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٦٤٢-٢٠١٥رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد لسنة 

ي عبد الزهرةعل،الفحام

) / الكافيروايات ثقة االسالم محمد بن يعقوب الكليني الرازي التي رويت عنه في غير كتاب(مستدرك الكافي 
العتبــة  : كــربالء -. الطبعــة األولــى  –. امهــا وحققهــا وضــبط نــصوصها الــدكتور علــي عبــد الزهــرة الفحــ        جمع

.م٢٠١٥. = ق١٤٣٦، شعبة الدراسات والبحوث االسالمية. قسم الشؤون الفكرية والثقافية. الحسينية المقدسة

).١٥٠قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة؛(–. ص٣٦٨

).تعبير الرؤيا(و) رسائل األئمة(في كتابيه ذكر فيه المؤلف روايات الشيخ الكليني : تبصرة ملحق

.؛ وكذلك في الحاشية٣٥٤–٣٤٠ص: المصادر

. ٣. اســتدراك–الكــافي –. هـــ ٣٢٩-الكلينــي، محمــد بــن يعقــوب،    . ٢. هـــ٤القــرن –احاديــث الــشيعة  . ١
–رواية –الحديث . ٥.هـ١٥القرن –احاديث الشيعة . ٤. نقد وتفسير. هـ ٣٢٩-الكليني، محمد بن يعقوب،     

-الكلينــي، محمــد بــن يعقــوب،     . الــف. مــستدركات –حــديث الــشيعة  . ٧. علــم الرجــال –الحــديث  . ٦. اســناد
الكليني، محمد بن يعقوب،  . ج . تعبير الرؤيا. هـ٣٢٩-الكليني، محمد بن يعقوب،  . ب . رسائل األئمة–. هـ٣٢٩

. ج. رســائل األئمــة . العنــوان . ز. اســتدراك. الكــافي . العنــوان. و. عنــوان ال. هـــ . السلــسلة . د. الكــافي–. هـــ٣٢٩-
.تعبير الرؤيا. العنوان

قبل النشرمكتبة العتبة الحسينية المقدسةتمت الفهرسة في 
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جميع الحقوق محفوظة
للعتبة الحسينية المقدسة

الطبعة األولى 
م٢٠١٥-هـ ١٤٣٦

العتبة احلسينية املقدسة -بالء املقدسة كر: العراق
٣٢٦٤٩٩: هاتف-قسم الشؤون الفكرية والثقافية 

Web: www.imamhussain-lib.com 
E-mail: info@imamhussain-lib.com
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مقدمة 
بسم اهللا الرمحن الرحيم

حممـد   ،احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلَّم على خري خلقـه أمجعـني            
:وبعد،لطيبني الطاهرينوأهل بيته ا

فإن للحديث الشريف مكانـة خاصـة عنـد أهـل البيـت علـيهم الـسالم               
ــة    ؛وشــيعتهم ــه املؤســسة الديني ــوم علي ــذي تق ــشريعي ال ــنص الت ــاره ال باعتب
فهـو املعتمـد يف حتـصيل املعـارف الدينيـة جبميـع أبعادهـا العمليـة                  ،اإلسالمية
آلياتــه الــشريفة ليــشكال معــاً وهــو املــبني للقــرآن الكــرمي واملفــسر ،والعقديــة

،يف أمته من بعده) صلى اهللا عليه وآله(منظومة املمانعة اليت خلفها رسول اهللا      
كما نص علـى ذلـك حـديث الـثقلني     ،يأمن من متسك ا من الزيغ والضالل  

.)١(املتواتر بني املسلمني

كُتبت يف ختريج حـديث الـثقلني وبيـان مـصادره وطرقـه وشـرح أبعـاده مؤلفـات عديـدة، نـذكر            ) ١(
ــاب : منــها مطبعــة اآلداب، النجــف، وكتــاب -لــنجم الــدين العــسكري ) حــديث الــثقلني(كت

للـسيد  ) غايـة املـرام   (، وكتـاب    مركـز األحبـاث العقائديـة      -للسيد علي امليالين    ) حديث الثقلني (
حتقيق السيد علي عاشـور، وقـد صـدر كتـاب قـيم جبـزأين حتـت عنـوان                -٢هاشم البحراين ج  

للسيد حسني الرجائي والشيخ حسن شكوري تـضمن تفـصيالً     ) حديث الثقلني يف كتب اخلاصة    (
. ملصادر هذا احلديث الشريف وأسانيده من طرق الشيعة
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مستدرك الكايف...............................................................................................٦

منهجية أهل البيت عليهم السالم َّـ حفظ السنة الشريفة 

وهـم أمنـاء اهللا علـى حاللـه      ،أهل البيت علـيهم الـسالم      لقد بذل أئمة  
جهوداً كبرية يف حفظ الـسنة الـشريفة وروايتـها ودرايتـها جـيالً بعـد                 ،وحرامه

وحرصوا على متحيصها وتنقيتـها ممـا أصـاا مـن التحريـف والتـشويه                ،جيل
والتردي يف أحضان البالطات احلاكمـة عنـدما أضـحت الـسياسة هـي احملـرك                 

كمـا وقـف   ،تحكم به بدالً من الرواية الـصحيحة والنقـل الـصادق          للنص وامل 
أهل البيت عليهم السالم بوجه األحاديث املوضوعة اليت أنتجتها االحنرافـات          
العقائدية املنبثقة من رحـم املؤسـسة الـسياسية احلاكمـة الـيت اسـتغلت ضـعف           

سياسة احلصانة الفكرية للمجتمع وسقوط املؤسسة الدينية الرمسية يف وحـل الـ           
.ودهاليزها

لقد نـال التـراث احلـديثي للـشيعة قـسطاً وافـراً مـن اإلرهـاب الفكـري                   
والـسياسي الـذي مارسـته األنظمـة اجلـائرة ضـد أهـل البيـت علـيهم الـسالم           

فكان رواة الشيعة يتناقلون احلديث وسط أجواء من التقيـة املركـزة     ،وشيعتهم
ا أجلـأم التقيـة إىل تـرك        ورمبـ  ،واحلذر الشديد من عيون السلطة وجواسيسها     

يف ) ٣٢٩ت(فقد روى الشيخ الكليين  ،التحديث واالكتفاء بتناقل الكتب سراً    
أليب قلـت :قـال )١(ينولةحممـد بـن احلـسن بـن أيب خالـد شـ      كتابه الكايف عـن   

، املعـروف بـشنبولة، كمـا يف فهرسـت       األشـعري القمـي، أيب خالـد،  نمـد بـن احلـسن بـ       هو حم ) ١(
ولعلـه تـصحيف، وهـو مـن أصـحاب      ) شـينولة (الطوسي ورجال النجاشي، ويف نـسخة الكـايف       

ودفـن يف قربسـتان بـابالن يف مدينـة قـم       ھ٢٢٠الرضا واجلواد واهلادي عليه السالم، تـويف بعـد          
. ١٤٢رجال األشعريني ص-املقدسة 
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٧............................................................................................................مقدمة

جعلت فداك إن مشاخينا رووا عـن أيب جعفـر وأيب           :جعفر الثاين عليه السالم   
،عنـهم  رونت التقية شديدة فكتمـوا كتبـهم ومل تـ         عبد اهللا عليهما السالم وكا    

، ولعـل كـثرياً   )١()قثوا ـا فإـا حـ   حد(:فلما ماتوا صارت الكتب إلينا فقال  
من تلك الكتب اليت عبثـت ـا بوائـق الـدهر تلفـت أمـا بيـد الـسلطة بـسبب                    

فقـد حـدثنا التـاريخ أن    !املصادرة أو بيد أصحاا خوفاً من عواقب املـصادرة        
شقيقة الثقة اجلليل حممد بن أيب عمـري  )٢()سعيدة بنت أيب عمري(دثة الشيعية   احمل
دفنت كتب أخيها سراً حىت أصاا التلف إثر أعتقال أخيهـا ألربـع             ) ٢١٧ت(

سنوات من قبل السلطات العباسية الغامشة بعد استـشهاد اإلمـام الرضـا عليـه       
ث مما بقي يف ذاكرتـه      فكان ابن أيب عمري بعد خروجه من السجن حيد         ؛السالم

لذلك اشتهر بـني املُحـدثني االعتمـاد علـى           ،من أحاديث ويرسلها دون إسناد    
.)٣(تلك املراسيل

أقـدمت الـسلطات العباسـية      " حماصرة احلديث الشيعي  "وتطبيقاً لسياسة   
على حبس جمموعة واسعة من أصحاب األئمة عليهم السالم بسبب اتـصاهلم     

ونشر أحاديثهم ويئـة حلقـة الوصـل بينـهم وبـني         بأهل البيت عليهم السالم   

.١/٥٣يف الكا) ١(
حمدثـة  . األزدية، أخت حممـد بـن أيب عمـري   سعيدة بنت أيب عمري زياد بن عيسى، أم عيسى، هي  ) ٢(

الفـائق يف رواة وأصـحاب اإلمـام الـصادق عليـه          -روى عنها احلكم بن مـسكني       . إمامية صاحلة 
.٣/٤٨٠السالم 

عــن : ٢٥٨وقــد روى الــسيد ابــن طــاووس يف فــالح الــسائل ص،٣٢٦رجـال النجاشــي ص  ) ٣(
كـل مـا   : قال لنا حممد بـن أيب عمـري  :قاالالقاسم بن حممد بن حامت وجعفر بن عبد اهللا احلمريي      

.رويته قبل دفن كتيب وبعدها، فقد أجزته لكما
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مستدرك الكايف...............................................................................................٨

يــونس بــن عبــد :ونــذكر مــن هـؤالء ،اـاميع الــشيعية يف الــبالد اإلسـالمية  
ومها من أصحاب اإلمامني -الذي كان مع ابن أيب عمري -) ٢٠٨ت(الرمحن 

وعبـد  ،الرضا واجلواد عليهما السالم ومن كبار الشخصيات العلميـة الـشيعية   
حل املعروف بأيب الصلت اهلروي وهو من كبار أصـحاب الرضـا         السالم بن صا  

وعلي بن جعفـر اهلُمـاين مـن أصـحاب اإلمـامني العـسكريني          ،)١(عليه السالم 
واحلسني بن روح وهو السفري الثالـث لإلمـام املهـدي عليـه       ،)٢(عليهما السالم 

.)٣(يف أيام املقتدر العباسيه٣١٢السالم حبس سنة 

رواة الشيعة للتصفية اجلسدية املباشرة كاملعلى بن وتعرض قسم كبري من    
بسبب تركـه للتقيـة وإذاعتـه    ) ١٣٣ت(قتله وايل املدينة داود بن علي   :خنيس

وكان املعلى من خيار أصحاب      ،حديث أهل البيت عليهم السالم وأسرارهم     
ومن الشهداء املعـروفني يعقـوب بـن إسـحاق         ،)٤(األمام الصادق عليه السالم   

وعلـي  ،)٥(يف قـضية مـشهورة  ) ٢٤٧ت(قتله املتوكل    :بابن السكيت املعروف  
.)٦()٢٨٩ت(مات يف حبس املعتضد العباسي :بن عاصم

فهذا عطيـة بـن   ؛ونال احملدثون الشيعة قسطاً وافراً من التهجري والتشريد     

. ٤/٤٣٢مستدركات علم رجال احلديث ) ١(
. ٢/٨٦٦اختيار معرفة الرجال ) ٢(
.٢/٢٨٣لسان امليزان ) ٣(
.٢/٦٧٥اختيار معرفة الرجال ) ٤(
. ٤٤٩رجال النجاشي ص) ٥(
.٥/٣٩١مستدركات علم رجال احلديث ) ٦(
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٩............................................................................................................مقدمة

ضربه احلجاج أربعمائة سوط وأمر حبلق رأسه وحليتـه         ) ١١١ت(سعيد العويف   
وهرب أبو خالد الكابلي من سطوة احلجـاج أيـضاً إىل   ،)١(فهرب إىل خراسان  

عليـه  (حاب أمري املـؤمنني  من أص(كان وكذا األمر مع سليم بن قيس   ،)٢(مكة
أمـا  ،)٣()فهـرب وآوى إىل أبـان بـن أيب عيـاش         ،طلبه احلجاج ليقتلـه   ) السالم

السيد عبد العظيم احلسين فقـد جلـأ إىل مدينـة الـري هربـاً مـن بطـش الـسلطة              
والـد  -وحيدثنا التاريخ أيضاً أن الثقـة عمـار بـن معاويـة الـدهين           ،)٤(باسيةالع

وايل الكوفة مـن  -من رواة الشيعة فقبض عليه بشر بن مروان       كان  -معاوية  
.)٥(فقطع عرقوبيه-قبل عبد امللك بن مروان 

وبـسلفهم الـصاحل مـن       ،إن من حق الشيعة اليـوم أن يفتخـروا بأئمتـهم          
ممـن محلـوا علـى عـاتقهم نقـل األمانـة كـابراً عـن كـابر حـىت            الرواة واحملدثني 

أوصلوا لنا هذا التراث الـضخم مـن الكتـب واألصـول واملـصنفات احلديثيـة                 
وسط تلك املوجـة اهلوجـاء مـن اإلرهـاب الـسياسي والفكـري الـيت مارسـتها               

وبالدرجـة   ،السلطات احلاكمة ومؤسـساا الدينيـة حبـق رواة وحمـدثي الـشيعة            
ق األئمـة علـيهم الـسالم الـذين تعرضـوا حلملـة اغتيـاالت منهجيـة             األوىل حب 

.٦/٣٠٤الطبقات الكربى ) ١(
.١/٣٣٩اختيار معرفة الرجال ) ٢(
. ١٦٢خالصة األقوال ص) ٣(
. ٢٤٨رجال النجاشي ص) ٤(
الـصحاح   -العصب الغليظ املوتر فـوق عقـب االنـسان        : العرقوب، و ٣/٣٢٣ضعفاء العقيلي   ) ٥(

١/١٨٠.
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مستدرك الكايف.............................................................................................١٠

مما اضطر إمامنا الثاين عشر للغيبة خوفاً مـن إن        ،منظمة وهم يف زهرة شبام    
.تناله يد الغدر اليت نالت آباءه من قبل

إن الذي يدقق يف املنهجية اليت اتبعها أهل البيت عليهم السالم يف حفظ     
ء على تلك الثلة القليلة من األصحاب املخلـصني ليجـد   السنة الشريفة واإلبقا  

بعني احلق واحلقيقة أا مل تكن لتنجح لوال التأييد والعلم الذي مـن اهللا تعـاىل            
ولـوال صـرب وثبـات املخلـصني مـن أصـحاب       ،به على األئمة علـيهم الـسالم   

األئمة الذين نفذوا تلك اإلسـتراتيجية بدقـة متناهيـة رغـم صـعوبتها وشـدا               
حبيــث ال يتحملــها إال نــيب مرســل أو ملــك مقــرب أو عبــد امــتحن اهللا قلبــه  

وميكن تلخيص املنهجيـة الـيت اتبعهـا أهـل البيـت علـيهم الـسالم يف                 ،لإلميان
:حفظ السنة الشريفة بالنقاط التالية

الحث على رواية الحديث ونشره:أوًال

عليه السالم عـن  عن أيب عبد اهللا ،)١(عن عبد اهللا بن ميمون القداح . ١
:جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله فقال :آبائه عليهم السالم قال   

مث :قال،االسـتماع :قال؟مث مه:قال،اإلنصات:قال؟يا رسول اهللا ما العلم   
؟مث مـه يـا رسـول اهللا   :قـال ،العمـل بـه  :قـال ؟مث مه:قال ،احلفظ:قال ؟مه

روى أبـوه عـن أيب   . يـربي القـداح   كان  موىل بين خمزوم،    عبد اهللا بن ميمون بن األسود القداح،      ) ١(
لـه  . ، وكـان ثقـة  )عليـه الـسالم  (جعفر وأيب عبد اهللا عليهما السالم، وروى هو عن أيب عبد اهللا   

-ركتاب مبعث النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وأخباره، كتـاب صـفة اجلنـة والنـا           : كتب، منها 
.٢١٣رجال النجاشي 
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.)١(نشره:قال

،لييـا فـض  :قال يل أبو جعفر عليه السالم:ن يسار قالضيل ب عن الفُ . ٢
إن٢(حيي القلوبحديثنا ي(.

:قال) عليه السالم(عن أيب جعفر ،عن جابر  ،)٣(عمرو بن مشر   عن. ٣
وحـرامٍ يف حـاللٍ   واحـد  فوالذي نفسي بيده حلـديثٌ     ،سارعوا يف طلب العلم   

.)٤(ضةمن الدنيا وما محلت من ذهب وفخريتأخذه عن صادٍق

:قال،)عليه السالم(عن أيب عبد اهللا الصادق     ،عن حممد بن مسلم   . ٤
.)٥(ومل يعذبهفقيهًابعثه ا يوم القيامة عاملاًمن حفظ من شيعتنا أربعني حديثاً

رجـل   :قلت أليب عبد اهللا عليـه الـسالم        :عن معاوية بن عمار قال    . ٥
لوم وقلوب شيعتكم ولعـل     راوية حلديثكم يبث ذلك يف الناس ويشدده يف ق        

يـة حلـديثنا   اوالر:قـال ؟من شيعتكم ليست له هذه الروايـة أيهمـا أفـضل       عابداً
.)٦(يشد به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد

. ١/٤٨الكايف ) ١(
. ٢٢اخلصال للصدوق ) ٢(
مـن  : الكـويف ،اجلعفـي أبو عبد اهللا،،عمرو بن مشر بن يزيد: (قال الشيخ النمازي الشاهرودي ) ٣(

. وهو كثريا ما يروي عـن جـابر بـن يزيـد اجلعفـي         . أصحاب الباقر والصادق صلوات اهللا عليهما     
ومـن مجيـع هـذه الروايـات يظهـر      ]... بن يزيـد اجلعفـي   [جابر ستاذهأاستضعفوه كما استضعفوا    

.٦/٤٤مستدركات علم رجال احلديث -) حسنه وكماله، وأنه شيعي عارف مبقام اإلمامة
.١/٢٢٧احملاسن ) ٤(
.٣٨٢أمايل الصدوق ) ٥(
.١/٣٣الكايف )٦(
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) عليه السالم(مسعت الرضا    :عبد السالم بن صاحل اهلروي قال     عن  . ٦
نا علوميتعلم:قال؟أمركميوكيف حيي:قلت،أحيى أمرنارحم ا عبداً:يقول

١(ويعلمها الناس(.

وعلى هذا فليس عجباً أن يبلـغ تالمـذة اإلمـام الـصادق عليـه الـسالم                 
اآلالف مـن الـرواة الـذين أخـذوا العلـم عنـه يف املدينـة والكوفـة ونــشروه يف         

وحتملـوا يف سـبيل ذلـك خمتلـف أصـناف الطعـن              ،)٢(خمتلف أصقاع املعمـورة   
أمحد يروي النجاشي يف رجاله عن،ل والتشريدوالتوهني ورمبا االعتقال والقت

فلقيـت ـا   ،إىل الكوفة يف طلب احلديث  خرجت:قال )٣(بن حممد بن عيسى   
اء زيـن القلّـ  خرج يل كتـاب العـالء بـن ر      ه أن ي  فسألت )٤(احلسن بن علي الوشاء   
،أحـب أن جتيزمهـا يل     :فقلـت لـه   ،فأخرجهمـا إيل   )٥(وأبان بن عثمان األمحر   

.٢٧/٩٢، وسائل الشيعة ١٨٠معاين األخبار ص) ١(
) الفائق يف أصحاب اإلمام الصادق عليه السالم(حلسني الشبستري يف كتابه     أحصى الشيخ عبد ا   ) ٢(

. راوياً عن اإلمام الصادق عليه السالم وترجم هلم يف كتابه القيم٣٧٥٩زهاء 
، سـتأيت ترمجتـه يف روايـات    ھ٢٥٤هو األشعري القمي، وجـه أصـحابنا يف زمانـه، تـويف قبـل             ) ٣(

.املستدرك
ويكـىن بـأيب حممـد    ]:الكـشي [جبلـي كـويف، قـال أبـو عمـرو      اد الوشـاء، احلسن بن علي بن زيـ     ) ٤(

وكان مـن وجـوه   خزاز من أصحاب الرضا عليه السالم،وهو ابن بنت الياس الصرييف،  الوشاء،
.٣٩رجال النجاشي -هذه الطائفة روى عن جده الياس 

والبصرة تارة وقـد أخـذ   البجلي موالهم، أصله كويف، كان يسكنها تارة،بان بن عثمان األمحر   أ) ٥(
له كتاب حسن كـبري جيمـع   . عن أيب عبد اهللا وأيب احلسن موسى عليهما السالم        ىعنه أهلها، رو  

ويف هذا احلديث داللة على وثاقـة  : ، أقول١٣رجال النجاشي   -املبتدأ واملغازي والوفاة والردة     
.أبان بن عثمان األمحر، وستأيت ترمجة العالء بن رزين
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:فقلـت ،وما عجلتك اذهب فاكتبهما وامسع من بعد  !يا رمحك اهللا  :فقال يل 
أن هـذا احلـديث يكـون لـه هـذا الطلـب         لـو علمـت   (:فقال،ال آمن احلدثان  
يقـول حـدثين     يف هذا املسجد تسعمائة شيخ كلٌّ      ين أدركت إف؛الستكثرت منه 
) ٩٠٠(لوحده قد مسع  ) احلسن بن علي الوشاء   (فإذا كان    ،)١()جعفر بن حممد  

شيخ من شيوخ الرواية حيدثون عن اإلمـام الـصادق عليـه الـسالم يف مـسجد        
فما بالك باآلخرين يف بالد الشيعة املنتشرة األصقاع واملتراميـة          ،الكوفة وحده 

ــ ٧٤٨ت ()٢(بينما جنـد يف املدرسـة األخـرى أن الـذهيب         ! ؟األطراف يـذكر  ) ه
ــ ١٧٩ت(س أقصى إحصائية حصل عليها يف عدد الرواة عن مالك بـن أنـ        ) ه

وبلغـوا  ،فاظ روى عنـه عـدد أكثـر مـن مالـك     من احلُ أحداً ما علمت (:قائالً
يف ١٤٠٠فهـم بااهيـل والكـذابني    )٣()وأربـع مئـة  بااهيل وبالكـذابني ألفـاً    

رغم كل ما وفرته السلطة العباسية ملالـك مـن دعـم إعالمـي              ! !خمتلف البالد 
كان بأمر مـن احلـاكم العباسـي        ) طأاملو(وسياسي ومادي حىت أن تأليف كتابه       

الــذي انتــهج سياســة تعمــيم الفقــه املــالكي يف ) ١٥٨ت (أيب جعفـر املنــصور  
البالد اإلسالمية ومحل الناس قسراً على ما يرويـه مـن حـديث ومـا يـراه مـن        

ــه  ،رأي ــال ل ــصور ق ــك أن املن ــد روى مال ــب  كــتنبأل(:فق ــا تكت ــك كم قول
٤١-٤٠نجاشي رجال ال) ١(
، حـافظ مـشهور     )٧٤٨-٦٧٣(الدمـشقي   الـذهيب، عبـد اهللا،   وأبمشس الدين حممد بن أمحد،    ) ٢(

عند أهل اخلالف، ميتلك نزعة أموية حاقدة علـى روايـات الـشيعة وفـضائل أهـل البيـت علـيهم         
يخ تـار (، )سـري أعـالم النـبالء   : (السالم، لـه كتـب عديـدة يف الـسرية والتـراجم والتـاريخ، منـها        

.وغريها) ميزان االعتدال(، )اإلسالم
)٧/٢٣٤(سري أعالم النبالء )٣(
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.)١()فألمحلنهم عليه،بعثن به إىل اآلفاقوأل،املصاحف

الحث على كتابة الحديث وتدوينه:ثانيًا

ال يكون املـرء مبالغـاً لـو قـال إن القـدماء مـن رواة الـشيعة هـم الـرواد             
لتقييـده وحفظـه مـن    ؛األوائل يف عمليـة تـدوين احلـديث عـن طريـق الكتابـة            

الشياع عمالً بتوجيهات مباشرة وإشراف مـستمر مـن قبـل أئمـة أهـل البيـت                 
ابتداًء برسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه الـذي أسـس لعمليـة         ،م السالم عليه

.التدوين مروراً بأمري املؤمنني ومن تاله من األئمة عليهم السالم

وليس سراً أن السلطة احلاكمة بعد رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه قـد               
ها اخترعو،وأعذار سقيمة،حبجج واهية) وحىت روايته(منعت تدوين احلديث 

لتمييع احلركة الروائية للمجتمع اإلسـالمي حـىت تـتمكن الـسلطة مـن فـرض                
فكـان ال بـد      ،)٢(نظرياا الفقهية والعقدية وفق أهواء احلاكم ونزعتـه النفـسية         

من حتييد املنهج الروائي الذي يشكل عائقاً كـبرياً أمـام تـسرب البـدع وأفكـار             
. ٦٢-٨/٦١املصدر نفسه ) ١(
علـى قـرار عمـر بـن اخلطـاب منـع روايـة        ) حممود أبو ريـة (يعلق الباحث السين املصري املعاصر  ) ٢(

اللـهم إال  .. .وهو سبب ال يقتنع به عاقل عامل    (... : احلديث حبجة عدم اختالطه بالقرآن، قائالً     
وهذا مـا  -إذا جعلنا األحاديث من جنس القرآن يف البالغة وأن أسلوا يف اإلعجاز من أسلوبه  

ال يقره أحد حىت الذين جاءوا ـذا الـرأي، إذ معنـاه إبطـال معجـزة القـرآن وهـدم أصـوهلا مـن                
بالغـة وذوق يف  وبني احلديث والقرآن وال ريب فروق كثرية يعرفها كل من له بصر بال   ... القواعد

على أن هذا السبب الذي يتشبثون به قد زال بعد أن كتب القرآن يف عهد أيب بكر على   ... البيان
ما رووه، وبعد أن نسخ يف عهد عثمان ووزعت منه نسخ على األمصار وأصبح مـن العـسري بـل     

.٥٠أضواء على السنة احملمدية ص-...)من املستحيل أن يزيدوا على القرآن حرفا واحدا
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يابة اجلهل استغرقت قرناً مـن   ويبدو أن السلطة احلاكمة املوغلة يف غ       ،الضاللة
الزمان حىت تبدأ بعملية تدوين احلديث حني قرر اخلليفة األموي عمر بن عبـد               

اإليعاز إىل وايل املدينة البدء بكتابة حديث رسول اهللا صـلى           ) ١٠١ت(العزيز  
اهللا عليه وآله حتـت إشـراف ورقابـة مـن فقهـاء الـسلطة حـىت ال ـدد عمليـة                      

مبا تنشره من حقائق تنقض األصل الشرعي للحكومة        التدوين شرعية احلاكم    
.)١(القائمة

والنماذج التاليـة تـسلط الـضوء علـى أبـرز مـا وصـل إلينـا مـن مظـاهر                
:التدوين اليت مارسها أهل البيت عليهم السالم وشيعتهم

كتاب علي عليه السالم:أوالً

عليـه  وهو بإمالء رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وخـط أمـري املـؤمنني         
ويبدو من وصـف الروايـات أنـه كـان موسـوعة حديثيـة متكاملـة يف             ،السالم

وأنه من األمهية مبكان حبيـث كـان أئمـة أهـل البيـت علـيهم            ،خمتلف املعارف 
واتفقـت الروايـات أن الكتـاب كـان          ،السالم يتوارثونه ويقرؤون منـه للنـاس      

كنـت مـع    :لعـذافر الـصرييف قـا     يروي النجاشي عن     ،)٢(بطول سبعني ذراعاً  
فقـال أبـو جعفـر    ،احلكم بن عتيبة عند أيب جعفر عليه السالم فاختلفا يف شئ   

عظيمـاً مـدروجاً فـأخرج كتابـاً  ،فأخرج كتاب علي!يا بين قم  :)عليه السالم (
هذا :)عليه السالم(له أبو جعفر ل فقا.ففتحه وجعل ينظر حىت أخرج املسألة  

.٢٦٠أضواء على السنة احملمدية ) ١(
.١٦٧بصائر الدرجات ) ٢(
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وأقبــل علــى احلكــم .لى ا عليــه وآلــهخــط علــي عليــه الــسالم وإمــالء رســول ا صــ 
فـوا ال  ،ومشـاالً اذهـب أنـت وسـلمة وأبـو املقـدام حيـث شـئتم ميينـاً          !يـا أبـا حممـد     :وقال

.)١(جتدون العلم أوثق منه عند قوم كان ينزل عليهم جربئيل عليه السالم

وهذه ثلة من أحاديث ذلك الكتـاب اجلليـل بروايـة أهـل البيـت علـيهم        
:السالم

وجــدنا يف كتــاب علــي عليــه :قــال،عــن أيب جعفــر عليــه الــسالم.١
ر الزنـا كثـر   إذا كثـُ :)صـلى اهللا عليـه وآلـه    (قال رسول اهللا     :قال ،السالم
.)٢(جأةموت الفُ

يف كتــاب علــي عليــه قــرأت:عــن أيب عبــد اهللا عليــه الــسالم قــال. ٢
أخذ علـى العلمـاء   بطلب العلم حىت هال عهداًن اهللا مل يأخذ على اجلُ   أالسالم  

.)٣(ألن العلم كان قبل اجلهل،هالببذل العلم للجعهداً

صـلوات  (إن يف كتـاب علـي   :قـال ) عليه الـسالم (عن أيب عبد اهللا    . ٣
،م النـاقع  ها ويف جوفها الـس    مس الدنيا كمثل احلية ما ألني     إمنا مثلُ  :)اهللا عليه 

.)٤(اجلاهلُإليها الصيبيويهو،العاقلُحيذرها الرجلُ

عليــه (إن يف كتــاب علــي :قــال) عليــه الــسالم(عــن أيب عبــد اهللا . ٤

.٣٦٠رجال النجاشي ) ١(
.١/١٠٧احملاسن ) ٢(
.١/٤١الكايف ) ٣(
.٢/١٣٦الكايف ) ٤(
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طعاماًوإين ألستحيي من اهللا أن أدع،فال بأس بسؤره،عباهلر سإن:)السالم
.)١(منهأكلَن هراًأل

عن علي بن احلسني عليهما السالم أنه سئل عن رجل أوصى بـشئ           . ٥
.)٢(اب علي عليه السالم واحد من ستةيف كت)يءالش(:من ماله فقال

سـألته عـن   :عن أبيه الصادق عليـه الـسالم قـال   ،عن علي بن جعفر   - ٦
.)٣(حرام:إنا وجدنا يف كتاب علي أمري املؤمنني عليه السالم:قال؟حيل أكله،اجلري

كتاب أبي رافع:ثانياً

لـه كتـاب   ،موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وصاحب أمـري املـؤمنني    
وكـان البنـه   ،السنن واألحكام والقضايا يرويه عن أمري املؤمنني عليـه الـسالم      

.)٤(كتاب آخر يف أبواب خمتلفة من الفقه

) ٧٢توفي بعد (كتاب سليم بن قيس الهاللي:ثالثاً

.وهو كتاب مشهور اهتم بروايته أصحاب األئمة يف طبقات خمتلفة

)ه١٠٠توفي بحدود (الكوفيمصنفات األصبغ بن نباتة:رابعاً

يف لـه مـصنفات عديـدة    ،من خاصة أصحاب أمري املؤمنني عليه الـسالم  

.٣/٩الكايف ) ١(
.٧/٤٠الكايف ) ٢(
.١١٥مسائل علي بن جعفر ص) ٣(
.٤رجال النجاشي ص) ٤(
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بعـضها بــإمالء مباشــر مـن أمــري املــؤمنني عليــه   ،األحكـام والقــضاء والتــاريخ 
.)١(السالم

وعلــى هــذا فتــدوين احلــديث عنــد الــشيعة بــدأ يف بــواكري القــرن األول  
وقد اختـذت وتـرية   ،املؤمنني عليه السالم   اهلجري حتت إشراف مباشر من أمري     

وصـار مسـة بـارزة    ،التدوين يف عهد الصادقَني عليهما السالم منحى متصاعداً 
والروايات التالية تلقي بعض الـضوء علـى     ،من مسات الشيعة إبان تلك احلقبة     

جهود أهل البيت عليهم الـسالم يف حـث أصـحام وشـيعتهم علـى الكتابـة              
:ل التدوينمن خالوحفظ احلديث 

يف ) عليـه الـسالم   (ؤمنني  خطبنـا أمـري املـ      :عن األصبغ بن نباتة قال    -١
) صــلوات اهللا عليــه(مث أمــر ،وحنــن جمتمعــون-القــصر يف :أو قــال-داره 

.)٢(تب يف كتاب وقرئ على الناسفكُ

القلـب  :عن أيب عبد اهللا عليه السالم قـال        ،)٣(عن حسني األمحسي  -٢
.)٤(يتكل على الكتابة

، وقد صـدر للمؤلـف أخـرياً عـن أمانـة      ٨٣ص -٣٦، ٣٥العدد-جملة ينابيع النجفية  : راجع) ١(
، اشـتمل علـى دراسـة    )األصبغ بـن نباتـة ااشـعي الكـويف    (مسجد الكوفة املعظم كتاب بعنوان    

تفصيلية عن حياة هذا احملدث اجلليـل وعالقتـه مـع أمـري املـؤمنني عليـه الـسالم ودوره يف حركـة                  
. احلديث الشيعي

.٢/٤٩الكايف ) ٢(
سني بن عثمان األمحسي البجلي الكويف، ثقـة، ذكـره أبـو العبـاس يف رجـال أيب عبـد اهللا          احلهو  ) ٣(

.٥٤رجال النجاشي -عليه السالم 
.١/٥٢الكايف ) ٤(
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اكتبـوا  :مسعت أبا عبد اهللا عليه السالم يقـول        :عن أيب بصري قال   -٣
.)١(فإنكم ال حتفظون حتى تكتبوا

احتفظـوا  :قال أبو عبد اهللا عليه الـسالم     :قال )٢(عن عبيد بن زرارة   -٤
.)٣(بكتبكم فإنكم سوف حتتاجون إليها

اكتب :مقال يل أبو عبد اهللا عليه السال:قال،عن املفضل بن عمر-٤
علمك يف إخوانك   ثَّوب،  فإن مفإنه يأيت على النـاس     ،فأورث كتبك بنيك   ت

زمان ه٤(ج ال يأنسون فيه إال بكتبهمر(.

يف حـديث الكـرت   ) عليـه الـسالم  (عـن الرضـا      ،بن أسباط عن علي   -٥
جعلـت  :قلـت لـه  :قـال )٥()وكـان حتتـه كـرت هلمـا    (:الذي قال اهللا عز وجل    

،فـضرب يـده واهللا إىل الـدواة ليـضعها بـني يـدي      :تبه قـال أريد أن أك ،فداك
.)٦(فتناولت يده فقبلتها وأخذت الدواة فكتبته

عن أبيـه    )٧(ويف مهج الدعوات للسيد ابن طاووس عن أيب الوضاح        -٦

.املصدر نفسه) ١(
عبيد بن زرارة بن أعني الشيباين روى عن أيب عبد اهللا عليه السالم، ثقة ثقة، عني، ال لبس فيـه          ) ٢(

.٢٣٣رجال النجاشي -يه مجاعة عنه له كتاب يرو. وال شك
.١/٥٢الكايف ) ٣(
.املصدر نفسه) ٤(
.٨٢/ الكهف ) ٥(
.٢٧/٨٣، الوسائل ١/٥٩الكايف ) ٦(
هو أبو الوضاح، حممد بن عبد اهللا بن زيـد النهـشلي، كـان أبـوه مـن أصـحاب اإلمـام الكـاظم          ) ٧(

.ال أبيهفالرضا عليهما السالم، ومل تذكر املصادر شيئاً عن حاله أو ح
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من أهـل بيعتـه   ) عليه السالم(الكاظم كان مجاعة من خاصة أيب احلسن    :قال
،لطـاف وأميـال  )١(امهم ألواح آبنوسحيضرون جملسه ومعهم يف أكم    ،وشيعته

أثبـت القـوم مـا    ،بكلمـة أو أفـىت يف نازلـة      ) عليه السالم (فإذا نطق أبو احلسن     
.)٢(مسعوا منه يف ذلك

تصحيح الكتب الحديثية وتوثيقها:ثالثًا

وكان من اجلهود البارزة لألئمة عليهم السالم تتبع الكتب املتداولة بـني            
مـن أجـل تنقيـة    ،ول ا يف مدائن خمتلفة وأمـصار نائيـة       ااميع الشيعية واملعم  

وكان هلذا الدور الكبري     ،هذه الكتب من الوضع والدس أو التخليط واألوهام       
أثر حممود يف صنع جمموعة ضخمة من األصول احلديثية املعتمدة لدى الطائفة            

وإذا مل يكن مثة دليل أن مجيع هذه األصـول قـد            ،عرفت باألصول األربعمائة  
عرضت على األئمة فليس من شـك أن هـذه األصـول كانـت متداولـة لـدى             
الثقات األجالء من رواة الشيعة وأصحاب األئمـة وعليهـا عـول احملـدثون يف                
مجع موسوعام احلديثية كثقة اإلسالم الكليين والشيخ الصدوق وابن قولويه          

.واملفيد والطوسي وغريهم من األفذاذ رمحة اهللا عليهم

:ثلة على تلك الكتب املعروضة على األئمة عليهم السالمومن األم

تتحدث بعض اآلثار املرويـة يف نـسخ         ،كتاب سليم بن قيس اهلاليل     -١
عـرض  -راوي الكتـاب عـن سـليم    -الكتاب نفسه أن أبـان بـن أيب عيـاش       

.لعله نوع من اخلشب) ١(
.١٧/٢٩٢مستدرك الوسائل ) ٢(
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.)١(الكتاب على اإلمامني السجاد والباقر عليهما السالم فأقراه

على أيب حممد العسكري     عرضت :قال ،)٢(عن أيب هاشم اجلعفري   -٢
:قلـت ؟تـصنيف مـن هـذا    :كتاب يوم وليلة ليـونس فقـال يل       ) عليه السالم (

ــني    ــوىل آل يقط ــونس م ــصنيف ي ــال،ت ــوم أعطــاه ا بكــل حــرف نــوراً   :فق ي
.)٣(القيامة

أتيـت العـراق     :قـال  -يف حـديث     -عن يـونس بـن عبـد الـرمحن          -٣
صـحاب  ووجـدت أ  ) سالمعليه الـ  (جعفر  دت ا قطعة من أصحاب أيب       فوج

وأخـذت   ،واحـداً  واحـداً وافرين فسمعت منهم  مت) عليه السالم (أيب عبد اهللا    
.)٤(فأنكر منها أحاديث) عليه السالم(بعد على الرضا كتبهم فعرضتها 

كتاب عبيد اهللا بن علي احلليب الـذي عرضـه علـى اإلمـام الـصادق       -٤
ويقـصد   )٥(؟)هـل هلـؤالء مثـُل هـذا       (:قـال فـأقر اإلمـام بـصحته و       ،عليه الـسالم  

.املخالفني

كتاب عبيد بن حممد البجلي الذي عرض على الباقر عليـه الـسالم         -٥
.٢٨كتاب سليم بن قيس ص) ١(
داود بن القاسم بن إسحاق بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب، أبـو هاشـم اجلعفـري رمحـه اهللا             ) ٢(

عليـه  كان عظيم املرتلة عند األئمة عليهم السالم، شريف القدر، ثقة، روى أبوه عن أيب عبد اهللا 
وهو من أصحاب اجلـواد واهلـادي والعـسكري علـيهم           : ، أقول ١٥٦رجال النجاشي    -.السالم
.السالم

.٢٧/١٠٢وسائل الشيعة ) ٣(
.٢٧/٩٩املصدر نفسه ) ٤(
.٢٣١رجال النجاشي ) ٥(
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.)١(فأقره

وهـو مـن األصـول الـيت أقرهـا       )٢(كتاب الديات لظريف بن ناصـح      -٦
.)٣(األئمة أيضاً

نقد الروايات وتصحيحها:رابعًا

يف نقـد متـون الروايـات وتـصحيح        مل يأل األئمة علـيهم الـسالم جهـداً          
سـواء منـها مـا كـان يف أدبيـات      ،األحاديث الـيت كانـت متداولـة يف عـصرهم         
ضمن جهودهم الكبرية يف تنقية  ،املدرسة املخالفة أو حىت يف األوساط الشيعية      

وقد تلقى   ،السنة الشريفة من شوائب التحريف وتسييس النصوص التشريعية       
ئمتـهم فكـانوا ميحـصون مـا يـرد علـيهم مـن        رواة الشيعة هـذه اخلـصلة مـن أ       

روايات ويعرضوا على األئمة أو يتبعون يف متحيصها القواعد اليت سنها هلـم             
أهل البيت عليهم السالم مـن عـرض مـنت احلـديث علـى كتـاب اهللا وإمجـاع              
السنة أو األخذ مبا خالف العامة أو األخذ بامع عليه أو التوقف عند الشبهة    

له كتاب، يرويـه عـن أبيـه، أخربنـا بـه مجاعـة،       . البجليسحممد بن قين عبيد ب: (قال الطوسي ) ١(
حدثنا أبو جعفر حممد بن احلسني بـن حفـص اخلثعمـي،         : ربي هارون بن موسى، قال    عن التلعك 

سأخربنا عبيد بن حممـد بـن قـي   : حدثنا أبو سعيد عباد بن يعقوب الرواجين األسدي، قال    : قال
عرضـنا هـذا الكتـاب علـى أيب جعفـر حممـد بـن علـي البـاقر عليهمـا                  : البجلي، عن أبيه، قـال    

-املؤمنني عليه السالم انه كان يقول إذا صلى قال يف أول الصالة       هذا قول أمري  : السالم، فقال 
.١٧٦فهرست الطوسي -) وذكر الكتاب

: لـه كتـب، منـها   . أصله كويف، نشأ ببغـداد، وكـان ثقـة يف حديثـه، صـدوقاً        ظريف بن ناصح،  ) ٢(
.٢٠٩رجال النجاشي -كتاب الديات، رواه عدة من أصحابنا

.١/١٠٦خامتة املستدرك ) ٣(
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وكلها قواعد مأثورة عن أهل البيت عليهم السالم اهلدف منها  ،وعدم التمييز 
تربيـة الـشيعة علــى الطريقـة املثلــى للتعامـل مـع الــنص دون اللجـوء ملدرســة       
املخـالفني الســتجداء النظريـات والقواعــد احلديثيـة خــصوصاً يف عـصر غيبــة     

والروايــات التاليـة تعطــي مثـاالً علــى جهـود األئمــة    ،األئمـة علــيهم الـسالم  
:شيعتهم يف هذا االو

قلت للرضـا  :قال ،)١(عن احلسني بن خالد   :روى الشيخ الصدوق   -١
يا ابن رسول اهللا إن الناس يروون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه :عليه السالم

لقـد حـذفوا   ،قاتلـهم ا :فقـال ،إن اهللا خلق آدم على صـورته :وآله وسلم قال  
ــه وآلــه وســلم مــر بــرجلني يتــسابان   إن رســول ا صــلى ا ،أول احلــديث فــسمع ،علي

فقال صلى ا عليه وآله ،قبح ا وجهك ووجه من يشبهك:أحدمها يقول لصاحبه
.)٢(فإن ا عز وجل خلق آدم على صورته،يا عبد ا ال تقل هذا ألخيك:وسلم

إن الناس يروون عن رسـول اهللا صـلى   :قيل للصادق عليه السالم  -٢
) أي قــوة(إن الـصدقة ال حتـل لغــين وال لـذي مـرة     :ه وآلـه أنـه قــال  اهللا عليـ 

.)٣(قد قال لغين ومل يقل لذي مرة سوي:فقال عليه السالم،سوي

إن :)عليـه الـسالم  (قلت أليب عبد اهللا      :عن الفضيل بن يسار قال    -٣
كـذبوا أعـداء ا   :فقـال ،إن القرآن نزل على سـبعة أحـرف      :الناس يقولون 

.لعله الصرييف، وهو من أصحاب الرضا عليه السالم) ١(
١٥٣توحيد الصدوق ) ٢(
.١٧٧من ال حيضره الفقيه ) ٣(
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.)١(على حرف واحد من عند الواحدولكنه نزل

إن  :)عليـه الـسالم   (قلـت أليب عبـد اهللا        :عن عبيد بن زرارة قـال     -٤
كتب إىل عاملـه باملـدائن أن يـشتري لـه           ) عليه السالم (الناس يروون أن عليا     

عليـه  (فكتب إليه علي     جارية فاشتراها وبعث ا إليه وكتب إليه أن هلا زوجاً         
،)عليـه الـسالم  (كـذبوا علـى علـي     :فقـال  ؟ا فاشـتراه  أن يشتري بـضعه   ) السالم

.)٢(!؟يقول هذا) عليه السالم(أعلي 

إن :)عليـه الـسالم  (قلـت أليب عبـد اهللا   :عن حممد بن مسلم قـال  -٥
روى أن الــسنة :قلــت؟ومــا هــي:عمــار الــساباطي روى عنــك روايــة قــال

مـن  :لـه ليس هكذا حدثته أمنـا قلـت   !أين يذهب أين يذهب :فقال ،فريضة
صلى فأقبل على صالته مل حيدث نفسه فيها أو مل يسه فيها أقبـل اهللا عليـه مـا        

فرمبا رفع نصفها أو ربعها أو ثلثهـا أو مخـسها وإمنـا أمرنـا بالـسنة             ،أقبل عليها 
.)٣(ليكمل ا ما ذهب من املكتوبة

إن :)عليـه الـسالم  (قيل أليب عبـد اهللا  :عن مسعدة بن صدقة قال  -٦
أيها الناس إنكـم   :قال على منرب الكوفة   ) عليه السالم (ن أن علياً  الناس يروو 

مـا  :فقال،مث تدعون إىل الرباءة مين فال تربؤوا مين    ،ستدعون إىل سيب فسبوين   
 أكثــر مــا يإنكـــم :إمنـــا قــال :مث قـــال،)عليـــه الــسالم (النــاس علـــى علــي   كـــذب

. ٢/٣٦٠الكايف ) ١(
.٥/٤٨٣الكايف ) ٢(
.٣/٣٦٢الكايف ) ٣(
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:ومل يقـل ،لعلى دين حممـد ثم ستدعون إىل الرباءة مين وإني،ستدعون إىل سيب فسبوني 
.)١(ال تربؤوا مين

مــا :قــال يل أبــو جعفــر عليـه الــسالم :عـن معمــر بــن خثــيم قـال  -٧
فمـا  :ما اكتنيت بعد ومايل من ولد وال امـرأة وال جاريـة قـال        :قال ؟ىتكن

:حديث بلغين عـن علـي عليـه الـسالم قـال     :قلت:قال؟مينعك من ذلك  
من اكتىن وليس لـه أهـل   :السالم أنه قالبلغنا عن علي عليه     :قلت ؟وما هو 

ليس هذا من حـديث علـي   ،)٢(شوه:فقال أبو جعفر عليه السالم،فهو أبو جعفر  
.)٤(أن يلحق هبم)٣(نا لنكين أوالدنا يف صغرهم خمافة النبزإ،عليه السالم

:)عليـه الـسالم  (قلـت أليب عبـد اهللا   :قـال )٥(عن حممـد بـن مـارد      -٨
،ذلـك قـد قلـت  :فقال؟إذا عرفت فاعمل ما شئت:تحديث روي لنا أنك قل 

إنــا  وإنــا إليــه :فقــال يل،قلــت وإن زنــوا أو ســرقوا أو شــربوا اخلمــر :قــال
ــصفونا أن نكــون أخــذنا بالعمــل ووضــع عنــهم    ،راجعــون إذا :إمنــا قلــت ،وا مــا أن

.)٦(عرفت فاعمل ما شئت من قليل اخلري وكثريه فإنه يقبل منك

. ٢/٢١٩الكايف ) ١(
تـاج  -الـشوهة االسـم   : قـبح ؛ ويقـال  : وشـوهة شـاه وجهـه يـشوه شـوهاً    كلمة تقبيح، يقال   ) ٢(

.١٩/٥٥لعروس ا
.النبز هو اللقب، واملقصود هنا خصوص اللقب السيء) ٣(
.٧/٤٣٨ذيب األحكام ) ٤(
روى عـن  ،)أي زوج ابنتـه (عريب صميم، كويف، خنت حممـد بـن مـسلم           ،  محد بن مارد التميمي   ) ٥(

.٣٥٧رجال النجاشي -السالم، ثقة، عنيأيب عبد اهللا عليه
.٢/٤٦٤الكايف ) ٦(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


مستدرك الكايف.............................................................................................٢٦

حديث :)عليه السالم(قلت أليب جعفر :قال)١(لصرييفعن سدير ا-٩
ومـا  :قـال ،فإنا هللا وإنا إليه راجعونعن احلسن البصري فإن كان حقاً     ،بلغين

لـو غلـى دماغـه مـن حـر      :قلـت بلغـين أن احلـسن البـصري كـان يقـول      ؟هـو 
مل يستـسق مـن دار      ولو تفرث كبـده عطـشاً      ،الشمس ما استظل حبائط صرييف    

،هو عملي وجتاريت وفيه نبت حلمي ودمي ومنه حجـي وعمـريت          و ،صرييف ماء 
فإذا حضرت الـصالة فـدع مـا    ،خذ سواء وأعط سواء،كذب احلسن:فجلس مث قال  

.)٢(أما علمت أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة،بيدك واهنض إىل الصالة

استعمال التقية للحفاظ على رواة الشيعة:خامسًا

ضمن اخلطة التحصينية الـيت انتـهجها أهـل         مفردة مهمة   ) التقية(وكانت  
البيت عليهم السالم للحفاظ على رواة الشيعة والثقات من أصـحام وسـط       
موجة العداء الفكري والسياسي للدول احلاكمة وحالة التصفية املمنهجة ضـد           

األمـر الـذي هـدد       ،رموز الشيعة وشد اخلناق على البعـد اجلمـاهريي للطائفـة          
عة وشـطبها مـن املعادلـة الـسياسية والعقائديـة يف األمـة              باستئصال مفردة الشي  

اإلسالمية لوال انتهاج األئمة عليهم السالم هـذه الـسياسة احلكيمـة وتنفيـذها         
رغـم حـصول أخطـاء ارتكبـها        -بدقة من قبل الكثري مـن أصـحام النجبـاء           

بـن حكـيم، الكـويف، الـصرييف، مـوىل، كـان جـده مـن أصـحاب امـري املـؤمنني عليـه                     هو سدير ) ١(
-السالم، وهو من أصحاب الباقر والـصادق عليهمـا الـسالم، وكانـت لـه مرتلـة كـبرية عنـدمها          

.٤/١٢مستدركات علم رجال احلديث 
.٥/١١٣الكايف ) ٢(
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.-)١(البعض وأنكرها عليهم األئمة وحذروا من تكرارها

:يت سلكها األئمة عليهم السالم فكانت كما يأيتأما وسائل التقية ال

اإلفتاء وفق مرويات العامة -١

وكان اهلدف من ذلك إزالة التمايزات الفقهية اليت تصبغ احلالـة الـشيعية          
يف بعض مناطق الصراع الطائفي ممـا يـساهم يف ختفيـف األنظـار املوجهـة حنـو         

،هم مـن سـطوة اجلـالوزة     الشيعة ودمج الشيعة يف اتمع السين للحفـاظ علـي         
وهلذا السبب جند عديد الروايـات يف الكتـب الـشيعية ممـا ينحـو منحـى التقيـة            

ولتمحـيص هـذه الروايـات وفرزهـا      ،ويوافق مذهب العامة أو أبرز مذاهبـهم      
فمـا  ) فقه العامـة (وتنقيتها أوصى األئمة عند اختالف الرواية أن تعرض على   

ابقاً، فإن النصوص املروية عن اإلمـام  مثال ذلك ما حصل مع املعلى بن خنيس، مما أملعنا إليه س      ) ١(
الصادق عليه السالم تظهر انه كان يكرر النـصيحة ويـشدد القـول عليـه بوجـوب التقيـد بالتقيـة               
والكتمان وعدم إذاعة هذا السر وإال استحق العقوبة املؤكدة يف الدنيا واالخرة، فقد روى املعلى   

أمرنـا كتممنفإنه، تذعهوالأمرنااكتمعلىميا: (نفسه أن اإلمام الصادق عليه السالم قال له  
مـن : معلـى يـا . اجلنـة إىليقودهاآلخرةيفعينيهبنينوراًوجعله،  الدنيايفبهاهللاأعزهيذعهومل

ظلمـة وجعلـه ،  اآلخـرة يفعينيـه بـني مـن النـور ونزع،  الدنيايفبهاهللاأذلهيكتمهوملأمرناأذاع
إن: معلـى يـا . لـه تقيـة الملندينوال،  آبائيودينديينمنالتقيةإن: معلىيا. النارإىليقوده

كاجلاحـد ألمرنـا إن املـذيع  : معلـى يـا . العالنيةيفيعبدكماالسريفيعبدأنحيبوجلعزاهللا
).له

دون قـصد او تعمـد   -ويبدو ان هذه التحذيرات املغلّظة مل تأخذ مأخذها عند شـيخنا املعلـى، فقـام     
بإذاعة بعض األسرار وترك التقية يف بعض املـوارد، وهـذا مـا كـان سـبباً يف شـهادته           -للمخالفة  

، وقد تـرحم  )١٣٢ت (ومقتله على يد وايل املدينة العباسي داود بن علي بن عبد اهللا بن عباس             
.عليه اإلمام الصادق عليه السالم، ودعا له بدخول اجلنة
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وما خـالفهم يؤخـذ بـه وحبـسب تعـبري      ) يهالحتمال التقية ف(وافق العامة يترك  
قال أبو عبد    :عن احلسني بن السري قال    ،)فإن الرشد يف خالفهم   (الروايات  

إذا ورد علــيكم حــديثان خمتلفــان فخــذوا مبــا خـــالف      (:)عليــه الــسالم  (اهللا 
.)١()القوم

إفتاء الشيعة بفتاوى مختلفة لمسألة واحدة-٢

ي للتـستر علـى الـشيعة وحفظهـم         رفـع التمـايز الفقهـ      ،واهلدف كسابقه 
عـن أيب جعفـر عليـه        ،عـن زرارة بـن أعـني      ف ،حيثما توجهت األنظار حـوهلم    

سـألته عـن مـسألة فأجـابين مث جـاءه رجـل فـسأله عنـها فأجابـه           :السالم قال 
،مث جاء رجل آخر فأجابه خبالف ما أجابين وأجاب صاحيب،خبالف ما أجابين

اهللا رجـالن مـن أهـل العـراق مـن      يـا ابـن رسـول   :فلما خرج الرجالن قلت   
؟شيعتكم قدما يسأالن فأجبت كل واحـد منـهما بغـري مـا أجبـت بـه صـاحبه              

إن هــذا خــري لنــا وأبقــى لنــا ولكــن ولــو اجتمعــتم علــى أمــر واحــد   !يــا زرارة:فقــال
.)٢(لصدقكم الناس علينا ولكان أقل لبقائنا وبقائكم

نقد بعض رواة الشيعة أمام الناس-٣

ــلوب آ  ــو أس ــة     وه ــات الرجالي ــشيعية والرواي ــب ال ــه الكت ــر تزخــر ب خ
وقد استغله بعض السلفيني اجلهلة للطعـن علـى         ) خصوصاً يف رجال الكشي   (

رواة الشيعة وتوهينهم وغفلوا أن األئمة صـرحوا أن ذمهـم إمنـا كـان للـدفاع                
. ٢٧/١١٨وسائل الشيعة ) ١(
١/٦٥الكايف ) ٢(
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قـال يل أبـو   :عن عبـد اهللا بـن زرارة قـال   فقد روى الكشي    ،عنهم وحفظهم 
أعيبـك دفاعـاً  إمناإني:وقل له.اقرأ مين على والدك السالم  :سالمعبد اهللا عليه ال   

فــان النــاس والعــدو يــسارعون إىل كــل مــن قربنــاه ومحــدنا مكانــه   ؛مــين عنــك
إدخـال ويـرون  ،يرمونه حملبتنـا لـه وقربـة ودنـوه منـا     ،األذى يف من حنبه ونقربه  إلدخال

فإمنـا أعيبـك   .أمـره األذى عليه وقتله وحيمدون كل من عبنـاه حنـن وأن حنمـد       
ألنـك رجـل اشــتهرت بنـا ومليلـك إلينــا وأنـت يف ذلــك مـذموم عنـد النــاس غـري حممــود         

ــدين     ،األثــر ملودتــك لنــا ومليلــك إلينــا     فأحببــت أن أعيبــك ليحمــدوا أمــرك يف ال
أمـا  " بعيبك ونقـصك ويكـون بـذلك منـا دفـع شـرهم عنـك يقـول ا جـل وعـز             

حـر فـأردت أن أعيبـها وكـان ورائهـم      السفينة فكانت ملساكني يعملون يف الب  
.)١()"ملك يأخذ كل سفينة غصباً

وعليه ال يبقى مكان للعجب من أمثال هذه الروايات الذامة وإن وردت 
حبق أوثق الرجال كزرارة وهشام واملفضل وحممد بن مسلم ويـونس بـن عبـد           

يف حفظ  ) القرآنية(ومثل هذه املنهجية     ،الرمحن وأمثاهلم من األفذاذ املخلصني    
األفراد من سياط اجلالديـن والظلمـة لـن جتـدها إال عنـد أهـل البيـت علـيهم          

.السالم

وكان مما أفرزته هذه املنهجية تذويب املئـات مـن رواة الـشيعة يف داخـل        
مؤسسة الرواية واحلـديث الـسنية حبيـث تزخـر مبرويـام كتـب احلـديث عنـد               

مـسلك التقيـة النكـشف    ولو ال،العامة الشتهارهم بالصدق والوثاقة عندهم    

١/٣٤٩رجال الكشي ) ١(
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تشيعهم واحنرافهم عن بين أمية ومن على جهم ولتم رفض روايـام حبجـة            
وقـد رفـضت بالفعـل روايـات الكـثري مـن رواة الـشيعة ـذه         (الغلو والـرفض    
إن املتتبع لروايات فضائل أهل البيت عليهم السالم الـواردة  ،)احلجج الواهية 

انيد تلك الروايات تنتهي يف الغالـب    يف كتب وصحاح أهل السنة ليجد أن أس       
أن خيترقـوا  -بإتباع منهج التقيـة  -إىل مجلة من رواة الشيعة الذين استطاعوا      

منظومة التحديث السنية ليتركوا البصمات الشيعية على كل صـحيح وجـامع            
كل ذلك بفضل األئمة عليهم السالم ومن كـان حـوهلم مـن الـشيعة              ،ومسند

.)١(ن اإلسالم واملسلمني وعن املؤمنني خري اجلزاءاملخلصني فجزاهم اهللا ع

.حملمد جعفر الطبسي) رجال الشيعة يف أسانيد السنة(يراجع يف ذلك كتاب ) ١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣١

١ترمجة الشيخ الكليين

وضبطها ) كل(َّـ تحديد مدينة 

:كلنيعدة مواضع يقال لكل واحد منها-اآلن -يف إيران 

وهي اليت   ،فشاپويه من ناحية الري    )٣(ستانِهقرية يف ِد   )٢(ده كلني :منها
،يين بـضم الكـاف وكـسر الـالم        لِـ الكُ(:إليهـا السمعاين يف ضـبط النـسبة       قال

هـذه النـسبة إىل    ،هـا النـون   يف آخر  ،املنقوطـة بـاثنتني مـن حتتـها       وبعدها اليـاء  

ارتأينا هنا أن نقتصر على الترمجة الوافية الـيت كتبـها الـدكتور حـسني علـي حمفـوظ عـن الـشيخ           ) ١(
وقـد  الكليين وعن كتابه الكايف، مـع بعـض التـصرف مـن احلـذف واإلضـافة مبـا يناسـب املقـام،              

، وقـد  )منـه رمحـه اهللا  (ذكرت بعض اهلوامش اليت كتبها الدكتور حمفوظ مع اإلشارة إليهـا بعبـارة          
دار الكتب العلمية، بتحقيـق علـي   -طبعت هذه الترمجة مع مقدمة كتاب الكايف املطبوع بطهران    

ترمجـة أيب (أكرب غفاري، كما طبعت مـن قبـل مطبعـة احليـدري بطهـران برسـالة مـستقلة بعنـوان          
). جعفر حممد بن يعقوب الكليين

).منه رمحه اهللا(Kulain-االن -وهم يلفظوا ) ٢(
مازنـدران قـرب خـوارزم     بلـد مـشهور يف طـرف      : بكسر أولـه وثانيـه    : ستانِهِد: (قال احلموي ) ٣(

ــة بكرمــان: البــشاريوقــال.... وجرجــان ناحيــة جبرجــان، وهــي :ودهــستان. دهــستان مدين
.٢/٤٩٢معجم البلدان -) ةناحية بباذغيس من أعمال هرا:تانودهس. املذكورة آنفا
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املرحلـة األوىل مـن   :كلـني (:وقال ياقوت احلمـوي ،)٢()قرية بالري ،)١(لنيكُ
جنـوب  ،كيلو متـراً ٣٨وهي على ،)٣()الري ملن يريد خوار على طريق احلاج 

.كيلومترات٥بينها وبني الطريق ،قمشرقي طريق،ة الري احلاليةبلدغريب

ثـالث قـرى يف دهـستان نـام     ،بكـسر الكـاف والـالم      -أيضاً -ني  ِلوِك
.وده كلني،وكلني خالصه،قلعهء كلني:هي،من نواحي ورامني،سوخته

مـن  ،بناحيـة معلـم كاليـه   ،قريـة يف دهـستان رودبـار   -أيـضاً -وكلني  
.نقزويأعمال

كما يـدل انتـسابه إىل       ،من كلني فشاپويه بالري    -وال شك    -ليين  والكُ
الكلـيين  (:قـال العالمـة احللـي    .)٥(نه شيخ أصحابنا يف وقته ـا      وكو،)٤(الري

وقـال الـسيد   .)٦()كلني قرية بالريمنسوب إىل.خمفف الالم ،مضموم الكاف 

ومل جنـدها يف النـسخة املطبوعـة مـن     ) العـراق وهـي مـن قـرى   (يف الترمجة املطبوعة ههنـا زيـادة       ) ١(
الكلـيين  : (٥/٤٥١األنساب، فحذفناها منعاً لالشتباه، نعم ذكر املباركفوري يف حتفـة األحـوزي          

، وذكـر حممـد   )حتتانية مث نون نسبة إىل كلني قرية من قرى العراق  بعدها  بضم الكاف وفتح الالم   
ممال -وهو نسبة إىل كلني : (٧/٣٣٧يف توضيح املشتبه  ) ٨٤٢ت(بن عبد اهللا القيسي الدمشقي      

هي بضم الكاف والالم ممالة إىل الكسر تعرض األمـري لإلمالـة ونـص         : قلت.من قرى العراق   -
وغريمها على كـسر الـالم وبعـدها مثنـاة حتـت سـاكنة مث نـون         ابن السمعاين وأبو العالء الفرضي    

.)وهي املرحلة األوىل من الري ملن يقصد خوار فيما ذكره أبو عبيد البكري
. ٥/٩١األنساب للسمعاين ) ٢(
.٤/٤٧٨معجم البلدان ) ٣(
.١٤/٣٥٦، تاج العروس ٢٤/١٥٠، تاريخ اإلسالم للذهيب ٣٧٧رجال النجاشي ) ٤(
.٣٧٧جاشي رجال الن) ٥(
.٦٩خالصة األقوال ) ٦(
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٣٣........................................................................................الشيخ الكليين ترمجة

،وِكِلني :سِخ ويف بعِضها  هكذا يف الن   ،كأَمريٍ ،وكَِلني(:حممد مرتضى الزبيدي  
وهـو املَـشهور علـى اَأللْـسِن       :قلْـت  ،طَه ابـن الـسمعاينّ كزبيـٍر      وضب ،بالكسِر

،بـالري )١(.والصواب بضم الكاِف وإمالَِة الالِم كما ضبطَه احلاِفظُ يف التبـصِري      
.)٢()أَبو جعفٍر حممد بن يعقوب الكَِليِني:منها

نقـل املـريزا    فقد   ؛كبرياً اختالفاً ،أخرون يف ضبط الكليين   وقد اختلف املت  
،)٣(وقـال الـساروي  .لكليين خمفف الالم املفتوحـة   حممد عن الشهيد الثاين أن ا     
ــه توضــيح االشــتباه  ــراهيم ،يف كتاب ــن إب املعــروف بعــالن ،يف ترمجــة أمحــد ب

ىل قرية من الـري     منسوب إ  ،خمفف الالم املفتوحة   ،مضموم الكاف (:الكليين
بـضم   ،كلني كأمري ينسب إليه حممـد بـن يعقـوب الكلـيين           " :اهلامشوقال يف "

يغري اللفـظ  وقد -على ما هو املشهور بني ألسنة احملدثني .وفتح الالم  ،الكاف
.)..ذلكولعله من،يف النسبة

والذي مسعته مـن مجاعـة مـن فـضالء الـري أن هنـاك            (:)٤(ويف التحرير 
وأمـا  ،وفيهـا قـرب الـشيخ يعقـوب الكلـيين     "وكلني مصغرا ،أمريقريتني كلني ك  

.)..غدادولده حممد فقربه بب

).منه رمحه اهللا(قرية : ة، أي) ١(
.١٨/٤٢٨تاج العروس ) ٢(
، لـه كتـاب   )ه ١١٠٤ت(لشيخ حممد علـي بـن املـوىل حممـد رضـا الـساروي املازنـدراين               هو ا ) ٣(

. يف الرجال) توضيح االشتباه(
حممد بـن احلـسن احلـر العـاملي، راجـع         حترير وسائل الشيعة وحتبري مسائل الشريعة للشيخ        : أي) ٤(

).منه رمحه اهللا(١٠١كشف احلجب واألستار ص 
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مستدرك الكايف.............................................................................................٣٤

املـذكور  بعد نقـل ضـبط العالمـة احللـي         )١(يوقال املريزا عبد اهللا األفند    
أن ،إن األوىل:يف تعليقاتـه علــى هـذا املوضــع  ،وقــال الـشيخ البــهائي (آنفـا  
وقـد رد    )كلـني بـضم الكـاف      بفتح الكاف لكن غلـب اسـتعمال      لنيكَ :يقال

الذي هو ،الذي مسعناه من أهل طهران:مث أقول(:قالفمقالة البهاء العاملي
،واألخـرى  ،ني على وزن أمري   كَلِ مهاااسم أحد  ،ناقريتاملعهود من بالد الري   

]حينئـذٍ [ولكن ال يعلـم  ،ال يبقى نزاع يف املقام]وحينئٍذ[و -مصغراً -ني  لَكُ
ال يظهـر وجـه تـصحيح    -أيـضاً -و،أي القـريتني مـن ،بأن حممد بن يعقو  

موضـع  إذ مل أجـد يف  ،وكـسر الـالم  ،الكافبأا بضم،السمعاين هذه النسبة  
،ولعلها يف غري الري،الريقرية ب،الالموكسربضم الكاف،كون كلني،آخر
وكـسر الـالم   ،بـضم الكـاف  بأن الكلـيين ولو صح ذلك أعين القول     ،حظفال

بـاب  فيه من  ،)٢(ويكون كسر الالم  بة إىل إحدى القريتني املذكورتني    فلعله نس 
.)حظفال-أيضاًكما أومأنا إليه أوالً-ت للنسب التغيريا

ــشهيد  ــال ال ــائري  وق ــازن احل ــن اخل ــه الب ــشديد  (:يف إجازت ــيين بت الكل
ضـبطه  :ويف حاشـية البلغـة  (:)٤(وقال حممد بـاقر بـن حممـد أكمـل        .)٣()الالم

هو املريزا عبد اهللا األفندي، تلميذ السي، له كتب ومصنفات يف التراجم واللغة، مـن أشـهرها    ) ١(
) ١١٣٤(، كما له بساتني اخلطباء، وشرح ألفية بن مالك، يقال كان حيـاً حبـدود   )رياض العلماء (

). ١١٣٠(ال تويف سنة ويق
ممن ضبط كلني بضم الكـاف وكـسر الـالم، ابـن األثـري اجلـزري يف اللبـاب يف ـذيب األنـساب                ) ٢(

.٢٢٤، والسيوطي يف لب اللباب ٣/١٠٨
.١٠٤/١٩٠حبار األنوار ) ٣(
.احملقق الثالث والعالمة الثاينهو الوحيد البهبهاين، ويعرف ب) ٤(
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٣٥........................................................................................الكليين الشيخترمجة

وقال الـشيخ أمحـد   .)١()وتشديد الالم املكسورة   ،افالكبكسر بعض الفضالء 
قرية مـن  ،إىل كلنيمنسوب،وختفيف الالم  .بضم الكاف  ،الكليين(:النراقي

الشهيد الثاين أنه ضبط يف عنيوحك،يف بعض لغات الفرسقرى ري وحنوه 
:ويف القـاموس   ،الـالم احلـائري الكلـيين بتـشديد      )٢(إجازته لعلي بـن حـارث     

:أقـول ،"الـشيعة مـن فقهـاء    ،منها حممد بن يعقوب    .كلني كأمري قرية بالري   "
وعربت ،يف قرب الوادي املشهور بوادي الكرج     .القرية موجودة اآلن يف الري    

بكلـني بـضم    ،وأهل تلك النـواحي مجيعـاً      ،أهلهاومشهورة عند   ،)٣(عن قرية 
وقـال  ،)٤()حممـد  والد ،وفيها قرب الشيخ يعقوب    ،وفتح الالم املخففة   ،الكاف
كـذا  ،وحممد بن يعقوب منـها     ،قرية بالري  -" أيضا   -لني كزبري   كُ(:السي

ويبــدو ان راي احملققــني ،)٥()يــذكر عــن أهــل الــري،مسعــت بعــض املــشايخ
يقــول احملــدث ،املعاصـرين اســتقر علــى ضـبط كلــني علــى وزن زبـري ال أمــري   

وبتخفيـف  مصغراً-الكليين أبو جعفر حممد بن يعقوب   (:)رمحه اهللا (النوري  
قرية من قرى فـشابويه الـيت هـي إحـدى كـور              ،املنسوب إىل كلني كزبري   الالم
كمـا  ،كأمري الـيت هـي قريـة مـن ورامـني          وفيها قرب أبيه يعقوب ال مكرباً     ،الري

وقــال الــسيد ،)٦(!)؟ومالـه والــدخول يف هــذه املطالـب  ،زعمـه الفريوزآبــادي 
.٣٣٢تعليقة على منهج املقال ) ١(
.هو علي بن اخلازن الذي مر ذكره، ولعل اخلطأ من النساخ) ٢(
).منه رمحه اهللا(كذا ) ٣(
.٨٨٨عوائد األيام ) ٤(
.١شرح ص٧مرآة العقول ج) ٥(
.٣/٢٧٢خامتة املستدرك ) ٦(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


مستدرك الكايف.............................................................................................٣٦

قريـة  املخففةإىل كلني بضم الكاف وفتح الالم والكليين نسبة   (:حسن األمني 
ويف ،رجالـه من قـرى الـري كـذا ضـبطها العالمـة يف اخلالصـة وابـن داود يف         

فقهـاء  مري قرية بالري منـها حممـد بـن يعقـوب الكلـيين مـن         أكلني ك "القاموس  
الكـاف وفـتح    وقيل إن بالري قريتني تـسميان كلـني إحـدامها بـضم           ،"الشيعة

من األوىل ال ن حممد بن يعقوب   إو،تح الكاف وكسر الالم   الالم واألخرى بف  
مــدفون يف ن والــد الكلــيينأويؤيــده ،الثانيــة كمــا تــوهم صــاحب القــاموس

ضـبطه  ويف تاج العـروس الـصواب بـضم الكـاف وإمالـة الـالم كمـا               ،األوىل
وإمالة الالم   ،الكافبضم(:وقال السيد حسن الصدر    ،)١()احلافظ يف التبصري  

والـده  فيهـا قـرب  ،قريـة بـالري  ،كـزبري ،نسبة إىل كلني ،مث ياء ساكنة   ،املفتوحة
وممـن أيـد هـذا الـرأي مـن علمـاء       ،)٢()الشيخ يعقوب الرازي عطر اهللا مرقده     

الكاف وإمالة   بضم(:قال ،العامة ابن حجر العسقالين يف ضبطه لكلمة كلني       
اف وفـتح الـالم  بـضم الكـ  الكلـيين  (:قال املباركفوري ،)٣()الالم مث ياء ونون   

.)٤()بعدها حتتانية مث نون

؟الكلينيمن هو

ويعـرف أيـضاً    ،)٥(الـرازي  ،الكلـيين  ،بـن إسـحاق    هو حممد بن يعقوب   

.٢/٤٧١أعيان الشيعة ) ١(
.٥٤١اية الدراية ) ٢(
.٥/٤٣٣لسان امليزان ) ٣(
.٥/٤٥١حتفة األحوزي ) ٤(
.٣٧٧رجال النجاشي ) ٥(
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ينتسب إىل بيت طيب األصل    ،)٢(األعور ،أبو جعفر  ،البغدادي ،)١(بالسلسلي
علي بن خاله ،واحلديث منهمأخرج عدة من أفاضل رجاالت الفقه.يف كلني
.عروف بعالن الكليينحممد امل

مث سكن ،)٣(شيخ الشيعة يف وقته بالري ووجههمأبو جعفر الكليين كان  
وكـان مـن   ،)٤)هـ٣٢٧سنة وحدث ا ،السلسلة بباب الكوفةبغداد يف درب 

ــ ٣٢٠-٢٩٥(يف أيـام املقتـدر     واحملـدثني الـشيعة    فقهـاء رؤساء ال  وقـد  ،)٥()ه
من مشرعه ومورده وقد    مجع احلديث أدرك زمان سفراء املهدي عليه السالم و      

الـشيعة أن يكـون    إذ سأله بعض رجـال     ،انفرد بتأليف كتاب الكايف يف أيامهم     
بـه املـتعلم   مـا يكتفـي   .كتاب كاف جيمع من مجيـع فنـون علـم الـدين           (عنده  

.)٦()ويرجع إليه املسترشد

، وقـال يف  )ويعرف أَيضاً بالسلْسلي لنزوِلِه درب السلْسلَِة ِببغـداد      : (قال ١٨/٤٨٢تاج العروس   ) ١(
السلِْسلَِة ِببغداد، عنـد بـاِب الكُوفَـِة، نزلَـه أبـو جعفَـٍر حممـد بـن         درب (:١٤/٣٥٦املصدر نفسه   

الكُِليِني قُوبعِهيِإلَي ِسبِة فنيعفُقَهاِء الش ِمن ،اِزيالر.(
.١٣٤، معامل العلماء البن شهرآشوب ٤٣٩رجال الطوسي ) ٢(
.٣٧٧رجال النجاشي ) ٣(
.٤/٣٠٩االستبصار ) ٤(
ــسن، حــديث العهــد   ٣٣٧، توضــيح املــشتبه ١٨/٤٨٢تــاج العــروس ) ٥( ، كــان املقتــدر صــغري ال

سياسة وشــؤون احلكــم، امتــاز عهــده بالترهــل األمــين، واالضــطراب  باخلالفــة، قليــل اخلــربة بالــ
السياسي، وفيه حدثت فتنة القرامطة، وما قاموا به من ختريب وسرقة احلجر األسود، وقد عرف         

-٣٢٠حببــه للــشراب والنــساء وانغماســه يف اللــهو والــصيد، مــات ســنة -كأســالفه-املقتــدر 
. ٤٠٨تاريخ اخللفاء : راجع

.١/٨املقدمة -كايف أصول ال) ٦(
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كانوا حيضرون.وكان جملسه مثابة أكابر العلماء الراحلني يف طلب العلم  
،عاملـاً -رمحـة اهللا عليـه   -وكـان   .ومفاوضته والتفقـه عليـه     ،لقته ملذاكرته ح

مـن أفاضـل محلـة      يعـد  ،سـديد القـول    ،عـدالً ،حجـة ،ثقـة ،حمـدثاً ،متعمقاً
ضافاًموكبار أئمة االسالم ،وشيوخ رجال الفقه   ،وفحول أهل العلم   ،األدب

.خالصإىل أنه من أبدال الزهادة والعبادة واملعرفة والتأله واإل

ونفـيس   ،حافلـة بأطائـب األخبـار      )٢(جؤنـة  -)١(واحلق أقول  -والكايف  
ــن  ــماألعــالق م ــدين،العل ــشرائع،وال ــام،وال ــر،واألحك ــهي،واألم ،والن

.واآلثار،واآلداب،والسنن،والزواجر

يف أثنـاء    ،وطائفة من فقره التوضـيحية     ،وتنم مقدمة ذلك الكتاب القيم    
وارتفـاع درجتـه يف   ،علو قدره يف صناعة الكتابـة    على   ،باب من األبواب  كل

ومرتلتـه يف بالغـة   .وبـسطته يف الفـصاحة    ،ووقوفه على سـر العربيـة      ،االنشاء
.الكالم

،صـنف كتــاب الرجــال ،قــاتبـالتواريخ والطب وكـان مــع ذلـك عارفــاً  
فمـن   ،وأمـا عنايتـه بـاآلداب      ،ألف كتاب الرد علـى القرامطـة       ،بارعاًاًمتكلم

ومـا قيـل يف األئمـة مـن        -علـيهم الـسالم      -رسـائل األئمـة     :بـاه أمارا كتا 
.الرؤيا خري كتاب أخرج يف باب التعبريولعل كتابه تفسري،الشعر

.ال يزال القول هنا للدكتور حمفوظ) ١(
اجلؤنة، وعاء من خزف او حنوه تطلى بالقـار، واسـتعملها الـدكتور حمفـوظ ههنـا للداللـة علـى             ) ٢(

.الوعاء الكبري احلاوي ألشياء خمتلفة
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٣٩........................................................................................الكليين الشيخترمجة

خه يشام

عمن ال يتناهى كثرة من علماء أهل البيت عليهم الـسالم        روى الكليين   
:ورجاهلم وحمدثيهم منهم

املتوىف سنة ،القمي،األشعري،أمحد بن إدريس بن أمحد،أبو علي-١
.هـ٣٠٦

.)١(أمحد بن عبد اهللا بن أمية-٢
أمحـد بـن حممـد بـن سـعيد بـن عبـد الـرمحن اهلمـداين                  ،أبو العباس  -٤
.هـ٣٣٣بابن عقدة املتوىف سنة املعروف
.الكويف،العاصمي.عاصم] حممد[أمحد بن .أبو عبد اهللا-٤
.القمي،األشعري،مد بن عيسىأمحد بن حم،أبو جعفر-٥
.)٢(أمحد بن مهران-٦
.]البغدادي[إسحاق بن يعقوب -٧
.)٣(احلسن بن خفيف-٨
.)٤(اليمايناحلسن بن الفضل بن يزيد-٩

-ي عــد مــن مــشايخ الكلــيين، ومــن العــدة الــذين بينــه وبــني أمحــد بــن حممــد بــن خالــد الربقــ  ) ١(
وهو مهمل، جلهالـة عينـة، وجهالـة حالـه، ومل          : ، أقول ١/٣٤٧مستدركات علم رجال احلديث     
.ترد رواية الكليين عنه يف الكايف

.ترحم عليه الكليين يف مواضع عديدة من الكايف) ٢(
.١/٥٣٢الكايف -حدث عنه يف الكايف، وكان أبو من أصحاب اإلمام املهدي عليه السالم ) ٣(
، وكانـت لـه مكاتبـات مـع اإلمـام      )احلسن بن الفضل بـن زيـد  (نسخة املطبوعة من الكايف ويف ال ) ٤(

.١/٥٢٠الكايف -املهدي عليه السالم 
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مستدرك الكايف.............................................................................................٤٠

.)١(األسود،احلسيين،احلسني بن احلسن-١٠

.)٢(العلوي.احلسين.اهلامشي.احلسني بن احلسن-١١

.)٣(احلسني بن علي العلوي-١٢

،األشعري ،احلسني بن حممد بن عمران بن أيب بكر        ،بد اهللا أبو ع  -١٣
.)٤(املعروف بابن عامرالقمي

١٤-٥(هـ٣١٠املتوىف سنة ،من أهل نينوى،ميد بن زيادح(.

.)٦(القمي،داود بن كورة،أبو سليمان-١٥

مـستدركات علـم رجـال    -فاضل يكـىن أبـا عبـد اهللا رازي       : احلسني بن احلسن احلسيين األسود    ) ١(
.٣/١١٤احلديث 

عسكري عليه السالم، وممن هنأه بالقائم عليه   لعل كنيته أبو الفضل، وهو من أصحاب اإلمام ال        ) ٢(
.السالم

.١/٣٧٢الكايف -روى عن سهل بن مجهور ) ٣(
احلسني بن حممد بن عمران بن أيب بكر األشعري القمي، أبـو         : (٦٦قال النجاشي يف رجاله ص    ) ٤(

بـن  له كتاب النوادر، أخربناه حممد بن حممد، عـن أيب غالـب الـزراري، عـن حممـد         . عبد اهللا ثقة  
.)يعقوب عنه

محيد بن زياد بن محاد بن محاد بـن زيـاد هـوار الـدهقان أبـو          : (١٣٢قال النجاشي يف رجاله ص    ) ٥(
قريـة علـى العلقمـي إىل جنـب احلـائر علـى       -القاسم، كـويف سـكن سـورا، وانتقـل إىل نينـوى       

).٣١٠له كتاب الدعاء، تفيهم،، وجهاًكان ثقة واقفاً-صاحبه السالم، 
داود بن كورة أبو سليمان القمي وهو الذي بوب كتاب النوادر        : (١٥٨لنجاشي يف رجاله    قال ا ) ٦(

لـه  . ألمحد بن حممد بن عيسى، وكتاب املـشيخة للحـسن بـن حمبـوب الـسراد علـى معـاين الفقـه            
: أخربنا حممد بن علـي القـزويين قـال       . كتاب الرمحة يف الوضوء والصالة والزكاة والصوم واحلج       

).حدثنا داود: حممد بن حيىي قالحدثنا أمحد بن 
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٤١........................................................................................الكليين الشيخترمجة

،القمـي  ،األشعري ،سعد بن عبد اهللا بن أيب خلف       ،أبو القاسم  -١٦
.هـ٣٠٠ل سنة شوا٢٧املتوىف

.)١(املسترق،سليمان بن سفيان،أبو داود-١٧

.)٢(الرازي،األدمي،سهل بن زياد،أبو سعيد-١٨

،أبو العباس عبد اهللا بن جعفر بن احلـسني بـن مالـك بـن جـامع                -١٩
.القمي،احلمريي

صاحب التفـسري   ،القمي ،علي بن إبراهيم بن هاشم     ،أبو احلسن  -٢٠
.هـ٣٠٧بعد سنة املعروف املتوىف

.)٣(علي بن احلسني السعد آبادي-٢١

،علـي بـن عبـد اهللا بـن حممـد بـن عاصـم اخلـدجيي             ،أبو احلـسن   -٢٢
.)٤(األصغر

،الكليين ،الرازي ،علي بن حممد بن إبراهيم بن أبان      ،أبو احلسن  -٢٣
.)٥(هـ٣٢٨قتل يف سنة ،وهو خال الكليين،املعروف بعالن

، أي قبـل وفـاة   ٢٣١كذا، ومن املستبعد أن يروي عنـه الكلـيين بـال وسـاطة ؛ ألنـه تـويف سـنة                    ) ١(
.١٨٣رجال النجاشي : راجع-الكليين بأكثر من مئة عام 

.الظاهر أن رواية الكليين عنه مرسلة، ألنه يروي عنه بواسطة واحدة) ٢(
.اليت تروي عن الربقيذكر يف عدة الكليين) ٣(
، ومل أعثـر علـى موضـع    ٢٦٧رجـال النجاشـي   -" ضعيف، فاسد املـذهب  "قال عنه النجاشي    ) ٤(

.لرواية الكليين عنه
.٨/٣٦٤الكامل يف التاريخ ) ٥(
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مستدرك الكايف.............................................................................................٤٢

.)١(بنداربن علي بن حممد-٢٤

،علي بن حممد بـن أيب القاسـم عبـد اهللا بـن عمـران          ،أبو احلسن  -٢٥
،صـاحب احملاسـن  ابن بنت أمحد بن حممد بن خالـد الربقـي     ،)٢(القمي،الربقي

.وهو متحد مع السابق

.)٣(علي بن موسى بن جعفر الكمنداين-٢٦

.من أهل آذرباجيان،القاسم بن العالء،أبو حممد-٢٧

.)٤(امللقب بندفر،النيسابوري،حممد بن إمساعيل،أبو احلسن-٢٨

.)٥()هـ٣٠١املتوىف سنة ،الرزاز،حممد بن جعفر،أبو العباس-٢٩

يروي عنه الكليين يف عدة مواضع من الكايف ، وكنية بندار أبو القاسـم، وهـو قمـي، ومـن هنـا               ) ١(
علي بـن حممـد بـن أيب القاسـم عبـد اهللا بـن عمـران،        (ني احتاده مع الآليت استظهر عدة من احملقق 

سيما مع اكثراه الرواية عن أمحد بن أيب عبد اهللا الربقي، كما إن بنـدار يكثـر الروايـة عـن        ) الربقي
.ابراهيم بن اسحاق

يكـىن أبـا   علي بن حممد بن أيب القاسم عبـد اهللا بـن عمـران الربقـي، املعـروف أبـوه مباجيلويـه،                ) ٢(
، وذكر النجاشي أن أبا القاسـم يلقـب      ١٨٧خالصة األقوال    -أديب   ،احلسن، ثقة فاضل، فقيه   

.، ومن هنا يتأكد احتاده مع السابق)بندار(
.أمحد بن حممد بن عيسىمذكور يف عدة الكليين اليت تروي عم ) ٣(
جازة الكليين فيما يرويه عـن  شيخ إ: البندقي أو بندفر  حممد بن إمساعيل أبو احلسن النيشابوري،     ) ٤(

. حىت أنه روى عنـه أزيـد مـن مخـسمائة حـديث          . وأكثر الكليين يف الكايف عنه    . الفضل بن شاذان  
.٦/٤٥٧مستدركات علم رجال احلديث -وهذا يدل على جاللته وعظم قدره ووثاقته 

أحد رواة . راريهو خال والد أيب غالب الز: حممد بن جعفر الرزاز القرشي الكويف أبو العباس     ) ٥(
وكان حمله يف الـشيعة أنـه   . ٣١٠أو  ٣٠١ومات سنة   . ٢٣٦مولده سنة   . احلديث ومشائخ الشيعة  

وأقـام ـا سـنة وعـاد ووفـد مـن أمـر        ٢٦٠كان الوافد عنهم إىل املدينة عنـد وقـوع الغيبـة سـنة          
!
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٤٣........................................................................................الكليين الشيخترمجة

،حممـد بـن أيب عبـد اهللا جعفـر بـن حممـد بـن عـون                ،أبو احلـسن   -٣٠
من الوكالء املمدوحني لصاحب الزمـان عليـه     ،ساكن الري الكويف ،األسدي
.السالم

،األعـرج القمـي  ،الصفار،حممد بن احلسن بن فروخ     ،أبو جعفر  -٣١
.هـ٢٩٠املتوىف سنة ،كتاب بصائر الدرجاتصاحب

.)١(الطائي،حممد بن احلسن-٣٢

حممد بن عبد اهللا بن جعفر بن احلـسني بـن جـامع بـن     ،أبو جعفر -٣٣
.القمي،احلمريي،مالك

.)٢(الكليين،حممد بن عقيل-٣٤

ــو-٣٥ ــسنيأب ــن م  ،احل ــي ب ــن عل ــد ب ــعحمم ــويف،رم ــاحب ،الك ص
.)٣(الصبيحي

"
ا عـن  كـذ . وأمه وأم أخته فاطمة بنت حممد بن عيسى العبـسي البـشري  . الصاحب ما احتاج إليه   

ومـن مـشائخ    وأنه مـن أجـالء الـشيعة،      وعن احملقق البحراين أنه ثقة،    . رسالة أيب غالب الزراري   
.٦/٤٩٦مستدركات علم رجال احلديث -الكليين 

.الرازي، روى عن علي بن العباس اجلرائيين) ١(
. هوغـري ةصـ اخلالعد من مشائخ الكليين من العدة الـذين بينـه وبـني سـهل بـن زيـاد، كمـا عـن             ) ٢(

-٢٢٤كتـاب احلـج ص   ٤والكـايف ج   . وروى حممد بن يعقوب، عنه، عن احلـسن بـن احلـسني           
.٧/٢٠٩مستدركات علم رجال احلديث 

. ولـه منـه إجـازة   . ٣٢٩مسـع منـه التلعكـربي سـنة     .ر الكويف أبو احلسني،معمد بن علي بن م    حم) ٣(
-وتيــة وخطبــة الوســيلة وروى عنــه يف روضــة الكــايف خطبــة الطال . وعــد مــن أشــياخ الكلــيين

.ھ٢٦٥مات سنة محدان بن املعافا،، والصبيحي هو ٧/٢٤٦مستدركات علم رجال احلديث 
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مستدرك الكايف.............................................................................................٤٤

.األشعري القمي،العطار،حيىيحممد بن،أبو جعفر-٣٦

أيب احلــسني حممــد بــن علــي اجلعفــري      :ومــن شــيوخه أيــضاً  -٣٧
ذكـرهم ابـن عـساكر يف        ،وحممد بـن أمحـد اخلفـاف النيـسابوري        ،السمرقندي

.)١(تارخيه

تالميذه والرواة عنه 

:منهم،من أهل الري وقم وبغداد والكوفةيروي عن الكليين فئة كثرية 

ــد اهللا-١ ــو عبـ ــن إبـــراهيم،أبـ ــد بـ ــع  ،أمحـ ــابن أيب رافـ املعـــروف بـ
.)٢(الصيمري

.)٣(أمحد بن أمحد الكاتب الكويف،أبو احلسني-٢

.)٤(أمحد بن علي بن سعيد الكويف،أبو احلسني-٣

ن حممد بن سليمان بن احلسن بن اجلهم أمحد بن حممد ب ،أبو غالب  -٤
.)هـ٣٦٨-٢٨٥(بن سنسن الزراري أعنيبن بكري بن

. ٥٦/٢٩٧تاريخ دمشق ) ١(
أمحد بن إبراهيم بن أيب رافع الصيمري، يكىن أبا عبد اهللا، من ولد عبيد بن عازب، أخـي الـرباء     ) ٢(

ــدة  األنــصاري، أصــله الكوفــة، وســكن بغــداد، بــن عــازب -ثقــة يف احلــديث، صــحيح العقي
.٧٨الفهرست 

كنت أتردد إىل املسجد املعروف مبسجد اللؤلؤي، وهو مـسجد         : (٣٧٧قال النجاشي يف رجاله     ) ٣(
القران على صاحب املسجد، ومجاعة من أصـحابنا يقـرأون كتـاب الكـايف     أنفطويه النحوي، أقر 

).حممد بن يعقوب الكليينعلى أيب احلسني أمحد بن أمحد الكويف الكاتب حدثكم 
.٢١١الفهرست -وقع يف أسانيد الطوسي للكليين، حدث عنه السيد املرتضى ) ٤(
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٤٥........................................................................................الكليين الشيخترمجة

املتوىف ،جعفر بن حممد بن جعفر بن موسى بن قولويه،أبو القاسم-٦
.هـ٣٦٨سنة 

.عبد الكرمي بن عبد اهللا بن نصر البزاز التنيسي،أبو احلسن-٧

وقـد يعـرب     ،أبو القاسـم   ،قاقعلي بن أمحد بن حممد بن عمران الد       -٨
احتـاد  يظهـر و،عنه بعلي بن حممد بن موسى الدقاق أو علي بن امحـد الـدقاق   

.اجلميع

،النعمــاين،الكاتـب ،حممـد بـن إبـراهيم بـن جعفـر     ،أبـو عبـد اهللا  -٩
يكتـب كتابـه     ،بـه  كـان خصيـصاُ   ،صاحب كتاب الغيبة  ،زينباملعروف بابن 

.الكايف
قضاعة بن صفوان بن بن أمحد بن عبد اهللا بنحممد،أبو عبد اهللا-١٠

. نزيل بغداد،الصفواينمهران اجلمال

،العلـم واألدب يكتب كتابه الكايف وأخذ عنـه      ،كان تلميذه اخلاص به   "
.)١("يف قراءة احلديث،لهوأجاز الكليين

حممد بن أمحد بن عبـد اهللا بـن قـضاعة بـن صـفوان بـن مهـران        : (٣٩٣قال النجاشي يف رجاله  ) ١(
لـة مـن   وكانـت لـه مرت  . اجلمال، موىل بين أسد، أبو عبد اهللا، شيخ الطائفـة، ثقـة، فقيـه، فاضـل              

السلطان، كان أصلها أنه ناظر قاضي املوصل يف اإلمامـة بـني يـدي ابـن محـدان، فانتـهى القـول         
فباهله وجعـل كفـه يف كفـه، مث    فوعده إىل غد، مث حضر، ! تباهلين  : بينهما إىل أن قال للقاضي    

مـن  قاما من الس، وكان القاضي حيضر دار األمري ابن محدان يف كل يوم، فتـأخر ذلـك اليـوم و     
إنه منـذ قـدم مـن موضـع املباهلـة       : اعرفوا خرب القاضي، فعاد الرسول فقال     : غده، فقال األمري  

فانتـشر أليب عبـد اهللا   . حم وانتفخ الكف الـذي مـده للمباهلـة وقـد اسـودت مث مـات مـن الغـد         
.ھ٣٤٦، تويف بعد )الصفواين ذا ذكر عند امللوك وحظي منهم وكانت له مرتلة
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مستدرك الكايف.............................................................................................٤٦

،الزاهري.السناين،ن سنانحممد بن أمحد بن حممد ب     ،أبو عيسى  -١١
.)١(الرينزيل

.الشيباين،أبو املفضل حممد بن عبد اهللا بن املطلب-١٢

.حممد بن علي ماجيلويه-١٣

.حممد بن حممد بن عاصم الكليين-١٤

،بــن ســعيد بــن ســعيدأبــو حممــد هــارون بــن موســى بــن أمحــد -١٥
.هـ٣٨٥املتوىف سنة ،التلعكربي،الشيباين

وس الكويف وعبـد    عبدأبو القاسم علي بن حممد بن     ومن تالمذته    -١٦
.)٢(ذكرمها ابن عساكر يف تاريخ،البعلبكياهللا بن حممد بن ذكوان

اِّـراحل الزمنية َّـ حياة الكليني 

يبدو من بعض املنقوالت التارخيية ومن خالل تتبع سرية مشايخ الكلـيين    
:وتالمذته أن حياته الشريفة مرت مبراحل متميزة ميكن إمجاهلا مبا يأيت

.هـ٢٦٠-٢٥٠دته كانت بني عامي نرجح أو وال.١

ويبـدو أن  ،حيث كان والده من كبـار علمائهـا     ) كلني(نشأ يف مدينة    . ٢
بداللة أن الكليين مل يرِو      ،صغرياً) حممد(الكليين الوالد تويف مبكراً وخلف ابنه       

.عن أبيه شيئاً

.رواية الكليين عنهمل أظفر مبوضع) ١(
. ٥٦/٢٩٧تاريخ دمشق ) ٢(
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٤٧........................................................................................الكليين الشيخترمجة

فقـد قـصدها     ،هي احملطة الثانية يف حياة الكليين     ) الري(كانت مدينة   . ٣
وهناك تتلمـذ علـى يـد بعـض شـيوخها كخالـه              ،طلب العلم وتلقي احلديث   ل

وحممـد بـن احلـسن الطـائي الـرازي           ،وحممد بن عقيل الكلـيين     ،عالن الكليين 
.)وليس هو الصفار(

إىل ) الـري (انتقل شيخنا الكليين بعد تلقيه مبادئ العلوم واألدب يف        . ٤
وهنـاك قـضى     ،تشيع آنـذاك  وقد كانت العاصمة العلمية لل     ،مدينة قم املقدسة  

حـىت صـار جـل    ،سنني طويلة من حياته حيضر جمالس كبار فقهائهـا وحمـدثيها      
ويبدو أنه لسعة حفظه ونبوغه وتضلعه يف اللغة واألدب مل لبـث          ،مشاخيه منها 

.أن صار من مشايخ احلديث والرواية وهو مل يتجاوز عقده الثالث من عمره

ع يف تأليف كتاب الكايف قبـل سـنة    من املرجح أن الشيخ الكليين شر     . ٥
وما وقوع اختيـار الـبعض عليـه للقيـام ـذه املهمـة إال دليـل علـى             ،هـ٢٩٠

.مكانته العلمية املرموقة واشتهار جملسه وشياع ذكره يف البالد اإلسالمية

مـدة تـأليف كتـاب    -يظهر أن الـشيخ الكلـيين قـضى عـشرين سـنة         . ٦
.وبغداد،والكوفة،وآذربيجان،ابورونيس،متنقالً ما بني قم-الكايف 

وشـرع   ،أى الشيخ الكلـيين تـأليف كتـاب الكـايف          ،هـ٣١٠حبدود  . ٧
الـذين كـانوا يف أوج      ) الرد على القرامطة  (سيما كتاب   ال ،جبمع كتبه األخرى  

.نشاطهم وعتوهم إبان ذلك العقد

متـنقالً بـني احلواضـر       هـ٣٢٥-هـ٣١٥ظل الشيخ الكليين ما بني      . ٨
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مستدرك الكايف.............................................................................................٤٨

ووصل يف ضمن جتواله ،اإلسالمية باعتباره من كبار مشايخ اإلجازة والرواية 
حيـث حـدث هنـاك عـن بعـض شـيوخه مـن              ) بعلبـك (و) دمـشق (إىل مدينيت   

.على ما أسلفنا ذكره عن ابن عساكر،العامة

يف بـاب   ) بغـداد (يف مدينـة    هـ٣٢٥استقر الشيخ الكليين حبدود سنة      . ٩
ويف سـنة  ،بتحديث الـرواة عـن كتابـه الكـايف        درب السلسلة وشرع   -الكوفة  

أمحد بن أيب رافع وأيب احلسني عبد الكرمي بـن عبـد اهللا            أجاز كالً من     هـ٣٢٧
يف ذلك الوقت كان ،لرواية كتاب الكايف ومجيع مصنفاته وكتبهبن نصر البزاز
يعـيش يف أجـواء مـن التقيـة املكثفـة           ) علي بـن حممـد الـسمري      (السفري الرابع   

ــ ــشديدوالكتم ــيين     ،ان ال ــني الكل ــاء مجــع ب ــاريخ عــن لق ــذلك مل حيــدثنا الت ل
ــ ٣٢٩حـىت تـويف االثنـان يف سـنة تنـاثر النجـوم عـان             ،والسمري فـسالم  ،ه

.ويوم يبعثان حيني عن رما،ومي توفيا،عليهما يوم ولدا

مدحه وثاقته و

حممد بـن يعقـوب رضـي اهللا    (قال عنه :)٣٨١ت (الصدوق  الشيخ. ١
.)٢()الفقيه حممد بن يعقوبالشيخ(بكما وصفه يف أحد األسانيد ،)١()عنه

،ووجههم،شيخ أصحابنا يف وقته بالري(:)٤٦٠ت(قال النجاشي .٢
.)٣()وأثبتهم،يف احلديثوكان أوثق الناس

.، وقد ترحم وترضى عنه عدة مرات يف غري واحد من كتبه٤/٢٢٢من ال حيضره الفقيه ) ١(
.١٤٠املزار للمشهدي ) ٢(
.٣٧٧رجال النجاشي ) ٣(
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٤٩........................................................................................الكليين الشيخترمجة

:وقـال أيـضاً   .)١()عارف باألخبار  ،ثقة(:)٤٦٠ت(وقال الطوسي   . ٣
.)٢()عامل باألخبار،جليل القدر(

.)٣()عامل باألخبار(:قال ابن شهرآشوبو. ٤

ذكـره يف مجلـة   فقـد ) ٦٦٤ت(السيد رضي الـدين ابـن طـاووس      أما. ٥
حممـد بـن   ،وأمانتـه ،الـشيخ املتفـق علـى ثقتـه    (:وقال عنـه ،)٤(أعيان الثقات 

حممـد بـن    (:وقـال أيـضاً   .)٥()جاللـه برمحتـه   تغمـده اهللا جـل    يعقوب الكليين 
الـشيخ  (:وقاله حبقه أيـضاً    ،)٦()دق يف الدراية  وأص ،يهأبلغ فيما يرو   ،يعقوب

الذي هو أوثق الناس يف ،خبارباألالثقة العارف-حممد بن يعقوب الكليين -
الذي كان يف زمن الوكالء عـن خـامت      ،املدائحاملمدوح ذه  ،احلديث وأثبتهم 

الـشيخ املتفـق علـى عدالتـه     (:وقال يف موضع آخر مـن كتبـه    ،)٧()-األطهار  
وحنـن نـذكر مـن     (:وقـال أيـضاً    ،)٨()وأمانته حممد بن يعقوب الكليين    وفضله

.)٩()فان كتبه كلها معتمد عليها،طرقنا إليه ألفاظ الشيخ حممد بن يعقوب

.٢١٠الفهرست ) ١(
.٤٣٩رجال الطوسي ) ٢(
.١٣٤معامل العلماء ) ٣(
٢١٢فتح األبواب ) ٤(
.١٥٨ف احملجة كش) ٥(
.٩٠فرج املهموم ) ٦(
.١٨٢فتح األبواب ) ٧(
.٨٥فرج املهموم ) ٨(
.١/٧١اقبال األعمال ) ٩(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


مستدرك الكايف.............................................................................................٥٠

نقـالً قريبـاً مـن قـول النجاشـي املـذكور             ،وابن داود  ،العالمة احللي . ٦
يعقـوب  شيخ الـصدوق حممـد بـن   الـ (وقد وصفه احللي يف أحد كتبه بأنه  ،آنفاً

.)١()الكليين

-حممد بـن يعقـوب الكلـيين      (:أبو علي احلسن بن الفضل الطربسي     . ٧
.)٢()-وهو من أجل رواة الشيعة وثقاا 

:قال عنه  ،)٩٨٤ت(الشيخ حسني بن عبد الصمد احلارثي اهلمداين        . ٨
.شيخ عصره يف وقته ووجه العلمـاء والنـبالء         )ره( حممد بن يعقوب الكليين     (

.)٣()وأعرفهم به،وأنقدهم له،الناس يف احلديثكان أوثق

رئـيس  (:)١٠١٩ت" (الـشوشتري "التـستري القاضـي  نور اهللا  وقال  . ٩
.)٤()احملدثني الشيح احلافظ

،واحلـق أنـه مل يكـن مثلـه      (:)١٠٧٠ت(وقال حممد تفـي الـسي       . ١٠
أنـه  يعـرف  ،وترتيـب كتابـه  ،وكل من يتدبر يف أخباره    ،فيما رأيناه يف علمائنا   

،واملـسلمني جزاه اهللا عن االسـالم   -وتعاىل  تبارك -من عند اهللا     كان مؤيداً 
.)٥()أفضل جزاء احملسنني

.٤٣٠خالصة األقوال ) ١(
.٤٠٥إعالم الورى ) ٢(
.٨٥وصول األخيار ) ٣(
.١٩٤نقل كالمه الدكتور حمفوظ عن جمالس املؤمنني ص) ٤(
، ونقل الدكتور حمفوظ كالمه من مـشيخة مـن   ٤/٣٥٠ة نقل كالمه الكلباسي يف رسائله الرجالي    ) ٥(

.ب٢٦٧ال حيضره الفقيه، الورقة 
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٥١........................................................................................الكليين الشيخترمجة

اعتـرف  (:)١٠٩٨ت  (وقال املوىل خليل بـن الغـازي القـزويين        ر. ١١
ديث وكــان أوثــق النــاس يف احلــ:قــال أصــحابنا،املؤالــف واملخــالف بفــضله

.)١()وأغورهم يف العلوم،وأثبتهم

ــاقر الــسي . ١٢ ــة ،الــشيخ الــصدوق(:)١١١١ت(وقــال حممــد ب ثق
حممـد بـن يعقـوب      ،ممـدوح اخلـاص والعـام     مقبـول طوائـف األنـام      ،االسالم
ــيين ــضاً ،)٢()الكل ــال أي ــشيخ األجــل(:وق ــلال ــة ،مــالذ االعــالم،األنب وثق
.)٣()طوىب له وحسن مآب...جعفر حممد بن يعقوب الكليينأيب،االسالم

وواحـد   .السالمثقة ا (:)١١٨١ت(شيخ حسن الدمستاين    وقال ال . ١٣
،وسـابق هـذا املـضمار     ،احلـديث فإنـه جهينـة األخبـار       يف خصوصاً ،األعالم

.)٤()له على عثاروال يعثر،الذي ال يشق له غبار

ثقة االسالم وعلم األعالم    (:قال عنه ) ١١٨٦ت(احملقق البحراين   . ١٤
.)٥(.).تعاىل مرقدهنور اهللا-حممد بن يعقوب الكليين -

الكليني َّـ مصادر العامة

-٣٣٢(املـصري ،األزدي ،أبـو حممـد   ،عبد الغىن بن سعيد   احلافظ   .١

.ب٢نقل كالمه الدكتور حمفوظ عن الشايف، الورقة ) ١(
.١/٧مرآة العقول ) ٢(
.٥٤إجازات احلديث للعالمة السي ) ٣(
.٣/٤٦٧نقله احملدث النوري يف خامتة املستدرك ) ٤(
.١/٥احلدائق الناضرة ) ٥(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


مستدرك الكايف.............................................................................................٥٢

بـضم الكـاف والنـون بعـد      -ليين  فأما الكُ :عبد الغين بن سعيد قال    (:)٤٠٩
مــصنف علــى ،املـصنفني مـن الــشيعة ،فمحمــد بـن يعقــوب الكلــيين -اليـاء  

.)١()مذاهب أهل البيت

أما الكلـيين بـضم الكـاف       (:هـ٤٧٥املتوىف سنة   احلافظ ابن ماكوال  . ٢
بـن يعقـوب الكلـيين الـرازي        وإمالة الالم وقبل الياء نون فهو أبو جعفر حممد        

عنـه أبـو عبـد اهللا أمحـد بـن           روى ،من فقهـاء الـشيعة واملـصنفني يف مذهبـهم         
يف بغـداد  يف درب السلـسلة  إبراهيم الصيمري وغريه وكان يرتل ببـاب الكوفـة       

قـال  .ببـاب الكوفـة يف مقربـا   وتويف ا يف سنة مثان وعشرين وثالمثائة ودفن       
الطائي عليه لوح مكتوب فيـه هـذا        ورأيت أنا قربه بالقرب من صراة     :احلاشر

.)٢()بن يعقوب الرازي الكليين الفقيهقرب حممد 

،)٣()هو من أئمة االمامية وعلمائهم    (:)٦٣٠ت(ابن األثري عنه  قال  . ٣
أبـو جعفـر حممـد    (:قائالًمامية على رأس املائة الثالثة  وقد عده من جمددي اال    

،كـبري ،عـامل يف مذهبـهم  ،مام على مذهب أهل البيت   اإل ،الرازي ببن يعقو 
.)٤()...مشهور،فاضل عندهم

شـيخ فاضـل    .الكلـيين الـرازي   أبـو جعفـر     (:)٧٤٨ت(قال الذهيب   . ٤

.٥٦/٢٩٨تاريخ دمشق ) ١(
.٧/١٨٦إكمال الكمال ) ٢(
.٨/٣٦٤الكامل ) ٣(
.، نقالً عن جامع األصول٣/٢٧٣خامتة املستدرك ) ٤(
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٥٣........................................................................................الكليين الشيخترمجة

.)١()صنفني يف مذاهبهم الرذلةمن رؤوس الشيعة وفقهائهم امل،شهري

جمـد الـدين حممـد بـن يعقـوب الفريوزآبـادي الـشريازي        الـشيخ    وقال. ٥
)٢()من فقهاء الشيعة،يعقوب الكليينحممد بن ..(:)٨١٧ت(

املتـوىف  مشس الدين حممد بـن عبـد اهللا بـن حممـد القيـسي الدمـشقي               . ٦
الء الـشيعة يف    س فـض  حممد بن يعقوب الكليين مـن رؤو      (:قال عنه  ،هـ٨٤٢

.)٣()أيام املقتدر

،ء الـشيعة  وكـان مـن فقهـا     (:قال عنه  ،)٥٨٣ت(ابن حجر    احلافظ. ٧
ــهم  ــال أيــضاً،)٤()واملــصنفني علــى مذهب ــهوق ــر  (يف كتاب ــه بتحري تبــصري املنتب

أبـو جعفـر   :-بالضم وإمالة الالم مث ياء ساكنة مث نـون   -الكليين  ( :)املشتبه
.)٥()رؤساء فضالء الشيعة يف أيام املقتدرمن،حممد بن يعقوب الكليين

الواسـطي  فيض حممـد مرتـضى احلـسيين       وحمب الدين أب  وقال السيد   . ٨
:)١٢٠٥ت(صاحب تاج العروس الزبيدي احلنفي

ــو جعفــٍر حممــد بــن يعقــوب الكَِليِنــي أَ( ــشيعِة ،ب وسؤورمــن فُقهــاِء ال
ــويعــر،فُــضالِئهم يف أيــاِم املُقْتــدِر ِه درب السلْــسلَِة ف أَيــضاً بالسلْــسلي لنزوِل

، والرذيل هو الذهيب وأسالفه الذي رضـوا باتبـاع بـين أميـة، الـشجرة              ٢٤/٢٥٠تاريخ اإلسالم   ) ١(
. امللعونة يف القرآن الكرمي

.٤/٢٦٣القاموس احمليط ) ٢(
.٧/٣٣٧توضيح املشتبه ) ٣(
.٥/٤٣٣لسان امليزان ) ٤(
.٣/٣٢٩نقلها عنه السيد حبر العلوم يف الفوائد الرجالية ) ٥(
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مستدرك الكايف.............................................................................................٥٤

نزلَـه أبـو     ،عند بـاِب الكُوفَـِة     ،السلِْسلَِة ِببغداد درب  (:وقال أيضاً  ،)١()ِببغداد
اِزيالر الكُِليِني قُوبعي بن فٍَر حممدعفُقَها،ج ِهِمنِإلَي ِسبِة فنيع٢()ِء الش(.

