احلدي٨م اعمرؾمل
ذم ُمٜمٔمور
ُمدرؾم٦م اًمٜمجف اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمٕم٤مسة

م.م اُم٤مل طمسلم قمٚموان

ا.م.د.قمكم ظمْمػم طمجي

شموـمئ٦م:
اظمذ احلدي٨م اعمرؾمل ُمٙم٤مٟم٤م واؾمٕم٤م ذم اًمبح٨م اًمٗم٘مٝمي ذم اًمدرس اًمٕم٤مزم ذم اعمدرؾم٦م
اًمٜمجٗمٞم٦م و ذًمك ًمٕمدة أؾمب٤مب يمام يراه اًمبح٨م يتجغم ذم آيت:
ً -1مٙمثرة اًمرواي٤مت اعمرؾمٚم٦م ذم شمراث اًمرواة إُم٤مُمٞملم ٓؾمٞمام ُمدار اإلمج٤مع اًمّمٖمػم
يم٤مًمبز ٟمٓمي واسمن ايب قمٛمػم وصٗموان وهم ُمدار صم٘م٦م أٓئٛمه (قمٚمٞمٝمم اًمسالم))وأئٛم٦م احلدي٨م
وٟم٘م٤مد اًمرضم٤مل
 -2اطمتواء اًمٙمت٥م احلديثٞم٦م اعمٕمتؼمة قمٜمد آُم٤مُمٞم٦م قمغم اعمراؾمٞمل ٓؾمٞمام يمت٤مب ُمن
ٓحيرضه اًمٗم٘مٞمه
 -3اـمالق ُمّمٓمٚمح اعمرؾمل قمغم إطم٤مدي٨م اعمِمؽميم٦م ذم اعمٗمٝموم يم٤معمٕمْمل واعمٜم٘مٓمع
مم٤م ي١مدي إمم شمِم٤مسمه اعمّمٓمٚمح قمٜمدهم.
وًمذا ؾمٞمخت٤مر اًمب٤مطمث٤من صمالصم٦م ٟمامذج ًمبح٨م اعمرؾمل ذم سمح٨م اًمسٞمد حمٛمد رض٤م اًمسٞمست٤مين
آول :يتٕمٚمق سمٛمراؾمٞمل اًمِمٞمخ اًمّمدوق.
واًمث٤مين :يتٕمٚمق سمٛمراؾمٞمل اسمن ايب قمٛمػم.
واًمث٤مًم٨م" يتٕمٚمق سمٛمراؾمٞمل اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد وارضاسمه.

أوٓ:اعمرؾمل ًمٖم٦م واصٓمالطم ً٤م:
1ـ اعمرؾمل ًمٖم ً٦م:
واعمرؾملُ -:م٠مظموذ ُمن اًمبٜم٤مء ًمٚمٛمجٝمول أرؾمل وهوُ ،من اإلرؾم٤مل ،وأصٚمه اإلـمالق
وقمدم اًمت٘مٞمٞمد وُمٜمه أرؾمٚم٧م اًمٙمالم أي أـمٚم٘مته ُمن همػم شم٘مٞمٞمد( )1ىم٤مل شمٕم٤مممَ ( :أٟمَّ٤م َأ ْر َؾم ْٚمٜمَ٤م
َّ
لم َقم َغم ا ًْمٙمَ٤مومِ ِري َن)(.)2
اًمِمٞمَ٤مـمِ َ
وىمد ي٘م٤مل ٟم٤مىم٦م ُمرؾمٚم٦م ،ومجع اعمرؾمل ُمراؾمٞمل ،وؾمٛمي اعمرؾمل ُمرؾمال إلـمالىمه ٓن
اًمراوي ٓ ي٘مٞمده ،وم٘مد يرؾمل اًمرواي٦م ظم٤مًمٞم٦م ُمن ؾمٜمده٤م اعمتّمل.
يٓمٚمق اعمرؾمل قمٜمد قمٚمامء اًمٚمٖم٦م ويراد ُمٜمه اطمد اعمٕم٤مين آشمٞم٦م ،وهي:
اعمٕمٜمى آول :اإلرؾم٤مل سمٛمٕمٜمى آـمالق وقمدم اعمٜمع سمدًٓم٦م ىموهلمَ :أ ْر َؾم َل اًمٌم َء ،
َأـمٚم َ٘مه ،وأمحٚمه)( )3وسمدًٓم٦م ىمول اسمن ُمٜمٔمور ان آرؾم٤مل سمٛمٕمٜمى آـمالق وُمثل ًمه سم٘موًمه
سمٞمدي ـم٤مئر وم٤مرؾمٚم ُته :أي ظمٚمٞم ُته  ،وأـمٚم٘م ُته)(.)4

ً .مس٤من اًمٕمرب 286 /11

1

ُ .مريم .83/

2

ً . 3مس٤من اًمٕمربُ ،285 / 11 :م٤مدة رؾمل.
 . 4آزهري  ،هتذي٥م اًمٚمٖم٦مً ، 394 / 12 :مس٤من اًمٕمربُ ،285 / 11:م٤مدة رؾمل.

اعمٕمٜمى اًمث٤مين:
آرؾم٤مل سمٛمٕمٜمى اًمتٗمرق أي اعمجيء اًمدومٕمي سملم آؿمٞم٤مء او اًمٌمء اًمواطمد وسمدًٓم٦م
ىموهلم ضم٤مءت آسمل َأ ْر َؾم٤مًٓ  ،واذا ضم٤مء ُمٜمٝم٤م َر َؾم ٌل سمٕمد َر َؾمل  ،واإلسمل – اذ وردت اعم٤مء وهي
يمثػمة – وم٤من اًم٘مٞمم هب٤م يتور ُده٤م احلوض َر َؾم ً
ومتزدطمم قمغم
ال سمٕمد َر َؾم ٍل وٓ يورده٤م مجٚم٦م
ُ
احلوض وٓ شمروى))(.)5
اصٚمه:اًمرؾمل هو اًم٘مٓمٞمع ُمن يمل رء  ،واجلٛمع إرؾم٤مل))(.)6
وقمٚمٞمه يٙمون
َّ
واُم٤م ُمن طمٞم٨م آؾمتٕمامل وم٘مد شمٓمٚمق قمغم همػمه ويستٕمٛمل ذم اًمٜم٤مس شمِمبٞمٝم ً٤م  ،ي٘م٤مل:
اًمٜم٤مس إرؾم٤مًٓ أي أومواضم ً٤م وومِ َرىم ً٤م ُمت٘مٓمٕم٦م  ،يتٚمو سمٕمْمٝمم سمٕمْم ً٤م
دظمل ُ
اعمٕمٜمى اًمث٤مًم٨م :اإلرؾم٤مل سمٛمٕمٜمى اإلرساع.
اًمر ْؾم َل شمدل قمغم آٟمبٕم٤مث وآُمتداد(.)8
أصٚمه أن َّ
يم٘موًمٜم٤م :سمٕمػم َر ْؾم َل :أي ؾمٝمل اًمسػم

()9

 . 5اعمّمدر ٟمٗمسهُ ،391 / 12 :م٤مدة رؾمل
ً . 6مس٤من اًمٕمربُ ، 281 / 11 :م٤مدة رؾمل
 . 7اعمّمدر ٟمٗمسهُ ،281 / 11:م٤مدة رؾمل
 . 8ظ :امحد اسمن وم٤مرس ُ ،مٕمجم ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦مُ ،394 / 2 :م٤مدة رؾمل.

()7

وأسمل َُم َر ٌ
ومجٕمٝم٤م ُمراؾمٞمل ٌ
اؾمٞملُ :مٜمبٕمث ٌ٦م أٟمبٕم٤مصم ً٤م ؾمٝم ً
ال(.)10
واُم٤م ِ
اعمر َؾم٤مل ومٞمٓمٚمق قمغم اًمٜم٤مىم٦ماًمسٝمٚم٦ماًمرسيٕم٦ماًمسػم،وهذا ُم٤مقمٚمٞمه آؾمتٕمامل ،اذ
وردت ذم ىمّمٞمدة يمٕمببٜمزهػم يمام وردت ذم يمت٤مب اًمراهم٥م آصٗمٝم٤مين(.)11
أضح٧م ؾمٕم٤مد سم٠مرض ٓ يبٚمٖمٝم٤م إٓاًمٕمت٤مق اًمٜمجٞمب٤مت اعمراؾمٞمل.
اعمٕمٜمى اًمراسمع :آرؾم٤مل ُمن آؾمؽمؾم٤مل :سمٛمٕمٜمى آـمٛمئٜم٤من ي٘م٤مل:اؾمؽم َؾم َل اًمٞمه :أي
اٟمبسط  ،واؾمت ْ٠مٟم ََس))

()12

واًمذي ئمٝمر ُمن ظمالل هذه اعمٕم٤مين اعمت٘مدُم٦م عمٗمردة اعمرؾمل اهن٤م اىمرب ُم٤مشمٙمون امم حمل
طم٤مضمتٜم٤م وسمحثٜم٤م اٟمام هو اعمٕمٜمى اًمث٤مين واًمذي طمددٟم٤مه سم٤مٓـمالق اًمؽمشمٞمبي واًمدومٕمي سمام يِمٙمل
ـمري٘م ً٤م ُمؽماسمٓم ً٤م ًمٚموصول امم ُمّمدره.

 . 9اجلوهري  ،اًمّمح٤محُ 1709 / 4 :م٤مدة رؾمل.
 . 10اًمراهم٥م آصٗمٝم٤مين  ،اعمٗمردات.195:
 . 11اًمراهم٥م آصٗمٝم٤مين  ،اعمٗمردات.195 :
 . 12اجلوهري ،اًمّمح٤محُ ،1709 /4 :م٤مدة رؾمل :ظ :اًمٗمػموز أسم٤مدي  ،اًم٘م٤مُموس اعمحٞمط.384 / 3 :

 -2اعمرؾمل اصٓمالطم٤م:
ًم٘مد قمرف اًمٕمٚمامء واعمحدصمون احلدي٨م اعمرؾمل سمتٕمريٗم٤مت اشمٗم٘م٧م قمغم إقمم إهمٚم٥م ذم
ُمْمٛموهن٤مُ ،من ذًمك شمٕمريف اخلٓمٞم٥م اًمبٖمدادي٧م436هـ سم٘موًمه ُم٤م اٟم٘مٓمع إؾمٜم٤مده سم٠من يٙمون ذم
رواشمه ُمن مل يسٛمٕمه ُمن وموىمه))(.)13
وهذا اًمتٕمريف ىمد أؿم٤مر إمم آٟم٘مٓم٤مع أًمسٜمدي وإؾم٘م٤مط راو ُمن اًمسٚمسٚم٦م اًمسٜمدي٦م ،وىمد
اشمٗمق ُمٕمه اسمن طمزم اًمٔم٤مهري ت456هـبٕمد أن طمدد اعمرؾمل سم٘موًمه :هو اًمذي ؾم٘مط أطمد
رواشمه وسمٞمٜمه وسملم اًمٜمبٞمّمٜم٤مىمل واطمد ومّم٤مقمد ًا))(.)14
وىمد شم٤مسمع اسمن اًمّمالطم٧م643هـ أوًمئك وُم١ميمدا ذم ُم٘مدُمته هذا اإلؾم٘م٤مط وُمٕمروم٤م
ًمٚمحدي٨م اعمرؾمل سم٠مٟمه :هو احلدي٨م اًمذي ؾم٘مط ُمٜمه اًمّمح٤ميب اًمراوي قمن اًمٜمبي صغم اهلل قمٚمٞمه
وؾمٚمم)(.)15
ووضحه سم٠مٟمه سمرومع اًمت٤مسمٕمي إمم اًمٜمبي (صغم اهلل قمٚمٞمه واًمه)أُم٤م اًم٘م٤ميض اًمبٞمْم٤موي ت
 660هـ وم٘مد وصف احلدي٨م اعمرؾمل حمدد َا ًم٘موًمهُ :م٤م رواه اًمت٤مسمٕمي قمن اًمٜمبي (صغم اهلل قمٚمٞمه

 .اًمٙمٗم٤مي٦م ذم قمٚمم اًمرواي٦م /ص17

13

 .إطمٙم٤مم ذم أصول إطمٙم٤مم2/2،

14

15

ُم٘مدُم٦م أسمن اًمّمالح48،

واًمه)ىموٓ أو ومٕمال أو شم٘مريرا( ،)16ذم طملم أوضمز اجلرضم٤مين ت816هـذًمك سم٘موًمه ُم٤م أؾمٜمده
اًمت٤مسمٕمي ....إمم اًمٜمبي (صغم اهلل قمٚمٞمه واًمه)ُمن همػم ذيمر اًمّمح٤ميب))( .)17وىمد أدمه إُم٤مُمٞم٦م ادم٤مه
اًمٕم٤مُم٦م ٟمٗمسه سمتحديد اعمّمٓمٚمح وم٘مد سملم اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين ت 965هـٝمذا اعمّمٓمٚمح سم٘موًمه :وهو ُم٤م
رواه قمن اعمٕمّموم ُمن مل يدريمه))(.)18
يمٛمـ٤م قمرومه اًمِمٞمخ اًمبٝم٤مئي ت1031ه٩م سم٘موًمه اٟمه إؾم٘م٤مط ؾمٚمسٚم٦م اًمسٜمد ُمن أوًمـٝم٤م أو
آظمرهـ٤م))(.)19
أُم٤م اًمسٞمد اًمداُم٤مد ت 1041هـٗمذيمر أن احلدي٨م اعمرؾمل هو ُم٤م رواه قمن اعمٕمّموم ُمن مل
يدريمه سم٢مؾم٘م٤مط ـمب٘م٦م أو ـمب٘م٤مت ُمن اًمبلم( )20وىمد طمدا ذًمك اًمِمٞمخ اًمٓمرحيي ت1081إمم
اًم٘مول :إذا ؾم٘مط ُمن آظمر اًمسٚمسٚم٦م أو مجٞمٕمٝم٤م يسٛمى ُمرؾمالً))( .)21وُمن ظمالل اؾمتٕمراض

ُ .مٜمٝم٤مج إصول198 /3 ،

16

 .اًمتٕمريٗم٤مت171 ،

17

 .اًمدراي٦م ،ص47

18

 .اًموضمزة ذم اًمدراي٦م ،ص.4

19

 .اًمرواؿمح اًمساموي٦م172-171 ،

20

 .ضم٤مُمع اعم٘م٤مل ،ص4

21

اًمتٕم٤مريف اًمتسٕم٦م ٟمجد أهن٤م شمٚمت٘مي ذم ٟم٘مٓم٦م واطمدة وهي آؾم٘م٤مط ذم اًمٓمب٘م٤مت أو ُم٤م يٕمؼم قمٜمه
سمٗم٘مدان آشمّم٤مل ذم اإلؾمٜم٤مد

(.)22

طمجٞم٦م احلدي٨م اعمرؾمل قمٜمد ُمذه٥م آُم٤مُمٞم٦م:
وم٘مد ذه٥م قمٚمامء إُم٤مُمٞم٦م سمِم٠من طمجٞم٦م احلدي٨م اعمرؾمل قمغم ىموًملم

()23

اًم٘مول آول:
احلجٞم٦م واًم٘مبول ُمٓمٚم٘م٤م إذا يم٤من اعمرؾمل صم٘م٦م وُمثٚموا ًمه سمٛمراؾمٞمل اسمن أيب قمٛمػم( .)24وهذا
يٕمٜمي اًم٘مبوًمٞم٦م اعمٓمٚم٘م٦م ًمٚمحدي٨م اعمرؾمل ُمنموـم٦م سم٤مًمواؾمٓم٦م اًمث٘م٦م وم٘مد ذيمر اًمٗم٤مضل أيب ت
ُ .مذاه٥م اإلؾمالُمٞملم ،ص239

22

 .أؿم٤مر إؾمت٤مذ صم٤مُمر اًمٕمٛمٞمدي إمم أن ًمألُم٤مُمٞم٦م صمالصم٦م أىموال ذم احلدي٨م اعمرؾمل هي:

23

أ ــ اًم٘مبول ُمٓمٚم٘م٤م ،وىمد ذه٥م إًمٞمه أمحد سمن حمٛمد سمن ظم٤مًمد اًمؼمىمي وأسموه
ب ـ اًمرد ُمٓمٚم٘م٤م وٟمسبه اًمِمٞمخ اعم٤مُم٘م٤مين إمم اًمِمٞمخ اًمٓمود واعمح٘مق احلكم واًمٕمالُم٦م احلكم واًمِمٝمٞمدين إول
واًمث٤مين وقمٚمق إؾمت٤مذ اًمٕمٛمٞمدي قمغم هذه اًمٜمسب٦م سمٕمدم اًمّمح٦م ،سمل وطمس٥م ظمالف ذًمك إذ وضمد إؾمت٤مذ
اًمٕمٛمٞمدي أن اًمِمٞمخ ىمد سح سم٤معمراؾمٞمل ذم ؾم٤مئر يمتبه اًمروائٞم٦م ويمذًمك اًمِمٝمٞمدين ذم اًمذيمرى وذح اًمبداي٦م.
ويبدو ًمٚمب٤مطمث٤من أن هذه اعمس٠مًم٦م ومٞمٝم٤م شم٠مُمل.
ج ــ اًمتٗمّمٞمل سملم أن يٙمون اعمرؾمل ُمٕمرووم٤م سم٠مٟمه ٓ يرؾمل إٓ ُمع اًمواؾمٓم٦م سمٛمراؾمٞمل اسمن أيب قمٛمػم وسملم ُمن مل
يٕمرف سمذًمك ومٞم٘مبل إول ويمذًمك اًمث٤مين سمنمط أن ٓ يٙمون ًمه ُمٕم٤مرض وهو ىمول اًمِمٞمخ اًمٓمود وص٤مطم٥م
اًم٘مواٟملم .يٜمٔمر احلدي٨م اعمرؾمل سملم اًمرومض واًم٘مبول،ص .142-141وسمٜمٔمر ُمّم٤مدره.

سمٕمد672هـ وهو ُمن شمالُمذة اعمح٘مق احلكم إن إصح٤مب قمٛمٚموا سمٛمراؾمٞمل اًمبزٟمٓمي))( )25وٟمص
قمغم ذًمك اعمح٘مق اًمٙمريمي ت 940هـب٘موًمه وٓ يٕمٛمل أصح٤مسمٜم٤م ُمن اعمراؾمٞمل إٓ سمام قمرف إن
ُمرؾمٚمه ٓ يرؾمل إٓ قمن صم٘م٦م يم٤مسمن أيب قمٛمػم ،وأيب سمّمػم ،وأسمن سمزيع .و زرارة سمن أقملم ،وامحد
سمن أيب ٟمٍم اًمبز ٟمٓمي ،وٟمٔمرائٝمم ممن ٟمص قمٚمامء إصح٤مب واًمذي أظمذٟم٤مه سمٛمِم٤مومٝم٦م ذم
ُمراؾمٞمل اعمت٠م ظمرين ُمن أصح٤مسمٜم٤م ،اًمٕمٛمل سمٛمراؾمٞمل اًمِمٞمخ مج٤مل اًمدين )26())......وًمٕمل أؿمٝمر
اعمراؾمٞمل ُمراؾمٞمل اسمن أيب قمٛمػم( .)27وهو ُمن أصح٤مب آُم٤مم اًمرض٤م ؾمالم اهلل قمٚمٞمه وًمذًمك
ضمٕمٚم٧م ُمراؾمٞمٚمه ذم طمٙمم اعمس٤مٟمٞمد ٕٟمه ٓ يروي آ قمن صم٘م٦م وىمد ذيمر ذًمك اًمٗم٘مٝم٤مء ُمن
اعمت٘مدُملم واعمت٤مظمرين أُمث٤مل:
 .ظم٤ممت٦م ُمستدرك اًموؾم٤مئل499/5 ،

24

 .يمِمف اًمرُموز452/1 ،

25

 .رؾم٤مئل اًمٙمريمي 43-44/3 ،يمام ٟمص قمغم ذًمك اًمِمٝمٞمد إول 786هـ ىمبٚم٧م إصح٤مب ُمراؾمٞمل اسمن

26

أيب قمٛمػم وصٗموان سمن حيٞمى وأمحد سمن أيب ٟمٍم اًمبزٟمٓمي ٕهنم ٓ يرؾمٚمون إٓ قمن صم٘م٦م) اًمذيمرى ،ص4
 .ىم٤مل اًمٜمج٤مر :حمٛمد سمن أيب قمٛمػم زي٤مد سمن قمٞمسى ،أسمو إمحد آزدي ُمن ُموازم اعمٝمٚم٥م سمن ايب صٗمرة،

27

سمٖمدادي إصل واعم٘م٤مم ًم٘مي اسم٤م احلسن ُموؾمى (قمٚمٞمه اًمسالم) وؾمٛمع ُمٜمه أطم٤مدي٨م يمٜم٤م ُمن يٕمْم٤م وم٘م٤مل ي٤م أسم٤م
أمحد وروي قمن اًمرض٤م (قمٚمٞمه اًمسالم) ،ضمٚمٞمل اًم٘مدر قمٔمٞمم اعمٜمزًم٦م ومٞمٜم٤م وقمٜمه اعمخ٤مًمٗملم ويم٤من ىمد طمبس أي٤مم
اًمرؿمٞمد ...وروي اٟمه طمبسه اعم٠مُمون طمتى وٓه ىمْم٤مء سمٕمد اًمبالد ،وىمبل أن أظمته دومٜم٧م يمتبه ذم طم٤مًم٦م اؿم٤مره٤م
ويموٟمه ذم احلبس أرسمع ؾمٜملم ومٝمٚمٙم٧م اًمٙمت٥م ،وىمٞمل سمل شمريمتٝم٤م ذم همرومه ومس٤مل قمٚمٞمٝم٤م ،ومٝمٚمٙم٧م ومٛمدت ُمن
طمٗمٔمه ومم٤م يم٤من ؾمٚمف ًمه ذم أيدي اًمٜم٤مس ،ومٚمٝمذا أصح٤مسمٜم٤م يسٙمٜمون إمم ُمراؾمٞمٚمه.
ص.))326

رضم٤مل اًمٜمج٤مر،

اًمٕمالُم٦م احلكم  726هـواعمح٘مق اًمٜمراىمي ت1245هـواًمِمٞمخ ص٤مطم٥م اجلواهر
ت1266هـواًمِمٞمخ إٟمّم٤مري ت1281هـ)(.)28
اًم٘مول اًمث٤مين:
قمدم احلجٞم٦م ُمٓمٚم٘م٤م(ً .)29م٘مول اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين ت965هـ٤معمرؾمل ًمٞمس سمحج٦م ُمٓمٚم٘م٤م ؾمواء
أرؾمٚمه اًمّمح٤ميب أم همػمه ،وؾمواء اؾم٘مط ُمٜمه واطمدا أم أيمثر وؾمواء يم٤من اعمرؾمل ضمٚمٞمال أم
ٓ))( )30وىمد ذيمر اعم٤مُم٘م٤مين اٟمه رأي مجع يمثػم ُمن إُم٤مُمٞم٦م وُمٜمٝمم اًمِمٞمخ))

()31

ُمراؾمٞمل آئٛم٦م قم٤مُٕم٤مُمٞم٦م
أُم٤م ُمراؾمٞمل أٓئٛم٦م ومٝمي ُمس٤مٟمٞمد ذم اًمواىمع ٓشمّم٤مل اًمسٜمد ذم أطم٤مدي٨م اعمٕمّموم إمم اًمٜمبي
(صغم اهلل قمٚمٞمه واًمه)وىمد يتب٤مدر إمم اًمذهن ُمن ًمٗمظ اعمسٜمد أٟمه ُم٤م ذيمر ومٞمه ؾمٜمد احلدي٨م
سم٤ممجٕمه( )32ي٘مــول:

