمت:
 

                                                           

 .3/ح193/ 1الكايف:  ويف ,1/ح191/ 1الكايف:  يف ( نما1)
 .17العةار:  ز ال بن احلسن تومجة يف النهاشغ رجال يف ( نما1)
 .1/ح1/193الكايف:  ويف ,3ح /ر  193/ 1الكايف:  يف ( نما3)
 .13, 11, 32 ,33/ 1الكايف:  يف ( نما1)
 بعدها. وما 11االوىل:  احللقة الثقاع مخا   ( يف1)
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 املعووفة للوواة.

أن النساابة إىل ا ااد فيمااا ال  كااون االنتساااب مخااهوراا, ومل تقاام قو نااة     -1
لكاان املصا  إىل لعواهاا مصا اا إىل     واضحة على االنتساب ال  صار إليهاا, وإال  

 لعوى بال بينة وبوهان.

أن الكالش يف استكخاف الخهوة من نالش النهاشغ, ماع أنامت  كفاغ أن     وفيمت:
 نفهم أن هذا موال عند ابن مساعة ولو على حنو التعب  اخلا  بمت.  

أن العبارة ليسل ناصَّة يف النسبة إىل ا د, وإمناا هاغ حتتملاها, نماا أّنهاا       -3
تم   التقاد و واحلاذف أو الساقد وأشاباه رلال, با  ميكان لعاوى: أن العباارة          حت

بان   احلسن حممد بن بكتاب مساعة ابن بحّد ز ال بن حممد أن يف االحتمال قو ة
 ز ال. 

ميكاان أن  قااال إن التخااكيل لاايس يف حملاامت, فلااو مل  كاان هنااائ ماان    أقااول:
 خرتئ بهذا االسم ه   توقت أحد يف نون املوال من حممد بان ز اال يف األساانيد    
هو حممد بن احلسن بن ز ال العةار؟! ثم أ ان روا ااع حمماد بان أباغ عما  عان        

 العةار؟! ولو نان راو اا لكتابمت النعكس عالة.
 قال إن هذه الدعوى خمالفة ملاا هاو ل ادن النهاشاغ يف رناو      مع أنمت ميكن أن 

يوقاامت إىل أصااحاب الكتاا , فعناامت يف ذخااو الةو ااق  ااذنو اساام صاااح  الكتاااب  
 بان  ساليم  قال يف ذخو الةو اق ععان   (1)ضمن السند مثال يف تومجة سليم بن قيس

عان األصابغ   ع خاو الةو اق  ذقاال يف   (1)األصبغ بن نباتة يف تومجةبالكتابع و قيس
 ععاان خاو الةو اق  ذقاال يف   (3)األمناايغ  صاا   بان  إباواهيم  يف تومجاة ع والوصاية ب

 عنمتع وهكذا.   نهيل بن أمحد بن اهلل عبيد

                                                           

 .2النهاشغ:  رجال (1)
 .2: رجال النهاشغ( 1)
 .11: رجال النهاشغ( 3)
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, (1)األسادي  عماو  بان  أباان  يف تومجاة لكن هذا ليس لائماا فقد ال  ذنو نما 
األساديع, ومل   عماو  بان  أباان  بكتااب  هخااش  بان  عبيس ععنخو الةو ق ذقال يف 

 .بكتابمتع األسدي ق  ععن عبيس بن هخاش عن أبان بن عمو 
ب  ميكن أن  قاال إن النهاشاغ عناد إ اوال أمسااء أصاحاب الكتا  يف ذخاو         
يوقمت إىل نتبهم ال  واعغ األمساء الاوارلة يف األساانيد وإمناا  كتفاغ باأي عناوان       

 األمحااو عثمااان باان و عتمااد علااى قو نااة أن الرتمجااة لاامت, فمااثالا يف تومجااة أبااان  
 عان  نصاو  أباغ  بان  حمماد  بان  أمحاد  األول عحادثنا  خو الةو اق ذقال يف  (1)البهلغ

 عان  نصاو  أباغ  بان  حممد بن أمحد الثانغ عحدثنا خو الةو قذقال يف بهاع, و  أبان
بكتبمتع ولو مت ما رنو القتضى أن تكون روا اع ابن أبغ نصاو عان أباان مان      أبان

 ا رجعنااا إىل األسااانيد وااد روا اااع حااني إرنتاااب أبااان نلااها بعنااوان أبااان, يف   
عان أباان بعناوان أباان بان عثماان ناث ة جاداا, با            أمحد بن حممد بن أبغ نصاو 

لعلها تز د على روا اتمت عنامت بعناوان أباان, واا ال  بقاغ  ااالا للقاول بأنهاا مجيعااا          
 .ليسل من نتاب أبان

اعتماالاا علاى   وميكن أن  قال بالفوق بني احلذف مان ذخاو االسام اختصااراا     
قو نة الرتمجة وبني النسبة إىل ا د فهو ليس اختصااراا معهاولاا, وال  كاال  صاح     

 لو مل  كن التعب  بمت معهولاا, فليتأم  !
هذا وقد رنو الخي  عوفانيان بعد رلل قاوائن بعضاها تفصاي , أو مصاال ق     
أخوى لبع  ما رناو يف النقاد واإلنليا , وبعضاها ال  اتم لوحاده  فياد االياالب         
عليها يف توسي  الوثوق بكون املوال من حممد بان ز اال مان غا  تقيياد حمماد بان        

 أبغ عم . 
  تمعاة  فانهاا  عما   أباغ  بان  حمماد  أنمت شواهد واألقوى الةوفني شواهد هذه

 

                                                           

 .11: رجال النهاشغ( 1)
 .13: رجال النهاشغ( 1)
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 مت لاو  العةاار  نونامت  شااهد  علاى  االعتمال منع من -بنفسمت تاش هو ما فيها أن مع -

 مع أنمت ليس بذلل الوضوح نما ظهو وا تقدش. بنفسمت
 وجاامع  (1)النقاد  يف إليامت  أش  االشتباه نما فيمت  بعد ال لاول ابن عن رنو وما

 بن ز ال العةار., فعنمت ال وجول لعنوان حممد (1)الوواة
وهذا الكالش ال تظهو لمت مثوة عملية هنا, فعن العةار وابن أبغ عما  نالهماا   

تظهاو مثاوة البحا  يف توثياق      وإمناا ثقة, غا تمت أل هما تعد روا اع حممد بن ز اال,  
 ال  اووي من  ووي عنمت حممد بن ز ال لو قلنا إّنمت ابن أبغ عم  بناء  على قبول أنامت  

قة, وال تعد روا ة حممد بن ز ال عن ش   توثيقاا لو قلنا إّنامت  وال  وس  إال عن ث
 العةار أو توللنا يف رلل.

 

  

                                                           

 .117/ 1( نقد الوجال: 1)
 .111/ 1: ( جامع الوواة1)
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 امللحق الثانغ

 يف تعيني جعفو بن مساعة

 املوال يف ورل عنوان جعفو بن مساعة نث اا يف أسانيد الووا اع, ووقع نالش
 مساعاة  بان  حمماد  بان  احلسان  أخاو  مساعة بن حممد بن جعفو منمت املوال ه , منمت

 ش   ذخو؟ منمت املوال أو  ده منسوباا رنو
 (1)واألرلبيلاغ  (1)ره  الكاث  مان الوجااليني إىل االحتاال نالسايد التفو خاغ      

 (1)والساايد علااغ الربوجااولي  (1)والكوباسااغ (1)واحلااائوي (3)والوحيااد البهبهااانغ
 . (11)وغ هم (11)وعوفانيان (9)واألبةحغ (2) والسيد اخلوئغ (7)النواقغ القاسم وأبغ

ومل  (11)وره  ذخوون إىل عدش االحتال نالخي  علاغ النماازي الخااهوولي   
 .  (13) ستبعده اجمللسغ

                                                           

 . 311/ 1( نقد الوجال: 1)

 .111/ 1( جامع الوواة: 1)

 .119, 111: ( التعليقة 3)
 .117/ 1( منتهى املقال )رجال أبغ علغ احلائوي(: 1)

 .111( إنلي  املنهج: 1)

 . 122/ 1( يوائت املقال: 1)

 .11( شع  املقال: 7)

 .32/ 1( املعهم: 2)

 .371/ 1( تهذ   املقال: 9)

 .191( مخا   الثقاع احللقة الثانية: 11)

 يف واحااد, واسااتظهوه أّنهمااا أ ضااا واجملمااع احلاااوي : ع يف117/ 1( يف رجااال احلااائوي: 11)
 .البعيدع بذلل وليس.  ضعيت غ ه: وقي : قال ثّم, الوجيزة يف بمت وحكم النقد

 .111/ 1( مستدرناع علم رجال احلد  : 11)

 ( نما تقدش نقلمت عن احلائوي يف هامش سابق.13)



816 |  
 رلال مضاافاا   علاى  و ادل  مساعة بن حممد بن جعفو ليس إنمت  قال أن وميكن

 :أمور التعب  ظاهو إىل
 مساعاة  بان  احلسان  قاال ع  (1)االستبصاار  يف الةوساغ  الخاي   نقلامت  ماا  األول:

 أن ألااغ الساانة غاا  علااى يلقاال امااوأة عاان وساائ  مساعااة باان جعفااو ومسعاال
 إ ااانم روى: حنظلااة باان علااغ أن تعلاام ألاايس: لاامت فقلاال نعاام: فقااال أتزوجهااا؟
 روا ااة بااين  ااا: فقااال أزواج؟ رواع فااعنهن الساانة, غاا  علااى ثالثاااا واملةلقاااع

 بان  علاغ  روى: قاال  روى؟ فاأ ش : قلال  الناس, على أوسع محزة أبغ بن علغ
 علاى  لاللاة  باين(  ) اا  للحسان  قولامت  ففغ ,(1)التهذ   يف ومثلمتع اخل...محزة أبغ
ناب ة وال   بعنا ة إال منمت أص و نان وإن بين  ا ألخيمت  قول ال فاألخ أخاه ليس أنمت

 . كفغ  ول العلو يف الوتبة
, ز اال  بان  محياد : عقاال ( 119/ 7) الكاايف  يف عمامت  نونمت يف التصو حالثانغ: 

 عباد  عان  مثنى عن, مساعة بن جعفو عممت عن, مساعة ابن حممد بن احلسن عن
 .عشغء والعقار الدور من للنساء ليس: قال ¬ أحدهما عن, أعني بن امللل

 ويف املةبااوب يف وجاادع وإن فعنهاااع عماامتع لفظااة وجااول  ثباال مل ولكاان هااذا
 مخاس  منهاا  خلل قد أنمت إال, (1)للوسائ  املوافق وهو (3)الكايف من نس  مخس

ع أخيامت  عان ع (1)الاوايف  , ويف(1)املقااش  يف النسا   أقادش  من  عد ما وفيها أخوى نس 
 وا  عين خلو نس تمت من لفظة ععممتع. ععممت عنع بدل

                                                           

 .191 /3( االستبصار: 1)

 .12/ 2( التهذ  : 1)

  احلد  . لار يبعة)اهلامش(  119/ 13( الكايف: 3)
 .119/ 11( الوسائ : 1)
   احلد  . لار يبعة)اهلامش(  119/ 13: ( الكايف1)
 .721/ 11( الوايف: 1)
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 _ الصادق أصحاب من االبن كون غرابة من (1)الوحيد إليه أشار ما :الثالث
 ,_ الرضاا  أصحاب من عد مساعة بن فمحمد ,_ الرضا أصحاب من واألب

جعفار بان دماد     _فإذا أريد جبعفر بن مساعة الذي هو من أصحاب الصاادق  
 بن مساعة لزم ما ذكر.

لكاان مفااافا  إش الشااكال ك أصااف كااون جعفاار باان مساعااة ماان أصااحاب   
حياث إن واعاا الرواياا  ال يدااعد علا  ذلا  فإعاه ع يعثار علا           -_الصادق 

يأتي ماا   -(2)مورد واحدباملباشرة إال ك  _رواية جعفر بن مساعة عن الصادق 
ين أكثر من الرواية, فلو أن دمد من أن الصحبة ال تع (3)ذكره احلائري ك رجاله

 يعااد ك أصااحابه, وا   اا د  وع ياارو ع ااه ال _باان مساعااة عاصاار الصااادق  ا
. (ال أم ع ااه روى أدري وال عاصااره): الرتاجاا  بعاا  ك ال ااي  " عااولعااائ : 

 بان  احلدان  ي اِد بذل , وهاذا  (ع: b ع    يرو ع وملن): رجاله أّول ك وعوله
 أّعاه  ماا  - _ظا  ا أي ك أصاحاب الكااظ        ك إلَّاا  ياذكره  ع مساعاة  بان  دّماد 
 " ...¬ والعدكري واهلادي بف, ¬ واجلواد الرضا أدرك

 صافوان  في اا  تو ا   رواياا   وجاود  الوحيد أيفاا  مان   إليه أشار ماالرابا: 
 .(4)مساعة بن وجعفر مساعة بن احلدن بني

عا  علا  أن جعفار بان دماد بان مساعاة         (5)وميكن أن جياب بأن ال جاشي
أكاام ماان إ وتااه )أ ويااه(, فاايمكن أن يكااون ماان الفبمااة الداد ااة, فاايمكن أن   

 يروي ع ه صفوان, فالفبمة الواحدة تروي عن بعف ا البع .
                                                           

ولاايت ت ااكيكا  ك  ذكااره كإشااكال علاا  عااده ك أصااحاب الصااادق    105( ال عليمااة: 1)
 .101االحتاد ألعه عاد وال زم باالحتاد ك: 

 .232وذكرها ك كمال الدين:  ,33( المامة وال بصرة: 2)
 .242/ 2: (احلائري علي أبي رجال) املمال ( م    3)
 .35/ 3( ال  ذيب: 4)
 .111( رجال ال جاشي: 5)
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 علي   - املياا  خايا    كيئ   علي   (1) اخليئي   السيدد  استدل ذلك مقابل ويف

 : حاصلهما بئجهني - مساعة بن جعفا عم للحسن باسم بئجئ  التسلدم تقديا
جعفا بن مساعة جمهيئل وجعفيا بين  ميد بين مساعية صياح  كتيا           (1)

 رجيال  يف كميا  كيي   كتيا   وهيئ  خادي   نيئا ر  روى مساعية  ابن  مد بن واحلسن
 بين  جعفا هئ األساندد يف مساعة بن جعفا من املاا  بأ  نقل مل فلئ ,(2)النجاش 

ً  وهيئ   مساعة بن  مد  كتابي   يياو  مل جمهيئل  عين  روايتي   كثياً  لزم خمٌا بعدٌد عيا 
 يف إال مساعية  بين   ميد  بين  جعفيا  عين  يياو  فليم  كتاب , روى عمن روايت  وندرً

 .(3)االستيصار يف مئر ين
ملاذا ال جنعيل كثياً روايية جعفيا بين مساعية  ليده علي  شيهات , وال           خقئل:

ينافد  عدم ذكا  يف رجيال النجاشي أل ألني  ليد  مين خصيحا  الالتي  ميثه .  يم          
 كئ  الااوي صاح  كتا  ال يهزم كئن  مشهئرا .

مساعيية بييدل  بيين جعفييا وفدهمييا (4)التهييبي  يف ور تييا خعييه  الاوايتييا   (2)
 بنيا    إال وجي   كتابدي   يف الشيد   تعيي   الايته   وليد  جعفا بن  مد بن مساعة 

لداليئ  مييا يف   مساعية  بيين  ميد  بين  جعفييا إىل مساعية  بين  جعفييا انصياا   علي  
التهييبي  معتمييدا  عليي  االنصيياا  لييئ كييا  مييا يف املصييدر جعفييا بيين  مييد بيين    
مساعيية, ويالييئ  مييا يف االستيصييار تيددنييا  ملييا يف املصييدر, إذا كييا  املئجييئ  فديي      

 .اعتما ا  عل  االنصاا  جعفا بن مساعة
 ملاذا حي  الشد  هبين املئر ين بالتيدني ويف االستيصار فقط؟! خقئل:

 عدم جدا  اليعدد خيضا  وهئ خن  من ذكا  السدد اخلئي  وهناك وج   الث 
 

                                                           

 .33/ 5( املعجم: 1)

 .111النجاش :  ( رجال2)

 .171, 173/ 4( االستيصار: 3)

 .331, 333/ 3( التهبي : 4)
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يعين جعفرر نرن د رن نرن , فرةه    ر         -الرواية  يف شهري هو ملن تعرض الشيخ
لكررن هررر ا ررر الشرريخ  ررر   رر        -مل يررر ر يف الفهر رر  وا يف الرجرر    

 الكتب؟! وهر  ر   حب  ت   مشهور؟!
: احلسرن  نرن  د رن  "قر    (1)ميكن ا تخراج  مم  ورد يف التهريبووج  رانع 

 نر لالق   تتبرع   ن   مرن  يهر  نن ا املختلعة  ن ن  و  يت الب   هرا يف  فت نه الري
 حريفرة  رنر   وانرن   نرن  وفلي , فة نن واحلسن , فة نن جعفر مرهب وهو
 مرن  قهر     البر قون   خمر  ه املترخررين  مرن  احلسرني  نن فلي ومرهبه املتقنمني من

مرن     ثرر  مرنهم  ينقرر  ومل نر   الع رر  يف  تي  هلم  فرف  لس  املتقنمني     نن 
 الررري الوجرر  فلرر  رووهرر  يكو رروا  ن وجيررو ه و مث هلرر  ا ر  هرر  الرريت الروايرر  

 قلن ه". م  فل  وف لهم  تي هم   ن وإن  ي   نعن  ر ر
 ن هررا الكرقك   ليرريأ نرخن جعفرر نرن , فرة مرن  قهر            تقريب الوجر   

 .    نن  املتقنمني  كيف ميكن  ن يراد ن  رجر جمهو !
 م  تقنك من     مل اا ا  عترب هرا دليًق فل  شهرة جعفر نن , فة. و ي 

     مل يتم وج  مب  ير ن إلي  فل  ااحت د واأل ر مع املغ يرة.النتيجة 
إمن  تظهرر لرو  ريرن حسر   ااحت ر   دسرب فرند املشر يخ ولكنر           والث رة  

يقبر وث قة مش يخ  ليس املخت ر     تقنكه و م  من حيث الوث قة  ق مثرة فنن من
                                   تقنَّك.  (2)انن  ني ف ري و روي ه   ن  فوان قن روى فن جعفر نن , فة

  

                                                           

 .79/ 8( التهريب: 1)
 .88/ 3( التهريب: 2)
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 امللحق الثال 

 ه  ميكن أن  ووي من نان من الةبقة السابعة عن وهي  بن حف ؟

قد  خك  بأن وهي  بن حف  من اخلامسة فال ميكن ملن هو من السابعة أن 
  ووي عنمت.

 لكن الظاهو عدش مامية اإلشكال, ولنتكلم يف مقامني: 

 وهي  من الةبقة اخلامسة.يف أص  نون  األولاملقاش 
واألساااس الااذي أعتمااد علياامت يف إثباااع أن وهياا  ماان الةبقااة اخلامسااة هااو 

 , لكنمت وا ميكن املناقخة فيمت.¬روا تمت عن أبغ عبد اهلل وأبغ احلسن 
ولنتكلم تارة بناء  على عدش احتاال وهيا  بان حفا  ماع وها  بان حفا          

 وأخوى بناء  على االحتال. 
 _أما بناء  على عدش االحتاال فووا اة وهيا  بان حفا  عان أباغ عباد اهلل         

باملباشوة وا ميكن اخلدش فيها, فعنمت وإن رنو النهاشغ يف تومجتمت أنامت عروى عان   
ووقاات ع وعااده الخااي  يف رجالاامت ماان أصااحاب   ¬أبااغ عبااد اهلل وأبااغ احلساان 

ثياة ال الفقهيااة  إال أن رلال مل  تمثا  يف الووا اااع يف املصاالر احلد     _الصاالق  
 وال غ ها.  

: قاال  _ اهلل عباد  أبغ عن حف  بن وهي  ع وروى (1)نعم, ورل يف الفقيمت
 ع غ هم من أو بيل أه  من نانوا إرا نفو سبعة عن والبدنة جتز ان البقوة

 باان وهياا  وفيهااا ععاان  (3)والعلاا  (1)بنفساامت أورلهااا يف اخلصااال  لكناامت 
 ع, و نااذلل أورلهااا الخااي  يف_ اهلل عبااد أبااغ عاان, بصاا  عاان أبااغ, حفاا 

 

                                                           

 .191/ 1الفقيمت:  (1)

  .311اخلصال: ( 1)

 .111/ 1عل  الخوائع:  (3)
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 نما يف اخلصال والعل  مع اختالف يف املنت. (1)واالستبصار (1)التهذ  
, _وعليمت ال حيص  الوثوق مبا رنوه النهاشغ من روا تمت عن أبغ عباد اهلل  

فاال  اتم ماا رتا  عليامت مان نونامت مان          _وعد الخي  إ اه من أصحاب الصالق 
  قال., هكذا ميكن أن (3)الةبقة اخلامسة

لايس هلاا موضاوعية, وإمناا      _ولكن ميكن املناقخة بأن روا تمت عن الصالق 
هغ ناشفة عن نونمت من اخلامسة, وميكن االستدالل على أنمت من اخلامسة بأمو ن 

 ذخو ن:  
أّن األعم األغل  من روا اع وهي  بن حف  هغ عن أبغ بص ,  األول:

بسانتني أي   _ة الصاالق  ب  مااع بعاد وفاا    _وهو ون مل  تأخو بعد الصالق 

                                                           

 .112/ 1التهذ  : ( 1)

 .111/ 1االستبصار:  (1)

 عان  الصافار  احلسن بن ( حممد111/ 1جتدر اإلشارة إىل أنمت ورلع روا ة يف التهذ  ) (3)
  خاارئ  الوجا   عان  ساألتمت : قاال  _ جعفو أبغ عن حف  عن وهي  بن احلسني بن حممد

 ولاوئ  عن وسألتمت: قال, فعليمت وضع وإن فلمت ربح إن: قال عليها السلعة و وليمت على الوج 
 . عليمت فيما  ستسعى: قال مثنمت مث  عليمت صار حتى مواله بذلل علم و بيع قد  خرتي

 عان  احلساني  بان  حمماد  عان  الصافار  احلسان  بان  ( حمماد 11/ 3وأورل ر لها يف االستبصار )
مواله  بذلل علم قد و خرتي  بيع ولوئ عن سألتمت قال _ جعفو أبغ حف  عن بن وه 
 عليمت.  فيما  ستسعى: قال مثنمت مث  عليمت صار حتى

لكن مل  ول يف غ  هذا املورل ومل  ذنو أي واحد من الوجااليني روا اة وهيا  بان حفا       
فمان املةماأن بامت وقاوب خلا  يف الساند وواا  ؤ اد رلال ورول روا اة يف            _عن أبغ جعفاو  

( ماان غاا  البعيااد أنهااا نفااس صاادر هااذه الووا ااة ورل فيهااا هكااذا ععناامت  127/ 7التهااذ   )
 رجا   يف _ اهلل عباد  أباغ  عان  بصا   أباغ  عان  وهيا   عان  )احلسن بن حممد بن مساعاة( 

فعليمتع نماا أشا  إليهاا يف     وضع وإن فلمت ربح إن: قال عليها,  دل السلعة يف الوج   خارنمت
 .(111/ 1هامش التهذ   )
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يف  _, فالووا ااة عناامت ال تفااوق عاان الووا ااة عاان الصااالق (1)ساانة مخسااني ومائااة

 .(1)نخفها عن أن الواوي من الةبقة اخلامسة
هااذا بناااء  علااى نااون املااوال ماان أبااغ بصاا  هااو حييااى باان القاساام      ال  قااال

األسدي, ولكن لعلمت لي  بن الب رتي املوالي, فعنمت  قال لو سلم فهو غ  ضاائو  
, فماا رناوه الخاي  يف الفهوسال مان      _بعد عدش ثبوع بقائمت إىل زمان الكااظم   

نهاشاغ  وعده إ اه يف أصحابمت يف رجالامت خماالت لظااهو ال    _روا تمت عن الكاظم 
ال تعاين أنامت بقاغ إىل زمان      _, مع أن الووا ة عن الكااظم  (3)والكخغ و الربقغ

  بقى إليمت من نان من اخلامسة حبي   عد من روى عنمت من السالسة, فتأم !,
                                                           

 بان  إباواهيم  عان , مجيعااا , جعفاو  بان  اهلل وعباد , اهلل عباد  بان  ساعد  عان  روى الكليين (1)
 ابان  عان , سانان  بان  حمماد  عان , ساعيد  بان  احلسني عن, مهز ار بن علغ أخيمت عن, مهز ار

 يف سانة  ومخساني  أربع ابن وهو, _ بن جعفو موسى قب : قال, بص  أبغ عن, مسكان
, 1 ا ازء : الكاايف .  سانة  وثالثاني  مخسااا  _ جعفاو  بعاد  وعااش , ومائاة  ومثاانني  ثالب عاش

 . 9 احلد  , 111 _ جعفو بن موسى احلسن أبغ مولد باب.  1 احلهة. نتاب
 تومجاة  يف ماو  وقاد , حمالة ال حتو ت فيها الووا ة قائال: عوهذه علق عليها السيد اخلوئغ  

 نفساها  يف فالووا اة  رلال  وماع , _ الوضاا  زماان  إىل  باق  مل أ ضااا  أنمت: مسكان بن اهلل عبد
 .ع  وثق مل نفسمت يف سنان بن حممد فعن, ضعيفة
 .ومائة مخسني سنة يف موتمت نون من والخي  النهاشغ بمت صوح ملا خمالفة الووا ة هذه أقول:

إليل أمساء بع  من روى عنهم وهي  بن حف : علغ )علغ بن أبغ محازة( , أباو    (1)
 حسان العهلغ ,عبد اهلل بن القاسم.

 أن النهاشااغ ظاااهو أن وهااو: شاا  هنااا : ع بقااغ111/ 11يف املعهاام:  قااال الساايد   (3)
 ماان الفقهاااء تساامية يف الكخااغ رنااوه أن نمااا, _ عاان الكاااظم  ااوِو مل الااب رتي باان لياا 

 عااده يف الخاي   مان  عوفال  لكناال, رلال   قتضاغ  ¬ اهلل عباد  وأبااغ أباغ جعفاو   أصاحاب 
 لامت  واد  مل فعناا , هاو الصاحيح   النهاشاغ  رناوه  ما أن والظاهو, أ ضاا _ الكاظم أصحاب

 عان  فهاغ , _ الكااظم  عان  بصا   أباو  رواهاا  روا اة  فك  وعليمت . _ الكاظم عن الووا ة
 العاملع. واهلل, القاسم بنحييى 
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ونون ش   من أصحاب اإلماش ال  دل على أنثو من أنمت روى عنمت فال  قال ال 
معتاداا بهاا مان الازمن     إرا مل  صاحبمت مادة    _ صدق أنامت مان أصاحاب الكااظم     

 فتدبو!.
نعم قد  قال نما أشار إليمت السايد األساتار )لامال بوناتامت( لعا  بعا  مان        

ال  تحوج من الووا ة عن أبغ بصا ,   _ تحوج من الووا ة عن اإلماش الصالق 
 ناامت لاايس ناا  ماان  تحماا  الووا ااة  ااووي    نماان نااان شاااباا يف مقتباا  عمااوه, فع   

 عاد   ¬وا ة يف عصو الصالق والكاظم , وعليمت ليس ن  من روى الوbعنهم 
أو ناان   ¬من اخلامساة, با  خصاو  مان روى فعاالا عان الصاالق والكااظم         

 مؤهالا لذلل هو من  عد من اخلامسة, فتأم !
عناامت مثاا  حممااد باان علااغ    (1)الثااانغ: روا ااة ماان  عااد ماان الةبقااة السالسااة   

إىل وهياا  باان   اهلماادانغ فعناامت وقااع يف مخااي ة الفقياامت يف يو ااق الصاادوق       
 _, وال الاا  يف مان  ااووي عناامت  _حفا , وقااد روى اهلماادانغ عان الوضااا   

 اووي عان اهلمادانغ بواساةتني      -وهو من التاسعة-نونمت من السالسة والكليين 
  ووي عنمت أ ضاا, فتأم ! -وهو من السابعة-عالة , والربقغ 

 هذا نلمت بناء  على عدش احتال وهي  بن حف  مع وه  بن حف .

ء  على احتال وهي  بن حفا  ماع وها  بان حفا  نماا رها  إليامت         أما بنا
وهو األقوب فهنائ بع  الووا اع لوه  بن حف  عان أباغ    السيد اخلوئغ 

 باملباشوة هغ:  _عبد اهلل 

                                                           

إليل بع  من رووا عن وهي  بن حف : حممد بن عصاش , علاغ بان حمماد بان عباد       (1)
اهلل اخليا  , حممد بن  وست بان إباواهيم الاورلانغ عان أبيامت , حمماد بان نعماة السالولغ ,          

 الةايوي ,حممد بن علغ الكويف , جعفو بن عثمان , احلسن بن علغ , علغ بن احلسني.
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بان حفا  عان أباغ      (1)محيد بن ز ال عن احلسان بان حمماد عان وها       -1

 .(1)لمت قال: من قال علم اهلل ما ال علم اهتز العوش إعظاماا _عبد اهلل 

قاال:   _بان حفا  عان أباغ عباد اهلل       (3)حممد بن احلسني عان وها    -1
 . (1). احلد  ل: إن القوذن فيمت حمكم ومتخابمت.مسعتمت  قو

 عاان سااألتمت: قااال _ اهلل عبااد أبااغ عاان, حفاا  باان عاان وهاا  روي  -3
.  الح  أن هاذه  (1)فصاعداا...احلد   سل يف: قال ؟  قوأ القوذن نم يف الوج 

 الووا ة موسلة.

 هااا ثبااوع روا ااة وهاا  باان حفاا  عاان أبااغ  وهنااائ روا تااان قااد  تااوهم من 
 باملباشوة إال أنمت ليس نذلل.  _عبد اهلل 

ع وعن حممد بن علغ عن وه  بن حف  عن أباغ   (1)يف ا واهو السنية -1
 إن اهلل خلق العق  فقال لمت أقب  ثم قال لمت ألبو...احلد  .  _عبد اهلل 

ونااذا يف  _بصاا  عاان أبااغ عبااد اهلل  رواهااا عاان أبااغ  (7)لكاان يف البصااائو
 عن البصائو.( 2)الوسائ 

 

                                                           

  وهي  بدالا من وه .عن الكايف 119/ 13يف الوسائ :  (1)
  .3 ح 137/ 7الكايف: ( 1)
( عن البصاائو وهيا  بان    192/ 17( عن البصائو ويف الوسائ  )192/ 13يف البحار )( 3)

 حف  بدالا من وه  بن حف . 

 .113البصائو:  (1)

  .131 /1ياووس:  ابن للسيد اإلقبال (1)

  .313العاملغ:  للحو السنية ا واهو يف (1)

 .191/ 1البصائو:  (7)

 .11/ 1:  الوسائ  (2)



 

 

 815 | الواسطة املبهمة ..
 

 عبااد اهلل أبااغعاان  بعساانالهحممااد باان علااغ باان احلسااني    (1)يف الوسااائ  -1
 ¬حممد بن خالد الربقغ, عن وه  بن حف , عن جعفاو بان حمماد عان أبيامت      

 قال: ال  أن  الضالة إال الضالون.

روى أبو عبد اهلل حممد بن خالد الربقغ رضغ اهلل عنامت عان    (1)لكن يف الفقيمت
 ....احلد  .  _وه  بن وه  عن جعفو بن حممد 

وعليمت ملا نان الصحيح احتال وهي  بن حف  مع وها  بان حفا  فووا اة     
 ثابتة. _وهي  بن حف  عن أبغ عبد اهلل 

لكن املالح  أن ال البية العظمى من روا ااع وهيا  بان حفا  مباا لامت مان        
بالواسةة ومل تثبال روا تامت باملباشاوة إال يف املاوارل      _ناو ن عن أبغ عبد اهلل ع

القليلااة جااداا املتقدمااة فماان القااوب مبكااان وقااوب اخللاا  يف هااذه املااوارل بسااقو    
ومان قاال    _الواسةة, ولعلمت هلذه املوارل نظو من عده مان أصاحاب الصاالق    

 ._بووا تمت عنمت 
ميكاان القااول بااأن وهياا  باان حفاا  ماان اخلامسااة ال لووا تاامت عاان  اخلالصااة 

ب  لووا تمت عمن هو من الةبقاة الوابعاة ومل  ةا  بامت العماو إللرائ       _الصالق 
 ومل  تأخو بعده. _اخلامسة, أو ق  من نان معاصواا للصالق 

 املقاش الثانغ: يف روا ة الةبقة السابعة من الوواة عنمت

الظاهو إلرائ وهي  بن حف  للةبقة السالسة وبقااهه إىل زمان ميكان ملان     
 نان من الةبقة السابعة الووا ة عنمت ورلل ألمو ن: 

أن النهاشغ روى نتابمت عن يو ق احلسن بن مساعة, وهاو احلسان بان     -1
حممد بن مساعة, وهو من السابعة و الخي  يف الفهوسل روى نتابامت عان يو اق    

                                                           

 .11/ 11الوسائ :  (1)

 .191/ 3الفقيمت:  (1)



816 |  
حمماد بان احلساني بان أباغ اخلةااب, وهاو مان الساابعة           حممد بان احلساني, وهاو   

 أ ضاا.

روا اع مان هام مان الساابعة عنامت ناث ة مبثوثاة يف الكتا  ناحلسان بان            -1
نامت املتعادلة تز اد علاى اخلماس      روا اتمت يف الكايف وحاده بعناو   -حممد بن مساعة 

روا اتاامت يف التهااذ    -وحممااد باان احلسااني اباان أبااغ اخلةاااب   - (1)روا ااةعخااوة 
, حممااد باان علااغ الكااويف )أبااو    (3)والةااايوي -(1)ه مخااس عخااوة روا ااة  وحااد

 .(1)مسينة(

 .(1)هذا ومل  وجد وال يف مورل واحد واسةة بينهم وبينمت
ومن الواضح أن روا اع من هم من الةبقة السالساة عنامت ال تاؤثو يف ثباوع     

مت روا اع الةبقة السابعة عنمت, فمن نان من اخلامسة وبقغ إىل السالسة تووي عنا 
 السالسة والسابعة .

 وبهذا  ظهو عدش مامية اإلشكال واحلمد هلل رب العاملني.

                  
 
 
 

 
                                                           

 .. وغ ها. 191,  311, 91/ 1منها الكايف:  (1)

 .. وغ ها. 137,  311, 191/ 1منها التهذ  :  (1)

 .13/ 1التهذ  :  (3)

 .177, 111, غيبة الةوسغ :  379/ 1إرشال املفيد:  (1)

ال  قال ههنا لور فقد اعتمد على روا ة ابان مساعاة يف إثباتهاا, فعنامت  قاال: الكاالش مل        (1)
 عتمد عليها لوحدها وإمنا تخك  هاغ وماا شاانلها قاوائن توجا  الوثاوق بالووا اة وتادعم         

 ظاهو السند بأنمت ال سقد فيمت.
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: 
احلمد هلل مبتدئ النعم ومتمها, والصالة والسالال  لىالا الالنأل ام الم   مالد      
ولىا آله الطيبني الطاهمين. والىعنال  الداممال  لىالا الالدامهم احعالني يتالا  يالا         

 يو  الدين.
هذا هو القسم الثالث وامخري من رجال املستمسك. وهو معقود لالذ م مالن   

وهالو معىالو     من المواة. ومل نتعمض فياله ملالن ر الم      السيد احلكيم تناوهلم 
الوثا    زرارة, او معىو  الضعف  أبي اخلطاب, او معىو  اجلهال   محمالد بالن   
يزيالالد الطالالأو, او الهمالالال  يوإالالف بالالن إبالالماهيم, وإلالالا ا تصالالمنا لىالالا ر الالم مالالن  

ف فيه, وما هو و ان يف وثا ته او ضعفه  ال , مبّينني وجه االختال تعمض له 
منه مع ممالاة إيضايه لىا وفق مبانيه العام  يف معمف  ايالوال الالمواة    مو فه 

واليت تقّدمت يف القسم امول, ومنالّبهني لىالا بعالخل اخلصوتاليايت الاليت ورديت      
 .يف  المه 

ويف اخلتا  ال يسعنا إال ان نكمر لمفالان اجلميال , والرالكم اجلزيال  لذإالاتذة      
ذا املرالالمو , ونسالالأله تعالالاز ان يزيالالد يف تالالوفيقهم وان  وامخالالوة القالالاممني لىالالا هالال 

 يبارك هلم يف او اتهم, فإنه ولي التوفيق.      
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 أبان بن عثمان -1

أباان بان عثماان ر أاو أبا  ع اص ر  أكافة رسك ها  اراكواا صاا    رس  ااو            
, مار   هيهاة ساة أكال,  ساة   ااب       ¬ أخوى, من أكحاب رس ادق  رسكاام  

 .(1) رملعاد  رملغازي  رس ها   رسريهف   رسود حرن   ري جيمع ههة رمل صأ 
 قاص  قااع رسكا ك    اال ماان  ماق اة  أمامه ااةه أمااا  ماق اة هفعااصك رس و ااه      

أىل  ماق اة قااً       عفهاا    فمات م يصمي رسوجال.  قص ذهب رسرهص رحلكاه   
...  حن هاا كاحا     ¬)مثل كحهح أبان بن عثمان عمن أخاه  عان أحاصهما    

 عفي بن ايطني  أمساعهل بن رسفضل  غريهما. هإن   راا  هار      عمو بن ازاص
ر ج   سالس  صاىبو    د رس يها .  هام  ها  أعهاان أفا  رحلاصا   أمواا  ر           

 .(2)صعاىل عفو ح سة  حورمة(
مل ا عاو  كاوًا  ملىخال ذسا ,  حتكان و اهل  ماق اة عفاو  ها            سكوة 

 ب ج   م م   - رسيت صيصمت   رمل ح  ر  ل - م انهة 

أن أبان بن عثمان من أكاحاب رمجاااا رسالان ذ اوه  رسك اي         ر  ل 
باىن أاعات رسع ااب  عفاو ص احهح ماا        _ضمن رسر   من أكحاب رس ادق 

.  قااص رفاا فاد رسرااهص (3)ا ااح عااوا   رس  ااصا  ملااا اي س نااة  أقااو ر  اا  باسفيااة  
من ذس  أن رس جة   أاااا رسطاًفا  ماا عمفعا  عان حاا   مان مزااص          رحلكه  

  سا    خ ا ا ر اه    -رس ث ت  رمجصيان  رسض ط بوحا    اويفا ن أ  عان ميا      
 .(4)-رسلي اويف نة

                                                           

,   جال رسهقاي   441/511,   جال رسك ي  161/33   فاس  أبي غاسب رسز ر يم   (1)
 . 164/1886,   جال رس هخ  19/62,  رسفاوفت  13/8,   جال رسوجاشي  235/191

 .6/113( رملر مر   2)
 .251/501(  جال رسك ي  3)
 .4/180,  اموظو  جمف  د رفات عفمه   1/426( رملر مر   4)
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ومن  ان هذا شأنه فهو من الثقالايت لتصالديق الطامفال  لاله والتقادهالا يف يقاله       
 التثبت والتقان والضبط.

الذين  ي  فاليهم  إنهالم ال يالموون     -ث  رواي  امجال  من املرايخ الثال الثاني 
واتحاب الحا  وإامم الثقايت. وهذا  ىاله وإن  الان    -وال يمإىون إال لن ثق 

إال وثو هم بالمواي  لنه ولو لقيا   المامن اتفا يال  خاتال  بالنف       ال يعطي لند  
ان روايتهم لن الماوو  د تؤشم لوثا ته يف نفساله يف   اخلأ, إال إنه  د ظهم منه 

انضمت إليها  مامن اخمى  كثمة رواي  بعضهم لنه او انه روى لناله حىال     يال
 .(1)منهم

وهالالو ياتالال  يف ابالالان فقالالد روى املرالالايخ الثالثالال  الالالذين  يالال  فالاليهم إنهالالم ال     
حيعا  لنه و د ا ثم ابالن   -ابن ابي لمري والبزنطي وتفوان -يموون إال لن ثق  

, وروى لناله  (3)أناله مالن مرالا ه   مصالميا  يف بعضالها ب   (2)ابي لمري من المواي  لناله 
مضالافا  إز   -¬َمن هالو مالن اتالحاب الحالا  مالن اتالحاب الكالاظم والمضالا         

يون  بن لبد المأن واحلسن بن  بوب ولبد اهلل بالن املغالرية.    -املرايخ الثالث 
وروى لنه من إامم امجالال  الثقالايت جعفالم بالن برالري واحلسالن بالن لىالي الوشالا           

بن الوليد البجىي اخلزاز وموإالا بالن القاإالم    وليسا بن هاشم الناشمو و مد 
 .(4)وغريهم

 لىالالا ابالالان, فقالالد ر الالم  يف اخلالتالال  يف القسالالم  التمالالاد العالمالال   الثالالالث 
 الالالذو الالالد  ملالالن يعتمالالد لىالالا روايتالاله,  مالالا تالالحح  ميالالق الصالالدوق   (1)امول

                                                           

 .4/192ويمنظم  جمى  دراإايت لىمي    14/445و  1/246و  1/192( املستمسك  1)
 .1/211( تعىيق  الوييد  2)
 . 2/ اجملى  الثاني/  6, وامالي الصدوق  ا43/ باب اربع /  1/218( اخلصال  3)
 .1/149( يمنظم  بق  ابان يف معجم رجال احلديث  4)
 .54/121( اخلالت   1)
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مالن   وابان فيهمالا. وهالذا لنالد      (2)و ميقه إز العال  بن إياب  (1)إز ابي مميم

. هالذا  (3)القمامن لىا الوثا   الاليت التمالد لىيهالا منضالما  إز  المامن اخالمى       حى 
 لن وثا   ابان. 

هنا انه جعال  )ابالان( يف حىال  مالن وتالفهم       واملاليظ من السيد احلكيم 
بأنهم اجال  واليان أىال  احلالديث وامنالا  اهلل لىالا ياللاله ويماماله, ولكالن مل        

وإلالا ورديت يف يالق بعالخل مالن      يمد شي  من هذ  اموتاف تمًا  يف يق ابان
, ولعالال  منرالالأ توتالاليفه بالالذلك هالالو تصالالديق الطامفالال  متالالحاب (4)ر الالمهم  الالزرارة

 د ينتز  اوتافا  هالي مالن تعالبري      الحا  وال مار هلم بالفقه, ومنه يمعىم انه 
 وال يتقيد بتعابري المجاليني يف ر م اموتاف املادي .

او ممالن و الف   -ه  الان ناووإاليا    واما إماميته فقد و الع خالالف فيهالا فقيال   بأنال     
  انكالالم بالالال)ناوو,(, يسالالما البصالالمة اهالال  مالالن لمجالال  تبعالالا  _ اهلل لبالالد ابالالي لىالالا
bوزلالم اناله غالالاب لالن امنظالار, واناله هالالو القالامم مالن آل  مالالد         _ موتاله 

 (1)- 
اإتنادا  ملا نقىه الكري لن  ) مد بن مسعود  ال يدثين لىالي بالن احلسالن  الال      

ن مالوز ييىال , و الان يسالكن الكوفال , و الان مالن         ان ابان من اه  البصمة, و ا
 .(6)الناووإي (

بنا لىا  ونه إماميا  ييث لالّد خالأ  مالن الصالحيح      إال ان السيد احلكيم 
لىا ما تقد  لنه, ب  جع  بعخل امخبار اليت و ع فيها )ابان بن لثمان( موثقا  

                                                           

 .4/23الفامدة الثامن  ومريخ  الفقيه  438( اخلالت   1)
 .4/126ثامن  ومريخ  الفقيه  الفامدة ال 442( اخلالت   2)
 .4/168, ويمنظم  جمى  دراإايت لىمي   8/341و  1/361( املستمسك  3)
 .150/286( رجال الكري  4)
, واملىالالال  582 456/581و  431/656( يمنظالالالم يف معنالالالا الناووإالالالي  رجالالالال الكرالالالي     1)

 .1/168والنح   
 .418/660( رجال الكري  6)
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ن احلسن بن   )اما الثاني  فمواها الريخ بأإناد  لن لىي بمن غري جهته.  ال 
فضال لن العبا, بن لامم لن ابان بن لثمالان لالن منصالور بالن يالاز  لالن ابالي        

... وال  فا ان الالز  لّد المواي  الثاني  من املوثق لوجود لىي بالن  _لبد اهلل 
يكالم لىالا الموايال  بكونهالا موثقال  مالن غالري         فاملاليظ انه  (1)فضال يف إندها(

 جه  ابان.
رغالالم تالالح    -إالالتناد إز مالالا ر الالم  الكرالالي   ولعالال  الوجالاله يف اخلالالد  يف اال 

 (2) مالا ر الم رلالك الوييالد واملامقالاني     -لد  الوثوق بكىمال  )الناووإالي (    - ميقه
الكري   تاب )ويف   امردبيىي احملقق ر م  ملا القادإي . لن تصحيفها اليتمال

 ابال  , مؤيالدا  (3)الذو لندو   ي    ان  ادإيا  او مالن القادإالي  فكأناله تصالحيف(    
 ممالا يالدلم   لرالم  اثنالا  ان امممال   مالن  _ لبالا م الالن   زرارة لن لثمان بن اناب روا 

_ الصادق لىا و فه لد 
لالذ م   مبالدميا   امُلعالد   تاباله  يف لاله  النجاشالي  وبذ م ,(4) 

 .(1)إىفنا املصنفني, ومل يمرم إز  ونه لىا غري مذهب المامي   عادته يف غري 

 إبماهيم بن لبد احلميد -2

 يد امإدو, موالهم  ويف الا ي, يموو لن الصالادق إبماهيم بن لبد احلم
 , الشالك يف وثا تاله  مالا تالم  بهالا     (6)له  تاب, يموياله لناله حالال     ¬والكاظم 

 . ونقال  (5)فقد ن  الريخ لىالا وثا تاله  الامال   )ثقال  لاله اتال (       ,السيد احلكيم 
 

                                                           

 .14/161( املستمسك  1)
 (.b )ط. مؤإس  آل البيت 3/136, تنقيح املقال  39ق  الوييد  ( تعىي2)
 .9/323( جممع الفامدة والأهان  3)
 .44/ 12/ ابواب 2/458( اخلصال  4)
 .13/8( رجال النجاشي  املقدم  و 1)
 .332/4965, ورجال الريخ  20/25( رجال النجاشي  6)
 .15/12( الفهمإت  5)
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 .(1)الكري لن الفض  بن شاران  )انه تاحل(

يالالا  ملالالا نقىالاله الكرالالي لالالن نصالالم بالالن   نعالالم   الالد  الالد  فيالاله مالالن جهالال   ونالاله وا ف 
 ما ر م رلك تايب املدارك, ورد لىياله   (3), ور م  الريخ يف رجاله(2)الصبا 

بعالالد نقالال   المالاله بأنالاله غالالري  الالاد  مالالع الوثا الال   الالامال   ) عالالن يف   السالاليد احلكالاليم 
 وا فالالي وان يف رجالالاله جعفالالم بالالناملالالدارك يف إالالند  بأنالاله إبالالماهيم بالالن لبالالد احلميالالد 

 .(4)جمهول لكن امول غري  اد  مع الوثا  (بن يكيم وهو  مد 
بناؤ  لىا  ون إبماهيم وا فيا  التمادا  لىا نصم بالن الصالبا     ويظهم منه 

 إر ال يبعد التماد الريخ لىيه ايضا  فيما ن  لىيه يف رجاله من وا فيته.
هذا, و د تقد  توجيه لد   اديي  فساد العقيدة مع ثبويت الوثا   بنالا   لىالا   

ي  خأ الثق  بعمو  ادلته لىثق  الفاإد العقيالدة, ولىالا مسالىك يجيال      مسىك يج
بأنه يتحقالق بهالا الوثالوق املعتالأ يف      - ما لىيه السيد احلكيم  -اخلأ املوثوق به 

 .(1)احلجي  يتا لو  ان املخأ فاإد العقيدة

 إبماهيم بن  مد اهلمداني -3

 b واهلالادو  واجلواد المضا الما  اتحاب من  مد اهلمداني, بن إبماهيم
 

 

 

 .(8)والنجاشي (5),  ما ن  لىا رلك الكري(6)و ان و يال  لىنايي  املقدإ 

                                                           

 .446/839( رجال الكري  1)
 .446/839رجال الكري  ( 2)
 .332/4945( رجال الريخ  3)
 .11/216( املستمسك  4)
 .1/263( يمنظم جمى  دراإايت لىمي   1)
 .383/1635و 35/1111و 312/1210ال الريخ  ورج ,18, 16, 14( رجال الأ ي  6)
 .608/1131( رجال الكري  5)
 .344/928( رجال النجاشي  8)
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وإبالالماهيم بالالن  مالالد مل يالالمد فيالاله توثيالالق تالالميح يف  ىمالالايت متقالالدمي لىمالالا      
و الالد روو هالالذا الالالن  بطالالميقني,   _المجالالال وإلالالا يوثالالق لىالالن  لالالن املعصالالو    

 وهما 
د بالالن مسالالعود يالالدثين لىالالي بالالن مالالا روا  الكرالالي لالالن  ) مالال الطميالالق امول 

 مد  ال  يدثين  مد بن اأالد لالن  مالد بالن ليسالا لالن ابالي  مالد الالمازو          
فورد لىينالا رإالول مالن     -بالعسكم- ال   نت انا واأد بن ابي لبد اهلل الأ ي 

المج  فقال لنا  الغامب العىي  ثق  وايوب بن نو  وإبماهيم بن  مالد اهلمالداني   
 .(1)إحاق ثقايت حيعا (واأد بن أزة واأد بن إ

 غيبالال  لالالن  )اأالالد بالالن إدريالال  لالالن   مالالا روا  الرالاليخ يف ال  الطميالالق الثالالاني  
بن  مد بن ليسا لن ابي  مد المازو  الال   نالت واأالد بالن لبالد اهلل      اأد 

بالعسكم فورد لىينا رإول من  ب  المجال  فقالال  اأالد بالن إإالحاق امشالعمو       
 .(2)ن اليسع ثقايت(وإبماهيم بن  مد اهلمداني واأد بن أزة ب

لىالا هالذ  الموايال  يف توثيالق المجال   مالا        والظاهم التماد السيد احلكاليم  
يىمح إليه تعبري  بال)الثقايت( الوارد يف ن  المواي  ييث  ال  )واما إبالماهيم فهالو   

لكالن  الد يتوجاله الشالكال يف الطالميقني لالوجهني  تصالني         (3)من الو ال  الثقايت(
 وآخم مررتك.

 فإّنه القمي( فريوزان بن  مد بن )لىي جه  من فهو الكري بطميق املخت  اما

 .(1)ر  او مد  غري من رجاله يف الريخ  ر م  و د .(4)العياشي لنه يموو من

                                                           

 .115/1013( رجال الكري  1)
 .415( الغيب   2)
 .14/159( املستمسك  3)
 .210/351و 209/369و 4/1( ينظم  رجال الكري  4)
 .429/6164( رجال الريخ  1)
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مّناله مالن      اّن الظاهم وثا ته لىا وفالق مبالاني الساليد احلكاليم     ويدفع رلك

 .(1)مرايخ العياشي املعتأين ييث ا ثم من المواي  لنه
والالذو وتالفه الراليخ يف رجالاله بأناله  لالديم       –أدويه بن نصالري  اّن  ويؤيد 

التمد لىيه يف متييالز   -(2)النظري يف زمانه,  ثري العىم والمواي , ثق , يسن املذهب
مالك بن الني مما يكرف لن )ان  وله معتمد لىيه لند , واّنه  ان لاملا  بالأيوال  

 .(4)ه يف الوجيزة( وايضا  ان العالم  اجملىسي يكم حُبسن يال(3)المجال

 واما املخت  بطميق الريخ فمن جهتني, هما 

وهالالو مالالن الطبقالال   (1)(460الرإالالال لعالالد  إمكالالان روايالال  الرالاليخ )املتالالوفا   ا 
الالذو هالو مالن     (5)هال(306مباشمة لن اأد بن إدري  )املتوفا   (6)الثاني  لرمة

 .(8)الطبق  الثامن 
ى تعويخل  المق الراليخ يف   من انه يم ما تقد  لن السيد احلكيم  ويدفعه 

و ميقه يف الفهمإالت هالو  )احلسالني بالن لبالد اهلل       (9)بقي   تبه بطم ه يف الفهمإت
 .(10)لن اأد ابن جعفم بن إفيان البزوفمو لن اأد بن إدري (

                                                           

 وغريها. 68/112و 64/113و 44/93و 39/80و 6و 4/1( ينظم  رجال الكري  1)
 .6054/ 421( رجال الريخ  2)
 .119–118/ 12( معجم رجال احلديث  3)
 .219, وينظم  تعىيق  الوييد  261/1283( الوجيزة  4)
 .148/46( خالت  ام وال  1)
 .268-1/265( اإانيد الكايف  6)
 .64/81, والفهمإت  92/228( رجال النجاشي  5)
 ) طوط(. 189(  بقايت من ال ًضم  الفقيه  8)
 .1/312( يمنظم  جمى  دراإايت لىمي   9)
 .64/81( الفهمإت  10)
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فياله البزوفالمو, ومل يالمد     - مالا لمفالت   -ان  ميق الريخ يف الفهمإالت   ب 
 .(1)فيه توثيق

ى لنه حى  من امجال ,  الراليخ املفيالد   بأن البزوفمو رو وحتكن ان يدفع 
واحلسالالني بالالن لبيالالد اهلل الغضالالاممو يف ا ثالالم مالالن  ميالالق لىرالاليخ والنجاشالالي إز        

, (4)و الد تالميم لىياله الراليخ يف الغيبال       (3), و ونه شيخ إجالازة (2)اتحاب الكتب
 وخصوتا  رواي  امجال  يف يال انضمت إليها  مامن اخالمى فإناله ممالا يوظفاله     

 ر المواة.يف اإتفادة التبا
إر ان جهالالالال  البزوفالالالمو ال تضالالالم يف التبالالالار الموايالالال ه    وحتكالالالن ان يضالالالاف 

دور  يف نق  امخبار  ان شمفيا  وجملالمد اتصالال السالند لعالد   وناله مالن        الظاهمان
بالالالوثوق يف الموايالال  وإن  الالان هالالو يف  لنالالد  املالالؤلفني, ولعالال  رلالالك  الالان  افيالالا   

 .  فظهم إمكان احنالل الشكالني املختصني إندها.
واما الشكال املررتك فهو من جه  ابي  مالد الالمازو املالذ ور يف الطالميقني     
فإنه جمهول مع لالد  تالوفم  المامن حتكالن ان تمعطالي التبالار , ولكالن لعال  الوجاله يف          

لىا المواي  مع وجود ابي  مالد الالمازو اجملهالول هالو       التماد السيد احلكيم 
 يالالث جعىالالها مالالدر ا  لوثا الال      لىيهالالا يان الظالالاهم مالالن الرالاليخ يف الغيبالال  التمالالاد    

اأد بن إإحاق ومن معه  امال   )و د  ان يف زمالان السالفما  املمالدويني ا الوا      
ثقايت تمد لىاليهم التو يعالايت مالن  بال  املنصالوبني لىسالفارة مالن امتال ... ومالنهم          
اأد بن إإحاق وحال  خمج التو يع يف مديهم, روى اأد بن إدريال ...  