أبو جعفـر   (:)١٣٣٩ت(دية العارفني حملمد بن باشا البغدادي       ويف ه . ٩
.)٣()٣٢٩الشيعة اإلمامية توىف ببغداد سنة من فقهاء

كـان شـيخ   )بـالري ( أهل كلـني  من.فقيه إمامي (:وقال الزركلي . ١٠
.)٤()]٣٢٩سنة [وتوىف فيها،ببغدادالشيعة

،اء الـشيعة مـن فقهـ  (:قـال عنـه    ،ويف معجم املؤلفني لعمر كحالة    . ١١
ــارعــارف  ــاب الكوفــة ،واحلــديثباألخب ببغــدادوتــويف،ســكن يف بغــداد بب

٥()٣٢٩(.

.١٨/٤٨٢تاج العروس ) ١(
.١٤/٣٥٦تاج العروس ) ٢(
.٢٣٥هدية العارفني ) ٣(
.٧/١٤٥األعالم ) ٤(
.١٢/١١٦معجم املؤلفني ) ٥(
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٥٥

)١(مصنفاته

تفسري الرؤيا تعبري الرؤيا أو كتاب -١

كتاب الرجال -٢

.كتاب الرد على القرامطة-٣

.رسائل األئمة عليهم السالم،أوكتاب الرسائل -٤

.كتاب الكايف-٥

.من الشعر-عليهم السالم -ما قيل يف األئمة كتاب-٦

الكاَّـ 

قـال   ،الكـايف  ويـسمى أيـضاً    ،الكلـيين كتـاب   ب كان هذا الكتاب معروفاً   
جيمع مـن  ،إنك حتب أن يكون عندك كتاب كاف  ،وقلت(:رمحه اهللا  الكليين

ويأخـذ  ،ويرجـع إليـه املـسترشد   ،ما يكتفي به املتعلم   ،الدينمجيع فنون علم  

.٣٧٧رجال النجاشي ) ١(
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مستدرك الكايف.............................................................................................٥٦

عن الـصادقني علـيهم   .حيحةوالعمل به باآلثار الص،الدينيريد علم منه من 
وقد سأله ،هذا الكتاب الكبري يف عشرين سنةتأليفوقد يسر اهللا له،)السالم

النائية تأليف كتاب الكايف لكونه حبضرة من يفاوضه    بعض الشيعة من البلدان   
.)١(ممن يثق بعلمه.ويذاكره

-صـلوات اهللا عليـه       -رض علـى القـائم      عـ  ويعتقد بعض العلماء أنـه    
.)٢()كاف لشيعتنا(:قالوفاستحسنه

الثناء عليه 

وأكثرهـا ،كتـب الـشيعة  لِّوهو مـن أجـ  ،الكايف(:قال الشيخ املفيد  . ١
.)٣()فائد

كتـاب الكـايف    (:وقال الشهيد حممد بن مكي يف إجازته البن اخلازن        . ٢
.)٤()عمل اإلمامية مثلهالذي مل ييف احلديث

.١/٨املقدمة -يف أصول الكا) ١(
ولـيس  : (حـني قـال  ٣/٤٧٠هذا اخلرب مل يثبت، وقـد نقـده احملـدث النـوري يف خامتـة املـستدرك            ) ٢(

) عليـه الـسالم  (عـرض علـى احلجـة     غرضي من ذلك تصحيح اخلرب الشائع من أن هذا الكتـاب          
صـرح  لـه، وال أثـر لـه يف مؤلفـات أصـحابنا، بـل       فإنه ال أصل  " إن هذا كاف لشيعتنا     : " فقال

بعدمه احملدث االسترآبادي الذي رام أن جيعل متام أحاديثه قطعية، ملـا عنـده مـن القـرائن الـيت ال              
ـذه  مـا يقـرب منـه   لـه، بـل تـصحيح معنـاه، أو    لذلك، ومع ذلك صـرح بأنـه ال أصـل    تنهض

.)املقدمات املورثة لالطمئنان للمنصف املتدبر فيها
.٧٠تصحيح اعتقادات الغمامية ) ٣(
.١٠٤/١٩٠ار النوار حب) ٤(
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٥٧......................................................................................................) (مصنفاته

وقال احملقق علي بن عبد العايل الكركي يف إجازتـه للقاضـي صـفي               . ٣
الـذي مل يعمـل     ،بالكـايف  ىاملـسم  ،الكتاب الكـبري يف احلـديث     (:عيسىالدين
ماال ،واألسرار الدينية  ،وقد مجع هذا الكتاب من األحاديث الشرعية      ...مثله

.)١()يف غريهيوجد

الكــايف يف (-جــامع العــاملي يف إجازتــه ألمحــد بــن أيب-وقــال أيــضاً
.)٢()الذي مل يعمل األصحاب مثلهاحلديث

الشتماله  ،أشرفها وأوثقها وأمتها وأمجعها    ...الكايف(:وقال الفيض . ٤
.)٣()وخلوه من الفضول وشينه،ن بينهااألصول معلى

الكتـاب  (:وقال الشيخ علي بن حممد بن حـسن بـن الـشهيد الثـاين             . ٥
ومنـه  ،مل ينـسج ناسـج علـى منوالـه    ،ولعمري.عذب الصايف الالكايف واملنهل 

.)وجاللة حالهيعلم قد مرتلته 

وأحـسن  ،أضبط األصـول وأمجعهـا   ..كتاب الكايف (:وقال السي . ٦
.)٤()وأعظمها،الفرقة الناجيةمؤلفات

وقـد مسعنـا   (:وقال املوىل حممد أمني االسترآبادي يف الفوائـد املدنيـة       . ٧
.)٥()يدانيهكتاب يوازيه أواإلسالممائنا أنه مل ينصف يف وعلمشاخيناعن 

.١٠٥/٧٥حبار األنوار ) ١(
.١٠٥/٦٣حبار األنوار ) ٢(
.١/٥الوايف ) ٣(
.١/٣مرآة العقول ) ٤(
.٣/٤٦٥خامتة املستدرك ) ٥(
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مستدرك الكايف.............................................................................................٥٨

مزيته 

:خصائص الكايف اليت ال تزال حتث على االهتمام به كثرية

قـال   ،يف زمن سفراء املهـدي عليـه الـسالم         أن مؤلفه كان حياً   :منها-
ورواياتـه يف  ،فتصانيف هذا الـشيخ حممـد بـن يعقـوب      " :السيد ابن طاووس  

."إىل حتقيق منقوالته طريقاًجيد،ملذكورينزمن الوكالء ا

مجيع سلـسلة  أن يذكر يف كل حديث إال نادراً   ملتزم يف الكايف  " وهو  -
بينه وبني املعصوم وقد حيذف صدر السند ولعله لنقله عن أصل املروي        السند
ــه ــاً ،واســطةمــن غــري،عن ــى مــا ذكــره قريب ــه عل وهــذا يف حكــم ،أو حلوالت

."..املذكور

أن مـن  ،عـن بعـض حمققينـا األعـالم        مما يعلم يف هذا املقـام نقـالً       و" -
املوضــوعة علــى ،وضــع األحاديــث املخرجــة-اهللاهمحــر-الكلــيين طريقــة

ولـذلك أحاديـث أواخـر      .حبسب الـصحة والوضـوح    على الترتيب  ،األبواب
.من إمجال وخفاءلو ال خت-األبواب يف األغلب 

واحتـوى علـى   ،ن العلـوم اإلهليـة  وقد أسلفت إيـراد كونـه مجـع فنـو         -
عـن التـأين يف   اعـد .وأنه يزيد على ما يف الـصحاح الـستة         ،األصول والفروع 

-أال ترى أن الكلـيين  " :قال الوحيد البهبهاين   .عشرين سنة تأليفه الذي بلغ  
ــدان ،يف مــدة عــشرين ســنةمــع بــذل جهــده-اهللا ه محــر ومــسافرته إىل البل

وقرب عصره إىل األصول األربعمائة     ،ار األئمة وحرصه يف مجع آث    ،واألقطار
،ومـصاحبته مـع شـيوخ اإلجـازات        ،وكثـرة مالقاتـه    ،والكتب املعلول عليها  
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٥٩......................................................................................................) (مصنفاته

."..وتأسيسه،ترويج املذهبواملاهرين يف معرفة األحاديث واية شهرته يف

.)١("..ومنها اشتماله على الثالثيات" :وقال السيد حسن الصدر-

بل يقتـصر علـى مـا يـدل     .ال يورد األخبار املعارضة،ومنها أنه غالباً  -
علـى مـا مل   ،ل ذلـك علـى ترجيحـه ملـا ذكـر         دورمبا   ،الذي عنونه على الباب 

."ذكر

شروحه 

:منها،وهي كثرية

للشيخ قاسم بـن حممـد بـن جـواد بـن            ،جامع األحاديث واألقوال   -١
.هـ١١٠٠املتوىف بعد سنة الوندي

للشيخ علي بـن حممـد بـن احلـسن     ،م املعصومالدر املنظوم من كال  -٢
ــ ١١٠٤املتـوىف سـنة      ،الدين الشهيد الثـاين العـاملي اجلبعـي       بن زين  وهـو   .ه
.ومنه نسخة خبزانة كتب السيد حممد املشكاة املوقوفة جبامعة طهران،خمطوط

الرواشح السماوية يف شرح األحاديث اإلمامية حملمـد بـاقر الـداماد         -٣

ما كان بني املخـرج للحـديث وبـني    : وهي عند العامة. الروايات اليت تروى بثالث وسائط    (هي  ) ١(
ما تكرر يف مـسند  : مثاله. صحايب، وتابعي، وتابع تابعي: ثالثة رواة ) صلى اهللا عليه وآله   (النيب  

صـلى اهللا  (عن مالك بن أنس، عن نافع، عن عبـد اهللا بـن عمـر، عـن رسـول اهللا               : " الشافعي
ثالثـة  ) عليـه الـسالم  (ما كان بني املخرج للحديث وبني اإلمـام الـصادق        : وعندنا) ". عليه وآله 

علي بن إبراهيم، عـن هـارون   (عن : قة االسالم الكليين ما تكرر يف كتاب الكايف لث     : مثاله. رواة
ثالثيـات الكلـيين   -..) ) ".ليـه الـسالم  ع(بن مسلم، عن مسعدة بـن صـدقة، عـن أيب عبـد اهللا               

.٣٣ص
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مستدرك الكايف.............................................................................................٦٠

.بطهرانهـ١٣١١وهو مطبوع سنة .هـ١٠٤٠ىف ص املتو،احلسيين

ــ ١٠٨٩املتوىف سنة    ،للشيخ خليل بن الغازي القزويين     ،الشايف -٤ .ه
.ومنه نسخة خبزانة كتب السيد حممد املشكاة،وهو خمطوط

.هـ١٠٨٢املتوىف سنة ،شرح املريزا رفيع الدين حممد النائيين-٥

.هـ١٠٥٠توىف سنة امل،الشريازي.شرح املوىل صدرا-٦

.هـ١٠٣٦املتوىف سنة .شرح حممد أمني االسترآبادي األخباري-٧

ــ ١٠٨٠املتوىف سنة ،شرح املوىل حممد صاحل املازندراين    -٨ -وهـو  ،ه
.من خيار الشروح-أفاضل املتفقهني عند

حملمـد بـن حممـد امللقـب شـاه حممـد االصـطهبانايت            ،كشف الكـايف   -٩
اضل أوائل القرن الثـاين عـشر ألفـه للـشاه الـسلطان حـسني               أفمن ،الشريازي

.ومنه نسخة خبزانة كتب السيد حممد املشكاة،وهو خمطوط.املوسوي الصفوي

حملمد باقر بن حممد تقي    ،مرآة العقول يف شرح أخبار آل الرسول       -١٠
ــ ١١١٠السي املتوىف سنة     ــ ١٣٢١وهـو مطبـوع سـنة        .ه ٤يف   ،بطهـران  ه

.مةضخجملدات

حملمد بن عبد علي بـن       ،هدى العقول يف شرح أحاديث األصول      -١١
من علماء أوائل القرن الثالث ،القطيفي،أمحد بن علي بن عبد اجلبارحممد بن

.ومنه نسخة يف خزانة كتب مدرسة عايل سپهساالر،خمطوطوهو،عشر

.هـ١٠٩١املتوىف سنة ،للفيض الكاشاين،الوايف-١٢
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٦١......................................................................................................) (مصنفاته

شيه تعاليقه وحوا

:منها،وهي كثرية جداً

الـشهري بـابن     .حاشية الشيخ إبـراهيم بـن الـشيخ قاسـم الكـاظمي            -١
.الوندي

ــوين العــاملي    - ٢ ــشريف الفت ــسن ال املتــوىف ســنة  ،حاشــية أيب احل
.هـ١١٣٨

حاشية السيد املري أيب طالب بن املريزا بيك الفندرسكي من أفاضـل           -٣
.القرن الثاين عشرأوائل

.هـ١١٤٩املتوىف سنة ،الشيخ أمحد بن إمساعيل اجلزائريحاشية-٤

تلميـذ البـهاء    ،حاشية السيد بدر الـدين أمحـد األنـصاري العـاملي           -٥
.العاملي

املتـوىف   .حاشية حممد أمني بن حممد شريف االسترآبادي األخباري        -٦
.هـ١٠٣٦سنة 

.حاشية حممد باقر بن حممد تقي السي-٧

.باقر الداماد احلسيينحاشية حممد-٨

.تلميذ السي،حاشية حممد حسني بن حيىي النوري-٩

.حاشية حيدر علي بن املريزا حممد بن حسن الشريواين-١٠

.املعروفة بشواهد اإلسالم.حاشية املوىل رفيع اجليالين-١١
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مستدرك الكايف.............................................................................................٦٢

.النجفي،حاشية السيد شرب بن حممد بن ثنوان احلويزي-١٢

-د نور الدين علي بن أيب احلسن املوسـوي العـاملي     حاشية السي  -١٣
.هـ١٠٦٨سنة املتوىف

حاشــية الــشيخ زيــن الــدين أيب احلــسن علــي بــن الــشيخ حــسن  -١٤
.املعاملصاحب

حاشية الشيخ علي الصغري بن زيد الدين بن حممد بن احلـسن بـن     -١٥
.الدين الشهيد الثاينزيد

د بـن احلـسن بـن زيـد الـدين         حاشية الشيخ علي الكـبري بـن حممـ         -١٦
.الثاينالشهيد

املـشهور بـابن   ،حاشية الشيخ قاسم بن حممد بن جواد الكـاظمي     -١٧
.هـ١١٠٠املتوىف بعد سنة .الوندي

.حاشية الشيخ حممـد بـن احلـسن بـن زيـن الـدين الـشهيد الثـاين               -١٨
هـ١٠٣٠بالشيخ حممد السبط العاملي املتوىف سنة املعروف

املتـوىف سـنة  ،املـريزا رفيـع الـدين حممـد بـن حيـد النـائيين         حاشية -١٩
.هـ١٠٨٠

.حاشية الشيخ حممد بن قاسم الكاظمي-٢٠

.حاشية نظام الدين بن أمحد الدشتكي-٢١
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ترجمة بالفارسية 

املعـروف ،حملمد علي بن احلاج حممد حسن األردكاين،حتفة األولياء -١
ومنـه نـسخة خبزانـة كتـب         ،هـو خمطـوط   و .بالنحوي تلميذ السيد حبر العلـوم     

.حممد املشكاةالسيد
وهو،الصايف شرح أصول الكايف للشيخ خليل بن الغازي القزويين-٢

.بلكهنو يف جملدين ضخمني١٨٩١/ هـ١٣٠٨مطبوع سنة 
وهو خمطـوط يف عـدة جملـدات ومنـه           ،له أيضاً  .شرح فروع الكايف   -٣

.ةخبزانة كتب السيد حممد املشكا.نسخة

شروح بعض أحاديثه 

للسيد اء الدين حممد بـن    ،حثيث الفلجة يف شرح حديث الفرجة      -١
مـن علمـاء   ،األصـفهاين ،الـسبزواري ،النـائيين .حممد بـاقر احلـسين املختـاري     

.وهلذا احلديث شروح كثرية.القرن الثاين عشرأوائل
يف رسالة يف شرح حديث الكايف  ،هداية النجدين وتفصيل اجلندين    -٢

.هـ١٣٥٤العقل وجنود اجلهل للسيد حسن الصدر املتوىف سنة جنود
حممد باقر رسالة يف حديث طول آدم وحواء عليهما السالم للعالمة       -٣

واأللف أوهلا احلمد هللا بن حممد تقي السي املتوىف يف السنة العاشرة بعد املائة     
خـرية الـورى أئمـة       وآلـه رب العاملني وسالم على عباده الذين اصطفى حممـد        

.)١(سالم حممد بن يعقوب الكليين اخلاهلدى روى ثقة اال
.٢٥٧كشف احلجب واالستار ) ١(
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مستدرك الكايف.............................................................................................٦٤

اختصاره 

ومـن  .حممد جعفر بن حممد صفي الناعسي الفارسـي  ،اختصر الكايف -
.خبزانة كتب السيد حممد املشكاة١٢٧٣خمطوطة سنة نسخةهذا املختصر

١٤٠١بـريوت سـنة    .ط ،تأليف حممد باقر البهبودي   :صحيح الكايف  -
فطرح ،وقام جبمع الروايات اليت يعتقد أا صحيحة من حيث السند واملنت،هـ

قال ،حبجة ضعف السند وعدم صحة املنت،ثالثة أرباع روايات الكايف الشريفة
،وقد ألف أحد الباحثني يف عصرنا صحيح الكايف(:السيد مرتضى العسكري

صـحيحاً حـديثاً ٣٣٢٨مـن أحاديـث الكـايف    حديثاً ١٦١٢١اعترب من جمموع    
وملا و(:وأضاف)١()منها مل يرها حسب اجتهاده صحيحةحديثا١١٦٩٣ًوترك 

كان املؤلـف قـد اعتمـد يف عملـه علـى األقـوال املنقولـة عـن كتـاب الرجـال             
كـان معاصـرا   (احلـسني أمحـد بـن احلـسني     )٢(أبـو ،املنسوب إىل ابن الغضائري   

ينكرون وجود كتاب كهذا البن وعلماء الدراية والرجال ) للنجاشي والطوسي
وقـال  ،)٣()هلذا مل يلق عمله املـذكور القبـول يف احلـوزات العلميـة     ،الغضائري

ومع كل ذلك فقد أنكـر بعـض املتـأخرين مجلـة       (:الشيخ عبد الرسول الغفار   
فهذا حممد باقر البهبودي ،"الكايف " كبرية من األحاديث اليت أودعها الشيخ يف 

 مث أعـاد    ،"صـحيح الكـايف   "يف ثالث أجزاء صغرية ومسـاه ب       "الكايف  " ر  قد صي
وما يدري أن ذلك ،منه أنه حيسن صنعاًظناً" زبدة الكايف " طبعه حتت عنوان 

.٣/٢٨٢معامل املدرستني ) ١(
).أيب(كذا، واألصوب ) ٢(
).١(، هامش رقم ٣/٢٨٢معامل املدرستني ) ٣(
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٦٥......................................................................................................) (مصنفاته

.)١()بل إساءة إىل أهل البيت عليهم السالم،إساءة كبرية إىل التراث الشيعي

تحقيقه 

ومـن   :يفعىن كثري من األقـدمني واملتـأخرين بتحقيـق بعـض أمـور الكـا              
:آثارهم

.للداماد،الرواشح السماوية يف شرح أحاديث اإلمامية-١
ملوىل خليل بـن الغـازي  ،رموز التفاسري الواقعة يف الكايف والروضة -٢
.القزويين
لنظــام ،جـال الكتـب األربعـة   ر،نظـام األقـوال يف معرفـة الرجــال   -٣

ذكـر " بـهاء العـاملي   تلميذ الشيخ ال   حممد بن احلسني القرشي الساوجي    الدين
أو ذكـر  ،ن الكتـب األربعـة    مـ  ،فيه أمساء الذين روى عنـهم احملمـدون الثالثـة         

أو .مـا شـابه ذلـك   أو،إنه ثقة أو عامل أو فاضـل       :وقال ،من أصحابنا واحداً
."وروى عنه أحد روى عن أحد:قال

.جامع الرواة حلاجي حممد األردبيلي تلميذ السي-٤
ر الكـايف حملمـد بـاقر بـن     يف صـحة أخبـا  ،ر واالجتهاد رسالة األخبا  -٥

.أكمل البهبهاينحممد
للــسيد حجــة ،نــهم الكلــيينمعرفـة أحــوال العــدة الــذين يــروي ع -٦
طبع مع جمموعتـه     هـ١٢٦٠حممد باقر الشفيت اإلصفهاين املتوىف سنة       اإلسالم
.هـ١٣١٤بطهران سنة ٢٥-١١٤ص الرجالية
اء يف بعــض أســانيد ن سلــسلة مقطوعــة وأمســالفوائــد الكاشــفة عــ-٧

.٤٣٢الكليين والكايف ص) ١(
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مستدرك الكايف.............................................................................................٦٦

ملـا  " :قال يف مقدمتـه .د حسني الطباطبائي التربيزي   مللسيد حم الكايف مستورة 
يعقـوب الكلـيين   كان بعض الرواة بني ثقة االسالم الشيخ أيب جعفر حممد بـن          

وأمحـد  .كأمحد بن حممد بـن عيـسى  ،وبني بعض من روى عنه من األصحاب   
.غري مـذكورين يف كتابـه املـسمى بالكـايف    ،هل بن زيادوس،بن حممد بن خالد   

حيـث   ،بـل لزومـاً    ،فأحببـت توضـيحاً    ،عدة مـن أصـحابنا    ب ،إليهم فيه  مشرياً
مــن الــصحة وغريهــا مــن .العلــم بالروايــة إىل معرفــة أحــوال الــراويحيتــاج

وجامعــة .أكتــب رســالة جامعـة ملــا وصــل إلينـا مــن أمســائهم  أن،األوصـاف 
."ليكون الطالب العامل ا على بصرية ،أوصافهمة لبيانووافي،ألحواهلم
للـشيخ املـريزا     ،ايفترمجة علي بن حممد املبدوء به بعض أسانيد الك         -٨

ابن احلاج حممد إبراهيم بن احلـاج حممـد حـسن الكـاخي اخلراسـاين               أيب املعايل 
.هـ١٣١٥املتويف سنة الكلباسي،اإلصفهاين

حممد بن إمساعيل املبدوء به يف أسانيد الكايف إمنا البيان البديع يف أن -٩
.هـ١٣٥٤ربيع األول سنة ١١للسيد حسن الصدر املتوىف ،بزيع] ابن[هو

وهـو   ،لحاج السيد حسني الطباطبائي الربوجردي    ل.رجال الكايف  -١٠
.مسعت به،خمطوط

فقـد ،وأسناده.واختالف رواته  .أما عدد أحاديث الكايف وحتقيق رجاله     
.)١(احلديث والطبقات يف املشيخات وكتب الرجال،عىن ا أكثر علماء

هناك العديـد مـن الدراسـات التخصـصية حـول رجـال الكـايف وحتقيـق نـصوصه وبيـان ميزاتـه               ) ١(
وخصائصه، وقد أقيم قبل سـنوات مـؤمتر دويل يف طهـران عـن ثقـة اإلسـالم الكلـيين، ومتخـض           

نعتقـد أنـه ال   املؤمتر عن طباعة عشرات النتاجات والتحقيقات العلمية عن هذا الكتاب اخلالـد، و      
.تزال جوانب كثرية منه حباجة إىل اإلضاءة والتحقيق
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٦٧

وفاته 
سـنة  .هـ٣٢٩ببغداد سنة   -كما يقول النجاشي     -تويف شيخنا الكليين  

مث وافـق    ،٣٢٨)٢(سـنة    -وفاته عند الشيخ الطوسي     وتاريخ ،)١(تناثر النجوم 
فيمـا ل الـذي ألفـه  يف كتاب الرجـا كما   ٣٢٩النجاشي فذكر أنه مات يف سنة       

.)٣(بعد

وهذا الشيخ حممد بـن يعقـوب       ":وقال السيد رضي الدين ابن طاووس     
،عثمـان بـن سـعيد العمـري    -حياته يف زمن وكالء املهدي عليه السالم    كان

وعلي بن حممد الـسمري      ،حممد وأيب القاسم حسني بن روح     وولده أيب جعفر  
ألن علـي بـن      ،الـسمري  قبل وفاة علـي بـن حممـد       وتويف حممد بن يعقوب    -

ــ ٣٢٩حممد السمري تويف يف شعبان سنة    وهـذا حممـد بـن يعقـوب الكلـيين      ه
وابـن  .)٥(ابـن األثـري  و،)٤(احلافظ ابن ماكوالوذكر،)هـ٣٢٨تويف ببغداد سنة   

.٣٧٧رجال النجاشي ) ١(
.٢١٠الفهرست ) ٢(
.٤٣٩رجال الطوسي ) ٣(
.٧/١٨٦إكمال الكمال ) ٤(
.ھ٣٢٨، يف حوادث سنة ٨/٣٦٤الكامل يف التاريخ ) ٥(
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.)١(أنه تويف يف تلك السنةحجر
،٣٢٩أو ٣٠تــويف ببغــداد ســنة :ويف الــوجيزة للــشيخ البــهاء العــاملي

ــصحيح  ــدي-وال ــنة    -)٢(عن ــهر شــعبان س ــاة هــو ش ــاريخ الوف ،٣٢٩أن ت
ــدم وأقــرب إىل عــصر الكلــيين والنجاشــي ــده الــشيخ الطوســي ،أق ــد أي ،وق

،أدرى من ابن األثري وابن حجر بتواريخ علماء الـشيعة         وهم ،والعالمة احللي 
يف يف شـعبان سـنة      حممـد الـسمري الـذي تـو       وهذا ال ينايف وفاته قبل علي بن      

وصـلى عليـه حممـد بـن جعفـر احلـسين            .للسيد ابـن طـاووس     اقاًوف ،هـ٣٢٩
.)٣(املعروف بأيب قرياط

هـو التـاريخ   ٣٢٨اما احملقق الشيخ حممـد تقـي التـستري فـريى أن عـام              
علي بن -قد عرفت يف (:يقول رمحه اهللا،األقرب لوفاة ثقة اإلسالم الكليين

ن كون سنة تناثر النجـوم  م:أن ما قاله النجاشي مثة وهنا  -احلسني بن بابويه    
يف سـنة   :فقال اجلـزري  ؛ ٣٢٣بل كان التناثر سنة      ،)٤(غري صحيح  ٣٢٩سنة  

٥/٤٣٣لسان امليزان ) ١(
افقه، ونعتقد أن االشتباه بـدأ مـن الـشيخ الطوسـي الـذي       والقول هنا للدكتور حمفوظ، وحنن نو     ) ٢(

، ومـن ابـن مـاكوال    )٤٧٥ت(، فأخذها منه ابن مـاكوال      ٣٢٨ذكر يف الفهرست أن تاريخ الوفاة       
، مع أن االحتمال قـائم أن مـن قـال إنـه تـويف        )٨٤٢ت(وتبعه ابن حجر    ) ٧٤٨ت(أخذ الذهيب   

الكليين املشهور بعالن الكليين، فإنـه قتـل يف   قد اشتبه بينه وبينه خاله حممد بن علي       ھ٢٣٨سنة  
.تلك السنة، واهللا تعاىل أعلم

. ٣٧٧رجال النجاشي ) ٣(
بل إن ما حققه شيخنا التستري رمحه اهللا غري دقيق، فليس املقـصود مـن تنـاثر النجـوم األجـرام                ) ٤(

هـم الـسفري الرابـع    السماوية املادية، بل هو تعبري كنائي عن موت ثالثة من كبار علمـاء الـشيعة و          
تنـاثر  : (السمري، والكليين، والصدوق األب، كما أشار لذلك العالمة السي يف البحـار قـائالً        

!
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يف ليلة أوقع القرمطـي باحلجـاج انقـضت الكواكـب مـن أول الليـل إىل               ٣٢٣
وقد عرفت مثة أيضا كالم الشيخ يف . آخره انقضاضا دائما مسرفا مل يعهد مثله 

كما أن ما قاله هو والـشيخ يف  .دي يف ذلكالرجال ورواية الغيبة وقول املسعو  
بل األصح ما قاله ،مل يعلم صحتهأيضا٣٢٩ًسنة ]تهوفا[من كون   :الرجال

ويف سـنة  :فقال اجلزري يف كامله؛ ٣٢٨من كونه سنة    :الشيخ يف الفهرست  
أبو جعفر الكلـيين وهـو       -وقيل حممد بن علي      -تويف حممد بن يعقوب      ٣٢٨

عنـد نقلـه   -س يف حمجتـه   ووقال علي بـن طـاو      ،علمائهممن أئمة اإلمامية و   
وهـذا حممـد   :-إىل ابنه من رسائل الكليين    ) عليه السالم (وصية أمري املؤمنني    

.)١()مثائةبن يعقوب تويف ببغداد سنة مثان وعشرين وثال

قه ببغداد 

)٢(وكان ابن عبـدون ،دفن الكليين بباب الكوفة مبقربا يف اجلانب الغريب      

وعليـه لـوح مكتـوب فيـه         ،)٣(رأيت قربه يف صـراة الطـائي      " :ف قربه قال  يعر
"

النجوم لكثرة فوت العلماء ولذا مسوا ابتداء الغيبة الكـربى سـنة تنـاثر النجـوم، لفـوت كـثري مـن                  
) رضـي اهللا عنـهم  -ريهم السفراء وغأكابر العلماء فيها كالكليين وعلي بن بابويه والسمري آخر    

.٥٨/٢٣٣حبار النوار -
.٩/٦٦١قاموس الرجال ) ١(
، وابـن احلاشـر،   أبـو عبـد اهللا، املعـروف بـابن عبـدون     لواحد بن أمحد البزاز،  اأمحد بن عبد    هو  ) ٢(

مـستدركات علـم رجـال    -ھ٤٣٢، وتويف سـنة     ھ٣٣٠شيخ النجاشي والطوسي، ولد حبدود      
.١/٣٦٠احلديث 

، فلعل املقصود قـرب ـر معـني أو ترعـة        )ر بالعراق : والصراة: (٤/٣٥٢موس احمليط   يف القا ) ٣(
.وهو الطريق) صراط(معينة، ويف بعض الكتب 
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أن قـرب الكلـيين قـد    ونقل النجاشي عن ابن عبدون أيضاً  ،)١("واسم أبيه ،امسه
ويشهد ،يف أواخر القرن الرابع اهلجري    ،فلعل ذلك حدث فيما بعد     ،)٢(درس

.ل ابن عبدونعلى ذلك أن النجاشي والطوسي مل يعرفا مكان قربه ونقال قو
على شاطئ دجلة عند باب   ،قائم يف اجلانب الشرقي    -)٣(اليوم -وقربه

على يسار اجلائي مـن جهـة   ،بالقرب منه" املأمون احلايل  جسر" اجلسر العتيق   
قـربه  (:حممـد تقـي الـسي     العالمـة الـشيخ     قال  ،وهو قاصد الكرخ   ،املشرق

،يــزوره العامــة واخلاصــةومعــروف بـشيخ املــشايخ ،ببغـداد يف مولــوي خانــه 
،يعقـوب الكلـيين   أنـه قـرب حممـد بـن        ،ومسعت من مجاعه من أصحابنا ببغـداد      

.)٤()وزرته هناك
بـل قبـل هـذا     ،وقـرب هـذا الـشيخ اآلن      (:وقال الشيخ يوسف البحـراين    

.)٥()وعلى قبة عالية،يف بغداد مزار مشهورالزمان
وأهـل   ،علمائنـا  املعـروف فيمـا بـني     (:وقال الشيخ عبد النيب الكاظمي    

،من باب اجلـسر   قريباً .ان يقال له املوىل خانه    أن قربه يف بغداد يف مك     ،عصرنا
.)٦()يزوره اخلاصة والعامة،ن مشهوراآلوقربه إىل

.٢١١الفهرست ) ١(
.٣٧٧رجال النجاشي ) ٢(
، ھ١٤٣٥، وحنن اليـوم يف سـنة   ھ١٣٧٤هذا الكالم كتبه الدكتور حسني علي حمفوظ يف عام          ) ٣(

.ني عاماًأي قبل أكثر من ست
).منه رمحه اهللا(ب٢٦٧شرح مشيخة من ال حيضره الفقيه، ورقة ) ٤(
).منه رمحه اهللا(٢٣٦لؤلؤة البحرين ص ) ٥(
إىل هنا ينتهي استاللنا من حبث الدكتور حسني علي حمفوظ الذي نقلنـاه مـع التـصرف باحلـذف            ) ٦(

!
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٧١............................................................................................................وفاته 

املعـروف واملـشهور أن ـذه اجلهـة         (:وقال الشيخ فارس حـسون كـرمي      
اء الـشيعة  يف تلك األزمنة دور سكن متقاربة لوجوه علمـ   الشرقية من الرصافة  

اإلسالم الشيخ حممد بن يعقوب الكليين الـيت صـارت          ومنها دار ثقة   ،اإلمامية
ففـي صـدر هـذا       ،ولـبعض وجـوه علمـاء الـشيعة       من بعد مسجدا ومقـربة لـه      

وسـوق   ،دجلة املعـروف بـسوق اهلـرج تـارة        مع جمرى ر   -السوق املستطيل   
الشيخ عثمان بـن  مرقد-زماننا املتأخر   وبسوق السراي يف   ،السراحني أخرى 

،اجلـسر العتيـق مرقـد الـشيخ الكلـيين     ويف وسـطه عنـد رأس  ،سعيد العمـري  
احندار دجلة مرقد الشيخ علي بن والشيخ الكراجكي وأسفل منهما بيسري عند 

.)١()حممد السمري يف مسجد القبالنية

زرنـا مرقـد الـشيخ الكلـيين ألول مـرة سـنة       (:وقال الشيخ حرز الدين 
د وكان قد دلنا على قرب الشيخ الكراجكي فضيلة الـشيخ إمـام      ببغدا هـ١٣٠٥

فكان رسـم قـربه دكـة عاليـة بارتفـاع ثلثـي قامـة        ،اجلامع واملقيم بنفس اجلامع 
ويف وقتـه مل نـشاهد علـى    .»قدس سره  « إنسان خلف دكة قرب الشيخ الكليين       

هـذه  وكان إىل جانب  ،الدكة الصخرة القدمية ورأينا رسم موضعها بعد قلعها       
ــك مــن احلجــ    ــربين مــردومني يظهــر ذل ــة الدكــة رســم ق ــاض الباقي ارة واألنق

.)٢()كاألكمتني
"

.واإلضافة لسعته ومشوليته
أليب الفـتح الكراكجـي   ) أغـالط العامـة يف مـسألة اإلمامـة       التعجـب مـن     (مقدمـة كتـاب     : أنظر) ١(

.١٦ص
.املصدر السابق) ٢(
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٧٢

األمهية العلمية لكتاب الكايف
،وألفـت حولـه البحـوث والدراسـات        ،كُتب الكثري عـن كتـاب الكـايف       

إال أن   ،وقيلت حبقه أعلى عبارات الثناء واملديح يف كتـب احلـديث والتـراجم            
سواء علـى مـستوى   -ائماً أن جوانب مهمة من كتاب الكايف        االعتقاد يبقى ق  

ال تزال حباجة إىل مـن مزيـد مـن البحـث     -منهجيته احلديثة أو أمهيته العلمية   
.فهما قيل وكتب فهو قليل حبق موسوعة الستة عشر ألف حديث،واإلشباع

،ال حاجة لنا أن نكرر ما قيل حبقه مـن الكلمـات      ،وحنن يف هذا التقدمي   
فمعـروف أن الكتـاب ألـف يف     ،رمست حوله من أطر التميـز واملوسـوعية        وما

زمن الغيبة الصغرى ومات مؤلفه قبل موت السفري الرابع لإلمام املهدي عليـه     
ومعروف أيضاً أن ثقة اإلسـالم الكلـيين أمـضى           ،السالم وهي ميزة حتسب له    

ل مـن  عشرين عاماً من عمره الشريف يف مجع روايات هذا الكتاب وهـو جيـو    
حاضرة ألخرى وجيمع األصول املأثورة عن أئمة اهلدى عليهم السالم ليثبتها           

ومعـروف أن  ،بدقة عالية مع ذكر األسانيد وتفصيالا وهي ميـزة حتـسب لـه         
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٧٣..............................................................................العلمية لكتاب الكايفاألمهية

،الكايف كتاب موسوعي اشتمل على خمتلف العلـوم واملعـارف بـدءاً بالعقائـد             
عدم أمهال تاريخ وخطـب  مع  ،واألخالق ظوانتهاءاً باملواع  ،مروراً باألحكام 

.أهل البيت عليهم السالم وهي ميزة أخرى سجلت له

:ويف ما يلي أهم ما نسجله من مالحظات حول أمهية كتاب الكايف

ومنهجيـة منظمـة يف فهرسـة    ،إن الكايف اشتمل على ترتيب دقيق     :أوالً
ب فالبداية كانت مع كتـا ؛ليكون كل كتاب فيه داالً على ما بعده      ،األحاديث

والعقل هو أصل األصول ومدار التكليـف الـذي وهبـه اهللا         ،)العقل واجلهل (
ووظيفـة العقـل     ،ومعرفة الكاذب من الـصادق     ،تعاىل لتمييز احلق عن الباطل    

وهذا املعىن نلمسه بوضوح يف آخر روايـة      ،فهم اخلطاب الذي حيصل به العلم     
سالم حيـث يقـول     من كتاب العقل يرويها الكليين عن اإلمام الصادق عليه ال         

:بعد أن سأله السائل هل يكتفي العباد بالعقل دون غريه

علـم أن    ،إن العاقل لداللة عقله الذي جعله اهللا قوامه وزينته وهدايته         (
وأن لـه  ،وأن لـه كراهيـة  ،وعلـم أن خلالقـه حمبـة   ،وأنه هو ربـه   ،اهللا هو احلق  

أنه ال يوصل إليه  ه على ذلك وعلم   لُّفلم جيد عقله يد    ،وأن له معصية   ،طاعة
فوجب علـى  ،إن مل يصب ذلك بعلمه،وأنه ال ينتفع بعقله    ،إال بالعلم وطلبه  

.)١()العاقل طلب العلم واألدب الذي ال قوام له إال به

الـذي يتحـدث   ) فـضل العلـم  (يقود إىل كتاب    ) العقل(وهلذا فإن كتاب    
در العلـم  ومصا،وفضل العامل على اجلاهل   ،وأمهيته ،عن وجوب طلب العلم   

. ١/٢٩الكايف ) ١(
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مستدرك الكايف.............................................................................................٧٤

وطـرق متحـيص    ،وأمهية روايـة احلـديث     ،وذم التقليد  ،اليت ينبغي األخذ عنها   
وبالعلم حيصل التكليف وأول مراتبه العقدية هـو اإلميـان          .األحاديث املختلفة 
.ثالثاً) التوحيد(وهلذا جاء كتاب ،باهللا تعاىل وتوحيده

تقنـة يف   اشـتمل علـى جمموعـة كـبرية مـن الروايـات امل            ) التوحيـد (كتاب  
ونفـي التجـسيم والرؤيـة    ،وأمسائـه ،مواضيع مهمة تتعلـق بـصفات اهللا تعـاىل        

وتــسليط الــضوء علــى بعــض االصــطالحات كــالعرش والكرســي ،والتـشبيه 
.والبداء والقضاء والقدر وما شابه

والذي يالحظ األبواب األخرية من كتاب التوحيـد جيـد أـا تتجـه حنـو            
الـذي يـبني أدوات املعرفـة الـيت     ) ولزوم احلجـة البيان والتعريف  (التركيز على   

وعالوة على ذلك فقد ألـزم اهللا  ،أودعها اهللا تعاىل يف عباده ليحتج ا عليهم      
لقـد  ،تعاىل نفسه بالبيان والتعريف لتكون له احلجة البالغة علـى مجيـع خلقـه             

جاءت هذه األبواب األخرية من كتاب التوحيد منسجمة مع الباب األول مـن       
وتركز رواياته حول حقيقة أن     ؛)االضطرار إىل احلجة  (احلجة وهو باب    كتاب  

،وال حتـيط بـه األوهـام   ،ال تدركه األبصار،اهللا تعاىل مترته ومتعال عن خلقه 
فثبـت أن    ،فال قدره للخلق على مباشرته بالكالم وتلقي األحكام والتكاليف        

:هللا تعاىل

ــه ( ــفراء يف خلق ــاده  ،س ــه وعب ــه إىل خلق ــربون عن ــى  ،يع ــدلوم عل وي
ــاؤهم    ــه فن ــاؤهم وىف ترك ــه بق ــا ب ــافعهم وم ــرون  ،مــصاحلهم ومن ــت اآلم فثب

وهـم األنبيـاء   ،والناهون عن احلكيم العليم يف خلقه واملعربون عنه جـل وعـز      
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٧٥..............................................................................الكايفلكتابالعلميةاألمهية

)١(.).عليهم السالم وصفوته من خلقه

وإمنـا  ،واملالحظ أيضاً أن الكليين مل يقسم كتاب احلجة إىل نبـوة وإمامـة            
مع وضـع بعـض الروايـات الـيت توضـح الفـروق              ،ما يف كتاب واحد   آثر دجمه 

وذا فقد تعامل الكليين مع النبوة واإلمامة  ،الداللية بني تلكم االصطالحات   
على اعتبار الوظيفة العقدية هلا املتمثلـة بكوـا مقامـات الوسـاطة بـني العبـاد                  

جيـة واألدوار   واخلالق تعاىل مع كل ما حتمل من دالالت أخرى كالوالية واحل          
.التكوينية األخرى

وهـي  ،إنين أعتقد أن هذه املنهجية الدقيقة يف التبويب مل تنطلق من فراغ   
الـذي كـان للكلـيين    -إما نتاج توجيه مباشر من اإلمام املهدي عليـه الـسالم           

عالقة مباشرة ببعض وكالئه كأمحد بن إسحاق أو غري مباشرة عن طريق خاله 
مثرة للمعرفة الـيت اكتـسبها الكلـيين بفقـه أهـل البيـت       أو هي    ،-عالن الكليين 

.التعريفوعليهم السالم ومنهجيتهم العلمية يف الدعوة

ــاً ــسمية   :ثاني ــرجح أن إطــالق ت ــا ن ــسم  ) أصــول الكــايف (إنن ــى الق عل
إمنــا جـاء بعــد  ،علــى القـسم املخــتص باألحكـام  ) فــروع الكـايف (العقائـدي و 

فال دليل أصالً على وجود هذا التقـسيم        وإال ،الكليين لتمييز روايات الكتاب   
يؤيد ذلك خلو ديباجة الكتاب من ،يف أصل الكتاب الذي مجعه وبوبه الكليين

وكذلك خلـو الكتـب الرجاليـة القدميـة الـيت ترمجـت            ،أي إشارة هلذا التقسيم   
.للكليين وكتابه كالنجاشي والطوسي

١/١٦٨الكايف ) ١(
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مستدرك الكايف.............................................................................................٧٦

بعـدم ذكـر فتـواه أو       التـزم الكلـيين      ،يف ما خيص األبواب الفقهية     :ثالثاً
وقد تتـضح فتـواه أو خالصـة فهمـه           ،خالصة ترجيحاته للروايات إال ما ندر     

ورمبـا يرجـع     ،للنصوص من خالل العنـاوين الـيت وضـعها لألبـواب الفقهيـة            
السبب إىل قيامه حبذف الروايات املتعارضة واإلبقاء على الروايات اليت يعتقد            

وبالتـايل يـسهل   -ديباجـة كتابـه   كما صرح هـو يف    -بصحتها يف مقام العمل     
ويالحـظ  ،على املتتبع معرفة خالصة قول الكليين يف كثري من األبواب الفقهية 

أن الشيخ الكليين رمحه اهللا تعاىل رمبا تطرق إىل فتاوى بعض كبار الفقهاء مـن       
رواة احلديث من أصحاب األئمة السالم كزرارة ويونس بن عبد الرمحن وابن         

ــاً لتلــك الفتــاوى إذ ال نــراه يتناوهلــا بالنقــد   ويف ال،أيب عمــري عــادة جنــده متبني
.)١(ما ينقل من فتاوى عن يونس بن عبد الرمحن السيماوالتمحيص و

مل يعلق الكليين على الروايات بالـشرح والتوضـيح إال يف مـوارد              :رابعاً
جرياً على عـادة القـدماء مـن فقهـاء اإلماميـة يف اإلفتـاء بنـصوص              )٢(متباعدة

حـذف الروايـات املتعارضـة وأبقـى     -كما ذكرنـا    -وألنه   ،لروايات الشريفة ا
على الروايات ذات املداليل املتـشاة الـيت ال حتتـاج إىل توضـيح وال تـستلزم                 

.اجلهد يف اجلمع بني متناقضاا أو التوفيق بني ما اختلف منها

لـري  بالرغم من أن أغلب مشاخيه هم من كبار الرواة يف قم وا     :خامساً
إال أنه حدث عن ثلة مـن رواة         ،حيث انطلق الكليين يف عامل الرواية واحلديث      

. تالحظ ذلك يف أبواب اإلرث والزكاة والطالق على سبيل املثال) ١(
. اخل... الوضوء، الصوم، أوقات الصالة: كما يف أبواب) ٢(
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٧٧..............................................................................الكايفلكتابالعلميةاألمهية

)١(منهم أبو العبـاس أمحـد بـن حممـد بـن سـعيد املـشهور بـابن عقـدة            ،الكوفة

حممد بـن علـي بـن       و ،)٣١٠ت()٢(ومنهم حميد بن زياد الدهقان     ،)٣٣٣ت(
معـذا يكـون قـد مجـع احلـد     ،)٣()٣٢٩ت بعـد    (الكويف   رميث الكـويف مـع   و

وإن كانت اهليمنة للحديث القمي بعد أن قـام احملـدث اجلليـل     ،احلديث القمي 
.)٤(بنشر حديث الكوفيني يف قم) إبراهيم بن هاشم الكويف القمي(

دفاع عن الكاَّـ 

أول مــا يواجــه الباحــث عنــد حتقيقــه يف مــسألة تقيــيم روايــات الكــايف  
ــذه     ــه ه ــيت متثل ــة ال ــار واحلجي ــستوى االعتب ــاتوم ــف  ،الرواي ــسألة التعري م

الذي كان منـشأ اخلـالف يف عمليـة التقـومي            ،االصطالحي للحديث الصحيح  
.عند احملققني الشيعة من خمتلف االجتاهات

ممن كانوا يف زمـن الغيبـة الـصغرى أو مـا بعـدها             -عرف قدماء الشيعة    
قتـرن مبـا يوجـب الوثـوق بـه         الذي ي احلديث  (:احلديث الصحيح بأنه   -بقليل

ل جليل يف أصحاب احلديث، مـشهور بـاحلفظ، واحلكايـات ختتلـف     هذا رج: قال عنه النجاشي ) ١(
علـى ذلـك حـىت مـات، وذكـره أصـحابنا       جاروديـاً زيـدياً  عنه يف احلفـظ وعظمـه، وكـان كوفيـاً         

.٨٤رجال النجاشي -الختالطه م ومداخلته إياهم وعظم حمله وثقته وأمانته 
أبو القاسم، كـويف سـكن سـورا، وانتقـل     ن،محيد بن زياد بن محاد بن محاد بن زياد هوار الدهقا       ) ٢(

، وجهـاً كان ثقـة واقفـاً  -قرية على العلقمي إىل جنب احلائر على صاحبه السالم، -إىل نينوى  
.١٣٢رجال النجاشي -فيهم 

حممد بن علي بن معمر الكويف، يكىن أبا احلسني صاحب الـصبيحي، مسـع منـه التلعكـربي سـنة                ) ٣(
.٤٤٢رجال الطوسي -منه إجازة تسع وعشرين وثالمثائة وله

.١٦رجال النجاشي ص) ٤(
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:حنو،)١()أو مبا أوجب العلم مبضمونه،عتضد مبا يلزمه االعتماد عليهيو

وجوده يف كثري من األصـول األربعمائـة الـيت نقلوهـا عـن مـشاخيهم            . ١
كانـت متداولـة يف تلـك       و ،عليهم الـسالم  بطرقهم املتصلة بأصحاب العصمة     

.األعصار مشتهرة بينهم اشتهار الشمس يف رائعة النهار

بطرق خمتلفة وأسانيد عديدة   أصل أو أصلني منها فصاعداً     تكرره يف . ٢
.معتربة

وجوده يف أصل معروف االنتساب إىل أحد اجلماعـة الـذين أمجعـوا               .٣
أو على تـصحيح  ،على تصديقهم كزرارة وحممد بن مسلم والفضيل بن يسار      

ما يصح عنهم كصفوان بن حيىي ويونس بن عبد الرمحن وأمحد بـن حممـد بـن         
.أو على العمل بروايام كعمار الساباطي،البزنطيأيب نصر 

اندراجــه يف أحــد الكتــب الــيت عرضــت علــى األئمــة صــلوات اهللا   .٤
ككتاب عبيد اهللا بن علي احللـيب الـذي عرضـه       ،فأثنوا على مصنفيها   ،عليهم

وكتايب يونس بن عبد الرمحن والفضل بن شـاذان       ،على الصادق عليه السالم   
.ري عليه السالماملعروضني على العسك

واالعتماد ،من الكتب اليت شاع بني سلفهم الوثوق اكونه مأخوذاً.٥
.عليها

ويف حني ظلت هذه املعايري هي احلاكمة على تصنيف احلديث منذ انتهاء            
أحدث السيد أمحد بن موسى بن ،الغيبة الصغرى وحىت القرن السابع اهلجري   

.٣٠/١٩٨وسائل الشيعة : راجع) ١(
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يف املفهـوم الفكـري للمــصطلح   انقالبـاً ) هـــ٦٧٣ت ()١(جعفـر بـن طـاووس   
عندما وضع تعريفاً جديداً للحديث الصحيح مناسباً حلالـة البعـد الـزمين عـن            
عــصر تــدوين ومجــع تلــك النــصوص الروائيــة علــى حــد مــا يــربر مناصــروه  

وقد تبىن هذا املذهب يف تعريـف احلـديث الـصحيح العالمـة احللـي         ،ومؤيدوه
ــن داود ) ٧٢٦ت( ــه ابـ ــان هل) ٧٠٧ت(وزميلـ ــم يف ترســـيخ  وكـ ــا دور مهـ مـ

.)٢(التصنيفات األربعة للحديث املعترب على ما سيأيت تفصيله

وقد لوحظ يف هذا التعريف اجلديـد أنـه يقتـرب يف ألفاظـه وحمتـواه مـن            
أن وضعه احملدثون والرواة يف مذهب أهل الـسنة        و تعريف احلديث الذي سبق   

:كما يوضح النص التايلو

مـا اتـصل سـنده بالعــدول    (:الــسنةتعريـف احلـديث الـصحيح عنـد    -
.)٣(.).الضابطني من غري شذوذ وال علة

مـا اتـصل سـنده بالعـدل        (:تعريف احلديث عند الـشيعة األصـوليني       -
.)٤()اإلمامي الضابط حىت يتصل إىل املعصوم من غري شذوذ وال علة

وليس هو صاحب اإلقبال وفالح السائل ؛ فإن صاحبهما هو علـي بـن موسـى بـن جعفـر بـن              ) ١(
، ومنهجه يف الرواية يقرب من منهج املتقدمني، وكان له دور كبري يف نقل          ھ٦٦٤طاووس املتوىف   

ديدة من األصول واملـصنفات احلديثيـة الـيت ضـاع كـثرياً منـها بـسبب اإلمهـال وجرائـر             روايات ع 
.الزمان

. ٤١دراسات يف احلديث واحملدثني ص) ٢(
.١/٢٧شرح مسلم للنووي ) ٣(
.٢٣٥اية الدراية للسيد حسن الصدر) ٤(
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اجلديـد فقـد قـسم العالمـة احللـي         " املفهـومي "وانطالقاً من هـذا التغـيري       
ث أهــل البيــت علــيهم الــسالم وفــق نظــام مــشابه للتقــسيمات الــسنية  أحاديــ

لتـصبح أقـسام احلـديث األساسـية كمـا          ) احلديث املوثـق  (للحديث مع إضافة    
:يلي

،احلـديث القـوي    ،احلـديث املوثـق    ،احلديث احلسن  ،احلديث الصحيح (
وهــو ،تعــرف األقــسام األربعــة األوىل باحلــديث املعتــرب ،)احلــديث الــضعيف

ث الذي يعـد حجـة يف األصـول والفـروع عنـد أغلـب احملققـني الـشيعة                   احلدي
.املعاصرين

ونتيجة هلذا التصنيف فقد خرجت املدرسـة األصـولية ـذه اإلحـصائية             
:عن تقسيم األحاديث الواردة يف كتاب الكايف

.)كتاب٣٤(ن كتاباًوثالثوأربعة:عدد الكتب·

). باب٣٢٦(ن باباًوعشروستةوثالمثائة:عدد األبواب·

) ١٦٠٠٠(ستة عشر الف حديث :عدد كل األحاديث·

٥٠٧٢:عدد الصحيح·

١٤٤:عدد احلسن·

١٧٨:عدد املوثق·

٣٠٢:يعدد القو·

٩٤٨٥:عدد الضعيف·
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لقـوي  املوثـوق و  اولكن جمموع أحاديث الصحيح واحلسن و      :مالحظة·
وبالتايل الظاهر أن رقـم سـتة عـشر          ،حديثاً) ١٥١٨١(لضعيف هي   او
. حديثاً) ٨١٩(اً حبوايلفرقألن هناك؛حديث كان تقريباًفلأ

فقـد قـدم إحـصائية    ) ١٤٢٨ت (أما العالمة الـسيد مرتـضى العـسكري     
وإن (:أخرى موع أحاديث الكايف كما يف كتابه معامل املدرستني حيـث قـال            

خ أقدم الكتب األربعة زماناً وأنبهها ذكراً وأكثرها شهرة هو كتاب الكايف للشي
وقد ذكر احملدثون مبدرسة أهل البيت أن فيها مخسة ومثانني وأربعمائة           ،الكليين

.)١(.).حديث١٦١٢١وتسعة آالف حديث ضعيف من جمموع 

كتاب الكايف ) ثلثي(وكيفما كان فإن هذا التصنيف قد اعترب أن أكثر من  
الـرأي  يف قبالـة ،هي أحاديث ضعيفة غري معتربة ال يف األحكام وال يف العقائد        
وبـني هـذا وذاك   ،اإلخباري االسترآبادي الذي قطع بـصحة مجيـع األحاديـث    

قد أصابت هذا الكتاب الكبري وجهـود   " املظلمة"فإننا نعتقد أن هناك نوعاً من       
وهذا الوسطية يف التعاطي مع ،مؤلفه العظيم اليت تستحق منا وقفة ولو قصرية      

فقد نقل عن السيد شـرف      ،املوروث احلديثي ليست جديدة يف الوسط الشيعي      
،)٢()إن مضامني الكـايف صـحيحة     (:أنه كان يقول  ) ١٣٧٧ت(الدين العاملي   

وهناك اليوم تيـار عـريض بـني احملققـني الـشيعة يـرى ضـرورة حتـديث املبـاين                    

.٣/٢٨٢معامل املدرستني ) ١(
النـائيين  قناة املعارف الفضائية، وقد نقل عن احملقق نقلها عنه الشيخ علي الكوراين يف كالم على  ) ٢(

معجـم  -)إن املناقـشة يف إسـناد روايـات الكـايف حرفـة العـاجز       : (يف جملـس حبثـه    أنه كان يقول    
. ١/٨١رجال احلديث 
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الرجالية وعدم اجلمود على األحكام اجلاهزة لقـدماء النقـاد أو الوقـوف عنـد               
.لعظيمقواعد رجالية أضرت بالتراث الشيعي ا

وقواعد علم الرجال ) الكاَّـ(

إن الباحث املنصف ليجد من الصعوبة مبكان القبول بأن الشيخ الكلـيين         
عــن جمموعــة مــن الــرواة الكــذابني والوضــاعني  ) ثلثــي كتــاب الكــايف(أخــذ 

والضعفاء والغالة وااهيل وحشا ا كتابه الكايف الذي اعتـرف اجلميـع بأنـه              
.يث الشيعي على اإلطالقأفضل كتاب صنف يف احلد

قد حيتج علينا البعض أن هذا التقييم الذي طرح ثلثي روايات الكايف قد 
الذي يبحـث   ) علم الرجال (اعتمد على قواعد وأسس علمية رصينة وضعها        

وبالتـايل  ،يف وثاقة الرواة وصدقهم وتثبتهم ومقـاالت اجلـرح والتعـديل فـيهم     
النتيجــة غــري مرضــية للعاطفــة فاملنهجيــة صــحيحة وســليمة حــىت وإن كانــت 

!واألذواق الشخصية

ال بـد لـه مـن       ) قواعده(و )علم الرجال (أي باحث يطالع    .. .يف احلقيقة 
تسجيل اعتراض هنا وهناك على املنهجية العلميـة الـيت يـسلكها منظـرو هـذا                
العلم واليت على أساسها يتم تقييم درجة احلجية للحديث ومقدار قوة الـنص             

وهلــذا جنــد يف كــل جيــل أن الفقهــاء واحملــدثني والرجــاليني  ،ةالتراثــي للروايــ
يضعون استدراكات وقواعد جديدة يف علم الرجال رمبا ختتلف عن تلك اليت            

ويف هـذا الـصدد يؤكـد املرجـع الـديين            ،وضعها السابقون هلم وهكذا دواليك    
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املخـتص  ) علـم الدرايـة   (السيد حممد سـعيد احلكـيم يف كتابـه يف حديثـه عـن               
األسانيد ومصطلحاا أن العديد من تلـك املـصطلحات مـستوردة مـن         ببحث

مل يتضح توقف االستنباط علـى     (:أدبيات الدراية عند أهل السنة حيث يقول      
أو بيـان    ،الن مرجع أكثر مسائلة إىل تفـسري مـصطلحات القـوم           ،علم الدراية 

عـن  وإمنـا يبحـث      ،أو حنو ذلك مما هو أجنيب عن مقام احلجية         ،حكم احلديث 
احلجية يف قليل من مسائل اليت ال مانع مـن عـدها مـن علـم األصـول وإن مل                     

بذل الشيخ حممـد الـسند جهـوداً واضـحة يف           ،ويف السياق نفسه   ،)١()حترر فيه 
نقد املباين الرجالية التقليدية وخلـص يف أحباثـه إىل ضـرورة عـدم تـبين أقـوال             

إذ يقول يف  ،للمعارضة الرجاليني كمسلمات ثابتة أو شهادات حسية غري قابلة       
إن املالحظ أن الظاهرة املتفشية يف علم الرجال هـي التقليـد   (:حبوثه الرجالية 

ــم الرجــال ،يف فــصل اجلــرح والتعــديل  وإن اجتهــد ،وهــو أهــم فــصول عل
وهـذا التقليـد الـذي    ،جـداً " مثمـرة "الرجاليون يف فصول أخرى جبهود بالغـة     

ة عمالقة أهل اخلربة وحنو ذلك مـن        ألبس ثوب وطابع الشهادة احلسية أو حجي      
جعل لثلة من أرباب اجلرح والتعديل الوصـاية علـى التـراث الـديين                ،الوجوه
بـل هـي عنـد    ،وهذه الظاهرة ليست مقصورة على اخلاصة فحـسب      ،الروائي

ومن املهـم أن نـذكر هنـا أن أصـحاب نظريـة النقـد الـسندي              ،)٢()العامة أشد 
سند الرواية ال تؤدي إىل العلم بـصدور        صحة  (لألحاديث يؤكون أنفسهم أن     

١/٩احملكم من أصول الفقه ) ١(
-التراث العقائـدي  االجتهاد والتقليد يف علم الرجال وأثره يف   -٢حبوث يف مباين علم الرجال    ) ٢(

.٩، للشيخ حممد السند ص-دراسة نقدية ملدرسة النجاشي 
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كما أ ضعف سند الرواية ال تـؤدي إىل العلـم     ،ألن الثقة قد خيطئ    ؛مضموا
إن  :ولـذلك قـالوا    ،ألن الفاسق ال يكذب على طـول اخلـط         ؛بعدم صدورها 

.)١()وإن غري الضابط قد يصيب،الكاذب قد يصدق

االعتراضات اليت وحىت نلم بأطراف البحث نلخص للقارئ الكرمي مجلة 
نــسجلها علــى القواعــد واملــدارك الرجاليــة الــيت قــادت هلــذه النتيجــة الــسيئة  

:لروايات الكايف

إن التوثيق والتضعيف كثرياً ما خيـضعان الجتـهادات األشـخاص          :أوالً
إذ أن مسائل تقييم الـراوي وبيـان درجـة    ،ورمبا آلرائهم وأذواقهم   ،وأفهامهم

،ار ما جيوز األخذ عنه ورده من احلـديث والنقـل          ومقد ،وثاقته وموارد ضعفه  
هلـذا اشـتهر لـدى البـاحثني        و ،كلها مسائل يصعب ضبطها بقواعد منـصوصة      

ونسبتهم الراوي للضعف والوضع والغلو واالرتفاع يف املذهب ) تشدد القميني(
رد روايته بعض املقامات الرفيعة للنيب واألئمـة صـلوات اهللا علـيهم او نقـل        

ت (يقـول الـسيد حـسن الـصدر          ،اليت تضيق أحالم الرجال بتحملـها     املعاجز  
ال اعتداد عندي جبرح مثل بـان       (:يف حديثه عن املتشددين من النقاد     ) ١٣٥٤

وال بأكثر القميني ،الغضائري وأمثاله املكثرين من اجلرح مع عدم ذكر السبب     
السالم أو اجلامدين الذين يرمون بالغلو كل من ينفي السهو عن املعصوم عليه 

،)٢()والعلـوم الغامـضة    ،من يروي الروايات املـشتملة علـى املـضامني العاليـة          

.٨٩حبوث يف نقد روايات احلديث ص)١(
.٣٨٢اية الدراية ص) ٢(
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يف فوائـده  )١٢١٢ت(يؤكد هـذا النتيجـة الفقيـه الـسيد مهـدي حبـر العلـوم          و
يف االعتمـاد علـى تـضعيف القمـيني وقـدحهم يف األصـول              (:الرجالية قـائالً  

،لف ما عليه مجاهري النقادفإن طريقتهم يف االنتقاد ختا،والرجال كالم معروف
وللشيخ حممد ،.).مما يريب اللبيب املاهر،وتسرعهم إىل الطعن بال سبب ظاهر

قد أفرطوا يف ذلك (السند تفصيل يف احلديث عن تشدد القميني إذ يقول عنهم 
كـلّ مـن يـروي عـن الـضعفاء      حيث كانوا خيرجون مـن قـم      ،يف صيانة النقل  

فهذا الربقي اجلليل ،تلك الرواية مدلّسة أو مدسوسةوإن مل يعلم أنّ ،وااهيل
وكـذا مـا اسـتثنوه مـن كتـاب      ،قد أخرجوه وغريه من عشرات الرواة األجالّء 

وغريهـا  ،)بدبة شـبيب (املوسوم كتابه ،نوادر حممد بن أمحد بن حيىي األشعري   
وكم من ،من الكتب اليت استثنوا كثرياً من رواياا تصلّباً منهم يف تنقية احلديث

          يف حقّه مع أنّ مبناهم يف حـد د دعواهم الغلور فوه وهجروا روايتهراو ضع
  ري هـذه        ،إفـراط مـن القـول      -ضابطته   -الغلوـة متـأخكمـا ذكـر ذلـك عام

وهــذا التــشدد يف الوقــت الــذي أوجــب عمليــة تــصفية وتنقيــة يف  ،األعــصار
قّـة املتناهيـة يف غربلـة طـرق         وأوجـب ظـاهرة املدا     ،احلوزات الروائية احلديثيـة   

.)١()إالّ أنه يف الوقت نفسه أوجب ضياع جزء من التراث الروائي،احلديث

فـإن كـثرياً مـن التـضعيفات     ؛على هذا املثال قس كـل مـا سـواه          :أقول
املذكورة يف علم الرجال ال تعدو كوا اجتـهادات شخـصية ال توجـب علمـاً        

والتـضعيفات غـري ناشـئة مـن الـشهادة          كما إن بعض تلك الطعـون        ،وال يقيناً 

.٣٧حبوث يف مباين علم الرجال ص) ١(
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العيانية حبـق الـراوي بـل لعلـها معتمـدة علـى احلـدس والظـن والترجيحـات                   
ومثـال ذلـك   ،العقلية نتيجة البعـد الـزمين بـني العـامل الرجـايل وذلـك الـراوي           

وهو الذي روى ) أبان بن أيب عياش(تضعيف علماء الرجال للمحدث اجلليل     
الذي حيكي أحداث حقبـة حـساسة مـن    ) ٧٦ت(كتاب سليم بن قيس اهلاليل     

فإن أبان تويف سنة ؛التاريخ اإلسالمي بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله
والطوسي وابن الغضائري اللذين نسباه للضعف عاشا يف القـرن الرابـع       ١٤١

فكيف يستقيم تضعيفه مع اعتماد أصحاب األئمة الثقات األثبات  ! !واخلامس
! ؟لهم لكتاب سليم واعتنائهم به يف خمتلف الطبقاتعلى روايته ونق

إن كثرياً من تلك القواعد واألسس الرجالية كانت وال تزال مثار             :ثانياً
،جدل وخالف بني العديـد مـن الفقهـاء وعلمـاء احلـديث والرجـال أنفـسهم                 

:فمثالً

فـاعتربه الـبعض أمـارة علـى         :اختلفوا يف كون الـراوي كـثري الروايـة         -
ال يـدل    :وقال آخرون بل أمارة على املدح فقط أمـا البـاقون فقـاولوا             الوثاقة

.على ال على املدح وال التعديل

عـدها الـبعض مـن     :اختلفوا يف كـون الـراوي مـن مـشايخ اإلجـازة            -
.نفاها آخرونوأمارات الوثاقة

اختلفوا يف كون الراوي وكيالً ألحد األئمـة علـيهم الـسالم فجعلـها          -
.إمارات الوثاقة وتوقف آخرون يف ذلكالبعض من أقوى 

؟؟هل تدل لوحدها على الوثاقة أم ال) ثبت(اختلفوا يف كلمة -
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ــصدوق  - ــشيخ ال ــرحم ال ــى   ) ٣٨١ت(ت ــدل عل ــل ي ــشاخيه ه ــى م عل
.؟ خالف يف املسألة؟توثيقهم

وهكذا قلما جتد اتفاقاً بني الرجاليني على قاعـدة مـن القواعـد أو نـص             
صيف يعلم أن االختالف يف القاعدة يـضعف مـن   والقارئ احل  ،من النصوص 

.حجيتها

لو قمنا بعملية مسح استقرائي لروايـات مجلـة مـن الـرواة الـذين                :ثالثاً
رموا بالضعف والغلو لوجدنا أكثرها روايات مستقيمة وذات مـضامني جليلـة            

أضف إىل ذلك تكرار روايام يف كثري من الكتب احلديثية املعتربة ،ومتون قوية
.دى الشيعةل

أوثق الناس وأثبتهم.. .الشيخ الكليني

وبالعودة لكتاب الكايف فإذا كـان مثـة نقـاش يف روايـات الكـايف والقـوة                 
فإن اجلميع متفقـون  ،السندية هلا حبسب قواعد علم الرجال الذي عرفنا حاهلا     

،)١()أثبتـهم يف احلـديث   و أوثـق النـاس   (وجممعون على أن الشيخ الكليين كان       
وثقـة  ،ثبتاً يف النقـل ،عارفاً بالسنن واآلثار،كان خبرياً باألخبار والرجال وأنه  

،ينحدر عنـه الـسيل وال يرقـى إليـه الطـري     ،ال مطعن فيه وال مغمز  ،يف القول 
ومن عالمـات قـوة الكتـاب ومتانتـه أن مؤلفـه اجلليـل عـاش يف زمـن الغيبـة                     

مام املهـدي عليـه   وقد حدث عن بعض وكالء اإل    ،الصغرى قريباً من السفراء   

.٣٧٧رجال النجاشي ) ١(
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مما جيعله من أكثر املصادر احلديثية قربـاً مـن   ،وأخذ عنهم،وخالطهم ،السالم
.زمن املعصومني عليهم السالم

ــارة     ــن عب ــالق م ــي االنط ــة ينبغ ــهم يف   (ويف احلقيق ــاس وأثبت ــق الن أوث
ولكن ،)ثقة ثبت(ومرة نصفه بأنه ،)ثقة(فتارة يوصف الراوي بأنه ،)احلديث

كليين اختلف الوصف متاماً فهو ليس ثقة فقط وال ثبتاً فحـسب بـل      يف حالة ال  
.)أوثق الناس وأثبتهم يف احلديث(:هو

لقد كان ديدن الرواة وأرباب األخبار واحلديث أم إذا رأوا الثقـات قـد    
فـإم يعتـربون   ،وعملوا مبضموا ،اعتنوا بروايات شخص ورووها يف كتبهم     

وإن كــان الــراوي هلــا موصــوفاً ،روايــاتذلــك مــن أمــارات ق بــول تلــك ال
فإن الثقة الثبـت مل يكـن لـريوي         ؛بالضعف أم متهما باحلديث أو ما شابه ذلك       

أو أن ذلك الثقة الثبت ال يـروي مـن         ،حديثه إذا اعتقد فيه الكذب والتخليط     
ومثال ذلـك مـا أورده الـشيخ    ،حديثه إال ما اعتقد بصحته وجزم بسالمة متنه 

كـان  (:كر حديثاً يف سنده حممد بن عبـد اهللا املـسمعي قـال   الصدوق بعد أن ذ  
حممد "ئ الرأي يف يسعنه شيخنا حممد بن احلسن بن أمحد بن الوليد رضى اهللا   

وإمنا أخرجت هذا اخلرب يف هـذا الكتـاب      ،راوي احلديث  "بن عبد اهللا املسمعي   
.)١()ألنه كان يف كتاب الرمحة وقد قرأته عليه فلم ينكره ورواه يل

أضف إىل ذلك إن البعض من علماء الرجال وأهل الدرايـة قـد اعتـربوا        
وقلـة  ،أن رواية الراوي عن الضعفاء وااهيل من عالمات ضعفه يف احلديث        

.١/٢٤عيون أخبار الرضا ) ١(
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تدين حاجز الورع عنده يف نقل احلديث الصحيح اخلـايل مـن            مو ،ضبطه وتثبته 
.األخطاء والشوائب

عـن راوٍ  ) ثقـات األثبـات  روايـة ال (إذا كانت :وتأسيساً على ذلك نقول  
أوثـق النـاس وأثبتـهم يف       (معني شاهداً على صحة مروياته فكيـف مبـا يرويـه            

وإذا كان كثرة الرواية عن الضعفاء والكذابني وااهيل من موارد          ! ؟)احلديث
يـروي  ) أوثق الناس وأثبتهم يف احلديث (الطعن على الراوي فكيف ندعي أن       

!؟ثلثي كتابه عن الضعفاء

أن الـشيخ الكلـيين مل      ) أوثق الناس وأثبتهم يف احلديث    (ؤكد مقولة   ومما ي 
يكن مستعجالً لتأليف كتاب الكايف يف مدة قـصرية ليبـاهي بـه الفقهـاء وأهـل                  
احلديث يف االس ومنتديات العلم وإمنا كـان متأنيـاً صـبوراً جماهـداً يف طلـب            

يكـون ألحــد  لـئالً ؛بــضبطهموااللتـزا ،والتريــث يف أخـذه ،احلـديث ودرايتـه  
ولـذلك اسـتمرت عمليـة تـأليف الكتـاب          ،ملجئ للطعـن أو طريـق للتـوهني       

عشرون سنة ليست باملدة القصرية وال بالوقت القليل بل    ،ومجعه عشرين سنة  
هي عمر كامل ال يقدر على حتمل مـشاقه وشـدة وطأتـه إال مـن كـان مثـابراً                  

ولقـد  ،كلـيين شرساً يف مواجهـة الـصعاب وتذليلـها كمـا هـو حـال شـيخنا ال              
عندما ) ١٣٢٠ت(أحسن وأجاد احملدث اجلليل الشيخ حسني النوري الطربسي  

فـإذا  (:قـائالً ) أثبتهم يف احلديث  و أوثق الناس (حتدث عن استحقاقات عبارة     
فـال بـد وأن   ،أوثقهـم وأثبتـهم يف احلـديث      ) رمحـه اهللا  (كان أبو جعفر الكليين     

وال ،وال يقصر نفـساً   ،الرواية دح به آحادهم من جهة    لكل ما م   يكون جامعاً 
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أو خرباً،فلو روى عن جمهول أو ضعيف ممن يترك روايته ،ورواية عنهم  حاالً
فإن كـل مـا قيـل يف حـق      ،مل يكن أوثقهم وأثبتهم    ،حتاج إىل النظر يف سنده    ي

فـإن قـيس مـع    ،اجلماعة من املدائح واألوصاف املتعلقة بالسند يرجـع إليهمـا        
وإن ،فـال بـد وأن حيكـم بوثاقـة مـشاخيه     ،عفر بن بـشر   وج ،أضرابهو البزنطي

،فال مناص مـن احلكـم بـصحة حديثـه    اإلمجاعقيس مع الطاطري وأصحاب     
وإنـه مل يـودع يف كتابـه إال مـا تلقـاه مـن املوثـوقني ـم                   ،باملعىن الذي ذكرنـاه   

،كما مدح ذه الكلمة بعضهم،وبذلك يصح إطالق احلجة عليه    ،وبروايام
إن املراد منها أنه ممن حيـتج    :وقالوا ،األلفاظ الصرحية يف التوثيق    وعدوها من 

إن هذه الكلمة صارت بـني أهـل هـذا          :قال احملقق الكاظمي يف عدته     .حبديثه
كأنـه  ،ملا يف التـسمية باسـم املـصدر مـن املبالغـة     ،الشأن تدل على علو املكان   

ن كان االحتجاج  وإ ،هو احلجة بنفسه   ،ومتام االعتماد  ،صار من شدة الوثوق   
.)١()حبديثه

ويضيف الشيخ النوري متحدثاً عـن دالالت املـدة الزمنيـة الـيت قـضاها               
الشيخ الكليين يف تأليف كتاب الكايف قـائالً بعـد أن ذكـر عبـارة النجاشـي أن               

أن ذكره ملدة تأليف الكايف لبيان وظاهر(:الكليين صنف كتابه يف عشرين سنة
فإنـه ال حيتـاج إىل هـذه     ،األخباره جمرد مجع شتات     وأنه مل يكن غرض    ،أثبتيته

،املعتمــدة،بـل مجــع األحاديـث املعتـربة   ،بــل وال إىل عـشرها ،املـدة الطويلـة  
لكتـب  االحتياجه إىل مجـع األصـول و  ،وهذا حيتاج إىل هذه املدة،املوثوق ا 

.٣/٤٧٦خامتة املستدرك ) ١(
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يحها وتـصح  ،والنظـر يف متوـا     ،واتصاهلا إىل أرباا بـالطرق املعتـربة       ،املعتربة
الـذي يريـد     ،العـامل الثقـة    ،وغري ذلك مما حيتاج إليـه الناقـد البـصري          ،وتنقيحها

هـذا غرضـه   ،تأليف ما يستغين به الشيعة يف األصول والفروع إىل يوم القيامة          
وتصرحيهم حبـصول   ،ومحلة الدين  ،وهذا تصديق النقدة ومهرة الفن     ،وإرادته

عن كل ما قـدح  )١(أنه مربم يضاًويظهر من أوثقيته وأثبتيته أ     .الغرض ووقوعه 
،كالروايـة عـن الـضعفاء وااهيـل        ،وضعفوا به من حيث الروايـة      ،به الرواة 

واالعتمـاد علـى   ،واضـطراب ألفـاظ احلـديث   ،وسوء الـضبط ،وعمن مل يلقه 
،وأمثال ذلك مما ال ينـايف العدالـة        ،املراسيل اليت مل يتحقق وثاقة الساقط عنده      

.)٢()الوثاقةوال جيتمع مع التثبت و

يشهد بصحة روايات الكاَّـ) الكليني(

موسوعة "أن مؤلفه مل جيعله ،ومن موارد القوة اليت متيز ا كتاب الكايف      
والـساقط والنـاهض مـن    ،جيمع فيها الغث والـسمني مـن األحاديـث    " حديثية
بل ذكر املؤلف يف ديباجة كتابه أنه     ،والضعيف والقوي من املرويات    ،األخبار
كتـاب كـاف جيمـع فيـه مـن مجيـع فنـون علـم                (هذا الكتاب على انـه      صنف  
ويأخذ منه من يريـد علـم   ،ويرجع إليه املسترشد،ما يكتفي به املتعلم  ،الدين

الدين والعمل بـه باآلثـار الـصحيحة عـن الـصادقني علـيهم الـسالم والـسنن                  

لسان العـرب  -ر الذي ال يدخل مع القوم يف امليس  واألصل يف هو البرم، وهو      مربم أي خارج،    ) ١(
١٢/٤٣.

.٣/٤٧٦خامتة املستدرك ) ٢(
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اهللا ا يؤدي فرض اهللا عز وجل وسنة نبيه صـلى  و،القائمة اليت عليها العمل  
.)١()عليه وآله

علــى ) ريــد علــم الــدينويأخــذ منــه مــن ي(فاهلــدف أن يكــون مرجعــاً 
العمل به باآلثار الصحيحة عن الصادقني علـيهم      و(،املستوى العقيدة والتنظري  

على مستوى العمل والسلوك، وهكذا فقد شـهد الكلـيين بـصحة مـا            ) السالم
فـإذا  ،لعمل من السنن القائمـة  ورد يف كتابه الكايف وأنه يشتمل على ما عليه ا         

أن الكايف قد اشتمل على أكثر من تـسعة آالف حـديث            -واحلال هذه    -قلنا  
:ضعيف فهذا ال يعدو أن يكون أحد أمرين

زور ـا احلقـائق   ،شهد بـشهادة كاذبـة    -حاشاه   -أن الكليين    :أحدمها
يح والبـاقي  إذ مل حيو كتابه إال ثلثاً واحـداً فقـط مـن الـصح           ؛وخدع ا الناس  

.ضعيف وموضوع

وهذه النتيجة ال يقر ا أدىن من له معرفة بثقـة اإلسـالم الكلـيين فـضالً             
عن أتباعه ومواليه وأبناء مذهبه ممن خربوه وعرفوا حالـه يف الوثاقـة والـصدق     

.والنقاء والعفة

،أن الكليين مل يكن كاذباً بـل كـان جـاهالً بالرجـال وأحـواهلم             :ثانيهما
عاجزاً عن متحيص األسانيد واألخذ ممن يوثق به ويركن         ،وأخبارهموبالرواة  

وال ميكـن أن  ،وهـذا القـول ال يقـلُّ سـوءاً واحنطاطـاً عـن سـابقه       ،إىل صدقه 
.من الرواة فضالً عن أوثق الناس وأثبتهم يف احلديث) ثقة(يلصق بأي 

.١/٨املقدمة -أصول الكايف ) ١(
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ن إن الكلـيين بـشهادته كـا   :فإذا سقط هـذان اخليـاران مل يبـق إال القـول      
وتـورع عـن روايـة املكـذوب     ،وفهـم وعنايـة  ،ذا خـربة ودرايـة  ،صـادقاً عاملـاً  

وكـان ذا مهـة يف نقـل الـصحيح مـن أخبـار         ،والضعيف والـساقط مـن اآلثـار      
الصادقني اليت عليها الـسنن القائمـة ممـا عملـت بـه الفرقـة الناجيـة والعـصابة                   

لقطـع بـبطالن   فإذا اتفقت الكلمة على صحة هذه الشهادة فقد حصل ا   ،احملقة
.القول الذي أسقط ثلثي روايات الكايف عن االعتبار

ورمبا يعترض معترض على هذا الكالم على اعتبار أن الكليين إمنا قصد   
أمــا علـم الرجـال فقــد حكـم علــى    ،مـن شـهادته الــصحيح مبفهـوم القـدماء    

فـال جيـوز اخللـط       ،روايات الكايف من منطلق الفهم احملدث ملصطلح الصحيح       
فإن الكليين مل يقصد صحة أسانيد رواياته وإمنا قـصد   ؛يف ميدان املقارنة   بينهما

وهذا احلكم من قبلـه مـبين علـى اجتـهاده وتـوفر              ،الصحيح احملفوف بالقرائن  
؟فعالم هذا التهويل،القرائن عنده وليس هو أمراً حسياً ميكن البناء عليه

:نقول يف جواب ذلك بعد االتكال على اهللا تعاىل

وهـو ثقـة يف      ،ك احد ان الكلـيين مـن أهـل اخلـربة واالختـصاص            ال يش 
فإذا اجتمعت هذه الصفات جاز لنا أن حنكم باعتباريـة           ،وثبت يف نقله   ،نفسه

وهـو البـاب نفـسه الـذي جـرى مـن         ،أقواله من باب حجية قول أهـل اخلـربة        
خالل اعتبار أقول النقاد يف علم الرجال كالنجاشي والطوسي والكشي وابـن      

وهـو أوثـق منـهم    ؟فلماذا نقل قول النقاد وال نقبل قـول الكلـيين   ،ئريالغضا
عنـد   -رمبـا  -وقد جتمعت عنده من الكتـب واألصـول مـا مل جتتمـع               ؟وأقدم
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قلنــا لــه إن شــهادات النجاشــي ،فمــن قــال شــهادة الكلــيين اجتهاديــة،غــريه
ومن قال إن اعتبـار قـول النجاشـي      ،والطوسي جلها اجتهادية وليست حسية    

قلنـا لـه إن الكلـيين أكثـر منـهم خـربةً ولـه          ،لطوسي لكوما من أهل اخلربة    وا
.قصب السبق يف علم احلديث ودرايته

تخضع للتمحيص ) الكاَّـ(روايات 

لقــد أمجعــت روايــات أهــل البيــت علــيهم الــسالم علــى وجــوب أخــذ 
كمـا هـو حـال الكلـيين كمـا أثبتنـا          -احلديث من الثقات والصادقني يف النقل       

ومع ذلك فقد حرص أئمة أهل البيت عليهم السالم على تربية رواة      -قاً  ساب
" روايـات الثقـات  "الشيعة وشـبام والـسائرين علـى خطهـم لكـي يخـضعوا            

فحديث تدريه خـري مـن ألـف حـديث         ،للفحص والتمحيص والدراية والفهم   
.كما ورد عن العلماء عليهم السالم،ترويه

املأثورة عن أهل البيت علـيهم   ) يصقواعد التمح (ونستطيع أن نلخص    
:السالم مبا يلي

وسنة أهـل  ) القرآن الكرمي (عرض احلديث على كتاب اهللا العزيز        :أوالً
ومـا خالفهمـا ال يعمـل       ،فما وافقهما يؤخذ به ويعمل     :مالبيت عليهم السال  

:ويف هذا وردت روايات كثرية منها،به

وعلـى  ،ن على كل حق حقيقـة إ(:قال) ليه السالمع(املؤمننيأمري عن  
ــوراً ومـــا خـــالف كتـــاب ا ،فمـــا وافـــق كتـــاب ا فخـــذوا بـــه ،كـــل صـــواب نـ
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.)١()فدعوه

إذا جاءك (:قال) عليه السالم(عن العبد الصاحل  ،بن اجلهم عن احلسن   
،فـان أشـبهها فهـو حـق    ،فقـسهما علـى كتـاب ا وأحاديثنـا    ،احلديثان املختلفـان  

.)٢()وإن مل يشبهها فهو باطل

عن يونس بن عبد الرمحن أن بعض أصـحابنا سـأله وأنـا حاضـر فقـال                 
يا أبا حممد ما أشدك يف احلديث وأكثر إنكارك ملا يرويه أصحابنا فما الذي :له

حدثين هشام بن احلكم أنـه مسـع أبـا عبـد             :فقال ؟حيملك على رد األحاديث   
ــول   ــسالم يق ــه ال ــا حــديثا إال مــا   (:اهللا علي ــسنة أو   ال تقبلــوا علين وافــق القــرآن وال

.)٣()من أحاديثنا املتقدمةجتدون معه شاهداً

ويترك  ،إذا اختلف احلديثان يف احلكم يرجح ما كان خمالفاً للعامة          :ثانياً
فـإن مل جتـدومها يف     (:فقد ورد عن الـصادق عليـه الـسالم         ،موافقاً هلم ما كان   

ومـا خــالف  ،خبـارهم فـذروه  فمـا وافـق أ  ،كتـاب ا فاعرضـومها علـى أخبـار العامـة     
إذا ورد عليكم حديثان خمتلفان فخذوا مبا (:يف رواية أخرىو،)أخرباهم فخذوه

.)٤()خالف القوم

،وكـان كالمهـا خمـالفني أو مـوافقني للعامـة     ،إذا اختلف حـديثان    :ثالثاً
:ففي مقبولة ابن حنظلـة ،يؤخذ باملُجمع عليه من األخبار ويترك الشاذ النادر  

.١/٢٢٦احملاسن ) ١(
.، ويقصد بد الصاحل اإلمام الكاظم عليه السالم٢٧/١٢٣وسائل الشيعة ) ٢(
.٢/٢٤٩حبار األنوار ) ٣(
.٢٧/١٨٨الوسائل :أنظر) ٤(
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ىل ما كان من روايتهما عنـا يف ذلـك الـذي حكمـا بـه امـع عليـه عنـد         ينظر إ (
أصـــحابك فيؤخـــذ بـــه مــــن حكمنـــا ويـــرتك الـــشاذ الــــذي لـــيس مبـــشهور عنــــد         

.)١()أصحابك فان امع عليه ال ريب فيه

األخذ بأحوط احلديثني هـو مـن مجلـة الترجيحـات الـواردة عـن              :رابعاً
سـألت البـاقر     :رارة بن أعـني قـال     زففي مرفوعة    ،أهل البيت عليهم السالم   

جعلت فداك يأيت عنكم اخلربان أو احلديثان املتعارضان       :فقلت) عليه السالم (
،ودع الــشاذ النــادر،يــا زرارة خــذ مبــا اشــتهر بــني أصــحابك  (:فقــال؟فبأيهمــا آخــذ

عليـه  (فقـال  ؟يا سيدي اما معا مـشهوران مرويـان مـأثوران عـنكم           :فقلت
أما معا عدالن :فقلت،دهلما عندك وأوثقهما يف نفـسك     خذ بقول أع  :)السالم

انظر إىل ما وافق منهما مذهب العامـة فاتركـه وخـذ مبـا     :فقال ؟مرضيان موثقان 
رمبــا كانــا معــا مــوافقني هلــم أو خمــالفني  :فقلــت،فــان احلــق فيمــا خــالفهم،خــالفهم

ــنع ــال؟فكيـــف أصـ ــة لـــدينك واتـــرك مـــا خـــالف    :فقـ ــه احلائطـ اذن فخـــذ مبـــا فيـ
؟أما معا موافقني لالحتيـاط أو خمـالفني لـه فكيـف أصـنع          :فقلت ،االحتياط

.)٢()اذن فتخري أحدمها فتأخذ به وتدع االخر:)عليه السالم(فقال 

) عليـه الـسالم   (عـن الرضـا     ،رد حمكـم األخبـار إىل متـشاها        :خامساً
قـال  مث ،من رد متشابه القرآن إىل حمكمه فقد هدي إىل صـراط مـستقيم    (:قال

ــسالم ( ــه الـ ــرآن  (:)عليـ ــم القـ ــا كمحكـ ــا حمكمـ ومتـــشاهبا ،إن يف أخبارنـ

.١/٦٨الكايف ) ١(
٤/١٣٣عوايل اللئايل ) ٢(
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ــشاهبها دون   ،كمتــــشابه القــــرآن  ــوا متــ ــا وال تتبعــ ــشاهبها إىل حمكمهــ ــردوا متــ فــ
.)١()حمكمها فتضلوا

،منها أنه ما اشتبه لفظه علـى سـامعيه  :أقوال ،وقيل يف تعريف املتشابه   
ومـا ورد عـن أهـل بيـت          ،وهـي متقاربـة يف معناهـا       ،عدة وجـوه  وما احتمل   

وبالتـايل يكـون   ،أي يف ظـاهر لفظـه     )٢()تأويلـه يف ترتيلـه    (أن احملكم    ،العصمة
املتشابه ما ال ميكن محله لفظه على ظـاهره ولـذا ال بـد ن رده إىل احملكـم مـن              

.القول

وهـي عـدم    ،ومثة مسالة مهمة أكدها القرآن وأهل البيت عليهم السالم        
ع حملكــم القــرآن أو حمكــم كالمهــم ســالم اهللا  دون الرجــو) تأويــل احلــديث(

اء الْفِتْنـةِ      {:قال تعاىل  ،عليهم ه ابتِغـَ مِنـ هابش فَأَما الَّذِين يف قُلُوبِهِم زَيٌغ فَيتَّبِعون مـا تـَ
وعـن  ،٧عمـران آل}وابتَِغاء تَأِْويلِِه وما يعلَم تَأْوِيَلـه إِالَّ الّلـه والراسِـخُون ِفـي اْلعِْلـِم          

إن النـاس  ،يـا عـيص  (:اإلمام الصادق عليه السالم يف حديثه لعيص بن املختـار       
،ال يريـد منـهم غـريه   ،أغروا بالكذب علينـا حتـى كـأن ا عـز وجـل افرتضـه علـيهم           

،وإنــي ألحــدث أحــدهم احلــديث فــال خيــرج مــن عنــدي حتــى يتأولــه علــى غــري تأويلــه      
وإمنـا حيـب كـل واحـد منـهم أن      ،لبون الـدين وذلك أهنم ال يطلبون دينا وأنتم تط  

ومـا مـن عبـد وضـع     ،ليس من عبد رفع رأسه إال وضعه ا،أي عيص،يكون رأساً 
.)٣()نفسه إال رفعه ا وشرفه

.٢٧/١١٥الوسائل : أنظر) ١(
.، نقال من تفسري النعماين)احملكم واملتشابه(رسالة ، نقالً عن ١/٣٩٩وسائل الشيعة ) ٢(
.١/٥٠دعائم اإلسالم ) ٣(
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وقد خلص اإلمام علي بن موسى الرضا عليه الـسالم تلـك الـشروط يف      
عليـه وآلـه  رسـول ا صـلى ا     إن(:ما رواه الشيخ الـصدوق يف عيـون أخبـاره         

فـرض  ] أمـر [وأمر بأشياء لـيس  ،وكراهةةاعافهني هنى حرام بل  ليس  هنى عن أشياء    
فما ،ص يف ذلك للمعلول وغري املعلولرخ،وال واجب بل أمر فضل ورجحان يف الدين

ــه     ــه وآل ـةاعافــيهنــكــان عــن رســول ا صــلى ا علي أو أمـــذلك يــسع   ر فــضل ف
  اسـتعمال الـررد علــيكم عنـا فيـه اخلـربان باتفــاق يرويـه مـن يرويــه يف      إذا و،فيـه ِصخ

النهى وال ينكره وكان اخلربان صحيحني معـروفني باتفـاق الناقلـة فيهمـا جيـب        
بأحدمها أو هبما مجيعـا أو بأيهمـا شـئت وأحببـت موسـع ذلـك لـك مـن بـاب            األخذ

بـاب  مـن  وكان تارك ذلـك  ،والرد إليه واليناالتسليم لرسول صلى ا عليه وآله     
،بـا العظـيم  مـشركاً العناد واالنكار وتـرك التـسليم لرسـول صـلى ا عليـه وآلـه        

فما ورد عليكم من خـربين خمـتلفني فاعرضـومها علـى كتـاب ا فمـا كـان يف          
مل يكـــن يف مـــا و،فـــاتبعوا مـــا وافـــق الكتـــابأو حرامـــاًحـــالالًكتـــاب موجـــوداً

عنه هنى حرام منهيًاسنة موجودًافما كان يف ال،الكتاب فاعرضوه على سنن النيب
رسـول ا  يوافـق هنـ  مـا  فـاتبعوا  إلـزام أمـر  به عن رسول ا صلى ا عليه وآله   مأموراً

أو كراهـة ثـم كـان    ةاعافـ ي الـسنة هنـ  يف ومـا كـان    ،وأمـره صلى ا عليه وآلـه    
وكرهـه فيمـا عافـه رسـول ا صـلى ا عليـه وآلـه        ةاخلرب اآلخر خالفه فذلك رخـص     

هبمـا مجيعـا أو بأيهمـا شـئت وسـعك االختيـار       األخـذ حيرمه فذلك الـذي يـسع   مل  و
وما مل جتدوه يف شئ من ،والرد رسول ا صلى ا عليه وآلهاإلتباعمن باب التسليم و

ــآرائكم     ــوا بــ ــنحن أوىل بــــذلك وال تقولــ ــه فــ ــا علمــ ــردوا إلينــ ــوه فــ وعلــــيكم ،الوجــ
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ثون حتــى يــأتيكم البيــان مــن بــالكف والتثبــت والوقــوف وأنــتم طــالبون بــاح 
.)١()عندنا

وهكذا وقفنا يف منتصف الطريق بني اخلطني اللذين تعـامال مـع األخبـار     
،أعظم مصنف حديثي يف تاريخ اإلسالم،والروايات الشريفة يف كتاب الكايف

فـال إفــراط يف تــضعيف روايــات الكــايف وطــرح تــسعة آالف حــديث تــشتمل  
ــار األحكــام ،ع املــواعظ والفــضائلوجممــ،مبجموعهــا علــى درر احلكــم ومن

وال تفريط يف قبول     ،مما ورثناه عن العلماء الصادقني عليهم السالم       ،والعقائد
واألساس يف ذلك هـو    ،ومن غري فهم ومعرفة    ،الروايات دون متحيص ودراية   

.عرض على الكتاب وإمجاع السنة وما عليه العمل

.١/٢٣عيون أخبار الرضا ) ١(
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١٠٠

مستدرك الكايف 
فهو من أكثر العلوم امتداداً على     ،عة والشمولية يتسم علم احلديث بالس   

ولطاملا عاىن الرواة واحملدثون من تشتت األحاديث     ،املستوى اجلغرايف والزماين  
األمر الذي دفعهم للتجول بني األمـصار وقطـع املـسافات    ،بني البالد املترامية  

لنادرة الطويلة للبحث عن شيوخ الرواية املعتمدين أو نسخ األصول احلديثية ا           
ومل يزعم أحد من الرواة أنه مجع مشل احلـديث بـني دفـتني أو انتـهى        ،والثمينة

.إىل غاية يف حصر الروايات وإحصائها

" املـستدركات احلديثيـة  "اتسم هذا العلم الشريف بكثرة      ،بناء على ذلك  
وجيمعـون   ،اليت يستدرك فيها الرواة واحملدثون ما فات سـلفهم مـن الروايـات            

) ٤٠٥ت (فاحلـاكم النيـسابوري   ،ط من أحاديثهم ألسباب خمتلفـة     فيها ما سق  
وقـد ذكـر فيـه أنـه مجـع مـا فـات               ،)املستدرك علـى الـصحيحني    (ألّف كتاب   

من الروايات الصحيحة على شرطيهما من وثاقة       ) البخاري ومسلم (الشيخني  
ــناد   ــصال اإلس ــرواة وات ــوري  )١(ال ــدث الن ــع  ) ١٣٢٠ت(، واحمل ــه اهللا مج رمح

وقـد سـألين مجاعـة    : (١/٢اب املستدرك علـى الـصحيحني      قال احلاكم النيسابوري يف مقدمة كت     ) ١(
!
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١٠١..........................................................................................الكايفمستدرك

ليثبـت فيـه األحاديـث مـن مـصادر مل يعتمـد عليهـا احلـر            ) وسائلمستدرك ال (
مـستدرك ـج    (واملريجهـاين مجـع كتـاب        ،)١(العاملي صاحب كتاب الوسـائل    

.)٢(ليستدرك فيه اخلطب والرسائل اليت مل ترد يف ج البالغة) البالغة

من حقيقـة أن للكلـيين روايـاٍت رويـت     ) مستدرك الكايف(انطلقت فكرة  
وعليه ميكن   ،)الكايف(حديثية أخرى لكنها غري موجودة يف كتابه         عنه يف كتب  

"
يـشتمل علـى األحاديـث املرويـة بأسـانيد      امجع كتابـاً أنمن أعيان أهل العلم ذه املدينة وغريها   

مـا ال علـة لـه فإمـا     إخـراج حيتج حممد بن إمساعيل ومسلم بـن احلجـاج مبثلـها إذ ال سـبيل إىل      
أحاديـث رواـا ثقـات قـد     إخـراج استعني اهللا علـى  وأنا....رمحهما اهللا مل يدعيا ذلك ألنفسهما 

احتج مبثلها الشيخان رضي اهللا عنهما أو أحدمها وهـذا شـرط الـصحيح عنـد كافـة فقهـاء أهـل              
). الزيادة يف األسانيد واملتون من الثقات مقبولةأناإلسالم

ثرنا على مجلة وافـرة مـن   قد ع: (١/٦٠" مستدرك الوسائل"قال احملدث النوري يف مقدمة كتابه     ) ١(
وهـي علـى   . ، مل حيوها كتاب الوسائل، ومل تكن جمتمعـة يف مؤلفـات األواخـر واألوائـل                األخبار
ومنـها  . ومل يعثر عليهـا -أي احلر العاملي -منها ما وجدناه يف كتب قدمية مل تصل إليه      . أصناف

اهللا تعـاىل يف بعـض   ما يوجد يف كتب مل يعرف هو مؤلفيها فـأعرض عنـها، وحنـن سنـشري بعـون            
فوائــد اخلامتــة إىل أســامي هــذه الكتــب ومؤلفيهــا، ومــا ميكــن أن جيعــل ســببا لالعتمــاد عليهــا،  

ومنها ما وجدناه يف مطاوي الكتب اليت كانت عنده، وقد أمهله إما      . والرجوع إليها والتمسك ا   
ا، رأيت مجعها وترتيبـها  وحيث وفقين اهللا تعاىل للعثور عليه     . للغفلة عنه، أو لعدم االطالع عليه     

). بكتاب الوسائل من أجل القربات، وأفضل الطاعاتوإحلاقها
حممـد بـن   : (١/٦" مـستدرك ـج البالغـة   -مـصباح البالغـة   "ذكر املريجهـاين يف مقدمـة كتابـه       ) ٢(

احلسني املوسوي امللقب بالرضي رضي اهللا عنه وارضاه مؤلف كتاب ج البالغة وهو الذي قـد          
فلمـا  وتنظيمه على نظام مل يـسبقه سـابق،  يف مجع درر كالمه عليه السالم،وأكدكد جد واجد و 

واتيـت حياضـه،  ه،ووردت رياضـ وأمعنـت النظـر يف حمتويـات فـصوله وأبوابـه،        ظفرت بكتابه، 
يف مجـع مـا تيـسر يل مـن     أثـره يـوفقين القتفـاء   أنلت اهللا عـز وجـل      أسـ ورأيت أصناف خمتـاره،   

).مما مل جيمعها أعلى اهللا مقامه على ج النهج من اخلطب والكلماتجوامع كلمه عليه السالم
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مستدرك الكايف...........................................................................................١٠٢

:أن نعرف مستدرك الكايف بأنه

ومل ،روايات ثقة اإلسالم الكليين اليت رويت عنه يف غـري كتـاب الكـايف        (
.)تنسب ألحد من كتبه احلديثية املعروفة األخرى

ــف  ــى هــذا التعري ــاًء عل ــات هــذا  ،وبن ميكــن التفــصيل يف وصــف رواي
:ملستدرك كاآليتا

وهذا يعين وجود الشيخ الكلـيين يف        :)روايات ثقة اإلسالم الكليين   (-
أو نسبة إحدى الروايـات  ،الروايات اليت يرويها غريه من احملدثني إسناد أحدى 

.لكتاب الكايف

يعين يف كتب احملدثني االخرين:)اليت رويت عنه يف غري كتاب الكايف(-
.ولويه وغريهمكالصدوق والطوسي وابن ق

ككتـاب  :)ومل تنسب ألحد مـن كتبـه احلديثيـة املعروفـة األخـرى         (-
وقد افردنا ملحقاً ملا وصلنا مـن روايـات هـذه الكتـب          ،الرؤيا الرسائل وتعبري 

.وضعناه إمتاماً للفائدة

ولقـد كنـت معتقـداً للوهلـة األوىل أن عـدد هـذه الروايـات سـوف لـن          
ــد الواحــدة  ــب أظهــر أــا بلغــت  إال ،يتجــاوز أصــابع الي أن البحــث والتنقي

.وال زلت معتقداً أن ما بقي مما مل نعثر عليه ليس بالقليل،العشرات

ميكـن أن نقـسم روايـات هـذا املـستدرك إىل ثالثـة       ،تأسيساً علـى ذلـك    
:أقسام
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١٠٣..........................................................................................الكايفمستدرك

وهـو األكثـر   (غـري موجـود يف الكـايف    ) سـنداً ومتنـاً   (احلديث   :األول-
.)عدداً

وجود يف الكـايف بالـسند نفـسه ولكـن مـع زيـادة يف         احلديث م  :الثاين-
وليـست الزيـادة حبـرف أو تغـيري     ،على أن تكون تلك الزيادة مما يعتد به  ،متنه

.كلمة بأخرى

= احلديث موجود يف الكايف لكـن بـسند خمتلـف وبـاختالف         :الثالث-
.يف متنه-ولو يسري 

كر هـذه الروايـات يف    أما األسباب احملتملة اليت دفعت الكليين إىل عدم ذ        
:ونستطيع أن جنملها بالنقاط اآلتية،كتابه الكايف فهي عديدة

،إن الكليين رمبا يكون قد ذكرها يف كتبه األخرى اليت مل تصل إلينا:أوالً
إذ يالحـظ    ،)تواقيع اإلمام املهدي  (ومن الروايات اليت نرجحها يف هذا الباب        

ويغلـب الظـن أن الكلـيين أورد هـذه         ،)١(خلو كتاب الكايف من هـذه التواقيـع       
الذي مجع فيه مجلة من رسائل أئمة ) رسائل األئمة (التواقيع يف كتابه املوسوم     

ومن املناسب جـداً     ،أهل البيت عليهم السالم وخماطبام مع الشيعة وغريهم       
على الرغم   ،أن تكون تواقيع اإلمام املهدي عليه السالم ضمن هذه اموعة         

.أورد يف كتابه بعض التواقيع لإلمام العسكري عليه السالممن أن الكليين
وردت يف الكايف الشريف بعض التواقيع الصغرية وأغلبها من غري طريق السفراء األربعـة أو دون           ) ١(

التصريح بأمسائهم، وكثري منها إمنا جاء يف سياق إثبات وجود الصاحب عليه الـسالم أو مـا ظهـر            
يفة، وهذا رمبا يدل أن احتراز الكليين من الـسلطة العباسـية وعيوـا دفعـه إىل          من معجزاته الشر  
. سلوك هذا املنهج
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مستدرك الكايف...........................................................................................١٠٤

أن يكون الكليين حدث ـذه األحاديـث بعـد انتهائـه مـن تـأليف          :ثانياً
وقـد   ،على اعتبار أن مسريته العلمية مل تقف عـن حـد تـأليف الكـايف               ،الكايف

ذكرنا يف صدر هذه املقدمة مسـة املوسـوعية والـشمولية الـيت يتـصف ـا علـم             
.حلديث واليت تتجاوز األطر الزمانية واملكانيةا

وقد صرح الكليين نفسه يف اية ديباجـة الكـايف أنـه عـازم علـى تـأليف          
وأرجـو  (:إذ يقـول   ،كتاب أوسع وأمشل يستوعب النقص احلاصل يف الكـايف        

إن تأخر األجل صنفنا كتابـاً ،أن يسهل اهللا عز وجل إمضاء ما قدمنا من النية   
وهـي واضـحة أن      )١()نوفيه حقوقه كلها إن شاء اهللا تعاىل       ،نهأوسع وأكمل م  

وتأييداً هلـذا الكـالم   ،ما يف جعبة الكليين أكرب بكثري من ستة عشر ألف حديث         
ن الكليين يـروى  إ(:قال،ننقل ما أورده الشيخ حممد السند يف مباحثه العقدية    

فهذا يعين انـه مل  ،عنه الطوسي كثرياً من الروايات وهي غري موجودة يف الكايف     
لفـات الكلـيين وعـدم     يودع كل ما يرويه يف الكايف مضافاً إىل ضياع بعـض مؤ           

.)٢()اوصوهلا إلين

أن الكلـيين كـان يكتفـي بـذكر جمموعـة منتقـاة مـن             -ملن تتبع  -ويظهر  
دون أن يتطرق لكل مرويات الباب خشية  ،الروايات يف كل باب من األبواب     

فمـثالً كـثرياً مـا جنـد أن الكلـيين         ،م دون جـدوى   اإلطالة اململة وتكـرار الكـال     
:يـصدرها بعبـارة  )٣(يعقب على روايات البـاب بـذكر روايـة مرسـلة مـضمرة           

١/٩الكايف ) ١(
.١/٢٤٦ةاإلمامة اإلهلي) ٢(
.مرسلة، أي بدون ذكر السند، ومضمرة أي بدون ذكر اإلمام القائل هلا) ٣(
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١٠٥..........................................................................................يفالكامستدرك

سيما يف  لباب ال وغالباً ما تكون هذه الروايات خمالفة مل روايات ا        ) وروي(
.جمال األحكام

جودة بالفعـل يف كتـاب      حيتمل أن بعض هذه األحاديث كانت مو       :ثالثاً
إال أن بعــض عبارــا أو ،)ســيما روايـات القــسم الثــاين والثالـث  وال(الكـايف  

،كلماا سقطت من قلم الناسخ عنـد تـوايل نـسخ الكتـاب مـن جيـل آلخـر                  
ويتضح ذلك ملن تابع روايات الوسـائل يف هـذا املـستدرك حيـث ينـسب احلـر           

اب وكأن ما بيده مـن نـسخ الكتـ   ؛العاملي بعض تلك الروايات لكتاب الكايف  
.)١(ختتلف بعض الشيء عن النسخ املطبوعة املتداولة اليوم

أن يكون الكليين أعـرض عـن بعـض الروايـات ألنـه مل جيـد هلـا                   :رابعاً
وقــد مجعنــا مثــل هــذه الروايــات يف فــصل  ،مكانــاً مناســباً يف أبــواب الكــايف

.)مستدرك روضة الكايف(
ــراث علــى أحــد تلــك األحا  ) ١( ــاء الت ــواردة يف الوســائل  علقــت مؤســسة أل البيــت إلحي ديــث ال

ال يوجد يف الكايف املطبوع، ويظهـر مـن بعـض شـروحه وكـذا بعـض جمـاميع        : (بقوهلا ١٢/٤٣٢
، وذكر السيد حسني الربوجـردي يف جـامع أحاديـث          )احلديث املتأخرة، حصول نقص يف املطبوع     

حممـد بـن   نقل الـشيخ هـذه الروايـة عـن    : (تعليقاً على رواية األذان يف التهذيب     ٤/٦٩٤الشيعة  
أو كانت موجودة يف النـسخة الـيت   ]آخر[يعقوب ولكن مل جندها يف الكايف فلعله نقلها من كتاب      

للـشهيد الثـاين نقـالً عـن الـسيد      ١٤٢، وورد يف هامش الرعاية يف علم الدرايـة ص        )رآها الشيخ 
، -ين مـع أن األول نقـل عـن الثـا    -بـني التهـذيب والكـايف    فحينما نرى اختالفاً  : (علي املددي 

، بـل، لعـل نـسخة الكـايف الـيت وصـلت إىل الـشيخ،            .الشيخ سها عن ذلك    أنليس معناه حتماً  
، كمـا اسـتظهر العالمـة    )كانت ختتلف عن النسخ اليت بأيدينا، وهكذا، يف ساير موارد االختالف   

أن النساخ قد أخطأوا يف نقل بعض األحاديـث مـن كتـاب       ٣/٢٦٢العسكري يف معامل املدرستني     
.الكايف
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صر متـون بعـض     كـان خيتـ   ) رمحـه اهللا  (يظهر أن الشيخ الكليين      :خامساً
فيقتصر فيها على مورد احلاجة وحيذف الباقي خلروجه عن املقام أو   ،الروايات

دون أن خيـل ذلـك بالـسياق       ،الستلزامه التطويل املخل أو الحتياجه للتأويـل      
.)١(العام للرواية أو ينتج اختالفاً يف فهم مضموا 

لكـايف هـو   إن تسمية هـذه الروايـات مبـستدرك الكـايف جـاء باعتبـار أن ا         
املصنف األبرز الذي أخذ شطراً كبرياً من عمر ثقة اإلسالم الكليين ومثل ركناً     

)٢()كتاب الكلـيين (وقد عرفته األوساط العلمية باسم   ،مهماً يف جهده العلمي   

وبعــض كلمــات ،)٣(لعــدة قــرون كمــا يفهــم مــن الــشيخ الــصدوق يف الفقيــه

على رواية رواهـا الـشيخان الـصدوق    ٢٣/١٧٦يف وسائله ) رمحه اهللا(علق الشيخ احلر العاملي    ) ١(
الظاهر أن الكليين حذف هـذه الزيـادة مـن احلـديث          (:والطوسي بزيادة عما رواها الكليين بقوله     

هـذيب  ، ومـن األمثلـة أيـضا مـا رواه الـشيخ يف الت     )الحتياجها إىل التأويل والسـتلزامها التطويـل   
عـن  أيـده اهللا تعـاىل،  ] املفيـد [أخربين الشيخ : قالجعفر حممد بن احلسن الطوسي    وأب: ١/٢٦١

، عـن العمركـي بـن علـي    عن حممد بن حيىي،عن حممد بن يعقوب،  أيب القاسم جعفر بن حممد،    
سألته عن الرجل يصيب ثوبه خرتير فلم يغسله فـذكر وهـو يف صـالته      :عن علي بن جعفر قال    

إن كان دخل يف صالته فليمض وان مل يكن دخل يف صـالته فلينـضح مـا            : به؟ قال كيف يصنع   
ر عليهمـا  عفَـ جى بـن وسـ مأي أخـاه  -هسـألت و [أصاب من ثوبه إال أن يكون فيه أثر فيغـسله،        

فقـد روى الـشيخ   ،]اٍترمعبسلُغسي: ؟ قالبِهصنعي كيف إناٍءمن   بِرش يٍرِرتعن خِ -السالم  
كـره أن  ه ممـا ي وغـري واجلـسد الكلب يصيب الثـوب   باب  (كليين صدر احلديث يف الكايف يف باب        ال
يموألن القسم الثاين من الرواية يتعلق باخلرتير فقد حذفه الشيخ منها)شئ منهس ،.