 .خمتٚمف اًمِمٞمٕم٦م ُ ،5/7مسٜمد اًمِمٞمٕم٦م  ،50/15ضمواهر اًمٙمالم  ،435/2يمت٤مب اًمّمالة 71/1

28

 .ظم٤ممت٦م ُمستدرك اًموؾم٤مئل 499/5

29

 .اًمدراي٦م48 ،

30

ُ .م٘مٞم٤مس اهلداي٦م.)343 -341 /1 ،

31

ُ .مسٜمد اًمرض٤م ع) ،ص13

32

اًمِمٞمخ اًمبٝم٤مئي ت 1031هـ)) :ؾمٚمسٚم٦م رواة احلدي٨م إمم اعمٕمّموم ؾمٜمده وان قمٚمٛم٧م
ؾمٚمسٚمته سم٤ممجٕمٝم٤م ومٛمسٜمد))

()33

ويٕم٘م٥م اًمِمٞمخ اًمبٝم٤مئي أن ُمراؾمٞمل أٓئٛم٦م ذم اًمواىمع ُمتّمل

اإلؾمٜم٤مد إمم اًمٜمبي صغم اهلل قمٚمٞمه وؾمٚمم)ٕٟمه يٕمؼمون قمن رؾمول اهلل صوُمٜمه يستٛمدون
قمٚم وُمٝمم وإطمٙم٤مم اًمتي يٗمتون هب٤م ومٝمي ذم اًمواىمع ُمسٜمده وان مل يٍمطموا سمسٜمدهم وذم ذًمك
روي قمن اًمب٤مىمر (قمٚمٞمه اًمسالم) قمٜمدُم٤م ؾم٤مل قمن احلدي٨م يرؾمٚمه وٓ يسٜمده ،ىم٤مل (قمٚمٞمه
اًمسالم) :إذا طمدصم٧م احلدي٨م ومٚمم أؾمٜمده ومسٜمدي ومٞمه :أيب ،قمن ضمدي ،قمن أسمٞمه ،قمن ضمده،
قمن رؾمول اهلل صٕمن ضمؼمائٞمل (قمٚمٞمه اًمسالم) قمن اهلل قمز وضمل)

()34

وروي قمن ضم٤مسمر،

ىم٤مل:ىمٚم٧م ٕيب ضمٕمٗمر (قمٚمٞمه اًمسالم) إذا طمدصمتٜمي سمحدي٨م وم٠مؾمٜمده زم وم٘م٤مل :طمدصمٜمي أيب قمن
ضمدي ،قمن رؾمول اهلل صٕمن ضمؼمائٞمل قمن اهلل قمز وضمل ويمل ُم٤م أطمدصمك هبذا اإلؾمٜم٤مد))(.)35

 .اًموضمٞمزة ،ص4

33

 .اإلرؿم٤مد ،167/2 ،سمح٤مر إٟموار 288 /46ج11

34

35

 .ؾمٜمد احلدي٨م :اسمن ىموًمويه ،قمن اسمن قمٞمسى ،قمن ه٤مرون سمن ُمسٚمم ،قمن اسمن أؾمب٤مط ،قمن اسمن قمٛمػمة ،قمن

قمٛمرو سمن ؿمٛمر ،قمن ضم٤مسمر ىم٤مل :ىمٚم٧م ٕيب ضمٕمٗمر (قمٚمٞمه اًمسالم) إذ طمدصمٜمي ....سمح٤مر إٟموار 178/2

أُم٤م يمت٤مب ُمن ٓ حيرضه اًمٗم٘مٞمه ًمٚمِمٞمخ اًمّمدوق حمٛمد سمن قمكم سمن سم٤مسمويه اًم٘مٛمي رضوان
اهلل قمٚمٞمه ُمن أهم ضمواُمع احلدي٨م قمٜمد إُم٤مُمٞم٦م ،وًمٙمٜمه يِمتٛمل قمغم قمدد يمبػم ُمن اعمراؾمٞمل
ىمبل اهن٤م شمزيد قمغم صمٚم٨م إطم٤مدي٨م اعموردة ومٞمه(،)36ي٘مول اًمسٞمد اًمسٞمست٤مين.
ًم٘مد ذه٥م مجع ُمن إصح٤مب امم طمجٞمتٝم٤م قمغم ىموًملم:
إول :طمجٞمتٝم٤م ُمٓمٚم٘م٤م ،وهذا ُم٤م ئمٝمر ُمن همػم واطمدُ ،مٜمٝمم اًمِمٞمخ اًمبٝم٤مئي طمٞم٨م ىم٤مل
يٕمد إيراد سمٕمْمٝم٤م :اٟمه ُمن ُمراؾمٞمل اًمّمدوق ذم يمت٤مب ُمن ٓ طمرضه اًمٗم٘مٞمه وىمد ذيمر رمحه اهلل
إن ُم٤م أورده ومٞمه ومٝمو طم٤ميمم سمّمحته وُمٕمت٘مد سمه طمج٦م ومٞمام سمٞمٜمه وسملم اهلل شمٕم٤ممم ومٞمٜمبٖمي ان ٓ
شم٘مٍم ُمراؾمٞمٚمه قمن ُمراؾمٞمل اسمن ايب قمٛمػم وان شمٕم٤مُمل ُمٕم٤مُمٚمتٝم٤م وٓ شمٓمرح سمٛمجرد اإلرؾم٤مل(.)37
اًمث٤مين :طمجٞم٦م ُم٤م يم٤من ُمسٜمدا ُمٜمٝم٤م امم اعمٕمّموم سمّمٞمٖم٦م ضمزُمٞم٦م دون همػمه ،وهذا ُم٤م ذه٥م
اًمٞمه اًمسٞمد اعمح٘مق اًمداُم٤مد (ىمدس رسه) طمٞم٨م قمٚمق قمغم يمالم ُمن اؾمتدل قمغم طمجٞم٦م اعمرؾمل
ُمٓمٚم٘م٤م سم٠مٟمه ًمو مل يٙمن اًموؾمٞمط اًمس٤مىمط قمدٓ قمٜمد اعمرؾمل عم٤م ؾم٤مغ ًمه اؾمٜم٤مد احلدي٨م إمم
اعمٕمّموم..
قمٚمق سم٘موًمه إٟمام يتم ذًمك إذا يم٤من اإلرؾم٤مل سم٤مإلؾم٘م٤مط رأؾم٤م واإلؾمٜم٤مد ضمزُم٤م يمام ًمو ىم٤مل
اعمرؾمل :ىم٤مل اًمٜمبي (صغم اهلل قمٚمٞمه واًمه) أو ىم٤مل اعمٕمّموم (قمٚمٞمه اًمسالم)ذًمك ،وذًمك ُمثل
ُ .مستدرك اًموؾم٤مئل اخل٤ممت٦م ج 5ص.500

36

 .احلبل اعمتلم :ص 12ـ .11

37

ىمول اًمّمدوق قمروة اإلؾمالم ريض اهلل قمٜمه ذم اًمٗم٘مٞمه :ىم٤مل (قمٚمٞمه اًمسالم) اعم٤مء يٓمٝمر وٓ
ئمٝم ر ،إذ ُمٗم٤مده اجلزم او اًمٔمن سمّمدور احلدي٨م قمن اعمٕمّموم ومٞمج٥م ان شمٙمون اًموؾم٤مئط
قمدوًٓ ذم فمٜمه وإٓ يم٤من احلٙمم اجل٤مزم سم٤مإلؾمٜم٤مد ه٤مدُم٤م جلالًمته وقمداًمته(.)38
وىمد ارشم٣م هذا اًمتٗمّمٞمل اعمح٘مق اًمٜم٤مئٞمٜمي واًمسٞمد ااخلوئي ذم سمٕمض دوراشمه إصوًمٞم٦م
وهمػممه٤م39ىمدس اهلل أرسارهم.
وىمد ضٕمف اًمسٞمد اًمسٞمست٤مين يمال ا ًم٘موًملم ضٛمن اؾمب٤مب قمٚمٛمٞم٦م وٟم٘مدي٦م:
أُم٤م إول ومألٟمه ًمٞمس ُمبٜمى طمٙمم اًمّمدوق (ىمدس رسه) سمّمح٦م اطم٤مدي٨م يمت٤مسمه هو
وصم٤مىم٦م اًموؾم٤مئط سمٞمٜمه وسملم اعمٕمّموم (قمٚمٞمه اًمسالم) ذم يمل واطمد ُمٜمٝم٤م ـ يمام ؾمٞم٠ميت شموضٞمحه ـ سمل
ُمبٜم٤مه ُم٤م طمّمل ًمه ُمن آـمٛمئٜم٤من سمّمحتٝم٤م سمٛم٘مت٣م اًمِمواهد واًم٘مرائن قمغم اظمتالف اٟمح٤مئٝم٤م،
ومال يّمح ىمٞم٤مس ُمراؾمٞمٚمه سمٛمراؾمٞمل اسمن أيب قمٛمػم اًمتي ُمٜمبى طمجٞمتٝم٤م ـ يمام سح سمه اًمِمٞمخ
اًمٓمود (ىمدس رسه) ـ هو يموٟمه ممن قمروموا سم٠مهنم ٓ يروون وٓ يرؾمٚمون إٓ قمن صم٘م٦م)(.)40

 .اًمرواؿمح اًمساموي٦م :ص.174

38

ُ .مستدرك اًموؾم٤مئل اخل٤ممت٦م ج 5ص 499يمت٤مب اًمّمالة ج 2ص  ،262دراؾم٤مت ذم إصول اًمٕمٛمٚمٞم٦م ج3

39

ص 323يمت٤مب اًمبٞمع ج 2ص.468
 .اًمسٞمد حمٛمدرض٤م اًمسسٞمت٤مين،سمحوث وم٘مٝمٞم٦م166،

40

وهو يِمػم امم ان ىمول اًمّمدوق ذم سمداي٦م ُم٘مدُمته صح٦م أطم٤مديثي).....وم٤محلدي٨م يِمٛمل
اًمريمٜملم اًمسٜمد واعمتن وهو اقمم ُمن ان يِمٛمل اًمسٜمد ووؾم٤مئٓمه ومالسمد ان سمنم هذا اعمٕمٜمى امم
آـمٛمئٜم٤من أًمّمدوري.
وأُم٤م اًمث٤مين :ومألن ضمزم اًمّمدوق او اـمٛمئٜم٤مٟمه سمّمدور اًمرواي٦م ُمن اعمٕمّموم (قمٚمٞمه
اًمسالم) جيوز أن يٙمون ُمستٜمدا إمم اُمر اضمتٝم٤مدي ـ يمام أؿمػم اًمٞمه أٟمٗم٤م ـ ومال ي٘موم سمحجٞم٦م قمغم
همػمه)(.)41
وىمد ومرق اًمسٞمد اًمسٞمست٤مين ذم شمٗمسػم هذا اعمبٜمى سملم إُمر احلز واحلدد وُم٤م ذيمره هٜم٤م
أُمر طمدد اضمتٝم٤مدي.
هذا ..وىمد ىمرب اًم٘مول اًمث٤مين اًم٘مول سم٤مٟمه ُمبٜمٞم٤م قمغم أُمرين:
اطمدهٜم٤م :ان اظمب٤مر اًمِمٞمخ اًمّمدوق سم٤من اًمٜمبي (صغم اهلل قمٚمٞمه واًمه) ىم٤مل يمذا وان مل
حيتٛمل ان يٙمون إظمب٤مرا طمسٞم٤مً ،مٚمٗم٤مصل اًمزُمٜمي سمٞمٜمه وسملم اًمٜمبي (صغم اهلل قمٚمٞمه واًمه) ،وًمٙمن
حيتٛمل ان يٙمون ُمٜمتٝمٞم٤م امم احلس سم٠مطمد وضمٝملم:

 .اًمسٞمد حمٛمدرض٤م اًمسسٞمت٤مين،سمحوث وم٘مٝمٞم٦م.166،

41

أ .ان سمٚمٖمه قمغم ؾمبٞمل اًمتواشمر ذم مجٞمع ـمب٘م٤مت اًمرواة ،وهذا حمتٛمل ضمدا ذم سمٕمض
إظمب٤مر يم٘موًمه (صغم اهلل قمٚمٞمه واًمه) :طمٗموا اًمِموارب وأقمٗموا اًمٚمحى سم٤مًمٜمٔمر امم ُم٤م
وروده قمن ـمريق يمثػم ُمن رضم٤مل اًمٕم٤مُم٦م.
ب .إٟمه وصٚمه قمن ـمريق صم٘م٦م قمن صم٘م٦م ،واخلؼم اعمٜم٘مول سمٓمريق اًمث٘م٤مت ذم مجٞمع اًمٓمب٘م٤مت
وأن يم٤من طمدؾمٞم٤م ذم احل٘مٞم٘م٦مٕ ،ن يمؼمى طمجٞم٦م ظمؼم اًمث٘م٦م يمؼمى اضمتٝم٤مدي٦م ٟمٔمري٦م ،وًمٙمن طمٞم٨م
اهن٤م مم٤م صمبت٧م سمبٜم٤مء اًمٕم٘مالء يٙمون اخلؼم اعمبٜمي قمٚمٞمٝم٤م ُمٚمح٘م٤م سم٤مخلؼم احلز ،وأُم٤م صٖمرى يمون
اًمراوي اًمٗمالين صم٘م٦م ومٝمي وان يم٤مٟم٧م اضمتٝم٤مدي٦م سم٤مًمٜمسب٦م امم ىمسم ُمن اًمرواة إٓ إهن٤م همػم اضمتٝم٤مدي٦م
سم٤مًمٜمسب٦م إمم ىمسم أظمر ًمالشمٗم٤مق قمغم وصم٤مىمتٝمم وحيتٛمل ان يٙمون اًمث٘م٦م اًمراوي ًمٚمخؼم ُمن هذا
اًم٘مسم اًمث٤مين.
وهلذا اًموضمه اًمث٤مين اقمتٛمد اًمسٞمد اخلوئي قمغم سموصمٞم٘م٤مت اًمرضم٤مًمٞملم(.)42
صم٤مٟمٞمٝمام :إن سمٜم٤مء اًمٕم٘مالء ىم٤مئم قمغم ان إظمب٤مر ذم إُمور احلسٞم٦م إذا ؿمك ذم يموٟمه ُمستٜمدا
امم احلس او احلدس يٕم٤مُمل ُمٕمه قمغم يموٟمه ُمستٜمدا امم احلسُ ،مثال :إذا أظمؼم أطمد قمن جميء
زيد او اٟمه ىم٤مل يمذا ،واطمتٛمل اقمتامده ذم ذًمك قمغم همػم طم٤مؾم٦م اًمبٍم ذم اعمجيء وطم٤مؾم٦م اًمسٛمع
ذم اًم٘مول سم٤من اقمتٛمد قمغم سمٕمض اًم٘مرائن واعمٜم٤مؾمب٤مت يبٜمى قمغم يمون ظمؼمه قمن اعمجيء واًم٘مول

 .ظُ :مٕمجم رضم٤مل احلدي٨م :ج 1ص.36
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طمسٞم٤م ،ويمذًمك إذا اظمؼم ان اًمٜمب٧م اًمٙمذائي ذيمي اًمرائح٦م واًمٓمٕم٤مم اًمٙمذائي ـمٞم٥م اًمٓمٕمم
واًمٜمسٞم٩م اًمٙمذائي طمِمن اًمٚمٛمس يبٜمى قمغم يمون اظمب٤مراشمه طمسٞم٦م وٓ طمدؾمٞم٦م.
وئمم هذا إُمر قمغم إُمر إول يٜمت٩م صح٦م آقمتامد قمغم ُمراؾمٞمل اًمّمدوق (ىمدس
رسه) وهمػمه ُمن إيم٤مسمر إذا يم٤مٟم٧م سمّمٞمٖم٦م ضمزُمٞم٦م ٓ سمّمٞمٖم٦م روي وٟمحوه٤م.

وًمٙمن يٛمٙمن ُمٜم٤مىمِم٦م اًمت٘مري٥م اعمذيمور ُمن قمدة وضموه:
 .1إن شمٗمريق اًمّمدوق رمحه اهلل ذم ُمراؾمٞمٚمه سم٤مؾمتخدام اًمّمٞمٖم٦م اجلزُمٞم٦م ًمالٟمتس٤مب ذم
سمٕمض ُمٜمٝم٤م دون سمٕمض ٓ يبتٜمي قمغم أؾم٤مس اًم٘مسم إول ىمد وصل إًمٞمه سمٓمريق اًمتواشمر أو
ُمروي٤م قمن اًمث٘م٤مت سم٤مٓشمٗم٤مق دون اًم٘مسم اًمث٤مين ،سمل اًمتٗمريق اعمذيمور ُمبٜمي قمغم رضب ُمن
اًمتٗمٜمن ذم اًمتٕمبػم ،واًموضمه ذم ذًمك:
أوًٓ :اًمٜم٘مض سمٛمس٤مٟمده (ىمدس رسه) وم٢مٟمه يٗمرق ومٞمٝم٤م أيْم٤م سمٛمثل ذًمك ،ومٞم٘مول شم٤مرة :روى
اًمٕمالء قمن حمٛمد سمن ُمسٚمم( )43وي٘مول شم٤مرة اظمرى :روي قمن اًمٕمالء قمن حمٛمد سمن ُمسٚمم(ُ )44مع

ُ .من ٓ حيرضه اًمٗم٘مٞمه :ج 1ص.228
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ُ .من ٓ حيرضه اًمٗم٘مٞمه :ج 2ص.102
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ان اؾمٜمد امم اًمٕمالء واطمد ذم اعمِمٞمخ٦م( )45وهٙمذا سم٤مًمٜمسب٦م امم اًمٙمثػم ُمن اًمرواة أظمرين يمام يٕمٚمم
سم٤مًمتتبع.
وصم٤مٟمٞم٤م :اٟمه شموضمد ذم اًمٗم٘مٞمه ُمئ٤مت اعمراؾمٞمل اعمروي٦م سمّمٞمٖم٦م ضمزُمٞم٦م ،وُمن اعم١ميمد سم٤من
مجٞمٕمٝم٤م ،مل شمّمل امم اًمّمدوق (ىمدس رسه) سمٓمريق اًمتواشمر او سمٓمريق اًمث٘م٤مت سم٤مٓشمٗم٤مق،
ويتْمح ذًمك سمٛم٘م٤مرٟم٦م ُم٤م ورد ُمٜمٝم٤م ذم اعمّم٤مدر إظمرى يم٤مًمٙم٤مذم واًمتٝمذيبٞملم ،وم٢مٟمه يالطمظ
ورود مجٚم٦م ُمٜمٝم٤م ذم اًمٙم٤مذم ـ ُمثال ـ سمٛمثل ُم٤م وردت ومٞمه إطم٤مدي٨م إظمرى ُمن طمٞم٨م صح٦م
اًمسٜمد أطمٞم٤مٟم٤م وضٕمٗمه او إرؾم٤مًمه او ٟمحو ذًمك ُمن اًمٕمٚمل ذم أطمٞم٤من أظمرى ،وٓ حيتٛمل ان شمٚمك
اعمراؾمٞمل ىمد شمٞمرس ًمٚمّمدوق آـمالع قمغم ـمرق هل٤م ُمتواشمرة أو ُمِمتٛمٚم٦م قمغم اًمث٘م٤مت سم٤مٓشمٗم٤مق
ومل يتٞمرس ذًمك ًمٚمٙمٚمٞمٜمي وهو إىمدم ُمٜمه وإوؾمع اـمالقم٤م وشمتبٕم٤م.
واحل٤مصل اٟمه ٓ يٜمبٖمي اًمِمك ذم ان اًمتٕم٤مسمػم اعمستخدُم٦م ذم اًمٗم٘مٞمه ُمن ىموًمه :روي او
روي او ذم رواي٦م وٟمحو ذًمك ًمٞمس آظمتالف سمٞمٜمٝمام إٓ ُمن ضمٝم٦م قمٜم٤مي٦م اًمّمدوق ىمد رسه ذم
يمون اعمروي سمٚمٗمظ :روى او ؾم٠مل او ىم٤مل وٟمحوه٤م ُمروي٤م سم٤مًمتواشمر او سمٓمريق اًمث٘م٤مت سم٤مٓشمٗم٤مق ذم
مجٞمع اًمٓمب٘م٤مت.

ُ .من ٓ حيرضه اًمٗم٘مٞمه :ج 4اعمِمٞمخ٦م ص.57
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 .2إن ُم٤م ذيمر ذم إُمر ُمن ان اخلؼم اعمروي سمٓمريق اًمث٘م٤مت سم٤مٓشمٗم٤مق ُمٚمحق سم٤مخلؼم احلز
همػم شم٤مم ،آ سمٜم٤مء قمغم طمجٞم٦م ظمؼم اًمث٘م٦م سمبٜم٤مء اًمٕم٘مالء ،وأُم٤م قمغم اًم٘مول سمحجٞم٦م اخلؼم اعموصموق سمه
ظم٤مص٦م ـ يمام هو اًمّمحٞمح وقمٚمٞمه ُمٕمٔمم اًم٘مدُم٤مء وُمٜمٝمم ي٤مًمّمدوق رمحه اهلل()46ـ أو قمغم اًم٘مول
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 .رسمام ي٘م٤مل ان اًمّمدوق (ىمدس رسه) يٕمتؼم وصم٤مىم٦م اًمراوي ذم آقمتامد قمغم اًمرواي٦م ويستِمٝمد ًمذًمك سم٤مُمور

قمٛمدهت٤م:
أ .ىموًمه يمام ورد ذم ومٝمرؾم٧م اًمِمٞمخ وىمد روي٧م قمٜمه يمل ُم٤م ذم يمت٤مب اعمٜمتخب٤مت مم٤م اقمرف ـمري٘مه ُمن اجل٤مل
اًمث٘م٤مت سمدقموى اٟمه يدل قمغم دمٜمبه رواي٦م أطم٤مدي٨م إؿمخ٤مص اًمْمٕمٗم٤مء ومْمال قمن اًمٕمٛمل هب٤م.
أىمول :ذيمر اًمّمدوق ٟمٗمسه ذم قمٞمون أظمب٤مر اًمرض٤م (قمٚمٞمه اًمسالم) ذم ذيل سمٕمض اًمرواي٤مت ُم٤م ًمٗمٔمه :يم٤من
ؿمٞمخٜم٤م حمٛمد سمن احلسن سمن أمحد سمن اًموًمٞمد ريض اهلل قمٜمه دء اًمرأي ذم حمٛمد سمن قمبد اهلل اعمسٛمٕمي راوي هذا
احلدي٨م وإٟمام أظمرضم٧م هذا اخلؼم ذم هذا اًمٙمت٤مب ٕٟمه يم٤من ذم يمت٤مب اًمرمح٦م وىمد ىمرأشمه قمٚمٞمه ومٚمم يٜمٙمر ورواه
زم)= .
= وئمٝمر ُمن هذه اًمٕمب٤مرة أن اًمّمدوق (ىمدس رسه) يمام يروي أطم٤مدي٨م إؿمخ٤مص اًمث٘م٤مت يمذًمك يروي
أطم٤مدي٨م اًمْمٕمٗم٤مء إذا قمرض٧م قمغم ؿمٞمخه اسمن اًموًمٞمد ومٚمم يٜمٙمره٤م ورواه٤م ًمه.
ؤيتْمح مم٤م ذيمره ذم ُمواضع ُمن ومٝمرؾمته أٟمه يم٤من يروي أطم٤مدي٨م اًمْمٕمٗم٤مء إذا ظمٚم٧م قمن اًمتخٚمٞمط واًمٖمٚمو ومل
شمٙمن مم٤م اٟمٗمردوا هب٤م ،وم٘مد روى يمت٥م حمٛمد سمن قمكم اًمّمػمذم أيب ؾمٛمٞمٜم٦م سم٤مؾمتثٜم٤مء ُم٤م يم٤من ومٞمٝم٤م ُمن ختٚمٞمط أو همٚمو
أو شمدًمٞمس أو يٜمٗمرد سمه وٓ يٕمرف ُمن همػم ـمري٘مه يمام روى يمت٥م حمٛمد سمن ؾمٜم٤من إٓ ُم٤م يم٤من ومٞمٝم٤م ُمن ختٚمٞمط
وهمٚمو ،وأيْم ً٤م ذيمر سمِم٠من حمٛمد سمن قمٞمسى سمن قمبٞمد أٟمه ٓ يروي ُم٤م خيتص سمروايته واؾمتثٜمى ُمن رواي٤مت حمٛمد
سمن أمحد سمن حيٞمى ُم٤م يم٤من ومٞمٝم٤م ُمن ختٚمٞمط ُمٕمٞمٜم ً٤م ذًمك وم٥م رواي٤مت قمدد ُمن اًمْمٕمٗم٤مء واًمرواي٤مت اعمرؾمٚم٦م.
وذم ضوء ذًمك يتبلم أٟمه ًمٞمس ُم٘مّمود (ىمدس رسه) سمام ذيمره سمِم٠من يمت٤مب اعمٜمتخب٤مت ًمسٕمد سمن قمبد اهلل هو
اىمتّم٤مره قمغم رواي٦م ُم٤م ورد ومٞمٝم٤م ُمن أطم٤مدي٨م اًمث٘م٤مت ،وم٢من هذا ظمالف ُمٜمٝمجه ذم ؾم٤مئر اًمٙمت٥م واًمرواي٤مت ،سمل
أٟمه عم٤م روى مجٞمع يمت٥م ؾمٕمد قمن ـمريق اسمن اًموًمٞمد اؾمتثٜمى ُمٜمٝم٤م يمت٤مب اعمٜمتخب٤مت طمٞم٨م مل يتٞمرس ًمه ىمراءة مجٞمٕمه

سمحجٞم٦م ظمؼم اًمث٘م٦م شم٠مؾمٞمس ً٤م ذم اًمنمع احلٜمٞمف سمدًٓم٦م اًمٜمّموص قمٚمٞمٝم٤م يمام ىم٤مل سمه سمٕمض ومال يتم
اإلحل٤مق اعمذيمور يمام هو واضح.

