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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(550) 

 ستدالل حبديث رفع القلم على بطالن معامالت الصيباإل
 

استدل على بطالن معامالت الصيب مطلقاً، مميزاً كان أم ال، إبذن الويل كان أم ال، يف الشأن اخلطري كان أم ال، حبديث رفع  وقد
ّ  علمى احل مم يف الةنيمة: )القلمم، قمال الشمي   رفعع القلععم ععن  ال عن : ععن الصعيبت حع،ت ععتلم    عععن : )) بقولمه (1)واحمت

، وقد سبقه يف ذلم  الشمي  يف املبسمو  يف مسمألة ارقمرار وقمال: إن  مقت مى رفمع (2)((ح،ت يستيقظ اجملنون ح،ت يفيق    عن النائم
، وتممبعهم يف االسممتدالل بممه (4)وحنمموا احلل ممي يف السممرائر يف مسممألة عممدم  مموال وعممي ة البممال  عشممراً . (3)القلممم أن ال ي ممون ل المممه ح ممم

 .((6)وغريا (5)، كالعال مةمجاعة
 سنداً وداللة، وهي جمموعة أحاديث:بحث عن األحاديث الدالة على رفع القلم عن الصيب، أقول: البد من ال

 القلم يرفع عن  ال ن... ر اين اخِلصال: إنت 
عن اخلصال عن احلسن بن حمممد السم وع عمن وهو ما رواا يف الوسائل الذي أشار إليه الشي  قدس سرا:  : وهواحلديث األ ل

أيت عمعر ممعرأجم ونو عن قعد   عم  فعمجمر بر  عا  معاوية عمن أبيمه عمن األعممن، عمن إبمن  بيمان، قمال: ) احل رمي عن إبراهيم بن أيب
فقال علي عليه السالم أما علمم أن القلم يرفعع ععن  ال عن: ععن الصعيب حع، ععتلم  ععن اجملنعون حع، يفيعق   ععن النعائم حع، 

 .(7)(يستيقظ
 حبث موجز عن سند احلديث

 .(8)على السند بقوله: )وهذا الطريق ال خيلو من ضعف ابألعمن وغريا( وقد أش ل السيد املروج

                                                           

 .210الةنية:  (1)
 .10من أبواب مقدمات العبادات، ح 4ب 32ص 1وسائل الشيعة: ج (2)
 .3ص 3املبسو : ج (3)
 .207ص 3السرائر: ج (4)
 .145ص 2التذكرة: ج (5)
وا قممق التسمم ي يف مقممابا األ مموار:  ،83ص 7وا قممق ال ركممي يف  ممامع املقاعممد ج 50ص 2مممنهم ف ممر ا ققممني يف إي مماح الفوائممد، ج (6)

 كتاب البيع.  3ص
 .10من أبواب مقدمات العبادات، ح 4ب 32ص 1وسائل الشيعة: ج (7)
 .14ص 4هدى الطالب إىل شرح امل اسب: ج (8)
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ا ابممن شممهر آشمموب مممن خممواص : الظمماهر أن املممراد ابألعمممن هممو سممليمان بممن مهممران األسممدي األعمممن وهممو  قممة، فقممد عممد  أقععول
)معروف  :يف الرواشح السماوية وقال ،وقد ذكرا العالمة وابن داود يف القسم األول ،كما روى عنه تفسري القمي  ارمام الصادق 

ي في يف االعتماد على روايته،  اللته وعظمته عند ) معجم ر ال احلديث:يف ، وقال (1)ابلف ل والثقة واجلاللة والتشيع واالستقامة(
 .(2)(عليه السالمالصادق 

دم واثقته من البحث عن حال بقية بقوله: )ويف سندها أتمل، وي فينا الس وع وع (3)أش ل على السند يف )العقد الن يد( ماك
 بقية الرواة(.

ولمه منمه  344ع ربي ومسمع منمه يف دارا ابل وفمة سمنة لأقول: احلسن بن حممد الس وع، هو من مشاي  ار الة فقد روى عنه الت
 إ الة، كما أ ه من مشاي  الصدوق، فمن يرى كفاية ذل  يف التو يق كفاا وإال فال.

 ن الطرفنياخلالف يف يو س بن ظبيان  أدل
شم ل علمى السمند اببمن  بيمان وهمو يمو ا بمن  بيمان، وإمجمال القمول فيمه أن العديمد ممن العلمماف ذهبموا إىل ت معيفه اسمتناداً كمما أ  

 للشواهد التالية:
 أدلن تضعيف ابن ظبيان:

 .(4)فقد ح ى القهپائي عن النجاشي قوله )ضعيف  داً، ال يلتفت إىل ما رواا، كل كتبه ختليط(
 .(7): إ ه من ال ذابني املشهورين(6)قال ال شي عن الف لكما   5 شي: قال العياشي: متهم غالال الوق

 .(8)وقال ابن الة ايري: )غال، وضاع للحديث، ال يلتفت إىل حديثه(
 وذكرا ابن داود والعالمة يف القسم الثاع من الر ال، أي ال عاف.