أنيظهر ممـا ذكـره النجاشـي وغـريه     : (٣/٢٤٩قال السيد مرتضى العسكري يف معامل املدرستني       ) ٢(
كمـا نـسمي   ،"الكليين " باسم مؤلفه   كان يسمى أحياناً  " الكايف  " تاب كما كان يسمى باسم      الك

)."الطربي" تأليف الطربي باسم مؤلفه " تاريخ األمم وامللوك " حنن اليوم أحيانا كتاب 
.٤/٢٠٣من ال حيضره الفقيه ) ٣(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٠٧..........................................................................................الكايفمستدرك

والسيد ابـن طـاووس يف   ،)٢(هوابن شهرآشوب يف مناقب،)١(النجاشي يف رجاله 
أضف إليه أن الكايف هو الكتاب الوحيد الذي وصل إلينا من بني ،)٣(مصنفاته

دون أن يعـين   ،الكتب األخرى للكليين كرسائل األئمة وتعبري الرؤيا وأمثاهلمـا        
ذلك أن كل الروايات اليت جاءت يف هذا املستدرك كانت موجودة يف النـسخة          

.األصلية لكتاب الكايف

أما األدلة العلمية اليت تثبت نسبة روايات هذا املستدرك أليب جعفر حممد 
:بن يعقوب الكليين فهي واحدة من اثنني

بـأن  ،)أي طبقة الكلـيين يف احلـديث  (داللة الرواي واملروي عنه  :األول
واملروي عنـه مـن مـشاخيه الـذين        ،يكون الراوي من تالمذة الكليين املعروفني     

.عنهماعتاد الرواية 

،صــراحة يف الــسند) حممــد بــن يعقــوب الكلــيين(أن يــرد اســم :الثــاين
وباعتبار أنه ال يوجد يف الرواة املعروفني من يـشترك امسـه الكامـل ولقبـه مـع                  

فستكون هذه قرينة مؤكدة على نسبة الرواية للكليين حىت ولو كانـت    ،الكليين
املعـرفني بروايـة الكلـيين    الرواية مرسلة أو كان الرواي أو املروي عنه من غـري         

وعـدم احتماليـة   ،شريطة اشتراكهم يف الطبقـة   ،عنهم أو روايتهم عن الكليين    
وقـد  ،أو حـصول اخلطـأ مـن النـساخ    ،اشتباه صـاحب الكتـاب مـع راٍو آخـر      

.٣٧٧رجال النجاشي ) ١(
.٣/٢٧٨، ٢/٢٧٥مناقب ابن شهرآشوب ) ٢(
.٣٠٥، ٢٩٢، ٢٢٧فتح األبواب : انظر مثالً)٣(
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اعتمدنا ااميع احلديثية املعول عليها كالوسائل والبحار يف توثيق نسبة الرواية 
.لثقة اإلسالم الكليين

-أمهلنا بعض الروايات اليت نسبتها بعض املصادر املتـأخرة للكـايف              وقد
لعدم وجود داللة علمية على صـحة نـسبتها للـشيخ           -وهي غري موجودة فيه     

ولو أردنا حشو الروايات حشواً ،بل ولقيام القرائن على عكس ذلك،الكليين
!الرتفع رصيد هذا املستدرك من األحاديث إىل الضعف

ِّـستدرك الكاَّـواألخالقية علمية األهمية ال

،أن هذا املستدرك جمموع من روايات أهل البيت علـيهم الـسالم            :أوالً
وأن معظـم رواياتـه صـحيحة وموافقـة          السـيما فهو مهم من الناحية العلميـة       

أضـف إىل ذلـك تنـوع    ،لكتاب اهللا تعـاىل وسـنة أهـل البيـت علـيهم الـسالم        
.ه الرواياتاألبواب املعرفية اليت تناولتها هذ

مـن  ،إن هذا املشروع جزء من الوفاء ورد اجلميل لشيخنا الكلـيين     :ثانياً
خالل الوقـوف عـن كثـب علـى جهـوده العلميـة يف نقـل األحاديـث وحفـظ                 

.ونقل تواقيع اإلمام املهدي عليه السالم،أسانيدها

تسليط الضوء على جوانـب أخـرى مـن الشخـصية العلميـة لثقـة         :ثالثاً
ومـا   ،ومتبنياته الفكريـة الـواردة يف روايـات هـذا املـستدرك            ،الكلييناإلسالم  

.حتمله من مدلوالت عقدية وفقهية وأخالقية

التعرف أكثر علـى مـشايخ الكلـيين وتالميـذه وأسـانيده املتـصلة               :رابعاً
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وهو ما يـساعد البـاحثني واملختـصني يف التـراجم            ،باملعصومني عليهم السالم  
اكتشفنا يف هذا املستدرك ،فعلى سبيل املثال،قيق األسانيدوالسري التارخيية وحت

أمحـد بـن   :وهـم ،ستة من مشايخ الكليين الذين مل يرو عنهم يف كتاب الكايف      
أمحد بن إبـراهيم    ،،علي بن إبراهيم العلوي اهلامشي اجلواين     ،يوسف الشاشي 

.اديالبغدإسحاق بن يعقوب ،أمحد بن احلسني العطار،)أبو حامد املراغي(

الوقوف على منهجية الـشيخ الكلـيين يف التعامـل مـع روايـات          :خامساً
واالقتـصار يف الروايـات      ،الكايف وإخراجها كقيامه حبذف األحاديـث املكـررة       

.الطوال على موضع الشاهد

ــنقص والــسقط احلاصــلني يف نــسخ الكــايف   :سادســاً ــى ال الوقــوف عل
.تارخيية اليت مرت ا هذه النسخاملتداولة اليوم مما يساعد يف فهم املراحل ال

يــساهم هــذا املــستدرك يف توضــيح بعــض النــصوص الروائيــة  :ســابعاً
فقد رويناها يف هذا املستدرك بزيادات مهمة أو مبتون      ،الواردة يف كتاب الكايف   

.)١(أكثر وضوحاً من تلك املروية يف الكايف

مشايخ الكليني َّـ هذا اِّـستدرك 

شيخنا لـ تدرك الـشريف أن مثـة مـشايخ آخـرين      فت روايات هذا املس   شك
كمـا  ،أكثر الروايـة عنـهم يف كتابـه الكـايف      نري أولئك املعروفني الذي   غالكليين  

أظهرت إحصائية الروايات أن الشيخ الكليين حافظ على نسق التحـديث عـن    

. يراجع على سبيل املثال باب النص على األئمة االثين عشر وباب األذان واإلقامة) ١(
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فــأكثر التحــديث عـن الــبعض كعلــي بــن إبـراهيم وحممــد بــن حيــىي   ؛مـشاخيه 
أمسـاء مـن     أيتوفيما يـ   ،ليل احلديث عن البعض اآلخر    واقتصر على ق   ،العطار

ــ     ــهم عن ــا ترمجت ــد ذكرن ــستدرك وق ــذا امل ــرهم يف ه ــانيد  دورد ذك ــق أس حتقي
:الروايات

مشايخه الذين روى عنهم في كتاب الكافي:أوالً

،صـاحب التفـسري  ،القمـي  ،أبو احلسن  ،علي بن إبراهيم بن هاشم     -١
.رواية) ١٨(وقد روى عنه :ه٣٠٧تويف بعد سنة 

ت حبـدود    ،األشـعري القمـي   ،أبـو جعفـر   ،العطـار  ،حممد بن حيىي  -٢
.رواية) ١٤(وقد روى عنه :ه٣٠٠

املعـروف  ،الكلـيين ،الـرازي ،علي بن حممـد بـن إبـراهيم بـن أبـان           -٣
.)١(رواية) ١٤(وقد روى عنه :ه٣٢٨تويف سنة ،يكىن أبا احلسن،النبِع

ويعـد  ،ه٣٠٥تويف بعد سنة ،أبو حممد ،اهلمداينءالقاسم بن العال  -٤
.روايات) ٦(روى عنه :من الوكالء املمدوحني لإلمام املهدي عليه السالم

٣٠٦ت،القمـي  ،األشـعري  ،أبو علـي   ،أمحد بن إدريس بن أمحد    -٥

والعجيب أن السيد اخلوئي رمحه اهللا ذكر يف ترمجة عالن الكليين أنه مل يظفر برواية للكلـيين عنـه        ) ١(
وعلـى ذلـك   : (١٣/١٣٧معجـم رجـال احلـديث    يف) علي بن حممد بن إبـراهيم     (فقال يف ترمجة    

فعلي بن حممد املعروف بعالن من مشايخ الكليين، ولكنه مل نظفر ال يف الكايف وال يف غريه بروايـة    
، وهو غريب جداً ؛ لكثـرة مـا يرويـه الـشيخ الكلـيين عـن خالـه وشـيخه                 )حممد بن يعقوب عنه   

. ات هذا املستدرك شاهدة بذلكعالن الكليين سواء يف كتاب الكايف أم يف غريه، ورواي
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.روايات) ٤(وقد روى عنه ،ه

،حممد بن أمحد بن حيىي بن عمران بن عبد اهللا بـن سـعد بـن مالـك         -٦
.روى عنه رواية واحدة:ه٢٨٠تويف حبدود ،األشعري،جعفرأبو 

حمـد بـن   املعروف مب،ساكن الري،جعفر األسدي الكويفحممد بن  -٧
.روى عنه روايتني،ه٣١٢ت،أيب عبد اهللا

صاحب كتاب ،األعرج القمي،أبو جعفر،حممد بن احلسن الصفار   -٨
.روى عنه روايتني،ه٢٩٠بصائر الدرجات املتوىف 

،أبو القاسم،علي بن حممد بن بندار   هو  ،علي بن حممد بن عبد اهللا     -٩
.رواية واحدةروى عنه

.روى عنه رواية واحدة،احلسني بن احلسن احلسين-١٠

كتاب الكافيالذي لم يرو عنهم فيمشايخه :ثانياً

اكتشفنا يف هذا املستدرك جمموعة من املـشايخ الـذين مل يـردوا يف كتـاب             
:وهم،ومل تذكرهم كتب التراجم ضمن مشايخ ثقة اإلسالم الكليينالكايف

.رواية واحدةروى عنه ،جمهول،أمحد بن يوسف الشاشي-١

روى عنـه    ،ثقـة باالتفـاق   ،علي بن إبراهيم العلوي اهلامشي اجلواين      -٢
.رواية واحدة

ي ممدوح من قبل اإلمـام املهـد  ،أبو حامد املراغي،أمحد بن إبراهيم  -٣
.رواية واحدةروى عنه ،عليه السالم
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.رواية واحدةروى عنه ،جمهول،أمحد بن احلسني العطار-٤

روى عنـه    ،يقـال إنـه أخـو الكلـيين       ،البغـدادي إسحاق بن يعقوب     -٥
.روايتني

فهيَّـ هذا اِّـستدرك ة دَّأما روايته عن الِع

،روايـات ) ٣(روى عنـهم  :عدة من أصحابنا عن سـهل بـن زيـاد          -١
،وكلينيان رازيـان   ،قمي واحد  ،ذكر بعض احملققني أن رجال هذه العدة أربعة       

،حممد بن عقيل الكليين    ،عالن الكليين (:وهم ،وكويف واحد ساكن يف الري    
وحممـد بـن جعفـر األسـدي الكـويف نزيـل            ،حممد بـن احلـسن الـصفار القمـي        

.)١()الري

،رواية واحدة،قيبن خالد الربعدة من أصحابنا عن أمحد بن حممد -٢
حفيده أمحـد بـن   (وهم  :وواحد كويف  ،ستة من قم   ،ورجال هذه العدة سبعة   

علي بن إبراهيم بن هاشـم  ،علي بن حممد بن عبد اهللا الربقي      ،عبد اهللا الربقي  
مشترك بني أيب ،وحممد بن جعفر ،علي بن احلسني السعدآبادي القمي     ،القمي

.)٢()س الرزا خال أيب غالب الزراريوأيب العبا،احلسني األيدي ساكن الري

منــهم أمحــد بــن إدريــس وحممــد بــن حيــىي عــن عــدة مــن أصــحابنا -٣
،ومل يرد ذكرهـا يف الكـايف أبـداً        ،وهذه العدة جمهولة   ،رواية واحدة  ،العمركي

.وإمنا ذكرها ابن قولويه يف كامل الزيارات
.٤٢، ص٨السنة -١٦العدد : جملة علوم احلديث) ١(
.٢٦املصدر السابق ص) ٢(
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تالميذ الكليني َّـ هذا اِّـستدرك
)١(

دأن الكلـيين حـدث لـبعض الـرواة عنـ           املستدركيظهر من روايات هذا     
وإن كـان القـسم      ،يف اية عمـره الـشريف     قدومه العراق واستقراره يف بغداد      

وأبرز هؤالء ،األعظم من أحاديثه نقلت عنه يف مدن إيران كمدينيت الري وقم
:الرواة هم

صـاحب  ،القمـي ،أبـو القاسـم    ،حممد بن جعفر بن موسى قولويـه       -١
.رواية) ٢٢(روى عن الكليين :هـ٣٦٨املتوىف ) الزياراتكامل(كتاب 

عليـه  (وهو من مشايخ الـصدوق  ،بن حممد بن عصام الكليين   حممد -٢
ــ ٣٥٠تويف بعد سنة   ،)الرمحة ) ١٨(روى عـن الكلـيين يف هـذا املـستدرك     :ه
.رواية

وقـد يعـرب   ،أبـو القاسـم  ،علي بن أمحد بن حممد بن عمران الـدقاق   -٣
والظاهر احتـاد  ،بن حممد بن موسى الدقاق أو علي بن امحد الدقاق         عنه بعلي   

.روايات) ٨(وقد روى عنه ،اجلميع

علي بن العبـاس اجلـراذيين   وقد ذكره النجاشي يف ترمجة     ) ابن أيب رافع  (من تالمذة الكليين أيضاً     ) ١(
بـن يعقـوب، عـن حممـد     أخربنا احلسني بن عبيد اهللا، عن ابن أيب رافع، عن حممد       : قالالرازي،  

، ٢٥٥رجـال النجاشـي   -حدثنا علـي بـن العبـاس بكتبـه كلـها      : بن احلسن الطائي الرازي قال   
: قـال النجاشـي  ،أبو احلـسني العقرائـي التمـار    إسحاق بن احلسن بن بكران،    ومن تالمذته أيضاً    

عنـه،  كثري السماع، ضعيف يف مذهبه، رأيته بالكوفـة وهـو جمـاور، وكـان يـروي كتـاب الكلـيين                 
له كتاب الرد على الغالة، وكتاب نفي السهو عـن  . وكان يف هذا الوقت علوا فلم أمسع منه شيئا 

.٧٤رجال النجاشي -النيب صلى اهللا عليه وآله، وكتاب عدد األئمة 
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مستدرك الكايف...........................................................................................١١٤

املفـضل أبـو الـشيباينّ، اللّـه عبيـد بـن حممـد بـن اللّـه عبدبنحممد-٤
وقد يعرب عنه مبحمـد بـن عبـد اهللا بـن             ،)هـ٣٨٧-٢٩٧(بغدادنزيلالكويفّ،

.روايات) ٥(ين روى عن الكلي:املطلب الشيباين

ــن جعفــر -٥ ــراهيم ب ــن إب ــو عبــد اهللا النعمــاين ،الكاتــب،حممــد ب ،أب
،وهو أحد كتاب نسخ الكـايف ،)الغيبة(املعروف بان أيب زينب صاحب كتاب  

.الكليين روايتنيروى عن:هـ٣٨٠ت 

روى عـن    :مـن مـشايخ الـصدوق      ،حممد بن علي ماجيلويه القمي     -٦
.الكليين رواية واحدة

روى عـن الكلـيين   :من مشايخ الـصدوق ،حممد بن موسى املتوكل   -٧
.رواية واحدة

روى عن :من مشايخ الصدوق،أبو حممد  ،احلسن بن أمحد املؤدب    -٨
.الكليين رواية واحدة

روى عـن الكلـيين     :من مشايخ الصدوق   ،علي بن عبد اهللا الوراق     -٩
.رواية واحدة

مـن  :٣٨٥ت،الشيباين،كربيالتلع ،أبو حممد  ،هارون بن موسى   -١٠
.ولعلها مرسلة،روى عن الكليين رواية واحدة:تالمذة الصدوق

روى ،مـن مـشايخ املفيـد   ،أبو جعفـر ،حممد بن احلسني البزوفري    -١١
.عن الكليين رواية واحدة
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١١٥..........................................................................................الكايفمستدرك

روى عـن الكلـيين روايـة      :العطـار  ،أبو احلـسني   ،أمحد بن احلسني   -١٢
.واحدة

روى عـن الكلـيين روايـة    :ن شـعيب اجلـوهري  احلسني بن صاحل ب  -١٣
.واحدة

لــه عــن ،)٣٨١ت(الــشيخ حممــد بــن علــي بــن بابويــه الــصدوق -١٤
.الكليين رواية واحدة صرح فيها بالتحديث

أمحد بن حممـد بـن حممـد بـن سـليمان بـن احلـسن بـن          ،أبو غالب -١٥
ــ ٣٦٨-٢٨٥(بـن سنـسن الـزراري        أعـني اجلهم بن بكري بـن     لـه روايـة   ،)ه

.واحدة

مصادر الدرجة األوُّـ 

من الطبيعي جـداً أن يتكـرر ذكـر احلـديث يف أكثـر مـن مـصدر حـديثي             
أو تكـرر ذكـره يف       ،منها احتمال نقلـه مـن رواة متعـددين         ،العتبارات عديدة 

املوسوعات احلديثية كوسائل الشيعة وحبار األنوار ومستدرك الوسائل وجامع         
جبمع ما ورد يف الكتب واألصول القدميـة    أحاديث الشيعة وأمثاهلا اليت اهتمت      

.من األحاديث وتبويبها ليصلح االستفادة منها

لقد حرصـنا يف هـذا املـستدرك علـى أن نـذكر أقـدم املـصادر للحـديث                   
وأقرا لثقة اإلسالم الكليين باعتبارها تسلط الضوء على أقصر الطرق لتلقـي            

مسيناهـا مبـصادر الدرجـة    وقـد أ ،احلديث من الشيخ الكليين رضـوان اهللا عليـه        
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:األوىل وهي كما يلي حبسب قدمها التارخيي

،للشيخ حممد بن جعفر بن موسى قولويـه        )كامل الزيارات (كتاب   -١
.ه٣٦٨املتوىف ،القمي،أبو القاسم

أبو عبد ،الكاتب،حممد بن إبراهيم بن جعفرللشيخ )كتاب الغيبة(-٢
.ه٣٨٠ت ،باملعروف بابن أيب زين،النعمايناهللا

مؤلفات الشيخ الصدوق حممد بن علي بن موسى بن بابويـه القمـي    -٣
وقد نشري إىل أكثر مـن مـصدر عنـدما يتكـرر ذكـر       ،ه٣٨١املتوىف  ) رمحه اهللا (

وقد نقلنا كثرياً من روايات هذا املـستدرك مـن         ،احلديث يف غري واحد من كتبه     
:تلكم الكتب النفيسة

،)علـل الـشرائع   (،)اخلـصال (،)معاين األخبـار  (،)التوحيد(،)األمايل(
.)من ال حيضره الفقيه(،)كمال الدين(،)عيون أخبار الرضا عليه السالم(

للـشيخ علـي بـن    )كفاية األثر يف النص على األئمة االثين عـشر        (-٤
.ه٤٠٠اخلزاز القمي الرازي املتوىف حممد بن علي

النعمـان التلعكـربي املتـوىف    مؤلفات الشيخ املفيد حممد بن حممد بـن     -٥
:ومنها،ه٤١٣

.)املزار(،)األمايل(،)اإلرشاد(

،ه٤٦٠أيب جعفر حممد بن احلسن املتـوىف      مؤلفات الشيخ الطوسي   -٦
:وتشمل
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١١٧..........................................................................................الكايفمستدرك

ـذيب األحكـام يف     (،)االستبصار يف ما اختلف من األخبار     (،)الغيبة(
.)األمايل(،)شرح املقنعة للشيخ املفيد

أيب جعفر حممد بن جرير بن رستم الطـربي         للشيخ   )ل اإلمامة دالئ(-٧
.القرن اخلامس اهلجرياملتوىف يف

الـشعراين املتـوىف     حسني بن عبد الوهاب   للشيخ   )عيون املعجزات (-٨
.اخلامسيف القرن

أيب علـي الفـضل بـن احلـسن     للشيخ  )إعالم الورى بأعالم اهلدى   (-٩
.جريأعالم القرن السادس اهلالطربسي من

املتـوىف   لشيخ أبو عبد اهللا حممد بن جعفـر املـشهدي         ل )كتاب املزار (-٩
.ه٦١٠حبدود 

أيب احلديــد املعتــزيل املتــوىف للمحــدث ابــن )شـرح ــج البالغــة (-١٠
.ه٦٥٦

للسيد أيب القاسم رضي الدين    )إقبال األعمال (،)فالح السائل (-١١
-.ه٦٦٤املتوىف موسى بن جعفر بن حممد بن طاووس احلسينعلي بن

للشيخ حممد بن علي )وايل اللئايل العزيزية يف األحاديث الدينيةع(-١٢
.ه٨٨٠اإلحسائي املعروف بابن أيب اجلمهور املتوىف سنة بن إبراهيم

لمحدث الشيخ حممد ل)وسائل الشيعة يف حتصيل مسائل الشريعة(-١٣
.هـ١١٠٤احلر العاملي املتوىف سنة بن احلسن
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حممد باقر للشيخ)اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهارحبار األنوار (-١٤
.ه١١١١املتوىف السي

.هـ١١٣٠للشيخ عبد اهللا البحراين املتوىف سنة )عوامل العلوم(-١٥

)محمد بن يعقوب(تمييز الشيخ الكليني عن بقية من اسمه 

ــسألة       ــال مـ ــديث والرجـ ــم احلـ ــة يف علـ ــث املهمـ ــن املباحـ ــز (مـ متييـ
هـل هـو    ) حممد بن يعقـوب   (ويعنينا منها متييز الراوي املسمى       ؛)١()املشتركات

فإن ذلك التمييز مهـم جـداً إلدراج الروايـة           ؟ثقة اإلسالم الكليين أم راٍو آخر     
.ضمن جمموع روايات هذا املستدرك

املـشترك وهـو مـا كـان أحـد      : (٥١ص" دراسـات يف علـم الدرايـة      "يقول علي أكرب غفاري قي      ) ١(
وال بـد مـن التمييـز لتوقـف معرفـة      . وأمثلة ذلك كثرية. كا بني الثقة وغريهرجاله أو أكثرها، مشتر 

والتمييز تارة بقرائن الزمان، وأخرى بالراوي، وثالثة باملروي عنه، وغـري ذلـك     . حال السند عليه  
وقد صنفوا يف متييز املشتركات كتبا ورسائل، وأتعبوا أنفسهم يف ذلك، جـزاهم اهللا       . من املميزات 

، ويقول جعفر سبحاين يف كليـات يف علـم الرجـال    )خريا، ولعلنا نوفق للكالم يف ذلكتعاىل عنا   
بني ثقـة يـركن إليـه، وضـعيف        . إن أمساء كثرية من الرواة مشتركة بني عدة أشخاص        : (١٤٠ص

. يرد روايته، وعنـدما يالحـظ املـستنبط األمسـاء املـشتركة يف االسـناد ال يقـدر علـى تعـيني املـراد                    
، "متييـز املـشتركات   " الرجاليون إىل تأسيس فرع آخر لعلـم الرجـال أمسـوه ب          وألجل ذلك عمد    
ولـذلك جيـب علـى املـستنبط يف تعـيني      " متييز املشتركات للعالمة الكاظمي   " أمهها وأعظمها هو    

، ولواله ملا احنلـت العقـدة، غـري    "متييز املشتركات " املراد من األمساء املشتركة، إىل مراجعة فصل  
من كتب الرجال فاقدة هلذا الفرع، وإمنا يذكرون األمساء باآلبـاء واألجـداد، مـن دون أن       أن كثريا 

ولقد أدخل العالمـة املامقـاين مـا كتبـه العالمـة الكـاظمي يف       . يذكروا ما مييز به املشترك عن غريه   
، ك الـنقص إىل أكثـر الكتـب الرجاليـة       رجاله، وبذلك صار كتابا جامعا بالنسبة، وقد تطـرق ذلـ          

).جل أا الفت على ما رمسه القدماء على ترتيب احلروف اهلجائية، دون ترتيب الطبقاتأل
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:إن عندنا جمموعة حاالت،ويف ذلك نقول ومن اهللا التوفيق

ويف ،)حممد بن يعقـوب الكلـيين  (فيقال ،واللقبأن يذكر االسم   :أوالً
ألننـا حبثنـا   ؛هذه احلالة ال شك ان املقصود هو الشيخ الكليين صاحب الكـايف    

فلم جند أحداً ،يف كتب احلديث والرجال والسرية والتاريخ والتفسري واألنساب
.إال ثقة اإلسالم رمحه اهللا،حيمل هذا االسم واللقب

وهذه احلالـة    ،)أبو جعفر الكليين  (فيقال   ،ية واللقب أن يذكر الكن   :ثانياً
فلم نعـرف  ،الكايف تدل بشكل قطعي على الشيخ الكليين صاحب       ،كسابقتها

.من الرواة من يشترك معه بالكنية واللقب

أبـو جعفـر حممـد    (فيقال ،أن تذكر الكنية مع االسم أو اللقب     :ثالثاً
على شيخنا ثقة اإلسـالم رمحـه   أما يف األسانيد الشيعية فتدل   ،)بن يعقوب 

أمـا يف اسـانيد   ،لعدم وجـود مـن يـشترك معـه باالسـم والكنيـة عنـدنا             اهللا
ــة وهــذا االســم   ــون هــذه الكني ــة حيمل ــاك جمموعــة مــن الرواي ،العامــة فهن

ــان طــرق  ،وجلــهم مغمــور،بعــضهم مــشهور ــم مــع بي وحنــن نــذكر أمهه
:متييزهم

ألنـه معـروف يف      ؛هـم وهـو م   ،رجيالفَيعقوببنحممد،جعفرأبو.١
فقـد   ،ولكونه قريـب الطبقـة مـع الـشيخ الكلـيين           ،)١(كتب الرجال واألنساب  

) ٢٨٩ت  (الدمـشقي أيـوب بـن سـليمان عـن يروي،هـ٢٧٠تويف بعد سنة    
أبوالصباغبنأمحدبنعباسو ،الدواليبعنهروى،)٢٤٣(املديينبنوعلي

.٧/١٤٠، تقريب التقريب ٧/٨٦إكمال الكمال ) ١(
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.)٢(كما يعرف بالصويف،)١(يعرف الزاهد،مات بالرملة،)٣٢٦ت(الفضل

لـيس بـذاك    ،)٣(]الغـساين [حبيـب بـن يعقـوب بـن حممد،جعفرأبو. ٢
يروي عـن    ،وهو أيضاً قريب الطبقة من الكليين      ،كان يسكن دمشق   ،املشهور

مد بن جعفر بن حممد بـن  روى عنه حم.)٢٦٤ت(أمحد بن عبد اهللا بن ميمون     
.)٣٢٨ت(أبو العباس النمريي هشام

فهـو  ،)الكلـيين (فـإذا ذكـر الـراوي بلقـب     ،كر اللقب فقط أن يذ  :رابعاً
وبـني خالـه املعـروف بعـالن       ،صـاحب الكـايف   ) حممـد بـن يعقـوب     (مردد بني   

وبدرجة أقل ميكن أن يطلق على حممد بن حممـد بـن عـصام الكلـيين             ،الكليين
وهـو شـيخ حممـد    (وحممد بن عقيل الكليين ،)تلميذ حممد بن يعقوب الكليين  (

أما يف أسانيد العامة فمن النادر ،هذا يف األسانيد الشيعية،)كليينبن يعقوب ال
وعليـه فـورود لفـظ    ،أن يذكر أحد الرواة ذا اللقب دون ذكر امسـه أو كنيتـه    

يدل قوياً على شيخنا أيب جعفـر حممـد بـن يعقـوب صـاحب كتـاب        ) الكليين(
ل ابـن   يقـو  ،لو دلت قرائن الزمـان واملكـان علـى شخـصيته           السيماو ،الكايف
ابن يعقوب الكليين الرازي من     فهو أبو جعفر حممد   .. .لكليينوأما ا (:ماكوال

.)٤()فقهاء الشيعة واملصنفني يف مذهبهم

-وهـذه   ،)حممـد بـن يعقـوب     (فيقـال    ،أن يذكر االسـم فقـط      :خامساً

.٧/٦٧توضيح املشتبه ) ١(
.٤/٣٦٠األنساب للسمعاين ) ٢(
.٦/٣٥٧تاريخ دمشق ) ٣(
.٧/١٨٦إكمال الكمال ) ٤(
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فإننا ال نبالغ إذا قلنـا إن العـشرات مـن الـرواة مـن       ،أصعب احلاالت  -نسبياً  
وال شـك ان  ،)حممـد بـن يعقـوب   (ب والطبقات يعرفـون باسـم      خمتلف املذاه 

وهو أمر يـسهل علـى اخلـبري      ،أو طبيعة اإلسناد   ،التمييز سيكون بداللة الطبقة   
) حممـد بـن يعقـوب   (وفيما يأيت أهم الرواة الذين يعرفون باسم  .احملقق إدراكه 

:ويشتركون أو يقربون من طبقة شيخنا ثقة اإلسالم الكليين

:األصم،حممد بن يعقوب بن يوسف،عباسأبو ال. ١

،الثقة،املفيد،االمام(:عرفه الذهيب قائالً،وحمدثيهانيسابورشيوخمن
،سـنان بنمعقلبنيوسفبنيعقوببنحممد،العباسأبو،املشرقحمدث

،األصـم لـه يقـال انيكـره وكـان ،،النيسابوري،املعقلي،موالهم،األموي
كـان حـىت استحكممث،الرحلةمنجميئهبعدالصممبهظهرامنا:احلاكمقال
:يقـول مسعتـه مدافعـة بـال عـصره حمـدث وكـان :قال.احلماريقيسمعال

بـن سـليمان وأسـيد    مسع بأصبهان من هارون بن هـارون    .. .٢٤٧سنةولدت
ومبـصر مـن ابـن عبـد احلكـم      ،ومبكة من أمحد بن شـيبان الرملـي     ،بن عاصم 

وبعسقالن مـن أمحـد   ،ر وإبراهيم بن منقذ وبكار بن قتيبة والربيع وحبر بن نص   
وبدمشق من ابـن مـالس   ،وببريوت من العباس بن الوليد ،بن الفضل الصائغ  

مـد بـن عـوف    عتبـة احلجـازي وحم  وحبمـص مـن أيب   ،ويزيد بن عبـد الـصمد     
وبالرقـة مـن حممـد بـن علـي بـن            ،احلـافظ أىب أميـة     وبطرسـوس مـن    ،الطائي
احلسن بن علي بـن عفـان وسـعيد بـن حممـد احلجـواين                وبالكوفة من  ،ميمون

وببغداد من زكريا بن حيىي  ،صاحب ابن عيينة وأمحد بن عبد اجلبار العطاردي       
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مستدرك الكايف...........................................................................................١٢٢

حـدث عنـه احلـاكم      . .،ر ابن املنادى والـدوري والـصاغاين      جعف املروزي وأيب 
وأبـو  ،وحيىي ابن إبراهيم املزكـى ،وأبو عبد الرمحن السلمي    ،وابن منده فأكثر  

وأبـو صـادق    ،وحممد بن إبـراهيم اجلرجـاين     ،وأبو سعيد الصرييف  ،احلريي بكر
وعبـد  ،وأبو بكر حممـد بـن حممـد ابـن رجـاء       ،حممد بن أمحد بن أيب الفوارس     

وأبو زيـد عبـد الـرمحن بـن     ،وابن حممش الزيادي،الرمحن بن حممد بن بالويه   
حممـد  وأبـو سـعيد مـسعود بـن         ،وحممـد بـن حممـد بـن بالويـه         ،حممد القاضي 

وإسـحاق بـن   ،وأمحد بن حممد النوقاين   ،ان التاجر واحلسني بن عبد  ،اجلرجاين
وأبو بكر حممـد بـن علـي         ،وعلي بن حممد بن حممد الطرازي     ،حممد السوسي 

،سني بـن أمحـد املعـاذي   واحلـ ،وأمحد بن حممد بن احلـسني الـسليطي       ،بن حيد 
.)١()هـ٣٤٠ستسنةاآلخرربيعيفتويف

يوخه وتالمذتـه احـد يـشترك مـع شـيوخ او تالمـذة           لـيس يف شـ     :أقول
إضافة إىل أن هذا ،فيكون متييزمها بداللة الراوي واملروي عنه،الشيخ الكليين 
وحـىت مـا ورد مـن        ،يكثر حديثـه يف كتـب العامـة وأسـانيدهم          ،الرجل عامي 

.)٢(رواياته القليلة يف بعض كتب الشيعة فهي بأسانيد أهل اخلالف

األخرمابن،حممد بن يعقوب بن يوسف،أبو عبد اهللا. ٢

،الــشيباين،يوســفبــنيعقــوببــنحممــد،اهللاعبــدأبــو،احلــافظهــو

.٨٦٤-٣/٨٦٠تذكره احلفاظ ) ١(
، ويـروي  ٢٩٢، معـاين األخبـار      ١٧١، كمال الـدين     ٥٤٦،  ٣٦٤اخلصال  : انظر روايته مثالً يف   ) ٢(

.عنه الشيخ الصدوق بواسطة واحدة كما الكليين
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١٢٣..........................................................................................الكايفمستدرك

وهو ،هـ٢٥٠سنةولد،الكرماينبابنأبوهويعرفاألخرمابن،النيسابوري
ــهبــذلك يقــرب أيــضاً مــن طبقــة الــشيخ الكلــيين   االمســعوالرحــلمــالكن

وحممـد ،السعدياهللاعبدبنوإبراهيم،يلاهلالاحلسنبنعليمسع،بنيسابور
بكـر أبـو عنهروى،،وآخرينالذهليحممدبنوحيىي،الفراءالوهابعبدبن
بنوحيىي،احلاكماهللاعبدوأبو،الفقيهحممدبنوحسان،الصبغيإسحاقبن

.)١(مندهبنإسحاقبنوحممد،املزكىإبراهيم

انيده ختتلف عن أسانيد شـيخنا      وأس ،وهذا الرجل أيضاً من رواة العامة     
ولذلك فالتمييز بينهما سهل بداللة الراوي واملروي ،الكليين رضوان اهللا عليه 

.عنه

.٥/٨٦٤تذكرة احلفاظ ) ١(
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١٢٤

عملنا يف حتقيق الروايات
مع ذكر أقدم مصدر هلـذه       ،التحقق من نسبة الرواية لشيخنا الكليين      -١
.وختريج الرواية يف اامع احلديثية املعروفة،الرواية

حرصنا على تبويب الروايات وفق تبويب الشيخ الكلـيين يف كتـاب        -٢
كمـا قمنـا     ،)مـستدرك الكـايف   (الكايف لتكون أكثر فائدةً وأكثر مالئمةً لعنوان        

.حديثاً) ٩٠(بترقيم األحاديث إىل 

ــشيخ   -٣ ــسبتها إىل ال ــة ون تثبيــت اــاميع احلديثيــة الــيت ذكــرت الرواي
،وحبـار األنـوار    ،يـسة علـى كتـاب الوسـائل       وقد اعتمدنا بـصورة رئ     ،الكليين

ومدينة املعاجز ،وجامع أحاديث الشيعة،وبدرجة أقل على مستدرك الوسائل    
.وغريها حبسب وجود الرواية فيها،للسيد هاشم البحراين

ألن  ؛مل نركز كثرياً على ضبط اختالف النص بني املـصادر املختلفـة            -٤
صوص بقدر ما هو مجع للروايـات مـن   اهلدف من هذا الكتاب ليس حتقيقاً للن     

على أننا لو وجدنا اختالفاً كبرياً بني ،وحتقيق نسبتها للشيخ الكليين،مصادرها
.النصوص ميكن أن يؤثر يف سياق الكالم فإننا نشري إليه يف حمله
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١٢٥.....................................................................................حتقيق الرواياتيفعملنا

ــات    -٥ ــر الكلم ــصوصاً أواخ ــات وخ ــنص باحلرك ــبط ال ــع ،ض ووض
.عالمات التنقيط

،وتوضيح بعض النصوص أو املعلومـات   ،شرح الكلمات الغامضة   -٦
.وإزالة اللبس يف فهمها أو معناها

ليكون أكثر فائدة للقارئ مع أقل مقـدار        ) سنداً ومتناً (تنقيح النص    -٧
وقـد وضـعنا مـا أضـفناه مـن حـروف أو كلمـات بـني قوسـني                    ،من التصرف 

.لتمييزها عن النص األصلي[ ]معقوفتني 

وذكـر تـاريخ وفـام أو تقريـب         ،خمتصرترمجة رجال السند بشكل      -٨
مع التمييز بني الرواة يف حال تشابه األمساء قدر ما يـسمح بـه اجلهـد                 ،لوفام

.واإلمكان

ختريج اآليات وضبط نـصوصها وفقـاً للمـصحف الـشريف بروايـة             -٩
.حفص عن عاصم

.ومصادر التحقيق،وضع الفهارس ألهم مصادر الروايات-١٠

حول ما وصلنا من روايات الشيخ الكلـيين يف كتبـه   وضعنا ملحقاً  -١١
.االخرى ككتاب رسائل األئمة وتعبري الرؤيا

واحلمد هللا أوالً وآخراً
علي عبد الزهرة الفحام. د

الكوفة المقدسة-النجف األشرف 
.بحوار مسجد السهلة المعظم

.ه١٤٣٥شهر رمضان المبارك
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الفصل األول

مستدرك أصول الكايف
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١٢٩

اجلهلكتاب العقل و

قاييس اَِّـأي والرَّدع والِبباب 

حممـد بـن علـي بـن بابويـه          أبـو جعفـر     الـشيخ   :٣٢٤كمال الـدين     -١
:قـال رضي اهللا عنه )٢(حدثنا حممد بن حممد بن عصام الكليين:قال )١(القمي

حـدثنا  :قـال )٣(حدثنا القاسم بن العالء:حدثنا حممد بن يعقوب الكليين قال   

هو الشيخ الصدوق، أبو جعفر، حممد بن علي بن احلسني بن موسـى بـن بابويـه القمـي، الـذي          ) ١(
اء اإلمام املهدي وأبيه العسكري عليهمـا الـسالم، صـنف ثالمثائـة       استفاض النقل أنه مولود بدع    

من الكتب األربعة الـيت عليهـا االعتمـاد يف الفقـه عنـد      ) فقيه من ال حيضره الفقيه(كتاب، وكتابه  
الشيعة اإلماميـة، مل يـصل مـن كتبـه إال بـضعة عـشر كتابـاً، وكـان رمحـه اهللا مـن ثقـات الطائفـة                

. ه٣٨١وتويف يف سنة ه٣٠٥ورموزها، ولد بعد سنة 
-) ترضـى عليـه يف املـشيخة   -قـدس سـره   -من مشايخ الصدوق : (حممد بن حممد بن عصام  ) ٢(

.ه٣٥٠، وهو من تالمذة ثقة اإلسالم الكليين، تويف بعد سنة ١٨/٢٠٩معجم رجال احلديث 
سنة، وعد مـن  ١١٧تويف وله   . ثقة جليل من أجالء وكالء الناحية املقدسة      (:ءالقاسم بن العال  ) ٣(

، ويقـال أنـه   ه٣٠٥، ومات بعد سنة ٦/٢٥٠مستدركات علم رجال احلديث  -) الكليين مشايخ
. أدرك الرضا عليه السالم
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الكايفأصولمستدرك: الفصل األول......................................................................١٣٠

عن عاصم بن   ،)٢(حدثين علي بن إمساعيل    :قال )١(اعيل بن علي القزويين   إمس
ميد احلَ حعـن علـي بـن    ،)٥(عـن ثابـت الثمـايل   ،)٤(عن حممد بن قيس    ،)٣(اطن

ال وجـلَّ عـز اِدينإن:احلسني بن علي بن أيب طالب عليهم السالم أنه قال      
ـ يــبــالعقولِصاب ـ،الفاســدةِيسِيواملقــا،الباطلــةِواآلراءِ،صةِالناقـِ وال يـسليمِإال بالّتــ صاب،

أي والـر بالقيـاسِ ومـن كـان يعمـلُ   ،يدومـن اقتـدى بنـا هـ    ،مِلم لنـا سـ    فمن سلَّ 
لـَ هك، ومـن وحرجـاً ه أو نقـضي بــه ممـا نقولــُ يف نفـسه شــيئاً جــد،بالـذي أنــزلَ كفــر

السبعاملثاني والقرآنالعظيم،وهو ال يعلم.

 

:قـال  )٦(جعفر حممـد بـن احلـسن الطوسـي         وأب:٦٤غيبة الطوسي    -٢

إمساعيــل بــن علــي (ولعلــه متحــد ) القاســم بــن العــالء(وقـع يف أســانيد الــصدوق يــروي عنــه  ) ١(
اإلماميـة ل مـن قـدماء مـشايخ    شـيخ جليـ  : (٣/٣٩١، قال عنه األمني يف أعيان الشيعة     )فزاريال

والكليين يروي عنه بواسطة ولكـن بواسـطة طـول عمـره بقـي بعـد الكلـيين        متقدم على الكليين، 
).بعشر سنوات والظاهر أنه بعينه إمساعيل بن علي بن قدامة القزويين

الـذي قيـل بوثاقتـه، والـسندي       ) علي بن السندي  (وقيل هو   ) بن عيسى  علي بن إمساعيل  (لعله  ) ٢(
.قب إلمساعيلل

)٣ ()  أبو الفضل، موىل، كويف، ثقة، عـني، صـدوق، روى عـن أيب    ميد احلناط احلنفي،عاصم بن ح
.ه١٩١، تويف بعد ٣٠١النجاشي -) عبد اهللا عليه السالم

ثقة، عني، كويف، روى عـن أيب جعفـر، وأيب عبـد اهللا    : حممد بن قيس أبو عبد اهللا البجلي     (هو  ) ٤(
النجاشـي  -) ميـد احلنـاط  كتاب القـضايا املعـروف، رواه عنـه عاصـم بـن ح          عليهما السالم، له    

.ه١٥١، تويف سنة ٣٢٣
عليـه  (أبـو محـزة الثمـايل، روى عـن علـي بـن احلـسني         تـه ثابت بن دينار، وكني   (هو الثقة اجلليل    ) ٥(

.٨٥خالصة األقوال -) ه١٥٠، تومن بعده) السالم
ــي     ) ٦( ــن عل ــن احلــسن ب ــد ب ــر، حمم ــو جعف ــو أب ــايب  ه ــف كت ــي، مؤل ــام (الطوس ــذيب األحك  (

!
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١٣١........................................................................................واجلهلالعقلكتاب

،)٢(عـن حممـد بـن أمحـد    ،)١(عن حممد بن حيىي العطار،روى حممد بن يعقوب  
)٥(عن يونس بن عبد الرمحن  ،)٤(عن أمحد بن الفضل    ،)٣(عن حممد بن مجهور   

إال أحـد )٦(امـه وعليـه الـسالم ولـيس مـن ُق      ] وسـى بـن جعفـر     م[أبو إبـراهيم   مات:لقا

"
ولد يف شهر رمـضان سـنة   ومها من الكتب األربعة املعروفة، يعرف بشيخ الطائفة،      ) االستبصار(و

باملشهد ه ٤٦٠وتويف ليلة االثنني ثاين عشري احملرم من سنة   ه ٤٠٨، وقدم العراق سنة     ه٣٨٥
. ١٦٩رجال ابن داود ص-الشريف الغروي ودفن بداره 

يف زمانه، ثقة، عـني، كـثري     الشيعةشيخ  أبو جعفر، حممد بن حيىي، العطار، األشعري القمي       (هو) ١(
. ه٣٠٠النجاشي ت حبدود -) احلديث، له كتب

األشـعري، حممد بن أمحد بن حيىي بن عمران بن عبد اهللا بـن سـعد بـن مالـك،          أبو جعفر، (هو  ) ٢(
مـستدركات رجـال احلـديث    -) قدر، كثري الروايـة كان ثقة يف احلديث باالتفاق، جليل ال     :القمي

. ه٢٨٠، تويف حبدود ٦/٤٤٥
خاليـة مـن الغلـو    (هو أبو عبـد اهللا، العمـي، البـصري، وثقـه الـسيد اخلـوئي وذكـر أن رواياتـه            ) ٣(

، أدرك عصر اجلواد عليـه الـسالم وقيـل إن عمـره        ١٦/١٩١معجم رجال احلديث     -) والتخليط
. سنوات١١٠جتاوز 

احتاده مع أمحد بـن الفـضل اخلزاعـي وهـو واقفـي       ٢/٢٠٠السيد اخلوئي يف معجم رجاله       رجح) ٤(
من أصحاب الكاظم عليه السالم، ومل أجد دليالً يدعم هـذا التـرجيح، خـصوصاً والروايـة هنـا        

أن الـذي يـروي عـن    ٤٧٨واضحة يف ذم الواقفة وفضحهم، والذي وجدته يف علل الشراع ص          
. ومل أتبني حاله) املعروف بأيب عمر، طيبةأمحد بن الفضل (يونس هو 

يف مـوىل علـي بـن يقطـني بـن موسـى، كـان وجهـاً         أبـو حممـد، يـونس بـن عبـد الـرمحن،           (هو  ) ٥(
وروى عـن أيب  ،]ه١٢٥ت [، عظيم املرتلة، ولد يف أيام هشام بن عبـد امللـك      أصحابنا، متقدماً 

-) الم يـشري إليـه يف العلـم والفتيـا       وكان الرضا عليه الس   احلسن موسى والرضا عليهما السالم،    
.ه٢٠٨النجاشي، تويف سنة 

القُوام مجع قائم ككفار وكافر، وهم الـوكالء القـائمون بـأمور الوقـف، ومجـع اخلمـس وسـائر                    ) ٦(
أي ) ام اهللا علـى خلقـه  وحنن قُـ  : (احلقوق وإدارا بأمر اإلمام عليه السالم، وقد ورد يف احلديث         

. قوم بشأمحنن من يتوىل أمرهم ون
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املالُ وعنده الكثري،      هم موتـَ هـم وجحـدِ  وقفِوكـان ذلـك سـببيف األمـوال معـاً َط،ه،
وعنـد علـي بـن أبـي     ،دينـارٍ ألـف بعونسـ )١(نـدي زياد بن مروان القَ   ندكان عِ 

أبـي  مـن أمـرِ  فـت روعاحلـق ذلـك وتبينـت  فلما رأيت  .دينارٍ ألف ثالثون )٢(محزة
     تكلّ ،احلسن الرضا عليه السالم ما علمتمتودعوتإليهِالناس،فبَثعمـا  :وقاالا إيل

ــدعوكَ ــد إن؟إىل هــذاي ــنحناملــالَكنــت تري ــغنيــكُنف ة آالف رنا يل عــشِموضَ
ني علـيهم الـسالم   ادقِإنا روينـا عـن الـص   :ماهل وقلت ،فأبيت .كف :]يل[ وقاال   ،دينار

ــ" :أهنــم قــالوا ــظهــرأن يفعلــى العــاملِ عدإذا ظهــرت البِ ــفــإن مل يفعــلْ،هعلم ِلسبــور ن
فناصــباني وأضــمرا يل ،حــالٍعلــى كــلِّاِوأمــراجلهــادعألدومــا كنــت" اإلميــانِ
٣(العداوة(.

 

أبو الفضل، وقيل أبو عبد اهللا، زياد بن مروان األنباري القنـدي، روى عـن الـصادق والكـاظم               ) ١(
. ١٧١رجال النجاشي ص-عليهما السالم، ووقف على اإلمام الرضا صلوات اهللا عليه 

ىي بـن القاسـم   أبو احلسن، علي بن أيب محزة البطائين، واسم أيب محزة سامل، كان قائد أيب بصري حي  ) ٢(
. ٢٤٩رجال النجاشي ص-روى عن الصادق والكاظم عليه السالم وهو أحد عمِد الواقفة 

، عيون اخبـار  ١/٢٣٥علل الشرائع -روى الشيخ الصدوق هذا احلديث من غري طريق الكليين        ) ٣(
.٢/١٠٣الرضا 
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١٣٣

لتوحيدكتاب ا

الصورة باب النهي عن الجسم و

علـي بـن احلـسني بـن        بن  جعفر حممد    وأب:١٦٠صدوق  التوحيد لل -٣
-رضي اهللا عنه -حدثنا حممد بن حممد بن عصام الكليين :قالبابويه القمي

حـدثنا علـي بـن حممـد املعـروف      :حدثنا حممد بن يعقوب الكلـيين قـال    :قال
أبا احلسن سألت:قال)٢(مد بن عيسى بن عبيدحدثنا حم:قال)١(بعالن الكليين

رضاألو{:عــن قــول ا عــز وجــل ،عليهمــا الــسالم)٣(علــي بــن حممــد العــسكري

ثقـة،  . يكـىن أبـا احلـسن     ن،الاملعروف بعِـ  الكليين،الرازي،علي بن حممد بن إبراهيم بن أبان،      () ١(
يف طريقه إىل احلـج، وقيـل أن   ه٣٢٨، تويف سنة   ٢٦٠النجاشي   -) له كتاب أخبار القائم   . عني

الصاحب عليه السالم كان أنفذ إليه رقعة ينهاه عن اخلروج للحج يف تلك السنة، فخالفه، فقُتـل    
ر بروايـة حممـد بـن يعقـوب عـن      رمحه اهللا، وقد ذكر السيد اخلوئي رمحه اهللا يف رجاله أنـه مل يظفـ            

.خاله عالن، ولكن يف الكايف وغريه العشرات من تلكم الروايات، فتنبه
حممد بن عيسى بن عبيد بن يقطني بن موسى، أبو جعفر، ثقة، عني، كـثري الروايـة، حـسن             (هو  ) ٢(

، روى أيـضاً عـن اإلمـام   ٣٣٣النجاشـي    -) التصانيف، روى عن أيب جعفر الثاين عليه الـسالم        
.ه٢٥٤اهلادي عليه السالم، تويف بعد 

أحد ألقاب اإلمام اهلادي عليه السالم نسبة إىل منطقة عسكر يف سر من رأى، وهو           : العسكري) ٣(
يف الروايات إمنا يطلق يف الغالب على أيب احلسن اهلادي عليه السالم، أما اليـوم فيقـصد بـه عنـد         
!
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تبـارك  اِرييذلك تعـ :فقال )١(}بِيمِينِهِمطْوِياتوالسماواتالْقِيامةِيومقَبضَتُهاًجمِيع
وتعاىل ملن شبا{:ه قالرى أنّأال ت،خبلقهِههمواورقَداللَّهقرِِهحومعناه إذ قالوا}قَد:

 قبضتُمجيعاً إن األرضاالقيه يومبيمينـه مة والسماوات مطويات،   وجـلَّ كمـا قـال عـز:
وجلَّه عزم نزث)٢(}شيٍءمِنبشٍرعلَىاللَّهأَنْزلَماقَالُواإِْذقَدرِِهحقاللَّهقَدرواوما{

ه عن القبضةِنفسفقالمنيِوالي:}انَهحبالَىستَعاومعرِكُونش٣(}ي(.

 

جعفـر حممـد علـي بـن     وأبالشيخ الصدوق :١٥٣توحيد الصدوق    -٤
رمحـه  حدثنا حممد بن حممد بـن عـصام الكلـيين           :قالاحلسني بن بابويه القمي   

،)٤(حدثنا أمحد بـن إدريـس      :قال ،الكليينحممد بن يعقوب  حدثنا   :قال ،اهللا
عـن حممـد بـن       ،)٦(عـن علـي بـن سـيف        ،)٥(عن أمحـد بـن حممـد بـن عيـسى          

"
ن بـن علـي عليهمـا الـسالم، وإن كـان لقـب       إطالقه ولده اإلمـام احلـادي عـشر أبـا حممـد احلـس       

.العسكريني يشمل اهلادي وابنه احلسن عليهما السالم
، وقـد ورد هلـذه الروايـة تفـسري آخـر عـن الـصادق عليـه الـسالم، حيـث فـسرت                ٦٧الزمر من اآلية    ) ١(

ـثقلني    : القبضة باملُلـك، والـيمني بالقـدرة، راجـع       خمالفـة  ، وبالتـايل فروايـة املـنت   ٤/٥٠٠تفـسري نـور ال
. لظاهر اآلية وبقية الروايات وال بد من إيكال علمها إىل أهلها كما أمرنا أهل البيت عليهم السالم

. من سور األنعام٩١من اآلية ) ٢(
. من سورة الزمر٦٧تكملة اآلية ) ٣(
تاألشـعري، القمـي،   بن إدريـس بـن عبـد بـن سـعد،     أبو علي، أمحد بن إدريس بن أمحد       هو  ) ٤(

.٩٢النجاشي -) ، يف أصحابنا، كثري احلديث، صحيح الروايةكان ثقة، فقيهاً(ه ٣٠٦
الرضـا  يشـيخ القمـيني، ووجههـم، وفقـيههم، ولقـ         أمحد بن حممد بن عيسى،    أبو جعفر، (هو  ) ٥(

-) عليـه الـسالم  ]ادياهلـ [أبـا جعفـر الثـاين عليـه الـسالم وأبـا احلـسن          يلقـ كمـا   عليه الـسالم    
. ه٢٧٤يف ، كان حياً ٨٢النجاشي 

أبو احلسني كويف، موىل، ثقة، هو أكرب من أخيه احلـسني،  علي بن سيف بن عمرية النخعي، (هو  ) ٦(
!
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ــا{:إلبلــيسوجــلَّعــزاِضــا عليــه الــسالم عــن قــولِ الرســألت:قــال،)١(عبيــدة م
كعنمأَندجاتَسلِملَقْتخيدبِيترتَكْب٣(يعين بقدرتي وقوتي:قال؟)٢(}أَس(.

.)٤/١٠حبار األنوار ،٢/١١٠عيون أخبار الرضا (

اإلرادة أنها من صفات الفعل وسائر صفات الفعلباب 

جعفر حممد علي بن احلـسني بـن بابويـه    وأب:١٦٠توحيد الصدوق   -٥
حـدثنا  :قـال ،حدثنا حممد بن حممد بن عصام الكلـيين رمحـه اهللا    :قال القمي

:قـال ،حدثنا علي بن حممد املعـروف بعـالن      :قال ،حممد بن يعقوب الكليين   
عـن احلـسن بـن القاسـم       ،)٤(حدثنا أبو حامد عمران بـن موسـى بـن إبـراهيم           

"
.ه٢٢٠، كان حياً قبل ٢٧٨النجاشي -) روى عن الرضا عليه السالم

، روى عـن اإلمـام الرضـا عليـه     "حممد بـن عبيـد  "هو حممد بن عبيدة اهلمداين، يف بعض الكتب  ) ١(
. وعبد الرمحن بن أيب جنرانإبراهيم بن حممد اهلمداينعنه علي بن سيف والسالم، وروى

. ٧٦سورة ص ) ٢(
مسعت بعض مشايخ الشيعة : (قال الشيخ الصدوق رمحه اهللا يف توحيده تعليقاً على هذه الرواية      ) ٣(

ن مـا منعـك أ  : (بنيسابور يذكر يف هذه اآلية أن األئمة علـيهم الـسالم كـانوا يقفـون علـى قولـه            
: وقـال ، )ستكربت أم كنت مـن العـالني  ابيدي : (وجلمث يبتدؤون بقوله عز،)تسجد ملا خلقت 

بـنعميت قويـت   : برحمي تطـاعنين، كأنـه يقـول عـز وجـل     وبسيفي تقاتلين،: هذا مثل قول القائل   
مهـزة قطـع   ) اسـتكربت (مع هذه القـراءة ال تكـون اهلمـزة يف    : ، أقول)على االستكبار والعصيان  

م اإلنكاري بل مهزة وصل يف أصل الفعل، وتنتقـل مهـزة االسـتفهام مقـدرة قبـل كلمـة        لالستفها
)بيدي.(

، احلـسن بـن القاسـم الرقـام    أو أبـو ماجـد، روى عـن    أبو حامد: عمران بن موسى بن إبراهيم    ) ٤(
. اهلروي أو املروزيالقاسم بن حممد بن علي وروى عنه عالن الكليين، و

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الكايفأصولمستدرك: الفصل األول......................................................................١٣٦

:قـال ،)٣(عن أخيه عبد العزيز بن مـسلم ،)٢(عن القاسم بن مسلم    ،)١(الرقام
عـــز وجـــلالرضـــا علـــي بـــن موســـى عليهمـــا الـــسالم عـــن قـــو  ســـألت وا(:ل اََنـــسا

مهــسِي ــال)٤()فَنـ ــسىوتعـــاىل ال يتبـــاركَاَإن:فقـ ــسى ويـــ وإمنـــا ي،وسهوال يـــ،نـ سهو نـ
ــمــو(:يقــولُوجــلَّعــزهأال تــسمع،)٥(ثحــداملُاملخلــوقُ وإمنــا )٦()اًيِسَنــكبــرانا كَ

الو(:وجـلَّ عـز كمـا قـالَ  ،همهم أنفـس سينـ ه بـأن ي يومـِ لقـاء يونـسِِ  يهجيازي من نـسِِ   
سهم فَأَْنساهماَََنسواَكالَّذِينتَكُونُوا وقولـه عـز    ،)٧()اْلفَاسِـقُون هـم أُولَئـِك أَْنفـُ

ذَا يومِهِملَِقاءَنسواكَمانَنساهمفَالْيوم(:وجلَّ وا هـم كمـا ترُكـ     نرتُك:أي ،)٨()هـ
.)٩(م هذايومهِقاءِِلِلداالستعدا
 

.عمران بن موسى بن إبراهيموروى عنه القاسم بن مسلمروى عن : اماحلسن بن القاسم الرق) ١(
).عبد العزيز بن مسلميروي عن أخيه : (القاسم بن مسلم) ٢(
من أصحاب اإلمام الرضـا عليـه الـسالم، روى عنـه روايـة شـريفة ذات       : عبد العزيز بن مسلم   ) ٣(

.مضامني عالية يف اإلمامة، يروي عنه أخوه القاسم
. من سورة التوبة٦٧ية من اآل) ٤(
املُحدث هو الذي وجد بعد عدم وهو كل ما سوى اهللا عز وجلَ، خبالف األزيل والقدمي الـذي            ) ٥(

.مل يطرأ عليه العدم فكان ومل يزل بال مكان وال زمان وهو اهللا تبارك وتعاىل
. من سورة مرمي٦٤من اآلية ) ٦(
. ١٩سورة احلشر آية ) ٧(
. ن سورة األعرافم٥١من اآلية ) ٨(
نتركهم أي ال جنعل هلم ثواب من كـان يرجـو لقـاء     : (قال الشيخ الصدوق رمحه اهللا يف توحيده      ) ٩(

وتـركهم يف ظلمـات ال   : (يومه، ألن الترك ال جيوز على اهللا عز وجل، وأما قول اهللا عز وجـل             
عـن  ٢/٩٦لعياشـي  ورد يف تفـسري ا : ، أقـول )أي مل يعاجلهم بالعقوبة وأمهلهم ليتوبوا  ) يبصرون

. أمري املؤمنني عليه السالم ما يؤيد كالمه رمحه اهللا
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باب معاني األسماء واشتقاقها

دثناح :الشيخ حممد بن علي بن بابويه الصدوق قال        :٨٣التوحيد  -٦
عمـران بـن حممـد بـن أمحـد بـن وعلـي ،الكلـيين عـصام بـن حممـد بـن حممد

علـي عـن ،الكليينيعقوببنحممدحدثنا:قاال،عنهمااهللارضي)١(الدقاق
،)٣(زيادبنسهلعن،مجيعاً)٢(احلسنبنوحممد،]املعروف بعالن  [حممدبن

معـىن مـا السالمعليهالثاينجعفرأباسألت:قال،)٤(اجلعفريهاشمأيبعن
:جــلوعــزاقــالكمــا،بالتوحيــدعليــهاأللــسناجتمــاعالــذي:قــال؟الواحــد

.)٥()اليقولنواألرضالسماواتخلقمنسألتهمولئن(


)٦(

 

قـد أكثـر الـصدوق مـن     . مـن مـشائخ الـصدوق     (هو علي بن أمحد بن حممد بن عمران الـدقاق         ) ١(
، يروي كـثرياً عـن حممـد    ٥/٣٠٠مستدركات علم رجال احلديث -) ومترمحاًالرواية عنه مترضياً  

.يف الوكيلبن جعفر بن عون األسدي الكو
كـان وجهـا يف   . من أصحاب أيب حممد العسكري عليه الـسالم     :الصفارأبو جعفر األعرج    (هو  ) ٢(

-) ه٢٩٠تـوىف بقـم سـنة    ثقة عظيم القدر واملرتلة، قليل الـسقط يف الروايـة،       . أصحابنا القميني 
. ٣٥٤النجاشي ص

ادي والعـسكري صـلوات اهللا   من أصحاب اجلواد واهلـ   : الرازي أبو سعيد   اآلدميسهل بن زياد    ) ٣(
. ، ضعفه النجاشي ووثقه آخرون وهو الصحيحه٢٥٥، كاتب اإلمام العسكري سنة عليهم

.مرت ترمجته يف املقدمة، هو من أصحاب اجلواد واهلادي والعسكري عليهم السالم) ٤(
.٩: ، والزخرف٣٨: ، والزمر٢٥: ، ولقمان٦١: العنكبوت) ٥(
.٨٧الزخرف ) ٦(
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الكايفأصولمستدرك: الفصل األول......................................................................١٣٨

ء اهللا وأسماء اِّـخلوقالفرق ما ب اِّـعاني التي تحت أسماباب 

جعفر حممد علي بن احلـسني بـن بابويـه    وأب:١٦٠توحيد الصدوق   -٧
:حدثنا علي بن أمحد بن حممد بن عمران الدقاق رمحـه اهللا قـال             :قال القمي

املعـروف  [حـدثنا علـي بـن حممـد          :قـال  ،)١(حدثنا حممد بن يعقـوب الكلـيين      
عـن أيب  ،)٢(سني بـن خالـد  عـن احلـ   ،]بن عبيد [عن حممد بن عيسى      ،]بعالن

تبـاركَ  اَ أن -اخلـري  ك اُ مـ عّل -مإعلـَ :احلسن الرضا عليه السالم أنـه قـال       
،ِهتـِ يومِمييف دعـه وال شـئ م هقبلـَ ال شـئ هعلـى أنـّ  َلالعاقـِ )٣(تلـّ دةٌَفِصمدوالقِ،ديموتعاىل قَ 

،ِهيف بقاِئاِوال شئ معاِال شئ قبلَه أّنفةِالصمعجزةِ)٤(معالعامةِلنا بإقرارِاند بفقَ

: وقـد أدرجنـاه يف هـذا املـستدرك لـسببني     ١/١٢٠يخنا الكليين هـذا احلـديث يف الكـايف         روى ش ) ١(
مسنداً ويف الكايف مرسالً، وثانيهمـا أنـه يـشتمل علـى اختالفـات عديـدة يف       اأوهلما أنه ورد هاهن 

. الكلمات والعبارات سنشري هلا يف موردها إن شاء اهللا تعاىل
احلـسني بـن خالـد    (و) احلـسني بـن خالـد اخلفـاف    (مردد مـا بـني     ذكر السيد اخلوئي يف رجاله أنه       ) ٢(

وكالمها من أصحاب الكاظم والرضا عليهما الـسالم، واحلـق أن األول مـن أصـحاب              ) الصرييف
اإلمام الصادق عليه السالم ومل تعهد له رواية عن الكاظم فضالً عن الرضا عليـه الـسالم، ومـا             

عليه السالم بعيد، ورواية حممد بن علـي بـن حمبـوب    ذكره السيد اخلوئي من إدراكه عصر الرضا     
عنه اليت استدل به اخلوئي على ذلك حتتمل اإلرسال وال سـيما مـع عـدم التـصريح بالتحـديث،               
وعليه فاحلسني بن خالد هـو الـصرييف ولـيس مثـة راٍو ـذا االسـم يـروي عـن الكـاظم والرضـا                       

. عليهما السالم
). دلتوالقدم صفته اليت : (يف الكايف) ٣(
، واملراد مبعجـزة الـصفة أن   )مع(ال يوجد : يف الكايف وعيون أخبار الرضا وبعض نسخ التوحيد ) ٤(

العقالء عجزوا عن إدراك كنه القدم مهما تعمقوا فيه، أو أن يقصد مبعجزة الصفة أـا أعجـزت         
. أحداً منهم من أن يدعيها لنفسه أو ينفيها عن اهللا تعاىل
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١٣٩.............................................................................................التوحيدكتاب

من زَ ولَُق طََلوبعأّنمقبلَه كانهأو كانمعه لـَ وذلك أّن؛شئه ـ و كـانمعه
يكــونفكيـف ؛هعــملْزم يـ ه لـَ ألّنــهلـَ خالقــاًيكـون أنزجـ يمَلــِهقائـِ بشـئ يف 
،ذلـك الـشئ ال هـذا   ُلاألوشـئ كـان  هولـو كـان قبَلـ     ،؟هعـ م لْزم يـ  ن لَ مِل خالقاً

أوىل باألولُوكانأن١(الثانيلألولِخالقاًيكون(.

م إىل م وابتالههدبعم وَتهَقَلخإْذلقا اخلَعدى بأمساءٍعالَوتَباركََتهفسَنفصومُث
أنيدعِبوهَف،اهسى نَمفسهميعاًسطيفًاَلباطناًراًظاهِ)٢(قائماًقادراًصريًابقِوبريًاخاًيزيزًاع

كيمـــاًحـــليمـــاًعــا أش ــَلَف،األمســـاءهـــذهِبهومـ ــمِـــأى ذلـــكا رمـ )٣(الونالغَـــِهن أمسائِـ

ِهيف حالِلقِوال شئ من اخلَهثلُه ال شئ مِأّنعن اِ  ثدحا نُ عونَِمس دَقو ونبذَِّكاملُ
سنى اُحلِهيف أمساِئوهمكُتشاريفَكهَلهبوال ِشَِلثْه ال مِم أنّمتُعَزرونا إذْأخبِ:قالوا

ــهُلــثْم مُِكــعلــى أّندلــياليف ذلــكفــإن!؟اِهــميعِجم بِيتُمسَتــَف ــلُِّكِهيف حاالتِ ا أو يف ه
وتعاىل ألزمتباركَاَإن:مهَليلَِق،بةُيالّطاألمساء)٤(مُكتْعمجإذْعٍضبها دونبعضِ

العباديعانِاملَعلى اختالفِِهأمسائِنِمأمساء،وذلككما يجمعاالسمالواحدمنيِنيع
والدليلُ،ِنيَفِلَتخْمولَُقعلى ذلكاسِالناجلائزعندهائِم الش٥(ع(،وهالذي خاَطوبُا
،واعيما َضضييعِيف تَةًجم حليهِعونُكيِلونُلعقِم مبا يهمَلوكَلقاخلَبهِ] عز وجلَّ[

). الثاين(جد ال يو: يف الكايف) ١(
حيـاً قـاهراً قـادراً بـصرياً فسمى نفسه مسيعاً: (، ويف العيون  )قائماً(بعد  ) ناطقاً(زيادة  : يف الكايف ) ٢(

..).ظاهراًقيوماً
. وهو األوفق للنص) القالون: (يف الكايف) ٣(
. ، وما يف املنت أوفق)مجعتم(يف الكايف ) ٤(
).السائغ(يف العيون ) ٥(
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الكايفأصولمستدرك: الفصل األول......................................................................١٤٠

علـى  ذلـك وكـلُّ ،دوأسـ ةٌمـ َقلْوعةركَّوسـ وروثَارموحِبلَْك:جلِللر قالُي دوقَ
،)٣(ليهـا عتيـ ِنت بانـ يهـا الـيت كَ  عانِعلى م)٢(ياألسامِعَقَتمَل )١(]هألّن[،ِهاالتِوح ِهالفِِخ

ألناإلنسانليسفافْ،بٍلْوال كَدٍبأسهم ذلكِحرمُكا.

ــالعِي اَمسمــا نــُ وإّن ــِعغــِريِبِملْب ــهِمِلــعثٍحــادِ)٤(مٍلْ علــى ِهِبــانعواســتَ،األشــياءب
ا مـ ى مَِضا مـ مـ )٦(ِهينـِ عوبِ،ِهقـِ لْن خمـِ قخلـُ ا يفيمـ ِةيـ ِووالرِهمن أمرِ)٥(ُلبقْستَا يم ِظفِْح
أفن  ِمِهلقِى من خا لَمَلومحضَيرهلْالعِذلكمِعوينهجاهِكانَك،يفاًِعَضالا ا أنـّ م
رأين َلا عمأّن ِقلْاخلَ اء ما سبلـَ وا قَكانُإذْثٍحادِلمٍِعِلِملِْعوا بالْم٧(ه(جةًلـَ ه،ورـ با فـَ مَقارهم
عمـ جدقـَ َف،يئاًشـ ُلهـ جه ال يألنـّ ماًعالِاُيمما سوإّن،)٨(ِلهوا إىل اجلَ صارَف باألشياءِ ملِْعالْ

.أيتعنى على ما راملَفَلواختَ)٩(ِملْالعِاسموقَخلُواملَقاخلالِ

. البحارأثبتناه من) ١(
).األمساء: (يف العيون) ٢(
. ، وهاهنا أصح)عليه: (يف الكايف) ٣(
وإمنـا مسـي اهللا تعـاىل بـالعلم بغـري      : (، ويف الكـايف )وإمنا تسمى اهللا بالعامل لغري علـم     : (يف البحار ) ٤(

). وإمنا يسمى اهللا عز وجل بالعامل لغري علم: (، ويف العيون)علم
. تمل البناء على املعلومبناًء على اهول، وحي) ٥(
، )ويفنيـه ممـا  (ويف البحـار  ) ويفـسد (يف ضبط هذه الكلمة اختالف كبري بني الكتب، ففي الكـايف      ) ٦(

، واألقرب مـا يف نـسخة الكـايف والبحـار        )وتفنية(، ويف العيون    )ويعينه(ويف بعض نسخ التوحيد     
إفنـائهم حبيـث لـو غـاب عنـه ذلـك       ومعناه أن العاِلم غري اهللا حمتاج لعلمه ساعة خلقـه للخلـق و       

.العلم صار جاهالً ضعيفاً وهو خبالف علم اهللا تعاىل الذي ال يسبق باجلهل
. ، وما يف نسخة التوحيد أصح)فيه: (يف الكايف) ٧(
). فعادوا إىل اجلهل: (يف الكايف وبعض نسخ التوحيد) ٨(
). العامل: (يف الكايف وبعض نسخ التوحيد) ٩(
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وسمي رنا مسيعاً ب  فيهِ )١(زءٍال جب يسمبهِعالصوالوتبـصِ يَك،ِهبـِ ر مـا أنجنـا  زء
،)٢(األصـوات ى عليـهِ خفـَ ه ال يأنـّ رأخبـ هنـ ولكِ،ِهِبظرِقوى على النال نَبهِعمسالذي نَ 

ليس  على حد  ما سينا نَمَف،حنقد جمع نا االسـم لـَ واختَميعِبالـسوهكـذا  ،عنـى املَف
البصال ِب  ر٣(زءٍج(ِهِبأبصبصِنا نُإما ك،رِبرِمزءٍجا ال نَنِفَتنع)ِهيف غِريِهِب)٤، َولكـنا

بصريال يُلجهخصًاشَف،إليهِنظورًامقد جمعنا االسمعنىاملَواختلف.

ــ وهقــائِوَلــميســعلــى مــيــامٍوقِى انتــصاٍبعن ــيف كَاقٍعلــى سمــا قامــتَِكدٍب
 األشـياء،وــلكــنأخبأّنــرقــائِهم،خبِــيأنـّ رقولِــَك،ظٌحــافِهك:ــالرالقــائُِلجنــا بأمرِم

المِيف كَأيضاًموالقائِ،بتسما كَِبفسٍَن لِّعلى ُك  مائَِق)٥(]لَّجو زع[وهو ،النُف
والقـائِ  ،يالباقِ اسِالنأيـضاً  مخبـِ يـ رولـِ َقَك،فايـةِ ن الكِعكـ للرقـُ ِلجالنٍفـُ بـأمرِ م

.)٧(ا املعنىنعمجومل يا االسمنعمد جَقَف،على ساقٍا قائمنِمموالقائِ،)٦(ِهِفأي اكْ

بفـتح اخلـاء املعجمـة وضـمها وسـكون      : ، واخلـرت )خرتنـا (وكذا ما بعدها   ) خبرت: (يف الكايف ) ١(
. الراء املهملة، هو ثقب األذن

.وهو أدق) شيء من األصوات: (يف الكايف) ٢(
. يف املوضعني) خبرت: (يف الكايف) ٣(
.على البناء للمجهول) ينتفع(يف العيون ) ٤(
). واهللا هو القائم: (الكايفأثبتناه من البحار والعيون، ويف ) ٥(
. وهو األوفق) اكفهم: (يف الكايف) ٦(
فاملضري املتصل مفعول واألسم فاعـل خبـالف مـا        ) فقد مجعنا االسم ومل جنمع املعىن     : (يف الكايف ) ٧(

. يف املنت
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يف فـاذِ علـى الن ذلـك ولكـن ،رٍَغوصـِ )١(ةٍضافَوقُةٍلّعلى قِيسَلَف طيفوأما اللّ 
النُففُطَلو،ي هذا األمرنعفُطَل:كولَِقَك،َكدريمن أن واالمتناعِ األشياءِ

 يف مِهولِوقَ،ِهِبذه خبِيأّن َكرَغ همَف ضبهر ٢(قلَالع(َفوات الطلـب وعـادَتمقـاً عمال فـاً لطَِّتم
كـُ درِيه الـوهطـْ ذا لُهكـَ َف،مِفَت،اَكبــارَتو  ـ عـاىل عـن أنيـ ِبَكدردٍحــأو يحد
.ىعناملَفَلواختَنا االسمعمد جَقَف،ِةلّوالقِرَغا الصنِمُةطافَواللّ،صفٍوِب

وال لالعتبـارِ للتجربـةِ يسلـَ ،يءشـ هفوتـُ وال يشـئ هعنـ بعـز فالـذي ال ي بريوأما اخلَ 
كــاننمــألن،)٤(مِلــلوالمهــا مــا ع] و[لمــًاِعواالعتبــاربــةُالتجرِ)٣(هفيــديَفباألشــياءِ

رخبِستَاملـُ ن النـاسِ ِمبريواخلَ،قخلُما يِببريًاخلْزم ي َل واُ ،الجاهِ انَك ذلكَك
ِمتعلّاملُهلِعن ج،َقود جمعَلواختَنا االسمعنىاملَف.

ا الظاهِ وأمَلَف رأّنن أجلِِميسهعِبال األشياءاِهوقََفوبٍُكر،ُقوودٍعيهاَلع،َتوسمٍن
ترهـ َظ:ِلجـ الرقولِليها كَِعِهدرتِولقُ األشياءِهلبتِولغَ ِههرِلقَ ذلك كنول ،اراهلذُ

اِروهـ ذا ظُكـَ هَف،ِةبـ َلوالغَِجلـَ عن الفَرخبِي ،يصمِعلى خ  ني اُ رهعلى أعدائي وأظْ  
.)٥(ألشياءِعلى ا

ووجهأّنآخراهِالّظهِلرمن أراده،خفى عليهِال يوأّن،شئهمدبلُِّكِلرما ب٦(َأر(،

. القضافة بالضم مبعىن النحافة)١(
).غمض فيه العقل(يف الكايف ) ٢(
).فتفيده(يف العيون ) ٣(
). فعند التجربة واالعتبار علمان ولوالمها ما علم: (يف الكايف) ٤(
). األعداء: (يف بعض نسخ التوحيد) ٥(
.وما يف املنت أوضح) يرى(يف العيون ) ٦(
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ظــاهرٍفــأيأظهــرِوأوضــحإنَّــف،)١(؟تعــاىلمــن اال تُكعــدــم صنعهيثَحــمــا توج هت،
ِهمن آثارِوفيكما يغنيك،ِموالظاهرِبُزا البارِنِهفسِنِبواملعلومحَقَف،ِهدد جمعنا االسم

.املعنىناعجمم يولَ

ولكــن،فيهــاغــوريبـأن لألشــياءِعلـى معنــى االســتبطانِ فلــيسنا البــاطِوأمـ 
ِم ذلكنتَأبطَالقائلِقولَِك،وتدبريًافظًاوحِلمًاِعلألشياءِِهعلى استبطانِ  نهه،يرتُِبعين خه

ِلوعمــتمِســكتــوموالبــاطِ،ِهرــنمن٢(بــهِيف الــشئ واملــسترتُا مبعنــى الغــائر(فقــد جمنــا ع
االسماملعنىواختلف.

ا القاهِ وأمفإنّ ره ونَالٍجعلى معنى عِ   ليسواحتياٍلبٍصداراةٍومكمـا  ،كرٍوم
ـ يقهالعِر بـادعــضُبهفــاملَ،عـضاً م بقهور منـه والقـاهِ ،قــاهراًم يعـودرمقهـوراً يعــود،ولكــن

ذلك  ِوتعاىل علىتباركَ من اأنجميعَلما خقِبلتَموقلـةُ ِهلـِ لفاعِلُّالـذُّ ِهبـِ )٣(س
،ونكـُ يَفنكـُ :هلـَ قـولُ ه يأنـّ )٥(ريغـَ نيٍعـ رفـةَ َطمنـه جم خيـر لـَ ،)٤(بـهِ ملـا أراد   االمتناعِ
والقاهر ا على ما ذكرتُ   منه ووصَف،فتقد جمع نا االسـم وهكـذا  ،املعنـى واختلـف

جمساءِاأل ميعُكوإنم نُا لَنسلَُّك)٦(هامقد يكتفي لالعتبارَِف،اه  مبا ألقينـا إليـك،
ُوانانا وتوفيقِيف إرشادِ)٧(كنا وعونُونُع.

). وأوضح أمراً من اهللا تبارك وتعاىل: (يف البحار) ١(
). به(يف الكايف ال توجد كلمة ) ٢(
. ومها أوفق يف املعىن) ملبس: (يف، ويف الكا)متلبس: (يف البحار) ٣(
. أي ملا أراد اهللا تعاىل به) ٤(
).غري(يف الكايف ال توجد كلمة ) ٥(
). نستجمعها: (يف الكايف) ٦(
). عونك وعوننا: (يف الكايف) ٧(
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باب السعادة والشقاء

جعفر حممد علي بـن احلـسني بـن بابويـه القمـي     وأب:٣٥٤التوحيد  -٨
حـدثنا  :حدثنا علي بن أمحد بن حممد بن عمران الدقاق رمحـه اهللا قـال      :قال

،)١(ن شعيب العقرقويف  رفعه ع ،حدثنا علي بن حممد    :قال ،حممد بن يعقوب  
وقـد سـأله    كنت بني يدي أيب عبد اهللا عليه السالم جالساً         :قال عن أيب بصري  
أهـلَ قاُءالـش قحِـ مـن أيـن لَ  ،علـت فـداك يـا ابـن رسـول اهللا     ج :سائل فقال 

  كَاملعصية حىت حهلُ)٢(]اُهللا[م م يف علمه بالعذاب على عفقال أبو عبـد  ،ملِهم
ا مفَل،)٣(ِهقِّحِبِهلقِن خِمأحدقومأال يلَّجوزعاُمِلعُلائِها السأي:اهللا عليه السالم

ِلعِب م٤(ذلك(،وهألهلِ ب القُ ِهحبتِموةِهعرفتِعلى مَضووَلقْنهم ثِِععالعمـا  حقيقـةِ ِبِلم
ــهــ ــِهعــصيتِعلــى مةوالقُــعــصيةِاملَألهــلِبهــوو،هم أهلُ ــِعِقبِسم لِ ــ،مفــيهِِهلمِ م هعمــنم يولَ

،ِهلمـِ م يف عهـ َلقبوا مـا سـ  قـُ وافََف،صديقِالتَّحقيقةِأوىل ِب  هلمِع ألن؛)٥(نهِم ولِبالقَ َةإطاقَ

روى عـن أيب عبـد اهللا وأيب   . ابن أخت أيب بصري حيىي بن القاسم،أبو يعقوب  ،شعيب العقرقويف ) ١(
.١٩٥رجال النجاشي -، ثقة، عني )يهما السالمعل(احلسن 

. أثبتنا لفظ اجلاللة من النسخة املطبوعة من الكايف الشريف) ٢(
، واملعـىن يف نـسخة   )ِهحقِـ ِبِهلقِـ ن خِمأحدهلَقومال يلَّجو زع اهللاِ مكْح أيها السائلُ (يف الكايف   ) ٣(

.الصدوق أوفق
). م ِبذلكفلما حكَ(يف الكايف ) ٤(
، وهـذا املقطـع خيتـزن االخـتالف يف املعـىن بـني النـصني،         )ومنعهم إطاقةَ القَبوِل ِمنـه    (يف الكايف   ) ٥(

فاملعىن على رواية التوحيد أن اهللا تعاىل يعلم مبعصية العصاة ومل مينعهم القدرة علـى قبـول احلـق         
يف فإن اهللا تعاىل منعهم قبول احلـق بـسبب   فالشقاء ثابت هلم مبا جنته أيديهم، أما على رواية الكا        

!
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١٤٥.............................................................................................التوحيدكتاب

َقوإندنجيهُِتالًالوا خِيأتُروا أن١(ِهن معصيتِم ع(،وهو معنى شاءما شوهو سِ،اءر.

