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 عن جده٬، عن أبيه٬، عن حممد٬، بن جعفر اإلمام عنبسنده ): رمحه اهللا(الشيخ الصدوق 
 قال  اهللا رسول أن فيها يذكر  النيب وصية يف طويل حديث يف  طالب أيب بن علي
 مل الزمان آخر يف يكونون قوم يقيناً وأعظمهم إمياناً الناس أعجب أن واعلم ٬،علي يا(: له

  .)١( )بياض على بسواد فآمنوا احلجة٬، وحجبتهم النيب٬، يلحقوا

 وأي: قال املالئكة٬، إميان: قالوا ؟ أعجب إميان أي(: قال أنه  الرسول حممد وعن
 ! ترونين وأنتم فيه٬، عجب وأي:  قال ٬،إمياننا: قالوا ! الوحي عليهم ويرتل فيه٬، عجب
  .)٢( )بياض على بسواد الزمان آخر يف قوم إميان: قال ؟ هو إميان فأي: قالوا

 ٬،اهللا رسول يا: قالوا ٬،إمياناً اإلميان أهل بأفضل أنبئوين( :قالنه أ وعن الرسول حممد 
!  mا أنزهلم اليت املرتلة اهللا أنزهلم وقد مينعهم وما ذلك٬، هلم وحيق كذلك فهم: قال املالئكة٬،

 كذلك هم: قال والنبوة٬، برسالته اهللا أكرمهم الذين األنبياء ٬،اهللا رسول يا: قالوا .غريهم بل
 الشهداء ٬،اهللا رسول يا: قالوا ! mا أنزهلم اليت املرتلة اهللا أنزهلم وقد مينعهم وما هلم٬، وحيق
 اهللا أكرمهم وقد مينعهم وما هلم٬، وحيق كذلك هم: قال األنبياء٬، مع استشهدوا الذين

 الرجال أصالب يف أقوام: قال ؟ اهللا رسول يا فمن: قالوا .غريهم بل!  األنبياء مع بالشهادة
 فيعملون املعلق الورق جيدون يروين٬، ومل ويصدقوين يروين٬، ومل يب يؤمنون بعدي٬، من يأتون

  .)٣( )إمياناً اإلميان أهل أفضل فهؤالء فيه٬، مبا

  

  

  

  

                                                            

 .٢٨٨ص: آمال الدين وتمام النعمة -١
 .٣٠٠ص ١٧ج: للميرزا النوري –مستدرك الوسائل  -٢
 .٤١ص ١٤ج: آنز العمال -٣
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أخربنا مجاعة٬، عن أيب عبد اهللا احلسني بن علي بن سفيان : الشيخ الطوسي يف الغيبة قال
البزوفري٬، عن علي بن سنان املوصلي العدل٬، عن علي بن احلسني٬، عن أمحد بن حممد بن 
اخلليل٬، عن جعفر بن أمحد املصري٬، عن عمه احلسن بن علي٬، عن أبيه٬، عن أيب عبد اهللا جعفر 

ه الباقر٬، عن أبيه ذي الثفنات سيد العابدين٬، عن أبيه احلسني الزكي الشهيد٬، بن حممد٬، عن أبي
لعلي   يف الليلة اليت كانت فيها وفاته     قال رسول اهللا : قال ٬،Xعن أبيه أمري املؤمنني 

X) :وصيته حىت انتهى إىل هذا  فأمال رسول اهللا . أحضر صحيفة ودواة ٬،يا أبا احلسن
٬، فأنت ومن بعدهم إثنا عشر مهدياً إنه سيكون بعدي اثنا عشر إماماً ٬،يا علي: املوضع فقال

املرتضى٬، وأمري املؤمنني٬،  علياً: مساك اهللا تعاىل يف مسائه يا علي أول االثين عشر إماماً
. والصديق األكرب٬، والفاروق األعظم٬، واملأمون٬، واملهدي٬، فال تصح هذه األمساء ألحد غريك

٬، ومن ل بييت حيهم وميتهم٬، وعلى نسائي فمن ثبتها لقيتين غداًأنت وصيي على أه ٬،يا علي
. طلقتها فأنا برئ منها٬، مل ترين ومل أرها يف عرصة القيامة٬، وأنت خليفيت على أميت من بعدي

فإذا حضرتك الوفاة فسلمها إىل ابين احلسن الرب الوصول٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل 
قتول٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه سيد العابدين ذي ابين احلسني الشهيد الزكي امل

الثفنات علي٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه حممد الباقر٬، فإذا حضرته الوفاة 
فليسلمها إىل ابنه جعفر الصادق٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه موسى الكاظم٬، فإذا 

ي الرضا٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه حممد حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه عل
الثقة التقي٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه علي الناصح٬، فإذا حضرته الوفاة 
فليسلمها إىل ابنه احلسن الفاضل٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه حممد املستحفظ من 

فإذا حضرته (٬، ن بعده اثنا عشر مهديا٬ً، مث يكون مفذلك اثنا عشر إماماً. آل حممد 
واسم أيب وهو عبد اهللا  كامسياسم : فليسلمها إىل ابنه أول املقربني له ثالثة أسامي) الوفاة

  .)١() املهدي٬، هو أول املؤمنني: وأمحد٬، واالسم الثالث

  

                                                            

 .١٥١ – ١٤٩ص: الغيبة -١
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  .اهللا على حممد وآله األئمة واملهديني وسلم تسليماًاحلمد هللا رب العاملني وصلى 

يف علم الرجال واألسانيد٬، إلقامة احلجة    ترتالً    بعد أن كتبت هذا الكتاب٬، وخضت 
بعض األمور  إليهأكثر على املعاندين وحرصاً على هداية طاليب احلق٬، خطر يف بايل أن أضيف 

من هوامش وتفاصيل توضيحية يسرية٬، وخصوصاً بعدما طرق مسعي كالم بعض أبواق مراجع 
  .السوء٬، يف التشدق ببعض السفاسف جهالً وعناداً

وختمت ذلك مبلحق طويل يف .. فاحلمد هللا وفقت لذلك٬، وكتبت ما أمكنين على عجالة 
والد ] علي بن احلسني بن بابويه القمي[الوارد يف سند الوصية هو ] علي بن احلسني[بيان أن 

  .الشيخ الصدوق ال غريه٬، لكي ال تبقى حجة حملتج وال عذر ملعتذر

والظاهر أن القوم قد أطبق عليهم اخلوف املريب٬، فلم نر� منهم قرطاساً مدوناً يف الرد على 
يهقوا ٬، وكانت حيلة عجزهم أن يوشوا ببعض ذيوهلم ليتفXما يسطره أنصار اإلمام املهدي 

بكالم ال يعرفون معناه٬، وهذا ديدين العاجزين٬، الذين خيافون من مقارعة احلجة باحلجة٬، فلو 
كانوا أصحاب علم لسطرت أيديهم ما يعتقدون صحته٬، ولكن مبا أ�م يعلمون أن ما يف 
أيديهم ال يعدو الرماد يف قبال العسجد٬، ولو أظهروه واحلال هذه لفضحوا على رؤوس 

  !ك الذوا بالصمت املريب األشهاد٬، ولذل

  .واحلمد هللا رب العاملني

  الشيخ �اظم العقيلي                                                                                                                                                                 

  ق . هـ ١٤٣١/ أواخر رجب األصب



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 وصلى اهللا على حممد وعلى آل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً ٬،احلمد هللا رب العاملني
  .كثرياً

وكذلك يف كتاب ) دفاعاً عن الوصية(لقد فصلت الكالم حول صحة الوصية يف كتاب 
ما في٬، وكل من يتأمل مائن تفيد القطع وتلزم احلجة للخصوبقر) احلسنمحد أالوصية والوصي (

يتبني له مدى جهل من يتشدقون بضعف رواية الوصية أو الذين حيصرون صحة  بإنصافكتب 
  .الروايات فقط يف التوثيقات الواردة يف كتب الرجال

اضمروا التكذيب  أل�من أو ال يفهمون ما يقرؤون٬، أو ون هؤالء اجلهلة ال يقرؤولكن أل
وراحوا ) عن الوصية دفاعاً(وقبل كل شيء٬، جتدهم تركوا الرد على ما جاء يف كتاب  مسبقاً

ينعقون مبا ال يفقهون ليضحكوا على عقول عامة الناس ليبعدوهم عن احلق ونصرته٬، متشبثني 
املكر سوى  أنفسهمومل تضمر  أبداًبكالم ال يسمن وال يغين من جوع٬، فهم ال يطلبون احلق 

  ).اهللا تعاىل أعاذنا(واخلديعة واحلقد واحلسد 

افضح هؤالء أكثر  أنالسمع وهو شهيد٬، ولكن أريد  ألقىما كتب فيه كفاية ملن  أنفرغم 
كان هناك من يرغب يف نزع  إنالناس٬، هذا  أمامحبول اهللا وقوته٬، وسأبني مدى جهلهم  فأكثر

  .كذلك يكون الناس أن وأمليعن رقبته٬،  ربقة االستحمار

إىل سخف زعمهم بأن الطريق الوحيد لالعتماد على الروايات هو كتب  اآلنوسأتطرق 
٬، اإلصداريف ذلك منذ عدة شهور وهو قيد  كتبت كتاباً ألينالرجال٬، ولكن باختصار شديد 

بينت فيه وبالتفصيل مدى حجية تلك الكتب وعدم صالحها كمعتمد لرد روايات آل 
  .Xحممد

 واألفضلليلة وفاته٬،  وباختصار إىل وثاقة رواة وصية رسول اهللا  اآلن سأتطرق وأيضاً
  .جهل خمزيوبالتراب من سوء ما حل ¯م من عار  أنفسهميدسوا  أنهلؤالء اجلهلة 

  :منها أمورنعرف عدة  أنقبل بيان وثاقة رواة الوصية ينبغي  فأقول



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ...................... .......................١٠

  :األمر األول
يعترب جرأة وخمالفة شرعية لدين حممد  البيت  أهلاختاذ منهج معني مل يصدر عن  إن

  !!!؟ البيت  أهلملا روي عن  اًكان املنهج خمالف إذا٬، فكيف ل حممد آو

حصر قبول الروايات يف الرواة املوثقني فقط أو املبالغة يف ذلك هو خمالف  أنوسأبني 
 إالليلة ق٬، والروايات كثرية ولكن ال يسعين يف هذه الصفحات اللروايات املعصومني 

  :االختصار على رواية أو روايتني

عن أيب (٬، عن جعفر بن بشري٬، إمساعيلأمحد بن حممد بن خالد الربقي٬، عن حممد بن 
ال تكذبوا احلديث : (قال Xأو عن أيب عبد اهللا  Xعن أيب بصري٬، عن أيب جعفر ) احلصني

من احلق  يءال تدرون لعله ش فإنكمإذا أتاكم به مرجئي وال قدري وال حروري ينسبه إلينا 
  .)١() فيكذب اهللا فوق عرشه

ميكن طلبها من  أيضاً أخرىفهذه الرواية صحيحة السند ومعها روايات  اإللزامومن باب 
  .ن املقام يطول بسردها وسرد تراجم روا³األ ؛Xأنصار اإلمام املهدي 

بسند صحيح عن حممد بن حيىي٬، عن عبد اهللا بن حممد٬، عن علي ابن احلكم٬، عن  وأيضاً
ابن وحدثين احلسني بن أيب العالء أنه حضر : قال ٬،أبان بن عثمان٬، عن عبد اهللا بن أيب يعفور

٬، عن اختالف احلديث يرويه من نثق به Xسألت أبا عبد اهللا : أيب يعفور يف هذا ا¶لس قال
من كتاب اهللا أو من  إذا ورد عليكم حديث فوجدمت له شاهداً: (به٬، قالومنهم من ال نثق 

  .)٢() ا فالذي جاءكم به أوىل به٬، وإلّسول اهللا قول ر

يقولون ال تكذبوا وال تردوا  البيت  وأهلميزا�م الثقة وغري الثقة٬،  ٬،فهؤالء املتزمتون
 كأساس٬، وال يعتربون الوثاقة وعدمها )حروري(وال ) قدري(وال ) مرجئي(به  جاءكمما 

املوضوع غري ثابت  أصل أنأي    كما يعرب البعض    لقبول الروايات٬، وهذا رد على كرباهم 
  .عن النقاش يف نفس التوثيقات والتضعيفات الرجالية فضالً ن شرعاًؤمَّوغري ̧م

                                                            

 .٣٩٥ص ٢ج: ، علل الشرائع٢٣٠ص ١ج: المحاسن ألحمد بن محمد بن خالد البرقي -١
 .١١٠ص ٢٧ج): البيت آل(وسائل الشيعة  -٢



 ١١.......................................................... ا�تصاراً للوصية

 
 

  :األمر الثا�ي
 أ�اد جيوهي كتاب رجال الطوسي والنجاشي٬،  أشهرهامن تأمل يف كتب الرجال بل يف 

النجاشي  أي جتد مثالً ٬،منها جمانب للواقع تعرضت للتصحيف والتحريف٬، وكذلك جتد كثرياً
 داود بن كثري الرقيوكجابر بن يزيد ومفضل بن عمر  األئمة  أصحاب أفضليضعف 

إىل ذلك  أضف٬، رفيعاً تواتر وكثرة الروايات املادحة هلم مدحاًوغريهم مع  ومعلى بن خنيس٬،
 والنجاشي يضعفه٬، تناقض علماء الرجال فيما بينهم٬، فتجد مثال الشيخ الطوسي يوثق رجالً

العامل نفسه٬، كما وجد ذلك عند الشيخ الطوسي  أقوالبل جتد التناقض يف  وبالعكس أيضا٬ً،
يوثقه يف كتاب  )رمحه اهللا( يخ الطوسيزي٬، فتجد الشكما يف سهل بن زياد الرا) رمحه اهللا(

  ).٬، رازيقةسهل بن زياد اآلدمي يكىن أبا سعيد٬، ث: (٬، فيقول عنه٥٦٩٩رقم ٣٨١ص الرجال

٬، جنده يقول ٣٣٩رقم ١٤٠إىل كتاب الطوسي الثاين وهو الفهرست ص نأيتعندما  ولكن
  ...).ضعيف  سعيد أباسهل بن زياد اآلدمي الرازي يكىن : (عن نفس الراوي

عن تناقض الشيخ الطوسي مع  عدة مصاديق وباختصاركم لولتأكيد كالمي أكثر اذكر 
  ):رمحهما اهللا(الشيخ النجاشي 

  :داود بن كثري الرقي  ١

٬، أسدداود بن كثري الرقي٬، موىل بين : (٥٠٠٣رقم  ٣٢٩قال الشيخ الطوسي يف رجاله ص
  ).ثقة

ضعيف جداً ...  داود بن كثري الرقي: (٤١٠رقم ١٥٦وقال الشيخ النجاشي يف رجاله ص
  ...). ما رأيت له حديثاً سديداً : محد بن عبد الواحدأقال . والغالة تروي عنه

انزلوا داود الرقي مين مبرتلة املقداد من ( :تقول Xجند الرواية عن الصادق بينما 
  .)١() رسول اهللا 

  :الربقيحممد بن خالد بن عبد الرمحن بن حممد بن علي   ٢

                                                            

 .٤٠٥ص ٨ج: معجم رجال الحديث -١



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ...................... .......................١٢

حممد بن خالد الربقي٬، ثقة٬، هؤالء من : (٥٣٩١رقم ٣٤٩ص قال الطوسي يف رجاله
  ).Xاحلسن موسى  أيب أصحاب

حممد بن خالد بن عبد الرمحن بن حممد بن : (٨٩٨ رقم ٣٢٢وقال النجاشي يف رجاله ص
وكان ضعيفاً يف احلديث٬، وكان أديباً حسن املعرفة باألخبار وعلوم ... عبد اهللا  أبوعلي الربقي 

  ...).العرب

  :جعفر بن حممد بن مالك بن عيسى بن سابور  ٣

جعفر بن حممد بن مالك٬، كويف٬، ثقة٬، : (٦٠٣٧ رقم ٤٠٥ص قال الطوسي يف رجاله
  ).أعاجيب Xويضعفه قوم٬، وروى يف مولد القائم 

جعفر بن حممد بن مالك بن عيسى بن : (٣١٣رقم  ١١٩رجاله صقال النجاشي يف 
محد بن احلسني كان يضع احلديث أعبد اهللا كان ضعيفاً يف احلديث٬، قال  أبوكويف ... سابور 

  ...).كان أيضاً فاسد املذهب والرواية : وضعاً ويروي عن ا¶اهيل٬، ومسعت من قال

  :معلى بن خنيس  ٤

وكان من قوام أيب : (قائالً ٣٤٦ذكره الشيخ الطوسي يف املمدوحني يف كتاب الغيبة ص
وإمنا قتله داود بن علي بسببه وكان حمموداً عنده ومضى على منهاجه وأمره  Xعبد اهللا 
  ).مشهور

أبو عبد اهللا موىل : معلى بن خنيس: (١١١٤رقم  ٤١٧النجاشي يف رجاله صقال 
٬، كويف٬، بزاز٬، ضعيف جدا٬ً، ال يعول ومن قبله كان موىل بين أسد Xالصادق جعفر بن حممد 

  ...).عليه

  :   باعتراف احملقق اخلوئي   بينما يف رواية صحيحة 

يا : جماوراً مبكة٬، فقال يل Xد اهللا كنت عند أيب عب(: عن إمساعيل بن جابر٬، قال
خرجت ف: قال ؟ فتسأل هل حدث باملدينة حدثاخرج حىت تأيت مرا وعسفان  ٬،إمساعيل

٬، مث مضيت حىت أتيت عسفان فلم يلقين أحد٬، فارحتلت من حىت أتيت مرا فلم ألق أحداً



 ١٣.......................................................... ا�تصاراً للوصية

 
 

هل حدث باملدينة : فقلت هلم ٬،ري حتمل زيتاً من عسفانعسفان٬، فلما خرجت منها لقيين ع
فت إىل أيب فانصر: قال. ٬، إال قتل هذا العراقي الذي يقال له املعلى بن خنيسال: حدث ؟ قالوا

أما : نعم٬، قال: فقلت قتل املعلى ابن خنيس ؟ ٬،اعيليا إمس: ٬، فلما رآين قال يلXبد اهللا ع
  .)واهللا لقد دخل اجلنة

وغري ذلك الكثري من الروايات املادحة ضر¯ا النجاشي عرض اجلدار واعتمد على القيل 
  !!! والقال

  :احلسن بن احلسني اللؤلؤي  ٥

ي روى عنه حممد  احلسن بن احلسني اللؤلؤ: (٦١١٠رقم ٤٠٥ص قال الطوسي يف رجاله
  ).٬، ضعفه ابن بابويهمحد بن حيىيأبن 

احلسن بن احلسني اللؤلؤي كويف ثقة كثري الرواية : (٨٣رقم ٣٤قال النجاشي يف رجاله ص
  ).له كتاب جمموع نوادر

  :حممد بن عيسى بن عبيد بن يقطني  ٦

يقطني بن بن : حممد بن عيسى بن عبيد: (٨٩٦ رقم ٣٣٣قال النجاشي يف رجاله ص
أصحابنا٬، ثقة٬، عني٬، كثري الرواية٬، حسن ) من( ٬، جليل يفموسى موىل أسد بن خزمية٬، أبو جعفر

  .مكاتبة ومشافهة Xثاين ٬، روى عن أيب جعفر الالتصانيف

ن كتب ما تفرد به حممد بن عيسى م: وذكر أبو جعفر بن بابويه٬، عن ابن الوليد أنه قال
  .يونس وحديثه ال يعتمد عليه

سكن . من مثل أيب جعفر حممد بن عيسى: قولون٬، ويورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول
  .بغداد

غر نصر بن الصباح يقول إن حممد بن عيسى بن عبيد بن يقطني أص: قال أبو عمرو الكشي
  .يف السن أن يروي عن ابن حمبوب
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حيب العبيدي ويثين عليه  )رمحه اهللا(شاذان كان الفضل بن : قال القتييب: قال أبو عمرو
  ).وحبسبك هذا الثناء من الفضل رمحه اهللا. ليس يف أقرانه مثله: ويقول وميدحه ومييل إليه

حممد بن عيسى بن عبيد اليقطيين٬، (: ٦١١رقم ٢١٦قال الطوسي يف الفهرست صو
ال أروي ما : ٬، وقالمةبن بابويه عن رجال نوادر احلك ٬، استثناه أبو جعفر حممد بن عليضعيف

  ).إنه كان يذهب مذهب الغالة: خيتص برواياته٬، وقيل

حممد بن عيسى بن عبيد (: ٥٧٥٨رقم  ٣٩١ص) Xأصحاب اهلادي (وقال يف رجاله 
  ).٬، ضعيف علي قول القمينياليقطيين٬، يونسي

حممد بن عيسى : (٦٣٦١رقم  ٤٤٨ص) من مل يرو عنهم (وقال أيضاً يف رجاله 
  ).ضعيفاليقطيين٬، 

  :عمار بن موسى الساباطي  ٧

الفضل موىل٬،  أبوبن موسى الساباطي عمار : (٧٧٩رقم  ٢٨٣النجاشي يف رجاله ص
وكانوا ثقاة يف الرواية  )عليهما السالم(٬، رووا عن أيب عبد اهللا وأيب احلسن قيس وصباح وأخواه
.(...  

ضعيف فاسد عمار الساباطي وهو : (... ١٤١٣ح ٣٧٢ص ١الطوسي يف االستبصار ج
  ...).املذهب ال يعمل على ما خيتص بروايته 

ومبا تقدم يتبني مدى االضطراب والوهم والتناقض يف كتب الرجال٬، وليت شعري كيف 
 أهلختالف روايات  أ�امالحظة  دعن وخصوصاً ٬،تطمئن النفس إىل هكذا كتب بعد ذلك

  .أعظمعلى عجالة وما خفي  بعض ما موجود٬، ذكرتهوهذا ! يف موارد كثرية ؟ البيت 

  :األمر الثالث
يف االعتماد  كبرياً تساحماً من تأمل يف مستند التوثيقات والتضعيفات يف كتب الرجال جيد

 ال منقطعاً يكون السند متصالً أنوالبد  ٬،رجالً الروايات رجالً أسانيدون يف عليها٬، فهم يدقق
يدققون يف رجال الكشي ورواياته عن املعصومني يف توثيق أو  إ�ممع وثاقة كل رجاله٬، بل 
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أو رجل ضعيف ال يعتمدون  إرسالن وجدوا رواية حيتوي سندها على إتضعيف الرجال٬، ف
ويترك الروايات  عليها أو يقللون من شأ�ا٬، بل جند البعض يعتمد على كالم النجاشي مثالً

  !!!الصحيحة عن املعصومني 

٬، بل أصالً سندها يعلموا أنعلماء الرجال من دون  أقواللون يقب أ�موالعجيب 
  !يف مدح أو ذم الرجال  على املسند الصحيح من روايات املعصومني  أحياناًويرجحو�ا 

تكون عن رأي واجتهاد وحدس علماء  أن إمافالتوثيقات والتضعيفات الرجالية ال ختلو 
جتهاد ال خالف يف عدم االعتماد عليه والرأي واال .تكون منقولة هلم أن وإما ٬،الرجال

  .بعد االطالع على خطأهم الكثري يف ذلك وخصوصاً

من حيسب عأو  البيت  أهلعن  يكون منقوالً أن إمااملنقول هلم فهو ال خلو  وأما
 البيت  أهلواملنقول عن غري  .يت الب أهلعن غري  يكون منقوالً أن وإما ٬،عليهم 

التعديل٬، وومنهجهم يف اجلرح  األقوالجهلنا سلسلة الرواة هلذه  إذا ليس حجة علينا وخصوصاً
نعرف الناقل هلما عن أي  أنالنجاشي أو الطوسي والبد  هالذي ينقل عن نعرف مثالً أنفالبد 

األئمة أو رواة احلديث مث نرى  ألصحابشخص نقل هذا الكالم وهكذا حىت نصل إىل املعاشر 
  ماذا ؟ أمو منهجه يف ذلك هل هو الظن واالجتهاد واحلدس نه وثقهم أو ضعفهم وما هأكيف 

نعرف سلسلة السند كاملة  أنالبد  يضاًأف البيت  أهلاملنقول لعلماء الرجال عن  وأما
 وإال٬، اإللزاموال على جمهول وال على مضعف٬، وهذا من باب  إرسالن ال حتتوي على أو

  !الروايات وترك التدقيق يف حال التوثيقات والتضعيفات املنقولة ؟؟ أسانيدفلماذا التدقيق يف 

كتاب النجاشي والطوسي وابن الغضائري٬، ال سند هلا  كتب الرجال وخصوصاً أنواحلال 
ما اشتهر من  إال٬، اللهم أبداًالنقد العلمي  أمامال تصمد  أقوالما ندر٬، وكلها  إالوال طريق 

ن وهم معروفبل  ٬،الء ال اختصاص لكتب الرجال يف بيان حاهلمالرجال بالوثاقة أو الضعف وهؤ
  .احلال من خالل الروايات وما اشتهر من السرية والتاريخ

بن حممد بن سعيد  ألمحدالشيخ الطوسي هو كتاب الرجال  كرب معتمد هلم وخصوصاًأو
٬، Xمن ثقاة اإلمام الصادق  آالف أربعةنه مجع إبن عقدة الزيدي اجلارودي٬، والذي قيل 
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نه زيدي أإىل ذلك  أضفعن طريق الرجال٬،  أيضاًولكن توثيقه  اًن كان موثقإوابن عقدة و
ال نعرف سند  أنناهم من هذا لك مات كما نص الشيخ الطوسي٬، واألجارودي وعلى ذ

ده أو هل رجال سن ٬،ال أموطريق ابن عقدة يف هذه التوثيقات أو التضعيفات وهل عنده سند 
  !ال ؟ أمثقاة 

وال من معاصري أصحابه٬، فإن  Xفإن ابن عقدة ليس من معاصري اإلمام الصادق 
ـ ق٬، وابن عقدة ولد عام  ١٨٤تويف عام  Xاإلمام الصادق  ـ ق على ما نص  ٢٤٩ه ه

سنة٬، فهو غري  ٦٥ووالدة ابن عقدة  Xعليه الشيخ الطوسي٬، أي إن بني وفاة اإلمام الصادق 
نه نقل تلك التوثيقات عن غريه٬، وعلى ذلك البد لنا أن نعرف أمعاصر له وال ألصحابه فالبد 

سند ابن عقدة يف نقل تلك التوثيقات وهل هم ثقاة أم ال حىت ميكن االعتماد عليها والقول 
  .  حسب قواعد القوم   حبجيتها 

كتب ابن عقدة مل ينص على توثيقه يف رجال الطوسي أو  ن طريق الشيخ الطوسي إىلإبل 
هي كونه من  من اعتمد عليه٬،حجة ٬، و)محد بن حممد بن موسى األهوازيأ(النجاشي٬، وهو 
يف ترمجة ابن وأما النجاشي فلم يعني طريقه إىل كتب ابن عقدة عندما عددها  .مشايخ النجاشي

٬، ...)عنه حدثنا ممن وغريهم أصحابنا ذكرها اليت الكتب هذه: (... عقدة٬، بل اكتفى بقوله
وصريح كالمه بأن طريقه إىل الكتب منهم رجال من العامة ومنهم من الشيعة٬، وعلى أي حال 
حنتاج تسمية هؤالء الواسطة وكذلك وثاقتهم٬، مث النظر يف توثيقهم وكيفيته٬، مث ال بد من معرفة 

قات والتضعيفات اليت أودعها يف كتبه الرجال الذين اعتمد عليهم ابن عقدة يف نقل التوثي
  .خرط القتاد إثباتهالرجالية٬، وهذا دون 

 هي نعم احلديث ذو شجون ورمبا يصدم به الكثري٬، ولكن هذه هي احلقيقة املرة٬، هذه
 فهم ٬،٬، وهؤالء املتشدقون باالعتماد فقط على كتب الرجالحلقيقة اليت خفيت على عامة الناسا
 أيديهمنه حجة ودليل٬، فليستقبلوا ما كسبت إتهم وهم حيسبون متسكوا مبقتلهم وفضيح قد

  .سهم يف الترابووتدس رؤ أفواههم وتكمÖ ألسنتهمولتعقد 
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صلها غري أن املسألة مبفهومها وإأي    كما يعربون    وقد فند زعمهم كربى وصغرى 
كحجة يف ٬، وال هي مبصداقها قابلة لالعتماد عليها واعتبارها البيت  أهلموافقة ملنهج 

  .قبول الروايات أو ردها ملا بينته آنفاً

  :األمر الرابع
فال ميكن حصر توثيق أو تضعيف الرجال فقط   ولن نترتل    وحىت لو ترتلنا عما تقدم 

مل يذكروا كل  أل�م ؛بكتب الرجال كرجال النجاشي ورجال الطوسي يف رجاله وفهرسته
  .الرواة بل رمبا مل يذكروا حىت عشر الرجال

أي لبيان حال  ٬،من الرجال واألصولالكتب  ألصحابفكتاب رجال النجاشي موضوع 
املؤلفني فقط٬، ومع ذلك فالنجاشي نفسه اعترف يف مقدمة كتابه انه حىت املؤلفني مل  وأمساء

  :ميع الكتب احملتوية على ذلك٬، وهذا نص كالمهجبحيط جبميعهم وال 

من   أطال اهللا بقاءه وأدام توفيقه    ريف ٬، فإين وقفت على ما ذكره السيد الشأما بعد(
م له بالناس وال وقف وهذا قول من ال عل. تعيري قوم من خمالفينا أنه ال سلف لكم وال مصنف

٬، وال منازهلم وتاريخ أخبار أهل العلم٬، وال لقي أحداً فيعرف منه ٬، وال عرفعلى أخبارهم
  .حجة علينا ملن مل يعلم وال عرف

٬، وإمنا ذكرت ذلك  أبلغ غايته٬، لعدم أكثر الكتب٬، وملاستطعتهوقد مجعت من ذلك ما 
  .)١() عذراً إىل من وقع إليه كتاب مل أذكره

تعداد املؤلفني من كتابه هو  األساسالرجل غرضه  أنواملالحظ من كالم النجاشي 
وليس ليكون حجة يف قبول  ٬، للرد على تعيري أبناء العامة وأمثاهلم٬،كتوثيق تارخيي وأحواهلم

  .الباطل من بني يديه وال من خلفه يأتيهالروايات وردها ال 

راوٍ من أصحاب املؤلفات تقريبا٬ً، وهو عدد قليل ) ١٢٦٩(ولذلك جنده مل يذكر سوى 
  .من عدد الرجال والرواة سيأيتنسبة إىل ما  جداً جداً

                                                            

 .٣ص: رجال النجاشي -١
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 ر املؤلفني من الرجال٬،موضوع لذك أيضاًكتاب الفهرست للشيخ الطوسي فهو  وأما
  :وهذا كالمه اعترف بأنه مل حيط بكل املؤلفني وأيضاً

ين ملا رأيت مجاعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب احلديث عملوا فهرست إأما بعد٬، ف(
استوىف ذلك وال  كتب أصحابنا وما صنفوه من التصانيف ورووه من األصول٬، ومل أجد أحداً

أن يذكر ما اختص بروايته وأحاطت به خزانته من  ذكر أكثره٬، بل كل منهم كان غرضه
الكتب٬، ومل يتعرض أحد منهم باستيفاء مجيعه إال ما قصده أبو احلسني أمحد بن احلسني بن 

٬، فإنه عمل كتابني٬، أحدمها ذكر فيه املصنفات٬، واآلخر ذكر فيه األصول٬، )رمحه اهللا(عبيد اهللا 
 أن هذين الكتابني مل ينسخهما أحد من واستوفامها على مبلغ ما وجده وقدر عليه٬، غري

هذين الكتابني وغريمها من  إهالك٬، وعمد بعض ورثته إىل )رمحه اهللا(أصحابنا واخترم هو 
هذا الكتاب٬،  إمتامفإذا سهل اهللا تعاىل : إىل قوله....... على ما حكي بعضهم عنه    الكتب 

فإنه يطلع على أكثر ما عمل من التصانيف واألصول٬، ويعرف به قدر صاحل من الرجال 
ن تصانيف أصحابنا وأصوهلم ال تكاد إذلك إىل آخره٬، ف استويف أينضمن أومل . وطرائقهم

Öاجلهد يف ذلك٬، واالستقصاء  تضبط النتشار أصحابنا يف البلدان وأقاصي األرض٬، غري أن علي
  .)١(...) قدر عليه ويبلغه وسعي ووجدي فيما أ

٬، وأكيد تقريباً أو مصنفاً مؤلفاً) ٩١٢(وكتاب الفهرست مل يذكر فيه الشيخ الطوسي إال 
  .أكثرهم إن مل نقل كلهم هم ما ذكرهم النجاشي يف رجاله

  حسب ترقيم الكتاب    راوٍ ) ٦٤٢٩(وأما كتاب رجال الطوسي فلم يذكر فيه غري 
 األمساءمل يتعرض إىل توثيقهم أو تضعيفهم بل اقتصر على ذكر  أكثرهموكثري منهم بل 

  .)٢(فقط

                                                            

 .٣٣ – ٣١ص: الشيخ الطوسي –الفهرست  -١
بل من يطلع على رجال الشيخ الطوسي يعرف أنه عبارة عن آتاب طبقات للرواة ال آتاب جرح وتعديل، فقد وصل  -٢

والذين يستفاد توثيقهم ومدحهم  -مع المكرر  - ) ٥٩١٩( واألئمة  ترقيم عدد الذي رووا أو صاحبوا الرسول 
، والذين ذآروا باالسم فقط أو مع ما ال ُيبين شيئًا من حالهم في - مع المكرر  -) ٣١٢(أو ضعفهم في النقل هم فقط 

فأي فائدة تبقى لهذا الكتاب . أي آل هذا العدد في حكم مجهولي الحال) ٥٦٠٧(الرواية من حيث االعتماد وعدمه هم 
أن أآثر أو آل الذي يستفاد توثيقهم أو ضعفهم في هذا الكتاب تجدهم قد ذآروا في آتاب الفهرست  وخصوصا إذا عرفنا

في معرفة طبقات  هاللهم إال أن يستفاد من... وجوده آعدمه ) رجال الطوسي(فيكون آتاب .. أو في رجال النجاشي 
  !الرجال 
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أو الذين التقوا به أو  الرسول  أصحاب أنعلمنا  إذا خصوصاً وهذا عدد قليل جداً
الرسول  إنفقد قيل  مضاعفة٬، أضعافاًنقلوا عنه يزيد على جمموع ما ذكره الشيخ الطوسي 

٬، )٢(٬، وقيل أ�م كلهم رأى النيب ومسعه وروى عنه)١( صحابياً) ١١٤,٠٠٠(عن  تويف حممد 
 أنمن حضر بيعة الغدير مئة ألف أو يزيدون٬، وقد ذكر الشيخ جعفر السبحاين  إنوقد قيل 

واملسجل من أمسائهم ال يتجاوز عن مخسة : (حيث قال) ١٥,٠٠٠(تقريباً  أمسائهماملسجل من 
٬، وعلى أي )٤()١٥٦٥: (هم رف من الرواة عنه إن الذي ̧ع ٬، وقيل)٣()عشر ألف صحايب

ـ ) ٥٠,٠٠٠(حال فلو ترتلنا وطرحنا  إلمكان وجود من صحب الرسول ) ١١٤,٠٠٠(من ال
قليالً ومل يتمكن من الرواية عنه أو لوجود األطفال والنساء مثالً من الذين ليس أهالً  

  ).٦٤,٠٠٠: (للرواية٬، فيبقى من ا¶موع

إلمكان وجود من ال يلتفت إليهم لبعدهم ) ٦٤,٠٠٠(من الباقي ) ٣٤,٠٠٠(طرحنا ولو 
أو أل�م رووا حديثاً أو حديثني فقط أو غري ذلك٬، فأيضاً يبقى لدينا  عن الرسول حممد 

) ٣,٠٠٠: (هم  ٬، ولو ترتلنا جدالً وقلنا إن عدد من روى عن الرسول حممد )٣٠,٠٠٠(
راوٍ تقريبا٬ً، ) ٤٦٨(ء ؟ فالشيخ الطوسي مل يذكر يف رجاله غري ال غري٬، فأين هي ترمجة هؤال

  !!!!! من أصحاب الرسول حممد 

وهنا يدق جرس اإلنذار بقوة وخصوصاً إذا الحظنا أن احد املتأخرين وهو احملقق اخلوئي 
 رجالً من الرواة عن الرسول حممد ) ١٥,٧٠٦(أحصى يف كتابه معجم رجال احلديث 

٬، بينما جند أن  حسب ترقيم الكتاب     ومن مل يرو عنهم  اً وعن األئمة مجيع
جمموع رجال الشيخ الطوسي سواء من روى عن األئمة أم من مل يرو عنهم والثقاة وغري الثقاة 
                                                                                                                                                                                   

  :كتملة، آما ينقل الشيخ جعفر السبحانيولذلك نجد بعض العلماء صرح بأنه آان عبارة عن مذآرات غير م
إن آتاب الرجال للشيخ آانت مذآرات له ولم يتوفق إلآماله، وألجل ذلك نرى : "وآان سيدنا المحقق البروجردي يقول(

أنه يذآر عدة أسماء وال يذآر في حقهم شيئًا من الوثاقة والضعف وال الكتاب والرواية، بل يعدهم من أصحاب الرسول 
  .٦٩ص :آليات في علم الرجال") فقطواألئمة 

وصول األخيار إلى  ،٣٨ص ٣ج :الصراط المستقيم لعلي بن يونس العاملي: راجع على سبيل المثال ال الحصر -١
الرعاية في علم الدراية  ،٣٤١ص :نهاية الدراية للسيد حسن الصدر ،١٦٢ص :أصول األخبار لوالد البهائي العاملي

 ١ج :أعيان الشيعة للسيد محسن األمين ،١٠٩ص :الخاقاني للشيخ علي الخاقاني رجال ،٣٤٥ص :للشهيد الثاني
  .١١٣ص
  .١٦٠ص :لمروان خليفات) ورآبت السفينة(راجع آتاب  -٢
  .٤٠١ص :رسائل ومقاالت -٣
  .١٦١ص :لمروان خليفات) ورآبت السفينة(راجع آتاب  -٤
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تقريبا٬ً، فلو طرحنا جمموع رجال الطوسي من جمموع معجم اخلوئي يكون الناتج ) ٦,٤٢٩(هم 
  :كاآليت

مل ينص عليهم الشيخ الطوسي يف رجاله ال جبرح وال راوٍ  ٩٢٧٧=  ٦٤٢٩_  ١٥٧٠٦
الحتمال وجود راوٍ ) ٢٠٠٠(ولو أردنا أن نترتل و�در من الناتج !!  تعديل وال باالسم أصالً

راوٍ مل يذكرهم الشيخ الطوسي يف رجاله ) ٧٢٧٧(فأيضاً يبقى املكرر يف رجال اخلوئي٬، 
  !!!أصالً

وذكر كثرياً من الرواة الذين  أيضا٬ً، وئي وغريهبل هناك من استدرك على معجم رجال اخل
  !! مل يذكرهم احملقق اخلوئي

نه استدرك عليهم عدداً ضخماً من إفهذا هو الشيخ علي النمازي الشاهرودي يقول 
  :الرجال وذكر عدد بعض األمساء٬، منها

  .رجالً مل يذكروه) ٢٨٦(استدرك : إبراهيم  ١

  .رجالً مل يذكروه) ٨٤٠(استدرك : أمحد  ٢

  .رجالً مل يذكروه) ١٣٧٠(استدرك : حممد  ٣

  .رجالً مل يذكروه) ٤٢٦(استدرك : حسن  ٤

  .رجالً مل يذكروه) ٣٣٤(استدرك : حسني  ٥

  .)١(وهكذا يف سائر األمساء : مث قال الشيخ علي النمازي

بني عدد رجال الطوسي ومعجم ولو أضفنا ما استدركه الشيخ علي النمازي إىل الفرق 
 ؛قل تقديرأعلى ) ٧٠٠٠(اخلوئي فيكون الناتج مهول جدا٬ً، فلنفرض أن ما استدركه النمازي 

رجالً فما بالك يف باقي األمساء ؟ فيكون ) ٣٢٥٦(نه استدرك يف مخسة أمساء فقط أألنه ذكر 
  :الناتج كاآليت

                                                            

 .٦ص ١ج: راجع مستدرآات علم رجال الحديث -١



 ٢١.......................................................... ا�تصاراً للوصية

 
 

رمحه اهللا (الطوسي  راوٍ مل يذكروا يف رجال الشيخ ١٤,٢٧٧=  ٧٠٠٠+  ٧٢٧٧
  )!!!تعاىل

هالة كل هؤالء الرواة أو وطبعاً هذا رقم ضخم جدا٬ً، من ا¶ازفة اليت ال تغتفر أن يقال جب
  !!٬، فما ذنبهم إن نساهم الشيخ الطوسي أو مل حيط ¯م خرباً ؟؟بضعفهم وعدم االعتماد عليهم

علماء الرجال مل  نإ :أن ترد روايا³م حبجة وال بيته  وما ذنب الرسول حممد 
  !!!يذكروا رواة احلديث ؟؟

ولذلك جلأ كثري من املتأخرين إىل عمل مستدركات لرجال احلديث وتوثيق ما استطاعوا 
نص عليهم بشيء٬، ومنهم من استخدم كثرياً من القرائن واملؤيدات اليت توثيقه من الذين مل ̧ي

  .تثبت وثاقة الرواة الذين مل ينص املتقدمون على وثاقتهم

إال من ثبت ضعفه٬،  Xفمثالً منهم من رجح أو قال بوثاقة كل أصحاب اإلمام الصادق 
رجالً من أصحاب اإلمام ) ٤٠٠٠(مستندين بذلك إىل تصريح مجع من العلماء بوثاقة 

  .Xالصادق

وعلى أي حال فحىت لو اقتصرنا على عدد الرواة الذين ذكرهم احملقق اخلوئي يف معجم 
٬، وإذا أضفنا هلم ما استدركه الشيخ علي النمازي الشاهرودي )١٥٧٠٦(رجال احلديث وهم 

راو٬ٍ، فيكون جمموع الرواة ) ٧٠٠٠(قل تقدير أيف مستدركات علم رجال احلديث وهم على 
الحتمال وجود املكرر أو املشترك ) ٢٧٠٦(ا أن �در من هذا الرقم راو٬ٍ، ولو أردن) ٢٢٧٠٦(

) ١٢٦٩(راو٬ٍ، ذكر منهم النجاشي يف رجاله ) ٢٠,٠٠٠(أو السهو أو ما شابه٬، فيبقى الناتج 
وهو عدد مهول !!! راوٍ مل يذكرهم النجاشي يف رجاله ) ١٨,٧٣١(راو٬ٍ، فيكون الفرق هو 

ال يعتمد على راو مل يوثقه النجاشي أو الطوسي أو جدا٬ً، فكيف ميكن ألحد أن يقول بأنه 
  !!! أمثاهلما ؟؟

فعلى أعلى التقادير نقول إن الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي ترمجوا لثلث الرواة٬، فما 
  !!؟.. أو .. ذنب الثلثني الباقني الذين مل حييطا ¯م أو نسوهم أو 
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الرواة بأ�م ضعفاء أو ال يعتمد وال ميكن ألحد ميتلك ذرة من الورع أن حيكم على آالف 
  .ن الشيخ الطوسي والنجاشي مل ينصا على وثاقتهمأل ؛على روايا³م

هو رجال ابن عقدة٬، فهل نضع  Xفهم عمد³م يف توثيق الرواة عن اإلمام الصادق 
رقابنا بيد ابن عقدة الزيدي اجلارودي حبيث من حيكم بوثاقته نعتربه ثقة ومن مل يوثقه نعتربه 

  !!!؟؟؟ اًأو ضعيف الًجمهو

ن ابن عقدة وثقهم عن طريق حدسه واجتهاده أم عن طريق النقل ؟ وإذا أمث ال ندري هل 
ن كان عن طريق النقل فما هو طريقه وسنده إو ٬،كان عن طريق اجتهاده فهي الطامة الكربى

  !!إىل ذلك ؟؟

 حىتم وعلى أي حال فكتاب رجال النجاشي ال ميكن أن يفي بالغرض فهو مل يترج
فقط واعترف بأنه مل حيط الكتب  أصحاب٬، بل الرجل صرح بأنه يذكر لنصف عشر الرجال

به إىل ما مل  أحاطالشيخ الطوسي بالرجال والرواة ونسبة ما  إحاطة٬، وكذلك عدم ¯م مجيعاً
  !!!كما تقدم بيانه  حيط به ضئيلة جداً

  :األمر اخلامس
من العلماء  وأمثاهلمامع كل احترامي وتقديري وفخري بالشيخ الطوسي والنجاشي 

يصدر منهم اخلطأ واالشتباه والوهم  أنمعصومني٬، وممكن  اولكن هم ليسوالعاملني املخلصني٬، 
٬، وقد تناول كثري من أبداًاخل٬، والنقد العلمي ال يعين التعدي أو التجاوز ... والسهو والنسيان 

٬، فالنقد العلمي مشروع بل واجب أصحا¯ا واالكبار كتب الرجال بالنقد وكذلك نقدالعلماء 
  .ل حممد آكان يتعلق بالدفاع عن الدين وسنة حممد و إذا وخصوصاً

حد أ إليك٬، وإىل الشيخ الطوسي جند احملقق اخلوئي نسب السهو بل وكثرة اخلطأ فمثالً
  يف أصحاب املعصومني الشيخ ذكر امساً وقد اتفق يف غري مورد أن( :مواضع كالم اخلوئي

ويف هذا مجع بني املتناقضني٬، إذ كيف ميكن أن يكون شخص . وذكره يف من مل يرو عنهم أيضاً
وقد . وروى عنه٬، ومع ذلك يدرج يف من مل يرو عنهم  واحد أدرك أحد املعصومني 

: قال احملقق اخلوئي أن إىل......  :منها إىل حمصل يءذكر يف توجيه ذلك وجوه ال يرجع ش



 ٢٣.......................................................... ا�تصاراً للوصية

 
 

أن ذلك قد صدر من الشيخ ألجل الغفلة والنسيان٬، فعندما ذكر شخصا يف : والتوجيه الصحيح
٬، وإنه روى عنهم بال غفل عن ذكره يف أصحاب املعصومني  من مل يرو عنهم 

 واسطة٬، فإن الشيخ لكثرة اشتغاله بالتأليف والتدريس كان يكثر عليه اخلطأ٬، فقد يذكر شخصاً
  .)١(.....)يف فهرسته مرتني واحداً يف باب واحد مرتني٬، أو يترجم شخصاً واحداً

على  ردودبالرد على علماء الرجل منها  وكذلك صرح احملقق اخلوئي يف موارد كثرية
ومع : (ذكر عدة روايات صحيحة يف مدحه قال أنيف ترمجة املعلى بن خنيس٬، فبعد : النجاشي

٬، ولعل منشأ تضعيفه النجاشي٬، وإن كان هو خريت هذه الصناعةذلك كله ال يعتىن بتضعيف 
٬، وعلماء العامة هو ما اشتهر من نسبة الغلو إليه٬، وقد نسب ذلك إليه الغالة )قدس اهللا نفسه(

  ).٬، واهللا العاملXالذين يريدون االزدراء بأصحاب أيب عبد اهللا 

تقدم من الروايات الدالة على مبا : (... قال إذيف ترمجة جابر بن يزيد اجلعفي٬، : ومنها
كما يؤيد ذلك ما رواه . جاللته ومدحه٬، وأنه كان عنده من أسرار أهل البيت سالم اهللا عليهم

من أن الصادق : ٬٢، من اجلزء ٬١٣، من الباب ٤الصفار٬، يف بصائر الدرجات٬، يف احلديث 
X أراه ملكوت السماوات واألرض.  