حد ين حممعد بعن عيسعى ععن يعو س  قعال: بلعنه وهي: ) م الرضا كما روى ال شي، بسند عحيح عند البعض، رواية ارما
مسعععم رجععال  مععن الطيتععارجم عععدتا أض احلسععن الرمععا عليععه السععالم عععن يععو س بععن ظبيععان أ ععه قععال:  نععم يف بععع  الليععا   أ  يف 

داج  ني  فرفعععم رأسععي فععالطععواف فععندا  ععداو مععن فععوي رأسععي: ان يععو س  إال أ  هللا ال إلععه إال أ  فاعبععدال  أقععم الصععالجم لعع  ر 
فغضب أبو احلسن عليه السالم غضبا  مل ميلك  فسه مث قال للرجل: اخعرج ععين لعنعك هللا   لععن معن حعدت ك   لععن يعو س بعن 

                                                           

   دار احلديث. 132ص 1الرواشح السماوية: ج (1)
 هم.1413الطبعة اخلامسة  295ص 9معجم ر ال احلديث: ج (2)
 .419ص 2الن يد يف فقه العقود واملعامالت، التقريرات املنسوبة للشي  الوحيد: جالعقد  (3)
 الناشر امساعيليان. 284ص 6جممع الر ال: عنايت هللا القهپائي ج (4)
 مؤسسة آل البيت رحياف ال اث. 672ح 657ص 2ر ال ال شي: ج (5)
 الف ل بن شاذان. (6)
 .البيت رحياف ال اث مؤسسة آل 1033ح 823ص 2: جر ال ال شي (7)
 ه.1422قم دار احلديث  152 رقم حرف الياف، 101ر ال ابن الة ائري: ص (8)



 (892)ه1443/  شوال 13األحد . ........................................................املكاسب )البيع: شرائط املتعاقدين( .

3 

 

ظبيععان ألععف لعنععن  يتبع ععا ألععف لعنععن   ععل لعنععن من ععا تبلغععك إان قعععر ج ععنم  أشعع د مععا  دا  إال ال ععيطان  أمععا إن يععو س مععع أ  
لع اب مقر  ن  أصحاهبما إان دلك ال يطان مع فرعون  آل فرععون يف أشعد العع اب مسععم دلعك معن أ   اخلطاب يف أشد ا

قال يو س: فقام الرجل من عند  فما بلغ إان الباب إال ع ر خطى حع، صعرم مغ عيا  عليعه  قعد قعاو رجيععه  محعل ميتعا   فقعال 
معربن قلعب في عا متا تعه نمتا تعهق حع، قعاو رجيععه  ع تعل هللا أبو احلسن عليه السالم أات  ملك بيد  عمود فضرب علعى اامتعه 

 .(1)(بر حه إان اهلا ين  أحلقه بصاحبه ال ي حدت ه بيو س بن ظبيان  رأى ال يطان ال ي  ان يرتاوى له
 أدلن تو يقه

 من  هة أخرى مي ن أن تذكر شواهد لتو يقه ومنها اآليت:   لكن
على املبىن، وروى عنمه ال ليم   امهفيروى عنه كامل الزايرات واألمر تفسري القمي، كما أ ه و قه ابن شهر آشوب، وأ ه روى عنه 

 يف ال ايف عدة رواايت.
ابن أيب عمري، وعفوان، وابن حمبوب، و مجيل بن دراج : منهمو كما روى عنه جمموعة كبرية من أعحاب ارمجاع ومشاهري الثقات 

 يسى، وأيوب بن  وح، وعبد ا لرمحن بن أيب جنران وغريهم.وابن املةرية، والبز طي وأمحد بن حممد بن ع
حد ين حممد بن قولويه عن سعد بن عبد هللا بن أ  خلف ) :تدل على تو يقه كما روى ال شي رواية عن ارمام الصادق 

القمي عن احلسن بن علي الزيتوال عن أ  حممد القاسم بن اهلر ي عن حممد بن احلسني بن أ  اخلطاب عن ابن أ  عمع  ععن 
ا  يف اجلنن  ان  هللا ممجمو   عن يو س بن ظبيان؟ فقال رمحه هللا  بىن له بيت (عليه السالم)ا ام بن سامل قال: سمجلم أض عبد هللا 