قمغم اسمن اًموًمٞمد ،ومروى قمٜمه ُم٤م ىمرأه قمٚمٞمه ُمن إضمزاء صمم ىم٤مل :وىمد روي٧م قمٜمه يمل ُم٤م ومٞمه مم٤م أقمرف ـمري٘مه ُمن
اًمرضم٤مل اًمث٘م٤مت ومٞمبدو أٟمه ىمّمد سمذًمك أٟمه اؾمتج٤مزه ـ ُمن همػم ىمراءة ـ ذم رواي٦م ؾم٤مئر ُم٤م ومٞمه ُمن رواي٤مت
اًمث٘م٤مت ،وإٟمام اىمتٍم قمغم رواي٤مهتم ٓطمتامل اؿمتامل همػمه٤م قمغم اًمتخٚمٞمط واًمٖمٚمو واًمتدًمٞمس أو اٟمٗمراد ص٤مطمبٝم٤م
هب٤م مم٤م مل يٙمن ذم وؾمٕمه اًمتٕمرف قمٚمٞمه ذم شمٚمك اعمرطمٚم٦م ُمن دراؾمته ومآصمر قمدم رواي٦م ُم٤م حيتٛمل ومٞمه ذًمك.
ب .ىموًمه ذم اًمٗم٘مٞمه :وأُم٤م ظمؼم صالة يوم همدير ظمم واًمثواب اعمذيمور ومٞمه عمن ص٤مُمه وم٢من ؿمٞمخٜم٤م حمٛمد سمن
احلسن ريض اهلل قمٜمه يم٤من ٓ يّمححه وي٘مول اٟمه ُمن ـمريق حمٛمد سمن ُموؾمى اهلٛمداين ويم٤من همػم صم٘م٦م ويمل ُم٤م
مل يّمححه ذًمك اًمِمٞمخ ىمدس اهلل روطمه ومل حيٙمم سمّمحته ُمن إظمب٤مر ومٝمو قمٜمدٟم٤م ُمؽموك همػم صحٞمح)،
ومٞمدقمى ان هذا اًم٘مول فم٤مهر ذم اقمتب٤مر اًموصم٤مىم٦م ذم ىمبول اًمرواي٦م وإن مل يٙمن سحي٤م ذم ذًمك.
أىمول :إن قمدم شمّمحٞمح اسمن اًموًمٞمد اًمرواي٦م اخل٤مص٦م سمّمالة اًمٖمدير مل يٙمن عمجرد قمدم وصم٤مىم٦م عمحٛمد سمن ُموؾمى
اهلٛمداين ،سمل ُمن ضمٝم٦م اٟمٗمراده هب٤م يمام ومٝمم ذم ىموًمه :وي٘مول اٟمه ُمن ـمريق حمٛمد سمن ُموؾمى وُمبٜمى اسمن اًموًمٞمد ـ
وىمد شمبٕمه ومٞمه اًمّمدوق ـ رد اًمرواي٦م اًمتي يٜمٗمرد هب٤م همػم اًمث٘م٦م واين هذا ُمن اقمتب٤مر اًموصم٤مىم٦م ذم ىمبول اخلؼم؟!
ج .ان اًمٜمج٤مر عم٤م ذيمر ان اًموًمٞمد اؾمتثٜمى ُمن ُمروي٤مت حمٛمد سمن أمحد سمن حيٞمى ُم٤م رواه قمن مج٤مقم٦م ُمٕمٞمٜملم ىم٤مل:
ىم٤مل اسمو اًمٕمب٤مس اسمن ٟموح :وىمد اص٤مب ؿمٞمخٜم٤م اسمو ضمٕمٗمر حمٛمد سمن احلسن سمن اًموًمٞمد ذم ذًمك يمٚمه وشمبٕمه او
ضمٕمٗمر سمن سم٤مسمويه رمحه اهلل قمغم ذًمك آ ان حمٛمد سمن قمٞمسى سمن قمبٞمد ومال أدري ُم٤م رأيه ومٞمه ٕٟمه يم٤من قمغم فم٤مهر
اًمٕمداًم٦م واًموصم٤مىم٦م وحمل اًمِم٤مهد اجلٛمٚم٦م إظمػمة ،طمٞم٨م يدقمى اهن٤م شمدل قمغم ان اًمسب٥م وراء رد رواي٦م حمٛمد
سمن قمٞمسى سمن قمبٞمد هو قمدم وصم٤مىمته ،ومٞمٗمٝمم ُمن ذًمك اٟمه ٓ يٕمتد سم٤مًمرواي٦م اًمتي مل شمثب٧م وصم٤مىم٦م راوهي٤م.
أىمول :ان اًمذي اؾمتثٜم٤مه اسمن اًموًمٞمد وشمبٕمه ذم ذًمك اًمّمدوق هو ُم٤م يٜمٗمرد سمه حمٛمد اسمن قمٞمسى سمن قمبٞمد إُم٤م ُمٚمٓم٘م٤م
او ُم٤م يٜمٗمرد سمه قمن ظمّموص يوٟمس سمن قمبد اًمرمحن وهذا ٓ يٕمٜمي اقمتب٤مر وصم٤مىم٦م اًمراوي ذم ىمبول روايته يمام
ًمٕمٚمه واضح.

 . 3إذا صح ُم٤م ادقمي ُمن سمٜم٤مء اًمٕم٘مالء قمغم اقمتب٤مر اخلؼم طمسٞم٤م اذا يم٤من واردا ذم احلسٞم٤مت
ُم٤م مل يثب٧م ظمالومه وم٢مٟمام يّمح ذًمك ومٞمام اذا اطمتٛمل يموٟمه سمال واؾمٓم٦م ،وأُم٤م اخلؼم ُمع اًمواؾمٓم٦م
اعمحتٚمم اٟمتٝم٤مؤه امم احلس سمٜم٘مل صم٘م٦م قمن صم٘م٦م ومال شمّمح دقموى سمٜم٤مء اًمٕم٘مالء ومٞمه قمغم ذًمك.
واًموضمه ومٞمه :أٟمه قمغم طمجٞم٦م ظمؼم اًمث٘م٦م سمبٜم٤مء اًمٕم٘مالء وم٤محلج٦م قمٜمدهم اُمران :ظمؼم اًمث٘م٦م
واخلؼم اعموصموق سمه ،وسم٤مٕطمرى اًموصموق احل٤مصل سمّمح٦م اخلؼم ُمن ظمالل اًم٘مرائن واعمٜم٤مؾمب٤مت،
وطمٞم٨م اٟمه ًمٞمس سمٜم٤مء اًمٜم٤مس ذم اظمب٤مراهتم قمن اًموىم٤مئع اًمتي ٓ شمٙمون حمسوؾم٦م هلم آقمتامد قمغم
ظمّموص ظمؼم اًمث٘م٦م سمل ذم يمثػم ُمن إطمٞم٤من يٕمتٛمدون قمغم اخلؼم اعموصموق سمه وان مل يثب٧م وصم٤مىم٦م
راويه ومال وضمه حلٛمل اخلؼم قمن يموٟمه قمن ـمريق اًمث٘م٤مت ًمٞمٙمون ُمٚمح٘م٤م سم٤مخلؼم احلز.
هذا ُمْم٤موم٤م إمم إن وصم٤مىم٦م اًموؾم٤مئط ٓ شمٙمون ذم اًمٖم٤مًم٥م واضح٦م مت٤مُم٤م وُموضٕم٤م ًمالشمٗم٤مق،
ومٙمم ُمن رضمل صم٘م٦م قمٜمد يمثػمين ىمد ـمٕمن ومٞمه مجع ىمٚمٞمل ،ودقموى سمٜم٤مء اًمٕم٘مالء ذم اخلؼم اعمروي
ُمرؾمال سمٓمريق اًمرواة اًمث٘م٤مت قمغم يمون مجٞمع رواشمه ُمن اًمث٘م٤مت اعمٕمرووملم سم٤مًموصم٤مىم٦م طمٞم٨م ٓ
يٙمون جم٤مل ٕطمد ًمٚمٓمٕمن ومٞمٝمم طمتى ومٞمام ؿمك ذم يموهنم ُمن هذا اًم٘مبٞمل دقموى سم٤مـمٚم٦م ٓ
ؿم٤مهدة قمٚمٞمٝم٤م ذم سمٜم٤مء اًمٕم٘مالء أصال.
 . 4إٟمه ًمو ؾمٚمم ان سمٜم٤مء اًمٕم٘مالء قمغم ُمٕم٤مُمٚم٦م ُمثل هذا اخلؼم ُمٕم٤مُمٚم٦م اخلؼم احلز وًمٙمٜمه ٓ
يزيد ذم يمل إطموال قمغم يموٟمه ظمؼما ُمرؾمالً ،وحيتٛمل أن يٙمون ذم اًموؾم٤مئط رضمل ُمٓمٕمون

قمٚمٞمه ُمن ـمريق آظمر ،ومٙمٞمف يٛمٙمن ٟمٗمي هذا آطمتامل وآقمتامد قمغم اخلؼمٟ ،مٔمػم ُم٤م ًمو ىم٤مل:
طمدصمٜمي اًمث٘م٦م ،ومل يسٛمه وم٢مٟمه يواضمه اإلؿمٙم٤مل ٟمٗمسه.
وىمد جي٤مب قمن هذا اًموضمه ُمن ضمٝمتلم:
أطمدامه٤م  :ان اًمِمٝم٤مدة اعمٕم٤ميمس٦م ٓ متٜمع سموضموده٤م اًمواىمٕمي قمن طمجٞم٦م اًمِمٝم٤مدة سم٤مًموصم٤مىم٦م سمل
سموصوهل٤م وهو ُمٗمروض اًمٕمدم ،وم٢من اعموضم٥م ًمس٘موط إـمالق دًمٞمل احلجٞم٦م قمن اًمِمٛمول
ًمٚمٛمتٕم٤مرضلم يٜمحٍم ذم طمٙمم اًمٕم٘مل سم٤مُمتٜم٤مع ضمٕمل احلجٞم٦م هلام ،وُمن اعمٕمٚموم ان اعمٛمتٜمع إٟمام هو
ضمٕمل احلجٞم٦م هلام ُمع وصوهلام إمم اعمٙمٚمف وأُم٤م ُمع وصول اًمِمٝم٤مدة سم٤مًموصم٤مىم٦م وم٘مط دون
اًمِمٝم٤مدة سمٜمٗمٞمٝم٤م ومال ُم٤مٟمع ُمن ان يِمٛمٚمٝم٤م دًمٞمل طمجٞم٦م ؿمٝم٤مدة اًمٕم٤مدل.
صم٤مٟمٞمٝمام :إٟمه ًمو ؾمٚمم ان اًمِمٝم٤مدة اعمٕم٤ميمس٦م سموضموده٤م اًمواىمٕمي متٜمع ُمن صمبوت احلجٞم٦م
ًمٚمِمٝم٤مدة سم٤مًموصم٤مىم٦م إٓ اٟمه يٛمٙمن ٟمٗمي وضمود اًمِمٝم٤مدة اعمٕم٤ميمس٦م سم٤مٕصلٟ ،مٔمرا امم ان اعموضوع
ًمٚمحجٞم٦م ُمريم٥م ُمن أُمرين :وضمودي وهي اًمِمٝم٤مدة سم٤مًموصم٤مىم٦م وقمدُمي وهو قمدم اعمٕم٤مرض
اعمٚمحوظ قمغم ٟمحو اًمٕمدم اعمحٛموزم ،ومب٠مص٤مًم٦م قمدم اعمٕم٤مرض٦م يٚمتئم اعموضوع اعمريم٥م ويؽمشم٥م
طمٙمٛمه.
وًمٙمن هذا اجلواب همػم شم٤مم:

أُم٤م ُم٤م ذيمر ذم اجلٝم٦م إومم ومألن اًمتٜم٤مذم ىم٤مئم سملم ؿمٛمول دًمٞمل طمجٞم٦م ؿمٝم٤مدة اًمٕم٤مدل
ًمٚمِمٝم٤مدة اعمثبت٦م واًمٜم٤مومٞم٦م سمٖمض اًمٜمٔمر قمن وصوهلام امم اعمٙمٚمفٕ ،ن ؿمٛمول دًمٞمل احلجٞم٦م
ًمٚمِمٝم٤مدة سموصم٤مىم٦م ومال يٕمؼم ـ سمٚمح٤مظ ُم٤م يم٤من وؾمٞمٓم٤م ذم روايته ُمن إطمٙم٤مم اإلًمزاُمٞم٦م ـ قمن اهتامم
اًمِم٤مرع اعم٘مدس سمٛماليم٤مت اطمٙم٤مُمه اإلًمزاُمٞم٦م ،وؿمٛموًمه ًمٚمِمٝم٤مدة سمٕمدم وصم٤مىمته يٕمؼم قمن قمدم
اهتامُمه هب٤م وٓ يٛمٙمن اجلٛمع سملم إُمرين ومتدسمر.
وأُم٤م ُم٤م ذيمر ذم اجلٝم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ومألن اًمدًمٞمل قمغم شم٘مٞمٞمد ُموضوع احلجٞم٦م سمٕمدم اعمٕم٤مرض إٟمام
هو دًمٞمل ًمبي ومال يتٕملم أن يٙمون اًمٕمٜموان اعم٠مظموذ ومٞمه قمغم اًمٜمحو اعمذيمور ًمٞمتسٜمى اًمرضموع امم
إصل اًمٕمدُمي قمٜمد اًمِمك ذم وضمود اعمٕم٤مرض ،سمل جيوز أن يٙمون قمغم ٟمحو آظمر سم٤من شمٙمون
احلج٦م قمي اًمِمٝم٤مدة سم٤مًموصم٤مىم٦م همػم اعمٕم٤مرض٦م سمٖمػمه٤م قمغم ٟمحو اًمٕمدم اًمٜمٕمتي ،وسمٜم٤مء قمٚمٞمه ٓ يٛمٙمن
اًمرضموع امم إصل طمتى قمغم اًم٘مول سمجري٤مٟمه ذم إقمدام إزًمٞم٦م ًمٙموٟمه ُمثبت٤م ذم اعم٘م٤مم.
ٟمٕمم يٛمٙمن ان ي٘م٤مل ان سمٜم٤مء اًمٕم٘مالء قمغم قمدم آقمتٜم٤مء سم٤مطمتامل وضمود اعمٕم٤مرض مم٤م
يٙمِمف قمن يمون اعموضوع جلٕمل احلجٞم٦م ُم٠مظموذا قمغم ٟمحو يٛمٙمن اطمرازه سم٠مص٤مًم٦م قمدم
اعمٕم٤مرض ومت٠مُمل.
وًمٙمن اًم٘مدر اعمتٞم٘من ُمن سمٜم٤مء اًمٕم٘مالء قمغم ذًمك ُم٤م إذا مل شمٙمن اًمِمٝم٤مدة سم٤مًموصم٤مىم٦م ذم ُمٕمرض
آسمتالء سم٤معمٕم٤مرض وإٓ مل ي١مظمذ هب٤م آ سمٕمد اًمٗمحص قمن اعمٕمراض واًمت٠ميمد ُمن قمدُمه ،وقمغم

ذًمك ًمو أظمٗمى اًمِم٤مهد سم٤مًموصم٤مىم٦م هوي٦م اعمِمٝمود ًمه هب٤م سمحٞم٨م شمٕمذر اًمٗمحص قمن وضمود
اعمٕم٤مرض ًمِمٝم٤مدشمه مل يٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م ،وُمن هٜم٤م ًمو أؿم٤مر قمدل امم مجع وومٞمٝمم سمٕمض اعمٓمٕموٟملم
ىم٤مئال :ان ؿمخّم٤م ُمن ه١مٓء وأؿمٝمد سموصم٤مىمته ىم٤مل يمذامل ي١مظمذ سمِمٝم٤مدشمه سم٤مًموصم٤مىم٦م آ ان يٕمٚمم ان
اعموصمق ًمٞمس ضٛمن ُمن ورد اًمٓمٕمن ومٞمٝمم ُمن ـمريق آظمر.
وم٤مًمٜمتٞمج٦م :إن اًمِمٝم٤مدة سموصم٤مىم٦م اًمراوي همػم اعمٕمٚموم سمِمخّمه مم٤م ٓ يٛمٙمن آقمتامد قمٚمٞمٝم٤م
قمغم آطمتامل يموٟمه ممن ورد اًمٓمٕمن قمٚمٞمه قمن ـمريق يٕمتٛمد قمٚمٞمه.
هذا..وًمٙمن اًمتح٘مٞمق أن هذا اًموضمه اًمراسمع ًمإلؿمٙم٤مل وإن يم٤من صحٞمح٤م ذم طمد ٟمٗمسه إٓ
اٟمه همػم شم٤مم ذم حمل اًمٙمالمٟٕ ،مه سمٕمد اًمبٜم٤مء قمغم يمؼمى ُمٕم٤مُمٚم٦م اخلؼم اًموارد ذم احلسٞم٤مت ُمٕم٤مُمٚم٦م
اخلؼم احلز وان اطمتٛمل يموٟمه طمدؾمٞم٤م قمغم ؾمٕم٦م هذه اًمٙمؼمى واـمالىمٝم٤م ٓ وضمه ًمٚمٛمٜم٤مىمِم٦م ُمن
ضمٝم٦م يمون اخلؼم ُمرؾمال ،واًموضمه ذم ذًمك ان ُم٘مت٣م اًمٙمؼمى اعمذيمورة ان اخلؼم اًمواصل ُمع
اًمواؾمٓم٦م ىمد وصل إُم٤م سمٓمريق اًمتواشمر او سمٓمريق اًمث٘م٤مت سم٤مٓشمٗم٤مق ،وُمتى سمٜمى قمغم ذًمك ومال
ُمٕمٜمى ًمٚمٛمٜم٤مىمِم٦م ذم طمجٞم٦م ُمثل هذا اخلؼم سم٤مإلرؾم٤مل ٓطمتامل يمون سمٕمْمٝمم ُمٓمٕموٟملم.
وسم٤مجلٛمٚم٦م اٟمام يّمح اعمٜم٤مىمِم٦م سمام ورد ذم اًموضمه اًمث٤مًم٨م ُمن اٟمه ًمٞمس سمٜم٤مء اًمٕم٘مالء قمغم
ُمٕم٤مُمٚم٦م اخلؼم ُمع اًمواؾمٓم٦م ُمٕم٤مُمٚم٦م اخلؼم احلز ُمٓمٚم٘م٤م ،واُم٤م ُمع اًم٘مبول هبذه اًمٙمؼمى قمغم
ؾمٕمتٝم٤م ومال جم٤مل ًمٚمٛمٜم٤مىمِم٦م ذم اعمورد سم٤مإلرؾم٤مل ومالطمظ.

ومٔمٝمر ُمن مجٞمع ُم٤م شم٘مدم أن ُم٤م ذه٥م إًمٞمه مجع ُمن طمجٞم٦م ُمراؾمٞمل اًمّمدوق وارضاسمه اذا
يم٤مٟم٧م سمّمٞمٖم٦م ضمزُمٞم٦م ذم اًمٜمسب٦م امم اعمٕمّموم (قمٚمٞمه اًمسالم) مم٤م ٓ يٛمٙمن اعمواوم٘م٦م قمٚمٞمه.