يف احلالل واحلرام٬، وهذا منه غريب٬، فإن  يءش لنجاشي ذكر أنه قل ما يورد عنهمث إن ا
  ). .....٬، رواها املشايخ ايات عنه يف الكتب األربعة كثريةالرو

من كتب يف علم  أفضلبعد عني٬، فهذا النجاشي وهو يعد  أثراًوبعد ذلك فال تطلب 
بل خيالف حىت الروايات  الرجال٬، خيالف يف كالمه عشرات الروايات عن األئمة 

  !!! القالو ويعتمد على رأيه وحدسه أو على القيل الصحيحة سنداً

بعض كبار العلماء عن كتب الرجال وعن حصر قبول الروايات مبا  أقوالذكر أوفيما يلي 
  :وثق رجاهلا يف كتب الرجال

فمن الذين صرحوا وبكل وضوح بعدم االعتماد على الكتب الرجالية هو احملقق 
فال يكاد يوجد رواية ميكننا إثبات عدالة روا³ا على سبيل  (... :٬، حيث قال)٢(اهلمداين

                                                            

 .٩٩ – ٩٧ص ١ج: معجم رجال الحديث -١
  .هـ ق، وهو من آبار العلماء المحققين ١٣٢٢والمتوفي سنة ) آقا رضا الهمداني(هو المعروف بـ  -٢
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التحقيق٬، لوال البناء على املساحمة يف طريقها٬، والعمل بظنون غري ثابتة احلجية٬، بل املدار على 
كو�ا وثاقة الراوي أو الوثوق بصدور الرواية وإن كان بواسطة القرائن اخلارجية اليت عمد³ا 

مدونة يف الكتب األربعة٬، أو مأخوذة من األصول املعتربة٬، مع اعتناء األصحاب ¯ا٬، وعدم 
وألجل ما تقدمت اإلشارة إليه جرت سرييت على ترك الفحص عن حال ... أعراضهم عنها 

الرجال٬، واالكتفاء يف توصيف الرواية بالصحة كو�ا موصوفة ¯ا يف ألسنة مشاخينا املتقدمني 
  . )١( ...)تفحصوا عن حاهلم الذين 

نه يقصد توثيق وتضعيف إ) والعمل بظنون غري ثابتة احلجية: (فال خيفى أن ظاهر قوله
علماء الرجال للرواة٬، فهي ال تفيد سوى ظنون ال تسمن وال تغين من جوع إال ما ندر كما 

  .تقدمت اإلشارة إليه

واالعتماد على علماء الرجال٬،  ومن الذين رفضوا منهج القائلني بترك رواية كل من ضعفه
  :صاحب كتاب الشرائع٬، حيث قال) رمحه اهللا تعاىل(هو احملقق احللي  صحيح السند ال غري

يف العمل خبرب الواحد حىت انقادوا إىل كل خرب وما فطنوا إىل ما حتته  )٢( أفرط احلشوية(
وقول الصادق " ّعلي ستكثر بعدي القالة: "من التناقض٬، فإن من مجلة األخبار قول النيب 

X" :واقتصر بعض عن هذا اإلفراط فقال كل سليم " إن لكل رجل منا رجالً يكذب عليه
وما علم أن الكاذب قد يصدق٬، وما تنبه أن ذلك طعن يف علماء الشيعة وقدح . السند يعمل به

: أن قالإىل ..... يف املذهب٬، إذ ال مصنف إال وهو يعمل خبرب ا¶روح كما يعمل خبرب العدل٬، 
والتوسط أصوب٬، فما قبله األصحاب أو دلت القرائن  وكل هذه األقوال منحرفة عن السنن

  . )٣( ...) على صحته عمل به٬، وما أعرض األصحاب عنه أو شذ وجب إطراحه

هو وصف من ال جيوزون االعتماد على من جرحه ) رمحه اهللا(وصريح كالم احملقق احللي 
ن قوهلم هذا هو طعن بعلماء املذهب بل إعن السنن٬، و أهل الرجال٬، وصفهم باالحنراف

                                                            

  .١٦٩ص :أصول الحديث للفضلي ،١١٠ص :قواعد الحديث ،١٢ص ١ق ٢ج :مصباح الفقيه للمحقق الهمداني -١
الحشوية هم من نسب إليهم أنهم يأخذون بكل حديث بغض النظر عن أي شيء، وال يخفى انه قد روي عن أهل  -٢

 .شروط في االعتماد على األحاديث البيت 
  .٢٩ص ١ج :المعتبر للمحقق الحلي -٣
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باملذهب نفسه٬، واختار التوسط وهو ما عملت به األصحاب ودلت القرائن على صحته عمل 
  .اخل... به 

نه يستفاد أوإن مل يصرح يف كالمه هذا بضعف علم الرجال إال ) رمحه اهللا(واحملقق احللي 
بول الرواية من عدمه٬، حبيث من وثقه علماء الرجال منه عدم االعتماد على علم الرجال يف ق

يؤخذ بروايته ومن ضعفوه ال يؤخذ بروايته٬، بل جعل االعتماد على عمل األصحاب والقرائن٬، 
عليه املعول يف قبول الرواية عمون بأن علم الرجال هو املرجع ووهذا حبد ذاته رد على من يز

  .همن عدمه٬، لتكفله بيان من تقبل روايته من غري

يف خصوص روايات كتاب ) رمحه اهللا( )١( بل يستفاد ذلك حىت من كالم احملقق النائيين
  . )٢( )إن املناقشة يف سند روايات الكايف حرفة العاجز وعكازة األعرج: (الكايف٬، حيث قال

 بعض العلماء صرح ٬، بل)٣( يف حني جتد كثرياً من رجال الكايف جمروحني يف كتب الرجال
أو  ١٦١٩٩(من جمموع ) ٩٤٨٥(من أحاديث الكايف    على منهج املتأخرين   الضعيف بأن 

  !حديثا٬ً، والباقي بني حسن وموثق وقوي وضعيف) ٥٠٧٢(والصحيح فقط  ٬،حديثاً) ١٦١٢١

                                                            

 .وهو من أشهر علماء األصول -١
  .٨١ص ١ج :معجم رجال الحديث -٢
البختري  أبو(عليهم الشيخ الكليني في الكافي وآذلك الشيخ الصدوق في آتبه، هو فمثًال من الرجال الذين اعتمد  -٣

وهذا الرجل آان قاضيًا لهارون الرشيد ومنصوص على آذبه من قبل النجاشي والطوسي والعالمة ) وهب بن وهب
  . ورغم ذلك اعتمد عليه أوثق العلماء في أوثق الكتب .وغيرهم وله دواهي

وهب بن وهب بن عبد اهللا بن زمعة بن األسود بن المطلب بن أسد بن : (١١٥٥برقم  ٤٣٠ه صقال النجاشي في رجال
  ).، وله أحاديث مع الرشيد في الكذب، وآان آذابًاXروى عن أبي عبد اهللا . عبد العزى أبو البختري

هب، وهب بن وهب، أبو البختري، عامي المذ: (٧٧٩برقم  ٢٥٧ – ٢٥٦وقال الشيخ الطوسي في الفهرست ص
له آتاب، أخبرنا به جماعة، عن أبي جعفر بن بابويه، عن أبيه ومحمد ابن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم . ضعيف

  ).وأخبرنا به جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي عبد اهللا. بن هاشم والسندي بن محمد، عنه
  :بل نص الفضل بن شاذان على انه أآذب البرية

آان أبو البختري من : قال أبو محمد الفضل بن شاذان: أيضًا) بن محمد بن قتيبة(وقال علي : (عمرو الكشيعن أبي 
  .٥٩٧ص ٢ج :اختيار معرفة الرجال) أآذب البرية

  :وأذآر اآلن موارد روايته في الكافي
) ٣. ١٤١ص ٥باب الكفاف ح ٢ج :الكافي )٢. ٣٢ص ٢باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء ح ١ج :الكافي )١

باب زآاة مال المملوك والمكاتب  ٣ج :الكافي) ٤. ٢٣٤ص ١٤باب المؤمن وعالماته وصفاته ح ٢ج :الكافي
  باألئمة باب ما يجب من االقتداء ٥ج :الكافي )٦. ٨ص ٨باب فضل الجهاد ح ٥ج :الكافي) ٥. ٥٤٢ص ٤والمجنون ح

 ٨ح... باب عدة المختلعة ٦ج :الكافي )٨. ٣٠٨ص ١٩باب النوادر ح ٥ج :الكافي )٧. ٧٣ص ١٣ح.. 
) ١١. ٢٨٧ص ٦باب الغداء والعشاء ح ٦ج :الكافي )١٠. ١٩٦ص ١١باب النوادر ح ٦ج :الكافي )٩. ١٤٤ص
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٬، إذن فهو ال يرى أن كل من الكايف النائيين ذلك موجباً لرد رواياتومع ذلك مل يعترب 
  .أيضاً يعترب رداً على من زعم ذلكضعفه علماء الرجال ترد روايته٬، وهذا 

حيث ) رمحه اهللا(ومن الذين صرحوا بعدم االعتماد على علم الرجال هو احملقق البحراين 
وبني رواة األخبار من املدة واألزمنة  )١( وأنت خبري مبا بني مصنفي تلك الكتب(...  :قال

املتطاولة فكيف اطلعوا على أحواهلم املوجب للشهادة بالعدالة أو الفسق ؟ واالطالع على ذلك 
  بنقل ناقل أو شهرة أو قرينة حال أو ذلك كما هو معتمد مصنفي تلك الكتب يف الواقع    

هب أن ذلك كاف يف الشهادة٬، وهم قد اعتمدوا على ذلك ومسوه شهادة٬، و. ال يسمى شهادة
لكن ال بد يف العمل بالشهادة من السماع من الشاهد ال مبجرد نقله يف كتابه٬، فإنه ال يكفي يف 
كونه شهادة٬، هب أنا سلمنا االكتفاء به يف ذلك٬، فما الفرق بني هذا النقل يف هذه الكتب 

وأ�ا مأخوذة عن صحة كتبهم    األجالء الذين هم أساطني املذهب   وبني نقل أولئك 
فلمخالفتهم أنفسهم فيما ) وأما ثالثاً(؟ فيعتمد عليهم يف أحدمها دون اآلخر  الصادقني 

قرروه من ذلك االصطالح فحكموا بصحة أحاديث هي باصطالحهم ضعيفة كمراسيل ابن أيب 
  .عمري٬، وصفوان بن حيىي٬، وغريمها

يث مجلة من مشايخ اإلجازة مل ومثل أحاد. زعما منهم أن هؤالء ال يرسلون إال عن ثقة
مثل أمحد بن حممد بن احلسن بن الوليد٬، وأمحد بن . يذكروا يف كتب الرجال مبدح وال قدح

                                                                                                                                                                                   

 ٦باب النوادر ح ٧ج :الكافي )١٣. ٥١٤ص ٢باب السمك ح ٦ج :الكافي )١٢. ٤٦٦ص ٥باب الخف ح ٦ج :الكافي
  .٢٦١ص

  :موارد روايته في من ال يحضره الفقيه للشيخ الصدوق وأيضًا
من ال يحضره  )٣. ١٧٨ص ٣٦٧٢ح ٣ج :من ال يحضره الفقيه )٢. ١٤٢ص ٣٥٢٤ح ٣ج :من ال يحضره الفقيه )١

 ٣ج :من ال يحضره الفقيه )٥. ١٤٣ص ٣٥٢٤ح ٣ج :من ال يحضره الفقيه )٤. ١٨٩ص ٣٧١٤ح ٣ج :الفقيه
. ٣٦ص ١٦٣٦ح ٢ج :من ال يحضره الفقيه )٧. ١٨٩ص ٣٧١٤ح ٣ج :من ال يحضره الفقيه )٦. ١٧٨ص ٣٦٧٢ح
من ال  )١٠. ١٩٨ص  ٣٧٥٠ح ٣ج :من ال يحضره الفقيه )٩. ١٠١ص ٣٤١٧ح ٣ج :من ال يحضره الفقيه )٨

 :من ال يحضره الفقيه )١٢. ٢٩١ص ٤٠٤٧ح ٣ج :من ال يحضره الفقيه -١١. ٢٦٤ص ٣٩٤٩ح  ٣ج :يحضره الفقيه
 ٤٧٣ح ٣من ال يحضره الفقيه ج )١٤. ٤٥١ص ٤٥٥٨ح ٣من ال يحضره الفقيه ج )١٣. ٢٩٦ص ٤٠٦٠ح ٣ج
) ١٧. ٤٩ص ٥٠٦٦ح ٤ج :من ال يحضره الفقيه )١٦. ٣٤ص ٥٠٢٣ح  ٣ج :من ال يحضره الفقيه )١٥. ٤٩١ص

  .١٧٠ص ٥٣٨٩ح ٤ج :من ال يحضره الفقيه )١٨. ١٦٢ص ٥٣٦٧ح ٤ج :من ال يحضره الفقيه
إذن فحتى المحكوم عليه بالكذب ال يستلزم عدم االعتماد على ما يرويه ما دام موافقًا للضوابط التي وردت عن أهل 

  .وقد ذآرت مصداقًا واحدًا ويوجد غيره الكثير الكثير..  البيت 
  .يقصد آتب الرجال -١
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م زعما . حممد بن حيىي العطار٬، واحلسني بن احلسن بن أبان٬، وأيب احلسني ابن أيب جيد وأضر̄ا
  .منهم أن هؤالء مشايخ اإلجازة وهم مستغنون عن التوثيق

على فالضطراب كالمهم يف اجلرح والتعديل ) وأما رابعاً(ك كثري يظهر للمتتبع وأمثال ذل
  .٬، فترى الواحد منهم خيالف نفسه فضالً عن غريهوجه ال يقبل اجلمع والتأويل

فهذا يقدم اجلرح على التعديل٬، وهذا يقول ال يقدم إال مع عدم إمكان اجلمع٬، وهذا يقدم 
فاخلائض يف الفن جيزم بصحة ما : وباجلملة. يطالبه بالدليلالنجاشي على الشيخ٬، وهذا ينازعه و

  .)١( )ادعيناه٬، والبناء من أصله ملا كان على غري أساس كثر االنتقاض فيه وااللتباس

ال  وإ�امن أوهام٬،  كتب الطوسي الرجاليةبل قد صرح بعض العلماء بكثرة ما وقع يف 
يفيد حىت شكا٬ً، فقد نقل أبو اهلدى الكلباسي صاحب مساء املقال كالم الفاضل اخلاجوئي 

٬، يف رسالته املعمولة يف الكر٬، وكذا يف أوائل )٢( وأما ما ذكره الفاضل اخلاجوئي: (... قائالً
ل بأحوال الرجال٬، ال يفيد ظناً وال شكاً يف حا) أي الشيخ الطوسي(من أن إخباره : (أربعينه

ويف آخر ) إن الرجل٬، ثقة: (األحوال٬، تعليالً باضطراب كلماته٬، حيث أنه يقول يف موضعمن 
  .)٣( ...) كما يف سامل بن مكرم اجلمال وسهل بن زياد) إنه ضعيف: (يقول

                                                            

  .٢٣ – ٢٢ص ١ج :الحدائق الناضرة -١
موالنا إسماعيل المازندراني الساآن من محالت أصبهان في : (ل آما يليذآرت ترجمته في آتاب تتميم آمل اآلم -٢
آان من العلماء الغائصين في األغوار والمتعمقين في العلوم باالسبار واشتهر بالفضل وعرفه آل ذآي وغبي، " خاجو"

وآثرة فضله وآان من فرسان الكالم ومن فحول أهل العلم . وملك التحقيق الكامل حتى اعترف له آل فاضل زآي
تزري بالبحور الزاخرة عند الهيجان والتالطم والجبال الشاهقة واألطواد الباذخة إذا قيست إلى علو فهمه آانت عنده 

 ماإحكى عنه الثقات أنه مر على آتاب الشفاء ثالثين مرد . آالنقط والدراري الثاقبة إذا نسبت إلى نفوذ ذهنه آأنها حبط
وأخبرني بعضهم أنه آان سقط من آتاب الشفاء عنده أوراق فكتبها من ظهر قبله . مطالعةبالقراءة أو بالتدريس أو بال

وبالجملة الكتب المتداولة في الحكمة والكالم واألصول . حرفان أو حرف إالفلما عورض بكتاب صحيح ما شذ منه 
رحمه (وآان . يراد يءهذا لش إنعجاب  يءهذا لش إن: آانت عنده أسهل من نشر الجراد، حتى يمكن الناس أن يقولوا

مع ذلك ذا بسطة آثيرة في الفقه والتفسير والحديث مع آمال التحقيق فيها، وبالجملة آان آية عظيمة من آيات اهللا  )اهللا
لمن آان يحصل العلم للدنيا  وآان ذا عبادة آثيرة وزهادة خطيرة معتزال عن الناس مبعضًا. وحجة بالغة من حجج اهللا

وذا شدة عظيمة في تسديد العقائد الحقة وتشديدها وذا  ،ألئمة الهدى  اإلخالصوفي نهاية  لنبي عامال بسنن ا
تآليف آثيرة وحواش على آتب العلوم  )اهللا هرحم(وله . ....... أمور الدين مجراها وتأييدها إجراءهمة جسيمة في 

في سنة  )رحمه اهللا(توفي ". الزمان الموهومالرد على العالمة الخوانساري في "والذي وصل إلينا منها رسالة في 
  .٦٩ – ٦٧ص :تتميم أمل اآلمل للشيخ عبد النبي القزويني) ١١٧٧

  .تصنيفًا) ١٥٠(للخاجوئي  إن: ٥٥٣برقم  ٢٠٤ص ١٠وقال آقا بزرك الطهراني في الذريعة ج
أبي المعالي محمد بن محمد  - الرسائل الرجالية  ،١٥٩ص ١ج :أبو الهدى الكلباسي -سماء المقال في علم الرجال  -٣

 .٤٠١ص ٢ج :الكلباسي إبراهيم
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املعايل الكلباسي يف رسائله الرجالية كالم جنل صاحب املعامل يف الطعن يف  ووكذلك نقل أب
كما أنه قد حكم : (... العالمة احللي والشيخ الطوسي من حيث كثرة تومههم يف الرجال

ع له من األوهام يف بكثرة ما وق ؛ تعليالًليه بعدم اعتبار تصحيحات العالمةاملشار إ )١( النجل
  .)٣( ...)؛ ألنه كثري األوهام أيضاً )٢( ٬، يشكل احلال يف توثيق الشيخنعم :قال. توثيق الرجال

كلمة  وله أيضاًالشيخ علي النمازي يف الدفاع عن الكثري من الرواة وتوثيقهم٬،  أبدعوقد 
فكم من جمهول عند السلف صار معلوماً عند : (مجيلة جداً قريبة من هذا املوضوع٬، حيث قال

د السابق صار قوياً عند الالحق٬، مثل جابر اجلعفي واملفضل وحممد اخللف٬، وكم من ضعيف عن
  .)٤() بن سنان وسهل بن زياد وغريهم

 علىيضاً جند الشيخ علي النمازي الشاهرودي يؤكد على عدم اقتصار تصحيح الروايات أو
ويشهد على صحة الوثوق بالرواية ملتنها ما يف تفسري العياشي ( :وثاقة رجال السند٬، حيث قال

إذا جاءك احلديثان املختلفان فقسمهما ": قال Xعن احلسن بن جهم٬، عن العبد الصاحل 
ورواه . "على كتاب اهللا وعلى أحاديثنا٬، فإن أشبههما فهو حق٬، وإن مل يشبههما فهو باطل

يف األحاديث املختلفة٬، على ما يف  Xم وقول الكاظ. حنوه Xالطربسي عنه٬، عن الرضا 
٬، وما مل تعلموه فردوه فألزموهما علمتم أنه قولنا : من كتاب مسائل الرجال آخر السرائر نقالً

وقد سبقنا على . وطريق العلم قد يكون من السند٬، أو من املنت٬، كما هو واضح. إلينا
منهم العالمة املوىل الوحيد . الفناالستشهاد مبنت الرواية على حسن راويها مجع من علماء 

ومنهم العالمة : قال أنإىل  ....نقله العالمة املامقاين  ٬، على ماالبهبهاين يف تعليقته كثرياً
: قال ٬،املامقاين يف موارد كثرية٬، منها يف ترمجة موسى بن عبد اهللا راوي زيارة اجلامعة الكبرية

 Xصحيح االعتقاد٬، بل يف تلقني موالنا اهلادي  روايته هلا داللة واضحة على كونه إمامياً ويف
٬، شهادة على كون الرجل من أهل مثل هذه الزيارة املفصلة املتضمنة لبيان مراتب األئمة 

كتب الرجال غري قادح  العلم والفضل٬، فالرجل من احلسان٬، مقبول الرواية٬، وإمهاهلم ذكره يف
يف البحار قبل نقله توحيد املفضل٬، ورسالة ) اهللا همحر(ومنهم العالمة ا¶لسي : إىل قوله ....فيه 
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ال يضر إرساهلما الشتهار انتسا¯ما إىل املفضل وقد شهد بذلك السيد ابن : اإلهليلجة٬، قال
ألنه يف حمل املنع٬، بل يظهر من األخبار  ؛طاووس وغريه٬، وال ضعف حممد بن سنان واملفضل
 . ....اخل ...تهما ين شاهد صدق على صحالكثرية علو قدرمها وجاللتهما٬، مع أن منت اخلرب

لكن علو مضامينه يشهد بصحته فاخلرب ضعيف على املشهور٬، : بعد نقله ٣٠األربعني ح ويف
... ()١(.  

ن الرواة الذين مل ينص على حسِّوثق أو ̧يوكثرياً ما جند الشيخ علي النمازي الشاهرودي ̧ي
نه جيعل الرواية نفسها سبباً يف توثيق الراوي ال أن إوثاقتهم٬، يوثقهم من خالل روايا³م أي 

الراوي سبباً يف توثيق الرواية٬، فلو كان الراوي ينقل رواية أو روايات تنص على تنصيب أهل 
: ٬، فيقول عنهال يوجد نص على تضعيف ذلك الراويأو على فضائلهم وكراما³م و البيت 

  .وهذه الرواية تدل على حسنه وكماله

 أنكيف ميكن  ٬،فقد املستندولوهم واالشتباه والتناقض والضعف ذا اخللط واوبعد كل ه
ال يناقش فيه لقبول روايات آل  وكيف ميكن جعلها ميزاناًتطمئن النفوس إىل كتب الرجال 

  !!!أو ردها ؟ حممد 

  :األمر السادس
على الرغم من ضعف واختالف وتناقض الثوثيقات والتضعيفات الرجالية٬، فمنهجهم يف 

كانوا يعتمدون على توثيق وتضعيف  إناجلرح والتوثيق ال ميكن التسليم به مطلقا٬ً، وذلك أل�م 
قد موهوا ذلك يف مواطن عديدة٬، وذلك للتقية وخوفاً على  ٬، فأهل البيت املعصومني 

ويقتلو�م  األئمة  أصحابمن ظلم وبطش السالطني الذين كانوا يتتبعون  أتباعهمص لå̧خ
شد الذم ليصل ذلك إىل أ أصحا¯مص لåذموا بعض ̧خ بعض األئمة  أنويشردو�م٬، فتجد 

التوثيق (عتمد عند علماء الرجال وهو الذي ̧ي فاألمر٬، و¯ذا أذاهمفيكفوا عن  وأتباعهالسلطان 
 أصحابرأساً على عقب يف بعض املوارد٬، بل بعض  لبيت ا أهلقد قلبه ) والتضعيف

على  األمرمن القتل والسجن٬، وهلذا اشتبه  أنفسهمباجلنون ليحافظوا على  تظاهروا األئمة 
يعتمد على  كان فعالً إنهذا   من صنف يف علم الرجال وهو الشيخ النجاشي  أفضلمن يعد 
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ضعف جابر بن  فتجده مثالً    ف من خلص صحابة األئمة عَّالروايات يف تضعيف من ض�
كما   الباقرنه تظاهر باجلنون بأمر اإلمام أتذكر  األخبار أنيزيد اجلعفي بالتخليط٬، يف حني 

  :اآلتيةيفهم من الرواية 

جلابر بن يزيد اجلعفي٬، فلما أن كنا باملدينة دخل  كنت مزامالً(: قال ٬،عن النعمان بن بشري
أول مرتل   فودعه وخرج من عنده وهو مسرور حىت وردنا األخريجة  Xعفر على أيب ج

فلما �ض بنا البعري إذا أنا برجل طوال آدم  ٬،يوم مجعة فصلينا الزوال   نعدل من فيد إىل املدينة 
من حممد بن علي إىل جابر بن : فتناوله فقبله ووضعه على عينيه وإذا هو ٬، فناوله جابراًمعه كتباً

قبل : فقال له ٬،الساعة: مىت عهدك بسيدي ؟ فقال: يزيد وعليه طني أسود رطب٬، فقال له
بعد الصالة٬، ففك اخلامت وأقبل يقرؤه ويقبض وجهه حىت أتى : الصالة أو بعد الصالة ؟ فقال

حىت واىف الكوفة٬، فلما وافينا  وال مسروراً رأيته ضاحكاً على آخره٬، مث أمسك الكتاب فما
له فوجدته قد خرج علي ويف عنقه كعاب٬،  بت ليليت٬، فلما أصبحت أتيته إعظاماً الكوفة ليالً

من حنو  وأبياتاً" غري مأمور أجد منصور بن مجهور أمرياً: "قد علقها وقد ركب قصبة وهو يقول
ومل أقل له وأقبلت أبكي ملا رأيته  فلم يقل يل شيئاًهذا فنظر يف وجهي ونظرت يف وجهه 

Öوعليه الصبيان والناس٬، وجاء حىت دخل الرحبة وأقبل يدور مع الصبيان والناس  واجتمع علي
اهللا ما مضت األيام حىت ورد كتاب هشام بن عبد امللك  جن جابر بن يزيد جن٬، فو: يقولون

برأسه٬، فالتفت  زيد اجلعفي فاضرب عنقه وابعث إيلّر بن يبجا: يقال له نظر رجالًأإىل واليه أن 
له علم وفضل  أصلحك اهللا كان رجالً: من جابر بن يزيد اجلعفي ؟ قالوا: إىل جلسائه فقال هلم

فأشرف : وحديث٬، وحج فجن وهو ذا يف الرحبة مع الصبيان على القصب يلعب معهم قال
ومل  :مد هللا الذي عافاين من قتله٬، قالاحل :عليه فإذا هو مع الصبيان يلعب على القصب٬، فقال

  .)١( )متض األيام حىت دخل منصور بن مجهور الكوفة وصنع ما كان يقول جابر

مثل جابر بن يزيد  ف رجالًضعِّمثل النجاشي ̧ي فيا له من خطب فضيع عندما جند رجالً
  :لكفى اآلتيةالرواية  إال يف مدحه وعلو مقامه٬، ولو مل يرو� روايات متواترة جاءتاجلعفي الذي 
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عن احلسني بن محدان٬، عن أمحد بن يوسف بن حممد٬، عن أيب سكينة٬، عن عمرو بن 
ألنه جرب املؤمنني بعلمه٬، وهو حبر ال يرتح٬،  ؛إمنا مسي جابر: (قال ٬،Xالزهري٬، عن الصادق 

وهو الباب يف دهره٬، واحلجة على اخللق من حجة اهللا أيب جعفر حممد بن علي عليهما 
  .)١() السالم

أ�م يذمون أقرب واخلص  ن فيها األئمة إىل ذكر بعض الروايات اليت بيَّ اآلنونأيت 
  :للحفاظ عليهم أو المتحان الناس أتباعهم

مسعت أبا عبد اهللا ( :قال ٬،عن عمران الزعفراين..... عن حممد بن مسعود  ٬،عن الكشي 
X ًما أحدث أحد يف اإلسالم ما أحدث زرارة من : يقول أليب بصري٬، وكنا اثىن عشر رجال

  .)٢() Xعبد اهللا  هذا قول أيب .البدع٬، عليه لعنة اهللا

فمرت جارية يف جانب  Xكنا عند أيب عبد اهللا : قال ٬،عن ميسر ٬،وعن فضالة بن أيوب
اهللا قد نكس  إنفما ذنيب : (Xفقال أبو عبد اهللا : الدار على عنقها قمقم قد نكسته٬، قال

  .)٣() قلب زرارة كما نكست هذه اجلارية هذا القمقم

  :Xكيف يربر ذلك اإلمام الصادق  اآلنولنرى 

قال يل أبو : قال ٬،بأسانيد صحاح عن عبد اهللا بن زرارة وأيضاً(: غالب الزراري أبوقال 
ن الناس إ٬، فمين أعيبك دفاعاً إين :على والدك السالم٬، وقل له اقرأ مين: Xعبد اهللا 

األذى يف من حنبه ونقربه٬،  إلدخالوالعدو يسارعون إىل كل من قربناه٬، ومحدنا مكانه 
عليه وقتله٬، وحيمدون كل من  ىاألذ إدخالويرمونه مبحبتنا له وقربه ودنوه منا٬، ويرون 

ألنك رجل اشتهرت بنا ومبيلك إلينا٬، وأنت يف ذلك مذموم عند  ؛عيبناه حنن٬، فإمنا أعيبك
يف الدين  أمركأعيبك ليحمدوا  أنالناس غري حممود األثر مبودتك لنا وميلك إلينا٬، فأحببت 

 فَكَان°ت² السَّف±ين°ةُ أَمَّا﴿ :8بعيبك ونقصك ويكون بذلك منا دافع شرهم عنك٬، يقول اهللا 
 س°ف±ين°ة¹ كُ̧ل ي°أْخ¶ذُ مَّل±ك· و°ر°اءه¶م و°كَانَ أَع±يب°ه°ا أَنْ فَأَر°دتُّ الْب°ح²رِ ف±ي ي°ع²م°لُونَ ل±م°س°اك±ني°
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هذا الترتيل من عند اهللا صاحلة ال واهللا ما عاmا إال لكي تسلم من امللك وال  ٬،)١(﴾غَص²باً
ك كانت صاحلة ليس للعيب منها مساغ واحلمد هللا فافهم املثل يرمحيعطب على يديه٬، ولقد 

٬، فإنك أفضل سفن ذلك وميتاً حياً ٬X، وأحب أصحاب أيب اهللا فإنك واهللا أحب الناس إيلّ
يرقب كل سفينة صاحلة ترد من  غصوباً ظلوماً ن ورائك ملكاًإالبحر القمقام الزاخر٬، و

ورضوانه عليك  وميتاً وأهلها٬، ورمحة اهللا عليك حيا٬ً، مث يغصبها صحر اهلدى ليأخذها غصباً
٬، ولقد أدى إىل ابناك احلسن واحلسني رسالتك أحاطهما اهللا وكالمها٬، وحفظهما بصالح ميتاً

وأمرتك به٬، وأتاك  X أيب أمركأبيهما٬، كما حفظ الغالمني فال يضيقن صدرك من الذي 
بأمر وسعنا٬، ووسعكم  إالك٬، وال أمرناه أبو بصري خبالف الذي أمرناك به فال واهللا ما أمرنا

احلق يف  أنلنا لعلمتهم  أذنبه٬، ولكل ذلك عندنا تصاريف ومعان توافق احلق٬، ولو  األخذ
٬، وسلموا لنا واصربوا ألحكامنا٬، وارضوا mا٬، والذي فرق األمرالذي أمرناكم٬، فردوا إلينا 

ن إمه يف فساد أمرها٬، فبينكم فهو راعيكم الذي استرعاه خلقه٬، وهو أعرف مبصلحة غن
شاء فرق بينها لتسلم٬، مث جيمع بينها ليأمن من فسادها٬، وخوف عدوها يف آثار ما يأذن اهللا 

عليكم بالتسليم والرد إلينا٬، وانتظار أمرنا  ٬،ويأتيها باألمن من مأمنه والفرج من عنده
تعليم القرآن  وأمركم٬، وفرجنا وفرجكم٬، فلو قد قام قائمنا وتكلم متكلمنا مث استأنف بكم

ألنكم أهل البصائر فيكم  ؛والفرائض كما أنزله اهللا على حممد  واألحكاموشرايع الدين 
مل تستقيموا على دين اهللا وطريقته إال من حتت حد السيف فوق  شديداً إنكاراًذلك اليوم 

ركب اهللا به سنة من كان قبلكم٬، فغريوا وبدلوا٬، وحرفوا٬،  الناس بعد النيب  إنرقابكم٬، 
عليه الناس اليوم إال وهو منحرف عما نزل  يءوزادوا يف دين اهللا ونقصوا منه٬، فما من ش

  .)٢(...)  به الوحي من عند اهللا

  :وانظر إىل قصة حممد بن سنان

كان خيربين بلعن صفوان ابن حيىي٬،  Xأن أبا جعفر ( :عن حممد بن إمساعيل بن بزيغ
 Xفلما كان من قابل٬، قال أبو جعفر : إ�ما خالفا أمري٬، وقال: وحممد بن سنان٬، فقال
  ).تول صفوان بن حيىي٬، وحممد بن سنان٬، فقد رضيت عنهما: حملمد بن سهل البحراين
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  .)١( )األظهرالرواية صحيحة على : أقول: (وعقب اخلوئي بعد ذكره هلذه الرواية قائالً
يف  Xدخلت على أيب جعفر الثاين (: عن أيب طالب عبد اهللا بن الصلت القمي٬، قالو

جزى اهللا صفوان بن حيىي٬، وحممد بن سنان٬، وزكريا بن آدم عين : آخر عمره٬، فسمعته يقول
إن : ٬، فقلت لهفخرجت فلقيت موفقاً: ومل يذكر سعد بن سعد٬، قال .٬، فقد وفوا يلّخرياً

ومل يذكر سعد بن  وزكريا بن آدم٬، وجزاهم خرياً ٬،صفوان٬، وحممد بن سنانموالي ذكر 
جزى اهللا صفوان بن حيىي٬، وحممد بن سنان٬، وزكريا بن آدم٬، : فعدت إليه٬، فقال: سعد٬، قال

  .)٢( )٬، فقد وفوا يلّوسعد بن سعد عين خرياً

ولكن . ١٠٩٣٨برقم  ١٧اعترف اخلوئي بصحة سند هذه الرواية يف معجمه ج وأيضاً
بتلك الروايات وغريها ومتسك بتضعيف ابن عقدة والنجاشي  األخذاخلوئي ترك  أناملصيبة 

  !!!وغريمها٬، وشر البلية ما يضحك 

ين أن حممد بن سنان كان من املوالني وممن يد: املتحصل من الروايات: أقول: (قال اخلوئي
من املخالفة٬، فقد زال ذلك وقد  يء٬، فهو ممدوح٬، فإن ثبت فيه شاهللا مبواالة أهل بيت نبيه 

. رضي عنه املعصوم سالم اهللا عليه٬، وألجل ذلك عده الشيخ ممن كان ممدوحا حسن الطريقة
  .فصل يف ذكر طرف من أخبار السفراء الذين كانوا يف زمان الغيبة: الغيبة

النجاشي٬، والشيخ٬، والشيخ املفيد٬، وابن الغضائري ضعفوه٬، وأن ولوال أن ابن عقدة٬، و
الفضل بن شاذان عده من الكذابني٬، لتعني العمل برواياته٬، ولكن تضعيف هؤالء األعالم يسدنا 
عن االعتماد عليه٬، والعمل برواياته٬، وألجل ذلك ال ميكن االعتماد على توثيق الشيخ املفيد 

من أبيه من خاصته وثقاته وأهل الورع٬،  Xى الرضا إياه٬، حيث عده ممن روى النص عل
  .)٣() والعلم والفقه من شيعته

٬، ومدحه وعده من ٥٣٩٤برقم  ٣٦٤فه يف رجاله صالشيخ الطوسي ضعَّ أنفتجد 
باب ذكر املمدوحني من وكالء  ٣٤٨يف كتاب الغيبة ص املمدوحني من وكالء األئمة 

  .األئمة 
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  :٬، فقد ضعفه يف رسالته العددية قائالً)رمحه اهللا(املفيد بل واضطرب فيه حىت الشيخ 

حممد بن سنان مطعون فيه٬، ال ختتلف العصابة يف ³مته وضعفه٬، وما كان هذا سبيله (... 
فممن روى النص على : (قائالً اإلرشادمث وثقه بني مجاعة يف كتابه . )١( )ال يعمل عليه يف الدين

باإلمامة من أبيه واإلشارة إليه منه بذلك٬، من خاصته  )السالمعليهما (الرضا علي بن موسى 
  . )٢( )وحممد بن سنان: ...... وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته

واالعتماد على روايته يف  األخذوكذلك اضطرب فيه العالمة احللي٬، فجده توقف عن 
والوجه عندي : إىل قوله.... وقد اختلف علماؤنا يف شأنه٬، ( :ب اخلالصة حيث قالاكت

  .)٣(...) التوقف فيما يرويه 

وكذلك توقف يف كثري من روايات حممد بن سنان يف املختلف ومنتهى املطلب اذكر 
  :بعضها

املنع من صحة السند٬، فإن يف طريقه : واجلواب: (... ٬، قال٤٢٥ص ٢خمتلف الشيعة ج   أ
  ...).قول  حممد بن سنان٬، وفيه

فاجلواب ضعف الرواية٬، فإن يف طريقها حممد بن : (٬، قال١٣١ص ٧خمتلف الشيعة ج  ب
  ).سنان

يف طريقها حممد : وأيضاً: (٬، قال٨٧ص ٣العالمة احللي ج  ) ج.ط(منتهى املطلب   ج
  ).بن سنان٬، وهو ضعيف

ذكر ذلك يف  إذ٬، )الرجال(نه قال بأنه رجح العمل برواياته يف كتابه أولكن العجيب 
قد بينا رجحان العمل برواية حممد بن سنان يف كتاب : (قال حيث ٨،٬ص ٧خمتلف الشيعة ج

  ). الرجال

                                                            

  .٢٠ – ١٩ص :جوابات أهل الموصل -١
  .٢٤٨ – ٢٤٧ص ٢ج :اإلرشاد -٢
 .٣٩٤ص: العالمة الحلي – األقوالخالصة  -٣
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٬، صحح رواية يف سندها حممد بن سنان٬، ٣١٨ص ١ج) ق.ط(منتهى املطلب وكذلك يف 
  .....).ال صالة : ويف الصحيح عن حممد بن سنان عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال: (قال إذ

البيت  أهلفي خضم هذا االضطراب والتناقض ينبغي الرجوع إىل قول احلق وهو روايات ف
ة حنه اعترف بصحة بعض الروايات املادأ يفعل ذلك وخصوصاً أن٬، وكان على اخلوئي 