 .(2)(على احلديث
 .(3)حماوالت لتو يقه ، يف املقابل،وقد ضع ف ال شي ابن اهلروي بقوله إ ه جمهول، فيما  رت

 أعح الزايرات عنه.حيث وقع يف سند ما اعتربا يستظهر من الصدوق تو يق ابن  بيان: إىل ذل  فإ ه  إمافن
أخر ت يف كتاب الزايرات وكتاب مقتل احلسني عليه السالم أ واعاً من المزايرات، واخم ت همذا  )وقد: )الفقيه(قال الصدوق يف 

 .(4)هلذا ال تاب ألهنا أعح الزايرات عندي من طريق الرواية وفيها بالغ وكفاية( ا تهى(
األعرف حباله من ال شي الساكن يف وقال املريلا النوري يف خامتة املستدرك )إن أخبار املدح له مؤيدة بعمل الشيوخ املعاعرين له 

 .(5)أقصى بالد خراسان والة ائري املتأخر عنه بقرون(
كما أ يب عن رواية اللعن أبن حممد بن عيسى )العبيدي( الراوي عمن يمو ا وإن كمان  قمة إال أ مه ي معفه مما ذكمرا النجاشمي يف 

                                                           

 مؤسسة آل البيت رحياف ال اث. 673ح 657ص 2ر ال ال شي: ج (1)
 مؤسسة آل البيت رحياف ال اث. 675ح 658ص 2ر ال ال شي: ج (2)
 .452 ال اث العقائدي اجلزف الثاع صيفالر ال وأ را را ع حبوث يف مباع اال تهاد والتقليد يف علم  (3)
 .1615، 1614احلديث  361-358ص 2من ال حي را الفقيه: ج (4)
 .239و 238ص 9خامتة املستدرك: ج (5)
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 بن عبد الرمحن فيما تفرد به عن يو ا. من أن القميني مل يقبلوا رواايته عن يو ا (1)ترمجة )حممد بن عيسى(
قال السيد مجال الدين بن طاوس فيما  قله املامقاع عنه: )ولقمد أكثمر حمممد بمن  حىت (لرارة)ي عفه أ ه أكثر من الطعن يف   ما

 .(2)عيسى من القول يف لراراة حىت لو كان مبقام عدالة كا ت الظنون تسرع إليه ابلتهمة ف يف وهو مقدوح فيه(
ن الشممهيد الثماع يف احلاشممية: )حاعممل مما ذكممرا ال شممي يف حمق لرارة أحاديممث تزيممد علمى العشممرين تقت ممي ذم مه وكلهمما ضممعيفة وعم

 .(3)السند  داً ويف أكثرها حممد بن عيسى العبيدي إال حديثاً واحداً(
 ة  ا شمد  ف احتماهَلمي مع    قمدل من و رة، من ا تمل يف رواية اللعن أن ت ون عمادرة تقيمة كمما يف رواايت ذم لراإىل ذل  فإن  إمافن

 . كما سيأيت إبذن هللا تعاىلإضافة إىل ذل  فقد ش   بعض ا ققني فيما  قل عن النجاشني، حلنها، فتأمل
 املوجز

املبمىن فيمه ودر اتمه، ولعل الذي يظهر من حيمث اممموع أن يمو ا  قمة يف احلمديث ول من يف غمري دائمرة مما يمتهم فيمه ابلةلمو، علمى 
 ولعلنا   مل بعض احلديث عن ابن  بيان غداً إبذن هللا تعاىل. هذا من حمتمالت الوضع من حيث الةلو،القلم رفع ا حديث ولي

النممالي أب مه ا قمق مهولية احل رمي وجمهوليمة ابمراهيم ابمن أيب معاويمة وقمد عمرح  ل؛  ظراً وعوداً إىل سند الرواية فإن سندها مش 
 ل  فهناك طريقان أو أكثر لتو يق رواية رفع القلم، كما سيأيت غداً إبذن هللا تعاىل.مل يذكروا، ول ن مع ذ نمم

 

 
 

  صلى هللا على حممد  آله الطاارين
 

 ((َرتِهِ ِإنَّ َأْفَضَل النَّاِس ِعْنَد اَّللَِّ َمْن َأْحَيا َعْقَلُه َ َأَماَت َشْ َوَتُه َ أَتْعَعَب  َعْفَسُه ِلَصاَلِح آخِ  )): قال أمري املؤمنني 
 (.50ص: غرر احل م)

                                                           

 )ترمجة حممد بن عيسى(. 892رقم  333ر ال النجاشي: ص (1)
 ترمجة لرارة. 441ص 1تنقيح املقال: ج (2)
 يف ترمجة لرارة. 46ص 7أعيان الشيعة: ج (3)
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