ُمراؾمٞمل اًمِمٞمخ اًمّمدوق ذم سمح٨م اًمِمٞمخ ه٤مدي ال ؿمٞمخ رايض
ُمراؾمٞمل اًمِمٞمخ اًمّمدوق(:)47
وي) ،وفم٤مهر يمالُمه إؾمٜم٤مد
شم٘مري٥م طمجٞم٦م هذه اعمراؾمٞمل أٟمه رواه٤م سمٕمٜموان ىم٤مًمال سمٕمٜموان ُر َ
اًم٘مول إًمٞمه ضم٤مزُم٤م ،واؾمٜم٤مد رء إمم اعمٕمّموم (قمٚمٞمه اًمسالم)ٓ يّمح وٓ يٛمٙمن شمّموره ُمن
اًمِمٞمخ اًمّمدوق إٓ سمٕمٚمٛمه أو سم٘مٞم٤مم احلج٦م اعمٕمتؼمة قمٜمده قمغم صدور اًم٘مول ،وإٓ يٙمون اومؽما ًء
حمرُم٤م سمٜمص أي٦م اًمنميٗم٦م.
وطمٞمٜمئذ ىمد ي٘م٤مل إٟمه قمغم يمال اًمت٘مديرين شمثب٧م طمجٞم٦م اعمرؾمٚم٦مٕ ،ن هذا ٓ يٙمون إٓ
سم٤مومؽماض وصم٤مىم٦م اًموؾم٤مئط وإٓ يمٞمف حيّمل ًمٚمِمٞمخ اًمّمدوق اًموصموق اًمتٕمبدي ،ومْمال قمن
اًموضمداين.
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هذا هم٤مي٦م ُم٤م يٛمٙمن أن ي٘م٤مل ذم شم٘مري٥م طمجٞم٦م ُمراؾمٞمل اًمّمدوق ُمن هذا اًم٘مبٞمل ،وهذا
اًمرأي ُموضمود قمٜمد اعمت٘مدُملم واعمت٠مظمرين وُمٜمٝمم اعمح٘مق اًمداُم٤مد ذم اًمرواؿمح اًمساموي٦م طمٞم٨م
ٟم٘مل قمن سمٕمْمٝمم طمجٞم٦م اعمراؾمٞمل ُمٓمٚم٘م٤م ىم٤مئال:
" واطمتجوا قمٚمٞمه ايْم٤م سم٤مٟمه ًمو مل يٙمن اًموؾمط اًمس٤مىمط قمدٓ قمٜمد اعمرؾمل عم٤م ؾم٤مغ ًمه اؾمٜم٤مد
احلدي٨م إمم اعمٕمّموم ،ويم٤من ضمزُمه سم٤مإلؾمٜم٤مد اعموهم ًمسامقمه اي٤مه ُمن قمدل ،شمدًمٞمس ذم اًمرواي٦م
وهو سمٕمٞمد ُمن ائٛم٦م اًمٜم٘مل وإٟمام يتم ذًمك إذا ُم٤م يم٤من اإلرؾم٤مل سم٤مإلؾم٘م٤مط رأؾم٤م واإلؾمٜم٤مد ضمزُم٤م،
يمام ًمو ىم٤مل اعمرؾمل :ىم٤مل اًمٜمبي صغم اهلل قمٚمٞمه واًمه)أو ىم٤مل اإلُم٤مم قمٞمه اًمسالم)) ،وذًمك ُمثل
ىمول اًمّمدوق قمروة آؾمالم رض شمٕم٤ممم قمٜمه ذم اًمٗم٘مٞمه ىم٤مل ص اعم٤مء يٓمٝمر اذ ُمٗم٤مده اجلزم او
اًمٔمن سمّمدور احلدي٨م قمن اعمٕمّموم ومٞمج٥م ان شمٙمون اًموؾم٤مئط قمدوٓ ذم فمٜمه وآ يم٤من احلٙمم
اجل٤مزم سم٤مإلؾمٜم٤مد ه٤مدُم٤م جلالًمته وقمداًمته ،سمخالف ُم٤م ًمو اًمتزم اًمٕمٜمٕمٜم٦م وأهبم اًمواؾمٓم٦م يم٘موًمه
قمن رضمل او قمن ص٤مطم٥م زم او قمن سمٕمض أصح٤مسمه ُمثال"( .)48اٟمتٝمى يمالم اعمح٘مق اًمداُم٤مد.
ويالطمظ :إن أؾمب٤مب طمّمول اًمٔمن اعمٕمتؼم سم٤مًمّمدور ًمو يم٤مٟم٧م ُمٜمحٍمة ذم وصم٤مىم٦م اًمرواة
ًمٙم٤من هذا اًمٙمالم شم٤مُم٤مً .مٙمن اًمٔم٤مهر أن إُمر ًمٞمس هٙمذا ،إذ ٓ يٜمحٍم اًمسب٥م سمذًمك ذم شمٚمك
إزُم٤من .إذ ُمن اًمواضح اقمتامدهم قمغم ىمرائن همػم وصم٤مىم٦م اًمٜم٤مىمل ٓقمتب٤مر اخلؼم .وىمد ذيمروا هذه

48

 .اًمسٞمد حمٛمد سم٤مىمر احلسٞمٜمي اًمداُم٤مد ت1041ه) ،اًمرواؿمح اًمساموي٦م.154:

اًم٘مرائن وُمٜمٝم٤م :قمٛمل إصح٤مب اًمِمٝمرة اًمٕمٛمٚمٞم٦م واؿمتٝم٤مر اًمرواي٦م وشمدويٜمٝم٤م ذم إصول
إرسمٕمامئ٦م اًمِمٝمرة اًمروائٞم٦م أو ُمواوم٘م٦م اًمرواي٦م ًمٚمٙمت٤مب واًمسٜم٦م.
وقمغم هذا إؾم٤مس وم٢من اًمّمح٦م قمٜمد اًم٘مدُم٤مء ختتٚمف قمن اًمّمح٦م قمٜمد اعمت٠مظمرين،
وم٤مًمّمح٦م قمٜمد اًم٘مدُم٤مء شمٕمٜمي آقمتب٤مر ؾمواء يم٤من آقمتب٤مر ٟم٤مؿمئ٤م ُمن وصم٤مىم٦م اًمرواة أم ٓ ،وًمذا
يبٜمون قمغم اقمتب٤مر اًمرواي٤مت اًمتي ذم اؾمٜم٤مده٤م اًمْمٕمٞمف ًموضمود اًم٘مرائن قمغم اقمتب٤مره٤م.
إذا اشمْمح هذا ومٖم٤مي٦م ُم٤م يٛمٙمن أن ٟمدقمٞمه ذم هذه اًمرواي٦م هو صمبوت اقمتب٤مره٤م قمٜمد اًمِمٞمخ
اًمّمدوق ،أُم٤م أن هذا اًمثبوت ٟم٤مرء قمن وصم٤مىم٦م اًموؾم٤مئط ومال يٛمٙمن أن ٟمستدل قمٚمٞمه ،إذ ُمن
اعمٛمٙمن أن يٙمون اًموصموق سم٤مًمّمدور ٟم٤مؿمئ٤م ُمن اًم٘مرائن.
وًمٙمن هذه اًم٘مرائن اًمتي يٕمتٛمدون قمٚمٞمٝم٤م ،ىمد ٟمختٚمف ُمٕمٝمم ذم اقمتب٤مره٤مٕ ،هن٤م ٟم٤مؿمئ٦م ُمن
طمدؾمٝمم واضمتٝم٤مدهم ٓ قمن طمسٝمم ومال جيوز اشمب٤مقمٝمم ذم ذًمك ُمن همػم دًمٞمل.
وقمٚمٞمه ومال يٛمٙمن اًمتٕمويل قمغم ُمراؾمٞمل اًمِمٞمخ اًمّمدوق إٓ ومٞمام يم٤مٟم٧م اًم٘مريٜم٦م اًمتي
اقمتٛمده٤م اًمِمٞمخ اًمّمدوق واضح٦م قمٜمدٟم٤م وُموضمب٦م ًمالقمتب٤مر.

طمجٞم٦م ُمراؾمٞمل اسمن ايب قمم

ير:
أؿم٤مر اًمسٞمد اخلوئي (ىمدس رسه)( )49ذم اعمٕمتٛمد إمم :قمدم طمجٞم٦م ُمراؾمٞمل اسمن ايب قمٛمػم
ُمن ضمٝم٦م قمدم صمبوت ُم٤م ذيمره اًمِمٞمخ (ىمدس رسه) ُمن ان اسمن ايب قمٛمػم ٓ يروي إٓ قمن صم٘م٦م،
سمل اًمِمٞمخ (ىمدس رسه) سمٜمٗمسه ىمد ضٕمف أطمٞم٤مٟم٤م سمٕمض ُمراؾمٞمٚمه).
وٓ سم٠مس سم٤مًمتٕم٘مٞم٥م قمغم ُم٤م أوم٤مده سمذيمر أُمرين..
إُمر إول :أن اًمِمٞمخ (ىمدس رسه) مل يٜمٗمرد سمام أوم٤مده ذم اًمٕمدة(ُ)50من ان اسمن ايب قمٛمػم
ؾموت اًمٓم٤مئٗم٦م سملم ُمراؾمٞمٚمه وُمس٤مٟمٞمد همػمهُ ،من طمٞم٨م يموٟمه ممن قمروموا سم٠مهنم ٓ يروون
هو ممن ّ
وٓ يرؾمٚمون إٓ قمن صم٘م٦م ،سمل اًمٜمج٤مر( )51أيْم٤م أؿم٤مر اًمٞمه طملم ذيمر ان إصح٤مب يم٤مٟموا
يسٙمٜمون امم ُمراؾمٞمل اسمن ايب قمٛمػم.
وم٢مٟمه ًمٞمس ًمسٙمون إصح٤مب وضمه آ يموٟمه ممن قمرف أٟمه ٓ يروي إٓ قمن صم٘م٦م ،وإٓ
وم٠مي ُمٞمزة ُمراؾمٞمٚمه قمغم ُمراؾمٞمل همػمهً ،مٞم٘م٤مل :ان إصح٤مب يم٤مٟموا يسٙمٜمون اًمٞمٝم٤م.

ُ .مٕمتٛمد اًمٕمروة اًموصم٘مى :ج 2ص.35
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 .قمدة اصول :ج 1ص.35
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 .رضم٤مل اًمٜمج٤مر :ص.326
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وأُم٤م ُم٤م أوم٤مده اًمسٞمد إؾمت٤مذ ىمد رسه(ُ )52من أٟمه ًمو يم٤مٟم٧م اًمتسوي٦م اعمذيمورة صم٤مسمت٦م ًمذيمرت
ان يمالم أطمد ُمن اًم٘مدُم٤مء ،وًمٞمس ُمٜمٝم٤م ذم يمٚمامهتم قملم وٓ أصمر ،ومٛمخدوش سم٠مٟمه ٓ شموضمد
سم٠ميديٜم٤م ُمن يمت٥م اعمت٘مدُملم قمغم اًمِمٞمخ (ىمدس رسه) ُم٤م يٙمون حمال ًمذيمر ُمثل هذا إُمر ،طمتى
يستدل سمٕمدم اًموضموه ومٞمه قمغم قمدم صمبوت هذه اًمتسوي٦م.
وأُم٤م ُم٤م ذيمره (ىمدس رسه)(ُ )53من آـمٛمئٜم٤من سم٠من ُمٜمِم٠م ُم٤م ذيمره اًمِمٞمخ هو دقموى اًمٙمٌم
اإلمج٤مع قمغم شمّمحٞمح ُم٤م يّمح قمن مج٤مقم٦م ُمٜمٝمم اسمن ايب قمٛمػم ومٝمو إٟمام يٜمٗمع ُمن حيّمل ًمه
آـمٛمئٜم٤من ُمثٚمه ،وهو همػم طم٤مصل ًمٜم٤م ًمٕمدم شموومر ؿم٤مهد واف سمذًمك.
وأُم٤م اؾمتِمٝم٤مده (ىمدس رسه) قمغم يمون ُم٤م ذيمره اًمِمٞمخ (ىمدس رسه) ُمبٜمٞم٤م قمغم احلدس
وآضمتٝم٤مد سم٤مٟمه سمٜمٗمسه ىمد ٟم٤مىمش ذم سمٕمض ُمراؾمٞمل اسمن ايب قمٛمػم ذم اًمتٝمذيبلم(ُ )54من ضمٝم٦م
اإلرؾم٤مل ،وًمو يم٤من أُمرا ُمسٚمام صم٤مسمت٤م سملم إصح٤مب عم٤م ظم٤مًمٗمه (ىمدس رسه) سمٜمٗمسه.
ومٞمٛمٙمن اجلواب قمٜمه سم٤من اًمِمٞمخ (ىمدس رسه) ىمد ذع ذم شم٠مًمٞمف اًمتٝمذي٥م ذم طمٞم٤مة
أؾمت٤مذه اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد رضوان اهلل قمٚمٞمه اعمتورم قم٤مم أرسمٕمامئ٦م وصمالصم٦م قمنمة ،وًمه اٟمذاك اىمل ُمن

ُ .مٕمجم رضم٤مل احلدي٨م :ج 1ص.57

52

ُ .مٕمجم رضم٤مل احلدي٨م :ج 1ص.57
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 .هتذي٥م إطمٙم٤مم :ج 8ص  ،257آؾمتبّم٤مر ج 4ص.27
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صمامين وقمنمين ؾمٜم٦م ،وىمد أيمٛمٚمه سمٕمد ووم٤مة اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ،صمم أًمف آؾمتبّم٤مر ُمٕمتٛمدا ومٞمه قمغم ُم٤م
ورد ذم اًمتٝمذي٥م ،إٓ سمٕمض اإلض٤موم٤مت اًمٓمٗمٞمٗم٦م.
وأُم٤م يمت٤مب قمدة إصول اًمذي اؿمتٛمل قمغم ُم٤م شم٘مدم سمِم٠من اسمن ايب قمٛمػم وإرضاسمه وم٘مد
أًمٗمه ـ ومٞمام يبدو ـ سمٕمد ووم٤مة أؾمت٤مذه أظمر ،وهو اًمسٞمد اعمرشم٣م (ىمدس رسه) اعمتورم قم٤مم أرسمٕمامئ٦م
وؾمت٦م وصمالصملم ،يمام ي٘متْمٞمه اًمؽمطمم قمٚمٞمه ذم ُمواضع ؿمتى ُمن هذا اًمٙمت٤مب.
وسم٘مي اًمِمٞمخ (ىمدس رسه) قمغم ىمٞمد احلٞم٤مة إمم قم٤مم ارسمٕمامئ٦م وؾمتلم ،وقمغم ذًمك ومال
يستٖمرب أٟمه مل يٙمن طملم شم٠مًمٞمٗمه ًمٚمتٝمذيبلم ُمٓمٚمٕم٤م قمغم ُم٤م طمٙم٤مه ُمن قمٛمل ًمٚمٓم٤مئٗم٦م سمٛمراؾمٞمل اسمن
ايب قمٛمػم وإرضاسمهٓ ،ؾمٞمام وأٟمه مل يبق ُمع اؾمت٤مذه اعمٗمٞمد (ىمدس رسه) إٓ أىمل ُمن مخس ؾمٜملم،
وأُم٤م اًمسٞمد اعمرشم٣م (ىمدس رسه) ومٚمم يٙمن يٕمٛمل سم٠مظمب٤مر أطم٤مد ،ومٚمم يٙمن إُمر اعمذيمور
ُموضع اهتامُمه سمٓمبٞمٕم٦م احل٤مل.
هذا ُمْم٤موم٤م امم اٟمه يٛمٙمن ان ي٘م٤مل :ان اًمِمٞمخ (ىمدس رسه) ىمد قمٛمل ذم اًمتٝمذيبلم قمغم
طمل فم٤مهرة اًمتٕم٤مرض سملم إظمب٤مر سم٠مي وضمه ممٙمن ،وىمد أجل٠مه ذًمك اطمٞم٤مٟم٤م امم اشمب٤مع آؾمٚموب
آىمٜم٤مقمي اعمتٛمثل ذم محل سمٕمض اًمرواي٤مت قمغم سمٕمض اعمح٤مُمل اًمبٕمٞمدة ،أو اعمٜم٤مىمِم٦م ذم طمجٞمتٝم٤م
سمبٕمض اًموضموه اًمتي ٓ شمٜمسجم ُمع ُمب٤مٟمٞمه إصوًمٞم٦م واًمرضم٤مًمٞم٦م اعمذيمورة ذم ؾم٤مئر يمتبه ،وًمرسد
اًمِمواهد قمغم هذا حمل آظمر.

وقمغم ذًمك ومال يٛمٙمن آؾمتِمٝم٤مد سمٛمٜم٤مىمِم٦م اًمِمٞمخ ىمد رسه ذم سمٕمض ُمراؾمٞمل اسمن ايب
قمٛمػم قمغم قمدم صمبوت اًمتسوي٦م اعمذيمورة قمٜمد إصح٤مب.
صمم أٟمه ٓ همراسم٦م ذم أن يٕمرف اسمن ايب قمٛمػم وسمٕمض رواشمٜم٤م أظمرين سم٤مهنم ٓ يروون وٓ
يرؾمٚمون إٓ قمن صم٘م٦م ،وىمد قمرف سمذًمك همػم واطمد ُمن رواة اجلٛمٝمور قمغم ُم٤م ذيمره اسمن طمجر
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وهمػمه ُمن قمٚمامئٝمم ،ومالطمظ.
إُمر اًمث٤مين :أن ىمول اًمِمٞمخ (قمٚمٞمه اًمسالم) سم٠من اسمن أيب قمٛمػم ىمد قمرف سم٠مٟمه ٓ يروي وٓ
يرؾمل إٓ قمن صم٘م٦م يدل قمغم أُمرين..
أوٓ :اًمتزام اسمن ايب قمٛمػم سمٕمدم اًمرواي٦م آ قمٛمن صمبت٧م قمٜمه وصم٤مىمته ،وم٢من اًمِمخص اذا مل
يٚمزم ٟمٗمسه سمٕمدم اًمرواي٦م ُمن همػم اًمث٘م٤مت ٓ يٛمٙمن قم٤مدة اٟمحّم٤مر رواي٤مشمه ومٞمام شمٙمون قمن اًمث٘م٤مت
وسم٤مًمت٤مزم ان يٕمرف سملم اًمٜم٤مس سم٠مٟمه ٓ يروي إٓ قمن اًمث٘م٦م.
واًمتزام اسمن ايب قمٛمػم سمذًمك يٛمٙمن اٟمه ىمد قمرف(ُ )56من ضمٝم٦م شمٍمحيه سمه ًمبٕمض اصح٤مسمه
وشمالُمذشمه وان مل يٜم٘مل إًمٞمٜم٤م ،يٛمٙمن اٟمه قمرف ُمن صمٜم٤مي٤م سمٕمض يمٚمامشمه ،يم٤مقمتذاره ُمن قمدم اًمرواي٦م

ً .مس٤من اعمٞمزان :ج 1ص.15
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 .ويٛمٙمن ان ي٘م٤مل :إٟمه ىمد قمرف ُمن ظمالل ُمت٤مسمٕم٦م زُمالئه وشمالُمذشمه عمن روى قمٜمٝمم وُمالطمٔم٦م اٟمه ًمٞمس ُمٜمٝمم

همػم اًمث٘م٦م ،مم٤م يٙمِمف قمن اًمتزاُمه سمٕمدم اًمرواي٦م آ قمن اًمث٘م٤مت ،إذ ٓ يٛمٙمن ان ي٘مع ذًمك قم٤مدة ُمن دوٟمه يمام
هو واضع.

قمن مجع ُمن إصح٤مب سم٠مٟمه ٓ يٕمرف طم٤مهلم واهنم صم٘م٤مت أو ٓ ،وٟمحو ذًمك ُمن اًم٘مرائن
واًمِمواهد اًمتي ئمٝمر هب٤م يموٟمه ُمٚمتزُم٤م سمٕمدم اًمٜم٘مل ُمن همػم اًمث٘م٦م.
واؾمتبٕم٤مد اًمسٞمد إؾمت٤مذ (ىمدس رسه)( )57أن يٙمون ىمد صدر ُمن اسمن ايب قمٛمػم ُم٤م يدل
قمغم آًمتزام اعمذيمور ذم همػم حمٚمهُ ،مع اٟمه (ىمدس رسه) يرى صدور ُمثٚمه ُمن اًمٜمج٤مر سم٤مًمٜمٔمر
امم ُم٤م ىم٤مًمه( )58ذم شمرمج٦م سمٕمض اًمرواة ُمن اٟمه رآه وًمٙمن عم٤م يم٤من إصح٤مب يْمٕمٗموٟمه اضمتٜمبه ومل
يرو قمٜمه.
وصم٤مٟمٞم٤م :اىمرار اًمٓم٤مئٗم٦م اًمتي قمروم٧م اين ايب قمٛمػم سم٠مٟمه ٓ يروي وٓ يرؾمل إٓ قمن صم٘م٦م
سم٠مُمرين..
أوهلام :ضمريه قمغم وومق اًمتزاُمه اعمذيمور.
وقمغم ذًمك وموصم٤مىم٦م ُمِم٤ميخ اسمن ايب قمٛمػم صم٤مسمت٦م ٓ سمِمٝم٤مدشمه وم٘مط سمل سمِمٝم٤مدة اًمٓم٤مئٗم٦م ايْم٤م ،وًمٕمل هذا هو إوومق
سمٕمب٤مرة اًمِمٞمخ (ىمدس رسه) وم٢من فم٤مهره٤م إىمرار اًمٓم٤مئٗم٦م وصم٤مىم٦م ُمِم٤مخيه ٓ إىمرارهم ضمريه قمغم وومق اًمتزاُمه سمٕمدم
اًمرواي٦م قمن همػم اًمث٘م٦م واشمب٤مقمه ًمٚمٛموازين اًمٕم٘مالئٞم٦م ذم اًمتوصمٞمق.
اًمٚمٝمم آ ان ي٘م٤مل :اٟمه اذا يم٤مٟم٧م ـمري٘م٦م آؾمت٘مّم٤مء واًمتح٘مق ُمن وصم٤مىم٦م اعمِم٤ميخ ومردا ومرد ًا أُمرا ممٙمٜم٤م ذم
اًمرواي٤مت اعمسٜمدة ومٙمٞمف أُمٙمن ذًمك ذم اعمراؾمٞمل؟! آ ان يبٜمى قمغم يمون ُمِم٤مخيه ذم اعمراؾمٞمل هم سمٕمض
ُمِم٤مخيه ذم اعمس٤مٟمٞمد ،وم٢مٟمه سمٛمالطمٔم٦م اًمسب٥م اًمذي ذيمر ًموىموع اإلرؾم٤مل ذم رواي٤مشمه يستبٕمد ـ سمٛمالطمٔم٦م طمس٤مب
آطمتامٓت ـ ان يٙمون طمتى اًمبٕمض ُمٜمٝمم ُمن همػمهم ،ومت٠مُمل اعم٘مرر)
ُ .مٕمجم رضم٤مل احلدي٨م :ج 1ص.58
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 .رضم٤مل اًمٜمج٤مر :ص .396 ،86

58

وصم٤مٟمٞمٝمام :ضمريه ذم اًمتوصمٞمق وومق اعموازين اًمٕم٘مالئٞم٦م.
وًموٓ إىمرار اًمٓم٤مئٗم٦م هبذين إُمرين مل يّمح ان ي٘م٤مل سمح٘مه :إٟمه قمرف سم٠مٟمه ٓ يروي وٓ
يرؾمل إٓ قمن صم٘م٦م ،وم٢من ُمن يٚمتزم ىموٓ سمٕمدم اًمرواي٦م إٓ قمن اًمث٘م٤مت وًمٙمن يالطمظ أٟمه قمٛمٚمٞم٤م
همػم ُمٚمتزم سمذًمك ٓ يثب٧م هذا اًموصف ذم طم٘مه ُمن أٟمه ٓ يروي إٓ قمن صم٘م٦م ،ويمذًمك ُمن
يٙمون قمٜمده ظمٚمل ذم ُموازين اًمتوصمٞمق يم٠من يوصمق رواه ُمِمٝمورين سم٤مًمْمٕمف واًمٙمذب ٓ يثب٧م
سمح٘مه اًموصف اعمذيمور.
وقمغم ذًمك يتْمح اٟمه اذا قمثر قمغم رواي٤مت ٓسمن ايب قمٛمػم قمن أؿمخ٤مص ىمد ضٕمٗموا ُمن
ىمبل آظمرين وم٢من يم٤مٟم٧م شمٚمك اًمرواي٤مت حمدودة ومل يٙمن ضٕمف أوًمئك إؿمخ٤مص واضح٤م
وُمسٚمام ،سم٠من مل يٙموٟموا ُمن اعمِمٝمورين سم٤مًمْمٕمف واًمٙمذب ٓ ،يِمٙمل ذًمك ىمريٜم٦م قمغم قمدم
مت٤مُمٞم٦م ُم٤م ذيمره اًمِمٞمخ (ىمدس رسه) ُمن ان اسمن ايب قمٛمػم ٓ يروي وٓ يرؾمل آ قمن صم٘م٦م.
وأُم٤م إذا يم٤مٟم٧م رواي٤مشمه قمن اعمْمٕمٗملم يمثػمة وُمتداوًم٦م او يم٤من ومٞمٝمم سمٕمض ُمن هو واضح
اًمْمٕمف سمحٞم٨م شمٕمد اًمرواي٦م قمٜمه يم٤مؿمٗم٦م ٓ حم٤مًم٦م قمن قمدم اًمتزام اًمراوي سمٕمدم اًمرواي٦م آ قمن
اًمث٘م٤مت او اظمتالل ُمٞمز ان اًمتوصمٞمق قمٜمده ،وم٢مٟمه يٕمد ىمريٜم٦م قمغم قمدم مت٤مُمٞم٦م اًمدقموى اعمذيمورة قمن
اًمِمٞمخ (ىمدس رسه).