  !حملمد بن سنان٬، ولكن هللا يف خلقه شؤون 

رأي ابن عقدة  على التضعيف جاء اعتماداً إنوقال ) رمحه اهللا(وقد وثقه احلر العاملي 
  . )١( الزيدي اجلارودي

ة يرو�ا٬، اذكر الرواية مكحل أصحا¯مص لåيف ذم ̧خ على موضوع تعمد األئمة  وعوداً
  :يف حق حممد بن سنان اآلتية

دخلت على أيب (: عن احلسن بن علي٬، عن احلسن بن شعيب٬، عن حممد بن سنان٬، قال
كيف أنت إذا لعنتك وبرئت منك وجعلتك حمنة للعاملني  ٬،يا حممد: فقال يل Xجعفر الثاين 

تفعل بعبدك ما تشاء يا سيدي أنت : قلت له :قال أهدي بك من أشاء وأضل بك من أشاء ؟
 إالناجيت اهللا فيك فأىب  إين ٬،أنت عبد قد أخلصت هللا ٬،يا حممد: مث قال. قدير يءعلى كل ش

  .)٢() اًًويهدي بك كثري أن يضل بك كثرياً

  :اليت تدل على علو مقام حممد بن سنان اآلتيةواختم احلديث يف هذا املوضوع بالرواية 

قبل أن حيمل إىل العراق  Xدخلت على أيب احلسن موسى (: عن حممد بن سنان٬، قال
أما  ٬،Xكذلك قد وجدتك يف صحيفة أمري املؤمنني : Xقال الرضا  أنإىل ........ بسنة

املفضل أنسي  إن ٬،يا حممد: مث قال .أنك يف شيعتنا أبني من الربق يف الليلة الظلماء
يعىن أبا احلسن  ٬،ومستراحي٬، وأنت أنسهما ومستراحهما٬، حرام على النار أن متسك أبداً

  .)٣() وأبا جعفر عليهما السالم

                                                            

 .٤٧٤ – ٤٧٣ص) الخاتمة( ٣٠ج): البيت آل(راجع وسائل الشيعة  -١
 .٨٤٩ص ٢ج: الشيخ الطوسي –اختيار معرفة الرجال  -٢
 .٧٩٧ – ٧٩٦ص ٢ج: الشيخ الطوسي –اختيار معرفة الرجال  -٣
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 :األمر السابع

ليلة وفاته وصحتها واالعتماد عليها٬، وابدأ  عن رواية وصية الرسول حممد  اآلننتكلم 
  :كل روا³ا جماهيل أو بعضهم٬، فأقول أنببيان جهل من يزعم  األمريف هذا 

ليس كل من مل يذكره الشيخ الطوسي  أنفيما سبق ) الرابع األمر(قد بينت يف   ١
وال يعتمد على ما يرويه٬، ولذلك جند املتأخرين  من املتقدمني يعد جمهوالً وأمثاهلماوالنجاشي 

حد من أكرهم ذالرجال الذين مل ي آالف أحوالعملوا مستدركات ومعاجم ووثقوا أو ذكروا 
املتقدمني يف كتبهم الرجالية٬، واعتمدوا يف ذلك على عدة قرائن ومؤيدات للحكم بوثاقة الرواة 

  ).ا اهللارمحهم(النجاشي والطوسي  أمثالالذين مل حيط ¯م 

) مستدركات علم رجال احلديث(وقد ذكر الشيخ علي النمازي الشاهرودي يف كتابه 
رواة الوصية الذين مل يترجم هلم املتقدمني واستدل على وثاقتهم أو حسنهم وكمال عقيد³م 

وعلو مرتلتهم٬، بل وجعل  وإمامتهمالبيت  أهلمن خالل ما رووه من روايات تنص على فضل 
مل  من من الرجال وهي عامة تنطبق على كل من يتصف ¯ا وخصوصاً اً¯ا كثري هذه قرينة وثق

  .فيه قدح أو تضعيف معتمد يرد أو يرو�

وهذا ينطبق على كل رواة الوصية٬، وسيأيت ذكر كالم الشيخ علي النمازي الشاهرودي 
  .عن ذكر ترمجة رواة الوصية٬، فانتظر واغتنم

٬، كوقوعه يف سند ولو عموماً أحوالهرفت بعض ن ̧عإ الراوي ال يسمى جمهوالً إن  ٢
  .ه بأنه شيعي أو ما شابه ذلكيحمكوم عل

شيعة عندما سرد الروايات اليت وصفها  أ�مورواة الوصية قد نص الشيخ الطوسي على 
نقل  فالشيخ الطوسي أوالًوذكر من ضمنها رواية الوصية٬، ) أي الشيعة(بأ�ا عن طريق اخلاصة 

ومما يدل على : (٬، حيث قالاالثين عشر باألئمةاليت تصرح ) أي غري الشيعة(روايات العامة 
ته ما رواه وصحة غيب إمامة صاحب الزمان ابن احلسن بن علي بن حممد بن الرضا 
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فمما روي يف : يقول أن إىل......  ٬، والفرقتان املتباينتان العامة واالماميةالطائفتان املختلفتان
  .)١() ......ك من جهة خمالفي الشيعة ذل

وذكر من ضمنها رواية الوصية ) أي الشيعة(مث شرع بذكر الروايات اليت عن طرق اخلاصة 
ما روي من جهة اخلاصة فأكثر من أن  فأما: (٬، واليكم نص كالمهاآلناليت هي حمل النقاش 

  .)٢(....) حيصى٬، غري أنا نذكر طرفا منها 

كل رواة  ذكر الوصية من ضمنها٬، وهذا دليل على أن أن إىلوشرع يف سرد الروايات 
وبذلك تثبت عدم جمهوليتهم٬، فمئات من الرجال يف رجال مامية٬، الوصية هم من الشيعة اإل

ذكروا باالسم فقط أو باملذهب كقوهلم هذا عامي أو شيعي أو ما شابه٬، وحكم  هالطوسي وغري
  هوليتهم فقط بذلك ؟على معلوميتهم وعدم جم

 البيت ومقاما³م دليالً أهلهذا وقد جعل املريزا النوري الروايات اليت تبني عظيم فضل 
  :كر ذلك عنه يف مقدمة حتقيق كتابه خامتة املستدركعلى تشيع روا³ا٬، كما ذُ

كما  األجالء٬، كأن يكون الراوي عنه من وثاقة من السند والتشيع من املنتإثبات ال  ٧(
٬، وأن يكون املروي فيه فضيلة أو مرتلة تثقل روايتها على صدور املتقدمة اإلماراتتقدم يف 
  .)٣() وكثري غريه) ٢٠٢٥(كما يف   اآللمبغضي 

 والثاين مروراً األولمن  ورواية الوصية تنسف مدعى كل الذين غصبوا حق آل حممد 
خاصة يف  خالفة الرسول حممد  أنتنص على  أل�ا ؛بالعباسيني وهكذا وانتهاًء باألمويني
 هلألضافة إىل ما تضمنته من مقامات وفضائل إطالب وذريته إىل يوم القيامة٬،  أيبعلي بن 

تدل على  فهي إذن٬، وأتباعهمغيض كل غاصيب آل حممد تصعب وتثقل وتاليت  البيت 
تشيع روا³ا٬، بل ووثاقتهم وحسن عقيد³م كما نص على ذلك الشيخ النمازي الشاهرودي 

  .كما ذكرت ذلك فيما تقدم

                                                            

 .١٢٦ص: الشيخ الطوسي –الغيبة  -١
 .١٣٧: غيبة الشيخ الطوسي -٢
 .مقدمة التحقيق ٧٢ص١ج: خاتمة المستدرك -٣
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بأنه  ٬،عن املريزا النوري   قبل قليل    كما نقلت  ٬،وثاقتهم ٬،ضافة إىل تشيعهمإبل   ٣
٬، وذلك عن طريق رواية حد على وثاقتهأن مل ينص إيثبت وثاقة الراوي من خالل السند و

مل  إنيعتمدون على نقل الراوي  أنهؤالء ال ميكن  أمثالن أل ؛والعظماء عن الراوي األجالء
يطمئنوا من وثاقته مطلقاً أو يف خصوص ما ينقلونه عنه من روايات٬، وقد ذم الكثري من العلماء 

م ووثاقتهم فيما من يعتمد على رواية الغري موثوق ¯م مع فقد القرائن اليت توجب صدقه
  !!يفعلوا ذلك ؟ أنوالفضالء  األجالءينقلون٬، فكيف يتوقع من 

وقد تشرف بنقل ورواية نص الوصية ثقاة وأعاظم علماء املذهب اجلعفري٬، كالشيخ 
٬، وعلي بن احلسني والد الشيخ الصدوق٬، بن عبدون أو الغضائري٬، والبزوفريمحد أالطوسي٬، و

ين عليها املذهب معتمدة ̧ب وأصولكتب  أصحابوكل هؤالء  املصري٬، واحلسني بن علي
يعتمدوا يف النقل على من ال يوثق بروايته  أن٬، فكيف يتوقع منهم الشيعي اجلعفري احلق

  !ونقله؟

 ٬،نوترمجتهم املتقدم مل ينص على نالذي  فهؤالء بنقلهم واعتمادهم على رواة الوصية  إذن
لو كانوا جمهولني عندهم أو ال  وإالوثاقتهم عندهم٬،  دليل على   كأمحد بن حممد بن اخلليل

  .توجد قرائن على ثقتهم ملا رووا عنهم واعتمدوا عليهم

 أ�ميزعم  أن٬، وعندها فال ميكن ملتخرص تشيع رواة الوصية وثاقتهم وصدقهمفيضاف إىل 
  .جمهولون أو ال يعتمد على نقلهم

كتابه النجم ولذلك جند املريزا النوري نفسه قد نص على اعتبار سند رواية الوصية يف 
روى : (حيث قال ستدالله على ثبوت الذرية لإلمام املهدي ا٬، عند ٧١ص ٢الثاقب ج

خرباً ذكرت فيه بعض وصايا رسول اهللا  Xالشيخ الطوسي بسند معترب عن اإلمام الصادق 
فإذا حضرته ": نه قالأيت كانت فيها وفاته ومن فقرا³ا يلة اليف الل Xألمري املؤمنني  

  .)"إىل آخره....  ل املقربنيأو ابنهالوفاة فليسلّمها إىل 

أي معتمد عليه لوثاقة رواته بقرائن غري حمصورة بالتوثيق يف كتب ) بسند معترب( :وقوله
 مع مالحظة ما تقدم وما سيأيت٬، فيستفاد منه وثاقة عموم رجال الوصية٬، وخصوصاً الرجال٬،

  :ن الصدرعن كتاب �اية الدراية للسيد حس) ترباحلديث املع(واليكم تعريف 
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وإما . الصحاح أو احلسان أو من املوثقاتإما ألجل كون سنده من : وهو: املعترب: (قال
للشيعة االثين ٬، سواء كانت على اعتبارها اإلمجاعاليت أدعي  ألجل كونه مما يف األصول املعتمدة

وأمثاهلم ممن أمجعوا على ٬، والفضيل بن يسار٬، عشرية٬، ككتب زرارة٬، وحممد بن مسلم
  .تصديقهم

وككتب من أمجعوا على تصحيح ما يصح عنهم٬، كصفوان بن حيىي٬، ويونس بن عبد 
الرمحن٬، وأمحد بن حممد بن أيب نصر٬، أو اليت عرضت على املعصوم وأثىن على مؤلفها مثل 

٬، وكتاب يونس بن عبد الرمحن والفضل Xلذي عرضه على الصادق اهللا احلليب اكتاب عبيد 
٬، وكتاب الصالة حلريز بن عبد اهللا وكتب بين سعيد Xعروضني على العسكري بن شاذان امل

وكتاب احلسني بن عبد اهللا وعلي بن مهزيا٬، أو كتب غري االمامية ككتاب حفص بن غياث 
  .ن الطاطري٬، وكتاب القبلة لعلي بن حسالتعدي

ائه ممن عدهم أو كان احلديث عمن أمجعوا على العمل بروايا³م كعمار الساباطي ونظر
٬، بل قد يكون االعتبار مبالحظة جهات ٬، وغري ذلك٬، مما ال خيفى على اخلبري)العدة(الشيخ يف 

  .)١() أخرى

قد استدل ¯ا على إمامة األئمة ووصفها بالصحة ضمناً ) رمحه اهللا(ن الشيخ الطوسي إمث 
أما الذي يدل على صحتها فإن الشيعة : (مع الروايات اليت نقلها عن طرق اخلاصة إذ قال

يروو�ا على وجه التواتر خلفاً عن سلف وطريقة تصحيح ذلك موجودة يف كتب اإلمامية يف 
  .)٢() والطريقة واحدة Xؤمنني النصوص على أمري امل

ومما يؤيد عدم جمهولية رواة الوصية هو ما ذهب إليه العالمة احللي من القول بعدالة   ٣
نه إالرواة الشيعة الذين مل يرد فيهم مدح أو قدح٬، كما استظهر ذلك عنه بعض العلماء بل قالوا 

  :املتقدمني أكابركثري من صريح قوله٬، بل نسبوا هذا القول إىل 

                                                            

 .١٧٤ – ١٧١ص: السيد حسن الصدر –نهاية الدراية  -١
 .١١١ص: غيبة الطوسي -٢
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ومل ينص ... .(: بن إمساعيل بن مسكة بن عبد اهللا أمحد: قال العالمة احللي يف ترمجة
  . )١( )٬، فاألقوى قبول روايته مع سالمتها من املعارضعلماؤنا عليه بتعديل٬، ومل يرو فيه جرح

هذا الكالم صريح يف اعتماد : أقول( :وعلق احملقق اخلوئي على كالم العالمة احللي قائالً
ما نسب ذلك إىل ٬، كلعدالة يف كل إمامي مل يثبت فسقهعلى أصالة ا )قدس سره(العالمة 

ة إبراهيم بن سالم ٬، يف ترمجمن عدة من األكابر٬، واستظهرناه سابقا مجاعة من الفقهاء
  .)٢() ٬، وهذا ال غرابة فيه من العالمة بعد صدوره من غريه من األكابر)سالمة(

صرح بذلك . مة يعتمد على من مل يرد فيه قدح٬، ويصححهن العالإ: (.... وقال اخلوئي
  .)٣(......) يف ترمجة أمحد بن إمساعيل بن مسكة 

رح بذلك ورواة الوصية كلهم شيعة كما صرح بذلك الشيخ الطوسي ضمنا٬ً، وكذلك ص
تشيع الراوي من  إثباتمن منهج املريزا النوري يف  أيضا٬ً، ويستفاد الشيخ النمازي الشاهرودي

٬، فيحكم بعدالتهم حسب منهج أبداًمنت الرواية كما تقدم بيانه٬، ومل يرد أي ذم يف واحد منهم 
املتقدمني٬، ومع مالحظة عدالتهم وما تقدم من الكالم ال ميكن  األكابرالعالمة احللي وغريه من 

  .يوصفوا با¶هولية أن أبداً

 :الثامناألمر 

املعتمدة وهم مع ذلك من  واألصولالكتب  أصحابستة رجال من رواة الوصية من  إن
  .الذين هم بالفضل والعلم والورع كنار على علم واألكابر األعاظمالثقاة ومنهم من 

أو يف كتب     رواية الوصية مدونة يف كتبهم أنكتب معتربة فأكيد  أصحابوكو�م 
ما  مجيعاً أ�مالحظنا  إذاوقد نقلت عنها٬، وخصوصا    حدهم أيف كتاب  األقلبعضهم أو على 

ؤيد ويثبت كون رواية الوصية ٬، وهذا يوعدد األئمة  اإلمامةعدا ابن عبدون هلم كتب يف 
من ذرية  واألوصياءويف بيان عدد األئمة  اإلمامةيف  أل�ا ؛أو يف كتب بعضهم يف كتبهم ةمثبت

 واألصولحد الكتب أن وجود الرواية أو اخلرب يف أ٬، واملعتمد املشهور الرسول حممد 
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كتب الثقاة دليل وقرينة على صحة هذه الرواية بغض النظر عن رجال  املعتمدة وخصوصاً
 .ا٬، وذكر ذلك العديد من العلماء منهم احلر العاملي واملريزا النوري وغريمهأصالًسندها 
  .عن كتاب البزوفري الثقة اجلليل كما سيأيت قريباً رواية الوصية منقولة أنواملؤكد 

  :كاآليتهم  األصول أصحابوهؤالء الستة 

كتبه وهو  أوثقوهو غين عن التعريف وقد ذكر رواية الوصية يف احد : الشيخ الطوسي  ١
  .يف الوثاقة األوىلالذي ال خالف يف انه من كتب الطبقة ) الغيبة(كتاب 

  .النجاشي مخسة من كتبهوعدد الشيخ : ابن عبدون  ٢

عدد (من كتبه منها كتاب  أربعةوعدد النجاشي : احلسني بن عبيد اهللا الغضائري  ٣
  ).األئمة وما شذ على املصنفني يف ذلك

الرد على (من كتبه٬، منها كتاب  أربعةعدد النجاشي : احلسني بن علي البزوفري  ٤
الشيخ الطوسي نقل  أن٬، ومن املؤكد )يف املشركني سرية النيب واألئمة (وكتاب  ٬،)الواقفة

) عن مجاعة(ن من عادته االبتداء بالسند بعد قوله أل ؛رواية الوصية من احد كتب البزوفري
املأخوذ منه ذلك اخلرب٬، كما صرح هو بذلك٬، وقد ابتدأ الشيخ  األصلبصاحب الكتاب أو 

يف االعتماد على  فري٬، وهذا وحده كافîبالبزو) عن مجاعة(الطوسي يف رواية الوصية بعد قوله 
حد أنه إالثقاة بل قيل  أجالءن البزوفري من أل ؛األصولالوصية حىت لو مل تذكر يف غريه من 

على رواية يستفاد منها ذلك٬، وقد فصلت هذا الكالم يف  اعتماداً Xوكالء اإلمام املهدي 
  .فلرياجع اإلحاطةفمن شاء ) عن الوصية دفاعاً(كتاب 

كتابا٬ً، منها  عشرين الشيخ الطوسيعدد له : علي بن احلسني والد الشيخ الصدوق  ٥
وكتاب  ٬،)اإلسنادقرب (وكتاب  ٬،)النوادر(وكتاب  ٬،)والتبصرة من احلريةاإلمامة (كتاب 

  ).التسليم والتمييز(

  ).اإلمامة(حدمها كتاب أ من كتبه٬، نيعدد النجاشي اثن: احلسني املصري علي بن  ٦
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 :التاسعاألمر 

عدة قرائن تفيد القطع بصحة رواية الوصية ) عن الوصية دفاعاً(قد ذكرت يف كتاب 
�ا بذلك تفيد العلم القطعي الذي تعبد اهللا تعاىل به عباده٬، إ٬، بل وصدورها عن املعصومني 

 اآلنوال حاجة إىل حتقيق وثاقة روا³ا من كتب الرجال٬، هذه الكتب اليت يزعم بعض اجلهلة 
هذه الكتب مل يدعوا  أصحابحىت  أناملرجع الوحيد يف قبول ورد الروايات٬، يف حني  بأ�ا

ها وضعفها يف نفسها وقلة ما ئطإىل ذلك ما تقدم من تناقض هذه الكتب وخ أضفذلك٬، 
يغين عن البحث عن السند  اخل٬، بل صرح الشيخ الطوسي ان وجود القرينة...  حتويه من الرواة

   للظن  للعلم خبالف اخلرب الصحيح السند الذي يعتربوه مفيداً ن ذلك يكون موجباًإبل 
): ج.ط( ١٢٦ص ١ج) العدة(ب اال للعلم أو القطع٬، حيث قال يف كت    املعمول فيه بالفقه

٬، وكان ذلك موجباً للعلم ى صحة ذلك كان االعتبار بالقرينةإن كان هناك قرينة تدل عل(.... 
.(....  

 أرادفمن ) عن الوصية دفاعاً(ة رواية الوصية يف كتاب وقد فصلت القول يف قرائن صح
  .فلرياجع اإلحاطة

 :األمر العاشر

الصحيح واحلسن والقوي : ٬، احلديث إىل مخسة أقساماملتأخرينقسَّم كثري من العلماء 
  .واملوثق والضعيف

وهو ممن حيتج به . فوا القوي بأنه ما كان رواته إمامية مسكوتاً عن ذمهم ومدحهموعرَّ
٬، فيلحق حينها اإلماميةن ببعض القرائن واملؤيدات اليت تشري إىل وثاقة رواته رِقُ إنوخصوصاً 

  .باحلسن أو الصحيح وحسب نوع املؤيدات

  :وقد قال السيد حسن الصدر يف �اية الدراية ما يلي

  عن مسكوتاً" إماميني السند سلسلة كانت لو ما وهو ... "القوي: الثالث النوع"(
 االصطالح٬، يف فقوي البقية٬، تعديل مع ٬،واحداً ولو بعضاً أو كالً "– كذلك    وذمهم مدحهم
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 والقوي واحلسن٬، الصحيح٬، أعين) األربعة هذه عدا وما( :إىل قوله.....  فيه الظن لقوة
  : واملوثق

 غري العقيدة فاسد أو مذموم٬، سنده يف ما: وهو عندنا٬، ضعيف الضعيف: اخلامس النوع
 اعتبار يتبع احلديث نأل ؛بالعدالة ممدوحني رواته باقي كان وإن جمهول٬، أو ثقته٬، على منصوص

 ال أن الضعيف يف األصل: وباجلملة. املقدمتني أخسى تتبع النتيجة أن كما رجاله٬، أدىن أدىن
   .)١( انتهى) عضده يشد مبا يعتضد أن إال به يؤخذ

الذي ) الضعيف(ال يدخل يف قسم ) القوي(وال خيفى من كالم صاحب �اية الدراية٬، أن 
حد أنه ليس مبعىن السند الضعيف املستفاد ضعفه من ذم أو جهالة إال يعمل به عندهم غالبا٬ً، أي 
  .عليه يف النقلعتماد الرواته مبا يستلزم ضعفه وعدم ا

 به فاملراد القوي٬، وأما): اهللا رمحه( األفاضل بعض وقال( :البابلي حافظيان وقال أبو الفضل
 يدخل ومل املذكورة الثالثة األقسام عن خرج ما مجيع فيه يدخل ما:    األعم مبعناه    عندهم

  .)٢( )الضعيف يف

 مجيع كان ما: منها: أقسام    ذلك على زيادة    وله( :مث تكلم يف تقسيم القوي قائالً
 بعدم تقييده وينبغي. قيل هكذا ذم٬، ال و مدح على أحدهم يف ينص مل إماميني٬، سنده سلسلة
 أقسام من مرة كان وإال االجتهادية٬، كالظنون أخر٬، أمور من فيهم األمرين أحد استفادة
 وكأنه اجلميع٬، مقابل يف جعله حيسن وال الضعيف٬، من وثالثة احلسن٬، من وأخرى الصحيح

  .)٣( )اجلميع مراد

كان ال ميكن استفادة مدح أو ذم رواته  إنيسمى بذلك ) القوي(احلديث  أنومعىن ذلك 
٬، فإن كانت هناك مؤيدات وقرائن على مدح أو وثاقة رواته يلحق أخرى أمور وقرائنمن 

ن كانت هناك قرائن ومؤيدات على ذم رواته والقدح فيهم يلحق إباحلسن أو الصحيح٬، و
  .بالضعيف
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  :حول سند رواية الوصية ستنتج نقطتنيوحبسب ما تقدم ن

بأ�ا مروية عن   مع عدة روايات    ن رواة الوصية قد صرح الشيخ الطوسي أمبا   ١
 أ�اعلى  أدرجهاملا  إماميواحد غري  ٬، ولو كان فيها راوإماميةن روا³ا شيعة إطرق اخلاصة أي 
 أيضاًن الشيخ علي النمازي أ٬، ومبا رواته أخسن صفة السند تتبع حال أل ؛عن طرق اخلاصة

استدل على حسن عقيد³م٬، وكذلك منهج املريزا النوري يف معرفة تشيع الراوي من خالل منت 
أي    ٬، فهم )سند معترب(ما يرويه٬، وكذلك يؤيد ذلك قول املريزا النوري عن سند الوصية بأنه 

رواية الوصية من صنف فسند  إذنفيهم أي ذم أو قدح٬،  يرد٬، ومل إماميةشيعة     رواة الوصية
بعد مالحظة النقطة الثانية  ٬، وخصوصاًأبداًقل تقدير٬، وال ميكن وصفه بالضعف أالقوي على 

  .اآلتية

  :بوضوح تام سند الوصية حيتوي على عشرة رجال٬، تسعة منهم شيعة أنوللعلم 

  .غين عن التعريف: الشيخ الطوسي   أ

  . تشيعهموثق وال خالف يف: محد بن عبدونأ  ب

  .موثق وال خالف يف تشيعه: لغضائرياحلسني بن عبيد اهللا ا  ج

  .ق ومن االجالء وال خالف يف تشيعهموث: البزوفري   د

ـ  أضفهناك رواية تدل على تشيعه وحسن عقيدته : علي بن سنان املوصلي العدل  ه
  .ذلك شهادة الشيخ الطوسي كما تقدمإىل 

  .وال خالف يف تشيعه األجالءموثق ومن : علي بن احلسني   و

احلسني بن  أخالعامة لتشيعه وهو ابن  أبناءشيعي٬، وقد ضعفه : جعفر بن امحد املصري  ز
  .الذي ال شك يف تشيعهعلي املصري 

  .موثق ومن الشيعة: املصري احلسني بن علي  ح

 اإلمامةيستفاد تشيعه من ابنه علي الذي هو صاحب كتاب يف : علي والد احلسني   ط
  .كما ال خيفى أخيهوابن  وأبيه٬، فهم عائلة شيعية هو افعني عنهاومن املد
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٬، وال ينبغي )محد بن حممد بن اخلليلأ(حد من رواة الوصية مل يعلم تشيعه إال أ ومل يبق�
٬، والعتماد علي بن احلسني بن بابويه عليه يف الشك يف تشيعه لشهادة الشيخ الطوسي كما تقدم

وقع يف طريق ( :وملا قاله الشيخ علي النمازي عند ترمجته٬، حيث قالالرواية٬، كما سيأيت بيانه٬، 
ويف هذه الرواية النص  :إىل قوله.... الشيخ عن علي بن املوصلي٬، عن علي بن احلسني٬، عنه٬، 

) وأمسائهم وفضائلهم فهي تفيد حسنه وكماله) صلوات اهللا عليهم(على األئمة االثين عشر 
  .انتهى

  .عرض لترمجتهلك عند التذوسيأيت ذكر 

وجعفر بن  ٬،محد بن حممد بن اخلليلأو ٬،املوصلي علي بن سنان(ثبتت إمامية  أنوبعد   ٢
مع عدم ذمهم مطلقا٬ً، يضاف إىل ذلك اعتماد ) ووالد احلسني بن علي املصري ٬،محد املصريأ

من علماء املذهب٬، كالشيخ الطوسي والبزوفري وابن بابويه٬، خيرج السند من  واألكابر األجالء
ـ  إن نوع القوي ويلحق بالصحيح٬، وخصوصاً الحظنا وصف املريزا النوري لسند الوصية ب

الشهيد حممد  أن٬، وكذلك مدح الشيخ علي النمازي لرواية الوصية ورجاهلا٬، بل حىت )املعترب(
 إناعتمد عليها يف موسوعته٬، رغم عادته من نقد الروايات ) رمحه اهللا(حممد صادق الصدر 

طعن برواة الوصية حىت الذين  أصالً أحداً أجدكانت ضعيفة أو شاذة٬، أو ما شابه ذلك٬، بل مل 
للطعن يف رجال  حتكم بعده٬، ولو كان هناك جماالً Xال يرون وجود ذرية لإلمام املهدي 

   .سندها ملا توانوا عن ذلك أبداً

ن كنا يف غىن عن إ٬، واآلن فنأيت إىل االطالع على توثيق رواة رواية الوصية تفصيالًوأما 
اليت اعتادت اخلطأ ونست  أفواههميسد  ذلك٬، ولكن لنلقم املتشدقني واملتفيهقون حجراً

  .نه مسيع جميبإالصواب٬، ومن اهللا تعاىل نطلب العون والسداد٬، 

* * *  

  



א Xא

أخربنا مجاعة٬، عن أيب عبد اهللا احلسني بن علي بن سفيان  :الشيخ الطوسي يف الغيبة قال
البزوفري٬، عن علي بن سنان املوصلي العدل٬، عن علي بن احلسني٬، عن أمحد بن حممد بن 

٬، عن عمه احلسن بن علي٬، عن أبيه٬، عن أيب عبد اهللا جعفر  اخلليل٬، عن جعفر بن أمحد املصري
بن حممد٬، عن أبيه الباقر٬، عن أبيه ذي الثفنات سيد العابدين٬، عن أبيه احلسني الزكي الشهيد٬، 

لعلي   يف الليلة اليت كانت فيها وفاته     قال رسول اهللا : قال ٬،Xعن أبيه أمري املؤمنني 
X :)وصيته حىت انتهى إىل هذا  فأمال رسول اهللا . أحضر صحيفة ودواة ٬،يا أبا احلسن

٬، فأنت ومن بعدهم إثنا عشر مهدياً إنه سيكون بعدي اثنا عشر إماماً ٬،يا علي: فقال ٬،املوضع
املرتضى٬، وأمري املؤمنني٬،  علياً: مساك اهللا تعاىل يف مسائه يا علي أول االثين عشر إماماً

. غريك ألحداألعظم٬، واملأمون٬، واملهدي٬، فال تصح هذه األمساء  والصديق األكرب٬، والفاروق
٬، ومن أنت وصيي على أهل بييت حيهم وميتهم٬، وعلى نسائي فمن ثبتها لقيتين غداً ٬،يا علي

. وأنت خليفيت على أميت من بعدي طلقتها فأنا برئ منها٬، مل ترين ومل أرها يف عرصة القيامة٬،
بين احلسن الرب الوصول٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل فإذا حضرتك الوفاة فسلمها إىل ا

ابين احلسني الشهيد الزكي املقتول٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه سيد العابدين ذي 
الثفنات علي٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه حممد الباقر٬، فإذا حضرته الوفاة 

حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه موسى الكاظم٬، فإذا فليسلمها إىل ابنه جعفر الصادق٬، فإذا 
حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه علي الرضا٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه حممد 
الثقة التقي٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه علي الناصح٬، فإذا حضرته الوفاة 

وفاة فليسلمها إىل ابنه حممد املستحفظ من فليسلمها إىل ابنه احلسن الفاضل٬، فإذا حضرته ال
فإذا حضرته (٬، ٬، مث يكون من بعده اثنا عشر مهدياًفذلك اثنا عشر إماماً. آل حممد 

واسم أيب وهو عبد اهللا  كامسياسم : فليسلمها إىل ابنه أول املقربني له ثالثة أسامي) الوفاة
  .)١() املهدي٬، هو أول املؤمنني: وأمحد٬، واالسم الثالث
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احلسني  

وما " ( 
واحلسني 

٬، ومسعنا 

 كتب٬، 
٬، معربة 

رأ  قد ق
ملعروف 

له كتب 
٬، كتاب 
رأ كتب 

.........

:زوفري مها

:تبصار قائالً
بن عبدون و 

والرواية٬، ماع
  

له. ن عبدون
 فاطمة 

٬،يا يف األدب
مد القرشي ا

بن عبدون٬، ل
فاطمة معربة٬،
ألدب قد قر

.........

كتب البز إىل
  .ا سيجيء

يف كتابه االست
محدأربين به 

٬، كثري السمهللا
.انتهى) مائة

 املعروف بابن
 خطبهتفسري

ا٬، وكان قويا
حممن علي بن 

ملعروف باب ا
فسري خطبة ف
ان قويا يف ا

..........

إ) ه اهللا تعاىل
من الثقاة كما

 البزوفري يف
ري فقد أخرب

  :٬، قائال٥ً

اهللاىن أبا عبد
شرين وأربعم

د اهللا شيخنا
٬، كتاب تيخ

خربنا بسائرها
قى أبا احلسن
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..........
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كان غلوا ٬، وكان قد لقي أبا احلسن علي بن حممد بن الزبري واألدب على شيوخ أهل األدب
  .يف الوقت قاله النجاشي

أمحد بن عبدون املعروف بابن احلاشر٬، يكىن أبا عبد اهللا٬، كثري السماع : وقال الشيخ
ويستفاد توثيقه من تصحيح  .٤٢٣ مات سنة والرواية٬، مسعنا منه وأجاز لنا مجيع ما رواه٬،

  .انتهى) العالمة طرق الشيخ

٬، ٣٦٠ – ٣٥٩ص ١لشيخ علي النمازي الشاهرودي جلمستدركات علم رجال احلديث 
  :قائالً ١١٥٧برقم 

له كتب٬، وعد من : احد بن أمحد البزاز أبو عبد اهللا٬، املعروف بابن عبدونأمحد بن عبد لو(
  .انتهى....) . انتهى. ويعد حديثه صحيحاً ممدوح: ا¶لسي يف الوجيزةمشايخ اإلجازة٬، وقال 

  :٬، قائال٬٦٥٥ً، برقم١٥٢ص ٢لسيد اخلوئي جلمعجم رجال احلديث 

ألنه من مشايخ النجاشي٬،  ؛وهو ثقة: ....... أمحد بن عبدون=  :أمحد بن عبد الواحد(
  .انتهى...) يف ترمجة أبان بن تغلب : وقد روى عنه غري مورد٬، منها

ـ  ثقة٬، معتمد عليه٬، شيخ لكبار العلماء٬، صاحب كتب  ]أمحد بن عبدون[إذن ف
  .وتصانيف

  :احلسني بن عبيد ا الغضائري
  :٬، قائال٬١٦٦ً، برقم ٦٩ – ٦٨رجال النجاشي ص

له كتب٬،  .)رمحه اهللا(اهللا٬، شيخنا  الغضائري أبو عبد :احلسني بن عبيد اهللا بن إبراهيم(
٬، بإمرة املؤمنني X ٬، كتاب التسليم على أمري املؤمننيالتمويه والغمةكتاب كشف : منها

ئمة وما شذ على املصنفني من ٬، كتاب عدد األعاقل وتنبيه الغافل يف فضل العلمكتاب تذكري ال
النوادر يف الفقه٬، كتاب مناسك احلج٬، كتاب ٬، كتاب ذلك٬، كتاب البيان عن حبوة الرمحن

خمتصر مناسك احلج٬، كتاب يوم الغدير٬، كتاب الرد على الغالة واملفوضة٬، كتاب سجدة 
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 قول أمري املؤمنني ٬، كتاب يفبغداد ٬، كتاب يف فضلXمواطن أمري املؤمنني ٬، كتاب الشكر
X :"أال أخربكم خبري هذه األمة".  

٬، سنة صفر] شهر[ات رمحه اهللا يف نصف ٬، ومعن شيوخها مجيعها ومجيع رواياته أجازن
  .انتهى) إحدى عشرة وأربع مائة

  :٬، قائال٦١١٧ً ٬، برقم٤٢٥رجال الطوسي ص

عارف بالرجال٬، وله  ٬، أبا عبد اهللا٬، كثري السماع٬، يكىناحلسني بن عبيد اهللا الغضائري(
مات سنة أحدي عشره ٬، رواياته ٬، مسعنا منه وأجاز لنا جبميعتصانيف ذكرناها يف الفهرست

  .انتهى) وأربعمائة

  :٬، قائال٬٣٤٩٠ً، برقم ٢٣ – ٢٢ص ٧السيد اخلوئي ج   جم رجال احلديث مع

وكيف كان فال ينبغي التردد يف : ...... ولأق........  :احلسني بن عبيد اهللا بن إبراهيم(
٬، ال من جهة توثيق ابن طاووس وبعض من تأخر عنه إياه٬، وال من جهة أنه كثري وثاقة الرجل

بل من جهة أنه شيخ من ذلك على ما عرفت٬،  بشيءالرواية أو أنه شيخ اإلجازة فإنه ال عربة 
  .انتهى...)  النجاشي ومجيع مشاخيه ثقات على ما تقدم

ـ  ثقة٬، معتمد عليه٬، شيخ لكبار العلماء املشهورين٬،  ]احلسني بن عبيد اهللا الغضائري[إذن ف
  .صاحب كتب وتصانيف

  :البزوفري سفيان بن علي بن احلسني ا عبد أبي
  :٬١٦٢، برقم ٦٨ – ٦٧رجال النجاشي ص

بن خالد بن سفيان أبو عبد اهللا البزوفري٬، شيخ٬، ثقة٬، جليل  :احلسني بن علي بن سفيان(
  .من أصحابنا
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كتاب احلج٬، وكتاب ثواب األعمال٬، وكتاب أحكام العبيد٬، قرأت هذا : له كتب٬، منها
٬، كتاب الرد على الواقفة٬، كتاب سرية النيب واألئمة )رمحه اهللا(الكتاب على شيخنا أيب عبد اهللا 

  .انتهى) أخربنا جبميع كتبه أمحد بن عبد الواحد أبو عبد اهللا البزاز عنه. يف املشركني 

  :٬، قائال٬٦٠٩٢ً، برقم ٤٢٣ص يف رجاله الطوسييخ وقال الش

 يف ذكرناها كتب له اهللا٬، عبد أبا يكىن خاصي٬، البزوفري٬، سفيان بن علي بن احلسني(
 واحلسني النعمان بن حممد بن حممد منهم مجاعة٬، عنه وأخربنا التلعكربي٬، عنه روى الفهرست٬،

  .انتهى) عبدون بن وأمحد اهللا عبيد بن

  :٬، قائال١١٥ًص األقوال خالصة احللي العالمةووثقه 

 جليل ثقة٬، شيخ البزوفري٬، اهللا عبد أبو سفيان٬، بن خالد بن سفيان بن علي بن احلسني(
  .انتهى) خاصي أصحابنا٬، من

حد بأن البزوفري أ عن غيبة الشيخ الطوسي وقد نقل السيد حممد الصدر يف املوسوعة
أبو عبد اهللا  .بن خالد بن سفيان :علي بن سفيان احلسني بن: (فقال Xوكالء اإلمام املهدي 

. يف الغيبة عن بعض العلويني مساه ٬، روى الشيخله كتب. شيخ جليل من أصحابنا. البزوفري
الشيخ  إىلفأنفذوا . نكر ولدهكنت مبدينة قم فجرى بني اخواننا كالم يف أمر رجل أ: قال

 إىليذهب  أن٬، وأمره فدفع إليه الكتاب فلم يقرأه )أيده اهللا(راً عنده ضوكنت حا )صانه اهللا(
: فقال أبو عبد اهللا. فصار إليه وأنا حاضر. ليجيب عن الكتاب )أعزه اهللا(أيب عبد اهللا البزوفري 

فرجع . امسه حممداًالولد ولده وواقعها يف يوم كذا وكذا يف موضع كذا وكذا فقل له فليجعل 
نقلنا مضمون هذا اخلرب  وقد) ولد الولد ومسي حممداًو. الرسول وعرفهم٬، ووضح عندهم القول

ولو  Xاإلمام املهدي  وهو يدل بوضوح على استسقاء هذه املعلومات من. فيما سبق
يف البحار تعليقاً على هذا ومن هنا قال ا¶لسي . نه وكيالً يف اجلملةأفيدل على  .بالواسطة

  .)١(...)  ينقلمل يظهر منه ان البزوفري كان من السفراء و: اخلرب

                                                            

 .٥٢٤ص: الغيبة الصغرى -١



 ٥١.......................................................... ا�تصاراً للوصية

 
 

ـ  ثقة٬، جليل القدر٬، خاصي٬، معتمد عليه٬،  ]البزوفري سفيان بن علي بن احلسني[إذن ف
  .  وال يطعن عليه أبدا٬ً، صاحب كتب ومصنفات

  :العدل املوصلي سنان بن علي
٬، برقم )مستدركات علم رجال احلديث(ذكره الشيخ علي النمازي الشاهرودي يف كتابه 

  :قائالً ١٠٠٧١

يروي عن أبيه كما روى الصدوق يف اإلكمال  :سنان املوصلي أبو احلسن املعدلعلي بن (
اهللا البغدادي٬، عنه٬، عبد اهللا٬، عن احلسني بن زيد بن عبد  عن أمحد بن احلسني بن ١٥٢ص ٢ج

  .اخل Xأبو حممد احلسن العسكري  ملا قبض سيدنا: عن أبيه قال

  .)١( البغدادي٬، عنه٬، عن أبيه اخلونقله يف البحار عنه٬، عن زيد بن عبد اهللا 

رواية  عنه٬، عن أمحد بن حممد اخلليلي ١٠مقتضب األثر ألمحد بن حممد بن عياش ص
٬، ١٣٥ذلك ص وروايته األخرى املهمة يف. ١٢٥ص ٩شريفة تفيد حسنه وكماله٬، وكمبا ج

  .٢٦٠ و ٢١٦ص ٣٦وجد ج

ويف . اخلليل بنبإسناده٬، عن احلسني بن علي٬، عنه٬، عن أمحد بن حممد : ١٠٣غط ص
عنه٬،  ١٢٣ويف قرب اإلسناد ص .عن احلسني بن علي بن سفيان البزوفري عنه٬، عنه: ١٠٤ص

  .انتهى كالم النمازي )٢( )انتهى) عن مالك بن أشيم

الرجل من الشيعة فهو معتمد عليه من قبل البزوفري الثقة اجلليل وهذا  أنإىل  إضافة: أقول
ـ  أنكل ذلك إىل  أضفمؤيد آخر على وثاقته٬،  وهذه الصفة  ٬،)٣( )العدل(الرجل موصوف ب

                                                            

 .٤٧ص ٥٢ج: ، وجد١١٦ص ١٣ج: آمبا -١

 .٣٨٣ – ٣٨٢ص ٥ج: الشيخ علي النمازي الشاهرودي –مستدرآات علم رجال الحديث  -٢
  !آانت تطلق على قضاة العامة فال تدل على المدح ) العدل(ُنِقل لي بأن بعض أتباع فقهاء آخر الزمان يقولون بأن  -٣

يمكن المصير إلى هذا الكالم لو آان علي بن سنان سنيًا، ولكن هذا الموضوع قد تجاوزناه ! عجيب هذا الكالم : أقول
إذن بعد هذا يكون آالمهم من باب السالبة بانتفاء الموضوع  –آما تقدم  –عندما أثبتنا بأنه شيعي وليس من أبناء العامة 

  .أو من باب المصادرة على المطلوب  – آما يعبرون –
مع ما يتالءم مع معنى إطالقها عند أبناء ) العدل(ثم يفسروا صفة .. فليثبتوا أوًال إن علي بن سنان من أبناء العامة 

  .العامة
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بقوله انه آان يقال للُكتاب في ] العدل[المحقق الخوئي حيث حاول صرف هذا الوصف  واألعجب من ذلك هو آالم
  .٢١٠ص ٦ج :، راجع آالمه في معجم رجال الحديث]آاتب العدل: [القضاء والحكومات

المنا ن آتطلق هكذا مضاف إليه، ولك] آاتب العدل[والحقيقة هذا آالم مستغرب جدًا صدوره من عالم محقق، فكلمة 
] آاتب العدل[، وال يخفى الفرق بين الحالتين، فنحن لم نجد أحدًا عندما يريد أن يذآر اإلضافةالمجردة عن ] لعدلا[عن 
، لكون الناس ]العدل[ إلىُآتاب القضاء  إضافة، بل الظاهر أن ]هذا آاتب العدل: [يقول أن، بل البد ]هذا العدل: [يقول