)٢( 

"
انصراف حمبتهم إىل غري اهللا تعاىل فالشقاء ثابـت هلـم نتيجـة حملبتـهم لغـري اهللا تعـاىل وركـوم إىل          

.الدنيا وما حييط ا من أهواء وشهوات
هعلمنَّه، ألن عذاِبم ِمِهينِجتوا حاالًأتيروا أنْقِدم يولَِهلِمم يف ِعهلُقبقوا ما س  افَوف(يف الكايف   ) ١(

تنجـيهم  ومل يقـدروا أن يـأتوا حـاالً   (، ويف بعض نسخ التوحيد للـصدوق   )صديِقالت حقيقِةأوىل بِ 
.)عن معصيته

القوة علـى معرفتـه، ووضـع عنـهم ثقـل العمـل       (... سقط من نسخة البحار قوله عليه السالم  ) ٢(
مبـا كـان هـذا الـسقط دافعـاً الـام الـشيِخ        ، ور....)حبقيقة ما هم أهله، ووهـب ألهـل املعـصية        

السي الشيخ الصدوق بالتصرف باحلديث وفق ما يريد ليالئم مذهب أهل العدل كما صرح يف      
هـذا اخلـرب مـأخوذ مـن الكـايف، وفيـه تغـيريات عجيبـة تـورث سـوء الظـن            : (البحـار حيـث قـال   

نبغـي التعامـل مـع شخـصية نقيـة      وال ي) بالصدوق وإنه إمنا فعل ذلك ليوافق مذهب أهل العـدل  
كالشيخ الصدوق بسوء الظـن وإمنـا باحملمـل احلـسن، صـحيح أن االخـتالف املوجـود يف نـسخة                   
التوحيد يصعب محله على خطـأ النـساخ ألنـه اخـتالف انتقـائي مـنظم ال يتناسـب مـع الـصدفة              

مـن الـشيخ   والعفوية، لكن ال ينبغي النسيان أن الشيخ الصدوق مل يـسمع هـذا احلـديث مباشـرة         
فلرمبا فهم الـدقاق مـن الكلـيين    ) علي بن أمحد بن حممد بن عمران الدقاق      (الكليين وإمنا بواسطة    

احلديث ونقله باملعىن إىل الشيخ الصدوق، أو لرمبا فهم الصدوق هذا احلديث مـن الـدقاق ونقلـه     
ساخ ببعض رواياته باملعىن، واحتمال آخر أن يكون اخلطأ يف نسخة الكايف بعد أن ثَبت تالعب الن     

. إما عمداً أو جهالً
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جةكتاب احلُ

دًافواحما نص اهللا عز وجل ورسوله على األئمة عليهم السالم واحدًاباب 

القاسم علي بن حممد بن علي اخلزاز القمـي          وأب:٣٠١كفاية األثر  -٩
حـدثنا حممـد بـن احلـسني         :)٢(]بن مندة [قال علي بن احلسني     :قال )١(الرازي

البذا احلديث يف مشهد موالنا احلـسني بـن علـي عليهمـا الـسالم             )٣(ريوفَز،

لـه  وجهـاً أبو القاسم، ثقة من أصحابنا، وكـان فقيهـاً       ،]القمي[،  علي بن حممد بن علي اخلزاز     ) ١(
رجـال النجاشـي   -يف أصـول الـدين علـى مـذهب أهـل البيـت علـيهم الـسالم         اإليضاحكتاب  
ألحكـام الدينيـة علـى مـذهب     كتـاب ا لـه أيـضاً   و، وهو من علماء القرن الرابـع اهلجـري،        ٢٦٨

وهو مـن  . اإلمامية، وكتاب كفاية األثر يف النصوص على األئمة االثين عشر صلوات اهللا عليهم            
.٥/٤٦٠مستدركات علم رجال احلديث -تالمذة الصدوق وأيب املفضل الشيباين وغريمها 

قة اجلليل علي بن حممـد  أبو احلسن، أكثر الرواية عنه الث    علي بن احلسني بن حممد بن مندة،      (هو  ) ٢(
مـا يـروي   ه،وهو يف طبقة الـصدوق، وكـثرياً  خيمترمحا عليه، والظاهر أنه من مشابن علي اخلزاز،  

.٢٥١تعليقة على منهج املقال -) عن الثقة اجلليل هارون بن موسى التلعكربي
س، روى عـن أمحـد بـن إدريـ    أبو جعفر حممد بن احلسني بـن علـي بـن سـفيان البزوفـري،              (هو  ) ٣(

ذكـره الـشيخ يف   ، وابـن عبـدون،  ]الغـضائري [، واحلـسني بـن عبيـد اهللا        املفيدوروى عنه الشيخ    
، وعلى هذا يظهر  ١٧/١٢معجم رجال احلديث    ) مشيخة التهذيب يف طريقه إىل أمحد بن إدريس       

.ه٣٥٢أنه يف طبقة أبيه املتوىف بعد سنة 
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١٤٧...............................................................................................اُحلجةكتاب

،)١(بـن حيـىي العطـار   حدثنا حممد  :قال ،حدثنا حممد بن يعقوب الكليين    :قال
عـن سـيف بـن    ،)٣(عن حممـد بـن خالـد الطيالـسي         ،)٢(عن سلمة بن اخلطاب   

عـن  ،)٦(عن علقمـة بـن حممـد احلـضرمي       ،مجيعاً ،)٥(وصاحل بن عقبة   )٤(عمرية
ريـد وهـو ي ،عليـه الـسالم  )٨(علـي بـنِ عنـد زيـدِ  كنت:قال)٧(شرن بِ بصاحل  

عليه حم  دخلَإذ  ،إىل العراقِ  اخلروج  قـالَ وم عليهِ فسلّ ،)٩(كريمد بن ب يـا  :لـه
،حدثين أبـي ،نعم:فقال.ه من أبيك عليه السالم مسعت يءحدثين بش  اهللاِ ابن رسولِ 

يف زمانه، ثقة، عني، كـثري  الشيعةشيخ ميأبو جعفر، حممد بن حيىي، العطار، األشعري الق       (هو  ) ١(
.ه٣٠٠، تويف حبدود ٣٥٣النجاشي ص-) احلديث، له كتب

، ووثقـه مجاعـة آخـرون    ١٨٧كنيته أبو الفضل، ضعف النجاشي حديثه ص    : سلمة بن اخلطاب  ) ٢(
. ويظهر من كثرة رواية الثقات األثبات عنه، وقرائن أخرى، كونه موثقاً جليالً

، خالد بن عمر الطيالسي التميمي أبو عبد اهللا، من أصحاب الكاظم عليه الـسالم          حممد بن هو  ) ٣(
. احملقق-ه ٢٥٩ت

. ه١٨٣، كان حياً قبل ١٨٩النجاشي -) سيف بن عمرية النخعي عريب، كويف، ثقة(هو ) ٤(
.ه١٨٣بن مسعان الثقة، كان حياً قبل صاحل بن عقبة بن قيسالظاهر كونه ) ٥(
مـن أصـحاب البـاقر    مـستقيم الروايـة،   أخو أيب بكر احلـضرمي،    ،  رميضبن حممد احل   لقمةهو ع ) ٦(

، وتـويف علقمـة قبلـه    ١/٥٢٧طرائـف املقـال    -عليهما السالم، وهـو أكـرب مـن أخيـه           والصادق  
.، وهو الراوي لدعاء علقمة املشهور الذي يقرأ مع زيارة عاشوراء٧/١٧حبسب رواية يف الكايف 

.الدهان، أو رجل آخرلعله صاحل بن بشري) ٧(
زيـد (بــ يعـرف ،املـدين اهلامشي،احلسنيأبوطالب،أيببنعليبناحلسنيبنهو زيد بن علي     ) ٨(

عليـه الرضـا اإلماموقال،   صدوقاًوكانعاملاً،كان: السالمعليهالصادقاإلمامقال،)الشهيد
موسـوعة طبقـات     -ه١٢١واستـشهد يف   ه٦٧، ولـد سـنة      حممـد آلعلمـاء منكان:السالم

. ٢٢٢/٢الفقهاء 
، أحاديـث متفرقـة وروى عنـه   الـسجاد  كري الكاليب الكويف، مسع من زيد بن علـي     حممد بن ب  هو  ) ٩(

ويف رواية أخرى يف كفاية عن غري طريق الكلـيين أن صـاحل بـن بـشر هـو الـذي دخـل علـى زيـد            
. ووجد عنده حممد بن بكري
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ــال  ــه اِقــال رســولُ :عــن جــده ق ــه وســلم صــلى ا علي ــهِمــن أنعــم اُ :وآل بنعمــٍةعلي
ِدفليحم َا َفليـستغفِ ومن استبطأ الـرزَق    ،وجلَّ عزر ا، ومـن حنـه ز ال " فليقـل  أمـر

 حول وال قوة إال با".
قـال رسـول   :ه قالعن جدحدثين أبي،نعم:قال.بن رسول اهللازدين يا    :الفق

والقاضي ،لذرييتاملكرم:هلم يوم القيامةأربعة أنا شفيع:ا صلى ا عليه وآله وسلم
هم إليهاضطرارِهم عندوالساعي هلم يف أمورِ،همهلم حوائج،هه ولسانِهلم بقلبِواحملب.
وجـلَّ عـز مـا أنعـم اُهللا   من فـضلِ  بن رسول اهللا  ازدين يا    :فقلت :قال

:قال رسول ا صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم    :ده قالجعن ،حدثين أبي،نعم:قال .عليكم
ــ نــا أهــلَ مــن أحبح ِشالبيــت يف اــار ــا اجلنــةَ وأدخلنــاه،معن ــا ابــن ب ،معن مــن :كــريي

متس   لىك بنا فهو معنا يف الدرجات الع،تبارك وتعاىل اصـطفى  :كرييا ابن ب إن ا
عليـه وآلـه وسـلم واختارنــا لـه ذريـةً      حمـداً م ُِقفلوالنـا مل خيلـُ  ،صـلى اتعـاىل الــدنيا  ا

واآلخــرة، ــن ب ــا اب ــ :كــريي ــا ع ومنــا ،إىل اوحنــن الــسبيلُ ،اُدبِــوبنــا ع،اُفِربن
.هذه األمةقائمومنا يكون املهدي،واملرتضى،املصطفى

اهللا صـلى اهللا  د إليكم رسولُ  يا ابن رسول اهللا هل عِه      :]كريابن ب [قال
وإن ،ن تلحقـه إنـك لـَ  ،كـري يا ابـن ب :قال؟عليه وآله وسلم مىت يقوم قائمكم    

 ١(بعـد هـذا  من األوصياءِ ستٌة يليهِ هذا األمر(، جعـلُ ثـم ي]ُا[)ـ )٢خنـا فيمألهـا   قائمِروج
.وظلمًاوراًلئت جكما موعدالًقسطًا

السالم، ومن هنا يتضح أنه رمحه اهللا كان يقول بإمامـة الـصادق عليـه       يعين اإلمام الصادق عليه   ) ١(
. السالم

. أثبتنا لفظ اجلاللة من البحار) ٢(
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؟هـذا األمـرِ  صـاحب ألـست اِهللايا ابـن رسـولِ  :]كريبن بحممد  قال  ف[
هـذا  :الفقـ )٢(]جبوابـه زيـد كـري بـسؤاله فعـاد   اد ابـن ب  فع[،)١(أنا من العرتة   :فقال

تركثََتالسـ بيـ الغَملـَ أعتنـ ُكولـَ " :فقـال ؟ِاه عنك أو عن رسولِ    الذي تقولُ 
ثـم  ،صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم    اِإلينـا رسـولُ   هدعهـِ  دهـ ولكـن ع  ،ال.)٣("ِريَخن الْ ِم

:أنشأ يقول

وقِ* ريشٍُقحنن ساداتوامفينا احلق

كنا اخللقِقبل كونِ* اليت من حنن أنوار

مناواملهدياملختاراملصطفىمنا حنن 

قمنا أباحلقواُفِرعقدنا بف

.عناى اليوممن تولَّسعريهصاليسوف

 

ما عند األئمة من سالح رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ومتاعهباب 

جعفر حممد علي بن احلسني بن بابويـه  وأب:١/١٦٠علل الشرائع  -١٠
حـدثنا حممـد بـن    :حدثنا حممد بن حممد بن عـصام الكلـيين قـال      :قال القمي

خمالف لعديد النصوص اليت ضـيقت دائـرة هـذا املـصطلح يف أمـري املـؤمنني       ) أنا من العترة  (قوله  ) ١(
، ويكفـي فيـه حـديث    ٢/٢٠٧و٢/٦٠عيون أخبار الرضا : عليه السالم واألئمة من بعده، أنظر 

. ، فلرمبا قصد أنه من ذرية العترة واهللا العامل)وعتريت أهل بييت: (الثقلني املتواتر الذي قال
. هذه الزيادة وردت يف البحار وقد تصرفنا فيها لتكون أكثر وضوحاً) ٢(
. من سورة األعراف١٨٨من اآلية ) ٣(
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الكايفأصولمستدرك: الفصل األول......................................................................١٥٠

إمنـا  :أنـه قـال  ) عليه السالم(عن عالن الكليين رفعه إىل أىب عبد اهللا   ،يعقوب
سمي  املـُ  أمـِري  سـيفقـار  فـشبه بفَ ،يف طولـه ألنـه كـان يف وسـطه خـطٌ    ،قـار ذا الفَؤمنني

مـن  ) عليـه الـسالم  (نـزل بـه جربئيـُل     اًوكـان سـيف   ،قـار بـذلك   ذا الفَ  يمفس،)١(الظهر
إال ذو ال سـيف :من السماءوهو الذي نادى به منادٍ،ضةه فِوكانت حلقتُ  ،السماءِ

.قار وال فتى إال عليالفَ


 

َّـ الغيبةباب 

عبـد اهللا حممـد بـن إبـراهيم بـن جعفـر              وأبـ  :١٦١غيبة النعمـاين     -١١
عن ،أخربنا حممد بن يعقوب الكليين :قال)٢()ابن أيب زينب النعماين   (الكاتب  

عن احلسن ،)٣(عن ابن فضال،]بن عيسى[عن أمحد بن حممد    ،حممد بن حيىي  
عمـن  ،)٦(منـصور حممـد بـن   عـن    ،)٥(عن جعفر بن حممـد     ،)٤(بن علي العطار  

. ة، وهي العظام املشكلة للعمود الفقري لإلنسانمجع ِفقرة، أو فَقرة، أو فَقار: الفَقار) ١(
حممد بن إبراهيم بن جعفـر أبـو عبـد اهللا الكاتـب، النعمـاين، املعـروف بـابن زينـب، شـيخ مـن                ) ٢(

قـدم بغـداد وخـرج إىل    . أصحابنا، عظيم القدر، شريف املرتلة، صـحيح العقيـدة، كـثري احلـديث            
الميذ شيخنا الكليين وأحـد رواة وكتـاب   ، وهو من ت٣٨٣رجال النجاشي ص-الشام ومات ا  

.ه٣٨٦الكايف، تويف سنة 
، وكـان فطحيـاً مث عـاد للقـول      ه٢٢٤ت   كويف يكىن أبـا حممـد     حلسن بن علي بن فضال،    ا( هو) ٣(

. ٣٦النجاشي -) بإمامة الرضا عليه السالم
.لعل ذكره يف هذه الطبقة مل يقع إال يف هذا املورد: احلسن بن علي العطار) ٤(
.مل نظفر بتقريب مناسب حلقيقة هذا الراوي) ٥(
.مل نظفر بتقريب مناسب حلقيقة هذا الراوي)٦(
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ال تـرى فيـه      يومـاً  وأمـسيت  إذا أصـبحت  :)عليه الـسالم  (عن أيب عبد اهللا      ،ذكره
ووالِ،بغضُتــنـت مـن كُ وابغـض ،بحـِ مـن كنــت تُ فأحبـب حمـدٍ ممـن آلِ إمامـاً 

.ومساءصباحاًوانتظر الفرج،وايلمن كنت تُ

)١( 

جعفر حممـد علـي بـن احلـسني بـن بابويـه            وأب:٣٢٧كمال الدين   -١٢
حـدثنا  :وحدثنا حممد بن حممـد بـن عـصام رضـي اهللا عنـه قـال           :قال القمي

حــدثنا :حــدثنا القاســم بــن العــالء قــال:قــال)الكلــيين(حممــد بــن يعقــوب
عـن عاصـم بـن    ،حـدثين علـي بـن إمساعيـل      :إمساعيل بن علي القزويين قال    

دخلـت علـى أيب   :قـال  )٢(عن حممد بن مسلم الثقفي الطحـان       ،ميد احلناط ح
وأنا أريد أن أسأله عن القائم مـن      ،جعفر حممد بن علي الباقر عليهما السالم      

يف إن،سلمحمـد بـن مـ   يـا م :فقـال يل مبتـدئاً     ،آل حممد صلى اهللا عليه وعلـيهم      
س بــن يـونُ :مـن الرسـل  مـن مخــسةٍ هاًبوآلـه شـ  صـلى ا عليــه حمـدٍ مالقـائم مـن آلِ  

ىتّم،وعيسى،وموسى،ف بن يعقوبويوس،عليهم،حمدوم صلوات ا:

فأما شبهمن يونُهىتّس بن م:فرجوعهبعد كِمن غيبته وهو شابر السنب،
ــ  و ــةُ:ف بــن يعقــوب عليهمــا الــسالم   أمــا شــبهه مــن يوس ،هه وعامِتــمــن خاصــتِ فالغيب

ووال مـن كنـت تـوايل، وانتظـر الفـرج صـباحاً      "يف الكايف املنت خمتلف وناقص ال حيـوي علـى          ) ١(
..".عن جعفر بن حممد، عن منصور"... والسند فيه ناقص أيضاً فهو " ومساًء

أبو جعفر األوقص الطحان موىل ثقيف، وجه أصحابنا بالكوفـة،  مد بن مسلم بن رباح، حم(هو  ) ٢(
ت فقيه، صحب أبا جعفر وأبا عبد اهللا عليهما السالم، وروى عنهما وكـان مـن أوثـق النـاس،              

.٣٢٣رجال النجاشي -) ه١٥٠
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رب املـسافةِ على أبيه يعقوب عليهمـا الـسالم مـع قُـ    ِهأمرِوإشكالُ،هختفاؤه من إخوتِ  وا
وطـولُ ،هخوفـِ فـدوام :مـن موسـى عليـه الـسالم    ههبوأمـا شـ  ،هشـيعتِ أبيـه وأهلـه و    ه وبـني  بينِ

نإىل أن أذِوا من األذى واهلوانِه مما لقُه من بعدِشيعتِوتعب،هوالدتِ وخفاء ،هغيبتِ
ا ه ونـصرِ يف ظهـوِر   وجـلَّ  عز ـ  ،ِهه علـى عـدوِ  ه وأيـدوأمـا شبه مـن عيـسى عليـه الـسالم    ه:

 حتـى قالــت طائفــة منــهم ،مــن اختلــف فيــهفـاختالف: ِلــمـا ومــات:وقالــت طائفــة،د،
.لبوصَلِتُق:وقالت طائفة

 وأما شبعليـه وآلـه        ه ـ :ه مـن جـده املـصطفى صـلى اه وقتلـُ ،ه بالـسيف فخروج
ــ ــولِوأعـــداءاِداءأعـ ــه  رسـ ــه وآلـ ــلى ا عليـ ــه ي،والطواغيـــتواجلبـــارين،ه صـ ــصر وأنـ نـ

وأنه ال تُ،والرعبٍفٍيبالسردرايةله.

خروجه من عالماِت  وإن:السفياني من الـشام خروج، اليمـاني مـن   وخـروج
اسـم  وينـادي مـن الـسماء بامسـه     ومنـادٍ ،من الـسماء يف شـهر رمـضان     وصحيةٌ،اليمن

.أبيه

   ــسماء ) وخــروج اليمــاني وصــحية مــن ال
)من اليمن( 

جعفر حممـد علـي بـن احلـسني بـن بابويـه           وأب:٣٣٠كمال الدين    -١٣
حدثنا حممـد  :بن حممد بن عصام رضي اهللا عنه قال حدثنا حممد  :قال القمي

حـدثين إمساعيـل بـن    :العـالء قـال  حدثنا القاسم بن:بن يعقوب الكليين قال  
،ميـد احلنـاط  عن عاصم بـن ح    ،حدثين علي بن إمساعيل    :علي القزويين قال  

مسعت أبا جعفر حممد بن علي الباقر عليهمـا  :عن حممد بن مسلم الثقفي قال 
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لـه  ظهـر وتُ،لـه األرض ىطـو ُت،صرِد بالنـ مؤيـ ،بالرعـب  منا منصور  القائم:السالم يقول 
ــوجــلَّعــزاُظهــروي،واملغــربه املــشرقَســلطانُيبلــغُ،الكنــوزَ بــه دينين ه علــى الــد

ا وحرُلينزِو،رمإال قد عخرابفال يبقى يف األرضِ،ه ولو كره املشركون   كلِّ
يا ابن رسول اهللا مىت خيرج :قلت:قـال ،هعيسى بن مريم عليه السالم فيصلي خلفَـ   

،بالرجـالِ واكتفى الرجالُ،بالرجالِوالنساء،بالنساءِبه الرجالُشإذا تَ :قال ؟قائمكم
بالنـــساءِوالنـــساء،ــب ــت شـــهادات وقُ،الـــسروجالفـــروجِ ذواتوركـ ت دور،الـــزور بلـ

ــشــهادات العَخواســتَ،ولدفــا وأكــلِ ِبوارتكــابالــدماءِالنــاس ــاالزن قــيواتُ،الرب
وخرو ،خمافة ألسنتهم  األشرارالسفياني من الشام ج،مـاني مـن الـيمن   والي، وخـسف
ه حممـد امسـ ،من آل حممد صلى ا عليـه وآلـه بـني الـركن واملقـام     غالمٍوقتلُ ،بالبيداء

احلَ بنس وجاءت صـيحٌة   ،الزكيةُ ن النفس  ماءِمـن الـس بـأن ويف شـيعتهِ فيـهِ احلـق،
 ــ،قائمنــافعنــد ذلــك خــروج فــإذا خرجواجتمــع إليــه ثالمثائــة  ،ه إىل الكعبــةأســند ظهــر

ــوأولُ.رجــالعــشروثالثــةَ ــِقب(بــه هــذه اآليــة  قمــا ينطِ ُِةياــخيُكــَلرمنــتُُكإنم
م عليــه سلِّفـال يـ  ،ه علــيكموحجتـُ ،هوخليفتـُ ،يف أرضــهِاِأنـا بقيـةُ  :يقــولُثـم )١()ننيؤمِمـ 

وهــو عــشرةقــدإليــه العفــإذا اجتمــع،ا يف أرضــهعليــك يــا بقيــةَالــسالم:م إال قــالمــسلِّ
) ووثــن(دون ا عــز وجــل مــن صــنم  فــال يبقــى يف األرض معبــود،جرخــرجــلٍآالفِ

  طويلةٍوذلك بعد غيبةٍ.فاحرتَقوغريه إال وقعت فيه نار،ُليعلمـ  اه بالغيـب  مـن يطيع
بهويؤمن.

 

. من سورة هود٨٦من اآلية ) ١(
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عبـد اهللا حممـد بـن إبـراهيم بـن جعفـر              وأبـ :٢٨٩نعمـاين   غيبة ال  -١٤
أخربنـا حممـد بـن يعقـوب الكلـيين أبـو          :قال) ابن أيب زينب النعماين   (الكاتب  

وحدثين  :قال،)٢(عن أبيه  ،)١(حدثين علي بن إبراهيم بن هاشم      :قال ،جعفر
قـال  ،حدثنا أمحد بن حممد بن عيسى    :قال ،)٣(بن عمران ]بن حيىي [حممد بن   

عـن  ،مجيعـاً ،زيـاد عـن سـهل بـن     ،وحدثنا علي بن حممد وغـريه      :]لكليينا[
،عن جابر بن يزيد اجلعفـي ،)٥(عن عمرو بن أيب املقدام    ،)٤(احلسن بن حمبوب  

لـزم األرض  إ،يـا جـابر   :)عليه الـسالم  (قال أبو جعفر حممد بن علي الباقر        :قال
 وال حتر داًك ي حتى ترى عالماٍت،وال رجالهـا  أولُ:هـا ا لـك إن أدركتَ هأذكر

ذلكتدركُ وما أراَك  ،بين العباسِ  اختالف،ث به مـن بعـدي عـين   ولكن حد،

ي، ثقـة يف احلـديث، ثبـت، معتمـد، صـحيح          أبـو احلـسن القمـ     : (علي بـن إبـراهيم بـن هاشـم        ) ١(
، وهـو صـاحب التفـسري املعـروف بتفـسري القمـي، كـان حيـاً يف سـنة               ٢٦٠النجاشي   -) املذهب

.ه٣٠٧
هو أبو إسحاق، إبراهيم بن هاشم الكويف القمي، ثقة جليل، أول من نشر حديث الكـوفيني يف         ) ٢(

أعلى درجات العدالة والوثاقـة، تـويف   قم، وقد فاقت جمموع رواياته الستة آالف رواية، ويعد يف      
. ه٢٦٥حبدود 

املتقدم، ويف غيبة النعمـاين  حممد بن حيىي العطار   كذا يف مستدرك الوسائل والبحار، والظاهر هو        ) ٣(
). حممد بن عمران(

الكاظم والرضـا  روى عن جليلاحلسن بن حمبوب السراد، ويقال الزراد، كويف، ثقة        أبو علي،   () ٤(
. ٩٧خالصة األقوال -) ه٢٢٤وتويف سنة ه١٤٩ولد سنة ،لسالمعليهما ا

عده النجاشي من أصحاب الـسجاد والبـاقر والـصادق      ،ثابت بن هرمز احلداد   :اسم أيب املقدام  ) ٥(
مـستدركات علـم رجـال    -وثقه مجاعة منهم ابن الغضائري والنوري واملامقـاين         ،عليهم السالم 

.ه١٧٢أو ١٧٠، تويف يف ٦/٢٣احلديث 
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خـسف وتُ،تحِبـالفَ دمـشق مـن ناحيـةِ  صـوت وجييـئكم ،ينادي مـن الـسماء   ومنادٍ
،األميـنِ دمـشق مـن مـسجدِ  طائفـةٌ سقطُوتـَ ،)١(جابيـة رى الشام تسمى الْمن قُ قريةٌ

رك حتـى  التُّـ إخـوان ُلقبِوسـي ،الـرومِ هـا هـرج  ويعقب ،ركالتُّ من ناحيِة  ُقمتر ومارقٌة
فيهـا  -يـا جـابر  -فتلـك الـسنةُ  ،وا الرملـةَ لـُ حتـى ينزِ الـرومِ مارقةُُلوسيقبِ،وا اجلزيرة ُلينزِ

اختالف من ناحيـة املغـربِ  أرضٍيف كلِّ  كثري، َتأرضٍُلفـأو خـربثـم  ،الـشام أرض
،فيانيالـس ورايـةُ ،عاألبقـَ ورايـةُ ،باألصـه رايـةُ :رايـاتٍ  ذلك علـى ثـالِث     ندون ع خيتلفُ

 باألبقعِفيلتقي السفياني،فيقتلُفيقتتلونومن تبِه السفيانيهع،ُلقتـَ ثم ي ثـم ال  ،األصـهب
له هِ  يكونإال اإلقبالَ  ةٌمالعراقحنو،وميرِتفيقتَ،)٢(ياءيسِرقِه بقَجيشُلهبا فيقتُلون

  هبا من اجلبمائة ألفٍ  ارين، ويبعث وعـدتُ ،إىل الكوفـة جيـشًا السفيانيـ هم سبعون
إذ أقبلـت  م كـذلك فبينـا هـ   ،وسـبيًا ،صـلباً و،الكوفـة قـتال    من أهـِل   صيبونفي ،ألفًا

من ِق  راياتِلب تطوي املنازلَ ،راسانخيثًاحثِاًطي،ثم ،ِمائِالقمن أصحابِومعهم نفر
 ــ رجــلٌخيـرجيف ضـُ الكوفــةِوايل أهـلِ مـن مَفعفيقتُاء ريةِالـسفياني بــني احلــِ جــيشِلــه أمـري

أمـري فيبلـغُ ،كـة منـها إىل م املهـدي فينفـر ،إىل املدينة  بعثاً السفياني ويبعث ،وفةِوالكُ
ه ه فال يدركُأثرِعلىيشًاجفيبعث،ةَكإىل مقد خرجاملهديأنالسفيانيجيشِ

.)عليه السالم(مران ِعى بنِوسيرتقب على سنة مخائفاًمكةَحتى يدخلَ
بكسر الباء، وياء خمففة، وأصله يف اللغة احلوض الذي جيىب فيه املاء لإلبـل، وهـي قريـة        : جلابيةا) ١(

من أعمال دمشق مث من عمل اجليدور من ناحية اجلوالن قرب مرج الصفر يف مشـايل حـوران، إذا     
منها تل وقف االنسان يف الصنمني واستقبل الشمال ظهرت له، وتظهر من نوى أيضا، وبالقرب            

.٢/٩١معجم البلدان -يسمى تل اجلابية
، فتحهـا  وعندها مصب اخلابور يف الفرات،إىل الشمال الغريب من العراق على ر اخلابور،   ةبلد) ٢(

. ٤/٣٢٨معجم البلدان : انظر. ه١٩حبيب بن مسلمة الفهري سنة 
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الكايفأصولمستدرك: الفصل األول......................................................................١٥٦

:من الـسماء فينادي مناٍد،السفياني البيداءجيشِأمريُلفينزِ:]عليه السالم [وقال  
 ِب ،يا بيداء يدي القوم، فيخسمِهِبف، فلـِ فـال ينفـرٍ منـهم إال ثالثـةُ  ت،ـ يحُُلوا وجـوهم ه

ــم مـــن كَ ،إىل أقفيتـــهم ــيهم نَ،)١(لـــبوهـ ــة وفـ ــا أي(:زلـــت هـــذه اآليـ ــذينيـ ــهـــا الـ وا أوتُـ
آمِ الكتابوا مبا نَ  نـ  زلنا مصقاًد   ملـا مبـلِ ن قَم مـِ كـُ عطمـِ َنأنسوـ جوَفاًهنرـ دا علـى  ه

،بــهِرياًِجستَمــاحلــرامِيــتِإىل البهظهــرقــد أســند،مبكــةيومئــذٍوالقــائم:قــال،)٢()اهــأدبارِ
م نبـيكُ بيـتِ فإنـا أهـلُ  نا مـن النـاسِ  ن أجابفماَرنصِستَإنا نَ،ها الناسيا أي  :فينادي

فمن ،)صلى ا عليه وآله(با ومبحمدٍأوىل الناسِوحنن،)صلى ا عليه وآله(حممدٍ
ــآدمين يف آدم فأنــا أوىل النــاسِ حــاج ــا أوىل النــاسِ يف نــوٍحينومــن حــاج ،ب ــفأن ومــن ،وٍحبن
حاجفأنا أوىل الناس بإبراهيمين يف إبراهيم،ومن حاجعليه وآله(حمدٍين يف م صلى ا (

ين يف النبــيني فأنــا أوىل النــاسِ ومــن حــاج،)صــلى ا عليــه وآلــه(حمــدٍمبفأنــا أوىل النــاسِ
يمإبــراهِوآلَاًوحـ ونُفى آدمَطاصــاَإن(:يف حمكــم كتابـهِ يقـولُ اُألــيس،بـالنبيني 

مـن  فأنا بقيةٌ؟)٣()يمِلعيعِمسواُضٍعا من بهُضعب يٌةرُذ* نيِمالَعلى الع  انرمِع وآلَ
آدم،ــوحٍ وذخــرية ــ،مــن ن ــراهيم صطَوم ــيهم   مــن موصــفوة،فى مــن إب حمــد صــلى ا عل

أال ومـــن ،اِبكتـــابِفأنـــا أوىل النـــاسِ،اِكتـــابِين يفأال فمـــن حـــاج،أمجعـــني
ــاج ــولِنبـــسفأنـــا أوىل النـــاسِ ،اِة رســـولِ نين يف ســـحـ عِممـــن ســـ اَدفأنـــشِ ،اِة رسـ

رسـولهِ وحبـق اِكم حبـق وأسـألُ ،منكم الغائبالشاهدَغا أبلَمكالمي اليوم لَ  

، وتبـوك ،  اجلنـدل ومـة ديرتلـون كـانوا ،  القحطانيـة مـن ،  قـضاعة مـن بطـن (قبيلة كلـب، وهـم      ) ١(
".٣/٩٩١معجم قبال العرب لعمر كحالة "-) الشاموأطراف

.من سورة النساء ٤٧من اآلية ) ٢(
. ٣٤-٣٣سورة آل عمران ) ٣(
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١٥٧...............................................................................................اُحلجةكتاب

ــا ممــن  مونــا ومنعتُمإال أعنتُ،اِربــى مــن رســولِ ُقالفــإن يل علــيكم حــق ،وحبقــي ون
،نـا قِّعنـا عـن ح  ِفود،علينـا  يغـِ وب،نـا أبنائِو نـا دنـا مـن دياِر    ِروطُ،مناِلوظُ،ناخفَفقد أُ ،ناميظلِ

.تعاىلم اُركُرونا ينصوانص،لونافينا ال ختذِاَفاَ،ليناعالباطلِوافرتى أهلُ

،رجــالعـشر وثالثـةَ ه ثالمثائــةَعليـه أصـحاب  اُفيجمـع :]عليـه الــسالم البـاقر  [قـال  
جيمع َُق،يعادٍِمله على غريِ هم ازقـَ َكاًعوهـي  ،)١(اخلريـفِ ِعز-  الـيت  اآليـةُ -يـا جـابر

ُذكريف كتابهها ا:)أيونُما تكُنبكُأتِوا يُماِمجاًيعَإنلِّعلى ُكا
ِدئ قَ شي٢()ر( َفيبايعونه قامواملَكنِبني الر،ومعه عهد  من رسـول ا)   عليـه صـلى ا

.عن اآلباءِاألبناءقد توارثته) وآله

والقــائم-  رجــلٌ -يــا جــابرــ ِدلَــ مــن و فمــا  ،يلــة يف لَهلــه أمــر اُحصلِيــ ،سنياحلُ
اِه من رسوِلعليهم والدتُُلِكشفال ي-يا جابر-على الناس من ذلك َلأشكَ

،ه عليهمهذا كلَُّلفإن أشكَ،مبعد عالِماًعالِه العلماءووراثتُ،)صلى ا عليه وآله   (
فإنمن السماءِالصوتِهوأمِأبيهِواسمِِهي بامسِودِإذا نُ،عليهمُلشكِال ي.

 

)١ (عالقَز:ةٌالواحدةرقيقةٌ،السحابمنقطعع٢/٧٦الصحاح -قَز .
. من سورة البقرة١٤٨من اآلية ) ٢(
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١٥٨

التواريخكتاب

 وشيء من أحواله[عليه السالم مولد علي بن الحس[
)١(

جعفر حممـد علـي بـن احلـسني بـن بابويـه           وأب:٥٣٧كمال الدين    -١٥
حدثنا حممـد  :حدثنا حممد بن حممد بن عصام رضي اهللا عنه قال   :قال القمي

حدثنا حممد بـن إمساعيـل     :حدثنا علي بن حممد قال     :بن يعقوب الكليين قال   
عـن أبيـه   ،عن أبيه موسى بن جعفـر ،حدثين أيب :قال )٢(موسى بن جعفر  بن  

)٣(ابـة الوالبيـة   حب نإ:عن أبيه حممد بن علـي علـيهم الـسالم          ،جعفر بن حممد  

  دعا هلا علي سنيِاحلـُ بـن، فـرُدا  فحاضـت لوقتـها  ،فأشـار إليهـا بإصـبعه   ،هاعليهـا شـباب،
.سنةمائة سنة وثالث عشرة وهلا يومئذٍ


 

. إلعطاء مشولية للعنوان يتناسب والروايات الداخلة فيه) ء من أحوالهوشي(أضفنا عبارة ) ١(
ممن أدرك اإلمام املهدي عليه السالم ورأى اإلمام وهو غالم، وله مكاتبة مع اإلمـام العـسكري          ) ٢(

.عليه السالم
من خرية نساء الشيعة، روت عن أمري املؤمنني عليه السالم، أدركت عصر الرضا عليـه الـسالم،         ) ٣(

. بعد أن دعا هلا األئمة بطول العمر، ويقال إن اإلمام الرضا عليه السالم كفنها بقميصه الشريف
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١٥٩.............................................................................................التواريخكتاب

جعفر حممد علي بن احلسني بن بابويـه  وأب:١/٢٣٢الشرائع علل  -١٦
:حدثنا حممد بن حممـد بـن عـصام الكلـيين رضـي اهللا عنـه قـال                 :قال القمي

حدثنا احلسني بـن احلـسن    :مد بن يعقوب الكليين رضي اهللا عنه قال       حدثنا حم 
عـن إبـراهيم بـن إسـحاق        ،مجيعـاً ،)٢(وعلي بن حممد بن عبـد اهللا      ،)١(احلسين
عـن نـصر بـن مـزاحم        ،)٤(عن عبد الرمحان بـن عبـد اهللا اخلزاعـي          ،)٣(األمحر
قـال أبـو   :قـال )٧(عن جابر بن يزيد اجلعفي ،)٦(عن عمرو بن مشر    ،)٥(املنقري

مـا  ) عليـه الـسالم  (سنيِاحلـُ بـن علييأبإن:)عليه السالم(جعفر حممد بن الباقر  
إال جودوفيهـا سـ  وجلَّعزاِمن كتابِوال قرأ آيةً،دجإال سعليهِ اِ نعمةَ رَكَذ

سجد،َفوال دُعاتعاىل عنه سوءكايدٍخيشاه أو كيدإال سجَفوال،دمن صالٍةَغر
مـستدركات علـم   -) رازيالـ احلسني بن احلسن احلسين األسود، فاضل، يكىن أبـا عبـد اهللا       (هو  ) ١(

.، وهو من مشايخ الكليين٣/١١٤رجال احلديث 
لقـب عبـد اهللا بـن عمـران اجلنـايب الربقـي، وكنيتـه أبـو         ):بنـدار (، وعلي بن حممد بن بنـدار  هو  ) ٢(

.القميحممد بن علي ماجيلويه، من مشايخ الكليين، ورجح السيد اخلوئي كونه ابن عم القاسم
ضعفه النجاشي، وتوقف احللي يف روايته، وبرغم ذلك فقد صـرح      : إبراهيم بن إسحاق األمحر   ) ٣(

.ه٢٦٩مجاعة بتوثيقه، كان حياً حىت سنة 
. ١/٤٦٧الكايف : راجع-مل يرد إال يف مثل هذا اإلسناد ) ٤(
، غـري أنـه   األمـر العطار أبو املفضل، كويف، مستقيم الطريقة، صاحل       (نصر بن مزاحم املنقري   هو  ) ٥(

.ه٢١٢، له كتابه املشهور وقعة صفني، تويف ٤٢٧النجاشي -) يروي عن الضعفاء
، وقـد  ه١٦٠وايته وحاله يقطع بعكس ذلك، كـان حيـاً حبـدود     قالوا بتضعيفه، إال إن املتتبع لر     ) ٦(

. اوردنا يف مقدمة هذا الكتاب أن ثلة من احملققني استظهروا وثاقته وحسن حاله
جابر بن يزيد اجلعفي، كويف ثقـة مـن أجـالء أصـحاب الـصادق والبـاقر عليهمـا الـسالم ومـن              ) ٧(

، أكثـر  ه١٢٨ر األنـصاري، تـويف   خواصهما وأصحاب سرمها روى عنهما وعن الـصحايب جـاب       
. الرواية عنه عمرو بن مشر
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الكايفأصولمستدرك: الفصل األول......................................................................١٦٠

ــبــني اثــننيِإلصــالٍحفــق وال و،دجإال ســمفروضــةٍ إال سجد،وكــان أثــريفجودِالــس
.لذلكالسجاديمفس،ِهسجودِمجيع مواضعِ


 

جعفر حممد علي بن احلسني بن بابويـه  وأب:١/٢٣٣الشرائع علل -١٧
:حدثنا حممد بن حممـد بـن عـصام الكلـيين رضـي اهللا عنـه قـال                 :قال القمي

عـن أيب علـي     ،حـدثنا علـي بـن حممـد        :حدثنا حممد بن يعقوب الكليين قـال      
حممد بن إمساعيل بن موسى بن جعفر بن حممد بن علي بن احلـسني بـن علـي                

)عليـه الـسالم   (عن حممد بن علـي البـاقر        ،آبائه عن ،عن أبيه ،بن أيب طالب  
هـا يف   عقطَوكـان ي  ،ةٌئـَ ناتِ يف موضـع سـجوده آثـار       )عليـه الـسالم   (كـان ألبـي     :قال
نةِالسمرةٍيف كلِّ،تنيِمر١(ناتِفَثمخس(،فسمنات لذلكِفذا الثَي.

 

]وشيء من أحواله[جعفر بن محمد أبي عبد اهللا مولد 

جعفـر حممـد علـي بـن احلـسني بـن بابويـه               وأبـ :٣٦كمال الدين    -١٨
حـدثنا   :قـال  -رضـي اهللا عنـه       -ما حدثنا به حممد بـن عـصام          :قال القمي

حدثين إمساعيـل    :حدثنا القاسم بن العالء قال     :حممد بن يعقوب الكليين قال    
عـن   ،)٢(عن محاد بن عيسى    ،حدثين علي بن إمساعيل    :قال بن علي القزويين  

وهي مواضع جـسمه الـيت تالمـس األرض عنـدما يـربك، وقـد اسـتعري        : أصلها من ثَِفنات البعري ) ١(
. املصطلح ملواضع سجود اإلنسان اليت تالمس األرض يف حالة سجوده

وقيل إنه روى عـن أيب عبـد   . سكن البصرة  أبو حممد اجلهين موىل، وقيل عريب،     ،  محاد بن عيسى  (هو  ) ٢(
.١٤٢النجاشي - ) ه٢٠٩، تويف سنة صدوقاًوكان ثقة يف حديثه،،اهللا عليه السالم عشرين حديثاً
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حمدٍمبنِجعفرِعلى الصادقِ)٢(اجرالساندخل حي:قال)١(احلسني بن املختار
ــهعليهمــا الــسالم فقــالَ  ــان :ل ــا حي ــال؟فيــةناحلَبــنِحمــدِك يف مأصــحابمــا يقــولُ ي :ق

حــدثين أبــي عليــه الــسالم أنــه  :مفقــال الــصادق عليــه الــسال ،يــرزقُإنــه حــي:يقولــون
 ــ ،ِهيف مرضِــكــان فــيمن عــادهــ،هَضوفــيمن غم ــوأدخلَ م وقــس،هءنــساجوزو،هه حفرتَ

كمثـلِ احلنفيـة يف هـذه األمـةِ   بـنِ حمـدِ مُلثـَ إمنـا م ،اِيـا أبـا عبـِد      :حيـان فقـال    ،همرياَث
أو ،هه على أوليائِأمرهبش:مفقال الصادق عليه السال،للناسِهأمرهبش،عيسى بن مريم

ــ:قــال؟هعلـى أعدائــِ  البــاقرعلــيٍبــنأن أبــا جعفــر حممــدأتــزعم:فقــال،هبــل علــى أعدائِ
   يـا  :عليـه الـسالم  فقـال الـصادقُ  ،ال:فقـال ؟حممـد بـن احلنفيـة    ِهعمـِ  عليهما السالم عـدو

حيان، إنكم صآياتِم عن   فتُد تبار ك وتع  ،ا زِي (:اىلوقد قال اجن سـ الَّـذِين
دِفُونــص يـن ـاعـ اتِنـآَيــوء ــذَابِس ــااْلعكَــانُوابِمدِفُونــص ــه   ،)٣()ي ــال الــصادق علي وق

.)٤(عليهما السالمسنيِاحلُبنِلعليِحممد بن احلنفية حتى أقرما مات:السالم

 
مـن أصـحاب الـصادق والكـاظم صـلوات اهللا       بياع األكفان،   ) احلسني بن املختار القالنسي   (هو  ) ١(

اتفقـوا أنـه ثقـة، وقـد روى الكـشي هـذه           ، رماه البعض بالوقف، ونفـاه عنـه آخـرون، و          عليهما
، وهو غريب، ألن الثاين هو الذي يـروي  عبد اهللا بن مسكان، عن احلسني بن املختارالرواية عن  

.ه١٨٠عن احلسني بن املختار وليس العكس، تويف حبدود 
. وقيل حنان السراج، من الكيسانية القائلني بإمامة حممد بن احلنفية وإنه مل ميت) ٢(
. من سورة األنعام١٥٧من اآلية ) ٣(
واحلنفية لقـب أمـة خولـة بنـت جعفـر بـن       . أبوه أمري املؤمنني صلوات اهللا عليه: حممد بن احلنفية  ) ٤(

الظـاملون والية أمري املـؤمنني عليـه الـسالم وأراد   قوهلم باليمامة الذين سبوا لوهي من سيب  . قيس
د زعمـت مجاعـة عرفـت بالكيـسانية أن حممـد بـن       وقـ فتزوجها أمري املؤمنني عليه السالم، . بيعها

مـستدركات علـم   : راجـع -ھ٨٢احلنفية إمام وأنه املهدي والرجل بريء من أقوال هؤالء، ت   
. ٧/٧٧رجال احلديث 
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] شيء من أحوالهو[علي بن موسى الرضا أبي الحسن مولد 

جعفر حممد علي بن احلـسني بـن   وأب:١/١٨٧عيون أخبار الرضا  -١٩
،رضـي اهللا عنـه  )١(املتوكـل ] بـن [حدثنا حممد بـن موسـى     :قال بابويه القمي 

،)٢(وأبـو حممـد احلـسن بـن أمحـد املـؤدب      ،حممد بن حممد بن عصام الكلـيين      و
مـد بـن عمـران الـدقاق        وعلي بن أمحد بن حم    ،)٣(الوراق] اهللا[وعلي بن عبد    
:قـال ) رمحـه اهللا  (حدثنا حممـد بـن يعقـوب الكلـيين           :قالوا،رضي اهللا عنهم  

،)٥(عـن موسـى بـن حممـد احملـاريب          ،)٤(حدثنا علي بن إبراهيم العلوي اجلواين     
:عن أيب احلسن الرضا عليه الـسالم أن املـأمون قـال لـه         ،عن رجل ذكر امسه   

 هل رويت  قـ :فقال ؟عر شيئاً من الش د رويـت  أنـشدني أحـسن مـا    :فقـال ،منـه الكـثري
.ِملْرويته يف احلِ

:فقال عليه السالم
. من مشايخ الصدوق الذين ترضى عنهم كثرياً) ١(
ى عنـه مترضـياً  رومن مشايخ الصدوق،   :الكاتباملؤدب  هشام  حلسن بن إبراهيم بن أمحد بن       ا) ٢(

. عليه
وهـو مـن مـشايخ    : الـوراق اهللا علـي بـن عبـد    : ، والـصحيح )علي بن عبد الوراق (يف األصل   ) ٣(

الصدوق الذين ترضى عنهم وترحم عليهم يروي عن سـعد بـن عبـد اهللا األشـعري وعلـي بـن            
.إبراهيم، ولعل هذه هي الرواية الوحيدة اليت رواها عن الكليين

يم بن حممد بن احلسن بن حممد بن عبيد اهللا بن احلسني بـن علـي بـن احلـسني           لي بن إبراه  ع(هو  ) ٤(
-) الكلـيين مـشايخ هـو مـن   وثقـة صـحيح احلـديث باالتفـاق      : عليه السالم أبو احلـسن اجلـواين      
.٥/٢٧٦مستدركات علم رجال احلديث 

ويوجـد يف  ، )موسـى بـن حممـد احلجـازي    (لعل ذكره مل يرد يف غري هـذه الروايـة، ويف الوسـائل             ) ٥(
). موسىبن حممد(و) موسى بن حممد(أسانيد الصدوق عدد من الرجال بعنوان 
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  إذا كـــان دونــــي مـــن بجبهلــــهليــــتباجلهــــــلَِللنفــــــسي أن تقابِــــــأبيــــــت

ثـلِ عـن املِ لَّلمي كي أجِِحب أخذتهىي من النإن كان مثلي يف حملِّو

أدنــــــى منــــــه يف الفــــــضل وإن كنــــــت
جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىواحلِ

ــت لــــه حــــق التقــــدمِ   عر والفــــضلِ فــ

،فتياننـا بعـض :]عليـه الـسالم  [فقال !؟همن قالَ !هذا ما أحسن  :فقال له املأمون  
،الـصديقِ عتـابِ تـركِ و،عـن اجلاهـلِ  كوتِه يف الـس  ما رويَتـ   فأنشدني أحسن :قال

:فقال عليه السالم

 أنــــــــي ليهج رنـــــــــي الــــــــصديقــهِفأُبـــــــــاًجتن ــرِِلأنريـــــــــــــ ــبابِههجـــــــــــــ اًأســـــــــــــ

إواراهــيه أغرعاتبتُــــــــــــــــــــــــــن ــه هتُــــــــــــــــــــــــ ــأرى لــــ ــركَفــــ ــابِتــــ ــاًالعتــــ عتابــــ

وإذا ب ـــــــــــــجباهــــــــــــلٍ ليــــــــــــتتحكمٍمي ــــــمـــــن األمـــــورِ  حـــــالَ املُجـــــدواباًص

عــــن اجلــــوابِكــــان الــــسكوتمبـــــــــا وري الـــــــــسكوته منـــــــــ أوليُتـــــــــ
ــاًج وابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــال املـــأمون ــا أحـــسن:فقـ ـــ ! هـــذامـ ــذا مـــن قالَ ــال[؟ههـ ــافتيانِ]بعـــض:قـ ــال،نـ :قـ

  استجالبِه يف  ما رويتَ  فأنشدني عن أحسن فقـال عليـه   ،صـديقاً العدو حتى يكـون
:السالم

ــةٍوذي غِ ــامللــــــــــــــ ــهفقهرُتــــــــــــــــتُهســــــــــــــ ــو التَ فأوقرتُــــــــ ــين لعفــــــــ ِلمــــــــــجَه مــــــــ

 ــدافع ــيئاتِومــــــــــن ال يــــــــ ــســــــــ ِلمــــن عــــولَالطَّــــيأخــــذِملْبإحــــسانهِِهدوعــــــــ

ــياءِومل أر ــاًهلَمأســـــــــرعيف األشـــــــ ــرٍلغَكـــــــ ــديمٍمــــــ ــعمدادٍمــــــــن وِقــــــ ِلجــــــ

،نـا فتيانِبعـض :فقـال عليـه الـسالم   ؟ههـذا مـن قاَلـ     !هذا ما أحسن  :فقال املأمون 
:فقال عليه السالم،رتمان السه يف كِفأنشدني أحسن ما رويتَ:قال
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ىنسن يأبصانيراًن رأى سِفيا مهذيعــــــُأال كــــــيالـــــسر ألنــــــسىوأنـــــي  

خافـــــةَ مأنيِذجــــــري ببــــــايلكــــــرينبــــــــذُ َفهَقه حِــــــــ لتــــــــوٍ لــــــــيب إىل م١(اًس(

ــفي ــن مل يكوشـ ــواطِيفوجـــالَراًِســـفـــشِمـ ــقأن ال يِهِرخـــ ــه حطيـــ ــساًلـــ بـــ

:قال،برَت:قال؟قولُكيف تَ)٢(الكتاببرَتأن يإذا أمرت:فقال املأمون
 ٣(حا  فمن الس( ؟ قال: سنِط:قال؟فمن الطني :الق،ح)يـا غـالم   :فقال املـأمون :قال،)٤

ّترب   هذا الكتاب وسوخـذ ألبـي احلـسن    )٥(سهٍلبنِنه وامض به إىل الفضلِوطِِهح
.)٦(ة ألف درهمائعليه السالم ثالمث


   

وجـع  : وهو األقرب لقافيـة األبيـات ووزـا، واحلـس      ) ِحسا(، ويف بعض النسخ     )احلشا(قُِرأت  ) ١(
. يأخذ النفساء بعد الوالدة، وهو كناية عن شدة حتمل السر وكتمانه

. التراب لتجف كتابته، أو رمبا لتكون أوضح ويصعب مسحهاذر عليه: ترب الكتاب) ٢(
. شده بسحاة أو سحاءة، والسحاة هي الفتيلة تقتطع من القرطاس: سحا الكتاب) ٣(
. أي، اختمه بالطني: ِطن الكتاب) ٤(
وكان ، ه١٩٠أسلم على يد املأمون سنة ، جموسي  الفضل بن سهل أبو العباس السرخسي     هو   )٥(

بعد أن خشي من اتساع ه٢٠٣، قتله املأمون سنة    رياستني ألنه تقلد الوزارة والسيف    يلقب ذا ال  
. ٢٤/٣٢الوايف بالوفيات -نفوذه يف الدولة 

كان سبيل ما يقبله الرضا عليـه الـسالم عـن    : بعد إيراد هذا اخلرب)رمحه اهللا (قال الصدوق   ) ٦(
مـن امللـوك، وسـبيل مـا كـان يقبلـه       املأمون سبيل ما كان يقبلـه الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه           

احلسن بن علي عليه السالم من معاوية، وسبيل مـا كـان يقبلـه األئمـة علـيهم الـسالم مـن                 
بعـضها، فجـائز لـه أن    عطـي مث أُلب عليهـا، ومن كانت الدنيا كله له، فغ    آبائه من اخللفاء،  

.يأخذه
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]وشيء من أحواله[السالم ماعليهأبي الحسن علي بن محمدمولد باب 

:قـال جعفر حممد بـن احلـسن الطوسـي        وأب:٣٥١غيبة الطوسي    -٢٠
يعـين أبـا   [إليـه  كتبـت :قـال )١(روى حممد بن يعقوب رفعه إىل حممد بـن فـرج    

عيــسى بــن جعفــر بــن  وعــن ،)٢(أســأله عــن أبــي علــي بــن راشــد  ] احلــسن اهلــادي
:كتب إيلف،عن ابن بندو،)٣(عاصم

)ذكرت راشد رحِ ابنُمهفإنَّاه عاشعيدًاسودعـا البـنِ  ،شـهيدًا وماتـ بد ن
سر علـى اجلـِ  بالـسياطِ ربم ضـُ عاصـِ وابـن  ،تـلَ وقُ بعمـودٍ  ربد ُضـ  نـ ب وابـن ،)والعاصمي

.)٤(دجلةيف بهِميورسوطٍثالمثائةِ

 

ثقـة  . ادي صـلوات اهللا علـيهم  من أصحاب الكاظم والرضا واهل   الرخجي،  فرج  الحممد بن   (هو  ) ١(
.ه٢٣٣، تويف بسر من رأى بعد سنة ٧/٢٨٢مستدركات علم رجال احلديث -) باالتفاق

أبـو علـي بـن راشـد، جليـل وكيـل ثقـة        : احلسن بن راشد، أبو علي البغدادي، وقد يقـال        (هو  ) ٢(
احلـديث  مـستدركات علـم رجـال   -) اباالتفاق، من أصحاب اجلواد واهلادي صلوات اهللا عليهم     

. ه٢٥٤، تويف قبل ٢/٣٨٥
احلـسن  ودعا له اإلمـام أبـ  . من املمدوحني من السفراءبن عاصمبن حممد عيسى بن جعفر (هو  ) ٣(

، وكـان املتوكـل لعنـه اهللا أمـر     ٦/١٥٤مستدركات علـم رجـال احلـديث      -) الثالث عليه السالم  
يف ـر دجلـة ببغـداد بتهمـه     بضربه بالسياط وتركه يف الشمس حىت ميوت مث رمي جسده الشريف  

. ٧/٣٧٥تاريخ الطربي -ھ٢٤١سب اخللفاء وأزواج النيب، وذلك سنة 
، كان له خان ببغداد يرتزق منه، وقد وشي به عند   )عيسى بن جعفر بن عاصم    (ابن عاصم هو    ) ٤(

بضرب القاضي أنه يسب الصحابة وأزواج النيب، فرفع أمره للمتوكل، فأصدر اخلليفة الظامل أمراً        
ضرباً مربحاً بالسياط حىت املوت ورمي جثتـه الـشريفة يف ـر دجلـة،     ) رمحه اهللا(عيسى بن جعفر  

وهكذا بدأ املد السلفي بزعامة املتوكل باستعمال إرهاب الدولة املنظم لفـرض نظرياتـه العقديـة،     
بدايـة  ال: راجـع -وتذويب العقيدة السلفية يف أذهان الناس حتت وطـأة الـسياط وحـر الـسيوف              

.١٠/٣٥٧والنهاية 
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]و شيء من أحواله[الصاحب عليه السالممولد باب 

جعفر حممـد علـي بـن احلـسني بـن بابويـه            وأب:٤٣٠كمال الدين   -٢١
حدثنا حممـد  :حدثنا حممد بن حممد بن عصام رضي اهللا عنه قال   :قال القمي

الم عليـه الـس    لـد الـصاحب   و:حدثنا علي بن حممد قال     :بن يعقوب الكليين قال   
مخسني ومائتنيوسنة مخس،صف من شعبانللن.


    ولـد عليـه الـسالم

سنة مخس ومخسني ومائتني،للنصف من شعبان 

جعفر حممـد علـي بـن احلـسني بـن بابويـه           وأب:٤٠٨كمال الدين    -٢٢
حدثنا حممـد  :حدثنا حممد بن حممد بن عصام رضي اهللا عنه قال   :قال القمي

ا نا أنه ملـّ أصحابِأخربني بعض:حدثين عالن الرازي قال:بن يعقوب الكليين قال  
حلت جاريةُ م  عليه السالم قال  حمدٍأبي م:و،ذكراًستحملنيامسه محمد، وهو القـائم

عديمن ب.




  

:قـال جعفر حممد بـن احلـسن الطوسـي        وأب:٢٢٣ي  غيبة الطوس  -٢٣
حـني  -عليه السالم ٍدحمقال أبو م:روى حممد بن يعقوب الكليين رفعه قال  

َز:-عليه السالم    لد احلجةُ وعأهنم يقتلونين ليقطَ الظلمةُ موا هذا النسلَع،فكيف
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.)ُلمؤاملُ(ومساه،اِقدرةارأو

 

:قـال  جعفر حممد بـن احلـسن الطوسـي        وأب:٢٣٣غيبة الطوسي  -٢٤
خادم أيب حممد عليـه الـسالم   )١(عن نسيم اخلادم،روى حممد بن يعقوب رفعه    

فعطـست ،شر ليـالٍ بعـ ِهعليه الـسالم بعـد مولـِد     الزمانِ على صاحبِ  دخلت:]قالت[
ِكيرمحُ :فقال .عنده ُا،ِكأال أبشر :فقال ،بذلك ففرحت؟طـاس يف الع  هـو أمـان

.أيامَةثالثمن املوتِ

 

جعفر حممـد علـي بـن احلـسني بـن بابويـه          وأب :٤٨٤كمال الدين    -٢٥
:حدثنا حممد بن حممـد بـن عـصام الكلـيين رضـي اهللا عنـه قـال                 :قال القمي

سألت حممد   :قال )٢(عن إسحاق بن يعقوب    ،حدثنا حممد بن يعقوب الكليين    
  يل كتابـاً لَأن يوصِـ )٣(مري رضي اهللا عنـه    بن عثمان الع  فيـه عـن   قـد سـألت

عليــه )٤(الزمــاِنوالنــا صــاحِبمخبــطِّوقيــعد التروفَــت علــيأشــكلَمــسائلَ

، ولعلـه األقـرب لداللـة    )جاريـة (أـا خادمـة   ) ٣٤٠كمال الـدين   (يظهر من رواية الصدوق يف      ) ١(
يشمل الذكر واألنثى) خادم(باالسم، وطبيعة العمل داخل املرتل، وألن التعبري 

) خو الكلـيين ، قال عنه التستري هو أإسحاق بن يعقوب بن إسحاق أبو حممد البغداديهو  (هو  ) ٢(
، ويبدو أنه كان على صلة وثيقة بالسفري الثـاين رضـي    ١/٥٩٠مستدركات علم رجال احلديث      -

). ٣٢(اهللا عنه، راجع احلديث 
)سألت الشيخ الكبري أبا جعفر حممد بن عثمان العمري: (يف اخلرائج قال) ٣(
).فوقع التوقيع خبط موالنا صاحب الدار: (يف غيبة الطوسي) ٤(
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نـا  بيتِيل مـن أهـلِ  ريننكِاملُمن أمرِتكوثباُُكدأرشعنهأما سألت :السالم
 ناوبين عم،فاعلم أنه ليسِبنياوجلَّعزومـن أنكَ ،قرابةٌأحدٍوبنينـي فَ ر ـ ِملـيسي ن

فيوسـ إخـوةِ فـسبيلُ ِهِدلـَ ووي جعفـرٍ عمـ أما سبيلُ .عليه السالم  ابن نوٍح  سبيلُ هوسبيلُ
ــ.الــسالمعليــهِ ــا الفُأم ــ،)٢(ابِلمبالــشوال بــأس،ه حــرامربفــش)١(اعقّ كم فــال ا أمــوالُوأم

.ما آتـاكُ ممخرياُ)٣(ع فما آتانيفليقطَل ومن شاءفليصِفمن شاء،وارهطَّإال لتَ ها  نقبلُ
معـ مـن زَ ا قـولُ وأمـ .اتونالوقـّ بَذوكـَ ،هتعـاىل ذكـر   ه إىل اِ  فإنَّـ  ور الفـرجِ  هوأما ظُ 

احلـُ أنسنيل فكُقتـَ عليــه الــسالم مل يوتَفــرــ.الٌلوضـَ كــذيب وأمالواقعــةُا احلــوادث
.)٤(عليهماُِةم وأنا حجيت عليكُجهم حنا فإنَّحديثِواةِعوا فيها إىل رفارجِ

وأم ا محمد بن ع  مـري  ثمـان الع-  عنـه ه فإنـّ -مـن قبـلُ  وعـن أبيـهِ  رضـي ا
ُاحصلِفسيـ )٥(هزيـار األهـوازي  مبـنِ عليبندمحوأما م .كتابي هكتابيت و َقِث

. ٥/١٢٠احلدائق الناضرة : راجع-ري يتخذ من ماء الشعري املغلي عص) ١(
ماء الشاِلم أو ماء الـشيلم،  : شاِلم آب، أو شيلَم آب، ومعناها: كلمة فارسية مدجمة من كلمتني  ) ٢(

. وهو نبات ينمو بني بادرات احلنطة، ويقال أنه له تأثري منوم وختديري ولكنه ليس مبسكر
).آتاين(ي وبعض نسخ اخلرائج يف غيبة الطوس) ٣(
، أما نسخ غيبة الطوسي فبعضها خيلـو مـن هـذه      )عليهم(يف بعض نسخ اخلرائج ال توجد كلمة        ) ٤(

، وقد نقل احلر العاملي هذا املقطع عن كمـال الـدين     )عليكم(الكلمة، ويف البعض االخر يوجد      
لبحار نقالً عن االحتجاج، ، كذا يف ا١/٥٣٩كما يف الفصول املهمة     ) عليهم(من دون ذكر كلمة     

).عليكم(وأحياناً بكلمة ) عليهم(فقد نقلها أحيانا بدون كلمة 
مـن الـسفراء واألبـواب    هـو و. ثقـة باالتفـاق  . صلوات اهللا عليـه    اهلاديمن أصحاب أيب احلسن     ) ٥(

مـستدركات علـم رجـال احلـديث       -املعروفني الذين ال اختالف فيهم، كمـا عـن ابـن طـاووس              
ر من التوقيع الشريف أنه كان شاكاً يف أول أمره وقد أصلح اهللا تعاىل قلبه وأزال       ، ويظه ٧/٢٤٧

. عنه شكه
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لهه ويزيلُقلبشكَّعنهه.

بولَفال َق  ِهنا بِ َتا ما وصلْ  وأم نا إالَّعند ـ وطَملا طـابهوثَر ـ املغنيـةِ مـنحرـ .)١(اما وأم
مــحمدبــن٢(عــيمٍَنبــنِشــاذان(ــ.البيــتِنا أهــلَمــن شــيعتِرجــلٌفهــو ــوأم اب ا أبــو اخلطّ
محمدأبي زَبنينب٣(األجدع(فملعونوأصحابهم مقالتِس أهلَجالِفال تُه ملعونون

.م برئ وآبائي عليهم السالم منهم براءي منهفإنّ

.الـنريان ما يأكـلُ فإنّهَلفأكَمنها شيئًا حلَّنا فمن استَ  ون بأموالِ ستلبوأما املُ 
ا اخلُوأممفقد أُسلشيعتِبيحُلِعنا وجُظإىل وقتِيف حلٍّوا منهِطنا لتَأمرِورِهوالدتُ)٤(يبم ه

نـا  ونا به فقد أقلْعلى ما وصلُوجلَّعزاِينِوا يف دِقد شكّقومٍدامةُوأما نَ.ثخبوال تَ 
عـز اَفـإن يبـةِ مـن الغَ عقـَ مـا و ا علـةُ وأمـ .نياكِّالـش يف صلةِوال حاجةَ  ،من استقالَ 

ياء عنَتسَألُواالَآمنواالَّذِينَأيهايا(:يقولُ وجلَّ أَشـإِن ـدتُب لَُكـم كُمؤإنَّـ  )٥()تَـسه
،ِهزمانـِ لطاغيـةِ بيعـٌة ِهقـِ نمن آبـائي علـيهم الـسالم إال وقـد وقعـت يف ع        ن ألحٍد مل يكُ 

وإني أخرجحنيأخرواغيتِمن الطَّألحدٍوال بيعةَ،جيف عقين.

ولعلها مـن  ) وكان إلسحاق جارية مغنية، فباعها، وبعث مثنها إليه، فرده    (يف اخلرائج ههنا زيادة     ) ١(
.الرواة

لـذين رأوه ووقفـوا علـى    من وكالء الناحية املقدسة ا: حممد بن شاذان بن نعيم النيشابوري     (هو  ) ٢(
.٧/١٣٣مستدركات علم رجال احلديث -) ، روى عن الفضل بن شاذانمعجزته

مجـع  (بـراد مـوىل، كـويف، وكـان يبيـع األ    : مقالص، أبو اخلطـاب األسـدي  (حممد بن أيب زينب     ) ٣(
-)، فاسد العقيدةمضالًضاالًكان رجالً،  ، ذكره الربقي يف أصحاب الصادق عليه السالم       )بردة

. ١٥/٢٥٥معجم رجال احلديث 
).لتطهر(يف اخلرائج ) ٤(
. من سورة املائدة١٠١من اآلية ) ٥(
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األبــصارِبتــها عــن إذا غيمسِبالــشفكاالنتفــاعِيــبيت يف غَبــي االنتفــاعِا وجــهوأمـ 
 الـسحاب،  إكمـا  األرضِألهــلِوإنـي ألمـاننـ النجومألهـلِ أمــان وا ُقفــأغلِ،ماءِالـس

ــالــسؤالِبــاب ُفــوال تتكّل،يكما ال يعنِــعموأكثِــ،ميــتُِفمــا قــد كُوا علــمروا الــدعاء
ىوعلـ يعقـوب بنيا إسحاقَعليكوالسالم،مجكُرَفذلكفإن،ِجرالفَ بتعجيلِ

.دىاهلُبعن اتّم


)١( 


 

:قـال جعفر حممد بـن احلـسن الطوسـي        وأب:٣٥٣غيبة الطوسي    -٢٦
مـري يف توقيـٍع    الع] حممد بـن عثمـان    [خرج إىل    :روى حممد بن يعقوب قال    

وممـن ال  ،ه اُمـ ِحال ر)٢(اللعاىل مـن ابـن هِـ   َت إىل اِ  نربأُ وحنن:اختصرناه طويٍل
فأعلمِ،ربأ منه يهذا الفاجرِمن حالِمما أعلمناكَِهبلدِوأهلَ)٣(اإلسحاقي،من ومجيع

أبـو  أمحد بن حممد بن حممد بن سليمان بن احلسن بن اجلهم بن بكري بـن أعـني بـن سنـسن،            (هو  ) ١(
. ٨٣النجاشي ص-) شيخ العصابة يف زمنه ووجههم،)٣٦٨ت-٢٨٥(غالب الزراري

وكـان صـاحل الروايـة أول    ه١٨٠هالل، أبو جعفر البغدادي العربتـائي، ولـد سـنة     هو أمحد بن  ) ٢(
حممـد بـن عثمـان    (أيامه، إال أنه احنرف عن اإلمـام املهـدي عليـه الـسالم حـسداً لـسفريه الثـاين                    

، وصـدرت عـدة تواقيـع بلعنـه       ه٢٦٧فكانت عاقبتـه سـيئة والعيـاذ بـاهللا، تـويف سـنة              ) العمري
. ١/٥٠٥مستدركات علم رجال احلديث : راجع-) اهللالعنه (والرباءة منه 

: أبـو علـي القمـي   محد بن إسحاق بن عبد اهللا بن سعد بن مالك األحـوص األشـعري،     أ(لعله  ) ٣(
وال خـالف يف  . عليـه الـسالم  ، وكـان خاصـة أيب حممـد       اجلواد واهلـادي  وافد القميني، روى عن     

!
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سألَكانويسألُككعنه.


 

ألمهيتـه ال  التوقيع مفصالً من غري طريق الكليين وي هذا شقد روى الكَ و
:ده كامالًبأس بإيرا

حدثين أبو حامد أمحد بـن إبـراهيم    :قال ،)١(تيبةعلي بن حممد بن قُ    عن  
:قال،)٢(املراغي

ـ رد على القاسم بن العالء نسخةُ وما خرالل وكـان  ابـن هِـ  عـنِ مـن لَ ج
،تـصنع املُويفاحـذروا الـص  :راِقه بـالعِ امِـ وتـب عليـه الـسالم إىل قُ     كَ ذلك أنْ  ابتداُء

،جـة مـسني حِ وخأربعـاً أن أمحد بن هالل أنه قد كان حـج       من ش وكان   :قالَ
نا بالعراق لقُأصحاِبوكان رواةُ:قالَ.دميِهمنها على قَشرونَعوهنهوا ِموكتب،

  وأنكروا ما ورءفحملوا القاسم بن العال،يف مذمته دِهع يف أمـرِ راِجعلى أن ي.
:فخرج إليه

  َذَفنا نَ قد كان أمر ابنِتصنعِاملُيفإليكمل ،متمبا قد علِ،هالل ال رمحه ا
يلْز،   له ذنب ـ ،هه وال أقاله عثرتـَ ال غفر اـ إذنٍنـا بـال   يف أمرُِلداخِيـ ،ىا وال رضـ منيستبد
"

-]) الـسفراء املمـدوحني  [مـن  ، وكـان   ه السالم عليوثاقته وجاللته، وتشرف بلقاء احلجة املنتظر       
.ه٢٦٠، تويف بعد ١/٢٥٩مستدركات علم رجال احلديث 

علي بن حممد بن قتيبة، ويعرف بالقتييب النيسابوري، أبو احلسن، تلميذ الفضل بن شـاذان،          (هو  ) ١(
. ١٧٧خالصة األقوال ص-) فاضل، عليه اعتمد أبو عمرو الكشي يف كتاب الرجال

. عي صحيح املذهب، خرج من اإلمام املهدي توقيع مبدحه والدعاء لهشي) ٢(
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يف بـذلك اُهداأر،ريـد هـواه وي مبـا ي إالنـا  مضي من أمرِ ال ي  ،اِنمن ديوِن  ىفيتحام ،برأيهِ
.هرمنا عبدعوتِاُربحتى تَربنا عليهِفص،منهجنارِ

ــ وكنا قــد عرفنــا خــربقومــًاهمــن مــامــه ال رحِوالينــا يف أي مُهبإلقــاءِوأمرنــاهم ،ا
وممـن ال  ،اُهمن ابن هـالل ال رمحَـ  نربأ إىل اِوحنن ،من موالينا  ذلك إىل اخلاصِ  

أربيمنه.

ومجيع،ِرهذا الفاجِمن حالِمما أعلمناكَِهبيتِوأهلَاُمهسّلاإلسحاقيواعلمِ
ــألَ  ــارِِهبلـــدِك عنـــه مـــن أهـــلِ ك ويـــسألُمـــن كـــان سـ ومـــن كـــان جنيواخلـ

يأن يّط ستحق لـع  علـى ذلـك، ـ فإنـهألحـدٍ ذر ال ع فيمـا  والينـا يف التـشكيكِ  مـن م
رفنـا مـا يكـون   إلـيهم وع اهه إيـ لـُ وحنمِ،ناهم سـر فـوا بأننـا نفاوضُـ   رقـد ع ،ناقاتُعنا ثِ يؤديهِ

من ذلكُإن شاءتعاىلا.

فعـاودوه فيـه     ،فيـهِ  مـا خـرج    إنكـارِ علـى    قـوم  بـت فثَ :وقال أبو حامد  
جيعَلوأن،هداهأنبعدهقلبزيغَال يه بأنرباملرءدعيملْهقدراُرَكشال:فخرج

ما معليهِِهِبنرا وال جيعلَستقِمهستَمعاًود.

ــد علِ ــد    مــتُوق ــة ا وخدمِتــ  )١(هقانم مــا كــان مــن أمــر ال ــه لعن وطــولِِهعلي
،هُلــوال ميهقمـةِ بالناُهلـَ فعاج،َلعــمـا فَ عـلَ َفنيحـِ فــراًُكباإلميـانِ اُهفأبدلـَ ،ِهحبتِصـ 

واحلمدِال شريكُوصّل،لهى اوآلهِحمدٍعلى موسلم.

هو عروة بن حيىي الدهقان، كان وكيالً أليب حممد العسكري عليه الـسالم مث احنـرف آخـر أيامـه        ) ١(
معجـم رجـال   -واستأثر بأموال احلقوق اليت كانت تصل أليه فتربأ منه اإلمام وأمر شـيعته بلعنـه            

. ١٢/١٣٥احلديث 
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سـتم الطـربي    جعفر حممد بن جرير بن ر      وأب:٥٢٥دالئل اإلمامة    -٢٧
أخربين :قال)٢(]الشيباين[أخربين أبو املفضل حممد بن عبد اهللا       :قال )١(الصغري

مـانِ الزإىل صـاحبِ كتبـت :قال القاسم بـن العـالء      :قال ،حممد بن يعقوب  
ه وأن،ينِسربقد كَه أنين رجلٌوأعلمت،يليف حوائجكتٍبثالثةَ) عليه السالم(

 لَال ويلد،وائِجين عن احلَفأجاب،ومل ي لَـ جبين عـن الوفكتبـت إليـه يف   .بـشئ د
ــة كتابــاً  بتــين وكَفأجــاب،داًلَــقين ورزيل أن يــاَهللاأن يــدعووســألتهالرابع

الـذي  مـلَ واجعل هذا احلَ،به عينيهرِقُت،كراًَذ لداًو ارزقه مهالّل" :فكتب ،حبوائجي
ثاًوارِ له " فورد الكتاب   أنَّ وأنا ال أعلممالًيل ح،إىل جاِرفدخلت ها ييت فـسألت

.)٣(الماًلدت غُفو،عتتها قد ارتفَلَِّعرتين أنَّفأخب،عن ذلك




"  يبقـى
 واحلمد 

حممد بن جرير بن رستم الطربي اآلملي أبو جعفـر، جليـل، مـن أصـحابنا، كـثري العلـم، حـسن         ) ١(
، ويظهـر أنـه يف   ٣٧٦رجـال النجاشـي   -له كتاب املسترشد يف اإلمامـة . الكالم، ثقة يف احلديث  

. طبقة الشيخ املفيد
-٢٩٧(بغـداد نزيـل ويفّ،الكـ املفـضل أبوالشيباينّ،اللّهعبيدبنحممدبناللّهعبدبنحممدهو   ٣

. وهو من تالمذة ثقة اإلسالم الكليين، ومن مشايخ حممد بن جرير الطربي الشيعي)ه٣٨٧
ممن تشرف مبكاتبة اإلمام املهدي عليه السالم وعلمه دعـاًء،  ) احلسن بن القاسم بن العالء(ولده  ) ٣(

ربكـة دعـاء أبيـه لـه ومـن مث دعـاء       وكان يف أول أمره عاصياً يشرب اخلمر مث تـاب إىل اهللا تعـاىل ب      
. ٣/٢٥مستدركات علم رجال احلديث : راجع-اإلمام املهدي له بعد موت أبيه 
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سـتم الطـربي    جعفر حممد بن جرير بن ر      وأب:٥٢٨دالئل اإلمامة   -٢٨
حـدثنا   :قـال ] الـشيباين [بو املفـضل حممـد بـن عبـد اهللا           أخربين أ :قالالصغري

عـن  ،حدثين أبو حامـد املراغـي    :قال ،)قدس سره (حممد بن يعقوب الكليين     
امـرأةً  زوجـت ت:)٢(خلْقال رجل من أهل ب     :قال ،)١(حممد بن شاذان بن نعيم    

بـت فكت،دريصـ وضاقفاغتممت،وجاءت بابنٍة،تقَلَها عأتطَا وفلم ،راًِس
 أشكو ذلك كفاها  سـتُ " :فورد "فعاشت أربع ـ سـننيفَـ ،تمث ماتورد: "ُذو ا

"ستعجلونوأنتم م،أناةٍ

.)٤/٤٤٢معجم أحاديث اإلمام املهدي ،٥١/٣٢٨حبار األنوار (

:قـال جعفر حممد بـن احلـسن الطوسـي        وأب:٢٣٠غيبة الطوسي    -٢٩
حدثين قال ،)٣(مد بن جعفر األسدي   عن حم  ،حممد بن يعقوب الكليين   ]روى[

من وكالء الناحية املقدسـة الـذين رأوه ووقفـوا علـى     حممد بن شاذان بن نعيم النيشابوري،  (هو) ١(
.ه٣٠٠، تويف قبل ٧/١٣٣مستدركات علم رجال احلديث -) معجزته

وأوسـعها  ل مدن خراسان وأذكرهـا وأكثرهـا خـرياً      من أمج ، وهي   مدينة مشهورة خبراسان   :بلخ) ٢(
. ١/٤٧٩معجم البلدان -وينسب إليها خلق كثري، غلة

حممد بـن جعفـر بـن حممـد بـن عـون       (وهو ه٣١٢أحد عدة الكليين ت  :حممد بن أيب عبد اهللا    ) ٣(
بـن أيب عبـد اهللا، كـان ثقـة، صـحيح         يقـال لـه حممـد     . األسدي أبو احلسني الكويف، ساكن الري     

، والعجـب مـن   ٣٧٣النجاشي -) لتشبيهاوكان يقول باجلرب واحلديث، إال أنه روى عن الضعفاء 
كيف امه بالقول باجلرب والتـشبيه، وكـل مروياتـه الـيت رواهـا عنـه الكلـيين           ) رمحه اهللا (النجاشي  

اخلـالص الـذي بينـه أهـل البيـت        والصدوق واضحة يف نفي التـشبيه والرؤيـة، وإثبـات التوحيـد           
عليهم السالم للناس، كما إنه كان من الوكالء املمـدوحني لإلمـام املهـدي عليـه الـسالم، وهـو        

. اآليت) ٢٩(املقصود بالتوقيع الشريف الوارد يف احلديث رقم 
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ضـا  بـن علـي الر  حمـدِ مبنـتِ )٢(يمـة ِكعلـى ح دخلـت :قـال )١(أمحد بن إبـراهيم   
ي ت ِلمفس،ينهاها عن دِوسألتُجابٍِحها من وراءِفكلمتُ،ه٢٦٢سنة ،عليهما السالم

أو داك معاينةًجعلين ا ف:فقلت هلا.فالن بن احلسن فسمته  :قالت ،مِهِب مأتَمن تَ 
خعـن أبـي حممـد عليـه الـسالم      خـرباً  :فقالـت  ؟راًب، فـأين  :قلـت هلـا  ،بـه إىل أمـه  كتـب

أبـي حممـد عليـه    إىل اجلدة أم :قالت،؟الشيعةُ إىل من تفزع   :فقلت،ستورم :قالت،؟الولد
!ه إىل امرأةمبن وصيتُأقتدي:فقلت،السالم

يٍّلـِ عينـب بنـتِ  َزأوصـى إىل أختـهِ  ،السالمباحلسني بن علي عليهماإقتدِ :فقالت
عليهمـا الـسالم مـن    سنيِاحلـُ بـنِ مـن علـي  خرجوكان ما ي،عليه السالم يف الظاهرِ   

إنكـم قـوم  :ثـم قالـت  .علي بن احلسني عليهما الـسالم علىرتاًىل زينب س  نسب إ ي علمٍ
أما رويتُ ،أخباٍر أصحاب م أن من التاسعسني عد احلَُلو  ليه الـسالم يقـسه وهـو يف  رياثـُ ِمم

.)٣(احلياة

 

جعفر حممد بـن احلـسن الطوسـي        وأب:٤١٦-٤١٥غيبة الطوسي    -٣٠

ليـه  ويظهـر أنـه كـان أول أمـره شـاكاً مث مـن اهللا ع      أبـو حامـد املراغـي،   أمحـد بـن إبـراهيم،    هو  ) ١(
بالبصرية، خرج من اإلمام املهدي توقيع مبدحه، والدعاء له، ذكره ابن شهر آشوب يف املناقب يف          

.أصحاب اإلمام اجلواد عليه السالم
هي السيدة اجلليلة حكيمة، بنت اإلمـام اجلـواد عليـه الـسالم، عمـة اإلمـام       : حكيمة بنت حممد  ) ٢(

مـزارات  -ه٢٧٤بـة الـصغرى، توفيـت سـنة     العسكري عليه السالم، هلا دور مهم يف زمن الغي     
.١٤٤أهل البيت وتارخيها ص

: بسنده عن اإلمام احلسني عليه السالم أنـه قـال  ٣١٧روى الشيخ الصدوق يف كمال الدين ص   ) ٣(
). وهو الذي يقسم مرياثه وهو حيوهو صاحب الغيبة،قائم هذه األمة هو التاسع من ولدي،(
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:قـال )١(عن أمحد بن يوسـف الـشاشي      ،روى حممد بن يعقوب الكليين     :قال
يت مـائ )٢(اءز الوشـ إىل حـاجِ هـت جو:قال يل حممد بن احلسن الكاتب املروزي  

ــفَبــذلكإىل الغــرِميوكتبــتدينــاٍر خرجــه [ر كَــذَو،صــولُالو أي اإلمــام علي
وقال ،مائيت دينارإليِههتي وجوأن)دينـار لي ألـف بنه كان له قِ  إ(:]السالم

)٣(سني األســديفعليــك بــأبي احلٌــأحــداًعامــلَأن تُأردتإن(:]اإلمــام املهــدي[

،أو ثالثـةٍ  بعـد يـومنيِ    -رضـي اهللا عنـه    -ز  حـاجِ رب بوفـاةِ  اخلَـ  وردفَ.)بـالري 
هه مبوتِ فأعلمت، فاغتم. ألمحدالكالم(له فقلت(:  فإنَّ ال تغتم يف التوقيـعِ لك

اللتِنيدِ إليك، إحدامها إعالماملـالَ اك أنَّه إي الثانيـةُ و،دينـارٍ ألـف ـ أمـراك ه إي
.زاِجحه مبوِتسني األسدي لعلِمأيب احلُمبعاملِة

 

:قـال  جعفر حممد بـن احلـسن الطوسـي        وأب:٢٧١غيبة الطوسي  -٣١
شاقاًطلباًاألمرهذا طلبت:قال)٤(عن الزهري ،روى حممد بن يعقوب رفعه    

 صاحلٌ يل فيه مالٌ   حىت ذهب، فوقعت مري وخدمِتإىل العِزلَوهمتهوسألته بعـد
،صـولٌ لـيس إىل ذلـك و      :فقـال يل   ،عليـه الـسالم    الزمانِ ذلك عن صاحبِ  

ل الساسي، مل يرد ذكره سوى يف هذا املورد، وكذا املروزي الذي    وقي: أمحد بن يوسف الشاشي   ) ١(
.بعده

مـستدركات علـم   -وكيل الناحية املقدسة، ثقة جليل على األقوى    : حاجز بن يزيد الوشاء   هو  ) ٢(
.٢/٢٥٥رجال احلديث 

).٢٩(هو أبو احلسني حممد بن جعفر األسدي املتقدم يف احلديث ) ٣(
. شخصية هذا الراويمل نظفر بتقريب واضح ل) ٤(
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فخضفقال يل  عت: كّب داةر بالغ، فوافيت فاستقب    لين ومعـه شـاب    ِنمـن أحـس
ا مـ لَفَ.جـارِ التيئِةهئ كَشِهمويف كُ،جاِرالتيئِة حةًم رائِ ِهِبأطيو ،جهاًو الناِس

نليِهإ ظرت دنوت  من العفَمريفَ،يأ إلَأومعإليِهدلتوسألتفَهلِّين عن كُأجاب
 ثُ ،ما أردتم ملِ ريلَدخ الدار-   وِروكانت من الدفقال -ها لَكترثُاليت ال ي

العمري: إن أردت  سألَأن ت لْس فإنك  ال تراهاعـد ذَ ب، م فلَـ ألسـألَ فـذهبت
يع و سملَدخ لَّومـا كَ   ،الدار   ن أن قـالَ مِـ  مـين بـأكثر:م لعـونـ ملعـ ونـ من أخر

يِضنقَـــإىل أن تَاةدر الغَـــن أخــ مـــونلعــ ملعـــونم،ومجــ النكِبشتَإىل أن تَـــاءشالعِــ 
النجومودَلخالدار.


 

أيب الفضل عن :حممد بن جرير الطربي قال :٥٢٥دالئل اإلمامة    -٣٢
حـدثين  :قـال ،أخـربين حممـد بـن يعقـوب      :قـال  ،حممد بن عبـد اهللا الـشيباين      

:مسعـت الـشيخ العمـري حممـد بـن عثمـان يقـول          :قال ،يعقوبإسحاق بن 
فأنفـذه ) عليه السالم(للغرمي ه مالٌومع ،السواِدمن أهلِ  رجالً صحبت، فـرد

فبقـي  :قـال ،"درهـمٍ وهـو أربعمائـةِ  ،منهكعمِدَلوحق أخرج":وقيل له  ،عليِه
،وكانت يف يده ضيعة لولد عمـه    ،فنظر يف حساب املال    ،متعجباً الرجل باهتاً 

كمـا  ،أربعمائة درهمفإذا الذي فضل هلم من ذلك،قد كان رد عليهم بعضها    
.)١(بلفقُ،فأخرجها وأنفذ الباقي،)عليه السالم(قال 

أوصل رجل مـن أهـل الـسواد    : علي بن حممد قال رواه الكليين بسند خمتلف ومنت خمتصر، عن        ) ١(
!
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النص عليهم ما جاء َّـ االثني عشر و

جعفر حممد علي بـن احلـسني بـن          وأب:٤٨٠صخصال الصدوق    -٣٣
رضي  )١(دثنا حممد بن علي ماجيلويه    ح:قالاملعروف بالصدوق   بابويه القمي 

ــال ــه ق ــال  :اهللا عن ــيين ق ــوب الكل ــن يعق ــي  :حــدثنا حممــد ب ــو عل حــدثنا أب
،)٤(عن احلسن بـن موسـى اخلـشاب   ،)٣(احلسني بن عبيد اهللا  عن،)٢(األشعري

عـن ابـن   ،)٧(عن أبيه  ،)٦(عن علي بن احلسن بن رباط      ،)٥(عن علي بن مساعة   
"

أخرج حق ولد عمك منـه وهـو أربعمائـة درهـم وكـان الرجـل يف يـده             : ماال فرد عليه وقيل له    
ال ضيعة لولد عمه، فيها شركة قـد حبـسها علـيهم، فنظـر فـإذا الـذي لولـد عمـه مـن ذلـك املـ              

.١/٥١٩الكايف -أربعمائة درهم فأخرجها وأنفذ الباقي فقبل 
من مشايخ الـصدوق ترضـى عنـه كـثرياً، روى عـن أبيـه وعـن        : القميحممد بن علي ماجيلويه  ) ١(

، علـي بـن إبـراهيم بـن هاشـم     وعن حممد بـن حيـىي العطـار والكلـيين و    حممد بن أيب القاسمعمه  
.الوثاقة أبني من أن يذكروحاله يف) جمهول(والعجب ممن ادعى أنه 

. األشعري، تقدمأمحد بن إدريس بن أمحدهو ) ٢(
هو أبو عبد اهللا احلسني بن عبيد اهللا بن سهل السعدي، رمي بـالغلو مـن قبـل القمـيني كعـادم             ) ٣(

، قـال  ه٢٥٤مع غريه من ثقات الرواة، وكيفما كان فالرجل رواياتـه مـستقيمة، كـان حيـاً قبـل                
. ٤٢رجال النجاشي -" له كتب صحيحة احلديث: "عنه النجاشي

من وجوه أصحابنا مشهور كثري العلم واحلديث لـه مـصنفات منـها           (:احلسن بن موسى اخلشاب   ) ٤(
.ه٢٦٠، كن حياً قبل ٤٢النجاشي ص-) كتاب الرد على الواقفة، وكتاب النوادر

. عشر إماماً فقطذكره الكليين والصدوق يف روايات االثين : بن مساعةعلي ) ٥(
إنـه مـن   :علي بن احلسن بن رباط البجلي أبو احلسن كويف، ثقة، معول عليه، قال الكشي        (هو  ) ٦(

. ه٢٠٠، كان حياً قبل ٢٥١النجاشي ص-) أصحاب الرضا عليه السالم
وإخوته إسحاق ويـونس وعبـد   -كويف روى عن أيب عبد اهللا عليه السالم (احلسن بن رباط   هو  ) ٧(

.ه١٤٨، كان حياً بعد ٤٦النجاشي ص-) له كتاب-اهللا 
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ا اثنـ :مسعت أبا جعفر عليه السالم يقول      :قال )٢(نعن زرارة بن أعي    ،)١(أذينة
عشر إمن آلِ مـِ  اًام مـ حدٍم لـيهِ ع ـ لُُّكم الـسالمهـ م محُثدونب عـدِسـولِ رـ اُصلى ا
ِهوآلِليهِع،وعليعليه السالم مِأبي طالبٍبنمنه.

الكلـيين يف  رواهـا و ،٣٦/٣٩٣حبار األنوار    ،٢/٦٠ضا  عيون أخبار الر  (
من آل حممد كلهم حمدث من    اإلماماالثنا عشر   ":ذا اللفظ  ١/٥٣٣الكايف  

ولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه وولـد علـي بـن أيب طالـب عليـه الـسالم                
إمنـا  و ،"فرسول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وعلـي عليـه الـسالم مهـا الوالـدان                  

ــها ــوارد يف هــذ،ذكرناهــا الخــتالف متن ا املــستدرك مهــم جــداً يف  والــنص ال
ومن احملتمل قوياً أن يكون ذلك اخلطأ ،تصحيح النص املوجود يف نسخ الكايف

.)من قبل النساخ

القاسم علي بن حممد بن علي اخلزاز القمـي         وأب:٦١كفاية األثر    -٣٤
حدثنا أبو حممد هـارون     :قال ،)٣(حدثنا علي بن حسن بن مندة     :قال الرازي

شـيخ أصـحابنا   ،عمر بن حممد بن عبـد الـرمحن بـن أذينـة        ]: (و يسمى عمر بن أذينة    [ابن اذينة   ) ١(
، كان حيـاً  ٢٨٣النجاشي ص-) البصريني ووجههم، روى عن أيب عبد اهللا عليه السالم مبكاتبه      

.ه١٦٩قبل 
، قـد  أديبـاً شاعراًمتكلماًفقيهاًيف زمانه ومتقدمهم، وكان قارئاً   شيخ أصحابنا : (زرارة بن أعني  ) ٢(

. النجاشي-) ه١٥٠، ت اجتمعت فيه خالل الفضل والدين، صادقا فيما يرويه
أبـو احلـسن، أكثـر الروايـة عنـه الثقـة       بن حممـد بـن منـدة،   ] و قيل احلسن[علي بن احلسني   (هو  ) ٣(

ه وهـو يف طبقـة   خيعليـه، والظـاهر أنـه مـن مـشا     رمحـاً اجلليل علي بـن حممـد بـن علـي اخلـزاز مت            
تعليقـة علـى منـهج    -) ما يروي عن الثقة اجلليل هارون بن موسـى التلعكـربي     الصدوق، وكثرياً 

. ٢٥١املقال ص
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حدثين :حدثنا حممد بن يعقوب الكليين قال   :قالهللا عنه رضي ا  )١(بن موسى 
،عن حممد بن خالـد الطيالـسي    ،عن سلمة بن اخلطاب    ،حممد بن حيىي العطار   

،عـن علقمـة بـن حممـد احلـضرمي     عن سيف بن عمرية وصاحل بن عقبة مجيعاً    
:قـال  ،عن جعفر بن حممد عليهما السالم عن جابر بـن عبـد اهللا األنـصاري              

 ـ         سولُقال رعليـه وآلـه وسـلم للح صـلى ا بـنِ سنيِاـ  :لـي عليهمـا الـسالم   عيـا حسني
يخرج  لبِمن صِت كِم،مـن األئمـِة   ةٌسع نـههـدِ م مشهِفـإذا استـُ  ،األمـةِ هـذهِ يأبـوك  د

ى علـي َضفـإذا مـ  ،كابنـ لـي فعدتشهِفـإذا استـُ  ،فأنـت سناحلـَ مفـإذا سـ  ،هعـد ب نسفاحلَ
فمحـ  مدابنـ  ،هَضفـإذا مى مح مـدعفـَ فجـ رـ  ،هابنَضفـإذا معفـَ ى جرـ  فموسـى ابنـ  ،هى َضفـإذا م
م وسى فعلي ابنه،  َضفإذا م ى عليفمـ حمـ دابنـ  ،هَضفـإذا مى مـ حمدفع ـ لـيابنـ  ،هى َضفـإذا م
عفاحلَ ليسـ نابنـ  ،هى احلـَ َضفـإذا مسجـةُ فاحلُنب سنِاحلـَ عـدي ـ سطًاقـِ مـأل األرضدًالوع

لئِكما ملمًاوظُوراًت ج.

 

القاسـم علـي بـن حممـد بـن علـي اخلـزاز               وأبـ :٢٦٧ة األثر   كفاي -٣٥
قـال حـدثنا حممـد بـن         ،أخربنا حممد بن عبد اهللا الـشيباين      :قال القمي الرازي 

،عـن سـلمة ابـن اخلطـاب        ،قال حدثين حممد بن حيىي العطار      ،يعقوب الكليين 
مجيعـاً ،عن سيف بن عمـرية وصـاحل بـن عقبـة    ،عن حممد بن خالد الطيالسي    

:عن الصادق عليه السالم قال،عن علقمة بن حممد احلضرمي

يف كـان وجهـاً  ،كـربي هارون بن موسى بـن أمحـد بـن سـعيد بـن سـعيد، أبـو حممـد، التلع           (هو  ) ١(
.ه٣٨٥النجاشي، ت -) ليهال يطعن عأصحابنا، ثقة، معتمداً
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بنعلينيمن املاضِ:قال؟يهم لِمسَفاِسولِيا ابن ر:قلت .رشاثنا ع  األئمةُ
فمـن  :قلـت .ثـم أنـا  لـيٍّ عبـن دمحومِنيسبن احلُ ليوع نيسواحلُ نسواحلَ البٍأبي طَ 

ِيا ابن رسولِ  َكبعدـ :قالَ؟اإني قد أوصيتلـَ إىل وـ دي موس  ى وهـو اإلمـامعـدي ب.
قلــت: فمــن بعــدــ مــال؟ىوس مــن  ِةربــالغُيف أرضِندفَضــا يــ دعى بالريــ هابنــلــي ع:ق

ــخ راســ،ان ــعلــيٍّعــدم بُث ابنهمــح مد،وبعــدمــحــدٍم ابنهعلــي،وبعلــيٍّعــدــاحلــسن ابنه
عـن  ِهعـن جـدِ  دثين أبـي عـن أبيـهِ   ح:عليه السالمثم قاَل  .ِنساحلَ ن ولدِ ِم يهدِواملَ

نـا إذا  مائَِقإنيـا علـي  :وسـلم ا صـلى ا عليـه وآلـهِ   قـال رسـولُ   :عليه السالم قال   عليٍ
ــ خرجمِــجتَيــةٍالثََثإليــهِع ـوثالثــةَمائ عـشرــر جـال عـدـجــالِِرد درٍبـ، ــإذا كــان قــتوف
ِهروجِخيكونلهسيفمغمَن،وداداهالسُق:يفِلم يا وِيلْفاقتُاأعدِاءا.

 

ن بأمر اهللا تعاُّـ هادون إليهأن األئمة عليهم السالم كلَّهم قائموباب 

جعفر حممد علي بن احلسني بن بابويـه  وأب:١/١٦٠علل الشرائع  -٣٦
حممد بن حممد بـن عـصام   وحدثنا علي بن أمحد بن حممد الدقاق       :قال القمي

حدثنا القاسم بن :حدثنا حممد بن يعقوب الكليين قال:رضي اهللا عنهما قاال
،يحدثنا حممد بن مجهـور العمـ       :قال )١(زاريحدثنا إمساعيل الف  :قال ءالعال

:عن أيب محزة ثابت بن دينـار الثمـايل قـال   ،عمن ذكره ،)٢(عن ابن أيب جنران   

ن علـي القـزويين، راجـع احلـديث     لعله متحـد مـع امساعيـل بـ       :)الفزاريبن علي   إمساعيل(هو  ) ١(
).١(رقم

مـن  . ثقـة باالتفـاق  . لـه كتـب  : أبـو الفـضل  الكـويف، التميمي،عبد الرمحن بن أيب جنران،    (هو  ) ٢(
!
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سألت   أبا جعفر م حمد بن  عليه الـسالم  (علي الباقر(:   مل ،اهللاِ رسـولِ  يـا بـن
سم ي علي   و ،املؤمنني عليه السالم أمري ـ   هو اسمما س    ال و،قبلـه  مي بـه أحـد
ألحـدٍ لُِّحي  ألنـه ِمـ    :قـال  ؟بعـدهري   ة العلـم ي ١(منـه  متـار(، وال ي قـال  ،غـريه  مـن أحـٍد    متـار:

فقلت: فلم س يا بن رسول امألنه ما ضَ:)عليه السالم(فقال ؟قارسيفه ذا الفَيربـه  ب
مـن  وأفقـره يف اآلخـرة  ،من هذه الدنيا من أهلـه وولـده  أفقرهمن خلق ا إال    اًأحد
قلت ،بلى:قال؟باحلقمنيئم قاُكم كلُفلستُأفقلت يا بن رسول ا      :قال،)٢(اجلنة

فلم سمئالقايملا قُ:قال؟قائماًمعليه السالمتل جدي احلسني،ت عليه املالئكةُضج
  تعاىل بالب إهلنا وسيدنا أتغفلُ:وقالوا،والنحيبِكاءِإىل اوابـ ،كصفوتَن قتلَعمن

ـيوخِ،كصــفوتِ ،روا مالئكــيتقُــ:إلــيهموجــلَّعــزفــأوحى اُ،كك مــن خلِقــ رتـَ
أل،عزتي وجاليل فوثـُ  ،منهم ولو بعد حني    نتقمنكـَ معـز وجـل عـن األئمـة     ش ف ا

أحـدهم  فـإذا ،ت املالئكـة بـذلك    رفـس ،للمالئكـة  )عليـه الـسالم   (من ولد احلسني  
.)٣(منهمانتقمبذلك القائمِ:فقال ا عز وجل،يصلم يئقا

 

"
، كـان  ٤/٣٨٤رجـال احلـديث    مستدركات علم    -) أصحاب الرضا واجلواد صلوات اهللا عليهما     

. ه٢٢٠حياً قبل 
. يأخذ ويستقى: ميتار هنا مبعىن) ١(
سبب آخر لتسمية سيف ذي الفَقار، وما دامـت هـذه األسـباب غـري         ) ١٠(تقدم يف احلديث رقم     ) ٢(

. متناقضة فال مانع من تعددها
الـسالم بالقـائم وال   سبب آخر لتسمية اإلمام املهـدي عليـه        ٣٧٨ورد يف كتاب كمال الدين ص     ) ٣(

.يوجد مانع من تعدد األسباب ما دامت غري متناقضة يف ما بينها
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الكفركتاب اإلميان و

باب الرضا بالقضاء 

أخربنـا  :قـال جعفر حممد بن احلسن الطوسـي وأب:أمايل الطوسي -٣٧
حممـد بـن قولويـه      أخربين أبو القاسم جعفر بـن        :قال ،]املفيد[حممد بن حممد    

إبـراهيم بـن   ] بـن [عـن علـي      ،حـدثين حممـد بـن يعقـوب        :قـال  ،)رمحه اهللا (
عـن إسـحاق بـن    ،عن يونس بـن عبـد الـرمحن   ،عن حممد بن عيسى   ،هاشم
:يقـول ) عليهمـا الـسالم  (مسعت أبا عبد اهللا جعفر بـن حممـد          :قال ،)١(عمار
طاعةِ رأس ِا ُالرضا مبا صنع ا  فيمـا أحـب ِروفيمـا كـَ  العبـدُومل يـصنعِ ،هتعـاىل (ا (
.)٢(لهإال وهو خريشيئًابعبٍد

 

شـيخ مـن أصـحابنا، ثقـة،       الـصرييف،  ،أبو يعقوب موىل بين تغلب،  إسحاق بن عمار بن حيان،    ) ١(
روى إسـحاق عـن أيب   ، وإخوته يونس ويوسف وقيس وإمساعيل، وهو يف بيت كبري مـن الـشيعة       

.٧١رجال النجاشي -ن عليهما السالمعبد اهللا وأيب احلس
. باب الرضا بالقضاء ولكن بسند خمتلف ومنت يف اختالف أيضاً-٢/٦٠رواه الكليين يف الكايف ) ٢(
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باب أداء الفرائض 

جعفر حممد علي بن احلسني بن بابويـه  وأب:١/٢٥٠علل الشرائع  -٣٨
د بـن   حـدثنا حممـ   :رمحـه اهللا قـال    ] الدقاق[حدثنا علي بن أمحد     :قال القمي

مالعاِلأن)١(عن إسحاق بن إمساعيل النيسابوري،عن علي بن حممد،يعقوب
ا ملـّ ِهتـ محورِِهنـ معـاىل بِ َتاَإن:إليهِ بتكَ) عليهما السالم  يعىن احلسن بن علي   (
منــهبـل رمحــةً ،منــه إليــهحاجـةٍ م لِعلــيكُذلـك ضم يفــرَِلــ،رائضالفـَ لــيكمعضرفـَ 

صحميولـِ ،كمورِدمـا يف صـ  لـي بتَولي،يبِمن الّطاخلبيثيميزِل،إله إال هوال  ،مإليكُ
ملـيكُ عضرَفَف؛ِهِتنكم يف جمنازلُفاضلََتولتَ،همحتِوا إىل ر  ُقسابَتولتَ،مُكلوبِما يف قُ  

حوا لتفتَاباًلكم بَلوجع؛والواليةَ،والصوم،الزكاةِ وإيتاء،الةِالص وإقامِ،ةمروالع جّاحلَ
 إىل سبيلهِ  ومفتاحاً ،ِضئالفرا به أبواب،ولوال محمد  عليه وآلـه واألوصـياء مـن  صلى ا

إال قريٌةُلدخوهل تُ،ِضِئمن الفرارضاًَفونعرفِال تَِمهائِى كالبيارم حنتُُكِهولدِ
م صلى ا عليه وآلـه قـال   ُكنبيِعدباألولياءِم بإقامةِعليكُاُنا م فلم !؟هامن بابِ 

يتِضــي ورِتــعمم نِعلــيكُلكــم ديــنكم وأمتمــتأكملــتاليــوم{ا عــز وجــل 
ــ ــًاِداإلســالمملكُ ــ)٢(}ين ــعلــيكُرضوفَ ــًاحِهم ألوليائِ ــأمقوق ــيهِ كم بأدائِرف م هــا إل

ــلي ــلَِّحِــــــــ ــا ولكُــــــــ ــورُِظراءم مــــــــ ــم مــــــــــن أزواجُِكهــــــــ ــوالِ،مكُــــــــ ،مُكوأمــــــــ
ــ،مُكِلومأكَ وممُكِبشر،ويعــرفكم بــذلكركــةَالب،والنــ،مــاء علمولــي،روةوالثَّ

 من يتبارك وتعاىل    ،م بالغيبِ ه منكُ طيع إال جـراً أعليـهِ مُكأسـألُ ال لْقـُ {وقال ا

صـلوات اهللا   (عدوه من ثقات أصحاب أيب حممد العـسكري         : (إسحاق بن إمساعيل النيسابوري   ) ١(
.١/٥٥٠مستدركات علم رجال احلديث -) وال خالف فيه) عليه

. من سورة املائدة٣من اآلية ) ٢(
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١٨٥...................................................................................والكفراإلميانكتاب

ــ ــيف القُةدواملَ ىرب{،وا فــاعلمإ،ِهعلــى نفــسِمــا يبخــلُفإنَّمــن يبخــلُأنَناهــو الغــين
ــتم ــهِالفقــراءوأن ــه إال هــو ،إلي ــاعم،ال إل م كُــعملَرى اُيسفَــ،مئتُمــا شــِ وا مــن بعــد ُلف

ــولُ ــونهورسـ ــ،واملؤمنـ ــمثُـ ــاملِوندرتُـ ــبِإىل عـ ــنفيوالـــشهادةِالغيـ ــا كُئكُبِـ ــتُم مبـ م نـ
.العاملنيربِواحلمد،للمتقنيوالعاقبةُ،لونعمَت

جـامع أحـديث الـشيعة       ،٥/٣١٥حبـار األنـوار      ،١/٢١وسائل الشيعة (
جعفر حممـد   أيبعن   :بسند قال فيه   ٦٥٤رواه الطوسي يف األمايل     و ،١/٤٧٣

عـن   ،)١(]الغـضائري [أخربنـا احلـسني بـن عبيـد اهللا           :بن احلسن الطوسي قال   
ــوي   ــد العل ــن حمم ــي ب ــال،)٢(عل ــعيب    :ق ــن ش ــاحل ب ــن ص حــدثنا احلــسني ب

عـن  ،علي بن حممـد   عن   ،مد بن يعقوب الكليين   حدثنا حم  :قال ،)٣(اجلوهري
عـن  ،عن آبائه عليهم السالم،عن الصادق،إسحاق بن إمساعيل النيسابوري  
)٤(.)اخل.. .احلسن بن علي عليهما السالم

ال ينبغـي التـردد   (، ه٤١١مـن مـشايخ الطوسـي، ت    حلسني بن عبيد اهللا بن إبراهيم الغـضائري هو ا  )١(
.٧/٢٢معجم رجال احلديث - ) من جهة أنه شيخ النجاشي ومجيع مشاخيه ثقات..تهيف وثاق

. وقع يف أسانيد الطوسي: علي بن حممد العلوي) ٢(
، وقـع يف أسـانيد الطوسـي ويف بعـض     الـصويف اخلـزاز  :احلسني بن صاحل بـن شـعيب اجلـوهري       ) ٣(

). احلسني بن علي بن صاحل(النسخ 
يف هذا السند وهم منه رمحه اهللا، ألن الرواية إمنا هي عن اإلمام العسكري عليه الـسالم ولـيس        ) ٤(

-العـامل  أن: (ل قولـه يف العلـل   عن اإلمام احلسن بن علي بن أيب طالب عليهمـا الـسالم، بـدلي             
من أصحاب إسحاق بن إمساعيل واملعروف أن ) كتب إليه -عليهما السالم    يعىن احلسن بن علي   

العسكري عليه السالم، وهو ال يروي عن الـصادق سـالم اهللا عليـه، وممـا يؤيـد ذلـك أن الثقـة              
عسكري عليـه الـسالم كتابـه    اجلليل ابن شعبة احلراين قد عنون هذه الرسالة ضمن كالم اإلمام ال      

".حتف العقول"ذائع الصيت 
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هُد فيهاالّزنيا وذمُّ الدُّباب

:قـال  جعفر حممد بن احلـسن الطوسـي       وأب :٢٢٩أمايل الطوسي   -٣٩
أخـربين أبـو القاسـم جعفـر بـن حممـد بـن               :قال )١(ملفيداأخربنا حممد بن حممد     

،عن علـي بـن إبـراهيم بـن هاشـم         ،حدثنا حممد بن يعقوب    :قال ،)٢(قولويه
عـن  ،)٣(عن حممد بـن زيـاد  ،عن يونس بن عبد الرمحن،عن حممد بن عيسى   

وإىل اةِوريف التَّـ أربـع :أبـا عبـد ا عليـه الـسالم يقـوُل       مسعـت :قـال  )٤(رفاعة بن موسى  
ومـن أصـبح  ،طاًسـاخِ ِهبـ علـى ر فقـد أصـبح  زينـاً نيا حعلى الـد   من أصبح  :جنبهن أربع 

ن مـِ صيبيـ ِلهلـَ عَضعـ َضَتَفيـاً ِنى غَومـن أتـَ  ،هو ربشكُما يفإنَِّهِب تَلزَن يبٍةِصو م يشكُ

يعلـم، مـن مجلـة متكلمـ    حممد بن حممد بن النعمان املفيد، يكىن أبا عبـد اهللا، املعـروف بـابن املُ             ) ١(
يف العلم وصناعة الكالم، وكان فقيهـاً اإلمامية، انتهت إليه رئاسة اإلمامية يف وقته، وكان مقدماً      

وله قريب من مائيت مصنف، ولـد سـنة   . ر، دقيق الفطنة، حاضر اجلواب   فيه، حسن اخلاط   متقدماً
. ٢٣٨الفهرست -ه ٤١٣، وتويف لليلتني خلتا من شهر رمضان سنة ه٣٣٨

وكان أبوه يلقب مسلمة مـن خيـار     أبو القاسم، جعفر بن حممد بن جعفر بن موسى بن قولويه،        ) ٢(
وكان أبو القاسم ،]عسكري عليه السالمبن عبد اهللا األشعري صاحب اإلمام ال  [أصحاب سعد   

، لـه كتابـه املـشهور    ١٢٣رجال النجاشـي ص -من ثقات أصحابنا وأجالئهم يف احلديث والفقه    
. ه٣٦٨تويف " كامل الزيارات"

أيب بـن حممـد أبـو أمحـد،  واسم أيب عمري زياد بـن عيـسى، وهـو     ) حممد بن أيب عمري   (الظاهر أنه   ) ٣(
قـال  البغدادي، من خيار أصحاب الكاظم والرضا عليهما الـسالم،  األزديبن عيسى عمري زيادِ 

، ه٢١٧، تانه ممن أمجع أصحابنا على تصحيح ما يصح عنه وأقروا له بالفقه والعلـم  : الكشي
.بعد حياة حافلة بالعلم والورع واجلهاد

لسالم، كان ثقـة  روى عن أيب عبد اهللا وأيب احلسن عليهما ا رفاعة بن موسى األسدي النخاس،    ) ٤(
النجاشـي ص  -إىل روايته، ال يعترض عليه بشئ من الغمز، حـسن الطريقـة     يف حديثه مسكوناً  

.ه١٨٣، كان حياً قبل ١٦٦
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دفقد َذ  نياههِهينِا دَِثُلُثب،ومن دَلخالنـ ِمارن قـَ مالقـُ أرـ  فإنَّرآنـ و مِمـا هان ن كـَ م
ــتَّي ــاِآيــاتِذٌخٍ هواًز.ــع ــالــيت إىل جواألرب ِهِبنمــا تــَ َك:نُتــدينو،دانــمــن م كَل

.األكربوتو املَهقروالفَ،مِدَنرِشَتسومن مل ي،رأثَاستَ

 

باب الكتمان

:قـال  جعفر حممد بن احلـسن الطوسـي      وأب:٢٣٢أمايل الطوسي    -٤٠
أخربين أبو القاسم جعفر بـن       :قال ،]املفيد[أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن حممد        

حـدثنا علـي بـن إبـراهيم بـن           :قـال  ،حـدثنا حممـد بـن يعقـوب        :قال ،حممد
عن عمرو ،عن يونس بن عبد الرمحن،عن حممد بن عيسى،عن أبيه،هاشم

لـيٍ عبـنِ حمـدِ معفـرٍ خلنـا علـى أيب ج  د:القـ ،]اجلعفي[عن جابر ،بن مشر 
نا أوصِـ :هوقلنا لَفودعناه،ناكَسينا نضبعدما قَ ماعةٌج حننو )المما الس عليِه(

  ِلــ:فقـالَ .اِهللارســوِليـا بـنِعيِوقـَ نيعطـِ ولْ،مُكيفَِعم ضـَ ُكيف كم علــى غنـي
وا ُلــحمِنا وال تَمــوا أســرارواكتُ،ِهفــسلنِِهنــصيحتَِكأخــاهح الرجــلُولينــص،مُكــقِريَف

ــ،نــاعلــى أعناقِالنــاس ــموهدتُجــوفــإن،نــام عُكنــا ومــا جــاءوا أمرروانظُ اًَقــوافِمرآنِللقُ
ــ ــُذفخُ ،هنــدوا عُِفــفقِم فيــهِعلــيكُاألمــرهبوان اشــتَ،وهدفــرقــاًوافِموهدِجــوإن مل تَ،ِهوا بِ
وردحتــــى نَــــ،إلينــــاوهــــلكُــــشرحِرم مــــن ذلــــك مــــا شــا وإذا كُ،لنــــاح نــــتم كمــ

ــم تََلــ،ميناكُأوصــ عِهوا إىل غــريِد،مــنكُفمــاتقبــلَم ميــتأن خيــرقائِجمنــا كــان
هيدًاش،م قَمنكَُكومن أدرَلِتنا فقُائممعهكان لهأجرِهشبني َلَتومن َق،ينِيد

.هيدًاششرينِعأجرا كان لهنلًاًودعيديهِ
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بْجباب الُع

ــد -٤١ ــايل املفي ــأ:١٥٦أم ــن النعمــان   وب ــن حممــد ب ــد اهللا حممــد ب عب
كْالععن جعفر بـن حممـد بـن قولويـه       :الشيخ املفيد باملعروف ري البغدادي ب،

عن حممـد بـن      ،عن علي بن إبراهيم بن هاشم      ،عن حممد بن يعقوب الكليين    
عـن  ،)١(عدان بـن مـسلم    عن سـ   ،عن يونس بن عبد الرمحن     ،عيسى اليقطيين 

صـلى ا  (قـال رسـول ا    :قـال  ،)عليهمـا الـسالم   (أيب عبد اهللا جعفر بن حممـد        
وعليــه إبلــيسعليــهِإذ أقبــلَمــران عليــه الــسالم جــالسِعوســى بــنينمــا مب:)عليــه وآلــه

ــعَلــســى خوا مــن مَنــفلمــا د،ذو ألــوانٍ)٢(سرنُبــ رنُالبوأقبــلَ،سعليــه فــسفقــال ،عليــهِلم
مىوس:  قال ؟من أنت: أنا إبليس،قال مفال قَ:ىوسرُباك فـيم جِ دار إمنـا  :قـال ؟ئـت

جئت لِّألسم ملكانِ عليكك  ِمن اـ   :فقـال لـه موسـى   ،وجلَّعزرنُفمـا هـذا الب؟س
آدمابـن هبـ الـذي إذا أذنَ أخربني بالذنبِ:ىوسقال له م.آدمبين قلوبِهِبفِطأختَ :قال

فقال؟عليهِاستحوذت:إذا أعجبتهنفسواستكثَ،هعملَره،ُغوصِهيف عينِرذنبه.