وىمد ذيمر همػم واطمد ُمٜمٝمم اًمسٞمد إؾمت٤مذ اعمح٘مق اًمتسؽمي (ىمدس رسه)ُم٤م سم٠من اسمن ايب
قمٛمػم روى رواي٤مت يمثػمة قمن قمدد ُمن اعمْمٕمٗملم وومٞمٝمم همػم واطمد ُمن اعمِمٝمورين سم٤مًمْمٕمف
ممن ٓ ؾمبٞمل امم اًم٘مول سموصم٤مىمتٝمم سموضمه.
وًمذًمك ٓ يٛمٙمن اقمتامد قمغم ُم٤م ادقم٤مه اًمِمٞمخ (ىمدس رسه) ُمن ان أسمن ايب قمٛمػم ممن
قمرف سم٠مٟمه ٓ يروي وٓ يرؾمل آ قمن صم٘م٦م ،ومٝمذه ىمريٜم٦م ظم٤مرضمٞم٦م قمغم قمدم مت٤مُمٞم٦م اًمدقموى
اعمذيمورة.
وىمد اقمددت ـ ىمبل ؾمٜموات ـ دراؾم٦م طمول هذا اعموضوع وشمبلم زم..
أوٓ :اٟمه مل يثب٧م رواي٦م اسمن ايب قمٛمػم قمن سمٕمض ُمن ىمٞمل سمروايته قمٜمٝمم ُمن اًمْمٕمٗملم،
ًموىموع ظمٚمل ُمن إؾم٤مٟمٞمد اًمتي اقمتٛمدت ذم اصمب٤مت ذًمك.
ُمثال:
 . 1ىمٞمل ان يوٟمس سمن فمبٞم٤من ـ اًمذي قمده اًمٗمْمل سمن ؿم٤مذان ُمن اًمٙمذاسملم اعمِمٝمورين ـ ممن
روى قمٜمه اسمن ايب قمٛمػم ،اؾمتٜم٤مدا امم ان اًمِمٞمخ روى ذم ُموضع ُمن اًمتٝمذي٥م( )59سم٢مؾمٜم٤مده قمن
صٗموان وحمٛمد سمن ايب قمٛمػم قمن سمريد ويوٟمس سمن فمبٞم٤من ىم٤مٓ :ؾم٠مًمٜم٤م أسم٤م قمبد اهلل (قمٚمٞمه
اًمسالم)).

 .هتذي٥م إطمٙم٤مم :ج 5ص.32
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وأيْم٤م روى اًمٙمٚمٞمٜمي( )60سم٢مؾمٜم٤مده قمن ايب قمبد اهلل سمن اعمٖمػمة قمن حمٛمد سمن زي٤مد ىم٤مل:
ؾمٛمٕم٧م يوٟمس سمن فمبٞم٤من وي٘مول ،)..وىمٞمل :ان حمٛمد سمن زي٤مد هذا هو اسمن ايب قمٛمػم.
وًمٙمن يمال اعموردين همػم صم٤مسم٧م..
وأُم٤م إول ومألن حمٛمد سمن ايب قمٛمػم اًمذي هو ُمن اًمٓمب٘م٦م اًمس٤مدؾم٦م ٓ يروي قمن سمريد سمال
واؾمٓم٦م ،وم٢مٟمه ُمن اًمٓمب٘م٦م اًمراسمٕم٦م وىمد شموذم ذم طمٞم٤مة اًمّم٤مدق (قمٚمٞمه اًمسالم) او سمٕمده سم٘مٚمٞمل،
ومٕمٓمف اؾمم يوٟمس سمن فمبٞم٤مٟمٕمغم سمريدذم اًمسٜمد اعمذيمور ؿم٤مهد قمغم وىموع ظمٚمل ومٞمه ،أي ان
هٜم٤مك واؾمٓم٦م حمذووم٦م سملم صٗموان وحمٛمد سمن ايب قمٛمػم وسملم سمريد ويوٟمس سمن فمبٞم٤من.
وًمٕمل شمٚمك اًمواؾمٓم٦م اعمحذووم٦م هو مجٞمل سمن دراج اًمذي شموؾمط سملم اسمن ايب قمٛمػم ويوٟمس
سمن فمبٞم٤من ذم سمٕمض اعموارد( ،)61وهو ممن يروي قمن سمريد أيْم٤م(.)62
وىمد روى قمٜمه صٗموان يمذًمك(.)63

 .اًمٙم٤مذم :ج 1ص.106
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 .اًمٙم٤مذم :ج 6ص.473
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 .هتذي٥م إطمٙم٤مم :ج 5ص.28
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ودمدر اإلؿم٤مرة ان اعمذيمور ومٞمه رواي٦م مجٞمل سمن سمريد وًمٙمن طمٞم٨م ان اًمراوي قمن مجٞمل هو اسمن ايب ٟمٍم
اًمذي روى قمن مجٞمل سمن دراج يمثػما ومل شمٕمثر ًمه رواي٦م قمن مجٞمل سمن ص٤مًمح يم٤من ذًمك ىمريٜم٦م قمغم يمون اعمراد
سمـ مجٞمل ومٞمه هو اسمن دراج) ،ومت٠مُمل.
 .هتذي٥م إطمٙم٤مم :ج 5ص.82

63

هذا ُمْم٤موم٤م إمم أٟمه يٛمٙمن ان ي٘م٤مل :ان يوٟمس سمن فمبٞم٤من هو ممن ُم٤مت ذم طمٞم٤مة اًمّم٤مدق
(قمٚمٞمه اًمسالم) ،يمام يستٗم٤مد ذًمك ُمن سمٕمض رواي٤مت اًمٙمٌم( ،)64وقمغم ذًمك ومال يٛمٙمن ٓسمن
ايب قمٛمػم اًمرواي٦م قمٜمه سمال واؾمٓم٦م.
وأُم٤م اًمث٤مين ومألن حمٛمد سمن زي٤مد ومٞمه هو همػم اسمن ايب قمٛمػمٕ ،ن اًمراوي قمٜمه وهو اسمن
اعمٖمػمة ٓ يروي قمن اسمن ايب قمٛمػم سمل اسمن ايب قمٛمػم يروي قمٜمه(.)65
 .2وىمٞمل :ان اسم٤م اًمبخؽمي وه٥م سمن وه٥م اًمذي اشمٗمق اًمٗمري٘م٤من قمغم ضٕمٗمه()66وىمٞمل :اٟمه
ايمذب اًمؼمي٦مممن روى قمٜمه اسمن ايب قمٛمػم ،وذًمك ٕن اًمِمٞمخ روى( )67سم٢مؾمٜم٤مده قمن حمٛمد سمن قمكم
سمن حمبوب قمن حمٛمد سمن ظم٤مًمد اًمؼمىمي قمن اسمن ايب قمٛمػم قمن ايب اًمبخؽمي.
وًمٙمن اًمٔم٤مهر ان اؾمم اسمن ايب قمٛمػم ذم هذا اًمسٜمد طمِمو ،وم٤من اًمؼمىمي هو راوي يمت٤مب
اسمن اًمبخؽمي ،وًمه قمٜمه رواي٤مت يمثػمة ذم جم٤مُمٞمع احلدي٨م ،واىمح٤مم اؾمم اسمن ايب قمٛمػم ذم هذا
اًمسٜمد مم٤م ٓ وضمه ًمه ،واًمّمحٞمح هو حمٛمد سمن ظم٤مًمد اًمؼمىمي قمن ايب اًمبخؽمي ،ومرواي٦م اسمن ايب
قمٛمػم قمن ايب اًمبخؽمي همػم صم٤مسمت٦م.

 .اظمتٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل :ج 2ص.658
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 .اعمح٤مؾمن :ص ،480اًمٙم٤مذم :ج 2ص ،490ج 5ص.78
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 .اظمتٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل :ج 2ص ،597ضٕمٗم٤مء اًمٕم٘مٞمكم :ج 4ص.325

66

 .هتذي٥م إطمٙم٤مم :ج 3ص.150

67

 . 3ىمٞمل :ان قمبد اهلل سمن اًم٘م٤مؾمم اًمذي هو احل٤مرصمي او احلرضُمي ـ وىمد ضٕمٗمٝمام اًمٜمج٤مر
واسمن اًمٖمْم٤مئري اؿمد اًمتْمٕمٞمف ـ ممن روى قمٜمه اسمن ايب قمٛمػم ،وهو ُم٤م ورد ذم ُموضع ُمن
اًمٗم٘مٞمه()68طمٞم٨م روى سم٤مؾمٜم٤مده قمن حمٛمد سمن ايب قمٛمػم سمن قمبد اهلل سمن اًم٘م٤مؾمم قمن اًمّم٤مدق (قمٚمٞمه
اًمسالم).
وًمٙمن اًمٔم٤مهر ان قمبد اهلل سمن اًم٘م٤مؾمم ذم هذا اًمسٜمد هو اجلٕمٗمري وًمٞمس احلرضُمي وٓ
احل٤مرصمي واًمِم٤مهد قمغم ذًمك ان اًمٙمٚمٞمٜمي روى شمٚمك اًمرواي٦م( )69سم٢مؾمٜم٤مده قمن قمكم سمن حمٛمد
اًم٘م٤مؾم٤مين قمٛمن ذيمره قمن قمبد اهلل سمن اًم٘م٤مؾمم ،ومٞمٕمٚمم هبذا احت٤مد قمبد اهلل سمن اًم٘م٤مؾمم اًمذي روى
قمٜمه اسمن ايب قمٛمػم ُمع ُمن روى قمٜمه اًم٘م٤مؾم٤مين ُمرؾمال ،هذا ُمن ضمٝم٦م وُمن ضمٝم٦م أظمرى شموضمد
رواي٤مت يمثػمة( )70ـ ُمسٜمدة وُمرؾمٚم٦م ـ ًمٚم٘م٤مؾم٤مين قمن قمبد اهلل سمن اًم٘م٤مؾمم اجلٕمٗمري ،ومٞمٕمرف سمذًمك
ان قمبد اهلل سمن اًم٘م٤مؾمم اًمذي روى قمٜمه اسمن ايب قمٛمػم هو اجلٕمٗمري ٓ احل٤مرصمي وٓ احلرضُمي.
هذا واىمع احل٤مل ذم صمالصم٦م ُمن اعمٕمرووملم سم٤مًمْمٕمف ممن زقمم ان اسمن ايب قمٛمػم روى قمٜمٝمم
سمال واؾمٓم٦م ،وٓ يتسع اعمج٤مل ًمتوضٞمح احل٤مل سم٤مًمٜمسب٦م امم همػمهم ُمن اعمْمٕمٗملم اًمذين ىمٞمل

ُ .من ٓ حيرضه اًمٗم٘مٞمه :ج 4ص.284

68

 .اًمٙم٤مذم :ج 5ص.83
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ٓ .طمظ ُمثال اعمح٤مؾمن :ج 1ص ،274 ،266 ،246واًمٙم٤مذم :ج 1ص ،44ج 2ص  ،130واًمتوطمٞمد:

ص ،406وُمٕم٤مين إظمب٤مر :ص.236

سمرواي٦م اسمن ايب قمٛمػم قمٜمٝمم ُمب٤مذة ومل يثب٧م ذًمك ايْم٤م ،وهم يمل ُمن اسمراهٞمم سمن قمٛمػم اًمٞمامين
وقمٛمرو سمن مجٞمع إزدي وحمٛمد سمن ؾمٜم٤من واعمٕمغم سمن ظمٜمٞمس وداود اًمرىمي وزي٤مد سمن اعمٜمذر
وقمكم سمن طمديد واحلسن سمن قمثامن اعمٚم٘م٥م ؾمج٤مدة.
وصم٤مٟمٞم ً٤م :إت سمٕمْم ً٤م ممن روى قمٜمٝمم اسمن أيب قمٛمػم وإن ىمدح ومٞمه إٓ أٟمه مل يثب٧م يمون اًم٘مدح
ُمن طمٞم٨م قمدم وصم٤مىمته.
وُمن ه١مٓء زي٤مد سمن ُمروان اًم٘مٜمدي اًمذي يم٤من ُمن أريم٤من اًمواىمٗم٦م وًمه ىمّم٦م ُمٕمرووم٦م(.)71
وصم٤مًمث ً٤م :إن سمٕمض ممن روى قمٜمه اسمن أيب قمٛمػم ىمد ىمٞمل سمْمٕمٗمه اؿمتب٤مه ً٤مً ،مٙمون اًمتْمٕمٞمف
وارد ًا ذم همػمه.
وُمن ه١مٓء قمٛمر سمن أيب اعم٘مدام اًمذي ىمٞمل أن اسمن اًمٖمْم٤مئري ىمد ضٕمٗمه ،وًمٙمن اًمٔم٤مهر
أن اًمتْمٕمٞمف وارد سمِم٠من أسمٞمه ٓ سمِم٠مٟمه هو ،ومٚمٞمالطمظ(.)72
وراسمٕم ً٤م :إن سمٕمْم ً٤م ممن روى ُمٜمه اسمن أيب قمٛمػم يم٤من ًمه طم٤مل صالح واؾمت٘م٤مُم٦م ،وحيتٛمل أن
اسمن أيب قمٛمػم حتٛمل قمٜمه احلدي٨م ذم طم٤مل صالطمه ،وُمن ه١مٓء قمكم سمن أيب محزة اًمبٓم٤مئٜمي.

ٓ .طمظ ُمٕمجم رضم٤مل احلدي٨م ج 7:ص.316:
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ودمدر آؿم٤مرة إمم أٟمه ًمو سمٜمى قمغم ضٕمف زي٤مد سمن ُمروان ومح٤مًمه طم٤مل قمكم سمن أيب محزة اًمذي يم٤من ًمه طم٤مل
صالح صمم اٟمحرف سمٕمد ذًمك ،ومٞمحتٛمل أن اسمن أيب قمٛمػم حتٛمل ُمٜمه احلدي٨م ذم طم٤مل صالطمه.
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ٓ .طمظ وؾم٤مئل اإلٟمج٤مب اًمّمٜم٤مقمٞم٦م ص.616:

ومال يب٘مى سمٕمد ُم٤م ذيمر يمٚمه إٓ سمْمٕم٦م أؿمخ٤مص ٓ يتج٤موزون ؾمت٦م وهم :احلسلم سمن أمحد
اعمٜم٘مري وقمبد اًمرمحن سمن ؾم٤ممل آؿمل واعمٗمْمل سمن ص٤مًمح واعمٗمْمل سمن قمٛمر وإؾمح٤مق سمن قمبد
اًمٕمزيز واحلسن سمن راؿمد وًمٞمس ضٕمف أي ُمٜمٝمم ُمن اعمسٚمامت سمل هٜم٤مك ُمن سمٜمى قمغم
وصم٤مىمتٝمم ،أٓ احلسلم سمن أمحد اعمٜم٘مري اًمذي ىم٤مل اًمٜمج٤مر ذم شمرمجته( :)73روى أيب قمبد اهلل
(قمٚمٞمه اًمسالم) رواي٦م ؿم٤مذة ٓ شمثب٧م ،ويم٤من ضٕمٞمٗم ً٤م ،ذيمر ذًمك أصح٤مسمٜم٤م رمحٝمم اهلل).
وم٘مٞمل :إن ُم٤م طمٙم٤مه اًمٜمج٤مر قمن إصح٤مب دًمٞمل قمغم أن ضٕمف اًمرضم٤مل يم٤من ُمسٚم ًام
قمٜمدهم.
وًمٙمن ٓ خيٗمى قمغم اعمامرس أن اًمٜمسب٦م إمم إصح٤مسمٗمي رضم٤مل اًمٜمج٤مر ٓ يرد هب٤م اًمٜمسب٦م
إمم مجٞمٕمٝمم سمل إمم ُمن وصٚم٧م إًمٞمه يمٚمامهتم ُمن اعمِم٤ميخ وأرضاهبم ،ومال يدل اًمتٕمبػم اعمذيمور
قمغم ُمسٚمٛمٞم٦م ضٕمف اعمٜم٘مري ،ومتدسمر.
وم٤مًمٜمتٞمج٦م :أٟمه مل شمثب٧م اسمن أيب قمٛمػم قمن أي ؿمخص ُمسٚمم اًمْمٕمف قمٜمد إصح٤مب،
وإٟمام شمثب٧م روايته قمن قمدد حمدود ممن ضٕمٗموا ُمن ىمبل سمٕمْمٝمم ،ورواي٤مشمه قمن ه١مٓء حمدودة
ضمد ًا ،ومال يِمٙمل ذًمك ىمريٜم٦م قمغم ظمالف ىمول اًمِمٞمخ (ىمدس رسه).

 .رضم٤مل اًمٜمج٤مر ص.53:
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وقمغم هذا وم٤مًمّمحٞمح هو ُم٤م سمٜمى قمٚمٞمه يمثػم ُمن اعمت٠مظمرين ُمن وصم٤مىم٦م ُمِم٤ميخ اسمن أيب قمٛمػم
إٓ ُمن يرد شمْمٕمٞمٗمه ُمن ـمريق آظمر.
ٟمٕمم هٜم٤مك إؿمٙم٤مل ذم طمجٞم٦م ُمراؾمٞمٚمه ويٕمرف سم٢مؿمٙم٤مل اًمِمبٝم٦م اعمّمداىمٞم٦م ،وهو أٟمه سمٕمد
أن صمبت٧م رواي٤مشمه قمن سمٕمض اًمْمٕمٗم٤مء وإن يم٤من قمددهم حمدود ًا ومال حم٤مل يتٓمرق اطمتامل شموؾمط
أطمد ه١مٓء ذم اعمراؾمٞمل ـ ؾمواء أيم٤مٟم٧م حمذووم٦م اًمواؾمٓم٦م أم ُمبٝمٛم٦م اًمواؾمٓم٦م يمام رواي٦م اعمبحوصم٦م
قمٜمٝم٤مـ ومال يٛمٙمن آقمتامد قمٚمٞمٝم٤م ًمذًمك.
وىمد أضمٞم٥م هذا اإلؿمٙم٤مل سموضموه قمديدة ٓ يتم إٓ واطمدة ُمٜمٝم٤م ،وهو أٟمه سم٤مًمٜمٔمر امم يمثرة
ُمِم٤ميخ اسمن أيب قمٛمػم طمٞم٨م يٜم٤مهزون أرسمٕمامئ٦م ؿمخص وٟمدرة اعمْمٕمف ومٞمٝمم وم٢من اطمتامل يمون
اًمواؾمٓم٦م اعمحذووم٦م أو اعمبٝمٛم٦م هي أطمد اعمْمٕمٗملم يٕمد اطمتامًٓ ضٕمٞمٗم ً٤م سمحس٥م طمس٤مب
آطمتامٓت ودمٛمٞمٕمٝم٤م ذم حمور واطمد ،ومٝمو مم٤م ٓ يٕمتد سمه.
وًمٙمن هذا اًموضمه ٓ يتم ذم مجٞمع اعمواردٟٕ ،مه ٓ سمد ذم طمس٤مب آطمتامٓت ُمن أن
ي١مظمذ سمٜمٔمر آقمتب٤مر ظمّموصٞم٦م ُمن يروي قمٜمه اًمواؾمٓم٦م اعمحذووم٦م واعمبٝمٛم٦م وقمدد رواي٤مت اسمن
أيب قمٛمػم قمٜمه ُمع اًمواؾمٓم٦م ومرسمام ٓ حيّمل سم٤مًمٜمٔمر إمم ذًمك آـمٛمئٜم٤من سمٕمدم يمون اًمواؾمٓم٦م ُمن
همػم اعمْمٕمٗملم.

ُمثالً :احلسلم سمن أمحد اعمٜم٘مري ىمد شموؾمط سملم اسمن أيب قمٛمػم وإؾمح٤مق سمن قمامر ذم ُمورد
واطمد( ،)74ورواي٤مت اسمن أيب قمٛمػم قمن إؾمح٤مق سمن قمامر ُمع اًمواؾمٓم٦م ىمٚمٞمل ٓ شمزيد قمغم اًمٕمنمة
وسمٕمْمٝم٤م ُمراؾمٞمل( ، )75وقمغم ذًمك وم٤مطمتامل أن يٙمون اًموؾمٞمط ذم يمل ُمٜمٝمام هو اعمٜم٘مري مم٤م ٓ
يٛمٙمن آـمئٜم٤من سمخالومه ،ومتدسمر(.)76
هذا وطمٞم٨م إن قمدد ُمِم٤ميخ اسمن أيب قمٛمػم ممن شموؾمٓموا سمٞمٜمه وسملم اإلُم٤مم اًمّم٤مدق (قمٚمٞمه
اًمسالم) يمبػم ضمد ًا واعمْمٕمف ُمٜمٝمم واطمد او اصمٜم٤من ومٞمٛمٙمن اؾمتحّم٤مل آـمٛمئٜم٤من سمٕمدم يمون
اًمواؾمٓم٦م اعمحذووم٦م او اعمبٝمٛم٦م ذم ُمثل ذًمك ُمن اعمْمٕمٗملم.
وُمن أضمل هذا ومال سم٠مس سم٤مًمبٜم٤مء قمغم اقمتب٤مر ُمرؾمٚمته اعمبحوث قمٜمٝم٤م(.)77
إٓ أن هذا ُمع إطمراز يمون اإلرؾم٤مل سمٞمٜمه وسملم اإلُم٤مم (قمٚمٞمه اًمسالم) سمواؾمٓم٦م واطمد،
وأُم٤م ُمع اطمتامل شمٕمدد اًمواؾمٓم ٦م همػم اعمذيمورة ومال ؾمبٞمل إمم اًمبٜم٤مء قمغم طمجٞم٦م اعمرؾمٚم٦م،
ٓظمتّم٤مص اًمتوصمٞمق سمٛمِم٤ميخ اسمن أيب قمٛمػم اعمب٤مذين وقمدم ؿمٛموًمه عمن روى قمٜمٝمم ُمع
 .اًمٙم٤مذم ج 4:ص.44:
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 .اًمٙم٤مذم ج 4:ص 271,173:ج 5:ص.497:

75

 .سمحوث وم٘مٝمٞم٦م ص 294:وُم٤م سمٕمده٤م.
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77

 .يراضمع سمحوث ذم ذح ُمٜم٤مؾمك احل٩م ج 7:ص.160:

اًمواؾمٓم٦م( )78وم٢مذا اطمتٛمل شمٕمدد اًمواؾمٓم٦م اعمبٝمٛم٦م او اعمحذووم٦م()79ومال ؾمبٞمل إمم اًمبٜم٤مء قمغم اقمتب٤مر
اعمرؾمٚم٦م.
وًمٙمن يٛمٙمن أن ي٘م٤مل :إن هذا آطمتامل قمغم ظمالف اًمٔم٤مهر ،وم٢من اعمٜمس٤مق ُمٜم٦م ىموًمه :قمن
سمٕمض أصح٤مسمٜم٤مأوقمن رضمألوقمٛمن ذيمره٠مو ٟمحو ذًمك هو يمون اًمواؾمٓم٦م اعمبٝمٛم٦م رضم ً
ال واطمد ًا
ٓ أزيد ،وإٓ ًمٙم٤من اعمٜم٤مؾم٥م أن ي٘مول :قمن سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م قمٛمن ذيمره٠مو ؿمبه ذًمك يمام ورد ذم
رواي٤مت همػمه(.)80
ٟمٕمم يٛمٙمن أن ي٘م٤مل :إن هٜم٤مك أُمور ًا قمديدة شمثػم اًمري٥م ذم يمون مجٞمع ُمراؾمٞمل اسمن أيب
قمٛمػم قمن اًمّم٤مدق (قمٚمٞمه اًمسالم) اعمِمتٛمٚم٦م قمغم اًمتٕم٤مسمػم اعمذيمورة ُمن ىمبٞمل اعمراؾمل سمواؾمٓم٦م
واطمدة..
ُمٜمٝم٤م :قمدم اًمٕمثور قمغم رواي٦م ًمه ُمزدوضم٦م اإلرؾم٤مل قمغم اًمٜمحو اعمذيمور ذم رء ُمن
اعمّم٤مدر ُمع أن ًمه رواي٤مت يمثػمة سمواؾمٓمتلم قمن اإلُم٤مم (قمٚمٞمه اًمسالم) وىمد شمٙمون ُمرؾمٚم٦م ذم
ٓ .طمظ سمحوث وم٘مٝمٞم٦م ص.296:
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 .وم٢من اسمن ايب قمٛمػم يروي سمواؾمٓم٦م واطمدة قمن اًمّم٤مدق (قمٚمٞمه اًمسالم) وشمٙمون اًمواؾمٓم٦م ُمن اطمداث

79

أصح٤مسمه (قمٚمٞمه اًمسالم) ،ويروي سمواؾمٓمتلم قمٜمه (قمٚمٞمه اًمسالم) وشمٙمون إومم ُمن اطم٤مدي٨م أصح٤مسمه (قمٚمٞمه
اًمسالم) واًمث٤مٟمٞم٦م ُمن يمب٤مرهم.
80

 .اًمؼمىمي ،اعمح٤مؾمن ج 1:ص ،210:ج 2:ص ،598,549 ،524:واًمٙم٤مذم ج 1:ص،454:ج2:

ص.320:

إطمدامه٤م ،يم٠من ي٘مول :إسمراهٞمم سمن قمبد احلٛمٞمد قمن رضمألوحمٛمد سمن أيب محزة قمن رضمألوقمن
سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م قمن إؾمح٤مق سمن قمامرأوقمن سمٕمض أصح٤مسمه قمن ذرحيوٟمحو ذًمك.
ومٙمٞمف مل ي٘مع اإلرؾم٤مل ذم يمٚمت٤م اًمواؾمٓمتلم ذم رء ُمن اعمواردُ ،مع أن اًمسب٥م اًمذي ذيمر
إلرؾم٤مل رواي٤مشم ه وهو شمٚمف يمتبه ي٘متيض وىموع اإلرؾم٤مل ذم يمال اًم٘مسٛملم ُمن رواي٤مشمه قمن
اًمّم٤مدق (قمٚمٞمه اًمسالم) ،أي ُم٤م يم٤مٟم٧م سمواؾمٓم٦م واطمدة وُم٤م يم٤مٟم٧م سمواؾمٓمتلم.
وُمٜمٝم٤م :ورود ُمراؾمٞمل ًمه قمن اًمب٤مىمر(قمٚمٞمه اًمسالم) سمٜمٗمس اًمتٕمبػم اعمستخدم ذم ُمراؾمٞمٚمه
قمن اًمّم٤مدق (قمٚمٞمه اًمسالم)ُ ،مع أهن٤م ٓ شمٙمون إٓ ُمزدوضم٦م اإلرؾم٤ملٓ ،ىمتْم٤مء قمدم روايته
قمٜمه (قمٚمٞمه اًمسالم) إٓ سمواؾمٓمتلم.
وُمن ذًمك ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمي( )81سم٢مؾمٜم٤مده قمن اسمن أيب قمٛمػم قمن سمٕمض أصح٤مسمه ىم٤مل :قمٓمس
رضمل قمٜمد أيب ضمٕمٗمر(قمٚمٞمه اًمسالم) ،)...وُم٤م رواه( )82أيْم ً٤م سم٢مؾمٜم٤مده قمٜمه قمن سمٕمض أصح٤مسمه
ىم٤مل :ؿمٙم٤م إسمرش اًمٙمٚمبي إمم أيب ضمٕمٗمر ،)..وُم٤م رواه اًمِمٞمخ( )83سم٢مؾمٜم٤مده قمٜمه قمن رضمل قمن أيب
ضمٕمٗمر (قمٚمٞمه اًمسالم) ىم٤مل :ىم٤مل ًمرضمل.)..