، فالمحقق الخوئي قلب األمر رأسًا على عقب ]آاتب العدل[الخ، فيقال ...دلة القضاء العا وأحكامتعتبرهم يكتبون العدالة 
  !مع األسف الشديد 

، زاعمًا أنها ]المقرئ[، و ]الحافظ[ بإطالقتعني اللقب فقط، ومثل له ] العدل[ومن العجب أيضًا زعم الخوئي بأن آلمة 
  .٩٣ص ٢ج :راجع آالمه في معجم رجال الحديث!! مجرد ألقاب 

وقراءة القرآن، وخصوصًا في موضوع  األحاديثحفظ  إلىهو نسبة ] المقرئ[و ] الحافظ[ين أن األصل في في ح
  :والرجال وما شابه ذلك، وانقل اآلن معنى الحافظ والمقرئ عن آتاب األنساب للسمعاني األسانيد

لحفظهم ومعرفته والذب ة الحديث بفتح الحاء وآسر الفاء وفي آخرها الظاء المعجمة، هذا لقب جماعة من أئم: الحافظ(
  .١٥٤ص ٢ج :األنساب...)  عنه وفيهم شهرة

  .٣٦٧ص ٥ج :األنساب...) ، اختص بهذه النسبة جماعة من المحدثين هذه النسبة إلى قراءة القرآن وإقرائه: المقرئ(
الخ، هذا هو األعم ... ءة فهذه الكلمات ليس مجرد ألقاب، بل إنها ألقاب منبثقة عن اتصاف أصحابها بالحفظ والقرا إذن

  .األغلب وخصوصًا في موضوع العلم والحديث والقرآن وما شابه، فكم من صفة أو سجية صارت لقبًا لصاحبها
لمجرد اللقب، فهذا ال يعني تخصيص معاني هذه الكلمات ] العدل، والحافظ، والمقرئ[وحتى لو وجد بعض من يلقب بـ 

] الموصلي[ذآر لقبه وهو ] علي بن سنان الموصلي العدل[ما يؤيد آالمنا هو أن ، ثم أصلهابهذا المعنى، وصرفها عن 
، ]المعدل: [... بل جاء في بعض المصادر هكذا. أيضًا لقبًا له، ومن زعم ذلك نطالبه بالدليل] العدل[فيستبعد أن يكون 

  .أي المزّآى
ى المدح والتوثيق، وآذلك لم يوفق في اختيار عن معن] العدل[وبهذا يتضح أن المحقق الخوئي لم يوفق في صرف آلمة 

  .أمثلة النقض، فتحليله محلول ونقضه منقوض
فإن من لديه ابسط اطالع على علم ! ليس من ألفاظ التوثيق فهذا ينم عن جهل فضيع ) العدل(أما زعمهم بأن آلمة 

  ).فالن عدل: (الدراية يعرف جيدا أن من أقوى ألفاظ التوثيق هو قولهم
الحقل : وفيه حقول: في ألفاظ التعديل: (٢٠٣للشهيد الثاني ص) –حديث  –الرعاية في علم الدراية (آتاب  وجاء في
  ....).هو عدل، أو ثقة : قول المعدل –أ : ألفاظ التعديل الدالة عليه صريحة هي أن: في الصريحة الداللة: األول

وسائل الشيعة ) عدل، ثقة، حجة، صحيح الحديث وما أدي معناه: ألفاظ التعديل: وقال الشهيد الثاني: (وقال الحر العاملي
  .٢٨٨ص ٣٠ج :)آل البيت(

ليكم إهذا مردود وتحكم محض، و فأيضًا.. وأما قولهم بأنها إن جاءت في عنوان رجل ما ال تدل على مدحه أو تعديله
  :بعض الموارد التي فهم منها العلماء المدح أو التعديل

الحسين بن محمد األشناني الرازي أبو عبد اهللا (ردي في آتابه طرائف المقال في ترجمة قال السيد علي البروج -أ
  ): العدل

في بعض طرقه في  -يعني الشيخ الصدوق  – "ق"الحسين بن محمد األشناني الرازي أبو عبد اهللا العدل، آذا وصفه (
ماميًا صحيح العقيدة، إالعدل في المقام آونه والتوحيد، ولعل مراده من " تعق"العيون، وآذا وجدته في التوحيد، وفي 

  .٨٨٣برقم   ١٦٩ص ١ج :طرائف المقال) والظاهر أنه أراد المعنى المتعارف، فتأمل
هو الثقة في النقل مع آونه شيعي اثنا عشري، أو العدالة بالمعنى الفقهي، وهي أيضًا ) العدل(والمعنى المتعارف لـ 

  .تقتضي التوثيق بل أآثر من ذلك
  .٧٢٥ص :المقنعة) والعدل من آان معروفا بالدين والورع عن محارم اهللا عز وجل: (الشيخ المفيد عن

الحسين بن محمد األشناني الرازي أبو عبد اهللا العدل، آما : ( ٢١١٣برقم   ٣٠٠أيضًا في ص –البروجردي  –وقال 
  ).، وتزآية مثله آافيةXوصفه ابن بابويه الصدوق في عيون أخبار الرضا 

تزآية له، بل ) العدل(السيد البروجردي اعتبر وصف الشيخ الصدوق للحسين بن محمد االشناني بـ  أنوال يخفى 
  .واآتفى بها
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أحمد بن محمد الصائغ (، في ترجمة ١٥٩١برقم  ٤٤٨ص ١قال الشيخ علي النمازي الشاهرودي في مستدرآاته ج - ب
  ):العدل

وروى الصدوق في أماليه عنه عن عيسى بن محمد ... هل الري لم يذآروه وهو من مشايخ الصدوق وهو شيخ أل(
في فضائل أمير المؤمنين المهمة العظيمة وذم مخالفته  العلوي حديث حذيفة بن أسيد الغفاري عن رسول اهللا 

  .. ). ٣٢ومخالفيه، وهو يفيد حسنه وآماله وسالمة عقيدته، ومن رواياهته الداللة على حسنه وآماله في أماليه مجلس 
  .وقد استفاد الشاهرودي تشيعه من خالل رواياته) العدل(فهذا الصائغ موصوف بـ 

وأيضًا جاء ذآره في معرض آالم ألبي المعالي محمد بن محمد إبراهيم الكلباسي، عن ألفاظ التوثيق وهل البد أن تعني 
  ...:أيضًا الضبط والحفظ أم الوثاقة فقط 

آما في ترجمة معاوية بن حكيم، أو " عدل"نحو " ثقة " لخبر لو آان التوثيق بغير ويرشد إليه بناؤهم على صحة ا(... 
وآان أبو القاسم بن سهل : "وقال النجاشي في ترجمة عبيد اهللا بن زياد. آما في ترجمة أحمد بن محمد الصائغ" العدل"

  .٤٦ص ١ج :الرسائل الرجالية...) انتهى " الواسطي العدل
  .يدل على التزآية، حتى لو جاء في العنوان آما في علي بن سنان الموصلي العدل) العدل(لفظ  أنوهذا الكالم يدل على 

  : قائًال) العدل(احمد بن الحسن القطان ذآره الشيخ الصدوق مترضيًا ومترحما عليه ووصفه بـ  - ج
ف بأبي علي بن عبد ربه وحدثنا بهذا الحديث شيخ ألهل الحديث يقال له أحمد بن الحسن القطان المعرو - ٦/  ٨٩٥(

حدثنا محمد : حدثنا بكر بن عبد اهللا بن حبيب، قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى ابن زآريا القطان، قال: العدل، قال
حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا السجزي  أبو إسحاق، عن يحيى بن الحسين المشهدي، عن : بن إسحاق الكوفي الجعفي، قال

هو النجم : قال) والنجم إذا هوى: (سألت بن عباس عن قول اهللا عز وجل: عن ربيعة السعدي، قالأبي هارون العبدي، 
الذي هوى مع طلوع الفجر فسقط في حجرة علي بن أبي طالب، وآان أبي العباس يحب أن يسقط ذلك النجم في داره، 

، وذلك فضل اهللا يؤتيه من Xفيحوز الوصية والخالفة واإلمامة، ولكن أبى اهللا أن يكون ذاك غير علي بن أبي طالب 
  .٦٦١ – ٦٦٠ص :األمالي للشيخ الصدوق) يشاء

  :واستفاد الشيخ علي النمازي الشاهرودي آونه شيعيًا إماميًا
هو شيخ آبير : قالوا في حقه... من مشايخ الصدوق : سعيد وأبوعلي الرازي  أبوأحمد بن الحسن بن عبد ربه القطان (

اياته في جملة من رو... نه شيخ ألهل الحديث إوصفه بالعدل و ٣٣٨ص ٨٣وفي االمالي مجلس ... ألصحاب الحديث 
 :الثالثة األشهروآتاب فضائل  ،٢٧٢ص ٢٤باب ١ج :، وآمال الدين٤٧٢ – ٤٦٦باب االثني عشر ص ٢ج :الخصال

ويستفاد من رواياته آونه إماميًا ولم أجد وجهًا لتوهم آونه عاميًا، من آالم الصدوق في آمال . ... ١٣٩ – ١٣٧ص
 ١ج :مستدرآات علم رجال الحديث...) اثني عشر   األئمة أن إثباتفي  ٢٧الدين في الرد على الزيدية ص

  .٨٤٥برقم  ٢٨٧ص
  ):آدم بن يونس بن أبي المهاجر النسفي(أحد تالمذة الشيخ الطوسي الثقاة وهو ) العدل(وصف بـ  وأيضًا -د

الثقة العدل من الشيخ الفقيه : آدم بن يونس بن أبي المهاجر النسفي: (قال الشيخ علي النمازي الشاهرودي في مستدرآاته
  .١٩برقم  ٨١ص  ١ج :مستدرآات علم رجال الحديث) تالمذة الشيخ الطوسي

  :المحسن بن الحسين -هـ 
الشيخ العدل المحسن بن : "قال الشيخ منتجب الدين في فهرسته: المحسن بن الحسين: (نقل ترجمته المحقق الخوئي قائًال

ثقة، حافظ، واعظ، : لمفيد عبد الرحمان النيسابوري رحمهما اهللالحسين ابن أحمد النيسابوري الخزاعي، عم الشيخ ا
األمالي في األحاديث، آتاب السير، آتاب إعجاز القرآن، آتاب بيان من آنت مواله، أخبرنا بها شيخنا اإلمام : وآتبه

 :عجم رجال الحديثم) السعيد جمال الدين أبو الفتوح الخزاعي، عن والده، عن والده، عن جده، عنه، رحمهم اهللا جميعا
  .٩٩١٢برقم  ٢٠٤ – ٢٠٣ص ١٥ج

للداللة على مدحه، وهو شيعي ومن عائلة شيعية علمائية معروفة، ذآر ذلك السيد محسن األمين ) العدل(فقد ُوِصف بـ 
الشيخ جمال الدين أبو الفتوح الحسين بن علي ابن ابي سعيد (وما بعدها، في ترجمة  ١٢٤ص ٦في أعيان الشيعة ج

وبالجملة هؤالء سلسلة معروفة من علماء : (إلى قوله) ...... الخزاعي الرازي النيسابوري... أبي بكر  محمد بن
وفي الرياض أيضا سيجيء في ترجمة المحسن بن الحسين . اإلمامية ولكل واحد منهم تأليفات وتصنيفات عديدة حسان

  ...).نيسابوري فهو عم لعم الشيخ أبي الفتوح نه عم الشيخ المفيد عبد الرحمن الأبن أحمد النيسابوري الخزاعي 
  .مختص بأبناء العامة أو انه ال يدل على التزآية بعد ما تقدم) العدل(فكيف يقال بأن لفظ 
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 إليها أشار٬، واليكم الرواية اليت كانت تطلق على من يعرف بالعدالة والوثاقة والورع واالستقامة
 إمامةمن الشيعة الثابتني على  وأبوهعلي بن سنان هو  أنالنمازي الشاهرودي واليت تدل على 

  :واخلوف من السلطان واألهواءيف زمان قل فيه ذلك بعد الفنت  Xاإلمام املهدي 

 اآليب مهران بن حممد بن اهللا عبد بن احلسني بن أمحد العباس أبو حدثنا :الشيخ الصدوق
: قال البغدادي اهللا عبد بن زيد) بن( احلسني) أبو( حدثنا: قال مبرو عنه اهللا رضي العروضي
 حممد أبو سيدنا قبض ملا: قال ٬،أيب حدثين: قال ٬،املوصلي سنان بن علي احلسن أبو حدثنا
 كانت اليت باألموال وفود واجلبال قم من وفد عليهما اهللا صلوات العسكري علي بن احلسن
 من سر إىل وصلوا أن فلما ٬،X احلسن وفاة خرب عندهم يكن ومل والعادة٬، الرسم على حتمل
 ومن: فقالوا فقد٬، قد إنه: هلم فقيل ٬،)السالم عليهما( علي بن احلسن سيدنا عن سألوا رأى
 يف زورقاً وركب مترتها خرج قد إنه هلم فقيل عنه فسألوا .علي بن جعفر أخوه: قالوا ؟ وارثه
 وقال ٬،اإلمام صفة من ليست هذه: فقالوا القوم فتشاور: قال املغنون٬، ومعه يشرب الدجلة
 جعفر بن حممد العباس أبو فقال. أصحا¯ا على األموال هذه نرد حىت بنا امضوا: لبعض بعضهم
 انصرف فلما: قال. بالصحة أمره وخنترب الرجل هذا ينصرف حىت بنا قفوا: القمي احلمريي
 وغريها الشيعة من مجاعة ومعنا قم أهل من حنن ٬،سيدنا يا: وقالوا عليه فسلموا عليه دخلوا
: قال معنا٬،: قالوا ؟ هي وأين: فقال األموال علي بن احلسن حممد أيب سيدنا إىل حنمل وكنا

 األموال هذه إن: قالوا ؟ هو وما: فقال ٬،طريفاً خرباً األموال هلذه إن ال٬،: قالوا ٬،إيلّ امحلوها
 وكنا عليه وخيتمون كيس يف جيعلو�ا مث والديناران٬، الدينار الشيعة عامة من فيها ويكون جتمع

                                                                                                                                                                                   

هكذا ذآره السيد بحر العلوم في الفوائد الرجالية : الشيخ الجليل العدل أبو عبد اهللا جعفر بن محمد الدرويستي -و
  .١٣٩ص

عائلة علمائية معروفة، واليك ما نقله ) الدرويستي(و . ماميةفي تزآية الشيعة اإل) العدل(لفظ  مالوهذا يدل على استع
قال : عبد اهللا بن جعفر بن محمد الدوريستي): (عبد اهللا بن جعفر بن محمد الدوريستي(المحقق الخوئي عنهم في ترجمة 

، آان عالمًا: اهللا ابن جعفر بن محمد الدوريستي الشيخ نجم الدين عبد): "٤٦١(الشيخ الحر في تذآرة المتبحرين 
، جليل القدر، يروي عن جده أبي جعفر محمد بن موسى بن جعفر، عن جده أبي عبد اهللا جعفر بن ، صدوقًافاضًال

الشيخ نجم الدين عبد اهللا بن جعفر : "وقال الشيخ منتجب الدين في فهرسته). انتهى" (محمد الدوريستي، عن المفيد
 ١٥٧ص ١١ج :معجم رجال الحديث") فقيه، صالح، له الرواية عن أسالفه مشايخ دوريست فقهاء الشيعة: تيالدوريس

  .٦٧٦٨برقم 
، هكذا ذآره السيد محمد علي األبطحي ..Xالثقة العدل من أصحاب الصادق : محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني - ز

  .٤٤٣صشرح  ٤في تهذيب المقال في تنقيح آتاب رجال النجاشي ج
.. إذن ثبت جهل من خصص هذا الوصف بأبناء العامة دون الخاصة، وثبت انه يدل على التزآية، ولنختصر على ذلك

 .والحمد هللا
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 فالن عند من ٬،ديناراً وكذا كذا املال مجلة: يقول X حممد أيب سيدنا على باملال وردنا إذا
 نقش٬، من اخلواتيم على ما ويقول كلهم الناس أمساء على يأيت حىت كذا فالن عند ومن كذا
 فلما: قال. اهللا إال يعلمه وال الغيب علم هذا يفعله٬، ال ما أخي على تقولون كذبتم: جعفر فقال
 إنا: قالوا ٬،إيلّ املال هذا امحلوا: هلم فقال بعض إىل ينظر بعضهم جعل جعفر كالم القوم مسع
 سيدنا من نعرفها كنا اليت بالعالمات إال املال نسلم وال املال ألرباب وكالء مستأجرون قوم

 يرون أصحا¯ا٬، إىل رددناها وإال لنا فربهن اإلمام كنت فإن )السالم عليهما( علي بن احلسن
 فلما عليهم٬، فاستعدى    رأى من بسر وكان   اخلليفة على جعفر فدخل: قال. رأيهم فيها

 قوم إنا املؤمنني أمري اهللا أصلح: قالوا جعفر٬، إىل املال هذا امحلوا: اخلليفة قال احضروا
 بعالمة إال نسلمها ال بأن وأمرونا جلماعة وداعة وهي األموال هذه ألرباب وكالء مستأجرون
 فما: اخلليفة فقال. )السالم عليهما( علي بن احلسن حممد أيب مع العادة ¯ذه جرت وقد وداللة٬،
 واألموال وأصحا¯ا الدنانري لنا يصف كان: القوم قال. حممد أيب مع كانت اليت العالمة كانت
 وداللتنا٬، معه عالمتنا هذه فكانت مرارا إليه وفدنا وقد إليه٬، سلمناها ذلك فعل فإذا ؟ هي وكم
 وإال أخوه٬، لنا يقيمه كان ما لنا فليقم األمر هذا صاحب الرجل هذا يكن فإن مات٬، وقد

 أخي على يكذبون كذابون قوم هؤالء إن ٬،املؤمنني أمري يا: جعفر فقال. أصحا¯ا إىل رددناها
 فبهت: قال .املبني البالغ إال الرسول على وما رسل القوم: اخلليفة فقال .الغيب علم وهذا
 خنرج حىت يبدرقنا من إىل أمره بإخراج املؤمنني أمري يتطول: القوم فقال ٬،جواباً يرد ومل جعفر
 إليهم خرج البلد من خرجوا أن فلما منها٬، فأخرجهم بنقيب هلم فأمر: قال البلدة٬، هذه من
 أجيبوا فالن ابن فالن ويا فالن بن فالن يا :فنادى خادم٬، كأنه ٬،وجهاً الناس أحسن غالم

 فسرنا: قالوا إليه٬، فسريوا موالكم عبد أنا ٬،اهللا معاذ: قال موالنا٬، أنت: فقالوا: قال موالكم٬،
 X سيدنا القائم ولده فإذا ٬،)السالم عليهما( علي بن احلسن موالنا دار دخلنا حىت معه) إليه(

 مجلة: قال مث السالم٬، علينا فرد عليه٬، فسلمنا خضر٬، ثياب عليه قمر٬، فلقة كأنه سرير على قاعد
 وصف حىت يصف يزل ومل ٬،كذا فالن) ومحل( كذا٬، فالن محل ٬،ديناراً وكذا كذا املال

 شكراً وجل  عز هللا سجدا فخررنا الدواب٬، من معنا كان وما ورحالنا ثيابنا وصف مث. اجلميع
 القائم وأمرنا األموال٬، إليه فحملنا فأجاب٬، أردنا عما وسألناه يديه٬، بني األرض وقبلنا عرفنا٬، ملا
X إليه حيمل رجالً ببغداد لنا ينصب فإنه املال٬، من شيئاً بعدها رأى من سر إىل حنمل ال أن 
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 بن حممد العباس أيب إىل ودفع عنده من فانصرفنا: قالوا التوقيعات٬، عنده من وخيرج األموال
 فما: قال نفسك٬، يف أجرك اهللا أعظم: له فقال ٬،والكفن احلنوط من شيئاً احلمريي القمي جعفر
 إىل بغداد إىل األموال حنمل ذلك بعد وكان. )اهللا رمحه( تويف حىت مهدان عقبة العباس أبو بلغ

  .)١( )التوقيعات عندهم من وخيرج ¯ا املنصوبني النواب

 باقر حممد الشيخومما يؤيد وثاقة علي بن سنان املوصلي٬، بل ينص عليها٬، ما أفاده 
علي بن [٬، حيث نص على تصحيح سند رواية فيه الفاطمية اخلصائص يف كتابه )٢( الكجوري

  :٬، حيث قال]أمحد بن حممد اخلليل[وكذلك ] سنان املوصلي

 املسند الصحيح احلديث يف كما الكائنات مجيع على األنوار هذه اختار اهللا أن وذلك(... 
 جل اجلليل يل قال السماء إىل يب أسري ليلة: يقول  اهللا رسول مسعت: قال: سلمة أيب عن

: تعاىل فقال) باهللا آمن كل واملؤمنون: (فقلت) ربه من إليه أنزل مبا الرسول آمن( جالله
 ؟ طالب أيب بن علي: تعاىل اهللا قال. خريها: قلت ؟ أمتك يف خلفت من حممد يا صدقت

  .)٣( )احلديث....  .نعم: قلت

  :وسند هذا احلديث عن طرق اخلاصة هكذا

 علي بن أمحد عن التلعكربي٬، عن مجاعة٬،: الطوسي الشيخ غيبة عن: ا¶لسي يف البحار
اخلليل  بن حممد بن أمحد عن ٬،املوصلي سنان بن علي عن علي٬، بن احلسني عن الرازي٬،

                                                            

 .٤٧٩ – ٤٧٦ص: آمال الدين وتمام النعمة -١
إسماعيل المولى باقر الواعظ ابن المولى ( :، قائًال٥٣٠ص ٣ج :ترجم له السيد محسن األمين في أعيان الشيعة -٢

له من  مؤلفًا واعظًا فاضًال آان عالمًا. ١٣١٣الكجوري الطهراني توفي بالمشهد المقدس الرضوي زائرًا سنة 
جنة النعيم في أحوال السيد عبد  -٣ .الخصائص الفاطمية -٢ .آتاب األسرار في آيفية االستغفار فارسي -١: المؤلفات
 إثباتبرهان العباد في  - ٥ .الزيارات الجامعة إلحدىهو شرح فارسي برهان التجارة في تبيان الزيارة و -٤ .العظيم
  ).إراءة الطريق لمن يؤم البيت العتيق -٦ .المعاد

فهو الواعظ لألنام، ؛ أما مؤلف هذه األرقام، ومصنف ذلك الكالم: (... وقد ترجم له أخوه محمد سلطان المتكلمين قائًال
والمؤيد بتأييد اإلمام، ذخر الشريعة، وفخر الشيعة، قبلة الخليقة، وقدوتهم في والمتعظ من األحكام، مروج اإلسالم، 

الحقيقة، المفسر الكريم، والمحدث العليم، البحر الزاخر، والحبر الماهر، نقطة دائرة المفاخر، موالنا الحاج مال محمد 
جتهد الجليل المرحوم المبرور مال محمد ، ابن العالم النبيل والم، والمازندراني أصًالباقر الواعظ الطهراني مولدًا

من الهجرة النبوية، وتوفي  ١٢٥٥فولد في سنة ؛ وأما عمره الشريف. - طاب ثراهما وجعل الجنة مثواهما  - إسماعيل 
 -في المشهد الرضوية  ١٣١٣بمرض اإلستسقاء عند طلوع الفجر يوم الجمعة إحدى وعشرين من شهر ربيع المولد 

  .١٦ص  ١ج :الخصائص الفاطمية...) وتحية  على ساآنها ألف سالم
 .٤٩٨ص  ٢ج :الخصائص الفاطمية -٣
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 وعبد مسلم بن الذبال عن أمحد٬، بن سليمان عن اهلمداين٬، صاحل بن حممد عن ٬،]اخلليلي[
 مسعت: يقول  النيب راعي سلمى أبا مسعت: قال ٬،سالم عن ٬،جابر بن يزيد بن الرمحان
 الرسول آمن: "ثناؤه جل العزيز قال السماء إىل يب أسري ليلة مسعت(: يقول  اهللا رسول

: قلت ؟ المتك خلفت من حممد يا صدقت: قال" واملؤمنون: "قلت" ربه من إليه انزل مبا
  .)١( )احلديث...  رب يا نعم: قلت ؟ طالب أيب بن علي: قال خريها٬،

أمحد بن حممد بن [٬، و]علي بن سنان املوصلي[فشهادته بصحة السند يستلزم كون 
واحد ضعيف ̧يحكم  ن السند٬، والسند إذا كان فيه راوأل�ما جزء م ؛٬، عنده من الثقاة]اخلليل

٬، كما هو معلوم عند إثباتعلى مجيع السند بالضعف حىت لو كان بقية رجاله كلهم أئمة ثقاة 
  .أهل الدراية

 السيد ذكره وأيضا٬ً، ٥٨٤ص ١الرواة ج يف كتابه جامع األردبيلي علي حممد ذكرهوقد 
  .٢٤٥ص ١ج املقال طرائف يف كتابه الربوجردي علي

ـ  شيعي٬، كامل٬، حسن؛ أي ̧يحتج حبديثه٬، بل ثقة؛ حسب  ]علي بن سنان املوصلي[إذن ف
٬، ومعتمد عليه حسب مباين العالمة احللي وبعض األعالم )رمحه اهللا(ما أفاده الكنجوري 

  .املتقدمني٬، لعدم ورود ذم فيه أبداً

  :احلسني بن علي
٬، )رمحهما اهللا تعاىل(والد الشيخ الصدوق  هو علي بن احلسني بن موسى بن بابويه القمي

ـ  وهو كثرياً ذلك  إىل٬، و)٢( واألحاديثيف كتب الرجال  جمرداً) علي بن احلسني(ما يعرب عنه ب
إن املوجود يف كتب : (... يف خامتة املستدرك حيث قال) رمحه اهللا تعاىل(نبه املريزا النوري 

 أو علي بن بابويه٬، علي بن احلسني: وهلماألحاديث والرجال التعبري عن والد الصدوق بق
(...)٣(.  

                                                            

 .٢٦٢ – ٢٦٠ص ٣٦ج: األنواربحار  -١

  .شاء اهللا تعالى إنوسيأتي مزيد من البحث في الملحق في نهاية الكتاب  -٢
 .٣١٦ص ١ج: الميرزا النوري –خاتمة المستدرك  -٣
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أن ابن قولويه املذكور يروي عن : (... اجلزء الثالث من خامتة املستدرك وذُكر يف هامش
  .)١(...)  "رمحه اهللا"علي بن احلسني٬، الذي هو ظاهر يف كونه والد شيخنا الصدوق 

هم من نفس الطبقة أي من والبزوفري وعلي بن احلسني القمي وعلي بن سنان املوصلي 
وعلي  ٬،ن البزوفري معاصر للحسني بن روحأل ؛Xاملهدي  لإلمام املعاصرين للغيبة الصغرى

حممد  بن وبقي حياً إىل سفارة علي Xبن احلسني القمي ممن عاصر اإلمام العسكري 
ـ ق٬، سنة تناثر النجوم٬،  ٣٢٩السمري وتويف سنة  علي بن سنان املوصلي العدل فقد  وأماه

وعمه جعفر بعد وفاة احلسن  Xقصة حدثت مع اإلمام املهدي  أبيهروى عن 
  .Xالعسكري

يف غاية الوثاقة والعدالة ومن أكرب أعالم الشيعة يف  وعلي بن احلسني بن بابويه القمي يعد
  :وسي له٬، ويف املقام اذكر ترمجة النجاشي والطXالغيبة الصغرى لإلمام املهدي 

  :٬، قائال٬٦٨٤ً، برقم ٢٦٢ – ٢٦١رجال النجاشي ص

بن بابويه القمي أبو احلسن٬، شيخ القميني يف عصره٬،  :علي بن احلسني بن موسى(
رمحه (كان قدم العراق واجتمع مع أيب القاسم احلسني بن روح . ومتقدمهم٬، وفقيههم٬، وثقتهم

 ٬، يسأله أن يوصل لهجعفر بن األسودلك على يد علي بن وسأله مسائل مث كاتبه بعد ذ )اهللا
قد دعونا اهللا لك بذلك٬، وسترزق : "فكتب إليه. ويسأله فيها الولد Xب رقعة إىل الصاح

  .وأبو عبد اهللا من أم ولد فولد له أبو جعفر. "ولدين ذكرين خريين

نا ولدت بدعوة : "مسعت أبا جعفر يقول: د اهللا احلسني بن عبيد اهللا يقولوكان أبو عب
  .٬، يفتخر بذلك"X األمرصاحب 

كتاب التوحيد٬، كتاب الوضوء٬، كتاب الصالة٬، كتاب اجلنائز٬، كتاب : له كتب٬، منها
٬، كتاب اإلخواننوادر٬، كتاب املنطق٬، كتاب  اإلمالء٬، كتاب اإلمامة٬، والتبصرة من احلرية

اب التفسري٬، كتاب النكاح٬، ٬، كت وهي الرسالة إىل ابنه   لشرائع ٬، كتاب االنساء والولدان
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كتاب قرب اإلسناد٬، كتاب التسليم٬، كتاب الطب٬، كتاب املواريث٬،  ٬،كتاب مناسك احلج
  .كتاب املعراج

 مروان أخربنا أبو احلسن العباس بن عمر بن العباس بن حممد بن عبد امللك بن أيب
ان قدم بغداد سنة مثأخذت إجازة علي بن احلسني بن بابويه ملا : قال )رمحه اهللا(الكلوذاين 

  .وعشرين وثالمثائة جبميع كتبه

   .ى السنة اليت تناثرت فيها النجوم٬، وهاحلسني سنة تسع وعشرين وثالمثائةومات علي بن 

ي بن حممد كنا عند أيب احلسن عل: مسعنا أصحابنا يقولون: من أصحابناوقال مجاعة 
هو " :فقيل له". بن بابويه) نيحس(بن احلسني  رحم اهللا علي: "فقال )رمحه اهللا(السمري 

  .انتهى) فجاء اخلرب بأنه مات فيه ٬،فكتب اليوم". إنه مات يف يومنا هذا: "٬، فقال"حي

  :٬، قائال٬٦١٩١ً، برقم ٤٣٢رجال الطوسي ص

احلسني بن موسى بن بابويه القمي٬، يكىن أبا احلسن٬، ثقة٬، له تصانيف ذكرناها  علي بن(
فتت فيها الكواكب دخل مسعت منه يف السنة اليت ³ا: يف الفهرست٬، روى عنه التلعكربي٬، قال

  .انتهى) ٬، وذكران له منه إجازة جبميع ما يرويهبغداد فيها

در٬، مشهور كنار على علم٬، مورد ثقة٬، عدل٬، جليل الق ]علي بن احلسني[والنتيجة أن 
  .٬، غين عن التعريفXعناية اإلمام العسكري واإلمام املهدي 

  :اخلليل بن حممد بن أمحد
٬، )مستدركات علم رجال احلديث(ذكره الشيخ علي النمازي الشاهرودي يف كتابه 

  :قائالً ١٥٣٢برقم

الشيخ عن علي بن طريق  ٬، وقع يفمل يذكروه: بن حممد بن اخلليل أبو عبد اهللا أمحد(
لي٬، ٬، عن عمه احلسني بن عجعفر بن حممد املصري ٬، عناملوصلي٬، عن علي بن احلسني٬، عنه

٬، ١٣٥ص ٬٩، ومتامه فيه ج٢٣٧ص ١٣كمبا ج). صلوات اهللا عليه(الصادق  ٬، عنعن أبيه
٬، كما يكون املصري جعفر بن أمحد لكن فيه عن. مثله ٢٦٠ص ٬٣٦، وج١٤٧ص ٥٣وجد ج
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٬، عن عمه احلسن بن علي مثله عن جعفر بن أمحد املصري ١٠٤الشيخ صيف املصدر يف غيبة 
 وأمسائهم وفضائلهم فهي) صلوات اهللا عليهم(النص على األئمة االثين عشر  ويف هذه الرواية

  .تفيد حسنه وكماله

خر عن علي بن سنان املوصلي العدل٬، عن أمحد بن حممد بن بسند آ ١٠٣ويف الغيبة ص
٬، ورواه عن النص عليهم وأمسائهم وفضائلهم احل اهلمداين رواية يف٬، عن حممد بن صاخلليل

  .٢١٦ص ٬٣٦، وجد ج ١٢٥ص ٩يف كمبا ج مقتضب األثر ¯ذا اإلسناد كما

عن علي بن حممد بن  ٬،عن جعفر بن حممد العلوي العريضي٬، عنه وروى الصدوق بإسناده
 ٬٦٨، وجد ج١٢٢كتاب اإلميان ص .زي حديث الفواطم يف فضائل الشيعةجعفر األهوا

  . )١( انتهى) ٧٦ص

 باقر حممد الشيخ ه٬، بل ينص عليها٬، ما أفاد]أمحد بن حممد اخلليل[ومما يؤيد وثاقة 
أمحد بن [٬، حيث نص على تصحيح سند رواية فيه الفاطمية اخلصائص يف كتابه الكجوري
٬، وقد تقدم ذكر كالم الكجوري وما يتعلق به يف ترمجة علي بن سنان املوصلي٬، ]حممد اخلليل

  .لإلعادةفال داعٍ 

ـ  شيعي٬، كامل٬، حسن؛ أي حيتج حبديثه٬، بل ثقة؛  ]أمحد بن حممد بن اخلليل[إذن ف
ومعتمد عليه حسب مباين العالمة احللي وبعض  ٬،)رمحه اهللا(حسب ما أفاده الكنجوري 

  .األعالم املتقدمني٬، لعدم ورود ذم فيه أبداً

  :املصري أمحد بن جعفر
٬، برقم )مستدركات علم رجال احلديث(يف كتابه  كره الشيخ علي النمازي الشاهروديذ
  :قائالً ٢٥٣٣،٬
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٬، عن موالنا أبيه روى عن عمه احلسن بن علي٬، عن. مل يذكروه :جعفر بن أمحد املصري(
 رواية ١٠٤صلوات اهللا عليه وروى عنه أمحد بن حممد بن اخلليل كما يف غط ص الصادق

  . )١( انتهى) وفضائلهم شريفة يف النصوص على األئمة االثين عشر صلوات اهللا عليهم وأمسائهم

  : الًئ٬، حيث قا٨٢ص ٤ج أعيان الشيعةوذكره السيد حمسن األمني يف 

املصري ويعرف بابن  علي بن بيان بن زيد بن سيابة أبو الفضل الغافقي جعفر بن أمحد بن(
  .٣٠٤تويف يف حدود  .أيب العالء

وأظنه مات  ٣٠٤وسنة     ٢٩٩قال ابن عدي كتبت عنه مبصر سنة : يف ميزان االعتدال
الكالعي أبو حممد الدمشقي التنيسي وسعيد بن  فيها فحدثنا عن أيب صاحل وعبد اهللا بن يوسف

  .موضوعة كنا نتهمه بوضعها بل نتيقن ذلك وكان رافضياً  ومجاعة بأحاديثعفري

٬، مث قال ابن عدي وعامة ..... يضع احلديث كان رافضياً :فقال وذكره ابن يونس
دعاويه على قوم مل يلحقهم يف وضع مثل هذه األحاديث  أحاديثه موضوعة وكان قليل احلياء يف

رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وكانت عنده عن حيىي بن يشبه كالم  الركيكة وفيها ما ال
  .انتهى ٬،باطيل ووصفه ابن يونس باملاسحمستقيمة لكن يشو¯ا بتلك األ بكري أحاديث

وأمثاله وال أعجب  تكذيبهم له لروايته مثل حديث حمبك حميب اخل وحديث الفراعنة :أقول
انتهى  )تشبه كالم رسول اهللا  أو المن رد األحاديث باحلدس والتخمني بكو�ا ركيكة 

  .األمنيكالم السيد حمسن 

  .وال خيفى أن السيد حمسن األمني قد رد على تضعيف العامة ألمحد املصري متعجباً

  :١٣٩ص ٢٣الذهيب ج   تاريخ اإلسالم 

٬، رافضي كذاب: أبو الفضل الغافقي املصري .جعفر بن أمحد بن علي بن بيان: (قال
ثنا عن أيب صاحل كاتب الليث٬، وعثمان بن صاحل كاتب ابن وهب٬، حد: (قولهإىل ....... 
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. عبد اهللا بن يوسف بأحاديث موضوعة٬، كنا نتهمه بوضعها٬، بل نتيقن ذلك٬، ووسعيد بن عفري
  .انتهى) وكان رافضياً

أو يروي فضائلهم  البيت  ألهلالعامة يكذبون كل من يتشيع  أبناء أنال خيفى : أقول
ل لتشيعه هو العامة لرج أبناءفتضعيف  إذنويتهمونه بالوضع والبدعة واالحنراف٬،  وكراما³م٬،

رغم كل الصعاب  البيت  بأهل٬، ويدل ذلك على واليته ومتسكه يف احلقيقة توثيق له
من يعرف أو يتهم بالتشيع ال  أنواملخاوف اليت كانت تترتب على ذلك حبيث وصل احلال إىل 

  .اخل.... يكاد يسلم على نفسه وماله

منهم جابر بن يزيد اجلعفي٬، الذي تواترت  األئمة  أصحابص لåالعامة ضعفوا ̧خ فأبناء
  .أمثالهبنوادر من  إالالروايات يف بيان علو مقامه ومسو مرتلته حبيث مل تتمخض الدنيا 

محد بوضعها٬، واليت هي شرف أالعامة جعفر بن  أبناءحد الروايات اليت يتهم أمث هاك 
فضل آل  وأحاديثفيه الشاهر لتشيعه  ئمته يف زمن عزَّودليل على وثاقته وشدة حبه أل يهالراو

  :العامة أبناءومن مصادر  كاآليت٬، والرواية حممد 

  :١٢٧ص ٥عبد اهللا بن عدي جلالكامل 

ثنا أبو إبراهيم إمساعيل بن إسحاق  ٬،حدثنا جعفر بن أمحد بن علي بن بيان الغافقي: (قال
عن زاذان بن  ٬،عن أيب هاشم الرماين ٬،ثنا أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي ٬،الكويف األنصاري

ي بن رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضرب فخذ عل :قال ٬،عن سلمان الفارسي ٬،عمر
ومبغضك مبغضي ومبغضي  ٬،حمبك حميب وحميب حمب اهللا": أيب طالب وصدره ومسعته يقول

  .انتهى) وهذا احلديث ¯ذا اإلسناد باطل وكنا نتهم بن أمحد بن بيان ¯ذا" مبغض اهللا

البيت  أهلمحد املصري هي عني احلق وقد روي عن أجعفر بن ¯ا وهذه الرواية اليت ظلموا 
يف ) رمحه اهللا(٬، واليكم ما رواه الشيخ الصدوق العشرات أو املئات بنصها أو مضمو�ا عيناً

 ٬، فإين رأيت رسول اهللا يا زاذان٬، أحب علياً: قال يل سلمان: عن زاذان٬، قال...... :أماليه
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٬، ومبغضك مبغضي ومبغضي مبغض اهللا حمبك حميب وحميب حمب اهللا(: ضرب فخذه٬، وقال
"8"( )١(.  