                                                           

 .410/1914( رجال الريخ  1)
وغريهالالالالالا,  132و  64و  61و  19و  11و  44و  15و 13( رجالالالالالال النجاشالالالالالي  الالالالالالم م   2)

 .50/ 1/181, والتهذيب  51و  65و  19و  14و  12و  32و  2والفهمإت  
 . 410/1914, ورجال الريخ  98/228( رجال النجاشي  3)
 .365( الغيب   4)
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واأد بالن   (2)ان يف إند المواي  اأد بن إدري . مضافا  إز (1)ور م اخلأ...(
وهما من امجال  امليان خصوتا  وان اأد لممف بترالدد    (3) مد بن ليسا

  لالّد إبالماهيم ابالن  مالد يف القسالم      يف اخلالتال  , وان العالم  (4)يف امم المواي 
يف امول نا ال  لىمواي  املذ ورة لالن الكرالي مالن غالري ان  الد  يف إالندها  اليال         

وملا ر م  املامقاني يف التنقيح من التعىيق لىالا   (1)بيان املو ف منه إز  تابه الكبري
 ميقهالا   يف بأن فيها  (6)يف تعىيقته الثاني الرهيد )ومنا ر   امال   إندها يف املنا ر 

فيه )وجمهول العدال ( وجمهول احلال.  د دفعها يف احلاوو بأن مالا   من هو مطعون
.(5)ري واضح(ر م  يف السند غ

وإن  الان   ,والظاهم ان هذ  املؤشالمايت جعىالت مالن الموايال  موثقال  لنالد        
 فيها ابو  مد المازو )اجملهول(.

 إبماهيم بن مهزيار -4

إبماهيم بن مهزيار ابو إإحاق امهوازو له  تاب البرارايت, ر م  متقالدمو  
 .إال ما إيأتي لن الكري ( 8)المجال من غري مد  او ر 

 لتمالادا  لىالالا  المامن رم الميت يف يقالاله,   وثا تاله ا  الساليد احلكالاليم   و الد اختالار  
  )وهالالذان اخلالالأان رواهمالالا الرالاليخ لالالن  مالالد بالالن لىالالي بالالن  بالالوب لالالن   الالال 

                                                           

 .415و  411( الغيب   ا1)
 .64/81لفهمإت  , وا92/228( رجال النجاشي  2)
 .60/51( الفهمإت  3)
 .4/188( يمنظم  جمى  دراإايت لىمي   4)
 . 12/23( خالت  ام وال  1)
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إبماهيم بن مهزيار, و ميقه إليه تحيح, ورواهمالا الصالدوق ايضالا  لناله و ميقاله      
تالب  ايضا  تحيح, واما إبماهيم فهو من الثقايت, ويف احلدامق  )انه من الىا مما

الصالالح (, ولالالن لىالالي بالالن  الالاوو, يف  تالالاب ربيالالع الرالاليع   )انالاله مالالن إالالفما          
الصايب وامبواب املعموفني الذين ال  تىف االثنا لرمي  فاليهم(, و الد تعالمض    

 .(1)يف مستدرك الوإام  لذ م القمامن الدال  لىا وثا ته. فماجع(
يسالب  - و ب  لمض  مامن وثا ته ينبغي التنبيه لىا ان يف العبالارة املالذ ورة  

تقدحتا  وتأخريا , وانهالا  انالت يف امتال  بتقالد   ولاله  )ويف احلالدامق...(        -الظاهم
لىالالا  ولالاله  )وامالالا إبالالماهيم فهالالو مالالن الثقالالايت( لتكالالون العبالالارة هكالالذا  )ورواهالالا     
الصدوق ايضا  لناله و ميقاله ايضالا  تالحيح, ويف احلالدامق  )اناله يف الىالا مماتالب         

لىي بن  الاوو, يف  تالاب   لن , والصح ( واما لىي بن إبماهيم فهو من الثقايت
متعىقال  بصالح     -بعالد مماجعتهالا  -ربيع الريع ...(, من لبالارة تالايب احلالدامق    

ال بوثا ال  إبالماهيم. ونال  لبالارة      -اليت ر مهالا  البال   - ميق الصدوق إز إبماهيم 
الالاليت ر مهالالا تعقيبالالا  لىالالا تضالالعيف تالالايب املالالدارك خلالالأين  -تالالايب احلالالدامق 

.. إن اخلالأين    )ا ول  فياله -إبماهيم بن مهزيار نرواهما لن الكايف والتهذيب ل
وإن  انا ضعيفني بنا   لىا نقىه هلما من الكايف ) مد بن ًيالا لمالن يدثاله لالن     
إبماهيم بن مهزيار( إال انهما يف من ال ًضم  الفقياله تالحيحان فإناله رواهمالا فياله      

وهالو يف   لن إبماهيم بن مهزيار و ميقه إلياله يف املراليخ   ابالو  لالن احلمالريو لناله      
 .(2)الىا مماتب الصح (

فهم من لبالارة احلالدامق ان احلكالم بألالميال       لع  السيد احلكيم  إن  ىت 
 تح  الطميق شامٌ  يتا لبماهيم.
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إنه خالف ظاهم العبارة ويؤيد   ولاله يف احلالدامق  )مالا روا  الراليخ يف       ىتم 

لصالحيح لالالن  و )روى املرالايخ الثالثالال  يف ا  (1)الصالحيح لالن إبالالماهيم بالن مهزيالالار(   
واإتعماله لصيغ  )الصحيح لالن إبالماهيم( دون )تالحيح     (2)إبماهيم بن مهزيار(

يالمى تالح  الطميالق إز إبالماهيم, وامالا       إبماهيم( يرهد بأن تايب احلالدامق  
 .هاإبماهيم نفسه فغري مرمول ب

احلدامق  تايب تصحيح من جيع  مل  احلكيم السيد ان رلك  لىا ويرتتب
 ي وثا   إبماهيم لىا ما يوهمه تمتيب العبارة املذ ورة.إيدى القمامن اليت تعط

مالا  الاله ابالن     واما القمامن اليت ر ميت يف إفادة وثا   إبالماهيم فالذ م منهالا    
هالالالال( يف إبالالالماهيم وايالالالال يف مماجعالالال  البقيالالال  لىالالالا )خامتالالال (  664 الالالاوو, )يت  

, ومالا ر الم  تالايب املسالتدرك هالو لبالارة لالن إالت  امالور,          (3)مستدرك الوإام 
وهالي  الايتي   الال يف خامتال       ونبني ياهلالا وفالق مبالاني الساليد احلكاليم       نذ مها

 املستدرك  تستظهم وثا   إبماهيم من امور 
 _ الصالايب  إفما  من انه الريع   ربيع يف  اوو, بن لىي السيد  ول ا 

 وامبواب املعموفني الذين ال  تىف االثنا لرمي  فيهم.

هالال( يف  148-460احلسالن الطأإالي )  إن هذا القول إلا هو لىفض  بن  ا ول 
  تابه )الال  الورى بألال  اهلدى( ييث  ال فياله  )وامالا غيبتاله الصالغمى منهمالا     

موجودين وابوابه معالموفني ال تتىالف الماميال      _فهي اليت  انت فيها إفماؤ  
لكالن   ,(4)فيهم, منهم... إبماهيم بن مهزيار( _القامىون بإمام  احلسن بن لىي 

  تالالاب )ربيالالع الرالاليع ( املنسالالوب البالالن  الالاوو, لالالي  مالالن تأليفالاله,مالن املعىالالو  ان  
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وإلا هو  تاب )إلال  الورى( لىطأإي  ما َبيََّن رلالك تالايب املسالتدرك نفساله     
بأنه إلا نسب البن  الاوو, مناله وجالد  وجعال  لاله مقدمال  ر الم امساله يف ريىالها.          

 .(1)فتموهم ان الكتاب له
يف نقال  هالذا    ق الطأإالي  هالال( إالب  445-365ثم إّن ابالا الصالال  احلىالأل )   

الوتف يف يق إبماهيم بن مهزيار  امال   )واما شهادة املقطو  بصد هم فمعىالو   
حالال  مالن    _لك  إالامع مخبالار الراليع  تعالدي  ابالي  مالد احلسالن بالن لىالي          

اتالالحابه جعىالالهم إالالفما  بينالاله وبالالني اوليالالامهم واممنالالا  لىالالا  الالبخل ام الالا,        
مالالا يمؤدونالاله لنالاله إز شالاليعته, وان هالالذ   وامنفالالال, وشالالهادته بإحتالالانهم وتالالد هم في 
... واجلمالال  املالذ ورة ابالو هاشالم     _اجلمال  شهديت بولالد احلجال  بالن احلسالن     

 .(2)داود بن  اإم اجلعفمو... وإبماهيم بن مهزيار...(
و الان مالن   -ما يف الكري يدثين اأد بن لىالي بالن  ىثالو  السمخسالي      ب 

  يالدثين إإالحاق بالن  مالد     و الان مأمونالا  لىالا احلالديث,  الال      -القو  او الفقها 
البصمو  ال  يدثين  مد بن إبماهيم بن مهزيار  ال  إن ابي ملا يضالمته الوفالاة   
دفع إلّي ماال  والطاني لالم  ومل يعىالم بتىالك العالمال  إال اهلل لالز وجال , و الال        
من اتاك بهذ  العالم  فأدفع إليه املال,  ال  فخمجت إز بغداد ونزلت يف خالان,  

ليو  الثاني إر جا  شيخ ودق الباب, فقىت لىغال   انظالم مالن هالذا     فىما  ان يف ا
فقال  شيخ بالباب فقىت  ادخىه, فدخ  وجى  و الال  انالا العمالمو هالايت املالال      

 .(3)الذو لندك وهو  ذا و ذا ومعه العالم   ال  فدفعت إليه املال
 و ميقهالالا ضالالعيف يهالالال  إإالالحاق بالالن  مالالد البصالالمو و مالالد بالالن       ا الالول 
 .(4)ل العالم  بعد نق  اخلأ يف اخلالت   )ويف الطميق ضعف(إبماهيم,  ا
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او  -رواي  امجال  لناله  عبالد اهلل بالن جعفالم احلمالريو يف هالذا الطميالق         جال 

ويف الكالايف يف بالاب مولالد احلسالن بالن       -(1) ميق الصدوق إز إبماهيم بن مهزيالار 
_لىالالي 

يالاله , ويف الفهمإالالت يف تمحالال  اخ(3), وبالالاب مولالالد فا مالال  الزهالالما  (2) 
ويف  (1). وإعد بن لبد اهلل  ما يالأتي يف  ميالق الفقاله إز لىالي بالن مهزيالار      (4)لىي

 ويف البابني املذ ورين. الفهمإت يف تمح  اخيه لىي
و مد بن لىي بن  بوب يف التهالذيب يف اواخالم  يفيال  الصالالة مالن ابالواب       

 . (5)وباب الزيادايت يف فقه احلج (6)الزيادايت وباب وتي  النسان لعبد 
 يف الكالالايف يف بالالاب مولالالد   -والظالالاهم انالاله ابالالن ليسالالا    -د بالالن  مالالد  واأالال

_احلسني  
 .  (9)بن لبد اجلبار  ما يف النجاشي يف تمحته و مد (8)

وبالاب الكفالارة لالن خطالأ      (10)و مد بن اأد بن ًيا يف اواخم باب الذبح
 لالب   تبصار يف بالاب الويف االإ (12)بالمض من التهذيالوباب ال مار يف امل (11)احملم 
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 ومن روايته عنه يظهر األمر. (1)اخلامت للمحرم
ويضوواإ  ه الوواألج األوووثج والمدووا  حلمووا صوون ا  وون ال وو ار     أقوو:  

 .(4)والعباس صن معروإ   األخري (3)وكما  الاين (2)العي:ن
أنه يرى جمرد رواية األووثج والمدوا     الذا، و ن تدام عن ال يا ا كيم 

صوه أو ربو؛ ال ألمتموا  ووو:  الواألج األووثج صوه         عن شخص أل ت:وو  ال:وو:   
جيعو  مون كلوز وورج قرينوة         ص ب  مداما  صعيا  يكمور ييهوا اخل,ول، لكنوه     

الكشف عن اعتبار الراوي   ما  انضمت  ليوه قورا ن أخورى كروايوة أكمور مون       
 .(5)ولي  وودة عنه و كمار صعضهم من الرواية عنه وما  ه كلز

 روايوة الواألج األووثج والمدوا  مشو :عة صدورا ن أخورى       و  املدام ملا كانوت  
 . وأن صعضووهم أكموور موون الروايووة عنووه   كمد:لووة اصوون سوواووس الوو  ندلووها     - 

كعبا اهلل صن وع ر ا مريي، وسعا صن عبا اهلل كما أنه روى عنه غري واما مون  
كانوت   -مضوايا  ملوا سويلتن مون الدورا ن      -كما عريت أمساجالم-األوثج والمدا  

ة األوثج من املاشرا  املعتماة   املدام   الكشف عون وواقوة  صورااليم صون     رواي
 مهريار.
نو:ادر   صام  يإنه األمر يظهر عنه روايته .. ومنحييى صن أمحا صن )حلما د 

 صلن ييه  شعارا  صال:واقة(. (6)ا كمة ومل ي تمن:ا روايته وصرح األستاك األك؛
 موون روايووا   ووتمَنمموون مل ُي كوويم أن م:قووف ال وويا ا  (7)وقووا موورض أيضووا 
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كتاب نوادر احلكمة هو نفس رأيه يف رواية األجالء وأنه ال يدل  لىدو وقا دة  د      
مل يستثنوا الحتما  استناد القميني يف االسدتثناء لىدو  قدل اع دةيدلث يكثدا  ي دا       
اخلطددك كوىددو الاوايددة بددا يوجددد  ددةف ا كةددلد   اد  ددا  ددا يددل  لىددو ال ىددو أو    

 ء  اينددة نكدد  أش  ك دد جيةددم  دد  لددلد االسددتثناء جدد  , هددو التوىددي ن نةدد 
لنده يف ممدل    ل  وقا ة الااوي يف نفسه كما  دا   - نضمة  ع غريها    القاائ  -

 ن, وسيك ي(1)د  أمحل الةىوي
و ل ا ضح أش يف املقاد هناك  اائ  أخاى  نضمة لةلد اسدتثناء  ددااهي  دد     

هدي  دا  قدلد  د   قولدة ادد   داوو            يار    رواياع كتاب نوادر احلكمة و
 ورواية األجالء لنه ودةض آخا سيك ي    القاائ ن

 ا يف الت دييد يف كتداب الويدايا: لد  ممدل دد  لىدي دد  م دوب لد             هد:
أش  والك لىي د     يار أويو أش حيج  _ دااهي  د     يار  ا : كت ت  ليه 

اي  دينارًا, وأنه  ل انقطع لنه     يةة ييَّا ردة ا  ىل حجه يف كم سنة  ىل ل 
 ايق ال صاث  تضالفت املؤونة لىو النا  ولديس يكتفدوش دالة داي , وكديل      

: ُيجةم قدال  حجدج حجدتني  ش    _أويو للث     والي  يف حج  ؟  كتد 
 ن(2)شاء اهللننن اخلرب, و يه  شةار دكنه كاش ويي أخيه لىي

ىو وقا ة  دااهي  د     يدار   ش متا ية االستفادث    اخلرب يف اللاللة ل أ و :
  تو   لىو أ اي :  

( 3)   يدار  د  كةىي الثقاع األجالء األلياش ألحل وييًا ال وص كوش أش أ:

 وأ انتهن ققته ل  يك   لىيه شكنه اهي    التماد أش ج ة    وقا ته لىو يل 
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اال تفا  من امخبار با يدل لىا وثا ال  الالماوو او يسالنه ولالو  الان هالو        ب 
إر اخلأ الالدال لىالا ان إبالماهيم  الان وتاليا  مخياله لىالي بالن          - ما يف املقا  -فيها

 مهزيار إلا روا  إبماهيم نفسه, ومل يتضح من ماليظ   ىمايت السيد احلكاليم  
 ما هو مو فه من هذين امممين.

هذا, وحتكن ان يمركك يف دالل  اخلأ املذ ور لىا  ون إبماهيم  الان وتاليا    
يمعطيه ان لىي بن مهزيار اوتا بأن ًالج لناله بكالذا و الذا ومل     مخيه إر غاي  ما 

 يدل بوضو  لىا ان وتيه  ان هو إبماهيم بن مهزيار.

 .(2)وفيه إبماهيم (1)ان العالم  يكم بصح   ميق الصدوق إز حبم السقا و 

ويضالاف ان العالمال  يف اخلالتال  ر الم إبالماهيم بالن مهزيالار يف القسالم          ا ول 
 .(4)الد  ملن يعتمد لىا روايته او تمجح لنه  بول  ولهمنها الذو  (3)امول

انه التمد لىا  ول متأخمو المجال  العالم  منضالما  إز   و د تقد  لنه 
. (6) مالالا يف لىالالي بالالن  مالالد بالالن  تيبالال  (1) الالمامن اخالالمى يف ترالالخي  يالالال الالالماوو

 وإيأتي.
 واملتحصال  مالن متابعال  مالا ر الم  تالالايب املسالتدرك يف اخلامتال  اناله ر الم إالالت          

 -منضم  - منها اربع  متامي  والظاهم نظم   يف مهزيار بن إبماهيم وثا   تفيد امور
 قولالالال  ابالالالن  الالالاوو,, وروايالالال  امجالالالال , . وهالالالي  ميف نظالالالم السالالاليد احلكالالاليم 

 ولالالد  اإالالتثنامه مالالن روايالالايت  تالالاب نالالوادر احلكمالال , وتصالالحيح العالمالال  لطميالالق    
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تهذيب فىم يظهالم التمالاد   لىصدوق  ان إبماهيم فيه. واما ما روا  لن الكري وال

لىيه وفالق مالا لمفنالا  مالن املبالادئ العامال  لثبالويت الوثا ال  لنالد ,           السيد احلكيم 
  د التمد لىيه  قمين  نا ص  تنضم إز إامم القمامن. ومن احملتم  ان يكون 

 لىا )خامت ( مسالتدرك الوإالام  يف   ومنه يتضح ان إرجا  السيد احلكيم 
عين انه يىتز  با رم م فيها  ىه وإلا يفيالد ان هنالاك   ال ي مطالع   مامن وثا   إبماهيم

 .              درا  فيها  ان  افيا  يف إثبايت املطىوب يف نظم  

 إبماهيم بن هاشم -1

إبماهيم بن هاشم, ابو إإحاق القمي, اتالىه مالن الكوفال , وانتقال  إز  الم,      
, لاله  تالاب   _ا وهو اول من نرم يديث الكالوفيني فيهالا, و يال   إناله لقالي المضال      

_النوادر, و تاب  ضايا امري املؤمنني 
 ال الريخ  إنه تىميذ يالون  بالن لبالد     (1) 

, ومل يالمد يف إبالماهيم   (3)و ذا نقىاله النجاشالي لالن الكرالي وتنظالم فياله       (2)المأن
 توثيق تميح يف  ىمايت متقدمي المجال.

 ورهالب حالال  مالن    (4)واختىف املتأخمون فيه فاملرهور لّد خأ  من احلسن
وغريهمالالا إز انالاله مثالال    (6)واحملقالالق اخلونسالالارو (1)املتالالأخمين  الالاحملقق السالالبزوارو 

 .(5)الصحيح بينما يظهم من موضع من املدارك بنا  تايبها لىا جهالته

                                                           

 .11/6, والفهمإت  16/18( رجال النجاشي  1)
 .313/1224( رجال الريخ  2)

 .16/18( رجال النجاشي  3)
 .13/148( احلدامق الناضمة  4)
 .1/18/ق1( رخرية املعاد  1)
 .10/296( مرارق الرمو,  6)
 .8/112( مدارك اميكا   5)
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اختيار الثاني وانه )يسن(  الصالحيح ييالث  الال      وظاهم السيد احلكيم 
الظالاهم   )فتصحيح احلديث مبنا لىا يجي  يديث إبالماهيم بالن هاشالم  مالا هالو     

 .(1)منه من احلسن  ما هو ظاهم املرهور(
والذو يظهم من جممالو   ىمالاتهم ان الوجاله يف تعامىالهم مالع يسالن  إبالماهيم        

 لىا انها الىا مماتب احلسن وانها ال تقصم لن الصحيح, هو ثالث  امور 
التماد امتحاب لىا رواياته وهو مالا يظهالم مالن تالايب الالذخرية       اوهلا 

  ميقهالالا مالالن يتو الالف فيالاله إال   لالالن الصالالحيح إر لالالي  يف    ييالالث  الالال  )ال يقصالالم  
بن هاشم واخبار  من امخبار املعتمالدة لنالد امتالحاب وإن مل يكالن يف     إبماهيم 

 .(2)عشأنه توثيق تميح ب  اخبار  تمعد لند بعضهم من الصحا (
اّن العمالال  بموايالالايت إبالالماهيم بالالن هاشالالم ال ًتالالاج إز جالالأ  باتفالالاق    الثالالاني 

هو ما يظهم من تايب احلدامق ييالث  الال  )يمعالد يالديث     امتحاب او غري  و
إبماهيم بن هاشم مالن بالني افالماد احلسالن يف الصالحيح  مالا تالم  باله يف الالذخرية          
واملالالدارك وغريهمالالا, فإنالاله ال يمحتالالاج يف العمالال  بالالاخلأ املالالذ ور إز جالالأ  باتفالالاق      

 .(3)امتحاب وال غري (
ديث الكالوفيني بيالنهم,    بول القماليني لمواياتاله واناله اول مالن نرالم يال       الثالث 

وهو ما يظهم من تايب احلدامق ايضا  ييث  ال  )لىا ان يديث إبماهيم بالن  
هاشم مما لّد  يف الصحيح حى  من  ققي متالأخمو املتالأخمين  الراليخ البهالامي     
ووالد  واملوز  مد با م اجملىسي ووالد  وغريهم وهو احلق احلقيقي باالتبالا ه إر  

ا  المجال يف يقه من انه اول من نرم يالديث الكالوفيني   ال  فا ان ما ر م  لىم
بقم من الىا مماتالب التوثيالقه ملالا لمىالَم مالن تصالىب اهال   الم يف  بالول الموايالايت           

                                                           

 .14/118( املستمسك  1)
 .1/18/ق1( رخرية املعاد  2)
 .1/386( احلدامق الناضمة  3)
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والطعن بجمد الربه  يف  ىه مالن الثقالايت وزيالادة ايتيالا هم يف رلالك, فأخالذهم       
لن هذا الفاض  ومسالهم لنه احلالديث والتمالادهم لىياله ال يقصالم لالن  الوهلم       

بقول  مطىق إن مل يزد لىا رلالك, وباجلمىال  فأهال  هالذا االتالطال  جممعالون       ثق  
 .(1)لىا  بول روايته(

لىالا وثا ال  إبالماهيم بالن هاشالم لتالوفم القالمامن         هذا, وبنا السيد احلكاليم  
. و الالد تالالم  ببعضالالها  الالامال   )إبالالماهيم بالالن  الالاليت ا تضالالت الوثالالوق بالاله يف نظالالم  

مالالن نرالالم يالالديث الكالالوفيني يف   هاشالالم جىيالال  القالالدر الالالذو  يالال  يف يقالاله انالاله اول  
, واشالالار إز بعضالالها ايخالالم بالالأن تناوهلالالا بعالالخل املتالالأخمين ييالالث  الالال        (2) الالم(

 مالا يف  -)والتو ف يف يجيته من جه  ان يف السند إبماهيم بن هاشم وفياله  الال    
ضالعيف بعالد انعقالاد الحالا  لىالا العمال  باله وااللتمالاد لىياله مالع ان            -املسالك

. و د تعمض لذلك حال  من املتالأخمين  (3)أ (احملقق لند املتأخمين تصحيح خ
,  الوييالالد (4)ملالالا يذ مونالاله يف المجالالال   ممالالن اليظنالالا مماجعالال  السالاليد احلكالاليم    

واملامقالاني يف تنقاليح    (6)واحملد  النورو يف خامت  املستدرك (1)البهبهاني يف تعىيقته
 , وحتكن بيان ما ر م  من القمامن با يىي (5)املقال

نقالالال  لالالن   -ي والرالاليخ يف تمحالال  إبالالماهيم بالالن هاشالالم     ر الالم النجاشالال اوال   
 بأنه اول مالن نرالم يالديث الكالوفيني بقالم مالع معموفيال  املدرإال  القميَّال           -اتحابنا

 

                                                           

 .3/314( احلدامق الناضمة  1)
 .3/196( املستمسك  2)
 .9/91( املستمسك  3)
 . 151-4/154( يمنظم  جمى  دراإايت لىمي   4)
 .1/384( تعىيق  الوييد البهبهاني لىا منهج املقال  1)
 .35-4/33(املستدرك 6)
 .92-1/83( تنقيح املقال  5)
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بقامه مدة مديدة لندهم وتو نه يف بىالدهم ونرالم   المواي  فهو مع )بالتردد يف امم 
.. يديث الكوفيني فاليهم و بالوهلم إياهالا لناله ولمىالهم بهالا لىالا مالا هالو الظالاهم.          

ولد  تدور  د  من ايد منهم بوجه من الوجو  فياله يف تىالك املالدة املديالدة مالع      
ما يظهم من ياهلم من  ديهم المجالال خصوتالا  بالنسالب  إز امجىوال  وإاليما مالا       
ارتكبوا بالنسب  إليهم من إخماج البىد وغري رلالك مالن امريال  وخصوتالا  بالتبالار      

ثبت لندهم لدال  رواتها فبماليظال   رواي  املماإي  ولن اجملاهي  وغريها مما ال ي
ما رم م وان اياديث الكوفيني ما  انوا يعمفونهالا  بال  نرالم  يتالا ال ًتالاجوا إز      
معمف  من يؤخذ لنه وانه لو مل يمعمف ياله مل يضم... فبماليظ  حيع مالا ر الم   

 .(1)يرتجح يف النظم لدالته لندهم ب  يف الوا ع ايضا (
هلذا اممم يف لبارته املتقدم  اناله يعتمالد لىياله     وظاهم إبماز السيد احلكيم 

 يف الوثوق بإبماهيم بن هاشم.

ييالث إّن رلالك مالن اممالارايت املفيالدة       -  رواي  حالع مالن امجالال  لناله     ثانيا 
ويف ابالالان بالالن لثمالالان    (2) مالالا مالالّم يف اتالال  البحالالث    لىوثالالوق بالالالماوو لنالالد    

, و مالالد بالالن (3)لنالاله ابنالاله )لىالالي( و الالد ا ثالم لالالن الموايالال    -وإبالماهيم بالالن مهزيالالار 
, و مالد بالن   (1), وإالعد بالن لبالد اهلل امشالعمو    (4)احلسن الصالفار يف غالري موضالع   

                                                           

 .1/385( تعىيق  الوييد  1)
 .193-4/190( يمنظم جمى  دراإايت لىمي   2)

 2/ 166وا 1/ 52وا 1/ 62و ا 1/ 30/ا1( يماليالالالالالالالظ مالالالالالالالثال  الكالالالالالالالايف  3)
 .1/ 442وا

 1/ 6/121و  26/ 4/263و  29/ 4/214و  20/ 3/202و  23/ 1/124( التهذيب  4)
 وغريها.

 20/ 4/119و  1/ 4/101و  4/ 4/85و  40/ 3/216و  22/ 3/211( التهالالالالالالالالذيب  1)
 وغريها. 
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 ,(3), واأالالد بالالن إدريالال (2), ولىالالي ابالالن احلسالالن بالالن فضالالال(1)لىالالي بالالن  بالالوب

 .(4)ولبد اهلل بن جعفم احلمريو

, ومل (1)  روى لنه  مد بن اأالد بالن ًيالا امشالعمو يف غالري موضالع      ثالثا 
ممالا  الد يقتضالي الوثالوق      ن من روايايت نوادر احلكم . وهو لند  يستثنه القمّيو

 وإبق تقميبه يف إبماهيم بن مهزيار. (6)بالماوو  ما مّم يف ات  البحث

, وتالالحح  ميالالق (5)يف القسالالم امول مالالن اخلالتالال    لالالّد  العالمالال  رابعالالا 
بالن  يم وإبماه ,(10)اخلاد  وياإم (9)نعيم بن ولامم اهلمداني (8) مدويه إز الصدوق

إر ينالدرج والت    ههاشم موجود فيهالا, وهالو  ال  التمالاد لنالد الساليد احلكاليم        
توثيقايت املتأخمين اليت يعتمد لىيها  قمين  تنتج الوثالوق مالع ضالم إالامم القالمامن      

ويف ابالان بالن لثمالان وإبالماهيم بالن       (11)امخمى,  ما مّم إيضايه يف ات  البحث
 مهزيار.

                                                           

 .41/ 6/300و  20/ 4/42و  1/ 3/249( التهذيب  1)
 وغريها. 11/ 4/61و  6/ 4/19و  6/ 4/12و  15/ 4/11و  11/ 4/10( التهذيب  2)
 16/ 10/ جمىالال 305و  11/ 48/ جمىالال 291و  3/ 9/جمىالال 32( امالالالي الصالالدوق  3)
 .10/ 51/جمى 449و
 .13/ 81/جمى 146و  13/ 14/جمى 336( امالي الصدوق  4)
 35/ 3/206و  103/ 2/265و  42/ 1/260, والتهالالذيب  1149/ 1/162( الفقيالاله  1)

 غريها.و 19/ 4/84و 
 .4/196( ينظم جمى  دراإايت لىمي   6)
 .48/9( خالت  ام وال  5)
 .48/ الفامدة الثامن , ومريخ  الفقيه  345( اخلالت   8)
 .38/الفامدة الثامن , ومريخ  الفقيه  438( اخلالت   9)
 .48/ الفامدة الثامن , ومريخ  الفقيه  439( اخلالت   10)
 .4/165  ( يمنظم  جمى  دراإايت لىمي 11)
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اق لىالالا وثا تالاله يف  تابالاله )فالالال  هالالال( االتفالال664ر الالم ابالالن  الالاوو, ) خامسالالا  
يف امالياله  الالال  يالدثنا  مالد بالالن موإالا بالالن      -الصالالدوق-السالام (  الامال   )وروا    

 ال  يدثنا لىي بن إبماهيم لن ابيه إبماهيم بن هاشم لن  مالد بالن    املتو   
... ورواة احلالالديث ثقالالايت  _ابالالي لمالالري  الالال  يالالدثين مالالن مسالالع ابالالا لبالالد اهلل     

 .(1)باالتفاق(
من  ول متالأخمو   هذا  سابقه يندرج وت مو فه  اوو, و ول ابن  

 المجال.
ان إبماهيم بن هاشم من مرايخ الجالازة برالهادة و ولاله يف حىال       إادإا  

 .(2)من  مق النجاشي والريخ إز اتحاب الكتب
التمالاد    لكن  د تقد  يف ات  البحالث اناله مل يظهالم مالن الساليد احلكاليم       

ن التبار الالماوو او جعىالها جالز   مينال  لالذلك      لىا مريخ  الجازة يف الكرف ل
وإلا التمدها يف مو ن مقيدا  هلا بال)املعتأين( وهو مالا تقالد  يف لبالد الوايالد بالن      

. وظاهم تقييد  لد  التماد  لىا مطىق مراليخ  الجالازة يف   (3) مد بن لبدو,
إفادة التبار الماوو وإلا خصوا من أال  هالذا الوتالف, والظالاهم ان مالماد       

ن ا ثالم مالن الموايال  لناله مرتأالا  لىياله تالارة ومرتضاليا  اخالمى,  مالا يف ابالن            منه مال 
 لبدو, ييث ا ثم الصدوق من المواي  لنه مرتأا  لىيه تارة  ومرتضيا  اخمى.

حتكالالن ان يصالالدق لىالالا إبالالماهيم بالالن هاشالالم  ونالاله مالالن مرالالايخ الجالالازة  نعالالم,
اي  ابنه لناله, ويينذالذ    املعتأين نظما  إز  ثمة رواي  امجال  لنه, وال ا    ثمة رو

 .إيرك  جز   مين  يف الكرف لن التبار  

                                                           

 .6/ 284( فال  السام   1)
و  18/12وغريهالالالالا, والفهمإالالالالت     38/55و  26/45و  16/16( رجالالالالال النجاشالالالالي   2)

 وغريها. 189/259و  91/125
 .4/196, وينظم جمى  دراإايت لىمي   1/13( املستمسك  3)
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ان إبالالماهيم بالالن هاشالالم مالالن مرالايخ ابنالاله )لىالالي( يف تفسالالري  املعالالموف   إالابعا   

بالال)تفسري القمالي( و الد  الالال يف مقدمتاله  )وحنالن را المون و الالأون بالا ينتهالي إلينالالا         
هم يف وثا الال  , وهالالو ظالالا(1)وروا  مرالالا نا وثقاتنالالا لالالن الالالذين فالالمض اهلل  الالالتهم(

حيع مرالا ه الالذين يالموو لالنهم يف تفسالري  ومالنهم ابالو  بال   الد ا ثالم لناله فياله              
)ومالالع هالالذا ال ثالالار ال يبقالالا ريالالب يف ان ابالالا  مالالماد مالالن لمالالو   ولالاله  مرالالا نا        

 .(2)وثقاتنا... فيكون رلك توثيقا  تمًا  له من ولد  الثق (

لىا بيان مو فه   فيما تابعنا  من  ىماته مل يقف السيد احلكيم  ا ول 
تالالمًا  مالالن تفسالالري القمالالي والعبالالارة املالالذ ورة يف مقدمتالاله, وداللتهالالا لىالالا وثا الال      

يف ا ثالم   -يف املم امغىالب -امخبار لنه يكاي   مرا ه لىا المغم من نقىه 
. نعالم يظهالالم مالن موضالالع منهالالا لالد  وثو الاله بالنسالخ  املوجالالودة مالالن     (3)مالن موضالالع 

ايب الذريعال  إز ان النسالخ  املتداولال  مالن     و د نبه املعاتم لاله تال  -تفسري القمي 
لوتالالالفه -لىالالالا الالالالمغم مالالالن نقىالالاله لىخالالالأ املعتالالالأ  فإنالالاله  -(4)التفسالالالري مدخولالالال 

  من تفسالري القمالي مل يعمال  لىالا  بقاله لعالد  القامال  باله,  الال           -بال)املصحح(
 _ اهلل لبد ابي لن  القمي تفسري لن املموو لمار بن إإحاق مصحح )واما

 .(1)به فيتعني تأويىه او  ميه(.. فىم يعمف القول 

ان هناك إبَع  مامَن  يىت يف وثا   إبماهيم بن هاشالم, والظالاهم    واملتحص  
اموز لتصالالمًه بهالالا, والبقيالال  الظالالاهم   متاميالال  إالالت منهالالا لنالالد السالاليد احلكالاليم  

                                                           

 )ط  دار الكتاب.  م(. 4/مقدم / ا1( تفسري القمي  1)
 .1/84( تنقيح املقال  2)

 211و 245و 386و 9/315و  5/10و  106و 6/64و  1/219و  3/323ملستمسالالالك  ( ا3)
 .11/110و  602و 215و
 )ط  دار امضوا . بريويت(. 303-4/302( الذريع   4)
 .2/30, وتفسري القمي  6/359( املستمسك  1)
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متاميتها لىا وفق ما تقد  مالن مبانياله المجاليال , وامالا السالابع  فىالم يظهالم متاميتهالا         
 .لند  

 وهو  هنا امم,بقي 
ان إبالالماهيم بالالن هاشالالم وإن مل يالالن  لىيالاله بتوثيالالق لكالالن وتالالفه حىالال  مالالن     

واحملقالالق  (1)املالالال  بالالال)لظم الرالالأن وجاللالال  القالالدر(  الرالالهيد الثالالاني يف املسالالالك 
والوييالالد البهبهالالاني يف ياشالاليته لىالالا جممالالع  (2)اخلوانسالالارو يف مرالالارق الرالالمو,

يف  لالالك السالاليد احلكالاليم , وجالالمى لىالالا ر(4)وتالالايب اجلالالواهم فيهالالا (3)الفامالالدة
 . (1)املقا  ييث وتفه بال)جىي  القدر(

 ويظهم من  ىماتهم ان منرأ وتفه بال)لظم الرأن وجالل  القدر( اممان 

 انالاله  الالثري الموايالال  جالالدا  وبالالذلك يكالالون منالالدرجا  والالت مالالا روو لالالن     امول 
, وهالو مالا يظهالم    (6)  )المفوا منازل المجال لىا  در رواياتهم لنا(_الصادق 

 ييالالالث  الالالال   , وتالالالميح احملقالالالق اخلوانسالالالارو    (5)لرالالالهيد الثالالالاني  مالالالن ا
)إبماهيم بالن هاشالم وإن مل يالن  امتالحاب لىالا توثيقاله لكالن الظالاهم اناله مالن           

  الالول يف  الالدرهم ورفالالع منالالزلتهم لظالالم إز املرالالار ولظمالالامهم اجالالال  امتالالحاب 

 .(8)(زل المجال لىا  در رواياتهم لنا(  )المفوا منا_ الصادق

                                                           

 .10/20و  9/56و  5/469( مسالك امفها   1)
 .1/13( مرارق الرمو,  2)
 .153لىا جممع الفامدة  ( ياشي  الوييد 3)
 .4/8( جواهم الكال   4)
 .3/196( املستمسك  1)
 .3-1/ر م 1( رجال الكري  6)
 .5/469( مسالك االفها   5)
 .1/13( مرارق الرمو,  8)
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ل من نرم يديث الكوفيني يف  م, وهو ال يكون إال مع التىقي انه او الثاني 

والقبالالول, و بالالول رواياتالاله مالالن  بالال  القمالاليني املعالالموفني بالترالالدد يف امالالم الموايالال       
يكرف ان إبماهيم بن هاشم  ان بمتب  من الوثا   واجلالل  جعىت منهم يتىقالون  

, وتالالايب (1)مموياتالاله بالالالقبول. وهالالو مالالا يظهالالم مالالن الرالالهيد الثالالاني يف رإالالامىه     
اجلواهم  امال   )بأن إبماهيم بن هاشم مع انه من مرايخ الجالازة فالال يمحتالاج إز    
توثيقه يف وجه لد  نصهم لىا توثيقه لعىه جلاللال   الدر  ولظالم منزلتاله  مالا لعىاله       

 ن اتالالحابنا انهالالم  الالانوا يقولالالون  إن  الظالالاهم ويرالالعم بالاله مالالا يكالالا  النجاشالالي لالال   
يالالث الكالالوفيني بقالالم بعالالد انتقالالاله مالالن   إبالالماهيم بالالن هاشالالم هالالو اول مالالن نرالالم اياد  

يف  وناله ثقال  معتمالدا  لىياله لنالد اممال         -وإن مل يكالن تالمًا   -الكوف , فإناله ظالاهم   
احلديث من اتحابناه إر نرم امياديث ال يكون إال مالع التىقالي والقبالول و فالا     
بالالذلك توثيقالالا , إالاليما بعالالد مالالا لىالالم مالالن  ميقالال  اهالال   الالم مالالن تضالالييق امالالم العدالالال   

جم  المواة والطعن لىيهم وإخماجهم لن بىالدة  الم بالأدنا     لندهم وتسملهم يف
ريب وتهم ... فىوال ان إبماهيم بن هاشم بكالان مالن الوثا ال  وااللتمالاد لنالدهم      

 .(2)ملا إىم من  عنهم وغمزهم(

 ابو بصري -6

ابو بصري  ني  لعدة رواة منهم اربعال  ر المهم ابالن داود  )ابالو بصالري مرالرتك       
رتو... وابو بصري ًيا بن القاإالم املكفالوف, وابالو    بني اربع  منهم ليث بن البخ

, لكالن  (3)بصري يوإف بن احلار  برتو, وابو بصري لبد اهلل بن  مد امإدو(
 املرهور مالنهم يف اإالانيد امخبالار اثنالان, ليالث بالن الالبخرتو وًيالا بالن القاإالم,          

 
                                                           

 )ط  يجمو(. 216( رإام  الرهيد الثاني  1)
 .4/8( جواهم الكال   2)
 .393-392( رجال ابن داود  3)
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 وربا تقع الرالبه  والشالكال يف وثا ال   ال  منهمالا ولكالن املرالهور لنالد املتالأخمين         
 توثيقهما وإماميتهما, ومن هنا تححوا امخبار اليت و ع فيها هذا العنوان.

مرالهور املتالأخمين يف رلالك  الامال   )إن امُلحق الق        و د وافق السيد احلكاليم  
 .(1)ان ابا بصري ثق  إوا   ان ليثا  ا  ًيا(

واما وجه الربه  والشكال يف ليث بن البخرتو وًيا بن القاإم, فساليأتي  
 مض له يف لنوانيهما.التع

 ابو بكم احلضممي -5

لبالالد اهلل بالالن  مالالد ابالالو بكالالم احلضالالممي, الكالالويف, مسالالع مالالن ابالالي الطفيالال ,    
, روى الكرالي لاله   (2) )لىيهمالا السالال (  تابعي, روى لن الما  البالا م والصالادق   

, وهالو )ضالعيف   (3)مناظمة يسن  جميت مع زيد لكن يف  ميقها  مد بن حهور
, لكالالن يف  ميقالاله (1),  مالالا روى مالالا يالالدل لىالالا ترالاليعه(4)احلالالديث فاإالالد املالالذهب(

, وجعىاله يف لالداد اتالحابنا يف تمحال  الالأا  بالن       (6)لممو بن إليا, وهو جمهالول 
لازب إز جنب ابان بن تغىب واحلسني بن ابي العال   امال   )روى حالال  مالن   
اتالالحابنا مالالنهم ابالالو بكالالم احلضالالممي وابالالان بالالن تغىالالب واحلسالالني بالالن ابالالي العالالال     

 .(5)...(_ملزني لن ابي جعفم وتبا  ا
 فالمج  مل يمذ م بتوثيق تميح لكالن رهالب حالع مالن املالال   الوييالد يف      

 

                                                           

 .1/166( املستمسك  1)

 .23/2116( رجال الريخ  2)
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إز  (3)واملامقالالاني يف التنقالاليح  (2)واحملالالد  النالالورو يف خامتالال  املسالالتدرك   (1)تعىيقتالاله

اختىفت فيه فقد وتالف   وثا ته او ال ا   يسنه, إال ان  ىمايت السيد احلكيم 
بأنهالا تالحيح  او يسالنه بصاليغ  الرتديالد  الامال   )حبسالن         يف موضع روايال  المجال   

 الالالال   الالالال رإالالالول اهلل )ا(  لالالالن  _احلضالالالممي او تالالالحيحه لالالالن الصالالالادق 
, و د رواها الكىيين لن )لىالي بالن إبالماهيم لالن ابياله لالن ابالن ابالي         (4)جامع...(

 . (1)لمري لن ابي بكم احلضممي(
 ووهالاللصالالميح يف لالالد  تالالح  احلالالديث مالالن جهتالاله      لكالالن بعضالالها ايخالالم  ا  

 مبالالي ولالاله  )نعالالم يف تالالحيح ابالالن مسالالكان لالالن ابالالي بكالالم احلضالالممي  الالال   ىالالت   
والصيغ  املذ ورة الالين )تالحيح فالالن لالن فالالن( ظالاهمة يف        (6)...( _جعفم 

ان السند تحيح إز ابي بكم واما هو فغري داخال  يف احلكالم بالصالح , بال  لعىاله      
 ينفي يسنه ايضا  وإال لنّبه لىيه.

ويسالنه مالن جهتاله تالمًا   ولاله  ) مالا ال يقالد         ومما  د ينفي تح  احلديث 
ايضالالا  فيالاله ضالالعف إالالند  لهمالالال لثمالالان ولالالد  التنصالالي  لىالالا ابالالي بكالالمه إر يف  

الظالاهم اناله   -رواي  امإا ني هلا  املفيد و مد بن ًيا وإعد واأد بن  مالد  
لالالا   فهالالو  (5)ولىالالي بالالن احلكالالم نالالو  التمالالاد لىيهالالا( -ابالالن ليسالالا امشالالعمو
 بارهالالا مالالع ضالالعف إالالندها يهالالال  لثمالالان    بالالا يقتضالالي الت ضالالعف إالالند الموايالال    

 وابي بكم.
                                                           

 )ط. ق(. 350( تعىيق  الوييد  1)
 .428-4/426( خامت  املستدرك  2)
 )ط. يجمو(. 2/204/5035ل  ( تنقيح املقا3)

 .3/20( املستمسك  4)

 .2/ 1/244( الكايف  1)
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 .  91/ 1/253, ويمنظم التهذيب  2/59( املستمسك  5)
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 ما وتف يف لدة مواضع رواي  ابي بكم احلضممي بال)اخلأ( مالع اناله لالي     
يف اإانيدها مالن يتو الف فياله غالري  وهالو ظالاهم يف ضالعف إالندها مالن جهتاله منهالا            

إنالي خمجالت بالأهىي     _ وله  )خأ ابي بكم احلضالممي  الال   الال ابالو لبالد اهلل      
اناله   _و )خأ احلضممي و ىيب امإدو حيعا  لن ابي لبالد اهلل   (1)...(ماشيا 

و )اإالالتدل لالاله ربالالأ إالاليف بالالن لمالالرية لالالن ابالالي بكالالم     (2)يكالالا هلمالالا امران ...(
 .(3) ال  ال تقما يف الفجم شيذا  من ال يم( _احلضممي لن ابي لبد اهلل 

 والكال  يقع يف اممين   
م احلضالالممي او يسالالن يالالاله وفالالق هالال  حتكالالن اإالالتنباط وثا الال  ابالالي بكالالامول  

 .املباني العام  لىسيد احلكيم 
 يف ابي بكم احلضممي. ما هو السبب يف اختالف  ىماته الثاني  

فهنالالاك امالالارايت لامالال  لىالالا وثا الال  ابالالي بكالالم احلضالالممي او   امالالا اممالالم امول 
يسالالن يالالاله  مالالا ر مهالالا غالالري وايالالد مالالن املالالال  الثالثالال   )الوييالالد, واحملالالد      

يف مماجعته المجاليال ,   امقاني( الذين يعتمد لىيهم السيد احلكيم النورو, وامل
 وهي 

روايالال  حالالع مالالن امجالالال  لنالاله وفالاليهم مالالن  يالال  يف يقهالالم  إنهالالم ال    اموز  
واتالالحاب  - (1)وتالالفوان بالالن ًيالالا   (4) الالابن ابالالي لمالالري   -يالالموون إال لالالن ثقالال    

 (5)ولبالالد اهلل بالالن مسالالكان  (6)الحالالا  مضالالافا  إز مالالن إالالبقه, حيالال  بالالن دراج   
                                                           

 .3/ 4/324, ويمنظم الكايف  11/213( املستمسك  1)
 .1/240( املستمسك  2)
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 (3)وايوب بن احلالم  (2)وإامم الثقايت  ثعىب  بن ميمون (1)ويون  بن لبد المأن

 .(4)وإيف بن لمرية, و د ا ثم من المواي  لنه

_ الصادق اتحاب خواا من املنا ب يف شهمآشوب ابن لّد  الثاني  
(1). 

, و ذا ابن داود (6)ر م  العالم  يف القسم امول من اخلالت  ممتنيالثالث   
 .(5) رجاله مصميا  بتوثيقه يف الثاني يف

ما تقدمت الشارة إليه من امخبار اليت رواهالا الكرالي وهالي تالدل      المابع  
 لىا تريعه و مال دينه, ولّد  من حى  اتحابنا.

  ونه  ثري المواي  وا ثم رواياته مقبول  ومعمول بها. اخلامس  

ثا ته او ال ا   يسن ابالي  وهذ  اممور جمتمع  وإن  ان بإمكانها ان تمعطي و
المجاليالال  خصوتالالا   بكالالم احلضالالممي يسالالبما تقالالد  مالالن مبالالاني السالاليد احلكالاليم   

 ن  مالالا مالالّم التمالالاد  لىالالا نظريهالالا يف   الثالثالال  اموز مدلومالال  بالالامممين امخرييالال  
 , لكالالن مالالع رلالالك  الالد اليظالالت اخالالتالف  ابالالان بالالن لثمالالان وإبالالماهيم بالالن مهزيالالار  

 يف ابي بكم احلضممي.  ىماته 
 د راجع املوضو  يف  فال يبعد ان يكون السيد احلكيم م الثاني  واما امم

املقا  امول الذو تمدد فيه يف وثا   او يسالن يالال ابالي بكالم احلضالممي مماجعال        
افضت إز بنامه لىا ايد اممين, ولكناله يف إالامم املواضالع مل يتالأيت لاله فوتالف       

                                                           

 .4/ 1/33( الكايف  1)
 .1/ 3/231( الكايف  2)
 .1/ 5/15( الكايف  3)
 وغريها. 1/ 2/410و  3/ 1/204و  3/ 1/298( الكايف  4)
 .4/303 الب  ( منا ب آل ابي 1)

 .302/1135و  200/621( خالت  ام وال  6)
 .293/12و  211/881( رجال ابن داود  5)
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ه اختار تعالبريا   اياديث ابي بكم احلضممي با وتفها به امتحاب من  بىه او ان
وإطا  بينهم بعدما وجدهم  تىفني يف وتفها,  ما يف المواي  اليت اإتعم  فيهالا  
تيغ  )تحيح ابالن مسالكان لالن ابالي بكالم احلضالممي(, فقالد وتالفها العالمال  يف          

, بينمالالا وتالالفها  (2)و الالذا ابالالن فهالالد احلىالالي يف املهالالذب     (1)املختىالالف بالالال)الصحيح( 
وملالالا  الالان رلالالك  (4)واهم بالالال)اخلأ(وتالالايب اجلالال (3)تالالايب احلالالدامق بالالال)احلسن (

  )تالحيح ابالن مسالكان لالن     حبسب الظاهم من جه  ابي بكم احلضالممي  الال   
 ابي بكم احلضممي(.

الين  وله  )خأ ابي بكم احلضممي  ال   ال - واما المواي  الثالث  والمابع 
  إني خمجت بأهىي ماشيا ( و )خأ احلضممي و ىيالب امإالدو   _ابو لبد اهلل 

فقالالد وتالالفهما حالالع مالالن املالالال  بالالال)اخلأ( او   -(_لالالن ابالالي لبالالد اهلل حيعالالا  
, ورخالرية  (5), وجممع الفامدة(6)ومنتها املطىب (1))المواي (  ما يف  رف المموز

 .(11), واجلواهم(10), واحلدامق(9), و رف الىثا (8)املعاد
 الالالين  ولالاله  )اإالالتدل ربالالأ إالاليف بالالن لمالالرية لالالن ابالالي بكالالم - واّمالالا امخالالرية

 

                                                           

 .5/12( املختىف  1)
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بالال)اخلأ( بينمالا    (2), والريخ املظالم (1)فقد وتفها تايب اجلواهم -(احلضممي

بالالال)احلسن (, ولعالال  ماليظتالاله  انالالت     (4)والنما الالي (3)وتالالفها تالالايب الميالالاض  
 لىجواهم فقط يف هذ  المواي  او هلا مع  تاب الصالة لىريخ املظم.

بوتف من إالبقه مالن املالال  لموايالايت      وال يبعد ان يكون منرأ ا تفامه 
بكم احلضممي يف هذ  املوارد هو انه مل يكن مدرك املسأل  املبحالو  لنهالا يف    ابي

متو فا  لىا وثا   ابي بكم او يسالنه لقيالا  شالهمة او إحالا  يف مالوارد        ىماته 
مفالالاد ممويالالايت ابالالي بكالالم احلضالالممي  مالالا  الالد رلالالك يف اخلالالأ الثالالالث والمابالالع         

لىا تقديم ضالعفه بالأبي   إتكون الرهمة جابمة لىخأ  واخلام , إر لىا مبنا  
 بكم احلضممي فتتم به يجيته.

وهكذا احلال مع اخلأ امول الذو وتفه بال)احلسن او الصحيح(, فهالو وإن  
 ان مفالاد  مطابقالا  لىرالهمة لكالن لعال  الالذو دلالا  لىنظالم يف يالال احلضالممي فياله            
ظاهما  وتمديالد وتالفه باحلسالن او الصالحيح مالع ان مالن إالبقه وتالفه بالال)احلسن(          

  ان املدرك الوييد يف املسأل  إز جنب الرهمة. فقط هو انه
واما اخلأ الثاني فمفاد   ان لىا خالف الحا  املدلو  بصالحيح زرارة,  
وبالتالي ال فامدة يف معمف  يال ابي بكم وبذل اجلهد فيهه مناله يتالا لىالا تقالديم     

 وثا ته و ون يديثه تحيحا  فهو يكون إا طا  لن احلجي  لإلحا  لىا خالفه.
وهذا يمفسم ايضا  الوجه يف معاجل  ضعف إند المواي  بإهمال لثمان ولالد   
التنصي  لىا ابي بكالم بالا يقتضالي التبالار اخلالأ يتالا لىالا تقالديم بقالا  ضالعف           
السالالالند بهمالالالاه من املعاجلالالال  الالالاليت ر مهالالالا ا تضالالالت الوثالالالوق بالالالاخلأ وتالالالالييته    

                                                           

 .9/311( اجلواهم  1)
 .1/408(  تاب الصالة  2)
 .3/391( رياض املسام   3)
 .1/101( مستند الريع   4)
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يتالا لالو لالو      لالإتدالل, وهو  اف  يف إثبايت مطىوبه خصوتا  وانه يف املالورد 
يال احلضممي تبقا املركى  السندي  من جه  إهمال لثمان بن لبد املىالك الالذو   

 مل يذ م يف  تب المجال.