 .اًمٙم٤مذم ج 2:ص.654:
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 .اًمٙم٤مذم ج 6:ص.8:
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 .هتذي٥م إطمٙم٤مم ج 6:ص.73:
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وُمٜمٝم٤م :أن سمٕمض ُمراؾمٞمٚمه قمن اًمّم٤مدق (قمٚمٞمه اًمسالم) ىمد روي٧م أيْم ً٤م ُمسٜمدة إًمٞمه (قمٚمٞمه
اًمسالم) سمواؾمٓمتلم.
وُمن ذًمك أن اًمٙمٚمٞمٜمي( )84روى سم٢مؾمٜم٤مده قمن اسمن أيب قمٛمػم قمن سمٕمض أصح٤مسمه قمن أيب قمبد
اهلل (قمٚمٞمه اًمسالم) ذم ىمول اهلل شمب٤مرك وشمٕم٤ممم...
ورواه اًمّمدوق( )85سم٢مؾمٜم٤مده قمن اسمن أيب قمٛمػم قمن اسمن أيب محزة قمن قمبد إقمغم ىم٤مل:
ؾم٠مًم٧م ضمٕمٗمر سمن حمٛمد قمن ىمول اهلل.)..
وروى اًمِمٞمخ( )86سم٢مؾمٜم٤مده قمن اسمن أيب قمٛمػم قمن رضمل ُمن أصح٤مسمٜم٤م ىم٤مل :ؾمٛمٕمته ي٘مول:
ٓحيل ٕطمد.)..
ورواه اًمّمدوق( )87سم٢مؾمٜم٤مده قمن اسمن أيب قمٛمػم قمن أسم٤من قمن مح٤مد ىم٤مل :ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمبد اهلل
(قمٚمٞمه اًمسالم) ي٘مول.)..:
ومٞمٔمٝمر ُمن ذًمك أن اسمن أيب قمٛمػم مل يٙمن ُم٘مٞمد ًا سم٠من يِمػم إمم ازدواج اإلرؾم٤مل ذم ُموارده
سم٤مؾمتخدام اًمتٕمبػم اعمٜم٤مؾم٥م ًمذًمك سمل يستخدم ومٞمٝم٤م أيْم ً٤م اًمتٕمبػم اعمستخدم ذم ُموارد اإلرؾم٤مل

 .اًمٙم٤مذم ج 6:ص.436:
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ُ .مٕم٤مين إظمب٤مر ص.349:
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.هتذي٥م إطمٙم٤مم ج 7:ص.463:
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.قمٚمل اًمنمائع ج 2:ص.590:

87

سموا ؾمٓم٦م واطمدة ،ومجٛمٞمع ُمراؾمٞمٚمه قمن أيب قمبد اهلل (قمٚمٞمه اًمسالم) ُمن ُموارد اًمِمبٝم٦م اعمّمداىمٞم٦م
ًمٚمٛمرؾمل سمواؾمٓمتلم ومال يٛمٙمن اًمبٜم٤مء قمغم طمجٞمتٝم٤م.
هذا وًمٙمن يٛمٙمن اجلواب قمن إُمور اعمذيمورة..
أُم٤م إول ومب٠من اؾمتبٕم٤مد أن ٓ يٛمٙمن ٓسمن أيب قمٛمػم رواي٤مت ُمزدوضم٦م اإلرؾم٤مل إمم
اًمّم٤مدق (قمٚمٞمه اًم سالم) وأن يم٤من ذم حمٚمه ،وًمٙمن ُمن اعمحتٛمل أٟمه يم٤مٟم٧م ـمري٘مته ذم ُمثل ذًمك
هي رومع اًمسٜمد إًمٞمه (قمٚمٞمه اًمسالم) ٓ اإلرؾم٤مل سم٢مهب٤مم واؾمٓمتلم(.)88
وهذا ُمتداول()89ذم رواي٤مشمه ذم جم٤مُمٞمع احلدي٨م ،ومالطمظ.

88

 .وي١ميد ذًمك أٟمه ىمد ًموطمظ أن اسمن أيب قمٛمػم مل يؽمك اًمتٕمريف سم٤مًمواؾمٓم٦م سمٞمٜمه وسملم اإلُم٤مم (قمٚمٞمه اًمسالم) ُمٝمام

أُمٙمٜمه ذًمك وًمو شمٕمريٗم ً٤م ٟم٤مىمّم ً٤م سمذيمر ٟمسبته إمم ىمبٞمٚم٦م ُمٕمٞمٜم٦م أو ُمٙم٤من ُمٕملم أو مم٤مرؾم٦م عمٝمٜم٦م ظم٤مص٦م اًمٙم٤مذم ج2:
ص ،638,331,60:ج 5:ص ،)285:يمام أٟمه يم٤من حي٤مول أن يٕمرف سمه وًمو اطمتامًٓ إذا شمٞمرس ًمه ذًمك اًمتٝمذي٥م
ج 1:ص ،414:ج 2:ص ،338:صمواب إقمامل ص ،116:يم٤مُمل اًمزي٤مرات ص.)335:
وقمغم ذًمك ومٛمن اًمبٕمٞمد ضمد ًا إىمداُمه قمغم إيراد ُم٤م يم٤من ُمزدوج اإلرؾم٤مل سمّمورة اعمرؾمل سمواؾمٓم٦م واطمدة.
ظمّموص ً٤م وأن اًمتٕمبػم قمن اإلرؾم٤مل اعمزدوج يم٤من ُمتداوًٓ قمٜمد إصح٤مب سمّمٞم٤مهمته اعمٜم٤مؾمب٦م ،وهي :سمٕمض
أصح٤مسمٜم٤م قمٛمن ذيمر أو ٟمحوه٤م راضمع اًمٙم٤مذم ج 1:ص 454:ج 2:ص 497:ج 6:ص531,423,18:
وهمػمه٤م).
وقمغم هذا ي٘مرب اطمتامل اظمتٞم٤مره رومع اًمسٜمد ُمتى مل جيد ُم٤م يٙمون ُمٕمرووم ً٤م ٕطمدى اًمواؾمٓمتلم أصالً ،وذًمك
ُمن سم٤مب آظمتّم٤مر ،ومتدسمر اعم٘مرر).
 .اًمٙم٤مذم ج 6:ص ،439,333:اخلّم٤مل ص.487,247,109,39:
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وأُم٤م اًمث٤مين ومب٠مٟمه ًمو صمب٧م قمدم إدراك اسمن أيب قمٛمػم أي٤م ُمن أصح٤مب اًمب٤مىمر (قمٚمٞمه اًمسالم)
وأن يم٤من ُمٕمٛمر ًا ومٞمٛمٙمن أن يٕمد ذًمك ىمريٜم٦م قمغم وىموع اإلرؾم٤مل سمحذف اًمواؾمٓم٦م ومٞمام رواه
سمٕمض ُمِم٤ميخ اسمن أيب قمٛمػم ًمه قمن اًمب٤مىمر (قمٚمٞمه اًمسالم) ،وٓ يتٕملم أن يٙمون ُمن ضمٝم٦م
اؾمتخدام اسمن أيب قمٛمػم ًمتٕمبػم سمٕمض أصح٤مسمٜم٤مـ ُمث ً
ال ـ ذم ُمورد اإلرؾم٤مل اعمزدوجً ،مٞمتٓمرق
اطمتامل ذًمك ذم ُموارد إرؾم٤مل قمن أيب قمبد اهلل (قمٚمٞمه اًمسالم) أيْم ً٤م.
وأُم٤م اًمث٤مًم٨م ومب٢مٟمه مل يت٠ميمد احت٤مد اًمروايتلم اعمرؾمٚم٦م واعمسٜمدة ذم اعموردين اعمذيمورين ،وٓ
ؾمٞمام ُمع وضمود سمٕمض آظمتالف سملم اًمٜمّملم.
وسم٤مجلٛمٚم٦م :اطمتامل شمٕمدد اًمرواي٦م ذم ذيٜمك اعموردين ىم٤مئم ومال ؿم٤مهد ومٞمٝمام ًمٚمٛمدقمى
اعمذيمور ،ومتدسمر.
وم٤مًمٜمتٞمج٦م :أن اخلدش ذم طمجٞم٦م ُمراؾمٞمل اسمن أيب قمٛمػم قمن اًمّم٤مدق (قمٚمٞمه اًمسالم)
اؾمتٜم٤مد ًا إمم ُم٤م ذيمر همػم وضمٞمه.
أىمس٤مم اعمراؾمٞمل ذم آقمتب٤مر أو درضم٤مت اًمْمٕمف ذم اخلؼموم٢مٟمّه ضمرى وؿم٤مع ذم قمٍمٟم٤م
احلجٞم٦م ومٞمٜمٗمسه ،وم٢من متّ٧م ومٝمو ،وإّٓ وم٢من اظمت ّل ُمٜمه ذط ُمن
اًمٜمٔمرة إمم إؾمتتٝم٤مم اخلؼم ًمنمائط ّ
احلجٞم٦م ،ومٞمستوي ُمع همػمه ممّ٤م
سم٤معمرة ،حت٧م ُم٘موًم٦م أٟمّه همػم واضمد ًمنمائط ّ
اًمنمائط وم ُٞمٕمزب قمٜمه ّ
احلجٞم٦م.
هو وم٤مىمد ًمٚمنمائط ذم قمدم ّ

مهٞمته
واًمّمحٞمح هو متٞمٞمز اًمٜم٤مىمد ًمنمائط
ّ
احلجٞم٦م قمغم أىمس٤مم ودرضم٤مت ،وذًمك ٕ ّ
اًم٘مّموى ذم اًمٜمٔمرة اعمجٛموقم ّٞم٦م ًمألظمب٤مر ،ويمٞمٗم ّٞم٦م طمّمول اإلؾمتٗم٤مض٦م واعمٕم٤مضدة سملم إظمب٤مر
سمبٕمْمٝم٤م اًمبٕمض ،وقمغم ذًمك جي٥م اًمتٗمرىم٦م سملم أٟمواع اإلرؾم٤مل ذم اخلؼم ،ومت٤مرة إرؾم٤مل ذم ـمب٘م٦م
وأظمرى ذم ـمب٘م٤مت ،يمام أٟمّه شم٤مرة سمٚمٗمٔم٦م قمن رضمٚموأظمرى سمٚمٗمٔم٦م روي قمن ومالٟموصم٤مًمث٦م سمٚمٗمظ
قمٛمن ذيمرهوراسمٕم٦م سمٚمٗمظ سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م) ،وظم٤مُمس٦م سمٚمٗمظ قمن همػم واطمد ُمن أصح٤مسمٜم٤م)
ّ
أو قمن مج٤مقم٦م).
يمام ّ
أن اخلؼم اعمرؾمل أو اعمروموع شم٤مرة سموضمد ذم اًمٙمت٥م إرسمٕم٦م وُم٤م ي٘مرب ُمٜمٝم٤م ،يمب٘م ّٞم٦م
يمت٥م اًمّمدوق واًمِمٞمخ واعمح٤مؾمن واًمؼمىمي وىمرب اإلؾمٜم٤مد وٟمحوه٤م ،وأظمرى يوضمد ذم يمت٥م
دوهن٤م ذم اًمِمٝمرة يمٙمت٤مب اًمدقم٤مئم وإؿمٕمث ّٞم٤مت واًمٗم٘مه اًمرضوي واًمتٗمسػم اعمٜمسوب إمم اإلُم٤مم
اًمٕمسٙمري (قمٚمٞمه اًمسالم)وٟمحوه٤م.
ُمٕمٜمى وُمْمٛموٟم ً٤م ،يمام ّ
أن جمٛموقم٦م إظمب٤مرشم٤مرة شمٙمون
ُمتٙمرر ًا وأظمرى
يمام أٟمّه شم٤مرة يٙمون
ً
ّ
طمجٞم٦م اخلؼم احلسن  -أو اًم٘مو ّي٦م ،وأظمرى ـمرىم ً٤مجمٝموًم٦م أو همػم ُمو ّصم٘م٦م
طمس٤من  -سمٜم٤مء قمغم قمدم ّ
ُمن همػم اإلُم٤مُمٞم٦م ًمٙمٜمّٝم٤م ممدوطم٦مّ ،
وم٢من هذه إىمس٤مم ختتٚمف ذم يمٞمٗم ّٞم٦م اًمتٕم٤مضد وشموًمٞمد اًموصموق
واًمٙمم ،وقمٚمٞمه ومٙمٞمٚمٝم٤م سمٛمٙمٞم٤مل واطمد سمدقموى وم٘مده٤م ًمنمائط
سم٤مًمّمدور ُمن ضمٝم٦م اًمٙمٞمف
ّ
احلجٞم٦م همٗمٚم٦م قمن هذا اجل٤مٟم٥م.
ّ

ُمْم٤موم ً٤م إمم ّ
احلجٞم٦م ،إّٓ أٟمّه طم٘مٞم٘م٦م
أن سمٕمْمٝم٤م وإن يم٤من ُمن طمٞم٨م اًمّمورة وم٤مىمد ًا ًمنمائط ّ
واضمد هل٤م سم٤مًمتد ّسمر ،وذًمك ُمثل اًمتٕمبػم سمٛمثل أصح٤مسمٜم٤م ،أو ُمن همػم واطمد،أو قمن مج٤مقم٦مّ ،
وم٢من
اًمدارج قمٜمد اًمرواة إرادة اًمث٘م٤مة اإلُم٤مُم ّٞم٦م ُمن هذا اًمتٕمبػم ،وان يم٤من اجلٛمود قمغم اًمٚمٗمظ سمٚمح٤مظ
أقمم ُمن ذًمك ،سمل اًمٔم٤مهر ّأهنم يٛم ّٞمزون سملم اًمتٕمبػم قمن ىموهلم قمن سمٕمض
ُم١مداه اًمٚمٖموي ّ
أصح٤مسمٜم٤م قمن رضمل ُمن سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م) ٓ ،ؾمٞمام إذا يم٤من اعم ِ
رؾمل ُمثل مجٞمل سمن دراج ،واسمن
ّ
أيب قمٛمػم ،وصٗموان سمن حيٞمى،واحلسن سمن حمبوب ،وٟمحوهم ُمن وم٘مٝم٤مء اًمرواة.
وًمذًمك ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمٓمود ذم اًمٕمدّ ة " :وإذا يم٤من أطمد اًمراويلم ُمٕمرووم ً٤م وأظمر
جمٝموًٓ ،ىمدّ م ظمؼم اعمٕمروف قمغم ظمؼم اعمجٝمولٟٕ ،مّه ٓ ي١مُمن أن يٙمون اعمجٝمول قمغم صٗم٦م ٓ
جيوز ُمٕمٝم٤م ىمبول ظمؼمه ...وإذا يم٤من أطمد اًمراويلم ُُمسٜمد ًا وأظمر ُمرؾم ً
ال ُٟمٔمر ذم طم٤مل اعمُرؾمل،
وم٢من يم٤من ممّن ُيٕمٚمم أٟمّه ٓ ُيرؾمل إّٓ قمن صم٘م٦م ُموصموق سمه ومال شمرضمٞمح خلؼم همػمه قمغم ظمؼمه،
يروهيٛمحٛمد سمن أيب قمٛمػم وصٗموان سمن حيٞمى وأمحد سمن
ؾموت اًمٓم٤مئٗم٦م سملم ُم٤م
وٕضمل ذًمك ّ
ّ
قمٛمن
سم٠مهنم ٓ يروون وٓ ُيرؾمٚمون إّٓ ّ
حمٛمد سمن أيب ٟمٍم وهمػمهم ُمن اًمث٘م٤مت اًمذين ُقمروموا ّ
ّ
يوصمق سمه ،وسملم ُم٤م أؾمٜمده همػمهم ،وًمذًمك قمٛمٚموا سمٛمراؾمٞمٚمٝمم إذا اٟمٗمردوا قمن رواي٦م همػمهم..
وم٠مُم٤م إذا اٟمٗمردت اعمراؾمٞمل ومٞمجوز اًمٕمٛمل سمه قمغم اًمنمط اًمذي ذيمرٟم٤مه ،ودًمٞمٚمٜم٤م قمغم ذًمك
إد ًّم٦م اًمتي ىمدّ ُمٜم٤مه٤م قمغم ضمواز اًمٕمٛمل سم٠مظمب٤مر أطم٤مدّ ،
وم٢من اًمٓم٤مئٗم٦ميمام قمٛمٚم٧م سم٤معمس٤مٟمٞمد قمٛمٚم٧م

سم٤معمراؾمٞمل ،ومبام ُيٓمٕمن ذم واطمد ُمٜمٝمام يٓمٕمن ذم أظمر ،وُم٤م أضم٤مز أطمدمه٤م أضم٤مز أظمر ،ومال ومرق
سمٞمٜمٝمام قمغم طم٤مل ).
وىمد شم٘مدّ م ذم ومّمل اًمتوصمٞم٘م٤مت اًمٕم٤م ُّم٦م اًمبح٨م ذم ظمّموص ُمراؾمٞمل اسمن أيب قمٛمػم
ومالطمظ.
طمجٞم٦م ُمراؾمٞمل سمٕمض اًمرواة
راي اًمِمٞمخ حمٛمد اًمسٜمد ذم ُمراؾمٞمل اسمن ايب قمٛمػموذم ّ
يمٛمراؾمٞمل اسمن أيب قمٛمػم ويوٟمس سمن قمبد اًمرمحنّ ،
وم٢من اًمٕمب٤مئر اًمرضم٤مًم ّٞم٦م ذم اًمٕمدّ ة وذم ومٝمرس
قمؼم اًمِمٞمخ سمٕمد ذيمره ًمٚمثالصم٦م اًمذين ٓ يروون
اًمٜمج٤مر ُمستوطم٤مة ُمن اإلمج٤مع اًمٙمبػم ،وًمذًمك ّ
سم٠مهنم ٓ يروون وٓ
وٓ يرؾمٚمون إّٓ قمن صم٘م٦م ىم٤مل " :وهمػمهم ُمن اًمث٘م٤مت اًمذين ُقمروموا ّ
قمٛمن يوصمق سمه "
يرؾمٚمون إّٓ ّ
 .ومتٛم ّٕمن وشمد ّسمر ذم هذه اًمٕمب٤مرة وم٢مٟمّه ُمْم٤موم ً٤م إمم شمٕمٛمٞمٛمه ّ
اًمدال قمغم ُم٤م ا ّدقمٞمٜم٤مه ىمد ضمٕمل
اًموصف ٕصح٤مب اإلمج٤مع ،وسم٤مٕطمرى وصٗم ً٤م ًمديدهنم ورو ّيتٝمم وؾمٚمويمٝمم اًمٕمٚمٛمي ذم
يمل ُمن روى قمٜمه صم٘م٦م ّ
سم٠من ّ
احلدي٨م ،يمام هو ُم١م ّدى ُقمرومواوهو ي٘م٤مسمل اًمتٕمبػم ّ
ويمل ُم٤م رووه
طمج٦م.
ّ