٬، وذم الوامهني له بسبب تشيعه هو أعداءهفالرجل شيعي ومن الثابتني على تشيعه رغم  إذن
  :كمال له ووثاقه٬، كما قال الشاعر

  ين كاملأفهي الشهادة يل ب*  * *مذميت من ناقص  أتتك وإذا

العامة برواة الشيعة هو دليل على  أبناءطعن  أن على )رمحه اهللا(وقد نص املريزا النوري 
من مناسبات كثرية  مستفاداً) مستدرك الوسائل(كما ذكر عنه يف مقدمة حتقيق كتاب  وثاقتهم٬،

  :احتج ¯ا املريزا النوري يف كتابه هذا٬، واليكم نص كالم التقدمي

ن من أل ؛على وثاقتهم طعن أهل السنة برواة الشيعة دليالً   أي املريزا النوري    عده  ٥(
تضعيف العامة إياه وعده من  جاللة الراوي الشيعي وأمانته وشدة مالزمته ألهل البيت  آية

  .)٢() وكثري غريه) ٤٧٩(غالة الشيعة٬، كما يف 

  :يف ترمجة حبر السقا اآليتحد املواطن اليت نص فيها املريزا النوري إىل هذا املعىن هو أو

  .)٣( )وتضعيف العامة إياه....  وثاقته أيضاًويشري إىل : إىل قوله: ... وإىل حبر السقا: (قال

  :العامة لتشيعه مضعفه الذينحد أقال احملقق الداماد يف الدفاع عن  وأيضاً

بالتشيع مع  إياهجاللة الرجل وصحة حديثه تضعيف العامة  آية أنومن املتقرر (..... 
  .)٤( )اعترافهم جباللته

أو  البيت  أهلبسبب ما يرويه يف فضل  إالمحد أوالعامة مل ينقموا على جعفر بن 
كما نقله  أحاديثهيف غري ذلك فقد اعترفوا باستقامة  وإالروايته ملا خيالفهم وخيالف مذهبهم٬، 

  :ابن حجر يف لسان امليزان عن ابن عدي

                                                            

 .٣٥٢ص :األمالي للشيخ الطوسي -١
 .مقدمة التحقيق ٧٢ص ١ج :الميرزا النوري -خاتمة المستدرك  -٢
 ١٧٩ – ١٧٨ص ٤ج :الميرزا النوري -خاتمة المستدرك  -٣

 .٢١١ – ٢١٠ص ١ج :للكلباسي - سماء المقال في علم الرجال -٤
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وكانت عنده عن حيىي بن بكري أحاديث مستقيمة لكن  ...........مث قال ابن عدي (
  .انتهى )١( )يشو¯ا بتلك األباطيل

: Xاليت يزعمو�ا هي روايته قول الرسول يف حق أمري املؤمنني  األباطيلحد تلك أو
  )."8"٬، ومبغضك مبغضي ومبغضي مبغض اهللا حمبك حميب وحميب حمب اهللا(

  .باهللا العلي العظيم إالال حول وال قوة ف

 هشيعي٬، ثبت٬، صلب٬، بل حسن؛ حسب ما أفاد ]جعفر بن أمحد املصري[والنتيجة أن 
ومعتمد عليه حسب مباين العالمة احللي وبعض الشيخ النمازي يف ترمجة اخلليل واملوصلي٬، 

األعالم املتقدمني٬، لعدم ورود ذم فيه أبدا٬ً، بل ثقة على ما أفاده بعض العلماء٬، من اعتبار 
ثاقته وصحة حديثه٬، كما نبه على ذلك و إىلالعامة يف راوٍ لتشيعه٬، إشارة  أبناءتضعيف وطعن 

  . املريزا النوري واحملقق الداماد٬، كما تقدم بيانه

  :علي بن )احلسني (  احلسن
واللقب أو  األبتصحيف٬، بدليل احتاد ) احلسن( أن وأكيدهو احلسني وليس احلسن 

بل ميكن معاصرته حىت  ٬X، وكذلك الطبقة٬، فهو من معاصري اجلواد )املصري(النسبة وهي 
  :٣٥١٢برقم  ٬٧، جكما جاء عن احملقق اخلوئي للرضا واهلادي 

أن علي بن قادم تويف سنة : عن ابن حجر: أقول : ...علي أبو عبد اهللا املصريسني بن احل(
٬، ولعله عاصر الرضا Xكون ممن عاصر اجلواد ٬، ي٬، أو قبلها٬، وعليه فاحلسني بن علي٢١٣

  .)٢() ٬، أيضاً)السالمعليهما (اهلادي و

 موصوفاًاحلسن بن علي  ومل يرد ذكر ال يف الروايات وال يف كتب الرجال لشخص باسم
وكذلك ذكر سند الوصية يف بعض الكتب  ٬،أو ما يوحي إىل ذلك نه سكن مصرأباملصري أو 

  .١٤٨ – ١٤٧ص ٥٣جللعالمة ا¶لسي  األنواركما يف حبار  )احلسني بن علي(بلفظ 

                                                            

 .١٠٩ص ٢ج :البن حجر - لسان الميزان -١

 .٤١ – ٤٠ص ٧ج :للسيد الخوئي - معجم رجال الحديث -٢
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مما يؤيد صدور ) اإلمامة(صاحب كتاب معتمد يف  ياحلسني بن عل أنأضف إىل ذلك 
كما نص على ذلك النجاشي واخلوئي وغريهم٬،  يف موضوع اإلمامة٬، أل�ا ؛الوصية عن كتابه

  :قال يف تعداد الكتب املعتمدة إذكالم السيد هاشم البحراين  اآلنواذكر 

فقد صنف فيها علماؤنا املتقدمون ومشاخينا  وأما مسألة إمامة األئمة االثين عشر (
املتأخرون٬، وصنفوا يف دالئلهم ومعاجزهم مما هو مذكور يف فهارس الرجال مما هو مشهور 

من ذلك ممن صنف يف ذلك من علمائنا املتقدمني  بينهم ومعلوم عندهم٬، وأنا أذكر هنا بعضاً
هم ومن يقرب منهم من الصدر ومعاشري من أصحاب الدراية والرواية من أصحاب األئمة 

كتاب اإلمامة للشيخ الثقة املتكلم أيب عبد اهللا    ١٦: (إىل قوله: ..... األول من علمائنا
  .)١() احلسني بن علي املصري

وأمثال  )احلسن بن علي(وليس ) احلسني بن علي(امسه  أنومبا تقدم ال ميكن التشكيك يف 
هذا التصحيف كثرية يف الكتب وخصوصاً كتب الشيخ الطوسي٬، أي تبديل احلسني باحلسن 

  .وبالعكس أيضا٬ً، وقد اثبت ذلك احملقق اخلوئي يف معجمه يف موارد كثرية يصعب حصرها

 أو٬، فهم عائلة ̧ينبسون )محد املصريأجعفر بن (ك اشتراكه مع ابن أخيه وكذلك يؤيد ذل
ـ    ).صريامل(̧يلقبون ب

  : كاآليتوترمجته 

  :]١٥٥[رقم  ٦٦رجال النجاشي ص

٬، ومسع من علي بن قادم متكلم ثقة٬، سكن مصر :احلسني بن علي أبو عبد اهللا املصري(
كتاب اإلمامة والرد على احلسني بن : له كتب٬، منها .سلمة ونظرائهم وأىب داود الطيالسي وأيب

  .انتهى) علي الكرابيسي

رقم  ١٥٦ص ٣خ علي النمازي الشاهرودي جلشيلمستدركات علم رجال احلديث 
٤٤٨١:  

                                                            

 .٣٣ – ٣١ص ١ج: مدينة المعاجز -١
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وله . وال خالف فيه. قاله النجاشي. متكلم ثقة :سني بن علي أبو عبد اهللا املصرياحل(
أو قبله كما عن  ٢١٣و مات علي بن قادم سنة . امة مسع من علي بن قادم وغريهكتاب اإلم
  .انتهى) ابن حجر

ـ  شيعي٬، ثقة٬، متكلم٬، معتمد عليه٬، صاحب كتب وتصانيف  ]علي بن احلسني[إذن ف
  .معتربة

  :)والد احلسني بن علي املصري( بن سيابة زيد بن بيان بن علي

 أ�اجيري فيه ما جرى يف رواة الوصية على ما ذكره على النمازي الشاهرودي من   ١
  .عن أمور أخرى كرواية األجلة وغريها فضالً .فتأمل. تدل على حسنهم وكماهلم

٬، والذين رجح بعض العلماء الكبار وأصحابه Xنه من الرواة عن اإلمام الصادق إ  ٢
ما خرج  إالالوثاقة  Xالصادق  أصحابيف  األصل نإ ٬، أيمن ثبت ضعفه إال وثاقتهم مجيعاً

 ):خليد(بدليل٬، كما ذكر ذلك احلر العاملي يف أمل اآلمل٬، قائالً يف ترمجة 

 ؛يداًإال من ثبت ضعفه مل يكن بع Xوتوثيق أصحاب الصادق ) خليد(ولو قيل بتوثيقه (
قد " إعالم الورى"٬، والطربسي يف "معامل العلماء"٬، وابن شهر آشوب يف "اإلرشاد"ن املفيد يف أل

واملوجود منهم يف مجيع كتب الرجال واحلديث٬،  Xالف من أصحاب الصادق وثقوا أربعة آ
وذكر العالمة وغريه أن ابن عقدة مجع األربعة آالف املذكورين يف . ال يبلغون ثالثة آالف

  .)١() كتب الرجال

وقال الشيخ علي النمازي الشاهرودي عن توثيقات الشيخ املفيد وغريه ألصحاب الصادق 
X) : وهذه التوثيقات ال تكون أقل من توثيقات ابن قولويه رجال كتابه٬، والقمي رجال

إال  Xاألصل الوثاقة يف أصحاب الصادق : فيمكن أن يقال. تفسريه٬، والطربي رجال كتابه
  .)٢( )من خرج بالدليل٬، كما يقال يف رجال ابن قولويه والقمي

                                                            

 .٨٣ص ١ج :أمل اآلمل -١
 .٦٤ص ١ج :مستدرآات علم رجال الحديث -٢
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رواة الوصية كلهم شيعة٬، وبعض علماء الرجال  أنالثابت من كالم الشيخ الطوسي   ٣
من نص على ضعفه٬، كما ذكر  إاليف رواة الشيعة هو الوثاقة  األصل أنإىل  ونالكبار يذهب

مجع ٬، بل نسب ذلك القول إىل عن العالمة احللي يف عدة مواطن يف معجمه ذلك احملقق اخلوئي
  :اذكر بعضها املتقدمني٬، أكابرمن 

ومل ينص علماؤنا ... : .هللاأمحد بن إمساعيل بن مسكة بن عبد ا: يف ترمجةقال العالمة احللي 
  .)١( )روايته مع سالمتها من املعارض ٬، فاألقوى قبولعليه بتعديل٬، ومل يرو فيه جرح

  :وعلق احملقق اخلوئي على كالم العالمة احللي قائالً

ي على أصالة العدالة يف كل إمام )قدس سره(هذا الكالم صريح يف اعتماد العالمة : أقول(
٬، من عدة من األكابر تظهرناه سابقا٬ً، واسما نسب ذلك إىل مجاعة من الفقهاء٬، كمل يثبت فسقه

٬، وهذا ال غرابة فيه من العالمة بعد صدوره من غريه من )سالمة(ترمجة إبراهيم بن سالم يف 
  .)٢() األكابر

من أصحابنا على  ألحد أقفومل  : (.....مهاش إبراهيم بن وقال العالمة احللي يف ترمجة
  .)٣()قول يف القدح فيه٬، وال على تعديله بالتنصيص٬، والروايات عنه كثرية٬، واألرجح قبول قوله

صرح بذلك . مة يعتمد على من مل يرد فيه قدح٬، ويصححهأن العال(.... : قال اخلوئيو
  .)٤( ......)يف ترمجة أمحد بن إمساعيل بن مسكة 

اية شخص ال يدل على ما عرفت من أن اعتماد القدماء على رو: أوالً : (اخلوئيوقال 
  .)٥() ٬، اليت ال نبين عليهات من بناء ذلك على أصالة العدالة٬، وذلك ملا عرفتوثيقهم إياه

                                                            

 .٦٦ص :خالصة األقوال -١
 .٥٨ – ٥٧ص ٢ج: معجم رجال الحديث -٢

 .٤٩ص: األقوالخالصة  -٣
 .٢٧٨ص ١ج: معجم رجال الحديث -٤
 .١٢٢ص ٣ج: معجم رجال الحديث -٥
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٬، ويعتمد عليه٬، والكشي٬، يروي عنه كثرياً. .......: جربئيل بن أمحد: (وقال اخلوئي
ال يدل على  ٬،رجل٬، أن اعتماد القدماء على ولكنك عرفت غري مرةويروى ما وجده خبطه٬، 
  .)١() ٬، الحتمال أن يكون ذلك من جهة بنائهم على أصالة العدالةوثاقته وال على حسنه

إليه ضعيف إال أن طريق الصدوق  .........: عيسى بن عبد اهللا اهلامشي: (وقال اخلوئي
٬، ولعله من جهة بنائه على العالمة قد صحح الطريقهول٬، ولكن ٬، فإنه جممبحمد بن أيب عبد اهللا

  .)٢( )أصالة العدالة

٬، فهو حمكوم أصالًمل يرد فيه تضعيف أو ذم    والد احلسني بن علي   وعلي بن بيان 
ض علينا رأي واجتهاد اخلوئي٬، يفر أنبالوثاقة من قبل كثري من العلماء الكبار٬، وال ميكن ألحد 

خنتار من نريد٬، بل لعل اختيار رأي  أنحنتكم إىل كالم علماء الرجال فلنا  أن أردنان إبل 
شترط يف ٬، أي هم أدرى مبا ̧يمن زمن املعصومني  األقلالقدماء هو املتعني لقر¯م على 

ما  أو متطابقة مع ةوخصوصاً أقواهلم اليت هي قريب عتمد على روايته وقبول نقله٬،الراوي لكي ̧ي
   .بغض النظر عن دقة وصحة توثيقا³م أو تضعيفا³م ٬،أوصى به املعصومون

حد من رواة الوصية لعدم ورود أي ذم أجيزم بضعف  أنحد أ أليوعلى ما تقدم ال ميكن 
٬، وتوثيق بعض العلماء لعموم وأوثقهمل العلماء فيهم جَّأإىل ذلك وجود  أضف٬، أصالًفيهم 

  .تقدم ذكر ذلك كما) رمحه اهللا تعاىل(سند الوصية كاملريزا النوري 

أو  من توثيق أدقمن املتأخرين هو  وأمثالهتوثيق الشيخ علي النمازي  أننه ال خيفى إمث 
االجتهادي بل حىت النقلي٬، وذلك  تضعيفهم النجاشي والشيخ الطوسي٬، وخصوصاً تضعيف

   وأمثاهلمالنجاشي والطوسي     حاطة مبا جاء عن املتقدمني وغريهمإن املتأخرين على أل
يف علماء ٬، ومل يقتصروا فقط على تزكية وتضعمنها األرجحوعرفوا  األقوالوقارنوا بني 

ن إاخل٬، ف... لئت باالشتباه واخلطأ والتناقض النجاشي والطوسي الذين ̧م كتب بعكس الرجال٬،
ترتلنا واعتربنا التوثيقات كحجة يف قبول الروايات فقبول توثيقات الشيخ النمازي الشاهرودي 

ن وال يستعجلون يف قودقي أ�مالحظنا  إذا وخصوصاً وأرجح أوىل وأمثاهلماواملريزا النوري 
يعتمدون على  أ�مهم من ذلك ٬، واألبعد تأمل وتتبع إال األقوالالطعن والتضعيف وال يتبعون 

                                                            

 .٣٥٣ – ٣٥٢ص ٤ج :معجم رجال الحديث -١
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أو قل إن  ٬، على كالم األئمة كالم أحد ما رجحوا أ�م أجد٬، ومل ا جاء عن األئمة م
ليس كل من  أيضاًتطمئن٬، ولكن  أنويف هكذا �ج ميكن للنفس  هذا الغالب على منهجهم٬،

  .ال تقبل روايته٬، كما تقدم نقل ذلك عن األئمة أنفسهم  ذمه األئمة 

شيعي٬، حسن؛ حسب ما أفاده النمازي يف ترمجة  ]الثقةعلي والد احلسني [والنتيجة أن 
ومعتمد عليه حسب مباين العالمة احللي وبعض األعالم املتقدمني٬، لعدم ورود  اخلليل واملوصلي٬،

٬، والشيخ النمازي )خليد(٬، بل ثقة على ما استقربه احلر العاملي يف ترمجة ذم فيه أبداً
  . ٬، كما تقدم بيانهXألنه من أصحاب اإلمام الصادق  ؛الشاهرودي

٬، ولعنة اهللا له األئمة واملهديني وسلم تسليماًآواحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على حممد و
وناكري وصاياهم إىل يوم الدين٬، وسيعلم الذين ظلموا آل حممد أي منقلب  أعدائهمعلى 

  .ينقلبون والعاقبة للمتقني

  :االثنني توفيقه٬، صبيحة يوممت االنتهاء من كتابة هذه الصفحات بفضل اهللا و
ـ ق ١٤٣٠/ األوىلأول مجادي    .م ٢٠٠٩/ ٤/ ٬٢٧،  ه

  الشيخ �اظم العقيلي



zאZאx

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  كثرياً تسليماًله األئمة واملهديني وسلم آاحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد و

 البيت  أهل أحاديثعلى مرض التشكيك واملراء واجلدل٬، وولعوا برد  املرتابون̧جبل 
وا من اهللا تعاىل وال من رسوله يوتضعيفها حبجج واهية ال متت إىل احلق بصلة تذكر٬، ومل يستح

الدين قبول و٬، وكأن اهللا تعاىل قد نصبهم ميزاناً ملعرفة  األطهاراملصطفى وال من عترته 
  .واحلق أو رفضه

وتوجيها³م يف كيفية التعامل مع ارثهم وروايا³م  البيت  أهلفقد نكبوا عن طريق 
لئت توقف فيه٬، واستبدلوا ذلك مبناهج موضوعة قد ̧معتمد على احلديث أو ̧ياملقدسة٬، وكيف ̧ي

ايات العترة يف رد وتضعيف رو فأفرطوابالتناقض واخلطأ والسهو واالشتباه والقصور والتقصري٬، 
يبارزون اهللا تعاىل بعملهم هذا٬، حيث مل يوكل  إمنا أ�مالطاهرة بال ورع أو تقوى٬، متجاهلني 

  .هلم ذلك أبداً

عند وفاته٬،  رواية وصية الرسول حممد  إنوعلى أي حال فقد تفيهق الكثري بقوهلم 
وقدسيتها  عدة كتب تبني صحتها أصدرناقد  إننامع . ضعيفة وال ميكن االعتماد عليها

  .األخباريف كيفية التعامل مع  البيت  أهل٬، وحبسب منهج وأمهيتها

دفاعاً عن (٬، يف كتاب هلم صحتها حىت على وفق درايتهم ومنهجهم وأثبتنامث ترتلنا هلم 
ترتلنا هلم وفصلنا القول يف توثيق رجال سند رواية الوصية٬، يف كتاب  أيضا٬ً، وبعد ذلك )الوصية

وذكرنا توثيقات ومدح علماء الرجال لرواة الوصية سواء التوثيق الضمين أو ) للوصية انتصاراً(
  .التفصيلي

لم٬، فقد سَّقر أو ̧ي̧ي أنصاحب الرأي املسبق يف التكذيب والتشكيك٬، ال ميكن  أنومع 
 أنتصاعدت فقاعات املشككني واملرتابني٬، ليتمسكوا بكل وهم مهما كان ضعيفا٬ً، عسى 
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٬، ليشاركوا عمر بن اخلطاب يف الناس عن التصديق بوصية الرسول حممد  إبعاديستطيعوا 
  .من كتابتها لعامة الناس االعتراض عليها وعلى حجيتها٬، عندما منع رسول اهللا 

الوارد يف سند ] علي بن احلسني[فتشدق بعض من ال يبصر الشمس وان كانت بكفه٬، بأن 
علي بن احلسني بن بابويه [٬، جمهول٬، وليس هو الوصية والذي يروي عنه علي بن سنان املوصلي

  ] !!!القمي

عن اجلد  جمرداً] علي بن احلسني[اسم  إطالققد ذكرنا قول املريزا النوري بأن عند  إننامع 
  ].علي بن احلسني بن بابويه القمي[أو اللقب أو النسبة ينصرف إىل 

ويه القمي بعلي بن سنان املوصلي معاصر لعلي بن احلسني بن با أنإىل ذلك  أضف
من  ]علي بن احلسني[اسم  وإطالق٬، Xاملهدي  لإلماموكالمها عاشا يف الغيبة الصغرى 

لقيدوه بقيد اللقب أو ما  وإالشرف مصاديقه يف هذه الفترة٬، أو أفضلينصرف إىل  أنالطبيعي 
 يف] علي بن احلسني بن بابويه[ أناالسم٬، ومن املعلوم واملشتركني معه ب أمثالهشابه ليميز عن 

هم٬، ليسهم وفاضلهم واملقدم عيبأنه شيخ القميني ورئ لك معروفاًذزمن الغيبة الصغرى وقبل 
٬، وقد راسل اإلمام )... يا شيخي: (خياطبه برسالته إليه بقوله Xاإلمام العسكري  إنحبيث 

خربه بأن سيولد أو لهعو له بالولد٬، وقد دعا يد أنعن طريق احلسني بن روح يف  Xاملهدي 
  .٬، وقد ولد له الشيخ الصدوق وغريه من الذريةصاحلاً له ولد يكون عاملاً

 بالفضل والشهرة ¯ذا االسم ويف نفس هحد يساوي ابن بابويه أو يزيد عليأفال يوجد 
  .عندما يذكر جمرداً ]علي بن احلسني[الطبقة لكي ينصرف إليه عنوان 

ـ  املتأخرينمع أن املعاصرين له أو املتقدمني عليه قليال٬ً، أو  علي [عنه كذلك٬، ممن يسمى ب
علي بن احلسني السعد [دأب أهل احلديث والرجال بتعريفهم بألقا¯م ونسبهم مثل ] بن احلسني

٬، ]علي بن احلسني املسعودي[وهو من الذين يروي عنهم ابن بابويه وليس العكس٬، و ] آبادي
ـ ...وهكذا ] بن احلسني املؤدب علي[و  ٬، والذي دأب أهل احلديث والرجال على تسميته ب
 ؛جمردا٬ً، هو ابن بابويه٬، وذلك الستغنائه عن التعريف جبد أو لقب أو نسبة] علي بن احلسني[

السامع  يف وقته٬، ينصرف ذهن] علي بن احلسني[ألنه مشهور ومعروف ومبجرد ذكر اسم 
  .رأساً إىل ابن بابويه القمي
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ومع كل ما تقدم سوف أفصل األمر أكثر لكي ال تبقى حجة حملتج وال عذر ملعتذر ولنلقم 
  :املعاندين حجراً فوق حجر٬، سيكون الكالم يف  نقاط

  :النقطة األوىل
مع مراعاة الراوي ] علي بن احلسني[لو راجعنا كتب احلديث للمتقدمني وتتبعنا عنوان 

واملروي عنه والطبقة لوجدنا أن هذا العنوان ال يذكر جمرداً عن اجلد أو اللقب أو النسبة وما 
٬، وعندما يذكر غريه فإنه يذكر مع جده أو لقبه ]علي بن احلسني بن بابويه القمي[شابه إال يف 

علي بن (و ) علي بن احلسني النحوي(و ) علي بن احلسني السعد آبادي: (مثل... أو نسبته 
  .وغريهم) علي بن احلسني بن فرج املؤذن(و ) احلسني بن هارون الدقاق

وهذا أكرب دليل على انصراف هذا االسم إليه عندما يذكر جمردا٬ً، وخصوصاً إذا عرفنا أن 
ألن رواية الوصية من مرويات الشيخ الطوسي    هذا ما اعتاد عليه الشيخ الطوسي يف أسانيده 

  :أكرب كتب الشيخ الطوسي لنعرف هذه احلقيقةولنبدأ اآلن يف تتبع أهم و   

  :كتاب ³ذيب األحكام  أوالً 

عن عبد اهللا بن  ٬،محد بن عليأعن حممد بن  ٬،علي بن احلسني: ٣٠٧ص ٨٩١ح ١ج  ١
  .اخل.... عن النضر بن سويد  ٬،الصلت

عن احلسني بن  ٬،محد بن عليأعن حممد بن  ٬،علي بن احلسني: ٣٣٨ص ٩٨٩ح ١ج  ٢
  .اخل... عن السكوين  ٬،يزيد

عن عبد اهللا بن  ٬،محد بن عليأعن حممد بن  ٬،علي بن احلسني: ٣٣٠ص ٩٦٥ح  ١ج  ٣
  .اخل... عن صفوان  ٬،الصلت

عن عبد اهللا  ٬،محد بن عليأعن حممد بن  ٬،علي بن احلسني: ٤٣٠ص ١٣٧٢ح ١ج  ٤
  .اخل... عن أمحد بن حممد بن أيب نصر  ٬،بن الصلت

عن عبد اهللا  ٬،د بن عليمحأعن حممد بن  ٬،بن احلسنيعلي : ٤٣١ص ١٣٧٦ح  ١ج  ٥
  .اخل... عن عبد اهللا بن املغرية  ٬،بن الصلت
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عن عبد اهللا  ٬،محد بن عليأعن حممد بن  ٬،علي بن احلسني: ٤٣٣ص ١٣٨٩ح ١ج  ٦
  .اخل... عن عبد اهللا بن املغرية  ٬،بن الصلت

عن عبد اهللا  ٬،محد بن عليأعن حممد بن  ٬،علي بن احلسني: ٤٤٠ص ١٤٢٣ح ١ج  ٧
  .اخل... عن ابن أيب عمري  ٬،بن الصلت

عن عبد اهللا  ٬،محد بن عليأعن حممد بن  ٬،علي بن احلسني: ٤٤٤ص ١٤٣٤ح ١ج  ٨
  .اخل... عن ابن بنت الياس  ٬،بن الصلت

عن  ٬،عن حممد بن أمحد بن علي بن الصلت ٬،علي بن احلسني: ٣١٦ص ٩٧٩ح ٣ج  ٩
  .اخل... عن احلسن بن علي  ٬،عبد اهللا بن الصلت

محد بن أعن حممد بن    جمرداً    وغري ذلك مخسة موارد تقريباً يروي فيها علي بن احلسني 
علي٬، وهو حممد بن أمحد بن علي بن الصلت شيخ الشيخ الصدوق٬، وقد فصل القول يف ذلك 

  .١٨ ص ٬١٠١٥٠، ورقم ١٦ص ١٠١٤٦رقم  ١٦راجع جاحملقق اخلوئي يف معجمه 

وقع ¯ذا العنوان يف ستة عشر ] حممد بن امحد بن علي[أن  وقد نص احملقق اخلوئي على
بل لعلهما يف االستبصار٬، وقد نص  مورداً وهي ما ذكر³ا قبل قليل ورمبا فاتين مورد أو موردان

مث بيَّن أن علي بن احلسني هذا هو ابن ] علي بن احلسني[نه روى عنه يف اجلميع أاخلوئي على 
  :احملقق اخلوئي بابويه القمي٬، واليكم نص كالم

  :١٦ص ١٦ج احلديث رجال معجم

 عشر ستة تبلغ الروايات من مجلة إسناد يف العنوان ¯ذا وقع: علي بن أمحد بن حممد(
. طالب أيب الصلت بن اهللا وعبد الصلت٬، بن اهللا وعبد يزيد٬، بن احلسني عن روى فقد. مورداً
 عن احلسني٬، بن علي عن بسنده٬، الشيخ روى مث. احلسني بن علي ذلك مجيع يف عنه وروى
 من احملتضرين تلقني باب ١،٬ج: التهذيب. الصلت بن اهللا عبد عن علي٬، بن أمحد بن حممد

... رجل معه وليس السفر يف ميوت الرجل باب ١،٬ج: واالستبصار .١٤٣٤ احلديث ٬،الزيادات
 ما والصحيح علي٬، بن أمحد ابن حممد بدل علي٬، عن أمحد بن حممد: فيه أن إال .٧١٩ احلديث

  .)اآليت الصلت بن علي بن أمحد بن حممد هو هذا: أقول. الروايات ساير بقرينة التهذيب يف
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  :يف مقام آخر وقال أيضاً

 عبد طالب أيب عن روى: الصلت بن علي ابن. القمي أمحد بن حممد: = أمحد بن حممد(
 طريقه يف املشيخة٬، يف الصدوق ذكره ٬،بابويه بن احلسني بن علي عنه وروى الصلت٬، بن اهللا
 اهللا رضي( أيب وكان: "الدين كمال خطبة يف )سره قدس( الصدوق وقال. أعني بن عيسى إىل
 عبد عمه عن روى". وعبادته وفضله وزهده وعمله٬، علمه يصف وكان ٬،)عنه( ي يرو) عنه
  ).٧( احلديث ٬،)١٧( ا¶لس: ا¶الس. احلسني بن علي عنه وروى الصلت٬، بن اهللا

 الصالة باب ٣،٬ج: التهذيب. احلسني بن علي عنه وروى الصلت٬، بن اهللا عبد عن روى
 احلديث ٬،األموات على التكبريات عدد باب ١،٬ج: واالستبصار .٩٧٩ احلديث ٬،األموات على

: والتهذيب اجلد٬، إىل النسبة باب من ولعله الصلت٬، بن أمحد بن حممد: فيه أن إال .١٨٣٥
 جنائز ترتيب باب ١،٬ج: واالستبصار .١٠٠٨ احلديث ٬،األموات على الصالة باب ٣،٬ج

 بن أمحد بن حممد عن ٬،بابويه بن احلسني بن علي: وفيه .١٨٢٥ احلديث ٬،والنساء الرجال
   .)١() الصلت

يف مجيع هذه املوارد هو ابن بابويه   جمرداً   ] علي بن احلسني[و¯ذا يتبني يقيناً بأن 
  ).رمحه اهللا(القمي والد الشيخ الصدوق 

  .اخل... عن حممد بن حيىي  ٬،علي بن احلسني: ٣٣٠ص ٩٦٧ح ١ج   ١٠

  .اخل... عن حممد بن حيىي  ٬،علي بن احلسني: ٣٣٩ص ٩٩٥ح ١ج   ١١

)٢( محد بن حيىيأعن حممد بن  ٬،علي بن احلسني: ١٩٥ص ٤٤٩ح ٣ج   ١٢
  . اخل...  

 ٬،اخلطاب أيب بن احلسني بن حممد عن ٬،احلسني بن علي :٤٦١ص ١٥٠٣ح ١ج   ١٣
 على البناء عن X موسى احلسن أبا سألت(: قال ٬،جعفر بن علي عن ٬،أسباط بن علي عن
 وال جتصيصه وال اجللوس وال عليه البناء يصلح ال: قال ؟ يصلح هل عليه واجللوس القرب

  ).تطيينه
                                                            

 .١٨ص ١٦ج :معجم رجال الحديث -١
وهو الصحيح بقرينة .. عن أحمد بن محمد بن يحيى  ،عن محمد بن يحيى ،علي بن الحسين: ولكن في الوسائل هكذا -٢

 .٣١١٦ح ٩٤ص ٣ج ):آل البيت(راجع وسائل الشيعة . سائر الروايات
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علي بن : بسندها ذكرها الشيخ الطوسي بعينها يف االستبصار ولكن هكذاوهذه الرواية 
مع بيان أن علي بن . اخل... عن حممد بن احلسني بن أيب اخلطاب  ٬،عن حممد بن حيىي ٬،احلسني

  :نص ما ذكره يف االستبصار إليكماحلسني هو ابن بابويه٬، و

  :٧٦٧ح ٢١٧ص ١ج االستبصار

 حممد عن ٬،حيىي بن حممد عن ٬،أبيه عن ٬،علي بن جعفر أيب عن "اهللا رمحه" الشيخ أخربين(
 احلسن أبا سألت: قال ٬،جعفر بن علي عن ٬،أسباط بن علي عن ٬،اخلطاب أيب بن احلسني بن

 وال عليه البناء يصلح ال: قال ؟ يصلح هل عليه واجللوس القرب على البناء عن X موسى
   .)١( العاملي عن حممد بن حيىيوكذلك نقلها احلر  .)تطيينه وال جتصيصه وال اجللوس

  .وغري ذلك موردين

وحممد بن حيىي هو العطار شيخ علي بن احلسني بن بابويه القمي٬، والذي يروي عنه كثرياً 
يف هذه الروايات إىل غري ابن بابويه وخصوصاً ] علي بن احلسني[فال ينصرف عنوان .. جداً 

  .تعاىلبعد مالحظة ما تقدم وما سيأيت إن شاء اهللا 

عن إبراهيم بن  ٬،عن عبد اهللا بن جعفر ٬،علي بن احلسني: ٤٤٧ص ١٤٤٧ح ١ج   ١٤
  .وغري ذلك موردين .اخل... مهزيار 

  .وعبد اهللا بن جعفر هذا هو احلمريي وهو شيخ علي بن احلسني بن بابويه

علي بن [وقد ذكر احلر العاملي نفس السند املتقدم ونفس الرواية مع التنبيه على أن 
  :نص احلر العاملي إليكمهو ابن بابويه القمي٬، و] سنياحل

  :٢٧٠٨ح ٤٨٦ص ٢ج) البيت آل( الشيعة وسائل

 ابن اهللا عبد عن ٬،  بابويه ابن يعين    احلسني بن علي عن بإسناده احلسن بن حممد(
 بن القاسم عن أيوب٬، بن فضالة عن مهزيار٬، بن علي أخيه عن مهزيار٬، بن إبراهيم عن جعفر٬،

                                                            

 .٣٤٢٦ح ٢١٠ص ٣ج :)آل البيت(راجع وسائل الشيعة  -١
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 كان وإن اجلنب٬، غسل مثل امليت غسل: قال ٬،X جعفر أيب عن مسلم٬، بن حممد عن بريد٬،
  .)مرات ثالث املاء عليه فرد الشعر كثري

جمردا٬ً، والذي يروي عن عبد اهللا بن جعفر يف كتب الشيخ الطوسي ] علي بن احلسني[إذن 
  .هو ابن بابويه القمي ال غريه

 عن ٬،موسى بن علي عن ٬،احلسني بن علي رواه ما فأما: ٤٥٣ص ١٤٧٧ح ١ج   ١٥
 يف به يبدأ جانب أله حيمل امليت سرير عن سألها إليه كتبت: قال ٬،احلسني عن ٬،حممد بن أمحد
 أيها من فكتب ؟ شاء اجلوانب أي من حيمل الرجل على خف ما أو األربع جوانبه من احلمل
  . شاء

علي بن [بابويه٬، فيكون وعلي بن موسى هذا هو الكمنداين وهو شيخ علي بن احلسني بن 
هنا هو ابن بابويه قطعا٬ً، بدليل نص بعض العلماء على ذلك عندما استدلوا بنفس هذه ] احلسني

 عن الصحيح يف روى بابويه ابن أن مع... ( :الرواية وسندها٬، اذكر منهم احملقق البحراين
 جانب أله حيمل امليت سرير عن يسأله X الرضا احلسن أيب إىل كتب أنه: "سعيد بن احلسني
 من :فكتب ؟ شاء اجلوانب أي من الرجل على خف ما أو األربع جوانبه من احلمل يف به يبدأ
  .)١() شاء أيها

 كتب أنه سعيد بن احلسني عن بإسناده احلسني بن علي بن حممد( :وأيضاً احلر العاملي قال
 من احلمل يف به يبدأ جانب أله حيمل٬، امليت سرير عن يسأله: X الرضا احلسن أيب إىل

  .)٢()شاء أيها من: فكتب ؟ شاء اجلوانب أي من حيمل الرجل على خف ما أو األربعة٬، جوانبه

.. أي الشيخ حممد الصدوق يرويه عن أبيه علي بن احلسني بإسناده إىل احلسني بن سعيد 
  .وهذا واضح بيِّن

علي بن احلسني بن وقد ذكر احملقق اخلوئي يف معجمه بأن علي بن موسى الكمنداين شيخ 
  ..)٣(عن علي بن موسى الكمنداين  ٬،ن الشيخ الصدوق يروي عن أبيهإبابويه٬، و

                                                            

 .٩٦ص ٤ج :الحدائق الناضرة -١
 .٣٢٧٣ح ١٥٥ص ٣ج :)آل البيت(وسائل الشيعة  -٢

 .٨٥٤٨ رقم ٢٠٥ص ١٣، و ج ٨٥٤٥رقم  ٢٠٢ص ١٣ج :راجع معجم رجال الحديث -٣
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موردا٬ً، ) ١١(جمرداً يف التهذيب عن سعد بن عبد اهللا يف ] علي بن احلسني[وروى    ١٦
وعن أمحد بن إدريس يف أربعة موارد٬، وكالمهما من مشايخ ابن بابويه القمي وهو يروي 

  .مع مالحظة ما تقدم..  هو ابن بابويه ال غري ]علي بن احلسني[عنهما كثريا٬ً، فيكون عنوان 

جمردا٬ً، وال يراد ¯ا ابن بابويه٬، وهي ] ي بن احلسنيعل[بقي أن نذكر األسانيد اليت جاء فيها 
جمردة لوجود قرينة تصرفها عن  وإما تركت] علي بن احلسن[ن الصحيح هو إإما تصحيف و

ألجل وجود القرينة الصارفة تركها جمردة٬، ) رمحه اهللا(وقد يكون الشيخ الطوسي .. ابن بابويه 
علي [ككون الراوي الذي يروي عنه ] بن بابويهعلي بن احلسني [أي إ�ا ال تكون مشتركة مع 

يروي عنه ابن بابويه إال بواسطة أو  جمرداً هنا ليس من مشايخ ابن بابويه أو ال] بن احلسني
  .واسطتني

عندما يذكر جمرداً يف طبقة ابن بابويه وراوياً ] علي بن احلسني[فتكون احملصلة أن عنوان 
٬، وأما غريه يف هذا احلال فال ]بن احلسني بن بابويه القميعلي [ال يراد منه إال ... عن مشاخيه 

  .يذكرون جمردون

  :واآلن نأيت على تلك املوارد

 ٬،عن أمحد بن أيب عبد اهللا ٬،عن علي بن احلسني ٬،علي بن حامت: ٧٢ص ٢٣٢ح ٣ج  ١
  .اخل... عن احلسن بن حمبوب 

 ٬،عن أمحد بن أيب عبد اهللا ٬،عن علي بن احلسني ٬،علي بن حامت:  ٨٦ص ٢٤٣ح ٣ج  ٢
  .اخل... عن أبيه 

 ٬،عن أمحد بن أيب عبد اهللا ٬،عن علي بن احلسني ٬،علي بن حامت: ٨٨ص ٢٤٧ح ٣ج  ٣
  .اخل... عن بعض من رواه  

نه غري ابن بابويه وغري مشترك معه٬، أيف هذه األسانيد الثالثة٬، واضح ] علي بن احلسني[و 
   وهو الربقي    ] أمحد بن أيب عبد اهللا[بويه مل يروِ عن ألن ابن با ؛لوجود القرينة الصارفة
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٬، فابن بابويه أكثر ما يروي عن أمحد بن أيب عبد اهللا بواسطة سعد بن عبد اهللا٬، )١( بدون واسطة
وأيضاً يروي عنه بواسطة علي بن احلسني السعد آبادي وعبد اهللا بن جعفر احلمريي وحممد بن 

  .أمحد بن علي بن الصلت

ن االنصراف إىل غري ابن بابويه وال يف هكذا موارد بيِّ] علي بن احلسني[إذن فيكون إطالق 
يكون ملتبساً أو مشتركاً مع ابن بابويه القمي٬، وما يدل على هذا أكثر ويفصل اخلطاب هو أن 

] أمحد بن أيب عبد اهللا[الشيخ الطوسي يف مشيخة التهذيب واالستبصار مل يذكر يف طرقه إىل 
ابن بابويه يروي عنه مباشرة٬، بل ذكر أن علي بن احلسني السعد آبادي هو من يروي عن  بأن

 مباشرة٬، فيكون املقصود من علي بن احلسني يف األسانيد الثالثة املتقدمة] أمحد بن أيب عبد اهللا[
هو السعد آبادي أو رمبا النحوي وليس ابن بابويه القمي٬، واليكم نص كالم الشيخ الطوسي يف 

  :شيخةامل

  :٨٥ص ١٠ج األحكام ³ذيب

 أيب عن ٬،اهللا عبد أبو الشيخ به خربينأ فقد الربقي اهللا عبد أيب بن أمحد عن ذكرته وما(
 أيضاً وأخربين عنه ٬،اهللا عبد بن سعد عن ٬،أبيه عن ٬،الوليد بن احلسن بن حممد بن أمحد احلسن
 ٬،الوليد بن احلسن بن وحممد أبيه عن ٬،بابويه بن احلسني بن علي بن حممد جعفر أيب عن الشيخ
 ٬،اهللا عبيد ابن احلسني أيضاً به وأخربين اهللا عبد أيب بن أمحد عن ٬،واحلسني اهللا عبد بن سعد عن
  ).اهللا عبد أيب بن أمحد عن ٬،آبادي احلسني بن علي عن ٬،الزراري حممد بن أمحد عن

  :٣٣٩ص ٤ج االستبصار

 عن ٬،اهللا عبد أيب املفيد الشيخ عن رويته فقد الربقي اهللا عبد أيب ابن أمحد عن ذكرته وما(
 وأخربين عنه٬، اهللا عبد ابن سعد عن ٬،أبيه عن ٬،الوليد بن احلسن بن حممد بن أمحد احلسن أيب
 أبيه عن ٬،بابويه بن احلسني ابن علي بن حممد جعفر أيب عن ٬،اهللا عبد أبو املفيد الشيخ أيضاً

 أيب بن أمحد عن ٬،واحلمريي اهللا عبد بن سعد عن ٬،الوليد بن احلسن بن وحممد )اهللا رمحهما(

                                                            

الخصال وثواب األعمال وآمال الدين وعلل الشرائع ومن ال (وهذا نتيجة التتبع الدقيق لكتب الشيخ الصدوق  -١
  .، وآذلك التهذيب للشيخ الطوسي واالستبصار، وغير ذلك من الكتب)يحضره الفقيه وغيرها
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 بن علي عن ٬،الزراري حممد بن أمحد عن ٬،اهللا عبيد بن احلسني أيضاً به وأخربين اهللا٬، عبد
  .)اهللا عبد أيب بن أمحد عن ٬،آبادي السعد احلسني

  .٦٥برقم ٦٤ – ٦٢وكذلك قال هذا يف الفهرست ص

ـ ومما تقدم نعرف أن ذكر الشيخ  جمرداً يف هكذا موارد ال ] علي بن احلسني[الطوسي ل
يكون مشتركاً مع علي بن احلسني بن بابويه لوجود القرينة الصارفة٬، وهي أن ابن بابويه ال 

محد بن أيب عبد اهللا من شيخ مشايخ ابن أبل إن ] أمحد بن أيب عبد اهللا الربقي[يروي عن 
جد يف طرقه أو رواياته رواية ابن بابويه عن أمحد بابويه٬، وال أقل من أن الشيخ الطوسي ال يو
îواف îبن أيب عبد اهللا مباشرة٬، وهذا كاف.  