ال هفإنَّ،كِبوال ختلُ،أةٍبامرخلُال تَ!ىوسيا مصالٍِخأوصيك بثالثِ:قال لهمُث
و بهِخلُوال تَ رأةٍبام و رجلٌ خلُيإال كنتِهصاحبوإيـاك أن تعاهِـ  .أصـحابي دوند

َا عفإنَّ ،اًهدـ    همـا عاهد َا  أحـد إال كنـت صـاحبهـ   دونـ ولَأصـحابي حتـى أحبينه
هصـاحب كنـت بـصدقةٍ العبـد مإذا هـ فإنـه ،هافأمـضِ صدقةٍبـِ مـت موإذا ه.بهِوبني الوفاءِ 

وامسـه عبـد الرمحـان،    سعدان بـن مـسلم العـامري، مـن أصـحاب الـصادق عليـه الـسالم               (هو  ) ١(
-) القـدر، جليـل املرتلـة   أن سعدان بـن مـسلم، شـيخ كـبري       : وسعدان لقبه، وعن السيد الداماد    

.ه٢٠٠معجم رجال احلديث، كان حياً قبل 
)٢ (سنروة: البوكانطويلة،قَلنساكساالن١/٤١الصحاح -. اإلسالمصدريفيلبسو .
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ــحتــىحابي أصــدونــولَأحبينهثــم ولَّــ.هــاوبينــ:يقــولهــو وى إبلــيس ــ!هيــا ويلَ !هويــا عولَ
لَّعمتموسى ما يلِّعمهِنبي آدم.




ُر يف عينه ذنبهوصغ( 

باب العقوق

لشيخ حممد بـن علـي بـن إبـراهيم األحـسائي املعـروف بـابن أيب                 ا-٤٢
علـي بـن    الـدين أبـو احلـسن        زيـن اذي الشيخ   حدثين أيب وأست  :قال )١(مجهور

إبـراهيم بـن حـسن بـن أيب       املرحوم املغفور حسام الدين    قالشيخ العالمة احملق  
قاضـي  عـن شـيخه الـشيخ الفقيـه      ،)٢(اوي رضـوان اهللا علـيهم     مجهور األحس 

عن شيخه وأستاذه الشيخ الفقيه حسن ،)٣(لدين بن نزارناصر ااإلسالمقضاة 
أمحد بـن    يخه العالمة النحرير شهاب الدين    عن ش  ،)٤(الشهري باملطوع اجلرواين  

نـها  ، مفاضل حمدث، لـه كتـب  . حممد بن علي بن إبراهيم بن أيب مجهور األحسائيأبو جعفر،   الشيخ  ) ١(
يل، كتاب األحاديث الفقهية على مذهب اإلمامية، كتاب معني املعـني، شـرح البـاب             ئالكتاب غوايل ال  

. ٢/٢٥٣أمل اآلمل - ه ٩٤٠، ت احلادي عشر، كتاب زاد املسافرين يف أصول الدين
إبراهيم بن حسن بن إبراهيم بن أيب مجهـور األحـسائي، والـد    علي بن الشيخ حسام الدين   (هو  ) ٢(

. ١/٩١طرائف املقال : راجع-) أثىن عليه ابنه يف كتابهزاهد عابد،صاحب الغوايل وهو شيخ 
، يروي عنـه الـشيخ حـسام الـدين،     "نزارابن " ناصر الدين الشهري ب   اإلسالمقاضي قضاة   (هو  ) ٣(

.١/٩١طرائف املقال -) وهو يروي عن ابن فهد األحسائي
-) نـزار األحـسائي، وهـو أسـتاذ ابـن         الشيخ مجال الدين احلسن الـشهري بـاملطوع اجلـرواين         (هو  ) ٤(

.١/٩١طرائف املقال 
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شـيخ الطائفـة يف زمانـه    وعـن شـيخه  ،)١(بن إدريـس املقـرى األحـساوي   فهد  
أمحد بن املتوج الشيخ العالمة فخر الدين

عـن والـده    ،)٣(عن شيخه فخـر احملققـني أيب طالـب حممـد           ،)٢(]األوايل[
املظفـر   عـن والـده الـشيخ سـديد الـدين أيب           ،)٤(العالمة مجال احملققـني حـسن     

عن الـشيخ   ،)٦(جنيب الدين حممد السوراوي   عن الشيخ    ،)٥(يوسف بن املطهر  

الشيخ العالمة شـهاب الـدين أمحـد بـن فهـد بـن إدريـس األحـسائي، وهـو مـع ابـن فهـد                     (هو  ) ١(
.ه٨٠٦، كان حياً حىت سنة ١/٩٤طرائف املقال -) األسدي املشهور معاصران

ملـشهور بـابن املتـوج، وكـان مـن تالمـذة         وهو اتهد ا  ،  الشيخ أمحد بن علي بن املتوج البحراين      ) ٢(
وروى عنه الشيخ شهاب الدين أمحد بن فهد بن إدريـس املقـري     . الشيخ فخر الدين ولد العالمة    
، ويف املـصدر املطبـوع   ه٨٢٠، تويف سـنة  ٢/٤٢٥طرائف املقال   -األحسائي املعروف بابن فهد     

. وأظنه خطأ مطبعياً) األوايلي(
ابـن  )ه٧٧١ـ ه٦٨٢(فخـر احملققـني   املـشهور ب ،يف بـن مطهـر احللـ   حممد بن احلسن بن يوسـ ) ٣(

ج املسترشد يف أصـول الـدين، جـامع الفوائـد يف     : من آثاره:منها،كتباًصنفالعالمة احللي،  
الفقه، الكافية الوافية يف علـم الكـالم، غايـة البـادي يف شـرح املبـادي، وغايـة الـسؤل يف شـرح               

.٩/٢٢٨فني معجم املؤل-ذيب األصول 
املعـروف منـصور أبـو الـدين مجـال ،األسـدي املطهـر بـن عليبنيوسفبناحلسنهو الشيخ   ) ٤(

مـن مجاعـة عنأخذتتلمذ على يد خاله فخر احملققني، كما         )ه٧٢٦-ه٦٤٨(احللّيبالعالّمة
كت البديعة يف   منتهى املطلب يف الفقه، الن    : مؤلفاً، منها ) ٥٥(الشافعية واحلنفية، له     السنةعلماء

حترير الذريعة يف أصول الفقه، ج االميان يف تفسري القرآن، خالصة األقوال يف معرفـة الرجـال،     
.٣/٣٠٣معجم املؤلفني -وكشف الفوائد شرح قواعد العقائد 

العالمـة والـد احللّـي، املظفـر أبـو الـدين سـديد األسدي،املطهربنعليبنوسفيالشيخ  هو  ) ٥(
.٢/٣٥٠أمل اآلمل : راجع-ه٦٦٥ياً حبدود ، كان حاحللّي

الـشيخ  : يب الدين حممد السوراوي، كما يف بعض اإلجازات، ولكن يف الريـاض    الشيخ جن (هو   )٦(
، يـروي عـن ابـن شهرآشـوب،     صـاحلاً حيىي بن حممد بن حيىي بن الفرج السوراوي، كـان فاضـالً        

!

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٩١...................................................................................والكفراإلميانكتاب

عـن والـده الـشيخ أيب جعفـر     ،)٢(يعـن الـشيخ أيب علـ      ،)١(هبة اهللا بـن رطبـة     
عن الشيخ أيب جعفر     ،حممد بن حممد بن النعمان     ،عن الشيخ املفيد   ،الطوسي

عـن الـشيخ حممـد بـن     ،عن الشيخ حممد بن يعقوب الكليين  ،حممد بن قولويه  
عـن  ،عـن العمركـي    ،)٤(عـن حممـد بـن أمحـد العلـوي         ،)٣(بن حمبوب ]علي[

عـن أبيـه جعفـر    ،عن أخيـه اإلمـام موسـى بـن جعفـر        ،السيد علي بن جعفر   
عن أبيـه احلـسني      ،زين العابدين  يعن أبيه عل   ،عن أبيه حممد الباقر    ،الصادق
قال رسـول اهللا صـلى اهللا      :عن أبيه املرتضى علي بن أيب طالب قال        ،الشهيد

فوقـه فلـيس ،اِيف سـبيلِ الرجـلُ قتـلَ حتـى ي ،بـر  ذي برٍ كلِّ فوقَ:عليه وآله قال  
.)٥(رِب

"
.٢/٣٤٩أمل اآلمل -) ويروي العالمة عن أبيه عنه

، يروي عن الـشيخ أيب  صدوقاًحمدثاًكان فقيهاً. لشيخ مجال الدين هبة اهللا بن رطبة السوراوي ا() ١(
. ه٥٧٩، تويف ٢/٨٠أمل اآلمل -) علي بن الشيخ أيب جعفر الطوسي

ه ٥١٥كـان حيـا سـنة    . أبو علي احلسن ابن الشيخ أيب جعفر حممد بن احلسن بن علي الطوسي    ) ٢(
. ٥/٢٤٤أمل اآلمل -، يعرف باملفيد الثاين املصطفىكما يظهر من أسانيد بشارة

حممد بن علي بن حمبوب األشعري القمي أبو جعفر، شيخ القمـيني يف زمانـه، ثقـة، عـني،           (هو  ) ٣(
، كـان حيـاً   حممد بن حممد بن حمبـوب   ، ويف األصل    ٣٤٩النجاشي ص  -) فقيه، صحيح املذهب  

.فالرواية مرسلة، وهذا الشيخ ليس من مشايخ الكليين، ه٢٧٤قبل 
وقع يف أسانيد الكايف وتفسري القمي ووثقـه بعـض املتتـبعني يـروي عـن             : حممد بن أمحد العلوي   ) ٤(

العمركــي بــن علــي، وهــذا الــسند مــن األســانيد املــشهورة، وقــع يف الكــايف كمــا يف التهــذيب    
.واالستبصار

سند خمتلـف ومبـنت مزيـد، فقـال     أورد الشيخ الكليين يف باب العقوق ما يشبه هذه الرواية ولكن ب ) ٥(
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن الـسكوين عـن أيب عبـد             ] عن: [٢/٣٤٨يف الكايف   

!
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محاسبة العملباب

الفقيـه احملـدث الـشيخ حممـد بـن احلـسن احلـر              :١٦/٩٤الوسائل   -٤٣
عـن علـي بـن       ،عـن أبيـه    ،الكليين عن علي بـن إبـراهيم      روى   :قال العاملي
مـن  :عليـه الـسالم أنـه قـال    عن أيب عبـد اهللا ،لبين هاشم  عن موىلً  ،أسباط

ومـن  ،)٢(غبـوٌط مـا فهـو م  هخرييوميـهِ آخـر ومـن كـان  ،)١(غبـون فهو موماهي ىاستو
 يوميهِكان آخرشرهما فهو ملعون،ومن مل يرالزفهـو إىل النقـصانِ  يف نفسهِيادة،

.من احلياةِلهخريفاملوتومن كان إىل النقصانِ

 

"
، حـىت يقتـل   بـر فوق كل ذي بـرٍ ): صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا : قال) عليه السالم(اهللا  

حـىت يقتـل   عقوقاًوق كل عقوٍقالرجل يف سبيل اهللا فإذا قتل يف سبيل اهللا فليس فوقه بر، وإن ف     
.الرجل أحد والديه فإذا فعل ذلك فليس فوقه عقوق

. أي خمدوع خاسر) ١(
. ٧/٣٥٨لسان العرب -واملسرة احلاِلحسن:الِغبطةُ) ٢(
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مستدرك فروع الكايف
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١٩٥

كتاب اجلنائز

باب اِّـشي مع الجنازة

:قـال  جعفـر حممـد بـن احلـسن الطوسـي          وأبـ :١/٣١١التهذيب   -٤٤
عن حممد بن ،عن أيب القاسم جعفر بن حممد     ،)١(أخربين الشيخ أيده اهللا تعاىل    

عـن  ،عن حممد بن إمساعيـل    ،حممدعن أمحد بن    ،عن حممد بن حيىي   ،يعقوب
:عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال،عن إسحاق بن عمار   ،)٢(حممد بن عذافر  

إن املــشيلْـــخشيِمـــن املَـــأفــضلُ اجلنـــازةِف ـــبــنيديهاي،أبــ وال بـــأسنميـــشيبـــني
.)٣(يديها

 

. ويفصد به الشيخ املفيد، أبا عبد اهللا، حممد بن حممد بن النعمان العكربي البغدادي) ١(
روى عـن أيب عبـد اهللا وأيب احلـسن عليهمـا     . ن عيـسى الـصرييف املـدائين، ثقـة       حممد بن عذافر بـ    ) ٢(

 رجـال النجاشـي   -ر إىل أيام الرضا عليه السالم، ومات وله ثالث وتسعون سـنة         السالم، وعم
. ٣٦٠ص

وال بـأس بـأن ميـشي    (بالسند نفسه غري أنه مل يذكر عبـارة       ٣/١٦٩رواه الشيخ الكليين يف الكايف      ) ٣(
. وقد قيل أن هذه الزيادة من كالم الشيخ الطوسي ال من أصل الرواية) ابني يديه
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١٩٦

 

 

 

كتاب الطهارة

منهيءشسََّمأن ُييكرهه مما وغَوالجسَدالثوَبيصيُبالكلُبباب

:قـال  جعفـر حممـد بـن احلـسن الطوسـي          وأبـ :١/٢٦١التهذيب   -٤٣
عـن  ،عن أيب القاسـم جعفـر بـن حممـد     ،أيده اهللا تعاىل  ] املفيد[أخربين الشيخ   

عن علي بـن    ،)١(عن العمركي بن علي   ،عن حممد بن حيىي   ،حممد بن يعقوب  
عـن  -ر عليهما السالم   عفَج ى بن وسمأي سأل أخاه     -سألته  :قال )٢(جعفر

؟الرجل يصيب ثوبه خرتير فلم يغسله فذكر وهو يف صـالته كيـف يـصنع بـه              
حفلينـضَ يف صـالتهِ دخـلَ نمل يكـُ وان،ِضمفليِهيف صالتَِلخكان د إن:قال

بِرشــيــرٍنزِعـن خِ هســألتُو،)٣(هسلُفيغـ فيــه أثــريكـون إال أنمـن ثوبــهِ مـا أصــابِ 

النجاشـي  -) شـيخ مـن أصـحابنا، ثقـة     (النيـسابوري،  البوفكيأبو حممد العمركي بن علي    هو  ) ١(
.، وهو من أصحاب اإلمام العسكري عليه السالمھ٢٦٠، كان حياً قبل ٣٠٣ص

ي، ابـن اإلمـام الـصادق وأخـو اإلمـام الكـاظم عليهمـا        املدين العريـض السيد علي بن جعفرهو  ) ٢(
، وقيل بعد ذلـك     ھ٢١٠، ت الورعشديد،الطريقسديدالقدر،جليل،كبرياًعاملاًكانالسالم،  

.٣٨٣/٣موسوعة طبقات الفقهاء -
.إىل ههنا احلديث موجود يف الكايف، وبقية املنت غري موجود) ٣(
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.اتٍرمعبسُلغسي:قال؟بهِصنعيكيفإناءٍمن 




 

باب الوضوء من سؤر الدواب والحائض والط

:قـال جعفـر حممـد بـن احلـسن الطوسـي     وأبـ  :١/٢٥االستبصار   -٤٦
،عـن حممـد بـن يعقـوب    ،عن عدة من أصـحابنا  ،أخربين احلسني بن عبيد اهللا    

احلـسن بـن   عن أمحد بـن  ،)١(عن حممد بن أمحد بن حيىي،عن أمحد بن إدريس   
عــن عمــار ،)٤(ق بــن صــدقةصدعــن مــ،)٣(عــن عمــرو بــن ســعيد،)٢(علــي

شرب منـه  يـ ئل عـن مـاءٍ  سـ :عن أيب عبد اهللا عليـه الـسالم قـال       )٥(الساباطي
بن عبد اهللا بن سعد بـن مالـك األشـعري القمـي أبـو جعفـر،       حممد بن أمحد بن حيىي بن عمران    ) ١(

كان يروي عن الـضعفاء ويعتمـد املراسـيل وال يبـايل     : إال أن أصحابنا قالوا  . كان ثقة يف احلديث   
. ھ٢٢٠، تويف بعد ٣٨٣رجال النجاشي ص-عمن أخذ وما عليه يف نفسه مطعن يف شئ

فضال بن عمر بـن أميـن، أبـو احلـسني، وقيـل أبـو       أمحد بن احلسن بن علي بن حممد بن علي بن    ) ٢(
، وكان ثقة يف احلديث، روى عنه أخوه علي بن احلسن وغريه مـن         إنه كان فطحياً  : عبد اهللا يقال  

. ھ٢٦٠، ت ٨٠رجال النجاشي ص-الكوفيني 
. ٢٨٧رجال النجاشي ص-عمرو بن سعيد املدائين ثقة، روى عن الرضا عليه السالم ) ٣(
)٤ (ممن الفطحية من أجالء العلماء والفقهاء والعدول، كمـا قالـه   : بن صدقة املدائين الكويف  قصد

مـستدركات  -هو من أصحاب الصادق والكاظم والرضا واجلواد صـلوات اهللا علـيهم         ،يالكش
. ٧/٤٢٤علم رجال احلديث 

د اهللا وأيب عمار بن موسى الساباطي أبو الفضل موىل، وأخواه قيس وصباح، رووا عـن أيب عبـ           ) ٥(
. ٢٩٠رجال النجاشي ص-احلسن عليهما السالم، وكانوا ثقات يف الرواية 
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وعن مـاء يـشرب   ،بشرويـ ِهؤرِن سـ ِمُأضَّوَتيهحمَلَلِكُأما لُُّك:فقال ماماحلَ
منه بازيقْأو صرأو علُُّك:قالفقابن الطُّئ مِشورِيَتيِمُأضَّوما يشرِمبإال نه

َتــأنِهنقــارِى يف مِرــد إفــاًمنرــأيــت ــدِهنقــارِي مِِف َتفــال تَاًمِمأضــوــنــه ،نــهِمبشروال تَ
شـرِ عن ماءٍ )١(ئلوس فقـال جاجـةُ بت منـه الد:إن ـ نقارِيف مِكـانَذا قـَ هلـَ رم

.بواشرنهأ مِوضََّتاًرَذها قَنقارِيف مِأنعلمم تََلنه وإنأ مِوضََتم تََلوبشرَت

 

باب النوادر َّـ كتاب الطهارة 

لشيخ حممد بن علي بن إبراهيم األحـسائي     ا :١/٢٣وايل اللئايل   غ-٤٧
رسـول اهللا صـلى    عـن    )٣(]اإلسناد املتقـدم  ب[:قال )٢(املعروف بابن أيب مجهور   

.ورٍعلى نُورُنضوءٍعلى وضوءو:اهللا عليه وآله

من هنا إىل اية احلديث مل يذكره الشيخ الكليين يف الكايف، وقد أورد رمحه اهللا صدر احلـديث يف          ) ١(
، ويبـدو إن الـشيخ الكلـيين حـذف ذيـل        ٩ص٣ج) الدواب واحلائض والطري  (كتاب الطهارة باب    

حلديث ألنه صدره قد بني القاعدة الكلية مع بعض تطبيقاا فيكون ذيله زيادة ليست بذات           هذا ا 
. نفع وهي عادته رمحه اهللا يف عرض األحاديث

، فاضل حمدث، لـه كتـب  . حممد بن علي بن إبراهيم بن أيب مجهور األحسائي  أبو جعفر،   الشيخ  ) ٢(
علـى مـذهب اإلماميـة، كتـاب معـني املعـني،           يل، كتاب األحاديث الفقهية     لئانها كتاب غوايل ال   م

أمـل اآلمــل  -ه ٩٤٠، ت شـرح البـاب احلــادي عـشر، كتــاب زاد املـسافرين يف أصـول الــدين     
٢/٢٥٣ .

).٤٢(تقدم يف احلديث ) ٣(
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هماثواُبهما ووفضُلاإلقامِةواألذاِنبدء باب

:قـال  جعفر حممد بـن احلـسن الطوسـي        وأب:١/٣٠١االستبصار   -٤٨
عن جعفـر بـن   ،)١(عن حممد بن احلسني   ،عن حممد بن حيىي   ،حممد بن يعقوب  

ِلجـ عـن الر  عليـه الـسالم   أبـا عبـد ا       سـألت :قال )٣(عن محاد بن عثمان   ،)٢(بشري
تكلَيمبعدما يقيمالصَن:قالَ؟الة٤(مع(.
-واسـم أيب اخلطـاب زيـد    -حممد بن احلسني بن أيب اخلطاب أبـو جعفـر الزيـات اهلمـداين            (هو  ) ١(

قـدر، كـثري الروايـة، ثقـة، عـني، حـسن التـصانيف، مـسكون إىل                جليل من أصـحابنا، عظـيم ال      
. ٣٣٤النجاشي ص-) ٢٦٢، تروايته

من زهاد أصحابنا وعبادهم ونـساكهم، وكـان ثقـة،    الوشاء،البجلي،،أبو حممد ،جعفر بن بشري  (هو  ) ٢(
نـصلي فيـه مـع    يف جبيلة إىل اليوم، وأنا وكثري مـن أصـحابنا إذا وردنـا الكوفـة       وله مسجد بالكوفة باٍق   

.١١٩النجاشي - ) ه٢٨٠سنة املساجد اليت يرغب يف الصالة فيها، ومات جعفر رمحه اهللا باالبواء 
الـصادق والكـاظم  روى عن محاد بن عثمان بن عمرو بن اخلالد الفزاري الكويف العزرمي،      (هو  ) ٣(

-) ر باالتفـاق وباجلملة هـو ثقـة جليـل القـد    ه ١٩٠ومات بالكوفة سنة  . والرضا عليهم السالم  
.٣/٢٥٧مستدركات علم رجال احلديث 

مل يورد الشيخ الكليين هذه الروايـة يف الكـايف ؛ ألـا خمالفـة لالحتيـاط، فالنـصوص قـد وردت             ) ٤(
٣/٣٠٤بالنهي عن الكالم يف اإلقامة، وقد اورد إحدى تلكم الروايات يف هذا الباب من الكـايف         

ن فضالة، عن احلـسني بـن عثمـان، عـن عمـرو بـن أيب       أبو داود، عن احلسني بن سعيد، ع     : قال
!
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عـن  :أبو جعفر حممد بن احلـسن الطوسـي قـال   :٢/٥٨التهذيب  -٤٩
،)١(عـن حريـز  ،عـن محـاد  ،عن أبيه  ،عن علي بن إبراهيم    ،حممد بن يعقوب  

األلـفِ  بإفـصاح زمجـ  األذان:)عليـه الـسالم   (قال أبو جعفـر      :عن زرارة قال  
.)٢(ردحُةواإلقامواهلاءِ


 

فضل الصالةباب 

لشيخ حممد بن علي بن إبراهيم األحـسائي     ا :١/٢١اللئايل   غوايل-٥٠
العـاملني  رب عـن رسـولِ   )٣(]باإلسناد املتقـدم  [:قال املعروف بابن أيب مجهور   

"
: ال بـأس، قلـت  : أيتكلم الرجل يف االذان؟ قال   ): عليه السالم (قلت أليب عبد اهللا     : نصر قال 

.ال: يف اإلقامة قال
، روى األصـحاب أجـالء ثقة جليل مـن    : حريز بن عبد اهللا األزدي السجستاين، أبو حممد       (هو  ) ١(

.ه١٤٨علم رجال احلديث، له أصل، تويف بعد تمستدركا) عن الصادق عليه السالم
)٢ (ردأذاِنهويفتهءقرايفح رـدحراً يـدأي،ح عوهـو عكـس     ١/١١٨صـحاح اجلـوهري      -أسـر ،

إذا : (روى الكليين يف الكايف بالسند نفسه عن الباقر عليـه الـسالم قـال          الترتيل مبعىن التأين، وقد   
، ولـيس فيـه ذكـر اإلقامـة، وروى بـسند آخـر عـن الـصادق عليـه           )ءأذنت فأفصح باأللف واهلـا    

، فال يبعد أن يكون احلديث الذي ذكـره الـشيخ الطوسـي    )األذان ترتيلٌ واإلقامة حدر   : (السالم
.  ملفقاً من هذين احلديثني، واهللا العامل

). ٤٧(، )٤٢(تقدم ذكره يف احلديث رقم ) ٣(
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:)١(رشِالعـ نـانِ طْبحـتِ مـن تَ كلـَ ى منـاد ،ةٍريضََفلُِّك قتو إذا كان (:قال
أيُقها الناسدتُم اليت أوقَُكريانِوا إىل نِوممطفِأم فُكهورِا على ظُوهمُكالتِئوها بص(.

باب فرض الصالة

القمـي جعفر حممد علي بن احلـسني بـن بابويـه      وأب:٥٤٣األمايل   -٥١
حـدثنا حممـد بـن       :قـال  ،)رمحـه اهللا  (حدثنا حممد بن حممـد بـن عـصام          :قال

عـن   ،)٢(عن حممـد بـن سـليمان       ،حدثنا علي بن حممد    :قال ،يعقوب الكليين 
عـن احلـسني بـن    ،)٤(عـن جعفـر بـن حممـد التميمـي      ،)٣(إمساعيل ابن إبـراهيم   

:قـال  ،)عليـه الـسالم   (عن زيد بـن علـي        ،)٦(عن عمرو بن خالد    ،)٥(علوان

وقيـل  . وقيل مـن أصـله  . أي من وسطه  ) طنان العرش من ب : ((١/١٣٧قال ابن األثري يف النهاية      ) ١(
، وقـال الطرحيـي يف    )وهو الغامض مـن األرض، يريـد مـن دواخـل العـرش            : البطنان مجع بطن  

أقـف علـى    : ، أقـول  )طنان مجع البطن وهو املنخفض من األرض      والب: (١/٢١٤جممع البحرين   
عــن ٢/٤٨٢املغــريب يف شــرح األخبــار روايــة تفــسر معــىن بطنــان العــرش، وقــد اورد القاضــي  

ما بطنان العرش؟: قلت لسعيد بن طريف(:قالغشي الد
والدغشي لعله احلسن بن عطية احملاريب احلناط أو أخو علي بن عطية أو ابن اخيه حممد ،)وسطه: قال

.بن طريف فهو من أصحاب الباقر والصادق عليهما السالم) سعد(بن علي بن عطية، أما سعيد 
حـسن  أبـو طـاهر الـزراري،   مد بن سـليمان بـن احلـسن بـن اجلهـم بـن بكـري بـن أعـني،                 حم(هو  ) ٢(

. ه٣٠١النجاشي، تويف -) الطريقة، ثقة، عني
. واحلكم بن عتيبةبن حممد التميمييروي عن حممد : إمساعيل ابن إبراهيم) ٣(
.يروي فقط عن احلسني بن علوان: جعفر بن حممد التميمي) ٤(
-) ثقـة يكىن أبـا حممـد،   عامي، وأخوه احلسن،  كويف،موالهم،احلسني بن علوان الكليب،   (هو  ) ٥(

.ه٢٠٠، تويف قبل ٥٢النجاشي ص
إمامي ثقة بشهادة (معدود من أصحاب الباقر عليه السالمأبو خالد الواسطي،عمرو بن خالد، ) ٦(

. ه١٥٠تويف قبل ، وقيل كان زيدياً،٦/٣٦مستدركات علم رجال احلديث -) ابن فضال
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سألت  عليه السالم(العابدين  أبي سيد (فقلتأخربنـِ ،يا أبـه :له  ـ ي عـن جـدِولِنا رسا
كيف،الةصمسنيَخبوجلَّه عزربهروأمإىل السماءِبهِجِرا عملَّ،)صلى ا عليه وآله(

إىل ارجـع :)عليه السالم(مرانِعى بنوسله مى قالَحّتِهعن أمتِالتخفيفهيسألْ ملْ
اِرســولَإن،ينـ يـا ب :فقــالَ؟ذلـك طيـق ال تُكأمتـَ فــإن،التخفيـف هلْك فـس ربـ 

هألَفلمـا سـ  ،ِهبـِ هرأمئ يـ يف شهعراجِوال يوجلَّه عزعلى رب  ال يقرتح ) صلى ا عليه وآله   (
معليه السالم (ى  وس(  ذلك وصارألفيعاًشلـَ ،إليـهِ ِهِتممـ يجز لـهرأخيـهِ شـفاعةِ دـ مى وس
.لواتٍصِسما إىل خهدرإىل أن،التخفيفهسألُيِهإىل ربرجعَف،)عليه السالم(

خفيـف التَهسألْيـ مولـَ  وجـلَّ  عـز  ِهإىل ربـ   عرجـِ ي ملـَ  ملـِ َف ،يـا أبـه   :له فقلت :قال
ــسِمـــن خ ــمـ ــد ســـ ،لواتٍصـ ــمهألَوقـ ــسالم (ى وسـ ــه الـ ــيأن) عليـ ــعرجِـ ــِهإىل ربـ هَلسأَويـ

فقال ؟التخفيف:  ـ يا بني، عليـه وآلـه     (أراد صـلى ا (أن ي ِهمتـِ ألَلحـص التخفيـف مـع
اء مــن(:وجــلَّعـز اِلقــولِ،الةٍصـ مــسنيخأجـرِ  ةِجـنــسبِاْلح فَلَـهرــشــاعثَالِهأال ،)١()أَم

:فقالَ) عليه السالم(ُلربائيجعليهَِلزَنإىل األرضَِطبملا ه) صلى ا عليه وآله   (ه  رى أنَّ َت
 يا محمد، إنربكقرِيئكويقولُالسالم:إهنا خَخِبمسمسني،ما يبلـَ ولُالقَُلددي

فوصـ ال يهتعـاىل ذكـر  اُألـيس ،يـا أبـه  :لـه فقلـت :]زيـد [قالَ؟بيدِللع المٍَظوما أنا بِ  
ـاىل اُتعــ،ىلَــب:فقــالَ؟انٍَكــمِب عـلــكَذن.فقلــت:ــى َقــ فمــا م عليــه (ى وســمولِعن

ـرِل) الــسالم ِولِســـه  (ا ــه وآل ــ:)صــلى ا علي ــى َقــ معنــاهم:فقــالَ؟كبــإىل رعارجِ ولِعن
َذإِنِّــي(:)عليــه الــسالم(إبــراهيمــيإِلَــىاهِــب بدِينِرهــي ٢()س(،ــومــعن ــمولِى قَ عليــه (ى وس

.من سورة األنعام١٦٠من اآلية ) ١(
.من سورة الصافات٩٩من اآلية ) ٢(
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)٢()اللَّـهِ إِلَـى َففِـروا (:وجـلَّ عـز  عنـى قولـِه   مو ،)١()لِتَرضَـى ربإِلَيـك وعجِلْت(:)السالم

عنِي ي حج  يتِوا إىل ب ِا. يا بني،عبةَالكَإنِبيتـ َف،امـ نحجب ِيـتفقـد قـَ  اصد
 ِإىل ا، واملساجد بيوت َِف ،ام ن سَقى إليها فَعد سِعوقَى إىل اصواملـُ ،إليـهِ دـ لِّصا ي م

دامَفالتهِيف صهو واقفبنيِيجاللُجلَّدي اوأهلُ،هوقفِمعاتٍَفرهم وقوفني ب
 ِيـدي ا وجـلَّ عـز،تبـ وإن َـ اركـ اعـاً َقاىل بِوتعـ  ،ِهماواتِيف سِرفمـن عبـهِ جــإىل بةٍقع

،)٣()إِلَيـهِ والـروح الْمالئَِكـُة تَعـرج (:يقـولُ وجـلَّ عزاَأال تسمع،إليهِبهِجِرد ع َقنها فَ ِم
ْل (:)الـسالم عليـهِ (ى يـس ِعيف قـصةِ  وجـلَّ  عـز  ويقولُ بـ ـهفَعُرـهِ اويقـول عـز وجـل   ،)٤()إِلَي:

.)٥()الصالِحوالْعمُلالطَّيباْلكَلِميصعدإِلَيهِ(

 
  

ثكراهية العبوالخشوع َّـ الصالةباب 

الـصدوق  جعفر حممد علي بن احلسني  وأب:٢/٣١٧علل الشرائع    -٥٢
حـدثنا حممـد بـن يعقـوب     :قال] الدقاق[حدثنا علي بن أمحد بن حممد       :قال
،)٦(حدثنا حممد بن أيب عبد اهللا:قال

.من سورة طه٨٤من اآلية ) ١(
. من سورة الذاريات٥٠من اآلية ) ٢(
.من سورة املعارج٤من اآلية ) ٣(
.من سورة النساء١٥٨من اآلية ) ٤(
.من سورة فاطر١٠من اآلية ) ٥(
يف العـادة يـروي عنـه الـدقاق بـال      واملتقـدم، ) بن جعفر بن حممد بـن عـون األسـدي        حممد  (هو  ) ٦(

!
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حـدثنا القاسـم    :قـال  )٢(عن علي بن العباس   ،)١(عن حممد بن إمساعيل   
بـن علـي ِنسأبـا احلَـ   إنَّ:]قـال [)٤(نعن حممد بن سنا   ،)٣(بن ربيع الصحاف  

موس ضا عليه السالم كَ ى الرتفيما كَإليِهبتـ مِـ بـ واِبن جإ:ِهِلساِئمَةلَّـ ِعن
أهناالةِالص إقرار بوبيةِبالر ِوجلَّعز،وخاألندادِلع،وقيامبنييدجاللـُ ار جـلَّ ي اجلبه
ووضـع ،نوبِالـذُّ ِفمـن سـالِ  لإلقالةِوالطلبِ،واالعرتافِوعُِضواخلُ ،ِةنسكَواملَ لِّبالذُّ

ــالو ــلَّعلـــى األرضِِهجـ ــخيـــومٍكـ ــسمـ ــزِإعظامـــاًاتٍرمـ ــلَّعـ يكـــونوأن،وجـ
ــويكــون،رٍِطــوال بنــاسٍغــريذاكــراً ــذلِمعاًخاشِ ــاًراغِالت ــاًطالِب ــدللزيــادةِب ينِيف ال

نياوالد،مِِركـْ علـى ذِ داومةِواملُ،من االنزجارِ)٥(ما فيِه  عا بالليـلِ وجـلَّ عـز؛هـارِ والن
"

واسطة، وال مينع أن يكون احلديث أُخرج يف العلل ذا السند املشتمل على الكليين لكونـه أحـد         
. عدته

حممد بن إمساعيل بن أمحد بن بشري الربمكي املعروف بصاحب الصومعة أبو عبد اهللا، سـكن  (هو  ) ١(
النجاشــي -) وكــان ثقـة مــستقيماً . ذكــر ذلـك أبــو العبــاس بـن نــوح  . ولــيس أصـله منــها قـم، 
. ٣٤١١ص

علي بن العباس اجلراذيين الرازي، رمي بالغلو وغمز عليه، ضعيف جدا، له كتاب اآلداب         (هو  ) ٢(
ويعـد الكلـيين مـن رواة كتبـه، ذكـر      ) -طائفة من الغالة-واملروات، وكتاب الرد على السلمانية   

أخربنا احلسني بن عبيد اهللا، عن ابن أيب رافع، عن حممد بن يعقوب، عـن  : (ك النجاشي قائالً  ذل
رجـال النجاشـي   -)حدثنا علـي بـن العبـاس بكتبـه كلـها         : حممد بن احلسن الطائي الرازي قال     

وهللا يف خلقـه  ! ، وال نعلم كيف رمـوه بـالغلو مـع أنـه صـنف كتابـاً يف الـرد علـى الغـالة؟               ٢٥٥
.شؤون

.١٥/٢١معجم رجال احلديث -الكويف وثقه السيد اخلوئي القاسم بن ربيع الصحافهو )٣(
هو حممد بن احلسن بن سنان، أبو جعفر الكويف الزاهري الثقة، مـن أصـحاب الكـاظم والرضـا           ) ٤(

. ٤٩٠/٣موسوعة طبقات الفقهاء -ه٢٢٠واجلواد عليهم السالم، تويف بعد 
. ام بني يدي اهللا تعاىل أو وضع اجلبهة على األرضلعل اهلاء هنا تعود للقي) ٥(
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ِهوقيامِهلرب)١(ِهذكرويكون،ىَغطْويرُطبيَف،هَقوخالِهدبرومدهيسبدى العنسال يلئَ
َلاًرزاجِيديهِبنيسادِالفَمن أنواعِعاًومانِ،يعاصِعن املَه.

 

.السجود وأكثرهوأدنى ما يجزئ من التسبيح َّـ الركوعباب 

لشيخ حممد بن علي بن إبراهيم األحـسائي     ا :٣/٩٣اللئايل   غوايل-٥٣
روى حممـد بـن يعقـوب عـن الـصادق عليـه          :قـال  املعروف بـابن أيب مجهـور     

ــع نــساءه وخدمــه    أالــسالم  يف نلْــ ُقَتأناَنيقِــاتَّ(:ويقــول،نــه كــان جيم
ُكوعُِكرنوسُكودِجيحاتٍسبَِتالثِمن ثَلَّأقَن(.

بعد الصالة والدعاء باب التعقيب 

:احملدث الشيخ حممد بن احلسن احلـر العـاملي        :٦/٤٧٥الوسائل   -٥٤
،)٢(عن معاوية بن حكيم   ،عن حممد بن أمحد بن حيىي     ،حممد بن يعقوب   وىر

 عن من  ب ِرعمقال) عليه السالم (عن الرضا   ،)٣(دالّخ:نبغـي للرجـِل   ي   إذا أصـبح
أن يقرالتعقيبِأ بعدخ٤(آيةًمسني(.

اليت ستكون امساً مرفوعـاً مقـدماً   ) مانعاً(و) زاجراً(وهذا ال يتفق مع نصب   ) يف ذكره (يف املصدر   ) ١(
.لكان

) معاوية بن حكيم بن معاوية بن عمار الدهين ثقة، جليل، يف أصحاب الرضا عليه الـسالم      (هو  ) ٢(
.ه٢٥٤حياً قبل ، كان ٤١٢النجاشي ص-

النجاشـي ص  -) معمر بن خالد بن أيب خالد بغدادي، ثقـة، روى عـن الرضـا عليـه الـسالم              () ٣(
. ه٢٠٣، له كتاب الزهد، تويف بعد ٤٢١

يف الرواية إرسال بني حممد بن أمحد بن حيىي، ومل جند مثل هذا السند يف الكايف، ومل ينـسب هـذه          ) ٤(
!
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النوافل صالة باب

السيد أبو القاسم علي بن موسى بن جعفـر بـن   :١١٩فالح السائل   - ٥٥
إىل هـارون بـن     يبإسـناد ] ويـت ر[:قـال  )١(حممد بـن طـاووس احلـسين احلـسيين        

عـن حممـد بـن    ،أخربنـا حممـد بـن يعقـوب      :عن آخرين قالوا   ،عكربيموسى التل 
،)٣(عن علي بن أسـباط ،)٢(عن حممد بن علي،عن سهل بن زياد ،غريهو احلسن
"

حريـز، عـن أيب عبـد اهللا    العـاملي، وقـد روى الكلـيين بإسـناده عـن     الرواية إىل الكليين غري احلـر     

القرآن عهد اهللا إىل خلقه فقد ينبغي للمـرء املـسلم أن ينظـر يف عهـده وأن      ": قال) عليه السالم (

فلعل صاحب الوسائل خلط هـذه الروايـة مـع روايـة معمـر بـن           " يقرأ منه يف كل يوم مخسني آية      

كانت مشتملة عليهـا، وهـذه الروايـة موجـودة سـنداً ومتنـاً يف       خالد، او لعل نسخة الكايف عنده   

عـن معمـر بـن خـالد،    عن معاوية بن حكيم،التهذيب ولكن رواها عن حممد بن أمحد بن حيىي،   

ينبغـي للرجـل إذا أصـبح ان يقـرأ بعـد التعقيـب       (: مسعتـه يقـول  : عن الرضا عليه الـسالم قـال     

.٢/١٣٨للتهذيب -) مخسني آية

علي بن موسى بن جعفر بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد الطاووسـي العلـوي     ن،رضي الدي ) ١(

حالـه يف العبـادة والزهـد    . جليـل القـدر عظـيم املرتلـة    . احلسين، من أجـالء هـذه الطائفـة وثقاـا     

حمـرم سـنة   ١٥وكانـت والدتـه   .ه٦٦٤ذي قعـدة سـنة   ٥والكمال أجل من أن يذكر، تـويف يف   

وجده جعفـر هـذا كـان صـهر     . الشيخ اجلليل ورام بن أيب فراس احلليوكانت أمه بنت.  ه ٥٨٩

.٥/٤٨٥مستدركات علم رجال احلديث -شيخ الطائفة الطوسي 

لعله حممد بن علي الصرييف الكويف امللقب بأيب مسينة والـذي اشـتهر تـضعيفه عنـد املتخصـصني،       ) ٢(

واتـه، كمـا وقـع يف أسـانيد الفقيـه      والعجيب أنه ورد يف أسانيد تفسري القمي الذي شهد بوثاقـة ر       

. الذي حترج عن التخريج للضعفاء

مث رجـع  [علي بن أسباط بن سامل بياع الزطي أبو احلسن املقرئ، كويف، ثقة، وكـان فطحيـاً    (هو  ) ٣(

.ه٢٢٠، كان حياً قبل ٢٥٢النجاشي ص -) وكان أوثق الناس وأصدقهم هلجة،]إىل احلق
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قـال أبـو   :قـال ،)٢(عـن أيب احلـسن العبـدي   ،)١(عن عمه يعقوب بن سامل األمحر  
ــد اهللا  ــسالم (عب ــه ال ــرأ قــُ (:)علي ــو،أحــداُل هــومــن ق وآيــَة،دِرالَقــيف ليلــِةاهأنزلنــاإّن

مــن إال،اآلدمــينيأعمــاِللــه بــأعظمِحِتفقــد ُفــ،همــن تطوعِــكعــٍةرلِّيف ُكــ،رســيالُك
أشبهه،عليهأو من زاد(.

 

باب مسجد السهلة 

)٣(لشيخ حممد بن جعفـر املـشهدي      ا:١٤٠كتاب املزار للمشهدي     -٥٦

العلـوي  أخربين الشريف اجلليـل أبـو املكـارم محـزة بـن علـي بـن زهـرة               :قال
مبـسجد  ه٥٧٤يف سـنة  ،عند عوده من احلـج ،)٤(احلسيين احلليب أدام اهللا عزه    

عن الشيخ أيب جعفر ،جدهعن،حدثين والدي علي بن زهرة   :]قال[السهلة  
:قال،الفقيه حممد بن يعقوبحدثنا الشيخ  :قال،)٥(حممد بن علي بن بابويه    

-) عليـه الـسالم  الـصادق ر أخو أسباط بن سامل، ثقة، من أصـحاب     يعقوب بن سامل األمح   (هو  ) ١(
.٤٤٩النجاشي ص 

روى عن سعد بن طريف وسـليمان بـن مهـران، وروى عنـه يعقـوب بـن                (:احلسن العبدي  وأب) ٢(
.٢٢/١٢٥معجم رجال احلديث -) أبو احلسن القندي: وعن بعض النسخسامل،

احلـائري ، أبـو عبـد اهللا، املعـروف بـابن املـشهدي،         مد بن جعفر بن علي بن جعفر املشهدي         حم) ٣(
مـستدركات علـم رجـال    -مؤلف املزار الكبري املـشهور، يـروي عـن شـاذان بـن جربئيـل القمـي        

. ٦/٤٩٩احلديث 
.)ه٥٨٥-ه ٥١١(السيد عز الدين أبو املكارم محـزة بـن علـي بـن زهـرة احلـسيين احللـيب            هو  ) ٤(

. أمل اآلمل، ومل جند ترمجة والده وجده-نفات كثرية،فاضل عامل ثقة جليل القدر، له مص
هو الشيخ الصدوق ومل نعهد روايته عن الكليين بال واسـطة   : جعفر حممد بن علي بن بابويه      وأب) ٥(

!
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جتجح :قال ،]إبراهيم بن هاشم القمي   [عن أبيه    ،حدثين علي بن إبراهيم   
 راِماحلَ اهللاِ يِتإىل ب فورد نا عند نوِلزفَ،وفةَا الكُ ندخِدسِجلنا إىل مفإذا ،هلِةالس

نِبحنفلما فَ،ٍدوساِجٍعراِكخٍصشغَردعذا الد عاِءا:

"أنت ُا  ال إله إال أنتلقِئ اخلَبدِمِعوميدمه،ُوأنتاال إله ـ إال أنـتخالق
رمدبإال أنتال إلهاُوأنت،ُطالباسِالقابضإال أنتال إلهاُوأنت،مهُقورازِ لقِاخلَ

كبامسِـــ كأســـألُ ،يهـــا َلومـــن ع األرضِارثوأنـــت،ورِبـــ مـــن يف القُ ثوباعِـــ ورِاألمـــ
كأسألُ،ىخفَأوالسرعاملُإال أنتال إلهاُوأنت.ومِيالقَياحلَكنونِاملَخزونِاملَ

دٍمـ حمقحـ بكوأسـألُ ،يـت أعطَِهبـِ لتِئوإذا سـ ،بـت أجِهبـِ يـت ِعالـذي إذا د   كبامسِ
نأودٍمحمِلآودٍمحي على ملِّصُتنأكفسِعلى نَهبتَذي أوجم الِهوحبقِِّهبيتِوأهلِ

ك أسـألُ ،اهياثـَ واليـاه يـا غِ  يـا م داهيا سي،عاءِالدعيا سامِ.الساعةَيت الساعةَ اجي يل ح  قضَِت
علـى  يلِّصتـُ نأَكنـد عيـبِ الغَلـمِ به يف عِرتأو استأثَ  ،كنفس بهِ تيمس اسمٍ لُِّكِب
محِلآودٍممحأودٍمُتنع١(]كتطلب حاجتَكذا ووكذا[َلج(،لَِّقيا موِبُلالُقب

"
، وقوة هذه الروايـة أـا رويـت      ه٣٢٩والكليين تويف    ه٣٥٢وقيل   ه٣٥٥ألنه ورد بغداد سنة     

الستفادة منها أن الصدوق رمبا كان قد التقـى الكلـيين يف قـم         بالتحديث وليس بالعنعنة، فيمكن ا    
أو الري وهو يف صغره فسمع منه ، يؤيد ذلك أن الشيخ املفيد أورد رواية للصدوق معنعنـةً عـن         

أخـربين أبـو القاسـم جعفـر بـن حممـد بـن         : (٢٧الكليين، قال يف حتـرمي ذبـائح أهـل الكتـاب ص           
، عــن حممــد بــن يعقــوب  سني بــن بابويــه مجيعــاًعلــي بــن احلــقولويــه، وأبــو جعفــر حممــد بــن 

.، واهللا تعاىل اعلم..).الكليين
ألن هذا الدعاء يف األصل لإلمام الصادق عليـه الـسالم،   ) وأن تعجل خالص املرأة (يف املصدر   ) ١(

دعا به خلالص املـرأة الكوفيـة الـيت حبـست ألـا لعنـت ظـاملي فاطمـة الزهـراء عليهـا الـسالم،               
. ق أن تكون العبارة عامة لذكر حاجة الداعيوبالتايل فاألوف
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."اءِعالدميعيا س،بصارِواأل

ا فلم،هعموحننكعتِنيى روصلَّناكهفوقَفَسجِداملَيِةاِوإىل زضهن مثُ
:قالَا فَعدمثُحبسالِةمن الصلَتانفَ

ــاللَّ" ـم بِه حـِههــذِقــالب ِةقعـوبِ،ِةيفَِرالــش حـــق ن تَمــعبلَــدفيهــا قــَ كِلد عمــت
َف ،يِجوائِحعلى   لِّصمحِلآو دٍم محها وقَ واقضِدٍمد أحصوبي فـَ نـُ ُذيتعلـى  لِّصمـ حدٍم
ي إذا كانـت  وأمتنـِ ،يلـِ رياًخـ مـا كانـت احليـاة   ي ِنم أحيِ هاللَّ .يرها لِ واغفِدٍمحم ِلآو

يِل خرياً الوفاة،يائِأولِواالةِعلى مك ومأعدائِاداةِعك،وافع  أهلـُ ل بي مـا أنـتـ أيـا  هرحم
ِماحِالرُث ،"نيَن مهض فسفقالَ،انَِكعن اَمل  ألناه:وضِهذا املَإنعبيتليـلِ اخلَإبراهيم

.ِةَقالِمإىل العنهِمجخريان الذي كَ

:وقالَديِهيعفَرمثُتِنيكعى رلَّصفَيِةرِبالغيِةاِوى إىل الزضممثُ

َكفـدِ ِرجـاء ورلـك نائِبلـَ وطَكرضـاتِ مابتغـاء الةالصهذهِيتلَّإني ص مهاللَّ"
ــحلــى معلِّصَفــ،َكزوجــوائِ ــآودٍم ــبلَْقوتَِهِل ــا مِه ــن ــَقسنِي بأح ولٍب،ــغْلِّوب ــِن كي برمحتِ

."منياحِالرمرحأيا هأهلُي ما أنتِبلْوافع،ولَأماملَ

يـهِ فَكَطَسبـ مثُـ ،ِنيتكعـ ى رلَّصفَـ ،ِةيرِقالـش اويـةِ ى إىل الزضومـ قـام  مثُ
:وقالَ

ي ِلــعرفـَ َتمفلـَ َكنـد جهـي عِ ت وَقــد أخلَايـا قـ  َطواخلَوبُنكانـت الـذُّ  إنمهـ اللَّ"
إليك اًوتَص ِجستَم تََلوِلبي دعوي أسـألُ نِّإفـ ،ةبـِ كك ُفإنَّـ يـا اه ثلـَ ِملـيسـ كأحد،

وأتوَلس إليك مبـ حوأسـألُ  ،ِهوالـِ  دٍمتـُ  أنكلِّصيلـى  عمـ حِلآودٍممـ حَلقبـِ ن تُأو،دٍم
ِب إيلجهِوِبَلقبِوتُ،ريمِالكَ كوَخوال تُ،جهي إليكي حـِ بنـِ يـ نيي منـِ حرِوال تَ،وكَأدع
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ــأيــا وكَأرجــنيِحــ رحماحِالــرمني".فَّــوعرخوقَــعلــى األرضِيــهِدَخــَفامَفــ،رجِبــسألناهم
يعرفنَّإ:فقالَ،هذا املكانهَقمامِحالِالصواملُواألنبياءِنيِلرسني.

بنيغٍريصٍدسِجإىل ملَخقد دِهوإذا بِ عناهبفات :]إبراهيم بن هاشم  [قال  
يد فَ هلِةي السى فيهِ لَّصرِبتِنيكعينٍةِكساٍرقَوو،لَّكما صلَى أومثُـ ،ٍةرـ مبطَس
:الَقَويِهفَّكَ

ئِساُملسَلد جي قَاهلِ،كه بِنَظسنِحِلِهيديبذنِاملُئاطِاخلَيكإلَدد مي قَاهلِ"
بني يديك، ِقمَلاًرِبكوءِسعِهِلم،ِماجياًرنكالصي قـَ هلـِ إ،زَلَلِـهِ عن فحفـَ د رع إليـك

ــيَخفــال تُ،يكدملــا لَــراجيــاً،يــهَِفَكاملُالظَّــ بِبهِتــَمحرضلِمــن فَــكك،ا َثــاهلــي قــد ج
ي قـد  هلـِ إ.ديكيـ بـني قالئِاخلَيهِو فِجثُيومِمن يفاًخائِ،يكدي نيي ب عاصِإىل اَمل  دالعائِ
َكجــاءالعـِزئ فَاخلــاطِبــد ـاًعـ اًَقشفِمـفَــورعرَفــَطإليــكـه ِذحـاًرــاًاجِر هتَــربت عوفاَضــ،ي

إذ كيتُصومـا عــ ،كتـِ َفخالَيت ميعـصِ مِبدتا أرمــكاللـِ وجكتـِ زوعِ،اًمـ نادِراًغفِستَمـ 
صيتُعِب أناو كك وال ِل  ،لٌاهِجُقعِتوبك َتمعروال لِ،ضـ َكظرِنِخستَمن ولكـِ ،ف
سي وأعانَفسِي نَت لَِلولى ذلك شِتين عوغَ،يِتقوِنراملَُكُرتي ساآلنفمن ،ىى علرخ

.ينعكبلَحعتَطَقإنمتصمن اعِلحبوب،يِنَذنقِستَيِكمن عذابِ

 وأتَفيا سداًَغاهوفُِقمن الوبنييديلَإذا قِيكفِِّخللمنيوزُجِلثقَوا وللمنيواطُّح،
،يوبُِنــُذترُثــي كَنِســربــا كَمــلَّي كُيلِــو،طُّأحــنيلثقَاملُــعمــأموزُأجــنيفِّــِخاملُعمــأفَ
لَّي كُ يلِوالََطا  م عُثي كَ ِرمر ت ماصـِ عكـَ َف،ي ـ وكـَ م أتـوبم أعـ ،ودأمي لـِ ا آن

ِحاسـتَ أن ـ يي مـن رـ اللَّ،يبهـ ِبَفمحقمـ حِلآودٍممـ حاغفـِ دٍملـِ رـ أي يـا  منـِ ي وارحرحم
احِالــرــمنيوخِرالغــافِريــ،ين ــَ:وقــالاألميــِنِهدخــرفَّــى وعكَــبمثُ ــم ارحــم ن أساء
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مـن  نبالـذَّ مظـُ ع:وقـالَ األيـسر هدخـ بلَّـ قَمثُ،فرواعتـَ انَكواستَ فرواقتَ
لَْفَكبدِعِنيحسالعيا كََكمن عندِفوريم".

هإنَّـ :فقـالَ ؟سجدهـذا املَـ  فعـر يمدي ِبييا س:هلَ وقلت هتعبفات جرخ مثُ
سجِمـ بـنِ يدَِز دصـ )١(انوحِباحِصعليـهِ الـبٍ أبـي طَ ي بـنِ لِّـ ع الـسـ الموهذا د عـاؤه

.)٢(المالسعليهِضراخلِهإنَّ:يباِحيل صفقالَ،هرنملَا فَنعابغَمثُ،هجدهوتَ

 

وحان بـن حجـر بـن احلـارث بـن هجـرس بـن صـربة بـن حـدرجان بـن            زيد بن صأبو سليمان،  ) ١(
، كـانوا مـن خيـار    وحان، وهلمـا أخ امسـه سـيحان   أخو صعصعة بـن صـ  . عساس العبدي الكويف  

-ھ٣٤كـة اجلمـل سـنة    أصحاب أمري املؤمنني عليه السالم، استشهد زيد وأخوه سبحان يف معر 
، ولزيد وصعصعة مـسجدان قـرب الـسهلة ينـسبان          ٣/٥٢٥، سري أعالم النبالء     ٢/٥٣٣اإلصابة  

إليهما، يقع مسجد زيد مقابل مسجد السهلة باجتاه القبلة، أما مسجد صعـصعة فيقـع قريبـاً مـن              
.للمسجد) الرئيسي(مسجة السهلة باجتاه الباب الشرقي 

د إليه إبراهيم بن هاشم يف معرفة أنه اخلضر عليه السالم؟ ولعل صـاحبه      ال ندري ما الذي استن    ) ٢(
كان من خواص أصحاب األئمة عليهم السالم ليعرف اخلضر، أو رمبا سألوا عنها اإلمـام اجلـواد    

. عليه السالم حيث كانوا معاصرين له، واهللا العامل
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٢١٢

الزكاةكتاب 

الزكاة عليه ) على أهل بيتهوصلوات اهللا عليه(ما وضع رسول اهللا :باب

لشيخ حممد بن علي بن إبراهيم األحـسائي       ا:١/٢٣اللئايل وايلع-٥٧
عنه صـلى اهللا عليـه وآلـه أنـه           )١(اإلسنادوذا  :قال املعروف بابن أيب مجهور   

ــال ــوع،ة أشــياءسعهــا يف تــِ بجفأوكــاةالزملــيكُعضرَفــاَإن:ق ــُكــا لََف ا م عم
عوالغَ،ِروالبقَ،اإلبلِ:اهادواحلنطةِ،والفضةِ،والذهبِ،ِمن،والتَّ،ِريِعوالشِرم،يبِِبوالز.

أقل ما يجب فيه الزكاة من الحرث :باب

:قـال جعفـر حممـد بـن احلـسن الطوسـي      وأبـ :٢/١٤االستبصار   -٥٨
عن احلسني بـن   ،عن أمحد بن حممد   ،ابناعن عدة من أصح   ،حممد بن يعقوب  

عـن أيب  ،عـن زرارة ،عن عمر بـن أذينـة     ،)٣(عن حممد بن أيب عمري    ،)٢(سعيد

). ٥٠(، )٤٧(، )٤٢(تقدم يف احلديثني ) ١(
سعيد بن محاد بن مهران األهوازي، ثقة، عني، جليل القدر، روى عـن الرضـا وعـن    احلسني بن(هو  ) ٢(

.ه٢٥٤، كان حياً حىت ٥٨النجاشي ص - ) عليهم السالمأيب جعفر وعن أيب احلسن الثالث
جليل القدر عظـيم املرتلـة   زياد بن عيسى األزدي،  واسم أيب عمري     حممد بن أيب عمري،   أبو أمحد، ) ٣(

-٢١٧عاصر اإلمام الكاظم والرضا واجلـواد علـيهم الـسالم، تـويف سـنة             خالفني،فينا وعند امل  
!
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مـا  يـبِ ِبوالز،مـرِ والتَّ،ِريِعوالـش ،ِةنطـَ مـن احلِ ت األرضَتما أنب:جعفر عليه السالم قال  
َغَلب خأوسـاقٍ  َةمس،ـ والوسـ  قتُّسـ  وناعاًص،   صـاعٍ مائـةِ  فـذلك ثـالث،  ومـا كـان
أو ت الـسماء َقومـا سـ  ،شرِالعـ صفِنيهِِفَف)٣(ِحواضِوالن )٢(ايلووالد )١(اشى بالر سقَي نهِم

الــسيحــأو كــان بعــ)٤(ال ففيــه العثابتــاًشر،ولــيس فيمــا دــمائــةِثــالثِونــاعٍص شئ،
وليسِتَتفيما أنباألرضشأصنافِاألربعةِِهإال يف هذِئ.




 

صدقة أهل الجزية :باب

احملـدث الـشيخ حممـد بـن احلـسن احلـر          :١٥/١٥٣ئل الشيعة   وسا -٥٩
عـن   ،بإسـناده عـن حممـد بـن يعقـوب         ] الطوسي[الشيخ   وىر:قال العاملي

عـن  ،)٦(عـن العـالء  ،)٥(عـن صـفوان    ،عن حممد بن احلـسني     ،حممد بن حيىي  [
"

، وكان قد سجن من قبل السلطة العباسية وتعرض للتعذيب ليعترف على        ٣٢٦رجال النجاشي   
.الشيعة ويديل للسلطات بأمسائهم وأماكنهم فثبت ومل ينطق بكلمة واحدة

. ١/٢٥٥الصحاح -أَرِشيةٌواجلمع،احلبل:الِرشاُء) ١(
.وهي الناعورة يديرها املاءمجع الدالية،: الدوايل) ٢(
.وهو البعري الذي يستقى عليهمجع ناضح،: النواضح) ٣(
. ١/٤٨الصحاح -السقْيعنفيستغينبعروقهيشربالذيالنخلُ: البعلُ) ٤(
-) ه٢١٠، ت ثقـة، عـني  صفوان بن حيىي أبو حممـد البجلـي بيـاع الـسابري، كـويف، ثقـة       (هو  ) ٥(

.١٩٧النجاشي ص 
عليـه (الـصادق اإلمـام عـن العلـم أخـذ ،  الكـويف ،بـالوالء الثقفيالقالّء،زينربنالعالء(هو  ) ٦(

!
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يف اإلمـامِ ِةرين ِسـ  عـ  هألتُسـ :قـال ) عليه السالم (عن أيب جعفر    ،]حممد بن مسلم  
ننيؤمِاملُــأمـري إن:فقـالَ ) صـلى ا عليـه وآلـه وســلم   (اِســولِرعـد ت بحـ ِتالـيت فُ رضِاأل

إن أرض:وقـال ،نيضـِ لـسائر األر إماميفهريةٍِسبراقِالعِيف أهلِارقد س) عليه السالم (
هـا الـذين  ألهلِوالـصدقةُ ،)١(]دينجاهـِ املُ[طـاء ع زيـةُ وإمنـا اِجل  ،زيةُاجلِ انهع عرفَال ُت  ِةزياجلِ
سم ُلـَ َفِهتابِيف ِك  ى اـ َليسـ زيـةِ ن اجلِم مـِ هـ  :ثـم قـال  ،ئشمـا أوسـ عالعثـُ ،َلدقـال م:إن
الناس ستَيغنـ ونَلِدإذا عب يـنُلنـزِ وتُ،مه الـسـ زقَِرماءخـرِ وتُ،اهجاألرضبـ َتَكره ا بـإذن

ِ٢(ا(.

"
-) متقنـاً ضبطاًالقدر،جليلوجهاً،العلم،غزيرالرواية،حبورمنوكان،  عنهوحدث)السالم

. ٣٨٥/٢موسوعة طبقات الفقهاء 
. وما أثبتناه هو الصحيح) املهاجرين(النسخ يف بعض) ١(
مل أجد يف التهذيب أو االستبصار املطبوعني هذه الرواية عن حممـد بـن يعقـوب ولعلـها سـقطت       ) ٢(

من النسخة األم، وقد رواها احملمدون الثالثة بإسناد آخر عن اإلمـام الـصادق عليـه الـسالم مـن         
شتبه ا مع هذه الرواية، وعموماً فقد أثبتناها إمتامـاً   ، فلعل احلر العاملي ا    )إن أرض اجلزية  (قوله  

.للفائدة
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مالصياكتاب

باب وجوه الصوم 

جعفـر حممـد بـن احلـسن الطوسـي     وأبـ :٤/٢٩٤ذيب األحكام   -٦٠
عن القاسم بن حممد    ،عن أبيه ،عن علي بن إبراهيم   ،حممد بن يعقوب  :قال

ــوهري ــن داود  ،)١(اجل ــليمان ب ــن س ــة   ،)٢(ع ــن عيني ــن ســفيان ب عــن ،)٣(ع
:القـ ] يف حـديث طويـل    [عن علي بن احلـسني عليهمـا الـسالم        ،)٤(الزهري

-القاسم بن حممد اجلوهري كـويف، سـكن بغـداد، روى عـن موسـى بـن جعفـر عليـه الـسالم                ) ١(
. ٣١٥رجال النجاشي 

سليمان بن داود املنقري أبو أيوب الشاذكوين بصري، لـيس بـاملتحقق بنـا، غـري أنـه روى عـن مجاعـة          ) ٢(
. ١٤٨رجال النجاشي - ، وكان ثقة ]عليه السالم[نا من أصحاب جعفر بن حممد أصحاب

. أبو حممد، له نسخة عـن الـصادق عليـه الـسالم    سفيان بن عيينة بن أيب عمران اهلاليل الكويف،     ) ٣(
مستدركات علم رجـال  -عاما٩١ًيف غرة رجب وله  ه ١٩٨مات سنة   . وثقة العامة وهو منهم   

. ٤/٩٢احلديث 
مـن فقهـاء العامـة وكبـار     أبـو شـهاب،  ،حممد بن مـسلم بـن عبيـد اهللا بـن عبـد اهللا بـن شـهاب           )٤(

٧٠: وقيـل . عامـاً ٧٢ولـه  ه ١٢٤ومـات سـنة   ه ٥٢شهر رمـضان سـنة   ١٧ولد يف   حمدثيهم،
. ٧/٣٢٨مستدركات علم رجال احلديث -ورأى عشرة من الصحابة . سنة
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،رضٍفَــــِبيسلَـــ ويبـــاً أدَِتومِبالـــص قإذا راهـــ يِبالـــص ُذؤخـــ يهفإنَّـــ :يـــبِ أدِالتَّومصـــ افأمـــ (
وكذلك ن أفَطـ  ممـِ  ةٍلَّـ ِعِل ر ِلن أوثـُ هـارِ النِوقـَ ميـ ِقبَةيمـِ ُأِهومـِ يـ باإلمـساكِ رن ع

مثـُ هـارِ النِلن أومـِ َلأكـَ إذا سافراملُكذلكو،ضٍرَفِبيسَلوأديباًَت ِهومِي يةَِقب عامِالطَّ
ــ ــمِدَق ــُأهأهلَ ــِقبباإلمــساكِرِم َةيــي ــإذا طَضاحلــائِكــذلكو،بفــرضٍلــيسوِهومِ هت ر

َكأمسِقت بيومَِةي١()اه(.

 

أدب الصائم باب

الشيخ حممد بن علي بن إبراهيم األحـسائي      :١/٢٣اللئايل   يلواع-٦١
قال النيب صلى اهللا عليـه وآلـه       )٢(اإلسنادوذا  :املعروف بابن أيب مجهور قال    

،ضانمـ رهرم شـ كـُ لَّقـد أظَ هأال وأنَّـ  :يف خطبة خطبها يف آخر مجعة من شـعبان        
وه و شهر ظَّعم ُا حتـَ رمـ َف،هـ من صَنام هـاروقـَ هـ ،ِهيلـِ ن لَمـِ رداًِواموعَففـ رجهـ وبطنه،

.هرِمن الشِهروجُِخَكِهوبُِنمن ذُجرخ،ِهسانِمن لِضلَالفَفوكَ

فقـال عليـه   ،!ما أحسن هذا الكالم يا رسول اهللا       :فقال بعض أصحابه  
.!الشروطَهذهِوما أشد:السالم

 

وأمـا صـوم   : (نفـسه، واقتـصر علـى قولـه عليـه الـسالم      بالـسند    ٤/٨٦رواه الكليين يف الكـايف      ) ١(
وكـذلك املـسافر إذا أكـل مـن     ولـيس بفـرض،  التأديب فأن يؤخذ الصيب إذا راهق بالصوم تأديباً     

).بقية يومه وليس بفرضباإلمساكأول النهار مث قدم أهله أمر 
).٥٧(، )٥٠(، )٤٧(، )٤٢(تقدم يف األحاديث ) ٢(
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٢١٧...............................................................................................الصيامكتاب

إذا أفطَرالصائُمما يقوُلباب

رضي الدين علـي بـن      أبو القاسم   السيد  :١/١٨٥إقبال األعمال    -٦٢
بإسنادهبإسنادنا إىل حممد بن يعقوب روينا:قالموسى بن جعفر بن طاووس

امصـ نٍؤمِمـ نما مِ:عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال)١(حيىي الصنعاين  إىل أيب 
ـدنــ ِع) ِردالقَــ يف ليلــةِ ا أنزلنــاه إنَّــ (:أرقَــَف سـوعِِهورِح كَــ إالَّ،ِهإفطــارِ نــدان فيمــا بينمــا  ه

.)٢(اِبيلِيف سِهِمدِبِطحشَتكاملُ

ذكـره الطوسـي يف أصـحاب الـصادق عليـه الـسالم، وأورد الكلـيين        ،)عمـر بـن توبـة    (قيل هو   ) ١(
يف الـنص  ) عـن حيـىي بـن موسـى الـصنعاين        (وأخـرى   ) عن أيب حيىي الصنعاين   (روايات يف بعضها    

.على اإلمام اجلواد عليه السالم، والظاهر أن حيىي بن موسى غري أيب حيىي لتعدد اإلسم والطبقة
عليـه  (سيف بن عمرية، عن رجـل، عـن أيب جعفـر     بإسناده عن  ٢/٦٢١روى الكليين يف الكايف     ) ٢(

).كان كاملتشحط بدمه يف سبيل اهللامن قرأ إنا أنزلناه يف ليلة القدر سراً(: قال) السالم
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٢١٨

ب احلجكتا

لبس ثياب الكعبةباب 

احملـدث الـشيخ حممـد بـن احلـسن احلـر          :١٣/٢٥٧وسائل الشيعة    -٦٣
ويف روايـة  :قـال الكلـيين  :]بعد أن ذكر حديثاً عن ثيـاب الكعبـة  [قال  امليالع

.)١(ِهبقيتِوبيعهاستعمالُأخرى أنه جيوزُ

ِمَروالَحَّـ الحلِّلُِّحواُِّـ،ُمحِراُِّـصنع به إذا أصابُهما ُيباب النهي عن الصيد و

ا أم:قالجعفر حممد بن احلسن الطوسي  وأب:٢/٢١٤االستبصار   -٦٤
،عن ابن أيب عمـري    ،عن أبيه ،عن علي بن إبراهيم   ،ما رواه حممد بن يعقوب    

يدِبالـص ُقدصتـَ ويهزاؤجـ ليـهِ عَفيدالـص َلتـَ إذا قَمحـرِ املُ:قال)٢(عن احلليب،عن محاد 
.سكنيٍعلى مِ

 
مـا يـستحب   (هذه العبارة غري موجودة يف الكايف املطبوع، وإن كان ورد مبضموا رواية يف بـاب           ) ١(

ذا األمر يشري إىل أن نسخة الكايف اليت كانت موجودة عند احلـر    ، وه )من الثياب للكفن وما يكره    
. العاملي ختتلف عن النسخ املتداولة عندنا

ثقة جليـل باالتفـاق   . من أصحاب الصادق عليه السالم: عبيد اهللا بن علي بن أيب شعبة احلليب      () ٢(
.ھ١٤٨، كان حياً قبل ٥/١٨٨مستدركات علم رجال احلديث-) صحيح احلديث

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢١٩.................................................................................................احلجكتاب

فضل الحج والعمرة وثوابهماباب 

قال رسول اهللا صلى     :قال )١(وذا االسناد :١/٢٣ايل اللئايل   عو -٦٥
ففي رفأما الب،والفاجررالب،لهجيباال استُ،أحدهبذه اجلبالِما وقف:اهللا عليه وآله

دنياهوأخراه،وأما الفاجر٢(ففي دنياه(.

اِّـناسِكَّـ أداِءعلى الحائِضما يجُبباب 

:قـال  جعفـر حممـد بـن احلـسن الطوسـي          وأبـ :٥/٣٩٤التهذيب   -٦٦
عـن ابـن   ،عن سهل بن زياد،عن عدة من أصحابنا  ،حممد بن يعقوب  ] عن[

يف املرأةِ:مسعت أبا عبد اهللا عليه السالم يقول:قال)٣(عن أيب بصري  ،أيب عمري 
فطـُ م تَلـَ ت وعسـ ،هـا تعتَمتقـضي أنت قبـلَ م حاضـَ ثـُ مت وهي طاهرإذا أحر ِةمتعَتاملُ

مل تـسع مـت وهـي حـائض   أحرهـي نإو،هات متعتُمها وقد تَ  طوافَ م تقضي ُث رطهحتى تَ 
.)٤(رطهحتى تَفُطومل تَ

).٦١(، )٥٧(، )٥٠(، )٤٧(، )٤٢(تقدم يف األحاديث رقم ) ١(
روى الكليين يف الكايف حديثني يقربان من هذا املنت، ولكـن بـسند خمتلـف، أحـدمها عـن الرضـا        ) ٢(

علي بن إبراهيم، عن أبيه، : ٤/٢٥٦عليه السالم، واالخر عن اجلواد عليه السالم، ففي الكايف       
ما وقف أحد من تلك اجلبـال إال  (: مسعته يقول: قال) السالمعليه (عن ابن فضال، عن الرضا      

، ويف )استجيب له فأما املؤمنون فيستجاب هلم يف آخرم وأما الكفار فيـستجاب هلـم يف دنيـاهم               
حممد بن حيىي، عن أمحد بن حممد، عن احلـسن بـن علـي، عـن       : ٤/٢٦٢موضع آخر من الكايف     

مـا  ): عليـه الـسالم  (قال أبو جعفر : قال) يه السالمعل(عن أيب احلسن الرضا    احلسن بن اجلهم،  
فأمـا الـرب فيـستجاب لـه يف آخرتـه      ، يقف أحد على تلك اجلبال بر وال فاجر إال استجاب اهللا لـه      

.وأما الفاجر فيستجاب له يف دنياه،ودنياه
وأيب أبو حممد، ثقة، وجيه، روى عن أيب جعفـر  : حيىي بن القاسم أبو بصري األسدي، وقيل   (هو  ) ٣(

. ، وهو من أصحاب اإلمجاع٤٤١النجاشي ص-) ھ١٥٠، تويف سنة عبد اهللا عليهما السالم
هذا احلديث مذكور يف موضعني من الكايف بسند خمتلف وباملنت نفسه تقريباً غري أنه قال يف موضع ) ٤(

. باب، وعليه ارتأينا إدراجه يف هذا ال)وقد متت متعتها(بدالً من ) وقد قضت عمرا(واحد 
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٢٢٠

ب الزياراتأبوا

صلى اهللا عليه وآله وسلم زيارة النبي : باب

القاسم جعفر بن حممد بن قولويه القمي       وأب:٤١كامل الزيارات    -٦٧
منهم أمحد بن ،حدثين عدة من أصحابنا:قال،حممد بن يعقوب دثين  ح :قال

وكان  -)١(عن حيىي  ،عن العمركي بن علي    ،]العطار[إدريس وحممد بن حيىي     
رفعه إىل حممـد  ،عن بعض أصحابنا  -) عليه السالم (أليب جعفر الثاين     خادماً

يـه  صـلى اهللا عل (رسـول اهللا  قـال :قال،)عليهم السالم(بن علي بن احلسني     
.هامن أهوالِهفأنقذتُ،يامةِالقِوميهرتُي زُيتِرمن ذُأحداًارني أو زَارمن زَ:)وآله

 

عبـد اهللا حممـد بـن حممـد بـن      والشيخ املفيـد أبـ  :١٧١مزار املفيد  -٦٨
 بـن  [ين أبـو القاسـم جعفـر بـن حممـد            أخـرب  :قـال  كربي البغـدادي  النعمان الع

،]بن اخلطاب[عن سلمة    ،عن حممد بن حيىي    ،عن حممد بن يعقوب    ،]قولويه

، وهو يـروي عـن حممـد     كان يف خدمة موالنا اجلواد صلوات اهللا عليه       . مل يذكروه (: حيىي اخلادم ) ١(
.٨/٢٠١مستدركات علم رجال احلديث -) بن سنان

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٢١................................................................................................الزياراتأبواب

عن إبراهيم ،)٢(النخعيبن مالك، عن طفيل)١(بن عمرية]سيف[عن علي بن 
عن النيب صلى اهللا عليه     ،)٥(عن أبيه  ،)٤(عن صفوان بن سليم    ،)٣(بن أيب حيىي  

.يامةِالقِواري يومان يف جَِك،يوتِمعدي أو بياتِيف حراًزائِين أتانِم:وآله قال


 

أم اِّـؤمن ما يقال عند قباب 

أيب القاسم جعفر بن حممد بن قولويه القمي       :٩٠كامل الزيارات    -٦٩
عـن  ،عمـن ذكـره  ،)٦(عن أيب علي األشـعري ،ثين حممد بن يعقوب  حد:قال

. ، وما أثبتناه من التهذيب ومزار املشهدي هو الصحيح)يوسف(يف األصل ) ١(
، ويف )عليـه الـسالم  (ن أصـحاب الـصادق      مـ الكـويف، بن مقـداد النخعـي    فيل بن مالك  الطُهو  ) ٢(

كمـا أورده   ) الطفيـل (، والـصحيح هـو      )مفـضل (، ويف الوسـائل     )الفضل(نسخة كامل الزيارات    
.٢٨٨الشيخ الطوسي يف رجاله ص 

روى عنـه  ). عليـه الـسالم  (مـن أصـحاب الـصادق    : إبراهيم بن أيب حيىي املـدائين أو املـدين    (هو  ) ٣(
   مـستدركات علـم   -) بن يعقوب، وعبد الـرمحن بـن أيب هاشـم     ميد، وعباد محاد، وعاصم بن ح

.١/١١٢رجال احلديث 
، ذكـره الـشيخ الطوسـي يف رجالـه ص     مـدين ، تـابعي  )١٣٢-٦٠(صفوان بن سليم الزهـري      ) ٤(

يف أصحاب اإلمام السجاد عليه السالم، ويعد من رجال العامـة، ويـذكرون أنـه كـان مـن         ١١٦
صـفوان بـن   (إال بواليـة آل حممـد األجمـاد، ويف التهـذيب واملـزار        العباد الزهاد، وما ينفعـه ذلـك      

.١/٥٠٣الكاشف للذهيب : راجع-وهو تصحيف ) سليمان
. مل يرد ذكره يف كتب الرجال) ٥(
، وهـو يـروي بواسـطتني علـى     ) ٤(املتقدم ترمجته يف احلديث رقـم  أمحد بن إدريس بن أمحد  هو  ) ٦(

.ند متصل من غري طريق الكلييناألقل عن حممد بن سنان، وللحديث س
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الكايففروعمستدرك: الفصل الثاني......................................................................٢٢٢

اِبـدِ علـى أبـي ع  دخلـت :قال،)١(حدثين املفضل بن عمر:قالحممد بن سنان  
إنـي :لـه قلـت ،؟إليـهِ كفمـا شـوقُ  :قـالَ ،يِرإىل الغـَ اقُاشـتَ  إنـي :فقلـت  ،)عليه السالم (

يـا  ،ال:قلـت ،ِهيارتـِ ِزضلَفـَ تعـرف لْفهـ  :قالَ ،)سالمعليه ال (املؤمنني أمري ورأزُ أنبأحِ
بــنــر ِولِسَفافنِــعرقــالَ،ي ذلــك:إذا أردتأمــِريزيــارةم فــاعلَ) عليــه الــسالم(املــؤمنني

إن:قلـت ،)عليه السالم(بن أبي طالب عليٍّوجسم،وٍحُنوبدن،آدمعظام ك زائر نَّأ
آدم هبط بس٢(يبندِر(ِعطلَيف موزَمسِالشعمِعوا أنظامهِيتِيف براِماحلَافكيف

 ـ ت عِصـارظامقـالَ ،؟وفــةِبالكُه:َإناـ  وتََكتبــارعليـه الــسالم (وٍحى إىل نُــعـاىل أوح (
وه   فينةِو يف الـسأن طـُ يبالبيـتِ  وف َف،وعاًأسـب بالبيـتِ طـاف  ُم ثـُ ،إليـهِ كمـا أوحـى ا

فينةِالـس وفِيف جـ التابوتَلمحَف،آدمظامِعفيهِبوتًاتاُجخرفاستَتيهِكبيف املاء إىل ر َلزَن
 بالبيــتِحتـى طــافُمــا شــاءتعــاىل اأنيُثــ،طــوفموروفــةِالكُإىل بــابِدــيف وِطس

سجدِهــــا مــــن مــــماءتعــــفبل)٣()مــــاءكِابَلعِــــي(:لــــألرضِاُففيهــــا قــــالَ،هاِدسجِمــــ
ــالــذي كــاناجلمــعَقوتفــر،هاِدمــن مــسجِكمــا بــدأ املــاءالكوفــةِ يف وٍحمــع نُ

أف،فينةِالسُنَذخوحفدفَالتابوتنيِريف الغَه.

من اجلَطعةٌِقوهوالذي كلَِّلبُمعليهِامكليمًاى تَوس،س عليهِوقدى عيس
،ناًسكَمللنبينيهوجعلَ،بيبًاحاًدمحمعليهَِذَخواتَّ،ليالخ إبراهيم عليهَِذَخواتَّ ،قديساًَت

. أبو عبد اهللا، مـن أصـحاب الـصادق والكـاظم صـلوات اهللا عليهمـا              املفضل بن عمر اجلعفي،   ) ١(
بطانتـه وثقاتـه   وعده املفيد يف اإلرشاد من شـيوخ أصـحاب أيب عبـد اهللا عليـه الـسالم وخاصـته          

.٧/٤٧٧مستدركات علم رجال احلديث -الفقهاء الصاحلني رمحهم اهللا
. ٣/٢١٦معجم البلدان -هي جزيرة عظيمة يف حبر هركند بأقصى بالد اهلند) ٢(
. من سورة هود٤٤من اآلية ) ٣(
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ِـ  واَكمـا سفيــهِن أحـداهِالطَّـ أبويـهِ بعــدينِر،ونــوحٍآدم، مــن أمـريِ أكـرماملــؤمنني
بـن  علـيٍّ مسوجـِ ،وٍحنـُ ندوبـ ،آدمظـام ر عِزفـَ ِفجالنبجانِ رتفإذا ُز  .)عليه السالم (

خاَمت) صلى ا عليه وآله(داًمحوم،األولنياآلباءزائرفإنك،)عليه السالم(أبي طالب 
النبيوعليًا،ني سيد ِصالويني، زائِ فانرفـتَ ُتهح لـه أبـواب ماءِالـس عنـددن كـُ فـال تَ ،ِهتـِ عو

.اًاموَنِريعن اخلَ

 

:قــالالــشيخ حممــد بــن جعفــر املــشهدي:٢٦٣مــزار املــشهدي -٧٠
،)١(أبو الفضل شاذان بن جربئيـل القمـي رضـي اهللا عنـه            األجلأخربين الفقيه   

، عن والـده  )٣(عن أيب علي ،)٢(عن الفقيه العماد حممد بن أيب القاسم الطربي  
عـن أيب القاسـم      ،]املفيـد [حممد بن النعمان     عن حممد بن   ،]الشيخ الطوسي [

عـن  ،عن علـي بـن إبـراهيم   ،عن حممد بن يعقوب الكليين ،جعفر بن قولويه  

هو أبو الفضل شاذان بن جربئيل بن إمساعيل القمي، من تالمذة ابن شهر آشوب، ومن مـشايخ            ) ١(
موسـوعة طبقـات   -ھ٥٨٤املشهدي، له كتاب الفضائل املعروف باملناقب، كان حياً حـىت عـام      

. ١١٦/٦الفقهاء 
فقيـه  . عماد الدين أبو جعفر حممد بن أيب القاسم بن حممد بن علي الطربي اآلملي الكجـي         (هو  ) ٢(

: وله تصانيف منهاوالشيخ القطب الراوندي،ثقة، قرأ على الشيخ أيب علي بن الشيخ الطوسي      
ة، واسم أىب القاسم علي،، ولـه  كتاب الفرج يف األوقات واملخرج بالبينات، شرح مسائل الذريع     

، وله كتـاب الزهـد والتقـوى، وغـري     كتاب بشارة املصطفى لشيعة املرتضى سبعة عشر جزءاً  أيضاً
. ه٥٥٤تويف حبدود ) بشارة املصطفى(، له كتاب ٢/٢٣٤أمل االمل -) ذلك

كـان  . وسـي حممد بن احلسن بن علي الط] شيخ الطائفة[أبو علي احلسن بن (تقدمت ترمجته هو   ) ٣(
يعرف باملفيد واملفيد الثـاين بـأيب علـي الطوسـي، تـويف بعـد       -) ، له كتاب األمايل ثقة حمدثاً فقيهاً
.ھ٥١٥
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عـن  ،)٣(وعثمان بن سعيد العمـري )٢(بن روحاحلسني عن أيب القاسم    ،)١(أبيه
نـه  أذكـر  ،عن أبيـه صـلوات اهللا عليهمـا   ،أيب حممد احلسن بن علي العسكري  

:)٤(املعتصمأشخصها يف يوم الغدير يف السنة اليت عليه السالم زار 

ِمخـاتَ  ،اِ ولُسـ ر دٍمـ حعلـى م   المالـس  :تقف عليه صلوات اهللا عليـه وتقـول       
ِبالناملُ وسيدِ ،ينيرسلني، فوةِوص رب العِأمنيِ،املنياـ ،ِهحيـِ على وملـا  مِِاخلـاتِ ،ِهأمـرِ ِمزائِوع
ــاتِ،قبســـ ــتُِحوالفـ هوبركاتُـــاِورمحـــةُ،ِهعلـــى ذلـــك كلِّـــِنيمِهـــواملُ،َلقبِملـــا اسـ

.احلنيالـص ِهوعبـادِ ،بنيقـر املُِهومالئكتـِ ،ِهِلسور اِ على أنبياءِ  المالس ،هوحتياتُ هوصلواتُ

، وروايته عن احلـسني   ھ٢٦٥وهو أبو إسحاق، إبراهيم بن هاشم الكويف القمي، املتوىف حبدود           ) ١(
ب أن يكون علي بن إبراهيم  ، واالحتمال األقر  ھ٣٢٦بن روح بعيدة جداً ألن األخري تويف سنة         

قد روى هذا احلديث بثالث طرق أوهلما عن أبيه عن اإلمام العسكري، وثانيهما عن احلسني بـن        
روح عن اإلمام العسكري، وثالثهما عن عثمان بـن سـعيد عـن اإلمـام العـسكري صـلوات اهللا              

. عليه
النـواب األربعـة يف   ثالـث : عليـه حلسني بن روح بن أيب حبر النوخبيت أبو القاسم سـالم اهللا   ا(هو  ) ٢(

أقامـه أبـو جعفـر حممـد بـن      .ثقة أمني، عظيم القدر واملرتلـة   و زمن الغيبة الصغرى، شيخ جليل،    
كان أبـو سـهل النـوخبيت يقـول يف     و.عثمان بن سعيد مقامه بأمر موالنا املهدي صلوات اهللا عليه       

تـويف يف شـعبان سـنة    . )نـه لو كان احلجة حتت ذيله وقرض باملقارض ما كـشف الـذيل ع      (: حقه
.٣/١٢٨علم رجال احلديث تمستدركا-) وقربه ببغدادھ٣٢٦

١١خـدم موالنـا اهلـادي عليـه الـسالم ولـه       : عثمان بن سعيد السمان العمـري    (هو أبو عمرو    ) ٣(
ملوالنـا احلجـة   خاصـاً أليب حممد العـسكري عليـه الـسالم، ونائبـاً    وكان وكيالً . وكان بوابه . سنة

علـم رجـال احلـديث    تمـستدركا  -) عنـدهم باالتفـاق    مرضـياً  ثقة جلـيالً  ،عليه السالم املنتظر  
.وقربه يف اجلانب الغريب لبغداده٢٦٥، تويف حبدود ٥/٢١٦

مـع والـده اإلمـام اجلـواد عليهمـا الـسالم، ويظهـر أن هـذه         ه٢٢٠كان ذلك يف حمرم من سـنة     ) ٤(
. د عليه السالم يف آخر ذي القعدة من السنة نفسهاالزيارة كان مباشرة بعد استشهاد اإلمام اجلوا
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الــسالمعليــكاملُــيــا أمــريؤمنني،وســيدالوصــيني،علــمِووارثالنبــيني،وويلــربالعاملني،
وموىل املُ ومواليِورمحةُؤمننيوبركاتُاه،السالم يـا  عليـك املـُ أمـرييـا  ،ؤمنني أمـني

ِِهأرضـِ يف ا، وسـفريوحجتـَ ،ِهيف خلقـِ هِهعلـى عبـادِ  البالغـةَ ه. الـسالم يـا دِ عليـك ِيـنا
،ونفـُ ِلختَمم فيـهِ الـذي هـ  ،ظـيم أ العبـ هـا الن أي عليـك  المالـس  ،يمِِقستَاملـُ  هراطَوصِ ،ويمِالقَ

وعنه سألَيون، السالميا عليكاملُأمريؤمنني،ِآمنتباـ وهُكشرِم مـ ،ونوصدقت
باحلق وه ذَِّكم مبون، وجاهدت وه ـ حجِم ممون، ـ وعبَدتاصاًخلـِ م لـه الـدين،

يــا ســيدعليــكالمالــس،املنيعلــى الظَّــاِعنــةَُلأال،قنيالــيأتــاكَتــى حباًِسحتَــمراًصــابِ
.هوبركاتـُ اِورمحةُ،نيلٍجحاملُرالغُوقائد،تقنياملُإمامو،ؤمننياملُ وبعسوي ،منيسلِاملُ
،ِهِتــيف أمهوخليفتُــ،ِهرعِعلــى شــهوأمينــ،ِهعلمِــووارث،هووصــيولِســأخــو الركنَّــأدشـه أ

همـا أنزلـَ  عـن اِ َغلَّـ قـد ب انـه شـهد أو،ِهبيـِ علـى نَ َلنـزِ ُأمبـا   َقوصـد  ،باِ منآمن  وأولُ
ــ،فيــك وصدــأمرِع ــ،ِهب وأوجبــعلــى أم ــِهِت ــِورضَف ــوع،كاليتِ ،لــكيعــةَعلــيهم البدَق

وجعى باملُ أولَ لكِمسهِمن أنفُ  ؤمننيكما جعُلهاأثـم  ،كذلك شـهَدتعـاىل  ا
ــاللَّ:فقــالوا؟غــتلَّبقــدالــست:علــيهم فقــالَ همــاللَّ:فقــالَ،لــىب هماشــهــوكَد كفــى بِ

ثوناكِـــ،اإلقـــرارِبعــد كواليتِـــدجاحِــ اُنعـــَلَف،بـــادِالعِبــني مـــاًوحاكِ،هيدًاشــ 
ِهبعهدِوٍفتعاىل ماَنأتعاىل واَبعهدِ أوفيت كنَّأوأشهد   ،امليثاقِبعد َكعهدِ

أمـري  كنَّـ أوأشـهد ،)١(}اًعظِيمـ اًأَجـر فَـسيؤتِيهِ اللَّـه علَيهعاهدبِماأَوفَىومن{،كَل
بـذلك  ِةعلـى األمـ  العهـد كلـَ َذخـ أو،نزيـلُ التَّكاليتـِ ِوِب قطـَ الذي َن  ،احلق ؤمننياملُ

ســولُالر،دنَّــأوأشــهــكوعمَالــذين تــاجرتُ،أخــاكَوكم اــُفبن اُفــأنزلَ،مُكوسِ

. من سورة الفتح١٠من اآلية ) ١(
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يقَـاتِلُون اْلجنـةَ لَهمِبأَنوأَموالَهمأَنْفُسهمالْمؤمِنِنيمِناشتَرىاَإِن{:فيكم
رآَنِ نْجِيـلِ واِإلالتَّـوراةِ ِفـي اًحقـ علَيـهِ اًوعـد ويقْتَلُونلُونفَيقْتُاِسبِيلِفِي ومـن واْلقـُ

وزُ هـو وذَلـِك ِبـِه بـايعتُم الَّذِيبِبيعِكُمفَاستَبشِروااِمِنبِعهدِهِأَوفَى * الْعظِـيم الْفـَ
ونالتَّــائِبوناِبــدواْلعــد ــونالــسائِحونناْلحامِ اكِعالروناجِداآلَالــسونِمــر

.)١(}الْمؤمِنِنيوبشِراِلِحدوِدوالْحافِظُونالْمنكَرِعنِوالناهونِباْلمعروِف

َلالعـادِ نأو،ِنياألمـ سـولِ بالرنمـ آمـا  فيـك  اكَّالش نأؤمننياملُ يا أمري  دشهأ
ــ،ويمِالقَـــينِعـــن الـــدلٌعـــادَِكغـــريكبِـــ ــنـــا ربَلضاهالـــذي ارتَـ هلَـــفأكم،املنيالعـ
ذَا وأَن{:حيمِالـر العزيـزِ بقـولِ يعنـِ املَ كنَّـ أوأشـهد ،ديرِالغَ يوم كاليتِبوِ اطِي هـِصـر

ــاَفــاتَِّبعوهمــستَقِيما ــبِيلِهِعــنِبُكــمفََتَفــرَقالــسبلَتَتَّبِعــواولَ ِلََّضــ،)٢(}سلَّوأضَــوا
بعنـا  عنـا واتَّ وأطَ،َكنا ألمرِعِمسمهاللَّ.اداكَمن ع قعن احلَ  دنوع ،واكَِس عبمن اتَّ 

لنا من واجع،كدى عن طاعتِاهلُعدا بنوبُلُقغِْزوال تُ،ناا ربَنِدفاه،ستقيماملُ كراطَِص
الشاكرينِمألنعك.دنَّأوأشهم تَ َل كلْز لله للتُّو،فـاً خالِوى م وعلـى  ،فـاً حالِقـى م

ومبا ،ياًراضِاُيعِطوإذا أُ،طاًساخِاُيِصوإذا ع،عافياًوعن الناسِ ،راًقادِ يظِالغَ ِمظَْك
عهُداعامِإليكظْحفِما استُياًراعِ،الودِما استُظاًحافِ،تعغاًمبلِّ،تما حمرًامنتِظ،لت

ِعما ودت.

ــأوأشــهد وال ،عــاًجازِكعــن حقِّــ كتوال أمــس،)٣(عاضــارِيــتَقك مــا اتَّنَّ

. ١١٢-١١١سورة التوبة اآلية ) ١(
. من سورة األنعام١٥٣من اآلية ) ٢(
. ضارعاً أي ذليالً) ٣(
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أحجمت  عن مجاهِةد  نـاكِ  عاصـيكـ ،)١(الوال أظهرتالفِضـا خبـِ  الر رضـى  مـا ي
ُـا ناًداهِمـ،وال وهِلنــت مــا أصــابِيف ســبيلِكال ضَــ و،افْعَكوال اســتَتنعــن  ت

ــحِبَلــَط ــم.بــاًراقِمكقِّ ِاذَعاأنــ،ذلكَكــتكــون ــِلإذ ظُلْب مــت تبسفاحتَ
ربوفَ ،كوإليهِ ضت كَّـ وذَ،َكأمـرركـَ فمـا ذَ توار،ووظـْ عفمـا اتَّ تـ ،واظـُ عوخَتفْوم ه

َأو .وافما خافُ  اشهنَّأدك  ُملايا أمريؤمننيِجاهدتيف ا حتـى دعـاكَ  ،ِهجهـادِ حـق
ُوقَ ،ِهوارِإىل ِج  اَضبو،ِهباختيارِ إليهِ كألزماحلَُكأعداءـ ِهتلَِقِب،َةجكـُ َتِل،اكَم إيون

احلُلكمعليهُِةج،مما لَعمن احلُكالبالغةِِججميعِعلى جِهلقِخ.

الـــسالمعليـــكــا أمـــري ــيـ ــعؤمننياملُـ ــماَتدبـ ــ،اًصخلِـ ــابِيف اِدتوجاهـ ،راًصـ
وجدت نفسِبراًصابِكِسحتَماًب،ِموعواتَّ،ِهكتابِِبلتبعـ تسـ َنَةنوأقَ،ِهبي مـت الـصالة،
اةرضـَ ماًيـ ِغبتَم،تعَطمـا اسـتَ  ِرنكَعن املُيتهونَ،عروفِباملَرتوأم،كاةالز يتوآتَ

محجـِ وال تُ،ِددائِالـش نـد ِعنهـِ وال تَ،ِبوائـِ بالنُلحفـَ ال تَ،اُدعـ فيمـا و  باًراغِ ،اِ ندما عِ 
دنــن عمــوأوىل لِ،عليــكالى بــاطِوافــَرتذلــكغــريبسن نَــمــكأفِــ،بٍحــارِن معــ

َل .عنك قد جاهدت ِيف احـ ،هـادِ اجلِقوصبـ  رتعلـى األذى صبسابٍاحتـِ ر، وأنـت
ــ آمــن ُلأومن ِــ،بــاى لَــ لَّوصــ ،هوجاهو،دــد واألرض،ركِالــش يف دارِهفحتَصــ ىأب
ماللًةَض ةٌونَشح، والشيطان يعبدجهرة.ال تَ:ُلالقائِوأنتي كَِنزيدثرةـ اسِالني ولِح
.اًعرَضَتن مم أكَُلميعاًجاسي النِنمولو أسلَ،ةًحشي ونم عهُقرَفوال تَ،ةزِع

ــ ــزعلــــى األوىل فَرةاآلخِــــترآثَــــو،تزْزفعــــبــــاِصمتاعتَــ اَُكدوأيــــ،تدهــ
ــ وهاكَد،َلــوأخصــفمــا تَ،بــاكَواجتَك ــناقَ ــَفــوال اختلَ،كضت أفعالُ وال ،كت أقوالُ

.٢/٢٣٢الصحاح -الضعيفاجلبانُ:الناِكلُ) ١(
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ــ،باًِذكـَ علــى اِيــتروال افتَيـت عادوال ،كت أحوالُــبـ لََّقَت ِروال شهطــامِإىل احلُ)١(ت،
 تْسنَّوال دك ومل تَ ،اآلثامزل على بنةٍيمن ربهدي إىل احلـَ َت،َكأمرِمن ويقنيٍكق

هوالَــداًمـ حمنأقٍدصـِ مسقـَ بـاِ موأقــسِ،قٍحـ هادةشـ شـهد أ.قيٍمستَمـ واىل صـراطٍ 
صلوات ِعليهِ انَّأو،لقِاخلَم ساداتك مؤمِوىل املُوالي ومنَّأوننيك ِعبـدـ اووليه

 سولِوأخو الر، ووصيووارثُهأو،هالقائلُنهلك:والذي بِنَثعآما ي باحلقمي مـن  ِبن
إىل اِومل يهتـدِ ،نـك عدمـن صـ  لَّوقد ضَ.َكدحمن جباِ وال أقر  ،كِب رَفَك

َتــابلِمــنَلغَفَّـار وإِنِّــي{:وجـلَّ ربـي عــز قــولُوهـو ،كهـدى بــِ ن ال يعـاىل وال إيل مــ َت
نآَممَِلوعالِحًاوصىُثمتَدإىل وِ)٢(}اهاليتك.

ــ ــضلُواليمـ ــن جنأو،ىطَفـــال يَكونـــور،ىخَفـــال يكفـ لـــومالظََّكدحـــمـ
واليمـ .عـادِ للمةدوالعـ ،شـادِ واهلـادي إىل الر ،على العبـادِ احلجةُأنتواليم ،ىشقَاأل

َفــلقــد رُعيف األوىل منزلتَــاعلــى يف اآلخــرةِأو،كرجتَــدــ،كوبركَصِمــمــا ععلــى ي
الفَمن خوحالَ،كبينكِمواهبِوبنياَلَف.لكعُنارمةِي احلُلِّستحِممنك،
ــالــذين تَ،األخـسرون هــمأنَّوأشــهد،عنـك احلــقيوذائـد  م وهــ،ارالنــمهوجـوه حلفَ

كتوال أمـس ،قـت َطوال نَ،مـت وال أحج،ك ما أقـدمت  نَّأوأشهد.حونفيها كالِ 
صـلى ا عليـه   اِرسـولُ إيلرظـَ نَلِهي بيـدِ فـسِ والذي نَ:قلت ،ِهورسولِ من اِ  بأمرٍ إال

هنَّأإالَّى وسن مِمونهارِةَلنزِمندي بِِعأنتيِليا ع :ي فقالَ سيفِِب هامدُق اضرب ،وآله
بتَذمـا كـَ  فـواِ ،يتني وعلـى سـ  عـِ ك موحياتَكموتَأنكمعلِوأُ،عديب يِبال نَ 

)١ (هرأُالشوِصأَسصِ ةغلبـ وهـو اِحلرويقـال ،  اِحلـر ـِرهالطعـام إىلفـالنٌ ش هرـشهاً يـرإذاش دـتاش
. ١٣/٥٠٦لسان العرب -يه علِحرصه

. ٨٢سورة طه اآلية ) ٢(
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مـن  نـةٍ يى بلـَ عي لَنِّإو،يربإيلدِهما عيتِسوال نَ،يِبلَّوال ُض  لتَلوال َض  ،بتذِّوال كُ 
يرب،بينا لِهيهِِبن،وبينهي لَنِّإو،يِلا النيبُظألفُ،الواضحِريقِى الطََّلعاًفظََله.