اناله يسالتغين    يف مقدم  هذا البحث إز ان املاليظ مالن  ميقتاله   و د نبَّهنا 
لالالن املنا رالال  السالالندي  بوجالالود مالالا حتكالالن ان يمفالالع الشالالكال مالالن ييالالث الداللالال  او  

 .(1)إقو ها باللماض وجود ما يقتضي

وإن مل يتعمض حلالال ابالي بكالم احلضالممي      ان السيد احلكيم  واملتحص  
تمًا , إال ان ظاهم تمدد  يف وتف يديثه بال)احلسن او الصحيح( يكرف لالن  

دامم بني احلسن والوثا  , واما املوارد اليت وتف يديثاله فيهالا    ان ياله لند  
لىالالا وتالالف مالالن إالالبقه مالالن املالالال   -ما ظالالاه -بالالال)اخلأ( فهالالو  الالد التمالالد بالالذلك 

مكتفيا  بهه لعد  تو ف االلتماد لىا خأ ابي بكم احلضممي فيها او رفضه لىالا  
 معمف  ياله. 

 ابو المبيع الرامي -8

 نيخالد )خمىيد( بن اوفا, ابالو المبيالع, الرالامي, العنالزو, روى لالن المالام      
 .(2)المجال مل يمذ م بد  او ر  يف  ىمايت متقدمي ¬ البا م والصادق

بعالالخل الرالالي  يالالول ابالالي المبيالالع   و الالد اختىفالالت  ىمالالايت السالاليد احلكالاليم  
الرامي, ففي موضع ر م إيمادا  بضعف اخلأ بعد  ثبويت وثا ته ودفعاله مالن غالري    
جهتالاله, وَبالاليَّن انالاله يتالالا لالالو متالالت يجيالال  يديثالاله ال حتكالالن االإالالتناد إليالاله يف املقالالا ه    

  اممالم يف يالاله.  الال     مل ًسالم  حلصول اللماض لناله ممالا  الد يمعطالي اناله      

                                                           

 .4/115( جمى  دراإايت لىمي   1)
, ورجالال الراليخ    121/841, والفهمإالت   411/1233و  113/403( رجال النجاشي  2)

134/1388. 
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لن  تاب احلسن بن  بوب لن خالد بالن    (1))نعم,  د يعارضه ما لن احملقق 

يف اجلنالب حتال  الالدرهم... والطعالن      _جميم لن ابي المبيع لالن ابالي لبالد اهلل    
بموايال    - مالا  يال   -بسند الثاني بعد  ثبويت وثا ال  خالالد وال ابالي المبيالع, منالدفع      

ال يموو إال لالن ثقال     -ع انه من اتحاب الحا م-احلسن بن  بوب الذو هو 
والإيما مع تأييد  بصحح إإحاق... والنصاف  انه لو متت يجيال  روايال  ابالي    

 .(2)المبيع يف نفسها امكن وهنها بإلماض الريخني ومن تأخم لنهما لنها(
وهكالالذا وتالالف حىالال  مالالن روايالالايت ابالالي المبيالالع الرالالامي الالاليت ورديت بهالالذا   

  )مثالال  خالالأ ابالالي المبيالالع  )إن امرض . ومالالن رلالالك  ولالاله (3)الطميالالق بالالال)اخلأ(
, ولكنالاله ويف نفالال  املوضالالع وتالالف اخلالالأ املالالذ ور    (4)ليسالالت مثالال  امجالالري...( ( 

بال)احلسن (, ومل يتضالح وجهاله خصوتالا  وان مالن إالبقه مالن املالال  ممالن تنالاول          
, (1)اخلأ املذ ور مل يصالفه بالذلك, بال  بثال  )لالن ابالي المبيالع(  مالا يف املختىالف         

 .(5)او )خأ ابي المبيع(  ما يف اجلواهم (6)امقواحلد
هذا, ورهب احلم العامىي يف )ام  ايم ( وتبعه احملالد  النالورو يف اخلامتال     
إز وثا الال  ابالالي المبيالالع الرالالامي لقالالمامن,  موايالال  ابالالن مسالالكان لنالاله  مالالا يف  ميالالق   
النجاشي إليه ويون  بن لبالد الالمأن واحلسالن بالن  بالوب وهالم مالن اتالحاب         

منصالالور بالالن يالالاز  وانالاله  الالثري الموايالال , وان لىصالالدوق  ميقالالا إليالاله يف  الحالالا , و
املريخ , ور م النجاشي والراليخ لاله يف فهمإالتهما ممالا يالدل لىالا اناله مالن مالؤلفي          

                                                           

 .1/188( املعتأ  1)
 .44-3/43( املستمسك  2)
 .14/234و  16و 13/49و  12/91و  160و 10/56و  2/163و  1/212( املستمسك  3)
 .12/93( املستمسك  4)
 .6/146( املختىف  1)
 .21/292( احلدامق  6)
 .25/223( جواهم الكال   5)
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الالذين   _الريع  نظما  إز إلدادهما مبدميا  لذلك. واناله مالن اتالحاب الصالادق     
المجالال دون   وثا   اربع  آالف راو  مالنهم, واملالذ ور يف  تالب    يظهم من املفيد 

 .(1)هذا العدد, وفيهم ابو المبيع الرامي
امالا   لكن مل يظهم  فايال  رلالك يف التبالار ابالي المبيالع لنالد الساليد احلكاليم         

رواي  بعخل اتحاب الحا  والثقايت فهي مع  ى  مواردها فإن رواي  امجالال   
بنفسها غري  افيال  يف الكرالف لالن وثا ال  الالماوو او يسالنه اليتمالال         -لند  -

مادهم لىا  مامن اتفا ي  ا تضت وثو هم باخلأ. نعم, يف يال انضمت إليهالا  الت
 مامن اخمى  تكمر نقىهم لنه ومن ا ثم من وايالد, و ثالمة روايال  بعضالهم لناله,      
وتصحيح العالم  لطميالق هالو فياله, وامثاهلالا  الد يقتضالي رلالك وثا تاله, وهالي غالري           

 متوفمة يف ابي المبيع الرامي.
 ى الاليت ر مهالا العىمالان, فىالم يظهالم مالن تضالاليف       واما بقي  القالمامن امخالم  

 انه يعتمدها ولو جز   مين  يف الوثوق بالماوو.  ىماته 
هذا مضافا  إز لد  وضو   ال  الوييد يف التعىيق  باالنتها  إز يمسالنه بال    
يدل بعخل  المه لىا رمه,  الامال   )لىصالدوق  ميالق إلياله, ويكالم خالالي حبسالنه        

, (2)يدل لىا تريعه ويستفاد مناله ر  بالنسالب  إلياله(   ويف باب يب المماإ  يديث 
وهكذا اختىفالت  ىمالايت املامقالاني فياله ييالث انتهالا يف )خالالد بالن اوفالا( إز ان          

 ويف (3))ظالالاهم   ونالاله إماميالالا  إال انالالا مل نقالالف فيالاله لىالالا مالالد  يىحقالاله باحلسالالان(       
ويف )ابالو   (4))خىيد بن اوفا( إز ان )احلق لّد يديث المج  من احلسالان ا الال (  

المبيالالع الرالالامي( إز )ان المجالال  إمالالامي ظالالاهما  جمهالالول احلالالال, ورا  بعضالالهم        

                                                           

 .434-1/422, وخامت  املستدرك  1/82/59( ام  ايم   1)
 )ط.ق(. 356( تعىيق  الوييد  2)
 (.b )ط  مؤإس  آل البيت 21/14( تنقيح املقال  3)
 (.b)ط  مؤإس  آل البيت  21/411( تنقيح املقال  4)
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إتال  ياله بمواي  ابن  بوب لنه وانت خبري بأنه ال يثمم إال االلتمالاد لىالا مالا    

 .(1)روا  لنه وال جيع  المج  معتمدا  فيما روا  لنه غري (
لمجالال  يف لالالد  الوثالالوق حبالالال ا والظالالاهم ان هالالذا احلالالال  الالان  افيالالا  لنالالد  

 وإخماجه من اجلهال  إز الوثا   او احُلسن.

 ابو لىي احلماني -9

, روى لالالن (2)ر الالم  النجاشالالي والرالاليخ بهالالذا العنالالوان مالالن غالالري مالالد  او ر   
_الما  الصادق 

 .(1)وهارون بن مسىم (4)وروى لنه ابن ابي لمري (3) 
مالن   التأم  يف وثا تاله  الامال   )وامالا مالا لالن املالدارك       وظاهم السيد احلكيم 

االإالالتدالل لىحكالالم بالالمواييت ابالالي بصالالري اموز وابالالي لىالالي واالإترالالكال فيالاله        
الشالالرتاك راوو اموز بالالني الثقالال  والضالالعيف وجهالالال  راوو الثانيالال  يف غالالري  ىالاله,  

ال  الإاليما... وان ابالالن ابالي لمالالري الالماوو لالالن ابالي لىالالي يف  ميالق الصالالدوق      
ظالاهم ممالا مالّم مالن ان      . ووجاله التأمال   (6)يموو إال لن ثق   ما لن الريخ. فتأم (

 الالالذين  يالال  يف يقهالالم انهالالم  -الثالثالال  هالالو لالالد  داللالال  روايالال  املرالالايخ     مبنالالا  

                                                           

 )ط  احلجمي (. 16/الكنا/ا3( تنقيح املقال  1)
. ور م  ميقا  إز  تابه لن )ابن 129/811, والفهمإت  416/1239النجاشي   ( رجال2)

بمطه لن اأالد بالن  مالد بالن خالالد لالن ابياله لالن ابالي لىالي(. والظالاهم اناله هالو )ابالو لىالي                
, و ذا روى لنه الأ الي يف  1/261/342و  124/ 1/220الواإطي( الذو ورد يف احملاإن  

. لىمالالا  انالاله ورد يف احملاإالالن  116/ 2/404  , واخلصالالال6/ 1/111و  12/ 2/125الكالالايف 
 .819/ 2/139و  186/ 2/493)ابو لىي( جممدا  يف موضعني 

 .1215/ 1/408( الفقيه  3)
 ( نف  املصدر السابق.4)

 .3/ 83/باب 211(  ام  الزيارايت  1)

 .1/166( املستمسك  6)
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لىا وثا   من يموون لنه, وان ما  ي  يف يقهالم إلالا يالدل     -ال يموون إال لن ثق 
لىا انهم لمفوا بزيد التثبت والتقان, وانهم ال يموون إال لمالن يثقالون باله ولالو     

 انالالت  افيالال  يف نظالالمهم يف   -  لنالالهه لتالالوفم  الالمامن  يف خصالالوا اخلالالأ الالالذو روو 
إليهالالا  الالمامن اخالالمى امكالالن وصالالي  الوثالالوق    انضالالمتنعالالم يف يالالال  -الوثالالوق بالاله

 .(1)بالماوو لكنها مفقودة يف املقا 
ثم إنه نا ش با ر م  تايب اجلالواهم يف املقالا  مالن ان )ابالا لىالي احلمانالي(       

مالن ان ابالا لىالي احلمانالي      (2)واهمهو )إال  بن لمم الثق (  امال   )واما ما يف اجلال 
إال  بن لمم الثق  فىم المف مأخالذ , إر لالي  فاليمن يسالما إالالما  مالن ينسالب        

, (3)إز يمان. نعم, إالم  بن ر ا  احلماني يكنا ابالا اخلالري تالايب التىعكالأو    
 .(1)((4)و ذا لي  فيهم من هو ثق  لندهم إوى إال  بن ابي لممة اخلماإاني

 ا ر م  تايب اجلواهم من جهتني  لد  متامي  م وياتىه 

لالالي  فالاليمن يسالالما إالالالما  مالالن ينسالالب إز يالالمان, نعالالم إالالالم  بالالن ر الالا     ا 
 .(6)احلماني. لكنَّ  نيته )ابو اخلري( ولي  )ابا لىي(

لي  فيمن امسه إال  من هو ثق  لند المجالاليني إالوى إالال  بالن ابالي       ب 
 اهم.غري من ر م  تايب اجلو -ومن إبقه-لمري اخلماإاني وهو 

 
 

                                                           

 .186-4/181( يمنظم  جمى  دراإايت لىمي   1)
  همان(. -)ط. دار الكتب الإالمي  9/42( جواهم الكال   2)
 .425/6140( رجال الريخ  3)
 .189/102( رجال النجاشي  4)
 .1/166( املستمسك  1)
 , إال  بن رزين احلماني.1/ 15/جمى 453( ورد يف امالي الطوإي  6)
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 ابو الورد -10

, وله روايال  لالن المالا     (1)بكنيته _ر م  الأ ي والريخ يف اتحاب البا م 
_الصادق 

والظاهم  ونه شاليعيا  ففالي الصالحيح لالن إالىم  بالن  المز ) نالت          (2) 
إر جالا  رجال  يقالال لاله  ابالو الالورد... امالا انالتم فرتجعالون           _لند ابالي لبالد اهلل   

ولالالي  لاله توثيالالق   (3) اهالالاليهم وامالواهلم( مغفالورا  لكالالم وامالا غري الالم فيمحفظالون يف   
تميح يف  ىمايت القدما , ومال حال  من املتأخمين إز يسن ياله جلمى  مالن  

ووثقالاله احملالالد  النالالالورو يف    (4)القالالمامن فقالالد لالالد  اجملىسالالي يف الالالالوجيزة ممالالدويا      
 , والكال  يقع يف اممين (6)وجمى لىيه املامقاني يف المجال (1)اخلامت 

 باليظ  جممو   ىماته. سيد احلكيم مو ف ال امول 

 مقتضا مبانيه العام  فيما ال ن  لىا توثيقه. الثاني 

لىياله ييالث    فالظالاهم لالد  التمالاد الساليد احلكاليم       اما لن اممالم امول  
 ال  )و ان مأخذ  خأ ابي الورد املتقد  لكناله...  اتالم السالند  الالف لحالا       

يه إالوى ابالي الالورده إر رواهالا الراليخ      , ولي  يف السند من يتو ف ف(5)اخلالف(
لن احلسن بن  بوب لالن لىالي بالن رمالاب      -املصحح بإبماهيم بن هاشم-بسند  

 .(8)لن ابي الورد

                                                           

 .11/1665, ورجال الريخ  14( رجال الأ ي  1)
 .2/ 5/294و  46/ 4/263( الكايف  2)

 .46/ 4/263يف  ( الكا3)
 )ط  مؤإس  املىمي(. 315/2262( الوجيزة  4)
 .1/441( خامت  املستدرك  1)
 )ط. يجمو(. 35/الكنا/ا3( تنقيح املقال  6)
 .361و 3/319( املستمسك  5)
 .11/ر م 10/381, ومريخ  التهذيب  33/ 1/392( التهذيب  8)
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نعم, له  ال  آخم  د يرتا ى منه بدوا  ميىه إز وثا ته لىا تأم , ييث  ال  
)ويرهد به الصحيح لن ابي الورد وضعفه بأبي الالورد لالو إالىم جمبالور بالعمال ,      

يف المج  )ربا احع لىا العمال  بموايتاله يف املقالا ( مالع      يف ياشي  الوييد و
اناله لالالّد  يف الالوجيزة مالالن املمالدويني, وان يف السالالند أالاد بالالن لثمالان وهالالو مالالن      

 .(1)اتحاب الحا . فتأم (
يف املالالورد لىالالا الموايالال  ال لىالالا المجالال ه منالاله     لكالالن الصالالحيح التمالالاد   

 التمد لىا جممو   مامن ثال  
لم  املرهور بهذ  المواي  بال  لالن الوييالد الحالا  لىياله,       قمين  اموز ال

وهذ  القمين  تتعىالق برالخ  هالذ  الموايال  فإناله مالن  بيال  جالأ الموايال  بالرالهمة,           
ومن املعىو  انه ال يقتضي وثا   رجال المواي  املنجأة ودلالوى ان العمال  بهالا ال    

حملتمالال  ان يكالالون هالالذا  ينفالالك لالالن البنالالا  لىالالا وثا تالاله ليسالالت واضالالح ه إر مالالن ا    
االلتماد لي  من جه  الوثوق بال)ابي الورد( ب  لوجود ايد اتحاب الحالا   
يف إالالند  وهالالو أالالاد بالالن لثمالالان, وبالتالالالي ال يكالالون يف إحالالالهم لىالالا العمالال    
بموايتاله يف املالالورد داللالال  لىالالا وثا تالاله نظالالما  إز ايتمالالال اإالالتنادهم لىالالا تصالالحيح  

 .   متاميتها لند  روايايت اتحاب الحا . و د لمفت لد
لالالّد اجملىسالالي إيالالا  مالالن املمالالدويني وهالالو مالالن  بيالال  توثيقالالايت     القمينالال  الثانيالال  

ويالدها مالامل ينضالم إليهالا مالا يفيالد وثا تاله         املتأخمين اليت ال يمعوَّل لىيها لند  
بنحو لا , فتتثبت وثا ته باجملمو , وإن  ان ما ينضم إليه مما يفيالد التبالار الموايال     

 مو  التبار المواي  ال ازيد وهذا هو احلات  يف املقا . انت نتيج  اجمل
وجالالود أالالاد بالالن لثمالالان يف السالالند وهالالو مالالن اتالالحاب         القمينالال  الثالثالال   

يف الحالا    (2)الحا , وهي ال تفيد لند  وثا   من رووا لنه ملا تقدَّ  من مبنالا  

                                                           

 .2/398( املستمسك  1)
 .4/180( يمنظم جمى  دراإايت لىمي   2)
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لىالا  الذو نقىه الكري وتىقا  مالن بعالد  بالالقبول إلالا مفالاد  هالو بنالا  امتالحاب         

تالح  روايالايت هالؤال  والوثالوق بهالا ال وثا ال  مرالا هم, خصوتالا  يف املقالا  فالالإن          
أاد بن لثمان إلا روى لن ابي الورد بتوإط  مد بن النعمان, ومل يمو لناله  

 . -بنا  لىا القول بها-مباشمة يتا حتكن القول بداللته لىا وثا ته 
ا المج  بالا يقتضالي   مل يعتمد يف املورد لى ان السيد احلكيم  فاملتحص  

بالتأمال    وامم وثا ته بذلك يثبت ومل مواي ال التماد إز مال ب  وثا ته, لىا ؤ بنا
 يف ري  لبارته, و أن الوجه فيه لد  نهوض املقدار املذ ور لىبنا  لىيها.

فقد يقال  حبصالول الوثالوق بوثا ال      وهو مقتضا مبانيه  واما اممم الثاني 
ز ن  اجملىسي لىا مدياله مالا ر الم  احملالد  النالورو      المج  حبسبهاه إر يضاف إ

 (2)وهرالا  بالن إالامل    (1)من رواي  حى  من امجال  والثقايت لنه  عىي بن رماب
ومالالك بالن    (1)وابالي لبيالدة احلالذا    ( 4)واحلسالن بالن  بالوب   ( 3)وابي ايالوب اخلالزاز  

 . (6)لطي 
يقالف   مل مل جيد هذا املقالدار  افيالا , وًتمال  اناله      ولع  السيد احلكيم 

لىالالا روايالال  امجالالال  لنالالهه إر ال يبعالالد انالاله اليالالظ يف املالالورد خصالالوا تعىيقالال          
مالن  ( 9)واجلواهم( 8)اخلالي  من ر مها, مع ما ر م  فيه تايب احلدامق( 5)الوييد

                                                           

 .1831/ 2/94, والفقيه  1/ 3/103( الكايف  1)
 .3161/ 3/111( الفقيه  2)
 .131/ 1/209, واخلصال  4/ 4/66( الكايف  3)
 .45/ 10/231, والتهذيب  210, وثواب املمال  ا81/ 1/103( احملاإن  4)
 .2/ 6/121( الكايف  1)
 .46/ 4/263( الكايف  6)
 ق(.)ط.  385( تعىيق  الوييد  5)
 .2/310( احلدامق الناضمة  8)
 .2/240( جواهم الكال   9)



 

 

 422 | رجال املستمسك
 

لالالّد اجملىسالالي لالاله يف الالالوجيزة مالالن املمالالدويني و الالون الالالماوو لنالاله ايالالد اتالالحاب   
مواي  امجال , واما تنقاليح  الحا , ومل يماليظ خامت  املستدرك اليت تعمضت ل

مالن اجلالز     املقال فاجلز  الثالالث مناله املالذ ور فياله ابالو الالورد ُ بالَع بعالد فماغاله          
 افا  إز ان روايالال , مضالال(1)الثالالاني مالالن املستمسالالك الالالذو تعالالمض فيالاله مبالالي الالالورد   

 .(2)إىم  بن  مز ضعيف  يهالته

 اأد بن هالل العأتامي -11

هال( 180فم, البغدادو, الكويف, ولد إن  )اأد بن هالل العأتامي, ابو جع
, وروى الصدوق بسالند   (3)هال(, ورد فيه لعن ورمو 269هال( و  ي  )265ومايت )

تحيح لن إعد بن لبد اهلل انه  الان يقالول  )مالا راينالا وال مسعنالا بتراليع رجالع        
. و الد اإالتثنا القمّيالون مالن  تالاب      (4)لن التريع إز النصب إال اأد بن هالل(

, (1)  ما  الان فياله تىاليط وغىالو ومالن رلالك مالا روا  اأالد بالن هالالل          نوادر احلكم
و ال فيه الصدوق  )إنه جممو  لند مرا نا )رض(... وانهم  الانوا يقولالون  مالا    

, و ال ابن الغضالاممو  )ارى  (6)تفمد بموايته اأد بن هالل فال جيوز اإتعماله(
 ب املرالاليخ احلسالالن بالالن  بالالوب مالالن  تالالا   التو الالف يف يديثالاله إال فيمالالا يمويالاله لالالن  

و مد بن ابي لمري يف نوادر , و د مسع هذين الكتابني جىو  اتحاب احلالديث  

                                                           

هال لىا احلجم بينما فمغ السيد احلكاليم   1349/رجب/5(  بع تنقيح املقال اجلز  الثالث  1)
 ا.مهال  ما هو مذ ور يف آخمه1349/ م /21من املستمسك الثاني  

 .135/1434( رجال الريخ  2)
 .284/1649, ورجال الريخ  83/105الريخ  , ورجال 131/1020( رجال الريخ  3)
 .1/56(  مال الدين  4)
 (.144/612, والفهمإت  )148/339( رجال النجاشي  1)
 .1/56(  مال الدين  6)
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و الال النجاشالي  )تالاحل الموايال  يمعالمف ويمنكالم,  الد روو فياله          (1)والتمدو  فيهما

, و ال الريخ يف الفهمإت  ) الان غاليالا    (2)رمو  من إيدنا ابي  مد العسكمو(
( 4), ويف المجالال  )بغالدادو غالالي(   (3)ا(متهما  يف دينه روى ا ثم اتول اتالحابن 

ويف التهالالذيب  )خاتالال  تالالايب التو يالالع اأالالد بالالن هالالالل فإنالاله مرالالهور بالالالغىو    
ويف االإتبصالالار  )ضالالعيف فاإالالد    (1)والىعنالال  ومالالا  الالت  بموايتالاله ال نعمالال  بالاله(    

, ور الم  يف  (5)و)ضعيف جالدا (  (6)املذهب ال يىتفت إز يديثه فيما  ت  بنقىه(
 .(8)الذين ادلوا البابي  الغيب  يف املذمومني

برالك    واأد بالن هالالل مالن الالمواة الالذين تعالمض هلالم الساليد احلكاليم          
مفص  ويف موضعني, يتا إنه خمج لن االختصار الالذو بنالا لىياله  تاباله, و الد      
لمض يف  ال  منهمالا بعالخل الفالاظ اجلالم  الاليت ورديت يف يقاله, ولكناله يف امول         

وجب الوثوق بالمواي  الاليت  انالت   منهما  ب  بضعف المج , إال إنه ر م  مامن ت
    المه, واما يف الثاني فقد تطمق لىمنا ر  يف بعخل تىك القالمامن ولكناله منالع    
من ات  ضعف المج , ورجح وثا ته او  الون الموايالايت لناله يف زمالان وثا تاله.      

را ما  لبعخل الفاظ الالذ  فياله لالن إالعد والكرالي والراليخ       - ال يف املوضع امول 
بالسند باشتماله لىا اأد بن هالل العأتامي الالذو رجالع      )والطعن-والعالم 

واملىعالون املالذمو     - ما لن إعد بن لبد اهلل امشالعمو -لن التريع إز النصب 
                                                           

 . 111/166( رجال ابن الغضاممو  1)
 . 83/105( رجال النجاشي  2)
 .83/105( الفهمإت  3)
 .284/1649( رجال الريخ  4)

 .9ري  يديث/9/204( التهذيب  1)
 .22/ري  يديث 3/28( االإتبصار  6)

 .3/ري  يديث 3/311( االإتبصار  5)
 .399( الغيب   8)
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والالذو ال يعمال     - مالا يف الفهمإالت  -والغالي املتهم يف دينه  - ما لن الكري -
 .(1)وروايته غري مقبول   ما لن اخلالت ( - ما لن التهذيب-با  ت  به 

"مالدفو "  لتبار المواي  بجمولها, فقال  )ثم دفع رلك بقمامن تسالد لىا ا
بأن التماد املرايخ الثالث  وغريهالم لىالا الموايال   الاف  يف جالأ ضالعفه, والإاليما        
باليظ  ان الماوو لنه بواإط  احلسالن بالن لىالي إالعد بالن لبالد اهلل, وهالو ايالد         

احلسالن بالن  بالوب والظالاهم     الطالنني لىيه, وان رواي  اأالد لىخالأ  انالت لالن     
انها من  تابه, ولن ابن الغضاممو اناله مل يتو الف يف روايتاله لالن ابالن ابالي لمالري        
واحلسالن بالن  بالالوبه مناله  الالد مسالع  تابهمالالا جالّ  اتالالحاب احلالديث والتمالالدو        

 . والقمامن اليت افادها هي (2)فيها(

قق يف وغريهالم  الاحمل   -الكىيين والصالدوق والراليخ  -اّن املرايخ الثالث   اوال  
لىالا  -التمدوا لىا المواي  الاليت هالي  ال  الكالال , والتمالادهم  الاف         (3)املعتأ
 يف جأ ضعف إندها من جه  العأتامي. -مبنا 

اّن الالالماوو لنالاله يف املقالالا  هالالو إالعد بالالن لبالالد اهلل امشالالعمو وهالالو ايالالد   ثانيالا   
 خمج من التريع إز النصب. هالطالنني لىيه  ما مّم نق   المه, وإن

اّن اخلأ مموو لن احلسن بن  بوب والظاهم انه من  تاباله ولالن ابالن      ثالثا 
الغضالالاممو انالاله مل يتو الالف يف روايالال  العأتالالامي لالالن ابالالن ابالالي لمالالري واحلسالالن بالالن    

 -او العأتالالامي- بالوبه منالاله مسالالع  تابهمالا جمالال  اتالالحاب احلالديث والتمالالدو     
مالا مالن جهال     فيهما, والتماد اتحاب احلديث لىا العأتامي يف هذين الكتابني إ

وهالو الالذو ورد   -وثو هم بنقىه ولو ليماز انه رواهما لنهمالا يف يالال اإالتقامته    
او مالن جهال  ان الكتالابني مرالهوران ومعموفالان ومل       -يف  المه يف املوضالع الثالاني  

                                                           

 .221-1/220( املستمسك  1)
 .221-1/220( املستمسك  2)
 .1/19, وينظم إيضا  الفوامد  90و 1/86( 3)
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يكالالن دور العأتالالامي فيهمالالا, إال شالالمفيا  ومالالن اجالال  اتصالالال السالالند ولىالالا  الالال         

  .التقديمين فوجود  ال يضم يف التبار المواي
يف هالالذا املوضالالع انالاله مل يالالث  لىالالا وثا الال  اأالالد بالالن هالالالل   وظالالاهم  المالاله 

العأتامي, ب  جمى لىالا ضالعف السالند مالن جهتاله ولكالن لالا  ضالعف الموايال           
 بقمامن اخمى تؤدو إز التبارها يتا مع ضعف العأتامي.

يف هذا املوضع  د ال  ىو من نظم حبسب مذا ه المجالالي   إال ان ما ر م  
 ا  د يكون هو السبب يف لدوله لنه يف املوضع الثاني.العا  مم

فالالذن التمالالاد املرالالايخ الثالثالال  لىالالا الموايالال  ال يوجالالب    امالالا القمينالال  اموز 
الوثوق بهالا اليتمالال اإالتنادهم لىالا  المامن بعيالدة  الد ال تكالون تامال  لالو ا ىعنالا            

إالامم  لىيها, وإال لىز  البنا  لىا  ال  روايال  التمالدوها وهالو ممالا ال تسالالد لىياله        
 ىماته, ولو ُ الدر اناله نظالم يف رلالك إز شالدة الطعالن لىالا المجال  ال تضالا البنالا            
لىا  ال  روايال  و الع يف إإالنادها رجال   عالن لىياله  عنالا  شالديدا , وهالو ايضالا  ال            

 . (1)تسالد لىيه إامم  ىماته 
فالذن روايال  الطالالن لىالا المجال  لناله ايضالا  ال يوجالب          واما القمين  الثاني  

لنه, إر جيوز ان يكون التماد  لىيها لقمين  اتفا يال  خارجيال  غالري    الوثوق بموايته 
 .(2) افي  يف يصول الوثوق لنا

فذن رواي  المجال  لالن ابالن  بالوب ال  مينال  فيهالا لىالا         واما القمين  الثالث  
انها من  تابه يتا يندرج فيما ر م  ابن الغضاممو من التمالاد امتالحاب لىياله    

 يف رواي   تاب ابن  بوب.
يف املوضالع الثالاني الالمض لالن ر الم القالمينتني        لعىه من هنالا ناليالظ اناله    و

 اموليني متاما  ونسب القمين  الثالث  إز اجلواهم ونا ش فيها.

                                                           

 .426-1/421( املستمسك  1)

 .1/426( املستمسك  2)
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واما املوضع الثاني الذو وثق فيه العأتالامي فقالد ر الم فياله الفالاظ اجلالم  اوال        
ا لالالن  مالال-  )وضالالعف إالالند اخلالالأ بأأالالد بالالن هالالالل العأتالالامي املالالذمو     (1)فقالالال

الالذو رجالع لالن التراليع إز      - ما لن الفهمإت-الغالي املتهم يف دينه  -الكري
الالذو ال نعمال  لىالا مالا  الت        - ما لن إعد بالن لبالد اهلل امشالعمو   -النصب 
 (.- ما لن اخلالت -او روايته غري مقبول   - ما لن التهذيب-بموايته 

التمالاد   ثم ر م جالواب تالايب اجلالواهم وهالو الوجاله الثالالث املتقالد  وهالو        
 مالالا لالالن -امتالالحاب لىيالاله يف روايالال  مالالا يف  تالالاب ابالالن  بالالوب, فقالالال  )مالالدفو   

با لن اخلالت  من ان ابن الغضاممو مل يتو ف يف يديثاله لالن ابالن     -(2)اجلواهم
ابالي لمالالري واحلسالن بالالن  بالوبه منالاله  الالد مسالع  تابهمالالا جال  اتالالحاب احلالالديث      

 والتمدو  فيهما(.
 الون الموايال  لالن  تالاب ابالن  بالوب,       ثم نا ش فيه بالالنظم إز لالد  إيالماز    

فقال  )الىهم إال ان يقال  إن ما ر م  ابن الغضالاممو  الت  بالا روا  لالن نالوادر      
 ابن ابي لمري ومريخ  ابن  بوب وال يعم    ما روا  لنهما(.

اإالالتظهار توثيالالق   ايالالدهما ثالالم  الالم   الالميقني آخالالمين لتالالال  الموايالال ,      
م, حتكن البنا  لىا يجي  اخلأ املالذ ور  العأتامي من لبارة النجاشي, فقال  )نع

من اناله تالاحل الموايال     -اوال   با لن النجاشي يف تمح  اأد بن هالل املذ ور 
انتهالالا. فالالإن الظالالاهم مالالن  ولالاله )تالالاحل الموايالال ( جالالواز      -(3)يعالالمف منهالالا ويمنكالالم 

االلتماد لىا روايته, وانه ثق  يف نفسه, وال ينايف الطعالن فياله بالا إالبقه إر يكالون      
له يال حال  من العام  والفطحي  والوا فال  وغريهالم, مالن املخالالفني لىفم ال       يا

 احلق  مع بنا  امتحاب لىا العم  بموايتهم(.

                                                           

 .366-1/361( املستمسك  1)
 .8/123( جواهم الكال   2)
 .83/199( رجال النجاشي  3)
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     ون المواي  لنه يف يال اإتقامته ووثا ته,  ال  وايخم 

)ثانيا   اّن الذو يظهم مما ر الم يف تمحتاله اناله  الان يف اول امالم  مسالتقيما  بال         
ذ  الطامف  ووجوههالا وثقاتهالا, يتالا ان اتالحابنا بالالعماق لقالو         ان من اليان ه

و تبوا لنه ومل يقبىوا ما ورد يف رمه, يتا أىوا القاإم بالن العالال  ان يماجالع    
يف امم  ممة بعد اخمى. فالورديت فياله رمالو  هامىال   اينال  شالديدة و الان رلالك يف         

بالال   -هلجالال  اهلل فمجالال-آخالالم لمالالم , يتالالا بالالرت اهلل إالالبحانه لمالالم  بالالدلوة احلجالال  
املصم  به فيمالا روو لالن ابالن همالا   ان رلالك  الان بعالد وفالاة لثمالان بالن إالعيد            
)ر (, ومن البعيد جدا  ان يمجع إليه ايالد مالن الراليع  بعالد ورود تىالك الالذمو ,       

الالذو   -الين موإا بن احلسن امشعمو-والإيما الماوو لنه احلديث املذ ور 
موإالا املالذ ور إالعد بالن       ي  يف تمحته  انه ثقال  لالني جىيال , وان الالماوو لالن     

لبد اهلل امشعمو الذو هو ايد الطالنني فيه  ما تقد   المه, فذلك  ىاله  مينال    
لىا  ون رواي  موإا لنه  انت يف يال اإالتقامته نظالري مالا لالن إ مالال الالدين        

 هالالالل يف يالالال اإالالتقامته لالالن ابالالن ابالالي )يالالدثنا يعقالالوب بالالن يزيالالد لالالن اأالالد بالالن
 .(1)لمري(
  يف التضالعيفايت الاليت رم عالميت يف العأتالامي مالن      واضاف لىا رلك اخلالد  -

)لىا ان املذ ور يف تمحته ال  ىالو مالن تالدافع فالإن احملكالي       -جه  تهافتها فقال 
, ولالالن الكرالالي انهالالا مالالن   _لالالن النجاشالالي ان الالالذمو  ورديت لالالن العسالالكمو   

النايي  املقدإ , ولن  تاب الغيب   ان رلك  ان بعد وفاة لثمان بن إعيد, و د 
بالغىو تارة وبالنصب اخالمى ورمالي بالالمجو  لالن المامال  إز القالول        تقد  رميه

 .(2)( _بالو ف لىا ابي جعفم 

 هو  مق ثالث  لتال  المواي   ما ر م   ويات 

                                                           

 .13العى  اليت من اجىها ًتاج إز الما /   1/204( إ مال الدين  1)
 .1/366( املستمسك  2)
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ما يبتين لىا الوثوق بموايايت اأد بن هالالل يف خصالوا    الطميق امول 
 لنهالالا ب, فالالإن إالالند الموايالال  املبحالالو  مالالا يمويالاله لالالن ابالالن ابالالي لمالالري وابالالن  بالالو  

لالالن احلسالالن بالالن لىالالي لالالن اأالالد بالالن هالالالل لالالن ابالالن ابالالي   -إالالعد بالالن لبالالد اهلل-
وإن  ان ضعيفا  بالعأتامي لكنه ملا  ان راويا  لن ابن ابي لمري و د ر الم   (1)لمري

ابالن الغضالالاممو  بالالول روايتالاله الاليت ينقىالالها لالالن  تالالاب )النالوادر( البالالن ابالالي لمالالري    
ع  تابهمالالا والتمالالدو  و)مرالاليخ ( ابالالن  بالالوبه من جالالّ  اتالالحاب احلالالديث مسالال 

فيهمالالا اوجالالب رلالالك الوثالالوق بالسالالند وا بالالار ضالالعفه, وهالالذا مالالا ر الالم  تالالايب      
 .(2)اجلواهم

يف رلك  بأنه يتم فيمالا يموياله العأتالامي لالن  تالاب النالوادر البالن         ونا ش 
 ابي لمري ويف املقا  مل يمحمز رلكه إر لعىه من مسمولاته لن ابن ابي لمري.

تالامي فالإن النجاشالي  الال يف تمحال  العأتالامي إّناله        وثا   العأ الطميق الثاني 
, والظالالاهم مالالن  ونالاله )تالالاحل الموايالال ( جالالواز  (3))تالالاحل الموايالال  يمعالالمف ويمنكالالم( 

االلتمالالاد لىالالا روايتالاله وانالاله ثقالال  يف نفسالاله, ويدلمالاله ماليظالال  مقابالتهالالا  الالال)فاإد  
 تاله  . وال تنالايف بالني وثا  (4)المواي ( و )فاإد احلديث( الظاهمة بعد  وثا ال  الالماوو  

وبني ما تقد  لن الال  الطامف  من فساد لقيدتهه إر إيكون يالاله يالال حالال     
من العام  والفطحيال  والوا فال  وغريهالم مالن املخالالفني مالع بنالا  امتالحاب لىالا          

 العم  بموايتهم.

 مضافا  إز ان ما  ي  فيه من اجلم   ان متهافتا  من جهتني 

 نجاشالالي ان الالالذ  ورد لالالن مالالن جهالال  نسالالب  الالالذمو  فمالالا مالالّم مالالن لبالالارة ال   ا 
 

                                                           

 .10/ 2/315( التهذيب  1)
 .8/123( جواهم الكال   2)
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, ولن الكرالي اناله مالن الناييال  املقدإال , ويف الغيبال  اناله  الان بعالد          _العسكمو 

 وفاة لثمان بن إعيد )ر (.

من جه  نسب  مذهبه فإنه رمي بالالغىو تالارة والنصالب اخالمى, وال  فالا       ب 
مدى مدافع  الغىو والنصب وتنا ضهما, وثالث  بأنه رجع من القالول بالمامال  إز   

ف لىالالا ابالالي جعفالالم  مالالد بالالن لثمالالان العمالالمو وهالالذا التالالدافع يف جميالاله  الالد الو الال
 يضعف الوثوق به.

الطميق الثالث   ون الموايال  لناله يف يالال اإالتقامته, فالإن اأالد بالن هالالل         
العأتامي مل يكن منذ بد  امم  منحمفا  ب   ان مستقيما  ومن اليان هالذ  الطامفال    

عماق لقو  و تبالوا لناله ومل يقبىالوا مالا     ووجوهها وثقاتها برهادة ان اتحابنا يف ال
ورد فيه من الذ , يتا أىالوا القاإالم بالن العالال  لىالا ان يماجالع يف امالم  مالمة         
بعد اخمى, فورديت فيه رمو   اين  وهامى  شالديدة, بال  املصالم  فياله فيمالا روا       
الريخ يف الغيب  لن ابن هما  انه  ان رلك بعد وفاة لثمان بن إعيد )ر (, واناله  

 .-لج  اهلل فمجه-م لمم العأتامي, يتا بمرت لمم  بدلا  الما   ان يف آخ

ومن البعيالد جالدا  بعالد ان ظهالميت هالذ  الالذمو  فياله ان يمجالع إلياله ايالد مالن            
الرالاليع , خصوتالالا  مثالال  راوو احلالالديث لنالاله يف املقالالا  الالالين موإالالا بالالن احلسالالن    
امشالالعمو الثقالال  العالالني اجلىيالال , وان الالالماوو لنالاله إالالعد بالالن لبالالد اهلل وهالالو مالالن       

 طالنني لىا العأتامي.ال

ورلالالك  ىالاله  مينالال  لىالالا ان روايالال  موإالالا بالالن احلسالالن لنالاله  انالالت يف يالالال       
اإتقامته ووثا تاله واناله نظالري مالا روا  الصالدوق بسالند  لالن يعقالوب بالن يزيالد لالن            

 العأتامي مقيدا  بكونه يف يال اإتقامته.

انه بنا لىا وثا   العأتامي وان ما وتالىنا   من جممو   ىماته  واملتحص 
من رواياته إما انها يف يال اإتقامته لىقمامن او انها يف غريها وهو ال يضالم لعالد    

 دخال  العقيدة يف االلتبار المجالي.
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 بكر بن حبيب -21

, ¬ والصااق   الباقر عن روى الكويف, األمحسي, مريم, أبو حبيب, بن بكر
, ومان مام َبا      (1)ذكار  الياييف يف رلالاه م  ا       (2)وروى عنه منصور بان حاا    

وقاد رارا الياييف األعحمام ةاولا        على ل الته ك ا لرى عليه السيد احلكيم 
قاااً  ) )وفاا جب ا ة الاا  بكاار من اا  ب  اا      لتوميقااه قاقياا ا الساايد احلكاايم   

مان أ  الحماا ر أقاه بكار بان        (3)املي ور... وأما ما يف ر اار  الياييف األعحمام    
أقاه مان    (5)وصاري  اال صا    (4)ة د بن حبيب الذي ظا ر احملكي عن الن اشي

فغري ظا ر, فان  ذلاأ أباو     (6)عل اء اإلمامي  وحكى ابن قاوق عن الكيي أقه مق 
 _ ل جبر أبي عن روايته ومتتنع وماًتني, وأرب ني مثا  سن  املتوفى املا قي عث ا 

 .(7)بقرين  وقوع منصور بن حا   يف السند. ف حظ( _الذي  و الباقر 
 اا(  142 او) أ  بكار بان حبياب امل ادوا ناويف سان  )        مناقيته  وحاص 

املتاوفى   _ك ا ذكر  الن اشي, ومثله ال ميكان أ  ياروي عان أباي ل جبار البااقر       
 .(2) ا224سن  

 فنقاه يكناى باذلأ    _ او اواواق    _) ل   املاراق مان أباي ل جبار     وال يقال
 أيضا , وحينئٍذ نص  رواي  أبي بكر امل دوا عنه.

                                                           

, واالصاال)  12/ا7/291, والت ذيب) 1/ا3/24, والكايف) 592/ا1/496( احملاسن) 2)
 وغري ا. 51/ا1/652
 .271/2977و  217/2122( رلال اليييف) 1)
 .2/211( كتاب الط ار ) 3)
 .221/179( رلال الن اشي) 4)
 .16/5( اال ص ) 5)
 .73/162( رلال ابن قاوق) 6)
 . 2/226( املست سأ) 7)
 .2/527عير)  م االاألً   سري  ( 2)
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ابي بكم هنا منصور بن يالاز  وهالو مالن اتالحاب     إن الماوو لن  فإنه يقال 

¬الصادق والكاظم 
 _فال حتكن روايته لمن  ان  ميب العصم من اجلواد  (1)

 فإنه متأخم لنه.

 احلسن بن احلسني الىؤلؤو -13

احلسن بن احلسني الىؤلؤو,  الويف,  الثري الموايال , لاله  تالاب جممالو  نالوادر,        
, (3)ن رجالال  تالاب نالوادر احلكمال     , وضعفه الريخ الإالتثنامه مال  (2)وثقه النجاشي

 وهذا احلال دلا تايب املالدارك إز التو الف فياله ويظهالم مالن الساليد احلكاليم        
  ) ال يف املدارك  ويف احلسالن بالن   موافقته له لنق   المه من دون تعىيق,  ال 

احلسالالالني الىؤلالالالؤو تو الالالف وإن وثقالالاله النجاشالالالي لقالالالول الرالالاليخ  إن ابالالالن بابويالالاله   
 .(1)((4)ضعفه

 وهنا امم 

يف الىؤلالؤو مالع توثيالق النجاشالي لاله تالمًا         -ظالاهما    –تو الف   هو اناله  و
رجالالح وثا الال  العأتالالامي لقالالول  الإالالتثنا  القمالاليني لالاله مالالن نالالوادر احلكمالال , لكنالاله 

النجاشي فيه )تاحل المواي (, مع انه ممن اإتثين من نوادر احلكمال , بال  ورديت   
 فيه رمو  و عون اخمى.

 ولع  الوجه الفارق بينهما هو  

                                                           

 .413/1101( رجال النجاشي  1)
 .40/83( رجال النجاشي  2)

 .348/939, ويمنظم رجال النجاشي  424/6110( رجال الريخ  3)
 .2/246( مدارك اميكا   4)
 .19/116, وتنقيح املقال  4/32, ويمنظم تعىيق  الوييد  4/463( املستمسك  1)
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 ان وجه  بول رواي  العأتامي هالو ان هنالاك  المامن لىالا ان رواياتاله إلالا        إن
نقىت لنه يف يال اإالتقامته فالالفمق واضالح. إرا مل يكالن لىؤلالؤو يالال اإالتقام         

 ويال احنماف.
وإن  الالان الوجالاله هالالو البنالالا  لىالالا وثا تالاله لقالالول النجاشالالي )تالالاحل الموايالال (     

اهمة يف  ونها من جهال  احنمافاله   فالفارق هو ان الطعون اليت  يىت يف العأتامي ظ
 مالا  -العقامدو وخموجه لن التريع مضالافا  إز تالدافع مالا  يال  فياله مالن الطعالون        

وبالتالالالي يضالالعف الوثالالوق بالالا  يالال  فيالاله مالالن اجلالالم  يف  بالالال مالالا  الالاله    -تقالالد  بيانالاله
 النجاشي با يقتضي الوثوق بمواياته وهذا احلال غري متوفم يف يق الىؤلؤو.

 العال احلسني بن ابي  -14

ابالو لىالي,    -واإم ابي العال  )خالالد بالن  همالان(     -احلسني بن ابي العال  
الور, موز بين اإالد, و يال  بالين لالامم, لاله  تالاب يمعالد يف امتالول, روى لالن          

 .(1)هو واخوا  لىي ولبد احلميد _الصادق 
و د اختىف يف وثا ته فذهب حع إز لالد  ثبوتهالا, وهالو ظالاهم العالمال  يف      

 ه لعد  الن  لىا توثيقه.(3)مردبيىي يف جممع الفامدةوا( 2)املنتها
 (1)واحملالالد  النالالورو يف اخلامتالال   (4)بينمالالا رهالالب آخالالمون  الوييالالد يف تعىيقتالاله  

 امال   )ولالي    إز وثا ته, ووافقهم السيد احلكيم  (6)واملامقاني يف تنقيح املقال

                                                           

, 14/204, والفهمإالالالت  12/115, ورجالالالال النجاشالالالي   361/658( رجالالالال الكرالالالي   1)
 .192/2202ورجال الريخ  

 .3/36و  2/154( منتها املطىب  2)
 .9/341و  3/50( جممع الفامدة  3)
 .136( تعىيق  الوييد  4)
 .4/210( خامت  املستدرك  1)
 .21/239( تنقيح املقال  6)
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لنجاشالي تالمًا    يف اموز من يتو ف يف روايته إال احلسني لعد  توثيق الراليخ وا 

إيا , لكن يكا ابن داود لن شيخه ابن  اوو, يف البرمى تز يتاله وهالو ظالاهم    
لبارة النجاشي, ييث  ال يف تمحته  )واخوا  لىي ولبد احلميد روى اجلميالع  

و ان احلسني اوجههم( و د نصوا لىا توثيالق لبالد احلميالد     _لن ابي لبد اهلل 
مناله, وأال  اموجاله لىالا غالري هالذا        اخيه, فيدل الكال  املذ ور لىالا اناله اوثالق   

 .(1)املعنا خالف الظاهم(
اإتند إز ما  الاله النجاشالي فياله بعالد ان ارجالع تز يال  ابالن  الاوو,          فهو 

ما ر م  هو  ان النجاشي يف تمح  احلسني بالن ابالي العالال  ر الم      ويات إليها, 
اخويه لىي ولبد احلميد, و ال  )و ان احلسني اوجههالم(, و الد نال  النجاشالي     

فيكون احلسني بن ابي العال  اوجه من اخياله   (2)سه لىا وثا   اخيه لبد احلميدنف
الثقالال , وهالالو ظالالاهم يف  ونالاله اوثالالق منالاله, وأالال  اموجالاله لىالالا غالالري هالالذا املعنالالا      

  الوجاه  االجتمالي  هو خالف الظاهم.
ويضاف إز رلالك ان احلسالني بالن ابالي العالال  روى لناله حالع مالن امجالال           

وهالو ممالن  يال  إّناله ال يالموو إال       - (3) ابن ابي لمري وفيهم من اتحاب الحا 
ولىالي بالن    (1)وامليالان والثقالايت  جعفالم بالن برالري      (4)وفضال  بن ايالوب  -لن ثق 
ومل يتضالح الوجاله يف لالد      (8)ولىالي بالن النعمالان    (5)ولىالي بالن اإالباط    (6)احلكم

                                                           

 .5/330, ويمنظم  2/13( املستمسك  1)
 .645, 246اشي  ( رجال النج2)
 .2/ 1/268و  1/ 1/158( الكايف  3)
 .3/ 1/301( الكايف  4)

 وغريها. 11/ 5/242و  5/ 1/229( الكايف  1)

 وغريها. 3/ 3/10و  1/ 2/104و  5/ 1/158( الكايف  6)

 .6/ 1/254( الكايف  5)

 .11/ 3/383( الكايف  8)
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لذلك وهو مما يعتمد  يف وصي  التبار الماوو مع انه ر الم رلالك مالن     تعمضه 
 تبهم المجاليال   الوييالد واحملالد  النالورو واملامقالاني إز جنالب  الول         مد يعت

 النجاشي إّنه اوجه من اخويه با فيهم لبد احلميد الثق .

 احلسني بن لىوان الكىأل -11

, _ الصادق لن روى لامي,  ويف, موالهم, الكىأل, لىوان, بن احلسني
مولال  مالن العامال  هلالم     , ولالّد  الكرالي يف جم  (1)ولن املمش, وهرا  بالن لالموة  

مي  و ب  شديدة  امال   ) مد بن إإحاق و مالد بالن املنالذر, ولمالمو بالن خالالد       
الواإالالطي, ولبالالد املىالالك بالالن جالالميح, واحلسالالني بالالن لىالالوان, والكىالالأل هالالؤال  مالالن 

, ور الالم النجاشالالي يف تمحالال    (2)رجالالال العامالال  إال ان هلالالم مالاليال  و بالال  شالالديدة(   
ا ابالالا  مالالد ثقالال  رويالالا لالالن ابالالي لبالالد احلسالالني اخالالا  احلسالالن  )واخالالو  احلسالالن يكنالال

, والظالالالاهم ان التوثيالالالق مخيالالاله, و يالالال   هالالالو لىحسالالالني منالالاله مالالالذ ور يف     (3)اهلل(
, ولىا اّي  يال فالتوثيق إما ظاهم يف  ونه مخيه او جمم  غالري معىالو    (4)تمحته

النسب  لىحسني. ونق  العالمال  لالن ابالن لقالد   )ان احلسالن  الان اوثالق مالن اخياله          
 .(1)ا(واأد لند اتحابن

 غالالري موثالالق  )والضالالعف يف إالالند  انالاله  والالالذو يظهالالم مالالن السالاليد احلكالاليم   
, و الد  (6)امول من جه  احلسني بن لىوان مناله مالن املخالالفني ومل يثبالت توثيقاله(     

                                                           

 .141/206, والفهمإت  12/116( رجال النجاشي  1)
 .390/533جال الكري  ( ر2)
 .21/116( رجال النجاشي  3)
 .4/83( تعىيق  الوييد  4)
 .216/2( خالت  ام وال  1)
 .10/309( املستمسك  6)
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ممالالا يعالالين انالاله مل يسالالتفد لالالود   (1)وتالالف روايالال  احلسالالني بالالال)اخلأ( يف غالالري موضالالع 

ال المجاليال  وامإالانيد مالا    التوثيق له يف  ال  النجاشي,  ما مل يم يف إامم ام الو 
خالفالا  لصالايب    (2)ينهخل بتوثيقه موافقا  يف رلك الريخ املامقاني يف تنقيح املقالال 

إز وثا ال  المجال  مسالتفيدا  رلالك مالن جممالو         (3)املستدرك, ييث رهب يف خامتته
يف  يفيال    وجو  ثالث   الد يقالال بالأن بعضالها يتوجاله لىالا مبالاني الساليد احلكاليم          

  توثيق المجال, وهي

 ما  ال فيه الكري من ان له ميال  و ب  شديدة. الوجه امول 

ما نقىه العالمال  لالن ابالن لقالد  مالن تاليغ  )اوثالق( الاليت تالدل           الوجه الثاني 
 لىا وثا   احلسني إال ان احلسن اوثق منه.