 عن ٬،بكر بن جعفر عن ٬،احلسني بن علي عن ٬،حممد بن أمحد: ٢٣٦ص ١٠٣٢ح ٧ج  ٤
 من ثالثة(: X اهللا عبد أبو قال: قال ٬،الكرمي عبد عن ٬،محاد عن ٬،سهل أيب بن اهللا عبد

 إليه يغدو ببلده معيشته يرزق والرجل البارون٬، واألوالد املواتية٬، الزوجة :السعادة
  .)ويروح

وليس ] ن التيميعلي بن احلس[ند مصحف والصحيح هو يف هذا الس] علي بن احلسني[و 
علي بن [ابن بابويه٬، والدليل على ذلك أن الشيخ الكليين نقل نفس الرواية بسندها بلفظ 

  ]: التيمينياحلس

 سهل٬، أيب ابن اهللا عبد عن بكر٬، بن جعفر عن ٬،التيمي احلسني بن علي عن حممد٬، بن أمحد
 ٬،املؤاتية الزوجة: السعادة من ثالثة(: X اهللا عبد أبو قال: قال ٬،الكرمي عبد بن اهللا عبد عن

  .)١( )يروح و أهله إىل يغدو ببلده معيشته يرزق والرجل ٬،البارون واألوالد

علي بن احلسن [احلر العاملي يف الوسائل ذكر نفس الرواية والسند ولكن بلفظ  ان بل
  ]:التيمي

  :٢٢٤٣٦ح ٢٤٤ – ٢٤٣ص ١٧ج) البيت آل( الشيعة وسائل

                                                            

  .٢٥٨ص ٥ج: الكافي -١
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 اهللا عبد عن بكر٬، بن جعفر عن ٬،التيمي  احلسن بن علي عن حممد٬، بن أمحد عن وعنهم٬،
: السعادة من ثالثة: (X اهللا عبد أبو قال: قال ٬،الكرمي عبد بن اهللا عبد عن سهل٬، أيب بن

  .)ويروح أهله إىل يغدو ببلده معيشته يرزق والرجل البارون٬، واألوالد املواتية٬، الزوجة

علي بن احلسن [وقد فصل القول احملقق اخلوئي يف هذه األسانيد وبيَّن أن الصحيح هو 
وليس بن احلسني٬، وألذكر اآلن كالمه يف خصوص سند الرواية اليت حنن بصددها ] التيمي
  :اآلن

 ٥،٬ج: والكايف .١٠٣٢ احلديث ٬،اإلجارات من الزيادات باب ٧،٬ج: التهذيب(... 
 وفيه .٢ احلديث ١٢٢،٬ بلده يف الرجل معيشة يكون أن السعادة من أن باب ٢،٬ املعيشة كتاب
 الطبعة كانت وإن الوايف٬، يف كما ٬،التيمي احلسن بن علي والصحيح ٬،اليتمي احلسني بن علي

  .)١(...)  كاحلديثة والكايف التهذيب من القدمية

جمردا٬ً، ] علي بن احلسني[بل يتبني من كالم احملقق اخلوئي بأن حىت يف التهذيب مل يذكر 
  .وهذا يدل على أن اللقب قد سقط من النسخ املوجودة اآلن ]التيمي[بل مع لقبه 

] علي بن احلسن[وعلى أي حال فالرجل ليس مشتركاً مع ابن بابويه حىت باالسم فهو 
 وال أقل من أن االختالف يف االسم يسقطه عن] التيمي[٬، بل ومقيد بلقبه وليس ابن احلسني
  .االحتجاج به علينا

 يعقوب بن يونس عن ٬،الوليد بن حممد عن ٬،سنياحل بن علي: ١٩٤ص ٧٧٩ح ٩ج  ٥
 ما: قال الثلث من بأكثر أوصيت قد نكإ(: أهله بعض له قال أوصى ملا X اهللا عبد أبا أن

  .)إمساعيل ابن حملمد وهو وكذا كذا ثلثي من بقي قد ولكن فعلت

التهذيب قطعا٬ً، وما يف ] علي بن احلسن[هنا خمتلف فيه بل هو ] علي بن احلسني[وأيضا 
حمرف٬، كما بني ذلك احملقق اخلوئي يف موارد عديدة٬، اذكر اآلن كالمه عن سند الرواية اليت 

  :حنن بصددها اآلن

                                                            

 .٨٠٤٨برقم  ٣٨٤ – ٣٨٣ص ١٢ج: معجم رجال الحديث -١
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 يعقوب٬، ابن يونس عن ٬،الوليد بن حممد عن ٬،احلسني بن علي عن بسنده٬، الشيخ روى(
 عن عنه٬،: قال مث. ٧٧٩ احلديث ٬،بالثلث الوصية باب ٩،٬ج: التهذيب. X اهللا عبد أيب عن
 بن علي إىل رجوعه الضمري وظاهر ٧٨٠،٬ احلديث القالء٬، رزين بن العالء عن أسباط٬، بن علي

 .٤٥٤ احلديث ٬،الثلث من بأكثر الوصية جيوز ال أنه باب ٤،٬ج: االستبصار يف ولكن احلسني٬،
 يف احلسني بن فعلي الروايات٬، سائر بقرينة الصحيح وهو أسباط٬، بن علي عن احلسن٬، بن علي

 قوله يف الكالم يظهر هنا ومن ٬،احلسن بن علي والصحيح حمرف٬، التهذيب من السابقة الرواية
 بن أمحد عن عنه٬،: وهي واالستبصار٬، التهذيب يف الرواية هذه بعد وقعت اليت الروايات يف عنه

 بن عمرو عن وعنه٬، االستبصار٬، من) ٤٥٥( و التهذيب٬، من ٧٨١،٬ احلديث أبيه٬، عن احلسن٬،
 علي٬، بن حممد عن وعنه٬، االستبصار٬، من) ٥٤٦( و التهذيب٬، من ٧٨٢،٬ احلديث عثمان٬،
 نوح٬، بن حممد بن جعفر عن وعنه٬، االستبصار٬، من) ٤٥٧( و التهذيب٬، من ٧٨٣،٬ احلديث
 علي إىل راجعة مجيعها الضمائر فإن االستبصار٬، من) ٤٥٨( و التهذيب٬، من ٧٨٤،٬ احلديث

  .)١() االستبصار يف كما احلسن٬، بن

وليس ابن احلسني٬، فال يكون ] علي بن احلسن[والصحيح هو االسم حمرف  أنو¯ذا يتبني 
  .عند التجرد] علي بن احلسني بن بابويه[مشتركاً مع 

علي بن [وما يؤكد ذلك أكثر أن احلر العاملي نقل نفس الرواية بسندها ولكن بلفظ 
  ]:علي بن احلسني[وليس  ]احلسن

  :٢٤٥٧٩ح ٢٧٤ص ١٩ج) البيت آل( الشيعة وسائل

 أوصى ملا(: قال يعقوب بن يونس عن الوليد٬، ابن حممد عن ٬،احلسن بن علي عن وبإسناده
 بقي ولكن فعلت٬، ما: قال ٬،الثلث من بأكثر أوصيت قد: أهله بعض له قال X اهللا عبد أبو
  .)إمساعيل بن حملمد وهو وكذا كذا ثلثي من

  .ح للنقض على ما قدمتهلفال يص] احلسنعلي بن [السم غري صحيح والصحيح هو اإذن ف

                                                            

 .٨٠٤٨برقم  ٣٨٤ – ٣٨٣ص ١٢ج: معجم رجال الحديث -١
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 عن ٬،اهللا عبد أيب عن   أي حممد بن أمحد بن حيىي    عنه : ١٥٢ص ٦٠٩ح ١٠ج  ٦
 ال(: قال ٬،X علي عن ٬،أبيه عن ٬،حممد بن جعفر عن ٬،عيسى ابن محاد عن ٬،احلسني بن علي
  .)يستيقظ حىت النائم على وال ٬،يدرك حىت صيب على وال يفيق٬، حىت جمنون على حد

محاد بن [ألنه يروي عن  ؛ال ميكن أن يكون مشتركاً مع ابن بابويه] علي بن احلسني[
ـ٬، وهو  ٢٠٨أو  ٬٢٠٩، سنة Xومحاد بن عيسى مات يف زمن اإلمام اجلواد ] .. عيسى ه

٬، وابن بابويه غايته أن يكون )١( )عليهما السالم(وعن الكاظم والرضا  Xيروي عن الصادق 
علي بن [إذن فهذا قرينة قطعية صارفة الشتراك أو التباس ..  Xقد أدرك احلسن العسكري 

  ].علي بن احلسني بن بابويه[يف هذا السند٬، مع ] احلسني

فكيف يكون األخري يروي ] أمحد بن حممد بن حيىي[مث إن مشايخ ابن بابويه يروون عن 
  !!!؟ ]أيب عبد اهللا[عن ابن بابويه بواسطة 

فال ميكن .. هذا منصرف إىل غري ابن بابويه بداهة ] احلسنيعلي بن [ومبا تقدم نعرف أن 
  .أن يكون مشتركاً معه

جمردا٬ً، يف أسانيد ] علي بن احلسني[و¯ذا نكون قد أتينا على مجيع املوارد اليت ذكر فيها 
٬، ما عدا ستة ]علي بن احلسني بن بابويه[التهذيب للشيخ الطوسي٬، وأثبتنا أ�ا مجيعا يراد ¯ا 

  .بالقرائن اليت ذكر³ا يف حملها] ابن بابويه[هي منصرفة عن موارد و

جمرداً يف ] علي بن احلسني[وهذا كافî يف إثبات أن الشيخ الطوسي عندما يطلق اسم 
أسانيده فهو يريد منه ابن بابويه ال غري٬، وعندما يريد غريه مما ميكن أن يشتبه معه فيذكر معه 

  .متييزاً له عن ابن بابويه... اللقب أو النسبة أو اجلد أو الكنية 

  :كتاب االستبصار للشيخ الطوسي

موردا٬ً، ) ١٨(يف ] علي بن احلسني[والكالم فيه كالكالم يف كتاب التهذيب فقد ورد 
سعد بن عبد اهللا٬، وأمحد بن إدريس٬، وحممد بن (يروي فيها عن مشايخ ابن بابويه املشهورين 
  ).  الكميداين    ر احلمريي٬، و علي بن موسى أمحد بن علي بن الصلت٬، وعبد اهللا بن جعف
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علي بن [الذي يروي عن هؤالء املشايخ هو ] علي بن احلسني[وقد تقدم الكالم يف أن 
  .فال داعٍ لإلعادة] احلسني بن بابويه القمي

جمردا٬ً، ولكنها ] علي بن احلسني[أتكلم يف أربعة موارد وردت يف االستبصار بلفظ  أنبقي 
٬، فتكون خارجة عن مورد كالمنا٬، وهي ]علي بن احلسن[وان الصحيح هو مجيعها حمرفة 

  :كاآليت

 بن سيف عن الربيع بن حممد عن احلسني بن علي رواه ما فأما: ١٤٢ص ٤٨٧ح ١ج  ١
 العصر قبل احلائض طهرت إذا(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن ٬،حازم ابن منصور عن عمرية
  .)العصر صلت العصر وقت آخر يف طهرت نإف ٬،والعصر الظهر صلت

٬، بدليل أن عني هذه ]علي بن احلسن[هنا حمرف٬، والصحيح هو ] علي بن احلسني[و 
  :٬، هكذا]علي بن احلسن[الرواية وسندها قد جاءت يف التهذيب بلفظ 

  :١٢٠١ح ٣٩٠ص ١ج الطوسي للشيخ األحكام ³ذيب

 بن منصور عن ٬،عمرية ابن سيف عن ٬،الربيع بن حممد عن ٬،احلسن بن علي رواه ما فأما
 ٬،والعصر الظهر صلت العصر قبل احلائض طهرت إذا(: قال٬، X اهللا عبد أيب عن ٬،حازم

  .)العصر صلت العصر وقت آخر يف طهرت نإف

بل وبعد هذه الرواية مباشرة كرر نفس الرواية بسندها وزاد إىل اسم علي بن احلسن اسم 
  :هكذا] بن فضال[جده 

 عن ٬،عمرية بن سيف حدثين :قال ٬،الربيع بن حممد عن ٬،فضال بن احلسن بن علي رواه وما
 الظهر صلت العصر قبل احلائض طهرت إذا(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن ٬،حازم بن منصور

  .)العصر صلت العصر وقت آخر يف طهرت نإف ٬،والعصر

علي بن احلسن بن [هنا حمرف٬، والصحيح هو ] علي بن احلسني[و¯ذا يتضح قطعاً أن 
٬، ما جزم به احملقق اخلوئي يف معجمه٬، يف نفس الرواية اليت حنن بصددها اآلن٬، وهذا ]فضال

  :حيث قال
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 باب٬، ١ج: التهذيب. الربيع بن حممد عن احلسن٬، بن علي عن بسنده٬، أيضاً وروى(
 إال .٤٨٧ احلديث ٬،احلائض باب ١،٬ج: واالستبصار .١٢٠١ احلديث ٬،واالستحاضة احليض

 هذه روى فإنه التهذيب٬، يف ما والصحيح احلسن٬، بن علي بدل احلسني٬، بن علي: فيه أن
  .)١() فضال بن احلسن ابن علي: وفيها أيضاً) ١٢٠٢( برقم الرواية

 بن عمرو عن ٬،احلسن بن أمحد عن ٬،احلسني بن علي رواه ما: ٤٨٤ص ١٨٧٤ح ١ج  ٢
 يصلى امليت(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن ٬،الساباطي عمار عن ٬،صدقة ابن مصدق عن ٬،سعيد
  .)عليه صلي قد كان وإن بالتراب يوار مل ما عليه

نفس  أن٬، بدليل ]علي بن احلسن[هنا حمرف٬، والصحيح هو ] علي بن احلسني[وأيضاً 
  ]:علي بن احلسن[الرواية وبنفس سندها رواها الشيخ الطوسي يف التهذيب بلفظ 

  :١٠٤٥ح ٣٣٤ص ٣ج األحكام ³ذيب

 عن ٬،صدقة بن مصدق عن ٬،سعيد بن عمرو عن ٬،احلسن بن أمحد عن ٬،احلسن بن علي
 كان وإن بالتراب يوار مل ما عليه يصلى امليت(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن ٬،الساباطي عمار

  .)عليه صلي قد

  ]:علي بن احلسن بن فضال[بل احلر العاملي نقل نفس الرواية وبنفس السند ولكن بلفظ 

  :٣٠٩١ح ٨٦ص ٣ج) البيت آل( الشيعة وسائل

 عن سعيد٬، بن عمرو عن احلسن٬، بن أمحد عن ٬،فضال بن احلسن بن علي عن وبإسناده
 مل ما عليه يصلى امليت(: قال ٬،X اهللا عبد أيب عن الساباطي٬، عمار عن صدقة٬، بن مصدق

  .)عليه صلى قد كان وإن ٬، بالتراب يوار

اليت هي حمل وأيضاً استظهر ذلك احملقق اخلوئي يف معجمه يف كالمه عن نفس الرواية 
   :كالمنا٬، حيث قال
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 احلديث يف الكالم يظهر هذا ومن الروايات٬، سائر بقرينة التهذيب يف ما والصحيح احلسني٬،
  .)١() واالستبصار التهذيب يف بعده الذي

 عن ٬،صفوان عن ٬،نوح بن أيوب عن ٬،احلسني بن علي رواه ما :١٩٦ص ٧١٠ح ٣ج  ٤
 إىل تزوج مواليك بعض إن(: له قلت :قال ٬،X احلسن أيب عن ٬،بكر بن موسى عن ٬،حيىي بن
 تكون أن إال بشيء فليس والرضعتان الرضعة أما: قال ٬،رضاعاً بينهما أن النساء فزعم قوم

  .)عليه مقيمة مستأجرة ظئراً

٬، بدليل أن الشيخ ]علي بن احلسن[هنا حمرف٬، والصحيح هو ] علي بن احلسني[وأيضاً 
  ]:علي بن احلسن[الطوسي يف التهذيب روى نفس الرواية بسندها بلفظ 

  :١٣٣٥ح ٣٢٤ص ٧ج األحكام ³ذيب

 أيب عن ٬،بكر بن موسى عن ٬،حيىي بن صفوان عن ٬،نوح بن أيوب عن ٬،احلسن بن علي
 ٬،رضاعاً بينهما أن النساء فزعم قوم إىل تزوج مواليك بعض إن :له قلت(: قال ٬،X احلسن
 مقيمة مستأجرة ظئراً تكون أن إال بشيء فليس والثالث والرضعتان الرضعة أما: قال

  .)عليه

  ]:علي بن احلسن بن فضال[بل احلر العاملي نقلها بلفظ 

  :٢٥٨٦٧ح ٣٧٧ – ٣٧٦ص ٢٠ج) البيت آل( الشيعة وسائل

 عن حيىي٬، بن صفوان عن نوح٬، بن أيوب عن ٬، أي علي بن احلسن بن فضال   وعنه 
 فزعم قوم إىل تزوج مواليك بعض إن: له قلت(: قال ٬،X احلسن أيب عن ٬،بكر بن موسى
 يكون أن إال يءبش فليس والثالث والرضعتان الرضعة أما: قال ٬،رضاعاً بينهما إن النساء
  .)عليه مقيمة مستأجرة ظئراً
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] أيوب بن نوح[وما يؤكد ذلك أكثر أن احملقق اخلوئي مل يذكر يف حبث من يروي عن 
 وعلي احلسن٬، بن وعلي ٬،... وروى عنه: (... بل ذكر فقط] علي بن احلسني[شخصاً باسم 

  .)١(....) مهزيار بن وعلي حممد٬، بن وعلي التيمي٬، احلسن بن وعلي فضال٬، بن احلسن بن

كثريا٬ً، ] أيوب بن نوح[يروي عن ] علي بن احلسن بن فضال[بل وأكد احملقق اخلوئي بأن 
  .راجع املصدر السابق

٬، والشيخ الطوسي ذكر ]ابن بابويه[شيخ مشايخ ] أيوب بن نوح[وإضافة إىل ما تقدم فإن 
يروي عن ] علي بن احلسني بن بابويه[ومنه يتضح أن ] أيوب بن نوح[يف الفهرست طريقه إىل 

  :عبد اهللا واحلمريي بواسطة سعد بن] أيوب بن نوح[

  :٥٩برقم  ٥٦ص الفهرست

 ٬،X الثالث احلسن أيب عن ومسائل وروايات كتاب له. ثقة دراج٬، بن نوح بن أيوب(
 بن وحممد أبيه عن بابويه٬، بن احلسني بن علي بن حممد عن أصحابنا٬، من عدة ¯ا أخربنا
  .)عنه واحلمريي٬، اهللا عبد بن سعد عن احلسن٬،

للشيخ ] االستبصار[و ] التهذيب[من كتاب    بفضل اهللا تعاىل    و¯ذا نكون قد انتهينا 
جمرداً يف أسانيده إال  ]علي بن احلسني[الطوسي٬، وثبت فيهما أن الشيخ الطوسي ال يذكر 

  .والد الشيخ الصدوق] علي بن احلسني بن بابويه القمي[ويريد منه 

هو أن الشيخ الطوسي عندما يروي عن رجل ومل يذكر : ومسك اخلتام وبه فصل اخلصام
يذكر الطريق إليه يف مشيخته يف �اية التهذيب واالستبصار٬، وقد مسعنا فيما تقدم .. طريقه إليه 
ـ انه قد ا علي بن احلسني بن [٬، ومل يذكر يف مشيخته طريقاً إىل غري ]علي بن احلسني[بتدأ ب

 يف تلك الروايات غري ابن بابويه أو يوجد شريك له] علي بن احلسني[٬، فلو كان ]بابويه القمي
علي بن [يف تلك الروايات٬، لذكر الشيخ الطوسي طريقه إليه٬، ومبا انه مل يفعل٬، فيتبني بأن 

علي [و ابن بابويه ال غريه٬، واليكم ما قاله الشيخ الطوسي يف املشيخة عن طريقه إىل ه] احلسني
  ]:بن احلسني
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  :٣٢٧ص ٤ج االستبصار

 بابويه ابن موسى بن احلسني بن علي والفقيه الوليد بن احلسن بن حممد عن ذكرته وما(
 بن حممد جعفر أيب الدين عماد عن ٬،اهللا عبد أبو املفيد الشيخ به أخربين فقد )عنهما اهللا رضي(

  )."ي اهللا عنهرض" الوليد احلسن بن وحممد أبيه عن ٬،بابويه بن موسى بن احلسني بن علي

  :كتاب الغيبة للشيخ الطوسي

رمحه (جمرداً يف كتاب الغيبة للشيخ الطوسي ] علي بن احلسني[واآلن نأيت إىل موارد ذكر 
  .املقدسة عند وفاته ٬، الذي روى فيه رواية وصية رسول اهللا )اهللا

  :جمرداً يف كتاب الغيبة إال يف موضعني] علي بن احلسني[فلم يرد ذكر اسم 

  .يف رواية الوصية املقدسة٬، وقد تقدم الكالم عنها بالتفصيل٬، فال داعٍ لإلعادة  ١

 علي عن الرازي٬، علي بن أمحد عن التلعكربي٬، عن مجاعة٬، وأخربنا :٢٢٨ح ٢٦٣ص  ٢
 يونس بن حممد بن حبيب عن    امسه يذكر مل قزوين أهل من أنه ذكر    رجل عن ٬،احلسني بن
 أيب آل عن فسألته األهوازي مهزيار بن إبراهيم بن علي إىل دخلت: قال ٬،الصنعاين شاذان بن

  ....). عظيم أمر عن سألت لقد ٬،أخي يا: فقال ٬،X حممد

ألنه  ؛الغيبة الصغرىهو أبو علي األيادي٬، وهو من معاصري ] أمحد بن علي الرازي[و 
ـلّ̧عكْب�رِيÖ[يروي عنه  واألخري من تالمذة الشيخ الصدوق٬، وأنه يروي عن أيب جعفر  ]التَّ

   .)١( بواسطة –السفري الثاين    العمري 

جمرداً ويريد به علي بن احلسني ] علي بن احلسني[وقد تقدم بيان أن الشيخ الطوسي يطلق 
  .بن بابويه

ـ  هو علي بن احلسني  ٬،]أمحد بن علي الرازي[الذي يروي عنه  ]علي بن احلسني[إذن ف
  .بن بابويه ال غريه

                                                            

 .٣٠٨ح ٣٥٠ص: راجع الغيبة للطوسي -١
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غري ابن بابويه ] علي بن احلسني[وما يؤكد ذلك أن الشيخ الطوسي قد روى عن عنوان 
  :يف الغيبة٬، ولكنه مل يذكره جمردا٬ً، كما يف السندين اآلتيني

 علي الفرج أبو أخربنا: قال عليه وقراءة مساعا عبدون بن أمحد وأخربنا :٦ح ٢٦ص  ١
 حممد بن علي حدثنا: قال ٬،عمار بن اهللا عبيد بن أمحد حدثين: قال ٬،األصبهاين احلسني بن

  .اخل.. . أبيه عن النوفلي٬،

علي [فقد ذكره مع الكنية واللقب ومل يذكره جمردا٬ً، يف حني أننا جنده اعتاد على إطالق 
  .جمرداً على ابن بابويه] بن احلسني

: قال ٬،داود بن احلسني بن علي عن روي فإنه: سنان بن حممد وأما :٣٠٤ح ٢٤٨ص  ٢
 فما عنه برضائي عنه اهللا رضي(: ويقول خبري سنان بن حممد يذكر X الثاين جعفر أبا مسعت
  ).قط أيب خالف وما خالفين

دون  جمرداً يراد منه ابن بابويه] علي بن احلسني[و¯ذا يتأكد لنا أكثر بأن إطالق اسم 
سواه٬، وعندما يراد غريه ال يذكر جمردا٬ً، فعلي بن احلسني بن بابويه تارة يذكر مع اللقب واجلد 
والكنية وتارة يذكر فقد بامسه واسم أبيه ويكتفى بذلك الشتهاره وانصراف ذهن السامع إليه 

  .دون غريه وهذا كثري يف الكتب الرجالية واحلديثية

  :أمايل الشيخ الطوسي

للشيخ الطوسي٬، لنرى هل أن احلال فيه كما هو يف بقية ) األمايل(إىل كتاب نأيت اآلن 
  جمردا٬ً، وإرادة ابن بابويه القمي أم ال ؟] علي بن احلسني[كتبه من ذكر 

جمردا٬ً، وهي موردان فقط ] علي بن احلسني[األسانيد اليت جاء ¯ا ذكر : ونذكر أوالً
  :ما سيتبنيك] علي بن احلسن[وكالمها حتريف والصحيح هو 

 بن اهللا عبد القاسم أبو أخربين: قال حممد٬، بن حممد أخربنا :٤٠٢ح ٢٢٩ – ٢٢٨ص  ١
 حممد بن أمحد حدثنا: قال القزويين٬، حامت بن علي احلسن أبو أخربين: قال املوصلي٬، علي

 علي الرضا مسعت: قال الشامي٬، علي بن العباس عن ٬،احلسني بن علي أخربنا: قال العاصمي٬،
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 من هلم أحدث يعلمون٬، يكونوا مل ما الذنوب من العباد أحدث كلما( :يقول X موسى بن
  .)يعرفون يكونوا مل ما البالء

ألن ابن  ؛هنا ال ميكن أن يكون من طبقة علي بن احلسني بن بابويه] علي بن احلسني[و 
بواسطة واحدة٬، ومع ذلك فهو حمرف  Xبابويه ومن يف طبقته ال يروون عن اإلمام الرضا 

  :بدليل أن الشيخ الكليين نقل هذه الرواية بنفس السند عن] علي بن احلسن[والصحيح هو 

 موىل الشامي هالل بن العباس عن ٬،امليثمي احلسن بن علي عن الكويف٬، حممد بن أمحد(
 ما الذنوب من العباد أحدث كلما: يقول X الرضا مسعت: قال ٬،X موسى احلسن أليب

  .)١() يعرفون يكونوا مل ما البالء من هلم اهللا أحدث يعملون٬، يكونوا مل

يف ] أمحد بن حممد العاصمي[يف سند الشيخ الكليين هو نفسه ] أمحد بن حممد الكويف[و 
٬، ٢٣٢برقم ٩٣ص النجاشي سند الشيخ الطوسي يف األمايل٬، فهو أصله كويف٬، راجع رجال

 احلديث رجال معجم ٬،  وراجع أيضا٨٥ًبرقم ٧٣ص الطوسي للشيخ وراجع أيضاً الفهرست
٬، و ٨٢١ برقم ٬٣٦، و ص٨١٥ برقم ٣٥ – ٬٣٤، و ص٨٠٧ برقم ٣٢ص ٣ج اخلوئي للسيد
يث فصل حاله ٬، ح٩٥٠برقم  ١٢٧ – ٬١٢٦، و ص٨٧٧برقم  ٬٧٤، و ص٨٢٢ برقم ٣٦ص

  .ن احتادهعناوين وبيَّ احملقق اخلوئي يف عده

وال ] علي بن احلسني[مل يرو عن عنوان ] أمحد بن حممد العاصمي[بأن وبيَّن احملقق اخلوئي 
٬، وجزم بوقوع ]علي بن احلسن بن فضال[و ] علي بن احلسن[يف مورد واحد٬، بل يروي عن 

  : التحريف٬، واليك نص كالم اخلوئي

 وأمحد. موارد عدة يف احلسني بن علي عن حممد٬، بن أمحد عن يعقوب٬، بن حممد: وروى(
 روى وقد. العاصمي حممد بن أمحد وإما عقدة٬، بن سعيد بن حممد بن أمحد إما هذا٬، حممد بن
 علي عن يرويا ومل موارد٬، عدة يف فضال بن احلسن بن وعلي احلسن٬، بن علي عن منهما٬، كل
 كلها٬، املوارد هذه يف التحريف وقوع ذلك من فيعلم ٬،واحد مورد يف ولو احلسني بن

  .)٢(...) مواردها  ونذكر ٬، احلسن بن علي: والصحيح

                                                            

 .٢٧٥ص ٢ج: الكافي -١
 .٢٤٦ص ٢ج: معجم رجال الحديث -٢
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وبعد ما تقدم يثبت أن ما ذكره الشيخ الطوسي يف سنده يف األمايل يف الرواية السند 
وهذا التحريف ] علي بن احلسن[حمرف٬، والصحيح هو ] علي بن احلسني[السابق من عنوان 

  .كثري الوقوع يف أسانيد الشيخ الطوسي كما بيَّنه احملقق اخلوئي بكثرة يف معجمه

  .وبذلك يتبني أن العنوان املتقدم ال يشارك ابن بابويه ال باالسم وال بالطبقة

 اجلعايب٬، عمر بن حممد بكر أبو أخربنا: قال حممد٬، بن حممد أخربنا :٣٣٢ح ١٩٥ص  ٢
 حدثنا: قال احلسني٬، بن علي حدثنا: قال سعيد٬، بن حممد بن أمحد العباس أبو حدثنا: قال

 يا: X اهللا عبد أبو يل قال(: قال عمار٬، بن إسحاق عن رزق٬، بن أمحد عن عامر٬، بن العباس
 ما: يل فقال. فأعطيهم املرتل إىل يأتوين: قال ؟ حضرت إذا مالك بزكاة تصنع كيف إسحاق٬،

 ولياً يل أذل من: يقول) تعاىل( اهللا إن إياك٬، فإياك املؤمنني٬، أذللت قد إال إسحاق يا أراك
  .)باحملاربة يل أرصد فقد

والدليل ] علي بن احلسن[يف هذا السند حمرف٬، والصحيح هو ] علي بن احلسني[وأيضاً 
  :على ذلك ما يأيت

علي بن [مل يرو عن عنوان ] أمحد بن حممد بن سعيد[لقد صرح احملقق اخلوئي بأن    أ
وراجع أيضاً . وال يف رواية واحدة٬، وقد تقدم كالم احملقق اخلوئي قبل قليل فلرياجع ]احلسني

  .٨٧١برقم  ٦٣ص ٣ترمجة اخلوئي له يف املعجم ج

علي [لقد نقل احلر العاملي نفس هذه الرواية بسندها عن الشيخ الطوسي ولكن بلفظ   ب
 إليكمش الوسائل٬، ووهناك تشكيك يف هذا العنوان٬، كما ذكره صاحب هام] بن احلسني

  :الرواية عن الوسائل وبعدها اهلامش

  :١٢١٠٩ح ٣١٦ – ٣١٥ص ٩ج) البيت آل( الشيعة وسائل

 عمر بن حممد بكر أيب عن املفيد٬، عن أبيه٬، عن) جمالسه( يف الطوسي حممد بن احلسن(
 بن العباس عن ٬،)١( احلسني بن علي عن سعيد٬، بن حممد بن أمحد العباس أيب عن اجلعايب٬،
 ٬،إسحاق يا: X اهللا عبد أبو يل قال: قال ٬،عمار بن إسحاق عن رزق٬، بن أمحد عن عامر٬،
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 يا أراك ما: يل فقال فأعطيهم٬، املرتل إىل يأتوين: قال ؟ حضرت إذا مالك بزكاة تصنع كيف
  ).اخل...  املؤمنني أذللت قد إال إسحاق

  :٣١٦ص ١رقم  هامش

 هي الكلمة صواب أن اجل من ولعله) كذا( عالمة) احلسني( كلمة على األصل يف كتب(
  .")احلسن"

علي [وليس ] علي بن احلسن[ويؤيد ذلك أن املريزا النوري نقلها عن أمايل الطوسي بلفظ 
  ]:بن احلسني

  :١٠٣٦٠ح ١٠٥ص ٩ج الوسائل مستدرك

 عن ٬،احلسن بن علي عن عقدة٬، ابن عن اجلعايب٬، عمر بن حممد بكر أيب عن: األمايل ويف(
 يا": اهللا عبد أبو يل قال: قال عمار٬، بن إسحاق عن رزق٬، بن أمحد عن عامر٬، بن العباس

: يل فقال فأعطيهم٬، املرتل إىل يأتوين: قلت ؟ "حضرت إذا مالك بزكاة تصنع كيف إسحاق٬،
 فقد ولياً يل أذل من: يقول اهللا إن إياك فإياك املؤمن٬، أذللت قد إال إسحاق يا أراك ما"

  .)"باحملاربة أرصدين

وأيضاً يؤيد كالمنا املتقدم هو أن الشيخ املفيد يف أماليه نقل نفس هذه الرواية بسندها 
  ]:علي بن احلسني[وليس ] علي بن احلسن[ولكن بلفظ 

  :٧ح ١٧٧ص املفيد للشيخ األمايل

 بن حممد بن أمحد العباس أبو حدثنا: قال ٬،اجلعايب عمر بن حممد بكر أبو أخربنا: قال(
 عن رزق٬، بن أمحد عن عامر٬، بن العباس حدثنا: قال ٬،احلسن بن علي حدثنا: قال ٬،سعيد

 إذا مالك بزكاة تصنع كيف ٬،إسحاق يا: X اهللا عبد أبو يل قال: قال ٬،عمار بن إسحاق
 أذللت قد] و[ إال إسحاق يا أراك ما: يل فقال فأعطيهم٬، املرتل إىل يأتوين: قلت ؟ حضرت
  .)باحملاربة يل أرصد فقد ً وليا يل أذل من: يقول تعاىل اهللا إن إياك٬، فإياك املؤمن٬،
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بأن الذي يروي عنه هو ] العباس بن عامر[بيَّن احملقق اخلوئي يف معجمه يف ترمجة   ج
   .)١( ]علي بن احلسني[ال ] علي بن احلسن[

ـ  يف هذا السند ليس من طبقة علي بن  ]علي بن احلسني[مث بغض النظر عن ما تقدم ف
الذي  ]سعد بن عبد اهللا[احلسني بن بابويه فال يكون مشاركاً له٬، بل جزم احملقق اخلوئي بأن 

بال واسطة٬، فكيف ميكن البن ] العباس بن عامر[هو شيخ ابن بابويه٬، ال ميكن أن يروي عن 
  !!!بال واسطة ؟] العباس بن عامر[بابويه أن يروي عن 

  :نص كالم احملقق اخلوئي إليكمو

  :٦١٨٣برقم ٢٤٧ – ٢٤٦ص ١٠ج احلديث رجال معجم

 القصري٬، الرحيم عبد عن روى القصباين عامر بن العباس: أقول ....: عامر بن العباس(
 عبد إىل طريقه يف املشيخة يف الصدوق ذكره ٬،)السالم عليهما( الصادقني أصحاب من وهو(

 فالواسطة إذن ٬،)٣٠١( سنة املتويف اهللا عبد بن سعد عنه يروي أن ميكن وال القصري٬، الرحيم
 وقال. العامل واهللا الكويف٬، علي بن احلسن أو نوح بن أيوب ولعله النجاشي٬، كالم من ساقطة
 ٬،)اهللا رمحه( املفيد اهللا عبد أبو به أخربنا كتاب له القصباين٬، عامر بن عباس): "٥٢٩( الشيخ
 احلسن عن احلمريي٬، جعفر بن اهللا عبد عن أبيه٬، عن بابويه٬، بن احلسني بن علي بن حممد عن
 X الكاظم أصحاب من) تارة( رجاله يف وعده. عنه نوح٬، بن وأيوب الكويف٬، علي بن
 العباس: "قائالً ٬،)٦٥(  عنهم يرو مل من يف) أخرى( و". عامر بن العباس: "قائالً ٬،)٣٨(
 رجل عد )سره قدس( الشيخ من تكرر: أقول". نوح بن أيوب عنه روى: القصباين عامر بن

 أن وتوهم. ظاهرة مناقضة وفيه ٬، عنهم يرو مل وممن املعصومني٬، أحد أصحاب من واحد
 عن روايته من مر مبا يندفع القصباين عامر بن لعباس مغاير ٬،X الكاظم أصحاب يف ذكره من
  .)X الصادق أصحاب من واحد غري وعن القصري٬، الرحيم عبد

ـ  هنا خمتلف مع ابن بابويه باالسم وبالطبقة كما تبني٬، و¯ذا ] بن احلسنيعلي [إذن ف
وال يف  جمرداً] علي بن احلسني[نكون قد علمنا بأن الشيخ الطوسي يف أماليه مل يذكر عنوان 

  .مورد واحد
                                                            

 .٦١٨٣برقم  ٢٤٦ص ١٠ج: راجع -١
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ليس ] علي بن احلسني[ونأيت اآلن إىل ذكر ما ذكره الشيخ الطوسي يف أماليه من عنوان 
يبني لنا بأن الشيخ الطوسي إن أراد غري ابن بابويه فال يذكره بامسه واسم أبيه جمرداً جمردا٬ً، وهذا 

بل البد أن يأيت له جبد أو كنية أو لقب٬، ونأيت على ذكر هذه املوارد ] علي بن احلسني[هكذا 
  :لزيادة احلجة

  .اخل... عن علي بن احلسني السعد آبادي :  .... ١٦٥ح  ١٠٨ص  ١

  .اخل... عن علي بن احلسني بن عبد اهللا بن أسلم .. : .١٩٩ح ١٢٦ص  ٢

  .اخل... عن علي بن احلسني بن سفيان الكويف اهلمداين : ... ٢٦٩ح ١٦٢ص  ٣

  .اخل... عن أيب احلسن علي بن احلسني البصري : ... ٢٧٤ح ١٦٤ص  ٤

  .اخل... عن علي بن احلسني بن عبيد : ... ٥٠١ح ٢٦٩ص  ٥

  .اخل... بن احلسني بن عبيد عن علي : ... ٥٠٤ح ٢٧١ص  ٦

  .اخل... عن علي بن احلسني اهلمداين : ...  ٥٩٤ح ٣٠٠ص  ٧

  . اخل... عن علي بن احلسني اهلمداين : ...  ٦١١ح ٣٠٥ص  ٨

  .اخل... عن علي بن احلسني اهلمداين : ... ٦١٢ح ٣٠٥ص  ٩

  .اخل... عن علي بن احلسني بن عبيد : ... ٦٧٤ح ٣٣٥ص   ١٠

  .اخل... عن علي بن احلسني السعد آبادي : ... ٩٥٣ح ٤٢٦ص   ١١

عن أيب احلسن علي بن احلسني بن شقري بن يعقوب بن : ... ٩٥٥ح ٤٢٧ص   ١٢
  . اخل... إبراهيم اهلمداين 

عن علي بن احلسني بن عون بن أيب حرب بن أيب األسود : ... ١١٢٥ح ٥١٤ص   ١٣
  .اخل... الدؤيل 

لي بن احلسني بن عون بن أيب حرب بن أيب األسود عن ع: ... ١٢٩٣ح ٦٢٧ص   ١٤
  .اخل... الدؤيل 
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و¯ذا أتينا على أهم كتب الشيخ الطوسي احلديثية٬، وقد رأينا بالتفصيل كيف أنه اعتاد 
جمرداً وإرادة ابن بابويه٬، وعندما يريد غريه فال يذكره جمرداً ] علي بن احلسني[على إطالق اسم 

  .اخل... د أو الكنية بل يأيت معه باللقب أو اجل

جمردا٬ً، يف سند الوصية اليت نقلها الشيخ الطوسي يف الغيبة ] علي بن احلسني[و¯ذا يتبني أن 
  .والد الشيخ الصدوق] علي بن احلسني بن بابويه القمي[هو 

فليثبت لنا بالدليل    وما أكثرهم   فإن وجد هناك معاند ينكر الشمس يف وضح النهار 
  .ا تقدم وفيما سيأيت٬، وال يكتف بترهات املفلسنيعكس ما سطرته فيم

  :كتب الشيخ الصدوق

رمحه (عندما نأيت إىل كتب الشيخ الصدوق حممد بن علي بن احلسني بن بابويه القمي 
ـ )اهللا جمردا٬ً، فنجده اعتاد يف روايته عن ] علي بن احلسني[٬، أكيد أننا ال جنده يعرب عن أبيه ب

٬، ولكن أيضاً يفيدنا أن نتتبع أسانيد الشيخ الصدوق لكي نعرف هل ...) حدثنا أيب: (أبيه يقول
جمرداً يف أسانيده على رجال يف طبقة أبيه ابن بابويه٬، فإن وجدناه ] علي بن احلسني[يطلق اسم 

جمردا٬ً، ال يطلق إال على ] علي بن احلسني[ال يفعل ذلك٬، يكون ذلك مؤيداً قوياً على أن عنوان 
  .وخصوصاً يف طبقته وما يقارب ذلك٬، إال عند وجود القرينة الصارفة الواضحة٬، ]ابن بابويه[

] علي بن احلسني[فحسب ما تقدم مل أجد يف كتب الشيخ الصدوق أنه أطلق عنوان 
اخل٬، وذلك ألن هذا العنوان جمرداً ينصرف إىل ... جمردا٬ً، بل يذكره مع الكنية أو اللقب أو اجلد 

٬، يف حني أن العلماء غري الصدوق )حدثنا أيب( :يذكره بامسه بل يقول ابن بابويه٬، وهو أبيه فال
علي بن [جمردا٬ً، وقد تقدم وسيأيت أيضاً بأ�م يقصدون منه ] علي بن احلسني[يطلقون عنوان 

٬، فعدم إطالق الشيخ الصدوق هلذا العنوان جمرداً على غري ابن بابويه ]احلسني بن بابويه القمي
يطلق جمرداً إال على ابن بابويه٬، اللهم إال مع القرينة الصارفة الواضحة  ال يؤيد ما قلته بأنه

  .ألهلها

ليس جمرداً كثري٬، ] علي بن احلسني[والذين روى عنهم الشيخ الصدوق يف أسانيده باسم 
  :منهم
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  .علي بن احلسني السعد آبادي  ١

  .علي بن احلسني بن اجلنيد البزاز  ٢

  .أبو احلسن علي بن احلسني الربقي  ٣

  .أبو احلسن علي بن احلسني بن سفيان بن يعقوب  ٤

  .علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب  ٥

  .علي بن احلسني امليثمي  ٦

  .علي بن احلسني النحوي  ٧

  .علي بن احلسني بن جعفر الضيب  ٨

  .علي بن احلسني بن شاذويه املؤدب  ٩

  .علي بن احلسني بن فضال   ١٠

  .علي بن احلسني العلوي   ١١

  .علي بن احلسني اخلياط النيسابوري   ١٢

  .علي بن احلسني البغدادي   ١٣

  .وغري ذلك

جمردا٬ً، يف طبقة أبيه وما يقار¯ا٬، ] علي بن احلسني[فلم أجد الشيخ الصدوق يطلق عنوان 
رمبا اثنان أو ثالثة٬، وقد استقريت كتبه  اللهم إال مع القرينة الواضحة كما قدمت ونادراً جداً

  :اآلتية

  ٥. اخلصال  ٤. التوحيد   ٣. األمايل  ٢. من ال حيضره الفقيه٬، جبميع أجزاءه  ١
كمال    ٩. فضائل الشيعة   ٨. فضائل األشهر الثالثة  ٧. صفات الشيعة  ٦. ثواب األعمال

  .معاين األخبار  ١٢. Xعيون أخبار الرضا   ١١. علل الشرائع   ١٠. الدين
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  :كامل الزيارات جلعفر بن حممد بن قولويه

نأيت اآلن إىل كتاب كامل الزيارات البن قولويه والكتاب ومؤلفه غنيان عن التعريف٬، 
وعلي بن احلسني بن بابويه هو شيخ ابن قولويه ويروي عنه كثريا٬ً، وصرح باسم ابن بابويه 

نعرف أن ابن قولويه عندما يطلق ذكر عنوان كامالً يف عدة موارد٬، ولكن ما يهمنا هو أن 
  جمرداً هل يريد به ابن بابويه أم غريه أم رمبا احلال متناوب ؟] علي بن احلسني[

) ٢١(جمردا٬ً، يف كامل الزيارات يف ] علي بن احلسني[لقد ذكر ابن قولويه عنوان : أقول
قولويه يروي عن ابن بابويه٬،  قد عرفنا أن ابنة الراوي واملروي عنه وغري ذلك٬، بقرينوموردا٬ً، 

علي بن : (عن مشايخ ابن بابويه املشهورين] علي بن احلسني[ويف مجيع هذه املوارد يروي 
لة سائر الروايات ٬، إضافة إىل دال)إبراهيم بن هاشم٬، وسعد بن عبد اهللا٬، حممد بن حيىي العطار

  .يهان قولويه جبد ولقب وكنيه علي بن احلسني بن بابواليت صرح فيها 

جمرداً يف كامل ] علي بن احلسني[واذكر اآلن املوارد اليت روى فيها ابن قولويه عن 
  :الزيارات

. ١٣١ح ١٢١ص  ٤. ١٠٤ح ١٠٧ص  ٣. ٩٢ح ٩١ص  ٢. ٣٥ح  ٥٧ص  ١
. ٣٩٢ح ٢٦٠ص   ٨. ٣٦٢ح ٢٤٤ص   ٧. ٢٤١ح ١٧٩ص   ٦. ١٩٤ح ١٥٦ص  ٥
 ٣٨٣ص  ١٢. ٥١٥ح  ٣٠٦   ١١. ٤٧٦ح ٢٩٢ص   ١٠. ٤٣٩ح ٢٧٩ص  ٩
   ١٦. ٦٤٨ح ٤٢٧  ١٥. ٦٤٢ح ٤٢٥ص  ١٤. ٦٣٦ح ٣٩١ص  ١٣. ٦٣٠ح
. ٧٣٤ح ٤٨٠ص   ١٩. ٧١٥ح ٤٦٩ص   ١٨. ٦٩٨ح ٤٥٩ص   ١٧. ٦٦٦ح ٤٣٤ص
  .٧٨٢ح ٥٠١ص   ٢١. ٧٧٢ح ٤٩٧ص   ٢٠

] علي بن احلسني[وما يؤكد كالمي السابق أكثر هو أن ابن قولويه روى عن رجال باسم 
  .اخل... البد أن يذكر هلم جداً أو لقباً ولكن مل يذكرهم جمرداً أبدا٬ً، بل 

ابن [جمرداً ال يراد منه غري ] علي بن احلسني[وهذا أيضاً دليل آخر على أن إطالق عنوان 
  ].بابويه القمي
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علي [ولكي أضع القارئ على بينة اذكر املوارد اليت روى فيها ابن قولويه عن رجال باسم 
  :اخل٬، وهي أربعة موارد فقط...  مع اللقب أو اجلد أو الكنية] بن احلسني

حدثنا أمحد بن أيب عبد : قال ٬،علي بن احلسني السعد آباديحدثنا : ٣١٤ح ٢١٦ص  ١
  .اخل... اهللا الربقي 

علي بن احلسني النيسابوري حدثين : قال سعد: )رمحه اهللا(قال أيب : ٧٨٩ح ٥٠٦ص  ٢
  .اخل... حدثين أبو صاحل شعيب بن عيسى : قال ٬،الدقاق

علي بن عن  ٬،عن حممد بن حيىي العطار ٬،حدثين حممد بن يعقوب: ٧٩٨ح ٥١١ص  ٣
  .اخل... عن إبراهيم بن حممد  ٬،احلسني النيسابوري