ــ صدِقتوقُوالــتَف.احلــقُلعــناواكَمبــن َنــ مــن ســاواكَ ا،ُجــلَّوا
ذكريقولُ ه:}ـ لْهالـذِ  يِوستَيين يـ َلعموالـذِ  ونين  ال يـ َلعم١(}ون(،ـ َلوعُنا
 من عِب َلدمن فَكرُضواليتَعليهِاك.وأنتِويلالـذَّ و،ِهوأخو رسولِاعـن  اب

علَـى دِينالْمجاهـِ اُوَفـضََّل {:تعـاىل اُ قـالِ  ،ِهتفـضيلِ ِب نآرالقـُ  قطـَ والذي َن  ،ِهدينِ
رالَْقاِعدِينظِيمًااًَأجاٍت*عجردهمِنةغِْفرمًةومحروَكانُوحِيمـًا غَُفورًاا٢(}ر(

اج سِـقَايَة أَجعْلـتُم {:عاىلَت اُ وقالَ الْحـ ةار عِمـجِدِ وـساِم الْمـرالْح ن كَمـ ـنآَم ِبِـا
*الظَّالِمِنيالْقَوميهدِيالواُاِعِنديستَوونالاللَّهِسبِيلِفِيجاهدوخِِراآلَوالْيومِ

واالَّذِيننواَآمراجهواوداهجـبِيلِ فِيواللَّـهِ س الِهِموبِـأَم سِهِم اِعِنـد درجـًة أَعَظـم وأَْنفـُ
أُولَئِكومهونَالْفَائِزمهرشبيمهبٍةرمحبِرهاٍنمِنرِْضواٍتونجومالَهفِيهنَعِيمقِيمم*
اِلدِيناخافِيهدَأبَإِناهدعِنرأَجظِيم٣(}ع(.

م ولـَ الًددى بـ باهلـُ بغِم تََل،اِِةاعَطِلصخلِاملُ ،اِ ِةدحِمِب وصخصاملَ كنَّأشهدأ
ى ا عليـه وآلـه فيـك   صـلَّ نبيـهِ ِلعـاىل اسـتجاب  َتاَنأو،داًأحـ كبـ ر عبادةِِب كْشرُِت

ــ.هدعوتَــ دحــضاًو،لربهانــكعالنــًاإو،كأنِشِلــإعــالء،ِهمتِــألمــا أوالكَبإظهــارِهرأمــمُث
ى أوح،نافقنياملُى فيكَقواتَّ،قنيالفاستنةِمن فِقا أشفَفلم ،عاذيرِللم طعاًَقو ،لألباطيلِ

ُاـ ربالعــا{:املنيــاي هــولَُأيسلِّـغْ الرــاب أُْنــزِلَمــكإِلَي ِمـنــكبرإِنوــْللَــمــاتَْفع فَم
. من سورة الزمر٩من اآلية ) ١(
. ٩٥-٩٤سورة النساء ) ٢(
. ٢٢-٢٠سورة التوبة اآلية ) ٣(
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لَّغْتبالَتَهرِسُاوكصِمعياسِمِن١(}الن(.

ى نـاد و،عفـأمس بطـَ َخَف،)٢(ِريجـِ اهلَمـضاءِ يف رضهونَ،سِرياملَأوزارِهعلى نفسِ عوضََف
:قـالَ مثـُ ،داشـه مهـ اللَّ:فقـالَ ،لـى بمهـ اللَّ:قـالوا َف؟غـت لَّبهـلْ :فقـالَ ،م أمجع هسألَ مُث ،َغفأبلَ

ــلــستأ ــأف،بلــى:فقــالوا؟مِهمــن أنفــسِؤمننيى بــاملُأولَ ــِبَذخ مــن كُ:وقــالَ،َكِدينــت
اله فَ وم ِلهذا عيماللَّ،والههوالِممنوااله،ادِوعمن عاداه، وانـصـ رن نـَ مصرلْواخـذُ ،ه

لَــ َذمــن خــ آفمــا  .همأمبــا  ن َُلنــزا ليــلٌ َقإالَّعلــى نبيــهِ  فيــك،وال زاد إالهم أكثــر
آَمنـوا الَّـذِين أَيهـا يـا {:هونوهـم كـارِ  ن قبـلُ ِميكعاىل فِ َت اُ َلنزأقد  َلو ،رياًخسَِت

نمَتدريكُممِننِدينِِهعفوأْتِيفَسُيٍم اِبقَـو مهحِـبي وَنـهحِبيلَـى أَذِلَّـٍة وع مِنِنيؤ الْمـ
ـبِيلِ فِييجاِهدونالَْكاِفرِينعلَىأَعِزٍة ِسالاو َخـافُونـةَ يممٍالئـِ لَو َفـضُْل ذَلـِك

ِتِيهِاؤينم اءش يـُاو اِسـعو لِـيمـا {،)٣(}عإِنَّم كُملِـيُوا ـولُهسرو الَّـذِينـوا ونآَم
الَّذِينونقِيميالةالصتُونؤيو كَـاةالز ـمهو ـوناكِعر* ـنملَّ وتَـوَيا ـولَهسرو

الَّذِينواونَآمَفإِنبِحِزامهونا{،)٤(}الْغَالِبنبارناآَمبِملْتاأَنْزنعاتَّبولَ و سـالر
لَدنْكمِنلَناوهبهديتَناإِْذبعدقُلُوبناتُزِْغالربنا{،)٥(}الشاِهدِينمعفَاكْتُبنا

.)٦(}الْوهابتأَنْإِنَّكرحمًة

. من سورة املائدة٦٧من اآلية ) ١(
هي الرمال احلارة من شدة وقع الشمس عليها، واهلجري هو منتـصف النـهار حيـث تبلـغ احلـرارة       ) ٢(

. درجتها القصوى
. ٥٤سورة املائدة اآلية ) ٣(
. ٥٦-٥٥سورة املائدة اآلية ) ٤(
. ٥٣سورة آل عمران اآلية ) ٥(
. ٨سورة آل عمرتن اآلية ) ٦(
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ركبواسـتَ هن عارضـَ مـ نعفـالْ ،َكمن عنـدِ احلقهذا هوأنعلمَن اإنَّمهاللَّ
يـا  عليـك المالـس ،لبـون نقَيبٍنقلـَ مأيمـوا  َلَظ الذين معلَيوس ،رَفوكَ ِهِب بذَّوكَ

املُ أمريؤمنني، وسيد الوصو،ينيديالعابَِلأوأو،نزهدالزِورمحـةُ ،اهدينوبركاتـُ اه
ريـد ُتال اِِهوجـِ َلوأسريًاتيمًاويسكينًاِمِهبعلى ح  عامالطَّ مطعِم أنت .هوحتياتُ هوصلواتُ

ـــ ِم ــهم ج ــزاءنـ ــاىلَتاُنـــزلَأيـــكوفِ،وراًُكوال شـ ــؤِثرون{:عـ ـ يــىو ــوَأنُْفـــسِهِمعَلـ ـ ولَ
ِبَكانٌةهِماصصخنموقَويحَنفْسِِهشفَأُولَئِكمهونفْلِح١(}الْم(.

الكاظِ وأنتيظِللغَ م،   اسِوالعايف عن الن،ُواِحيحـسِ املُبنني، وأنـت ابِالـصر
دودِحبـ موالعالِ،يةِعيف الرُلوالعادِ،ويةِبالسمالقاسِوأنت،أسِالبنيوحِراءِوالضَّ يف البأساءِ 

ِــا ــعِن جمِـ ــالبميـ ــاىل أخبـــ َتواُ.ِةريـ ــرعـ ــا أوالكَعمـ ــمِـ ــهضلِن فَـ ــن{:ه بقولـ أََفمـ
ــًاَكـــان ــقاًَكـــانكَمـــنمؤمِنـ ــا*يـــستَوونالفَاسِـ ــذِينَأمـ ــواالَّـ ـ نــواآَم ـ وعمِلُ

.)٢(}يعملُونكَانُوابِمانُزًالالْمأْوىجناتفَلَهمالصالِحاتِ

املَ وأنتخصنزيلِالتَ لمِبعِ وصصرِونـَ ،أويلِالتَّكمِوحولـَ ،سـولِ الرواقـِ املَكف
َزاَغـِت إِْذ{األحـزابِ ويـوم بـدرٍ  يـوم  ،ذكورةاملـَ  امواأليـ ،ورةشهاملـَ  قامـات واملَ ،ةدوشهاملَ

ــصاراألَ َلغَــِتببوـوب ـاجِرالْالْقُلـُ نـحـون تَظُنـوِــا ـاِب ــك*الظُّنونـَ ـيهنالِ ـونابتُلـِ مِنـؤالْم
ــامــرضُقُلــوبِهِمِفــيوالَّــذِينالْمنــافِقُونيُقــوُلوإِذْ*اًشــِديدزِْلــزاًالوزُلْزِلُـوا  نَامــدعُوا

ـــولُه سرورإِالوإِذْ*اًغُـــروــٌةَقاَلـــت ــَليـــانهممِـــطَائَِفـ ـ أَهْثـــرِباليَقـــامموالَكُـــمِجعــار َفـ
تَأْذِنسيوفَِريقمهمِنبِيالنقُولُونيـا إِنوتَنيب ةرـوـا عمو ٍة ِهـيرـوبِعإِن ونِريـدإِالي

. من سورة احلشر٩من اآلية ) ١(
. ١٩-١٨السجدة اآلية سورة ) ٢(
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ــا{:تعــاىلوقــال اُ)١(}اًِفـرار  لَمأَىورــونمِنؤاألَالْم ابز ــذَاالُواَقــحـــاهنَامــدعُوا
ــولُهسرَقوـد صـو اللَّــهــولُهسرـا و مـوــمهانــإِالزَادلِيم اًإِميـس ـَقَف،)٢(}اًوتـَ موهمــر عتتلـْ

وهــ زمتجــ معمه،}درُواوا الَّـــذِينكََفــر ظِهِمــي ـالُوا لَـــمبِغَ نــرًا ي يـكََفـــىخُوا
لوون على يصعدون وال   يإذ  دٍحُأ ويوم .)٣(}عزِيزًاَقوِيًااُوَكانالْقِتَالَنِنيالْمؤمِ

منيِالـي ي ذاتبـِ عـن الن كنياملـشرِ مهِبذودَتوأنت ،يف أخراهم أحد والرسول يدعوهم    
وذات حتى ،مالِالشردهُمعاىلَتاونَ،خائفنيامنكُعصبـِ راخلـاذِ كلني. ـ ويـومحنيٍن

ـــوم{:نزيـــلُبـــه التَّقطَـــعلـــى مـــا نَ يٍنوـــي نإِْذحـــْتكُمبجأَعتُكُمكَْثـــرتُْغـــِنفَلَـــم
كُمــنئًاعــي شَضــاقَتوكُمَلــيَألاعضــاربِمــتبحرثُــمــتُم لَّيوِبرِينــدم*لَثُــمُأَْنــزا

تَهكِينلَىسولِعسلَىِهرعومِنِنيؤ٤(}الْم(.

يــا أصــحاب:زمنينــهنـادي املُ ياسبــالعكمــوع،ليـك ومــن يأنــتؤمنـون واملُ
ورةِسيا أهلَ،رةَِقالببِةيعالشحتَّ،رةِجى استجابلهقوميتََفَكقدلْفَّوكَ،َةؤونَم املَهت
ونَدم املَ هَف َةونَععاد ُثن املَ ِم وا آيسنيراجـِ ،ِةوبنيو ِعـدلـك قولـُ  وذَ،وبـةِ عـاىل بالتَّ َتاجـلَّ ه

ذكره:}ُثمتُوبُياِدمِنعبلَىذَلِكعنماءش٥(}ي(، حائِ وأنتز درَةجِربالص،
واحلمـد ،رينالكافِردابِعَطوقَ،نافقنياملُورخاُ رظهأإذْ يٍربخ وموي .األجرِظيمِعِب زفائِ
ِربالَالعمني:}لَقَدواكَانُواوداهَعالُمِنالقَبلُّونواألَياربدكَانودهع

.١٣-١٠سورة األحزاب اآلية ) ١(
. ٢٢سورة األحزاب اآلية ) ٢(
. ٢٥سورة األحزاب اآلية ) ٣(
. من سورة األحزاب٢٥و٢٤من اآلية ) ٤(
. من سورة التوبة٢٧من اآلية ) ٥(
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ِئُوًالاـس ١(}مـ(.مــواليــاحلُأنــت ــُةج ــحواملَ،ةًالبالغِ ــُةج ــوالن،حةُالواضِ ُةعمُةَغابِالــس،
والبرهاملُانَف،نريَليئاًِنهُاكَأتَما كوتَ،لٍضْمن فَاِلاًبِئانِشهلِي اجلَِذك.

ِهشدت معُيب صلَّالنعليه وآلهِى اجميعحِهوبِرُلحمَِت،)٢(ِهغازيِومالرَةايأمامه،
ــ ــدُقيفِبالــسبضرِوتَ امُثــ،هِلمــح ــ،ورِشهاملَــكزمِ صوبِتريــكــ،ورِمبــا يف األم كَأميف ر
ــ،أمــريعليــكومل يــك،نواطِاملَــ ــإمــضاءِعــن َكدصــن أمــرٍم مِــوكَ فيــهِكعزمِ
لَّضـَ ،ىهـ انتَا إليـهِ عمـ زتجـ عكنَّألوناجلاهِنفظَ،وىاهلَِهيف نيلِ كّغري عبواتَّ ،ىَقالتُّ

ِالظَّ واذلِِل اندىما اهتَ و ك.أوضـَ ولقدمـن ذلـك ملـن تَـ    َلمـا أشـكَ  حتوهم
زاِجا حنَهدوو،يلةِاحلِجهوبلَّالقُُلوى احلُريقد{:عليكصلى اُكامرتى بقولِو
ــُفزِهــنتَيو،ِنيالعـ يا رأهعديــَف،ى اِقــون تَمـِ  َترصا مـن ال  هــحَلــَةرجيهينِيف الــد{،

صدقتِسوخبطِاملُرلون.
ــ ــرالعريـــدُن:قـــاالَفاكثـــانِالنَكراكَوإذ مـ ــاُهلفقلـــت،ةمـ ا مـــي لَمـــرِعَل:مـ

ــلكــنِةمــرالعانِيــدِرُت ــيثــاقَاملِدتدجــو،مــاعليهِيعــةَالبوأخــذت،ةردالغَ فجيف اد
ــفلَ،فــاقِالن ا نَمهتَبــِهعلِمــا علــى فِه مــا أمرهِبــةُقُِكــان عاو،عــاَفَتومــا ان،اال وعــادمــا أغفَ
سراًخ.

وال قاحلـَ يـن دينون دِم ال يـ وه،عذارِاإلم بعدإليهِرتفسِامِالش ا أهلُ متاله مُث
َتيدبرالقُ ونرآن، همج رعالَُّضاعَلنزُِأبالذي و،ونعلى محدٍمكافِفيكرون،

قال ،َكصرِإىل نَبدَنوكبإتباعِتعاىل اُروقد أم.رونناصِعليكالفِاخلِوألهلِ

. ١٥سورة األحزاب اآلية ) ١(
لسالم كان مـع رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه يف      هذه مجلة عظيمة تشري أن اإلمام علياً عليه ا     ) ٢(

. غزوة تبوك بشكل من األشكال فإن من أحب عمل قوم كان معهم
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ُا{:تعاىل اايهَأيواالَّذِينناتَّقُواَآم كُوُنـوا اللَّـهو ع مـ اِدقِني١(}الـص(.  بـِ  مـواليك
قةُسـابِ كولـَ ،ِسمـ الطَّووسِرعـد الـد  بننالسحتأوضَو،لقاخلَهَذبوقد نَ،قاحلَ رهَظ

عدوَكودوع،أويلِالتَّحقيقِعلى تَاجلهادِضيلةَُفكولَ ،نزيلِالتَّ صديقِعلى تَ  هادِاجلِ
ِا، احِجلرسولِ د ِا،  و بـاطِ  يـدعو ،الكـُ حيجـائراً م، ـ ،باًر غاصـِ ويتـأمويـ دعو حزبإىل ه
ارالن، وعمار جاهِيو دال:ِنيَفينادي بني الصرواحالروفـَ ،ىسقَا استـَ وملَّـ ،إىل اجلنـةِ احِقسي
نيا مـن الـد  كشـرابِ آخـر :وآلـهِ عليـهِ صـلى اُ اِي رسـولُ لـِ قـالَ :ر وقالَكب نباللَّ
.هفقتلَ)٣(أبو العادية الفزاريهَضفاعَرت،الباغيةُالفئةُكُلقتُوتَنٍبمن لَ)٢(ياحَض

ِلعنةُِةلى أبي العاديفعِهورسلِِهمالئكتِولعنةُاأمجعني،وعلى مسيَفلَّن سه
وسللْعليكعليه سيفَتكاملُيا أمريمن املُؤمننيواملُشركنينافقنيومِإىل ييِنالد،

ـــ  وعلــى مضِـــن ريوكمبـــا ســـاءــ مل يكرهأو،هـــغمـــضعينهومل ينكـــره،أو أعـــان
ــبيــٍدعليــك ــأو قَ،سانٍأو ل عــ،َكصرِعــن نــَ د عــن اجلهــادِ َلَذأو خــأو غَ،معــك َطم

وصلوات،ِهمن نفسِأوىل بهِاُمن جعلكبكَلدأو ع،كحقَّدحأو ج  ،كفضلَ
ِاــةُعليــــك ــاِورمحــ ــهوســــالمهوبركاتُــ ــةِ ،هوحتياتُــ ــى األئمــ ــكمــــن وعلــ آلــ
،كك حقَّـ بعـد جحـدِ  عاألفظـَ  طـب اخلَو األعجـب  األمـر و.جميـد  محيـد  هنَّـ إ،اهرينالّط

. ١١٩سورة التوبة اآلية ) ١(
.٢/٥٢٧انظر لسان العرب -الضياح هو اللنب اخلاثر الذي يصب فيه املاء لتخفيفه ) ٢(
أنه مسع الـنيب صـلى اهللا   يسكن الشام ورو ع،ببن س  امسه يسار واجلهين  ) العادية(أبو الغادية   هو  ) ٣(

، ومع ذلك فقد قتل الصحايب اجلليل عمـار بـن    سلم يقول إن دماءكم وأموالكم حرام     آله  عليه و 
: راجع-ياسر رضوان اهللا عليه، كان حيب عثمان بن عفان، والفزاري نسبه يف املصادر الشيعية        

.٧/٢٥٩اإلصابة 
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ــ ــالنـــساءِســـيدةِهـــراءِالزيقةِدالـــصبصغَـ ،دينِالـــسيشـــهادةِوكشـــهادتِورد،اًَكدفَـ
تعاىل على األمـة  وقد أعلى اُ،معليكُاِ صطفى صلوات املُ أخيك عرتةِو كساللتِ

مُكرجــتَد،َفــورأو،مُكمنــزلتَعمُكفــضلَبــان،ُكَفوشــر ــ،م علــى العــاملني فأذهب
هلُوعـًا خلـِق اإلِْنـسان إِن{:قال ا جل وعـز  ،ركم تطهرياً وطه جسالر معنكُ

.)١(}الْمصلِّنيإِال*منوعًااْلخَيرمسهوإِذَا*جزوعًاالشرمسهِإذَا*

فمـا  ،اخللـقِ ميـعِ مـن ج األوصـياءِ ديـا سـي  صطفى وأنـت  املـُ  هبيتعاىل نَ  ثنى اُ فاستَ
وهحــادأو،كـراً ربــى موي القَُذسـهم وكَضـُ ثــم أفر،عـن احلـق  كمــَلمـن ظَ هأعمـ 

اِما مبـا عنـد  عنـه غبـًة يـا ر م علـى مـا أجر  هأجـريتَ إليـك األمـر آلَا فلمـ ،وراًج ِهعن أهلِ 
،األنـصارِ ِمدعـ وحـدةِ الوعلـيهم الـسالم عنـد    األنبيـاءِ  نحما مِ هب كت حمنتُ هفأشب ،كَل

وأشبهت  يف البالذَّراشِعلى الفِاتِيعليـه الـسالم  بيح، إذ أجبـت  كمـا أجـاب، وأطعـت
 ــلُكمــا أطــاع ـامِِفــيَأرىإِنِّــيبنــييــا{:لــه إذ قــالَ،باًحمتــسِراًصــابِإمساعي نـَأنِّــي الْم

ــ  حأَْذبكـاذَا َفـــاْنظُر ىمـــا َقـــاَلَتـــرـــِتي ـلْ أَب ـــاافْعـمرمنِي ُتـــؤــتَِجد سإِنـــاءُشاِمـــن
اِبرِينو )٢(}الصكذلكا أباتـَ ملَّأنتك الـنيب ُو،عليكمـا صـلى ا َكأمـرأن

علـى القتـلِ  كفـسِ ولن،طيعـاً مِهإجابتـِ إىل أسـرعت ،كبنفـسِ لهواقياً،ِهيف مرقدِ  عِجِطَضَت
فـَ ،نـاً وطِّمَكشُرتعــاىل طاعتـَ اأو،ك بـانفعلـِ ميـلِ عــن ججـلَّ ِهبقولِــكذكــره:

}مِناسِوالننرِيمشيهَنفْستَِغاءَضاِةابرِم٣(}ا(.

ضعرأفــــ،كــــراًيلــــة ومِحصاحفت املَــــعــــِفوقــــد ر،نيفِّصِــــيــــومكحمنتُــــمثُـــ 
. ٢١-١٩سورة املعارج اآلية ) ١(
. من سورة الصافات١٠٢من اآلية ) ٢(
. من سورة البقرة٢٠٧من اآلية ) ٣(
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الش١(ك(،وعزف)٢( ِباتُّو ،احلقالظَّ عن،أشبحنـةَ ِم هت ـ إذ هـارونأمرهـ مى علـى  وس
ــا{:مينــاديهِهــارونو،وا عنــهُقــرَففتَِهقومِــ ِميــاَقــو إِنَّمــتُم ــِهفُتِن الــرحمنربُكــموإِنِب

)٣(}موسـى إِلَينـا يرجِعحتَّىعاِكفِنيلَيهِعنَبرحلَنقَالُوا*أَمرِيوأَطِيعواَفاتَِّبعونِي

وكَصعـ َف،معتُِدا وخـ م هبـ نـتُ ِتا فُإمنَّـ يـا قـومِ  :قلـت صاحفت املـَ عِفا رملَّ أنت كذلكو
مهـِ علِمن فِإىل اِأتربوتَ،معليهِفأبيت ،ِنيمَكاحلَ بصوا نَ واستدع ،وا عليك وخالفُ

ــ،)٤(احلــقرفلمــا أســفَ.ميهِإلــهضــتَفوو ِفوســاملُ)٥(ه ــاعتَو،رنكَ ــِلَلــوا بالزرفُ عــن ورِواجلَ
وهوأحبــ ،هالــذي أبيتــَ  حكــيمِ التَِّهَفعلــى ســ وألزمــوكَ ،ِهوا مــن بعــدِ  واختلفَــ صدِالَقــ

.وهُفرم الذي اقتَهنبوا ذَوأباح،هرتََظحو

 ـ هــجِعلـى نَ وأنـتــصريٍةبـ ،ىدوهـ م علــىوهساللةٍَضــِننـ وعوا علــى فمــا زالـُ ،ىم
فاقِالن مصرويف الَغـ   ،ينيتـَ مردـ حتـى أذاقَ ،دينهُممِهأمـرِ وبـالَ ا، بـسيفِ فأمـاتك

 َف ،َكمن عاندِقشي وهىو، وأح جتِيا حبـ كِعمن سـ َفدِدهي، ِصـلواتا عليـك
ناعِالطَّــ ُطحــبِ وال ي،كوصــفَ حُاملــاد حــيطُ يفمــا ،وذاهبــةً وعاكفــةً ،ورائحــةً غاديــةً 

أقمــت،ينِم عــن الــدهــوأذب،هــادةم زَهوأخلــص،عبــادةلــقِاخلَأحــسنأنــت.كفــضلَ
حِدوداَكهدِجب،عساكِوفللتاملارِرقنيخمُِت،بسيفكَلدهروبِاحلَببباِننك،

.أي ظهر الشك وتردد يف القلوب) ١(
).عن(بعزف مبعىن انصرف وهو يتعدى )٢(
. من سورة طه٩١واآلية ٩٠من اآلية ) ٣(
. أي أضاء وأشرق: أسفر احلق) ٤(
ويستعمل للطيش واجلهل، فلعل املقصود ا سقوط املنكـر   أصل السفه من اخلفة وامليل واحلركة     ) ٥(

. وبيان فساده وطيشه
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ــَتو ــشورُتســـكهتِـ ــببياِهبالـ ــشِوتَ،كنِـ ــسبلُـــفكـ ــريحِ َلالباطِـ ــقعـــن صـ ال ،احلـ
ــ.الئـمٍ يف ا لومــةَُكتأخـذُ  ِدحِويف ما ـ  ِغتعـاىل لــكدحِنـى عــن موتقــريظِاملــادحني

تعاىل    ،الواصفني قال ا:}مِنمِنِنيؤاٌلالْمقُوارِجداصوامداهَعـهِ الَيع مهفَمِـن ـنم
.)١(}تَبدِيالبدلُواوماينتَظِرمنومِنهمحبهَنقَضَى

صـلى  اِرسـولُ كَقدوصـ ،واملـارقني والقاسطني الناكثني قد قتلت  ا رأيت وملَّ
ُا   عليه وآله وعده، ِهبعهدِفأوفيت،أمـا :قلتآنضَّخـَ ُتأنأم متـى  ،هـذه مـن هـذه   ب

يبعـ  ك علـى بينـٍة  بأنَّـ  واثقاً ،أشقاها ثمـاً قادِ،َكأمـرِ مـن  بـصريةٍ وكمـن رب ِعلـى ا،
ــشِستَم ــراًبـ ــذي بايعتَـــ كببيعِـ ــهِهالـ ــوزُ  و،بـ ــو الفـ ــيمذلـــك هـ ــاللَّ.العظـ ــنمهـ ــةََقالعـ تلـ

بصن مـن غَـ  والعـ ،كنـارِ م حـر ِهصـلِ أو،كلعناتِ جبميعِ كأنبيائِ وأوصياءِ كأنبيائِ
هك حقَّ ولي، وأنكر عهدهوجحدهبالواليـةِ اإلقـرارِ والـيقنيِ بعد لـه يـوم أكملـت لـه

الدين.

ــاللَّ هــأمــِريتلــةَالعــن قَم ــظلَومــن ؤمننياملُ مهوأشــياعهــاللَّ،همم وأنــصار هم العــن
.بـيال وعنـًا َل،وخاذليـهِ ِهبقتلـِ والراضـني ،وناصـريهِ هعـدو  واملتـابعني  وقاتليـهِ  سنيِمي احلُ ظالِ
وغاصـبٍ مٍظـالِ َلأوصخـ مهاللَّ،همعيهم حقوقَومانِدٍمحمآلَظلم مٍظالِ َلأو العن مهاللَّ

.ينالدإىل يومِنمبا سمسنتٍوكلَّباللعنِحممدٍآللِ

هـم  لنـا بِ اجعو،الطاهرينوآلهِاملرسلنيوسيدِ،النبينيخامتِدٍمحعلى مصلِّ مهاللَّ
َتممسومبواالتِ ،كني اآلمـِ هم من الفائزينالـذين ال ،نني م وال حيزنـُ علـيهِ خـوفون،
.جميدمحيدكنَّإ

. ٢٣سورة األحزاب اآلية ) ١(
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)١(
)٢(   )٣(










 

السالم ماعليهعلي بِن سِالُحق أبي عبد اهللا يارة زباب 

:قـال  الـشيخ حممـد بـن جعفـر املـشهدي         :٤٧٣املزار للمشهدي   -٧١
أخربنا الشيخ الفقيه العامل عماد الدين حممد بن أيب القاسم الطربي قراءة عليـه               

،مبشهد موالنا أمري املؤمنني صلوات اهللا عليـه  ه٥٥٣نا امسع يف شهور سنة      أو
عن والده الشيخ أيب جعفر رضـي   ،احلسن بن حممد   يعن الشيخ املفيد أيب عل    

عـن ابـن   ،عن الشيخ املفيد أيب عبد اهللا حممد بن حممـد بـن النعمـان        ،اهللا عنه 

.الشريف موسى بن جعفر بن حممد بن أمحد بن الطاووسوالده ) ١(
، مـدققاً يف الطائفة يف زمانـه، حمققـاً   وكان رئيساً . الشيخ جنيب الدين بن أيب إبراهيم حممد بن منا        ) ٢(

توىف بعد رجوعه من زيارة الغدير يف ،  ]روى عن املشهدي وابن ادريس    [ان من مشايخ احملقق،     ك
.١/١٠٩طرائف املقال : راجع-ھ٦٤٥ذي احلجة سنة 

.لعله حممد بن جعفر املشهدي صاحب املزار) ٣(
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عـن علـي بـن    ،عن حممد بن يعقوب الكلـيين ،)١(قولويه وأيب جعفر بن بابويه    
:قال،)٢(سنانعن عبد اهللا بن ،عن ابن أيب عمري،عن أبيه،إبراهيم

دخلت  اهللاِ يدي أيب عبدِ  على س بنِ عفِرج محٍدمـ عليهما السالموم يف ي
وراءعاش، فألفيتكاسِ ه٣(وِناللَّ ف(، ـ  ،زِناحلُـ  ظاهرودموعـ  هِدتنحر   ينيـه  مـن ع
،؟عينيكبكاؤك ال أبكى اُهللا    مم اهللاِ رسولِ يا ابن  :فقلت ،ِطتساِقاملُ ؤلِؤكاللُ

هـذا  يف مثـلِ بن علي عليه السالم قتلاحلسنيأنأما علمت،أنتفلةٍأو يف َغ  :فقال يل 
،صـمه مـن غـري تبييـت    :فقـال يل ،ِهوِمك يف صـ يا سـيدي فمـا قولُـ    :فقلت .اليومِ

صـالةِ ك بعدفطارإن وليكُ،المَكيومٍصومهال جتعلْو ،)٤(وأفطر من غري تشميت     
ت جتلَّـ مـن ذلـك اليـومِ   الوقـتِ ذلـك ثـلِ يف مِهفإنَّـ ،مـن مـاءٍ  ةٍبرى شـ علـ بـساعةٍ  العصرِ

 ِرسـولِ عـن آلِ اهليجـاءعليــه وآلـه  ا وانكـشفَ ،صـلى اومنــهم يف ،عنـهم مـةُ ت امللح
 صريعاًاألرض ثالثونواليهميف م،يعِعلى رسولِزاعليه وآله م صلى اصرعولو ،مه

.مى هبِعزصلى ا عليه وآله هو املُلكانحيًاا يومئذٍكان يف الدني

ت لَّاهللا عليه السالم حىت اخض     وبكى أبو عبِد   :]عبد اهللا بن سنان   [قالَ

.باشرةهو الشيخ الصدوق، وهذه من الروايات النادرة اليت يروي فيها عن الكليين بالعنعنة امل) ١(
للمنصور واملهدي واهلـادي والرشـيد،   كان خازناً.بين هاشمموىلعبد اهللا بن سنان بن طريف،   ) ٢(

، نـزل بغـداد   ٢١٤النجاشـي ص -كويف، ثقـة، مـن أصـحابنا، جليـل، ال يطعـن عليـه يف شـئ               
.ه١٩٣وحدث ا، كان حياً قبل 

لـسان  -شدة اهلـم واحلـزن   كسفت الشمس ذهب ضوءها واسودت، وكسوف الوجه كناية عن  ) ٣(
.٩/٢٩٨العرب 

. أن يمسك من دون نية الصيام، ومن دون مشاتة كما فعلت بنو أمية: لعل املقصود به) ٤(
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إ:م قال ثُ ،)١(ِهه بدموعِ حليتن َجـلَّ  ا  ذكـرملَّـ  ه لـَ ا خق خلقـَ النـوره اجلُيـوميف عـةِ م
عاشـوراء يف مثـلِ  يومعاءِاألربِيف يومِلمةَالظُّقَلوخ،رمضانهر  من ش  يومٍ ِليف أو  ِهتقديرِ

 ذلـك- ـ املُالعاشـر مـن شــهرِ  يعـين يــومحمنـهما شــرعًة لكـلٍّ ِلِعــوجِ،ِهيف تقـديرِ -م ر
إىل ثيـابٍ دتعمـ نأيف هـذا اليـومِ  ما تـأتي بـهِ  أفضلَنإ:يا عبد ا بن سنان   ،ومنهاجًا

عـن  فكـشِ ك وتَزارإُلحلـُ َت:قـال ؟بلُّسومـا التَّـ  :قلـت  ،بلَّستـَ َتو هاسلبـِ َتَف طاهرةٍ
ال يراكَأو مكانٍ،مقفرةٍرضٍأإىل جم خترُث،صائبِاملَ أصحابِ ذراعيك كهيئةِ 

عاتٍَكرعصلي أربفتُ،النهارعيرتفِحنيمنذُأو يف خلوةٍ،خالٍإىل منزلٍأو تعمد ،أحد بهِ
ــهكــوعرنحــسُِت ن وسجودوتــسلِّ،نهكــلِّم بــنيكعــتنيِر،كعــةِتقــرأ يف الر

 قل يا أيها الكافرون(و،احلمدِاألوىل سورة(،ِويف الثانيةو،احلمد)   أحـد م ثـُ ،)قـل هـو ا
إذا (واحلمـد ويف الثانيـةِ ،األحـزابِ وسـورة تقرأ يف األوىل احلمـد    ،ينيِخرُأ كعتنيِي ر صلُِّت

.من القرآنِريسأو ما تَ)نافقونجاءك امل

ُلثِّــــمُتَف،ِهِععليـــه الــــسالم ومـــضج  سنيِاحلُـــ قــــربِحنـــو كوجهـــ ُلوحتــــومم تـــسلِّ ثُـــ 
عــزاُعيرفَــ،موتــربأ مــن أفعــاهلِقاتليــهِوتلعــن،هعــمومــن كــانهعمــصرِكلنفــسِ
سعى مـن  م تـَ ثـُ .يئاتِالسمن عنكوحيطُّمن الدرجاتِيف اجلنةِ بذلك لك وجلَّ

،واتٍطـُ خ،كـان شـئٍ يأأو أو فـضاء  صـحراء  إن كـان  ،فيـه  وضع الذي أنت  املَ
ــإ:تقــولُ يف عليــكولــيكن.ِهمــرِألوتــسليمًاِهقــضائِضــا بِِر،راجعــونا إليــهِنَّــإوا ِنَّ

ــةُذلــك ــ،واحلــزنالكآب ــاِكــرِمــن ذِروأكثِ يف بحانه واالســرتجاعِسذلــك
،فيـه يتالـذي صـلَّ  عكيف موضـِ ففقـِ ،هـذا علـك وفِ عيكمن س  تغْرفإذا َف  ،اليومِ

. ابتلت حليته الشريفة بدموعه: مبعىن) ١(
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ـب الفَعــذِّمهــ اللَّ:)١(لم ُقــثُــ جـكوا رســولَالــذين شــاقَّ ،رة، ــاء دوا وعبــ ،كوحــاربوا أولي
واســتَ،كغــريــلُّح كوا حمارم،والعــنــادة ـ،واألتبــاعالق ــهم  ومـ ]فخــب[ن كــان من

.كثريًاعنًاَل،مبفعلهِيِضأو ر)٢(معهمعأوضَو

ــمهــاللَّ ل فَــوعجرِلآجمــح ــدٍمصــلواتِِلْواجعواســتنقِ،موعلــيهِِعليــهِِكم مــن ذه
اًوحـ م رهلـُ حوأتـِ ،سريًايـ تحـاً م فَهـ َلوافـتح  ،ديناجلاحـِ  رةَِفني والكَ ضلِّاملُ نافقنيأيدي املُ 

.صريًاَنلطاناًسنكدم من لَُهللْواجع،قريباًجاًروفَ

ثــم ارفــع يــديك واقنــت هبــذا الــدعاء وقــل وأنــت تــومئ إىل أعــداء آل حممــد علــيهم    
:السالم

ــمـــن األمـــثريًاكَـــإنمهـــاللَّ رت فَـــوكَ،ِةمـــن األئمـــنيِظحفَستَاملُـــبتة ناصـ
لت عـن  دوعـ ،نةَوالـس ت الكتـاب وهجـر ،ةمـ َلالظَت على القادةِ  َفَكوع ،مةِبالكلِ

،صدِت عـن القَـ  وحـاد احلـق تفأماتَ،ماِهبِكما والتمس ت بطاعتهِ رِمُأ ينَِذلَّال بلنيِاحلَ
ومــاألت األحــزاب،وحت الكِفَــ ر فَــ وكَ،تــابر ت بــاحلق هــا ملــا جاء، كت ومتــس

ةريـ وخِ،كنبيـ دت أوالتلـَ وقَ،كلقـَ ت خوأضـلَّ ،كعت حقَّـ يفـضَ  ،هاضـَ ا اعَرت ملَّ ِلبالباطِ
.كوحيِوكمتكِحثةَروو،كعلمِلةَموح،كعبادِ

ــاللَّ هــزَِفم ــدامأل زل بخــرِأو،كرســولِبيــتِك وأهــلِرســولِك وأعــداءِأعــدائِق
لْوافلُــــ،همديــــاروفُــــ،همف بــــني كلمــــتِوخــــالِ،همســــالحــ،هميف أعــــضادِت ن وأوهِــ

. تقول ذلك سبعني مرة: للسيد ابن طاووس٣/٦٧يف إقبال األعمال ) ١(
أي مـشى معهـم، ويف نـسخة األصـل         : كـذا خـب معهـم     سار يف ركبـهم، و    : أوضع معهم أي  ) ٢(

. واألقرب ما أثبتناه من مصباح الشيخ الطوسي ) حمباً(
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واضرِ ،همكيدرمِوا ،ك القاطعِ م بسيفِ هب هم حب١(رك الدامغِ ج(،ـ هم بالبالءِوطماًطم،
الــــيت التُِثاملَـــ وننيذهم بالـــس وخـــ ،راًكْـــ ُنهبم عـــذاباً ، وعـــذِّ )٢(مـــاً َقهـــم بالعـــذابِ  مُقو

أهلكــت ــإ،كهبــا أعــداء ــاللَّ.جــرمنيقمــة مــن املُ ك ذو نِنَّ هإمــنسَتنعٌةضــائِك،
لٌةك معطَّ وأحكام، وعرتة اللَّ،)٣(ك يف األرض هائمةٌنبيهمفأعز وأهلـَ احلـقـ ،هع واقم

ــالباطــلَ ــ،هوأهلَ ومنــ،اإلميــانِنا إىل واهــدِ،جــاةِعلينــا بالن ل فَوعجروانظِ،نــاجــمــه ِجربفَ
ابـنِ تـلِ َقل يـوم عـ ك مـن ج وأهلـِ مهـ اللَّ.فداًرَِواجعلنا هلم،دءاًم لنا رِواجعله ،كأوليائِ

ــ ك وخِنبييــر ــ،ومرحــاًرحــاًهبــم فَلَّواســته،ك عيــداًك مــن خلقــِ ِت آذ وخخــرــا ه م مب
ـأ َذخـتــ َلأو ضــعِ أو،مهــ اللَّفهم ــ بيــتِ علــى ظــاملي أهــلِ   والتنكيــلَ العــذاب كنبي،

.همهم ومجاعتَمحاتَرِبأو،همهم وقادتَأشياعكوأهلِ
ــاللَّ هــف صــلواتِضــاعِم ــى عــِ ك وبركاِتــك ورمحتَ ـرتةِك عل نبيـالعــرتةِ،ك
مهـ اللَّعـلِ أو،املباركـةِ الزاكيـةِ الطيبـةِ مـن الـشجرةِ  بقيـةٍ  ،لةِستذَاخلائفة املُ  ،الضائعةِ
والغمـاء )٥(األباطيـلِ سوحنـادِ )٤(والألواءف البالءواكشِ ،همجتَج ح فلِأو ،همكلمتَ

ـ،عنــهم وثبـــوب ،همواالتِهم ومــونــصرتِ،هماليــتِهم ووك علــى طــاعتِ هم وحزِبــشــيعتِت قل
،سعودةمـ وأوقاتـاً ،ةمـشهود عـل هلـم أيامـاً   واجعلـى األذى فيـك   ربم الص حهم وامن نهُوأعِ

كوشِي  وجِوتُ ،)٦(همفيها فرجب فيها متكيـنم ونـَ هِمكمـا ضـَ  ،مصرهك ألوليائـِ نت
.هو الذي يشج الدماغ شجاً: الدامغ) ١(
. ال تبِق منهم أحداً: قمهم بالعذاب، أي) ٢(
. متحرية ومشردة: هائمة أي) ٣(
.١٥/٢٣٧رب لسان الع-القَحطوقيلوالشدةاملشقةالْألواء) ٤(
. احلَنِدس هي الظلمة، ولعل ذلك كناية عن الفنت اليت تعصف باملؤمنني) ٥(
. يقترب مسرعاً: يوِشك مبعىن) ٦(
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٢٤٣................................................................................................الزياراتأبواب

ــواالَّــذِيناوعــد{:ك احلـق وقولُــك قلــتفإنَّــ،ِلنــزك املُيف كتابـِ  نَآمكُممِــن
ــارضِاألَفِـــيلَيـــستَخْلِفَنهمالـــصالِحاتِوعمِلُـــوا ـ كَمـــتَخْلَف اسالَّـــذِينمِـــنلِهِمـــب قَ

نكِّنملَيوملَهمهتَضَىالَّذِيدِينارملَهمهلَندبلَيوِدمِنعبفِهِمونًاخ١(}أَم(.

يـا  يـا حـي  يـا أحـد  ،هـو إّالر الـضُّ فيا مـن ال يكـِش     ،مف عنه فاكشِ مهاللَّ
أو ،قيوم نا يا اهلي عبدك اخلائفمنك،عليـك ُلاملقبـِ ،لكالسائلُ،إليكوالراجع،

،بــل دعــائيفتقَّمهــاللَّ.إليــكإاله ال ملجــأ منــك بــك فإنَّــالعــاملُ،الالجــئ إىل فنائــك
  يت عملـَ واجعلـين ممـن رضِـ   ،جـواي ييت ونَنـِ الوامسع يا اهلـي عوقبِ،ه نـُ لـتيتـه  وجنَّ،هكًس

دٍمـ حعلى مآخراًوأوًالوصلِّمهاللَّ.الكريماحلكيمالعزيز انك أنت  ،كبرمحتِ
بأكمـــلَدٍمــ حمَلآوداًمـــحم موارحــ ،دٍمـــحمِلآودٍمــ حك علـــى مبــارِ و،دٍمــ حمِلآو

ك ك ومالئكتِــ ك ورســلِعلــى أنبياِئــ مــتوترحباركــتويتصــلَّ مــاوأفــضلَ
ك صلواتُدٍمحمِلآودٍمحمق بيين وبني فرال تُ مهاللَّ أنت إالك بال اله  عرشِ ومحلةِ

ــا  واج،عليــه وعلــيهم  ــحميعةِهلــي مــن شــِ إعلــين ي دٍملــي وفاطمــة واحلــسن واحلــسني   وع
ــةِجواملنتَهم الطـــاهرةِوذريـــتِ ــا بـــسبيلِ،محببلـــهِكمـــسوهيـــئ يل التَّ،بـ خـــذَواأل،هموالرضـ
.كريمك جوادنَّإهم بطريقِ

،ريـد مـا ي ويفعـلُ مـا يـشاء  من حيكـُ يـا مـ  :لوقُ،على األرِض  )٢(كر وجه فِّعَ مُث
أنتَكحمتفلكاحلمدموداًحمشكوراًم،ففرج يا موالي فرجهم وفرنا هبمج،

يــا ،مــولِهم بعــد اخلُظهــارإو،ةهم بعــد القلَّــوتكــثري،لــةهم بعــد الذِّعــزازَإنتِمك ضَــفإنَّـ 

. من سورة النور٥٥من اآلية ) ١(
. أي مرغ وجهك) ٢(
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الكايففروعمستدرك: الفصل الثاني......................................................................٢٤٤

.الرامحنيويا ارحم،الصادقنيأصدقَ

،ملــيأسطَك بــك وكرمِــإليــك جبــودِتــضرعاًدي مســالك يــا اهلــي وســيأ
،شهدذلـك املـَ  بليغـي وتَ،يف أيـامي والزيـادة  ،هعملـي وكـثِري    قليـلِ  بولَوقَ ،يعن والتجاوزَ

ين ذلـك قريبـاً  وتـري ،همصرِهم ونـَ ومـواالتِ ،همإىل طـاعتِ جيـب ى فيدعين ممن ي ن جتعلَ أو
.ديرك على كل شئ قَنَّإ،يف عافيةٍسريعاً

 

س عليه السالم فضل زيارة أبي عبد اهللا الُحباب 

حـدثين  :جعفر بن حممد بن قولويه القمـي   :٢٣١تكامل الزيارا  -٧٢
عـن  ،عن علي بن إبـراهيم بـن هاشـم      ،)١(علي بن احلسني  و حممد بن يعقوب  

عن أيب عبد )٣(عن معاوية بن وهب    ،)٢(عن إبراهيم بن عقبة    ،بعض أصحابنا 
) عليــه الــسالم(سنيِاحلـُ ع زيــارةال تـد يـا معاويــةُ :قــال يل:قــال) عليــه الــسالم(اهللا 

ــهمــن تركَــنإفــ،فٍوَخلــ أمــا،ه كــان عنــدهقــربأنى مــا يتمنــسرةِرأى مــن احلَ
صـلى ا عليــه  (اِرسـولُ ك فـيمن يـدعو لـه   ك وسـواد شخـص يـرى اُ أنبحـِ ُت

شــيخ القمـيني يف عــصره،  علـي بــن احلـسني بـن موســى بـن بابويـه القمــي، أبـو احلـسن،        (هـو  ) ١(
، وهـو والـد الـشيخ الـصدوق رمحـه اهللا،      ٢٦١النجاشـي ص  -) يههم، وثقتهمومتقدمهم، وفق 

.ه٣٢٩تويف 
روى عن اإلمـام اجلـواد عليـه الـسالم،        من أصحاب اهلادي عليه السالم،    عده الشيخ الطوسي    ) ٢(

.ه٢٥٤تويف قبل 
النجاشـي  -) معاوية بن وهب البجلـي أبـو احلـسن عـريب صـميمي، ثقـة، حـسن الطريقـة            (هو  ) ٣(

.ه١٨٣، صحب اإلمامني الصادق والكاظم عليهما السالم، تويف قبل ٤١٢ص
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بممــن ينقلــِ أن تكــونحــبُتأمــا،)علــيهم الــسالم (واألئمــةُفاطمــةُووعلــي) وآلــه
مـن  جممـن خيـر  أن تكـون بِحُتأما،سنًةسبعنينوبُذ هل رغفَملا مضى وي   باملغفرةِ

 عليهِ الدنيا وليس  تَُّت ذنـب حـِ مـا ُت  أ،بـهِ  بـعبأن ممـن يـصافِ  غـداً تكـونحِرسـولُ ها
.)صلى ا عليه وآله(

 
حممـد بـن قولويـه      القاسـم جعفـر بـن        وأبـ :٢٩٠كامل الزيارات    -٧٣

وعلـي بـن احلـسني وحممـد بـن يعقـوب رمحهـم اهللا               )١(حدثين أيب :قال القمي
عن أمحـد بـن حممـد بـن أيب     ،عن أبيه،عن علي بن إبراهيم بن هاشم    ،مجيعاً
ن أتـى قـرب  عمـ ،)عليـه الـسالم  (ضـا   الر ا أبـا احلـسِن    أصـحابنِ  بعـض  سـألَ :قال ،)٢(نصر

.مرةعُلتعدِ:]عليه السالم[قال ،)عليه السالم(سنيِاحلُ

 

:قـال أبو جعفر حممد بـن احلـسن الطوسـي           :٦/١١٥االستبصار   -٧٤
،عـن سـلمة بـن اخلطـاب    ،عن حممد بن حيىي العطار   ،حممد بن يعقوب  ] عن[

عـن معاويـة بـن    ،)٣(ل بـن عثمـان    ضيعـن فُـ   ،عن حممد بـن خالـد الطيالـسي       
، كان من خيار أصـحاب سـعد بـن عبـد اهللا القمـي          القميقولويهبنموسىبنجعفربنحممد) ١(

.ه٣٠٠األشعري، روى عنه ابنه يف مزاره والكشي يف رجاله، تويف بعد سنة 
املعـروف بـالبزنطي، كـويف ثقـة، لقـي الرضـا       ،زيـد أيب نصر بن ] عمرو[أمحد بن حممد بن    (هو  ) ٢(

، وهـو أجـالء الطائفـة    ٧٥النجاشـي ص -) عنـدمها  وكان عظيم املرتلـة   السالم، ماعليهاجلواد  و
.ه٢٢١وثقاا، تويف 

، ثقـة ثقـة، وهـو    االَنبـاري حممدأبو، بن عثمان األعور املرادي الكويف    ) و قيل الفضل  (الفضيل  ) ٣(
.١٤/٣٧٣معجم رجال احلديث -ه١٧٩ه السالم، تويف بعد من أصحاب الصادق علي

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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احلـسنيِ قـرب أتيـت إذا شـئ أقـولُ  أي:)عليـه الـسالم  (ألبـي عبـد ا    قلـت :قال )١(عمار
نعـ َل،تلـك مـن قَ اُنعـ َل،اِيـا أبـا عبـدِ   عليك المالس(:تقولُ :قالَ ؟)عليه السالم (

ُا  يف دمِ َكِرمن شَل،كعُناَغَلمن برضِذلك فَهِأنـا ،بـهِ يمـن ذلـكِ  إىل ا
برئ(.


 

] عن[:قال جعفر حممد بن احلسن الطوسي     وأب:٦/٤٦التهذيب   -٧٥
عن حممد ،عن حممد بن احلسني،ىيعن حممد بن حي :حممد بن يعقوب الكليين   

عن أيب احلسن   ،)٤(عن احلسني بن حممد القمي    ،)٣(عن اخليربي ،)٢(بن إمساعيل 
الفـراتِ  بـشطِّ ) عليـه الـسالم   (اِ أبـي عبـِد    قـرب  مـن زار  :قـال ) عليه السالم (الرضا  

َكمن زارعرشهِفوقَا.


 

يف أصـحابنا،  كـان وجهـاً  هين، كويف،معاوية بن عمار بن أيب معاوية خباب بن عبد اهللا الد      (هو  ) ١(
.٤١١النجاشي ص-) ه١٧٥، ت ، كبري الشأن، عظيم احملل، ثقةومقدماً

مـن صـاحلي هـذه الطائفـة وثقـام، كـثري       كـان  حممد بن إمساعيل بن بزيع هـو أبـو جعفـر،        (هو  ) ٢(
النجاشي -) ، أدرك الكاظم عليه السالم ولقي الرضا واجلواد عليهما السالم ومسع منهما       العمل

. ه٢٢٠، تويف رمحه اهللا قبل ٣٣٠ص
.عرف بقبيلته ومل يعرف امسه وهو ممدوح: اخليربي) ٣(
معجم رجال -) الرضا عليه السالمالكاظم ومن أصحاب : حلسني بن حممد األشعري القمي    ا() ٤(

.، روى عنه إبراهيم بن هاشم القمي٧/٩٠احلديث 
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٢٤٧

كتاب املعيشة

ما ال يجوز ويؤاجر به األرضما يجوز أنباب

:أبـو جعفـر حممـد بـن احلـسن الطوسـي قـال              :٧/٢٢٨التهذيب   -٧٦
)١(عن علي بن مهزيار،عن حممد بن عيسى بن عبيد،حممد بن يعقوب  ] عن[

،ي أرضـاً دي يـ فـِ إناكَدفـِ تلـْ ِعج:]لعله أبا احلسن اهلادي أو أباه  [قلت له   :قال
يــبٍِرجلكـلِّ علـى أن لونعـامِ يلطانوالــسةركـَ لني قبلنـا مـن األَ  املعـامِ ] إن[و
إمنا اسالننإف:تقل،ِبهبالذَّذلكنفليكُ:فقال يل؟أفيجوز ذلكومًاعلُمعاماًَط
يتعامِع لوننا بِ ندذا ال بغريِ  هَف،هيوزُجآخذَ أن  منـه م دراهـم الطَّآخـذُ ثـم ومـا  :فقـال ؟عـام
مث ،ذاهـ إالَّئشـ وكا يف شـيئِ نـ نمكِيلـيس  هفإنَّـ :فقلـت ،عـام الطَّ ُذأخَت نتغين إذا كُ  ُت

ينــا يف ذلــك َلعإن:يوقــال لــه علـ ،نفـسي ِلورضــاًي أِديف يــهلـَ إن:)٢(يقــال يل علــ
روى عن الرضا وأيب جعفر عليهمـا الـسالم،   . علي بن مهزيار األهوازي أبو احلسن، موىل    (هو  ) ١(

، وخرجت إىل الشيعة فيـه  ماعليه السالم وتوكل هلأيب احلسن الثالث    واختص بأيب جعفر الثاين و    
، ٢٥٣صالنجاشـي -) اعتقادهكل خري، وكان ثقة يف روايته ال يطعن عليه، صحيحاً     توقيعات ب 
.ه٢٥٤تويف قبل 

. الكالم هنا حملمد بن عيسى)٢(
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ــ َضمرةــ ي ـوِهيئِعــين يف ش أي،ِهئ نفــسِشـمكِال يـن نـاملُهــذهِا غــريــال ،لــةِعام ــي بــن  [ق عل
.لكيف ذَلكعتسقد و:فقال يل:]مهزيار

:]علـي بـن مهزيـار   [يل ؟ فقالَأمجعني وللناسِ هذا لك  إنَّ:)١(فقلت له 
 ِدقد نحيثُمتمجيعاًناألصحاِبه مل استأذن، ؟الـضرورةِ هـذه لعلـةِ  :)٢(فقلـت
.معن:فقالَ
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٢٤٩

كتاب النكاح

د منه اِّـرأةَردالسة َّـ النكاح وما ُتاُِّـباب 

:قـال  جعفر حممد بـن احلـسن الطوسـي        وأب:٣/٢٥٦االستبصار   -٧٧
عن أمحد ،عن سهل بن زياد ،عن عدة من أصحابنا   ،حممد بن يعقوب  ] عن[

عـن أيب عبـد اهللا عليـه الـسالم     ،عن رفاعة بن موسـى   ،بن أيب نصر  بن حممد 
وى ذلـك ا مـا سِـ  وأمـ ،نـونِ اجلُو،)٣(ذامِاجلـُ و،)٢(ِصرالبو،)١(ِلَفمن الع  املرأة درُت:قال

.الَف


 

لـسان العـرب     -الـرِحم يفِغلَـظٌ النـساء ويفالـدبر يفيحـدث ِغلَظٌالرجاليفيسمى القَرن،   و) ١(
١١/٤٥٧ .

. ١/٣٩الصحاح -اهللاوأَبرصهأَبرص،فهوالرجلُبِرصوقد. اضبيوهوداٌء؛: لبرصا) ٢(
. داء جلدي معٍد يسبب تآكل يف الطبقات اجللدية ورمبا يؤدي إىل تساقط اللحم: اجلُذام) ٣(
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الكايففروعمستدرك: الفصل الثاني......................................................................٢٥٠

واطباب اللِّ

ما :قال جعفر حممد بن احلسن الطوسي     وأب:٤/٢٢١االستبصار  -٧٨
عن حذيفـة   ،عن حممد بن سنان   ،)٢(عن بكر بن صاحل   ،)١(رواه سهل بن زياد   

بـني :فقـال واِطسألت أبا عبـد اهللا عليـه الـسالم عـن اللِّـ         :قال )٣(بن منصور 
ا مـ ِبفـر الكُ ذلـك :سألته عن الذي يوقـب فقـال       :]حذيفة[قال  ،ينَِذخـِ الفَ

.ِهوآلِعليهِى اُلَّصِهيِبعلى نَاَُلنزأ

 

عـن  (أن ما ذكره عن سهل بن زياد فقد رواه بأسـانيده  ٤/٣١٦صرح الشيخ يف اية االستبصار  ) ١(
، وعليـه  )عن عدة من أصحابنا منهم علي بن حممد وغريه عـن سـهل بـن زيـاد            حممد بن يعقوب    

تكون هذه الرواية من مرويات ثقة اإلسالم الكلـيين الحنـصار طريـق سـهل بـن زيـاد بـه كمـا ال                  
. خيفى على املتتبع

عليـه الـسالم وأدرك اإلمـام    روى عن أيب احلسن موسـى : ضبةكر بن صاحل الرازي، موىل بين   ب) ٢(
ضعفه القوم ال ملنقصة فيه إال بعض روايته ذات املـضامني  ،عليه السالم وله مكاتبات معه    اجلواد

مـستدركات علـم   : راجـع -العالية يف الفضائل وأمساء اهللا تعـاىل الـيت ال يتحملـها إال اخلـواص             
. ٢/٥٣رجال احلديث 

قـة، روى عـن أيب   أبـو حممـد، ث  حذيفة بن منصور بن كثري بن سلمة بـن عبـد الـرمحن اخلزاعـي،      ) ٣(
رجـال  -جعفر وأيب عبد اهللا وأيب احلـسن علـيهم الـسالم، وابنـاه احلـسن وحممـد رويـا احلـديث                  

. ١٤٧النجاشي 
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٢٥١

الطالقكتاب 

أين تعتد وعدة اِّـطلقةباب 

:أبو جعفر حممد بـن احلـسن الطوسـي قـال           :٣/٣١٥االستبصار   -٧٩
عن حممـد  ،عن سهل بن زياد،عن عدة من أصحابنا  ،حممد بن يعقوب   روى

عـن مـسمع بـن عبـد      ،)٢(عن عبد اهللا بن عبد الرمحن     ،)١(بن احلسن بن مشون   
لقـةُ َطاملُ:عن علي عليـه الـسالم قـال       ،عن أيب عبد اهللا عليه السالم     ،)٣(امللك

مـن أصـحاب اجلـواد واهلـادي والعـسكري      : حممد بن احلسن بن مشون البصري أبـو جعفـر     (هو  ) ١(
و [ه٢٥٨ت سـنة  مـا ]كعادة القميني مع سـواه   [نسب إىل الغلو والضعف     . صلوات اهللا عليهم  

تمـستدركا -) وهو راوي وصايا الرسول صلى اهللا عليه وآله ألىب ذر الغفـاري         . ]سنة ١١٤له  
. ٧/٣٠علم رجال احلديث

إنه ضعيف غال ليس بشئ، وهـو  : قالواعبد اهللا بن عبد الرمحن األصم املسمعي البصري (هو  ) ٢(
ات عظيمـة يف فـضائل أهـل البيـت     ، له روايمن شيوخ الشيعة من أصحاب الصادق عليه السالم 

، له كتاب املزار، روى منه ابـن قولويـه       ٥/٤٦علم رجال احلديث     تمستدركا -) عليهم السالم 
.يف كامل الزيارات

ثقـة جليـل بـال خـالف      . شيخ بكر بن وائل بالبصرة ووجهها وسيد املـسامعة        ،  أبو سيار كردين  () ٣(
تمـستدركا -) لكـاظم صـلوات اهللا علـيهم   وهو من أصحاب الباقر والـصادق وا . وال غمز فيه  

.٧/٤١٩علم رجال احلديث 
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الكايففروعمستدرك: الفصل الثاني......................................................................٢٥٢

ــ ُت ال و،بختـــضِوال تَ،بطيــ وال تَ،ُلال تكتحِــ ؛هـــااملتــوفى عنــها زوج  دحِـــكمــا تُ دحِ
.ُطِشَتمَت

فالوجـه يف هـذا اخلـرب أن حنملـه إذا     :]الطوسـي [قال الشيخ أبـو جعفـر    
ن اسـتعمال الزينـة يـستحب هلـا يف     أل،كانت التطليقة بائنة يستحب هلا احلـداد   

.)١(الطالق الرجعي لرياها الرجل فرمبا يراجعها

 

حممد بن حيىي، عن أمحد بن حممـد، عـن حممـد     : ٦/٩٢تصديق ذلك ما رواه الكليين يف الكايف        و) ١(
املطلقة تكتحل،: بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن زرارة، عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال        

لعـل اهللا حيـدث بعـد    : " ت من الثياب الن اهللا عز وجل يقول وتطيب وتلبس ما شاء   وختتضب،
.لعلها إن تقع يف نفسه فرياجعها" ذلك أمراً
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٢٥٣

الكتابةكتاب العتق والتدبري و

اإلباق باب 

:أبـو جعفـر حممـد بـن احلـسن الطوسـي قـال              :٦/٣٩٨التهذيب   -٨٠
،)١(عن أيب سعيد سهل بن زيـاد      ،عن حممد بن علي   ،حممد بن يعقوب   ]عن[

،عن عبد اهللا بن عبد الرمحن األصـم ،ن البصريعن حممد بن احلسن بن مشو  
) عليـه الـسالم  (عـن أيب عبـد اهللا    ،عن مسمع بن عبد امللك كردين أيب سـيار        

،ِهصرِيف مـِ هَذأخـ إذا ينـاراً ِداآلبـقِ ِلعـ يف ج  َلعـ ج) صلى ا عليـه وآلـه     (النيب إن:قال
.)٢(دنانريفأربعةُِهصرِِمِرييف غَهَذأخنإو


 

سـهل بـن   (وظاهره حتريـف ألن أبـا سـعيد كنيـة      ): سهل بن زياد  عن  عن أيب سعيد    (يف املصدر   ) ١(
.كما هو معروف وقد روى عنه الكليين مباشرة يف عدة مواضع يف الكايف) زياد

أي : ، وجعـل اآلبـق  تعيني العمل واألجرة: هي عقد جائز من طرفني وتصح بشرطني    : عالةاِجل) ٢(
التعاقد مع شخص لرد العبد الذي يفر من مواله، وقد حددت الرواية أجرة اجلعل بدينار لو أتى       

. بالعبد من نفس البلد وبأربع دنانري لو جاء به من بلد آخر حىت ولو من الصني
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٢٥٤

كتاب األشربة

والشرب من نفس واحد،باب شرب اِّـاء من قيام

جعفر حممد علي بن احلسني بن  وأب:٣/٣٥٣من ال حيضره الفقيه      -٨١
،لـشرب بـنفس واحـد     بعض أصحابه عن ا    الصادق وسأل:قال بابويه القمي 

وإن،أنفـاسٍ ب يف ثالثـةِ لـك فاشـر  مملوكًاك املاء ُلالذي يناوِ  إذا كان :فقال
كانراًحفاشربهدٍواحِسٍَفبن.

وهـذا احلـديث يف روايـات حممـد بـن يعقـوب             :قال الصدوق رمحـه اهللا    
.-رمحه اهللا -الكليين 
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٢٥٥

كتاب الوصايا

إن صاحب اِّـال أحق بماله ما دام حيًا باب 

جعفـر حممـد     وأبـ الشيخ الـصدوق     :٤/٢٣٢من ال حيضره الفقيه      -٨٢
بن يعقـوب الكلـيين رضـي        روى حممد :قال علي بن احلسني بن بابويه القمي     

إىل كتبـت :عن حممد بن عيـسى بـن عبيـد قـال        ،عن حممد بن حيىي   ،اهللا عنه 
بنِ علي محٍدم) رجلُ:)المعليهما الس جلَع جعلين اهللاُ  -لك شيئاً -فداك

يف يـارِ هـو باخلِ :فقـال  ؟إليـك  بـهِ  ثُأو يبع  لنفسهِ هأيأخذُ إليهِ م احتاج ثُ ،ِهمن مالِ 
ما َل  ذلك يدهِن عم خيرجه،ولو ول إلينا لرأينا أن نواسِصيقـال ،بـه وقـد احتـاج إليـهِ    ه

بشٍئ-فداكلين اُهللاعج-أوصى لك رجلٌ:إليهتوكتب:]عيسىحممد بن[
ر الوصـية   ه غيـ  إنـ  مثُـ ،هوأمـ  أبيـهِ  ِلبـ ه مـن ِق   وأوصى ألقربائِ ،ِهمن مالِ  معلوٍم

هو :)عليه السالم(فكتب ؟أجيوز له ذلك،مروأعطى من ح،من أعطىمرحفَ
.ملوته اذلك إىل أن يأتييف مجيعِيارِباخلِ
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٢٥٦

الكفّاراتكتاب األميان والنذور و

نوادرباب ال

الشيخ حممـد بـن احلـسن احلـر العـاملي     :٢٧/٣٠٢وسائل الشيعة   -٨٣
عـن   ،عن أمحد بن حممـد بـن عيـسى         ،ن حممد بن حيىي   ع ،الكليين ىرو:قال

أبـا   سـألت :عن حممد بن مـسلم قـال       ،بن عيسى عن محاد    ،حممد بن أيب عمري   
هأنكـر ويـن دعليـهِ يِعإذا ادفحيلِكيف ِسعن األخر ) عليه السالم (اِ عبدِ

عيفـاد بـأخرس يتـِ ُأ) عليـه الـسالم  (املـؤمنني  إن أمـري  :فقـالَ  ؟نـةٍ دعي بي ن للم ومل يكُ 
الـذي  ِاحلمـد :)عليه الـسالم (املؤمننيأمريفقالَ،ي بينٌةدعِومل يكن للم يند عليهِ
 مل يخرج  لألمةِين من الدنيا حتى بينتمجيعثـُ ،إليهِما حتتاجـ  :قـالَ مصحفٍائتـوني مب،

َف؟ما هذا:لألخرسِفقالَ،بهِ فأتيَفرعالسماءِه إىلرأس،أنَّوأشارِه كتاباوجلَّعز،
فأتاه،وصحيفٍةبدواةٍنرب علييا قَ:قالَمُث،ِهنبِإىل جهفأقعدهَلبأٍخيفأتِ،هائتوني بولي:قالَمُث

ــ ــ:ألخــي األخــرسِقــالَمهبمــا ثُ ــألخيــكلُْق ــهــذا بينهك وبين:)ــه علــي فتقــدم إليــه  ،)إن
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٢٥٧......................................................................والنذور والكفّاراتاألميانكتاب

الغيـبِ إال هـو عـاملُ  الـذي ال إلـه  واِ":)عليه الـسالم (املؤمنني   أمري بَتم كَ ث ،بذلك
 هادةِوالـش، الـرمحنالــرحيم الطالـبالغالــب، الـضار املُ،النـافعالــذي ،دركُاملـُ هلــك

-فـالنٍ بـنِ فـالنِ َلبـ ِقهلـَ دعي لـيس املـُ فـالنٍ بـن  فـالن  إن ،والعالنيةَ رالس ميعلَ
 أعين األخرس- وجهٍِب لبٌةوال ِط  حق ُث،"من األسبابِوال بسبٍب،جوهِمن الوَغمَلسه،

.ينه الدمفألز،فامتنع،هيشربأناألخرسرأمو
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الفصل الثالث

مستدرك روضة الكايف
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٢٦١

كتاب الروضة
علـي بـن احلـسني بـن بابويـه          جعفر حممد    وأب:١/١علل الشرائع    -٨٤

حدثنا حممد  :رضي اهللا عنه قال    )١(حدثنا علي بن أمحد بن حممد      :قال القمي
عليه (بن أبي طالب أتى علي:رفعه قالبإسنادهعن علي بن حممد ،بن يعقوب 

ين هبــا أخــربَتأنـت إنك عـن أشــياء إنـي أســألُ ،املــؤمننييــا أمـري :فقـال يهــودي)الـسالم 
عليه السالم (قال علي   ،أسلمت(:س  لين يا يهودي عما بك ال تـُ فإنـّ دا لكأحـداً صيب

 البيـتِ منـها أهــلَ أعلـم،  علــى مـا هــو األرضِهـذهِ رارِرنـي عــن قَـ  أخبِ:فقـال لــه اليهـودي،
 وعن شِهب ـ  ِدَلالوهه وأخوالـَ  أعمام،  وعـن أيطفـتنيِ الن يكـون الـشعر والـدواللّم حـم

ظوالعم والعصب، ومل سمي  ت الـسماء  ـ  وملَ ،مسـاءسم يت الـدـ ،؟نيـا نيا دومل سم يت اآلخـرة
؟آخرة، ومل سميآدم؟آدم،ومل سميت حواءوملَ،؟حواءسميالدرهوملَ،؟درمهاًمسمي

الدمل قيلَو،؟أجدرسِللفَقيلََملو،؟ينارًاِدينار؟حرمارِللحِيلَومل قِ،؟عدِلغْللب

ا مدَقو،كٍَلمإال على عاتقِال يكوناألرضِهذهأما قرار:فقال عليه السالم
يف وتِهـر احلـُ  على ظَهمقوائِوروالثَّ،ورٍَثرنِعلى قَ خرةِوالص ،خرةٍعلى ص  ِكَلذلك املَ 

.، مرت ترمجتهبن حممد بن عمران الدقاقهو علي بن أمحد) ١(
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الكايفروضةمستدرك: الثالفصل الث....................................................................٢٦٢

ِلاألسفَاليم،لمةُوالظُ،لمةِعلى الظُواليمِمقيعلى الع،والعرىعلى الّثقيم،وما يعلمحتت
ــ،)١(وجــلَّعــزاُرى إالّالثّــ وأمــا شبهــِدَلــالو ــأعمام ــه وأخوالَ ه فــإذا سبنطفــةُقجــلِالر

العظـم يكـون جـلِ الرومـن نطفـةِ  ،ِهإىل أعمامـِ الولـدِ هبشـ  جرخـ  ِمِحإىل الر  املرأةِ نطفةَ
والعصب، وإذا سبنطفـةَ  املرأةِ] نطفةُ[ق جـلِ الر  ـ ِمِحإىل الـرخرـ جشبهإىل أخوالـِ الولـدِ ه،

:مسـاء الـسماء سميتو.رقيقةٌها صفراءألّن حمواللّ لدواجلِ عرالش ها يكون طفتِومن نُ 
،ئشـ ألهنـا أدنـى مـن كـلِّ    :نيـا نيا دالـد سـميت وإمنـا  ،املـاءِ  عـدن يعين م  املاءِ مسها و ألّن

مـن أديـمِ  قلـِ ه خألنـّ آدمآدميموسـ .والثـواب فيهـا اجلـزاء    نأل آخرة اآلخرة سميتو
ـتعــاىل ب اَأنوذلــك،األرضِ عـثج   ربئيــل عليــه الــسالم وأمــرــأنهه مــن أديــمِ  يأتي
وذلـك مـن    ؛سـوداء وطينـةٍ ،غرباء وطينةٍ،محراء ةٍوطين،بيضاء ينٍةِط:يناٍتِط بأربعِ األرضِ

.ننتٍموماءٍ،رٍموماءٍ،لحٍِموماءٍ،بٍذْعماءٍ:مياٍهبأربعِهيأتيأنهرأمثم)٢(هاِنزها وحسهلِ

 ثم أمرأنه يَغفر ِنييف الّط  املاء وأدم٣(ه(ُه فلم يفضُبيدِاِنيمن الطِّل شئيحتاج
املاحلَِاملاءوجعلَ،هيف حلقِبذْالعاملاءعلَفج،نِيإىل الّطحيتاجشئاملاءِوال من،إىل املاءِ 

يف هذا املقطع يستعمل اإلمام عليه السالم الرموز الكنائية للداللـة علـى حقـائق علميـة ليـست            ) ١(
ــايعِقلُهــاومــاِللنــاِسنــضِربهاالْأَمثَــالُوِتلْــك(مبــستوى الــراوي أو الــسامع كمــا قــال تعــاىل   ِإلَّ

عن أبان بن تغلب، عـن أيب عبـد اهللا   : ٨/٨٩ق هذا الكالم ما ورد يف الكايف   ، وتصدي )الْعاِلمونَ
: هـي علـى حـوت، قلـت    : سألته عـن األرض علـى أي شـئ هـي؟ قـال          : قال) عليه السالم (

على صـخرة،  : فاملاء على أي شئ هو؟ قال: على املاء، قلت: فاحلوت على أي شئ هو؟ قال 
: فعلى أي شئ الثـور؟ قـال  : ر أملس، قلت  على قرن ثو  : فعلى أي شئ الصخرة؟ قال    : قلت

). هيهات عند ذلك ضل علم العلماء: فعلى أي شئ الثرى؟ فقال: على الثرى، قلت
. ١٣/١١١لسان العرب -ما غلُظ من األرض، واجلمع حزون، وهو ضد سهل : احلَزنُ) ٢(
)٣ (مأَدهاخلبزأِْدمماًبالكسريمخلطهأَد١٢/٨ب لسان العر-باُألد .
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.يف أنفهِننتاملُاملاءعلَوج،أذنيهيف راملُاملاءوجعلَ،ِهيف عيني

ــميتوإمنــا  سحــواءألنَّحــواءــمــا قيــلَإّنو،)١(يــوانِلقــت مــن احلَهــا خ د أجِــرسِللفَ
ــ(:وأنــشأ يقــولُ،هابيــلَأخــاهَلَتــَقيــومقابيــلُيــلَاخلبِكــمــن رأولَنِأل ومــاد اليــومأجِ
مــن أولَنأل،دعـ غــلِللبمــا قيـلَ وإّن؛د لـذلك فقيــل للفـرس أجــِ ،)٢()دمـاً النــاسَكرتـَ 
ِكرالبغلَ ب وعليه السالم  آدمذلك كان له ابنيقال موكان عشوقاً،)٣(دع

للدوكان يسوقُ  ،واب عليه السالم (بآدم( نـادى البغـلُ فإذا تقـاعس: ـ يـا مـ عقها د س
ن ر ألحمارِللحِما قيلَإّنو؛دد وقالوا ععم" ميم " الناسفرتكَ ،دعم أسم غلةُت الب َففألِ

هــا كانــت تركبووذلــك أنـه كــان هلــا محـارة  ،حــواءاحلمـار بِكــمـن ر أوّل
فـإذا قالـت الكلمــاتِ  )٤()راهوا حـ (ها يف مـسريِ ها هابيـل فكانـت تقـولُ   ولـدِ قـِرب لزيـارةِ 

 ت تقاعــست فــرتكَ وإذا ســكتَســارت احلمــارةــ النــاســالوا ح يموإمنــا ســ ،رذلــك وق
 الـده دألنـّ ،درمهــاًرهم ــارمٍّه مـن جمعــهِنفقـه يف طاعــةِ ومل يأورثـَ اــ وإّن،ه النــارمـا سمي
ــد ــاراًِدينارالـ ــ،ينـ ــه دارألنّـ ــةِ ومل يمعـــهمـــن جارِالنـ ــه يف طاعـ ــار اِنفقـ ــه النـ ــال .أورثـ فقـ

اليهودي: صدقتيا أمرياملؤمنني،ِجإنا لندمجيعما ووراةِيف التـّ صفت، ِهعلـى يـدِ  فأسـلم
.نيصفِيومَلِتحتى قُهموالزَ

 

إذا كان املقصود باحليوان أا خلقت من ضلع آدم احلي فهـذا اخلـرب كذبـه اإلمـام الـصادق عليـه           ) ١(
. ، والتحقيق يف الكالم خيرجنا عن مقصد املقام٣/٣٧٩" من ال حيضره الفقيه"السالم كما يف 

ن من الكالم متعارفـاً يف  حيوي هذا املقطع كالماً موزوناً مقفى باللغة العربية، فهل كان هذا اللو     ) ٢(
. زمن أبينا آدم عليه السالم؟ اهللا ورسوله أعلم

. إال يف هذه الرواية) معد(مل يتحدث التاريخ عن ابن آلدم عليه السالم امسه ) ٣(
. كلمة تندب ا ولدها املقتول) ٤(
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الكايفروضةمستدرك: الثالفصل الث....................................................................٢٦٤

ــد الوهــاب  :١عيــون املعجــزات-٨٥ ــن عب احملــدث الــشيخ حــسني ب
حدثين أبو :قال)٢(حدث أبو احلسني أمحد بن احلسني العطار:قال)١(الشعراين

حدثين على بـن    :قال) الكايف(جعفر حممد بن يعقوب الكليين صاحب كتاب        
،)٣(ءبـن رزيـن القـالّ   ]العالء[عن ،عن احلسن بن حمبوب   ،إبراهيم بن هاشم  

عن جـده احلـسني بـن علـي         ،عن أبيه ،عن الباقر ،)٤(]ارل بن يس  يالفض[عن  
هـروانِ النأهـلِ تـالِ مـن قِ ) عليـه الـسالم  (املـؤمنني أمريعجملا ر:قال) السالم همعلي(

فلما وافى ناحيةَ،نيت بغدادبومل يكن يومئذٍالعراقِ أعمالِو على النهرواناتِ  أخذَ
ــصــلّ)٥(راثــاب الظُّاسِى بالنوهــرولــواحروبابــلرضِأخلــوا يف د العــصرِقــد وجبــت صــالة،

املرتـضى  للـشريفني كـان مـشاركاً   القرن اخلـامس،   من أعالم هو الشيخ حسني بن عبد الوهاب       ) ١(
وهـو والـشيخ الطوسـي يرويـان عـن      خ كأيب التحـف املـصري وأمثالـه،     يوالرضي يف بعض املشا   

عيـون  (معـول عليـه يف احلـديث وكتابـه     رجـل  والهارون بن موسى التلعكربي بواسـطة واحـدة،    
من مصادر حبـار األنـوار للمجلـسي واعتمـد عليـه الـسيد هاشـم البحـراين يف مدينـة                 ) املعجزات

-يهتـف بـه ويـشيد بـذكره    ٣٣٤ص ٣يزل العالمـة النـوري يف خامتـة املـستدرك ج       املعاجز ومل 
. ٥مقدمة كتاب عيون املعجزات ص: أنظر

. مل نعثر على ترمجته) ٢(
هـو املوافـق للمقـام بداللـة الـراوي       ) العـالء (وهـو وهـم، ولعـل       ) احلسن بن رزيـن   (يف املصدر   ) ٣(

. واملروي عنه
عريب، بصري صميم، ثقة، روى عن أيب جعفـر وأيب  أبو القاسم، (هدي النل بن يسار    يالفضهو  ) ٤(

، وكـان مـن   ٣٠٩النجاشـي  -]) ه١٤٨أي قبل سـنة   [عبد اهللا عليهما السالم، ومات يف أيامه      
. اخلواص املنتجبني

)٥ (حملة كانت يف طرف بغداد يف قبلـة الكـرخ، وكـان هلـا جـامع مفـرد تـصلي فيـه                     : القصرب: راثاب
، وهـو اليـوم   ١/٣٦٢معجم البلـدان  -خرب عن آخره، وكذلك احمللة مل يبق هلا أثر  الشيعة وقد 

. عامر حبمد اهللا تعاىل
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 فصاح املسلمون: يا أمري  املـؤمنني!   ـ  هـذا وقـتصرِالع  ـ قـد دَلخ،  فقـال أمـري عليـه  (املـؤمنني
ال حتـلُّ و،الرابعـةِ متـام عليـهِ وهبـا ثالثـاً  اُفسهبا وقد خ خمسوف رضأهذهِ:)السالم
هـو  ،نعـم :نـافقون املُفقـالَ ،صلِّفليصلييأنمنكم رادفيها ومن أ صليي أنلوصيٍ

ـــ  قتـــلُ يوصليال يـــ  ـــ ،صليمـــن ييعنأهــــلَونهـــروانِ الن، ـــ فقـــال جُةويري ــــبـــنسهر م
فتبعتُ:)١(بديالعو فارسٍ ِةمئيف   ه ِو :قلـتال أُا  ي ه صـالتِ ال قلدتـُ إوهـو صـلي أو يـصلي

٢(اليوم(،قال]و :]ويريةجسارأمري املؤمنني)عليه السالم (طـَ َقإىل أنأعتـدلت و،بابـلَ رض
ُث روبِللغُ الشمسم وتغاباألفُامحرق،فالتفتإيلاملُأمريقـالَ و)عليـه الـسالم  (ؤمنني:

 هاتِ،ويريةيا ج املاء إليهِفقدمتأفتوض)٣(اإلداوةذّأ:قالَثمنويريةيا ج، فقلـت  يـا أمـري
ــ ــمــا و:ؤمننياملُ جــب ــه الــسالم (فقــالَ،بعــدشاءالعِ ــنذّأ:)علي صرِللع،فــسييف نَفقلــت:

،نـت فأذّالطاعـةُ ولكـن علـي  مسبـت الـش  صر وقـد غر  للعـ  نذّأ)٤(]كيف يقـول  [
ــ :فقــالَ ه منطــق كأنّــ بكــالمٍ كــت شــفتاه  إذ حتريف اإلقامــةِ أنــا وإذا ،م ففعلــت أقِ

هـا  يف مركزِحتـى وقفـت  عظـيمٍ ريرٍبـص ت الـشمس عـ فرج،ا هـو فهم مـ  أمل   اخلطاطيفِ
ــو)عليــه الــسالم(فقــاممــن العــصرِ كبينا وراى فــصلّصــلّورءــ،ه ــفلم ــمــن َغرا فَ التهِص

بإحـضارهم أمـر من ثقاته العشر الذين وهومن أصحاب موالنا أمري املؤمنني صلوات اهللا عليه     () ١(
) اب الرسـائل يف كتاب كشف احملجة عن الكلـيين يف كتـ        ] ابن طاووس [ومساهم، كما رواه السيد     

، ووصفه بضعف اليقني يف الروايـة ال ينـايف إخالصـه      ٢/٢٤٨مستدركات علم رجال احلديث      -
. وحبه ألهل البيت عليهم السالم ألن اإلميان درجات

أي جعلتها قالدة يف عنقه ليتحمـل مـسؤوليتها أمـام اهللا تعـاىل، وهـذا للمعـصوم عليـه الـسالم           ) ٢(
. جائز وصحيح

. ه ماء يستعمل للتطهريإناء صغري في) ٣(
. ٦٨أثبتناها من كتاب الفضائل البن شاذان القمي ص) ٤(
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نأذّ:وقـال إيلفالتفـت جـوم كت النواشـتب ،توغابـ  ستٍيف َطـ   راجها ِسـ  عت كأنّ وقَ
يا ضَشاءِالعِأذاناليقنيِعيف.

 

عز الدين أبو حامـد بـن هبـة اهللا بـن            :٢/١١٧البالغة جشرح   -٨٦
روى حممد بن :قال)١(املدائينعتزيلاملحممد بن حممد بن احلسني بن أيب احلديد        

قيـب غـارةِ  استصرخ أمري املؤمنني عليه السالم النـاس ع   :قال يعقوب الكليين 
هأعمالِ على أطرافِ )٢(هريبن قيس الِف   حاِكالض، فتقاعد  وا عنـه،  همفخطـب،

...اكممن قاسقلبوال اسرتاح،عاكممن دت دعوةما عز:فقال

رويت اخلطبـة  و،ذكر ابن أيب احلديد املعتزيل هذا املقطع فقط من اخلطبة (
يف ــج البالغــة هـذا نــصها املنقـول   و،املطــولوعديــدة منـها القــصري بألفـاظ 

١/٧٤:

ــةُلنـــاسهـــا اأي ــةُاملُ.همأبـــدانُاتمعـ ــم يـــكالم.أهـــواؤهمختلفـ موهي الـــصكـ
الــصوفعلُ،البطمــع فــيكُ كــم يم األعــداء،ــالسِتقولــونيف اكيــتوكيــت،

، ونشأ ـا، وتلقـى عـن شـيوخها، ودرس املـذاهب      ه٥٨٦ولد باملدائن يف غرة ذي احلجة سنة   ) ١(
الكالميــة فيهــا، مث مــال إىل مــذهب االعتــزال منــها، وكــان الغالــب علــى أهــل املــدائن التــشيع  

٦٥٥وقد اضطرب املؤرخون يف تاريخ وفاته، فذكر بعضهم أنه توىف يف سنة      ،  ةوالتطرف واملغاال 
أنه توىف قبل الدخول التتار بغداد بنحو سبعة عشر يوما، وكـان دخـوهلم إليهـا             بعضهمونقل  ،  ه

. ١/١٧مقدمة شرح ج البالغة -ه ٦٥٦يف العشرين من احملرم سنة 
] كـان مـن جـالوزة معاويـة    [،  يف صـغار الـصحابة     عداده. الضحاك بن قيس بن خالد، الفهري     ) ٢(

وهو الذي صلى عليه، وبقي والياً على دمشق حىت هلك يزيد، قتل يف وقعة مرج راهط يف سـنة        
. ٣/٢٤١سري أعالم النبالء -ه٦٤
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  ١(يـاد  يـدي حِ م حِقلـتُ القتـالُ فـإذا جـاء( .  مـا عـز مـن دعـاكُ  ت دعـوة  م وال اسـرتاح قلـب
.الـذليلُ الـضيم ال مينـع ،)٣(ِلاملطـو ينِذي الـد اعدفـ .)٢(بأضاليلَ أعاليلُ .من قاساكم 

ــ وال يُكدرــاحلــق بعــدي إمــامٍومــع أي.منعــونكــم تَبعــد دارِدارٍأي.دإال باجلِ
ــاتلونُت ــرور.قــ ــوه واِاملغــ ــازَ .مــــن غررمتــ ــن فــ ــازَ ومــ ــد فــ ــم فقــ ــسواِبكــ هم بالــ

ُقال أصـد واِأصـبحت ،)٥(لٍناصـ ومن رمى بكم فقـد رمـى بـأفوقَ       .)٤(األخيبِ
مـــــا ؟كممــــا بـــــالُ .بكـــــمالعــــدو وال أوعـــــد.كميف نــــصرِ وال أطمـــــع.كمقــــولَ 

.مـن غـري ورع  وغفلـةً ،بغـري عمـلٍ  أقوالً .كمأمثالُ رجالٌ القوم ؟كمما طب  ؟دواؤكم
.)يف غري حقِوطمعاً

:القـ  )٦(احملدث الشيخ حممد باقر السي     :٥٧/٢٢٢حبار األنوار    -٨٧
قـال الـشيخ حممـد    :)رمحـه اهللا ()٧(وجدت خبط الشيخ حممد بن علي اجلباعي  

. كلمة يقوهلا اهلارب) ١(
. أي تتعللون بأباطيل ال أساس هلا) ٢(
. ن املطول غرميهأي تدفعون احلرب كما يدفع صاحب الدي) ٣(
. أي السهم الذي ال حظ له) ٤(
. هو السهم الذي ال نصل له، فال يثبت يف وتد وال يصيب مقتالً) ٥(
حتمــل هــذه الروايــة بالوجــادة يف أربــع طبقــات يوجــد الــشك يف قلــب الباحــث احملقــق حــول    ) ٦(

ري بالسي، وهـذا  حممد باقر بن حممد تقي بن مقصود علي الشهمصداقيتها، والشيخ السي هو     
يف وقته يف علم احلديث وسائر العلوم، شيخ االسالم بـدار الـسلطنة أصـفهان،          الشيخ كان إماماً  

وهو الذي روج احلديث ونـشره     . رئيسا فيها بالرئاسة الدينية والدنيوية، إماما يف اجلمعة واجلماعة        
.٢/٣٨٨طرائف املقال -ه١١١١، تويف سنة وال سيما يف الديار العجمية

شيخ الـ هو الشيخ اجلليل مشس الدين جد    : حممد بن علي بن احلسن بن صاحل اجلباعي اهلمداين        () ٧(
. ٧/٢٢٢مستدركات علم رجال احلديث-) كثرياًلسيروى عن خطه ا. البهائي

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الكايفروضةمستدرك: الثالفصل الث....................................................................٢٦٨

وجدت :)٢(وجد خبط مجال الدين بن املطهرإنه )قدس اهللا روحه()١(بن مكي
رقعـة عليهـا مكتـوب خبـط عتيـق مـا          وجـدت  :قـال )رمحـه اهللا  (خبط والدي   

األجل العـامل عـز   به الشيخ   )٣(بسم اهللا الرمحن الرحيم هذا ما أخربنا       :صورته
الدين أبو املكارم محزة بن علي بن زهرة احلسيين احلليب إمـالء مـن لفظـه عنـد            

مينـةً ه يلتفـت رأيتـ و -٥٧٤سـنة    وقـد وردهـا حاجـاً      -نزوله باحللـة الـسيفية      
ملـدينتكم هـذه فـضالً      أنّ إنـين ألعلـم    :قـال  ،ذلك ه عن سببِ  فسألت ،ويسرةً
عن جعفـر بـن حممـد بـن     ،عن أبيه،ين أيبأخرب :قال ؟وما هو  :قلت .جزيالً
عـن ابـن أيب   ،عـن أبيـه  ،حدثين علـي بـن إبـراهيم   :عن الكليين قال ،قولويه

مـوالي صـحبت :قـال )٥(ةباتـ عن األصبغ بن ن،عن أيب محزة الثمايل ،)٤(عمري
أمري إىل صّفعليه السالم عند ورودِه    املؤمننيني  ٦(علـى تـل عريـر   وقـد وقـف( إىل أومـأ ثـم

حمـدثاً الشيخ مشس الدين أبو عبد اهللا الشهيد حممـد بـن مكـي العـاملي اجلـزيين كـان فقيهـاً       (هو  ) ١(
ــاًجام ــات، ع ــات والنقلي ــون العقلي ــة   ه٧٨٦ت لفن ــاب اللمع ــه كت ــشهيد األول ول ــرف بال ، يع

.١/١٨١أمل اآلمل -) الدمشقية
، احللّـي بالعالّمةاملعروفالدينمجال،األسدياملطهربنعليبنيوسفبناحلسنهو الشيخ   ) ٢(

.تقدمت ترمجته
. املزار، وهذه الرواية غري مذكورة يف كتابهالكالم هنا للشيخ حممد بن جعفراملشهدي صاحب كتاب) ٣(
. حممد بن أيب عمري ال يروي عن أيب محزة الثمايل إال بواسطة) ٤(
من خواص أمري املؤمنني عليه الـسالم وصـاحب شـرطته     : ة ااشعي الكويف  باتاألصبغ بن ن  هو  ) ٥(

ث وعمـر طـويالً بعـده،    وأحد ثقاته العشرة، الزمه من نعومة أظفاره وروى عنه مئـات األحاديـ            
اعتقلته السلطات األموية يف الكوفة عقيب استشهاد مسلم بن عقيل عليه السالم، تويف بعد سنة             

.على األرجحه١٠٠
. أي تل مفرد ويف بعض النسخ عزيز) ٦(
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مةٍأج  وأي مدينةٍ مدينةٌ :وقالَ،والتلِّ بابلَ ما بني!لهفقلت:  تـذكُ أراكَيـا مـوالير
لكــن ســتكون مدينــةٌو،ال:فقــال؟هــاوامنحــت آثارههنــا مدينــٌةأكــان،مدينــةً

همأحـد لـو أقـسم  أخيارهبا قوميظهر)١(من بين أسدٍهنا رجلٌمديالسيفيةُهلا احللُة  يقالُ
ِعلى األبرقسمه.

:احملدث الشيخ حممـد بـاقر الـسي قـال         :٥٧/٢١٢حبار األنوار    -٨٨
إىل علـي بـن موسـى       )٢(إىل حممد بن يعقـوب الكلـيين بإسـناده         وروي مرفوعاً 

يهــا وحوالَ)٣(مم بقُــفعلــيكُنَتالفِــلـدان ت البمــإذا ع:الرضــا عليــه الــسالم قــال
.نهاعرفوعمالبالءفإن،يهاونواحِ

علي الفضل بـن احلـسن   وأب:٢/١٦٨إعالم الورى بأعالم اهلدى    -٨٩
عـن أمحـد بـن    ،عن عدة مـن أصـحابه  ،]أي الكليين [وعنه  :قال )٤(الطربسي

، اختط مدينة بني بغـداد والكوفـة   ه٥٠١املقصود به سيف الدولة األسدي الناشري املتوىف سنة     ) ١(
، وهذا الرواية إمنا ظهرت ٢/٤٩٠وفيات األعيان -فعرفت باحللة السيفية نسبة إليه     ه٤٩٥سنة  

. بعد متدين احللة واهللا العامل بصحة صدورها عن اإلمام عليه السالم بعد ما علمت من حاهلا
ــهي إىل ٥٧/٢٢٨يظهــر مــن موضــع آخــر يف البحــار  ) ٢( ــن ســعد القمــي  (أن اإلســناد ينت ســعد ب

. ه٢٢٠صحاب اإلمام الرضا عليه السالم، والذي كان حياً حبدود من أ) األشعري
وا آبار ليس يف ، وأول من مصرها طلحة بن األحوص األشعري     مدينة معروفة يف إيران،   : قم) ٣(

، ومل تـزل قـم مـذ أسـست معقـالً           ٤/٣٧٩معجم البلـدان    : راجع -األرض مثلها عذوبة وبرداً   
بشكل فاعل يف حفظ فقه أهل البيـت علـيهم الـسالم ونقلـه     للشيعة ورواة احلديث الذي سامهوا  

. إىل األجيال الالحقة
ثقة فاضل ديـن عـني، لـه تـصانيف     . أمني الدين أبو علي الفضل بن احلسن بن الفضل الطربسي       ) ٤(

تـويف سـنة   جممع البيان يف تفسري القرآن، الوسيط يف التفسري، إعالم الورى بأعالم اهلـدى،             : منها
. ٢/٢١٦اآلمل أمل-ھ٥٤٨

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الكايفروضةمستدرك: الثالفصل الث....................................................................٢٧٠

عــن حيــان ،)٣(عــن عبــد اهللا بــن القاســم ،)٢(عــن أبيــه،)١(حممــد بــن خالــد
تدِهشـ :قـال )٦(عـن أيب الطفيـل    ،)٥(عن داود بن سليمان الكناين     ،)٤(السراج

جازَنة  كرٍأبي ب يوممات،ِهوشدتعمِحرنيويِبعِلوعيجـ فأقْ،ناحيـةً السَلبـ يودِهي
ميــٌلجِثليــهِعِحــيــابــ-سان وهوــِدَلــمــن وهارون-ــتَّــح بــنرمــعأسِعلــى رامى قَ
رمـ أ عأطـَ َطَف؟مِهنبـي م وأمـرِ ِهكتـابِ ِباألمـةِ هـذهِ مأعلـَ أنـت  ،ؤمننياملُ يا أمري  :فقالَ ابِطَّاخلَ
رأسه، فأعاد لـَ  قالََف ،ولَالقَ ليهِعه ـ عمر:لـِ وذلـِ ملـَ الَقـَ َف؟كي جِإنِّـ :ه ئـتِلرتـاداً ميفـسِ ن،

أرِ،يينِي دِ ِف اًاكّش ـ احلُيـدلـُ وأطْ،َةجبالب لـَ الَقـَ َف.رهـانهـ عمر:ونـَ دك  هـذا الـشاب،

أمحد بن حممد بن خالد بن عبد الرمحن بن حممد بن علي الربقي أبو جعفـر أصـله كـويف، وكـان              ) ١(
-ھ٢٧٤، تاحملاسـن : ، منـها وصنف كتبـاً . ثقة يف نفسه، يروي عن الضعفاء واعتمد املراسيل       

. ٧٦رجال النجاشي 
.ينسب إىل برقة رود قرية من سـواد قـم  أبو عبد اهللا،  حممد بن خالد بن عبد الرمحن بن الربقي،       ) ٢(

رجـال النجاشـي   -وعلـوم العـرب   باألخبـار حسن املعرفـة  وكان ضعيفا يف احلديث، وكان أديباً  
٣٣٥ .

كذاب، غال، يروى عن الغـالة،  : (٢٢٦هو احلضرمي املعروف بالبطل، فال عنه النجاشي ص       ) ٣(
).ال خري فيه، وال يعتد بروايته

. ولعله تصحيف) بن السراجحنان: (يف الكايف) ٤(
. جمهول، ويف بعض النسخ الكسائي) ٥(
عامر بن واثلة بن األصقع الكناين أبو الطفيل، من أصحاب رسـول اهللا وأمـري املـؤمنني واحلـسن              ) ٦(

بـل أدرك البـاقر والـصادق صـلوات اهللا عليهمـا      . واحلسني وعلي بن احلسني صلوات اهللا علـيهم    
. أو عام اهلجرة وأدرك من حياة النيب صلى اهللا عليه وآله مثان سنني       ولد عام أحد    . وروى عنهما 

وهـو  . ھ١١٠وقيل سـنة  . ھ١٠٠وتويف سنة . وشهد مع أمري املؤمنني عليه السالم مشاهده كلها     
مـستدركات علـم   -وأبوه واثلة مـن الـصحابة     . آخر من مات ممن رأى النيب صلى اهللا عليه وآله         

. ٤/٣٢٤رجال احلديث 
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وأشؤمِاملُ إىل أمِري  ارعليهِ نني السالغُالََقَف المالم:ومالََق؟ذان هعمر:هذا عليأبـي  بن
ــابــن،الــبٍَط عمِســولِرــ،ا ــِنسوأبــو احلَ ــِنيسواحلُ ابنــي ر ِولِسوزَ،اــِباطمــةََفوج ِتن
ِسولِرا،وأعلمتابِبالكِِساالننةِوالس.

( :لـيٍّ عهلـَ فقالَ؟ذلكَكأنت:هَلفقالَالمالسعليهِ ليٍّإىل ع  المالغُ َلأقبَف :الََق
عليِهؤمننياملُأمريمسبَتَف.دةٍوواحِالثٍوثَالثٍن ثَعكَلأسأَأنأريد:المالغُالََق.)معَن

المِالس يا  (:الََقوهونِاري،ما منعكـ :ولَُقَتأنسالَقـَ ؟)اًبع: أسـألُ أريـدك الثٍثـَ عـن،
.مالِم عـ يكُِفيسه لَأنَّتمِلعنمهَلعَتمَلوإن ،نهعدا ب مع كألتُس نهَتمِلع إنَف
ن عـ كبتُا أجأنَنِئَل،هدبعالذي تَك باإللهِي أسألُفإنِّ(:المالسليهِعننيؤمِاملُأمري الََق

( :قـالَ .ذاكَإال لـِ ئـت ا جِمـ :قـالَ ) ؟يـين يف دِ نَلخدتـَ ولَ كينـ ِد نعدَتَل سألُا تَ م لُِّك
.)لْسَف

ِلوأو؟يِهــةٍطــرَقأياألرضِجـهِ لــى وعترطـَ َقمٍدرةِطْــَقِلن أوي عـ ِنرِبأخَفــ:قـالَ 
أياألرضِجــهِعلــى وزتـَ اهرٍجشــِلأوو؟يهـِ نيٍعــأياألرضِجــهِى وت علـ اضَــَفنيٍعـ 
شرٍج هقالََف؟وليهِعالسالم:)يا هونٍاري،قولَُتم فَا أنتُأمون:َقُلأو طـَ َقةٍطـرر جـهِ ت علـى و

ذلكواءوحثتمَطيثحهلكنو،ذلكَكيسَلو،ي آدمنابدأحَلِتُقيثحاألرضِ
اليت نيالعاألرضِجهِاضت على وَفنيٍعَلأوإن:ونولُُقَتم فَا أنتُوأم.يهاابندِلَتأن بلََق
تـاه َفوسى وليها معفَقاليت وياةِاحلَنيها علكنو ،ذلكَك وه ليسو ،ِسقدِاملَ يتِبِب

ومعهما الناملالِونَفحفيها فََطَقسِيحيوهذا املاءال يصيبمإالتاًيِيحي.

ولُُقَتم فَ ا أنتُ وأمون:إنَلأوشاهتَرٍجزاألرضِجهِعلى و ت الـيت كانـَ  جرةِالـش
مـن  تطـَ هبِالـيت أُ ُةخلـَ هـا الن نولكِ،ذلكَكوهليسو ،المالس عليهِ وٍحَن فينةُنها س ِم
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واِقتدصـ :الَقـَ َف.)خـلِ النن أنـواعِ رى مـِ مـا تـَ  لُّكـُ عرفَّـ نـها تَ ومِةوجالع يوهِ ِةناجلَ
  الذي ال إله إال هي ألجِإنِّ،ودِبُتذا يف كُهأبي هعليـهِ ارون الـسِكالمتـُ تابـ ِبهِهِدي

.)١(المالسوسى عليهِي ممعوإمالءِ

ن أئمـةِ مـِ هعـد بمكـَ دٍمـ حمياءِن أوصـِ عـ رخـ األُالثِن الـثَّ ي عـ رنـِ أخبِ :الََق مُث
و؟دلٍعأيننزلُم؟نةِي اجلَِفهومنُكيساكِوناًنمعهيا (:قالََف؟ِهِلنزِيف مهوٍناري،

ِلإنمــدٍح ــةَاًيصِـــ ورشي عـــاثنـــ مـ ال و،مهَلَذن خـــ مـــذالنخِـــ مهرُضال يـــ،لٍدعـــ أئمـ
وحِستَيشـ  الفِِخِل ونـ  مَفالَن خـ وإنَّ ،مهـ  هم أرسب بـالِ ن اجلِمـِ ينِيف الـدي يف واسـِ الر

هـا اُ رَكن الـيت ذَ دعِةنيف جموسلَّوآلهِعليهِ ى اُ صلَّ دٍمحم نمسكَو ،األرضِ
عز لَّوج َغورها بِسِهِدي،ومعهأولئِِهِنسكَيف ماالثناكـ عشرالعـ :الَقـَ َف.)ولِدصدقت

ِوا الذي ال إلهإال هي ألجِإنِّ،ودـ  ِبتـُ ذا يف كُهأبـي هِكارونتـُ تابـ ِبهوإمـالءِ ِهِدي
عم وسى عليهِ ي مالسرنِأخبَِف:الََق.المي عاحِن الوَك:ِةدم يعيشِصويمحدٍمبعد؟ه
وهل يموت؟ُلقتَأو ي

بضريـ مثـُ ،يومـاً صنقُال يـ وومـاً يزيـد ال ي ةًنس الثنيَث هعدب يشِعي ،يونٍارهيا  (:فقال
ــِمــِههــذِبضََّخــُتَف(ِهِتــحيإىل لَِأوأومــ،ِهِنــرعلــى قَهديــعَضــوو) نــاهاهربةًَضــ الََقــ.)ذان ه:

،لهال شريكهوحدإال اُال إلهأندأشه:الََقو)٢(هيجستُِكعَطَقويونِهلارا صاحَف

إىل هنا غري موجودة يف الكايف، وقـد روى   ..) يا هاروين أما أنتم فتقولون    (قوله عليه السالم     من) ١(
، ويظهـر أن  ١/٥٢٩الكليين بعض هذا احلديث يف باب النص على األئمـة االثـين عـشر، الكـايف           

. شيخنا الكليين حذف شطراً من احلديث ال عالقة له مبوضوع الباب
وقـد تكـرر ذكـره يف    . )احلزام(يظ يشده الذمي فوق ثيابه دون الزنار خيط غل: ستيج، بالضم الكُ) ٢(

. كستج: ، باب٣/٤٦٣تاج العروس -"سيت كُ" كتب الفقه، وهو معرب 
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 وأشـهدأنمـ حداًمع بـدهســولُوروأنَّـ هكصـِ ويِسـولِ رُصــلَّاوســلَّوآلـهِ عليـهِ ى ام
يِغنب فاقَوال ُت  فوقََت ي أن ُت وأنظَّعستَوال تُمضعثـُ :]أبو الطفيـل [قالَفـ مى بـهِ َضم

ِلععليهِيالسالمَفِهِلنزِإىل ملَّعمهعالِممينِالد.