روايال  حالع مالن الثقالايت وفاليهم امجالال  لناله  احلسالني بالن           الوجه الثالالث  
بالن   ليسا بن و مد (5)ظميف بن واحلسن (6)جلوزا ا وابي (1)فضال وابن (4)إعيد
 .(10)واأد بن تبيح (9)وهارون بن مسىم (8)لبيد

 وحتكن ان يقال يف منا ر  هذ  الوجو  

                                                           

 .8/332و  6/166و 115و 212و 1/225و  2/185( املستمسك  1)
 .20/33( تنقيح املقال  2)
 .314/و4/151( خامت  املستدرك  3)
 وغريها. 1/ 1/338و  6/ 4/65و  5/ 3/53( الكايف  4)

 .21/ 2/281, والتهذيب  34/ 1/410( الكايف  1)
 وغريها. 1691/ 4/324, والفقيه  1/ 1/9و  4/ 3/211( الكايف  6)

 .3/ري  يديث1/110و  5/ري  يديث 1/338( الكايف  5)
 .4816/ 3/139( الفقيه  8)

 .41/ 1/228( التهذيب  9)

 . 8/ 4/113( التهذيب  10)
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 أن جمالالمد  الالون الالالماوو لالاله ميالال  و بالال     فالالياليظ لىيالاله بالال  امالالا الوجالاله امول  
مالا لالو   ال يقتضي الوثوق به يف امم المواي , فإن املد  إلا يقتضي يسن الالماوو في 

 دّل لىا الوثوق به فيما يمويه.
بالهه إر   فقد يقال  إن املفموض التداد الساليد احلكاليم    واما الوجه الثاني 

هو نظري ما اإتفاد  يف احلسني بن ابي العال  مما  يال  فياله إناله )اوجاله( مالن إخوتاله       
ان  وياليالظ لىياله    (1)وفيهم لبد احلميد املوثق ييث اإتظهم من )اوجه( وثا تاله 

افعالال  التفضالالي  لىالالا وجالالود املبالالدا يف الطالالمفني غالالري ثابتالال , وامالالا اإالالتفادته    داللالال 
التوثيق مما ر م يف احلسني بن ابي العال  فذن املفضالول  الد وثالق فالبالد مالن  الون       

بعد ان فض  لىيه, واما فيما حنالن فياله    -وهو احلديث  - الفاض  فو ه يف موضعه
 قامني.فالثق  نفسه وتف بأفع  التفضي , فال شبه بني امل

انه ال يمى دالل  روايال  امجالال  لىالا     فقد تقد  لنه  واما الوجه الثالث 
وثا ال  املالالموو لناله, وان غايالال  مالا يعطيالاله هالالو وثالو هم بموايتالاله ولالو بقالالمامن اتفا يالال       
وجودها  اف  يف االلتبار. نعم يف يال انضمت إليها  مامن اخمى ربالا دّل لىالا   

, ومالا إز  (2)اي  لالدد معتالد باله مالنهم لناله     التبار الماوو  كثمة رواي  بعضهم ورو
رلك مما يقتضي الوثوق به, ومل يظهم يصالول مالا يكفالي لالذلك يف املقالا  الإاليما       

, (3)وان بعالالخل املالالوارد الالاليت روى فيهالالا الثقالالايت لنالاله أىالالها الرالاليخ لىالالا التقيالال    
 مصميا  يف مورد منها بأن رواتها من العام  الزيدي  الالذين ال يعمال  بالا ينفالمدون    

فاليهم احلسالني بالن لىالوان,  الال  )إن رواة هالذا اخلالأ  ىالهم لامال  ورجالال            به, با
 .(4)الزيدي , وما  تصون بموايته ال يعم  به(

                                                           

  .2/13تمسك  ( املس1)
 .4/190( يمنظم  جمى  دراإايت لىمي   2)
 .95/ 1/93( التهذيب  3)
وَبالاليََّن الوييالالد الوجالاله يف اجتمالالا  وتالالفي العامالال  والزيديالال   8/ 66-1/61( االإتبصالار   4)

 .4/81بقوله  )ولع  الوجه ان الزيدي  يف الفمو  من العام ( تعىيقته لىا منهج املقال  
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 زيد النمإي -16

, له  تاب, و ال الراليخ   ¬ زيد النمإي  ويف روى لن الصادق والكاظم
نالالا ال  لالالن  -لىالالا مالالا يكالالا  الرالاليخ لنالاله  -اتالال , مل يالالمو  الصالالدوق يف فهمإالالته 

, ور الم مثال    (1)بن الوليد  انه موضو  وضعه  مالد بالن موإالا اهلمالداني    شيخه ا
رلالك بالنسالالب  إز زيالالد الالالزراد, وخط الالأض ابالالن الغضالالاممو الرالاليَخ الصالالدوق يف رلالالك  
 امال   )غىط ابو جعفم يف هذا القول فإني رايالتم  تبهمالا مسالمول  لالن  مالد بالن       

 يت متقدمي المجال.وهو ممن مل يمد فيه مد  او ر  تميح يف  ىما (2)ابي لمري(
لىا لد  ثبالويت وثا ال  زيالد النمإالي منا رالا  بالا  يال          وبنا السيد احلكيم 

لثبويت وثا ته بمواي  ابن ابي لمري  تابه إّما من جه   ونه ال يموو إال لن ثقال  او  
من جه   ونه من اتحاب الحا  او ان الطميق إز  تابه  ان فيه حالال  مالن   

بعد  دالل  الثالث  اُمَول لىالا الوثا ال , وان غايال      (3)امجال  او  ون  تابه اتال 
مالالا يقتضالالي رلالالك وثالالو هم بموايتالاله ولالالو لقالالمامن اتفا يالال  وجالالدوها  افيالال   لىوثالالوق     
بموايته, ال  ون الماوو ثق  يف نفسه, ورلك  د ال يوجب الوثوق لغري  اليتمالال  

لاله معنالا    اإتنادهم إز   مامن بعيدة يكثالم فيهالا اخلطالأ. وامالا امتال  فىالم يتضالح       
 (4) دد حتكن ان يمعطي وثا ال  تالايبه, و الد تقالد  إيضالا  رلالك يف القسالم امول       

اناله   -تبعالا  لراليخه ابالن الوليالد    -مضافا  إز ان ات  زيد النمإي  ال فيه الصدوق 
موضو , وهذ  الدلوى وإن خطأ  فيهالا ابالن الغضالاممو لىالا مالا تقالد  مالن نقال          

ان يكون الصدوق وشيخه ممن خفالي   لبارته إال انها توجب الميبه إر من البعيد
وروا  لناله   -لنهما رلك, ومما يزيد االرتياب ان الريخ مالع  ولاله إن  تاباله اتال      

                                                           

 .154/460ورجال النجاشي  , 201/299( الفهمإت  1)
 .61/12( رجال ابن الغضاممو  2)
 .  29/151, وتنقيح املقال  10/64, وخامت  املستدرك  1/292( يمنظم  تعىيق  الوييد  3)
 .194و 190و 181و 4/155( يمنظم  جمى  دراإايت لىمي   4)
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والظاهم اناله اخالذ    -ابن ابي لمري إال انه مل يمو لنه إال يديثا  وايدا  لىا ما  ي 
اخلأ لن ابن فضال, و ذا الكىاليين مل يالمو لناله إال يف موضالعني, وظالاهم  ايضالا        

يأخذ اخلالأ لالن اتالىه فىالو  الان اتال  زيالد مالن امتالول املعتالأة واملعالول             انه مل
 لىيها ملا  ان وجه لإللماض لنه.

  لكن اإترك  فيها اوال   بعد  ثبويت وثا ال  زيالد, وروايال   مالد بالن       ال 
ابي لمري لنه ال توجب رلك وإن  ي  إنه ال يالموو إال لالن ثقال ه إر ال يبعالد  الون      

 -ولو من جه  القمامن اخلارجيال  -وا اخلأ الذو روا  املماد منه الوثا   يف خص
ال  ون الماوو ثق  يف نفسه... لكن رلك  د ال يوجالب الوثالوق لغالري ... ولالذلك     
 الالد ا ثالالم الموايالالايت الضالالعيف  غالالري مقبولالال  لنالالد امتالالحاب ويف إالالندها الثقالالايت    
وامجال ه لعد  يصول الوثوق هلم من جممد رلكه اليتمال  ون وثوق رجالال  

ياتال  من مقدمايت بعيدة يكثم فيها اخلطأ, ومالن رلالك يظهالم الشالكال يف      السند
إثبايت وثا   زيد النمإي بمواي  حال  من امجال  لكتاباله  مالا  يال ... ومثىاله يف     
الشكال ما  ي  من ان  مد بن ابي لمري من اتحاب الحا ... فإن الظالاهم  

التثبيت والتقان والضبط  يف الحا  املذ ور ما لىم من يال اجلمال  من مزيد
بنحو ال ينقىون إال لن الثقايت ولو يف خصالوا اخلالأ الالذو ينقىوناله فيجالي  فياله       
الكال  السابق من ان الوثالوق احلاتال  مالن جهال  القالمامن االتفا يال  غالري  الاف  يف         
يصالالول الوثالالوق لنالالا لىالالا حنالالو يالالدخ  اخلالالأ يف موضالالو  احلجيالال ... ومثالال  رلالالك   

 تاباله مالن امتالول  مالا يف الفهمإالت وغالري ه إر        دلوى ثبويت وثا   النمإي بعدِّ
فيه لد  وضو   ون املماد بامت  الكتاب الالذو جيالوز االلتمالاد لىياله والعمال       
با فيهه اليتمال  ون املالماد معنالا آخالم فاليالظ  ىمالاتهم يف الفالمق بالني الكتالاب         
وامت  فقد ر موا فيه وجوها  وايتمااليت لي  لىا وايد منها شاهد واضالح.  

تبعالا  لراليخه  مالد بالن احلسالن بالن       -فإن احملكالي لالن الصالدوق يف فهمإالته      وايضا 
ان ات  زيد النمإي وزيد الزراد و تالاب خالالد بالن لبالد اهلل بالن إالديم        -الوليد
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موضولايت وضعها  مد بن موإا اهلمداني وهالذ  الالدلوى وإن غىطهمالا فيهالا     

لكنهالا  -لمري ابن الغضاممو وغري  بأن امتىني امولني  د رواهما  مد بن ابي 
إر من البعيد ان يكالون الصالدوق وشاليخه خفالي لىيهمالا رلالك        -توجب االرتياب

يف الفهمإالت مالع الرتافاله بالأن      فجزما بالوضع, ومما يزيد االرتياب ان الراليخ  
زيد النمإي له ات  وانه روا   مد بن ابي لمري لناله مل يالمو لالن زيالد النمإالي      

ثا  وايدا  يف باب وتي  النسان لعبالد   إال يدي -(1)لىا ما  ي -يف  تابي امخبار 
روا  لن لىي بن احلسن بن فضال لن معاوي  بن يكاليم ويعقالوب الكاتالب لالن     
ابن ابي لمري لنه, والظاهم من لادته انه اخالذ احلالديث املالذ ور مالن  تالاب ابالن       

 (2)فإنه مل يمو لنه إال يالديثني  فضال ال من امت  املذ ور, و ذلك الكىيين 
التقبي  لن لىي بن إبماهيم  لن ابيه لن ابن ابي لمري لن زيد  ايدهما يف باب

. _النمإي لن لىي بن مزيد تايب السابمو  ال  دخىت لىا ابي لبد اهلل 
والثاني  يف  تاب الصو  يف تو  لاشورا  لالن احلسالن بالن لىالي اهلالا ي لالن       

م  مد بن ليسا,  ال  يدثنا  مد ابن ابي لمالري لالن زيالد النمإالي... وال يظهال     
منه اخذ احلديثني املذ ورين من ات  النمإي او من ات  غالري  ممالن روى لناله,    
فىو  ان  تالاب النمإالي مالن امتالول املعالول واملعتمالد لىيهالا لنالد  ملالا  الان وجاله            

 .(3)لإللماض لن المواي  لنه  ما ال  فا(

 إعدان بن مسىم -15

العالالاممو  -وامسالاله لبالالد الالالمأن وإالالعدان لقالالب لالاله    -إالالعدان بالالن مسالالىم  
م, و يالال   هالالو مالالن بالالين زهالالمة,  الالويف, لمالالم  الالويال , روى لالالن الصالالادق    الهمالالو

                                                           

 .46 /9/228و  18/ 4/301( روى الريخ يف التهذيب لن زيد النمإي يف موضعني  1)
 6/ 4/145و 3/ 2/181( روى الكىالالالاليين لالالالالن زيالالالالد النمإالالالالي يف ثالثالالالال  مواضالالالالع      2)
 .1/ 5/21و
 .428, 1/424( املستمسك  3)
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, ومل يالمد  (1), له  تاب يمويه لناله حالال , و الال الراليخ  لاله اتال       ¬ والكاظم
 فيه ن  تميح بد  او ر  يف  ىمايت متقدمي المجال.

لىا الوثوق باله لقالمامن  الامال   )لكنهالا ضالعيف  السالند        وبنا السيد احلكيم 
الالالمييم وال إالالعدان بالالن مسالالىم الالالماوو لنالاله... وإن امكنالالت     لعالالد  توثيالالق لبالالد 

منا رالالتهم... مالالن جهالال  إمكالالان اإالالتفادة وثالالوق الالالمجىني مالالن القالالمامن  التمالالاد      
و الثري مالن    -ومنهم تفوان و مد بن ابالي لمالري  -حال  من اتحاب الحا  

 .(2)امليان وامجال  لىيهما حيعا (
وايتاله إال إالعدان بالن مسالىم,     و ال ايضا   )اخلام  لي  فيه من يتو ف يف ر
 .(3)ورواي   ثري من امجال  لنه توجب التبار يديثه(

ثالثال   )وامالا الطعالن يف روايال  إالعدان بالضالعف فالال جمالال لاله بعالد            و ال 
التماد املرالهور لىيهالا و الون الالماوو معتالأ الموايال  يف نفساله وإن مل يالن  لىياله          

ال تسالالتوجب الوثالالوق بالاله بتوثيالالق, فالالإن ماليظالال  ايوالالاله املسالالطورة يف  تالالب المجالال
 .(4)والتبار يديثه(

انه ال يمى دالل  رواي  مالن  يال  فياله  اناله ال يالموو إال لالن        و د تقدَّ  لنه 
ثق  او رواي  اتحاب الحا  لنه او رواي  امجالال  لالن راو  لىالا وثا تاله, وان     
 ما يمعطيه رلك هو وثو هم بموايته ولو لقمامن خارجي  اتفا ي , وهو غالري  الاف  يف  

يال   يصول الوثوق لغريهم, لكن يف يال انضالمت إز رلالك  المامن مالن  بيال  روا     
 ا ثالالم مالالن وايالالد مالالنهم وإ ثالالار بعضالالهم لنالاله ومالالا إز رلالالك  الالد يوجالالب الوثالالوق     

 

                                                           

, 211/2826, ورجالالال الرالاليخ  226/336, والفهمإالالت  192/111( رجالالال النجاشالالي  1)
 .4/19ومريخ  الفقيه  

 .1/192( املستمسك  2)
 .1/246( املستمسك  3)
 .4/445( املستمسك  4)
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 .(1)بالمواو

و د توفم رلك يف إعدان بن مسىم فقد روى لنه مالن  يال  فياله اناله ال يالموو      
ن روى لنه مالن اتالحاب   , ومم(3)وتفوان بن ًيا (2)إال لن ثق   ابن ابي لمري

, وممالن  (1)واحلسالن بالن  بالوب    (4)الحا  مضافا  إليهما يون  بالن لبالد الالمأن   
واحلسالن بالن    (6)روى لنه من امجال  غالري مالن تقالد   مالد بالن لىالي بالن  بالوب        

واأالد بالن إإالحاق و الد      (9)ولىالي بالن اإالباط    (8)والعبا, بن معموف (5)فضال
 وغريهم. (10)ا ثم لنه

 لمجالالاليني  الالاملال  الثالثالال  الالالذين  مامن حالالع مالالن ا و الالد تعالالمَّض هلالالذ  القالال  
,  الال  (12)وتنقيح املقال (11)لىا  تبهم وهم الوييد وتايب املستدرك التمد 

العبالا, بالن معالموف ولبالد اهلل بالن الصالىت       -الوييد  )وروايال  هالؤال  املالاظم    
لنالاله شالالهادة لىالالا  ونالاله ثقالال  إالاليما وفالاليهم تالالفوان   -القمالالي واأالالد بالالن إإالالحاق

                                                           

 .190و  4/181( يمنظم  جمى  دراإايت لىمي   1)
 .2/ 1/158( الكايف  2)
 .226/336( يف  ميق الريخ له يف الفهمإت  3)
 .5/ 116( امالي املفيد  4)
 .9/ 6/152( الكايف  1)
 .14/ 1/313( التهذيب  6)
 .15/ 6/113( التهذيب  5)
 .3/ 6/380( الكايف  8)
 .458/ 8/305( الكايف  9)
و  5/ 1/412و  6/ 4/161و  2/ 3/154و  13/ 2/192و  9/ 1/33الكالالالالالالالايف  ( 10)
 وغريها. 1/ 5/58و  1/ 6/131
 .4/15( خامت  املستدرك  11)
 .31/43( تنقيح املقال  12)
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 ه وان القمالاليني رووا رواياتالاله إالاليماا  روايالال  ابالالن ابالالي لمالالري لنالال ويرالالهد لىيالاله ايضالال
اأد بن ليسا وابالن الوليالد لالنهم, وان امتالحاب يتالا املتالأخمين يمجحالون        
روايته لىالا الثقال  اجلىيال ... وان املالاظم غالري املالذ ورين ايضالا  رووا لناله مثال           
 احلسن بن  بوب و مد بن لىي بن  بوب ويون  بن لبالد الالمأن وغريهالم,   

ويؤيد  انه  ثري المواي  ورواياتاله مقبولال  مفتالا بهالا, و تاباله يموياله حالال , واناله         
 .(1)تايب ات ...(

 إه  بن زياد -18

إالاله  بالالن زيالالاد ابالالو إالالعيد ايدمالالي, الالالمازو, مالالن اتالالحاب المالالا  اجلالالواد   
bواهلادو والعسكمو 

و د اختىف القالدما  يف ضالعفه وتوثيقاله, فقالد انفالمد       (2) 
, ولكن ضعفه ام ثم فقد نق  الكري لن (3)يقه  امال   )ثق (الريخ يف رجاله بتوث

القتيأل لن الفض  بن شاران انه  ان  )ال يمتضي ابا إعيد ايدمي ويقالول  هالو   
(. ونق  النجاشي والريخ اإتثنا  القماليني لاله مالن  تالاب نالوادر احلكمال        (4)اأق

لغضالاممو  , وضالعفه ابالن ا  (1)يف تمح  مؤلفه  مد بن اأد بن ًيالا امشالعمو  
 امال   ) ان ضعيفا  جدا  فاإد المواي  واملذهب, و ان اأد بن  مد بن ليسالا  
اخمجه من  م واظهالم الالأا ة مناله, ونهالا النالا, لالن السالما  مناله والموايال  لناله           

, و الالذا النجاشالالي  الالامال   ) الالان ضالالعيفا  يف (6)ويالالموو املماإالالي  ويعتمالالد اجملاهيالال (

                                                           

 .1/354( تعىيق  الوييد  1)
, ورجالالالالال الرالالالاليخ   181/490, ورجالالالالال النجاشالالالالي   166/1069( رجالالالالال الكرالالالالي   2)

399/1813. 
 .385/1699( رجال الريخ  3)

 . 166/1068( رجال الكري  4)
 .410/623, والفهمإت  348/939( رجال النجاشي  1)
 .66/61( رجال الغضاممو  6)
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د بن ليسالا يرالهد لىياله بالالغىو والكالذب      يديثه غري معتد به و ان اأد بن  م

 مالالا ضالالعفه الرالاليخ نفسالاله يف الفهمإالالت,  الالال       (1)واخمجالاله مالالن  الالم إز الالالمو(  
, ويف االإتبصار  )ابو إعيد ايدمي ضعيف جدا  لند نقاد امخبالار  (2))ضعيف(

 .(3)و د اإتثنا  ابو جعفم بن بابويه من رجال نوادر احلكم (
و د اختىف فيه املتأخمون ومتالأخموهم فجالمى حالال  لىالا تضالعيفه ومالال       

 (1)وتالايب الميالاض   (4)آخمون إز توثيقه يتا ر م حى  من املال   الوييد
 ان اممالم يف إاله  إاله  وهالو مالا ر الم  الساليد احلكاليم          (6)وتايب اجلالواهم 

 .(5)ايضا  فيه  امال   )واممم يف إه  إه (
 الثري   -إه  بالن زيالاد  -الريخ يف المجال هو ) ونه  والوجه يف تمجيح توثيق

الموايالالال  جالالالدا  ومن رواياتالالاله إالالالديدة مقبولالالال  مفتالالالا بهالالالا ولموايالالال  حالالالال  مالالالن   
امتحاب لنه... ب  روايال  اجالمهالم لناله بال  وإ ثالارهم مالن الموايال  لناله مالنهم          

, ومن امجال  والثقايت الذين رووا لناله  مالد بالن    (8)لدة من اتحاب الكىيين(
 واأالد بالن   (11)ولىالي بالن إبالماهيم    (10)و مالد بالن احلسالن الصالفار     (9)ارًيا العط

 

                                                           

 . 181/490( رجال النجاشي  1)
 .228/339( الفهمإت  2)
 .3/261( االإتبصار  3)
 .662( ياشي  جممع الفامدة  4)
 .14/201( رياض املسام   1)
 .41/286( جواهم الكال   6)
 .1/241( املستمسك  5)

 .6/121( تعىيق  الوييد  8)
 وغريها. 1/ 392و 9و  5/ 239( امالي الصدوق  9)
 .3/ 95( التوييد  10)
 .46( ثواب املمال  11)
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 . (3)واحلسن بن متي  (2)وإعد بن لبد اهلل (1)إدري 
 و د نو ش يف نصوا تضعيفه با ياتىه 

ان  الالول الفضالال  بالالن شالالاران بأنالاله )اأالالق( ال يالالدل لىالالا لالالد  وثا تالاله من      
وايتالاله لالالن الضالالعفا  احلما الال  ال تعالالين الفسالالق او فسالالاد العقيالالدة, ولعالال  منرالالأها ر 

 والتماد  املماإي  مما  ان إببا  لعد  ارتضامه.
وامالالا تضالالعيف ابالالن الغضالالاممو و الالذا النجاشالالي فالالال يبعالالد ان يكالالون منرالالؤ     
مو ف القميني منه من إخماج اأد بن  مد له من  م واتهامه بالالغىو والكالذب   

وتبعالاله  وإظهالالار الالالأا ة منالاله ونهالالي النالالا, لالالن امخالالذ منالاله, واإالالتثنا  ابالالن الوليالالد  
الصدوق وابن نو  له من  تاب نوادر احلكم , و د لممَف لن القميني تضعيفهم 

, و الد  (4)حى  من المجال اللتقادهم فسالاد لقيالدتهم لعالد  مطابقتهالا ملالا يمووناله      
نظالالري رلالالك يف رإالالالته املخطو الال  ممالالا  الالاله الوييالالد يف   ارتضالالا السالاليد احلكالاليم 

نراهد يف امثال زماننالا ان الفضالال     تعىيقته من  )ان النجاشي توهم من  تبه  ما
 .(1)يممون امثاهلم بالعقامد الفاإدة بالتوهم(

ولىا هالذا يمحمال  تضالعيف الراليخ يف الفهمإالت, بال  هالو ظالاهم لبارتاله يف          
االإتبصار, ييث َبيَّن انه ضالعيف لنالد نقالاد امخبالار وان الصالدوق اإالتثنا  مالن        

  ىيع  نقاد امخبار.رجال  تاب نوادر احلكم , ومعىو  ان القميني هم من 
ومنه يتضح ما يف إخالماج اأالد بالن  مالد لاله واإالتثنا  ابالن الوليالد إيالا  مالن           
 نوادر احلكم , ولذا اإتغمب ابن نو  اإتثنا   لالال) مد بالن ليسالا بالن لبيالد فالال      

                                                           

 .132/ 1/218و  91/ 1/26( اخلصال  1)
 .149/ 1/131( اخلصال  2)
 .1/ 34(  ام  الزيارايت  3)
 .130-1/128( يمنظم  تعىيق  الوييد  4)
 )ط.ق(. 303 الوييد  تعىيق  ويمنظم  ,8 والدراي   المجال لىمي يف  له  طو   ( رإال 1)
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, ووثالالق النجاشالالي  (1)ادرو مالالا رابالاله فيالاله منالاله  الالان لىالالا ظالالاهم العدالالال  والثقالال (    

مع انهمالا   (3) ال يف العأتامي )تاحل المواي (, و(2))احلسن بن احلسني الىؤلؤو(
 ممن اإتثنا  ابن الوليد. 

مضالالالافا  إز ان توثيالالالق الرالالاليخ لالالالال)إه  بالالالن زيالالالاد( يف رجالالالاله متالالالأخم لالالالن   
الفهمإت ملكان إيالته لىا الفهمإت يف المجال يف غالري موضالع, منهالا يف ر الم      

 .(1)و )ابن لقدة( (4))احلسن بن  مد بن مسال (
 احلالديث ال ينسالجم مالع مالا تقالد  مالن  ثالمة روايال  امجالال           وايضا  ضالعفه يف 

 .(6)والثقايت لنه

 لباد بن تهيب -19

لباد بن تهيب, ابو بكم, التميمي, الكىأل, الريبولي, بصمو, روى لالن  
 , ومل يذ م شاليذا  لالن مذهباله, و الال    (5), وثقه النجاشي  امال   )ثق (_الصادق 

ونال  الكرالي يف موضالع آخالم      (8)يالأ ي والكرالي والراليخ يف رجالاله  إناله لالام     
 .  (10). )والبرتو هو العامي الزيدو((9)لىا انه برتو

                                                           

 .348/939( رجال النجاشي  1)
 .40/83( رجال النجاشي  2)
 .83/105( رجال النجاشي  3)
 .331/4994( رجال الريخ  4)
 .409/1949( رجال الريخ  1)
)ط   34/181, وتنقيح املقال  1/213خامت  املستدرك  ( تمنظم حى  من هذ  املنا ر  يف  6)

 (.b مؤإس  آل البيت
 .293/591( رجال النجاشي  5)

 .142/1131, ورجال الريخ  390/533, ورج  الكري  24( رجال الأ ي  8)
 .391/536( رجال الكري  9)
 )ط. يجمو(. 2/122( تنقيح املقال  10)
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 والكال  فيه يقع يف اممين  وثا ته ومذهبه.

 (3)واحملقالالالق امردبيىالالالي (2)والثالالالاني (1)امالالالا وثا تالالاله فقالالالد وثقالالاله الرالالالهيد امول 
. لتوثيالالق النجاشالالي لالاله مالالن دون نالال    (1)والرالاليخ املظالالم (4)وتالالايب اجلالالواهم

من  دما  المجاليني لكن ضالعفه العالمال  يف اخلالتال  ييالث ر الم  يف       معارض له
املعدود ملن هو ضعيف او مرتوك الموايال , ولىالا رلالك جالمى يف      (6)القسم الثاني

 (9). ووافقاله احملقالق السالبزوارو يف الالذخرية    (8)واملنتهالا  (5) تبه الفقهيال   الاملختىف  
مالالن  _و لالالن الصالالادق اإالالتنادا  إز لاميتالاله, وملالالا روا  الكرالالي يف لبالالاد البصالالم  

 .(10)إيا  باملمامي _وتفه 
يف شأن المج  ففي بعضها بنا لىا  و د اختىفت  ىمايت السيد احلكيم 

وثا تالاله ييالالث وتالالف يديثالاله بالصالالحيح او املوثالالق,  الالال  )يف تالالحيح لبالالاد بالالن     
  )يف رجال  فالمط يف إخالماج ز اتاله يف     _لالن ابالي لبالد اهلل     -او موثقاله -تهيب 

ممالا يمرالري إز    (12)امم  ىماته لأ لالن رواياتاله بالال)اخلأ(   , ولكن يف إ(11)يياته...((

                                                           

 .3/406( الدرو,  1)
 .5/341  ( مسالك االفها 2)
 .3/265( جممع الفامدة  3)
 .26/81( جواهم الكال   4)
 .202( الوتايا واملواريث  1)
 .44, ومقدم  اخلالت   143/2( خالت  ام وال  6)
 .1/401( املختىف  5)
 .1/353( منتها املطىب  8)
 .2/393/ق1( رخرية املعاد  9)
 .391/536( رجال الكري  10)
 .11/120( املستمسك  11)
 .14/115و 5/326املستمسك   (12)
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لىا وثا ته ب   د لأ لن نف  اخلالأ الالذو تالمدد يف تصالحيحه او      لد  بنامه 

. بال  تالم  يف موضالع آخالم بضالعفه  الاوال        (1)توثيقه بال)اخلأ( يف موضعني آخمين
هالا يف  التوجيه لىا إبي  ا بار السالند بضالعفه  الامال   )لضالعف لبالاد, ولكالن روا      

الكايف هكذا  )لدة من اتحابنا لن اأد بن  مد بن ليسالا لالن ابالن  بالوب     
لن لباد بن تهيب(, واأالد بالن  مالد بالن ليسالا اخالمج الأ الي مالن  الم مناله           
يموو لالن الضالعفا  ويعتمالد املماإالي  وابالن  بالوب هالو احلسالن بالن  بالوب مالن            

لالك  افيالا  يف   اتحاب الحا  وممن ال يالموو إال لالن ثقال , وال يبعالد ان يكالون ر     
 .(2)جأ ضعف السند(

و الالأن الوجالاله فيالاله انالاله تالالمجح يف نظالالم  تالالارة االلتمالالاد لىالالا توثيالالق النجاشالالي   
 واخمى امخذ با يستفاد من بعخل الموايايت من رمه بكونه مماميا .

بالميا  إلا هي يف لباد بن  ثري ال لباد بن  -لباد البصمو  -لكن رواي  رمه 
 , مضافا  إز لد  دخال  الميا  بالوثا  .(3)لكىيينتهيب لىتصميح به يف رواي  ا

واما مذهبه فقد لمفت ان النجاشي مل يتعالمض ملذهباله, ممالا  الد يالرتا ى مناله       
انه إمامي, وتميح الأ ي والكري والريخ بأنه  برتو لالامي, و الد تالمدد الساليد     

يف املوضع الذو بنا لىا وثا ته, ييث وتف خالأ  بأناله تالحيح او     احلكيم 
 و أن الوجه فيه تعارض ظاهم  ال  النجاشي مع غري . موثق,

والظاهم ان المج  برتو و الد ر الم  العامال  يف رجالاهلم بالا هالو ظالاهم يف اناله         
منهم ومل يتهمو  بالتريع ب   الوا اناله  الان  الدريا  داليال  فالرتك يديثاله, وتالويف يف        

بالن  هال( يف خالف  هارون المشيد, وتالىا لىياله  الاهم    212البصمة يف شوال إن  )

                                                           

 .10/211و  1/434( املستمسك  1)

 .14/21( املستمسك  2)

 .9/ 6/443( الكايف  3)
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, و ال  النجاشي غايتاله ان  (1)لىي بن إىيمان اهلا ي وهو يومذذ  والي البصمة
 يكون ظاهما  يف  ونه إماميا  ولي  تمًا , فرتفع اليد لنه بالن  الصميح.

 لبد المييم القصري -20

لبد المييم بن رو , القصري, امإدو, مالوالهم,  الويف, روى لالن البالا م     
, ر م  الأ الي والراليخ يف رجاهلمالا    _الصادق وبقي إز ما بعد  ¬والصادق 

 .(2)من غري مد  او ر 
البنا  لىالا وثا تاله لقيالا  القمينال  لىالا رلالك, وهالي         وظاهم السيد احلكيم 

  )لكنهالا ضالعيف  السالند    رواي  حى  من اتحاب الحا  والثقايت لنه,  الال  
ت لعالالد  توثيالالق لبالالد الالالمييم وال إالالعدان بالالن مسالالىم الالالماوو لنالاله... وإن امكنالال     

منا رتهم... من جهال  اإالتفادة توثيالق الالمجىني املالذ ورين مالن القالمامن  التمالاد         
لىالالا امول  -وفالاليهم تالالفوان وابالالن ابالالي لمالالري-حالالال  مالالن اتالالحاب الحالالا  

, فقد روى لنه مالن اتالحاب   (3)منها, و ثري من امجال  وامليان لىيها حيعا (
بالي لمالري بتوإالط    , وابالن ا (4)الحا  تفوان بن ًيا بتوإط منصور بن يالاز  

, ومالن  (5), ولبد اهلل بن مسالكان (6), وأاد بن لثمان(1) مد بن ًيا اخلثعمي
 الثقايت مضافا  إز امربع  )منصور بن ياز ,  مد بالن ًيالا اخلثعمالي, وأالاد    

 

                                                           

 .5/295( الطبقايت الكأى  1)
 .235/3241, ورجال الريخ  10/15( رجال الأ ي  2)
 .1/192( املستمسك  3)
 .4/ 1/192( الكايف  4)
 .4/ 65اب /ب416, والتوييد  205/ 1/235( احملاإن  1)
 .1/ 2/25( الكايف  6)

 .4403/ 3/339, والفقيه  411/ 8/296( الكايف  5)
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 .(2)ولمم بن ابان الكىأل( 1)وابن مسكان(  إإحاق بن لمار

قالايت لالن الالماوو لىالا     وإن مل يالث  لىالا إفالادة روايال  امجالال  والث      وهو 
وثا ته, لكالن يف يالال انضالمت إلياله  المامن اخالمى ربالا انتجالت الوثالوق برالخ            
الماوو  مواي  ا ثم من وايد منهم لنه وفيهم من هو مالن اتالحاب الحالا  او    

 وما إز رلك, وهو ما  د توفم يف املقا . (3)ممن  ي  فيه  انه ال يموو إال لن ثق 

 وهنا اممان 

بال)التماد حال  من اتالحاب الحالا (    منرأ تعبري   الظاهم ان امول 
بدل )رواي  حال  من اتحاب الحا ( هالو ان تالفوان وابالن ابالي لمالري إلالا       

حبسالالب -ولالالذا لالالأ بالالال)االلتماد( فهالالو الالالم   - مالالا لمفالالت-رويالالا لنالاله بالواإالالط  
مالالن الموايالال  مباشالالمة او بالواإالالط ه من الكرالالي يكالالا الحالالا  لىالالا     -الظالالاهم

 ح لنهم )من امياديث( ال الحا  لىا وثا   من رووا لنهم.تصحيح ما يص

ان  وله ) ثري من امجال  وامليان( ال ينطبق لىا حيالع مالن روى    الثاني 
, (1)و مالد بالن ًيالا اخلثعمالي     (4)لن لبد المييم القصري  عمم بالن ابالان الكىالأل   

 فهم جممد ثقايت ويسب, وال يبعد ان يكون رلك تسا ا  منه يف وتفهم.

 لبد اهلل بن أاد امنصارو -21

لبد اهلل بن أاد امنصارو, ابالو  مالد, نالزل  الم, وال نال  لىقالدما  لىالا        
 وابالالن الغضالالاممو  )إن (6)توثيقالاله. نعالالم,  الالال النجاشالالي  )مالالن شالاليوخ اتالالحابنا(  

 

                                                           

 .4/ 3/230( الكايف  1)
 .12/ 1/16( الكايف  2)
  .190 /4( يمنظم  جمى  دراإايت لىمي   3)
 (. _  )ابو يف  موز  ويف ثق  روى لن ابي لبد اهلل (281/519) (  ال النجاشي4)
 (. _  ) ويف ثق  روى لن ابي لبد اهلل (319/963)(  ال النجاشي 1)
 .218/168( رجال النجاشي  6)
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 .(1)يديثه يمعمف تارة ويمنكم اخمى و مج شاهدا (
يالث  لىالا وثا تاله,     واختىف املتأخمون ومتالأخموهم يف يالاله, فمالنهم مالن مل    

  الالامال   )بقمينالال  مالالا لالالن ال بالالال لالالن  تالالاب  وهالالو مالالا تالالم  بالاله السالاليد احلكالاليم 
لبد اهلل بن أاد امنصارو لالن ابالي احلسالن امأال ... ولالد  االلتنالا  ربالأ        

 .(2)ال بال لضعف إند , فإن ابا احلسن مهم  وامنصارو غري ظاهم التوثيق(
 العالمالال  ييالالث لالالد  يف القسالالم   ورهالالب آخالالمون إز وثا تالاله او يسالالن يالالاله 

واحملالالالد   (1)والوييالالالد (4), و الالالذا ابالالالن داود يف رجالالالاله (3)امول مالالالن اخلالتالالال  
. ويجتهم لىا رلك هو  ول النجاشي لدالل   وله  )من (5)واملامقاني (6)النورو

شالاليوخ اتالالحابنا( لىالالا مديالاله والتمالالاد امتالالحاب لىيالاله وان مالالا ر الالم  ابالالن          
منصارو يف نفسه وانه غالري  ابال  ملعارضال  مالا     الغضاممو ال يدل لىا لد  وثا   ا

ر الالالم  النجاشالالالي نظالالالما  إز معىوميالالال   تابالالاله لنالالالد  وا اللالالاله لىالالالا موا الالالف ابالالالن  
الغضاممو المجالي , ومالع رلالك مل يعتالد باله يف املقالا ه لعالد  نقىاله لناله  عادتاله يف          

 .(8)غري 
مل يوافق املال  الثالثال  لىالا يسالن يالاله,      واملاليظ ان السيد احلكيم 

خالالف املعهالود مناله يف غالالب املالوارد, و الأن الوجاله يف رلالك هالو  ان  الول            لىا
النجاشي )من شيوخ اتحابنا( ال يفيد إال شيخوخته لىحديث بإجازة او غريها. 

                                                           

 .58/92( رجال ابن الغضاممو  1)

 .9/430( املستمسك  2)
 .110/40( خالت  ام وال  3)
 .202/842( رجال ابن داود  4)
 )ط.ق(. 224( تعىيق  الوييد  1)
 .4/420( خامت  املستدرك  6)
 ط  يجمو(.) 2/159( تنقيح املقال  5)
 وغريها. 66/114و  13/115و  35/54و  11/5( رجال النجاشي  8)
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ملرالايخ   ال يمى  فايتها يف وثا   الماوو او يمسنه,  مالا يمعطياله تقييالد      وهو 

مرتضالاليا  تالالارة ومرتأالالا   الصالالدوق بالالال)املعتأين(, وهالالم َمالالن ا ثالالم الموايالال  لالالنهم     
 .(1)اخمى

 لىي بن ابي أزة البطامين -22 

البطالامين, ابالو احلسالن,     -واإالم ابالي أالزة )إالامل(     -لىي بالن ابالي أالزة    
 ¬الكويف,  امد ابي بصري ًيا بن ابالي القاإالم, روى لالن الصالادق والكالاظم      

 .(2)ثم و ف, و ان اول من اظهم الو ف, وهو ايد لمد الوا ف 
ف يف وثا ته فذهب املرهور إز ضعفه, وممالن اختالار  الرالهيد    و د و ع اخلال
, والسالالاليد العالالالامىي يف (4), وامردبيىالالالي يف جممالالالع الفامالالالدة (3)الثالالالاني يف املسالالالالك

, اإالتنادا   (5), والريخ املظالم يف املكاإالب  (6), وتايب اجلواهم فيها(1)املدارك
لىالالي انالالت  لالاله  يالالا _إز مالالا روا  الكرالالي فيالاله مالالن رمالالو   قالالول المالالا  الكالالاظم 

فيه بعد موتاله اناله دخال  النالار      _, و ول الما  المضا (8)واتحابك شبه احلمري
_ لنكار  معمف  إما   بعد الما  الكالاظم 

 , ومالا نقىاله لالن العياشالي لالن ابالن      (9) 
 

                                                           

 .4/196( يمنظم جمى  دراإايت لىمي   1)
, ورجال 493/946و  441/835و  401/419, ورجال الكري  21( رجال الأ ي  ا2)

 .312و  65و  63, وغيب  الطوإي  283/419, والفهمإت  249/616النجاشي  
 .11/498  ( مسالك امفها 3)
 .335و  1/226( جممع الفامدة  4)
 .4/118( مدارك اميكا   1)
 .8/440( جواهم الكال   6)
 .1/306( املكاإب  5)
 .404/515و  403/514( رجال الكري  8)
 .834و  444/833( رجال الكري  9)
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 .(1)فضال من  وله  )لىي بن ابي أزة  ذاب متهم(
يف  واحملالالالد  النالالالورو (2)ورهالالالب آخالالالمون إز وثا تالالاله  الوييالالالد يف تعىيقتالالاله  

لىالالا رلالالك   و الالد وافقهالالم السالاليد احلكالاليم    (4)واملامقالالاني يف التنقالاليح  (3)اخلامتالال 
مستندا  إز رواي  حع من امجال  واتحاب الحا  و يال  إز  تالب المجالال   

  )لىالي بالن ابالي أالزة...     لىتعمف لىا القمامن امخمى اليت  يىت فيه,  ال 
فالظالاهم التبالار يديثاله لموايال       وهو إن  الان الثمالالي فهالو ثقال  وإن  الان البطالامين      

نصالوا   ممن الحا  وحال  اتحاب من حع وفيهم لنه املاظم من  ثري حع
 .(1)المجال(  تب يف املذ ورة القمامن من رلك ولغري ثق  لن إال يموون ال انهم لىا

 واحلج  لىيه وجو , هي 
ثالق مناله(   ما  اله ابن الغضالاممو يف تمحال  ابناله )احلسالن(  )وابالو  او      امول 

, وتضالعيف  (6)ودلوى لد  الفامدة يف رلك لالتفاق لىالا ضالعف )احلسالن( ابناله    
مدفولالال   بالالأن ممجالالع  الالول ابالالن الغضالالاممو إز الرالالهادة  (5)ابالالن الغضالالاممو مبيالاله

 .(8)بضعف  ىيهما واختصاا امب بنو  وثوق ربأ 
 الول الراليخ يف العالدة  )وإن  الان مالا روا  لالي  هنالاك مالا  الفاله وال           الثاني 

عالالمف مالالن الطامفالال  العمالال  ربالفالاله وجالالب ايضالالا  العمالال  بالاله إرا  الالان متحمجالالا  يف    يم
روايته موثو ا  يف امانته وإن  ان  طذا  يف ات  التقاد , ومج  مالا  ىنالا  لمىالت    

                                                           

 .403/511( رجال الكري  1)

 )ط.ق(. 243( تعىيق  الوييد  2)
 .4/464( خامت  املستدرك  3)
 )ط. يجمي (. 2/260/8111( تنقيح املقال  4)
 .11/146( املستمسك  1)
 .112/1042و  443/831( رجال الكري  6)
 .83/105( رجال ابن الغضاممو  5)
 .2/262( تنقيح املقال  8)
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, وهالو ظالاهم يف لمال     (1)الطامف  بأخبار... الوا ف  مثال ... لىالي بالن ابالي أالزة(     

 وايته وموثو ا  يف امانته.الطامف  بموايايت البطامينه لكونه متحمجا  يف ر
انه روى لن البطامين حى  من امجال  وفيهم مالن  يال  فياله  إناله ال      الثالث 

وحالال  مالن اتالحاب     (3)والبزنطالي  (2)يموو إال لن ثق   محمالد بالن ابالي لمالري    
ويالالون  بالالن لبالالد  (4)احلسالالن بالالن  بالالوب -مضالالافا  إز الالالمجىني-الحالالا , وهالالم 

 -و مالالن اتالالحاب الحالالا  لىالالا  الالول  وهالال- (6)ولثمالالان بالالن ليسالالا  (1)الالالمأن
- (5)لىالي بالن احلكالم    -مضافا  إز من تقالد  -وحال  من امجال  والثقايت وهم 

بن  وظميف (9)برري بن وجعفم اإباط بن ولىي (8)والوشا  -لنه المواي  ا ثم و د
ولبالالد اهلل بالالن  (12)وإمساليالال  بالالن مهالالمان (11)وإبالالماهيم بالالن لبالالد احلميالالد (10)ناتالالح

وإن تقالالد  لنالاله لالالد  بنامالاله لىالالا داللالال   . وهالالو (14)بالالاطواحلسالالن بالالن ر (13)جبىالال 

                                                           

 .225-226( العدة  1)
 وغريها. 3/ 4/213و  20/ 3/211( الكايف  2)
 ها.وغري 1/ 6/486و  1/ 4/253( الكايف  3)
 وغريها. 34/ 3/308و  22/ 2/334( الكايف  4)
 وغريها. 1/ 4/54و  3/ 3/103( الكايف  1)
 وغريها. 6/ 3/236و  20/ 2/128( الكايف  6)
 وغريها. 14/ 141و 6/ 143و 6/ 296و 9/ 185و 3/ 1/31( الكايف  5)
 وغريها. 9/ 2/101و  16/ 1/340( الكايف  8)
 وغريها. 11/ 2/22و  31/ 1/418( الكايف  9)
 .1214/ 4/110( الفقيه  10)
 .19/ 2/334( الكايف  11)
 .21/ 2/131( الكايف  12)
 .3/ 6/124( الكايف  13)
 .2/ 5/126( الكايف  14)
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رواي  امجال  لىا وثا   من رووا لنه وانها إلا تدل لىالا وثالو هم بالاخلأ الالذو     
روو  لنه ولو لقمامن خارجي  اتفا يال  ورلالك غالري  الاف يف يصالول الوثالوق لنالا,        
نعالالم يف يالالال انضالالمت إز رلالالك  الالمامن اخالالمى مالالن  بيالال  ان فالاليهم حالالال  مالالن      

الحا  ومن  ي  فيه  إّنه ال يموو إال لن ثق , ورواي  ا ثم مالن وايالد   اتحاب 
. ومالا إز رلالك ربالا اوجالب الوثالوق      (1)منهم لنه, وإ ثار بعضهم من المواي  لنه

 افيالا  هنالالا يسالالب مالالا يمعطيالاله ظالالاهم   بالالماوو وامانتالاله يف النقالال  وهالالو مالالا وجالالد   
 لبارته املتقدم .

لالالد  التالالداد   لمفالالت لنالاله     الالون البطالالامين تالالايب اتالال  و الالد المابالالع
 .(2)بذلكه لعد  وديد معنا  ص  لذت  يفيد التبار تايبه

ان لىصدوق  ميقالا  إز البطالامين يف املراليخ , و الد ر الم يف مقدمال         اخلام  
, وااللتمالاد لىالا   (3) تابه انه ينق  لن  تب مرهورة لىيها املعول وإليها املمجالع 

  تاب البطامين يمعطي التبار .
من رلك من خالل متابع  تضاليف  يتضح مو ف السيد احلكيم لكن مل 

فالالال يسالالعنا لالالد  مالالن القالالمامن الالاليت التمالالدها يف التوتالال  إز التبالالار    , ىماتالاله 
البطامين, خصوتالا  واناله مل يعىالم ان الصالدوق يبتالدئ يف نقال  امياديالث بالذ م         

 امسا  اتحاب الكتب الذين نق  المواي  لنهم. 
 رجالال الكرالي فهالي ظالاهمة يف  ونهالا مالن جهال         واما الذمو  اليت ورديت يف

لقيدته, ال انها من ييث  ذباله ولالد  امانتاله يف النقال   مالا نال  لىياله الراليخ يف         
العدة يف لبارته املتقدم , واما  ول ابن فضال فهالو ال يعالارض روايال  مالن لمفالت      
 لنه, وفيهم من هو ارفع شأنا  منه, فإنه ال يستقيم منهم رلك مع معمفتهم بكذبه,

 

                                                           

 . 4/190( يمنظم جمى  دراإايت لىمي   1)
 ( ن.  .2)
 .1/املقدم /1( الفقه  3)
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 ب  ظاهم فعىهم انهم رووا لنه اللتقادهم بأمانته يف النق  وإن فسديت لقيدته.

لىالا وثا ال  البطالامين وإن فسالديت لقيدتاله       بنا  السيد احلكيم  واملتحص  
 لقيا  القمامن لىا رلك.

 لىي بن يديد -23

لىي بن يديد بن يكيم, السابا ي, امزدو, موالهم,  ويف, ولكالن  الان   
_امن, روى لالن المالا  الكالاظم    منزله ومنرؤ  باملد

, و الد ضالعفه الراليخ يف    (1) 
التهالالذيبني  الالامال   )وامالالا خالالأ زرارة فالالالطميق إليالاله لىالالي بالالن يديالالد وهالالو مضالالعف  

, ويف موضالالع آخالالم مالالن االإتبصالالار  الالال   (2)جالالدا , وال يعالالول لىالالا مالالا ينفالالمد بالاله( 
. ونقال   (3))فأول ما يف هذا اخلأ انه ممإ  وراويه ضعيف, وهو لىي بن يديد(

 .(4)الكري لن نصم بن الصبا  انه فطحي
و د و ع اخلالف يف وثا ته فاملرهور لدمها اخذا  بتضالعيف الراليخ, واختالار    

 (5)والرالالالهيد الثالالالاني  (6)والعالمالالال  (1)هالالالذا الالالالماو حالالالع مالالالن املالالالال   الالالاحملقق   
 يخالوالر (11)واجلواهم (10)قالوتايأل احلدام (9)واحملقق السبزوارو (8)ىيالوامردبي

                                                           

 .360/1228  , ورجال الريخ265/382, والفهمإت  254/515( رجال النجاشي  1)
 .9/ 2/91, واالإتبصار  41/ 5/100( التهذيب  2)
 .5/ 1/40( االإتبصار  3)
 .150/1058( رجال الكري  4)
 .1/49( املعتأ  1)
 . 3/134(  تىف الريع   6)
 .3/245( مسالك االفها   5)
 .3/180( جممع الفامدة  8)
 .1/121/ق1( رخرية املعاد  9)
 .19/403( احلدامق الناضمة  10)
 .6/126( جواهم الكال   11)
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 .(2)ملامقاني يف تنقيح املقالوا (1)املظم
 , ووافقه لىياله الساليد احلكاليم    (3)ورهب احملد  النورو إز التبار يديثه

ييالالث  الالال  )والسالالند تالالحيح لالالوال لىالالي بالالن يديالالد وإن  الالان امظهالالم التبالالار        
جال  وامليالان لناله  أأالد بالن  مالد      , وايتج له بمواي  حى  من ام(4)يديثه(

, وهالو املعالموف بترالدد  يف امالم الموايال ,      (1)لنه بن ليسا, و د ا ثم من المواي ا
فقد اخمج الأ ي مالن  الم مخالذ  مالن  ال  ايالد, ونهالا لالن الموايال  لالن إاله ,            
وامتنع مدة من المواي  لن احلسن بن  بوب التهامه يف روايته لالن الثمالالي, ثالم    

 (8)ولىالي بالن مهزيالار    (5), وايضا  روى لنه  مد بن لبد اجلبالار (6)رجع لن رلك
بطالميقني   (11)مؤيالدا  بالا روا  الكرالي    (10)وإالعد بالن لبالد اهلل    (9) بن إالعيد واحلسني

 ضعيفني بال)لىي بن  مد القمي( ان الما  ارجع إز العم  بقوله.
واما تضعيف الريخ له فقد ًمال  لىالا اناله مالن جهال  لقيدتاله و وناله فطحيالا          

 ع غالري  ما يرهد به تقييد  بعالد  العمال  بالا ينفالمد باله, وهالو القيالد الالذو ر الم  مال          
 

                                                           

 .116( ايكا  اخلى   1)
 )ط. يجمو(. 2/251( تنقيح املقال  2)
 . 1/333( خامت  املستدرك  3)
 .14/818( املستمسك  4)
 وغريها. 11/ 1/151و  4/ 4/15و  2/ 3/41و  1/ 2/65و  14/ 1/20( الكايف  1)
 .4/188( يمنظم جمى  دراإايت لىمي   6)
 .6/ 2/612( الكايف  5)
 .2/ 4/136( الكايف  8)
 .23/ 6/19( التهذيب  9)

 .131/ 6/269( التهذيب  10)
. وهما ضعيفان بالالقمي جلهالتاله بعالد  ر الم  يف     496/911و  259/499( رجال الكري  11)

  تب المجال.
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 .(1)المامي   العام  والزيدي  والغالة

 لىي بن السندو -24

مل يمالالذ م بهالالذا العنالالوان يف  تالالب المجالالال, نعالالم ورد يف  الالميقهم إز بعالالخل    
و مالد   (2)اتحاب الكتب,  ما يف  ميق الريخ والنجاشي إز احلسن بن راشد

 ,(4), و ميالالق الرالاليخ إز شالالعيب بالالن يعقالالوب العقم الالويف    (3)بالالن لمالالمو الزيالالايت  ا
 .(1)و ميق النجاشي إز احلسني بن  تار

واحملقالالالق ( 6)و الالالد بنالالالا حالالالع مالالالن املالالالال  لىالالالا جهالتالالاله  الرالالالهيد الثالالالاني 
واحملقالالالالق  (8)يف موضالالالع مالالالالن جممالالالع الفامالالالدة, والسالالالاليد العالالالامىي     (5)امردبيىالالالي 
 .(10)واحملد  البحماني (9)السبزوارو

 واملامقالاني  (12)واحملد  النورو يف اخلامت  (11)لكن يظهم من الوييد يف تعىيقته
 

                                                           

, 11/ 9/368و  150/ 9/40و  15/ 5/315و  25/ 4/316( يمنظالالالالالم  التهالالالالالالذيب   1)
 . 2/ 2/86و  8/ 66-1/61و  2/ 1/48و  9/ 1/33واالإتبصار  

 .38/56, ورجال النجاشي  131/196( الفهمإت  2)
 .369/1001, ورجال النجاشي  388/194( الفهمإت  3)
 .231/311( الفهمإت  4)
 .14/123( رجال النجاشي  1)
 .5/314( مسالك امفها   6)
 .1/59( جممع الفامدة  5)
 .1/306( مدارك اميكا   8)
 .1/9/ق1املعاد   ( رخرية9)
 .2/200( احلدامق  10)
 .213( تعىيق  الوييد  11)
 . 4/90( خامت  املستدرك  12)
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البنا  لىا وثا ته  ما ايتمىها امردبيىالي يف موضالع آخالم مالن جممالع       (1)يف التنقيح
 .(3), واخلوانسارو يف مرارق الرمو,(2)الفامدة

 و د  ان مستند القول بوثا ته وجو  ثالث  

انالاله روى لنالاله  مالالد بالالن اأالالد بالالن ًيالالا امشالالعمو يف  تابالاله نالالوادر    امول 
 .(1)ه القمّيون من  تابهومل يستثن (4)احلكم 

وهالو شاليخ القماليني     (6)ا ثم  مد بن لىي بن  بوب من المواي  لناله  الثاني 
 .(5)يف زمانه الثق  العني الفقيه

اّن الكري نق  لن نصم بن تبا  ان  )لىي بن إمسالي  ثق  وهالو   الثالث 
. والظاهم تصالحيف )السالدو( وانهالا    (8)لىي بن السدو ُلقب إمسالي  بالسدو(

واناله ال يوجالد راو  بعنالوان     -(9)لىا ما  ي -السندو(  ما ورد يف بعخل النسخ )
)لىي بن السدو( يف  تب المجال واحلالديث. ويرالهد لىتصالحيف  ان  مالد بالن      

 (10)اأد بن ًيا امشعمو روى لالن لىالي بالن السالندو لالن لمالمو بالن الزيالايت        

                                                           

 .291و 2/250( تنقيح املقال  1)
 .13/265( جممع الفامدة  2)
 .1/62( مرارق الرمو,  3)
 وغريها. 29/ 9/118و  15/ 5/213و  1/ 6/143( التهذيب  4)
 .408/623ت  , والفهمإ348/939( رجال النجاشي  1)
 5/ 3/110و  10/ 2/11و  11/ 1/105, والتهالالالالالالالالذيب  1193/ 4/249( الفقيالالالالالالالاله  6)

 وغريها.
 .349/940( رجال النجاشي  5)
 .198/1119( رجال الكري  8)

 .2/250(  ما يظهم من تنقيح املقال  9)
 وغريها. 161, وثواب املمال  10/ 6/143( الكايف  10)
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ط  لىالي بالن    ما روى لالنهم ايضالا  بواإال    (2)وأاد بن لثمان( 1)واأد بن النظم

 .(3)إمسالي 

ا إشالكال  الامال   )وإالند  إز    اإالتظهم تالح  يديثاله لىال     والسيد احلكاليم  
بن السندو غري ثابت الصح , اما لىالي فالظالاهم تالح  يديثاله وإن  الان ال      لىي 

ويكالم يهالتاله يف موضالع آخالم  )من يف  ميقاله إز حيال         (4) ىو مالن إشالكال(  
 .(1)لىي بن السندو. وهو اجملهول(