علي بن حدثين : قال ٬،عن سعد بن عبد اهللا ٬،)رمحه اهللا(حدثين أيب : ٧٩٩ح ٥١٢ص  ٤
  .اخل... حدثين إبراهيم بن رئاب : قال ٬،احلسني النيسابوري

  .والً وآخراًواحلمد هللا أ

  :)رمحه اهللا(كتب الشيخ املفيد 

نأيت اآلن إىل كتب الشيخ املفيد وأمها األمايل واالختصاص واإلرشاد واملزار٬، وكاملعتاد 
جمردا٬ً، لنرى هل يريد منها ابن بابويه أم ] علي بن احلسني[نستقرأ ما جاء يف أسانيده من عنوان 

  غريه ؟

جمرداً إال يف ستة موارد٬، نأيت ] علي بن احلسني[إطالق مل أجد يف كتب الشيخ املفيد أعاله 
  :على ذكرها مع مصادرها

 ومجاعة٬، قولويه٬، بن حممد بن وجعفر هارون٬، بن أمحد وحدثنا: ١٥االختصاص ص  ١
 النضر٬، بن أمحد عن احلسن٬، بن حممد عن احلمريي٬، جعفر بن اهللا عبد عن ٬،احلسني بن علي عن
 مسع أنه ٬،حدثه عمن الفزاري٬، احلكم بن صخر عن احلصرية٬، ابن احلارث عن صباح٬، عن

 يف أو احلرام املسجد يف  اهللا رسول مسع أنه  اهللا رسول عن حيدث احلمق بن عمرو
 ويشرب الطعام يأكل اجلنة آية أريك أن يف لك وهل ٬،عمرو يا(: يقول املدينة مسجد
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 األسواق؟ يف وميشي الشراب ويشرب الطعام يأكل النار وآية ٬،األسواق يف وميشي الشراب
 يا:  فقال فجلس٬، سلم حىت ميشي X علي فأقبل فأرنيهما٬، وأمي أنت بأيب نعم: فقلت
 هذا ٬،عمرو يا:  فقال جلس٬، مث سلم٬، حىت معاوية أقبل مث .اجلنة آية وقومه هذا ٬،عمرو
  ...). النار آية وقومه

الراوي واملروي عنه٬، فالراوي هو جعفر بن هنا هو ابن بابويه بقرينة ] علي بن احلسني[و 
حممد بن قولويه٬، وقد تقدم انه يروي عن ابن بابويه كثريا٬ً، واملروي عنه هو عبد اهللا بن جعفر 

  .احلمريي٬، وهو شيخ ابن بابويه املعروف

  .أضف إىل ذلك ما تقدم من تفصيل

 حممد عن احلسن٬، بن حممد عن ٬،احلسني بن علي عن :٢٦٨ – ٢٦٧ص االختصاص  ٢
 سام٬، آل موىل الصباح أيب عن عمرو٬، بن حممد عن السندي٬، بن علي عن الصفار٬، احلسن بن
: فقال السواد أهل من رجل علينا دخل إذ ٬،املغرا وأبو أنا X اهللا عبد أيب عند كنا: قال

 اهللا ورمحة عليك السالم: اهللا عبد أبو له قال وبركاته٬، اهللا ورمحة املؤمنني أمري يا عليك السالم
 ما االسم هذا إن: املغرا أبو يل قال أو املغرا أليب فقلت جنبه٬، إىل وأجلسه اجتذبه مث .وبركاته
 اهللا عبد أبو يل فقال عليه٬، اهللا صلوات علي املؤمنني أمري على إال به يسلم أحداً أرى كنت
X :ألولنا ما آلخرنا ما أن يعلم حىت اإلميان حقيقة عبد جيد ال إنه ٬،الصباح أبا يا.(  

كما يف ] علي بن احلسن[هنا وإن كان قد ورد يف بعض املصادر ] علي بن احلسني[و 
٬، وهذا كافî يف عدم القطع بعنوانه٬، )١( البحار وجامع أحاديث الشيعة ومستدرك الوسائل

  :ملا يأيت] علي بن احلسني بن يوسف[ولكن بغض النظر عن ذلك٬، فهذا العنوان منصرف إىل 

٬، مع بيان أن ١٠الشيخ املفيد عني صدر هذا السند يف االختصاص ص قد ذكر: األول
  :نص السند إليك٬، ويوسفهذا جده ] علي بن احلسني[

  ).اخل...  الصفار احلسن بن حممد عن احلسن٬، بن حممد عن ٬،يوسف بن احلسني بن علي(

                                                            

 ١٢ج :جامع أحاديث الشيعة للسيد البروجردي ،٣٣٢ص ٣٧و ج ٣٦٠ – ٣٥٩ص ٢٥ج :راجع بحار األنوار -١
 .١٢٢٥٤ح ٣٩٩ص ١٠ج :مستدرك الوسائل ،٤٥٣٦ح ٣٥٣ص
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ا فتجد أن علي بن احلسني هنا يروي عن حممد بن احلسن واألخري يروي عن الصفار٬، كم
يف السند الذي نتكلم عنه اآلن٬، وقد اعتاد بعض العلماء اختصار األسانيد والعناوين تعويالً على 
ما فصلوه منها يف بداية الكتاب أو الفصل٬، فيكون ما ذكر يف البداية قرينة على ما يذكر يف 

  .النهاية

د خمتلف فيه٬، فقد جاء يف بعض أساني] علي بن احلسني بن يوسف[ولكن حىت عنوان 
  :٬، كما يف السند اآليت]بن يوسف احلسنعلي بن : [الشيخ املفيد هكذا

  :١٩٤ص االختصاص

 بن حممد بن احلسني عن العلوي٬، جعفر بن حممد عن ٬،يوسف بن احلسن بن علي وحدثنا(
  ).اخل...  املازين عثمان أبو حدثين: قال ٬،العمي مجهور

  .)١(وذكر احملقق اخلوئي هذا السند ¯ذا اللفظ نقالً عن االختصاص 

وأكد ذلك الشيخ علي النمازي الشاهرودي يف ترمجة علي بن احلسني بن يوسف حيث 
 عن عنه٬، ١٠،٬ص اصختصاال يف املفيد روى. يذكروه مل: يوسف بن احلسني بن علي: (قال
 جعفر بن حممد عن عنه٬، ١٩٤ص فيه وكذا. الصفار احلسن بن حممد عن احلسن٬، بن حممد

  .)٢() مكرباً احلسن٬،: وفيه. اخل  العلوي

  :وأيضاً أفرد له الشيخ النمازي عنوانني٬، كما يأيت

  :٩٨٧٧برقم  ٣٤١ص ٥ج احلديث رجال علم مستدركات

. العلوي جعفر بن حممد عن عنه٬، اإلرشاد٬، يف املفيد روى: يوسف بن احلسن بن علي(
  .)٥١ص ٢ج األبرار حلية

  

  
                                                            

بطحي شرح لأل - في ترجمة الفرزدق، وآذلك في تهذيب المقال  ٢٧٨ص ١٤ج: راجع معجم رجال الحديث -١
 .٤٨٣ص
 .٩٩٥٧برقم  ٣٥٩ص ٥ج: مستدرآات علم رجال الحديث -٢
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  :٩٨٧٨برقم  ٣٤١ص ٥ج احلديث رجال علم مستدركات

 من مجلة. قم أهل مشائخ من هو. يذكروه مل: القمي الصائغ يوسف بن احلسن بن علي(
  .)٢٠١ص وغط ٣٢٤،٬ص ٥٢ج جد و ٨٦،٬ص ١٣ج كمبا يف رواياته

  :يف بعض املصادر منها ]احلسن[وأيضا جاء بلفظ 

 حممد احلسني اهللا عبد أبو وحدثين: نوح ابن قال: (٢٦١ح ٣٠٨ص الطوسي للشيخ الغيبة
 يوسف بن احلسن بن علي حدثين قال ٬،حاجاً علينا قدم حني )اهللا رمحه( القمي سورة بن

 أهل مشايخ من وغريمها الدالل بابن املعروف الصرييف حممد بن أمحد بن وحممد القمي الصائغ
  ).اخل...  قم

٬، وكذلك يف معجم أحاديث ٣٢٤ص ٥١وكذلك ورد هذا السند هكذا يف البحار ج
٬، ٢٩٧ص ٬٣، وكذلك يف الفوائد الرجالية للسيد حبر العلوم ج٣١٠ص ٤ج Xاإلمام املهدي 

يف ترمجة حممد علي بن احلسني القمي٬،  ٣٤٥ص ١٧وكذلك احملقق اخلوئي يف معجمه ج
٬، ١٥٥ص ٦وكذلك يف أعيان الشيعة ج٬، ٢٦٤وكذلك يف ³ذيب املقال لألبطحي شرح ص

  .٢٥٨ص ٣وكذلك خامتة املستدرك ج

  .وقد تقدم قبل قليل أيضاً االختالف يف امسه جمرداً عن اجلد

٬، فال ميكن ]علي بن احلسني[وبني ] علي بن احلسن[والنتيجة أن هذا الراوي مردد بني 
جمرداً وإرادة ابن بابويه ] علي بن احلسني[التمسك به على أنه يعارض مسألة إطالق عنوان 

  .القمي

  .فاالحتجاج ¯ذا املورد فرع إثباته بالدليل الواضح

 حممد حدثنا: قال ٬،معقل بن حممد احلسن أبو وحدثنا: ٢٠٩ – ٢٠٨ ص االختصاص  ٣
 سفيان عن السراج٬، عامر عن مرزوق٬، بن حممد عن ٬،احلسني بن علي حدثين: قال ٬،عاصم بن

 رسول مسعت: يقول حذيفة مسعت: قال ٬،شهاب بن طارق عن ٬،مسلم بن قيس عن الثوري٬،
 عنكم قطع الناس أيها :السماء من مناد ينادي القائم خروج عند كان إذا(: يقول  اهللا
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 من واألبدال مصر من النجباء فيخرج مبكة٬، فاحلقوا حممد أمة خري األمر وويل اجلبارين مدة
 بني فيبايعونه احلديد٬، زبر قلوmم كأن بالنهار٬، ليوث بالليل رهبان العراق٬، وعصائب الشام
 من رجل هو: قال الرجل٬، هذا لنا صف ٬،اهللا رسول يا: احلصني بن عمران قال .واملقام الركن

 تفرخ ذلك فعند امسي امسه قطوانيتان٬، عباءتان عليه شنوءة٬، جرال من كأنه احلسني ولد
 ضعف األرض وتنبت ٬،العيون وتفيض األÒار٬، ومتد حبارها٬، يف واحليتان ٬،أوكارها يف الطيور
 جوراً ملئت كما قسطاً و عدالً فيمأل إسرافيل وساقيه جربئيل مقدمته يسري مث أكلها٬،
  ).وظلماً

وروى عنه ابن أيب  )عليهما السالم(عبد اهللا  أيبروى عن الرضا وعن ] حممد بن عاصم[
٬، وابن بابويه ال ميكن أن يروي عنه بال ١١٠٣٢برقم  ٢٠٦ص ١٧راجع املعجم ج ٬،عمري

  !واسطة فكيف يكون هو يروي عن ابن بابويه ؟

ـ    .ليس من طبقة ابن بابويه يقيناً هذا] علي بن احلسني[إذن ف

 عن مسعود٬، بن حممد بن جعفر عن قولويه٬، بن حممد بن جعفر: ٦٥ص االختصاص  ٤
 عن البالد٬، أيب بن إبراهيم حدثين: قال ٬،عبيد بن مروك عن ٬،احلسني ابن علي حدثين: قال ٬،أبيه

 له ضمنا إنا: فقال ؟ أصبغ يا اخلميس شرطة مسيتم كيف(: له قلت: قال ٬،األصبغ عن رجل٬،
  .)الفتح لنا وضمن الذبح

 ٬٣٧٨، صXعده الشيخ الطوسي يف رجاله من أصحاب اإلمام اجلواد ] مروك بن عبيد[
٬، راجع معجم رجال ٬X، بل نص احملقق اخلوئي أنه روى عن اإلمام الرضا ٥٦٠٨برقم 

  . ١٢٢٦٤برقم ١٣٧ص ١٩احلديث ج

 ٬،]ابن بابويه[هنا يروي عن مروك بن عبيد٬، فهو قطعاً ليس من طبقة ] علي بن احلسني[و 
سن عن مروك علي بن احل[: بل جاء يف بعض املصادر هكذا. فال ميكن أن يكون مشتركاً معه

  .وليس علي بن احلسني ]بن عبيد

 ٬،)اهللا رمحه( احلسني بن علي حدثين: قال ٬،القاسم أبو حدثين :١٣٥ – ١٣٤املزار ص  ٥
 مت بن احلسني بن حممد وحدثين: قال أمحد٬، بن حممد عن العطار٬، حيىي بن حممد عن
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 عبد أليب قلت: قال ٬،احلراين علي أيب عن مسلم٬، بن هارون عن أمحد٬، بن حممد عن اجلوهري٬،
 عنده وصلى وزاره أتاه من: قال ؟ عليه اهللا صلوات احلسني] قرب[ زار ملن ما(: X اهللا

 لكل وكذلك فداك٬، جعلت: له قلت: قال .وعمرة حجة له كتبت ركعات أربع أو ركعتني
  ).نعم: قال ؟ طاعته مفترضة إمام قرب أتى من

بقرينة الراوي أبو القاسم ابن قولويه٬، ] بابويهابن [يف هذه الرواية هو ] علي بن احلسني[و 
  .واملروي عنه حممد بن حيىي وهو شيخ ابن بابويه٬، كما تقدم تفصيل ذلك

 ٬،اجلمال صفوان عن ٬،احلسني بن علي عن الوشاء٬، وروى: ٢١٩ص ٢ج اإلرشاد  ٦
 وال يلهو ال األمر هذا صاحب: "فقال األمر هذا صاحب عن X اهللا عبد أبا سألت(: قال

 عبد أبو فأخذه" لربك اسجدي: "هلا يقول وهو له٬، ¯مة ومعه X احلسن أبو فأقبل" يلعب
   ").يلعب وال يلهو ال من وأمي٬، بأيب: "وقال إليه وضمه X اهللا

ألنه يروي عن صفوان  ؛هنا قطعاً ليس من طبقة ابن بابويه ]علي بن احلسني[وأيضاً 
  .بال واسطة Xاجلمال الذي يروي عن اإلمام الصادق 

جمردا٬ً، على غري ابن بابويه  ]علي بن احلسني[والنتيجة أننا مل جند الشيخ املفيد يطلق عنوان 
  .القمي يف طبقته٬، وال يطلق جمرداً على غريه إال مع القرينة الصارفة الواضحة

 ليس جمرداً عندما يراد منه غري ابن بابويه] علي بن احلسني[واآلن نأيت إىل إطالق عنوان 
  ):  رمحه اهللا(القمي يف أسانيد الشيخ املفيد 

  .اخل... عن علي بن احلسني بن عبيد الكويف : ... ٤١ص ١اإلرشاد ج  ١

  .اخل... عن علي بن احلسني بن عبيد الكويف : ... ٤٢ص ١اإلرشاد ج  ٢

وجدت خبط أيب احلسن علي بن احلسني بن حممد األصفهاين : ١٩٠ص ٢اإلرشاد ج  ٣
  .اخل... 

  .اخل... عن علي بن احلسني بن عمرو : ... ٣١٦ص ٢اإلرشاد ج  ٤

  .اخل... عن علي بن احلسني اليماين : ... ٣٥٨ص ٢اإلرشاد ج  ٥
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  .اخل... عن علي بن احلسني السعد آبادي : ... ٥٢األمايل ص  ٦

  .اخل... عن علي بن احلسني السعد آبادي : ... ٦٧األمايل ص  ٧

  .اخل... ي بن احلسني بن واقد عن عل: ... ٢٤٦األمايل ص  ٨

  .اخل... عن علي بن احلسني السعد آبادي : ... ٢٨٠األمايل ص  ٩

  .اخل... علي بن احلسني بن يوسف : ١٠االختصاص ص   ١٠

  .اخل... عن علي بن احلسني الفزاري : ... ٦٦ – ٦٥االختصاص ص   ١١

  .اخل... عن علي بن احلسني بن يعقوب : ... ٢٢٢املزار ص   ١٢

 هنا أكون قد انتهيت من كتب كل من الشيخ الصدوق والشيخ ابن قولويه والشيخ إىل
جمرداً إال ] علي بن احلسني[الطوسي والشيخ املفيد٬، وقد تبيَّن فيها مجيعاً انه ال يطلق عنوان 

٬، يف طبقته وبدون قرينة صارفة٬، وإن من يشاركه بامسه ]علي بن احلسني بن بابويه القمي[على 
  .اخل... الكنية أو اللقب  ال يذكر جمرداً عن اجلد أو واسم أبيه

علم بأين قد أطلت يف هذا املوضوع والذي رمبا يكون ممالً لبعض القراء٬، ولكن إلقامة أوأنا 
علي بن [احلجة وزياد³ا كان ما تقدم٬، ولكي يعلم املعترضون بأننا عندما قلنا بأن عنوان 

 دون غريه٬، مل نقل ذلك عن فراغ وال جزافا٬ً، فإن كانواجمرداً منصرف إىل ابن بابويه ] احلسني
مصرÖين على عنادهم فليبيÖنوا لنا كما بيَّنا وليفصÖلوا كما فصَّلنا وبالدليل الصريح٬، وإال فأفواههم 

واحلمد ] ال نبتغي اجلاهلني.. سالماً .. سالماً : [ميلؤها التراب٬، وليس هلم عندنا من جواب إال
  .هللا وحده

* * *  
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  :النقطة الثا�ية 
ملن ذكرهم احملقق اخلوئي  ٬،واملروي عنه الراويحول  اًحبث اآلن سأعملإلقامة احلجة أكثر 

اسم أو عنوان  إطالق أن إثبات٬، والغرض من هذا هو جمرداً] علي بن احلسني[عند ترمجة عنوان 
  .يف زمن ابن بابويه ينصرف إليه ال غري بغض النظر عن رواية الوصية جمرداً ]علي بن احلسني[

والذين روى  جمرداً ]علي بن احلسني[ل القول يف الذين رووا عن فاحملقق اخلوئي قد فصَّ
على طبقته مبا ال يقبل  إطالقههذا االسم منصرف إىل ابن بابويه عند  أنعنهم كذلك٬، وسيتبني 

  .شاء اهللا تعاىل إنالشك٬، على تفصيل سيأيت 

 ]علي بن احلسني[اسم  إطالقوقبل الشروع بذلك سأذكر قول املريزا النوري وغريه عن 
  :يف كتب احلديث والرجال اًجمرد

إن املوجود يف كتب األحاديث والرجال التعبري عن والد الصدوق : (... قال املريزا النوري
  .)١(...) علي بن احلسني٬، أو علي بن بابويه٬، : بقوهلم

أن ابن قولويه املذكور يروي عن : (... وذُكر يف هامش اجلزء الثالث من خامتة املستدرك
  .)٢()...) رمحه اهللا(علي بن احلسني٬، الذي هو ظاهر يف كونه والد شيخنا الصدوق 

بقلم جواد ) فةمؤسسة آل البيت٬، قم املشرÖ(وجاء يف مقدمة حتقيق كتاب فقه الرضا 
أن املوجود يف كتب األحاديث والرجال٬، التعبري عن والد  أضف إىل(...  :الشهرستاين

  .)٣(...) علي بن احلسني٬، أو علي بن بابويه : الصدوق بقوهلم

٬، ٣٨٢ص ١٢ترجم له احملقق اخلوئي يف معجم رجال احلديث ج :وبعد ما تقدم أقول
عنه٬،  وذكر كل من روي عنهم ¯ذا العنوان أو رووا] علي بن احلسني[بعنوان   ٨٠٤٨: برقم

سورة النور٬، يف : تفسري القمي. روى عن أمحد بن أيب عبد اهللا: علي بن احلسني( :حيث قال
  . ﴾أَه²ل±ه°ا ع°لَى و°ت¶س°لÔم¶وا ت°س²ت°أْنِس¶وا ح°تَّى﴿: تفسري قوله تعاىل

                                                            

 .٣١٦ص ١ح: خاتمة المستدرك -١
 .١٤١هامش ص ٣ج: خاتمة المستدرك -٢
 .٤١ص: فقه الرضا -٣
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طبقته يف احلديث وقع ¯ذا العنوان يف إسناد كثري من الروايات تبلغ مائة وأربعة وعشرين 
٬، وعن ابن سنان٬، وابن أورمة٬، وأمحد ابن أيب عبد اهللا٬، Xفقد روى عن أيب عبد اهللا . مورداً

وأمحد بن إدريس٬، وأمحد بن حممد بن خالد٬، وجعفر بن بكر٬، ومحاد بن عيسى٬، وسعد بن عبد 
اهللا٬، وسيف بن عمرية٬، وعبد اهللا بن جعفر٬، وعلي بن أيب محزة٬، وعلي بن حسان٬، وعلي بن 

مان٬، وحممد بن أيب محزة٬، وحممد بن أمحد بن علي٬، وحممد بن أمحد بن موسى٬، وعمرو بن عث
علي بن الصلت٬، وحممد بن احلسن٬، وحممد بن زياد٬، وحممد بن عبد اهللا بن زرارة٬، وحممد بن 

وروى عنه ابنه أبو جعفر٬، وأبو عبد . عبيد٬، وحممد بن علي٬، وحممد بن حيىي٬، وحممد املكناسي
أبان بن عثمان٬، وأمحد بن حممد٬، وإمساعيل بن حممد املكي٬، وسلمة اهللا٬، وأبو عمران األرمين٬، و

بن اخلطاب٬، وعبد اهللا ابن أمحد٬، وعبيد اهللا بن احلسني٬، وعلي٬، وعلي بن حامت٬، وابنه٬، أبو 
  .٬، والعويفواخلشابجعفر حممد٬، وحممد بن علي بن حمبوب٬، وحممد بن حيىي٬، 

ترك بني مجاعة٬، والتمييز إمنا هو بالراوي علي بن احلسني هذا مش: أقول: إىل قوله........ 
  .انتهى) واملروي عنه

علي بن احلسني [اخلوئي يقصد بالعنوان هو  أن    بيانه كما سيأيت  ال خيفى : أقول
 أبووابنه [ :أخرىوقال مرة  ]جعفر أبوروى عنه ابنه [: نه يقول مثالًأ٬، بدليل ]القمي ابن بابويه

  .جعفر حممد هو الشيخ الصدوق ابن علي بن احلسني القمي ابن بابويه وأبو ]جعفر حممد

علي بن احلسني هذا مشترك بني مجاعة٬، والتمييز إمنا هو بالراوي : (ولكن قول اخلوئي
ورد يف عدة طبقات منها يف زمن الصادق  ]علي بن احلسني[ن هذا العنوان أل) واملروي عنه
X  ومنها يف زمن الكاظمX قق اخلوئي ملتزم بذكر كل من يشترك بالعنوان٬، وهكذا٬، واحمل

حىت لو كان هذا راوياً عن  ]علي بن احلسني[فذكر كل الروايات الواردة ¯ذا العنوان وهو 
إىل التمييز عن طريق الراوي واملروي عنه٬، لطرح  أحالمباشرة٬، ولذلك  Xاإلمام الصادق 

يروي عن  أنك طرح من ال ميكن يروي عنه علي بن احلسني مباشرة وكذل أنمن ال ميكن 
  .علي بن احلسني باملباشرة

أو إن نتيجة ما يتقدم وما سيأيت حتتم على أن هذا العنوان جمرد يف طبقة ابن بابويه ال 
  . ينصرف إىل غريه٬، وإن نتيجة حبث اخلوئي تصب يف ذلك ال حمالة سواء قصد ذلك أم ال
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نعرف الذين رووا عن عنوان  أننه علي بن احلسني بن بابويه٬، فالبد أنثبت  أن أردنافإن 
يروي عنه مباشرة٬،  أنفنستثين كل من تأخر عنه أو تقدم عليه حبيث ال ميكن  ]علي بن احلسني[

يروي عنه  أنحىت ميكن  ]علي بن احلسني[وكذلك نستثين كل من تقدم عليه حبيث مل يدركه 
  .كما سيأيت رىأخإىل قرائن  إضافةباملباشرة٬، 

ن إكان هو املتعني٬، و فإن نتج عندنا رجل واحد يف زمن واحد كفترة الغيبة الصغرى مثالً
كان الناتج أكثر من رجل حيدد من خالل القرائن كمشيخة الرواة له أو مشيخته ملن يروي 

  .عنه

م من الذي ذكره ]علي بن احلسني بن بابويه[نأيت لنستبعد كل من هو متقدم على  واآلن
  .]علي بن احلسني[اخلوئي بأ�م روى عنهم عنوان 

  

א   xWאzא

ن ابن بابويه أل ؛أكيد غري ابن بابويه Xومن يروي عن الصادق  :]Xعن أبي عبد ا [

  .Xمل يدرك الصادق 

يروي عنه علي بن احلسني بن  أنفال ميكن  Xوهو روى عن الرضا  :]وعن ابن سنان[

  .على ما ذكره النجاشي ٢٢٠نه مات سنة أإىل  إضافةبابويه 

 Xن كان هو عبد اهللا بن سنان بن طريف٬، فهو يروي عن الصادق وقيل عن الكاظم إو
وسائط٬، والشيخ  بأربععلى قول غري مؤكد حسب رأي النجاشي٬، ويروي عنه النجاشي 

علي بن احلسني بن بابويه روى عنه بثالث وسائط٬، كما ذكر  إنالطوسي خبمس وسائط٬، بل 
  .ذلك الشيخ الطوسي يف ترمجة عبد اهللا بن سنان

  :وجاء يف الكايف فقط هكذا



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ...................... .......................١٠٨

 ٬،علي بن احلسنيعن  ٬،محدأعن عبد اهللا بن  ٬،محدأعن حممد بن  ٬،حممد بن حيىي: الكليين
  . )١( Xلصادق عن ا ٬،عن املعلى بن خنيس ٬،عن سابق بن الوليد عن ابن سنان

يروي عنه بال  أنفأي كان ابن سنان فهو ليس من طبقة ابن بابويه القمي قطعاً وال ميكن 
  .واسطة

  :هكذا )٢( وجاء يف مورد واحد يف الكايف :]وابن أورمة[

٬، عن احلسني بن سعيد رفعه علي بن احلسني٬، عن ابن أورمةحممد بن حيىي٬، عن : الكايف
  . )٣(... Xقال أمري املؤمنني : قال

٬، بل عده الشيخ Xنه عاصر اجلواد أ٬، بل قيل Xوهذا من معاصري اإلمام اهلادي 
٬، والصدوق يروي عنه بثالث وسائط٬، والشيخ النجاشي )٤( Xالطوسي من أصحاب الرضا 

وخصوصاً إذا علمنا . يروي عنه ابن بابويه بال واسطة أن فيستحيليروي عنه خبمسة وسائط 
٬، أي ما يقارب السبعني عاماً أن علي بن احلسني بن بابويه عاش الغيبة الصغرى كلها تقريباً

  .Xفالبد أن يكون صغري السن يف حياة احلسن العسكري 

عن  ٬،القمي يف تفسريه عن علي بن احلسني إبراهيمروى علي بن  :]وأمحد ابن أبي عبد ا[

  .عبد اهللا أيبمحد بن أ

٬، وعلي ٢٨٠أو  ٢٧٤محد بن حممد بن خالد الربقي املتويف سنة أعبد اهللا هو  أيبمحد بن أو
بواسطة٬، فتارة يروي عنه بواسطة علي بن احلسني السعد  إالبن احلسني بن بابويه ال يروي عنه 

٬، وتارة يروي عنه بواسطة سعد بن عبد اهللا كثرياً أيبد بن محأيروي عن  األخريوهذا  آبادي
٬، ورابعة يروي عنه بواسطة عبد اهللا بن إدريسمحد بن أعبد اهللا٬، وثالثة يروي عنه بواسطة 

  .عبد اهللا وغريه أيبمحد بن أجعفر احلمريي٬، كما جاء يف طرق الشيخ الصدوق إىل 
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كما     آباديو علي بن احلسني السعد عبد اهللا ه أيبمحد بن أالذين يروون عن  وأكثر
٬، وكذلك يروي عنه علي بن احلسني النحوي٬، وعلي بن احلسني    األسانيديالحظ ذلك من 
  .املؤدب٬، وغريهم

بواسطة٬،  إالعبد اهللا  أيبمحد بن أأي حال فعلي بن احلسني بن بابويه ال يروي عن  ىوعل
ابن  إنعبد اهللا غري ابن بابويه٬، بل  أيبمحد بن أعلي بن احلسني الذي يروي عن  أنفيتعني 

 ربقيعبد اهللا ال أيبمحد بن أفكيف يكون واسطته إىل  إبراهيميروي عن علي بن  أنبابويه غايته 
ـ ق ؟ ٢٨٠أو  ٢٧٤الذي تويف سنة    !!!ه

أو  بألقا¯مهكذا  إالوعلي بن احلسني السعد آبادي٬، والنحوي٬، واملؤدب٬، ال يذكرون 
كما تقدم بيانه   مع القرينة الصارفة عن ابن بابويه  إالردين عن ذلك نسبهم٬، وال يذكرون جم

٬، وحينئذ هم معروفون من خالل مشاخيهم أي الذي يروون عنه٬، وكذلك عن   بالتفصيل 
  . طريق الذي يروي عنهم

هو منصرف إىل فيف زمن الغيبة الصغرى  جمرداً ]علي بن احلسني[ إطالقوكيف كان فعند 
اخل٬، ... بابويه القمي٬، لشهرته وفضله وكماله وكثرة علمه ومكانته املرموقة  علي بن احلسني بن

ـ  وأما ن عن النسبة أو يفهم يف الغالب ال يذكرون جمرد  ]علي بن احلسني[غريه ممن يسمى ب
  .اخل... اللقب أو اجلد 

 )١٣(جمرداً يف ] علي بن احلسني[والقول الفصل هو أن القمي يف تفسريه روى عن عنوان 
عنه عن أمحد بن أيب عبد اهللا الربقي٬، واألخري ليس من مشايخ ابن بابويه٬، : عشر موردا٬ً، كلها

٬، وهذه قرينة كافية ووافية يف صرف هذا العنوان ]علي بن احلسني السعد آبادي[بل من مشايخ 
   ] علي بن إبراهيم القمي[ ـعن ابن بابويه وعدم كونه مشتركاً معه يف أسانيد القمي٬، ف

  .هو شيخ ابن بابويه وليس العكس  ب التفسري صاح

  .من مشايخ علي بن احلسني بن بابويه وقد روى عنه كثرياً :]وأمحد بن إدريس[

وروى عنه ابن بابويه بواسطة سعد بن عبد اهللا٬، وكذلك  :]وأمحد بن حممد بن خالد[

  .آبادي٬، وعبد اهللا بن جعفر احلمريي٬، وعلي بن احلسني السعد إدريسمحد بن أبواسطة 
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علي بن احلسني السعد [محد بن حممد بن خالد هو أوعلي بن احلسني الذي يروي عن 
محد بن أنه طريقه إىل كتب أ٬، لكثرة روايته عنه جدا٬ً، وقد ذكر النجاشي األقوى٬، على ]آبادي

أخربنا : (أو أكثر٬، حيث قال كتاباً) ٩٠(واليت هي  ]عبد اهللا أيبمحد بن أ[حممد بن خالد 
حدثنا : حدثنا أمحد بن حممد أبو غالب الزراري٬، قال: جبميع كتبه احلسني بن عبيد اهللا قال

حدثنا أمحد بن أيب عبد اهللا : أبو احلسن القمي٬، قال آباديعلي بن احلسني السعد مؤديب 
  .)١()¯ا

هو علي بن ] عبد اهللا أيبمحد بن أ[طريق الطوسي إىل كتب امحد بن حممد بن خالد  وأيضاً
أخربنا ¯ذه الكتب كلها : (احلسني السعد آبادي٬، حيث قال يف الفهرست بعد تعداد كتبه

 ٬،وجبميع رواياته عدة من أصحابنا٬، منهم الشيخ أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن النعمان املفيد
وأمحد بن عبدون وغريهم٬، عن أمحد بن حممد بن سليمان  ٬،حلسني ابن عبيد اهللاوأبو عبد اهللا ا
حدثنا : ٬، قالعلي بن احلسني السعد آبادي أبو احلسن القمي: حدثنا مؤديب: الزراري٬، قال

  .)٢() أمحد بن أيب عبد اهللا

غري  بأنهمعروف  ]محد بن حممد بن خالدأ[الذي يروي عن  ]علي بن احلسني[ ـف إذن
ال يروي عن  ]ابن بابويه[ن أل ؛محد بن حممد بن خالدأمن خالل املروي عنه وهو  ]بابويه ابن[

  .٬، وقد تقدم أيضا بيان ذلكبواسطة إال األخري

نه وقع أوليس ابن بابويه٬، بدليل  ]علي بن احلسني التيمي[يروي عنه  :]وجعفر بن بكر[

  :٬، هكذا٥بسند الكايف ج

٬، عن جعفر بن بكر٬، عن عبد اهللا ابن أيب سهل٬، التيمي علي بن احلسنيأمحد بن حممد٬، عن 
 ٬،الزوجة املؤاتية: ثالثة من السعادة: (Xقال أبو عبد اهللا : قال ٬،عن عبد اهللا بن عبد الكرمي

  .)٣() والرجل يرزق معيشته ببلده يغدو إىل أهله ويروح ٬،واألوالد البارون
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دون ذكر ] علي بن احلسني[نه اقتصر على أوالشيخ الطوسي نقل نفس الرواية إال 
  :٬، هكذا)التيمي(

عن  ٬،عن عبد اهللا بن أيب سهل ٬،عن جعفر بن بكر ٬،علي بن احلسنيعن  ٬،أمحد بن حممد
الزوجة املواتية٬، : ثالثة من السعادة: (Xقال أبو عبد اهللا : قال ٬،عن عبد الكرمي ٬،محاد

  .)١() واألوالد البارون٬، والرجل يرزق معيشته ببلده يغدو إليه ويروح

نه أنه تصحيف٬، فيتبني أومن الواضح أ�ا نفس الرواية ونفس السند إال شيء يسري الظاهر 
احلسن [قطعا٬ً، وقد أورد احلر العاملي نفس الرواية والسند بلفظ  ]ابن بابويه[وليس  ]التيمي[

  .]بن علي التيمي

وليس  ]التيميعلي بن احلسن [هو  ]جعفر بن بكر[الذي يروي عن  إن :وقال اخلوئي
   .)٢( ]علي بن احلسني[

  .أصالًباالسم  ]علي بن احلسني[ال يشارك  ]جعفر بن بكر[فالذي يروي عن  إذن

٬، ٢٠٨أو  ٢٠٩سنة  Xنه مات يف حياة اجلواد أذكر النجاشي  :]ومحاد بن عيسى[

أمايل نه روى عنه بثالث وسائط كما يف إبل . يروي عنه ابن بابويه بدون واسطة أنفيستحيل 
٬، وغري ذلك يف ٬٦٨٤، وحديث رقم ٬٦٥٩، وكذلك حديث ٦٣٨برقم  ٤٧٤الصدوق ص
  .كتاب التوحيد

بال واسطة٬،  ٬X، يروي عن الصادق ]علي بن احلسني[ومحاد بن عيسى الذي يروي عنه 
  .)٣( يروي عنه علي بن احلسني بن بابويه بال واسطة أن أبداًفال ميكن 

ـ  إذن   .أبداً هذا ال يشارك علي بن احلسني يف طبقته ]علي بن احلسني[ف

                                                            

 .٢٣٦ص ٧ج: تهذيب االحكام -١
 .٨٠٤٨، برقم  ٣٨٣ص ١٢ج: راجع -٢
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والذي يروي عن سعد بن عبد اهللا هو ٬، ٢٩٩أو  ٣٠١تويف سنة   :]وسعد بن عبد ا[

علي بن احلسني بن بابويه٬، وهو يف طريق الشيخ الطوسي إىل كتب سعد بن عبد اهللا٬، نص على 
  .ذلك الطوسي يف ترمجة سعد بن عبد اهللا

  .احلسني بن بابويه عن سعد بن عبد اهللا كثرياًوقد روى علي بن 

كما ذكر ذلك النجاشي يف ترمجة  Xوهو ممن روى عن الصادق  :]وسيف بن عمرية[

نه يروي عنه بأربع وسائط إبل . يروي عنه ابن بابويه بال واسطة أنسيف بن عمرية فال ميكن 
  .٩٢حديث رقم  ١١٣للصدوق ص مايلكما يف األ

  :عن سيف بن عمرية يف الكايف هكذا وعلي بن احلسني روى

عن حممد بن حيىي٬، عن علي بن احلسني٬، عن سيف بن عمرية٬، عن حممد بن مروان : الكايف
  . )١( Xقلت أليب عبد اهللا : قال

ـ  إذن الذي يروي عن سيف بن عمرية ال يشارك علي بن احلسني بن  ]علي بن احلسني[ف
  .أبداً بابويه يف الطبقة

٬، وقد نص الشيخ كثرياً وهذا يروي عنه ابن بابويه٬، احلمرييهو  :]جعفروعبد ا بن [

أخربنا جبميع : (ابن بابويه وقع يف طريقه إىل كتب عبد اهللا بن جعفر٬، هكذا أنالطوسي على 
وحممد بن احلسن٬،  أبيه٬، عن أيب جعفر بن بابويه٬، عن )رمحه اهللا(كتبه ورواياته الشيخ املفيد 

  .)٢( )عنه

   نه البطائين أن كان الظاهر إو  و¯ذا االسم البطائين والثمايل  :]أبي محزةوعلي بن [

  .للبعد الزمين بينهم. ابن بابويه بال واسطة مايروي عنه أنوكالمها يستحيل 
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ومات  Xوعاصر الرضا ) عليهما السالم()٢( والكاظم )١( فالبطائين من أصحاب الصادق
  .)٤( )عليهما السالم(٬، والثمايل روى عن الباقر والصادق )٣( يف زمنه

ـ  إذن علي بن [محزة ليس من طبقة  أيبالذي يروي عن علي بن  ]علي بن احلسني[ف
  .أبداً فال يشاركه يف طبقته ]احلسني بن بابويه

٬، وعلي Xعلي بن حسان الذي روى عن الصادق : وقع ¯ذا العنوان :]وعلي بن حسان[

 ]ابن بابويه[ـ ٬، وكالمها ال ميكن لXبن حسان بن كثري الذي هو قريب من عهد الكاظم 
وكذلك علي بن حسان الواسطي الذي روى عن الصادق  ٬،)٥( يروي عنهما بال واسطة أن
X )املغرية الذي عده الطوسي  أيب٬، وكذلك علي بن حسان الزبيدي٬، الذي هو علي بن )٦

  .)٧( Xادق الباقر والص أصحابيف 

  :وعلي بن احلسني هذا روى عن علي بن حسان يف مورد واحد

بعض أصحابنا٬، عن علي بن احلسني٬، عن علي بن حسان٬، عن عبد الرمحن بن : الكايف
 ....أن يتزوج خدجية بنت خويلد ملا أراد رسول اهللا (: قال ٬،Xكثري٬، عن أيب عبد اهللا 

  . )٨() اخل

علي بن احلسني هنا يروي عن علي بن حسان الذي يروي عن الصادق  أنوكما ترى 
X  يكون من طبقة علي بن احلسني بن بابويه القمي أنبواسطة واحدة٬، فال ميكن.  
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علي بن [ من مشايخ ابن بابويه الذين روى عنهم ¯ذا العنوان كثرياً :]وعلي بن موسى[

) الكمنداين... علي بن موسى بن جعفر(يف كتاب ثواب األعمال٬، وروى أيضاً بعنوان  ]موسى
  .والتوحيد واخلصال األمايليف 

 ١ج :االستبصار: عن علي بن موسى يف مورد واحد وروى علي بن احلسني جمرداً
٬، وقد تقدم إثبات أنه شيخ ابن ١٤٧٧ح ٤٥٤ – ٤٥٣ص ١ج :التهذيب ٧٦٦،٬ح ٢١٦ص

  .بابويه القمي

عمرو بن : (Xالصادق  أصحابذكر الشيخ الطوسي هذا االسم يف  :]عمرو بن عثمان[

  ).)٣( ٬، وعمرو بن عثمان)٢( ٬، عمرو بن عثمان اجلابري اهلمداين)١( عثمان اجلهين الكويف

  .يروي عنهم بال واسطة أنوهؤالء ليس من طبقة ابن بابويه فال ميكن 

روى ... عمرو بن عثمان الرازي : ( ٨٩٦٠رقم  ١٤وذكر احملقق اخلوئي يف املعجم ج
  ).   Xأي الكاظم     عن أيب احلسن األول

  .هو ليس من طبقة ابن بابويه وال ميكن أن يروي عنه بال واسطةف

  . )٤( يف موردين يف الكايف) علي بن احلسني عن عمرو بن عثمان(وقع ¯ذا العنوان 

وليس  ]علي بن احلسن[الذي يروي عن عمرو بن عثمان هو  إن: احملقق اخلوئي قال إنمث 
  .  )٥( ]علي بن احلسني[

  .فضالً عن الطبقةباالسم  ]ابن بابويه[و¯ذا فالذي يروي عن عمرو بن عثمان ال يشارك 
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٬، وأيضاً ذكر هذا االسم )١( Xذكره الطوسي يف أصحاب الباقر  :]وحممد بن أبي محزة[

: وأيضاً ذكره هكذا ٬،)٢(]حممد بن أيب محزة التيملي الكويف[هكذا Xيف أصحاب الصادق 
جمرداً يف أصحاب ] حممد بن أيب محزة[٬، وأيضاً ذكره هكذا )٣(]حممد بن أيب محزة الثمايل[

هو ليس ف على أي حال إذن ٬،)٤( ٬، مرتني تباعاً  ممن روى عنه بواسطة واحدة     Xالصادق 
  .قطعاًمن طبقة ابن بابويه 

  :يف مورد واحد) محزة أيبعلي بن احلسني عن حممد بن (وروى ¯ذا العنوان 

علي بن احلسني٬، عن حممد حممد بن حيىي٬، عن حممد بن أمحد٬، عن اخلشاب٬، عن : الكايف
مملوك يف يده مال أعليه : Xقلت أليب عبد اهللا : (٬، عن عبد اهللا بن سنان قالبن أيب محزة
إنه مل يصل إىل سيده وليس هو  ٬،ال: سيده ؟ قالوال على : ٬، قلتال: زكاة ؟ قال

  .)٥()للمملوك

  :وروى الشيخ الصدوق نفس هذه الرواية يف علل الشرائع

علي بن احلسن أيب٬، عن أمحد بن إدريس٬، عن األشعري٬، عن اخلشاب٬، عن : الصدوق
مملوك : Xقلت أليب عبد اهللا : (قال ٬،٬، عن عبد اهللا بن سنان٬، عن حممد بن أيب محزة)احلسني(

ال٬، إن مل يصل إىل سيده : وال على سيده ؟ قال: ٬، قلتال :يف يده مال أعليه زكاة ؟ قال
  .)٦() وليس هو للمملوك

 أيبعلي بن احلسن عن حممد بن : (ن كان يف نسخة علل الشرائع اليت بني يدي هكذاإو
  ].علي بن احلسني[وليس ) محزة