أن ذم ّ
وًمذًمك شمرى ّ
يمل ـمب٘م٦م ُمن اًمٓمب٘م٤مت اًمثالث شمرى اعمٗم٤مضٚم٦م سملم أصح٤مب اًمٓمب٘م٦م
شم١مهٚمٝمم ًمٜم٘مد
وشمٕمٞملم أوم٘مٝمٝمم ،يمام ُقم ّؼم قمٜمٝمم سم٤مٟٓم٘مٞم٤مد هلم سم٤مًمٗم٘مه وهي صٗم٦م ٕصح٤مسم٤مإلمج٤مع ّ
يورث ىمريٜم٦م إمج٤مًمٞم٦م
ومتٞمٞمز ُمْم٤مُملم احلدي٨م ،ممّ٤م ّ
سمسالُم٦م ُمْم٤مُملم ُم٤م يرووه ،سمخالف همػمهم ممّ٤م ًمٞمس ًمه سم٤مع ٟم٘مد اعمْمٛمون.
واحل٤مصل ّ
أن اًم٘مول إظمػم ذم اإلمج٤مع اًمٙمبػم واًمّمٖمػم وُمراؾمٞمل اسمن أيب قمٛمػم وٟمٔمرائه
طمج٦م ُمست٘م ّٚم٦م سمل
ٗمرط سم٤مًم٘مٞمٛم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚم٘مرائن واًم٘مواقمد اًمثالث ،هم٤مي٦م إُمر ّأهن٤م ًمٞمس٧م ّ
ٓ ُي ّ
ًم٘موة
طمجٞم٦م آؾمت٘مراء وشمرايمم آطمتامٓت ًمتحّمٞمل آـمٛمئٜم٤منُ ٓ ،يستٝم٤من هب٤م ّ
احلج٦م ذم ّ
ضمزء ّ
درضمتٝم٤م ذم اًمٙم٤مؿمٗمٞم٦م.
ُمراؾمٞمل اعمٗمٞمد (ىمدس رسه) وارضاسمه سمّمورة ضمزُمٞم٦م طمج٦م او ٓ؟
ذيمر اعمٗمٞمد رضوان اهلل قمٚمٞمه ذم اعم٘مٜمٕم٦م(ٟ)90مّم٤م ُمرؾمالً.
وىم٤مل اًمٕمالُم٦م (ىمدس رسه) ذم اعمختٚمف)  ،ذم وضمه اقمتب٤مر ُمرؾمٚم٦م اعم٘مٜمٕم٦م :أن هذا اًمِمٞمخ ـ
أي اعمٗمٞمد ـ صم٘م٦م شم٘مبل ُمراؾمٞمٚمه يمام ي٘مبل ُمسٜمده).
وهذا اًمٙمالم ٓ يٛمٙمن اعمس٤مقمدة قمٚمٞمه سموضمه ،وم٢من اقمتب٤مر ُمس٤مٟمٞمد اعمٗمٞمد يم٠مي صم٘م٦م آظمر
ًمٞمس إٓ سمٛمٕمٜمى شمّمدي٘مه ذم ُم٤م يٜم٘مٚمه سم٘موًمه طمدصمٜمي ومالن او ٟمحو هذا ،وُمثل هذا اًمٙمالم جيري

 .اعم٘مٜمٕم٦م.444 :

90

ذم اعمرؾمٚم٦م ،أي اٟمه يّمدق ذم اظمب٤مره اٟمه ىمد ارؾمل اًمٞمه ُمن اإلُم٤مم (قمٚمٞمه اًمسالم) اٟمه ىم٤مل يمذا،
وأُم٤م ان اًموؾم٤مئط اعمحذووم٦م هم ُمن اًمث٘م٤مت ومٝمذا مم٤م ٓ يٛمٙمن اًمبٜم٤مء قمٚمٞمه ،إٓ اذا يم٤من ىمد شمٕمٝمد
سم٠مٟمه ٓ يرؾمل آ قمن صم٘م٦م ،وآ وم٢من جمرد يموٟمه صم٘م٦م ٓ يٕمٜمي آقمتامد قمغم ُمرؾمٚمته.
وذًمك ىمد حي٤مول( )91شمّمحٞمح هذه اعمرؾمٚم٦م ُمن ضمٝم٦م ايراد اعمٗمٞمد هل٤م ُمٜمسوسم٦م امم اإلُم٤مم
(قمٚمٞمه اًمسالم) سمٓمريق اًمب٧م ـ أي سمّمورة ضمزُمٞم٦م ـ طمٞم٨م ىم٤مل اعمٗمٞمد :ىم٤مل اسمو قمبد اهلل (قمٚمٞمه
اًمسالم)..ومٞم٘م٤مل ان ٟمسب٦م اعمٗمٞمد (ىمدس رسه) هذا اعمْمٛمون إمم اإلُم٤مم (قمٚمٞمه اًمسالم) سمّمورة
ضمزُمٞم٦م يم٤مؿمٗم٦م قمن اـمٛمئ ٜم٤مٟمه سمّمدوره٤م ويمون اًمواؾمٓم٦م صم٘م٦م ،وإٓ ومٞمٙموون ٟم٘مٚمه هذا يمذسم٤م،
واًمٗمروض يموٟمه صم٘م٦م.
وًمٙمن هذا اًمٙمالم واضح اًمْمٕمف ،وم٢من أىمَم ُم٤م شمدل قمٚمٞمه اًمٜمسب٦م سمّمٞمٖم٦م اًمب٧م واجلزم
أطمد أُمرين قمغم ؾمبٞمل ُمٜمع اخلٚمو ،آـمٛمئٜم٤من سم٤مًمّمدور ُمن اإلُم٤مم (قمٚمٞمه اًمسالم) او يمون
اًموؾم٤مئط ُمن اًمث٘م٤مت ـ قمغم شم٘مد ير ان ُمبٜمى اعمرؾمل هو طمجٞم٦م ظمؼم اًمث٘م٦م ـ اذ ًموٓ ذًمك يٙمون
ذًمك ُمن اًم٘مول سمٖمػم قمٚمم ـ ٓ ُمن اًمٙمذب يمام هو احل٤مل سم٤مًمٜمسب٦م إمم يمثػم ُمن أهل اًموقمظ
واإلرؿم٤مد ـ وإٓ ومال شمٙمون اًمٜمسب٦م اجلزُمٞم٦م إٓ سمحس٥م اًمّمورة ،وٓ شمٙمِمف قمن اـمٛمئٜم٤من
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اًمٜم٤مىمل سم٤مًمّمدور ،أو يمون اًموؾم٤مئط قمٜمده ُمن اًمث٘م٤مت ُمع سمٜم٤مئه قمغم طمجٞم٦ماوٓ ُم٤مذيمره اًمسٞمد
اخلوئي ذم ُمٜم٤مىمِم٦م ُمبح٨م اًمٙمر ذم يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرةىم٤مل:
واًمٙمالم ذم اعم٘م٤مم ي٘مع شم٤مرة قمغم ُمسٚمك اعمِمٝمور ُمن ُمٕم٤مُمٚمتٝمم ُمع ُمراؾمٞمل اسمن أيب قمٛمػم
ُمٕم٤مُمٚم٦م اعمس٤مٟمٞمد ٕٟمّه ٓ يروي َّإٓ قمن صم٘م٦م ،وم٤مقمتامده قمغم رواي٦م أطمد وٟم٘مٚمٝم٤م قمٜمه شموصمٞمق ًمذًمك
اًمراوي وهو ٓ ي٘مٍم قمن شموصمٞمق ُمثل اًمٙمٌم واًمٜمج٤مر ُمن أرسم٤مب اًمرضم٤مل ،و ُأظمرى قمغم
ُمسٚمك همػم اعمِمٝمور يمام هو اعمٜمّمور ُمن قمدم آقمتامد قمغم اعمراؾمٞمل ُمٓمٚم٘م ً٤م يم٤من ُمرؾمٚمٝم٤م اسمن
أيب قمٛمػم أو همػمه ٓ ٕضمل أن شموصمٞم٘مه سمٜم٘مل اًمرواي٦م قمن أطمد ي٘مٍم قمن شموصمٞمق أرسم٤مب اًمرضم٤مل،
سمل ٕضمل اًمٕمٚمم اخل٤مرضمي سم٠مٟمه ىمد روى قمن همػم اًمث٘م٦م أيْم ً٤م وًمو ُمن سم٤مب آؿمتب٤مه واخلٓم٠م ذم
آقمت٘م٤مد ،وهذا ممّ٤م ٟمٕمٚمم سمه ضمزُم ً٤م .وإذن حيتٛمل أن يٙمون اًمبٕمض ذم ىموًمه قمن سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م،
هو اًمبٕمض همػم اعموصمق اًمذي روى قمٜمه اسمن أيب قمٛمػم ذم ُموضع آظمر ُمسٜمد ًا ،وُمع اًمِمبٝم٦م ذم
اعمّمداق ٓ يب٘مى جم٤مل ًمالقمتامد قمغم ُمراؾمٞمٚمه.)92().
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صم٤مٟمٞم٤م:
ي ُمرؾمٚم٦م أظمرى ًمه« :إذا أص٤مب اعمحرم اًمّمٞمد ظمٓم ً٠م ومٕمٚمٞمه يم ّٗم٤مرة ،وم٢من أص٤مسمه صم٤مٟمٞم٦م ظمٓم ً٠م
ُمتٕمٛمد ًا يم٤من قمٚمٞمه اًمٙم ّٗم٤مرة ،وم٢من أص٤مسمه صم٤مٟمٞم٦م
ومٕمٚمٞمه اًمٙم ّٗم٤مرة أسمد ًا إذا يم٤من ظمٓم ً٠م ،وم٢من أص٤مسمه
ِّ
ُمتٕمٛمد ًا ومٝمو ممّن يٜمت٘مم اهلل ُمٜمه ،واًمٜم٘مٛم٦م ذم أظمرة ،ومل يٙمن قمٚمٞمه اًمٙم ّٗم٤مرةش).
ِّ
وٓ خيٗمى إن ىمٚمٜم٤م سمحجٞم٦م ُمراؾمٞمل اسمن أيب قمٛمػم وم٤مُٕمر ؾمٝملّ ،
ٕن اعمراؾمٞمل شمٙمون وضمه
مجع سملم أظمب٤مر اعمس٠مًم٦م هب٤م ،ويرشمٗمع اًمتٕم٤مرض ويثب٧م ىمول اعمِمٝمور ،وًمٙمن طمٞم٨م ٓ ٟمرى
طمجٞم٦م ُمراؾمٞمل اسمن أيب قمٛمػم وم٤مًمتٕم٤مرض سم٤مق قمغم طم٤مًمه)(.)93
صم٤مًمث٤مُ :مٜم٤مىمِم٦م اًمسٞمد حمٛمد ؾمٕمٞمد احلٙمٞمم:
ومم٤م ذيمرٟم٤م ئمٝمر اإلؿمٙم٤مل ومٞمام ذم ُمس٠مًم٦م ؾمٜمن اًموضوء ُمن اعمٕمتؼم وم٢مٟمه سمٕمدأن ـمٕمن ذم
ؾمٜمد ُمرؾمٚم٦م ٓسمن أيب قمٛمػم ىم٤مل" :وًمو ىم٤مل ىم٤مئل ُمراؾمٞمل سمن أيب قمٛمػميٕمٛمل هب٤م إصح٤مب،
ُمٜمٕمٜم٤م ذًمكٕ ،ن ذم رضم٤مًمه ُمن ـمٕمن إصح٤مب ومٞمه ،وإذاأرؾمل اطمتٛمل أن يٙمون اًمراوي
أطمدهم".
ىم٤مٟمه إن أراد ُمٜمع قمٛمل إصح٤مب سمٛمراؾمٞمل اسمن أيب قمٛمػم ،ومٝمو خم٤مًمف عم٤م سح سمه هو
وأقم٤مفمم إصح٤مبُ .مع أن قمٛمٚمٝمم سمرواي٤مشمه ٓ يٜم٤مذم ـمٕمٜمٝمم ذم سمٕمض رضم٤مًمه.
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 .ذح ُمٜم٤مؾمك احل٩م ُ،موؾموقم٦م اًمسٞمد اخلوئي352/27،

وإن أراد أن اًمتوصمٞمق ُمٕم٤مرض سم٤مجلرح  -يمام هو فم٤مهر ذيل يمالُمه – ادمه اجلواب قمٜمه سمام
ؾمبق سم٘مي ذم اعم٘م٤مم أُمور..
إول :أن ُم٘مت٣م شمٕمٚمٞمل اًمِمٞمخ (ىمدس رسه) قمدم اظمتّم٤مص احلجٞم٦م سمٛمراؾمٞمل اسمن أيب
قمٛمػم ،سمل شمٕمم ُمس٤مٟمٞمده ،ومال يٜمٔمر ذم طم٤مل رضم٤مل اًمسٜمد سمٕمده.وآقمتامد قمغم ُم٤م ذيمره (ىمدس
رسه) ىمري٥م ضمدا ًمٔمٝموره ذم ٟم٘مل أُمر طمز ؿم٤ميع،وًمٞمس هو يمٜم٘مل آمج٤مع قمغم اًمٗمتوى اًمذي
صمب٧م شمس٤محمٝمم ومٞمه واسمتٜم٤مء سمٕمْمه قمغم ُم٘مدُم٤مت طمدؾمٞم٦م سمٕمٞمدة .سمل ُم٘مت٣م ذًمك اًمبٜم٤مء قمغم وصم٤مىم٦م
ُمن صمب٧م روايته قمٜمه ُم٤م مل يثب٧م ـمٕمٜمه وضمرطمه .ومت٠مُمل.
اًمث٤مين :شم٘مدم ُمن اًمِمٞمخ (ىمدس رسه) شمٕمٛمٞمم إُمر اعمذيمور ًمٞموٟمس سمن قمبد اًمرمحن
وصٗموان سمن حيٞمى وأمحد سمن أيب ٟمٍم اًمبزٟمٓمي ،وهو اعمحٙمي قمن اًمِمٝمٞمد ذم اًمذيمرى ،وم٤مًمالزم
اًمبٜم٤مء قمغم ذًمك ،وٓ وضمه ًم٘مٍم ذًمك قمغم اسمن أيب قمٛمػم ،يمام قمن اًمٗم٘مٝم٤مء.
اًمث٤مًم٨م :رسمام يدقمى أن ُمراد اًمِمٞمخ (ىمدس رسه) ُمن ىموًمه " :وهمػمهم ُمن اًمث٘م٤مت "
وىموًمه:
" وأرضاهبم " اإلؿم٤مرة ًمٚمجامقم٦م اًمذين ادقمى اًمٙمٌم امج٤مع إصح٤مب قمغم شمّمحٞمح ُم٤م
يّمح قمٜمٝممً .مٙمٜمه ًمٞمس ُمن اًمٔمٝمور سمٜمحو يّمٚمح ًمٚمحجٞم٦م يٜمٗمسه ،أو ًمتٗمسػم ُمراد ًمٙمٌم ُمن
آمج٤مع اعمذيمور ،وم٤مًمالزم آىمتّم٤مر قمغم ظمّموص اجلامقم٦م اًمذين ؾمامهم اًمِمٞمخ (ىمدس رسه)

يمام أٟمه ٓ جم٤مل ًمدقموى :فمٝمور يمالم اًمٙمٌم يٜمٗمسه ذم ذًمكً ،موضوح أن ُم٤م صح قمٜمٝمم
هو ُم٤م طمدصموا سمه ُمن طمدي٨م اًمواؾمٓم٦م هلم ٓ ،طمدي٨م اإلُم٤مم (قمٚمٞمه اًمسالم) ُمع ُمن يٕمدهم ُمن
رضم٤مل اًمسٜمد ،سمل فم٤مهر قمٓمٗمه (ىمدس رسه) اًمتّمديق يموٟمه شمٗمسػما ،طمٞم٨م ىم٤مل " أمجٕم٧م
اًمٕمّم٤مسم٦م قمغم شمّمحٞمح ُم٤م يّمح قمن ه١مٓء وشمّمدي٘مٝمم." ...
سمل ٓ يٜمبٖمي اًمت٠مُمل ذم ذًمك سمٕمد آًمتٗم٤مت إمم اظمتّم٤مص اًمتٕمبػم سم٤مًمتّمحٞمح سم٤مًمٓمب٘متلم
إظمػمشملم ُمع فمٝمور يمالُمه ذم أهنام ُمن ؾمٜمخ اًمٓمب٘م٦م إومم ،سمل دوهنام ،ومل يذيمر ذم اًمٓمب٘م٦م
إومم إٓ اًمتّمديق :ىم٤مل " :اضمتٛمٕم٧م اًمٕمّم٤مسم٦م قمغم شمّمديق ه١مٓء إوًملم ُمن أصح٤مب أيب
ضمٕمٗمر وأصح٤مب أيب قمبد اهلل قمٚمٞمٝمام اًمسالم ،واٟم٘م٤مدوا هلم سم٤مًمٗم٘مه وم٘م٤مًموا :أوم٘مه إوًملم
ؾمت٦م ،)...:صمم ىمل سمٕمد ذًمك " :اضمتٛمٕم٧م اًمٕمّم٤مسم٦م قمغم شمّمحٞمح ُم٤م يّمح قمن ه١مٓء
وشمّمدي٘مٝمم عم٤م ي٘موًمون وأىمروا هلم سم٤مًمٗم٘مه ُمن دون أوًمئك اًمست٦م اًمذين قمددٟم٤مهم وؾمٛمٞمٜم٤مهم
ؾمت٦م ٟمٗمر مجٞمل سمن دراج ...وهم أطمداث اصح٤مب أيب قمبد اهلل (قمٚمٞمه اًمسالم) " 2صمم ىم٤مل سمٕمد
ذًمك " :أمجع أصح٤مسمٜم٤م قمغم شمّمحٞمح ُم٤م يّمح قمن ه١مٓء وشمّمدي٘مٝمم وأىمروا هلم سم٤مًمٗم٘مه
واًمٕمٚمم ،وهم ؾمت٦م ٟم ٗمر آظمرون دون اًمست٦م ٟمٗمر اًمذين ذيمرٟم٤مهم ذم أصح٤مب أيب قمبد اهلل (قمٚمٞمه
اًمسالم)ُ ،مٜمٝمم يوٟمس سمن قمبد اًمرمحن.)...
ودقموى :أن محل يمالُمه قمغم ذًمك ٓ يٜم٤مؾم٥م ختّمٞمّمٝممً ،مٕمدم اًمري٥م ذم وصم٤مىم٦م همػمهم.

ُمدوموقم٦م :سم٠من يمالُمه مل ي٘متٍم قمغم اًمتوصمٞمق ،سمل اؿمتٛمل قمغم اًمٗم٘مه واًمٕمٚممُ ،مع إىمرار اًمٙمل
هلم سمذًمك واٟم٘مٞم٤مدهم هلم ومٞمه ،وذًمك ٓ يتٝمٞم٠م إٓ ًمألوطمدي ،وحيق عمثل اًمٙمٌم اًمرضم٤مزم اًمٜم٤مىمد
أن هيتم ذًمك وي١ميمد قمٚمٞمه.
ٟمٕممً ،مو صمب٧م أن ٟم٘مل ه١مٓء اجلامقم٦م ًمٚمرواي٦م وًمو سمواؾمٓم٦م ُمبٜمى قمغم اًمتٕمٝمد سمّمدوره٤م
يم٤من ُم٘مت٣م شمّمديق إصح٤مب هلم ىمبوهلم هل٤م وشمّمحٞمحٝم٤م.
ًمٙمن ذًمك وإن يم٤من ىمريب ٤م ضمدا ،سمل هو اعمٕمٚموم سمه إمج٤مٓ ذم يمثػم ُمن رواي٤مهتم ،سمل
أيمثره٤م ،إٓ أٟمه ٓ طمج٦م قمٚمٞمه قمٛموُم٤مً ،مػمضمع إًمٞمه ُمع اًمِمك ،ومال يّمٚمح ذًمٙم٤م ًمٚمت٠ميٞمد.يمام أٟمه
سم٤مًمت٠مُمل ذم طمق ه١مٓء ،وأُمث٤مهلم يتْمح يمون روايتٝمم قمن ؿمخص ُمن مجٚم٦م اعم١ميدات ًموصم٤مىمته
وإن مل شمٙمن دًمٞمال قمٚمٞمٝم٤م .ومالطمظ)
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 . 8ظ :امحد اسمن وم٤مرس ُ ،مٕمجم ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦مُ ،394 / 2 :م٤مدة رؾمل.
 .9اجلوهري  ،اًمّمح٤محُ 1709 / 4 :م٤مدة رؾمل.
 .10اًمراهم٥م آصٗمٝم٤مين  ،اعمٗمردات.195:
 . 11اًمراهم٥م آصٗمٝم٤مين  ،اعمٗمردات.195 :
 . 12اجلوهري ،اًمّمح٤محُ ،1709 /4 :م٤مدة رؾمل :ظ :اًمٗمػموز أسم٤مدي  ،اًم٘م٤مُموس اعمحٞمط3 :
.384 /
 13اًمٙمٗم٤مي٦م ذم قمٚمم اًمرواي٦م /ص17
 14إطمٙم٤مم ذم أصول إطمٙم٤مم2/2،
ُ15م٘مدُم٦م أسمن اًمّمالح48،
ُ16مٜمٝم٤مج إصول198 /3 ،
 17اًمتٕمريٗم٤مت171 ،
 18اًمدراي٦م ،ص47
 19اًموضمزة ذم اًمدراي٦م ،ص.4

 20اًمرواؿمح اًمساموي٦م172-171 ،
 .21ضم٤مُمع اعم٘م٤مل ،ص4
ُ 22مذاه٥م اإلؾمالُمٞملم ،ص239
 123أؿم٤مر إؾمت٤مذ صم٤مُمر اًمٕمٛمٞمدي إمم أن ًمألُم٤مُمٞم٦م صمالصم٦م أىموال ذم احلدي٨م اعمرؾمل هي:
أ ــ اًم٘مبول ُمٓمٚم٘م٤م ،وىمد ذه٥م إًمٞمه أمحد سمن حمٛمد سمن ظم٤مًمد اًمؼمىمي وأسموه
ب ـ اًمرد ُمٓمٚم٘م٤م وٟمسبه اًمِمٞمخ اعم٤مُم٘م٤مين إمم اًمِمٞمخ اًمٓمود واعمح٘مق احلكم واًمٕمالُم٦م احلكم
واًمِمٝمٞمدين إول واًمث٤مين وقمٚمق إؾمت٤مذ اًمٕمٛمٞمدي قمغم هذه اًمٜمسب٦م سمٕمدم اًمّمح٦م ،سمل وطمس٥م
ظمالف ذًمك إذ وضمد إؾمت٤مذ اًمٕمٛمٞمدي أن اًمِمٞمخ ىمد سح سم٤معمراؾمٞمل ذم ؾم٤مئر يمتبه اًمروائٞم٦م
ويمذًمك اًمِمٝمٞمدين ذم اًمذيمرى وذح اًمبداي٦م .ويبدو ًمٚمب٤مطمث٤من أن هذه اعمس٠مًم٦م ومٞمٝم٤م شم٠مُمل.
ج ــ اًمتٗمّمٞمل سملم أن يٙمون اعمرؾمل ُمٕمرووم٤م سم٠مٟمه ٓ يرؾمل إٓ ُمع اًمواؾمٓم٦م سمٛمراؾمٞمل اسمن أيب
قمٛمػم وسملم ُمن مل يٕمرف سمذًمك ومٞم٘مبل إول ويمذًمك اًمث٤مين سمنمط أن ٓ يٙمون ًمه ُمٕم٤مرض وهو
ىمول اًمِمٞمخ اًمٓمود وص٤مطم٥م اًم٘مواٟملم .يٜمٔمر احلدي٨م اعمرؾمل سملم اًمرومض
واًم٘مبول،ص .142-141وسمٜمٔمر ُمّم٤مدره.