 الوجو  املتقدم . هو ما يىي   يف   لوجه يف اإتركالهولع  ا
ال يالمى داللال  االإالتثنا      اما لد  اإتثنامه من  تاب نوادر احلكمال  فذناله   

لىا وثا   من مل يمستثَنه مّن غاي  ما يمعطياله لالد  اإالتثنا  ابالن الوليالد هالو وثو اله        
  فيهالا, وهالو   بمواياته يف نوادر احلكم  ولو لقمامن خارجي  اوجبالت الوثالوق لنالد   

, وهكذا احلال مع إ ثار  مالد بالن لىالي بالن     (6)غري  اف يف يصول الوثوق لغري 
 .(5) بوب

وامالالا االلتمالالاد لىالالا مالالا نقىالاله الكرالالي لالالن نصالالم بالالن الصالالبا  بعالالد معاجلالال        
تصحيف العبارة فيه فالظاهم من العالم  يف اخلالت  ان نسخته من الكري  انت 

 يفيكالالون  الالول نصالالم بالالن الصالالبا  إلالالا هالالو )لىالالي بالالن السالالمو( بالالالما  ال بالالالدال, ف
ولالالذا ر الالم  _)لىالالي بالالن السالالمو الكمخالالي( الالالذو هالالو مالالن اتالالحاب الصالالادق   

                                                           

 .41/ 1/13( اخلصال  1)
 .32/ 1/9, واخلصال  21/ 65/ باب418وييد  ( الت2)
 90و 81, وثالالواب املمالالال  4/ 61/بالالاب392, والتوييالالد  1396/ 4/152( الفقيالاله  3)

 وغريها.
 .11/111( املستمسك  4)
 .14/212( املستمسك  1)

 .4/200( يمنظم جمى  دراإايت لىمي   6)
 .4/191( يمنظم جمى  دراإايت لىمي   5)
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العالم   ال  نصم بن الصبا  فياله يف اخلالتال  معرتضالا  لىياله بأناله ال يعتمالد لىالا        
 ول نصم بن الصالبا  لضالعفه )بالالغىو(, وظالاهم الرالهيد الثالاني يف ياشاليته لىالا         

 لالن  روى الكمخالي  السالمو  بالن  )لىي العالم    ال  ون  ,(1)اخلالت   بول رلك

. و ال الكري يف موضع آخم  ال نصالم بالن الصالبا   لىالي بالن      . _ اهلل لبد ابي
إمسالي  ثق  وهو لىي بن السمو, فىقب إمسالي  بالسمو, ونصم بالن الصالبا    

 .    (2)ضعيف لندو ال التبار بقوله(

 لىي بن  مد بن  تيب  -21

, النيرالالابورو )النيسالالابورو(, ابالالو احلسالالن, يمعالالمف لىالالي بالالن  مالالد بالالن  تيبالال 
بال)القتيأل(  ال النجاشي   )لىيه التمد ابو لمم الكرالي يف  تالاب المجالال, ابالو     

و الالال الرالاليخ يف رجالالاله    (3)احلسالالن تالالايب الفضالال  بالالن شالالاران وراويالال   تبالاله(  
وهو ممن مل ين  لىياله بتوثيالق, واختىالف فياله املالال  فالذهب حالع         (4))فاض (

وتالالايب  (1)إز لالالد  التبالار يديثاله.  الالامردبيىي يف جممالع الفامالدة    مالن املالال    
ه لعالد  الالن  لىالا    (5)واحملقالق اخلوانسالارو يف مرالارق الرالمو,     (6)املدارك فيها

 توثيقه, ولد   فاي  ما رم م يف تمحته يف إفادة وثا ته او يمسنه.
 (8)ورهالالب آخالالمون إز التبالالار يديثالاله لقالالمامن  احملالالد  النالالورو يف اخلامتالال      

 

                                                           

 .119/219ني لىا خالت  ام وال  ( ياشي  الرهيد الثا1)
 .181/28( خالت  ام وال  2)
 .219/658( رجال النجاشي  3)

 .429/6119( رجال الريخ  4)

 .1/52( جممع الفامدة  1)
 .6/84( مدارك اميكا   6)
 .2/396( مرارق الرمو,  5)
 .4/415( خامت  املستدرك  8)
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 وظالاهم الساليد احلكاليم   (. 3)واجلالواهم  (2)وتايأل احلدامق (1)املامقاني يف التنقيحو

  )والتو ف يف التبار السند من جهال  لبالد الوايالد بالن     متابعتهم يف رلك,  ال 
 مد بن لبالدو, او لىالي بالن  مالد بالن  تيبال ... يف غالري  ىاله. إر... الثالاني مالن           

نجاشي واخلالتال . واخلالتال  يف   مرايخ الكري ولىيه التمد يف رجاله  ما يف ال
تمح  يون  بن لبد المأن  )روى الكري يديثا  تحيحا  لن لىي بن  مالد  
القتيأل...( إز ان  ال  )ويف يديث تحيح لن لىالي بالن  مالد القتاليأل(, و الد      
ر م  يف اخلالت  يف  سم املوثقني, وهالو ظالاهم مالا يف املختىالف ايضالا  ييالث  الال         

د الوايالالد بالالن  مالالد بالالن لبالالدو, النيسالالابورو, وال   )يف  ميالالق هالالذ  الموايالال  لبالال 
 .(4)ًضمني اين ياله فإن  ان ثق  فالمواي  تحيح  يتعني العم  بها( (

 وما ًتج به لىا التبار  وجو , هي 
 ا ول الريخ يف رجاله  )فاض (, فإنه يالدل لىالا يسالن يالاله, وهالذ      امول 

لاله هالو اناله مل      الم   , ولع  الوجه يف لالد  ر الوجه ر م  غري السيد احلكيم 
, وإلا (6)والتنقيح( 1)يتابع يال القتيأل يف  تب المجال اليت ر ميت رلك  اخلامت 

ه (8)واجلالواهم  (5)التمد يف نق  ما تقد  من القمامن لىا ما ر م  تايبا احلدامق
مالالن ضالالمنها مقولالال   اإر جالا  يف  المهمالالا نفالال  هالالذ  القالالمامن وتماتبهالا, ومل يالالذ م  

 الريخ  )فاض (.
                                                           

 )ط  يجمو(. 2/308( تنقيح املقال  1)
 .6/48مق الناضمة  ( احلدا2)
 .16/250( جواهم الكال   3)
 .1/13, ويمنظم  8/341( املستمسك  4)
 .4/415( خامت  املستدرك  1)
 )ط  يجمو(. 2/308( تنقيح املقال  6)
 .6/48( احلدامق الناضمة  5)
 . 16/250( جواهم الكال   8)
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النجاشي,  كرل لىا ن   ما التمد ولىيه الكري, شيخ القتيأل اّن ثاني ال
ونقىه لنه العالم  يف اخلالت , ويدل لىياله ان الكرالي روى لناله  الثريا  يف رجالاله      
با ظاهم  التماد  لىا مموياته, مما يمعطي اناله مالن املرالايخ املعتالأين لنالد  الالذين       

التبالار الالماوو  مالا تقالد  بياناله       يف إفادة اخذ لنهم احلديث, وهو  اف  لند  
 .(1)يف القسم امول

مالالن بنامالاله لىالالا وثا تالاله, ورلالالك  مالالا يسالالتخمج مالالن  الالال  العالمالال   الثالالالث 
 لقمامن وهي 

اّن العالم  يكالم بصالح   الميقني رواهمالا الكرالي لالن القتاليأل, واحلكالم          ا 
من رلك هالو معنالا   -بصح  الطميق يكرف لن وثا   حيع المواة الواردين فيه 

ومالنهم القتاليأل وهالو مالا جالا  يف       -(2)صحيح يف اتطال  العالم  ومن تأخم لنهال
 الالال  العالمالال  يف تمحالال  يالالون  بالالن لبالالد الالالمأن,  الالامال   )روى الكرالالي يالالديثا  
تالالحيحا  لالالن لىالالي بالالن  مالالد القتالاليأل,  الالال  يالالدثين الفضالال  بالالن شالالاران,  الالال    

مالد القتاليأل   يدثين لبد العزيز بن املهتدو... ويف يديث تحيح لن لىي بن  
 .(3)لن الفض  بن شاران(

جع  اخلالت  لىا  سمني امول منهما يذ م فيه الالمواة   اّن العالم   ب 
الذين يعتمد لىا روايتهم او تمجح لند   بول  وهلم. والثاني فيمن تمك روايتاله  
او تو ف فيه  امال   )ورتبته لىالا  سالمني... امول  فاليمن التمالد لىالا روايتاله او       

 .(4) بول  وله. والثاني  فيمن تم ت روايته او تو فت فيه( تمجح لندو
 و د لد القتيأل يف القسم امول من اخلالت , مما يعالين اناله ممالن يعتمالد لىالا     

 

                                                           

 .4/196( جمى  دراإايت لىمي   1)
 .1/22( يمنظم  الوايف  2)
 .296/1103ت  ام وال  ( خال3)
  .44( خالت  ام وال  املقدم   4)
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ملالن رم عالَم يف اخلالتال      روايته او تمجح لند   بول  وله, ومنه يظهم ان وتالفه  

ه, وإلالالا مالالن  الالان يف القسالالم امول بالالال)املوثقني( لالالي  املالالماد مالالن نمالال َّ لىالالا توثيقالال 
 معتمدا  لىيه لند العالم  او تمجح لند   بول روايته.

ر م يف  تاباله ) تىالف الراليع ( روايال  لالن ابالن لبالدو,         ان العالم   جال 
لن القتيأل لن أدان لن اهلموو. ومل يتو ف فيها إال من جه  ابن لبالدو,ه  

يف يالال  الان   منه مل ًضم  ياله آنذاك ويكم بصح  احلديث ولزو  العمال  باله   
ظالالاهم يف التبالالار القتالاليأل لنالالد ه إر مل   ابالالن لبالالدو, ثقالال . وهالالذا املو الالف منالاله  

  )واإالالتدل بالالا روا  ابالالو  يتو الالف يف إالالند احلالالديث مالالن جهتالاله, ونالال   المالاله   
جعفم بن بابوياله )ر ( لالن لبالد الوايالد بالن  مالد بالن لبالدو, النيرالابورو لالن           

سالالال  بالالن تالالاحل لىالالي بالالن  مالالد بالالن  تيبالال  لالالن أالالدان بالالن إالالىيمان لالالن لبالالد ال 
 ... ا ول يف  ميق هالذ  الموايال  لبالد الوايالد بالن      _اهلموو,  ال   ىت لىمضا 

 مد بن لبالدو, النيرالابورو ومل ًضالمني اين يالاله, فالإن  الان ثقال  فالموايال          
 . (1)تحيح  يتعني العم  بها(

بقمامنالاله الالالثال   لىالالا مو الالف العالمالال   هالالذا, والتمالالاد السالاليد احلكالاليم 
ن يجي   ول متأخمو المجالال يف اجلالم  والتعالدي , الالذو     يندرج ضمن مو فه م

 .(2)تقد  بيانه يف القسم امول

 ان القتاليأل وإن مل يالن  لىياله بتوثيالق إال ان الساليد احلكاليم        واملتحص  
 .بنا لىا وثا تهه لقيا  القمامن الكافي  لىا رلك لند  

 لمم بن لىي بن لمم -26

 ر الم  النجاشالي والراليخ مالن غالري      لمم بن لىي بن لمم بن يزيد, له  تاب,
 

                                                           

 .448-3/445(  تىف الريع   1)
 .4/165( جمى  دراإايت لىمي   2)
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, و ال فيه املامقاني  )مل يالمد  (2), ولذا انتها يف اجلواهم إز جهالته(1)مد  او ر 
 .(3)فيه مد  يىحقه باحلسان(

ه لمواي   مد بن اأد بالن ًيالا   (4)لكن الوييد يف تعىيقته اإتظهم ارتضا  
, وظالالاهم (6)كمالال , ولالالد  اإالالتثنامه مالالن رجالالال  تالالاب نالالوادر احل (1)امشالالعمو لنالاله
رلك ايضا , ييث  الال  )ولالي  يف إالند  مالن يتو الف فياله لالدا         السيد احلكيم 

لمم بن لىي بن لمم, ويف رواي   مد بن اأد بن ًيالا لناله مالع لالد  اإالتثنا       
 .(5)القميني روايته من  تاب نوادر احلكم  نو  شهادة لىا وثا ته(

د  لناله مالن لالد  بناماله     هو بظاهم  خالالف مالا تقال    غري ان هذا التطبيق منه 
لىا دالل  اإتثنا  القميني لىا وثا   مالن مل يسالتثنو  مالن  تالاب نالوادر احلكمال ه       
اليتمال وثو هم بموايته لقمامن اتفا ي  وجدوها  افي  يف يصالول الوثالوق, وهالو    

 .(8)غري  اف  يف يصول الوثوق لغريهم

 لنبس  بن مصعب -25

, روى (9) الويف, ناووإالي  لنبس  بالن مصالعب, الراليباني, ويقالال  العجىالي,      
 , وو الف لىياله, ويف رجالال الكرالي مالا يالدل لىالا إظهالار لنايال          _لن الصادق 

 

                                                           

 .330/111, والفهمإت  286/861( رجال النجاشي  1)
 .8/58( جواهم الكال   2)
 )ط  يجمو(. 2/346( تنقيح املقال  3)
 )ط. ق(. 269( تعىيق  الوييد  4)
 وغريها. 25/ 2/209, و 223/ 2/120لتهذيب  ( ا1)
 .408/623, والفهمإت  348/393( رجال النجاشي  6)
 .310-1/309( املستمسك  5)
 .4/200( يمنظم جمى  دراإايت لىمي   8)
 (  د مّم معنا الناووإي  يف )ابان بن لثمان(.9)
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 .(1)به وإمور  بىقامه, إال ان المواي  من  ميق لنبس  نفسه _الما  الصادق 

 (2)و د و ع اخلالالف فياله فالذهب حىال  مالن املتالأخمين  العالمال  يف املختىالف        
جهالتالالهه لعالالد  الالالن  لىالالا وثا تالاله. بينمالالا  يف الالالذخرية إز (3)واحملقالالق السالالبزوارو

اإالالالتنادا  إز  (1)واملامقالالالاني يف التنقالالاليح إز وثا تالالاله  (4)رهالالالب الوييالالالد يف تعىيقتالالاله 
او -وثا ته  امال   )... و ون الماوو لناله   القمامن, و ذا اختار السيد احلكيم 

يف الصحيح لن ابن ابي لمري لالن حيال     البزنطي وما روا  الكىيين  -لنبس 
ايدهما  )ال جيأ المج  إال لىا نفق  امبوين والولد,  ىت جلمي   فاملماة   لن

لن ايدهما   -وهو لنبس  بن مصعب وإورة بن  ىب- ال   د رووا اتحابنا 
انه إرا  ساها...(  اف  يف إثبايت وثا ته ودخول خأ  يف موضو  احلجيال , و أناله   

 .(5)((6)لذلك لد  يف اجلواهم من  سم املوثق

  د التمد لىا  مينتني هما   فهو

رواي  البزنطي لنه يف املورد وهو مالن اتالحاب الحالا  وممالن  يال        اموز 
يسالد لىا التبار الموايال  ال   فيه  إنه ال يموو إال لن ثق , وهذا املقدار لند  

لىا وثا   الماوو, ولكنه  د يصىح مع إالامم القالمامن لثبالايت الوثا ال , والظالاهم      
صود  يف املقا ه منه جعىه من مناشال  يكماله بوثا ال  لنبسال , ومل     ان رلك هو مق

 يقتصم لىا التبار المواي .

                                                           

 .340/1069, ورجال الريخ  361/656, ورجال الكري  40( رجال الأ ي  1)
 .2/350(  تىف الريع   2)
 .2/361/ق1( رخرية املعاد  3)
 .251( تعىيق  الوييد  4)
 )ط  يجمو(. 2/313( تنقيح املقال  1)
 .15/311( جواهم الكال   6)
 .10/350( املستمسك  5)
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هالالذا, وحتكالالن ان يضالالاف إز رلالالك  انالاله  الالد روى لالالن لنبسالال  حالالال  مالالن      
وهمالا ممالن   - (2)وتالفوان  (1)امجال  وفيهم من اتحاب الحا   ابن ابي لمالري 

وابالالن  (4)وابالالن مسالالكان (3)وابالالان بالالن لثمالالان - يالال  فيالاله انالاله ال يالالموو إال لالالن ثقالال  
 (8)ولىالي بالن رمالاب    (5)ولاتالم بالن أيالد    (6)وامليان  جعفالم بالن برالري    (1)بكري

 .(11)ومنصور بن يون  (10), والثقايت  محمد بن مسعود الطامي(9)وابي املغما
 رلالك مالع التمالاد  لىالا مثىاله يف غالري       مل يستند إز  إال ان السيد احلكيم 

التمالالد يف معمفال  يالالال المجال  لىالالا    ناله  ولعال  الوجالاله فياله هالالو  ا   -  مالا تقالالدّ -
ومل تتعالالمض  ماليظالال  تعىيقالال  الوييالالد الالاليت ر الالميت القالالمينتني الىالالتني ر مهمالالا 

 لمواي  امجال  لنه.
ما روا  الكىيين لن حي  من لّد لنبس  من اتحابنا, والظالاهم ان   الثاني  

االإتدالل باحلديث لي  مالن جهال   وناله )مالن اتالحابنا( ويسالب ليقالال  إناله ال         
يف  يدل لىا الوثا  , ب  وال لىا مد  معتد به.  ما يظهم من الساليد احلكاليم   

 ب  من ظالاهم  ان حيال  التمالد لىالا     -و د تقد -لبد اهلل بن أاد امنصارو 
 

                                                           

 .3/420/4463( الفقيه  1)
 .9/ 6/143( الكايف  2)
 .19/ 1/43, والتهذيب  6/ 3/14( الكايف  3)
 .3/ 4/469و  9/ 3/338كايف  ( ال4)
 .1011/ 4/41, والفقيه  8/ 5/231( الكايف  1)
 .2/ 2/646( الكايف  6)
 .2/ 4/481( الكايف  5)
 .4/ 1/430( الكايف  8)
 .1/ 6/159( الكايف  9)
 .3/ 3/165( الكايف  10)
 .261/ 8/211( الكايف  11)
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 ما روا  لنبس  يف مقا  بيان يكم نفق  الزوج .

 بنا لىا وثا   لنبس  لقيا  القمامن الكافيال   واملتحص   ان السيد احلكيم 
 لىا إثبايت وثا ته. د  لن

 القاإم بن لموة -28

القاإالم بالالن لالالموة, ابالالو  مالالد, بغالالدادو, مالالوز ابالالي ايالالوب اخلالالوزو, وزيالالم  
_ الصادق لن روى املنصور,

 b لنهم رووا ثقايت  يف  املفيد الريخ ولّد  ,(1) 
 امال   )روو لنهم... من  ميق الثقايت فالموى احلسالني بالن إالعيد )ر ( يف  تالاب      

 .(2)قاإم بن لموة لن ابي العبا, املعموف بالبقباق(النكا  لن ال
وتالايب املالالدارك   (3)لكالن رهالب حالالع مالن املالال   الالامردبيىي يف اجملمالع     

إز جهالتاله لعالد  الالن  لىالا توثيقاله يف       (1)واحملقق السبزوارو يف الذخرية (4)فيها
  تب المجال, ولعىهم مل يماليظوا توثيق املفيد له.

 (5)واملامقالالاني يف التنقالاليح (6)الوييالالد يف تعىيقتالالهورهالالب آخالالمون إز وثا تالاله   
وهما ممن  ي  فياله   - (9)والبزنطي (8)لمواي  حى  من امجال  لنه  ابن ابي لمري

                                                           

, 352/189فهمإالت   , وال314/860, ورجالال النجاشالي    352/691( رجال الكري  1)
 .253/3948ورجال الريخ  

 .53-52( املسام  الصاغاني   2)

 . 14/410و  5/223و  2/21( جممع الفامدة  3)
 .312و  3/11( مدارك اميكا   4)
 .2/186/ق1( رخرية املعاد  1)
 .283( تعىيق  الوييد  6)
 .2/21/9186( تنقيح املقال  5)
 وغريها. 1281/ 4/132والفقيه  , 3/ 5/390و  6/ 2/232( الكايف  8)
 .29/ 2/25( التهذيب  9)
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 (3)وابن فضالال  (2)واحلسني بن إعيد (1)ولىي بن مهزيار -إّنه ال يموو إال لن ثق 
 .(1)وهارون بن مسىم (4)والعبا, بن معموف

موا يالالت الصالالالة حىالال  مالالن املالالال   الرالاليخ   و الالد تالالحح يديثالاله يف بالالاب  
 إالم بالن لالموة   والريخ املظم  الامال   )مالع ان القا   (5)واحملقق البحماني (6)البهامي

انه موز ابي ايوب  ما يظهم من المجال, و د روى لنه ابالن ابالي لمالري     -هذا -
 .(8)والبزنطي يف بعخل الموايايت. وهذا من امارايت وثا ته(

فقالال  )لالي  فياله مالن يمخالد  فياله إال        يد احلكيم و د اإتند إز رلك الس
 .(9)القاإم بن لموة و د تمحَِّح يديثه يف املوا يت املعدود من ادل  االشرتاك(

اناله يىتالز  بوثا ال  القاإالم بالن لالموة نظالما  إز التمالاد  لىالا           والظاهم منه 
افا   فاي  رواي  مث  هؤال  لن الماوو يف التبار , و د تقالد  نظالري  غالري مالمة مضال     

ليالتاله لىالا    , وإن  الان الظالاهم اناله مل يكالن منظالورا  لاله       إز توثيق املفيد 
 تصحيحهم له يف  تبهم الفقهي  ومل يتعمضوا فيها إز توثيق املفيد له.

 ليث بن البخرتو -29

 ليث بن البخرتو, املمادو, ابو بصالري,  الويف, ر الم  النجاشالي والراليخ مالن      
 

                                                           

 .20/ 2/253( الكايف  1)
 وغريها. 1/ 3/256و  6/ 2/136( الكايف  2)
 .3/ 5/132( الكايف  3)
 وغريها. 46/ 5/219و  2/ 2/19و  11/ 1/58( التهذيب  4)
 .1/ 4/2( التهذيب  1)
 .131( احلب  املتني  6)
 .6/101( احلدامق الناضمة  5)
 .1/45(  تاب الصالة  8)
 .1/241( املستمسك  9)
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يتضجم باله   _غضاممو  امال   ) ان ابو لبد اهلل , ووثقه ابن ال(1)غري مد  او ر 

ويتأ  واتحابه  تىفون يف شأنه, ولندو ان الطعن إلا و ع لىالا ديناله ال لىالا    
 .(2)يديثه وهو لندو ثق (

و أن إهمال التعمض حلاله يف  ال  النجاشالي والراليخ  الان منرالأ اليتمالال      
ار الذامالال  ممالالا ر الالم   الرالالبه  يف وثا تالاله, مضالالافا  إز بعالالخل مالالا ورد فيالاله مالالن امخبالال  

, ولعىاله مالن هنالا  الال     (3)او لىماله  _الكري مالن  بيال  شالكه يف المالا  الصالادق      
ورهالب   (4)  )ليث بن البخرتو وهو املرهور بالثق  لىا مالا فياله(  الرهيد الثاني 

 (5)واحملد  النورو يف اخلامت  (6)وامردبيىي (1)بعخل املال   احملقق السبزوارو
 فيه اممان هما إز وثا ته, و أن الوجه 

 ما لمفت من ن  ابن الغضاممو لىا وثا ته. امول 
ما ورد فيه من الموايايت املعتأة والصمً  يف مديه من  بي  ما روا   الثاني 

يقالول  )مالا    _الكري لن إىيمان بن خالد ام طع,  ال  مسعت ابالا لبالد اهلل   
مادو و مالد بالن   إال زرارة وابا بصري ليث املال  _ايد اييا ر منا واياديث ابي 

مسىم وبمميد بن معاوي  العجىي, ولوال هؤال  ما  الان ايالد يسالتنبط هالذا, هالؤال       
لىالا يالالل اهلل ويماماله, وهالم السالابقون يف الالدنيا        _ابي  يفاظ الدين وامنا 

 . (8)إلينا والسابقون إلينا يف ايخمة(
                                                           

 . 144/1168, ورجال الريخ  382/185, والفهمإت  321/656( رجال النجاشي  1)
 .111/161( رجال ابن الغضاممو  2)

 .151/292 148/231( رجال الكري  3)
 .8/10( مسالك االفها   4)
 .1/3/ق1( رخرية املعاد  1)
 .1/221( جممع الفامدة  6)
 .4/408و  1/66( خامت  املستدرك  5)
 .136/219( رجال الكري  8)
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يقالول  برالم    _وما روا  لن حيال  بالن دراج  الال  )مسعالت ابالا لبالد اهلل       
خبتني باجلن  بمميد بن معاوي  العجىالي وابالا بصالري ليالث بالن الالبخرتو و مالد بالن         امل

مسىم وزرارة, اربع   با , امنا  اهلل لىا يالله ويمامه, لالوال هالؤال  انقطعالت    
 .(1)آثار النبوة واندرإت(

وال يضم بعد رلك لد  تصميح النجاشي والريخ بتوثيقهه لعد  داللته لىالا  
  غري موضع مما ثبتت فيه وثا   الماوو باممارايت.لد  الوثا    ما و ع يف

وال يعالالارض رلالالك امخبالالار الذامالال  فإنهالالا إمالالا ضالالعيف  بالرإالالال او بضالالعف   
رواتهالالا او انهالالا ال تالالدل لىالالا ضالالعف المجالال  يف روايتالاله وإلالالا تعطالالي نقصالالانا  يف       

, ولذا اتبحت وثا   ليث بن البخرتو    وفاق لنالد املتالأخمين,  الال    (2)لقيدته
,  احلكاليم  السيد  تار وهو ,(3)باالتفاق( الثق  البخرتو )ليث  خلومي ا السيد

 .(4)ييث  ال  )إن احملقق ان ابا بصري ثق  إوا  ا ان ليثا  ا  ًيا(

 املثنا بن لبد السال  -30

املثنا )مثنا( بن لبد السال , احلناط, العبالدو, مالوالهم,  الويف, روى لالن     
_الصادق 

النضالم  مالد بالن مسالعود,  الال لىالي بالن          ال الكري  ) الال ابالو   (1) 
احلسالالن إالالال  واملثنالالا بالالن لبالالد الوليالالد واملثنالالا بالالن لبالالد السالالال ,  ىالالهم ينالالا ون  

 .(6) وفيون ال بأ, بهم(

                                                           

  .150/286( رجال الكري  1)

 .14/140, ومعجم رجال احلديث  1/319(  يمنظم  مسا  املقال  2)
 .2/18(  تاب احلج  3)
 .1/166( املستمسك  4)
 .301/4495, ورجال الريخ  469/511, والفهمإت  411/1105( رجال النجاشي  1)
 .338/623( رجال الكري  6)
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 (1)و الالد رهالالب حىالال  مالالن املالالال  إز التبالالار يديثالاله  العالمالال  يف اخلالتالال    

, (4)نقالاليحواملامقالالاني يف الت (3)واحملالالد  النالالورو يف اخلامتالال   (2)والوييالالد يف تعىيقتالاله
 ويجته اممان 

 ول ابن فضال فيه )ال بالأ, باله( فإناله مالد  يقتضالي يسالن يالالهه إر         امول 
نفي البأ, لالن الالماوو يقتضالي لالد  البالأ, باله مالن ييالث  وناله راويالا , وان مالا            

 .(1)يمويه  اب  لاللتماد لىيه
روايالالال  حىالالال  مالالالن امجالالالال  لنالالاله وفالالاليهم مالالالن اتالالالحاب الحالالالا   الثالالالاني 

 (5)ولبالد اهلل بالن املغالرية    -ن  ي  فيه  إنه ال يموو إال لن ثقال  وهو مم- (6) البزنطي
 .(10)وداود بن يصني (9)ومن الثقايت منصور بن ياز  (8)وابن فضال

ومنهم من رهب إز لد  االلتماد لىيه  صالايب املالدارك  الامال  )مثنا بالن     
, وهالو ظالاهم الساليد    (11)لبد السال  غالري موثالق, بال  وال ممالدو  مالديا  معتالدا  باله(       

مع التماد  لىا مث  القمامن املذ ورة يف غري املثنالا بالن لبالد السالال       كيم احل
ييث  ال  )وروا  الصدوق بإإناد  لن العبا, بن لامم لن املثنا مثىاله واملثنالا   

                                                           

 .251/1004( خالت  ام وال  1)
 .290( تعىيق  الوييد  2)
 .1/110( خامت  املستدرك  3)

 )ط. يجمو(. 2/12/10144( تنقيح املقال  4)

 ( نف  املصدر السابق.1)
 .6/ 4/464و  3/ 4/233( الكايف  6)
 .28/ 1/211( التهذيب  5)
 .2/ 4/360( الكايف  8)
 .6/ 4/233لكايف  ( ا9)
 .100/ 1/419( التهذيب  10)
 .2/282( مدارك اميكا   11)
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غري تحيح يتا لو  ان ابن لبد السال   مالا هالو الظالاهم بقمينال  روايال  العبالا,       
 .(1)بن لامم لنه(

الاله تالايب املالدارك ملالا بنالا لىياله يف  طو تاله        ولعىه اإتند يف رلك إز ما  
من إمكان التماد اجملتهد لىا تصحيح الغري إرا لىم ان منرأ االلتبالار لنالد  هالو    
إلمالالال  والالالد المجالالال ومتييالالز الصالالحيح مالالن السالالقيم ال لالالن يالالد,  صالالايأل      

  املدارك واملعامل وغريهما من مهمة الفنه حلصالول الوثالوق مالن  الوهلم,  الال      
الذو يستنبط فيمكن لاله ان يعتمالد لىالا تصالحيحهم هلالا بعالد وثو اله         )واما اجملتهد

بهم إرا  طع ان منرأ االلتبار لنالدهم إلمالال القوالالد المجاليال  ومتييالز الصالحيح       
و )رلك يتو ف لىا اال مذنان اخلاا ( 2)من السقيم ال لن يد, واجتهاد...(

رك املصالالحح لىعمالال  بالالاخلأ,  مالالا يصالالح االلتمالالاد لىالالا تصالالحيح تالالايأل املالالدا   
 .(3)واملعامل وغريهما من مهمة الفن(

  مد بن اأد العىوو -31

, ر الم  الراليخ فاليمن مل    (1), ابو جعفم(4) مد بن اأد, العىوو, اهلا ي
, ومن هنا رهب حع من املال  إز لالد   (6)من غري مد  او ر  bيمو لنهم 

 السالبزوارو يف و( 8)وتايب املالدارك فيهالا   (5)وثا ته,  امردبيىي يف جممع الفامدة
 

                                                           

 .14/160( املستمسك  1)
 .1و   له يف لىمي المجال والدراي   (  ط2)
 .2(  طو   له يف لىمي المجال والدراي   3)

 .3/ 2/249( التهذيب  4)
 .1/ 2/381(  مال الدين  1)
 .441/6333( رجال الريخ  6)
 .4/50و  1/30ع الفامدة  ( جمم5)
 .8/19و  3/139( مدارك اميكا   8)
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 وغريهم. (2)وتايب احلدامق (1)الذخرية

 (4)وتالايب اجلالواهم فيهالا   ( 3)ورهب آخمون إز توثيقه  الوييالد يف تعىيقتاله  
 , ومستندهم يف رلك امور, هي (1)واملامقاني يف التنقيح

روى لنه حى  من امجال  )منهم(  مد بن لىي بن  بوب يف غري  امول 
(6)موضع

(5)إدري  بن واأد 
(8)اهلل لبد بن وإعد 

 .(9)احلمريو جعفم بن اهلل ولبد 
, ومل يسالالتثنه القمّيالالون مالالن (10)روى لنالاله  مالالد بالالن اأالالد بالالن ًيالالا الثالالاني  

 . (11)رجال نوادر احلكم 
إيالالا  بالالال)الصدق والالالدين( يف ) مالالال الالالدين(   وتالالف الصالالدوق الثالالالث  

  مالد بالن   ابالو لىالي  مالد بالن اأالد بالن       امال   )يالدثنا شالميف الالدين الصالدوق     
بن لبد اهلل بن احلسن بالن احلسالني بالن لىالي بالن احلسالني بالن لىالي بالن ابالي           زمارة 
 .(12)ابن  مد بن  تيب (  ال يدثنا لىي _  الب

                                                           

 .2/223/ق1( رخرية املعاد  1)
 .6/410( احلدامق الناضمة  2)
 .291( تعىيق  الوييد  3)
 .5/421( جواهم الكال   4)
 )ط  يجمو(. 2/53/10330( تنقيح املقال  1)
 /5/51و 13 /6/236و  101/ 2353و 11/ 2/365و  28/ 1/192( التهالالالالذيب  6)

 وغريها. 24/ 10/226و  31/ 8/19و  35 
 .11/ 412( امالي الصدوق  5)
 .1/ 1/241( لى  الرمايع  8)
 .8/ 2/431(  مال الدين  9)
 وغريها. 29/ 10/201و  110/ 5/454و  32/ 1/151و  21/ 4/311( التهذيب  10)

 .408/623, والفهمإت  348/939( رجال النجاشي  11)
 .60/باب اتصال الويي من لدن آد ... / 1/239  (  مال الدين12)
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ولع  الوجه يف لالد  التعويال  لىالا الرالهادة بالصالدق ويالدها مالن جهال  ان         
 العأة بالوثا   مبني  لىا الصدق والضبط حيعا .

 .(1)يته يف  تبه الفقهي روا تصحيح العالم  المابع  
لىا رلك معتمدا  لىا القمامن امربع املذ ورة  و د وافقه السيد احلكيم 

-من يف إند   مد بن اأد العىالوو -  )والتو ف فيه يف اإتفادة وثا ته  ال 
غالالري ظالالاهم لتصالالحيح العالمالال  يديثالاله فيمالالا لالالن املختىالالف واملنتهالالا ولالالد  اإالالتثنا  

فيمالالا لالالن  مالالال -ادر احلكمالال , ووتالالف الصالالدوق القماليني يديثالاله مالالن  تالالاب نالالو 
بالدين والصالدق, وروايال  حىال  مالن امجالال  لناله, و فالا بهالذا املقالدار           -الدين

 .(2)دليال  لىا الوثا  (
يهالالال  العىالالوو يف موضالالع آخالالم. فقالالال  )والطعالالن يف  م ومالالن هنالالا مل يسالالىو

ه مالموو يف  فإنال  -ملو إىو-إند  بأن فيه  مد بن اأد العىوو اجملهول غري ظاهم 
, وهنالالا (3)الكالالايف بطميالالق تالالحيح لالالي  فيالاله العىالالوو املوجالالود يف  ميالالق الرالاليخ(   

 اممان 
بالالال)الصدق والالالدين( هالالو غالالري    الظالالاهم ان مالالن وتالالفه الصالالدوق    امول 

 العىوو املبحو  لنه مممين 
بالالال)الصدق والالالدين(  نالالا  يف نفالال  السالالند      اّن مالالن وتالالفه الصالالدوق    ا 

الصالالدوق نفسالاله العىالالوو املبحالالو  لنالاله بالالال)ابي  املالالذ ور بالالال)ابي لىالالي( بينمالالا  نالالا  
 .(4)جعفم( يف موضع آخم من ) مال الدين(

                                                           

, وتالالذ مة الفقهالالا   2/511)ط.ق( يكالالم بصالالح  روايالالتني لالاله و  1/408( منتهالا املطىالالب   1)
80/162. 

 .1/224( املستمسك  2)
 .1/148( املستمسك  3)
 .1/ 2/381(  مال الدين  4)
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روى لمالالن وتالالفه بالالال)الصدق والالالدين( مباشالالمة بينمالالا   اّن الصالالدوق  ب 

يموو لن العىوو املبحو  لنه بواإطتني, اما احلسن بن اأد بن إدريال  لالن   
او  (3)ن لالالن إالالعداو اأالالد بالالن احلسالال (2)او والالالد  لالالن إالالعد بالالن لبالالد اهلل (1)ابيالاله

 .(4)اأد بن موإا بن املتو   لن احلمريو
ويؤيد  ان املوتوف بال)الصدق والدين( روى يف السند املذ ور لن القتاليأل  

 بينما مل يمو  العىوو املبحو  لن القتيأل يف او موضع.
نعم, يف بقي  القمامن  فاي  يف اإتفادة التبار العىوو املبحو  لنه لىا وفق 

 . مبانيه 
وإن وتالالف روايالال  فيهالالا العىالالوو بالصالالح   مالالا يف      اّن العالمالال   الثالالاني 

لكالالالن املاليالالالظ انالالاله وتالالالف نفالالال  الموايالالال  املالالالذ ورة يف   (6)واملنتهالالالا (1)التالالالذ مة
,  ما وتف له رواي  اخالمى بالذلك ايضالا     (5)املصدرين بال)احلسن( يف )املختىف(

يف املو الف مالن     الان مالرتددا    , مما يمعطالي ان العالمال    (8)يف موضعني من املنتها
 العىوو بني الوثا   واحُلسن.

لكن هذا املقدار ال يضم يف املقا . من يسن المواي  يكرف لالن اناله ممالدو     
 .(9)لىا ما يقتضيه معنا احلسن مديا  معتدا  به لند العالم  

                                                           

 .11/ 64/جمى 412( امالي الصدوق  1)
 .4/ 2/648 مال الدين  , 1/ 1/241( لى  الرمايع  2)
 .1/ 2/381(  مال الدين  3)
 .8/ 2/231(  مال الدين  4)
 .8/168( تذ مة الفقها   1)
 .2/511( منتها املطىب  6)
 .4/231(  تىف الريع   5)
 .2/163و  2/620( منتها املطىب  8)
 .81( الملاي   9)
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  مد بن إنان -32

 مالالد بالالن إالالنان, ابالالو جعفالالم, الزاهالالمو, اخلزالالالي,  الالويف, مالالن اتالالحاب      
 .(1)لددها لىا إعيد بن احلسني  تب مث   تب له ,b واجلواد اوالمض الكاظم

له,  و د و ع اخلالف يف وثا ته فذهب املرهور إز ضعفه لتضعيف املفيد 
, وابالن الغضالاممو    (2) امال   )مطعالون فياله ال تتىالف العصالاب  يف تهمتاله وضالعفه(      

) عن  , والريخ يف الفهمإت (3)ال يىتفت إليه( -يضع احلديث-)ضعيف, غال 
, ويف التهالالذيبني  )مطعالالون لىيالالاله   (1)ويف المجالالال  )ضالالعيف(   (4)لىيالاله وضمالالعِّف(  

, (6)ضالالعيف جالالدا , ومالالا يسالالتبد بموايتالاله وال يرالالم ه فيالاله غالالري  ال يعمالال  لىيالاله(          
, ومل (5)والنجاشي  )ضعيف جدا  وال يعالول لىياله, وال يىتفالت إز مالا تفالمد باله(      

لنه, ووتفه امخالري بأناله    مواي ال (9)والفض  بن شاران (8)يستح  ايوب بن نو 
 .(11)وانه )غال( (10))الكاربني املرهورين( من

                                                           

 .406/620, والفهمإت  328/888( رجال النجاشي  1)
 .20اه  املوت    ( جوابايت2)
 .92/130( رجال ابن الغضاممو  3)
 .406/620( الفهمإت  4)

 .364/1394( رجال الريخ  1)
 .11/ري  يديث3/224, واالإتبصار  25/ري  يديث5/361( التهذيب  6)

 . 328/888( رجال النجاشي  5)

 .389/829( رجال الكري  8)
 .146/1033و  105/959( رجال الكري  9)
 .105/959لكري  ( رجال ا10)

 .322/184( رجال الكري  11)
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 (3)والتذ مة (2)والعالم  يف اخلالت  (1)وممن رهب إز ضعفه احملقق يف املعتأ

والرالالهيد الثالالاني يف   (6)والكم الالي يف اجلالالامع  (1)وابالالن فهالالد يف املهالالذب  (4)واملنتهالالا
والبهالالامي يف احلبالال   (9)يف املالالدارك والعالالامىي (8)وامردبيىالالي يف اجملمالالع (5)املسالالالك

 (12)والفاضالالال  اهلنالالالدو يف  رالالالف الىثالالالا   (11)والسالالالبزوارو يف الالالالذخرية (10)املالالالتني
والراليخ املظالم يف  تالاب     (14)وتالايب اجلالواهم فيهالا    (13)والبحماني يف احلدامق

 وغريهم. (16)والنكا  (11)الصالة

, (15)ومالالن املتالالأخمين مالالن رهالالب إز وثا تالاله  الالابن  الالاوو, يف فالالال  السالالام  
والعالمالال  يف موضالالع مالالن املختىالالف  الالامال   )ا الالول   الالد بنينالالا لىالالا رجحالالان العمالال   

                                                           

 .1/253( املعتأ  1)
 .15/ 211( خالت  ام وال  2)
 .5/15( تذ مة الفقها   3)
 .46و 1/1( منتها املطىب  4)
 .1/243( املهذب البار   1)
 .3/340( جامع املقاتد  6)
 .5/215( مسالك االفها   5)
 .2/61( جممع الفامدة  8)
 .1/10ا   ( مدارك االيك9)

 .85( احلب  املتني  10)
 .1/89/ق1( رخرية املعاد  11)
 .4/16(  رف الىثا   12)
 .24/154و  4/133( احلدامق الناضمة  13)
 .29/282و  11/5و  4/339( جواهم الكال   14)
 .2/100(  تاب الصالة  11)
 .310(  تاب النكا   16)
 .12( فال  السام   15)



 

 

 201 | رجال املستمسك
 

وهالو ظالاهم لبالارة الراليخ املظالم يف       (1)بمواي   مد بن إنان يف  تاب المجالال( 
 تاب الطهارة  )ولي  فيه إال  مد بن إنان, و الد ر الم بعالخل املتالأخمين  المامن      

تالفوان الالذو ال يالموو إال     االلتماد لىا روايته, مث  روايال  امجالال  خصوتالا    
واملامقالاني يف   (4)واحملالد  النالورو يف اخلامتال     (3), والوييالد يف تعىيقتاله  (2)لن ثقال ( 

, ييالالث  الالال  )إن الظالالاهم جالالواز العمالال   ووافقهالالم السالاليد احلكالاليم   (1)التنقالاليح
 -لالالو مت-و )ضالالعفه بحمالالد بالن إالالنان   (6)بأخبالار  مالالد بالن إالالنانه لثبالالويت وثا تاله(   

 .(5)فيجأ  بالرهمة(
 احلج  يف البنا  لىا وثا ته وجو , هي و

لالاله ورضالالا  لنالاله,  _مالالا ورد بطميالالق معتالالأ مالالن دلالالا  المالالا  اجلالالواد   اوال  
ورلك فيما روا  الكري  )لن ابي  الب لبد اهلل بن الصىت القمي  ال دخىتم 

يف آخالم لمالم  فسالمعته يقالول  جالزى اهلل تالفوان بالن         _لىا ابي جعفم الثالاني  
و)يالدثين   (8) ميا بن آد  لالين خالريا, فقالد وفالوا لالي..(     ًيا و مد بن إنان وز

 مد بن  ولويه  ال يدثين إعد لن اأد بن هالل لن  مد بن إمسالي  بالن  
بزيع..  ال ابو جعفم حملمد بن إه  البحماني  تولَّ تفوان بن ًيالا و مالد بالن    

 .(9)إنان فقد رضيتم لنهما..(

                                                           

 .5/8(  تىف الريع   1)
 .1/83ب الطهارة  (  تا2)
 .309( تعىيق  الوييد  3)
 .4/66( خامت  املستدرك  4)
 )ط  يجمو(. 3/124/10820( تنقيح املقال  1)
 .5/395( املستمسك  6)
 .1/116( املستمسك  5)
 .103/964( رجال الكري  8)
 .114/ 16, ويمنظم  معجم رجال احلديث  103/966( رجال الكري  9)
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 _مالالن خاتالال  المالالا  المضالالا حملمالالد بالالن إالالنان  لالالّد الرالاليخ املفيالالد  ثانيالالا  

وثقاته واه  الور  والعىم والفقه  امال   )فمن روى الن  لىالا المضالا لىالي بالن     
بالمام  من ابيه والشارة إلياله مناله بالذلك مالن خاتالته وثقاتاله واهال          _موإا 

 .(1)الور  والعىم والفقه من شيعته...  مد بن إنان(
, ومل يسالتثنه القمّيالون   (2)روى لنه  مد بن اأد بالن ًيالا امشالعمو    ثالثا  

 .(3)من  تاب نوادر احلكم 
روى لنه حى  من امجال  وفيهم اأد بن  مد بن ليسا املترالدد   رابعا  

, واتالحاب الحالا    (4)يف امم المواي  با يزيد لىا مام  روايال  يف الكالايف ويالد    
 , وامليالالالان والثقالالالايت (6)ولبالالالد اهلل بالالالن املغالالالرية  (1) يالالالون  بالالالن لبالالالد الالالالمأن  

ويعقالالوب بالالن  (9)ولىالالي بالالن النعمالالان (8)وابالالن ابالالي  الالمان (5)احلسالالني بالالن إالالعيد 
 وغريهم. (12)و مد بن لبد اجلبار (11)و مد بن احلسني بن ابي اخلطاب (10)يزيد

                                                           

 .248-2/245( الرشاد  1)
 وغريها. 91/ 1/315, والتهذيب  1149/ 1/162( الفقيه  2)
 .408/623, والفهمإت  348/939( رجال النجاشي  3)
 /5/262و 2/ 6/39و  1/ 1/61و  3/ 4/21و  3/ 2/41و  1/ 1/33( الكالالايف  4)

 وغريها. 30/ 8/56و  11 
 .1/ 5/198و  1/ 2/260( الكايف  1)
 .2/ 6/131( الكايف  6)
 .2/ 3/11و  20/ 1/446يف  ( الكا5)
 .1/ 1/231و  1/ 2/268( الكايف  8)
 .1/ 2/4331( الكايف  9)
 .11/ 6/240و  3/ 4/11( الكايف  10)
 .2/ 2/85و  6/ 1/353( الكايف  11)
 .1/ 1/384و  2/ 4/159( الكايف  12)
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وامالالا مالالا ورد فيالاله مالالن التضالالعيف فالالياليظ لىيالاله  ان التضالالعيف التمالالد لىالالا   
ن الضالمورو لنالد   اتهامه بالغىو.)وال وثوق لنا بالمميهم بالالغىو من مالا هالو اين مال     

الريع  يف مماتب اممم   ان يومذذ  غىوا , يتا ان مث  الصدوق جع  لد  نفالي  
السهو لنهم غىوا . مع ان نفالي السالهو لالنهم اليالو  مالن ضالموريايت مالذهبنا( و الد         

 .(1)الوييد لن  طو ته يف املنا ر  هذ  نظري ارتضاؤ  احلكيم  السيد لن تقّد 
م لىمواي  لنه فذنه تم  يف ريىها بالأن ابالن   واما لد  اإتحالل ايوب بن احل

إنان  ال  ب  موته إّنه ال مسا  له هلذ  الموايايت, وإلا ينقىها بالوجادة مما يعالين  
ان منرأ لد  االإتحالل لند  مل يكن لد  وثا   ابن إالنان وإلالا مناله ال مسالا      

 .(2)له مع انه ال مركى  لند حى  من املال  يف المواي  لن وجادة
واما لد  اإتحالل الفض  بن شاران فهو  يد  يف يال يياته, وال معنا لاله  
لالالو  الالان منرالالؤ  ضالالعف ابالالن إالالنانه إر ال يفالالمق يف رلالالك  ونالاله يف احليالالاة او بعالالد    

 املمايت, وال يبعد ان يكون منرؤ  اخلوف والتقي  من إميان تهم  الغىو إليه.
وايال  مالن لمفالت    واما لد  له مالن الكالاربني املرالهورين فهالو ال ينسالجم مالع ر      

لنه, خصوتا  وفيهم اأد بن  مد بن ليسا الذو اخالمج الأ الي وإالهال  مالن     
  م لموايتهم لن الضعفا  والتمادهم املماإي .

 املعىا بن  مد البصمو -33

 امُلعىا )ممعىا( بالن  مالد, ابالو احلسالن, بصالمو, ر الم  الراليخ فاليمن مل يالمو          
bلنهم 

وابالن   (4)ذهب و تباله  ميبال (   ال النجاشي  )مضطمب احلديث واملال  (3) 

                                                           

 ( تقد  يف )إه  بن زياد(.1)
 .303-301( الملاي   2)
 .6383/ 449( رجال الريخ  3)
 .418/1115( رجال النجاشي  4)
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الغضالالالاممو  )يعالالالمف يديثالالاله ويمنكالالالم ويالالالموو لالالالن الضالالالعفا  وجيالالالوز ان  الالالمج    

 .(1)شاهدا (
و د اختىف فيه فاملرهور لىا ضعفه إر ال توثيق له, ب   ول النجاشي وابن 

 الغضاممو يدل لىا ضعفه.
 (3)واملامقالاني يف التنقاليح   (2)ورهب بعخل املال   احملد  النورو يف اخلامت 

ييالالث  الالال  )إن املعىالالا بالالن  مالالد  إز التبالالار يديثالاله ووافقهالالم السالاليد احلكالاليم 
 والوجه فيه اممان  (4)معتأ احلديث(

اّن  ول النجاشي   تبه  ميب  يدل لىا إالم  مضالامينها وانسالجامها    امول 
 يف امياديث املعتأة. bمع ما روو لنهم 

سالني بالن  مالد بالن لالامم      روى لنه حى  مالن امليالان والثقالايت  احل    الثاني 
وإالعد   (6), ولىي بالن إمساليال   (1))لممان( امشعمو, و د ا ثم من المواي  لنه

 .(8)واأد بن إدري  (5)بن لبد اهللا
وال دالل  ملا وتفه به النجاشي وابن الغضاممو لىا ضالعفه, امالا اضالطماب    

  يديثه و ونه يمعمف ويمنكم فالذن إنكالار بعالخل اياديثاله حتكالن ان يكالون مالن جهال        

                                                           

 .196/141( رجال ابن الغضاممو  1)

 .1/322( خامت  املستدرك  2)

 )ط  يجمو(. 3/233/11202( تنقيح املقال  3)
 .11/181ويماليظ   1/164( املستمسك  4)

 /6/10و  6/ 1/48و  10/ 4/5و  5/ 3/301و  8/ 2/56و  2/ 1/34( الكالالالالايف  1)
 وغريها. 50/ 8/100و  2/ 5/24و  12 
 .25/ 419, والتوييد  24/ 2/11( التهذيب  6)
 .18/ 2/340و  14/ 1/112(  مال الدين  5)
 .21/ 2/93( الكايف  8)
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بعخل من روى لنه, واما اضطماب مذهبه او الموايال  لالن الضالعفا  فالال يقتضالي      
 ضعف الماوو ولد  وثا ته يف نفسه.

 ًيا بن ابي القاإم -34

واإم ابي القاإم )إإحاق(, يمكنالا بالال)ابي بصالري(,     -ًيا بن ابي القاإم 
, ¬ امإالالدو, مالالوالهم, تالالابعي,  الالويف, مكفالالوف, روى لالالن البالالا م والصالالادق 

 .(1)هال(110  )مايت إن

 و د و ع الكال  يف    من وثا ته وإماميته.

 (4)واحملقالق السالبزوارو  ( 3)والوييد البهبهالاني ( 2)فاختارها العالم  اما وثا ته 
وغريهم, ورلالك لتصالميح النجاشالي بهالا  الامال         (6)واملامقاني (1)واحملقق البحماني

ي يف تحيح شالعيب  وملا روا  الكر( 8)ولّد  من اتحاب الحا  (5))ثق  وجه(
ربالا ايتجنالا ان نسالأل لالن الرالي .       _بن يعقوب  ) ال   ىالت مبالي لبالد اهلل    ا

تحيح  يف الكىيين روا  وملا .(9)بصري( ابا يعين بامإدو لىيك  ال  نسأل  فمن
 ممالا يالدل لىالا جاللتاله    ( 10) مد بن مسىم  ال  )تىا بنا ابو بصري يف  ميق مكال ( 

 

                                                           

 .321/4592و 149/1610, ورجال الريخ  104/598( الفهمإت  1)
 .416/1685( خالت  ام وال  2)

 .152و 138, وياشيته لىا جممع الفامدة  318( تعىيق  الوييد  3)
 .1/3/ق1( رخرية املعاد  4)
 .24/116و  16/204و  1/269( احلدامق الناضمة  1)
 )ط  يجمو(. 3/308/12951( تنقيح املقال  6)
 .441/1185( رجال النجاشي  5)

 .238/431( رجال الكري  8)
 .151/291( رجال الكري  9)
 .8/ 3/323( الكايف  10)
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 وفقهه وورله.

والسالاليد   (2)والرالالهيد الثالالاني  ( 1)تضالالعيفه  الالامردبيىي و الالد رهالالب حالالع إز   
وملالا روو   (4)ملعارض  ما تقد  لتوثيقه بقول ابن فضال انه ) ان  ىطا ( (3)العامىي

واإالتيامه   (1)لاله بالالدخول   _فيه من الذمو , من  بي  لد  إرن الما  الصالادق  
فوجالد يف  بغالمه البطامين دونه يف بعخل يوامجاله   _من اإتعان  الما  الكاظم 

 .(5)روايته _, وتكذيب الما  المضا (6)نفسه من رلك شيذا  ثم اإتغفم وتاب
البنا  لىا وثا ته ييث  ال  )إن احملقق  ان ابالا   و د رجح السيد احلكيم 

و أن الوجه فيه هو لد  نهوض مالا تقالد  يف    (8)بصري ثق  إوا   ان ليثا  ا  ًيا(
فال يدل لىا ضعفهه من التخىيط معنا  ان تضعيفه, اما  ول ابن فضال إّنه  ىط 

يموو المج  ما يمعمف وما يمنكم, فىعال  بعالخل روايالايت ابالي بصالري  انالت منكالمة        
لند ابن فضال, والموايايت الذام  له ضعيف  بالرإال او بمواتها, او انها ا صا 
 ما تدل لىيه هو ان هناك نقصانا  يف لقيدته ممالا ال يضالم يف وثا تاله يف نقال  امخبالار     

 .(9)مضافا  إز معارضته بامخبار املعتأة الدال  لىا مديه وجاللته

                                                           

 .13/354و  1/335( جممع الفامدة  1)
 .8/10لك امفها   ( مسا2)
 .5/53( مدارك اميكا   3)
 .153/296( رجال الكري  4)

 .153/295( رجال الكري  1)
 .2/249(  رف الغم   6)
 .456/902( رجال الكري  5)
 .1/166( املستمسك  8)
, وتنقالاليح املقالالال  1/339, ومسالالا املقالالال  318( تنظالالم هالالذ  املنا رالال  يف تعىيقالال  الوييالالد   9)

 . 20/83, ومعجم رجال احلديث  )ط  يجمو( 3/308
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 وناا مم:مفقااومو ااالم فااا مفهاااإمأد ااإ امفقااوم  اا م   اماا مممموأمااإمامإمه اا 
م(3)و  شااهوم  اااإن مم(2)وتب اا مى الم  اامم االممااكم رىاالم ااإر   ه  مممم(1)و  فهاإ م

فاو مىها مممخ مون.مونإ شميفم  مم المآ(5)و  شهخم رنصإ يم(4)وصإحبم ملو  ك
ام(6) ا)  صحهح (م و دإت موصفمحهثم حلكهمام  سهوم  مإتمظإه موهوم  و ف

مو أنم  وج مفه مهو:
أناا ممممأخااقم  قااوهم و فاا مامم ااالم   اماا مو  اا ممااإمو  مىهاا ميفم  اابمممم

م_  و  ف امممإمُد ط م ظإه هم ى قإ همأنم  قإئمممكمآهمحممومهاوم مماإلم  كاإظممممم
م.(7) إئمام(م قو  مفهاإ:م)سإ  ام

فإ ظااإه محصااوهم مهاا بإهم اا م اا ممو اهمااإم ااممتااإلامأمااإم ااوهم   اماا م
)حيهلم  كم  قإسمم رسويمأ وم صام(موم)حيهالم اكم  قإسامم حلاق ذ(م  اقيمنا مممممممم
  شهخمى لم ون مو  فهإ امودشاومحلصوهم مه بإهم  موصف مر  م صمم ا) حلق ذ(م

نم)أ  (امونقلم الم  شهخميفمو افمميفمت    ميفم فاص امو   م مس ممكم و
م حلق ذماىلمجهبم   و دإتم  و   ةميفمأ  م صمميفمىهو نمو حو.