ــوامل العلــوم  -٩٠ ــة  " ٩٣٠/ ٢ع ــشيخ عبــد اهللا  :"احلاشــية الثاني ال
تفــسري (البحــراينّ صــاحب الــسيد هاشــموجــدت خبــط:]قــال[)١(البحــراينّ

الشيخ حسن بن الشهيد عن ،)٣(البحراينّسيد ماجدعن أستاذه ال،)٢()الربهان
علي بن هـالل  عن،)١(عن احملقّق الكركي،)٥(عن املقدس األردبيلي،)٤(الثاين

فاضل حمدث متتبع خبري نقاد، له تنسيق جيد يف ترتيب األحاديـث  عبد اهللا بن نور اهللا البحراين،    ) ١(
عـوامل  (لـه  . أ عليه عشرون سنة وله منه إجازة احلـديث        من تالمذة العالمة السي، قر    . وتبويبها

مقسم علـى مائـة كتـاب يف مائـة وتـسعة وعـشرين جـزءا، مـأخوذ مـن كتـاب              ) العلوم واملعارف 
. ھ١١٣٠، تويف سنة ٣٨تالمذة السي ص-مع تنظيم دقيق) حبار األنوار(أستاذه 

لـي بـن سـليمان بـن ناصـر املوسـوي       لسيد هاشم بن سليمان بن إمساعيل بن عبد اجلـواد بـن ع    ا) ٢(
وعن رياض العلماء رأيـت نـسبه علـى ظهـر بعـض كتبـه ينتـهي إىل              . الكتكتاين التوبلي البحراين  

وفاتـه يف اللؤلـؤة تـويف سـنة     . السيد املرتضى علم اهلدى املنتهي إىل اإلمـام موسـى بـن جعفـر ع        
طويل يف روايـة احلـديث،   ، حمدث جليل له باع ١٠/٢٤٩أعيان الشيعة  -يف قرية نعيم  ھ١١٠٧

. ألف موسوعات ضخمة منها غاية املراد، مدينة املعاجز، تفسري الربهان وغريها
شـهر رمـضان   ٢٠تويف عند غروب الشمس مـن يـوم الـسبت    قيل إنه ماجد بن هاشم البحراين    ) ٣(

، ومل يعرف أنه أسـتاذ للـسيد هاشـم البحـراين          ١/٤٥٩تراجم الرجال    -يف شرياز ھ١٠٢٨سنة  
. السيما والفارق بني وفاتيهما يناهز الثمانني عاماً

الشيخ مجال الدين أبو منصور احلسن بن الـشيخ زيـن الـدين بـن علـي بـن أمحـد الـشهيد الثـاين             ) ٤(
مجاعـة مـن تالمـذة أبيـه منـهم الـشيخ حـسني بـن عبـد الـصمد           ]عنـه [يـروي   العاملي اجلبعـي،  

.١/٥٧آلمل أمل ا-) ه١٠١١، تويف يف احملرم سنة العاملي
عظـيم الـشأن جليـل القـدر      ثقـة ورعـاً    عابـداً  مـدققاً  كان فاضالً . أمحد بن حممد األردبيلي   (هو  ) ٥(

!
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٢(اجلزائري(، صاحب كتاب عن أمحد بن فهد احللّي)  ة الـداعيـدعـن ،)٣()ع
   بن اخلازن احلائري ابـن الـ    ،)٤(الشيخ علي شهيد عن الشيخ ضياء الـدين علـي

عـن فخـر   ،)٦()اللمعـة الدمـشقية  (أبيه الـشهيد األول صـاحب   عن،)٥(األول
،)٧()شـرائع اإلسـالم  (العالّمة احللّي، عن خاله حمقّق احملقّقني احللّي، عن أبيه

"
تـويف يف شـهر   . ، وحديقـة الـشيعة  األحكـام تفسري آيـات  : لشيخنا البهائي، له كتب منها     معاصراً

. ٢/٢٣أمل اآلمل -) ه٩٩٣صفر سنة 
وقـد زاد  ه٩٣٧وكانـت وفاتـه سـنة     : العاملي الكركـي   لشيخ اجلليل علي بن عبد العايل     ا(هو  ) ١(

يروي عن الشيخ مشس الدين حممد بن داود عن ابن الشهيد عـن أبيـه وقـد            .عمره على السبعني  
. ١/١٣١أمل اآلمل -) أثىن عليه الشهيد الثاين يف بعض إجازاته

اب الـدر الفريـد يف   لـه كتـ  ،متكلمـاً كـان فاضـالً  . الشيخ زين الدين علي بـن هـالل اجلزائـري       () ٢(
التوحيد، يروي عن الشيخ أمحد بـن فهـد، ويـروي عنـه الـشيخ علـي بـن عبـد العـايل العـاملي                     

.٢/٢١٠أمل اآلمل -) الكركي
، ت ثقة جليل القـدر، لـه كتـب منـها املهـذب وعـدة الـداعي       : أمحد بن فهد احلليمجل الدين   ()٣(

.٢/٢١أمل اآلمل -) ه٨٤١
من تالمذة الشهيد، يروي عنه أمحد بن    كان فاضالً . بن اخلازن احلائري   الشيخ زين الدين علي   () ٤(

.٢/١٨٦أمل اآلمل -) فهد احللي
ثقـة،  ،جليـل القـدر  علي بن حممد بن مكي العاملي اجلزيين، وهـو ابـن الـشهيد، كـان فاضـالً             () ٥(

-) زيينيروي عن أبيه وعن بعض مشائخه، ويروي عنه الشيخ حممد بن داود املؤذن العاملي اجلـ        
.١/١٣٤أمل اآلمل 

روى عن الشيخ فخـر الـدين   ، الشيخ مشس الدين أبو عبد اهللا الشهيد حممد بن مكي العاملي اجلزيين     () ٦(
. ١/١٨١أمل اآلمل - ) ھ٧٨٦، تويف بن العالمة، وعن مجاعة كثريين من علماء اخلاصة والعامة

: احلـسن بـن سـعيد احللـي، لـه كتـب منـها       جنم الدين أبو القاسم جعفر بن احلسن بن حيىي بـن     () ٧(
، ت ابـن داود احللـي و مـن تالمذتـه العالمـة      ،  يف مـسائل احلـالل واحلـرام       اإلسـالم كتاب شرائع   

. ٢/٤٨أمل اآلمل -) ھ٦٧٦
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عـن أيب    ،)٢(عن أستاذه حممـد بـن إدريـس احللّـي          ،)١(ابن منا احللّي   أستاذهعن  
ابـن شهرآشـوب   أسـتاذه عـن  ،)٣()ملناقـب الثاقب يف ا(محزة الطوسي صاحب 

ــب آل أيب طالـــب(صـــاحب  ــاحب ،)٤()مناقـ ــن الـــشيخ الطربســـي صـ عـ
،عن أبيـه الـشيخ الطوسـي       ،ابن الشيخ الطوسي   أستاذهعن   ،)٥()االحتجاج(

الشيخ الكلـيين صـاحب   أستاذهعن ،عن ابن قُولويه القمي،عن الشيخ املفيد
عـن أبيـه   ،)تفـسري القمـي  (هاشم صـاحب  إبراهيم بنعن علي بن،)الكايف(

عـن قاسـم بـن حيـىي     ،نـصر البزنطـي  عـن حممـد بـن أيب   ،إبراهيم بـن هاشـم  
عـن  ،اجلُعفـي عـن جـابر  ،)٧(عـن أبـان بـن تغلـب    ،عـن أيب بـصري  ،)٦(الكويفّ

الشيخ جنم الدين جعفر بن حممد بن جعفر بن هبة اهللا بن منا احللي، يـروي عنـه الـشيخ كمـال              () ١(
.ھ٦٤٥، ت٢/٥٤أمل اآلمل -) الدين علي بن احلسني بن محاد

يروي عـن خالـه   ، ه٥٩٨، ت يف آخره من كتب املتقدمني وأصوهلم  ىروله كتاب السرائر يف الفقه      () ٢(
.٢/٢٤٣أمل اآلمل - ) مه أيب جعفر الطوسيأيب علي الطوسي بواسطة وغري واسطة وعن جده أل

أمـل اآلمـل   -)ي املـشهدي لشيخ عمـاد الـدين أبـو جعفـر حممـد بـن علـي بـن محـزة الطوسـ             ا() ٣(
.، من أعالم القرن السادس٢/٢٨٥

كتـاب  : لـه كتـب منـها   املازندراين السروي،بشهر آشو الشيخ رشيد الدين حممد بن علي بن        () ٤(
. ھ٥٨٨، ت٢/٢٨٥أمل اآلمل -) مناقب آل أيب طالب، كتاب مثالب النواصب

تـاب االحتجـاج علـى أهـل اللجـاج،     أبو منصور أمحد بن علي بن أيب طالـب الطربسـي، لـه ك         () ٥(
.٢/١٧أمل اآلمل -) ، يعترب شيخ ابن شهر آشوب صاحب كتاب املناقبحسن كثري الفوائد

علي السالم وثقه مجاعـة منـهم الـسيد    من أصحاب الرضاالقاسم بن حيىي بن احلسن بن راشد،  ) ٦(
.١٥/٦٨معجم رجال احلديث -اخلوئي 

موىل، عظيم املرتلة يف أصـحابنا، لقـي علـي    يد البكري اجلريري،بان بن تغلب بن رباح أبو سع     أ) ٧(
.بن احلسني وأبا جعفر وأبا عبد اهللا عليهم السالم، روى عنهم، وكانت له عنـدهم مرتلـة وقـدم            

. ١٠النجاشي ص-ھ١٤١ت
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جابر بن عبد اهللا األنصاري فاطمَة أنّها: قال،)١(الصحايب قالتمسعت:

:فقلـت ،يـا فاطمـةُ  عليـك المالـس :فقـالَ األيـامِ يف بعـِض   اِ أبي رسـوُل   علي دخلَ
عليك قالَ .السالم:  أعيـذُ :فقلـت لـه  .)٢(عفاًيف بـدني ضُـ  إني أجد ِك بـا  مـن  يـا أبتـاه

مـاني  اليبالكساءِهفأتيتُ.ِهيين بِطَّغَفمانياليإيتيين بالكساءِ،يا فاطمةُ:فقال ،عفالضُ
فما .مالهِوكَِهمامَِتيف ليلةِالبدرهيتألأل كأّنهوإذا وجهإليهِأنظروصرت ،ِهِب هفغطيتُ

:فقلـت ،يـا أمـاه  عليـكِ الـسالم :وقـالَ قد أقبـلَ دي احلسنَِلوإذا بو  ،كانت إال ساعةً  
وعليك يا قُالسالمرةيينع،فقالَ!ؤاديُفومثرة:  ـ  ،يـا أمـاهإنـي أشطيبـًة رائحـةً عنـدكَ م

حتـت َكدجـ إن،نعـم :فقلت،)صلى ا عليه وآله(اِي رسولِ جد ها رائحةُ كأنّ
،اِيــا رســولَ،يــا جــداهعليــكالمالـس :وقــالَالكــساءِحنــونساحلَــفأقبــلَ،الكـساءِ 

أتــأذنــيل أنَلأدخمعــكفقــال؟الكــساءِحتــت:وعليــكالــسالمويــا ،ديَلــيــا و
.ساءِالكِحتتمعهفدخلَ.كَلقد أذنت،وضيحاحبص

المالـس :وقـالَ قـد أقبـلَ  ) عليه الـسالم (سنيِوإذا بولدي احلُفما كانت إال ساعةً  
يا :يلفقالَ،فؤاديومثرة،عيينويا قرة،يا ولديالسالموعليك:فقلت،يا أماهعليكِ

مـن أصـحاب   ، جابر بن عبد اهللا بن عمرو بـن حـرام أو حـزام أو خـزام األنـصاري اخلزرجـي           () ١(
وأمري املؤمنني واحلسن واحلـسني والـسجاد والبـاقر صـلوات اهللا علـيهم، ومـن شـرطة                رسول اهللا 

ومثانية عشر غزوة مـع رسـول اهللا، وكـان مـع موالنـا أمـري املـؤمنني يف قتـال          شهد بدراً  .ميساخل
وهو من النقبـاء االثـين عـشر، وعـده اإلمـام الـصادق عليـه الـسالم مـن          . البصرة وحرب صفني  

.٢/٩٩مستدركات علم رجال احلديث -) مل يبدلوا بعد نبيهم وجتب واليتهمالذين مل يغريوا و
)٢ (الض مهـا معـا جـائزان يف    : عف، بالفتح، يف الرأي والعقل، وقيـل عف، بالضم، يف اجلسد، والض

مها عند أهل البصرة سيان يستعمالن معـا  : كل وجه، وخص األزهري بذلك أهل البصرة فقال     
. ٩/٢٠٣لسان العرب -أييف ضعف البدن وضعف الر
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ـ   أماهإني أشم  ِجـدي رسـولِ  كأهنـا رائحـةُ   طيبـةً  رائحـةً  ِكعنـدا، فقلـت: نعـم إن
ك وأخاكَ جد الكساءِ حتت،  فدنا احلسني وقـالَ الكـساءِ حنـو: الـسالم يـا  عليـك

جــداه،الــسالمعليــك  ُيــا مــن اختــارها،أتــأذنيل أن أكــون معكمــا حتــت
عهما مفدخلَ.لكتنقد أذِ،أميتوشافع ،يا ولدي  السالم وعليك :فقال ؟الكساءِ

ــلَ.الكــساءِحتــت ــو احلــسنِ ذلــكعنــدفأقب الــسالم:أبــي طالــب وقــال  بــنعلــيأب
:فقـالَ ،املـؤمنني ويا أمـري ،يا أبا احلسِنِالسالموعليك:فقلت،اِرسولِيا بنت عليكِ

ــ،يـا فاطمــةُ  إنــي أشأخــي وابــنِهــا رائحـةُ كأنّطيبــًةرائحــةًعنـدكَ مــعِي رســولِما،
نعم :فقلت، ها هو مع وفأقبلَ،الكساءِلديك حتتوقـالَ الكـساءِ علي حنو: الـسالم

ِيا رسولَعليكا،أتأذنيل أن أكون؟الكساءِمعكم حتت

نـت قـد أذِ لـوائي وصـاحب ،لـيفيت ي وخويـا وصـي  ،يا أخيالسالموعليك :قال له 
فدخلَ .لك علي ثـُ  .لكـساءِ ا حتتم  أتيـت الكـساءِ حنـو وقلـت: الـسالم يـا  عليـك
ِيا رسولَ ،أبتاها، لـِ أتـأذني أن معكـُ أكـون وعليـكِ :قـال ؟ساءِالكـِ م حتـت
 الـســايــا الم بــنيت ويــا بيتضع، لــكِقــد أذنـت،فــدخلتــ،الكــساءحتــتا اكتملنــا فلم

ــالكــساءِحتــتمجيعــاً ِأبــي رســولُ َذأخَطِباــي الكــساءَِفــر ــدِأ بِوأوم منــى إىل اليِهي
وقالَ ماءِالس: أللهم أهلُ هؤالءِ إنبويت ييت وخاص َل،يتحـامـ حمحمـي م لَه،ودم مـي هـم د،

ؤلِي  ؤلِمين ما يممه، وي   ـ   ،حـزهنم حزنين مـا يأنـا حـ ِلربم ن حـارلْوسـِ ،مهبمـن سـالَ  ِلمممه،
وعـــدوملـــنمعـــاداه،حِـــومِلبمـــنـــ،نـــهمين وأنـــا مِهـــم مِـــإّن،مأحبـــهك ل صـــلواتِفاجع

جسالـر مهعـن وأذهب ،مليهِوع يَلك ع ك ورضوانَ ك وغفرانَ ك ورمحتَ وبركاتِ
.طهريًام تَهرهوطَ
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ماءسـ إنـي مـا خلقـت   ،ماواتيسـ انكّويـا سـ  ،يا مالئكيت  :وجلَّعز اُ فقالَ
وال أرضــاًبنيــًةمــوال قَ،يــًةدحِمــراًمنريًام،ــمــساًوال شكــاًَلوال فَضيئًةميــدور،حــراًوال ب
ـ  كـاً لْوال ُف  ،جرييي  مـسةِ اخلَهـؤالءِ حبـةِ سري إال يف م ـ الـذينم تَه ساءِالكـِ حـت.

،بـوةِ النبيتِم أهلُه:جلَّوزعفقالَ؟الكساءِحتومن تَ،بيا ر  :ائيلُجرب األمني فقالَ
ي أنلـِ أتـأذن بيا ر:فقال جربائيلُ.وهانها وب وأبوها وبعلُ  م فاطمةُ ه ،سالةِالر نعدِمو

األمـني َطبهـ َف.كلـَ نـت م قـد أذِ عَن:اُفقالَ؟ادساًهم سعم ألكون إىل األرِض  َطأهبِ
قالو ربائيلُج: الـسالم ِيـا رسـولَ  عليـكا، كئـُ األعلـى يقرِ العلـي الـسالمخـُ ويصك

ال أرضـاً و،ةًيـ بنِمماءسـ لقـت اليل إنـي مـا خ  جـ وتـي  زِعو:كَلويقولُواإلكرامِ بالتحيةِ
ـــمـــوال قَ،ةًدحيـــراًمرياًِنم،ـــمـــساًوال شـــكـــاًَلوال فَ،ضيئًةميدور،حـــراًوال بجـــري وال ي
ــسري إال ألجلِيــلكــاًُف ــَف،مُكــعمَلأدخــي أنِلــنوقــد أذِ،متكُكــم وحمبِ لْه

تأذنِسولَيل يا ر؟ا

م عـ َنهإنـّ ،اِوحـيِ يـا أمـني  المالسوعليك:)صلى ا عليه وآله(اِ رسولُ فقالَ
قــد أوحــى اَإن:ألبــيفقـالَ ،ساءِالكِــحــتنــا تَعمربائيـلُ جَلخدَفــ.كَلــنــتد أذِقـَ 

.)اًريِهطَْتمُكرهَطيويتِالبَلأهسجالرمُكنع بِهذْيِل اُ يدريما  إنَ(:م يقولُ إليكُ
ساءِالكـِ حـت نا هـذا تَ لوسـِ ِجي مـا لِ رنـِ أخبِ،اِسـولَ يا ر  :ألبي) المالس يهِعل(علي فقالَ

ــه (الــنيبفقــالَ؟اِنــدِعضلِمــن الفــَ  ــوالــذي ب:)صــلى ا عليــه وآل ــعثنِ ــِبَناحلقي بِ اًي،
وفيـهِ األرضِأهـلِ ِلحافِن مِملٍحفَنا هذا يف مربخرِكما ذُ،اًجيَنسالةِي بالر فانِواصطَ

جن شِِممعيعتنا ومَنحبينا إال وزليهِلت عممحةُالروِهت بِفّحاملالئكةُم،واستغفرت
ــَل ــَفَتيم إىل أنهـ ــالََف.وارقُـ ــعقـ ــهِ(يلِـ ــسعليـ ــازَ زُف،واِنإذَ:)المالـ ــا وفـ ــنـ نا وربيعتُشِـ
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،بيـًا َنعثين بـاحلق والذي ب،يِليا ع:)عليه وآلهصلى اُ (اِ سولُأبي ر  فقالَ .عبةِالكَ
وفيهِ،األرضِأهلِِلحافِمن ملٍحفَنا هذا يف مربخرِكما ذُ ،اًيِجَن سالةِي بالر واصطفانِ

ونا  يعتِشـِ من   مجعمينـا وفـيهِ  حبم م همـوم إال وفـرُجاـ همه،وال م إال وكـَ غمـومشف
َُغامه،َُضإال وقَحاجةٍوال طالبحاجتَى اه.

ــه الــسالم (علــيفقــالَ ــا وســ ُف،واِإذن:)علي ــازوا ُتوكــذلك شــيع ،دناِعزن نا ف
ِعوسنيا واآلخرةِدوا يف الد،عبةِالكَورب.

وللحديث سند آخر رأيتـه برقعـة موقعـة خبـتم الـسيد صـادق احلـسيين                  (
يخ عبـاس  عـن الـش  ،)١(بيه السيد مهدي الـشريازي الشريازي الذي يرويه عن أ 

عـن  ،)٤(عن الشيخ مرتضى األنصاري،)٣(عن املريزا حسني النوري ،)٢(القمي
عن  ،)٧(د البهبهاين عن الوحي  ،)٦(عن السيد حبر العلوم    ،)٥(املوىل أمحد النراقي  

وتـويف  ھ١٣٠٤هو السيد مهدي بن حبيب اهللا الشريازي، من فقهاء كربالء املعروفني ولد سـنة    ) ١(
يف كربالء املقدسـة، ومـن أوالده الـسيد حـسن والـسيد حممـد والـسيد صـادق                  ھ١٣٨٠يف عام   

. والسيد جمتىب الشريازي
، صـاحب كتـاب مفـاتيح اجلنـان الـذائع الـصيت،       الشيخ عباس القمي املعروف باحملدث القمـي    ) ٢(

. ھ١٣٥٩تويف سنة 
الشيخ حسني بن حممد تقي الطربسـي النـوري، صـاحب كتـاب مـستدرك الوسـائل، تـويف سـنة               ) ٣(

. ھ١٣٢٠
. ھ١٢٨١احب كتاب املكاسب، تويف سنةالشيخ مرتضى بن حممد أمني املعروف باألنصاري ص) ٤(
تـراجم الرجـال للـسيد أمحـد     -١٢٤٥، وتفـي سـنة      ر النراقـي  ذ أيبامحد بن حممـد مهـدي بـن         ) ٥(

.١/٩٠احلسيين 
.ھ١٢١٢هو السيد حممد مهدي احلسين املعروف ببحر العلوم، تويف سنة ) ٦(
هو الشيخ حممد باقر بن حممد أكمل املعروف بالوحيـد البهبـهاين، لـه معـارك طاحنـة مـع التيـار                 ) ٧(

. ھ١٢٠٦اإلخباري، تويف 
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عن أبيه املوىل حممـد     ،عن املوىل حممد باقر السي     ،)١(أبيه الشيخ حممد أكمل   
،)٤(عن أبيه الشيخ حسني عبد الـصمد ،)٣(عن الشيخ البهائي  ،)٢(تقي السي 

عـن الـشيخ عبـد العـايل     ،)٥(عن أمحد بن حممد بن خـاتون  ،عن الشهيد الثاين  
من طريـق يف العواملتكملة السند كما.. .زائريعلي بن هالل اجل ،)٦(الكركي

.)٧()حممد بن يعقوب إىل السيد الزهراء عليها السالم

والـد الوحيـد البهبـهاين، مـن تالمـذة العالمـة       مل بن حممد صـاحل البهبـهاين األصـبهاين     حممد أك ) ١(
. السي

، له كتـاب الروضـة البهيـة يف     ھ١٠٧٠والد العالمة السي ويعرف بالسي األول، تويف سنة         ) ٢(
. شرح مشيخة من ال حيضره الفقيه

" احلارثي اهلمـداين العـاملي اجلبعـي املـشتهر ب    الشيخ اء الدين حممد بن احلسني بن عبد الصمد       ) ٣(
. ، له كتاب األربعون حديثاًھ١٠٣٠، تويف سنة "البهائي 

وصـول األخيـار   ( كتـاب  ، لـه  ٩٨٤، تويف سنة عز الدين الشيخ حسني بن عبد الصمد العاملي     ) ٤(
)األخبارإىل أصول 

يـروي عـن أبيـه،    . عـاملي العينـاثي  الشيخ مجال الدين أمحد بن مشس الدين حممد بـن خـاتون ال            )٥(
روى عنه الشهيد الثاين العاملي وأثىن عليه، وذكر انه حافظ مـتقن، خالصـة األتقيـاء والفـضالء            

.١/٣٥أمل اآلمل -والنبالء 
). علي بن عبد العايل الكركي(لعله وهم، فإن الذي يروي عن علي بن هالل هو ) ٦(
كثـرة قراءـا يف اـالس التماسـاً للربكـة وقـضاء احلاجـة،          إن هذه الرواية على شهرا اليـوم، و       ) ٧(

تشتمل على مجلة من نقاط الضعف على مستوى السند واملـنت، أمـا سـنداً فنـرى فيـه مجلـة مـن           
صـاحب  (الرواة واحملدثني وأصحاب املوسوعات احلديثيـة والتفـسريية كعلـي بـن إبـراهيم القمـي          

صـاحب كتـاب الكـايف ذي الـستة عـشر ألـف       (ين ، وثقـة اإلسـالم الكلـي      )تفسري القمي املعـروف   
، والـشيخ املفيـد صـاحب املـصنفات الكـثرية يف تـاريخ أهـل البيـت ومناقبـهم، والـشيخ               )حديث

الطوســي صــاحب تفــسري التبيــان، والــشيخ ابــن شهرآشــوب صــاحب املناقــب، والــسيد هاشــم  
يع احلديثيـة الـضخمة     ومؤلـف اـام   ) اكرب موسوعة تفسري روائية   (البحراين صاحب تفسري الربهان     

!
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"
علـى  -كغاية املرام ومدينة املعاجز، فهل يقبل العقـل أن هـؤالء األعـالم يـروون هـذا احلـديث                 

مث يغفلون كلـهم عـن ذكـره يف    -أمهيته وشرف فضله وما فيه من استحباب ذكره والترغيب فيه          
ء الثابـت عـن   أحد كتبهم أو اإلشارة إليه يف واحدة من موسوعام مع إم رووا حـديث الكـسا   

واألعجــب أن سـند الـسيد الـشريازي مـشتمل علــى     ! أم املـؤمنني أم سـلمة رضـوان اهللا عليهـا؟    
الكـىن واأللقـاب   ) من متفردات منتخـب الطرحيـي    (احملدث القمي الذي قال عن هذا احلديث إنه         

أمـا احلـديث   " كمـا يـروي الـشيخ حممـد الريـشهري      ) منتهى اآلمال(وقال عنه يف كتاب    ٢/٢٣٨
عروف حبديث الكساء الشائع يف عـصرنا ـذا الـشكل فلـم يلحـظ يف الكتـب املعتـربة املعروفـة            امل

إنــه مــن خــصائص كتــاب : وجــاز لنــا أن نقــول. وأصــول احلــديث واــامع املتقنــة للمحــدثني
، فكيف يروي احملدث القمـي هـذا احلـديث مث          ٤٠أهل البيت يف الكتاب والسنة ص     ) " املنتخب(

شـاع أخـرياً  : (يضيف الشيخ حممـد الريـشهري  !! فردات الطرحيي يف منتخبه   يقول عنه أنه من مت    
وكـان املرحـوم احملـدث القمـي     . ال أسـاس لـه  حديث حيمـل عنـوان حـديث الكـساء، وهـو واٍه           

ومن العجيـب أنـه مل جيـز ألحـد أن يزيـد علـى       . رضوان اهللا تعاىل عليه أول من نبه على ضعفه        
على من يقـوم بـذلك، لكـن نالحـظ أن احلـديث املـذكور قـد               ، ودعا شيئاً) مفاتيح اجلنان (كتابه  

، ٤٠ص" أهل البيـت يف الكتـاب والـسنة       ) "واألدلة على ضعف هذا احلديث كثرية     ! أضيف إليه   
كما تضمن هذا السند العالمة السي صاحب كتاب حبار األنـوار مـع أن حـديث الكـساء علـى       

مجـع فيـه الغـث والـسمني مـن الروايـات       شرفه وفضله وعلو مرتلته قد اختفى من البحـار الـذي     
!.واآلثار، واملوجود يف الكتاب هو حديث أم سلمة الصحيح الثابت؟

أما ضعف املنت، فإن احلديث املشهور ينص على نزول آية التطهري يف بيت أم املؤمنني أم سلمة، وقـد              
الكساء املـذكور يف روايـة   تسامل على نقل هذا اخلرب إمجاع الرواة واحملدثني من كال الفريقني، مث إن   

أم سلمة هو كساء خيربي وليس ميانياً كما ينص عليه هذا اخلرب الشاذ، ويف املنت وقفات أخرى ال        
تتسع لذكرها هذه العجالة، وعلى الرغم من هذا النقد العلمي، فإننـا ال نـستطيع إنكـار صـدور      

عليهم الـسالم، فمـا عنـدنا مـن     هذه الرواية او تكذيبها، وإمنا نرد علمها ألهلها، وهم آل حممد          
. العلم إمنا هو أقل القليل
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ملحق

ما وصل إلينا من روايات ثقة اإلسالم الكليين يف كتبه األخرى
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٢٨٥

مقدمة
كتبـاً  ) رمحـه اهللا  (معروف أن لشيخنا أيب جعفر حممد بن يعقوب الكليين          

ولألسف الشديد ليس بني أيدينا اليـوم  ،ب الكايف ذائع الصيت   أخرى غري كتا  
أما بقية كتبه فقد ضاعت بني طيات التاريخ بسبب النكبات         ،إال كتاب الكايف  

وبسبب إمهال الشيعة لرواية احلديث بعـد       ،اليت حلت باألمة اإلسالمية عموماً    
الف زمان السيد ابن طاووس وانشغال علمائهم بعلوم مقتبـسة مـن أهـل اخلـ               

،كعلـم أصـول الفقــه وعلـم الرجــال والعلـوم الكالميــة والفلـسفية األخــرى     
وهكذا ضاعت الكثري من الكتب الروائية واألصول احلديثية ومل يبـق منـها إال           

.امسها أو روايات متناثرة هنا وهناك
نتفاً من روايات الكتب ) رمحه اهللا(وقد حفظت لنا كتب السيد ابن طاووس 

تلك الكتب ما وصل إليـه مـن مـصنفات شـيخنا اجلليـل ثقـة                ومن بني  ،الضائعة
،)تعـبري الرؤيــا (وكتـاب  ) رسـائل األئمـة  (ومـن أمههـا كتـاب    ،اإلسـالم الكلـيين  

وروايات هذه الكتب خارجة عن موضوع هذا املستدرك الذي خصصناه لروايات 
رأينـا مـن   فإننا،الشيخ الكليين اليت رويت يف غري كتابه الكايف ومل ترو يف بقية كتبه      

املستحسن ومن كمال هـذا الكتـاب الـشريف أن نوردهـا يف ملحـق مـستقل مـع                  
.احلفاظ على نسق التحقيق الذي سرنا عليه يف بقية روايات املستدرك
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٢٨٦

)رسائل األئمة(كتاب : أوالً
مـن الكتـب   ،ويسمى أيضاً كتاب الرسـائل   ،)رسائل األئمة (يعد كتاب   

،ولعله يأيت يف الشهرة ثانياً بعـد كتـاب الكـايف           ،املعروفة لثقة اإلسالم الكليين   
فقد أورده الشيخ النجاشي يف رجاله يف ذكر مصنفات الشيخ حممد بن يعقوب     

وكانت نسخة منه يعود كتابتـها       ،)٢(والشيخ الطوسي يف الفهرست    ،)١(الكليين
قـد وصـلت إىل الـسيد ابـن     ) أي يف القـرن الرابـع اهلجـري       (إىل زمن الكلـيين     

كـشف  (ككتـاب  ،ونقل منـها يف العديـد مـن مـصنفاته       ) هـ٦٦٤ت  (طاووس  
ويف  ،)فـالح الـسائل   (و )فتح األبواب أو االستخارات   (و )احملجة لثمرة املهجة  

يف خامتة املستدرك يف حديثـه عـن   ) رمحه اهللا(هذا الصدد يقول احملدث النوري  
كـايف كتبـاً   غري كتاب جـامع ال    ) رمحه اهللا (اعلم أن له    و(:ثقة اإلسالم الكليين  

ينقـل عنـه الـسيد رضـي     ،كتاب رسائل األئمة علـيهم الـسالم  :منها ،أخرى
ومل نعثـر  .وفتح األبواب،وفالح السائل،الدين ابن طاووس يف كشف احملجة    

.٣٧٧رجال النجاشي ) ١(
.٢١٠الفهرست ) ٢(
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٢٨٧................................................................................)رسائل األئمة(كتاب:أوًال

وممـن  ،)١()وانقالب األمم،فكأنه ضاع من قلة اهلمم ،على من نقل عنه بعده    
بـن حمـسن بـن مرتـضى       حممـد    دىعلـم اهلـ   نقل عن هذا الكتاب أيضاً الشيخ       

وقد استظهر العالمة    ،)هـ١١١٥-١٠٣٩(جنل الفيض الكاشاين     ،الكاشاين
وعليه مل ؛أغا بزرك الطهراين أن علم اهلدى قد نقل عن الكتاب بدون واسطة        
.)٢(يستبعد ان تكون نسخة الكتاب موجودة يف بعض املكتبات يف العامل

إال أن   ،د رواياتـه  ليس عندنا معلومات عن حجـم هـذا الكتـاب وعديـ           
عنوانه وطبيعة ما وردنا من مروياتـه يـوحي للباحـث ان حجمـه ال يقـل عـن               

وقد احتملنا يف ما سبق انه ضم بني صفحاته توقيعات ،)روضة الكايف(كتاب 
قال السيد ابن طاووس عن طبيعـة مرويـات هـذا     ،اإلمام املهدي عليه السالم   

.)٣()وذكر شئ من أحواهلم،مفيه كتب من أهل البيت إىل شيعته(:الكتاب

ويبدو من خالل مراجعة ما وصلنا من روايات هذا الكتاب أن أسـانيده       
،كتـاب الروضـة  السـيما و،ألسانيد كتاب الكايف-وأحياناً مطابقة  -مشاة  

فالروضة تتحـدث    ،رمبا بسبب الوحدة املوضوعية اليت جتمع مرويات الكتابني       
وكذا كتـاب رسـائل األئمـة يـضم        ،لتارخييةعن اخلطب والوصايا والروايات ا    

جمموعة من الرسائل والوصايا املكتوبة اليت خلفها األئمة عليهم الـسالم عنـد            
.شيعتهم

.٣/٢٧٤خامتة املستدرك ) ١(
. ١٠/٢٣٩الذريعة ) ٢(
.٤٢٢الطرائف ) ٣(
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تبه األخرىمن روايات ثقة اإلسالم الكليين يف كإليناوصلما: الثالفصل الث.........................٢٨٨

ويف احلديث عـن طـرق الوصـول ملرويـات هـذا الكتـاب يواجهنـا عـدة                
:طرق

طريــق إمجــايل لكــل كتــب الــشيخ الكلــيين ذكــره النجاشــي يف   :األول
ه كلها عن مجاعة شـيوخنا حممـد بـن حممـد واحلـسني              وروينا كتب (:رجال قال 

بن عبيد اهللا وأمحد بـن علـي بـن نـوح عـن أيب القاسـم جعفـر بـن حممـد بـن                    
.)١()قولويه عنه

قــال يف ،طــرق الــشيخ الطوســي جلميــع كتــب الــشيخ الكلــيين :الثــاين
:الفهرست

بـن  فيد أبو عبد اهللا حممد بن حممد      أخربنا جبميع كتبه ورواياته الشيخ امل     (
.عنه،عن أيب القاسم جعفر بن حممد بن قوليه،النعمان

عـن أيب احلـسني أمحـد بـن علـي بـن              ،)٢(وأخربنا السيد االجل املرتـضى    
عـن  ،)٤(وأخربنا أبو عبـد اهللا أمحـد بـن عبـدون    .عن الكليين  ،)٣(سعيد الكويف 

.٣٧٧رجال النجاشي ) ١(
بـن موسـى بـن    السيد السند أبو القاسم امللقب باملرتضى املدعو بعلم اهلدى علـي بـن أيب أمحـد            ) ٢(

حممد بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن حممد بن علـي بـن احلـسني بـن علـي بـن أيب               
، وقرأ علـى ابـن نباتـة صـاحب اخلطـب والـشيخ       ٣٥٥، ولد يف رجب سنة  طالب عليهم السالم  

طرائـف  -ھ٤٣٦املفيد، له مؤلفات عديدة منها الـشايف يف اإلمامـة، تـويف يف ربيـع األول سـنة             
.٢/٤٦٨ال املق

مل يـذكروه، روى يف الفهرسـت عـن الـسيد األجـل      : أمحد بن علي بن سعيد الكويف أبو احلسني      ) ٣(
.١/٣٧٥مستدركات علم رجال احلديث -املرتضى، عنه، عن الكليين 

أمحد بن عبدون، املعروف بابن احلاشر، يكىن أبا عبد اهللا، كـثري الـسماع والروايـة، ومسعنـا منـه،           ) ٤(
!
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٢٨٩................................................................................)األئمةرسائل(كتاب:أوًال

اهللا بـن نـصر      وأبو احلسني عبد الكـرمي بـن عبـد         )١(أمحد بن إبراهيم الصيمري   
.)٤()لكليين جبميع مصنفاته ورواياتهعن ا،وبغداد)٣(سبتفلي)٢(البزاز

:الثاين

طريق السيد ابن طاووس خلصوص كتاب رسائل األئمـة وقـد ذكـره يف              
وقــال حكــم العالمـة الــسي يف البحــار علــى هــذا  ،)فــتح األبــواب(كتـاب  

رين يف الطريق مما يعد إمارة على وثاقة الرجال املذكو،)٥(الطريق بصحة السند
.)٦(بني السيد ابن طاووس والشيخ الكليين

"
.٤١٤رجال الطوسي -ھ٤٢٣جبميع ما رواه، مات سنة وأجاز لنا 

أمحــد بــن إبــراهيم بــن أيب رافــع بــن عبيــد بــن عــازب ابــن أخــي الــرباء بــن عــازب األنــصاري   ) ١(
أصله كويف، سـكن بغـداد، كـان ثقـة يف احلـديث صـحيح االعتقـاد لـه         : أبو عبد اهللا ،الصيمري

عنه التلعكـربي واحلـسني بـن عبـد اهللا     كتب، ذكره النجاشي هكذا وغريه، وال خالف فيه، روى         
مستدركات علـم رجـال    -والشيخ يف املفيد وأمحد بن عبدون وغريهم، وعد من تالمذة الكليين          

.١/٢٣٨احلديث 
روى أمحـد بـن عبـدون،    . مل يذكروه: عبد الكرمي بن عبد اهللا بن نصر البزاز التنيسي أبو احلسني       ) ٢(

، واسـتظهر الوحيـد   ٤/٤٥٧ركات علم رجـال احلـديث   مستد-عنه، عن الكليين مجيع مصنفاته    
.البهبهاين حسن حاله

بلد جبزيـرة مـن جزائـر حبـر الـروم، قـرب       : التنيس كسكني، و)تنيس(يف بعض الكتب الرجالية   ) ٣(
بفـتح  : فلـيس ، أمـا ت ٤/١٤٦الرسائل الرجاليـة للكلباسـي   -دمياط، تنسب إليه الثياب الفاخرة    

-وهـي مدينـة قدميـة، ينـسب إليهـا عـدد مـن علمـاء العامـة                ألوىل،بلد بأرمينية ا  : أوله ويكسر 
.٢/٣٦معجم البلدان 

.٢١١الفهرست ) ٤(
.٨٨/٢٦٤حبار األنوار ) ٥(
.من هذا امللحق) ٧(يأيت تفصيله يف احلديث رقم ) ٦(
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األخرىكتبهيفالكلييناإلسالمثقةرواياتمنإليناوصلما: الثالفصل الث.........................٢٩٠

روايات الكتاب 

قد روى الشيخ املتفق على ثقتـه وأمانتـه حممـد          :السيد ابن طاووس  . ١
بن يعقوب الكليين تغمده اهللا جل جاللـه برمحتـه رسـالة موالنـا أمـري املـؤمنني         

عليهمـا وروى  علي عليه السالم إىل جدك احلسن ولده سالم اهللا جل جاللـه     
رسالة أخرى خمتصرة عن خط علي عليه الـسالم إىل ولـده حممـد بـن احلنفيـة         

ووجـدنا يف  ،لئرضوان اهللا جل جالله عليه وذكر الرسالتني يف كتـاب الرسـا           
رمحة اهللا (نسخة قدمية يوشك أن يكون كتابتها يف زمان حياة حممد بن يعقوب   

عليه ) املهدي(يف زمن وكالء وهذا الشيخ حممد بن يعقوب كان حياته    ،)عليه
وأيب القاسم حسني   ،وولده أيب جعفر حممد   ،السالم عثمان بن سعيد العمري    

وتوىف حممد بن يعقوب قبل وفاة علي بن        ،وعلي بن حممد السمري   ،بن روح 
ــويف ؛حممــد الــسمري ــن حممــد الــسمري ت يف شــعبان ســنة تــسع  ألن علــي ب

كلـيين تـوىف ببغـداد سـنة مثـان      وهـذا حممـد بـن يعقـوب ال        ،وعشرين وثالمثائة 
فتصانيف هذا الشيخ حممد بن يعقـوب ورواياتـه يف زمـن            ،وعشرين وثالمثائة 

فـذكر حممـد بـن يعقـوب        إىل حتقيـق منقوالتـه     الوكالء املذكورين جيـد طريقـاً     
عن عباد بـن زيـاد   ،الكليين يف كتاب الرسائل بإسناده إىل أيب جعفر بن عنبسة 

ِمـن :لقـا  )١()عليـه الـسالم   (قدام عن أيب جعفـر      عن عمر بن أيب امل    ،األسدي

] حـدثنا : [قـال ٥/٥١٠أورد الشيخ الكليين بعض هذا احلـديث بالـسند نفـسه يف كتـاب الكـايف       ) ١(
لي األشعري، عن بعض أصحابنا، عن جعفـر بـن عنبـسة، عـن عبـاد بـن زيـاد األسـدي،          أبو ع 

، وأمحـد بـن حممـد العاصـمي، عمـن      )عليـه الـسالم  (عن عمرو بن أيب املقـدام، عـن أيب جعفـر       
حدثه، عن معلى بن حممد البصري، عن علي بن حـسان، عـن عبـد الـرمحن بـن كـثري، عـن أيب          
!
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٢٩١................................................................................)األئمةرسائل(كتاب:أوًال

اَلـساكِنِ ،لِلدنْيااَلذَّام،لِلدهِراَلْمستَسلِمِ،َالْعمراَلْمدبِرِ،لِلزمانِاَلْمقِر،اَلْفَانِاَلْوالِدِ
 اكِنـستَى مـوـا لظَّـاعِنِ َاواَلْمهنلُـودِ إِلَــى،َغـدًا عوـلِ اَلْاَلْممؤـا مَالم رد الِكِ،ُكيـاَلــس

وتَاجِِر،اَلدنْياوعبدِ،اَلْمصائِبِورمِيِة،اَلَْأياِمورهِينِة،اَلْأَسقَامِغَرِض،هلَكقَدمنسبِيلَ
،اَلْآفَاِتونُصبِ،اَلْأَحزانَِقرِيِنو،اَلْهمومِلِيفِحو،اَلْموتِوأَسِريِ،اَْلمناياوغَِريِم،َالُْغروِر

ــأَمواتِوخلِيَفــِة،اَلــشهواتِوصــرِيِع ــا،اَلْ أَمــدعب،ــاَفــإِن فِيمــتنيتَبــاِرِمــنباإِدنْيــياَلــد نع،
امِ اوِسـواي مـن ذِْكـِر عـن يرغِّبِنـي ماإِلَياَلْآخِرةِوإِقْبالِ،علَياَلدهِروجموِح تِمـالِه

وصرفَنِي،رْأيِيفَصدقَنِيَنفْسِيهماَلناسِهمومِدونبِيَتفَردحيثأَنِّيغَيرورائِيبِما
ــنعايــو ه،حــرصِلــيوــضحــرِيمــىِبــيفََأْفــضَى،َأم ،َلِعــبفِيــهِيُكــونَالِجــدٍّإِلَ

قٍوَالصِدهوبشي كَـذِب، تُكد جـوـضِي وعْل ب بـ تُكد جـتَّـى كُلِّـي وح كَـأَن
ــيئًا شَلــوكــابنِيَأصــاب َأص،َكــأَنوتــو اَلْمــاكََلــو ــانِي،أَتَــانِيأَتَ نَفعــرَِكِمــنــاَأم م

َلـك بقِيـت أَنَـا إِنِبـِه مـستَظْهِراً )١(يكِتَـاِب إِلَيكفَكَتَبت،َنفْسِيَأمِرمِنيعنِينِي
أَوَفإِنِّيفَنِيتىأُوصِيكومِ ،اَللَّهِبِتَقْولُـزرِِه و ةِ ،َأمـار عِمـو امِ ،بِـذِْكرِِه قَلْبِـكتِـصاَالِعو

.بِِهأَخذْتأَنْتإِناَللَّهِوبينبينكسبٍبمِنأَوثَقسبٍبوأَي،بِحبلِهِ

"
) عليـه الـسالم  (إىل احلـسن  ) عليـه الـسالم  (سالة أمـري املـؤمنني   يف ر: قال) عليه السالم(عبد اهللا   

ال متلك املرأة من االمر ما جيـاوز نفـسها فـإن ذلـك أنعـم حلاهلـا، وأرخـى لباهلـا، وأدوم جلماهلـا،               
فإن املرأة رحيانة وليست بقهرمانة وال تعد بكرامتـها نفـسها، واغـضض بـصرها بـسترك واكففهـا          

غريهـا فيميـل عليـك مـن شـفعت لـه عليـك معهـا واسـتبق مـن                حبجابك وال تطمعها أن تشفع ل     
نفسك بقية فإن إمساكك نفسك عنهن وهن يرين أنـك ذو اقتـدار خـري مـن أن يـرين منـك حـاال         

.على انكسار
.هذا يدل أن الوصية كانت مكتوبة، وهلذا أدرجه الكليين يف كتاب الرسائل) ١(
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وذَلِّْلـه ،بِاْلحِكْمـةِ ونَـوره ،بِـالْيقِِني وَقـوِه ،)١(بِالزهادِةوأَمِتْه،بِالْموعِظَةِقَلْبكَأحِي
َتقَلُّـِب ُفحـش وَالـدهِر صـولَةَ وحـذِّره ،اَلدنْيافَجائِعوبصره،ِبالْفَناِءوَقرره،اَلْموتِبِِذكِْر

قَبلَـك َكانمنأَصاببِماوذَكِّره،اَلْماضِنيأَخبارعلَيهِعرِضاو،والَْأياِماَللَّيالِي
مِنلِنياَلْأَو،سِرفِيواِرهِمدِيآَثاِرهِموـا َفاْنظُرُلـوا فِيمـا َفعمعاِنْتَقَلُـوا و ن أَيـلُّـوا ولُـوا حنَزو،

َفإِنَّــكمهــواَقــِدَتِجــد ــِناِنْتَقَلُ ــةِعلُّــوا،اَْلأَحِبحوــارــِةِدي ب اَْلغُر،كَأَنَّــكوــنقَلِيــٍلعَقــد
 تِصــر ـِدهِم كََأحـ، ــلِح اكَ َفأَصثْــوالَ،مو ــع ـا اَْلقَــوَل ودِع،ِبــدنْياَك آخِرتَــك تَبِ َالفِيمـ
رِفاَْل،َتعواخِطَابفِيملَمتُكَلَّف،سِكَأمو ـنِإذَاطَِريـٍق ع خِْفـت لَتَهَضـال فَـإِن

اَلْكَفدةِعِنريلِ حاَلـضَّال ر يـخ ُكـوِب ِمـنالِ رواَلْـأَه، ـرأْموِف ورعبِـاْلم تَُكـن
لِِهمِنوأَْنكِرِ،َأهكَرندِكَاَلْمبِيانِكلِسـ ،وبوايِن ـنم َلـهـدِكَ َفعهبِج، اِهـدجو

ِض ،الَِئـٍم لَومـةُ اَللَّـهِ ِفـي تَأْخـذْكَ والَ،جِهادِهِحقاَللَّهِفِي خـاِت وـراَلْغَم ـقلِلْح ـثيح
َكــان،َتفَقَّــهينِفِــيواَلــد،دـو عـوكَنفْــسربـىاَلتَّــص ـم،اَلْمْكــروهِعلـَ ِنعـوـق اَْلخُلـُ

ربفِياَلتَّصقاَْلح،أَْلجِئوكورِفِيَنفْسااَلْأُمإِلَـى كُلِّه إِلَهـِك ـا َفإِنَّـكإِلَـى تُْلجِئُه
ـــٍف رِيــــزٍكَهــــانٍِع،ح مـزِيــــٍزوع،ـــص ـــسأَلَِةفِــــيوأَخلـِ اَْلمــــك بـِلرــدِِهفَــــإِن ـ بِيـطَــــاءَالْع
انماَلْحِرأَكْثِ،وِرو ةتِخَار اَالِسـ، ـمَتفَهتِي وصِـيالَ،وو نبذْه خيـر فَـإِن صـْفحاً عنهـا تـَ

ع َالعِلْـمٍ ِفـي خيرَالأَنَّهواِعلَم،نَفَعمااَلْقَولِ ع والَينفـَ بنـي أَي،تَعلُّمـه يحِـق َالبِعِْلـمٍ ينتَفـَ
ـاإِنِّــي تُلَمـأَينِــيرقَــدلَغْــتًابــن ـي،ِس ــًاَأزْدادورأَيتُنـِ ــادرت،وهن تِيبِصــيبِوــك إِلَي،تدرأَوو

أَنأَو،نَْفـسِي ِفـي بِمـا إِلَيـك أُْفـضِي أَندونأَجِلـي ِبـي يعجـَل أَنقَبلَمِنهاخِصاًال
ْأيِيفِيأُنْقَصاركَمتمِيجـِ ِفـي ُنقِصس،بِقَنِي أَوـسي كإِلَيـ ضعـاتِ ب ى غَلَبــواَلْهأَو

.املقصود هنا موت شهوات القلب) ١(
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دِث قَْلـب وإِنَّمـا ،اَلنفُـوِر َكالصعِبفَتَكُوناَلدنْيافِتَنِ ضِ اَْلحــةِ كَالْـأَرـا اَْلخَالِيم
ــاأُْلقِــيفِيهِمــنـي ءشـقَبِلَْتــه،ـك ـكْقــسويأَنقَبــلَِبالْــَأدِبفَبادرتـُ تَغِلَقَلْبــش يـوـك لُبـ

ــااَْلـــأَمرِِمـــنرأِْيـــكبِِجـــدلِتَـــستَقْبِلَ ـــارِِبأَهـــُلكََفـــاَكقَـــدمـ اَلتَّجـــه ـــهبغْيتَ ،وتَجرِبتَ
فَتَكُونقَدُكفِيتاَلطَّلَبِونَةَؤم،وفِيتعوجِمِنةِعِالرِبفَأَتَاكَ،اَلتَّجمِنذَلِك

.مِنهعلَيناأَظْلَم-ربما-قَدمالَكواِستَبان،نَأْتِيهِكُناقَدما

أَيينإِنِّي،بإِنولَمأَكُنترمعرمع ـنم لِـي كَـانقَب، فََقـد تر ِفـي نَظـَ
ــالِهِممأَع،تفَكَّــرِفــي وـارِهِم بـأَخ، تِســرآَثــارِ ِفــيوتَّــىهِمح تــدعــِدهِمــلْ َكأَحب
ــفْوَفعرْفــت،آِخــِرهِمإِلَــىأَولِهِــممــععمــرتَقــدُأمــوِرهِمِمــنإِلَــياِنْتَهــىبِمــاَكــأَنِّي ص

ذَلِكرِِهمِنكَد،نوهْفعرِِه مِنَضـر، تتَخْلَـصفَاس َلـك ـٍر ُكـلِّ ِمـنأَم ١(َنخِيَلـه(،
وتيختَولَكمِيلَهج،فْترصوكنع ولَـههجم، ـتأَيرو ـثيانِي ح نـع رَِك ِمـن ـا َأمـم

ــُلوأَْنــتذَلِــكيُكــونأَنأَدِبــكِمــنعلَيــهِوأَجمعــتاَلــشفِيقاَلْوالِــديعنِــي مقِْب
دِئَك وأَن،صـافِيةٍ ونَفٍْس،سلِيمٍةةٍنِيذُو،اَلدهِرومقْتَبلُ،َالْعمِر ابِ بِتَعلِـيمِ أَبتـَ اَللَّـهِ كِتـَ

ــرِهِإِلَــىَلــكُأجــاوُِزَال،وحراِمــِهوحالِلــِه،وأَحكَامِــهِاَلْإِســالمِوشــرائِِع،وتَأْوِيلِــهِ غَي،ــم ثُ
فَقْتأَشأَن لْتَـبِسي ـكلَيـا عم تَلَـفاِخ اس فِيـهِ اَلنـ ِمـن ائِهِمـوأَه ائِِهـمآراَلَّـذِي مِْثـلَ و

ســب ــيهِماِلْتَ ـى-ذَلِــكإِحَكــامَفَكــان،علَ ــاعلـَ مــت كَِرهمِــنبِيهِــكتَنلَــه-
بأَحإِلَيمِنمِكالٍرإِلَىِإسَالأَمنآمكلَيلَكَةَبِِهعاَلْه،توجروأَنفَكرعي

دَِكاَللَّهشِلر،أَنوكدِيهدَِكيِلقَص،تهِدفَعكتِيإِلَيصِيذِِهوه.

لَماِعاويينبأَنباأَحمبِِهآخِذٌأَنْتإِلَي تِي ِمـنصِـيى واَللَّـهِ تَْقـو، اراَالِقْتِـصو

.، وهو مبعىن منخول، من خنل الطحني، أي تنقيته من الشوائبملختار املصفىا: النخيل) ١(
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واَلصالِحون،آبائِكمِناَلْأَولُونعلَيهِمضَىبِماواَلَْأخُذ،كعلَياَللَّهفَرضَهماعلَى
ــِلِمــن َأهتِــكيب،مــإِنَّه ــمَف ــدعوالَ يواأَنــر ــسِهِمنَظَ ــالِأَْنفُ كَمأَْنــتــاِظر وفَكَّــروا،َن

ساكِ ،عرُفـوا بِمـا ْلأَخـذِ َاإِلَـى ذَلـِك آِخـر ردهـم ُثـم ،مفَكِّرأَنْتكَما اَلْإِمــا ومع َلـم
فَلْيكُنعلِمواكَماتَعلَمأَندونذَلِكتَقْبلَأَنَنفْسكَأبتَفإِن،يكَلَّفُوا

كطَلَبٍمذَلِكلٍُّمبِتَفَهتَعطَِال،وراتِبِتَوهباَلش،لُوعاتِ ووصِيأْ ،اَلْخُـصـداِبـلَ ونَظَـرِكَ قَب
ــي ــتِعانَِةذَلِـــكفِـ ـ ِباالِســِة،بِإِلَهِـــك ـ غْبَالرــهِو ـ ــيإِلَي ــركِ،َتوفِيقِـــكفِـ ــلِّوتَـ ـــائِبٍةكُـ ش

تْكلَجٍةفِيأَوهبشأَوتْكلَملَةٍإِلَىأَسفَِإذَا،ضَالتقَنأَيفَا] قد[أَنصكقَلْبعَفخَش،
تَموكأْيرعتَمفَاج،َكانوكمفِيهًاذَلِكماِحـدًا هو، ـا فَـاْنظُرفِيم ترَفـس َلـك،

إِنوأَنْتلَم ع فَـاعلَم ،وِفكْـرَِك نَظَـرِكَ وفَـراِغ ،نَْفـسِك ِمـن تُِحـب مـا َلـك يجتَمـِ
ــاأَنَّــك تَْخــبِطُإِنَّماءوــشاَْلع،رتََتــوُطوــاءاَلظَّلْم،سلَــيوينِطَاِلــباَلــدــنَطمــب خــطَأَو ،خلَ

.أَمثَلُذَلِكعنواَْلإِمساكُ

وأنأمــا أبــدَلأوهك يف ذلــك وآخــر،أنــي أمحــدإلــه ااألولــنيواآلخــرين،
ورب ـ      مهو أهلـُ ن يف الـسماوات واألرضـني مبـا ه،  ه أن ونـسألُ ،وينبغـي لـه  وكمـا جيـب

بـصالة مجيـع مـن صـلّ         وآلِعلـى حممـٍد    يصلي علـيهم وعلـى أنبيـاء ا ى حممـد صـلى ا
ــ،ِهلقِــعليــه مــن خوأن يتمعلينــا مبــا وفّنعمتــه قنــا لــه مــن مــسألته باالســتجابة لنــا فــإن

ــتُ  ــا بــ ،الــصاحلاتمبنعمتــه ت ــدنيا وحالِ   ،يني ــي قــد أنبأتــك عــن ال هــا هــا وزوالِهــا وانتقالِإن
هبـا  لتعتـرب أمثـاالً لـك وضـربت ،ا فيها ألهلهاوأنبأتك عن اآلخرة وما أعد ،هاِلأهب

إمنـا مثـلُ  ،عليها األمثالَ وحتذو  مـن أبـصر ـ قـومٍ ثـلُ الـدنيا منبـا هبـم منـزلٌ   )١(رٍفْس جـديب،

ب، حب وصـاحب وصـ  كْـ كراكـب ور مجـع سـافر،   -بفتح السني املهملة وسكون الفاء  -سفْر  ) ١(
!

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٩٥................................................................................)األئمةرسائل(كتاب:أوًال

خصيباً منزًال )١(وافأم،  يفالـسفرِ َةوخـشون ،الـصديق وفـراقَ ،الطريـق  فاحتملوا وعثـاء
،لـشئ مـن ذلـك أملـاً    جـدون يفلـيس ،همقـرارِ  ومنـزلَ ،ليأتوا سـعة دارهـم    ،واملنامِ الطعامِ

ن اغـرتَّ مـ ثـلُ وم،همهم مـن منـزلِ  إلـيهم ممـا يقـرب   بأحـب وال شئ،غرماَموال يرون لنفقٍة  
ــهبــا كقــومٍ جــديبٍفنبــا هبــم إىل منــزٍل،صيٍبكــانوا يف منــزل خ،فلــيس شــئأكــره

ثـم  ،إليـه ويـصريون عليـهِ هجمـون م فيـه إىل مـا ي  لديهم من مفارقة مـا هـ   أهولَ إليهم وال 
علـم  مـا ي أنفرمـن عـ  العـاملَ ألن؛ك عاملاً نفس دعبأنواع اجلهاالت لئال ت    عتكزَف

فيمــا ال يــَف،قليــٌلعلــم عدنفــس ــذلك جــاهال مــن ذلــك يف طلــبِ فرمبــا عــ وازداده ب
،ولرأيـه متـهماً  ،وألهلـه خاشـعاً  ،ولـه مـستفيداً  ،وراغبـاً طالباًللعلمِفما يزالُ ،داًاجتها العلمِ

ــاً  ــصمت الزمـ ــداً ،وللـ ــأ حايـ ــستحييًا ،وللخطـ ــه مـ ــا ال ي دورِوإن أُ،ومنـ ــه مـ ــرِعليـ ال فعـ
يذلك مبا قد َقـ     نكردر   إو،هالـةِ ه مـن اجلَ بـه نفـسـ  اجلاهـلَ نمـن عد نفـس َلهـِ ه ملـا ج

ــةِ  ــاًالعلــمِمــن معرف ــاً ،عامل ــه مكتفي ــداًفمــا يــزال للعلمــاءِ  ،وبرأي ــاًزوعلــيهم ،معان ،)٢(اري
  حبطًاوملن خالفه م،وملا ال يعرف مـا ال  مـرِ ورد عليـه مـن األ  وإذا أُ،من األمور مـضلال

ومـا أظـن  ،ومـا أراه كـان  ،هـذا فما أعر  ِهوقال جبهالتِ ،به بوكذّ ه أنكر يعرفُ
أنكــانىوأنّــ،يكــون،جبهالتــهِمعرفتــهِوقلــةِ،ه برأيــهِلثقتِــ؛ذلــكوال أعــرف،

 ـ   فما ينفكوللحـق  ،وممـا ال يعـرف للجهـل مـستفيداً    ِهرى فيمـا التـبس عليـه برأيِـ    مما ي
.ستكرباًوعن طلب العلم م،ويف اللجاجة متحرياً،منكراً

"
ـم أي صـادفهم يف طـريقهم فقطعـوه           ٢/٣٧٩جممع البحرين    -ر واملسافرون مبعىن  فْوالس ونبا ،

.باجتاه سفرهم
.واجلديب الذي ال زرع فيه وال ماء، وبعكسه اخلصيبقصدوا،:أي) ١(
.، وما أثبتناه من حتف العقول)ذاريا(يف املصدر املطبوع ) ٢(
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ــ ــتَيــا ب فأحــب،َكِريغــوبــنيفيمــا بينــك ك ميزانــًانفــسواجعــل،يتم وصــيفهين ف
أن بِحــكمــا ال تُمال تظلـِ ،هلــاهرمــا تكـْ لــهوأكـره ،كلنفــسِبحـِ ك مــا تُلغـِري 

مـن  لنفـسك مـا تـستقبح   حواسـتقبِ ،إليك حسنأن ي  بِحكما تُ  نوأحسِ،مظلَُت
مـا  بـل ال تقـل كـلَّ   مـا ال تعلـم  لْوال تقـُ ،مبا ترضى هلم منك وارض من الناسِ  ،كغِري

ِحمما ال تُعلمتبأن يقال لك.

ن ك فكُديت لقصدِوإذا ه،األلبابِوآفةُالصوابِدِضاالعجابأن:واعلم
أخشعلربكما تكون،يف كدحِواسعكلغِريخازناًك وال تكن.

ــ:واعلــم يــا بىغنــوأنــه ال،شــديدةٍوأهــوالٍبعيــدٍةذا مــسافةٍأن أمامــك طريقــاًين
  وقَ،باطِاالرت سنِبك عن حبالغِ ِردفال تَ،هرِالّظِةفّمع خِ،ادِك من الزَلِمحعلـى  ن

احلاجـةِ من أهـلِ وإذا وجدت،عليكووباالًثقيالك فيكونك فوق بالغِ  ظهرِ
 ــومِمــن حيمــل لــك زاد ،فاغتنمــهإليــهِحتتــاجحيــثبــه غــداً فيوافيــكالقيامــةِك إىل ي

مــن استقرضــَ واغتــنمواجعــلْغنــاكَيف حــالِكــوم ــومِك لــهقــضائِي ــيف ي كسرتِع،
أن:واعلـم ،هده وال جتـِ بـ ك تطلُفلعلـّ عليـهِ قادره وأنتر من تزويدِ  وأكثِ إياه لهوّمح
ال حمالةَ داًوكؤ ك عقبًة أمامَطمهبِأنها بكعلى جأو نـارٍ ةٍن لنفـسك قبـل   فارتـد

.نزولك

،كالــدنيا واآلخـــرة قـــد أذن لـــدعائِ كـــوتِملخـــزائنِهبيـــدِاَأن:واعلــم 
ـوتكّفــ ــسألَأنَكوأمــر،كل إلجابتـِ ـت كه ليعطيـ، وهــو رحــيممل جيعــلْ ،كــريم

بينك وبينه من حيجبك عنه،لجأك إىل من يشفَومل يلك إليهع،ومل مينعك إن
ــ،مــن التوبــةِأســأتك بالنقمــةِومل يعاجلْــ،رك باإلنابــةِومل يعي،ك حيــث ومل يفــضح
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ــةِ،للفـــضيحةِتعرضـــت د شدومل يـــ،سك مـــن الرمحـــةومل يؤيـــ،ومل يناقـــشك باجلرميـ
يف التوبــــةعليــــك،ــــفجَلعــمــــن الــــذنبِتوبتــــك التــــورع ك واحــــدةســــيئتَبسوحــ
ــع نـــدا ،لـــك بـــاب املتـــاب واالســـتعتاب وفـــتح،ك عـــشراًوحـــسنتَ ك ءفمتـــى شـــئت مسـ

ــه حباجتــك  ،وجنــواك ــ،فأفــضيت إلي ــه مهومــ وشــكوت،كنفــسِه ذاتوأثبتّ ،كإلي
،فيــه مــن مــسألتهنخزائنــه مبــا أذِمفــاتيحجعــل يف يــديكثــم،كواسـتعنته علــى أمــورِ 

 فمتــى شــئتبالــدعاءِاســتفتحتــواب ــأحلح،خزائنــهِأب لــك بــاب يفــتحعليــه باملــسألةِ ف
ورمبـا  ،سألةِاملـ ِرعلـى قـد  فإن العطيـةَ ؛عليك اإلجابة  طك إن أبطأت  وال يقن ،الرمحةِ

فلم يءالشورمبا سألت،العطيةَوأجزلَيف املسألةِأطولَليكونعنك اإلجابةُترخُأ
بتـه  َلَطقـد أمـرٍ بلك فلرإىل ما هو خريأو صرت،أو آجالمنه عاجال خرياً ه وأوتيت تؤتِ

يبقـى  ك فيمـا يعنيـك فيمـا    ولـتكن مـسألتُ  ،هنيـاك لـو أوتيتـَ   ك وددينِ وفيه هالكُ 
وال تبقــى لــه فإنــه يوشــك أن ال يبقــى لــكواملــالُ،هعليــك وبالَــيه وينفــلـك مجالــُ 

أو سيئاًسنًاتؤتى عاقبة أمرك حأو يعفوالغفورالكريم.

ــم يــا بــ   ــدنيالآلخــرةِلقــتين أنــك إمنــا خ واعل ــاءِ،ال لل ــاءِوللفن ال وللمــوتِ،ال للبق
ال ،املـوت نـك طريـد  أو،إىل اآلخـرةِ وطريـقٍ ،لغةٍب ودارِ،)١(قلعةٍ فإنك يف منزِل   ،للحياةِ
ــ،يومــًاكٌأنــه مــدردوال بــ،ههاربــينجــو ك علــى أن يــدركَرٍذعلــى حــن منــهفكُ
بينك وبني ذلك فإذا أنـت  فيحولُك منها بالتوبةِحتدث نفس قد كنت  سيئٍة محلِ

قد هلكتكنفس.

 ينيا ب:  وتفـضي بعـد املـوتِ   ،م عليـه جـِ مـا هت وذكـرِ ،املـوتِ  مـن ذكـِر    أكثـر

.من اإلقالع، وهو السفر، وعدم القرار) ١(
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لـه  وشـددت ،كذرحـِ منـه ك وقـد أخـذت  حتـى يأتيـ  ،ك حيث تـراه  واجعله أمام ،إليه
فيبــهرك وال يأخــذك علــى غِ  وال يأتيــك بغتــًة ،كأزر١(تــكر(،وأكثــرذكــر

رها ك يف الـدنيا ويـصغّ  دزهـِ فـإن ذلـك ي  ؛األلـيمِ والعـذابِ وما فيها من النعيمِ    اآلخرةِ
م عليهـا فقـد   ِهالـدنيا إليهـا وتكـالبِ   أهـلِ مبا ترى من إخالِد   وإياك أن تغرتّ  ،عندك

نب ُجالله عنها  جلّ أك ا،  هاونعت لك نفس،وتكشفتفإمنـا  ،عـن مـساويها  لك
،هــاهــا ذليلَويأكــل عزيز،)٢(بعــضها بعــضاًريهِــضــاريةٌوســباع،عاويــةٌهــا كــالبأهلُ

 ويقهر كبري ها صغري ٣(ها قليلها ها وكثري(،َنعمهملة]فلةجم[وأخرى  لٌةمعقّ م)قد ،)٤
،قيمهـا يلـيس هلـا داعٍ  ،)٦(يف واد وعث )٥(ح عامهة سر،هاها وركبت جمهولَ  أضلت عقولَ 

.الِغرة هي الغفلة، وبعكسها احلذر وهو االحتراس) ١(
.٢/٤٢١جممع البحرين -د صوت الكلب دون نباحه من قلة صربه على الرب: اهلرير) ٢(
قد أضلت أهلها عن قصد السبيل وسلكت م طريق العمى وأخـذت      : (يف حتف العقول زيادة   ) ٣(

واختـذوها ربـا فلعبـت ـم     . بأبصارهم عن منـهج الـصواب فتـاهوا يف حريـا وغرقـوا يف فتنتـها          
).اخل... ، نعم معقلةافإياك يا بين أن تكون قد شانته كثرة عيو. ولعبوا ا ونسوا ما وراءها

. إىل ذراعـه هشد وظيف : ل البعري بالتشديد  عقّ: (٥٠شرح ص  ٣قال حممد عبده يف ج البالغة       ) ٤(
اإلبل، أي إبل منعها عن الشر عقاهلا وهم الضعفاء، وأخرى مهملة تأيت مـن        : والنعم بالتحريك 

لبعري بالعقال إذا شـددته بـه،   لت امن عقّ: لةمعقّ: (، وقال الزبيدي)السوء ما تشاء وهم األقوياء    
، "جمفلــة"ففــي بعــض النــسخ  " حمفلــة"، أمــا )١٧٦٩: ٥-عقــل -الــصحاح . " وهــو رباطــه

إذا شـردت نـادة،   جفلـت اإلبـل جفـوالً   : يقـال . سرعة الذهاب والنـدود يف األرض     : اجلفول(و
.١١/١١٤لسان العرب -) وجفلت النعامة

املـال يـسام   ، وهي مجع سرح وهو)سروح: (وحتف العقولالناقة السريعة، ويف النهج   : السرح) ٥(
ه هـو والعامـ ، وعامهة صفة مؤنثة، مذكرها عامه، ٢/٤٧٨لسان العرب -يف املرعى من األنعام    

مـن  -عمـه  وفعله، همواجلمع ع. وهو كناية عن التيه واحلريةيف أمره، املتردد   أو هاملتحري يف طريق  
.حتري:أي) وعمهانا يف طريقهوعموهيةًوعموهاًعمهاً(-باب منع وعلم 

الوعثـاء مـا غابـت فيـه     الوعث هو الطريق الرملي او اهلش الذي ال يثبـت بـه قـدم او حـافر، و                ) ٦(
!
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هبم الدنيا فلعبوا هبا    لعبت،حتـى يـسفِ  هـا رويـداً  ءوا مـا ورا  ونس أكـ ر الظـالمن-ورب
.قأن يلحك من أسرعيوش-الكعبةِ

وإنبـهِ ساره يـ فإنـّ والنـهار ه الليـلَ مـن كانـت مطيتُـ   أن كـلَّ   ينيـا بـ    :واعلم
.اآلخرةالدنيا وعمارةإال خراباُ)٢(]أبى[،)١(كان ال يسري

 يا بين] فإن تزهد  دكَفيما زه ُا   فيه من الـدنيا وتعـزف فهـي  ،ك عنـها نفـس
َغأنـك لـن تبلـُ   حيت إياك فيها فـاعلم يقينـاً  نصيقابلٍغري كنت وإن،)٣(]ذلك أهلُ
،ض يف الطلــبِفخفِّــ،فإنــك يف ســبيل مـن كــان قبلــك ،كوال تعــدو أجلَــ،كأملـَ 

وال ،بنـاٍج طالـبٍ ولـيس كـلُّ  ،إىل حـربٍ جـر طلبٍ)٤(بفإنه ر ؛يف املكسب  وأمجلْ
فإنـك  ؛إىل الرغائـبِ كوإن سـاقتْ ةٍك عن دنيـ   نفس وأكرم ،مبحتاٍج جمملٍ كلُّ

ــشــيئاًُلمبــا تبــذُ)٥(]تــاضتع[لــن ــمــن دينِ ومــن خــريِ،وإن جــلَّك بــثمٍنك وعرضِ

"
لـسان العـرب   -احلوافر واألخفاف مـن الرمـل الرقيـق والـدهاس مـن احلـصى الـصغار وشـبهه              

٢/٢٠٢.
، ويقطـع  والنهار فإنه يسار به وإن كان واقفـاً واعلم أن من كانت مطيته الليل  : (يف ج البالغة  ) ١(

).وادعاًاملسافة وإن كان مقيماً
وما أثبتنـاه مـن حتـف العقـول، وكـذا يف البحـار نقـالً عـن كتـاب احملجـة البـن               ) إىل(يف املصدر   ) ٢(

.طاووس
: أثبتناه من نسخة البحار نقالً عن ابن طاووس، وهو األوفـق، ويف نـسخة املطبـوع مـن احملجـة                 ) ٣(

.وفيه اضطراب ال خيفى) فيها زهدتك فيه وتعزب نفسك منها فهي أهل ذاكدتزهفإنْ(
.وما أثبتناه من البحار) رمبا(يف املصدر ) ٤(
وما أثبتناه يف البحار، وهو كذلك يف حتف العقول، ويعتاض مبعـىن       ) تعارض(يف املصدر املطبوع    ) ٥(

.يستبدل

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


األخرىكتبهيفالكلييناإلسالمةثقرواياتمنإليناوصلما: الثالفصل الث.........................٣٠٠

ــرينامــرئٍحــظِّ ــاين،منــهمتكــناخلــِريأهــلَفقــارن،صــاٌحلق ــبِالــشرأهــلَوب نت
بــئس ،)١(صــفحاًبينــك وبــني صــديٍق ه ال يــدعالظــن فإّنــعليــك ســوءال يغلــنب،عنــهم

الطعـــامــرام ــم،احلـ ــشالـــضعيفِوظلـ ــاوالفاحـــشةُ،الظلـــمِأفحـ علـــى والتـــصرب،كامسهـ
ورمبــا  ،رفقــاً ُقركــان اخلــُ  قــاً رخوإذا كــان الرفــق  ،القلــب ميعــصِ املكــروهِ

كــان الــداءورمبــا نَــ،دواءصحالناصــحِغــريوغــشعلــى واالتكــالَإيــاكَ،املستنــصح
كمــا ك بـاألدبِ قلبـ زكِّ،والـدنيا ِةيف اآلخـر ُطوتثــب)٢(وكىهـا بـضايع النـ   نـى فإنّ املُ
وكفـــر،)٤(يلِالــس ال تكــن كحاطـــب الليــل وغثــاءِ   ،النــار باحلطــب  )٣(ذكىتُــ 

،كمـا وعظـَ  بـت مـا جر وخـري ،التجـاربِ حفـظُ والعقـلُ ،شـوم اجلاهلِوصحبةُ،لوم النعمةِ
،العــزمومــن احلــزمِ،غــصًةأن تكــونقبــلَالفرصــةَبــادر،الــشيمِلــنيومـن الكــرمِ 

غائـبٍ راكـبٍ وال كـلُّ يـصيب طالـبٍ لـيس كـلُّ  ،التـواني  احلرمـانِ  ومن سببِ 
وال خـري يف  ،)٥(مبـا تـصري  مـصريٍ رب،عاقبـةٌ لكـل أمـٍر   ،الـزادِ  إضـاعةُ  ومن الفـسادِ  ،وبؤي
٦(عني مهني م(، وال يلني    علـى عـذٍر    مـن أمـر)مـن حلـُ  ،)٧ ـ  ،م سـادم ازدادومـن تفه، ولقـاء
.إلعراض عن خطأ الصديق ومحله على احململ احلسنالصفح هو االعراض، ومعناه هنا ا) ١(
.مجع أنوك وهو األمحقالنوكى ) ٢(
.يذكى: يف املصدر املطبوع) ٣(
حاطب اليل مثل يقال ملن خيلط اجليد والرديء يف كالمـه، أمـا غثـاء الـسيل فهـو مـا يعلـوه مـن            ) ٤(

.الزبد، وبطلق على األمر الباطل الذي ال خري فيه
".رب يسري أمنى من كثري " قولالعيف حتف) ٥(
مهني إما بفتح امليم مبعىن حقري فإن احلقري ال يـصلح ألن   : (يقول حممد عبده يف شرح هذه الفقرة      ) ٦(

٣ج البالغـة ج -) يكون معينا، أو بضمها مبعىن فاعل اإلهانة فيعينك ويهينك فيفسد ما يصلح   
.٥٣شرح ص

" وىف النـهج  . اخلطـر -بالتحريـك  -ر منـه  رالغ، )ى غرر ال تبينت من أمر عل    : (يف حتف العقول  ) ٧(
".وال تبني من أمر على غدر 
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مطيـةُ بـك تطـيح أنوإيـاكَ ،هلـك قعـود  مـا ذلَّ الـدهر سـاهلِ ،القلـبِ  عمارة اخلِري أهلِ
ــةِحمولْفعجــــســــيئةًفارقــــتوإن،جــــاجِالّل وإنكمــــن ائتمنــــنوال ختُــــ،هــــا بالتوبــ

واطلــب ،منــهأكثــربــشئ رجــاءروال ختــاطِ،كســرأذاعه وإنك وال تــذع ســرخانَــ
للنـاسِ وقـلْ ،)١(ذ بالفـضل وأحـسن البـدل    خ،والتاجر خماطر ،م لك ِسفإنه يأتيك ما قُ   

ــ ــمٍكلمـــةٍوأحـــسن،سنًاحـ ــبإنجامعـــةٍحكـ ــاس مـــا تُ حتـ ك لنفـــسِبِحـــللنـ
وتكره  ك قلْإّن،هلاهلم ما تكره   ما تـسلم ممـن تـسرإليـه أو تنـدم إن أفـضلت    عت

التعلـلِ وكثـرة ،)٢(قـتِ املَُةآيـ ]ودالصد[و،بالذممِالوفاءمن الكرمِ واعلم أن ،عليه
،)٣(مـع غـفٍ  مـن بـذلٍ  خـري مـع لطـٍف    ك علـى أخيـك    إمـساكِ بعضولَ،خلِالب آيةُ

ــلةُومــــن الكــــرمِ  ك إذا قطعــــت  ومــــن يثــــق بــــك أو يرجــــو صــــلتَ    ،الــــرحمِ صــ
صـرمه إيـاك   ]عنـد [ك من أخيك نفس امحلْ ،القطيعةِ وجه موالتجر،)٤(؟قرابتك

وعنــد ،وعنــد مجــوده علــى البــذل،املــسألةِعلــى عطــفِ)٥(]هدصــدو[وعنــد ،علــى الــصلة
حتـى كأنـك   ،ه علـى االعـذار  مـِ وعنـد جتر  ،علـى اللـِني    وعنـد شـدتهِ   ،على الدنو  ِهتباعدِ

وهو األليق بالسياق، ) البذل: (يف حتف العقول) ١(
، والـصدود  والعقـد العهـد    وهـي  مجـع الذمـة،   : -يموفـتح املـ    دال املعجمـة  بكسر الـ   -م  ملذِّا) ٢(

ومـا أثبتنـاه مـن البحـار وهـو      ) الـصدق (ونفـور الـنفس منـه، ويف املطبـوع       االعراض عن الـشئ     
.واملقت شدة البغضالصحيح،

اجلـور،  : اجلنـف : (٢٠٩هـامش ص ٧٤، قـال حمقـق البحـار يف ج   )جنـف (يف التحف والبحـار   ) ٣(
: ورمبا كان االمساك مع حسن اخللق خري مـن البـذل مـع اجلـور قـال اهللا تعـاىل يف سـورة البقـرة                 

)."يتبعها أذى قول معروف ومغفرة خري من صدقة" ٢٦٥
أو يرجـو صـلته يرجـوك أو يثـق بـصلتك إذا         بك يثق ؟ ومن (يف املطبوع العبارة مضطربة هكذا      ) ٤(

. وما أثبتناه من البحار) قطعت قرابتك
).صدوره(يف املصدر املطبوع ) ٥(
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  لـه عبـد، ذو النعمــةِوكأنـه عليـك،  ه أو تفعلَــموضـعهِ ذلــك يف غـريِ وإيـاك أن تـصنع
ــدو صـــديقِ وال تتخـــذن ،ِهأهلِـــ يف غـــريِ وال تعمـــلْ ،كتعـــادي صـــديقَ فصـــديقاً كعـ

ــت أو قبيحــةً حــسنًةأخــاك النــصيحةَ واحمــض،لئــيم قلُــفإهنــا خباخلديعــةِ ،)١(كان
وإن حثــا أخيــكجمــازاةنوال تطلــب،معــه حيــث زاللْوزِ،حــالٍوســاعده علــى كــلِّ

الــرتابــ،بفيــك وجد ــك بالفــضلِعلــى عــدو ــدنيا وتــسلم،للظفــرِه أحــرزُفإنّ )٢(مــن ال

،منـها مغبــةَّ وال ألـذَّ أحلـى منـها عاقبـةً   جرعــةًفـإني مل أر الغـيض عوجتـر ،ِقلـُ اخلُسنِحبـ 
ــ،أخــاك علــى ارتيــابٍ موال تــصرِ وال تقطعهــ،اســتعتاٍبدون ملــن غالظــك فإنــه  نوألِ

بعـد والعـداوة ،اإلخـاءِ بعـد واجلفـاء ،الـصلةِ  بعـد  القطيعـةَ  مـا أقـبح   ،لـك  يلنيأن كيوشِ
قطيعـةَ )٣(غلبـت أنـت وإن،إليـك نملـن اسـتأم    والغـدر  ،ملن ائتمنك  واخليانةَ ،املودةِ

 بقيـةً ِكلـه مــن نفـسِ  فاسـتبقِ أخيـكيرجــع ومــن ،مـا اًبـدا لـه ولــك يومـ   إليهـا إن
علــى مــا بينــك اتكــاًالأخيــكحــقنعيَضوال تُــ،ق ظنــهفــصدظــن بــك خــرياً

فإنـه لـيس لـك بـأخ      وبينه  حقَّـ مـن أضـعتوال )٤(ك أشـقى النـاسِ  ن أهلـُ وال يكـُ ،ه
أخـوك أقـوى علـى قطيعتـك منـك علـى       نكـونَ يوال   ،فيـك  دهفيمن َز  نبترغَ

وال علــى البخــلِ،أقــوى منــك علــى االحــسانِ علــى اإلســاءةِنوال تكــوّن،)٥(صــلته

.حمض النصيحة أي إخالصها، وحمض الشيء أخلصه) ١(
إما أن يكون بالتشديد على صيغة األمر   ) وتسلم(السالم  ، وقوله عليه    )الناس(يف حتف العقول    ) ٢(

إنك ستسلم مـن شـرور الـدنيا ومعـاداة     (، وإما على صيغة املضارع واإلخبار مبعىن     )اقبض(مبعىن  
).الناس حبسن اخللق

).أرت(، ويف البحار )أردت(، ويف ج البالغة )غلبتك: (يف حتف العقول) ٣(
).كأشقى اخلل ب: (يف حتف العقول) ٤(
أمر بلـزوم حفـظ   : (يقول الشيخ علي أكرب غفاري يف حتقيقه لتحف العقول يف شرح هذه الفقرة   ) ٥(

!
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 ـ وال،أقـوى منـك علـى الفـضلِ    وال علـى التقـصريِ  ،علـى البـذِل   أقوى منكيكبرن
 ــ عليـك ظلــممـن ظلموإمنـا يــسعى يف مــضرته ونفعـكِ  ك، ولــيس جـزاءك مــن ســر

أن تسوءرزقٌوالرزق رزقانِ،هيطلُه ورزقٌتطلبه أتاكك فإن مل تأتِب.

عنـد  الئمتـه ويقـلُّ  دشتَتـ ن ممـن  فـال تكـُ  ذو صروفٍ الدهر أن ينيا ب  :واعلم
 هالناس عذر، ما أقبحند احلاجةِعاخلضوع، مـا  مـا لـك مـن دنيـاكَ    إّن،نـاء عنـد الغَ واجلفـاء
ــه مثـــواكَ أصـــلحت ــأنفِبـ ــريِوال تكـــن خازنـــاًيف حـــقٍّقفـ كنـــتوإن،كلغـ

واسـتدلل  ،يـصل إليـك  ] مل[فاجزع علـى مـا   يديكعلى ما يفلت من بِني     )١(]اًعجاز[
فـر ُكفـإن )٢(]تكفـر نعمـة  [وال ،على ما مل يكن مبا كان فإمنا األمـور أشـباه         

ــ،النعمــة مــن أألم الكفــرِ واقبــل العوال تكــونَذرنإال مبــا ِةَظــمــن العِممــن ال ينتفــع
ملن اعرف احلق،ربِإال بالضَّال تتعظُوالبهائمباألدبِعظُيّتفإن العاقلَ هإزالتُ هملزِ

وحسنِالصربِبعزائمِمومِاهلُواطرح عنك وارداتِ،كان أو وضيعاًه لك رفيعاً عونُ
املــرءبِحمــا صــومــن شــر،القنــوعاملــرءِحــظُّونعــم،)٣(حــادالقــصدمــن تــركَ،الــيقنيِ

والـصديق  ،)٤(مناسـب والـصاحب ،املالمـةَ بجيلـُ والـشح ،التفـريطُ  ويف القنـوِط   ،دساحلَ
"

الصداقة، يعىن إذا أتى أخوك بالقطيعة فقابلها أنت بالصلة حىت تغلبه وال يكونن هـو أقـدر علـى         
).وهكذا بعده. ما يوجب القطيعة منك على ما يوجب الصلة

وما أثبتناه من ) اًجازم(يف املصدر املطبوع ) ١(
.وما أثبتناه من بعض نسخ حتف العقول) يكفر ذا نعما(يف املصدر املطبوع ) ٢(
، ومها مبعىن واحـد تقريبـاً ؛ فـإن مـن حـاد عـن الطريـق جـار يف حكمـه             )جار(يف حتف العقول    ) ٣(

.وعمله
يق وحفـظ  لعله عليه الـسالم يقـصد أن الـصديق ينبغـي أن يكـون كالنـسيب يف مداراتـه للـصد             ) ٤(

.حقوقه

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


األخرىكتبهيفالكلييناإلسالمثقةرواياتمنإليناوصلما: الثالفصل الث.........................٣٠٤

 من صدق غيبه،  ومـن التوفيـقِ  ،العمـى واهلـوى شـريك ونعـ ،عنـد احلـريةِ  الوقـوفم
ِبِذالكَــوعاقبــةُ،مــوم الــيقنياهلُطــاردالــسالمةُويف الــصدقِ،النــدم،بعيــٍدوربأقــرب

،نالظـّ سـوء ك مـن شـفيقٍ  عدمال ي،من مل يكن له حبيب والغريب ،من قريبٍ 
ـــ  ومــن ح١(مــئ ظم(، ومـــن تعــدـــ ى احلـــقومــن اقتـــصر علــى قـــدره   ،هضــاق مذهب

إىل بسـب ء ايـ حلاو،عنـد القـدرة  البغـي ِمؤاللـ وأألم،مالتكرقُلاخلُعمِن،كان أبقى له 
،وبني ابينكأخذت به سبب سببِ وأوثق،العرى التقوى  وأوثق،مجيٍل كلِّ

سيف املالمةِ  واالفراطُ،من أعتبك  َكر جاجـة نـريان اللّ يشب،  ٢(فٍنـِ كـم مـن د(

إذا كـــان الطمـــع   س إدراكـــاً يـــأ وقـــد يكـــون ال  ،قـــد جنـــا وصـــحيح قـــد هـــوى     
ــضة تُــ  رعــو ولــيس كــلُّ ،)٣(هالكــاً ه ورمبــا أخطــأ البــصري قــصد   ،صابة تظهــر وال فري

الشرِرأخ،ى جنامن توقّوال كلُّدجومن طلبوليس كلُّ،هشدريوأصاب العم
   لتهفإنك إذا شئت تعج،وأحسن  إن أحببت أن ي حـس أخـاكَ واحتمـْل ،ن إليـك

وقطيعـةُ ،تباهجوت عرواستعتب من ،الضغينةَكثر العتاب فإنه يورث على ما فيه وال تُ    
ومن ،بَطعمانالزربومن كا،احلزمِومن الكرم منع،العاقلِ صلةَ ُلال تعدِ هاجلُ

يشري عليه السالم إىل أن احلمى يف اإلنسان تؤدي إىل حـصول الظمـأ، وهـي حقيقـة طبيـة ثابتـة               ) ١(
اليوم، ولعل مراده عليه السالم اجلوانب املعنوية فشبه مرض القلب باحلمى، وشبه افتقار الـنفس    

: والطـىن ملـرض،  ولعل محى من احلميـة وهـي تـوقي ا   " من محى طىن" حتف العقولوىف بالظمأ،  
لـسان  -أن يـدع املـرض املـريض وفيـه بقيـة        : واإلطنـاء . كضىن: ورجل طىن . املرض، وقد طين  

. ، واملعىن ان من يتجنب األخطاء يتقي سوء العاقبة١٥/١٦العرب 
.هو املريض الذي الزمه املرض-ككتف-املرض الالزم، والدِنف -بفتحتني-الدنف ) ٢(
مور السيئة العواقب يكـون إدراكـاً للنجـاة إذا كـان إدراك هـذه األمـور فيـه                اليأس من بعض األ   ) ٣(

.اهلالك
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٣٠٥................................................................................)األئمةرسائل(كتاب:أوًال

،لهىأن ال يوافردمبن غَوأخلقالبغيِمن أهلِ  النقمةَ ما أقرب ،عليه غضب  )١(تنقم
نمـي  يواالقتصاد،الكثرييبريوالفساد،علةوعلة الكذب أقبح  ،زلة أشد )٢(زلة املتويف 

شر واملخافةُ،الطباعِ من أكرمِ  الوالدينِ ُذوبر،لٌةذوالقلةُ ،اليسريمـع  والزلـلُ ،خـاف ي
ترمجـان ورسـولك ،التجـارب ظتـه مـن وع العاقـلُ ،نـدماً بتعقُيف لذةٍوال خري ،العجلِ

ئاوليس مع اخلالفِ،العمىدى جيلو واهلُ ،عقلكتالف،من خيفقـد خـان  انًار خو،
 من اقتصد  لن يهلك، من زَ ولن يفتقره٣(هدخيلـُ ئينبـئ عـن أمـر   ،د(،ثٍحـ بارب

قـد عـاد   هـزٍل ولـرب ،خـشى يـصري  مـا ي ومـا كـلُّ  ،)٤(بثقـة رجـاء  نوال يشوب،عن حتفهِ 
ومـن  ،م عليـه أرغمـه  ومـن تـرغّ  ،ليـه أهانـه  م عومن تعظـّ  ،خانه الزمان نمن أمِ  ،داًِج

خـري ،ر الزمـان تغيـ ر الـسلطان وإذا تغيـ ،مـن رمـى أصـاب    وليس كلُّ ،جلأ إليه أسلمه  
ورمبــا أكــدى ،مــن اجتهــدرعــذَأ،ورث الــضغائنيــزاح املُــ،مــن كفــاكِكأهلِــ

٥(احلريص(،اليقنيِصحةُالدينِرأس،االخالصِمتامجتنخ،املعاصيباملقالِريما صدقه
،الطريـقِ قبـلَ عـن الرفيـقِ  لْسـ ،الرمحةِمفتاحوالدعاء،مع االستقامةِالمةُالس ،عالُالفِ

،)٧(أمجــل مـن أذل عليــك ،)٦(عــن الـدنيا علــى قلعـةِ  نوكـُ ،الــدارِقبـلَ وعـن اجلــارِ 
).نقم عليه(يف حتف العقول ) ١(
).املتوقى(يف حتف العقول ) ٢(
الدخيل هو ما يف ضمري اإلنسان، وكأن املقصود أن ما يف داخل اإلنسان يظهر على لـسانه، ويف        ) ٣(

).رئ دخيلهبين عن أم(بعض نسخ حتف العقول 
).ال تشترين بثقة رجاء: (يف حتف العقول) ٤(
.وإن جهد هلاأي مل يظفر حباجته رءأكدى امل) ٥(
.قيل إن معناه أن يكون املرء وكأنه يف سفر ويريد أن يرحتل يف أية حلظة) ٦(
ئ وقيل يف معناه أن يكون املرء حليمـاً يتحمـل مـن جيتـر    ) امحل من أدل عليك (يف حتف العقول    ) ٧(

.عليه
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 واقبل عذرإليكمن اعتذر،وخ١(وهـًا وال تبلغ مـن أحـد مكر  ،من الناسذ العفو(،
 أخـاكَ وأطـعه وإن جفـاك وصـلْ ،عـصاكَ وإن، اد نفـسك  وعـو ـ ،ماحلـسر هلـا  وختي

ــريفـــإن؛هأحـــسنقٍلُـــخمـــن كـــلِّ الكـــالمِمـــنكثـــرأن تُوإيـــاكَ،عـــادةاخلـ
٢(راَذه(،وأن  ـ  تكـونضحكاًم، كحكيـت ذلـك عـن غـريِ    وإن، وانـصف

ــسِ ــاكَ،كمـــن نفـ ــساءِومـــشاورةوإيـ ــإنالنـ ــيرأفـ ــزم،)٣(ِنفَـــن إىل األهـ ن إىل هوعـ
الوواكفـُ  ،ِنههن حبجابِـ  ن مـن أبـصاِر    علـيهِ  ف نك إيـاه، فـإن جـابِ احلِشـدة

خري  مـن االرتيـاب    لك وهلن،   ولـيس خـروجهن مـن دخـولِ  بأشـد  بـه  مـن ال يوثـق
ةاملــرأوال متلــك،فافعــلْجــالِك مــن الرفن غــريال يعــرِأناســتطعتوإن،نعلــيهِ

هـا فـإن   هـا وأدوم جلمالِ هـا وأرخـى لبالِ  حلالِذلـك أنعـم  ها فـإن  ما جاوز نفس   مرِمن األ 
رحيانةٌ املرأة٤(هرمانةٍبقَوليست(،وال تعدوال تعاطيها،هابكرامتها نفس)تـ أن )٥شفع

ــلَ لغِري ــا فيميـ ـــ هـ ــن ش ــهعَفمـ ــاعليـــكت لـ ــوال تُ،معهـ ــوةلْطِـ ــساءِ اخللـ ــع النـ نـــكلْملَفيمـ
أنـك  يـرين نن وهـ ك عنـه فإن إمساكَك بقيةًواستبق من نفسِ ،نهللْموتَ

   وإياكَ،منك على انكساٍرذو اقتدار خري من أن يعثرنموضـعِ يف غِري)٦(والتغاير
] وال تبلـغ مـن أحـد مكروهـه    [يف بعض النسخ ، و)وال تبلغ إىل أحد مكروهه(يف حتف العقول   ) ١(

].مكروه] من[وال تبلغ من أحد [وىف بعض نسخ احلديث
).وإياك أن تذكر من الكالم قذرا: (يف حتف العقول) ٢(
: ويف حديث علي. ملتنقصواملتأفن ا. النقص: األفن: (١٣/١٩قال ابن منظور يف لسان العرب ) ٣(

).ورجل أفني ومأفون أي ناقص العقل. النقص: إياك ومشاورة النساء فإن رأيهن إىل أفن، األفن
الذي إليه احلكم باألمور كاخلازن والوكيـل احلـافظ       : القهرمان: (٣/٥٥٦قال يف جممع البحرين     ) ٤(

).ملا حتت يده، والقائم بأمور الرجل، بلغة الفرس
).تطمعها(لعقول يف حتف ا) ٥(
.رية على املرأة بسوء الظن يف حاهلا من غري موجبإظهار الغ: التغاير: يقول حممد عبده) ٦(
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ن فـإن هم أمـر ولكن احكـُ قمِن إىل السمنهذلك يدعو الصحيحةَ فإن ريةِالغَ
عيبًا رأيتفعجـ ،كـبري والـصغري  على الل النكريوإي فـيعظُ )١(اك أن تعاتـبم الـذنب

ويهون وال تكُ ،العتب حراًغِري ن عبد ك وقد جعلك ا، خبـريٍ وما خـريإال نـالُ ال ي
وإن اســتطعت،ِعمــبـك مطايــا الطّ فوإيــاك أن توجِــ،سرٍإال بعـ نــالُال يويــسرٍرٍّشبـِ 

أن ال يكـــونبينـــكذو نعمـــةٍوبـــني ــدركٌ فاا ــل فإنـــك مـ ــفعـ ــذٌمسقِـ ك وآخـ
كسهم،وإنأكرم اليسري من امن الكثري من خلقهِوأعظم،وإنكان

هـم  ومـن دونَ مـن امللـوكِ  بمـا تطلـُ  يف-األعلـى  فللـه املثـل     -فـإن نظـرت     ،منـه  كلُّ
  من السفلة لعرفت مـا تطلـُ  لك يف يسِري  أنوأن عليـك يف  مـن امللـوك افتخـاراً   ب

ــادة عــاراً مــكــثِري ــشــيئاًبايعــاًإنــك لــست،ا تطلــب مــن الزي ــمــن دينِ ك ك وعرضِ
ى تـولّ عمـا وتـولَّ ذ مـن الـدنيا مـا أتـاكَ    فخـُ ،ه مـن ا   نفس نبمن َغ  واملغبون ،بثمن
ك ه علـى دينِـ  تـَ بمـن رهِ ومقاربـةَ وإيـاكَ ،فأمجل يف الطلب   مل تفعْل  أنت فإن،عنك
ــلتــأمنالــسلطانوباعــدِ،كوعرضِــ خدعمتــى أرى مــا أنكــر  :وتقــولُ،يطانِالــش
فلـو  نـوا باملعـادِ  قـد أيقَ بلـةِ القِأهـلَ إن،وهكذا هلك من كان قبلـك    ،)٢(نزعت
تــبيــعِبهم بعــضَ)٣(ِســم وقــد يتحيــل الــشيطان ،بــذلك نفــساً]طــبي[ه بالــدنيا مل آخرتِ

ه مـن شـئٍ  وينقلـَ ،حقريٍيف هلكة بعرض من الدنيا يسريٍهورطًيحتى   ِهومكرِ ِهخبدعِ
.وهو أوفق للسياق) تعاقب(يف حتف العقول ) ١(
وهـو مـضطرب واألوفـق مـا أثبتنـاه مـن التحــف       ) مـا تـرى إنـك ترغـب    : (يف املـصدر املطبـوع  ) ٢(

ال خيـدعنك الـشيطان فيقـول لـك كـن مـع الـسلطان وانـزع              : -واهللا العـامل     -والبحار، واملعىن   
.نفسك عما تنكر من ظلمه وفساده، فإن ذلك من حبائل الشيطان

وهـو  ) مسعـت (كذا يف نسخة البحار، ومست من السوم وهو عرض البيع، ويف املـصدر املطبـوع               ) ٣(
.تصحيف

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


األخرىكتبهيفالكلييناإلسالمثقةرواياتمنإليناوصلما: الثالفصل الث.........................٣٠٨

إىل مــا خــالفالراحــةَفتجــده يف القنــوطِويدخلَــاِه مــن رمحــةِسحتــى يؤيِــإىل شــئٍ
اإلسالموأحكامهفإنأبتنفسك إال حالدنيا وقُبفخالفْتالسلطانِربإىل ك
ــه مــا فيــه رشــد   كمــا هنيتُــ  ــه لــسانَ كك فأملِــ عن عنــد وكِلُــ للمفإنــه ال ثقــةَ كعلي

ــا بينـــهملْخهم وال تـــدبأســـرارِقهم وال تنطِـــعـــن أخبـــارِفـــال تـــسألْ،ِبَضلغَـــا ويف ،فيمـ
مــن إدراكِك أيــسرمــن صــمتَِطرمــا فَــوتالفيــك،مــن الندامــةِالــسالمةُالــصمتِ

َكمـا يف يــدِ وحفــظُ،الوكـاءِ دبـش مـا يف الوعــاءِ واحفــظْ،كمـن منطقـِ  مـا فــات فائـدةِ 
أحب ـ وال تُ،َكغِرييف يدِما من طلبِإليكحدإال عـن ثقـةٍ  ث اباًكـذّ فتكـون،

التـــدبري مـــع الكفـــاف أكفـــى لـــك مـــن الكـــثري مـــع   وحـــسن،لٌُّذبِذوالكَـــ
من سـرورٍ خريمع احلرفةِوالعفةُ،إىل الناسِ من الطلبِ  خري اليأسِ وحسن ،اإلسرافِ

رومن تفّك،رجمن أكثر ه،هرفيما يضساعٍبور،ِهلسرِأحفظُواملرء،)١(مع فجورٍ
لوأحسنِ ،أبصرلمماليكَضالغَوأقللِ،األدبكثرِوال تُ،بَتالعفـإذا  ،ذنـبٍ يف غِريب

 منك ذنبًا  استحق أحد فإن٢(مـع العـدلِ  العفو( ملـن كـان لـه    ربِمـن الـضَّ  أشـد
امـرئ منـهم عمـال   لِّلكـُ واجعـلْ ،صاصالقـَ ِفوخِ،لهمن ال عقلَكمسِوال تُ ،عقلٌ

٣(منـــه فإنــه أحـــرى أن ال يتواكلــوا  أخــذُ ي(،عــشريتَ وأكـــرمـــكك فـــإهنم جناح
الــذي بــه تطــري، وهبــم تطــولُ،وإنــك هبــم تــصولُ،وأصــلك الــذي إليــه تــصريعنــد اللــذة

وتيــسر عنــد   ،همرهم يف أمــورِ واشــكُ ،همســقيم دوعــ ،هموأكــرم كــرمي  ،)٤(الــشدةِ 
".واحلرفة مع العفة خري من الغىن مع الفجور " النهج ويف) ١(
.وهو اللوم) العذل(يف حتف العقول ) ٢(
، ومعـىن يتواكلـوا يعـين يتكـل أحـدهم علـى       )يأخـذ منـه  (بدالً مـن  ) تأخذه به(يف حتف العقول    ) ٣(

.اآلخر
).دةدة عند الشوهم الع: (يف حتف العقول) ٤(
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ــواســـتعن،هممعـــسورِ ــى أمـــوركَ اِبـ ــني علـ ــتودع اَ،فإنـــه أكفـــى معـ ــواسـ ك دينـ
.)١(يف الدنيا واآلخرةِالقضاءِواسأله خري،ودنياكَ

عـن  :قال حممد بن يعقوب يف كتاب الرسـائل       :السيد ابن طاووس  . ٢
بعـد  كتـب أمـري املـؤمنني عليـه الـسالم كتابـاً      :علي بن إبـراهيم بإسـناده قـال     

وذلك أن الناس سألوه عن ، )٢(قرأ على الناسأن يمنصرفه من النهروان وأمر
م للـسؤال عمـا ال      تغقـد تفـر   :أيب بكر وعمر وعثمان فغضب عليـه الـسالم وقـال          

معاويةَُلَتوهذه مصر قد انفتحت وقَ،عنيكميبنخديج حممدفيا هلا ،أبي بكربن
سـبحان ،ينـِ بفـوا مـا كـان إال كـبعض     ،هـا مبـصيبيت مبحمـٍد   ما أعظم من مصيبةٍ 