 24ظم٤ممت٦م ُمستدرك اًموؾم٤مئل499/5 ،
 25يمِمف اًمرُموز452/1 ،
 26رؾم٤مئل اًمٙمريمي 43-44/3 ،يمام ٟمص قمغم ذًمك اًمِمٝمٞمد إول 786هـ ىمبٚم٧م إصح٤مب
ُمراؾمٞمل اسمن أيب قمٛمػم وصٗموان سمن حيٞمى وأمحد سمن أيب ٟمٍم اًمبزٟمٓمي ٕهنم ٓ يرؾمٚمون إٓ قمن
صم٘م٦م) اًمذيمرى ،ص4

 .27ىم٤مل اًمٜمج٤مر :حمٛمد سمن أيب قمٛمػم زي٤مد سمن قمٞمسى ،أسمو إمحد آزدي ُمن ُموازم اعمٝمٚم٥م سمن
ايب صٗمرة ،سمٖمدادي إصل واعم٘م٤مم ًم٘مي اسم٤م احلسن ُموؾمى (قمٚمٞمه اًمسالم) وؾمٛمع ُمٜمه أطم٤مدي٨م
يمٜم٤م ُمن يٕمْم٤م وم٘م٤مل ي٤م أسم٤م أمحد وروي قمن اًمرض٤م (قمٚمٞمه اًمسالم) ،ضمٚمٞمل اًم٘مدر قمٔمٞمم اعمٜمزًم٦م ومٞمٜم٤م
وقمٜمه اعمخ٤مًمٗملم ويم٤من ىمد طمبس أي٤مم اًمرؿمٞمد ...وروي اٟمه طمبسه اعم٠مُمون طمتى وٓه ىمْم٤مء سمٕمد
اًمبالد ،وىمبل أن أظمته دومٜم٧م يمتبه ذم طم٤مًم٦م اؿم٤مره٤م ويموٟمه ذم احلبس أرسمع ؾمٜملم ومٝمٚمٙم٧م اًمٙمت٥م،
وىمٞمل سمل شمريمتٝم٤م ذم همرومه ومس٤مل قمٚمٞمٝم٤م ،ومٝمٚمٙم٧م ومٛمدت ُمن طمٗمٔمه ومم٤م يم٤من ؾمٚمف ًمه ذم أيدي
اًمٜم٤مس ،ومٚمٝمذا أصح٤مسمٜم٤م يسٙمٜمون إمم ُمراؾمٞمٚمه .رضم٤مل اًمٜمج٤مر ،ص.))326
 28.خمتٚمف اًمِمٞمٕم٦م ُ ،5/7مسٜمد اًمِمٞمٕم٦م  ،50/15ضمواهر اًمٙمالم  ،435/2يمت٤مب اًمّمالة
71/1
 29ظم٤ممت٦م ُمستدرك اًموؾم٤مئل 499/5
 30اًمدراي٦م48 ،
ُ 31م٘مٞم٤مس اهلداي٦م.)343 -341 /1 ،
ُ 32مسٜمد اًمرض٤م ع) ،ص13
 33اًموضمٞمزة ،ص4
 34اإلرؿم٤مد ،167/2 ،سمح٤مر إٟموار 288 /46ج11
 35ؾمٜمد احلدي٨م :اسمن ىموًمويه ،قمن اسمن قمٞمسى ،قمن ه٤مرون سمن ُمسٚمم ،قمن اسمن أؾمب٤مط ،قمن اسمن
قمٛمػمة ،قمن قمٛمرو سمن ؿمٛمر ،قمن ضم٤مسمر ىم٤مل :ىمٚم٧م ٕيب ضمٕمٗمر (قمٚمٞمه اًمسالم) إذ طمدصمٜمي....
سمح٤مر إٟموار 178/2
ُ 36مستدرك اًموؾم٤مئل اخل٤ممت٦م ج 5ص.500
 37احلبل اعمتلم :ص 12ـ .11

 38اًمرواؿمح اًمساموي٦م :ص.174
ُ 39مستدرك اًموؾم٤مئل اخل٤ممت٦م ج 5ص 499يمت٤مب اًمّمالة ج 2ص  ،262دراؾم٤مت ذم
إصول اًمٕمٛمٚمٞم٦م ج 3ص 323يمت٤مب اًمبٞمع ج 2ص.468
 40اًمسٞمد حمٛمدرض٤م اًمسسٞمت٤مين،سمحوث وم٘مٝمٞم٦م166،
 41اًمسٞمد حمٛمدرض٤م اًمسسٞمت٤مين،سمحوث وم٘مٝمٞم٦م.166،
ٓ 42طمظ ُمٕمجم رضم٤مل احلدي٨م :ج 1ص.36
ُ .43من ٓ حيرضه اًمٗم٘مٞمه :ج 1ص.228
ُ 44من ٓ حيرضه اًمٗم٘مٞمه :ج 2ص.102
ُ .45من ٓ حيرضه اًمٗم٘مٞمه :ج 4اعمِمٞمخ٦م ص.57
 46رسمام ي٘م٤مل ان اًمّمدوق (ىمدس رسه) يٕمتؼم وصم٤مىم٦م اًمراوي ذم آقمتامد قمغم اًمرواي٦م ويستِمٝمد
ًمذًمك سم٤مُمور قمٛمدهت٤م:
أ .ىموًمه يمام ورد ذم ومٝمرؾم٧م اًمِمٞمخ وىمد روي٧م قمٜمه يمل ُم٤م ذم يمت٤مب اعمٜمتخب٤مت مم٤م اقمرف ـمري٘مه
ُمن اجل٤مل اًمث٘م٤مت سمدقموى اٟمه يدل قمغم دمٜمبه رواي٦م أطم٤مدي٨م إؿمخ٤مص اًمْمٕمٗم٤مء ومْمال قمن
اًمٕمٛمل هب٤م.
أىمول :ذيمر اًمّمدوق ٟمٗمسه ذم قمٞمون أظمب٤مر اًمرض٤م (قمٚمٞمه اًمسالم) ذم ذيل سمٕمض اًمرواي٤مت ُم٤م
ًمٗمٔمه :يم٤من ؿمٞمخٜم٤م حمٛمد سمن احلسن سمن أمحد سمن اًموًمٞمد ريض اهلل قمٜمه دء اًمرأي ذم حمٛمد سمن
قمبد اهلل اعمسٛمٕمي راوي هذا احلدي٨م وإٟمام أظمرضم٧م هذا اخلؼم ذم هذا اًمٙمت٤مب ٕٟمه يم٤من ذم
يمت٤مب اًمرمح٦م وىمد ىمرأشمه قمٚمٞمه ومٚمم يٜمٙمر ورواه زم)= .
= وئمٝمر ُمن هذه اًمٕمب٤مرة أن اًمّمدوق (ىمدس رسه) يمام يروي أطم٤مدي٨م إؿمخ٤مص اًمث٘م٤مت
يمذًمك يروي أطم٤مدي٨م اًمْمٕمٗم٤مء إذا قمرض٧م قمغم ؿمٞمخه اسمن اًموًمٞمد ومٚمم يٜمٙمره٤م ورواه٤م ًمه.

ؤيتْمح مم٤م ذيمره ذم ُمواضع ُمن ومٝمرؾمته أٟمه يم٤من يروي أطم٤مدي٨م اًمْمٕمٗم٤مء إذا ظمٚم٧م قمن
اًمتخٚمٞمط واًمٖمٚمو ومل شمٙمن مم٤م اٟمٗمردوا هب٤م ،وم٘مد روى يمت٥م حمٛمد سمن قمكم اًمّمػمذم أيب ؾمٛمٞمٜم٦م
سم٤مؾمتثٜم٤مء ُم٤م يم٤من ومٞمٝم٤م ُمن ختٚمٞمط أو همٚمو أو شمدًمٞمس أو يٜمٗمرد سمه وٓ يٕمرف ُمن همػم ـمري٘مه يمام
روى يمت٥م حمٛمد سمن ؾمٜم٤من إٓ ُم٤م يم٤من ومٞمٝم٤م ُمن ختٚمٞمط وهمٚمو ،وأيْم ً٤م ذيمر سمِم٠من حمٛمد سمن قمٞمسى
سمن قمبٞمد أٟمه ٓ يروي ُم٤م خيتص سمروايته واؾمتثٜمى ُمن رواي٤مت حمٛمد سمن أمحد سمن حيٞمى ُم٤م يم٤من ومٞمٝم٤م
ُمن ختٚمٞمط ُمٕمٞمٜم ً٤م ذًمك وم٥م رواي٤مت قمدد ُمن اًمْمٕمٗم٤مء واًمرواي٤مت اعمرؾمٚم٦م.
وذم ضوء ذًمك يتبلم أٟمه ًمٞمس ُم٘مّمود (ىمدس رسه) سمام ذيمره سمِم٠من يمت٤مب اعمٜمتخب٤مت ًمسٕمد سمن
قمبد اهلل هو اىمتّم٤مره قمغم رواي٦م ُم٤م ورد ومٞمٝم٤م ُمن أطم٤مدي٨م اًمث٘م٤مت ،وم٢من هذا ظمالف ُمٜمٝمجه ذم
ؾم٤مئر اًمٙمت٥م واًمرواي٤مت ،سمل أٟمه عم٤م روى مجٞمع يمت٥م ؾمٕمد قمن ـمريق اسمن اًموًمٞمد اؾمتثٜمى ُمٜمٝم٤م
يمت٤مب اعمٜمتخب٤مت طمٞم٨م مل يتٞمرس ًمه ىمراءة مجٞمٕمه قمغم اسمن اًموًمٞمد ،ومروى قمٜمه ُم٤م ىمرأه قمٚمٞمه ُمن
إضمزاء صمم ىم٤مل :وىمد روي٧م قمٜمه يمل ُم٤م ومٞمه مم٤م أقمرف ـمري٘مه ُمن اًمرضم٤مل اًمث٘م٤مت ومٞمبدو أٟمه
ىمّمد سمذًمك أٟمه اؾمتج٤مزه ـ ُمن همػم ىمراءة ـ ذم رواي٦م ؾم٤مئر ُم٤م ومٞمه ُمن رواي٤مت اًمث٘م٤مت ،وإٟمام اىمتٍم
قمغم رواي٤مهتم ٓطمتامل اؿمتامل همػمه٤م قمغم اًمتخٚمٞمط واًمٖمٚمو واًمتدًمٞمس أو اٟمٗمراد ص٤مطمبٝم٤م هب٤م مم٤م مل
يٙمن ذم وؾمٕمه اًمتٕمرف قمٚمٞمه ذم شمٚمك اعمرطمٚم٦م ُمن دراؾمته ومآصمر قمدم رواي٦م ُم٤م حيتٛمل ومٞمه ذًمك.
ب .ىموًمه ذم اًمٗم٘مٞمه :وأُم٤م ظمؼم صالة يوم همدير ظمم واًمثواب اعمذيمور ومٞمه عمن ص٤مُمه وم٢من ؿمٞمخٜم٤م
حمٛمد سمن احلسن ريض اهلل قمٜمه يم٤من ٓ يّمححه وي٘مول اٟمه ُمن ـمريق حمٛمد سمن ُموؾمى اهلٛمداين
ويم٤من همػم صم٘م٦م ويمل ُم٤م مل يّمححه ذًمك اًمِمٞمخ ىمدس اهلل روطمه ومل حيٙمم سمّمحته ُمن إظمب٤مر
ومٝمو قمٜمدٟم٤م ُمؽموك همػم صحٞمح) ،ومٞمدقمى ان هذا اًم٘مول فم٤مهر ذم اقمتب٤مر اًموصم٤مىم٦م ذم ىمبول اًمرواي٦م
وإن مل يٙمن سحي٤م ذم ذًمك.

أىمول :إن قمدم شمّمحٞمح اسمن اًموًمٞمد اًمرواي٦م اخل٤مص٦م سمّمالة اًمٖمدير مل يٙمن عمجرد قمدم وصم٤مىم٦م
عمحٛمد سمن ُموؾمى اهلٛمداين ،سمل ُمن ضمٝم٦م اٟمٗمراده هب٤م يمام ومٝمم ذم ىموًمه :وي٘مول اٟمه ُمن ـمريق حمٛمد
سمن ُموؾمى وُمبٜمى اسمن اًموًمٞمد ـ وىمد شمبٕمه ومٞمه اًمّمدوق ـ رد اًمرواي٦م اًمتي يٜمٗمرد هب٤م همػم اًمث٘م٦م واين
هذا ُمن اقمتب٤مر اًموصم٤مىم٦م ذم ىمبول اخلؼم؟!
ج .ان اًمٜمج٤مر عم٤م ذيمر ان اًموًمٞمد اؾمتثٜمى ُمن ُمروي٤مت حمٛمد سمن أمحد سمن حيٞمى ُم٤م رواه قمن مج٤مقم٦م
ُمٕمٞمٜملم ىم٤مل :ىم٤مل اسمو اًمٕمب٤مس اسمن ٟموح :وىمد اص٤مب ؿمٞمخٜم٤م اسمو ضمٕمٗمر حمٛمد سمن احلسن سمن
اًموًمٞمد ذم ذًمك يمٚمه وشمبٕمه او ضمٕمٗمر سمن سم٤مسمويه رمحه اهلل قمغم ذًمك آ ان حمٛمد سمن قمٞمسى سمن قمبٞمد
ومال أدري ُم٤م رأيه ومٞمه ٕٟمه يم٤من قمغم فم٤مهر اًمٕمداًم٦م واًموصم٤مىم٦م وحمل اًمِم٤مهد اجلٛمٚم٦م إظمػمة ،طمٞم٨م
يدقمى اهن٤م شمدل قمغم ان اًمسب٥م وراء رد رواي٦م حمٛمد سمن قمٞمسى سمن قمبٞمد هو قمدم وصم٤مىمته ،ومٞمٗمٝمم
ُمن ذًمك اٟمه ٓ يٕمتد سم٤مًمرواي٦م اًمتي مل شمثب٧م وصم٤مىم٦م راوهي٤م.
أىمول :ان اًمذي اؾمتثٜم٤مه اسمن اًموًمٞمد وشمبٕمه ذم ذًمك اًمّمدوق هو ُم٤م يٜمٗمرد سمه حمٛمد اسمن قمٞمسى سمن
قمبٞمد إُم٤م ُمٚمٓم٘م٤م او ُم٤م يٜمٗمرد سمه قمن ظمّموص يوٟمس سمن قمبد اًمرمحن وهذا ٓ يٕمٜمي اقمتب٤مر وصم٤مىم٦م
اًمراوي ذم ىمبول روايته يمام ًمٕمٚمه واضح.
ُ 47مستل ُمن درس اًمِمٞمخ ه٤مدي آل رايض ذم اًمٗم٘مه ُ 0مب٤مطم٨م اخلٛمس سمت٤مريخ 4صٗمر
1432ه.ـ
 48اًمسٞمد حمٛمد سم٤مىمر احلسٞمٜمي اًمداُم٤مد ت1041ه) ،اًمرواؿمح اًمساموي٦م.154:
ُ 49مٕمتٛمد اًمٕمروة اًموصم٘مى :ج 2ص.35
 50قمدة اصول :ج 1ص.35
 51رضم٤مل اًمٜمج٤مر :ص.326
ُ 52مٕمجم رضم٤مل احلدي٨م :ج 1ص.57

ُ 53مٕمجم رضم٤مل احلدي٨م :ج 1ص.57
 54هتذي٥م إطمٙم٤مم :ج 8ص  ،257آؾمتبّم٤مر ج 4ص.27
ً .55مس٤من اعمٞمزان :ج 1ص.15
 56ويٛمٙمن ان ي٘م٤مل :إٟمه ىمد قمرف ُمن ظمالل ُمت٤مسمٕم٦م زُمالئه وشمالُمذشمه عمن روى قمٜمٝمم وُمالطمٔم٦م
اٟمه ًمٞمس ُمٜمٝمم همػم اًمث٘م٦م ،مم٤م يٙمِمف قمن اًمتزاُمه سمٕمدم اًمرواي٦م آ قمن اًمث٘م٤مت ،إذ ٓ يٛمٙمن ان
ي٘مع ذًمك قم٤مدة ُمن دوٟمه يمام هو واضع.
وقمغم ذًمك وموصم٤مىم٦م ُمِم٤ميخ اسمن ايب قمٛمػم صم٤مسمت٦م ٓ سمِمٝم٤مدشمه وم٘مط سمل سمِمٝم٤مدة اًمٓم٤مئٗم٦م ايْم٤م ،وًمٕمل
هذا هو إوومق سمٕمب٤مرة اًمِمٞمخ (ىمدس رسه) وم٢من فم٤مهره٤م إىمرار اًمٓم٤مئٗم٦م وصم٤مىم٦م ُمِم٤مخيه ٓ إىمرارهم
ضمريه قمغم وومق اًمتزاُمه سمٕمدم اًمرواي٦م قمن همػم اًمث٘م٦م واشمب٤مقمه ًمٚمٛموازين اًمٕم٘مالئٞم٦م ذم اًمتوصمٞمق.
اًمٚمٝمم آ ان ي٘م٤مل :اٟمه اذا يم٤مٟم٧م ـمري٘م٦م آؾمت٘مّم٤مء واًمتح٘مق ُمن وصم٤مىم٦م اعمِم٤ميخ ومردا ومرد ًا أُمرا
ممٙمٜم٤م ذم اًمرواي٤مت اعمسٜمدة ومٙمٞمف أُمٙمن ذًمك ذم اعمراؾمٞمل؟! آ ان يبٜمى قمغم يمون ُمِم٤مخيه ذم
اعمراؾمٞمل هم سمٕمض ُمِم٤مخيه ذم اعمس٤مٟمٞمد ،وم٢مٟمه سمٛمالطمٔم٦م اًمسب٥م اًمذي ذيمر ًموىموع اإلرؾم٤مل ذم
رواي٤مشمه يستبٕمد ـ سمٛمالطمٔم٦م طمس٤مب آطمتامٓت ـ ان يٙمون طمتى اًمبٕمض ُمٜمٝمم ُمن همػمهم،
ومت٠مُمل اعم٘مرر)
ُ .57مٕمجم رضم٤مل احلدي٨م :ج 1ص.58
 58رضم٤مل اًمٜمج٤مر :ص .396 ،86
 59هتذي٥م إطمٙم٤مم :ج 5ص.32
 60اًمٙم٤مذم :ج 1ص.106
 61اًمٙم٤مذم :ج 6ص.473
 .62هتذي٥م إطمٙم٤مم :ج 5ص.28

ودمدر اإلؿم٤مرة ان اعمذيمور ومٞمه رواي٦م مجٞمل سمن سمريد وًمٙمن طمٞم٨م ان اًمراوي قمن مجٞمل هو اسمن
ايب ٟمٍم اًمذي روى قمن مجٞمل سمن دراج يمثػما ومل شمٕمثر ًمه رواي٦م قمن مجٞمل سمن ص٤مًمح يم٤من
ذًمك ىمريٜم٦م قمغم يمون اعمراد سمـ مجٞمل ومٞمه هو اسمن دراج) ،ومت٠مُمل.
 63هتذي٥م إطمٙم٤مم :ج 5ص.82
 .64اظمتٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل :ج 2ص.658
 65اعمح٤مؾمن :ص ،480اًمٙم٤مذم :ج 2ص ،490ج 5ص.78
 66اظمتٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل :ج 2ص ،597ضٕمٗم٤مء اًمٕم٘مٞمكم :ج 4ص.325
 67هتذي٥م إطمٙم٤مم :ج 3ص.150
ُ 68من ٓ حيرضه اًمٗم٘مٞمه :ج 4ص.284
 .69اًمٙم٤مذم :ج 5ص.83
ٓ .70طمظ ُمثال اعمح٤مؾمن :ج 1ص ،274 ،266 ،246واًمٙم٤مذم :ج 1ص ،44ج 2ص ،130
واًمتوطمٞمد :ص ،406وُمٕم٤مين إظمب٤مر :ص.236
ٓ .71طمظ ُمٕمجم رضم٤مل احلدي٨م ج 7:ص.316:
ودمدر آؿم٤مرة إمم أٟمه ًمو سمٜمى قمغم ضٕمف زي٤مد سمن ُمروان ومح٤مًمه طم٤مل قمكم سمن أيب محزة اًمذي
يم٤من ًمه طم٤مل صالح صمم اٟمحرف سمٕمد ذًمك ،ومٞمحتٛمل أن اسمن أيب قمٛمػم حتٛمل ُمٜمه احلدي٨م ذم طم٤مل
صالطمه.
ٓ .72طمظ وؾم٤مئل اإلٟمج٤مب اًمّمٜم٤مقمٞم٦م ص.616:
 .73رضم٤مل اًمٜمج٤مر ص.53:
 74اًمٙم٤مذم ج 4:ص.44:
 75اًمٙم٤مذم ج 4:ص 271,173:ج 5:ص.497:

 76سمحوث وم٘مٝمٞم٦م ص 294:وُم٤م سمٕمده٤م.

 77يراضمع سمحوث ذم ذح ُمٜم٤مؾمك احل٩م ج 7:ص.160:
ٓ 78طمظ سمحوث وم٘مٝمٞم٦م ص.296:
 79وم٢من اسمن ايب قمٛمػم يروي سمواؾمٓم٦م واطمدة قمن اًمّم٤مدق (قمٚمٞمه اًمسالم) وشمٙمون اًمواؾمٓم٦م ُمن
اطمداث أصح٤مسمه (قمٚمٞمه اًمسالم) ،ويروي سمواؾمٓمتلم قمٜمه (قمٚمٞمه اًمسالم) وشمٙمون إومم ُمن
اطم٤مدي٨م أصح٤مسمه (قمٚمٞمه اًمسالم) واًمث٤مٟمٞم٦م ُمن يمب٤مرهم.
 80اًمؼمىمي ،اعمح٤مؾمن ج 1:ص ،210:ج 2:ص ،598,549 ،524:واًمٙم٤مذم ج1:
ص،454:ج 2:ص.320:
 81اًمٙم٤مذم ج 2:ص.654:
 82اًمٙم٤مذم ج 6:ص.8:
 .83هتذي٥م إطمٙم٤مم ج 6:ص.73:
 84اًمٙم٤مذم ج 6:ص.436:
ُ 85مٕم٤مين إظمب٤مر ص.349:
86هتذي٥م إطمٙم٤مم ج 7:ص.463:
87قمٚمل اًمنمائع ج 2:ص.590:
 88وي١ميد ذًمك أٟمه ىمد ًموطمظ أن اسمن أيب قمٛمػم مل يؽمك اًمتٕمريف سم٤مًمواؾمٓم٦م سمٞمٜمه وسملم اإلُم٤مم (قمٚمٞمه
اًمسالم) ُمٝمام أُمٙمٜمه ذًمك وًمو شمٕمريٗم ً٤م ٟم٤مىمّم ً٤م سمذيمر ٟمسبته إمم ىمبٞمٚم٦م ُمٕمٞمٜم٦م أو ُمٙم٤من ُمٕملم أو مم٤مرؾم٦م
عمٝمٜم٦م ظم٤مص٦م اًمٙم٤مذم ج 2:ص ،638,331,60:ج 5:ص ،)285:يمام أٟمه يم٤من حي٤مول أن يٕمرف

سمه وًمو اطمتامٓ ً إذا شمٞمرس ًمه ذًمك اًمتٝمذي٥م ج 1:ص ،414:ج 2:ص ،338:صمواب إقمامل
ص ،116:يم٤مُمل اًمزي٤مرات ص.)335:
وقمغم ذًمك ومٛمن اًمبٕمٞمد ضمد ًا إىمداُمه قمغم إيراد ُم٤م يم٤من ُمزدوج اإلرؾم٤مل سمّمورة اعمرؾمل سمواؾمٓم٦م
واطمدة.
ظمّموص ً٤م وأن اًمتٕمبػم قمن اإلرؾم٤مل اعمزدوج يم٤من ُمتداوًٓ قمٜمد إصح٤مب سمّمٞم٤مهمته اعمٜم٤مؾمب٦م،
وهي :سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م قمٛمن ذيمر أو ٟمحوه٤م راضمع اًمٙم٤مذم ج 1:ص 454:ج 2:ص497:
ج 6:ص 531,423,18:وهمػمه٤م).
وقمغم هذا ي٘مرب اطمتامل اظمتٞم٤مره رومع اًمسٜمد ُمتى مل جيد ُم٤م يٙمون ُمٕمرووم ً٤م ٕطمدى اًمواؾمٓمتلم
أصالً ،وذًمك ُمن سم٤مب آظمتّم٤مر ،ومتدسمر اعم٘مرر).
 89اًمٙم٤مذم ج 6:ص ،439,333:اخلّم٤مل ص.487,247,109,39:
90اعم٘مٜمٕم٦م.444 :
91وم٘مه اًمّم٤مدق :ج 9ص.187
92اخلوئي،ذح اًمٕمروة اًموصم٘مى153/2،شم٘مريرات اًمٖمروي
 93ذح ُمٜم٤مؾمك احل٩م ُ،موؾموقم٦م اًمسٞمد اخلوئي352/27،
94.ذحمٛمد ؾمٕمٞمد احلٙمٞمم ُ.،مّمب٤مح اعمٜمٝم٤مج176/1،ا