م_هاا(مأيم بالموفاإةم مماإلم  كاإظممممممم151م إفإ ماىلمأنمأ إم صممتويفمسه م)
هاامى الم  ا مممم184ساه ممم_مبإمدزدومى لم  االم ا نمحهاثمتاويفم مماإلم  كاإظمممممممم

م._وىولم و  م إمإم م ممإلم   ضإمامفكهفمد صو مو ف مى ه م(8) ر و ه
                                                           

م.416/1687خاص م ر و ه:مم(1)
م.458وم2/28(مجممالم  فإئوة:م2)
م.8/51(ممسإ مم رفاإل:م3)
م.8/187(ممو  كم رحكإل:م4)
م.212(مأحكإلم ف لميفم  صاة:م5)
مو مهإ.م436وم354وم6/111ومم4/381ومم311وم2/264(م ملس مسم:م6)
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 .   (1)واما ما روو يف  تب الوا ف  فهو ممإ  ال يجي  فيه

        وآخم دلوانا ان احلمد هلل رب العاملني.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

, وتنقاليح املقالال    1/339, ومسالا  املقالال    318( تنظم هذ  املنا رايت يف تعىيق  الوييالد   1)
 .20/83)ط  يجمو(, ومعجم رجال احلديث   3/308
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: 
هلل وآلددا البنيددد و  العددد، وا وال ددلس واللدددل    دد   م ددد   واحلمددهلل ر     

 الب،هرين اهلهللاس ا ع ومو وال عن الهللائم     أ هللائهم أمجعو.
إن الهللين اإلسلمي قهلل اهتم بكل شؤون احلني،سا واإلنلد،نا وال اد، ا    وبعهلل:

أندا مدن    إاّلال نيهلل والتذكنية وغريه،ا ووال ه،ئما وحاوق احلنيوان من حنيث الاتل 
الن،د  من تعرض من الع م،ء ل ني،ن أحك،  مد، ندن هنيدا ب دكل وامدت وملدتالا       

 اج،معة ل عض الع م،ءس يف هذا ا ا،  بذكر م، بو أيهللين، من ك م،ت أولكن ال ب
 من الرواي،ت: استف،دوهوقهلل ك،نت ك م،تهم هذه خلصة م، 

ا  ددم أن أك ددر ابصددم،  حكمددوا بكراهددة أكددل   :مددة اس لددي قدد،ا العّل
اهلهللهدددهللا والف،ختدددةا والادددرسا واحل ددد، ل وال دددردا وال دددوا ا وال ددداراقا     

 ددنييف يف واخت فددوا يف اابدد،ه هددذه  أك ددر ا تددأخرين إ  الكراهددةا و هدد  ال    
النه،يددة والا،مددي وابددن إد يددح إ  التمددريما بددل اد دد  ابددن إد يددح   نيددا          
اإلمج، ا واستهلللوا     كراهة أك ر م،  كر مب، مر من ابخ ،  الن،هنيدة  دن قت ده،    

ن الظد،هر  إوإيذائه،ا وال خيف  أنه، ال تهللا     كراهة أكدل حلمهد، بعدهلل الاتدلا هد     
 ومه، وحرمته،.أن  لك لكرامته، واحرتامه،ا ال لكراهة حل

إال  ددوامر ال نيددوت إ ا ذ تددؤ     وأمدد، احلنيدد،ت ه،لظدد،هر جددوام قت دده، مب ادد،     
أصددم،  ال نيددتا هإنددا نتمددل أن تكددون هنيهدد، كراهددةا لكددن ين  ددي أن ال يكددون     
االحرتام  ن قت هن لتوهم إثم يف قت هن أو مر  مدنهنا وأمد، التف،صدنيل الدوا دس     

ومد،   اوأم، س،ئر ا ؤ ي،ت هل بأس بات هنيف أخ ، ن،ا  ،يف أخ ،  الع،مة ه م جنهلله
ل تع نيلت الوا دس  ؛ال حترمي،  ه، زذ يؤ  منه، ه عل ابهضل االجتن،   ن قت ه، تن

 هتفبن. ايف بعض ابخ ، 

 



413 |  
ا وأمدد، تعددذي  احلنيددوان احلددي بددل م دد مة دا نيددة إ   لددك ههددو ق ددنيت  اددل 

وذ يتعددرض أك ددر  ددعر همدد،وض بعددض ابخ دد،  بدد، نو  نددا هدد،بحو  تركدداا    تو
 .(1)أصم،بن، لت ك ابحك،  إال ن،د ا

مددن الددهللوا    : قدد،ا أصددم،بن، مدد، لددنيح مددأكوال    (2)وقدد،ا العلمددة الددهللمريض  
والبنيو ا إن ك،ن هنيا مضرس متممضةا اسدتم  قت دا ل ممدر  وغدريه ك،لفواسد       
اامدح والددذئ  وابسدهلل والنمددر والنلدر واحلددهللأس والرغدوا والامددل والزن ددو      

اد وأشدد ،هه،. هددإن كدد،ن هنيددا منفعددة ومضددرس ك،لفهددهلل والك دد  ا ع ددم  وال دد  والاددر
والعا،  وال ،مض وال ار ونوه، هل يلتم  قت ا  د، هنيدا مدن ا نفعدةا وال يكدره      
 ، هنيا من الضر ا وهو ال ني،ا     مح،  الند،س. والعادر وإن ذ يكدن هنيدا نفدو      

رمخدة والعظد،ءس   وال مر  ك،اند،هح والدهللود واالعدلن واللدرو،ن وال  د،ا وال     
والدذب،  وأشد ،هه،ا هنيكددره قت دا وال نددر ا   د  مدد، قبدو بددا االمهدو . وحكدد        

 .(3): أنا نر  قتل البنيو  دون احل رات بنا   ث بل ح،جةاإلم،  وجه،  ش، ا 
هإن ال نيهلل قهلل يكون حل،جة  الئنيدةا حنيدث لدا دواهعدا الده تدر ها كمد، أن        

 يف دواهعه،ا وال ملوغ هل، يف مم، سته،.من صو  ال نيهلل م، ال مر   هل،  ال  
وإن مددن الندد،س مددن ي ددب،د البنيددو  يف جددو اللددم،ء ل ددري منفعددةا وبددهللون      
م  مة لا يف قت ه،ا حنيث يات ه، وهي تبري وتل ت يف جو اللم،ء وكأنا ال يدروق  
ل عضهم منظره، االمد،لي حد،ا وريانهد، وهدي ت دف وتدهللها أو أندا يندز   مدن          

 رمنت ب جي أصواته،.صوته، إ ا م، غردت أو ت

                                                           

.292/ 46 ابنوا : ( حب، 1)
 ابصلا الهللَّمريض ال ا،ء أبو الهللين كم،ا   يا بن  نيل  بن موس  بن ( الهللمريض:  مهلل2)

 سنة ب،لا،هرس تاري ، ا وتوّهي وس عم،ئة وأ بعو اثنتو سنة ب،لا،هرس ولهلل .ال ،هعي الا،هرضا
.ومث،من،ئة مث،ن

.662/ 1 احلنيوان: ( حني،س3)
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لددذا نددرل يف هددذه الرسدد،لة من،ق ددة تف،صددنيل الروايدد،ت أو إصددهللا  ابحكدد،     
تاددو بلدد  ه، هجددواما  أو منعدد، ا حتدد  ال مندد، س قتددل احلنيواندد،ت ببددني  و  ددوائنية 

 خل،ئر وكوا ا تل،هم يف احلهلل من ال روس احلنيواننية.

  ترمجة ال نييف حلو احل ي

 والدتا ون أتا:

 اإلسدل  الفاه،ء واستههللينا حجة  أست، ولهلل الع،ذ العلمةا احلر الفه،مةا 
وا ل موا آيدة ار العظمد ا واحلجدة الكدرلا الفانيدا الربد،نيا الزاهدهلل الع،بدهللا         

بدن ال دنييف   دي    االو   والتاولا ا دلم  ل دهللس االحتنيد، ا ال دنييف حلدو       أسوس
( 1339 دي النجفديا سدنة )   بن احل،ج حلدو بدن محدود بدن حلدن العنيفد، ض احل      ا

ل هجرسا يف بنيئة   منية معروهة يف النجف ابشره حنيث ب،  مهللينة   دم  سدوا   
هلمدد، وسدد م مهللينددة الفا،هددة واالجتهدد،د منددذ ألددف  دد، ا  آار صدد   ار   نيهمدد، و

هوالهلله أحهلل   مد،ء الدهللين ا عدروهو ب،ل دلمل وا  دهو ين ب،للدهللاد هنيهد،ا حنيدث         
 ل ع و  الهلليننية.   وأست، ا  ب، ما  ك،ن   م، 

أسرس  ربنية أصدني ة ك،ندت تابدن اب يد،ه االنوبنيدة مدن ن،حنيدة         إ يرق  نل ا 
حتدت   ،يدة    ا ون أ ال دنييف  (1)اهلنهللية يف مهللينة )احل ة( تهلل     ريس )البفنيل(

ا ابدبنيدة الع دو    م د،د  ن و آوالهلله الذض تع م     يهلليا الادراءس و الكت،بدة والادر   
  د  ت ادي الع دو  الهلليننيدة      و   الع م والعمدل بداا و دل ملدتمرا      إ وان ره 

    يهلل أمهر أس،تذس الفنا هن غ ن وغد،    وال موا الفاهنية و ابصولنية سنو وواال 

                                                           

 _ أيددو  الدن   لادر  اسد،و س  احل دة  قريد   مددنهم الد عض  يلدكن  الدذين  وفنيدل  (   دريس 1)
 أو حلدوا  آا هخذ مشرا ق ني ة من أصني ة  ربنية ُأسرس إ  آخر بعض ونل ا ب،مسهم تعره

 ا تلصداو  كدربلء  و يف احل ةا  يف يف تابن اله العنيف، ا   ريس وهي: آا إجعفر مشر
.مشر لا ني ة ب،لتف نيل وتنتمي النل  قمب،ننية و،ئنية مشرية أسرس والعنيف،  ج راهني، ا
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س،وع،  حت  ند،ا مرت دة سد،منية مدن الفضدلا ود جدة        ب،هرا ا وبرم بو أقرانا جنم، 

لع مدد،ء والفاهدد،ء  ،لنيددة مددن الكمدد،ا والنضددوج الفكددرضا هأصدد ت مددن م دد،هري ا   
وأبب،ا الع دم وأسد،وو الدهللينا ومدن ك د،  ا هلل سدو يف احلدومس الع منيدة  رح دة          

 اللبت الع،لي و ال مث اا، ج.   

 د استا وأس،تذتا:

لددنيهم إلاددهلل حضددر ال ددنييف حلددو احل ددي  نددهلل ك دد،  الع مدد،ء  الددذين انتهددت     
أسد،تذتا  الهلل اسة وان رت بهم الري،سة آنذاك يف النجف ابشرها ومن أشدهر  

 وم ،خيا هنيه،:
ا دريما   اإلسدل  مس،حة آية ار العظم  الفانيدا ابصدولي ا  اد  ب دنييف      (1)

 (1) (1211- 1311.)  مهلل حلو ال روض الن،ئنيين
مددني،ء الددهللين ا عددروه بدد،اا    أغدد،( آيددة ار العظمدد  ااادد  ابصددولي  2)

 (2) (1212- 1341.)العراقي 
اللددنيهلل أبددو احللددن    اإلمدد، ( آيددة ار مرجددو الب،ئفددة هانيددا أهددل ال نيددت     3)

  (1226- 1341.) ابصفه،نيا وسوض 

                                                           

اخددتا ال ددنييف احل ددي  ابشددرهأحددهلل مؤسلددي ا هلل سددة ابصددولنية احلهللي ددة يف النجددف   (1)
بدر ائهم يف   وإح،ودة  خدرس بدأقواا الع مد،ءا    ب م تا هت ،دلت ا نفعة بنينهم،ا استف،د مندا  

ه واسددتن ،و،تا ؤبنددا أخددذه، مددن العدد،ذ الكدد ري الددذض خ هللتددا آ ا   وابصددواملدد،ئل الفاددا 
لفت،واه الكد ريس الده    و ر ا  ومهذب،  وجهلله مل، هللا  إ من ت منيذه  ابست، لألحك،  واستف،د 

ك،نت ترد   نياا لذا جنهلله ال ،  لذلك اب  الروحدي العظدنيم الدذض مندا يدؤت ا وقدهلل منمدا        
،ا إنا مدن  وت نيهلل مبا،ما الع مي ا مت،م. وأض جمتههلل يا ب أنااجته،د ت ني   إج،مس ابست، هذا 

تاهللير واحرتا  لع ماا كنيف وال دنييف حلدو احل دي      إش، ستلمذس ا ريما الن،ئنيين ههذه تعين 
لا وأحهلل  ر ض هت،واه.        ك،ن ملمم، 

 .مب ا،  با يعره ذ لكن )  ي( ( امسا2)
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 ه الفكرض وتألنيف،تا:ؤ ب،

 :ه،أمس،ء أبرم  هللَّس مؤلف،تا إلنيك ترك ال نييف احل ي 

 .(1)ا ريما الن،ئنيين يف الفاا وابصوا أست، هتاريرات حبث  .1
 .  (2)مني،ء الهللين العراقي يف الفاا وابصوا أغ، أست، هتاريرات حبث  .2
 .(3)ابصوايف  ابصفه،نياحللن  واللنيهلل أب أست، هتاريرات حبث  .3
تع نياة ك ريس     ا ك،س  تاو يف  هللس جم هللات تعتر مدن أهضدل التعد،لني      .6

 .(6)ا ك،س     
 وبد أتع نياة     االدزء ابوا مدن كتد،  )أجدود التاريدرات( تاريدر اللدنيهلل         .1

 . (1)الا،سم ا وسوض ااوئي لهلل س ا ريما الن،ئنيين
تع نياة     االزء ال ،ني مدن كتد،  )هوائدهلل ابصدوا( تاريدر ال دنييف  مدهلل         .4

 .(4)  ي االم،لي الك، مي ااراس،ني لهلل س ا ريما الن،ئنيين
 .(1)تع نياة     كف،ية ابصوا ل مما  ابصولي  مهلل ك، م ااراس،ني .1
 .(2)، وكنيفنية ومو ابلف، ابوم،  ال فظنية وأقل،مه .2
لنيدا مدن   إهدت  سؤاا وجوا : كت،  نتوض     أجوبدة ا لد،ئل الده وج     .9

 خمت ف ابقب، ا وهي مل،ئل متفرقة يف الفاا والتفلري وال  ة وابد  ياو يف

                                                           

.163وه،س ال هللياة الزهراء:  (1)
ا  هلل  الل،ب . (2)
.11/ 2 كره، ال نييف احل ي نفلا يف دو س ابصوا ا ب و ة حهللي ،:  (3)
.163وه،س ال هللياة الزهراء:  (6)
ا  هلل  الل،ب . (1)
ا  هلل  الل،ب .( 4)
.214ا 162/ 1 كره، ال نييف احل ي نفلا يف دو س ابصوا ا ب و ة حهللي ،:  (1)
.1/222ق16 :الفاه،ءا موسو ة و ا،ت 132: د الفكر واب أ ل ا نتخ  من  (2)
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 .(1)جم هللين

 . (2) س،لة يف أخذ ابجرس     الواج ،ت .13
 .(3) س،لة يف حكم بنيو ج هلل الض  ووه، تا وق وا تذكنيتا .11
 .(6) س،لة يف  مل كل أه      أهاهم  .12
أخدددرل وقدددهلل اخت فددد،  إ  سددد،لة يف حكدددم ا لددد،هر ب،لبددد،ئرس مدددن بدددلد  .13

 .(1)ب،به 
 .(4) س،لة يف ق، هللس الفراش .16
 .(1) س،لة يف ق، هللس من م ك .11
 .(2) س،لة يف مع،م ة الني،ن ني  وال نيمة ال ،ئعة يف هذا الزمن .14
 .(9) س،لة يف مع،م ة الهللين،  بأميهلل منا .11
 .(13)حل،ق ولهلل ال  هة ب،لزواج الهللائمإلة يف  س، .12
 .(11) س،لة يف الومو  .19

                                                           

ا موسددو ة 132ا ا نتخدد  مددن أ ددل  الفكددر وابد :   163وهدد،س ال ددهللياة الزهددراء:    (1)
.222/ 1ق 16و ا،ت الفاه،ء: 

ا  هلل  الل،ب . (2)
ا  هلل  الل،ب . (3)
ا  هلل  الل،ب .( 6)
ا  هلل  الل،ب .( 1)
ا  هلل  الل،ب . (4)
ا  هلل  الل،ب . (1)
ا  هلل  الل،ب .( 2)
ا  هلل  الل،ب . (9)
ا  هلل  الل،ب .( 13)
ا  هلل  الل،ب .( 11)
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 .(1) س،لة يف ابومان وا ا،دير .23
 .(2)االستهللاللنيةاسمو ة الفاهنية  .21
 والبهددد، سا والزكددد،سا واامدددحا ااإلجددد، س :شدددرمل العدددروس الدددوثا    .22

 .(3)واالجته،د والتا نيهلل
 بو يهلليك(.اله ) حرمة قتل احلنيوان أو ح ني تا س،لة يف  .23

 تاريرات حبوثا: 

مددة يف حا ددي الفاددا  قني  أحب،ثدد، ف آيددة ار العظمدد  ال ددنييف احل ددي  لاددهلل خّ دد
وابصواا وهي الهلل وس اله ك،ن ي انيه، مس،حتدا   د   دهللد كد ري مدن ودل        
الع ددم ا  ددت  و ب،لتم ددنيل مددن ا ن ددو ابصددنيل و أصددم،  ااددرس مددن  وض          
االخت ،صدد،ت الع،لنيددة يف النجددف ابشددرها حتدد   ا  صددنيتا وانت ددر امسدداا       

الك د، :   ابسد،تذس هأص ت أحهلل م د،هري أسد،تذس ااد، جا حنيدث يادرن امسدا مدو        
احلكددنيما وااددوئيا وال دد،هرودضا والزجندد،ني...ايا إن ذ يعددهلل اببددرم بنيددنهما  

لنيا اا  ون وو  ة الع م ها،   ،كفد،    د  ال مدث والتدهلل يح يف شدت       إه،جتمو 
سدنة    ا ريما  مهلل حلدو ال دروض الند،ئنيين    ه ،حت  وه،س أست اإلسلمنيةالع و  

ا  ،حدث الع منيدة ا تنو دة     وإلاد،ء لتدهلل يح وا دذاكرس   ل هجرس استال ب، (6)(1311)

                                                           

استنلدخه، أحدهلل تلمذتدا وهدو ال دنييف  مدهلل ال دروض         132/ 21 -24ا وسم  العدهللدان   (1)
الازويين و ه ت مو  س،ئل أخرل ل ن،سيف  نهلل التهجري من النجف ابشره.

/ 3 كره، ال نييف احل ي نفلا يف دو س ابصوا ا ب و ة حهللي ،  يف أك ر من مو د منهد،:   (2)
.364/ 6ا و364

 كره، ال نييف احل ي نفلدا يف دو س ابصدوا ا ب و دة حدهللي ،  يف أك در مدن مدو د منهد،:          (3)
.311ا 222ا 3/226
نييف الند،ئنيين هدو   ياوا الهللكتو  ال  ري: إن أوا من ت هللل ل  مث اا، ج بعهلل وه،س ال  (6)

 وكد،ن اللدنيهلل  لدن احلكدنيم قدهلل سد اهم      ال نييف حلو احل دي واللدنيهلل أبدو الا،سدم اادوئيا      
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ببري  اا،مرس ا عدروه ب،ل مدث ااد، جا متخدذا  مادرس أسدت، ه الند،ئنيين نهد، ا          

 ل هجرس. (1)(1393وملجهلل ال نييف البوسي   را  مك،ن،  لهلل سا إ  أواخر سنة)
 لددنو اللدد و الول ظددروه ال ددمنية احلرجددة والضددعف ال ددهللني ال ددهلليهلل يف     
 ن االستمرا ا ه،نابو  ن ال مثا وقهلل ختدرج    نيدا يف    امتنومن حني،تا  ريسابخ

ا مدن ك د،  هاه،ئند، ومراجعند،     واإلتا،نت ك ا هللس مج، ،ت ك ريس من أهل الفضل 
ا ع،صدددرينا وكفددد،ه بدددذلك هخدددرا ا هُادددر ت أحب،ثدددا و دوندددت نظري،تدددا االهلليدددهللس  

يف التدأ ييف و ال  دة وابد    ت،مدة ونظدرس ث،ق دة     إح،ودة وتأسنيل،تا الراقنية  ، لا من 
وا  ،حددث ابصددولنية والفددرو  الفاهنيددةا هكتدد  آ اءه الع منيددة كدد ري مددن اللدد،دس      

ن  ظدنيما تدهللو  حدوا بعضده،     أالع م،ء وابه،مل النج د،ءا وأصد ت لتاريراتدا شد    
الع منيددةا همددن ت ددك ال مددوا ا ب و ددة وا خبووددة  ابوسدد،  حدد  ال مددوا يف 

 الت،لنية: ابمس،ء
 حبوا هاهنيةا تاريرات آية ار ال هنيهلل اللعنيهلل اللنيهلل  ز الهللين حبر الع دو    .1

 جزء واحهلل هاا.)مب و (.
بن الدمدريما   دهلل ار  ادلنيل العروس الوثا ا تارير العلمة ااا  ال نييف حلن  .2

 ن هاا. )مب و (.ءاسعنيهلل البهراني جز
اللنيلدت،ني يف   تاريرات آية ار العظم  ا رجدو اب  د  اللدنيهلل   دي احللدنيين      .3

 )خمبو (.. حا ي الفاا وابصوا
تاريرات آية ار العظم  ا رجو الفانيا اللنيهلل  مهلل سعنيهلل الب ،و د،ئي احلكدنيم    .6

 . )خمبو (.(2)ن أصواءاجز

                                                                                                                                      

بع ر سنوات.
هدذا مدد،  كددره الدهللكتو  ال دد ري وقددهلل أكدهلله اللددنيهلل أمحددهلل ا دهللدض يف احلددومس والتمانيدد :      (1)

( ل هجرسا وم، أث تن،ه أصت.1321. ومسعت من بعض الع م،ء أنا توقف يف سنة )14/11
يتضمن م مث االست م،  ولواحاا وم مث التع، ض. (2)
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تاريرات آية ار العظم  ا رجو الفانيا اللنيهلل  مهلل سعنيهلل الب ،و د،ئي احلكدنيم    .1
 ن هاا. )خمبو (.ءاجز

اللددنيهلل  مددهلل تاددي الب ،و دد،ئي احلكددنيم يف الفاددا      تاريددرات آيددة ار العلمددة    .4
 وابصوا. )خمبو (.  

يف ابصدوا    رات آية ار ال هنيهلل اللعنيهلل اللنيهلل  لء الهللين حبر الع و يتار .1
 خ،صة. )خمبو (.

يف الفاددا  تاريددرات آيددة ار ال ددهنيهلل اللددعنيهلل اللددنيهلل  ددز الددهللين حبددر الع ددو    .2
 وابصوا. )خمبو (.

 )خمبو (. وابصوا. الفاا يف الن،ئنيين   ،س ال نييف الف،مل العلمة تاريرات .9
 ال نييف جعفر الن،ئنيين يف الفاا خ،صة. )خمبو (. تاريرات العلمة اال نيل .13
 .(1)( جم ددهللات1تاريددرات آيددة ار ال ددنييف حلددن سددعنيهلل البهرانددي يف الفاددا )     .11

 )خمبو (.
 .(2)تاريددرات آيددة ار اللددنيهلل  مددهلل مهددهللض ال جنددو دض يف الفاددا وابصددوا    .12

 )خمبو (.
تاريرات آية ار العظم  ا ريما   دي ال دروض التريدزض يف الفادا وابصدوا       .13

 . (3) )خمبو (
 . (6))خمبو ( .ابصوا يف الع،مرض  م،  مهلل ال نييف ةاحلج  العلمة تاريرات  .16

                                                           

ا يتضمن م ،حث العهللالة والتانيدة وصدلس االمعدة    121: يرانإالعربي ا ع،صر يف  ابد  (1)
وغريه،.

ا يتضدمن البهد، س وم ،حدث    232 /1 شدره: يف النجف اب وابد معجم  ج،ا الفكر  (2)
.ابلف، 

.312 وابد :الفكر  أ ل ا نتخ  من  (3)
.ابدبنيةجم ة الراببة  (6)
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. تاريرات آية ار ال نييف مرتضد  ابشدريف ال د،هرودض يف الفادا وابصدوا      .11

 )خمبو (.
اللددنيهلل  مددهلل حلددو البهرانددي يف الفاددا وابصددوا ومنهدد،  تاريددرات آيددة ار  .14

 .(1) )خمبو ( .و التا نيهلل االجته،د  حبث  يف  ة س،ل
بن ال دنييف ح،مدهلل الدوا ظي الكد، مي يف     اتاريرات آية ار ال نييف نو  الهللين  .11

 .(2) )حكم ابواني( الفاا
 خمت در يف الفادا وابصدوا.    تاريرات آية ار اللدنيهلل حلدو حبدر الع دو       .12

 .(3))خمبو (
)يف  بن اللنيهلل نني  ا هلل سي النيزدض يف الفادا اتاريرات آية ار اللنيهلل   ،س  .19

 .(6)شيء من ماهللم،ت ال نيو(

 منهجا الع مي يف ال مث والتهلل يح:  

كدد،ن شددنيخن، اب ظددم كدد ري التددهلل يح وال مددث وا ددذاكرس بدد،ل  تو العربنيددة      
ا دريما  مدهلل حلدو     ت، هبأسد ال  دة ال ،ننيدة لتع ادا ال دهلليهلل      والف، سنيةا وخ وص، 

 اإللاد،ء حلدن   -كمد، يادوا واصدفوه   - ا ذكو ا وك رس الب  ة الن،واو به،ا هكد،ن 
لدا إح،ودة مبد، وقدو   نيدا نظدره وسدر غدو ه مدن           البنيف الع ، س ك ري االستمض، 

  .(1)ونك،ت وأد ت، ييف ول ة 
 د، يتمتدو بدا مدن غدزا س       ؛متد،م د سدا  دن بانيدة الدهلل وس   د،ئا كد ريس       ،ه

 ندت ورياتدا يف ودرمل أحب،ثدا الفاهنيدة     الع م و م  النظر وقدوس يف ال نيد،نا حنيدث ك،   
                                                           

.اإلسل ية الفانيا وحكومة وال (1)
.239تراجم الرج،ا:  (2)
.13ال ،قني،ت ال ،حل،ت:  (3)
.432منو ج يف الفاا االعفرض:  (6)
.221: 1ق 16و ا،ت الفاه،ء:  (1)
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ابصولنية الع ني، ورياة هننيدة قدل نظريهد،ا هنجدهلله يف ال مدث يتند،وا ا لدألة ما  د،          و
وجوه النظر هنيهد،ا ملتعرمد،  أقدواا الع مد،ء ا ؤيدهللين و ا فندهللينا من،ق د،  بعدض         

  .الع منية ابدلةتلتم  ا ن،ق ة وه  الاوا هلل وابقواا اله 
لة ا  مدوا  نهد،ا ت، كد،     أهكد،ن مدن  ،دتدا  دهلل   كدر  أيدا ال دريت يف ا لد        

 لك لبلبا م جع،  إي،هم     النظر وال مث واال تم،د   د  م كد،تهم الع منيدة    
م دفو ،    يرتؤوندا ض ال منيت الدذض  أالر استخراجلة أو أيف استخراج  أيا يف ا ل

ا ابخددرلب،بدلددة الع منيددة مددن اايدد،ت والروايدد،ت وابصددوا واللددريس وابدلددة    
ب دو س   ابحكد،  ما  ،  هنيهم  ومل التهللقني  و التماني  ودقة ا لحظة يف اسدتن ،   

   منية دقنياة من أدلته، ا ار س.
يدأتي إ  الدهلل س    أنا ياوا: ك،ن ال نييف احل ي  (1)وينال  ن أحهلل تلمذتا

عتذ ا   ن  دهلل  التمضدري ا لد   ل دهلل س هني انيدا هدل مننيدز بدو الدهلل وس          مريض،  م
لة مدن مجنيدو   أهل، والده ذ يلدتعهلل هلد،ا إلح،وتدا الت،مدة بفدرو  ا لد        استعهللاله 

 النواحيا و هلل  ترك ج،ن  من جوان ه، دون حبث ونظر.
ندا أ جوبدة يف   أبعدهلل أن وصدف ال دنييف احل دي ب     (2)ومسعت من أحهلل اب ل 

شددت  الع ددو  قدد،ا: كن دد، يف بنيددت أحددهلل ا راجددو العظدد،  مددو جممو ددة مددن الفاهدد،ء    
 اا ه،لتفت أحهللهم وك،ن من ك ،  مراجو النجف ابشره ل  دنييف احل دي  اب ل 

ن أصدولك أقدول مدن أصدولي لكدن هاهدي أقدول مدن هاهدكا          أها،ا: أند، أ  دم بد   
أصولك هو مدن إقدرا  العادلء    ن أصولي أقول من أهأج،با احل ي ق،ئل : إقرا ك ب

هاهك أقدول مدن هاهدي ههدذا مدو د ال مدثا هأج،بدا ا رجدو          وأم،    أنفلهما 
كم، أنا يعدهلل أوا مدن بد،د      .الك ري: حت  يف هذا ال نلتبنيو ا زامل معك أب، جواد

 و كر ا هلل كا وكل مدن كتد  بعدهلله هنيهد،     ب،الستهللالاورمل ا ل،ئل ا لتمهللثة  إ 
 

                                                           

. هللأمحهو آية ار ال نييف ( 1)
.هو آية ار ال نييف أمحهلل الاوج،ني ( 2)
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 عليه. عّد عيااًل

 المذته:  ت

مددأ اضا ددع شلءلاددار شل ددااردأ  ك دداا  ًشكدد ر ًشج حبثدده شليدد دد عددد لقددد  دد َّ
شلفقهددار شهدهددددأ شريديدد دأ ك شر شكددت  شعدديرشيف شلءلايددل ك  دلددد شل لدددش        

  إليك كيك ل مأ ارع تالمذته،  هم:، شإلسالميل
 .د شلسيد علي شلسيد حماد باق  شعسيين شلسيسداني) شم ظله(1
 .لسيد حماد سءيد شلسيد حماد علي شلط اط ائي شعكيم) شم ظله(د ش2
 بأ شلييخ حسأ شليحيد شخل شساني ) شم ظله(.شد شلييخ حسني 3
 (. شم ظلهبأ شلسيد حسني شلط اط ائي شلقاي)شد شلسيد تقي 4
 .بأ شلسيد حماي  شعسيين شل  حاني شد شلسيد حماد 5
 .علي حب  شلءليم  شليهيد شلسءيد شلسيد عت شلددأ شلسيد -6
 .شليهيد شلسءيد شلسيد عالر شلددأ شلسيد علي حب  شلءليم -7
 . شهلل شلغ  ي شلدربدتي اسدشليهيد شلسءيد شرررش علي شعاج  -8
 . بأ شلييخ علي شلرب ج  يشد شليهيد شلسءيد شلييخ م تضى  9
 .(1)د شلسيد حماد حسني شلسيد سءيد شلط اط ائي شعكيم 11

 :   ضاته

 ششدداق   اركدى شلق بدايف    شألعادا  بءد عاد  م داام ميادي  حاضدع  الئدع      
جيددايف شهلل  إىل شألبددديلقددار باائهددا،  احلدد  شل حيددع  إىلتلدك شلدد  ل شلطدداه    

( 1394ك شليدديم شل شبددع مددأ  شدديش  سدديل )   شألعلددىشخلالددد ،  شلدتقدد  بددال ضي   
شلكد دم، بءددما عد ش     ( للايال ، حيث لّ ى  عي  ابده  1974للهج   شريشض  لءام )

                                                           

ذك ندا ضيهدا اكثد      (ق سايف مي قل)ليا  اشسل مسدقلل عأ شلييخ شعلي  تالمذته عييشنها ( 1)
مأ مائل شخصيل مأ تالمذته.
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 دن   ابيد،  الوهن والضعف )االلمي ال الروحي( من صروه الهللهر و ،ديد،ت  
يف تربنية أجني،ا  ،يف خهللمة الهللينا وأهن،ه ،  ،م،  كرسهو م،نالملة و،اا مر ن،هز 

   .فاه،ء واستههللينمن ال
وكدد،ن لن ددأ وه،تددا صددهللل كدد ري يف ابوسدد،  الع منيددة ب ددو س خ،صددة واستمددو 
النجفي ب و س  ،مدةا وخ دف  حني دا حزند،  يف نفدوس ا دؤمنوا هدهلللفت مجدو          

شدد، ك هنيدا مجددو مدن ا راجددو العظدد،     ت ددنينيعاا ه دنيو ت ددنينيع،   رتمد،    إ ا دؤمنو  
وأهل الفضلا ومجنيو و ا،ت الن،س ابخدرلا حنيدث أوصد وا اال مد،ن البد،هر      

اللددنيهلل أبددو  اإلمدد،  الب،ئفددةال ددمن احلنيددهلل ض ال ددريفا ه دد     نيددا م ددنيم   إ 
ال د،هر   اإلمد،  ا ثم ونيدف بدا يف احلدر  البد،هر مرقدهلل      الا،سم ا وسوض ااوئي 

ما   ار مدرنا( يف مادرس أسدت، ه ا دري      نيا(ا ودهن )ندوَّ  )سل  ار أمري ا ؤمنو
يف احلجدرس ال ،ننيدة مدن الزاويدة ال درقنية االنوبنيدة         مهلل حلو ال روض الن،ئنيين 
هرمحك ار ي، أب، جواد وونيد  ثدراك وح درك     ا(1)من ال من الع وض ال ريف

 مو ا ني،مو  مهلل و رتتا البني و الب،هرين.   

 حتاني  الرس،لة:

توك ددت   دد  ار سدد م،نا وتعدد،  يف حتانيدد  هددذه الرسدد،لة ا  ددتم ة   دد        
مهم،ت ج ني ةا وهوائهلل ك ريس يف حرمة قتل احلنيوان أو ح نيتاا وقهلل بذلت ق د، ل  

ن النلخة اابنية الوحنيدهللس ك،ندت   جههللض يف هذا اس،ا إلخراجه، حب ة جهلليهللسا ب
فل     أصدم،  هدذا   م ع رس ابو اقا وهنيه، شب  وحذه قهلل أتع ين وأن، ا تب

 هذه الرس،لة اله بو أيدهللين،   د  ت دك النلدخة    ا تمهللت يف حتاني  هاهلل  لذاالفن. 
حلد،ج  اولدهلله   قدهلل انتا دت إ   و ال دريفا   باا ؤلف وهي نلخة  واله الوحنيهللس

                                                           

ال من الع وض ال ريف من ب،  اللدوق   إ وهي احلجرس اا،ملة     يل،  الهللاخل ( 1)
.الك ري
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 23ويف كدل صدفمة    اصدفمة  11يف  هدذه النلدخة  جواد احل دي  محدا ارا وتادو    

  درو   يدو  ال ووذ يعد هد  1321ا  ، ك سنة  كت،بته، يف شهر  مض،نبا بهللأ ا سبر
ن مدن شدهر  مضد،ن    ييف كت،بته،ا وقهلل هدرغ منهد، يف يدو  اب بعد،ء الت،سدو والع در      

 ( ل هجرس.1321ا  ، ك سنة )

 وقهلل ك،ن التماني  وه  ا راحل الت،لنية:

 .] [د ختري  ااي،ت ال ريفةا وح ره، بو قوسو 1

يف الرس،لةا وشرمل بعدض مد، نتد،ج إ     د ختري  ابح،ديث ال ريفة الوا دس 2
 شرمل أو تومنيت.

 . ابص نية د ختري  الن وصا وا ب،ل  اله ينا ه، ا ؤلف من م ،د ه،3

ال ههددو مددن ا  ددهلل  إا وههددو مددن  نددهللن، ددد كددل مدد، ح ددرن،ه بددو ا عاددوهو6

   ا ناوا  نا.

مدد ا الددنا وتاوميددا مددن خددلا مع،الددة ا وامددو الدده اشددتم ت   دد       ددد 1
 ب  واحلذه والت وي .ال 

نلأا ار ت ، ك وتع،  التوهني  ل مزيدهلل مدن بدذا االهدهلل يف سد نيل       ويف اات، 
ندا  إند، اب دل  وأن يأخدذ بأيدهللين،  د، هنيدا صدلمل الدهللنني، وااخدرس           ئإحني،ء آث،    م،

كم، أقهلل  شكرض االزيل إ  صهللياي العزيز ال دنييف الف،مدل  مدهلل     مسنيو جمني ا
 هذه الرس،لة.    إجن،ممة يف ا ،جهللض  لحظ،تا الاني

    ابشرهالنجف                                                          

 هد1631شواا  22                                                        
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 الصفحة األوىل من املخطوطة
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 األخرية من املخطوطةالصفحة 
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 ةالرسال نتم
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: 

 ولا احلمهللا وال لس واللل      خري خ اا  مهللا وآلا الب،هرين.
مدن   ديف حرمة قتدل احلنيدوانا أو ح ني تداا وين  دي التدرك بدذكر مد، و         الكل 

 :منه،ه اابخ ،  ال ريفة
 النهي  ن قتل ااب،ه

 ا(2) دن قتدل اابد،ه    _أب،   هلل ال َّا  (1)سألتاج ق،ا: حلنة مجنيل بن د  
ا ¬: ال يات نا هإني كنت مدو   دي بدن احللدو     _أو إيذائهن يف احلر ا ها،ا 

هرآني وأن، أو يهدنا هاد،ا لدي: يد، بدين ال تات دهنا وال تدؤ هنا هدإنهن ال يدؤ ين          
 .(3)شنيئ،

  دددن اابددد،ها هاددد،ا: ال تدددؤ ها هإندددا    جدددل سدددألا وأبدددو ب دددري قددد،ا:  
 .(1)أهل ال نيت (6)وهو وري ن ن، ايؤ ض شنيئ، ال 

                                                           

.أث تن،ه م، وال منيت ا(سألتا): ابصل ( يف1)
ق دري   ا االند،حو  وويدل  اللدنونوا  ي د ا  و،ئر وهو: خب،ونيف ومجعا مفردا ( ااب،ه2)

 مب، مههلل بنا االنة؛   فو  الن،س  نهلل ويعره اهلنهللا موا  ويلم  ال ونا أسود الرج وا
.1/341ينظر: حني،س احلنيوان:  .وال عوض ب،لذب،  يتاوت هأح وها ابقوات من أيهلليهم يف
.392 /23 ا31/ 13 الوس،ئل: ا243/ 2 الفانيا: ا3 مل 226 /4: ( الك،يف3)
:أمرين( ال نيت أهل ن ن،)بد ا راد كون ( نتمل6)

 بعدض  يف اا دة  مدن  الهلل جدة  هدذه  وتظهدر  أصدم،به،ا  حتد   احلنيوان،ت بعض نرل أن،: ابوا
 .كذاك هذا ه نيكن كذلكا ك،ن هإ ا ال  را نن   ، رن، ا ف،جئة احل،الت

  اك حللدن  بحد  هم  لدهلليهم  وجدهلل  إ ا بدا  صدننيعهم  مجنيدل  هدرأل  وو عداا  خ ي لو أنا: ال ،ني
.ال ننيو

.169/ 26: الوس،ئل ا439/ 2 االرائت: و ( اارائ 1)
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 النهي  ن قتل النم ة

أي د ت    ا(2) دن قتدل النم دة    (1)  ي بن جعفرا وسدألتا   ناإلسن،د  قر 
 . (3)تات ه، إال أن تؤ يك ق،ا: ال

 هللههللالنهي  ن قتل اهل

 .(1)ا،ا: ال تؤ ه وال تذحباا هنعم البري هوه  (6) ن قتل اهلهللههلل وسألتا

 باتل مخلة وابمرالنهي  ن قتل مخلة 

 : إن b   دي   دن  دن آب،ئدا    _بدن جعفدر االعفدرض  دن الرمد،       س نيم،ن
 ا(4): الُ ردةنه   ن قتل مخل : سوا ار 

                                                           

 بدو  وجدوده  يك در  بندا  لدذلكا  ت عد،   قت ا  ن النهي وك رس النملا  ن اللؤاا ك رس ( لعل1)
 قت ه، وب،شته،ء به،ا ب،ل ع  االبتلء هنيك ر اال وسا وأمكنة وال وا  ا ال نيوت ويف ابيهللض
.العره من وامت هو كم،  ،دسا

: من ددة النم ددة ومسنيددت النمددلا أصدد،با إ ا: منمددوا ووعدد،  مندد،اا مجعهدد، مفددردا ( النم ددة2)
.2/391ينظر: حني،س احلنيوان:  .قوائمه، وق ة حركته، ك رس وهو لتنم ه،ا

.131 /11الوس،ئل:  ا296اإلسن،د:  ( قر 3)
 .ههللاههلل واالمو ك ريسا وألوان خبو   و معروه و،ئر :( اهلهللههلل6)

 أندا  وم موا الزج،جةا ب،ون يف اإلنل،ن يراه كم، اب ضا ب،ون يف ا ،ء يرل أنا  نا ويذكر
.2/639ينظر: حني،س احلنيوان:  .هاهلله  ، تفاهلله الل   وهلذا ا ،ءا     س نيم،ن دلنيل ك،ن

.11/ 19: 9 والتهذي  ا 2/  226: 4 ( الك،يف1)
 .صردان واالمو. الع ،هري ي نيهلل الع فو  هوق و،ئر: ( ال رد4)

 مدخم  أسدودا  ون دفا  أبدنيض  ن دفا . ال دجرس  يف يكون الرأسا مخم أباو وهو: وال رد
لا برثن  ظنيما يعين أص،بعا  ظنيمدة ال يدرل إال يف سدعفة أو شدجرسا ال يادهلل    نيدا        ا نا، ا

ت دفا ي دفر لكدل    أحهللا وهو شرس النفح شهلليهلل النفرسا غدذاؤه مدن ال مدم ولدا صدفري خم     
و،ئر يريهلل صنيهلله ب  تاا هنيهلل وه إ  التادر  منداا هدإ ا اجتمعدوا إلنيداا شدهلل   د  بعضدا ولدا          
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 .والنم ة ا(2)والنمل واهلهللههللا ا(1)وال وا  
والك د    ا(1)والعادر   ا(6)واحلنيدة  ا(3)واحلدهللأس  ل درا ا : اةوأمر باتل مخل

 .(1) (4)العاو 

                                                                                                                                      

ومدأواه ابشدج،    . دأبدا  هدذا  يزاا وال وأك اا منا،  شهلليهللا هإ ا نار واحهللا  قهلله من س، تاا
.2/29و ؤوس الال  ا وأ ،لي احل ون. ينظر: حني،س احلنيوان: 

 ورييدن ( ال دوا   - ال درد ) جعدل  لكندا  ال دهللوقا   دن  الروايدة  هذه الع،م ي احلر (  كر1)
 كون من الفاه،ء يعهلله م، إ  يرجو هذا لعل أو سهوا ولع ا الضفهلل ا هنيه، يذكر وذ اثنوا

 اددر بني،نددا  نددهلل 246/ 46حبدد، ه:  يف اس لددي قدد،ا. خمددت فو ورييددن( ال ددوا  - ال ددرد)
 وأك ددر الددهللمريض كددل  مددن يظهددر كمدد، وال ددوا ا ال ددرد احتدد،د   دد  ااددر يددهللا: ال ددهللوق

.اثنو  هللوهم، الفاه،ء لكن ال  ويو
 الند،س  ندل  تعد،   ار بن: نل  ومسنيت العللا  ب،  وهو :ن ة مفرده مجو ( النمل2)

.2/241ينظر: حني،س احلنيوان:  .العبنية النم ة إ  منه،ا خيرج الذض العلل
واالمو احلهللاء حبدذه اهلد،ء وحدهللآن أيضد، م دل      . خ نيثو،ئر : ( احلهللأس مهموم م ل  ن ة3)

.غزالن
الرق د،ءا  : اسدم  مد،ئه  هلد،  خ،لويدا  ابدن  و كدر . وابن د   الدذكر    د   يب د   اسم: ( احلنية6)

.2/332ينظر: حني،س احلنيوان:  .وغريه، ...وال ج، ا والعربهللا وال لا وا  كة
 وقدهلل  العاد،  ا  واحدهللس .  واحدهلل  ب فد   وابن د   ل ذكر تكون اهلوا  من دوي ة: ( العار 1)

ينظددر: حنيدد،س احلنيددوان:  . ددريا بددأ  وتكندد  ُ اُربدد،ن والددذكر. و اربدد،ء  اربددة: لألن دد  يادد،ا
2/121.
 ويفددرتسا اوياتددلا جيددرمل أض: يعاددر سدد و كددل هددو ابثددري: ابددن قدد،ا: العاددو  ( الك دد 4)

 إال ا  ،ل دة  أبننيدة  مدن  والعاو . الل عنية يف الشرتاكه، ك  ،  مس،ه،. والذئ  والنمرا ك،بسهللا
 وكد،ن  مع دو ا  غدري  اد د،ه  الدذض  التعمدنيم : ها،ا التعمنيما بهذا يرض ذ اس لي العلمة أن

.241/ 46ال م، :  انظر. ينفو وال يضر ال الذض اهلراش الك  : ب،لعاو  ا راد
 2/649: الرمد،  اإلمد،   ملدنهلل  ا346 /46:ال مد،   ا169 /26: الوس،ئل ا294: ( اا ،ا1)
.629و
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 النهي  ن قتل ااب،ه

إ  مدر    _بدن داود الرقديا قد،ا: بنيند، ندن قعدود  ندهلل أبدي   دهلل ار           احللن
حتد  أخدذه مدن يدهللها ثدم       _ جل بنيهلله خب،ه مذبوملا هوث  إلنيا أبو   هلل ار 

 مد  بدداا ثدم قدد،ا: أ د، كم أمددركم بهدذا   أ  هاددنيهكم   لادهلل أخرنددي أبديا  ددن       
ا (1)نهدد   ددن قتددل اللددتة: النم ددة والنم ددةا والضددفهلل    :جددهللض: أن  سددوا ار 

 .(2)وال ردا واهلهللههللا وااب،ه
  لك.  يف خ ، اب بعضنا قهلل  كر إه ا(3)وين  ي ملحظة ملتهلل ك الوس،ئل

قد،ا: ق دت   بدن م ا س  اويف ملتبره،ت اللرائر  ن كت،  أب،ن بن ت     ن 
أو ذ  آ ينددكاقت ددهن إن اقدد،ا:   (6): مدد، تاددوا يف قتددل الددذ   _ببددي   ددهلل ار  

 .(1)يؤ ينك
 آ يندك  قد،ا: ال بدأس باتدل النمدل     _سن،نا  ن أبي   دهلل ار   ابن  ن وم،

 

                                                           

 مد،  ومندا  ا مدفهلل ة  وابن   اان را م ل ل  ة أوه  والكلر والفتتا ب،لكلر: ( الضفهلل 1)
 يف ا د،ء  دخدل  ومتد   ا د،ءا  يف ابسدفل  هكه، أدخ ت تن  ال أن أ ادت وإ ا ين ا ال وم، ين 
 . تن  ال هنيه،

 و د وقدهلل  الضدفهلل ا  منهد،  و دهلل  اب بعدةا  أو ااملة أو اللتة قتل  ن الرواي،ت يف وقهلل نهي
 ومدن ( تلد نيت  نانياهد،  هدإن )بعضده،   ويف الضفهلل ا قتل  ن نهت واهرس  واي،ت ث،ننية جهة من

 نانياهد،  وقد،ا:  الضدفهلل ا  قتدل   دن  : ار  سدوا  نهد  : ابمدرين  بو مجعت اله الرواي،ت
.2/43ا وحني،س احلنيوان: 646/ 1وا ن ف:  ا61/ 6الزوائهلل:  معجم انظر تل نيتا

.46/344:ال م،  ا23/392: الوس،ئل ا223/ 4الك،يف:  ا321: ( اا ،ا2)
.121/ 14الوس،ئل:  ( ملتهلل ك3)
: النمدل  123/ 1النه،يدة:   ويف(  331: 3 -     - ال مرين جممو. ) ال  ،  النمل: ( الذ 6)

.الذ  ههو ال  ، ا هأم، قوائما لا ك،ن م،
.391 /2 الوس،ئل: ا12: (إد يح ابن موسو ة) النواد  ب،  اللرائر ( ملتبره،ت1)
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 .(1)أوذ يؤ ينك

وآدا  اللفر قد،ا: بد،  جدوام قتدل      اويف الوس،ئل يف أبوا  ماهللم،ت احل 
 .(3)وس،ئر ا ؤ ي،ت (2)والنمل والذ  ااحلني،ت

 دن   سدئل  قهللياوا: و ¬بن مي،د ق،ا: مسعت جعفر بن  مهلل  عهللسعن مله
إ ا  يدنا قد،ا: ال بدأس بات دهنا وإحدراقهن      آوالنمدل يف الدهللو  إ ا    اقتل احلني،ت

 .(6)ا ولكن ال تات وا من احلني،ت  وامر ال نيوتآ ين
 (ائر. ثم  كر  ن  مهلل بدن إد يدح يف )آخدر اللدر    (1) كر ق ة ابن ، ض ثم

 لدروايتوا ثدم نادل  دن   دي بدن جعفدر       و كدر ا  اكتد،  أبد،ن بدن ت  د       دن نال  
                                                           

.( نفح ا  هلل 1)
.291/ 2 الوس،ئل: ( ملتهلل ك2)
.111مل،ئل   ي بن جعفر:  .ا وم، بعهلله،136/ 11( وس،ئل: 3)
 اب يدةا   نهد،  ت دهلل   أنهد،  يدذكر  وال ال نيدوتا  تلدكن  الده  احلنيد،ت  هدي : ال نيوت (  وامر6)

 خ،صدنيتا  مدن  حنيدث  غدريها  دون بد،لعوامر  يعره ك،ن منه، صنف خم وص إ  إش، س ولع ا
 بعدهللم،  مندا  خت،ه تعهلل ه م ال نيت وبعم، تا با استأنلت قهلل ك،نت الن،س وكأن اإليذاءا  هلل 

  النه،ية يف.  لك من أوسو إ  يرمي الرواية يف م، أن ونتمل يؤ ضا ال أنا ح،لتا من  رهت
 شددنيئ، منهدد،  أيددتم هددإ ا  ددوامر ال نيددوت هلددذه إن احلنيدد،ت قتددل حددهلليث يف: قدد،ا. ابثددري البددن

 وقنيدل  ا و د،مرس   ،مر واحهلله، ا ال نيوت يف تكون اله احلني،ت العوامر.  ثلث،   نيا همرجوا
.أ م، ه، لبوا  وامر مسنيت

 كمد، . وت د،   تهدني   مد،ذ  تدؤ ض  ال الده  ال نيدوت   دوامر  به، ا ا ود كون احتم،ا واب جت 
 : ار  سدوا  لنهدي  ته،ج هل - احلني،ت من - الهللو   م،  هأم،: اإلسن،د قر   واية يف و د
.يومئذ قت هن   ن

 لدا  وك،ندت  أحهلل يو  : ار  سوا مو خرج ابن ،  من ش،ب، أن هي: ابن ، ض ( ق ة1)
 ا بد،لرمت  إلنيهد،  أشد،    آهد،  ه م، ال ، ا من تب و ب،مرأتا هو هإ ا هرجو ه ،  حلن،ء امرأس

   د   مبوقدة  حبنيدة  هدو  هدإ ا  هدهللخل  ا بنيتدك  يف مد،  هد،نظر  ادخدل  تفعدلا ولكدن   ال: لدا  ها،لت
   اهد،ا  ثدم  ا  أسده،  يف احلنيدة  هبعدن  أخدرجينا  الدذض  هدذا : لزوجهد،  ا درأس  ها،لدت  هراشداا 



443 |  
   أي دد ت النم دة  قتدل   دن  سدألتا  قد،ا:  _كت،بدا  دن أخنيدا موسد  بدن جعفددر      يف 

: ال _ ؤ يدك. قد،ا: وسدألتا  دن قتدل اهلهللهدهلل هاد،ا       تأن  إال: ال تات ده،  _ ق،ا
 . (1)تؤ ه وال تذحبا هنعم البري هو

 يف اهلهللههلل واية الك نيين  ن   ي بن جعفر 

 ن الك نيين  ن   ي بن جعفر قد،ا: سدألتا    وعمةيف كت،  ال نيهلل واب ونال
 .(2) ن اهلهللههلل يف قت ا و حبا ها،ا: ال يؤ ض وال يذبت هنعم البري هو

 كل  ا اهللاد اللنيو ض يف التنانيت الرائو

التمدريم   (3)(االه)نال  ن  هيف التنانيت يف الكل      ح نية أكل ااب،
ثدم قد،ا: يف شدرمل قدوا      اونادل الروايدة   رقدي  واية احللن بدن داود ال  إ  ،دا ستنا

 ..(.كراهنية اهلهللههللا وال رد وأغ  ا ،تن:)
وجدوام   ا(6)ك،نت كراهنيتهم، أغ   ل نهي  ن قت دهم، يف الروايدة ا تاهللمدة    من،إ

 .(1)أك هم، يلت ز  قت هم، وهو منهي  نا

 يف الهلل وس واكل  ال هنيهلل اب

 الهلل وس يف سني،ق قولا: وث،ل هم،: البري. ويف
  دن قتدل اابد،ه واهلهللهدهللا وال دردا      :ونهد   سدوا ار    :يف آخره ق،ا

 

                                                                                                                                      

 : ار  سدوا  هأخر  ناا ه،نهللقت ساا إ  كذلك هو ه نينم، ا تضبر  وهي إلنيه، ينظر هجعل
.قت ه،  ن يومئذ هنه 

.بعهلله، وم، ا136/ 11( وس،ئل: 1)
.19/ 9 والذب،ئت: ال نيهلل كت،  التهذي  ا226/ 4( الك،يف: 2)
كت،  االه ل  نييف البوسي. (3)
.س،با،  ا ذكو س الرقي داود بن احللن  واية ( أض:6)
.62/ 6ال رائو:   خت ر الرائو ( التنانيت1)
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 .(1)والضفهلل ا والنم ةا والنم ةا كذا  واه ابن االننيهلل

 كل  ص،ح  االواهر

 االواهر يف أثن،ء كلما     حل أكل هذه احلنيوان،ت م، هذا لفظا: ويف
"وابخ ،  ك ه، إمن، تضدمنت النهدي  دن قت داا وسدواء بادي       ويف ك ف ال  ،  

لعدهلل  ث دوت احلرمدة بأخ د،  ااحد،د       اأو أوا ب،لكراهدة  ا ،هره من التمريم    
هدل ي  دت بهد، حرمدة ابكدلا وال ت عدهلل الكراهدة         ابهللون ممنيمة هتول ابصم، 

 .  (2) ن الاتل" وال خي و من نظرا وار الع،ذ احرتاما 
 .(3)خر احللن الرقي بتم،ما كر  و  كر ااب،ه ثم

شد،ء ار تعد،  مد، يف     وسنيأتي إن ا هماأسر تك م،تهم قهللس منهذه مج ة 
 ا ل،لك و الري،ض من  لك.