ِا  نرجـو أن نَ بينا حنن غلـب وأنـا  ،بونـا علـى مـا يف أيـدينا    َلعلـى مـا يف أيـديهم إذ غَ   القـوم
بيـد  فـدعا كاتبـه ع  ،شـاء ا تعـاىل  فيه تصريح ما سألتم إنكاتب لكم كتاباً 

 مسهـم يل يـا أمـري    :من ثقـايت فقـال  عشرةَاهللا بن أيب رافع فقال له أدخل علي
،)٣(لــة الكنــانيثوأبـا الطفيــل عــامر بــن وا ،باتــةغ بــن نُأدخــل أصــب:فقــال،املــؤمنني

صـية  ، وهـذه الو ٧٤/١٩٧، ورواه عنه السي يف حبـار األنـوار   ١٥٨كشف احملجة لثمرة املهجة   ) ١(
وذكـر  (٣/٣٧مشهورة يف كتب التاريخ واحلديث، فقد اوردها الشريف الرضـي يف ـج البالغـة           

، وقـد  ٦٨، كما أوردها ابن شعبة احلراين يف حتف العقول  )ان اإلمام قاهلا بعد منصرفه من صفني      
اعتمدنا على هذين املـصدر وعلـى نـسخة البحـار يف حتقيـق مـنت هـذا الوصـية املباركـة املكـترتة                       

نقالً عن كتـاب  ١٦/١٦٧احلكم واملواعظ، وقد أخرجها من العامة املتقي اهلندي يف كرت العمال         ب
.املواعظ للعسكري

.هذا األمر يفسر ما ورد يف الكتاب من املداراة، وخطاب الناس حبسب ما حتتمل عقوهلم) ٢(
الكنـاين احلجـازي   يالطفيـل، عـامر بـن واثلـة بـن عبـد اهللا بـن عمـرو الليثـ                  وأبـ : (قال الذهيب ) ٣(

، وهـو آخـر الـصحابة    ١١٠مـات سـنة    مولده بعد اهلجـرة،   . كان من شيعة اإلمام علي    . الشيعي
.٣/٤٦٨سري أعالم النبالء -) موتاً
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١(األسديزين بن حبيش  ور(،وجرية بن مضرب اهلمدانيوي)واحلـارث بـن عبـد    ،)٢
،)٦(ميل بن زيادوكُ،)٥(وعلقمة بن قيس،)٤(ومصباح النخعي،)٣(ا األعور اهلمداني

بن :ل هلم فقا،فدخلوا عليه ،)٧(مري بن زرارة  وع خذوا هذا الكتاب وليقرأه عبيد ا
فإن شغب شاغب عليكم فأنصفوه بكتـاب  ،أبي رافع وأنتم شهود كل يوم مجعة 

.ا بينكم وبينه
أمـري املـؤمنني إىل شـيعته مـن املـؤمنني      علـٍي اِمـن عبـِد    ،بسم ا الـرمحن الـرحيم     

ـــراهِيموإِن ِمـــن ِشـــيعتِِه(يقـــول اَفـــإن،واملـــسلمني ٨()إلِب(وهـــو اســـم شـــرَتعـــاىل يف فه ا
،)٩(إبراهيممن شيعِةصلى ا عليه وآله كما أن حممدًاحممٍدالنيبأنتم شيعُة،الكتاب

، مـات  زر بن حبيش بن حباشة بن أوس، أبو مرمي األسدي الكويف، ويكىن أيضا أبا مطـرف         هو  ) ١(
.٤/١٦٦بالء سري أعالم الن-، وكان من قراء الكوفة ٨٢سنة 

لعله جويرية بن مسهر العبدي، وهو من التابعني، له روايـات عـن أمـري املـؤمنني عليـه الـسالم،        ) ٢(
. ٤/٢٩٩أعيان الشيعة -قيل إن زياد ابن أبيه قتله 

تـابعي مـن أصـحاب أمـري     الكـويف، ،أبـو زهـري  احلارث بن عبد اهللا األعور اهلمداين اخلـاريف،  هو  ) ٣(
.٦٥الم، ضعفه الشعيب وغريه، رموه بالرفض، مات سنة املؤمنني عليه الس

.مل أظفر بترمجته) ٤(
كـان خصيـصاً بعبـد اهللا بـن      النخعـي، الكـويف،   علقمـة بـن قـيس بـن عبـد اهللا،          أبو شـبل،  هو  ) ٥(

سـري أعـالم   -٦٥أو ٦٢أو ٦١مسعود، شهد صفني مع أمري املؤمنني عليه الـسالم، مـات سـنة        
.٤/٥٣النبالء 

من شيعة أمري املؤمنني عليه الـسالم، قتلـه     الكويف، ،الصهباينالنخعي،بن زياد بن يك،   كميل  ) ٦(
.٢٤/٢١٨ذيب الكمال -٨٢احلجاج سنة 

. قيل هو خنعي أيضاً، ومل تذكره كتب التراجم) ٧(
٨/الصافات) ٨(
).كما أن من شيعته إبراهيم: (يف البحار) ٩(
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اســمخمــتصغــري،وأمــرغــريعمبتــد،علــيكموســالم،ُواهــو الــسالممــن ِهألولياِئــاملــؤمن
العـربِ صلى ا عليه وآلـه وأنـتم معاشـر   حممدًابعث ،بعدلِهعليهم   احلاكم،هِنياَمل العذاِب

 ذيغ ،حاٍل على شر و أحد كم كلبويقتُل،)١(ه ولده،ويعلى غريِهغري،وقد ُأفريجع عليـِه غـري،
،)٣(مضلٍةوأوثاٍنشٍنخمنيخون على أحجاٍر،ميتة والدواَمل)٢(تأكلون اهللعز واهلبيدة

 تـأكلون اجلـَ الطعـامشب وتـشربون املـاء ـ ءون دمـا ُكتـسافِ ،)٤(اآلجـنسيب كم وي
اللواتي فأما اآليات؛بآيةٍالعربوعمآياتٍبثالثِقريشاًاُصوقد خ،كم بعضاً بعضُ

واْذكُروا إِذْ أَنْتُم قَلِيلٌ مستَْضعفُون فِي الْـأَرضِ تَخَـافُون أَن   (يف قريش فهو قوله تعاىل  
       لَّكُــمـاتِ َلع بـالطَّي مِــن زََقُكــمررِِه وـص بِنـ ُكمــد أَيو اكُمــآَو ـاس َف النـ ــَتخَطََّفكُم ي

ونُكرــش ــة )٥()تَــ ــصاِلحاتِ     (والثانيــ ــوا الــ ــنكُم وعمِلُــ ــوا مِــ ــِذين آَمنــ ــه الَّــ ــد اللَّــ وعــ
م دِيـنهم      لَيستَْخلِفَنهم فِي اْلأَرضِ كَما استَخْلَف الَّـ       لَهـ نكِّـنملَيو لِهِمقَـب مِـن ذِين

ا يعبـدونَنِي لَـا يـشرِكُون بِـي شـيئًا          نـأَم فِهِمـودِ خعب مِن مهلَندبلَيو متَضَى لَهالَّذِي ار
 الَْفاِسقُون مه َفأُوَلئِك ذَلِك دعب كََفر نمتعـاىل   والثالثة قـول قـري  )٦()و ش لـنيب ا

.أثبتناه من البحار، مبعىن يأكل كلبه عند جوعهوما ) يعذو(يف املصدر املطبوع ) ١(
/ ٣الـصحاح  -. طعام كانوا يتخذونه من الدم ووبر البعري يف سين ااعـة : -بالكسر -لهز  الِع) ٢(

أو حـب احلنظـل  ، بـدالً مـن اهلبيـدة، وهـو    )اهلبيـد (ويف البحـار    .٣٨١/ ٥، لسان العرب    ٨٨٧
.٣/٤٣١لسان العرب ،٥٥٤/ ٢الصحاح -شحمه 

وقد جـاء    بركت،: أبركها فربكت، واستناخت  : خنت البعري فاستناخ ونوخته فتنوخ وأناخ اإلبل      ) ٣(
.٣/٦٥لسان العرب -هنا كناية عن العكوف على عبادة األصنام 

.١٣/٨لسان العرب -املاء املتغري الطعم واللون: اآلجن) ٤(
.٢٦/األنفال) ٥(
.٥٥/النور) ٦(
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ـدى معـــك نَُتخَطَّــف ِمـــن    (:حــني دعــاهم إىل االســـالم واهلجــرة فقـــالوا    نَتَِّبــِع الْهـ إِن
ا آَمِنـا يجبـى إِلَيـِه ثَمـرات ُكـلِّ شـيٍء           (فقـال ا تعـاىل      )أَرضِنا مـرح ـملَه كِّـننُم لَـمأَو

  هأَكْثَر لَكِننَّا ولَد رِزْقًا مِن ـونلَمعلَا ي ١()م(،    هبـا العـرب فهـو    وأمـا اآليـة الـيت عـم
ــوبِكُم     (قولــه تعــاىل   ــين قُلُ ب ــأَلَّف ــداء فَ أَع ــتُم إِذْ كُن كُمــي ــةَ اللَّــهِ علَ موا نِعــر واْذكُ

قََذكُم مِنها كَذَلِك وكُنتُم علَى شفَا حْفرٍة مِن النارِ فَأَْنفَأَصبحتُم بِنِعمتِهِ إِخوانًا
    ونتَــدتَه لَّكُــمــهِ َلع ــين اللَّــه لَُكــم َآياِت ب٢()ي(   ــا هلــا مــن نعمــة مــا أعظم هــا إن مل في

،هـا إن مل تؤمنـوا هبـا وترغبـوا عنـها     ويـا هلـا مـن مـصيبة مـا أعظم     ،خترجوا منـها إىل غريهـا    
عليــه وآلــه وقــد بلــّ فمــضى نــيب صــلى ا ــا ت خــصفيــا هلــا مــن مــصيبٍة ،بــهَلغ مــا أرسِ

 صـلى  فمضى لسبيلهِ،ها ولن تعاينوا بعدها مثلهامل تصابوا مبثلِ  ،ت املؤمنني األقربني وعم
 عليــــه وآلــــه وتــــرك كتــــاب ِاــلَا ــهِوأهــ ــوينِ،ال خيتلفــــانِإمــــامنيِبيتــ ال وأخــ

ا عليـه وآلـه وألنـا    نبيـه صـلى  حممدًاُاولقد قبض ،ال يتفرقانِ  ِنيوجمتمع،يتخاذالنِ
النـاس  وجـه يف رأيـي أن ضروعـي وال عـ  وما ألقـي يف ر  ،أوىل الناس به مين بقميصي هذا     

ــا ،)٣(إىل غـــريي ــأوافلمـ ــم أبطـ ــة هلممهـ ــين بالواليـ ــيطِ)٤(عـ ــصارِوتثبـ ــصار ،األنـ ــم أنـ ا وهـ

.٥٨/القصص) ١(
.من سورة آل عمران١٠٣ن اآلية م) ٢(
القلب والعقل، ولعلـه كنايـة عـن أنـه مل     : -بالضم   -وع  والر: (قال العالمة السي يف البحار    ) ٣(

يكن مظنة أن يفعلوا ذلك ملا اجتمع له من النصوص والفواضـل والـسوابق، ألنـه عليـه الـسالم        
).كان يعلم وقوع تلك األمور وخيرب ا قبل وقوعها

-ولعلـه مجـع اهلمـة    ": (هلممهـم "يف شـرح قولـه    ٥/٢٠٠قال الشيخ احملمودي يف ج السعادة       ) ٤(
أي فلمـا أبطـأوا وختلفـوا عـين لعزميتـهم القويـة، وجـد جلـهم علـى          . وهو العزم القوي-كعلة  

).صرف االمر عين وتقميصه لغريي لزمت بييت

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣١٣................................................................................)األئمةرسائل(كتاب:أوًال

فـوا  ،)١(ها من غريهبفصاحبنا أحق يما إذا مل تسلموها لعلأ:قالوا،وكتيبة االسالم 
ــن أشـــكو  ــا أدري إىل مـ ــا أن يكـــون ؟مـ ــصارإمـ ــالمـــت حقَُّظاألنـ ــ،هـ ا أن وإمـ

ــ ا نــيبإن:فقــال قائــل قــريش،وأنــا املظلــومبــل حقــي املــأخوذُ،ييكونــوا ظلمــوني حقّ
هـا ومنعـوني   عـن دعوتِ فـدفعوا األنـصار  )٢()األئمـة مـن قـريش    (:صلى ا عليه وآله قـال     

،بن األسودواملقداد،)٣(منهم أبناء سعيد،علي النصريعرضون رهطٌ فأتاني،حقي منها 
والـرباء بـن   ،والـزبري بـن العـوام   ،وسـلمان الفارسـي  ،وعمار بـن ياسـر   ،وأبو ذر الغفاري  

أخالفـه  وصية لستإن عندي من نيب ا صلى ا عليه وآله إيل    :هلم فقلت،عازب
الناس قد فلما رأيت،وطاعًةتعاىل مسعاًِنفي ألقررتفوا لو خرموني بأ،عما أمرني به

       رسـول  يـدي وظننـت أنـي أوىل وأحـق مبقـامِ     انثالوا على أبي بكر للبيعـة أمـسكت
أسـامة بـن زيـد علـى جـيش      روقد كان نيب ا أم،ا صلى ا عليه منه ومن غريه  

ــه  (وجعلــهما يف جيــشه ومــا زال الــنيب    ــه وآل :ىل أن فاضــت نفــسه يقــول  إ) صــلى ا علي
ــش "أنفــذوا جــيش أســامة  ،أنفــذوا جــيش أســامة  " ــشام حتــى انتــهوا إىل   فمــضى جي ه إىل ال
فلمـا رأيـت راجعــةً  ،أمـواهلم فهزمـوهم وغـنمهم اً  مـن الـرومِ  فلقـي جيـشاً  )٤()عـات أذرِ(

  ــاس قــد ر ــجمــن الن ــنِ   ع ــدعوا إىل حمــو دي ــراهيم وملــةِحممــدٍت مــن االســالم ت عليــه (إب

.يقصدون سعد بن عبادة اخلزرجي، زعيم قبيلة اخلزرج) ١(
هذا احلـديث مل أجـده مرويـاً مـن طريـق الـشيعة بأسـانيدهم، وحـىت مـا وري يف مـصادرنا ففـي                ) ٢(

.أسانيدها رواة من العامة
على صيغة التثنية، ومها خالد بن سعيد بن العاص وأخوه أبان بن سـعيد         ) ابنا(يف نسخة البحار    ) ٣(

.بن العاص، وقد يضاف هلم عرو بن سعيد بن العاص
عـة، مجـع   كأنه مجـع أذرِ . لفتح، مث السكون، وكسر الراء، وعني مهملة، وألف وتاء   با: عاتأذِر) ٤(

.١/١٣٠معجم البلدان -وهو بلد يف أطراف الشام: ذراع مجع قلة
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تكون املـصيبة  وهدماًه أرى فيه ثلماًوأهلَر االسالمإن أنا مل أنص   خشيت) مالسال
علي  أمورِمن فوت واليةِ  فيه أعظم    ثـم تـزولُ  قالئـلَ أيـامٍ كم الـيت إمنـا هـي متـاع وتتقـشع

الباطلُهقحتى زَيف تلك االحداثِمع القومِفنهضتالسحاب عويتقش كما يزولُ 
ملـا  )١(ولقـد كـان سـعد   ،هي العليـا وإن زعـم الكـافرون   ا وكانت كلمةُ 

 ما أردتُإّن،أيها الناس":يبايعون أبا بكر نادى    رأى الناس كم ها حتى رأيـتُ ي وا
وإن ي ال أفعـلُ لـّ عَلو،علـي م حتى يبايعوال أبايعكُ) عليه السالم(تصرفوهنا عن علي    

بايع،ِكثم ره وأتى دابتَب)وأقام يف خانٍ)٢()ورانححتى هلكوقام فروة ،ومل يبايع
وكان يقود مع رسول ا صلى ا عليه وآله فرسني ويصرع )٣(بن عمر األنصاري

أخربونـي  ،قـريشٍ يـا معـشر  :فيتصدق به على املساكني فنـادى    )٤(ألفا ويشرتي مثرا  
قـيس بـن خمزمـة    فقـال ،)عليـه الـسالم  (وفيـه مـا يف علـي    حتل له اخلالفـةُ  هل فيكم رجلٌ  

ــه مــا يف علــي    ":)٥(الزهــري ــا مــن في ــيس فين ــه ،"ل عليــه (فهــل يف علــي  ،صــدقت:فقــال ل

.هو سعد بن عبادة األنصاري، زعيم اخلزرج) ١(
ا كورة واسعة من أعمال دمشق من جهة القبلة، ذات قرى كـثرية ومـزارع وحـرار، ومـ       : حوران) ٢(

.٢/٣١٧معجم البلدان -زالت منازل العرب، وذكرها يف أشعارهم كثري، وقصبتها بصرى
فروة بن عمـرو بـن ودقـة بـن     ، وهو )عمرو(كذا يف املصدر املطبوع والبحار، والصحيح إمنا هو       ) ٣(

وما بعـدها مـن املـشاهد مـع     عبيد بن عامر بن بياضة البياضي األنصاري شهد العقبة وشهد بدراً 
ألنـه كـان ممـن أعـان علـى      ومل يسمه ؛يف املوطأ نقل عنه مالكاهللا صلى اهللا عليه وسلم   رسول  

كان من أصحاب أنه ٥/٢٧٩، وذكر ابن حجر يف اإلصابة     ٣/١٢٥٩االستيعاب   -! قتل عثمان 
.قاله يوم السقيفةيوم اجلمل وأنشد له شعراً] عليه السالم[علي 

.وهو األوفق للنص) ويصرم ألف وسق من متر: (يف البحار) ٤(
، وهـو مـن املؤلفـة    قيس بن خمرمة بـن املطلـب بـن عبـد منـاف بـن قـصي القرشـي املطلـيب          لعله  ) ٥(

.قلوم
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٣١٥................................................................................)األئمةرسائل(كتاب:أوًال

النـاس  اجتمـاع :قـال ،كم عنـه فما يصد:قال،نعم:قال،ما ليس يف أحد منكم   ) السالم
ولــو ،كمنة نبـي نتكم لقــد أخطـأمت ســ أمــا وا لـئن أصــبتم سـ  :قـال ،علـى أبـي بكــر  

يفـولّ ،كـم كم ومن حتـت أرجلِ م من فوقِت نبيكم ألكلتُجعلتموها يف أهل بي   
حتـى  ،فيـه جاهـدًا  اَوأطعتـه فيمـا أطـاع   ناصحاًفصحبته م)١(بكر فقارب واقتصد وأب

   ولـوال خاصـةُ  ،)٢(لـيس يعـدل هبـذا االمـر عـين      :يف نفـسي   إذا احتضر قلـت بينـه وبـنيمـر  ع
وقد مسع قول النيب صلى ا عليه وآله أمر كانا رضياه بينهما لظننت أنه ال يعدله عين    و
لب  إذا افرتقتما فكل واحـد  :بن الوليد إىل اليمن وقالريدة األسلمي حني بعثين وخالد

يف هذه العبارة مداراة واضحة؛ رمبا ألن الغالبية الساحقة من جيش أمـري املـؤمنني عليـه الـسالم                 ) ١(
كان يشري إىل قضية نسبية ؛ مبعىن أن -واهللا العامل  -كانوا من شيعة أيب بكر وعمر، ولعل اإلمام         

أبا بكر لو قيس بعمر وعثمان فهو أخف منهما وطأة لعدم قدرته على اجلهر مبخالفة السنة ونشر         
البدع، ومن االحتماالت األخرى أن هذه العبارة قيلت على سبيل التورية، وهـو مـشابه ملـا ورد          

يـا بـن رسـول اهللا    : دق عليه السالم وقالأنه سأل رجل من املخالفني عن موالنا جعفر الصا    أنه  
مها إمامان عـادالن قاسـطان   : صلى اهللا عليه وآله ما تقول يف أيب بكر وعمر؟ فقال عليه السالم    

فلما انصرف الناس قـال لـه رجـل مـن      . كانا على احلق وماتا عليه فرمحة اهللا عليهما يوم القيامة         
حق أيب بكر وعمـر فقـال عليـه الـسالم نعـم      يا بن رسول اهللا لقد تعجبت مما قلت يف     : اخلواص

وأمـا القاسـطان فقـد قـال     " وجعلناهم أئمة يدعون إىل النار " مها إماما أهل النار كما قال تعاىل   
: " وأما العادالن فلعدوهلما عن احلق كقولـه تعـاىل   " وأما القاسطون فكانوا جلهنم حطبا      " تعاىل  

حلق الذي كانا مستوليني عليـه هـو أمـري املـؤمنني عليـه      واملراد من ا" والذين كفروا برم يعدلون    
السالم حيث آذياه وغصبا حقه عنه واملراد من موما على احلق أما ماتـا علـى عداوتـه ع مـن         
غري ندامة على ذلك واملراد من رمحة اهللا رسول اهللا صلى اهللا صلى اهللا عليه وآله فإنه كان رمحـة          

. ٢/٧٣الصراط املستقيم -صما هلما منتقما منهما يوم الدينللعاملني وسيكون مغضبا عليهما خ
أي أن اإلمـام كـان يـتكلم عـن     ) قلت يف نفسي  (ذكرنا فيما سبق توجيه معىن قوله عليه السالم         ) ٢(

.املفروض فعله من أيب بكر، وإال فأمري املؤمنني عليه السالم عامل باخلفايا والنوايا
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األخرىكتبهيفالكلييناإلسالمثقةرواياتمنإليناوصلما: الثالفصل الث.........................٣١٦

  فــيهم فغزونـا وأصــبنا ســبيًا ،علــيكم مجيعــاًمنكمـا علــى حيالــه وإذا اجتمعتمـا فعلــي
)٢(ذت اخليفـة فأخـ )١(-وإمنا مسي جار الصفا من حـسنه  -خولة بنت جعفر جار الصفا   

     حمر علـى فـأخربه مبـا كـان     )٣(شـاً خولة واغتنمها خالد مين وبعث بريـدة إىل رسـول ا
،كم بعديإنه ولي،مما أخذه يف اخلمس أكثرحظُّ:فقال يا بريدة،من أخذي خولة

   ؟لقائلفهل بعد هذا مقالٌ،)٤(مل ميتمسعها أبو بكر وعمر وهذا بريدة حي فبـايع عمـر
٥(فكــان مرضــي الــسرية مــن النـاس عنــدهم ،املـشورة دون(،حتــى إذا احتــضر قلــت

ومسع من الرسول ،ليس يعدل هبذا االمر عين للذي قد رأى مين يف املواطن   :يف نفسي 
ودعـا أبـا   ،بالنـاس أن يـصلي )٦(هيبًاصـ فجعلين سـادس سـتة وأمـر   ،)صلى ا عليه وآله (

 لــهفقــال )٧(بـن ســعد األنـصاري  طلحـة زيــد:  مــن قومــك كـن يف مخــسني رجـال
مـن  ) وإمنا مسي جار الصفا من حسنه: ( أن قوله: (٥٢١١لسعادة قال الشيخ احملمودي يف ج ا ) ١(

فأدرجـه الكتـاب سـهوال أو    -أو الكليين أو من تقدمهما مـن الـرواة   -س وكالم السيد أبن طاو 
ال مانع أن تكـون العبـارة مـن قـول أمـري املـؤمنني عليـه        : ، أقول..)عليه السالم جهال يف كالمه    

.ا وحسنها، واهللا تعاىل أعلمالسالم ؛ لنه يف مقام وصف مجاهل
).احلنفية(يف البحار ) ٢(
ــسعاية إيقــاع العــداوةاالغــراء بــني القــوم، و: التحــريشحمرضــاً، و: بالتــشديد، أي) ٣( ــهم بال بين

.والنميمة
.١/٤١٨االصابة -ھ٦٣مات بريدة بن حصيب األسلمي سنة ) ٤(
ال عنـد اهللا تعـاىل وعنـد أهـل البيـت      املقصود واضح، أن عمر كان مرضي السرية عن النـاس،          ) ٥(

.عليهم السالم
صهيب بن سنان بن مالك نشأ بالروم فصار ألكن مث اشتراه رجل من كلب فباعه مبكـة فاشـتراه           ) ٦(

وملا مات عمر أوصى أن يـصلي عليـه صـهيب وأن يـصلي     ، عبد اهللا بن جدعان التميمي فأعتقه  
.٣/٣٦٤اإلصابة -٣٨نة ، مات سبالناس إىل أن جيتمع املسلمون على إمام

).سعد بن زيد بن سعد(مل نعثر على ترمجته يف املصادر، ويوجد يف اإلصابة وغريه ) ٧(
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٣١٧................................................................................)األئمةرسائل(بكتا:أوًال

مـن اخـتالف القـوم إذ زعمـوا     فالعجـب ،فاقتل من أبـى أن يرضـى مـن هـؤالء الـستة        
  أن أبا بكر استخلفهعليه وآلهالنيب فلو كان هذا حقاً،صلى اعلـى  مل خيف

ثـم جعلـها   ،خاصـة أبو بكـر لعمـر برأيـهِ    ثم جعله ،األنصار فبايعه الناس على الشورى    
والـدليل علـى مـا ال أحـب أن     ،برأيه شورى بني ستة فهذا العجب من اختالفهم    رعم

  عليـه وآلـه وهـو عنـهم راضٍ      هط الـذين قُـ  أذكر قول هؤالء الر صـلى ا بض رسـول ا
عنهم ورسولهقومٍبقتلِفكيف يأمر ؟رضي ا،إن هذا االمرومل يكونوا ،عجيب

:أبا بكر فأنا أقولكانوا يسمعون وأنا أحاج،ييتمنهم لوالمنهم أكرهأحدٍلواليةِ
    مـا كـان مـنكم مـن يقـرأ القـرآن       ،منكمهبذا االمرِ يا معشر قريش أنا أحق

ــنةَويعــرف الــس ويدينِديــنمــر مــن دون  وإمنــا حجــيت أنــي ويل هــذا األ  ،احلــقا
فجـاء رسـول ا صـلى    "ملـن أعتـق  الـوالء ":ا صلى ا عليه وآله قـال    ن نيب أ،قريش

    عليه وآله يعتق الرقـاب وأعتقهـا مـن الـرقِّ   مـن النـارِ  ا    فكـان للـنيب صـلى ا
 فما جاز لقريش من فـضلها  ،هذه األمة وكان يل بعده ما كان لهعليه وآله والء

عليها بالنيب صلى ا عليه وآله جاز لبين هاشم على قريش وجاز يل على بين هاشم يقول 
إال أن ،"من كنت مواله فهذا علي مـواله ":)غدير خم(صلى ا عليه وآله يوم  النيب  

تد  عليـه وآلـه   (ها علـى العـرب بغـري الـنيب      فـضلَ  عي قـريش فـإن شـاؤوا فليقولـوا    ) صـلى ا
 ذلـك فخــشي القــوم إن أنــا وــ ليــتبأنفاســهم وأعــرتض يف حلــوقهم وال َذعلـيهم أن آخ

يكــون منــهم حتــى صــرفوا  واحــدٍرجــلٍوا علــى إمجــاعِ فــأمجعهلــم يف االمــر نــصيب
فبينـا هـم كـذلك إذ    ،الوالية عين إىل عثمان رجاء أن ينالوها ويتداولوها فيمـا بينـهم    

:فقال،بايعوا عثمانليلةَاملدينةِفأمسع أهلَوأظنه جنيًا،درى من هوال ينادى منادٍ
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األخرىكتبهيفالكلييناإلسالمثقةرواياتمنإليناوصلما: الثالفصل الث.........................٣١٨

 ــاعي ــا نـــ ــالمِيـــ ــماالســـ رف [قـد مـات   هفانعـــــقـــ وبـدا ] عـمنكــر

ــد هـــــاكعبمـــــا لقـــــريش ال عـــــال ــر مـــن قـ ــوم ومـــن أخـ واموا اليـ

ــاًإن ــه عليـــــــــــ ــو أوىل بـــــــــــ منــــــــــه فولــــــــــوه وال تنكـــــــــــروا  هـــــــــــ

 فكــان هلــم يف ذلــك عــربة ولــوال أن بــذلك مل أذكــرهالعامــة قــد علمــت،
 فـدوني إىل بيعـةِ ع عثمـان فبايعـت هاًمـستكر، وعّل،حمتـسبًا وصـربت القنـوتِ أهـلَ مـت

ــوا أ ــصاروإليــك شخــصتِ ،القلــوبلــك أخلــصت ماللــه(ن يقول عيــت وأنــت د،االب
ـــوإليـــك تُ،ِنباأللـــسوكِحيف األعمـــالِم،فـــافتحــا وبـــني ــا ،نـــا بـــاحلققومِبيننـ اللـــهم إنـ

وشــدة ،وهواننــا علــى النــاس ،عــددناوقلــةَ،ناعــدووكثــرة،نــانبيِنــشكوا إليــك غيبــةَ 
فقـال  ،)فـه تعرحـقٍّ لطانِوسـ ،ظهـره ُتاللهم ففرج ذلك بعدلٍ ،ووقوع الفنت بنا  ،الزمان

:فقلـت ،حلـريص ك علـى هـذا االمـرِ   يا بن أبي طالب إنّـ  :)١(عبد الرمحن بن عوف   
حريـصاً  عليـهِ  لست    إمنـا أطلـب  عليـه وآلـه وحقَّـ    رسـولِ مـرياث صـلى ا ها،وإنوالء

إذ حتولون بيين وبينه وتصرفون وجهي دونـه  ،عليه مين  وأنتم أحرص ،يل من بعده   ِهأمتِ
قطعوا رمحي وأضـاعوا أيـامي ودفعـوا    فإهنمعلى قريش إني أستعديك  مالله ،بالسيفِ

كنت أوىل بـه منـهم   حقاً،منزليت وأمجعوا على منازعيتروا قدري وعظيم حقي وصغّ 
لـو اسـتطاعوا أن يـدفعوا قـرابيت     اوأيم،أو مت متأسفًا   اصرب مغموماً :قالوا مُث فاستلبونيهِ

أخت عثمـان  -هو عبد الرمحن بن عوف، من بين زهرة، تزوج ام كلثوم بن عقبة بن أيب معيط          ) ١(
اخلالفة لعثمان ، فهو بذلك صهر عثمان، كان مقرباً من عمر بن اخلطاب، وهو الذي دبر   -ألمه  

يف مؤامرة الشورى، مث انقلب على عثمان ملا مل يِف له بكل ما يريـد، أثـرى ثـراًء فاحـشاً بـسبب            
-ھ٣١قربه من السلطة احلاكمـة، حـىت قيـل إن ذهبـه كُـسر بـالفؤوس بعـد موتـه، هلـك سـنة             

.١٣٦-٣/١٣٣الطبقات الكربى 
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٣١٩................................................................................)األئمةرسائل(كتاب:أوًال

            إمنـا حقـي علـى هـذه     ،كما قطعـوا سـبيب فعلـوا ولكنـهم ال جيـدون إىل ذلـك سـبيال
ه قبلـه  لـوا لـه حقَّـ   فـإن أحـسنوا وعج  ،معلـومٍ إىل أجـلٍ علـى قـومٍ  لـه حـق    األمة كرجلٍ 

إمنـا يعـاب   ،بتـأخري حقـهِ  عـاب املـرء  ولـيس ي ،حامـدٍ أخذه غريِهروه إىل أجلِوإن أخ ،حامداً
يا :فقالعهدًاإيلدِهوقد كان رسول ا صلى ا عليه وآله ع ،ما ليس له   من أخذَ 

 أمــيتبــن أبــي طالــب لــك والء،يف عافيــةٍوكَوّلــفــإنــوأمجعــوا عليــك بالر م ضــا فقُ
فنظرت،خمرجًالكا سيجعلُم وما هم فيه فإنعهفداختلفوا عليكوإن،همبأمرِ

ــ ــد ف ــ  وال معــي مــساعد ،إذا لــيس يل راف ــييت ف ولــو ،هبــم عــن اهلــالك  )١(ننتضإال أهــل ب
عليه وآله عم صلى ا كان يل بعد رسول ارهًاُكي محزة وأخي جعفر مل أبايع

 ولكنين بننت بأهـل بـييت عـن    ضفـ ،وعقيـلِ العباسِباإلسالمِي عهدٍحديثَ برجلنيِ ليت
وصـربت علـى أمـر   ،ريقـي علـى الـشجا   عـت وجتر،ىَذالقـَ عيين على    فأغضيت ،اهلالكِ

.)٢(الشفارللقلب من حزوآملَ،من العلقم

وأمي فِي كِتَابٍ (عثمان فكأنه علم من القرون األوىل ا أمربر دا عِنهعِلْم
ولو ،وال هنيترتما أمواِ،مصرأهلَهوقتلُ،بدره أهلَخذلُ)٣()لَا يضِلُّ ربي ولَا ينسى 

.حار وهو الصحيح، أي حرصت عليهم، وما أثبتناه من الب)فظننت(يف املصدر املطبوع ) ١(
. أي غمـضتها عليـه  )أغـضيت عـيين علـى القـذى     (: قال الشيخ احملمودي يف شرح هذه الفقـرة       ) ٢(

ما يقع يف العني مـن تـنب      : والقذى. غمض جفين العني وتطبيقهما حىت ال يرى شيئاً       : واالغضاء
ويطلقـه  . ر بالغ املـرارة شجر م: والعلقم. ما اعترض يف احلق من عظم وحنوه    : والشجى. وحنوه

الـسكاكني العظيمـة   : مجع الـشفرة كـضربة  : والشفار. الوجع واألمل: واحلز. العرب على كل مر 
وكل هذا متثيل للـصرب، واالختنـاق علـى املـضض الـذي آمل بـه مـن            : (قال حممد عبده  . العريضة

).حرمانه حقه وتألب القوم عليه
.من سورة طه٥٢من اآلية ) ٣(
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  أنين أمـرت  كنـت  قـاتال،   ولـو أنـين هنيـت ناصـراً كنـت،  وكـان االمـر فيـه  ال ينفـع
وال يشفي منه اخلرب ،العيان،غريخذله من أنـا  ":من نصره ال يستطيع أن يقول هوأن
هأمـر وأنـا جـامع  ،"نـصره مـن هـو خـري مـين     ":وال يستطيع مـن خذلـه أن يقـول   ،"خري منه 
استأثر وجزعتُ،ثرةاإل فأساء م فأسأمت اجلزع،ُحيكُواما يلـزمين يف دمِ ،بيننا وبينهم وا

من املسلمني املهاجرين يف بييت فلما قتلوه أتيتموني إال رجالما كنت ،عثمان هتمة 
ثم،وبسطتها فمددمتوها،يدي فبسطتموهافقبضتم عليعليكم وأبيتُفأبيت،تبايعوني

أنكـم  ها يـوم ورودهـا حتـى ظننـت    علـى حياِضـ    اهلـيمِ  اإلبلِ تداكَّ م علي تداككتُ
قاتلي،حتى انقطعت النعلُ،بعٍضكم قاتلُبعضَوأن،وسقط الرداء،ووطي الضعيف،

ــ  ببيعتــهم إيــاي أن ح النــاسِرورِوبلــغ مــن ســ  مــل إليهــا الــصغري وهدإليهــا الكــبري  ج
بايعنــا علــى مــا بويــع عليــه أبــو  ":فقــالوا،)١(ابعــحــسرت هلــا الكِّوإليهــا العليــلُوحتامــلَ

،)٢("بكر وعمر فإنا ال جند غريك وال نرضى إال بك فبايعنـا ال نفـرتق وال خنتلـف      
،إىل بـيعيت النـاس ودعـوت ،نة نبيـه صـلى ا عليـه وآلـه    ا وسـ   كم على كتابِ  فبايعتُ

ــايعين طائعــاً  ــايعين طلحــةُ فكــان أولَّهُتــومــن أبــى ترك ،منــهقبلــتفمــن ب مــن ب
ــزبري ــاالوالـ ــركاؤك يف األ  نبايعـــ:فقـ ــى أنـــا شـ ــرك علـ ــت،مـ كمـــا ال ولكن:فقلـ

   ولو أبيا مل أكرههمـا  ،مرِفبايعاني على هذا األ،يف العجز  شركائي يف القوة وعوناي
فلمـا  ،والـزبري يرجـو العـراق   ،وكـان طلحـة يرجـو الـيمن    ،كما مل أكره غريمهـا   

ما أن ِلع  واسـتخفاها مـع   ،بعـا عائـشة  فاتّ،يريـدان الغـدر  ،موليهمـا اسـتأذناني للعمـرة      ي غـري

: تكلف وحتمل املـشقة، وحـسرت أي  : مشى يف ارتعاش بسبب كرب السن، وحتامل : هدج يعين ) ١(
.كشفت وأبرزت وجهها، والكعاب مجع كاعب، وهي اجلارية اليت بدا دها للتو

.كالمهم هذا يؤكد ما أسلفناه من أن غالبيتهم كانوا من شيعة أبكر وعمر) ٢(
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ا فأمـ ،احلظـوظِ نـواقص ،العقـولِ نـواقص االميـانِ نـواقص والنساء ،شئ يف نفسها علي    كلِّ
ــام حيــضهن      قــصانُن قــصان وأمــا نُ،إميــاهنن فقعــودهن عــن الــصالة والــصيام يف أي

عقوهلن  نُهل فال شهادة ين وشهادة امرأتني برجلٍإال يف الد،حظـوظهن  وأما نقصان
فمــواريثهبــن عــامر،مــن مواريــث الرجــالعلــى األنــصافِن إىل )١(وقادمهــا عبيــد ا

)٢(فاختـذاها فئـة  ،ها إذ هي تقودمهافبينا مها يقودانِ والرجالَ هلما األموالَ  نِموضَ ،البصرةِ

صـلى ا عليـه   اِرسـولِ همـا زوجـَة   إخراج،مما أتيـا   مأعظ خطيئةٍ فأي،دوهنا يقاتالنِ
ال ، لـهما يف بيوهتمـا و  ئوصـانا حال ،سرته ا عليهـا فكشفا عنها حجاباً،وآله من بيتها  

يا {ها على الناس قال ا تعاىل مرجعخصالٍثالث،أنصفا ا وال رسوله من أنفسهما
   كُمغْيا بإِنَّم اسا النهَأي  لَـى َأنُْفـِسكُم{وقـال  )٣(}ع     ُكـثنا ي َفإِنَّمـ نََكـث ـنفَم

ــِه  {وقــال )٤(}عَلــى َنْفــسِِه ــا يحِيــق الْمْكــر الــسيئ إِلَّــا ِبأَهِل ،فقــد بغيــا علــي )٥(}وَل
،أبـي بكـر  بنـتِ شةَئـ عايف النـاسِ النـاسِ بـأطوعِ نيـت فم،)٦(ومكراني،ونكثا بيعيت 

،الدنانريه بأصوعِبنميعلى بنم عليهوأعانَ،طلحةالناسِوبأخصمِ،الزبريِالناسِوبأشجعِ
وأهلها جمتمعون،وا البصرةثم أتَ،للمسلمنيوا لئن استقام أمري ألجعلن ماله فيئاً

إىل فـدعوا النــاس ،بيـت مـال ا ومـال املـسلمني    وهبـا شـيعيت خــزان  ،علـى بـيعيت وطـاعيت   
ــضِمعـــصييت وإىل ــاعيت نقـ ــيعيت وطـ ــوه   ،بـ ــصاهم قتلـ ــن عـ ــروه ومـ ــاعهم أكفـ ،فمـــن أطـ

.ليهم السالمكان من شيعة عثمان، ومن املبغضني هلل البيت ع) ١(
.كذا يف املطبوع والبحار، ولعله فاختذاها فتنة، واهللا العامل) ٢(
.من سورة يونس٢٣من اآلية ) ٣(
.من سورة الفتح١٠من اآلية ) ٤(
.من سورة فاطر٤٣من اآلية ) ٥(
.وهو األوفق) ومكرا يب(يف البحار ) ٦(
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 لِّبكيم بن جِ  فناجزهم ح  ة فقتلـوه  يف سـبعني رجـال ـ مـن عاد أهـلِ ب خبيتـهم البـصرة وم،
ــ َثيــسمون املُ  بـــنهم يزيــد يبــايع وأبــى أن ،اإلبــل أكفهــم ثفنــات  راحنني كــأن فّ

كم لكم قادنا إىل اجلنة فـال يقودنـا آخـر   أوإن اتقيا اَ :فقالاليشكري احلارثِ
أما مييين فشغلها علي ،دعي ونقضي على الغائبصدق املُفال تكلفونا أن نُ،إىل النار

قنـِ ُخَف،ببيعيت إياه وهذه مشايل فارغـة فخـذاها إن شـئتما   ) عليه السالم (بن أبي طالب    
  بن حكيم التميمي فقـال ،حتى مات رمحه ا مـن يعـرف   ،طلحـة يـا :وقام عبد ا

،أقـرأه علـي  :قال،هل تدري ما فيه:قال،هذا كتابي إليك  ،نعم:قال ؟هذا الكتاب 
 عثمان دعاؤه إىل قتلهفإذا فيه عيب،وأخـذوا عـاملي عثمـان بـن     ،من البـصرة فسريوه

ِهيف رأسه ووجهـِ شعرةٍونتفوا كلَّ،ثلةاملُلوا به كلَّفمّثغدراً)١(نيف األنصاري ح،
لو مل فواِ،وا اعضوا بأسيافهم حتى لقُوطائفٌة،غدراًوطائفًة،صربًالوا شيعيت طائفةًوقت

 يل بـه دمـاؤهم ودمـاء ذلـك اجلـيش لرضـاهم بقتـل مـن         حللَّواحداًيقتلوا منهم إال رجال
ا منـهم  )٢(مع أهنم قد قتلوا أكثر من العدة الـيت دخلـوا هبـا علـيهم وقـد أزال      دع ،تلُق

فذكرتـه قـولَ  وأمـا الـزبري  ،فرمـاه مـروان بـسهم فقتلـه      فأمـا طلحـُة   ؛عدا للقوم الظاملني  فب
شة ئـ وأمـا عا ،عليه السالم وأنـت ظـامل لـه   عليًارسول ا صلى ا عليه وآله إنك تقاتلُ   

ت يـديها نادمـة   عـن مـسريها فعـضّ   ) صلى ا عليه وآلـه (ها كان هناها رسول ا      فإنّ

ف، واله أمـري املـؤمنني البـصرة،    هو عثمان بن حنيف األوسي األنصاري، أخـو سـهل بـن حنيـ           ) ١(
وبعث له كتابا شديد اللهجة ملا مسع انه حضر وليمة قوم عائلـهم جمفـو وغنـيهم مـدعو، اعتقلـه                
انصار طلحة والزبري عند سيطرة جند عائشة على البـصرة، وقـاموا بنتـف حليتـه وجفـون عينيـه،                 

.٢/٣٢٠مات يف خالفة معاوية سري أعالم النبالء 
.أي نصرين عليهم) أدال اهللا عليهم(يف البحار ) ٢(
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أيها الناس":فقالقام خطيباً)١()ذا قار(وقد كان طلحة ملا نزل ،على ما كان منها
قاتلـه وعليـه دمـه    بدمه وعلـي ما خيرجنا منها إال الطلب خطيئةً ا قد أخطأنا يف عثمان    إّن

فلمـا بلغـين   ،"ومنـافقي مـضر  ،ونـصارى ربيعـة   ،كاك الـيمن  مـع شـ   ) دارن(وقد نزل   
 قوله وقول كان عن الزبري قبيحإبعثتوآله مـا أتيتمـاني  حممدٍليهما أناشدمها حبق،

فقلتمـا اذهـب بنـا إىل هـذا الرجـل فإنـا ال نـستطيع قتلـه إال          ،مـصر حماصـرو عثمـان      وأهلُ
    بك ملا تعلم أنه سيـ  ،ر أبا ذر رمحه اوآوى احلكـم بـن العـاص وقـد     ،اراًوفتـق عم

الفاسق على كتاب واستعمل،طرده رسول ا صلى ا عليه وآله وأبو بكر وعمر
 الوليد ا قبةبن ع،تعـاىل ميزقـه    )٢(ط خالد بن عرفطة العذريلّوس على كتـاب ا

حرقهوي،وأوشـكت سـقاؤه   ،كل هـذا قـد علمـت وال أرى قتلـه يـومي هـذا        ":فقلت
أن يأف،)٣(هبدتَُزخرج املخضبدم عثمان كما إنكما تطلبانِوأما قولُ،مبا قلتاقر

أولياءوتيممتى كان أسد،دم أبيهماوا عنهما يطلبانِه عمرو وسعيد فخلّفهذان ابنا
صـاحب رســول  )٤(فقـام عمـران بـن احلـصني اخلزاعـي     ،فانقطعـا عنـد ذلـك   ،"؟بـين أميـة  

علـى ليلـة منـه    : ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة بينها وبني واسط، وحنو ذي قار    : وذو قار ) ١(
.٤/٢٩٣معجم البلدان -وفيه كانت الوقعة املشهورة بني بكر بن وائل والفرس

عبـد اهللا بـن مـسعود    خالد بن عرفطة، سفاح جمرم، كان من شـيعة عثمـان، سـلطه علـى مـصاحف              ) ٢(
فمزقها وألقاها يف الزيت املغلي، وكان من جـالوزة معاويـة، مث شـارك يف قتـال الغمـام احلـسني عليـه         

.٣/١١٨جواهر التاريخ - أخذه فأغلى له زيتا وطرحه فيهالسالم، وملا سيطرة املختار على الكوفة 
يطلـق علـى مـن    بـدة وهـذا مثـل   حتريك السقاء الذي فيه اللنب ليخرج مـا فيـه مـن الز    : املخض) ٣(

.أوغل يف الشر حىت أوشك أن ينقلب به شره وتغلبه شقوته بسوء عمله
هو عمران بن حصني، حليف خزاعة، اختلفت املنقوالت التارخيية بشأنه، فمنهم من قـال كـان         ) ٤(

ه منحرفاً عن علي عليه السالم، ومنهم مـن قـال اعتـزل الفتنـة ومل يقاتـل مـع امـري املـؤمنني عليـ           
السالم، ومنهم من جعله يف مجلة الراجعني إلمامة امري املؤمنني عليـه الـسالم، واهللا تعـاىل اعلـم        
!
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يـا هـذان ال خترجانـا    ":وقـال ،وهـو الـذي جـاءت فيـه األحاديـث     ) صـلى ا عليـه وآلـه   (
ـــ وال حتمالنــــا علــــى ،علــــيببيعتكمــــا مــــن طاعــــة ــا ،ىنقــــض بيعتــــه فإهنــــا  رضـ أمــ

ها ومـسريِ ،ها إياكمـا فالعجب الختالفِ،وسعتكما بيوتكما حتى أتيتما بأم املؤمنني  
،بلـَ مـن غَ فلـسنا عبيـد   ،وارجعا من حيـث جئتمـا     ،فكفا عنا أنفسكما  ،معكما

وكانـت عائـشة قـد شـكت يف مـسريها      ،ا عنهفهما به ثم كفّ،"وال أول من سبق  
:تال فدعت كاتبها عبيد ا بن كعـب الـنمريي فقالـت اكتـب    الق )١(وتعاظمها

،هذا أمر ال جيري به القلم:فقال،من عائشة بنت أبي بكر إىل علي بن أبي طالب    
ــال؟ومل:قالـــت ــداء يف     :قـ ــذلك البـ ــه بـ ــالم أول ولـ ــي طالـــب يف االسـ ــي بـــن أبـ ألن علـ

.بكـر إىل علي ابن أبي طالـب مـن عائـشة بنـت أبـي       (:اكتب:فقالت،الكتاب
ك يف مدوال قِ) لى ا عليه وآلهص(قرابتك من رسول ا أجهلُفإني لست:أما بعد
ك إن حربال أريديِنبلحة بنيصموإمنا خرجت،وال غناك من رسول ا،االسالم

وأخــرت ،فلــم أجبــها حبــرف ،يف كــالم هلــا كــثري الــرجلنيِعــن هــذينِكففــت
ا بـن  واسـتخلفت عبـد  ،سرت إىل الكوفة،ضى ا يل احلسنى  فلما ق ،جواهبا لقتاهلا 

ــدمت الكوفـــة،عبـــاس علـــى البـــصرة  ،هـــا إال الـــشامكلُّوقـــد اتـــسقت يل الوجـــوه ،فقـ
فأحببت احلجةَ خذَأّت أن تعـاىل    ،وأقضي العذر وأخـذت بقـول ا}    ِمـن ا تََخـافَن إِمـو

عبـد  بنجريرفبعثت،)٢(}ى سواٍء إِن اللَّه لَا يحِب اْلخَائِنِني  قَوٍم خِيانًَة فَانْبِْذ إِلَيهِم علَ    
"

وهــو الــذي جــاءت فيــه (، ومل أفهــم املقــصود مــن قولـه عليــه الــسالم  ھ٥٢حبالـه، تــويف ســنة  
).األحاديث

).وتعاظمت(يف البحار ) ١(
.٥٨األنفال ) ٢(
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١(ا(ودفع بيعيت،وجحد حقي،فرد كتابي،جة عليهاحلُمتخذًا،إليهعذراًإىل معاوية م،
وبعث إيلقتلة عثمانأن ابعث إيل،أوالده أوىل به،ما أنت وقتلة عثمان:إليهفبعثت،

وإال ،اِم وإياهم على كتابُِكألمحلَثم خاصموا القوم،نت وهم يف طاعيتفادخل أ
أن اجعل الشام مر بعث إيلمن هذا األفلما يئس،املليعن رضاعِالصيبفهذه خدعةُ

وإمنا أراد ،طاعةيل حياتك فإن حدث بك حادث من املوت مل يكن ألحد علي
أهـل احلجـاز كــانوا   إن:عليـه فبعـث إيل  فأبيـت ،بـذلك أن خيلـع طـاعيت مـن عنقـه     

،كام على أهل احلجازالشام احلُكام على أهل الشام فلما قتلوا عثمان صار أهلُ  احلُ
إليه فبعثت: صادقاً إن كنت فسممن قريش للشام حتـل لـه اخلالفـةً   يل رجالقبـلُ وي
 فـرا ،األحـزاب ونظرت إىل أهـل الـشام فـإذا هـم بقيـةُ      ،ورىيف الشنـار ش، طمـع )٢(وذئـاب،

ــه أن يــ   ،أوبمــن كــلِّ جمــعُت ــى الــس حمــلَ ويؤدبممــن ينبغــي ل ــسوا مــن  ،نةعل لي
فــأبوا إال واجلماعـةِ هم إىل الطاعـةِ فـدعوتُ ،املهـاجرين وال األنـصار وال التـابعني بإحــسان   

،حويــشجروهنم بالرمــا،بــلينــضحوهنم بالناملــسلمنيثــم هنــضوا يف وجــهِ،فراقــي وشــقاقي
  فعند ذلك هنضت رفعـوا املـصاحف   ،اجلـراح ووجـدوا أملَ ،تهم الـسالح ا عـضّ إليهم فلم

وإمنــا رفعــوا هبــا  ،وال قــرآٍنديــنٍفأنبــأتكم أهنــم ليــسوا بأهــلِ ،يــدعوكم إىل مــا فيهــا
منهم واكفُاقبْل:فقلتم،فامضوا لقتاهلم،وخديعةًمكيدةفإهنم إن أجابوا ،عنهمف

لقسري، صحايب، بايع أمري املؤمنني عليه الـسالم بعـد عثمـان،    هو جرير بن عبد اهللا، البجلي، ا     ) ١(
سـري اعـالم   -ھ٥٤أرسله األمري برسالة غلى معاويـة، فلمـا وصـل قـرر االعتـزال، مـات سـنة          

.٢/٥٣٠النبالء 
).وذباب(يف البحار ) ٢(
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منهم وكففـت فقبلت،على ما حنن عليه من احلق  )١(]امعوناج[إىل ما يف القرآن     
حييا ما أحياه القرآن ليحكمنيِم وبينهم على رجلنيِبينكُفكان الصلح،عنهم

ه القــــرآنميتــــا مــــا أماتَــــوي،همــــافــــاختلف رأي،فنبــــذا مــــا يف ،همــــاواختلــــف حكم
اعتزلت فرتكناهم ما طائفةًثم إن،)٢(وكانا أهله،وخالفا ما يف القرآن،الكتاب
مرية وكان فيمن قتلوه أهلُ،قتلونفسدون ويحتى إذا عاثوا يف األرض ي    ،تركونا

،إليهم داعيًافبعثت،بن مرة العبديواحلارث،هِدَلووأمهوابناباًوقتلوا خب،من بين أسد
هم هم ورجـالُ ينـا خـيلُ  ت علثـم شـد  ،كلنـا قتلتـهم  :فقـالوا ،إخوانناادفعوا إلينا قتلةَ :فقلت

 ُفـصرعهم ا ـ ،الظـاملني مـصارعكم أن متــضوا هم أمـرتُ ا كـان ذلـك مـن شـأنِ    فلم
  وعاد ،ونصلت أسنة رماحنا،كلت سيوفنا:كم فقلتممن فوركم ذلك إىل عدو

عنـا زدنـا يف   وإذا حنـن رجِ ،دتنابأحـسن عـ  دولنستعِعلنا فلنرجِ نفأذَ،أكثرها قصريا 
أمــرتكم أن تلزمــوا   )٣()النخيلــة (حتــى إذا ظللــتم علــى   ،تــل منــا مــن قُ لتنــا عــدة قاتِم
وأن تــضُ،عـسكركم مــوأن توطِّ،وا إليــه نواصــيكممكمنــوا علــى اجلهــاد نفوس،

وأهــلُ،احلــرب مــصايروهافــإن أصــحاب،كمكم ونــسائِوال تكثــروا زيــارة أبنــائِ 
).اإن حاجون(كذا يف البحار، ويف املصدر املطبوع ) ١(
.واملخالفةلعل املقصود كانا أهل النبذ ) ٢(
وهـو املوضـع الـذي خـرج إليـه      موضع قرب الكوفة على مسـت الـشام،  : تصغري خنلة : النخيلة) ٣(

باألنبـار مـن قتـل عاملـه عليهـا،     معاوية لعنـه اهللا  ، ملا بلغه ما فعل أمري املؤمنني عليه السالمعلي  
! أرحين منـهم لقد مللتهم وملوين فـ اللهم إين: وخطب خطبة مشهورة ذم فيها أهل الكوفة وقال    

وال شـك  : (، يقول الـسيد الرباقـي  ٥/٢٧٨معجم البلدان   -بعد ذلك بأيام  ) عليه السالم (فقتل  
أن النخيلة كانت باب الكوفة للخارج إىل الشام واملدائن وكربالء، ومـن هنـا عـسكر فيهـا علـي            

معاويـة،  ملا خرج إىل  ) عليه السالم (ملا خرج إىل صفني، وعسكر احلسن بن علي         ) عليه السالم (
.١٦٩تاريخ الكوفة -)عليه السالم(وعسكر ابن زياد ملا جهز اجليوش حلرب احلسني 
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وال فقــدان ،هنــارهموال ظمــاء ،والــذين ال يتوجــدون مــن ســهر ليلــهم  ،التــشمري فيهــا
فـال  ،عاصـية وطائفـة دخلـت املـصر   ،عـدة وأقامت طائفـة مـنكم م  ،أوالدهم وال نسائهم 

   إىل وال مـن أقـام مـنكم ثَ   ،من دخل املصر عـاد فلقـد رابـتين ومـا يف    ،معـي وال صـرب  بـت
  عسكري منكم مخسون ـ ،رجالفلم  ا رأيـت      م فمـا  علـيكُ مـا أنـتم عليـه دخلـت

إىل مــصر قــد أبــوكم أال تــرونِ،معــي إىل يــومكم هــذادر لكــم أن خترجــواُقــ
،غزىوإىل بالدكم تُ،رقىحكم تُوإىل مسالِ  ،قصتكم قد انتُ  تحت وإىل أطرافِ  افتُ

 أنــتم أيــن ،وفــاًُخوأولــوا بــأس قــد كـان م ،شـديدةٍ وشــوكةٍ،جــمٍّوأنـتم ذووا عــددٍ 
وإنكم ،وتناصروا وتناصحواوا وباسوا القوم جدأال إن؟ؤفكونى تُوأّن؟تذهبون

مهوا رمحكـُ فنب،ما أنتم إن بقيتم على ذلك سعداء،مم وتغاششتُم وختاذلتُم وونيتُ أبيتُ
وأضــاء،عــن الــصريحِ)١(فقــد أبــدت الــدعوة،عــدوكمزوا حلــربِوحتــر،ا نــائمكم

الصبح  فانتبهوا إمنا تقاتلون الطُ،يننيِلذي علقاء،ومـن أسـلم   ،اجلفـاءِ وأهلَ،لقاءِالطُوأبناء
ــاًســالم كلِّــ ولإل،وكــان لرســول ا أنفــاً ،رهــًاَك ،والقــرآنِنةِالــسأعــداء،ه حرب

وكـان علـى االسـالم وأهلـه     ،ه تتقـى  ومن كانت نكايتُ  ،داثحواإل البدعِ وأهلُ
معاوية حتى عبايِابن النابغة مل يأنولقد أهني إيل ،الدنيا وعبيد،شاالر ُةَلوأكَ ،خموفًا

شَطر ٣(فـصغرت ،)٢(تية وهي أعظم مما يف يديه من سـلطانه  ُأأن يؤتيه    له( هـذا البـائع   يـد
وأي،املــسلمنيبــأموالِغــادرٍفاســٍقهــذا املــشرتي بنــصرةِوخزيــت أمانــةُ،دينـه بالــدنيا 

ــاخلمــربِروقــد شــ غــادرٍفاســقِبنــصرةِهلــذا املــشرتي ســهمٍ ــوضُ رب حالمِيف االســاًد،

).الرغوة(يف البحار )١(
.األتية، هي العطية واهلبة، ويقصد ا إمارة مصر) ٢(
).فصفرت(يف البحار ) ٣(
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وأهله حتى منهم من مل يدخل يف االسالمِوإن،ينبالفساد يف الدهكم يعرفُ وكلُّ
َضرعليه رضيخًة  خ،     لكـم ذكـر مـساويهِ   فهؤالء قادة القوم ومن تركـت أكثـر

لو،وأنتم تعرفوهنم بأعياهنم وأمسائهم كانوا على االسالم ضـدًا        ،)١(وأنور   لـنيب صـلى ا
وهؤالء الذين ،)٢(ومل حيدث نفاقهم،هممل يتقدم إميانُ،وللشيطان حزبًا،عليه وآله حرباً  

ــو و يف باجلربيــة والفــساد  َطوالتــسلُّ روالتكبــ خــر وا علــيكم ألظهــروا فــيكم الفَ   لُّــ ل
،منهم وأهدى سـبيال خريوختاذٍلوأنتم على ما كان منكم من تواكلٍ ،األرض

ــاءممـــنكُ ــاءالفقهـ ــاءوالفُوالعلمـ ــةُهمـ ــاب واملتهجـــدون ومحلـ ــحارباألالكتـ أال ،سـ
؟فيهعن االسالم اجلفاةالبطاةالسفهاءكم الواليةَعنقمون أن ينازِسخطون وتََت

لـئن  فواِ،وأطيعوا أمري إذا أمرت .إذا قلت -ا   )٣(يهديكم-امسعوا قويل   
ــوإن عــص،واوأطعتمــوني ال تغــْ  يتموني ال ترشت،واد ــدِي إِلَــى  {عــاىل قــال ا هي ــن أََفم

          ـــفكَي ــا َلُكـــم ــدي ِإلَّـــا أَن يهـــدى فَمـ ــع َأمـــن لَـــا يهِـ ــق َأن يتَّبـ الْحـــق أَحـ
ونكُم٤(}َتح(،ُعليه وآله وقال ا تعاىل لنبيه صلى ا) ٍملِكُلِّ قَوو ِذرنم ا أَْنتإِنَّم

ألمتـه علـى مـا كـان مـن رسـول       ا عليه وآله هـادٍ  فاهلادي بعد النيب صلى      )٥()هاٍد
فمــن عــسى أن يكــون اهلــادي إال الــذي دعــاكم إىل  ،ا صــلى ا عليــه وآلــه

ت دهتا فقــد شــبوا هلـا عــ دوأعِــ،)٦(هــاِتبهخـذوا للحــرب أُ ؟احلـق وقــادكم إىل اهلــدى 

.أي أظهر يف الفساد واالحنراف) وأبور(يف البحار ) ١(
.ونفاقهم قدميأي إن إسالمهم حديث ) ٢(
.على صيغة اجلزم، وظاهرها صيغة الدعاء كما يف املصدر املطبوع) يهدكم(يف البحار ) ٣(
.من سورة يونس٣٥من اآلية ) ٤(
.من سورة الرعد٧من اآلية ) ٥(
.اُألهبة، كغرفة، هي العدة أو االستعداد) ٦(
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 وأوقدت نار   بـأفواههم و ها وجترد لكم الفاسقون لكيما يطفـؤوا نـور ا  يغـزوا عبـاد
ا، ــاء ــيس أوليـ ــلِ أال لـ ــعِالـــشيطان مـــن أهـ ــاءِالطمـ ــلِ واجلفـ ــاحلق مـــن أهـ ــربأوىل بـ الـ

هم وحـدي وهـم وأهـل    إنـي وا لـو لقيـتُ   ،همرهبـم ومناصـحة إمـاِم      يف طاعِة  واالحسانِ
  منهم وال باليت   األرض ما استوحشت، ولكن أسفيريبين وجزع يعرتيين مـن أن

والفاسـقني  ،ه دخـال وكتابـ ،وًالداِها وسفهاؤها يتخـذون مـالَ   فجار هذه األمَة  يِلي
،كمكم وحتريــضَا لــوال ذلــك مــا أكثــرت تــأنيب وأيــم،والــصاحلني حربــاً،حزبــاً

وإنـي  ،فـوا إنـي لعلـى احلـق    ،يل لقـاؤهم مكم إذا أبيتم حتى ألقاهم متـى حـ         ولرتكتُ
 للشهادة حملب،   ثوابـهِ سنِوحلـُ ،ربـي ملـشتاقٌ  وإني إىل لقاء ا ملنتظـر،  بكـم  إنـي نـافر

وال تثـــاقلوا يف ،اِكم يف ســـبيلِكم وأنفـــسِوجاهـــدوا بــأموالِ ،قـــاالًوثِفافـــاًفــانفروا خِ 
ــذُّ عاألرض فتُ ــوا بالـ ــون،روا باخلـــسفَِقـــوتُ،لمـ ــصيبويكـ أخَإن،سرانكم اُخلـــنـ

ــامإن،االرقُاليقظــاناحلــربِ ـعيمل تــنمن ومــن َضــ ،هنـعفِرومــن َكــ ،أوذيه
ِيف ســبيلِاجلهــاداكــان املغبــوناملهــني، إنــي لكــم اليــوم عليــه علــى مــا كنــت

واِ،األخيبِمن تكونوا ناصريه أخذ بالسهمِ،م عليهم يل على ما كنتُولستُ،أمسِ
همـن نـصر  رينـص علـى ا أن إنـه حـق  ،كمت أقـدام م وثبـ لنـصركُ م اَ لو نصرتُ 

بنــاُ جالــصرب وقــد يكــون  ،صرٍنَــبغــريِ ربملــن صــ  الغلبــةَأتــرون ،هذلَــ مــن خ َلوخيــذُ
ــا الـــصرب،ويكـــون محيـــةً ــه،بـــاملطرِوالـــربقُ،)١(روبالـــصدوالـــورود،بالنـــصرِوإمنـ ماللـ

ــاهم علــى اهلــدى   ــ،امجعنــا وإي ــاهم يف الــدنيا وزه لنــا مــن  واجعــل اآلخــرة خــرياً ،دنا وإي
.)٢(وىلاأل

).الصدر(كذا يف بعض نسخ البحار، ويف البعض ) ١(
. ٥/١٩٤، ج السعادة ٣٠/٧، حبار األنوار ١٧٣جة كشف احمل) ٢(
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الشيخ حممد بن يعقوب الكلـيين ذكـر يف كتـاب    :السيد ابن طاووس . ٣
رســالة ) عليــه الــسالم(عــن أبيــك أمــري املــؤمنني -املعتمــد عليــه -الرسـائل  

قـال حممـد بـن يعقـوب مـا      ،تتضمن ذكر األئمة من ذريته صلوات اهللا عليهم     
،بـن زيـاد  عن علي بن حممد وحممد بن احلسن وغريمها عن سـهل       :هذا لفظه 

عــن ،عــن حممـد بـن القاســم بـن الوليــد الـصرييف    ،عـن العبـاس بــن عمـران   
كـان أمـري  :عن سنان بن طريف عن أيب عبد اهللا عليه السالم قـال           ،املفضل
وفيهـا كـالم  ،أصـحابهِ أكـابرِ إىل بعضِ  طبةِهبذه اُخل  يكتب) عليه السالم (املؤمنني  

:صلى ا عليه وآله وسلماِعن رسولِ

 ِإىل اُمل  ،الرحيمِالرمحنِ بسم ااملُ،يف األظلِة  قربني ـ متحـننيسارعني يف املـُ ،ِةبالبلي
.عليكمسالم،منا إليكمحتيًة،)١(ستيقنني بي الكرةاملُ،الطاعةِ

 أما بعد، فإن البصريةِ نور احلياةِ روحالذي ال ينفعكلمـةِ مـع اتبـاعِ  إال بهِإميان
ِفالكلمــةُ،هبــاديقِوالتـص اوحِمــن الــر، والـرــوحورِمــن الن،والنــورالــسماواتِنــور

ــوفبأيــديكم ســبب،واألرضِ ٢(تيــاناو،إلــيكم منــاَلص(ِال تغفلــون نعمــة مــن ا
هاشــكر،وتلــك األمثــالُ ،م هلــاواستخلــصكُ،م هبــاُكخــصــضرب ومــا ها للنــاسِن

فتـسارعوا إىل  ،)٣(سـواه أحدٍقدةعلَّحلن يأنهداًعدِهعاَ إن ،ها إال العاملون  يعقلُ

.الكرة هي الرجعة، وهذا يدل أن هذه اخلطبة موجهة هلل املعرفة من أصحابه) ١(
).واتيان(يف البحار بدون كلمة ) ٢(
لعـل املـراد   .. أن لن حيل عقـده : قوله عليه السالم: (قال العالمة السي يف شرحه هلذه الفقرة ) ٣(

وبيعة عقـده اهللا تعـاىل يل يف زمـن الرسـول صـلى      أي ليس للناس أن حيلوا عقداً    .. امةعقد اإلم 
أي ال حيـل مـا عقـده اهللا تعـاىل الحـد آراء      .. عقـده األهـواء   : اهللا عليه وآله، ويف بعض النـسخ      

!
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ــوامكثــوا يف طلــبِ،العهــدِوفــاءِ منــها الــربُليأكُــحاضــرفــإن الــدنيا عــرض ؛ضلِالفَ
والفاجر،وإن اآلخرةصادقٌوعديقضي فيها ملكقادر،األأال وإنكما وقع مر

،)١(رابهــا عِــخيولُ،ودحـ اجلَفيهـا البطــلُ يهلــك،اجلنـود فيهــا تـسري ،رَفمـن صــ بقــنيلـسبٍع 
اـدبِ انتظـار ،وملـا ذكرنـا منتظـرون   ،وحنن بذلك واثقون ،)٢(وفرساهنا أحزاب 

 املطـر، لينبـت العـشب كم مــن إلـيكم اسـتنقاذُ  دعـاني إىل الكتــابِ ،وجينــى الثمـر
،الكرامـةِ فإهنـا إمجـاع  ،الـسالمة فاسلكوا سبيلَ  ،اهلدى كم باب وإرشاد ،العمى

  منهج اصطفى اـ ،هوبني حججكمـا  وجعلـه نـصاً  ،ووصـفه وحـده  ،)٣(وأزف أزفـة ،ه
فرتـه يأتيـه ملكـانِ   إن العبد إذا دخـل ح ":قال رسول ا صلى ا عليه وآله ،وصفه

أما يسفأولُ،خر نكرينكر واآلأحدمها موعن وليه،وعن نبيه،هالنه عن رب،فإن
جنى أجاب،  وإن حتي  ومل ،وعـرف نبيـه  ،مـن عـرف ربـه   فمـا حـالُ  :قائـلٌ فقـالَ ،ر عـذباه

يـا رسـولَ  فمن الويل:قيل،ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء،ذلك مذبذب :فقال ؟يعرف وليه 
فقال ؟ا: كم يف هذا الزمان أنا   ولي،ومن بعد وصيي لكل ،يومن بعدي وصي

 زمان حجج فـارقهم  ] حـني [مـن قـبلكم   الُلّلون كما قال الضُّكيما ال تقو  ،ا
وإمنــا ،)وخنــزىلَِّذفنتبــع آياتــك مــن قبــل أن نــَ ربنــا لــوال أرســلت إلينــا رســوالً (نبــيهم 

وفهــم األوصــياء،هم باآليــاتِهم جهــالتُضــاللِكــان متــام،ُقــلْ ُكــلٌّ  {:فأجــاهبم ا

"
).الناس وأهوائهم

.أي عربية، يقال للناس عرب وأعراب، وللخيل عراب-بالكسر-ِعراب ) ١(
).حراب(ار يف البح) ٢(
، -بالـضم  -أرفـة   : واألرف، كغرف مجـع   : (، قال السي يف شرحه    )وأرف أرفه (ويف البحار   ) ٣(

).وقسماًجعل هلا حدوداًوهي احلد بني األرضني، وأرف على األرض تأريفاً
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    حأَص نم ونلَمتَعوا فَسصبفَتَر صبتَرىمَتدنِ اهمو وِياطِ السرالص وإمنـا  ،)١(}اب
 ٢(حنن يف وسعة :صهم أن قالوا  كان ترب(    عن معرفة األوصـياء حتـى يعلـن االمـام

،إال مـن عـرفهم وعرفـوه   ال يـدخل اجلنـةَ  ،عليكم بني اجلنـة والنـار  قوام فاألوصياء،علمه
فهم ا إياهم عند العباد عراءألهنم عرف؛وال يدخل النار إال من أنكرهم وأنكروه     

وعلـى األعـراف   (فوصفهم يف كتابه فقـال جـل وعـز    ،أخذ املواثيق عليهم بالطاعة هلم   
  بسيماهم رجال يعرفون كال(، على الناسوهم الشهداء،هلم ألخذه والنبيون شهداء

أُمـٍة بِـشهِيٍد   َفكَيف ِإذَا ِجئْنا ِمـن ُكـلِّ   {وذلك قوله ،هلم مواثيق العباد بالطاعة 
صوا الرسـولَ لَـو ُتـسوى       * وجِئْنا بِك علَى هؤلَاءِ شهِيدًا     عـوا وكََفـر الَِّذين دوئٍِذ يموي

أن يـا آدم إىل آدموكـذلك أوحـى اُ  ،)٣(}بِهِم اْلأَرض ولَا يكْتُمون اللَّه حدِيثًا  
فخـذ  ،كأجلـُ وحـضر ،كأيامـ واسـتكملت ،كنبوتـَ وقـضيت ،كقد انقضت مدتُ  

النبوة ومرياث  النبوة واسم األكرب فادفعه إىل ابنك هبة ا فإني مل أدعِ،ابغـِري األرض
وأنـا أدفـع   ،إيليتوارثون ذلك حتى انتهى االمـر واألوصياءاألنبياء فلم يزِل  ،يعرف علمٍ

هم ولده حييورثعليًاوإن،رون من موسىوهو مين مبنزلة ها،وصييذلك إىل عليٍّ 
وليـسلم  ،واألوصـياء مـن بعـده   عليـًا ه أن يـدخل جنـة ربـه فليتـولَّ       فمـن سـر   ،عن ميتهم 

،فهـم عرتتـي مـن حلمـي ودمـي     ،أعطـاهم ا فهمـي وعلمـي   ،بعديفإهنم اهلداة ،هملفضلِ
  عدو همأشكو إىل ا،همهلم فضلَواملنكر،بيـت  الفنحن أهلُ،يتعنهم صلوالقاطع

النبوةِشجرة،الرمحةومعدن،املالئكةوخمتلف،بييت يف أهلِفمثلُ،الرسالةوموضع

.١٣٥/طه) ١(
).سعة(كذا يف املطبوع، ويف نسخة البحار ) ٢(
.٤٢-٤١/النساء ) ٣(
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بـابِ ومثـلُ ،سفينة نوح من ركبها جنا ومن ختلف عنها هلـك     هذه األمة كمثلِ  
خرجـت ليـست مـن أهـل بـييت فهـي       مـا رايـةٍ  فأي،فر لهة يف بين إسرائيل من دخله ُغ       حّط
الــةدج،اختــار لدينــه أقوامــاًإن ــ،لــهعليــه والنــصر ِانتجبــهم للقيــامِا رهم بكلمــةِطه

،يف مــشارق األرض ومغارهبــاِهبطاعتِــوالعمــلَالقــرآنِفــرتضوأوحــى إلــيهم م،االســالمِ
  خص واستخلـصكم لـه  ،سالمِكم باإل إن ا،   سـالمة )١(وذلـك ألنـه أمنـع، وأمجـع

من ظاهر علم ،هأطنابووصل،هووصفه ووصف أخالقَ،هاصطفى ا منهج،كرامة
ــاطن حلــم  ــاظره يف ه رأى عجائــبباطنــ)٣(هــرطفمــن ،ذي حــالوة ومــرارة ،)٢(وب من

وعجائـب األمثـال   ِنطـَ الفِرأى مكنـون )٤(ومـن فطـن ملـا بطـن     ،موارده ومـصادره  
فيــه ،جائبــهوال تنقــضي ع،هوال تفنــى غرائبــ،وباطنــه عميــق،أنيــق)٥(هرهافظــ،والــسنن

 الكــــالممفـــاتيح، ُتال ،الظــــالمومـــصابيح كــــشف وال تُ،إال مبفاتيحـــه اخلــــرياتِفـــتح
ــان االمســني األعلــني اللــذين مجعــا     ،فيــه تفــصيل وتوصــيل  ،إال مبــصابيحهالظلمــات وبي
متامهمـا يف  ،ويوصـالن فيجتمعـان  ،يـسميان فيفرتقـان    ،ال يصلحان إال معاً   ،فاجتمعا

ويف القـرآن  ،ويرعى مرعـاه ،ليحمى محاه،وعلى جنومها جنوم،ا جنوم حواليه،متام أحدمها 
ــه  ــه ميــزان العــدل وحكــم   ووزن،ومواضــع مقــاديره ،تبيانــه وحــدوده وأركان ميزان

بنيانـًا لإلسـالم بنـوا  ،وجـاؤوا بـاحلق  ،الدين فرقوا بني الشك واليقني     إن رعاة ،الفصل

).عأمت(يف البحار ) ١(
).حكم(يف بعض نسخ البحار ) ٢(
).ظهر(يف املصدر املطبوع ) ٣(
.وهي غري موجودة يف نسخ البحار) ملا فطر(ههنا يف املصدر املطبوع زيادة ) ٤(
).ظهره(كذا يف البحار ويف املصدر املطبوع ) ٥(
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بعالمات وأمارات فيها كفى وداًوجاؤوا على ذلك شه،وأركاناًفأسسوا له أساساً
ــفاء املستـــشفي ،ويـــصونون مـــصونه،ويرعـــون مرعـــاه،حيمـــون محـــاه،املكتفـــي وشـ

ــه  ــ     ،ويفجــرون عيون ــره وتعظــيم أمــره وذكــره ممــا جيــب أن ي ــهحلــب ا وب ،ذكر ب
ون قـ ويتال،ويتساقون بكأس روية  ،ويتنازعون حبسن الرعاية  ،يتواصلون بالوالية 

وال ،فـيهم الريبـة  )٢(ال يـسوق ،)١(وأوصـياء ية وقـوام علمـاء  حبسن التحيـة وأخـالق سـن    
فطـوبى لـذي   ،سـيئاً اسـتبطن خلقـاً  فمن استبطن من ذلـك شـيئًا      ،تشرع فيهم الغيبة  

وينال سـبيلَ ،دخل كرامةويدخل م،واجتنب من يرديه،أطاع من يهديه ،قلب سليم 
غطــاء لاًوكــشف،لــةيهديــه إىل أفــضل الدال )٣(وطاعــة ملــن ،رهتبــصرة ملــن بــص ،ســالمة

ال ىاهلـد فـإن ،دينـه )٤(ىومن أراد بعد هـذا فلينظـر باهلـد     ،اجلهالة املضلة املهلكة  
استنصح وأقبل نصيحة من نصح ئتحت أسبابه بربهان وبيان ألمروقد فُ،غلق بابهي

.)٥(والسالم،وليحذر قارعة قبل حلوهلا،بقبوهلاؤفليقبل امر،خبضوع وحسن خشوع

روى حممد بـن يعقـوب   :وقال حممد بن أيب طالب    :السي العالمة. ٤
عن أيوب ،عن حممد بن احلسني،الكليين يف كتاب الرسائل عن حممد بن حيىي  

عن أيب ،مرانعن محزة بن ح،عن مروان بن إمساعيل ،عن صفوان  ،بن نوح 
ذكرنا خروج احلسني عليه السالم وختلف :]محزة[قال،عبد اهللا عليه السالم   

).وأمناء(يف البحار ) ١(
).ال يسوغ(يف بعض نسخ البحار ) ٢(
).أطاع(زيادة يف املصدر ههنا ) ٣(
).باهلدى(كذا يف البحار، ويف املصدر ) ٤(
.٥/١٣٣، ج السعادة ٣٠/٢٧، حبار األنوار ١٨٩كشف احملجة ) ٥(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٣٥................................................................................)األئمةرسائل(كتاب:أوًال

ال حبـديثٍ َكإنـي سـأخرب  ،يـا محـزة  :ن احلنفية فقال أبو عبـد اهللا عليـه الـسالم         اب
دعـا بقرطـاس وكتـب    ،متوجهـًا )١(َلصإن احلـسني ملـا فَـ   ،هذابعد جملسكعنه تسألُ

.من احلسني بن علـي بـن أبـي طالـب إىل بـين هاشـم      ،بسم ا الرمحن الرحيم " :فيه
ــه مــن لَ    ــي مــنكم اس قحِــأمــا بعــد فإن ،بلــغ الفــتحِ مِغمل يبُلــفخلّــومــن تَ،شهدتُــب

.)٢("والسالم

مـا رواه حممـد بـن يعقـوب الكلـيين يف كتـاب         : السيد ابـن طـاووس    .٥
ب حيـ الرجلَإىل أيب احلسن عليه السالم أنَّ  كتبت:عمن مساه قال  ) لئسارال(

كانـت  إن(:قال فكتـب ،ب أن يفضى به إىل ربهإىل إمامه ما حي    يأن يفض 
.)٣()يأتيكاجلوابفإنك شفتيكفحراجةٌلك ح

نقـالً عـن نـسخة فـالح الـسائل للـسيد ابـن طـاووس             :العالمة السي 
بإسـناده يف كتاب الرسائل عن حممد بن يعقوب الكلـيين    بإسنادناوروينا  :قال

تعلـم فـأن ،الـصالةِ ا حقـوقُ  فأمـ (:إىل موالنا زين العابدين عليه السالم أنه قال       
أنخليقًاذلك كنتتمفإذا علِ،ي اِبني يدك فيها قائموأنَّ،إىل اِفادةِوها أّن

تقــومفيهــا ماملتــضرعِالراجــي املــستكنيِاخلــائفِالراهــبِالراغــبِالــذليلِالعبــدِقــام
،نـاحِ اجلِنيولـِ ،األطـرافِ وعِشوخـ ،قـارِ والوكونِبالـس ،بني يديـهِ من يقوم  قامم ِماملعظِّ
املناجاةِ سنِوح كاكِيف فَإليهِوالطلبِ،يف نفسِه  لهقبتهِر  هبـا خطيئتـُ  الـيت أحاطـته،

. إذا انفـصل عنـه وجـاوزه      : فصل عـن موضـع كـذا      : (٣/٤٠٤قال الطرحيي يف جممع البحرين      ) ١(
).أي خرجت من مصر ومن عمراا) وملا فصلت العري(قوله 

.٤٤/٣٣٠نوار حبار األ) ٢(
.٥٣/٣٠٦.، ٥٠/١٥٥، حبار األنوار ١٥٣كشف احملجة ) ٣(
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األخرىكتبهيفالكلييناإلسالمثقةرواياتمنإليناوصلما: الثالفصل الث.........................٣٣٦

واستهلكتها ذنوبه،وال قوة١()إال با(.

ما أخربين به شيخي العـامل الفقيـه حممـد بـن منـا        :السيد ابن طاووس  . ٧
عـن الـشيخ أيب الفـرج        ،)٢(والشيخ العامل أسعد بن عبد القاهر األصفهاين معاً       

عن أيب جعفر حممد بن علي بـن     ،عن والده  ،)٣(علي بن أيب احلسني الراوندي    
عن الشيخ املفيـد حممـد بـن         ،عن السعيد أيب جعفر الطوسي     ،)٤(احملسن احلليب 

،عن الشيخ أيب القاسم جعفر بن حممـد بـن قولويـه القمـي    ،حممد بن النعمان 
قال حممد بن يعقوب الكليين فيما صـنفه  .عن الشيخ حممد بن يعقوب الكليين     

فيمـا خيـتص مبوالنـا اجلـواد     ،)صـلوات اهللا علـيهم  (من كتاب رسائل األئمـة     
الرمحنِاِبسمِ(:ومن كتاب إىل علي بن أسباط:فقال) صلوات اهللا عليه(

فــال ،)٥(كمثلَــأحــداًال جتـد كوأنّــ،كبناتِــمـن أمــرِ مــا ذكــرتوفهمــت،الـرحيمِ 

، ومل جند الرواية يف النسخة املطبوعة من فالح السائل، مستدرك الوسائل         ٨١/٢٤٨حبار األنوار   ) ١(
٤/٩٣.

الشيخ أسعد بن عبد القاهر بن أسعد األصفهاين، أبـو الـسعادات كـان عاملـا فاضـال حمققـا، لـه            ) ٢(
كتاب رشح الوالء يف شرح الدعاء، وكتاب توجيه الـسؤاالت يف حـل االشـكاالت،        منها: كتب

.ھ٦٥٣، وكان حياً يف صفر سنة ٢/٣٢أمل اآلمل -وكتاب جامع الدالئل وجممع الفضائل
علـي  جليـل، يـروي عـن الـشيخ أيب    ،عامل، فاضل. الشيخ أبو الفرج علي بن احلسني الراوندي ) ٣(

ووصـفه  -يف مجـال األسـبوع عنـه    السيد ابـن طـاووس     وروى  ،  ٢/١٧٩أمل االمل    -الطوسي  
.عن الفضل بن احلسن الطربسي-بالشيخ العامل 

فقيه صاحل، أدرك الشيخ أبا جعفر الطوسي وروى عنه وعن ابن الـرباج،  : قال عنه احلر العاملي  ) ٤(
أمـل  -اونـديان أبو الرضا والشيخ االمام قطـب الـدين أبـو احلـسن الر      "اإلمام"وقرأ عليه السيد    

.٢/٢٩٨اآلمل 
.لعل املقصود أن علي بن أسباط كان يريد زوجاً حينو على ابنته ويعطف عليهما كما يفعل هو) ٥(
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٣٣٧................................................................................)األئمةرسائل(كتاب:أوًال

ــرُت ــيف ذلـــكفكـ ــإن،اُكيرمحُـ ــولَفـ ــه  (اِرسـ ــه وآلـ ــلى ا عليـ ــالَ) صـ ذا إ":قـ
ــهَقــُلخونجــاءكم مــن ترضــَ  ودينهِض    (و،فزوجــوهــَأر ــي اْل ــةٌ ِف فِتْن َتُكــن ــوه إِلَّــا َتفْعُل

 كَبِري ادَفس١()و(". وفهمـت    فيـه مـن أمـِر      مـا اسـتأمرت اللـتنيِ ضـيعتيك تعـرلـك  ض
يف قلبـك بعـد   )٢(احلـوىل فـإن ،يف عافيـةٍ رةيـ ِخ،مـرةٍ  مائـةَ  اَ فاسـتخرِ  ،فيهما نالسلطا

صـالتك بعـد ن االسـتخارة ولـتكُ ،اُشـاء مها إن غري واستبدْل ،ماثاالستخارة فبعه 
.)٣()مرةٍمائةَحتى تتماالستخارةِبني أضعافِأحداًمكلِّوال تُ،ركعتنيِ

.من سورة األنفال٧٣من اآلية ) ١(
). فإن احلوىل يف قلبك بيعها(احلوىل، من احلالوة، يقال حال، واحلوىل، ويف رواية ابن مهزيار ) ٢(
.٨/٧٧، وسائل الشيعة ١٤٣فتح األبواب) ٣(
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٣٣٨

يات كتاب تعبري الرؤيا أو تفسري الرؤياروا:ثانيًا
الكتب األخرى اليت وصلت نسخها عند الـسيد ابـن طـاووس        وهي من 

،ونقل عنه يف بعـض كتـه كفـرج املهمـوم ومهـج الـدعوات ورسـالة النجـوم                  
وتدور مواضيع رواياته حول األصل العقـدي والفلـسفي للمنامـات ومـا ورد              

أمـا  ،عن أهـل البيـت علـيهم الـسالم    بشأا من األحكام والتفسريات الواردة     
طرق النجاشي والطوسي للكتاب فهي ذاا الطرق اليت ذكرناها لكتـاب تعـبري    

وقد صرح السيد ابن طاووس يف كتاب فرج املهموم أن له طريقاً هلـذا          ،الرؤيا
.الكتاب إال أنه مل يفصل يف ذكر رجاله

وب الكلـيين يف  إىل حممد بـن يعقـ  بإسنادناروينا :السيد ابن طاووس  . ١
قلـت أليب عبـد اهللا   :قـال  )١(عن حممد بـن غـامن      بإسناده)تفسري الرؤيا (كتاب  

فقــال عليــه ؟عنــدنا قــوم يقولــون النجــوم أصــح مــن الرؤيــا:عليــه الــسالم

، ويف حبار األنوار نقـالً  )حممد بن بسام(يف نسخة الوسائل نقالً عن رسالة النجوم البن طاووس     ) ١(
، وكـذا يف حبـار األنـوار    )حممـد بـن سـامل   (، ويف كتاب اجلواهر     )حممد بن سام  (عن كتاب النجوم    

بـن سـامل مـن أصـحاب اإلمـام      نقالً عن فرج املهموم، ولعل األخري هـو الـصحيح ؛ فـإن حممـد           
. الصادق عليه السالم
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٣٣٩..............................................................الرؤيا أو تفسري الرؤياتعبريكتابروايات:ثانياً

نـون وعلـى   بـنِ علـى يوشـع   الشمس درُت نأقبلَ ذلك صحيحًا  كان(:السالم
فمنـهم مـصيب  ،النجـوم علمـاء ] فيهـا [لَّا ضـَ مـ عليهالشمستعاىلاُا ردفلم املؤمنني أمِري

.)١()ئومنهم خمط

من كتاب تعـبري الرؤيـا حملمـد بـن          :مهج الدعوات :العالمة السي . ٢
:عن أيب احلسن الرضا عليه السالم قال       ،عن الوشاء  ،أمحد :يعقوب الكليين 

)فقــالأبــي عليــه الــسالم يف املنــامِرأيــت:ــيــا بنإذاييف شــدةٍكنــتفــأكثرمــن أن
.)٢()ِةظيف اليْقكما نراهيف النومِوالذي نراه" يا رحيميا رؤوف" :تقولَ

، ٥٥/٢٤٢، حبار األنـوار  ٢٢/١٠٤، جواهر الكالم ١١/٣٧٤، وسائل الشيعة    ٨٦فرج املهموم   ) ١(
٥٨/١٦٦.

.٩٠/٢٧٢حبار األنوار ) ٢(
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٣٤٠

املصادر

الكتب:أوًال
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٣٤١.......................................................................................................املصادر
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مستدرك الكايف...........................................................................................٣٤٢
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٣٤٣.......................................................................................................املصادر
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مستدرك الكايف...........................................................................................٣٤٤


 


 

 



 




 


 


 



 



 




 




http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٤٥.......................................................................................................املصادر
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مستدرك الكايف...........................................................................................٣٤٦
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٣٤٧.......................................................................................................املصادر
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مستدرك الكايف...........................................................................................٣٤٨
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٣٤٩.......................................................................................................املصادر


 



 


 




 


 



 




 


 


 


 


 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


مستدرك الكايف...........................................................................................٣٥٠
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٣٥١.......................................................................................................املصادر
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مستدرك الكايف...........................................................................................٣٥٢
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٣٥٣.......................................................................................................املصادر
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مستدرك الكايف...........................................................................................٣٥٤

 

 



 


 


 

 

اِّـجالت:ثانيًا
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٣٥٧

٩١................................................................يشهد بصحة روايات الكاَّـ) الكليني(

٩٤.......................................................................تخضع للتمحيص) الكاَّـ(روايات 

١٠٠..................................................................مستدرك الكايف
١٠٨....................................................األهمية العلمية واألخالقية ِّـستدرك الكاَّـ

١٠٩....................................................................مشايخ الكليني َّـ هذا اِّـستدرك

١١٠....................................................مشايخه الذين روى عنهم في كتاب الكافي   : الًأو

١١١.................................................مشايخه الذي لم يرو عنهم في كتاب الكافي    : ثانياً

١١٢.........................................................ِّـستدرك فهيأما روايته عن الِعدَّة َّـ هذا ا

١١٣.....................................................................تالميذ الكليني َّـ هذا اِّـستدرك

١١٥.....................................................................................مصادر الدرجة األوُّـ

١١٨.................................)محمد بن يعقوب(تمييز الشيخ الكليني عن بقية من اسمه 

١٢٤...........................................................عملنا يف حتقيق الروايات

الفصل األول

مستدرك أصول الكايف
١٢٩..............................................................كتاب العقل واجلهل

١٢٩..............................................................................باب الِبدع والرَّأي واَِّـقاييس

١٣٣....................................................................التوحيدكتاب 
١٣٣.........................................................................باب النهي عن الجسم والصورة

١٣٥............................................باب اإلرادة أنها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل

١٣٧...........................................................................باب معاني األسماء واشتقاقها

اِّـعاني التي تحت أسماء اهللا وأسماء اِّـخلوق ١٣٨..............................باب الفرق ما ب
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٣٥٨

١٤٤......................................................................................باب السعادة والشقاء

١٤٦......................................................................كتاب احلُجة
١٤٦.............باب ما نص اهللا عز وجل ورسوله على األئمة عليهم السالم واحدًا فواحدًا

١٤٩.......................باب ما عند األئمة من سالح رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ومتاعه

١٥٠.................................................................................................باب َّـ الغيبة

١٥٨....................................................................كتاب التواريخ
١٥٨........................................]وشيء من أحواله[مولد علي بن الحس عليه السالم 

١٦٠.........................................]وشيء من أحواله[مولد أبي عبد اهللا جعفر بن محمد 

١٦٢...................................]وشيء من أحواله[مولد أبي الحسن علي بن موسى الرضا 

١٦٥..................]وشيء من أحواله [باب مولد أبي الحسن علي بن محمد عليهما السالم 

١٦٦...........................................]و شيء من أحواله[باب مولد الصاحب عليه السالم 

١٧٨..................................................................ما جاء َّـ االثني عشر والنص عليهم

١٨١......................باب أن األئمة عليهم السالم كلَّهم قائمون بأمر اهللا تعاُّـ هادون إليه

١٨٣.........................................................كتاب اإلميان والكفر
١٨٣..........................................................................................باب الرضا بالقضاء

١٨٤............................................................................................باب أداء الفرائض

١٨٦.................................................................................باب ذمُّ الدُّنيا والّزهدُ فيها

١٨٧...................................................................................................الكتمانباب

١٨٨....................................................................................................باب الُعْجب

١٨٩....................................................................................................باب العقوق

١٩٢.........................................................................................باب محاسبة العمل
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٣٥٩

الفصل الثاني

مستدرك فروع الكايف
١٩٥......................................................................كتاب اجلنائز

١٩٥......................................................................................مع الجنازةباب اِّـشي 

١٩٦.....................................................................كتاب الطهارة
١٩٦....................باب الكلبُ يصيُب الثوَب والجسَد وغَه مما يكره أن ُيَمسَّ شيء منه

١٩٧.....................................................باب الوضوء من سؤر الدواب والحائض والط

١٩٨............................................................................باب النوادر َّـ كتاب الطهارة

١٩٩......................................................................كتاب الصالة
١٩٩..........................................................واإلقامِة وفضُلهما وثواُبهمابدء األذاِنباب

٢٠٠.............................................................................................باب فضل الصالة

٢٠١............................................................................................باب فرض الصالة

٢٠٣...........................................................باب الخشوع َّـ الصالة وكراهية العبث

٢٠٥................................باب أدنى ما يجزئ من التسبيح َّـ الركوع والسجود وأكثره

٢٠٥.......................................................................باب التعقيب بعد الصالة والدعاء

٢٠٦............................................................................................باب صالة النوافل

٢٠٧........................................................................................لةباب مسجد السه

٢١٢...................................................................كتاب الزكاة
٢١٢..................الزكاة عليه) صلوات اهللا عليه وعلى أهل بيته(ما وضع رسول اهللا :باب

٢١٢..............................................................أقل ما يجب فيه الزكاة من الحرث: باب

٢١٣...................................................................................صدقة أهل الجزية: باب
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٣٦٠

٢١٥.....................................................................كتاب الصيام
٢١٥.............................................................................................باب وجوه الصوم

٢١٦..............................................................................................باب أدب الصائم

٢١٧.............................................................................باب ما يقوُل الصائُم إذا أفطَر

٢١٨.......................................................................كتاب احلج
٢١٨....................................................................................باب لبس ثياب الكعبة

٢١٨.............أصابُه اُِّـحِرُم، واُِّـِحلُّ َّـ الحلِّ والَحَرِمباب النهي عن الصيد وما ُيصنع به إذا

٢١٩.......................................................................باب فضل الحج والعمرة وثوابهما

٢١٩...........................................................باب ما يجُب على الحائِض َّـ أداِء اِّـناسِك

٢٢٠......................................................................أبواب الزيارات
٢٢٠.........................................................زيارة النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم: باب

اِّـؤمن أم ٢٢١.........................................................................باب ما يقال عند ق

ِأبي عبد اهللا الُحس ٢٣٨.....................................بِن علي عليهما السالمباب زيارة ق

٢٤٤..............................................اهللا الُحس عليه السالمباب فضل زيارة أبي عبد 

٢٤٧...................................................................كتاب املعيشة
٢٤٧.......................................................باب ما يجوز أن يؤاجر به األرض وما ال يجوز

٢٤٩..................................................................كتاب النكاح
٢٤٩...........................................................باب اُِّـدالسة َّـ النكاح وما ُتَرد منه اِّـرأة

٢٥٠.....................................................................................................باب اللِّواط

٢٥١...................................................................كتاب الطالق
٢٥١...............................................................................باب عدة اِّـطلقة وأين تعتد
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٣٦١

٢٥٣.................................................كتاب العتق والتدبري والكتابة
٢٥٣......................................................................................................باب اإلباق

٢٥٤....................................................................كتاب األشربة
٢٥٤..................................................س واحدباب شرب اِّـاء من قيام، والشرب من نف

٢٥٥....................................................................كتاب الوصايا
٢٥٥............................................................باب إن صاحب اِّـال أحق بماله ما دام حيًا

٢٥٦............................................كتاب األميان والنذور والكفّارات
٢٥٦.....................................................................................................باب النوادر

الفصل الثالث

مستدرك روضة الكايف
٢٦١....................................................................كتاب الروضة

٢٨٣............................................................ملحق
٢٨٥..............................................................................مقدمة

٢٨٦......................................................)رسائل األئمة(كتاب : أوًال
٢٩٠................................................................................................روايات الكتاب

٣٣٨...................................روايات كتاب تعبري الرؤيا أو تفسري الرؤيا: ثانياً
٣٤٠..............................................................................املصادر
٣٤٠....................................................................................................الكتب:أوًال

٣٥٤..................................................................................................اِّـجالت:ثانيًا
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٣٦٢

دارات قسم الشؤون الفكرية والثقافيةإص

يف العتبة احلسينية املقدسة
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  –   

  –
   

     
     

     
     

  
   

     
  –   

  –   
  –   

  –  

الصالحيالشيخ ياسر مستبصرون ببركة اإلمام الحسين عليه السالم–نفحات الهداية   

السيد نبيل الحسني وتعتيم البخاري2بين تصريح النبي –تكسير األصنام  
الشيخ علي الفتالوي طبعة ثانية–رسالة في فن اإللقاء  

لكمحمد جواد ما وبناء الوطنشيعة العراق  
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٣٦٥

حسين النصراوي اإلسالميالمالئكة في التراث  

األسترآباديالسيد عبد الوهاب  شعبة التحقيق: تحقيق–الفصول النصيريةشرح   

التنكابنيالشيخ محمد  –صالة الجمعة  

مصالويالعلي كاظم . د اإلجراء النقديالمقولة و–الطفيات  
الشيخ محمد حسين اليوسفي أسرار فضائل فاطمة الزهراء عليها السالم  

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الجمال في عاشوراء   

السيد نبيل الحسني صلى اهللا عليه وآله وسلمسبايا آل محمد  

السيد نبيل الحسني    

بيل الحسنيالسيد ن أمالـسالم عليـه طالـب أبـي بـن علـي : الحراماهللابيتفيالمولود

؟حزامبنحكيم
 

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الحسينيةالتربةفيالغيبياألثرحقيقة  

السيد نبيل الحسني ما أخفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلى اهللا عليـه     
وآله وسلم

 

ح عباس حسن الساعديصبا علم اإلمام بين اإلطالقية واإلشائية على ضوء الكتاب والسنة  
الدكتور مهدي حسين التميمي اإلمام الحسين بن علي عليهما السالم أنموذج الصبر وشارة الفداء  

ظافر عبيس الجياشي شهيد باخمرى  
الشيخ محمد البغدادي العباس بن علي عليهما السالم  

الشيخ علي الفتالوي خادم اإلمام الحسين عليه السالم شريك المالئكة  
الشيخ محمد البغدادي مسلم بن عقيل عليه السالم  

 –  
  طبعة ثانية–ار آخر الزمان منقذ اإلخوان من فتن وأخط  
  طبعة ثانية–المجاب برد السالم   

  )Kamiluz Ziyaraat(كامل الزيارات باللغة االنكليزية   
  IslamInquiries About Shi‘a  
  When Power and Piety Collide  
  Discovering Islam  

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٦٦

  داللة الصورة الحسية في الشعر الحسيني  
  القيم التربوية في فكر اإلمام الحسين عليه السالم  

  قبس من نور اإلمام الحسن عليه السالم  
  تيجان الوالء في شرح بعض فقرات زيارة عاشوراء  

  الشهاب الثاقب في مناقب علي بن أبي طالب عليهما السالم  
  سيد العبيد جون بن حوي  
  حديث سد األبواب إال باب علي عليه السالم  

  المرأة في حياة اإلمام الحسين عليه السالم ــ الطبعة الثانية ــ  
  ثمانية أجزاء–هذه فاطمة عليها السالم   
  وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وموضع قبره وروضته  

  -يثا في الفضائل والمناقباألربعون حد  
  جزآن-الجعفريات   
  جزآن–نوادر األخبار   
  ثالثة أجزاء–تنبيه الخواطر ونزهة النواظر   

  لسالم في الشعر العراقي الحديثاإلمام الحسين عليه ا  
  This Is My Faith  

  الشفاء في نظم حديث الكساء  
  قصائد االستنهاض باإلمام الحجة عجل اهللا تعالى فرجه   

  آية الوضوء وإشكالية الداللة  
  عارفاً بحقكم  

السيد هادي الموسوي شمس اإلمامة وراء سحب الغيب  

صفوان جمال الدين: إعداد Ziyarat Imam Hussain  

مشتاق المظفر: تحقيق البشارة لطالب االستخارة للشيخ احمد بن صالح الدرازي  

مشتاق المظفر: تحقيق تحقيق الشيعة للشيخ سليمان البحرانيالنكت البديعة في  

مشتاق صالح : تحقيق
المظفر

شرح حديث حبنا أهل البيت يكفر الذنوب للشيخ علي بن 
عبد اهللا الستري البحراني
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٣٦٧

مشتاق صالح : تحقيق
المظفر

منهاج الحق واليقين في تفضيل علي أمير المؤمنين للسيد 
ولي بن نعمة اهللا الحسيني الرضوي

 

أنمار معاد المظفر: تحقيق
قواعد المرام في علم الكالم، تصنيف كمال الدين ميثم بن 

علي بن ميثم البحراني

 

باسم محمد مال اهللا : تحقيق
األسدي

حياة األرواح ومشكاة المصباح للشيخ تقي الدين إبراهيم 
بن علي الكفعمي

 

السيد نبيل الحسني سلطة الشريعة وشريعة السلطةبينعليها السالمباب فاطمة   

الشيخ حيدر الصمياني في ظالل شهداء الطف موسوعة   

السيد علي الشهرستاني تربة الحسين عليه السالم وتحولها إلى دم عبيط في كربالء 

ميثاق عباس الحلي يتيم عاشوراء من أنصار كربالء  

السيد نبيل الحسني The Aesthetics of ‘Ashura  

حيدر محمود الجديع. د نثر اإلمام الحسين عليه السالم   

الشيخ ميثاق عباس الخفاجي قرة العين في صالة الليل  

أنطوان بارا من المسيح العائد إلى الحسين الثائر   

السيد نبيل الحسني ظاهرة االستقالب في عرض النص النبوي والتاريخ  

السيد نبيل الحسني
بين تفكير : إلستراتيجية الحربية في معركة عاشوراءا

الجند وتجنيد الفكر

 

مروان خليفات النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم ومستقبل الدعوة  

الشيخ حسن المطوري البكاء على الحسين عليه السالم في مصادر الفريقين  

الشيخ وسام البلداوي ة والرسل واألنبياءتفضيل السيدة زهراء على المالئك  

السيد نبيل الحسني A Concise Knowledge OfThe Prophetic Life
History

 

السيد محمدكاظم: تحقيق معاني األخبار للشيخ الصدوق  

عقيل عبدالحسن: تحقيق ضياء الشهاب وضوء الشهاب في شرح ضياء األخبار  

السيد عبدالستار الجابري اسي ألهل البيت عليهم السالمالمنهج السي  

عبداهللا حسين الفهد هوامش على رسالة القول الفصل في اآلل واألهل  
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٣٦٨

عبدالرحمن العقيلي فالن وفالنة  

عبدالرحمن العقيلي معجم نواصب المحدثين  

السيد نبيل الحسني استنطاق آية الغار  

السيد نبيل الحسني ي تغيير البنية الفكريةدور الخطاب الديني ف  

السيد محمد علي الحلو الثورة والثوار.. أنصار الحسين عليه السالم  

عبدالرحمن العقيلي السنة المحمدية  

الشيخ علي الفتالوي قواعد حياتية على ضوء روايات أهل البيت عليهم السالم  

محمدحسين الصغير. د لبيت عليهم السالمالمثُل العليا في تراث أهل ا  

الشيخ ماجد العطية خاصف النعل  

عبد السادة الحداد اإلمام موسى بن جعفر عليهما السالم ورواياته الفقهية  

الحدادةعبد الساد اإلمام حسن العسكري عليه السالم ورواياته الفقهية   

الشيخ مازن التميمي أصول وقواعد تفسير الموضوعي   

بد الرحمن العقيليع بحوث لفظية قرآنية  
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