وبينه  ]علي بن احلسني بن بابويه[ أبيهحد فالصدوق يروي ذلك عن أواحلال ال خيفى على 
  .محزة ثالث وسائط أيبالذي يروي عن حممد بن  ]علي بن احلسني[وبني 

                                                            

 .١٥٩٧برقم  ١٤٥ص :رجال الطوسي -١
 .٤٣٩٣برقم  ٣٠٠ص :رجال الطوسي -٢
  .٤٦٥٠برقم  ٣١٣ص :رجال الطوسي -٣
  .٤٨٩٧وبرقم  ٤٨٩٦برقم  ٣٢٦ص :رجال الطوسي -٤
 .٥باب زآاة المملوك ح ٥٤٢ص ٣ج: الكافي -٥
 .١ح ١٠٠باب  ٣٧٢ص ٢ج: علل الشرائع -٦
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هذا ليس من طبقة علي بن احلسني بن بابويه٬، فال  ]علي بن احلسني[ أنيف  أبداًفال شك 
  .٬، بل حىت االسم خمتلف فيهيشاركه يف الطبقة

   .)١( ]علي بن احلسني بن بابويه[من مشايخ  :]وحممد بن أمحد بن علي[

   .)٢( هو السابق٬، من مشايخ ابن بابويه :]وحممد بن أمحد بن علي بن الصلت[

إال مورد  )٣(]علي بن احلسني عن حممد بن احلسن[مل أجد لعنوان  :]وحممد بن احلسن[

  :١٠ح حبجة يصلهم أو حجته يف وإخوته قرابته يشرك من باب ٣١٧ص ٤ج واحد يف الكايف

 بن علي عن األرمين٬، عمران أيب عن اهللا٬، عبد أيب بن أمحد عن اهللا٬، عبد بن أمحد: الكليين
 أشركت لو: X اهللا عبد أبو قال(: قال ٬،X احلسن أيب عن ٬،احلسن بن حممد عن احلسني٬،

  .)شيئاً حجتك تنقص أن غري من حجة واحد لكل لكان حجتك يف ألفاً

أبا عمران [ألن  ؛ليس من طبقة ابن بابويه يقيناًهنا ] علي بن احلسني[ومن الواضح أن 
٬، كما نقل ذلك احملقق اخلوئي Xالذي يروي عنه هنا هو من أصحاب اإلمام الرضا ] األرمين

  .)٤( عن الطوسي والربقي

  .واحلال واضح كالشمس يف وضح النهار

  .ليس من طبقة علي بن احلسني بن بابويه :]حممد بن زياد[

حممد بن حيىي عن سلمة بن اخلطاب عن : الكايف :علي بن احلسني٬، هكذا هفقد روى عن
  . )٥( Xعلي بن احلسني عن حممد بن زياد عن محاد عن رجل عن الصادق 

                                                            

 .١٠١٥٠ورقم  ١٠١٤٦رقم  ١٦ج :راجع معجم المحقق الخوئي -١
 .راجع نفس المصدر -٢
 ؛تقدم الكالم في أسانيد االستبصار للمفيد هكذا عنوان وبينت االختالف فيه، ولكن أآيد المحقق الخوئي ال يقصده هنا -٣

ألنه يعول أوًال على الكتب األربعة وتفسير القمي وآامل الزيارات، لذا ترآت ذآره، ومن أراده فليراجع ما تقدم 
  .مفصًال

 .١٤٦٦٧برقم  ٢٨٩ – ٢٨٨ص ٢٢و ج ١٢٧٩٨برقم  ٤٧ص ٢٠ج :راجع معجم رجال الحديث -٤
 .باب نادر ٤٥٠ص ٤ج: راجع الكافي -٥
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هو  بواسطتني٬، فقطعاً Xيف هذا السند يروي عن اإلمام الصادق  ]علي بن احلسني[و 
  .فال يشاركه يف طبقته ]علي بن احلسني بن بابويه[ليس من طبقة 

٬، فكيف ميكن أن يكون ابن بابويه )١( شيوخ ابن بابويه هو شيخ] سلمة بن اخلطاب[و 
  ! شيخه ؟

 Xروى عن الصادق  ألنه ؛ليس من طبقة ابن بابويه :]حممد بن عبد ا بن زرارة[

٬، وهو ٤٠ص ٤بواسطة واحدة كما ذكره الشيخ علي النمازي الشاهرودي يف مستدركاته ج
ـ٬، كما ذكر ذلك  ٢٢٤ أو ٢٢١ع احلسن بن علي بن فضال الذي تويف سنة ممن  شيَّ  أيضاًه

  .١٣٧٢٤برقم  ١٧٥ص ٧الشيخ النمازي يف مستدركاته ج

 أيبإىل  أموالهجبميع  صىوأو    Xالكاظم  الذي هو ظاهراً  احلسن  أيبوتويف يف زمن 
  . )٢( فقبضها وترحم عليه Xاحلسن 

موت حممد بن عبد اهللا بن زرارة قبل والدة علي بن احلسني بن بابويه بسنني  أن وأكيد
  .كثرية

ـ  إذن علي بن [الذي يروي عن حممد بن عبد اهللا بن زرارة غري  ]علي بن احلسني[ف
  .إطالقاًوليس من طبقته  ]احلسني بن بابويه

 برقم ٢٨٢ص ٬١٧، كما عن اخلوئي يف معجمه جXروى عن الرضا  :]حممد بن عبيد[

  .يروي عنه ابن بابويه بال واسطة أنفال ميكن . ١١٢٠٤

   :يف) علي بن احلسني عن حممد بن عبيد: (وقع ¯ذا العنوان

 ٬،٬، عن حممد بن عبيد٬، عن عبيد بن هارونعلي بن احلسنيأمحد بن حممد٬، عن : الكايف
قال أمري املؤمنني صلوات اهللا : قال ٬،Xحدثنا أبو يزيد٬، عن حصني٬، عن أيب عبد اهللا : قال

                                                            

  .٤٩٨برقم  ١٨٧ص :راجع ترجمة سلمة بن الخطاب في رجال النجاشي -١
 .٣١٥ص: راجع تعليقه على منهج المقال للبهبهاني -٢
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 ٬،فأما الدعاء فيدفع به عنكم البالء ٬،عليكم يف شهر رمضان بكثرة االستغفار والدعاء: (عليه
  .)١() وأما االستغفار فيمحى ذنوبكم

  :وقد روى هذه الرواية الشيخ الصدوق يف أماليه هكذا

حدثنا أمحد : حدثنا علي بن موسى الكمنداين٬، قال: ٬، قال)رمحه اهللا( أيبحدثنا : الصدوق
حدثنا : ٬، عن حممد بن عبيد٬، عن عبيد بن هارون٬، قالعلي بن احلسنيبن حممد بن عيسى٬، عن 

قال أمري : (٬، قالأبو يزيد٬، عن حصني٬، عن الصادق جعفر بن حممد٬، عن أبيه٬، عن آبائه 
كم يف شهر رمضان بكثرة االستغفار والدعاء٬، فأما الدعاء فيدفع عنكم به علي: Xاملؤمنني 

  .)٢() البالء٬، وأما االستغفار فتمحى به ذنوبكم

علي [نفسه يروي هذه الرواية بواسطتني عن  ]علي بن احلسني بن بابويه[ أنوكما ترى 
  . ]...بن احلسني عن حممد بن عبيد 

ـ   ]علي بن احلسني بن بابويه[الذي يروي عن حممد بن عبيد غري  ]علي بن احلسني[ف
  .أصالًقطعاً وليس من طبقته 

على ) علي بن احلسني عن حممد بن علي(تكلم احملقق اخلوئي يف رواية  :]حممد بن علي[

  :حنوين

  :قال ٬، حيث]حممد بن علي[وليس  ]محد بن عليأحممد بن [نه إ  ١

  :٣٨٦ص ١٢معجم رجال احلديث ج

. روى الشيخ بسنده٬، عن علي بن احلسني٬، عن حممد بن علي٬، عن عبد اهللا ابن الصلت(
٬، كذا يف هذه الطبعة٬، ولكن ١٤٣١باب تلقني احملتضرين من الزيادات احلديث  ١ج: التهذيب

حممد ابن أمحد بن علي٬، بدل حممد بن علي٬، وهو : يف الطبعة القدمية والنسخة املخطوطة
باب أن الرجل ميوت يف السفر وليس معه رجل  ١ج: اه يف االستبصارالصحيح املوافق ملا رو

  .انتهى) ٬، وكذلك الوايف والوسائل بقرينة سائر الروايات٧١٦احلديث ... وال امرأته 
                                                            

 .٧باب أدب الصائم ح ٨٨ص ٤ج: الكافي -١
 .٢ح ١٥ص: ، المجلس١١٨ – ١١٧ص: للشيخ الصدوق –االمالي  -٢
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ـ  ٬، ]علي بن احلسني بن بابويه[ ههو من يروي عن ]محد بن عليأحممد بن [وعلى ذلك ف
  .كما تقدم بيانه

٬، ]علي بن احلسني[وليس  ]علي بن احلسن[هو  ]بن عليحممد [الذي يروي عن  إن  ٢
  : حيث قال

  :١١٢٧٢برقم ٣١١ص ١٧معجم رجال احلديث ج

. بسنده٬، عن علي بن احلسني٬، عن حممد بن علي٬، عن احلسن بن حمبوب وروى أيضاً(
باب  ٤ج: ٬، واالستبصار٧٨٣وأقل منه وأكثر٬، احلديث  ٬،باب الوصية بالثلث ٩ج: التهذيب

علي بن احلسن٬، بدل علي بن : ٬، إال أن فيه٤٥٧الوصية بأكثر من الثلث٬، احلديث  أنه ال جتوز
  .انتهى) احلسني٬، وهو الصحيح املوافق للوايف والوسائل٬، بقرينة ساير الروايات

 ؛حىت باالسم ]علي بن احلسني[وعلى ذلك فالذي يروي عن حممد بن علي ال يشترك مع 
  .]علي بن احلسن[ن امسه أل

وهو حممد بن حيىي العطار الذي يروي عنه علي بن احلسني بن بابويه  :]حييىحممد بن [

  .وهذا ظاهر مشهور. كثرياً جداً

عن  ٬،عن علي بن احلسني ٬،عن علي: جاء يف الكايف يف مورد واحد :]حممد املكناسي[

  . )١( Xعبد اهللا  أيبحدثنا من رفعه إىل  :قال ٬،حممد الكناسي

 اآليت٬، بقرينة السند ]علي بن احلسني اليماين[يف هذا السند هو  ]علي بن احلسني[و 
  :املذكور يف نفس الكايف

   .)٢( ..... علي بن احلسني اليماينعن  ٬،عن علي: الكايف

كما يف الرواية اليت بعد  Xعن أيب بصري عن الصادق  ٬،وهو يروي عن علي بن أيب محزة
  .٢٠٢الروضة ح: الرواية املتقدمة مباشرة

                                                            

 .٢٠١ح ١٧٨ص ٨ج: راجع الكافي -١
 .Xباب مولد الصاحب  ٥١٩ص ١ج: راجع الكافي -٢
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كان هو ليس علي بن احلسني ابن بابويه القمي٬، لعدم ورود ابن بابويه يف هكذا  وكيف
  .يف الكايف أسانيد

من أصحاب هو الذي ] حممد بن عمر الكناسي[هذا٬، الظاهر هو ] حممد الكناسي[و 
   .)١( Xالرضا 

  .فال ميكن أن يروي عنه ابن بابويه بال واسطة

يف  ] علي بن احلسني بن بابويه[عن مشاركة  يف هذا املورد] علي بن احلسني[ فيخرج
  .الطبقة

 :النتيجة

علي بن [بعنوان  ]علي بن احلسني بن بابويه[كل املشتركني مع  أنلقد تبني مما سبق 
الصادق  أصحابابن بابويه بكثري فمنهم من  لىيف زمن متقدم ع أكثرهم٬، هم جمرداً ]احلسني

قريبني إىل عصر ابن بابويه    واحد أو اثنان    ٬، والقليل منهم ...والكاظم والرضا و هكذا 
إىل ذلك القرائن الصارفة عن كو�م علي بن احلسني  أضف ٬،بواسطة إالولكنه مل ينقل عنهم 

 علي بن[إىل  ]علي بن احلسن[فصحفت من  أمسائهمبن بابويه القمي٬، وهناك من وقع اخلطأ يف 
  .كما نقلنا ذلك عن احملقق اخلوئي ]احلسني

جمرداً ٬،واليت عددها  ]علي بن احلسني[وبعد طرح كل هؤالء٬، أي املوارد اليت روى ¯ا 
  :٬، وهي اليت روى فيها عنمورداً) ١٥(

محد بن حممد بن أعبد اهللا٬، و أيبمحد بن أ٬، وأورمة٬، وابن سنان٬، وابن Xعبد اهللا  أيب(
محزة٬، وعلي بن  أيبعلي بن ومحاد بن عيسى٬، وسيف بن عمرية٬، جعفر بن بكر٬، ووخالد٬، 

وحممد بن زياد٬، وحممد بن  وحممد بن احلسن٬، محزة٬، أيبحسان٬، وعمرو بن عثمان٬، وحممد بن 
  ).عبد اهللا بن زرارة٬، وحممد بن عبيد٬، وحممد بن علي٬، وحممد الكناسي

  :والذين روى عنهم بال واسطة وهم ]علي بن احلسني بن بابويه[يبقى فقط مشايخ 

                                                            

 .١١٤٨٠برقم  ٧٦ص ١٨ج: راجع معجم رجال الحديث -١
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٬، وسعد بن عبد اهللا٬، وعبد اهللا بن جعفر٬، وعلي بن موسى٬، وحممد بن إدريسمحد بن أ(
  ).وحممد بن حيىي٬، محد بن علي بن الصلتأمحد بن علي٬، وحممد بن أ

 ]علي بن احلسني بن بابويه[٬، يف طبقة جمرداً ]علي بن احلسني[عنوان  إطالقو¯ذا ينحصر 
علي بن [: قصدأحد من الذي ذكرهم احملقق اخلوئي حتت هذا العنوان٬، أ يشاركه فيها به٬، وال
  .]احلسني

  

א א xWאzא

الذي يروي عن ) رمحه اهللا(وهو ابنه حممد بن علي الصدوق  :]وروى عنه ابنه أبو جعفر[

  .ابن بابويه دائماً أبيه

  :احلسني هكذاروى عن علي بن  :]أبو عبد ا[

 ٬،عن علي بن احلسني ٬،عبد اهللا أيبعن  ٬،محد بن حيىيأحممد بن احلسن باسناده عن حممد بن 
  . )١( )عليهما السالم( أبيهعن  ٬،عن جعفر بن حممد ٬،عن محاد بن عيسى

علي بن احلسني [ليس من طبقة  عبد اهللا٬، قطعاً أبوالذي يروي عنه  ]علي بن احلسني[وهنا 
علي بن [بواسطة واحدة٬، وهذا مستحيل يف  Xيروي عن الصادق  ألنه ؛]بن بابويه القمي
  .]احلسني بن بابويه

  .قطعاً فهذا ال يشارك ابن بابويه يف طبقته

كما نقل ذلك احملقق اخلوئي عن الطوسي  Xالرضا  أصحابمن  :]أبو عمران األرمين[

   .)٢( والربقي

  .فيقيناً هو ليس من طبقة ابن بابويه

                                                            

 .٣٤١٢٠ح ٢٣ – ٢٢ص ٢٨ج): البيت آل(راجع وسائل الشيعة  -١
، وآما عن ١٤٦٦٧برقم  ٢٨٩ – ٢٨٨ص ٢٢و ج ١٢٧٩٨برقم  ٤٧ص ٢٠ج: راجع معجم رجال الحديث -٢

 .١٥٣١٥برقم  ٨ج: للنمازي –مستدرآات علم رجال الحديث 
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] علي بن احلسني[ فقطعاً ال يكون. )١( Xروى عن الصادق والكاظم  :]عثمانأبان بن [

٬، فال يشاركه يف طبقته ]علي بن احلسني بن بابويه[من طبقة  ]أبان بن عثمان[الذي يروي عنه 
  .أبداً

  علي بن احلسن [هو  ]محد بن حممدأ[الذي يروي عنه  إنقال اخلوئي  :]أمحد بن حممد[

  :وليس علي بن احلسني ] التيمي 

  :٬٨٠٤٨، برقم ٣٨٣ – ٣٨٢ص ١٢معجم رجال احلديث ج

. روى حممد بن يعقوب٬، عن أمحد بن حممد٬، عن علي بن احلسني٬، عن أمحد بن احلسن(
٬، باب ٤ج: والتهذيب .٬٤، احلديث ٬٢٩، باب يف الصائم يسعط ٬٢، كتاب الصيام ٤ج: الكايف

٬، ولكن يف ة القدمية من الكايف والوسائل أيضاًكذا يف الطبع. ٥٩٢ما يفسد الصيام٬، احلديث 
علي بن احلسن٬، وهو الصحيح بقرينة سائر : املرآة والوايف والطبعة القدمية من التهذيب

  .انتهى )الروايات

  :حيث قال ٢٤٦ص ٬٢، وأيضاً يف ج٧٦ص ٢ج وذكر ذلك أيضاً يف

 وأمحد. موارد عدة يف احلسني بن علي عن حممد٬، بن أمحد عن يعقوب٬، بن حممد: وروى(
 روى٬، وقد. العاصمي حممد بن أمحد وإما عقدة٬، بن سعيد بن حممد بن أمحد إما هذا٬، حممد بن
 علي عن يرويا ومل موارد٬، عدة يف فضال بن احلسن بن وعلي احلسن٬، بن علي عن منهما٬، كل
 كلها٬، املوارد هذه يف التحريف وقوع ذلك من فيعلم واحد٬، مورد يف ولو احلسني بن

  ....) مواردها ونذكر احلسن٬، بن علي: والصحيح

ابن بابويه حىت ال يشارك  ]محد بن حممدأ[الذي يروي عنه ] علي بن احلسني[ـ و¯ذا ف
  .]  التيمي    علي بن احلسن [ن امسه أل ؛أصالًباالسم 

                                                            

 .٣٧برقم  ١٤٣ص ١ج :راجع معجم رجال الحديث -١
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عن  ٬،بن حممد املكي إمساعيلعن  ٬،إبراهيمعلي بن : الكايف :]إمساعيل بن حممد املكي[

عن  ٬،الربيع أيبعن  ٬،عن احلسني بن خالد عمن ذكره ٬،عن عمرو بن عثمان ٬،علي بن احلسني
  . )١( Xالصادق 

ويه القمي ليس من طبقة عمرو بن عثمان حىت يروي عنه٬، فعمرو بن عثمان من بوابن با
  .كما تقدم بيانه Xاإلمام الصادق أو الكاظم  أصحاب

وليس  ]علي بن احلسن[الذي يروي عن عمرو بن عثمان هو  إن: احملقق اخلوئي قال إنمث 
  .)٢( ]علي بن احلسني[

] علي بن احلسني[الذي يروي عن عمرو بن عثمان ال يشارك ] علي بن احلسني[ـ و¯ذا ف
  .وال بالطبقة٬، وهذا ال غبار عليهباالسم 

وليس  ]الطاطريعلي بن احلسن [سلمة بن اخلطاب يروي عن  إنقيل  :]سلمة بن اخلطاب[

٬، ٢٢١٤ح ٣٠٩ص ٢ج: روايات٬، كما يف الوسائللعن علي بن احلسني٬، بقرينة سائر ا
٬، ١٨١٩٢ح ٤٥١ص ٬١٣، ج٤٤٥٨ح ٤٠ص ٬٤، ج٢٢٦٤ح ٬٣٢٥، ص٢٢٥٠ح ٣٢١ص
  .١٨٢٢١ح ٬٤٦٥، ص١٨٢١٠ح ٤٥٩ص

  .]علي بن احلسن[أو  ]علي بن احلسن الطاطري[ إمافقد جاء يف هذه املوارد 

حلسن أو احلسني هذا ليس من طبقة علي بن احلسني بن بابويه وعلى أي حال فعلي بن ا
  .القمي قطعاً

هو شيخ شيوخ ابن بابويه٬، فكيف ميكن أن يكون ابن بابويه ] سلمة بن اخلطاب[و 
  ! شيخه؟

  :كاآليتوطريق الصدوق إىل سلمة بن اخلطاب 

                                                            

 .باب من آره مناآحته من األآراد ٣٥٢ص ٥ج: راجع الكافي -١
  .٨٠٤٨برقم  ٣٨٣ص ١٢ج: راجع -٢
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عبد اهللا٬، عن ٬، عن سعد بن )رضي اهللا عنهما(أبوه وحممد بن احلسن : وطريق الصدوق إليه
  . )١( سلمة بن اخلطاب الرباوستاين

محد هو ليس من طبقة أالذي يروي عنه عبد اهللا بن ] علي بن احلسني[ :]عبد ا بن أمحد[

  :روى عن ابن سنان٬، هكذا ألنه ؛علي بن احلسني بن بابويه قطعاً

 ٬،عن علي بن احلسني ٬،محدأعن عبد اهللا بن  ٬،محدأعن حممد بن  ٬،حممد بن حيىي: الكليين
  . )٢( Xعن الصادق  ٬،عن املعلى بن خنيس ٬،عن سابق بن الوليد ٬،عن ابن سنان

يروي عنه بال  أنفأي كان ابن سنان فهو ليس من طبقة ابن بابويه القمي قطعاً وال ميكن 
  .واسطة

 علي بن احلسني[محد هو أهذا الذي يروي عنه عبد اهللا بن ] علي بن احلسني[ أنمث الظاهر 
عن علي بن احلسني  ٬،محدأعن عبد اهللا بن : (... نه جاء يف الوسائل هكذاأبقرينة  ]الطاطري

  . )٣( ...)الطاطري 

  .أصالًفهذا ال يشارك علي بن احلسني بن بابويه يف طبقته  إذن

الذي يروي عنه عبيد اهللا بن احلسني٬، عن علي ] علي بن احلسني[ :]عبيد ا بن احلسني[

  . )٤( Xعن الصادق  ٬،محزة٬، عن ابن يقطني أيببن 

محزة الذي  أيبيروي عن علي بن  ألنه ؛وهو قطعاً ليس من طبقة علي بن احلسني بن بابويه
  .على ابن بابويه القمي هو متقدم كثرياً

حدثنا  :قال ٬،عن حممد الكناسي ٬،علي بن احلسنيعن  ٬،عليعن : جاء يف الكايف :]علي[

  . )٥( Xعبد اهللا  أيبمن رفعه إىل 

                                                            

 .٥٣٦٥رقم  ٢٣١ص ٩ج: راجع معجم رجال الحديث -١
  .Xالحسن موسى بن جعفر أبيباب مولد  ٤٧٧ص ١ج: راجع الكافي -٢
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 .٩٩٧٩ح ٥٠٦ص ٧ج ):آل البيت(راجع الوسائل  -٤
 .٢٠١ح ١٧٨ص ٨ج: راجع الكافي -٥
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 محزة٬، أيب بن علي عن ٬،احلسني بن علي عن ٬،عنه( :٢٠٢وجاء بعد هذه الرواية مباشرة ح
  ...). X اهللا عبد أيب عن بصري٬، أيب عن

٬، بقرينة السند ]علي بن احلسني اليماين[يف هذا السند الظاهر هو ] علي بن احلسني[و 
  :املذكور يف نفس الكايف اآليت

   .)١( .....عن علي بن احلسني اليماين عن علي : الكايف

لعدم ورود ابن بابويه يف هكذا  ؛هو ليس علي بن احلسني ابن بابويه القميفوكيف كان 
  .٬، والختالف الطبقةيف الكايف أسانيد

  .طبقتهفيخرج عن مشاركة علي بن احلسني بن بابويه يف 

عن علي بن  ٬،بن حامتعلي : (وقع يف التهذيب للطوسي ¯ذا العنوان :]علي بن حامت[

 ٨٦ص ٬٣، وج٢٣٢ح ٧٣ – ٧٢ص ٣ج: يف ثالثة موارد) عبد اهللا أيبمحد بن أعن  ٬،احلسني
  .٢٤٧ح ٨٨ – ٨٧ص ٬٣، و ج٢٤٣ح

وال أقل يف هذا العنوان٬، فال ] ابن بابويه[ال يروي عن ] علي بن حامت[وقد تقدم بيان أن 
  .)٢( مربر لإلعادة

  .بن علي بن احلسني بن بابويه حممد الصدوقهو الشيخ  :]وابنه، أبو جعفر حممد[

علي بن [ إطالق أناخلوئي يرى  أن إىلواضحة  إشارة) روى عنه ابنه(وقول احملقق اخلوئي 
ممن  منصرف إىل ابن بابويه القمي والد الشيخ الصدوق٬، ولكن قال باالشتراك حترزاً] احلسني

يسرد  أنن عادة احملقق اخلوئي يف معجمه أل ؛وقع ¯ذا العنوان من غري طبقة ابن بابويه القمي
  .للعنوان الذي يترجم له كل من يروي عنه وكل من روى عنه٬، بغض النظر عن الطبقة

                                                            

 .Xباب مولد الصاحب  ٥١٩ص ١ج: راجع الكافي -١

 .راجع ما بينته في تتبع روايات التهذيب في بداية هذا الملحق -٢



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ...................... .......................١٢٦

٬، ]حممد بن علي بن حمبوب[الذي يروي عنه ] علي بن احلسني[ :]حممد بن علي بن حمبوب[

عن  ٬،عيسى٬، وتارة يروي عن محاد بن Xعن الصادق  ٬،عن منصور ٬،تارة يروي عن صفوان
   .)١( Xالصادق 

له يف  ليس من طبقة ابن بابويه القمي فال يكون مشاركاً هذا يقيناً ]علي بن احلسني[و
  .نفس الطبقة

  .العطار الذي يروي عنه ابن بابويه كثرياً :]حممد بن حييى[

عن حممد بن  ٬،عن سيف بن عمرية ٬،جمرداً] علي بن احلسني[وحممد بن حيىي روى عن 
  .)٢( Xعن الصادق  ٬،مروان

عن احلسني بن  ٬،أورمةعن ابن  ٬،عن علي بن احلسني ٬،حممد بن حيىي: هكذا أيضاًوروى 
  .)٣( ...سعيد 

 ألنه ؛هذا ليس من طبقة ابن بابويه القمي] علي بن احلسني[يكون  األولوعلى الطريق 
  .يروي عن سيف بن عمرية٬، وابن بابويه ليس من طبقة سيف بن عمرية قطعاً

يروي عن ابن  ألنه ؛هو ابن بابويه] علي بن احلسني[ال يكون  أيضاًوعلى الطريق الثاين 
من معاصري اإلمام  أورمةقطعاً ليس من طبقة ابن بابويه القمي٬، فابن  أورمة٬، وابن أورمة

٬، بل عده الشيخ الطوسي من أصحاب الرضا Xنه عاصر اجلواد أ٬، بل قيل Xاهلادي 
X . نه عاصر العسكري أما قيل يف طبقته  أقصىوابن بابويه القميX يقل  مل أورمة٬، وابن

  .Xعاصر العسكري أحد بأنه 

ليس من طبقة علي بن احلسني بن  ]حممد بن حيىي[الذي يروي عنه  ]علي بن احلسني[ إذن
٬، مبعىن أن حممد بن حيىي هو شيخ ابن بابويه وليس بابويه القمي٬، فال يشاركه يف نفس الطبقة

  .دم رواية حممد بن حيىي عن ابن بابويهالعكس٬، لع

                                                            

 .١٢١٥١ح ٣٣١ص ٩وج ٤٩٨٦ح ٢٢٥ص ٤ج): البيت  آل(راجع وسائل الشيعة  -١
 .٩٠٣٣ح ١٧١ص ٧ج): البيت  آل(راجع وسائل الشيعة  -٢

 .باب فضل ماء الفرات ٣٨٨ص ٦ج: راجع الكافي -٣
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عن عبد  ٬،محزة أيبالذي يروي عنه اخلشاب٬، عن حممد بن  ]علي بن احلسني[ :]اخلشاب[

   .)١( Xعن الصادق  ٬،اهللا بن سنان

   .)٢(محزة الثمايل أيبمحزة الذي يروي عنه علي بن احلسني هنا٬، هو حممد بن  أيبوحممد بن 

  .٤٦٥٠برقم  ٬١٣، صXاإلمام الصادق  أصحابوعده الشيخ الطوسي يف رجاله من 

ليس من طبقة علي بن احلسني بن بابويه القمي٬، فال  هذا قطعاً] علي بن احلسني[و 
  .يشاركه يف الطبقة

عن حممد بن عبد اهللا بن زرارة عن حممد بن  ٬،العويف روى عن علي بن احلسني :]العويف[

  . )٣( Xمحزة عن الباقر  أيبالفضيل عن 

ن أل ؛]علي بن احلسني بن بابويه القمي[ليس من طبقة  أكيدهذا ] علي بن احلسني[و 
الظاهر هو    احلسن  أيبمات يف زمن الذي يروي عن حممد بن عبد اهللا بن زرارة  األول

  .)٤(    Xالكاظم 

ـ  إذن   . الطبقة يف] علي بن احلسني بن بابويه القمي[هذا ال يشارك ] علي بن احلسني[ف

ـجة  :النتي

 أناجلميع ال ميكن  أنجمردا٬ً، هو  ]علي بن احلسني[النتيجة من الذين رووا عن عنوان 
  :ما عدا موردين عنو�ما احملقق اخلوئي كالتايل] علي بن احلسني بن بابويه القمي[يرووا عن 

  ).وروى عنه ابنه أبو جعفر٬، وابنه٬، أبو جعفر حممد(

٬، )رمحه اهللا(جعفر حممد الصدوق  أبوواملقصود منهما ابن علي بن احلسني بن بابويه٬، وهو 
 إمنا٬، ويف عصر ابن بابويه عندما يطلق جمرداً ]علي بن احلسني[عنوان  أنو¯ذا يتضح وجبالء تام 

                                                            

 .باب زآاة مال المملوك والمكاتب والمجنون ٥٤٢ص ٣ج: راجع الكافي -١
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 .١١١١٧ح ٢٥٣ص ١٧ج: راجع معجم رجال الحديث -٤
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الد الشيخ الصدوق ال غري٬، على التفصيل الذي تقدم يف و] علي بن احلسني بن بابويه[يراد منه 
علي بن [٬، وحبث الذين رووا عن عنوان جمرداً ]علي بن احلسني[حبث الذين روي عنهم بعنوان 

  .جمرداً ]احلسني

يف ابن بابويه وعدم مشاركته  ]علي بن احلسني[حصر عنوان ) املروي عنه(وتقدم يف حبث 
 ]علي بن احلسني[السم٬، ومل يثبت من الذي ذكرهم اخلوئي بأن من قبل البقية يف الطبقة أو ا

يروي عنهم٬، مل تثبت رواية ابن بابويه عنهم لتقدمهم عليه ولعدم اشتراكهم معه يف الطبقة٬، 
  .يروي عنهم كما تقدم ذكرهم نمبشاخيه والذي ]علي بن احلسني[فاحنصر 

حد يطلق عليه أد يف طبقته لوج ]علي بن احلسني[له يف عنوان  اًفلو كان غريه مشارك
بل كل  أبداًمل جند ذلك  إنناعن القرينة أو اللقب أو النسبة أو اجلد٬، يف حني  ذلك العنوان جمرداً

مع اجلد أو  إالال يذكرون  أ�م إما ٬،]علي بن احلسني[صر ابن بابويه من الذين امسهم امن ع
ردين عن ذلك ولكن القرائن واضحة يذكروا جم أن وإما٬، اللقب أو النسبة وهذا هو الغالب جداً

 أيبمحد بن أالذي يروي عن ] علي بن احلسني[نه ليس ابن بابويه القمي٬، كما تقدم يف أعلى 
  .حامت بن الذي يروي عنه علي] علي بن احلسني[عبد اهللا٬، و 

يروون عن عنوان  بأ�مذكرهم احملقق اخلوئي  نالذي أن٬، )الراوي(وتقدم قبل قليل يف حبث 
ما عدا ابنه ] علي بن احلسني بن بابويه[يرووا عن  أن٬، كلهم ال ميكن جمرداً] علي بن احلسني[
  .جعفر حممد بن علي الصدوق أبو

) جعفر حممد أبوروى عنه ابنه ]: (علي بن احلسني[قول احملقق اخلوئي عن عنوان  إنمث 
٬، كما ]علي بن احلسني بن بابويه[ف إىل هذا العنوان منصر أنواضحة من اخلوئي على  إشارة

  .تقدم بيان ذلك

يف ] علي بن احلسني[اسم  إطالقوقد تقدم يف بداية الكالم قول املريزا النوري وغريه بأن 
  ].علي بن احلسني بن بابويه القمي[املراد منه  كتب الرجال واحلديث جمرداً

] علي بن احلسني[انصراف على القائل بأن ال داللة  إشكالومبالحظة كل ما تقدم يكون 
  .أصالًإىل ابن بابويه٬، جمرد جدل ومراء ال ينبغي االلتفات إليه 
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  :النقطة الثالثة
علي بن [٬، هو أن ]علي بن احلسني بن بابويه[هو ] علي بن احلسني[واملؤيد اآلخر على أن 

حممد بن اخلليل محد بن أو] أمحد بن حممد بن اخلليل[الذي يف سند الوصية يروي عن ] احلسني
محد أهذا يف طبقة مشايخ علي بن احلسني بن بابويه أو الذين روى عنهم٬، كسعد بن عبد اهللا و

  .بن إدريس وعبد اهللا بن جعفر احلمريي

] حممد بن صاحل اهلمداين[محد بن حممد بن اخلليل روى عن أوالدليل على ذلك هو أن 
يف الغيبة  Xمام املهدي ومن وكالء اإل Xالذي هو من أصحاب احلسن العسكري 

الصغرى٬، وحممد بن صاحل اهلمداين يروي عنه سعد بن عبد اهللا وعبد اهللا بن جعفر احلمريي٬، 
  .اللذان مها من مشايخ علي بن احلسني بن بابويه

هو من طبقة مشايخ علي بن ] أمحد بن حممد بن اخلليل[وهذا يدل بوضوح على أن 
فهو من مشاخيه أو من الذين روى عنهم كما يف وصية  احلسني بن بابويه والذين روى عنهم٬،

عندما يطلق جمرداً يف تلك ] علي بن احلسني[٬، وخصوصاً بعد مالحظة أن عنوان رسول اهللا 
  .الفترة ال يراد منه غري ابن بابويه اجلليل املشهور كنار على علم

حممد بن صاحل [عن ] أمحد بن حممد بن اخلليل[وسأذكر اآلن الرواية اليت روى فيها 
٬، وبعدها األسانيد اليت روى فيها سعد بن عبد اهللا وعبد اهللا بن جعفر احلمريي عن ]اهلمداين

  :حممد بن صاحل اهلمداين

 علي بن أمحد عن التلعكربي٬، عن مجاعة٬،: الطوسي الشيخ غيبة عن: ا¶لسي يف البحار
 عن اخلليل٬، بن حممد بن أمحد عن املوصلي٬، سنان بن علي عن علي٬، بن احلسني عن الرازي٬،
 بن يزيد بن الرمحان وعبد مسلم بن الذبال عن أمحد٬، بن سليمان عن ٬،اهلمداين صاحل بن حممد
: يقول  اهللا رسول مسعت: يقول  النيب راعي سلمى أبا مسعت: قال ٬،سالم عن ٬،جابر

" ربه من إليه انزل مبا الرسول آمن: "ثناؤه جل العزيز قال السماء إىل يب أسري ليلة مسعت(
 بن علي: قال خريها٬،: قلت ؟ المتك خلفت من حممد يا صدقت: قال" واملؤمنون: "قلت

 منها٬، فاخترتك اطالعة األرض إىل اطلعت إين ٬،حممد يا: قال رب٬، يا نعم: قلت ؟ طالب أيب
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 حممد٬، وأنت احملمود فأنا معي٬، وذكرت إال موضع يف أذكر فال أمسائي٬، من امساً لك فشققت
  .علي وهو األعلى فأنا أمسائي٬، من امساً له وشققت ٬،علياً منها فاخترت الثانية اطلعت مث

 نوري٬، من نور شبح من واحلسني واحلسن وفاطمة علياً وخلقت خلقتك إين ٬،حممد يا
 املؤمنني٬، من عندي كان قبلها كان فمن واألرضيني السماوات أهل على واليتكم وعرضت

  .الكافرين من عندي كان جحدها ومن

 جاحداً أتاين مث البايل الشن مثل ويصري ينقطع حىت عبدين عبادي من عبداً أن لو حممد يا
 رب٬، يا نعم: قلت ؟ تراهم أن أحتب ٬،حممد يا .بواليتكم يقر حىت له غفرت ما بواليتكم

 وحممد وعلي واحلسني واحلسن وفاطمة بعلي أنا فإذا فالتفت العرش٬، ميني عن التفت: فقال
 يصلون قيام٬، نور من ضحضاح يف واملهدي٬، واحلسن وعلي وحممد وعلي وموسى وجعفر

 من الثائر وهذا احلجج هؤالء ٬،حممد يا: فقال دري٬، كوكب كأنه وسطهم يف واملهدي
  .)١() أعدائي من واملنتقم ألوليائي الواجبة احلجة إنه وجاليل وعزيت ٬،حممد يا .عترتك

 ١ج احلديث رجال علم يف مستدركات الشاهرودي النمازي علي وذكر ذلك الشيخ
  :يف ترمجة أمحد بن حممد بن اخلليل ٤٣٤ص

 حممد بن أمحد عن العدل٬، املوصلي سنان بن علي عن آخر بسند ١٠٣ص الغيبة ويف(... 
  .)٢( ...) وفضائلهم وأمسائهم عليهم النص يف رواية اهلمداين صاحل بن حممد عن ٬،اخلليل بن

  :يف كمال الدين هكذاروى الشيخ الصدوق 

 عبد حدثنا: قاال ٬،)عنهما اهللا رضي( الوليد بن أمحد بن احلسن بن وحممد ٬،أيب حدثنا -
 الزمان صاحب إىل كتبت: قال ٬،اهلمداين صاحل بن حممد حدثين: قال ٬،احلمريي جعفر بن اهللا
X :قوامنا: قالوا أ�م  آبائك عن روي الذي باحلديث ويقرعونين يؤذونين بييت أهل إن 

 و°ب°ي²ن° ب°ي²ن°ه¶م² و°ج°ع°لْن°ا﴿ :8 قال ما تقرؤون أما وحيكم(: X فكتب اهللا٬، خلق شرار وخدامنا

                                                            

 .٢٦٢ – ٢٦٠ص ٣٦ج  :بحار األنوار -١
ولعله تصحيف، ...) أحمد بن محمد الخليلي : (... من آتاب الغيبة هكذا اآلنالموجود في النسخة المطبوعة  -٢

وخصوصًا بعد نقل العالمة المجلسي والشيخ علي النمازي الشاهرودي عن آتاب الغيبة آما في المتن، ولعل الرجل 
 ).الخليلي: (فيقال) الخليل(جده  إلىينسب 
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 القرى وأنتم فيها اهللا بارك اليت القرى واهللا وحنن ﴾ظَاه±ر°ةً قُرÙى ف±يه°ا ب°ار°كْن°ا ا̧لت±ي الْقُر°ى
  .)١() الظاهرة

 كتبت: قال ٬،الصاحل بن حممد عن اهللا٬، عبد بن سعد عن ٬،)عنه اهللا رضي( أيب حدثنا -
 فخرج أستولدها٬، يل جارية يف وأستأذن العزيز٬، عبد ابن حبسه وقد لباداشاله الدعاء أسأله

 فماتت٬، فولدت اجلارية فاستولدت" اهللا خيلصه واحملبوس يشاء٬، ما اهللا ويفعل استولدها"
 .)٢() التوقيع إيل خرج يوم احملبوس عن وخلي

كسعد ] ابن بابويه[من طبقة مشايخ ] أمحد بن حممد بن اخلليل[والغرض مما تقدم هو أن 
الذي يروي عن هؤالء جمرداً هو علي بن ] علي بن احلسني[و ... بن عبد اهللا واحلمريي 

  .احلسني بن بابويه ال غريه٬، كما تقدم بيان ذلك بالتفصيل

* * *  

بال واسطة٬، يف الرواية ] أمحد بن حممد بن اخلليل[روى عن ] املوصليعلي بن سنان [مث إن 
من طبقة مشايخ علي بن احلسني بن ] أمحد بن حممد بن اخلليل[السابقة٬، ومع مالحظة أن 

  .من طبقة علي بن احلسني بن بابويه] علي بن سنان املوصلي[بابويه٬، يتضح أن 

علي بن سنان املوصلي روى عن أبيه  وهذا ال شك فيه أبدا٬ً، وخصوصاً بعد مالحظة أن
قصة وفد أهل قم٬، وهذه القصة وقعت يف بداية الغيبة الصغرى٬، إذن فالرجل معاصر للغيبة 

  .الصغرى

وله منه رسالة٬، وبقي حياً  Xوعلي بن احلسني بن بابويه من معاصري اإلمام العسكري 
ـ٬، عام تناثر النجوم٬، أي أواخر الغيبة  ٣٢٩إىل أن تويف سنة  الصغرى يف سفارة السفري الرابع ه

  .علي بن حممد السمري

  .إذن علي بن سنان املوصلي معاصر لعلي بن احلسني بن بابويه ومن طبقته بال شك
                                                            

 .٢ح ٤٥باب ٤٨٣ص: آمال الدين وتمام النعمة -١
 .١٢ح ٤٥باب  ٤٩٨ص: آمال الدين وتمام النعمة -٢
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فهو أيضاً   السفري الثالث    واحلسني بن علي البزوفري٬، من معاصري احلسني بن روح 
البزوفري ( :د الوصية هكذامعاصر لعلي بن سنان املوصلي وعلي بن احلسني بن بابويه٬، وسن

  ....).محد بن حممد بن اخلليل أعن  ٬،عن علي بن احلسني ٬،عن علي بن سنان املوصلي العدل

أمحد بن حممد بن [و   كما تقدم    فالبزوفري واملوصلي وابن بابويه يف طبقة واحدة 
يروي عنهم  من طبقة مشايخ ابن بابويه كسعد بن عبد اهللا وعبد اهللا بن جعفر الذين] اخلليل
  .فال فترة بني رواة الوصية متنع من رواية أحدمها عن اآلخر أبداً  كما تقدم بيانه أيضاً    كثرياً 

من طبقة مشايخ ابن بابويه٬، يدل على أن الراوي عن ] أمحد بن حممد بن اخلليل[وقولنا إن 
٬، وخصوصاً إذا هو ابن بابويه ال غريه] علي بن احلسني[بعنوان ] أمحد بن حممد بن اخلليل[

املتقدم يف الرجال الذين رووا عن هذا العنوان والذي روي ) الراوي واملروي عنه(الحظنا حبث 
بابن بابويه القمي٬، وكذلك عند ] علي بن احلسني[عنهم به أيضا٬ً، والذي مت به حصر عنوان 

   .واهللا املستعان. مالحظة ما ذكر يف بداية الكالم من أمور مفصلة مهمة جداً

  .كثرياً له األئمة واملهديني وسلم تسليماًآحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على حممد ووا

  الشيخ �اظم العقيلي                                                                                                                                    
  هـ ق ١٤٣١/ رجب األصب/ ٢٨: األحد
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