 النهي  ن قتل غري ا ؤ ض وااللتزا  ب،لتخ نيا

والبهلل  أوال  من ملحظة م، يلتف،د مدن  وايدة مجنيدل بدن د اجا و وايدة أبدي       
 ضإليدذاءا وأن مد، ال يدؤ    امن جعل جموم الاتل هدو   اإلسن،دب ريا و واية قر  

لدلم   اونوه، مم، يدذك ا وحنينئدذ يكدون       ل ال نممنهي  ن قت اا و لك ش،مل 
  نيدا هدو هدذه     اال تمد،د هو إخراج تذكنيتا  ن  مو  حرمة الاتلا والذض ين  دي  

خرج مندا   اأك،ن ب،لذبتا أو ب ريه واءالبرياة أ ين حرمة قتل كل م، ال يؤ ض س
م، شر ت هنيا التذكنية سواء ك،ن من ا أكواا أو من غريها هك،نت تذكنيتدا جد،ئزس   

 .خ نيادون قت ا بهللون تذكنيةا وهذه البرياة هي االلتزا  ب،لت

                                                           

.11/ 3ال ر نية:  ( الهلل وس1)
.313/ 34الكل :  ( جواهر2)
.311/ 34الكل :  ( جواهر3)
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ن ناوا: إن الدذبت الدذض حكدم    أوميكنن، االلتزا  ببرياة التخ اا و لك ب

والذض هو   ، س  ن هدرض ابوداج   ان ل احلنيوانا ويوج  وه، تا بأناال ،   
مدن التلدمنية واالسدتا ،ا وغريهمد، ال      ايف بد،  التذكنيدة   ر ساب بعة ب درووا ا اد  

 ويكون داخل  هند، يف مفهدو  الاتدل ا نهدي  ندا يف هدذه ابخ د، ا هد،ن الظد،هر          
 دن قتدل احلنيدوان الكدذائي هدو إ دهللا         :ا تف،هم العريف يف م ل قولا نه  الدن   

حني،تا مب، هو ا تعد، ها وميكدن اسدتف،دس  لدك مدن  وايدة قدر  اإلسدن،د ا  دتم ة          
: ال تات ا وال تؤ ه وال تذحباا هدنعم  _    قولا وسألتا  ن قتل اهلهللههلل  ها،ا 

 .(1)البري هو
 غريه أوالذبت ما،بل الاتل 

هجعل الذبت ما،بل  ل اتل يهللا   د  أن  الاتدل غدري الدذبت الدذض هدو حت نيدل        
بعدض احلنيواند،ت ب،لدذبت ب،لبريادة      خ دوص  يف ال د،   أك اا وتبهريه مب، قدر ه  

ا ار س شر ،  اله مس،ه، تذكنية أخدذا  مدن الدذك،سا وهدي البهد، سا ه دو ذ يكدن        
أ دين   كو سب،لبريادة ا دذ   احلنيوان اا،ص مم، قر  ال ،   ح نيدة أك داا أو وه، تدا   

الدذبت ب درائبا ا اددر س شدر ، ا ومدو  لددك أقدهلل  اإلنلد،ن   دد   حبدا كد،ن  لددك         
 رقديا و  د   لدك تتخدرج  وايدة ال     حلنيواناالذبت قتل  داخل  يف النهي  ن قتل ا

 ا  د   حبدا قدتل  لدا      التذكنيةا هنيكون اإلقدهللا   لنه، م ننية     أن ااب،ه ال ياإه
أك دا ب،لدذبتا    ةن قت ا غ،يتا أنهد، يع، مده، مد، دا   د  ح نيد       :وقهلل نه  الن  

 و لك أمر آخر غري م، نن ب هللده.

 ل اب بعهلل رمة احلالعمو  ا لتف،د من تع نيل 

وخلصة ال مث: هو أن العمو  ا لتف،د من التع نيل يف م ل حلدنة مجنيدلا   
تذكنيدة احلنيدوان    إالمندا   خيدرج وذ   كدما من أنا نر  قتدل مد، ال يدؤ ض     نيه،وأخت

                                                           

.الل،ب  ( ا  هلل 1)
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حت  يف م ل اهلهللههللا وااب،ه ا دذكو ين ب،ل دراحة يف أخ د،      االا،بل ل تذكنية
وبانين، نن وجمرد  كرهم، يف أخ ،  النهدي   اح نيتهم، ب،لتذكنية تنا لو ث تإالنهيا ه

 قت هم،. إال حبه، خ، جا وذ ي   حتت النهي  إنلا ن،  تل ن الا

صدرمل الدنا يف اهلهللهدهلل بد، نو  دن       لكن اوهكذا احل،ا يف ال رد وال وا 
سدتهلللوا بدا   د      د، ا هنيكدون هدذا الدنا مع، مد، ا      سدن،دا  حبا يف  واية قر  اإل

 ح نية أك ا ب،لتذكنيةا وق،ب نيتا ل تذكنية.

 رقيالتملك بعمو   واية ال

 كنيدة التذ أنق ند، بد   إنوحنينئدذ   رقديا لذحبدا  وايدة ال   عرمتهاهلل ت ااب،هأم، 
هدو التملدك    رقدي ب،لتخ نيا ك،ن   دل  وايدة ال   لاتلخ، جة  ن النهي  ن ا

ن إ،لتخ دداا وبنهدد، خ، جددة  إن ق ندد، إهددذا التخ ددنياا و  إنكدد، بدد،لعمو ا و
  ددن الاتددل كدد،ن   ددل إنكدد،   لنهدديخ، جددة مومددو ،   ددن ا  ا  ددرو ةالتذكنيددة 

تذكنية ااب،ه غري م رو ةا هل تكون تذكنيتدا خ، جدة    أن إ  اجع،   _ م، اإل
 النهي  ن الاتل.مومو ،   ن  مو  

 التع، ض بو  واية احل نية وحرمة الاتل

مع، مد،   د، دا    اإلنكد،  و    أض ح،ا يكون م، أه،دتا الرواية ال دريفة مدن   
ا هدو العدهلل    نكد،  الروايدة مدن اإل   أه،دتدا ن كد،ن مد،   إ    ح نية ااب،ه ب،لتذكنية ه

يف  لدتة الوامتا ويكون حد،ا اهلهللهدهللا واابد،ه حد،ا بانيدة احلنيواند،ت        ه،بمر
حرمة إ هللا  حني،ته، سواء ك،ن ب،لذبتا أو ك،ن ب ريها ومو هرض التل،قا يكدون  

وبعدهلل احلكدم    ا هلل  التذكنيةا ويكون مدن مدوا د ال دك يف الا،ب نيدة     أص،لةا رجو 
الدذبت غدري مدؤثر     يكونابصل ا زبو   إ   استن،دا بعهلل  ح وا التذكنية ب،لذبت 

 هنيكون حرام، . ا هللا  حني،س احلنيوان بل أثرهنياا هنيكون داخل  يف الاتل الذض هو إ
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 وساووه، هللتع، ض ابدلة يف اهلهلله

 اهلل وهكذا احل،ا يف اهلهللههلل لو تع، مت هنيا ابدلة وتل،قبتا ولو ك،ن ا  
النهدي يف    أخ د،  ةهو أخ د،  احلدل ب،لتذكنيدة كد،ن الدلم  هدو  هدو النيدهلل  دن حجنيد          

وال موجد  حلمدل النهدي  دن تدذكنيته،   د  الكراهدة         اتذكنية اهلهللهدهلل واابد،ه  
ن  لددك ال يوجدد  احلكددم بكراهددة تددذكنيته،ا ولددو إحتدد  لددو ق ندد، بكراهددة أك دده، هدد

احلكددم الددواقعي يف تددذكنيته، هددو     إال أنسدد من، أنددا يوج ددا هددل يكددون يف الدد و      
الكراهةا هنيكون م، دا     حرمتا س،قب،   دن احلجنيدةا و لدك غدري كدون ا دراد       

الكراهةا ولو س من،  لك ذ يكن موج ،  لكون النهي يف االمنيدو ل كراهدة   منا هو 
هنيددا هددو كددون النهددي  ددن اابدد،ه واهلهللهددهلل ل كراهددة دون مدد، يف        مدد،وأق دد  

 ار تع، . إن ش،ء إلنيا اإلش، س ستأتيتأمل  ابخرياحلنيوان،ت اللتةا ويف هذا 

 كراهة قتل اللتة لوحهللس النهي

لوحدهللس   اي اللتةب،قبل كراهة قتل  االم   لك هو كراهة قت ه، أن: وح،ص ا
قدهلل   _ مد،  اإل أنن ا فدروض  ب ا  د، س واحدهللس   تالنهي يف االمنيوا ودخولا حت

هدلم   لدك هدو     امكروهد،  (1)كوندا ل     بت ااب،ه ا فروض  لنهيو   هذا ا
  لك النهي  ن الاتل ل كراهة يف االمنيو. ونك

 ؛يف اابد،ه  رقدي جد،ء مدن ن،حنيدة صدهللو   وايدة ال      إمند،  شك،اولكن هذا اإل 
ن إه امن  حبا عةيف اهلهللههلل ا ،ن اإلسن،دلتضمنا التب ني  ا ذكو  دون  واية قر  

محل النهي  ن  حبا  اّلإن يكون  حبا مكروه، ا و لك ال يوج  أم، هنيه،  أق  
 لددك  إن  دد  الكراهددة دون الاتددل ل لددتة ا نهددي  نهدد،ا ومددن مج تهدد، اهلهللهددهلل هدد 

لكدن   هدت خت ني دني،  كمد،  ر   أومومدو ني،    يوج  خروج  حبا  دن قت دا خروجد،    
 .رقييف  واية ال اإلشك،اي ا  

                                                           

)كونا(ا وال منيت م، أث تن،ه.( يف ابصل 1)
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 رقيالذبت يف  واية ال   ساو  تب ني  الاتل  

مدن تب نيد  الاتدل   دد      رقدي ياد،ا: بإسدا،  مد، تضدمنتا  وايددة ال     أن وابو 
 الذبت يف ااب،ه بضعف اللنهلل. 

ويف ورياهدد، جه،لددة ب ددريه   ابددن داود جمهددوا ن احللددنإيف ا لدد،لك: هدد قدد،ا
 امددبرا اأو غددريها وهددو يددهللا   دد   رقدديداود ال إ  عهدد،ويف الكدد،يف  ه أيضدد، ا

 . (1)وتردد يف ح،هل،
 إنيؤيدهلل مدعف سدنهلله،ا هد     _ولعل م، هنيهد، مدن ال عدهلل  دن ماد،  ال د،دق       

 ه  دن  لدك ا اد،  ال د،ميف     الاني،  بت ك ال هللسا وت ك الك م،ت مم، يلت عهلل صدهللو 
 الرهنيو.

 ا ع، مة بو حرمة الذبت وق وا التذكنية

 واية قر  اإلسن،د وا تضمنة ل نهي  دن  بدت اهلهللهدهللا ههدي مع، مدة       وأم،
محل النهي هنيهد،   د  الكراهدةا     أوبذلكا  إسا،وه، ، دا     ق ولا التذكنيةا و

 وال مري يف  لك.
 احدل ابكدل  وهكذا احل،ا يف ال درد وال دوا  لدو ث دت ق،ب نيتهد، ل تذكنيدةا و      

التذكنية خ، جة حنينئدذ  دن  مدو  الاتدل خت ني د،  أو       إنوق ن، ب،لكراهة يف  لك ه
 خت  ، .

 و هللما اإليذاءحرمة الاتل تهللو  مهللا  

اتفدد   إ ا إالقتددل النمددل: ههددو داخددل يف اللددتةا هنيكددون قت ددا حرامدد،    أمدد،و   
جيدوم   إندا هنيكون ح،لا من هذه االهة ح،ا بانية احلنيوان،ت اارمة الاتلا ه اهؤإيذا

 حت  يف م دل احلمد،  االدلا    اتلالتخ ا ب،ل ان ر ا و(2)إيذاؤه،اتف   إ اقت ه، 
 

                                                           

.66/ 12ابهه، :  ( مل،لك1)
 وكددل النمددل قتددل  ددن  مومدد،  وا نددو التنددزه وهددو الفاهدد،ء أغ دد  إلنيددا مينيددل الددذض ( هددذا2)
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ه،بو  محل  وايده اللدرائر   د   لدك      ابل حت  يف م ل ال نم ونوه، كلاب

 أومدنهن لع،مدة الند،س     يذاءح ل اإل ا إبات هن هو م،  مريكون ا راد من اب أنب
 شخ نية ا وص ا خ،و . أ يةن ذ يكن منهن إبن،س آخرينا و

 م،ن االعفرضنيالكل  يف خر س 

 مدن  _لدا خدر سد نيم،ن االعفدرض  دن الرمد،        عرضالكل  هنيم، ت  وي ا   
ه ع دهم، داخدلن يف ا دؤ ض     اسأباتل مخلة و هلل منه، ال درا  واحلدهلل   أمر : أنا
هدل يكدون الكدل      كدل  رمدي اب  مد، مو هرض كونه بهم، خ،صن  لك نا أ أو

ولع ا ي ههلل بذلك م، نا ا يف ا لدتهلل ك   ا،من اتضت احلكم هنيهأبعهلل  مهم، ، م  نيه
 تاتدل يف  (1)ق،ا: مخلة هواسد   أنا :(  ن  والي ال ئ،لي  ن الن  22يف ب،  )

 

                                                                                                                                      

 يف كمد،  اإليدذاء  مدن  قري دة  ك،ندت  أ  هع نيدة  اب يدة  ك،ندت  مؤ ي، ا سواء ك،ن م، إال احل راتا
 النمدل  مدن  وندوه  ب،لارص إيذاًء أشهلل ال عض يعتره والذض ال نيوتا بعض يف ا وجود الذ 

 يف الرواي،ت ههم ميكن بهذا هإنا ا ح،ا كل و    النو وا بو ال عض يعكح وقهلل الك ريا
.الع،ذ وار الرواي،ت بو ل جمو االوا  هذا تاهلليم ميكن حنيث ب،  كل

 والفددأ سا ك،حلنيددةا ب،لفلدد ا احلنيواندد،ت مددن أصددن،ه وصددف الروايدد،ت بعددض يف ( و د1)
بذلك  تلمنيته، من ا ا ود هو م، نلأا وهن،... واحلهللأسا وال را ا

 :ببرحو  لك  ن أجني  وقهلل
  ددن ااددروج هددو الفلددوق هددإن ل فلدد ا ال  ددوض ا عندد  إ  بومددومل يلددتنهلل: ابوا البددرمل

 هلددذه ا  ددب ت هددذا اسددتعري ثددم ومددن ه،سددا، ا الع،صددي مسددي وبددا واالددو ا االسددتا،مة
 مزاي،هد،  يف ك،ندت   د،  ابصدن،ه  وهدذه  ا  هد،ا  االسدتع، س  ندو    د   بهد،  هلمنيت ابصن،ها

 . بذلك مسنيت اإلنل،نا     م ،شر إمرا  من هل، م، مبلحظة نفعنية منه، أك ر س  نية
 .حب،ا هل، حرمة ال مبعن  واحلر ا احلل يف احلرمة من اروجه، بذلك مسنيت إمن،: وقنيل
 .ابباو ك،ل را  واا ،ئثا االنيف يأكل م، منه، أن بفلاه، ا راد لعل: وقنيل
 .هلم وأ يته، الن،س     خروجه، بفلاه،؛ ا راد لعل: وقنيل

 أن ا عتادهلل  إن نادوا  وندن : احلدهلليث    د   تع نياتا يف ق،ا الهللينو ض قتني ة البن: ال ،ني البرمل
 



 

 

 433 | حرمة قتل احليوان أو حليته
 

                                                                                                                                      

 وجددلا  ددز ار لكتدد،  خمدد،لف و، ددة وال   ددني،نا   نيهدد، جيددوم ال والبددري واللدد ،  اهلددوا 
 _ سدد نيم،ن  ن نيددا  ددن قددهلل أخرندد،  تعدد،  ار بن ا تاهللمددة؛ ار وكتدد  و سدد اا وأن ني،ئددا

 َأْو َشدهلِليهلًلا  َ دَذاًب،  َلُأَ ذ َبنَّداُ  اْلَ د،ِئِ وَ  ِمَن َك،َن َأْ  اْلُههلْلُههلَل َأَ ل َل، ِلَي َم، َهَا،َا البَّنْيَر َتَفاَّهلَل:)..أنا
 إال يعذبا أن جيوم وال وخت فا غني تا يف وحجة بو بعذ  أض( مُِّ ٍو ِبُلْ َب،ٍن َلنَيْأِتنَين ي َأْو َلَأْ َبَمنَُّا

 أن جد،م   ،صدني،  يلدم   أن ج،م وم، هلوق،ا تلم  وا ع،صي والذنو  ومع نيةا  ن     
 .ه،سا، يلم 

 ..هن،ك ب عنه، واستهللا.. أغوتهم، اله واحلنية وحواء آد  ق ة  كر ثم
   نيدا  الدذض  ا دذه ا  هدذا  تركند،  أند،  ولدو :  لك بعهلل ق،ا ابواا ل برمل قتني ة ابن إش، س ويف

 كدل   يف جيدوم  مد،  إ  والفدأ س  وال درا ا  احلنيدةا    د   وا ع دنية  الب، دة  جتدويز  يف ا ل مون
   د   اادروج  الفلد   الن ه،سدا،ا  هدذه  مدن  واحدهلل  كدل  نلمي أن لن، ال،م ال  ة؛ ويف العر 
 .  نيهم واإليذاء الن،س

 ار قد،ا  ه،سد   ههدو  شديء   دن  خد، ج  وكدل  ق دره،ا   ن خرجت إ ا: الرو ة هلات: يا،ا
 .وو، تا  با أمر  ن خرج أض( َ ب ِا َأْمِر َ ْن َهَفَلَ  اْلِجن  ِمَن َك،َن ِإْبِ نيَح ِإلَّ،: )تع، 
 شدرابهما  يف وتكدر   وتدنه   الند،سا  ببعد،   هتع دث  جمرهد،ا  مدن  الن،س     خترج ه،حلنية
 وتضدر   ثني،بهم وتارض أوعمتهما هتفلهلل جمره،ا من خترج أيض، والفأ س  ياه،ا هنيا ومت 

 أ ظدم  اب ض ح درات  من شيء وال بنيتهما ال نيت أهل     د تلرج اله الفتني ة د ب،لذب،لة
 العدر   تلدمنيا  ولدذلك  يات دا  حتد   هنينادره  الدهللبرا  ال عري داء     ياو وال را  مر اا منه،
 اللد ،   وكدذلك  وجيدرمل  يعادر  والك د   الند،سا  أوعمدة  وخيدت ح  ااري  ن وينز  دايةا ابن

 ب، ضد،   وا رتامده،  الند،س    د   اروجهد،  هواسد   تلدم   أن جيدوم  قدهلل  هذه وكل الع،ديةا
 أو و، دة  إ  هدذه  مدن  شدنيئ،  ينلد وا  أن  ندهللهم  قد ت  إ  ا خدرج  هدذا   ن ك،نوا هأين   نيهما
 .مع نية

 إ  يلتنهلل هأنا كلماا من ابوا الرأض خيا وهنيم،. هن،  كره م، ق  ا قتني ة ابن غري  كر وقهلل
 كوجدود  أخدرل  لدوام   إث د،ت  يلدت ز   الدذض  احلنيواند،ت  هلدذه  تك نيف بوجود الا،ئ ة النظرية
.  احلنيوان،ت لهللل  لك وجود يلت عهلل آخرا  أض النظرية هذه ويا،بل ا...وههم إد اك
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 .(2()1)أ ساحلل واحلر : ال را ا واحلهللأس والك  ا واحلنيةا والف

كتدد،  احلدد ا وكددذلك االددواهر يف يف وين  ددي مراجعددة مدد،  كددره يف ال ددرائو 
 ابهعدد س باتدل  أوال بدد :قولدا  إ  اال ددنيهلل أحكد،  ا ا دهلل ال دد،ني يف   :قدوا ا دد،تن 

 .إي (3) س وال را   مني، ...أن يرمي احلهللأ س وأوالعار  والف

 دون ال واقي اب بعةالتن نيا     حرمة قتل يف الكل  

بجدل   ا(1)ال لدل  استم ، هراجو م مث  (6)بات ا الومغ أمرومن مج ة م، 
 قتل الومغ.

 واهلهللهدهلل بدل مدن    ،هامدن ن،حنيدة اابد    (4)هذا ولكن بانيت يف النفح حرا س
ن قت ده،  إن ق ند،  أ  بعةيف هذه اب ،م،  نهللن أق   إنه أيض، ن،حنية ال رد وال وا  

                                                           

 وهدي  هدأ ا   ات أض: هئرس وأ ض الفأ ا ك ري أض: هئر ومك،ن هأ ا ومجعه، مفردا ( هأ س1)
 الفويلداة  هدي  ال نيدت  وهدأ س  النب،قا  ات اا هللا الزب، ا الريابنيوا الفأ ا االر ا: أصن،ه

.خرا  أ  وكننيته، بات ه،ا الن  أمر اله
.34/ 1ال ئ،لي:   والي ا121/ 14الوس،ئل:  ( ملتهلل ك2)
.بعهلله، وم، 141/ 23الكل :  جواهر ا211ا 216: 1اإلسل :  ( شرائو3)
 .ا ؤ ية احل رات من الومغ أن     واتفاوا. معروهة ح رس: ( الومغ6)

 أنا بعضه، ويف. ك،ن أينم، الومغ باتل ترخني ،  أمر قهلل : ار  سوا أن  واي،ت وقهلل و دت
 :ار   سدوا  أن وهدي : ابمدرين    د   تدنا  الده  الرواية هذه يف كم، ب يتا هويلا،  مس،ه

 لدؤض  بدن   د،مر  نلد،ء  إحدهللل  شدريك  أ  أن: أيضد،   و وض. هويلدا،   ومسد،ه  الدومغ  باتدل  أمر
   د   دخ دن  بعضدهن  أن: و وض. بدذلك   هأمرهد،  الومغد،ن  قتل يف : ار  سوا استأمرت

.ابوماغ با أقتل: ها،لت با ت نو  م، هلألنه، مومو ، ا   ،   نهلله، هرأين  ،ئ ة
 ال لدلا  هع نيا ومغ، ا قتل من: وهي قت اا بعهلل لا،ت ا ال لل استم ،  يف  واية ( و دت1)

 لدا  اسدتم   هإندا ... ااب،ي، كتكفري ثوا  إي،ه لات ا ك،ن  ، ق،ت ا بأن  لك بعضهم   ل وقهلل
.1/11الفاي:  نضره ال منا 91ل  هللوق:  اهلهللاية انظر:  نوبا من خرج لكونا االغتل،اا

( هكذا كت ه، يف ابصلا ولعل ا ا ود )حزامس( وابمر سهل وار الع،ذ.4)
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و لدك كد،ه يف صدهللق النهدي  دن       احدلال   وتدذكنيته، ن كد،ن  حبهد،   إو امنهي  نا
 أك،ندت الا،ب دة ل تذكنيدة سدواء     احلنيوان،تقت ه، لكن ي ، كه، يف  لك ال نم وس،ئر 

 اقتل االمنيو بل تذكنية  در  منهدي  ندا    إنه كلاك،نت  رمة اب أو ابكلا   ة 
حرمدة قت ده،     التن دنيا   د   أوج دت الده    بعدة هم، هي اا وصدنية يف هدذه اب  

   أك ا.ل ن ،دون ال واقي مم

 كر اابد،ه وندوه يف اللدتة     أوج تن اا وصنية اله إن يا،ا أ إالال هم 
ن اابدد،ه ونددوه جدد،ئزس الاتددل  أتددوهم الندد،س  إمكدد،ندون ال ددنم ونوهدد، هددي  

جد،ئزس الاتدل ب دري     أنهد،  أحدهلل يتدوهم   أنال ميكدن   هإنهد،  له م ل ال دنم ونوهد،   
هو  دهلل  داللدة حدهلليث النهدي  دن       وم، يف ال  أق  ن إن شئت هال إو االتذكنية

 الدنيح مفد،ده احل در    إ  ؛يهللا     االدوام  أناحرمة قتل ال نم ال     قتل اللتة 
سد،كت  دن حكدم قتدل      أندا  الد و مد، يف   ا هأق د  نعم لو بانين، نن وهذا احلهلليث

قتدل مد، ال    حرمدة  و لك ال ين،يف ث وت حرمدة قت ده، مدن جهدة مد، دا   د        اال نم
 أو اروجدا  ندا خت ني د،     ؛ال ين،هنيدا مد، دا   د  تذكنيتدا     أندا يؤ ض الدذض  رهدت   

 هلح .  خت  ، 
و    كل حد،ا هدل خدله أجدهلله يف      ال رائو:ق،ا يف االواهر و  : استبراد

وأغ ددد  منددا كراهددة ال دددردا    ا(3)واحل دد، ض  ا(2)والانددرس  (1)لف،ختدددةأنددا يكددره ا  
 وإن ذ نددر   شدديء منهدد، لوجددود  لمددة احلددل هنيهدد،ا   ا(6)قرااوال ددوا ا وال دد

 

                                                           

 وذ( هخت،يدة ) الع،مدة  احلمد، ا وتلدمنيا   من نو  وهي الفخ،تيا ومجعه، مفردا ( الف،ختة1)
.م ؤو  وري أنا احلهلليث يف وو د( هواخت)     إال مجعه، ا وا د يذكر أقر 

.الت ريهلل دائمة   فو س: هنيهم، الا،ه بضم الارس هي ( الانرس2)
.ال لهة يف ا  ل با يضر  ابه ي الهللج،ج من أكر و،ئر: ( احل ، ل3)
 أخضدر  بدا  تت د،ء   والعدر   ابخنيدلا  يلدم    ود،ئر  وهدو . ال دو  بت  نيث يارأ: ( ال اراق6)

.سواد أجنمتا ويف م  عة حلنة وخضرتا احلم،مة باهلل  م نيت
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 .(1)واإلمج،  بالمنيا   نيا

، من س ،  البريا وحنينئذ ي كل موقهلل نال يف ال ردا وال وا  م، مف،ده أنه
 راهة إال بهلل ول اإلمج،       لك.احلكم حب نية أك ا ولو مو الك

 كل  ص،ح  الري،ض يف حرمة أكل ااب،ه والتأمل هنيا

 ااب،ه بأمو : أكل    حرمة  االستهللالا كر  أنيف الري،ض بعهلل  تكم ة:
 االنم دددةو النم دددةا :تةنهددد   دددن قتدددل اللددد  :ار  وا سددد أنمنهددد، اادددر 

 وااب،ه. اواهلهللههلل اوال رد اوالضفهلل 
 اغ،يتا النهي  ن الاتدل  ا إ مو معف سنهلله من وجوه غري داا رواا ق،ا:

صدهلل ه مد،  مبد، يتدوهم مندا       يفوجدهلل   نإو ابوجدا  كدل غري مدلم  لتمدريم اب   ووه
 لكنا غري وامت. الا تامن،س 

  بعهلل تع اا مبد، ال ندر   متاالنهي  ن الاتل حر إه،دسيف  لالتأم إ  هذا مض،ه، 
وجع دا   اال ،م ة ل كراهة ةا رجوحني  إه،دسه ،يتا  اونوه (2)،هلهللههللك إمج، ، قت ا 

ل دددزو   ااهلهللهدددهلل ل كراهدددة غدددري جددد،ئز  إ و ااابددد،ه ل تمدددريم إ  ب،إلمددد،هة
 ... إي(3)احلانياةو اس،ميف احهللالواحهللس يف استعم،ا و ل فظةا استعم،ا

  دد   ددهلل  حرمددة قتددل اهلهللهددهلل غددري   مجدد، اإل إنوميكددن التأمددل يف  لددك هدد 
 مجد،  اإل نيكدون ه اب،لتذكنيدة  أك دا هو  هلل  حرمدة   اد ،ئام، ميكن  أق  و امع و 

يكدون حد،ا    ئذوحنين اوهي غري جوام الاتل اق،ئم،      جوام التذكنية يف اهلهللههلل
 وااب أن ،يتدا غ اب،لتذكنيدة  أك دا يف قني،  الدهلللنيل   د  ح نيدة     ااب،هاهلهللههلل ح،ا 

، ذ يكدن  مد     ح نيته دام،  ن،ه و قهللم اوال ،ني بهلل ول النا مج، بهلل ول اإل

                                                           

.313/ 34: الكل  ( جواهر1)
.أث تن،ه م، وال منيت اهلهللههلل( يف )كم،: ابصل ( يف2)
.141ا 144/ 12ا ل،ئل:  (  ي،ض3)
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  ميكدن االمدو ب،حلمدل   د     وال ا،ممد، دا   د  حرمدة تدذكنيته     إسدا،  لن، بهلل مدن  
 الكراهة.  

: يف تع نيددل التأويددل باولددا ك،شددف ال  دد،   إلنيددا أشدد،  آخددر أمددر ،هندد نعددم
 ...ابصدم،  مدمنيمة هتدول    نبدهللو  ح،داا  لعهلل  ث وت احلرمة بأخ ، ب،لكراهةا

 .(1)إي
ال  آحد،د  أخ ،  أنه،الن،هنية  ن الاتل ب خ ،     هذه اب شك،ااإل :وح،ص ا

 .ابصم، ك،نت جم و س بفتول  إ ا إالتكون حجة 
 إ دددراضوذ يتماددد   اتعدددهللده، يف احلكدددم حبجنيتهددد، إن ياددد،ا: أنوميكدددن 

هددو  ددهلل   كددرهم حرمددة الاتددل يف كتدد هم  ومدد، يف الدد  أق دد و ا نهدد، صددم، اب
و لك ال يك ف  ن حكمهم بد،الوام كدي تكدون هتدواهم   د  خلههد،        االفاهنية

لوموحه، لكونهد،   اولع هم تركوا التن نيا     الفتول حبرمة الاتل اهل، موهن، 
وذ يتع   غرض صمنيت  الئي يف قت دا ال   ام، ال يؤ ض من احلنيوان إ ب،لنل ة 

مدن   دم    أقد ت بدل لع دا    ااهل ين  دي الت دكنيك يف حرمتد    او  م،  تعهللي،  إاليكون 
مدن   أقدل ال  أور  ولدو بد،هل   اإلمكد،ن مهللاهعدة ا ظ دو   دن نفلدا      ابعضن، لد عض 

هددل ين  ددي  كاواحلنيددوان  دد،   ددن مجنيددو  لدد اولددو ب،ل لدد،ن أمكنددتاا ا،ب ددة لددو 
واحلمدل والضدر  الدلم      اال ،   ا اهللس من التذكنية أب،حامب،  إالالتعهللض   نيا 

 ونو  لك.
ن ذ يكددن يف الدد و دلنيددل  إو اميكننندد، الاددوا ب،الكتفدد،ء بددذلك يف التمددريم  و
ال فظنيددة   دد   دلدة ذ تددتم اب الددراءس إ ان ا رجددو هدو  أوال وجددا ل ادوا بدد  الفظدي 

 احتدت مند،هي الظ دم    يوج  كوندا داخدل    ن م،  كرن،ه من كونا   م، إه االتمريم
ال ت دمل مدد،   الدراءس  أدلدة و ا  نيدا  قدهللا  بعددهلل  اإل واالحتنيد،  مدن الوقفدة    أقدل هدل  

مددن  دهأهدد،كدد،ن مد،   إنو ا  دد  ال دري  وتعدهللي،   حرمتددا مدن جهددة كوندا   مدد،    نتمدل 

                                                           

.243/ 9ال  ، :  ( ك ف1)
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اار  من ال نيهلل شد،مل ادر      اار     أنلو ق ن، ب إ ل من،ق ة  ق،بل  االستهللالا

النع،مة  رمة ال دنيهلل   د     أنالاوا ب مكنب أك اامب، جيوم  ولنيح خمت ،  كلااب
 إحرامددامددن  أحددل ا وإ اوح،هلدد، يف  لددك حدد،ا بانيددة اارمدد،ت ك،ب ندد  اااددر 

 . ن كم، ال ي ز   لك يف اب أك ه،وال ي زما ح نية  ارتفو حرمة صنيهلله،ت

  دد  ااددر   ،  رمدد ه،يف كددون صددنيهلل  ندد يكددون ح،هلدد، حدد،ا اب وب،الم ددة 
 مبد،   إ  اوال دخل لذلك  وام قت ده، ل دري الوجدا ال در ي     حلااوج،ئز بعهلل اإل

  ن الاتل. ك،ن ال نيهلل جمردا 

  د    بند،ءً  إندا ه هللالااالسدت مدن   وايف ال د  اب  أمدل ومن  لك يظهر لدك الت  
  د  كونهد،    كون حرمة صنيهلل النع،مة دلنيل ت كلحرمة ال نيهلل حبلا اب اخت ،ص

ولدو   ا[َوِإَ ا َحَ ْ دُتْم َه،ْصدَب،ُدواْ  ]: داللة قولا تعد،   إ وال نت،ج  كلاحلا اب
ا ن،ق ة هنيا مب،  رهدت   مكنب اااية ا ذكو س داللة     ته،حل ني االستهللالاتوقف 

لعدهلل  توقفدا   د      كدل؛ ال يدهللا   د  ح نيدة اب    حدلا جوام ال نيهلل بعدهلل اإل  أنمن 
ب،ال دهلل ذ يكدن    االنتفد،  بدل لدو ذ يكدن     اب،ال هلل االنتف، بل جيوم بجل  كلااب

 سولعددل منظو همدد، قددهلل ال اتددل ذ يكددن موج دد،  إ ا  نيددا  جددوام ال ددنيهلل متوقفدد، 
اَل ]يف ق د،ا قولدا تعد،      [وْاَوِإَ ا َحَ ْ دُتْم َه،ْصدَب،دُ  ]هو كون قولا تعد،    هم،سر

َغنْيدَر  ]الده هدي متدأخرس  نهد، ال يف ق د،ا قولدا تعد،          [َتْاُتُ وْا ال َّنْيهلَل َوَأنُتْم ُحُرٌ 
 الل،باة   نيه، هلح  وتهللبر.  [ُمِم ِّي ال َّنْيهلِل َوَأنُتْم ُحُرٌ 

 ن الكريمآحكم ال نيهلل يف الار

 ااي،ت ال ريفة ا تع اة حبكم ال نيهلل ك ه، يف سو س ا ،ئهللس: هإن

َيدد، َأيَُّهدد، الَّددِذيَن آَمُنددوْا َأْوُهددوْا  ]: وهددي قولددا تعدد، : ابو هددي اايددة  ابو  
 ْمِب،ْلُعُاوِد ُأِح َّْت َلُكم َبِهنيَمُة اَبْنَع،ِ  ِإالَّ َم، ُيْتَ   َ َ دنْيُكْم َغنْيدَر ُمِم ِّدي ال َّدنْيهلِل َوَأندتُ     
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 .(1) [ُحُرٌم ِإنَّ الّلَه َيْحُكُم َما ُيِريُد
ََاا اِلاَنيَن نَمُااوا   ي     ]: وهي قوله تعاا::  السورةمن  (2)نيةهي الثا ثانيةال َييه َياا 

ََ َو ي ال آيَِّ ااَد َو  نم ااَ  ال َ ْيااَ   ََااْد ََْر ال َحااَراَم َو ي ال  ُتَحلُّااوا  َعااَعََ َر الّلااَه َو ي ال َّاا
َِْم َوِرْضاَواناا   ْْااياُووا  َو ي َيْراِرَماَُّكْم    ال َحَراَم َيْ َتُغوَن فيْضاًل م ن رَّب  َوِإَذا َحليل اُتْم فيا

َُْم َلااِن ال َ ْسااَردَ  َْاادهو َين  َين َتْعَتااُدوا  َوَتَعاااَوُنوا  َلليااِّ ال اا     َراِمال َحاا َعااَاَُن قيااْومن 
ْْاااِم َوال ُعاااْدَواِن َواتَُّآاااوا  الّلاااَه ِإنَّ الّلاااَه َعااادَ     يُد َوالتَّآ اااَوَ َو ي َتَعااااَوُنوا  َللياااِّ اِا

 .(3)[ال َعآياَب
َياا  ]قوله تعاا::   وهيمن السورة،  نهي اآلية اخلامسة والتسعو الثالثة اآلية

  ُُ َينُتْم ُحُرٌم َوَمن قيَتليُه َماُكم مهَتَع  داا فيَرَزاء م ْثا ََا اِلَنيَن نَمُاوا   ي َتآ ُتُلوا  الصَّْيَد َو َييه
َُ َمَن الاََّعِم َيْحُكُم َباَه   ُيَعااُم        َما قيَت َيِةااَرةا  َيْو  ٍن م ااُكْم َهاْدياا َبااَلَل ال كيْعَ اَة  َذَوا َلاْد

َيْمِرَه َل  ٍَ ََْياماا لَِّيُنوَق َوَبا ٍُ َذَلكي  َيو َلْد   َََ َلااَو   َوَمانْ الّلاُه َل َّاا َلالي      ةياا َمَسا
ََاا اِلاَنيَن نَمُااوا      ]بعاد قولاه تعاا:     (4)[َوالّلُه َلِزيٌز ُذو اْنَتآيامن فيَياَتَآُم الّلُه َمْاُه َييه َياا 

َيْيادَ    الّلاُه َمان َيَااُفاُه     ْعليَمَوِرَمااُحُكْم َلايَ   يُكْمليَيْ ُلَونَُّكُم الّلُه َبَ ْيٍء م َن الصَّاْيَد َتَااُلاُه 
َيَليٌم  .(5) [َبال َغْيَب فيَ ِن اْلَتَدَ َبْعَد َذَلكي فيليُه َلَناٌب 

َّ  ]السورة، وهي قوله تعاا::   منهي الساولة والتسعون  بعةالرا اآلية ََُحا
َْْيُد ال َ ْح َْْيُد ال َ ار  َماا ُوْماُتمْ    ِرليُكْم  ُيَعاُمُه َمَتالاا ِلُكْم َوَللسَّيَّاَرَة َوُحر َم َلليْيُكْم   َو

ََ ِإليْيَه ُتْحَ ُروَن  .(6) [ُحُرماا َواتَُّآوا  الّلَه اِلَن

                                                           

.1 يةاآل : املا دة ( لورة1)
.َْ تااه ما والصحيح األُْ )الثالثة( ( يف2)
.2 اآلية : املا دة ( لورة3)
.44 اآلية : املا دة ( لورة4)
.45 اآلية : املا دة ( لورة5)
.46 اآلية : املا دة ( لورة6)
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 ل ريفة أمو :امن هذه ااي،ت  وا لتف،د

كمد، هدو مفد،د اايدة      أك دا ذ يات اا وذ ي إنحرا ا و ل نيهللنفح ا أن :ابوا
 وال ،ننية. ابو 

ذ يكدن مدأكوال    د      إنبدل و  اذ يأك دا  إنقتدل ال دنيهلل  در ا و    أن :ال ،ني
  أض ال عض كم، هو مف،د ااية ال ،ل ة.

صد،ده غدري اادر   ندهللن، كمد، هدو مفد،د         إنال دنيهلل حدرا ا و   أكل أن :ال ،لث
 ول لني، س. اااية الرابعة بارينة ما،ب تا ب نيهلل ال مر الذض هو مت،  هلم

وهددو تلددويغ االصددبني،د بعددهلل   امفدد،د اايددة ال ،ننيددة أنومددن  لددك يظهددر لددك   
 .أك اوال  اا نظو  هنيا هو ح نية نفح  م نية ال نيهلل ال قتل ال نيهلل إمن، حلااإل

 م م :

 :-الب عدة ال ،ننيدة   29و 22اس هلل ال ،لدث صدفمة    (1)الت،ج يف- قت ا  ن ينه م،
: الدهللوا  مدن   أ بدو  دن قتدل    : ن ابن   ،س ق،ا نه  الدن    :الضفهلل والنم ة 

 .(2)النم ةا والنم ةا واهلهللههللا وال رد
 .باتل الكل  ا أمر: أنا ن ج،بر و 

 وهنيددا واه ال لثددة  (3)باتددل الددومغ ومسدد،ه هويلددا،   ا أمددر: أنددا ددن سددعهلل و
 الرتغني  يف قت ا.

                                                           

 مهلل بن يوسف ال رن،وي.كت،  )الت،ج واإلك نيل(ا وهو من كت  ا ،لكنية ل  نييف (1)
 بدددرقم 619 ا612/ 1أبدددي داود:  ا سدددنن 361 ا 332/ 1 حن دددل: بدددن أمحدددهلل ( ملدددنهلل2)
ا ابدن ح دد،ن:  29 /2الدهللا مي:   ا سدنن (3226) بدرقم  1361/ 2ابدن م،جدة:    ا سدنن (1241)

.311 /9ال نيهاي:  ا وسنن(1464) برقم 642/ 12
 ا131 /2داود:  أبدي  سدنن  ا62/ 1 ملد م:  صدمنيت  ا114/ 1 حن دل:  بدن  أمحدهلل  ( ملنهلل3)

.212/ 4 ال ، ض: هتت ا211/ 1ال نيهاي:  سنن
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يف احلدل واحلدر :    يادت ن باتدل مخدح هواسد      : أمدر : ،لدت  ،ئ ة ق و ن
 .(3).  واه ااملة(2)ا والك   العاو (1)ي ،هلل سا والعار ا وال را ا واحُلأالف

 اال ،ص يف اار  من ال نيهلل     اار كل  

ال َّددنْيهلَل َوَأنددُتْم  وْااَل َتْاُتُ دد]يف تفلددري قولددا تعدد، :   (6)يف كت،بددا اال دد،ص قد،ا 
ار تع،  مس،ه قدتل ا   نب ااار  من ال نيهلل ههو غري  كي ت اكل م، يا إن [ُحُرٌ 

وا اتوا ال جيوم أك اا وإمن، جيوم أكل ا ذبومل     شرائا الذك،سا وم،  كي من 
 غري مذك . أنايفنيهلل  كونا ماتوال  ا بناحلنيوان ال يلم  ماتوال 

  د    قهلل دا  (يف احلل واحلر  ار يات هن ا )مخح ::وكذلك قوا الن   
مدذك  ك،ندت    نبنا ماتوا غري مذك ا ولدو كد،   اهذه ااملة لنيلت مم، يؤكل أن

 مدن  يف أصدم،بن،  ق،ا ذلكوك وذ يكن يلم  بذلكا اإه،تة  وحا ال تكون قتل 
 ي زمدا  ذ شد،س  قتدل    دي  ر: قد،ا  ولدو  يدذبتا  أن   نيا إن ش،س  بت   ي ر :ق،ا

 .  شيء

 ندره هع نيدا شد،سا    ا أوهنيمن ق،ا: ر   دي  بدت ولدهللض    أصم،بن،وكذلك ق،ا 
 

                                                           

.أث تن،ها وهي ت  ري حهللأس م، وال منيت ابصل )احلهللب،ء( ( يف1)
 ابدن  سدنن  ا11/ 6ملد م:   صدمنيت  ا241ا 214ا 122ا 33/ 4حن دل:   بدن  أمحهلل ( ملنهلل2)

.211ا 213ا 232/ 1 النل،ئي: سنن ا144/ 2 الرتمذض: سنن ا1331/ 2م،جة: 
 ب ددأن بدد،بباو التانينيددهلل و د بعضدده، يف أن كمدد،. أيضدد،  ب،حلنيددة العاددر  أبددهللا بعضدده، ( يف3)

 النلد،ئي:  ا سدنن 113/ 2ا 11/ 6ملد م:   ا صدمنيت 92/ 6حن ل:  بن أمحهلل ملنهلل. ال را 
1 /232.

 اال دد،ص   ددي بددن أمحددهلل بكددر أبددو( واال  دد،ص هددو: 169/ 2: ن آالاددر أحكدد، ) (6)

 )ُأصدوا  ب،سم الفاا ُأصوا يف كت،  لا الارآن( )أحك،  ا عروه التفلري ص،ح  ا الرامض
.ل هجرس 313الكرخي تويف سنة  احللن أبي  نهلل تت مذ وقهلل اال ،ص(
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الذبت متع   حبكدم ال در     اسم نب ا  ي قتل ولهللض ذ ي زما شيء رولو ق،ا 

 انته  .(1)والاربة ولنيح كذلك الاتل ب،حةيف اإل
 

 هد1321 مض،ن ا  ، ك  29  اب بع،ء

                                                           

.121/ 2الاران:  ( أحك، 1)



 

 

 533 | حرمة قتل احليوان أو حليته
 

 مصادر التحقيق

 القرآن الكريم.   .1

، دار هااا 073رآن، أمحااب  ااي الااز الااراص  ا)ص:ااا  ،     أحكاااا القاا .2
 الكتب العلمية ا  ريو . حتقيق  ابب السالا حممب الز شاهني.

االختصا ، أ و ابب اهلل حممب  ي حمماب الععماان العربكاا  ال ايف ا، ياب،       .3
ها ، طبع مؤس:ساة ااااة ا،برساني ا اام ا،قبساة. حتقياق  الاز         310    

 أكا الغ ار .

 ااي انسااي  ااي الااز ال وسااز    اختيااار معر ااة الر ااا ، أ ااو  ع اار حممااب   .4
هااا ، طبااع وصارث الةقا اة وا رشاااد ا سااالمز، حتقيااق   083،    الك :از: 

 حممب تقز ا،بيب ، أ و ال ضل ا،وسويان.

 bها ، مؤسسة آ  البيت 1033    أصو  ال قه، حسني  ي الز انلز، .5
  حياء الرتاث، ام ا،قبسة.

العلم للماليني،  اريو  ا    ها ، دار1031األاالا، خري البيي الزركلز،    .6
 لبعان.

 ها ، دار ال كر لل بااة والع ر.433األا، حممب  ي إدريس ال ا عز،      .7

، مؤسسااة هااا 1111    حبااار األاااوار، حممااب  اااار  ااي حممااب تقااز ا لسااز،  .8
 الو اء،  ريو  ا لبعان.

تاااا العاارو  مااي شاارس القااامو ، حمااب الاابيي حممااب مرتضاا  الز يااب     .9
 ، ا ر مكتبة انياث  ريو  ا لبعان.ها 1433انع ز ،    سيين الواس زان

هاا  طباع دار   330تاريف  غباد، أمحاب  اي الاز اب ياب البغاباد ،          .11
 الكتب العلمية ا  ريو ، حتقيق  مص    ابب القادر ا ا.
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هددد(ان ر مكت ددة  مددهلل   ددي 111)ت: سددريس ابددن ه دد، ا  مددهلل بددن إسددم،قا .31
 ص نيتا حتاني :  مهلل   هلل احلمنيهلل.

هدد(ا  414أبو الا،سدم جندم الدهللين جعفدر بدن احللدنا)ت:      شرائو اإلسل ا  .31
 مب عة اادا  النجف ابشرها حتاني :   هلل احللو  مهلل   ي.
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 ححح ا  ا  393)ت: الصححح يف ا الة،ححمسا يل بنححا  ححو رحح   ا حح    ا     .23

 العةم لةمالينيا  ريوت ح حتقنق: أرد العط  .

 ةتححح ب صححححنب ا حححو رتتححح ب  بلنححح  ا حححو  ةتححح با بحححال  الحححديو بححح   حححو    .22
حتقنححححق:  ححححعن   - ححححح ا ة سلححححمس ال سحححح لمس  ححححريوت939الف  سحححح )ت:

 األ ن ؤوط.

  ح ا نش   ا  الفك .522)ت: صحنب التخ   ا حممد يل بنا التخ   ا .23

  ح ا نش   ا  الفك .562)ت: صحنب ةلةما ةلةم  و احلج ج القشري ا .23

 ا ريوت ال افديو  ا  ةطتعمس ا_ الع  ديو زيو لإلة م اللج  يمسا الصحنفمس .23
 لقديم: حممد ةهد  اللند رتلو امل س   اخل س ب.

لحححني  حححو     يححح    بةحححا الشححح او ا أ ححح  بعفححح  حممحححد  حححو بةححح   حححو احل      .23
 طت  ونش : املطتعمس احلند يمس النجف األ  ف. ح ا 382الصدوقا)ت:

 حح ا  888مجهح  ا)ت:   أ  ا ا و اإلرتل و ل ا حممد  و بة   ئب ال  الة .23
 ق: امل بش  النجف  وجمتتى الع اق .ةطتعمس سند الشهدا  قم املقدسمسا حتقن

  ح ا  ا  اهلج ة قم املقدسمس.296العنيا اخلةنا  و ارد الف ا ند ا )ت: .23

الفححنا األ قححى ا  حح يف العحح وة الحح  قىا لق يحح  بححال  احلحح ج ي سححف أ حح     .34
 الط   ق )خمط ط .

  ح ا نش   ا  الفك .829)ت: الق ة س احملنطا نص  الفريوزآ    ا .34

 ةصطفى احل ج ي سف أ   الط   ق)خمط ط .قتل ت ةش قمسا  .33

قححح ال ااسحححن  ا أ ححح  العتححح س بتحححد ا   حححو بعفححح  احلمحححري  القمححح ا         .32
 إلرتن   الباثا قم املقدسمس. b ح ا ة سلمس آل التنت 388)ت:

 حح ا نشح  ة سةلحمس    2239)ت: ك  ف القنح ،ا ةنصح    حو يح نب التهح ل ا      .33
 مج بمس املد سني ح قم املقدسمس.
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 مدددهلل بدددن يعادددو  بدددن إسدددم،ق الدددرامض الك دددنيين     الكددد،يفا أبدددو جعفدددر  .45
دا  الكت  اإلسلمنيةا وهران د حتاني :   ي أكدر   ا هد(322ال  هللادضا)ت:

 ال ف، ض.

هدد(ا دا  احلجدةا   342ك،مل الزيد، اتا جعفدر بدن  مدهلل بدن قولويداا)ت:       .46
 حتاني :  مهلل مكي االعفرض الهلل س صويف.

 الف،مددل عددروها  ابصددفه،ني  مددهلل بددن احللددن بددن ك ددف ال  دد، ا  مددهلل .47
 ا اهللسة. قم ا ا هلل سو مج، ة ن ر ا( هد1131ت:) اهلنهللض

هد(ا مؤسلدة الرسد،لة بدريوت ا    911)ت: كنز العم،اا   ي ا تاي اهلنهللضا .48
 حتاني : ال نييف بكرضا وال نييف صفوس اللا،.

هدد(ا ن در أد  احلدومس    111)ت: لل،ن العر ا  مهلل بن مكر  بدن منظدو ا   .49
 قم ا اهللسة.

هد( ا من دو ات  1319مهلل ن  بن أمحهلل التويلرك،ني )ت:لئ،لي ابخ ، ا   .51
 مكت ة العلمة اقم ا اهللسة.

هدد(ا مكتد  ن در ال ا،هدة     1321)ت: جممو ال مدرينا هخدر الدهللين البرنديا     .51
 اإلسلمنيةا حتاني : امحهلل احللنيين ابشكو ض.

هددد(ا دا  الكتدد  الع منيددة  231)ت: جممددو الزوائددهللا نددو  الددهللين اهلني مدديا   .52
 بريوت.

 bهد(ا مؤسلة آا ال نيت 1339)ت: ابحك، ا اللنيهلل  مهلل الع،م يمهللا ك  .53
 إلحني،ء الرتااا قم ا اهللسة.

هدد(ا  941الع،م ي ال دهنيهلل ال د،نيا )ت:   اال عي الهللين مل،لك ابهه، ا مين .54
 ن ر مؤسلة ا ع، ه اإلسلمنية.

ا مؤسلدة آا  _مل،ئل   ي بدن جعفدرا   دي بدن اإلمد،  جعفدر ال د،دق         .55
 اا قم ا اهللسة.إلحني،ء الرتا bال نيت 

 



063 |  
هيي،،  0231مستدرك الوسائل، حسني بن حممد تقي النوري الطربسيي، ت:   .65

 إلحياء الرتاث، قم املقدسة. bمؤسسة آل البيت 

هييي،، مبتبيية الا  يية  243ت:  مسييتطاتا: السيياائا، ابيين احلرييي  ا  ييي،   .65
ا يدرييية الن ييش ا، يياق، حمقيييه  حممييد محييدي السيييد حسيين املوسييوي   

 اخلاسان.

هييي،، 0341ت:  محييد بيين حممييد محييدي ااقييه النااقييي،   الشييي،ة،  مسييتند  .65
 إلحياء الرتاث، مشحد املقدسة. bمؤسسة آل البيت 

هييي،، حلار 213محييد بيين ا ييي التميمييي املو يي ي،ت:  ،  ىي، يي  بيييمسييند  .65
 املأمون ل رتاث، حمقيه  حسني س يم  سد.

 هيي،، حلار  ياحلر بي  : ي    340ت:  د بن حنبل،  محد بن حنبل،محمسند   .56
 لبنان.

، قييم  _، نشييا املييؤلا ال،يياملي للمييار الا ييا      _مسييند اإلمييار الا ييا    .56
 املقدسة.

من ال حيضيا  الققييا الويد أ،  بيو  ،قيا حمميد بين ا يي بين ا سيني بين             .56
ي قم املقدسة.  هي،، طبع مؤّسسة مجااة املدرسني280بأبويا الود أ،ت: 

 حمقيه  ا ي  كرب الغقاري.

هيي،، حلار القبيا بي  :، حمقييه      321البيو،،ت:  املنوش، ابن  بي  ييبة   .56
 س،يد حممد ال حار.

الييرتاث ال،ابييي،   احييياءهييي،، نشييا حلار  032املوطييأ، ماليي  بيين انيي ،ت:    .56
 ب  :، حمقيه  حممد تؤاحل ابد الباقي.

هيي،، نشيا حمميدي،    461ت:  النحاية،  بو  ،قا حممد بين ا سين الطوسيي،    .56
 طحاان.
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و بددن ب،بويددا  ال ددهللوقا    ددي بددن احللدد  اهلهللايددةا أبددو جعفددر  مددهلل بددن      .66
 ._ و و مؤسلة االم،  اهل،دضهد(ا 321)ت:

إلحنيد،ء   bهد(ا مؤسلة آا ال نيت 1136)ت: وس،ئل ال نيعةا احلر الع،م يا .67
 الرتااا قم ا اهللسة.

هددد( دا  1391وهدد،س ال ددهللياة الزهددراءا   ددهلل الددرماق ا اددر  ا وسددوضا)ت:   .68
 ابمواء بريوت.

هددد(ا دا  1296إبددراهنيم الانددهللومض احلنفدديا)ت: دسا سدد نيم،ن بددنيندد،بنيو ا ددو .69
 ابسرسا حتاني :   ي اشره احللنيين.
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: 
 املقدمة

احلمد هلل رب العاململ  حدادال ش يا له لال حالوالس حاللالأ رفا   يا           
 اخلفق  مجع  سيد األنبيملء حامل سف  حممد حرف  آلل الطيب  الطمله لن.

لطملململ  دببت  ن  قادأ رمال رفميامل  ياملرال  رالأ الطملن اة مان شللال    ا           
 ملعملرفهم. ح ثمًل b  ك   هل البيت  ن يف ذله تع ل مًلآثملرهم؛ أل

لتحقيق هذال ال سمللة املبملركاة الاخ شطتهامل  نملمال      -حاحلمد هلل  -حقد حفقت 
، حها  واا ال ل سامللة     ستملذ ال قهملء حاجملتهدلن آلاة اهلل ال ايح دلا  احلفا      

حها الادكتار رباد الاهاملب     ، عثهمل إليل  دد طلب العفم يف مدل ة م هد املقدسة
درهماا  للاافلل فيهاامل راان دكاام م اانه لقاا   يف ماالتل ماان دحن فهاام معااملن   ل اامل    

 ؟ح نهمل هل ه  جمزلة لل،  أ حيتملج إىل مع فة معملنيهمل ،الق اءس حالذك 
حمن طبيعة هذا اللؤال،  ن خيتو  ال قهملء رملدًس اجلاااب ر ال دحن التاسا     

ال قهياة الاخ حي رهامل ال قهاملء ار ااان اهلل      فيل، كممل ها يفن  مثمللال مان ال ا ح     
تعاااملىل رفااايهمب يف كتااابهم ال قهياااة، حلكااان اللاااملنل  راد التاسااا  يف اجلاااااب     
حالت واايل لعفماال  فناال سااا   ااد  اامللتل ر ااد هااذا العااملي ال قياال ا قااق، الااذ   
اقتدى  ملألنمة اهلداس الذلن كملناا لبذلان العفم لا حودحا لل محفة؛ فقد قملل  مري 

. حقاملل   اا وع ا     ب1ا: اإن    وا   رفمامل مجامل لاا  واد لال محفاةب       _   املؤم
فكاملن ا قاق    ب2ا: الكال يا ء اكاملس، حاكاملس العفام  ن لعفهمال  هفالب       _الوملدق 

 لعملريف فضفل حطلب رفمل.   مفجًف ال يح احلف  
                                                           

 .131/ 6ي ح نهج البلغة:  ب1ا
 .136/ 33حبملر األناار :  ب2ا
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ح عاد  ن ر  ات ما اا  ال سامللة رفاا   هال ال ان  ساملتذت  د  هاام اهلل        

ة العلمااة اللايد حممااد مااملدق اخل سااملن ح ملدااة  ح شا   مللااذك  ماا هم  ملداا 
 جعان  رف  إجنملا العمل، ح نمل ياملك   ف العلمة ا قق الليد حممد ر مل اجللل 

هلم وهادهم املبملركة  رزهم اهلل مجيعمل، ف  رت  ت ضيد ال سمللة ران ططاطاة   
املؤلف املاوادس  من  عض  حراقل الخ ق ر فيهامل حباثامل فقهياة، حها  ماواادس      

حالخ  عاد حفملتال انتقفات إىل حلادال امل دااأ حمماد واااد، ثام          ،كتبتل اخلملمةيف م
حال لخة غري م ه سة، فل لاود هلامل   ، عد حفملتل انتقفت إىل مكتبة معهد العفم 

 رقم تلفلل شملص، حإمنمل ه  فقط موارس.

 حمف ال سمللة

ال لاخة الاديادس الاخ اطفعات رفيهامل، حها        ال لخة املاواادس  فلادل مل ها     
 ،ت تمل رف  ن  ال سمللة  مللفغة ال ملرساية طاط الادكتار رباد الاهاملب درهما       

 حبجم ال قع . سط  ب11حها شط ال لح يف م حة حاددس ت تمل رف  ا
 مللفغة الع  ياة   بطملب ث االاثم كملن اجلااب طط  ملدة ا قق ال يح احلف  

  حرق حبجاام فااسااط  ر ب13ا طااط ال لااح يف ر اا س ماا حملص حيف كاال ماا حة  
 قع  حقد تضمن:ال 

 نل العفم .فرن تاا عل م  رفعة ي  متهيدًا رقيقمل رّب  فيل ال يح احلف  -1

حيف كال   ،وااب ال سمللة العفم  اشستدشل   مللفغة الع  ية طاط ال لاح   -2
 ب.3اب سط  رف  حرق حبجم ال قع  حردد م حملتل 13م حة ا
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 م هج التحقيق

 اخلطااص كمللتملل : حقد اتبعت امل هج العفم  يف التحقيق فكملنت

درهما  مان الفغاة ال ملرساية إىل     ة رسمللة الادكتار رباد الاهاملب    ت مج .1
 الفغة الع  ية.

مطمل قتاال ماا  ال لااخة  ماان شاالل    اابط الاا   حتقاعاال  عااد ت ضاايدال   .2
 املخطاطة.  

 دملدلث املبملركة.خت لج اآللملص الك عة حاأل .3

 امااهملماا   اابط نو  األماافيةموااملدرهمل  إىلال قهااملء   قاااال إرواامل  .1
 ه احلملل م  ال ااهد ال ع لة.حكذل

 ت مجة األرلأ املذكارلن يف ال سمللة. .1

ي  ر اان لف سمللة ل لجم م  مضامانهمل؛ دياث  ن املؤلاف     اشتيملر .6
 . ع اان شملص لع انهمل

يف مقدمااة   ناا  ي  درج ت مجااة املؤلااف  حمماامل ش ااد ماان اإيااملرس إلياال،   
حقاد ترا و م    ،ال سمللة  ملرتبملر  ن ال سمللة ستطب  م  رسمللة  ش ى لفمؤلاف ن لال  

حمن اهلل تعاملىل  ساتمد العاان حالتافياق حاحلماد هلل رب       ،لل فيهمل فملكت يت  ذله
 العململ .

 ال جف األي                                                                                

 ها 1131 ذ  احلجةغّ س                                                            

دل  سعيد اخل سملن                                                    



463 |   



 

 

 463 | يف قصد معاني ما ُيقرأ يف الصالة ..
 

 :درهمي الدكتور رسالة ترمجة

  عد تقدلم الاشء حالللأ نع ض رفيكم:

األذان، مااان األدملدلاااث حاآلثاااملر الاااااردس يف   – ااال الوااا ل –ال ااامله   إنَّ
حالتكبري، حاشساتعملذس، حالبلامفة، حساارس ال ملااة املبملركاة، ح ذكاملر       حاإقملمة، 

ال كاااا ، حاللاااجاد، حالق ااااص، ح ااا  اهلل..، ححباااال اهلل..، حالت اااهد،     
ها:  ّن املب   األسملس فيهمل رف   داء دقملنقهامل حمعملنيهامل  هاذال األل امل       حالتلفيم،

 اخلملمة، ش ق اءس هذال األل مل  فقط.
مثًل، يف األذان، حاإقملمة، حالت هد، الب ملء حاألسملس رف  اإق ار  مللتاديد 

 ياهد  ن ش إلال إش اهلل،   حال سمللة  ملل هملدت ، ش التف هظ فقط  هملت  اجلمفت : ا
 ب.هد  ن حممدًا رسال اهللح ي

مضاملفمًل إىل  ن املعفااأ ا مان داشال ال وااص حشملروهامل ا هاا  نَّ ال ساال             
حاألنمة رفيهم الولس حالللأ، إمنمل كملناا لذك حن احلقاملنق حاملعاملن  يف  درياتهم    

 ح ذكملرهم، ش جمّ د األل مل . هذا من وملنب.
 تعاملىل رفايهم   حمن وملناب آشا : إنَّ ال امله  مان  عاض ال قهاملء ر ااان اهلل       

 مجع  ها: وااا اشكت ملء  ملألل امل  فقاط، حرادأ لازحأ فهام معملنيهامل حقوادهمل.        
 املطفاب ل   ن تبي اا الاول يف ممل ل اال ال قهملء، حدق األم  ايف هذال امللفلةب.  

 ب2اسيد ربد الاهملب درهم                 ب1امدرسة نااب م هد
                                                           

     املرياا لد رف  الو ا  سفيمملن املفه رهد يف ها٤٥٠١يّيدص مدرسة ال ااب س ة ب 1ا
،  مللقملياملن   حمزل اة  طامل ق   يف اآلوا   من مب ية كملنت املدرسة هذال. ال  ا  ال ااب مملحل

 يف   يات  حقد. ودلد من   ملؤهمل  ش ى  عبملرس  ح كف    كل إرمملرهمل مت األشريس الل   حيف
 .م اهد  يف العفمية املدارس  هم من احلمل   الاقت يف حتعترب غ فة ٤١ حتضم، طاا ق ثلثة

 .دليل م هد الليملد  : 
 أ، دشال 1332ب الدكتار الليد ربد الاهملب درهم : حلد يف مدل ة م هد املقدساة راملأ   2ا
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ليفلمة  ةةالرةةوطيف,لويفل ةة  لطحلوزويةةا ,لثةة الطرفةةىل للدلطبة ط ةةال0591كليةةالطب ةةمل ةة  ل
(لوحفلل لىلطبةةكتو ط,,لوكة  لللpathology لتوجهللدلطبتخفصليفل ل لطألمىلطضل)0595

ك يفلمهةويللأ ت ذًطليفلكليالطب مليفلمشهةلطملقة ا,لوبعةلوف ةلأ ت ذ,لطبعالمالطبشيخلحممة
يفلد و ةهلللوممة لدةة لطبتيهيةهل ليةهلأ ر ةهل ليةصللتوط ةلهلمة لأ ةت ذ,للللللللللتودلطبتةة ي لما رةه لل

   1100ومالحظ تهلطب  لد ط تهلطجل معيا,لفقةلمج لبنيلطبفضيلتني لتويفل   ل
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جواب مساحة الشيخ احللي 

: 
 . درهم سلأ حث ملء حاية حدرملء، له  لهمل الليد ال مل ل املع ح  

ح عد فغري ش   رف  و مل ه  ن  ش  دب ل  ل  كتمل اة  وا اة األسا فة ران     
 .ب1ابش قي  مينحللت من قي  حال تاى ا

حلكن مملد  حرحد ساؤاله  لاملأ ت كا  التحوايل  ااساطة ال ااات  الاخ         
هاذا مان وهاة حمان      ب2ااحلّجاة امل  ا      قيمت يف ال جف األي   لفم داأ 

وهة  شا ى ها   نا  ر لات ساؤاله رفميامًل ففدببتال  ال  دببتاه ألناه رفا  مامل             
إن الطياار رفا      دلب من سؤاله رفم  ش درهم  فتفمل، حش غ ح يف ذله.

 .ب3اثملهلمل تق  م
                                                           

 ب رجز  يت من ال ع  ي لرع   قملنفل حمتململ:1ا
 ل لهتر م نه ق يه   ح ش  ق يه ر م        لُّه مل الل ملن لر ر  ههرمه ح ر    

 

 امل   .  ربداهلل ال يح ا ن حممد ال يح ا ن دلن حممد ال يح الع م  آلة اهلل  ملدة ب ها2ا
هاا . مان  ساملتذتل ال ايح اآلشاناد اخل اساملن ،       1311ما   راملأ    12حلد يف ال جف األي   

 حاللّيد اليزد ، حييح ال  لعة األم هملن . 
ماان كتباال: دشناال الواادق، اإفوااملح راان  داااال روااملل الوااحملح، دمليااية رفاا  العاا حس    

هااا يف ملت اا   1331ر ياا  األحل  23تااايف يف الاااثق ، حوياازس امللااملنل، ياا ح القاارااد.  
 ب.111/ 3الك خ  بغداد. ا ريملن ال يعة: 

 ب من األمثملل الع  ية امل هارس، حقد ذك   فل مل  طتف ة م همل:3ا
 احرف  ُ شف همل الطرير تق هب، حاإن الطيار رف   يكملهلمل تق هب، حذك ال الثعملل  يف ال ع :

 لطرير حاقعٌة رف   مثملهلملحا  ال  ْ  ر مملن فٌة إىل  يكملل همل
 ب223/ 1التيمة الده : 

 حمن ال اادر:  ّن دكيممًل ر ى ُغ ا مًل م  محملمة، فعجب من تآل هممل م  مبملل تهممل يف اجل  ،
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فم داا  م داا  هلااذال األساا فة، ح هاال حم دباامًل  هاامل، ح فهفااهمل، حدبااذا لااا     
قمل فتاااه حوهااامًل لاوااال، فففملح اااه حت ملح اااين، ح وملذ اااه احلااادلث يف ذلاااه   

 حجتملذ ين.
 حلكن القفم سفهم امل ملح ملص، حال سمللة تقاأ مقملأ امللقملس.

 -اهلل تعاملىل  إن ياملء  -حألول هذا حذاال د رص هذا اجلااب الاامل إليه 
 يف درج هذا املكتاب، حها من وهد املقل.

ح روا قبال العذر يف تطالفل، حإن كملن  ل طملنل، ململ  يا ص إليال مان دا      
 ألهل العفم حإن ي  كن م هم، حقد و ص العملدس  إطمللة الكلأ م  األدبملب.

 حالعذر ر د ك اأ ال ملس مقبال.
 ل ممل ك ت حكاملناا حرمحاة    حالللأ رفيه، حرف   مثملله من طلب العفم،

 .ب1ااهلل ح  كملتل
 

  قل طلب العفم         ها            1331حل/ / ر ي   23                     
 دل  احلف                                                                                 

 

                                                                                                                                      

 ففثملرهممل، فإذا كّل م هممل مكلار اجل ملح، فقملل: إّنممل مج   ي هممل العفهة.
شلق الص الة، ديث قدَّأ درسمًل ب إنَّ من مث اص واا ل اطملب ث االب ساى العفمية ه  األ1ا

رمفيمًل يف التاا   حتهذلب الا   ، إذ ي جتاد ااألناملب ط لقامًل إىل ن لال الزكياة، حملثال هاذا         
 ففيعمل العملمفان، فإنَّل اطملب ث االب  ساس دل ة ألهل العفم مجيعمًل.

 



433 |   
 



 

 

 433 | يف قصد معاني ما ُيقرأ يف الصالة ..
 

 



436 |   



 

 

 433 | يف قصد معاني ما ُيقرأ يف الصالة ..
 

 
 

 الرسالة الفقهيةمنت 

 



433 |  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 433 | يف قصد معاني ما ُيقرأ يف الصالة ..
 

: 

حرفيل نتاكل ح ل نلاتع ، حالوالس حاللالأ رفا  شاري شفقال حمماد حآلال         
 الطمله لن:

املع ح  يف ق اءس القا آن الكا لم ، ساااء كاملن يف الوالس      ح عد فل خي    ن 
 :ذلاه الف اظ ال املال رفيال      ن قبيل احلكمللة فل لقواد  هامل إش   ح يف غريهمل  نهمل م

سااء  رلد من احلكمللة كان هذال األل امل  الاخ تق ؤهامل دملكياة ران تفاه األل امل         
لتكااان ماان قبياال اسااتعمملل الف ااظ يف مثفاال،  ح  رلااد ماان     : الااخ نزلاات رفياال  

احلكمللة ا ملكملس حاملمملثفة لتكان من  ملب اإلقملء، حلكان ن   الف اظ الاذ   لقاملال    
. حش فا ق يف ذلاه  ا  اجلمفاة اخلربلاة      : القملرئ حتف هظ  ال مماملثًل ملامل نازل رفيال      

 حاجلمفة اإن ملنية.
ه ، ش لكاان املقوااد لفقاملرئ    ح فّ  حول  شذنمل احلكمللة، مان هاذلن الااو   

 الف ظ رملرلمًل رن قود املع  . إش
 اال إّن الكااثري ماان ورم فاال ش لااتمكن القااملرئ  ن لقوااد مع ملهاامل، مثاال قالاال     

ح ِإلّ مل   ]:تعملىل حقالل ،ب1ا[شر ب    ح م مل   يه  هرم مل ح األ رهض  ش ف ْق  مل اللّ م ملء ح م مل] تعملىل:
 .ب3ا[ح ايهُك رحْا ل   ح ش  ت ْكُ  رحِن]، حقالل تعملىل: ب2ا[ف ملتّ ُقاِن

ا ههااد ن مل ]نعاام، حقاا  اإيااكملل يف إمكااملن قوااد الاادرملء يف مثاال قالاال تعااملىل:   
، قوادًا طاليامًل،  ح قوادًا مقملرنامًل لقواد احلكمللاة، حذلاه        ب1ا[الوّ   اط اْلمرلهت ق يم

                                                           

 .33: الدشملن سارس ب1ا
 .11ب سارس البق س: 2ا
 . 112ب سارس البق س: 3ا
 .6احلمد:  ب سارس1ا
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ن فيال مان كاان    مطفب آشا  لاا قف امل  واحتل يف الوالس ي لكان لال دشال  امل  ا          

املطفاب  ق اءس الق آن يف الولس  ح يف غريهمل ها ن   الف ظ ش الف ظ  ع املال  افن   
 لكان مع ملال مقوادًا لفقملرئ من ل  ل.

حول آشا  لكاان الف اظ ق آنامًل، غاري راوا         -إن يملء اهلل تعملىل - نعم، سيفت 
 إىل هذلن الاوه  من حوه  احلكمللة.

اط  ههاد ن مل الوّ ا  الا مّت ذله الاول  مكن قود الدرملء  ثل قالل تعملىل: ا حإنل 
 .القود املقملرن ح  الطاليةب من دحن تاقف رف  اْلمرلهت ق يم

ب بالطالياااةاتا اااي  املااا اد مااان ا -ء اهلل تعاااملىلإن يااامل -كمااامل  ّنااال سااايفت  
شملمتاة  يف ب 1ار اد التعفياق رفا  مامل  فاملدال كملياف الغطاملء         ببحالقود املقملرناا

 .ب2اكتملب الذك  حالدرملء من كتملب ك ف الغطملء
الادرملء حالاذك  حالتحمياد حالتلابي       ح ّممل ممل لدشل يف الولس حتاا عهمل من

فململع ح  ها ردأ كانل من  ملب  bحالتهفيل حالتكبري حالولس رف  ال   حآلل 
 احلكمللة  ململع   الذ  تقدأ يف ق اءس الق آن.  

 ح اإن ااملن ،  اال تكفهااف   اإشبااملر ، حألواال ذلااه لواا  قوااد مع ملهاامل     
  ح املقملرنة. الطالية،

لكن ديث كملن التكفيف  همل يملمًل ملن ي لع   مع ملهمل  ململ س، رف  حول ي 
  ملحل ا  حال  ا ،   إشبملرب مثًل هل ها    اهلل ملن محداللع    ّن ل ظ مجفة: ا

  ياخملص مقّدساة   ح ها درملء ل  لل،  ح درملء لغريال،  ح  ّن هاذال األل امل    املء    
 

                                                           

هاا. حقاد ررا    فقاب     1116ب ها ال يح وع    ن شضا   ان حييا  اجل املو  ال ج ا  حلاد      1ا
حلال   اكمليف الغطملءب ايتقملقمًل من اسم كتمل ل اك ف الغطملء رن مبهماملص ال ا لعة الغا اءب،   

اللداد. تايف يف يه  رواب    راد ملن ال يملد اجملتهدلن، م هج توالب يف املب   لضمًل: احلق
ب.33/ 1ل   :  ريملن ال يعة: ها. ا1223

.122/ 3ب ك ف الغطملء: 2ا
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 ر د اهلل تعملىل،  ح ه    ملء ييملط  لتعّاذ  ل تعملىل م همل.
إىل غري ذله من اشدتماملشص البعيادس يف ن لاهمل، املتبملرادس فيمامل  ي هامل، الاخ        

 لكان م  ف همل اجلهلر  مللفغة وهًل مطفقمل.
 ا   التزأ  م ن التزأ من ال قهملء  فّن املطفاب  همل من رملّمة املكفه   ها إ ملد ن

 هذال األل مل .
 حعكن  ن للتدّل لل:

  إطلق األحام  املتعفهقة  هذال األقاال. 
حردأ ثباص دليل لدل رف  التقييد، حبيث إّنل  ب رف  اجلملهال  ع ملهامل  ن   

 لتعّ فل حلتعفهمل مقدمًة لقودال ر د إ ملدهمل. 
 ح ملللريس امللتم س رف  اشكت ملء من اجلملهل  إ ملد هذال األل مل .
 هامل،   اإتياملن نعم، م ن ر   مع ملهمل لكان األفضل لل قود ذله املع   ر اد  

لكن لا ي لقواد ذلاه لغ فاة  ح  اهامل ماّ  رمفال، دتا   ّنال لاا غ ال يف  ث املء            
لكملنات   ،الولس رن القود ال عف  لف اظ لكان اساتمّ  فيال  اداف  اإرادس اأُلحىل     

 ملتل محيحة.
 ح ادتماملل آشا ، حهاا: لازحأ قواد       حيف قبملل هذا القال  ح اشدتمملل قال،

 املع  . است ملدًا يف ذله إىل  ّن التكفيف  مللف ظ اجمل د ملتبعد ش للملردال الذحق.
ح اا    :  مللت هد حالتلفيم حالولس رف  ال    ب1احلؤلدال األحام  املتعفقة 

 ذله مممل لبعد انطبملقل رف  الف ظ اجمل ّد من كّل قود.
  ممل ال قض رف  ذله  مللغملفل حاجلملهل.

ر اال  اافّن مااحة ذلااه ماان وهااة ك مللااة القوااد اإمجااملل     فاايمكن اجلااااب 
 اشرتكملا  يف قود تفه املعملن  حيف اقق كانل طربًا  ح م  ف.

                                                           

اممل تضمن اثم يطب رف   بحلؤلدال ممل تضمن من األحام  املتعفقةباب يف ال لخة اخلطية ا1ا
 ب، ح عد دذفهمل تكان العبملرس: احلؤلدال األحام  املتعفقةب كممل  ثبت ملال.بمن
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 هذا حلكن ذله ش خيفا رن تفّمل.  

إذ كيف لكان الغملفل رن املع  ،  ل رن الف ظ ر د تف  ل  ل قملمادًا مع املال،   
 ا إمجملًش؟حل

 ح مكّبا ًا  ح موافهيمًل رفا      م   ف  ح ملاّبحمًل  ح دملماداً    حطربًا حكيف لكان  
 ، م  تاقف ذله كفل رف  قود املع   من الف ظ فعًل؟  : ال  

حلا مّت ذله يف من لل رفم  ململع  ، حدوفت لل الغ فة ر د تف ه ال  ال، ففعفهال    
 كممل  ي نمل فيممل سبق.   ش لتم يف من ها وملهٌل  مللفغة وهًل مطفقمًل،

فإن وهفل املطفق للّد رفيال  املب القواد لفمع ا ، حلاا ارتكاملاًا  ح إمجاملًش،        
ح قو  ممل ر ادال هاا  ن لقواد  ملألل امل  مامل لقوادال العاملر   عملنيهامل ، حذلاه ش          

إىل  ملابحملً   ح ح م   اف   طارباً  لدشفلر يف القود اإمجملل  اشرتكملا ، حش  عفال 
 آش ال.

لا مّت اشكت ملء مان اجلملهال  هاذا املقادار مان القواد اإمجاملل         حش خي    ّنل 
 فل د  ن لكان ذله ر د الغملفل  ملرتبملر القود يف ر ض القود الت ويف .  

إذ لااا كااملن يف طالاال، ألحوااب رفياال تعفهاام املع اا ، حش للااقط ر اال قواادرال       
الت ويف  إش ر د تعّذرال، حذله  راين حوااب تعفهام املع ا  لكاملد حيوال القطا         

 من اللريس  عدمل.

 ماامل دراااى كااان الااوااب يف األماال هااا األل اامل  املقّياادس  مللقوااد املااذكار  
حلكن سقط حوااب هاذا القياد يف داّق اجلملهال  اململع  ، ح قا  يف دقهال حوااب          
ن   الف ظ، كممل  ّنل قد سقط يف دّق األش س حواب الف ظ ح قا   مال قواد    

 املع    ح  مل قود الف ظ.

يهمل  مل ر فت؛ إذ لا كملن الااواب  ملألمال هاا األل امل      فيمكن تطّ ق امل   إل
املقّيدس  مللقيد املذكار، لاوب رف  اجلملهل  ململع   تعفهمل، كممل حواب رفيال تعفهام    

 الف ظ، إش إذا تعذر ذله رفيل.
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حلكّن القط  طلفل، من اللريس املكت ية  اتعفهم الف اظ دحن تعفهام املع ا ، فال      
الاداشل  ملإسالأ إشه تعفهام الف اظ دحن تعفاام      لاوباان رفا  األوا   ران الفغاة     

 املع  ، حإن كملن تعفهمل ممك مًل.

دراااى كااان حواااب القوااد م اا حطمًل   - ح  إاانهاامل-حن ااري هااذال الاادراى 
 ململع  ؛ ي لكان قوادال حاوبامًل رفيال     مللعفم  ململع  ، فإذا ي لكن ال اخ ر رململامًل  ا   

 اويفل.ألّن ي ط الاواب ش  بر  -حإن  مك ل التعفم-

دليل هذال الدراى  ق ب من األحىل،  ملرتبملر ملءمتهمل م  اللريس رفا  رادأ   
تكفيف اجلملهل  ململع    تعفمل، حدي  ٍذ فريكنر ماملدبهمل يف  مال حوااب القواد     

ح ا ذله مممل  مله ال لزحأ قودر املع ا    ببللّب  حلكّب  حلت هد حللفهماامثل  إىل
غااري قملمااد مع ااملال ش  ببساابحملن اهللااماان الف ااظ   ااملءأ رفاا   ّن ماان نطااق   قااال:  

لودق رفيال  ّنال س اّب   اهلل تعاملىل، ح عال قياملأ اللاريس رفا  رادأ إلازاأ اجلملهال            
دلايًل رفا  كاان     -م  ف ض إمكملن تعفهمال  - مللتعفهم، حاشكت ملء م ل  ّج د الف ظ 

 حواب قود املع   م  حطمًل  مللعفم  ل.

لغملفل رن املع  ،  ل حالغملفل :  ّنل ش إيكملل يف محة ملس احاخللمة ه 
 رن الف ظ ن لل ر دممل ل دف  إليل يف  ث ملء الولس  داف  اإرادس األحىل.

 كممل  نل ش إيكملل يف محة ملس اجلملهل  ململع  .

 حهممل مممل للت ه   ل القملنل  ملشكت ملء  مللف ظ اجملّ د.

 حلكّن القملنال  ملرتباملر القواد،  ياب ران ذلاه  ك مللاة القواد اإمجاملل ،         
  ملل حا الذ  ر فت يف إش اج ذله رن الف ظ اجملّ د.  

 امل لاا قواد املوافه   تفاه       -رف  القملنف   ك مللة الف ظ اجملاّ د  -حلل ال قض 
األل مل  احلكمللة رن تفه األل مل  املفمار  همل، رف   ا مامل ر فات مان احلكمللاة يف     

 ق اءس الق آن.

 تف ااظ  تفااه األل اامل  حيح اامل لااا كااملن املكفهااف رملرفاامًل  تفااه املعااملن ، حلك اال 
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لقود  همل املع  ،  ل ي لقود إش جمّ د الف ظ اخلملل  ران كال قواد دتا  قواد      

: _ لقاال   ن التعفيم، مثال  مقملأ يف _ م ل الوملدر يف _ اإمملأ لف ظ احلكمللة
 ب.ححبمدال األرف سبحملن ر   قل يف ركاره ا

 ودًا.فهل لفتزأ القملنل  ك مللة الف ظ  وحة ملتل؟ إن ذله  عيٌد 
فل  قل من التاقف يف احلكم  مللوحة يف مثل ال ا ض املاذكار، لاا ي نقال     

 حتدّ  . فلدظ ح اال،  مللت هد األم  مثل من حرد ممل وهة من حلا ال لملد،  ثباص
الوحة، فإنل يف شملمتة كتملب الدرملء  حلعل الذ  ل ه  من كمليف الغطملء 

 ب قملل ممل هذا ل  ل:ك ف الغطملءمن ا
: إّن كاًل مان القا اءس حالاذك  حالادرملء، ش خيفاا مان ثلثاة         حالثلثان الثملن ا

 داااال: ل ااظ جمااّ د راان فهاام املع اا ، حمع اا  جمااّ د راان الف ااظ مقاا حن  اامللكلأ   
حاجلمي  ملاتحب لك هامل م تباة فململتقاّدأ فيهامل م ضاال        ال  ل ، حوملم  لألم لن.

 انته . ب1ااملتفّش ب إىل ملل لبة 
إش  ّن  ماال اإيااكملل،   -كملناات يف امللااتحّبملص م هاامل حإن  -حربملرتاال هااذال   

حها: ردأ اجلدحى  مللف ظ اجمل د الذ  ش لكان إشه لقفقاة الفلاملن، واملرت دتا  يف     
 األذكملر الخ تكان ملتحبة يف شملرج الولس.

حلعاال كفمااملتهم يف تكاابري األشاا س، حيف  ااملق  األقاااال،  اامله س يف راادأ        
 ب3احاملادارال  ب2اوملم  املقملمداااوا   حواب قود املع   رف  غري األش س، ف 

                                                           

 . 122/ 3ب ك ف الغطملء: 1ا
 قفبال   عقاد  لا اد  ش  نال  : احال امله  233/ 2املقملماد:   يف واملم    ب قملل ا قق الك كا  2ا

 هاذا  ألن الفلاملن،   هال  قااان    ملرتباملر  الف اظ  مان  ل اد الذ  الا ع  ر طل  ململع    ع ملهمل
  ااململع   القفااب رقااد املاا اد  ن ال اامله   اال األشاا س، غااري رفاا  حوا اال ش لعفاام املقاادار

 .ال مله  ب
 املع اا   ع ملهاامل املاا اد : الااي 321/ 3يف ماادارال األدكااملأ:   ب قااملل اللاايد العااملمف   3ا
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يف  ن الااوااب رفاا  األشاا س هااا اإيااملرس إىل الف ااظ  ح     ببب1احك ااف الفثااملأ 
اإيملرس إىل املع  ، ح ن الثملن  غري حاوب رف  ال املطق في بغا   ن تكاان إياملرس     

 األش س إىل األحل.

 يف م  امتل: ب2احقملل الليد  

  ملإياملرس حلعقدر األش س 
 

 .ب3احالعبااملرس حقواادالر لفه ااظ   
 حقملل يف اجلااه  يف طّ  كفمملتل  يف مبحث تكبري األش س، ممل هذا ل  ل: 

 حردأ إ ملب إشطملر املع   رف  ال ملطق  مًل، ارتمملدًا رف  الف ظ الدالاا 
 إىل آش ال. ب1ابب رفيل، طل  اإيملرس الخ ش تكان كمللف ظ -يف دد ذاتل -

ذك  األقاال يف مع ملال حاملقواد  ل مامل   عد  ن  -يف مبحث التلفيم -حقملل  
 هذا ل  ل:

                                                                                                                                      

 هلل تكابرياً  كانال  قواد  لك ا    ال  غري األش س، رف  حاوب غري ذله توار ألن املطمل ق ،
 ب.اإيملرس  ملألمب   ملإيملرس حامل اد. رفيل حث ملءأ

 التكابريس   ا   الذ ب  : ااحاألش س121/ 3الفثملأ:  يف ك ف ب قملل ال مل ل اهل د  1ا
 غااري ال طااق ماان ع عاال ماان حبكماال حماان  هاامل  ماال، الااتف ظ رفاا  لقاادر حش  ل مل هاامل ح تقاان

 إشطاملرال   ب ش إذ هلمل، الذ  املع   ش حقودهمل،     إرادتهملب  ع ملهمل قفبل لعقدا األش س
 حال  ة حالفهملسب.ب الفلملن حا له اإيملرس م ا م ل  د فل الف ظ قود ح ممل . مللبملل

الطبملطباملن  املعا ح   ملللايد حبا      حمماد   اللايد  ا ن م تض  الليد ا نالليد مهد  ب ها 2ا
هاا. مان تلماذس الادياد البهبهاملن  مان       1111 سا ة  ياال يف اجلمعة ليفة  ك  لء حلد ،العفاأ
 روملل حب  العفاأ اال ااناد ال ومللياةب. حتاايف    األمال. يف ال ااند ال قل. يف املومل ي  آثملرال:

الطاسا . ال  ا :  رياملن ال ايعة:      ال ايح  قارب  مان  ق لبمًل حدفن ها1212 س ة  ملل جف األي  
 ب.161/ 11
.131: م  امة الدرس ال ج يةب 3ا
 . 212/ 6ب وااه  الكلأ: 1ا
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حرف  كل داملل، شرلاب يف رادأ حوااب استحضاملر ناا  هاذا القواد         اا

فضااًل راان شواماايملص املقواااد، كماامل ماا ح  اال مجملرااة  اال لعفاال ش شاال   
 انته . ب1اببفيل

حإن  مكن  ن لقملل: إّن كفمملتل يف هذا املقملأ طتّوة  مل ذك حال يف املقواد من 
دحن املقوااد مان  املق      ب2اببمن األس ار الااقعّيةالتلفيم ، الذ  قملل ر ل إّنل اا

 مممل لدشل ات الف ظ، ف او . األذكملر
فايمكن   مان إدراج القا آن يف هاذال اجلمفاة،       ممل مامل ذكا ال كملياف الغطاملء    

لف اظ،  التفّمل فيل، ململ ر فت من  ّنل ش عكن اوتممل  قود املع ا  فيال ما  دكمللاة ا    
 ،  ملل حا املذكار من الطالية،  ح اشقصان. ممل لكان درملءأ ح االإش في

 رف   ّن يف ال    يي مًل من ذله، دت  م  الطالية  ح القود املقملرن.

  ممل الطالية:

بب  افنه لكاان املا اد    الاد كاثري ال ماملد   فه  إمنمل تتوار يف الك مللملص كمثل اا 
اشستعمملل  ها كث س ال مملد، ليدّل رف  شامل حها الك أر،  ّممل   حات لكان م كاز  
اإشبملر ها األشري.  ح   حات لكان األحل ها م كز اإشبملر، ح عد ثباتل  ااساطة  
إشبااملر املخاارب ل تقاال اللااملم  إىل شاماال  الااذ  هااا الكاا أ، رفاا  شاال  يف كي يااة 

 .ب3اء البيملنالك مللة    رفممل

                                                           

 . 312/ 11ب وااه  الكلأ: 1ا
 . 312/ 11وااه  الكلأ:  ب2ا
الك مللة: ال ظ  رلد  ل شاأ مع ملال م  وااا إرادتل معال،    إرادس ذلاه املع ا ، كف اظ      ب3ا

 .213طالل ال جملدب. ل   : طتو  املعملن : 
فقالل اطالل ال جملدب ك مللٌة رن طالل من شلل  يملن طال محملنال ساي ل، كمامل عكان  لضامًل      

ادس اللاأ حاملفازحأ،      ن تكان إيملرس إىل طالل حطال محملنل الليف معمًل، فيكان من إر
 ذله املع   م  اللاأ، حها من  ناا  البدل ، حقد قيل االك مللة   فغ من التو ل ب.
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دشاٌل فيمامل  اان فيال ماان     -رفا  ال اامله   -حرفا   ّ  داملل: ش لكااان لاذله    
حوعال ذلاه    :استعمملل الف ظ الوملدر من شف ال يف ن ا  الف اظ ال املال رفيال      

ق طاا ًس إىل إرادس املااتكفهم مع اا  الف ااظ إن ااملءأ  ح إشبااملرًا، إذ ش حواال جلعاال ذلااه    
 -دلال لف اظ الواملدر مان املاتكفم    الاذ  هاا املا    -:الف ظ األمافّ  ال املال رفيال    

 املع  . إىلق ط ًس 
مثل، دملكيمًل  همل تفه اجلمفة األمافية   [اط اْلمرلهت ق يم ههد ن مل الوّ ا]فمن قملل: 

كيف  عل إرمملل ل ظ ن لل يف ذله الف ظ األمافّ ، حسايفًة إىل    :ال ملالة رفيل 
إرادتل ذله املع   اإن ملن   رين طفب اهلدالة م ال تعاملىل، ليكاان  اذله داريامًل      

 حطمللبمًل من اهلل تعملىل اهلدالة.

 ح ممل القود املقملرن: 

ففي  ها إش ربملرس رن  ن خيط  يف ن لال طفاب اهلدالاة م ال تعاملىل، ر ادممل        
 ح ماوادًا حمرفقيامًل  هامل     :تفه اجلمفة دملكيمًل  همل تفاه اجلمفاة ال ملالاة رفيال     ل طق  

مثل تفه اجلمفة، رف  ممل م  من الصدلد يف احلكمللاة  ا  كانهامل مان قبيال إرماملل       
الف ظ يف مثفل  ح كانهمل من قبيال اإ املد حإلقاملء مامل هاا مثال تفاه اجلمفاة ال ملالاة          

 .:رفيل 
يف ن   اللفاظ،   -ب اهلدالة م ل تعملىل حرف   ّ  دمللت ش لكان دضار طف 

 من قبيل اإن ملء، فضًل رن كانل إن ملء درملء  مللق آن. -ر د إلقملنل تفه اجلمفة
ب مان ملاملنل   3لة افيف امللا  ب1احمن ذلاه ل ها  التفمال فيمامل ذكا ال اللايد       

 ل فَّال   اْلح مهادر ]فول ااملتحبملص الق اءسبب قملل فيهمل: افيجاا إن ملء احلمد  قالال:  
                                                           

   ن الليد رف  الطبملطبملن  اليزد ا ن الليد ربد الع يم  ن إ  اهيم االليد حممد كمل م ب 1ا
 األنواملر .  لف ايح  املكملساب  العا حس الااثق . تعفيقاة    مان آثاملرال:   هاا.. 1212تفرلح حشدتال  ح

 اذاص   ال جاف  حتاايف يف  حال ها .  األم  اوتممل  وااا رسمللة. حالصاوي   التعملدل يف رسمللة
حدفن فيهمل شفف واملم  رما ان    ها 1333 س ة روب 23  ب من لاأ الثلثملءال نة حداء اجل 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%B1%D8%AC%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%B1%D8%AC%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/1337_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1337_%D9%87%D9%80
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حإن ملء طفب اهلدالة يف  ب2ا[ال َّد يِم ال َّدهم ِن]حان ملء املدح يف  ب1ا[اْلع ملل م    ر بِّ

 انته . ب3احش ل مليف قود الق آنية م  ذلهب ب.اط اْلمرلهت ق يم ههد ن مل الوّ ا]
فإنه قد ر فت ردأ متملمية ذله القود  مللق آن، ساااء كاملن   حاا الطالياة      

  ح كملن   حا املقملرنة.
نعم عكن  ن لدرا اإنلملنر ر َّل جبمفة ق آنية مثل قالل يف الق ااص  ح يف غاريال   

 .. إىل آش ال. ب1ا[ه د لهت   مل ِإذه   عهد  ُقُفا    مل ترِزغه ل مل ر  َّ  مل]
 رين حمكيمًل  همل الق آن.فة  ذله رن كانهمل مجفًة ق آنية،  لكن خت ج اجلم 

ش لقملل: إّن الدرملء  ملجلمفة الق آنية ش خي ج اجلمفة رن كانهامل يف داد ن لاهمل    
مثال   ب1اكمامل  ن الادرملء  بيات مان ال اع       :ه  تفه اجلمفة الق آنية ال ملالة رفيل 

 إىل آش ال. ب6ا تملكملبقالل: ااهل  ربدال العملم   
ش خي واال راان كاناال ذلااه البياات الااذ  قمللاال ذلااه ال ااملر ، حإمناامل لتاواال       

يااكملل لااا كااملن اقااق الق آنيااة م اطاامًل  قوااد احلكمللااة  ع اا  اسااتعمملل الف ااظ    اإ
 .:الوملدر  مللف ظ ال ملال رفيل 

 فل مملن   مان  : ّممل لا كملن من قبيل اإ ملد حإلقملء مثل ذله الذ  نزل رفيل 
 

                                                                                                                                      

االليد حممد كامل م اليازد .. ساريتل حديملتال/ كملمال       ._ يف م قد اإمملأ رف  ن يمله  ا
 . سفمملن اجلبار ب

 .1سارس احلمد: ب 1ا
 .2: احلمد ب سارس2ا
 .131/ 2ب الع حس الاثق  لفليد اليزد : 3ا
 .3ب سارس آل رم ان: 1ا
  ياه   من الدم ق  احلكم  هملنئ  ن احللن حها: ها يط   يت لر لب إىل     نؤاس ب1ا

ب. ل  ا :  رياملن ال ايعة:    هاا 212ا تاايف يف راملأ  هااب ح 111ا سا ة  حلاد . العبملس  العو  يع اء
1/332. 

 ب تكمفة البيت ال ع  : مق ا  مللذناب حقد روملكمل.6ا

http://ar.wikipedia.org/wiki/199_%D9%87%D9%80
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 إ ملد ذله املثل قملمدًا  ل مع ملال الدرملنّ .
إ ملد املثل، حإن ي لكن قملمدًا  ال  ألنمل نقال: ش لك   يف اقق الق آنية جمّ د 

املمملثفاة حا ملكااملس،  ال ش ااد ماان قواد املمملثفااة حا ملكااملس، فيكاان ال  اا  إىل ذلااه     
الف ظ املمملثل ن  ًا استقلليمًل، حها ش  تم  ما  قوادال مع املال ، لكاان ال  ا  إليال       

 دي  ذ ن  ًا آلّيمًل حهممل ش  تمعملن يف حادد.
حه   نه لقملل إّن مادحر   -توّح  اشوتممل  لعفهمل -نعم، ه مل دراى  ش ى 

 هااا  ّناال تعااملىل لر  اائ طفااب اهلدالااةمثال هااذال اجلمفااة م اال تعااملىل لااي  املاا اد  هامل   
إىل  ب1امن  ّحل ال ملاة دت  البلامفة   -حاهلل العملي - ل امل اد  -تعملىل رن ذله -

 آش  ال ملاة، ها: تعفيم العبملد كيف لقالان؟
 * ال َّد يِم ال َّدهم ِن الفَّل    لهِم]حلكان حمّول ذله ها  م  العبملد  فن لقالاا 

 .. إىل آش ال. [اْلع ملل م    ر بِّ ل فَّل  اْلح مهدر
امللفم   افن لقالااا: كاذا حكاذا، يف      :فها من هذال اجلهة يبيل  فم  ال    

 الدرملء ال لن .  
 ُقاله ]ح م ح من هذا يف ذله ممل قد مردِّر  مان اللاار  املألم   امللقال مثال:      

ح اا   ب1ا[ال َّاملسِ    ا  بِّ    ررااذر  ُقله] ب3ا[اْلك ملف  رحن    لُّه مل ل مل ُقله] ب2ا[  د ٌد الفَّلر هرا 
ذله من اآللاملص حاللاار، حدي  اذ لكاان دمللال داملل الادرملء ح قياة األذكاملر، يف          

احلكمللاة، حلكاان داشال يف ال ازا  املتقاّدأ يف ساملن  األذكاملر        ردأ كانل مان  املب   
  رين لزحأ قود املع    همل،  ح ك مللة الف ظ اجملّ د.

 اههاد ن مل ]ح  ملءأ رفا  ذلاه ش لبقا  إياكملل يف ماحة طفاب اهلدالاة يف قالال:         
 

                                                           

 ب    م  دشال البلمفة.1ا

 .1: التاديد ب سارس2ا
 . 1: الكملف حن ب سارس3ا
 .1: ال فق ب سارس1ا
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 حإمنهمل اإيكملل يف  ّن ذله ها املتعّين  ح  نل ها األفضل. ب1ا[اْلمرلهت ق يم  الوِّ  اط 

هذا، حلكن هذال الدراى إّنممل عكن إمتملمهامل يف ال ملااة دحن مامل اياتمل رفا       
ب فإنهاامل اتااملج إىل احلكمللااة  ملل لاابة إىل ل  ااة سااارس التاديااداألما   اامللقال مثاال ا 

 ب،  ل  ملل لبة إىل ممل  عدهمل، لكانل مقاًش لذله القال.قلا
حلا  ملل لابة إىل ال ملااة،  ال دّتا  األحاما  الاااردس        -   ن هذال الدراى رف

ش تلفم رن إيكملل اوتممل  الفحامل   اشساتقلل  حاآللا ،     -يف األدرية اخلملمة
فإن املتكفهم  تفه اجلمفة املفمار  همل إن ق و د   همل املمملثفة حا ملكملس ململ ُ م   ل،  راين  

يف مقاملأ التعفايم كاملن ال  ا  إليهامل اساتقللّيمًل،         ل ذله الف ظ الذ  مدر من اآلم 
 حها ش  تم  م  قود إن ملء الدرملء  همل لكان ال    إليهمل دي  ذ آلّيمًل.

حلااا ي لقوااد  هاامل املمملثفااة حا ملكااملس، ي لكاان ممتااثًل لااذله األماا ؛ لتاقهااف   
 امتثمللل رف  قود املمملثفة حا ملكملس.

  ملفملس املذكارس،  فن لقملل:حش ل دف  اإيكملل إش  ململ   من امل 
 إّن الف ظ ش يبهة يف كانل مقوادًا لفمكفف الادار ، غمللتال  ّنال قواد آلا  ،     

حش مملن  من  نه لقود ا ملكملس حاملمملثفة لف ظ آش   ذله الف اظ الواملدر املقوااد    
 آلًة إ ملد املع  ، ن ري ممللا قود يف  ث ملء ق اءتل إ مل  اآلش .

ار  فن  عل هذال اجلمفة اخلملمة آلة يف إن ملء درملنال،  حإن ي ت فقل: إّنل مفم
فإذا درمل رّ ل  تفه اجلمفة كملن قد قود إ ملد املمملثفة، حقود  ل الدرملء، فيحول 

 اشمتثملل، ح تم  القودان.
حهكذا احلملل يف اجلمفة الق آنية الاخ سايقت لتعفايم العباملد  نه لتعّبادحا  هامل،       

 الاا َّدهم ِن الفَّاال    لهااِم]ى املااذكارس، فااإذا قااملل كماامل يف ال ملاااة ،   ااملءأ رفاا  الاادرا 
إىل آش  ال ملاة قملمدًا  ذله امتثملل  م ال، كملن قد  حودهمل قملمادًا  هامل    [ال َّد يِم

مع ملهمل، فكملن قملمدًا لفجهت  وهة إ ملد الف ظ حوهة إ ملد املع  ، حش ماملن  مان   

                                                           

 .1: احلمد ب سارس1ا
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فاال ش للاافم ماان اوتماامل  اجلهاات ، حلك اال ش خيفااا راان تكفهااٍف حتعّلااف ،  اال لع  
 إيكملل اوتممل  الفحمل  .

حعكن  ن لقاملل: إّن دقيقاة القا آن، كغاريال مان اخلطاب حاجلمال الكلمياة،          
 :لي  ها ربملرس رن ذله ال خ  من الف ظ الذ  ق    ل وربنيل    ال   

 ل إّن ذله ال خ  فا د مان  فا ادال، حلاي  هاا إشه ذلاه الكفها  الطبيعا  مان          
ذله الكالأ املا  هم  اذله الت  ايم اخلاملص الاذ  كاملن إ املدال  عا  إ املد ذلاه            

الطبيعاّ   إ املد    إ املد رفا  مامل هاا ال افن يف      :الف ظ اخلاملص الاذ  نازل رفيال     
 ف دال.

ذله ال  د ق آنمًل حإن قود  ل فإذا  حود اإنلملن ف دًا من ذله الكلأ، كملن 
 إن ملء مع ملال، فيممل لوّ  فيل ذله، كممل يف ال ملاة.

نعم، ش  ّد من قود كانل ف دًا من ذله الكفّ  فيممل لكان م صكمًل  ي ال ح ا    
 غريال من الكلأ.

 ّممل ممل لكان طتومًل  ل ففعفهل ش حيتملج إىل قود كانل ف دًا لال، كمامل ذكا حال يف    
  دكملأ كتمل تل.

 الاا    ن قود ال  دلة ش ل مليف قود الدرملء  ذله ال  د. حمن

حم ل ل ه  له  ن ملفلة كاان الف اظ ق آنامًل ليلات م اطاة  ملساتعمملل الف اظ         
  مللف ظ.

ليكاااان مااان  اااملب احلكمللاااة    :حش  إ اااملد مثااال ال اااخ  ال اااملال رفيااال   
 حاشستعمملل  ح من  ملب املمملثفة حا ملكملس.

  الكلأ، حلك   يف اقهق ال  دلاة قواد    ل ه  من  ملب إ ملد ال  د من كفه
 امتثملل ذله األم  املتعفهق  ذله الكف  الطبيعّ .

حمن الاا    ّن قود الدرملء  اذله ال ا د مان ذلاه الكفا  امتثاملًش لألما          
 املتعفهق  ل، لي  فيل يملنبُة اوتممل  الفحمل   فلدظ، حتفمل.  
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 س يف الولس  ح يف غريهمل. حهكذا احلملل يف األذكملر حاألدرية اخلملّمة الاارد

نعم يف لزحأ قواد مع ملهامل  ح كانال هاا األفضال: مامل تقادأ ذكا ال مان ال ازا            
 املتقدأ.

حاألق ب ك مللة اإتيملن  هامل  ادار   م هامل املتعفاق  هامل حإن يا ت فلاّم ذلاه         
 قودًا إمجمللهيمًل ملع ملهمل فإنل ش م ملدة يف اشمطلح، حاهلل العملي. 

                                                         
 ها1331/ ر ي  األحل/ س ة 23                                                          

 د رال  قّل الطفبة دل  احلف                                                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 434 | يف قصد معاني ما ُيقرأ يف الصالة ..
 

 موملدر التحقيق

 الق آن الك لم. .1

 .لب ملن- ريحص /لفمطبارملص التعملر  دار ،األم  حملن الليد ،ال يعة  ريملن .2

 .2 الطبعة  ها 1113 لب ملن  ريحص /الافملء مؤسلة، اجملفل ، األناار حبملر .3

 إدياملء  b البيات  آل مؤسلاة ، الك ك  رف  ال يح ا قق، املقملمد وملم  .1
 .1 الطبعة  ها 1113/ قم/ الصاث

/ اإساالمية الكتااب دار، ال ج اا  دلاان حممااد ال اايح، الكاالأ وااااه  .1
 .الثملنية الطبعة ش 1361 /طه ان

 .م هد يف الليملدة جل ة، الليملد  م هد دليل .6

 قم-الق    ذح  : ال ملي   ،اجلبار  سفمملن كململ ،اليزد  كمل م حمّمد اللّيد .3

 .1 الطبعة /قم /امل ر   اهلل آلة مكتبة، احلدلد     ا ن، البلغة نهج ي ح .3

 التمل عاة  اإسلم  ال    مؤسلة، اليزد  كمل م حممد الليد، الاثق  الع حس .3
 .1 الطبعة ها 1113/ قم/ مدرس  جلمملرة

 .1الطبعة/ كتملب  لتملن/ قم يف العفمية احلااس ن   مكتب، الغطملء ك ف .11

 التمل عااة اإساالم  ال  اا  مؤسلااة، اهل ااد  ال مل اال ال اايح، الفثااملأ ك ااف .11
 .1 الطبعة ها 1116/ قم/ مدرس  جلمملرة

 .1الطبعة ها1111/ قم/ ال ك  دار، الت تملاان  الدلن سعد، املعملن  طتو  .12

 إديااملء b البياات آل مؤسلااة، العااملمف  حممااد اللاايد، األدكااملأ ماادارال .13
 .1 الطبعة  ها 1111 /قم /الصاث

/ ال عمااملن مطبعااة، العفاااأ حباا  مهااد  اللاايدب، ال ج يااة الاادرسا م  امااة .11
 .ها 1333 /ال جف

/ العفميااة الكتااب دار، ال يلاامل ار  الثعااملل  م وااار أل اا ، الااده  لتيمااة .11
 .1الطبعة  أ 1333/ لب ملن  ريحص

 
 



433 |  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  


	1
	دراسات علمية - ج06 - ، مجلسة تعنى بالأبحاث التخصصية في الحوزة العلمية - المدرسة العلمية (الاخوند الصغرى) في النجف الأشرف

