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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة 

 الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(115) 

 رواية الخصال عن أبي ظبيان ال عن ابن ظبيان: تتمات
ويف اخلصال عن احلسن بن حممد السكوين عن احلضرمي عنن : ما رواه يف الوسائل عن اخلصال انه سبقى: األول

ْْ ََتَمَمَر ِبَرْمِمَاتا  إبراهيم بن أيب معاوية عن أبيه عن األعمش عن ابن ظبيان قال:  أُِتَي ُعَمُر بِاْمَرَأٍة َمْجُنونٍَة َقْد زَنَت
َْ  َأَمتتا :ََتَقتتاَل َعِيتتي     َوَعتتِن اْلَمْجنُتتوِن َحتَّتتى يُِ يتت َ   َعتتِن الصَّتتِبيت َحتَّتتى َيْمتتَتِيمَ  :َأنَّ اْلَقيَتتَم يُتْرََتتُع َعتتْن َثاَلثَتتةٍ َعِيْمتت

عنننند رهوعنننه مبا نننرة إخل الننناب )اخلصنننال(، بننن ال  البحننن  ولكنننن بعنننل أ اضنننل  (1)َوَعتتتِن النَّتتتاِئِم َحتَّتتتى َيْستتتتَتْيِق َ 
أيب ظبيننان ولننين ابننن ظبيننان، مننا يظهننر منننه ان اللصننحي  وقنن  يف  منهننا، وهنند ان السننند ينلهنني إخل ةفننللطبعننام خ

نسخة الوسائل عن اخلصال واليت اعلمد عليها األعالم عادة عند نقل الرواية  نقلوها عن ابن ظبيان حبسن  منا هنا  
عننندما مث اننن  يف الوسننائل، وأبننو ظبيننان هننو ابننن هننندب ولننين لننه  اننر يف رهالنننا وقنند  اننره بعننل العامننة يف رهالننه، 

رهعت إخل هام  أحادي  الشنيعة وهدهنه يرويهنا عنن ايب ظبينان، وهنام  أحادين  الشنيعة أدس منن الوسنائل، لشندة 
عناية السيد الربوهردي بلصحيحه، وقد  ار يف مقدمة هام  أحادي  الشيعة ثالثنة وعشنرين ميةنلة لنه علنى الوسنائل 

لصحيح الكامل ومقابلة األحادي  من  النسنا األينلية منرارا  إخل ال اين والعشرون: الوها  يف امليلة ال انية والعشرين: )
أن حصنننل لننننا انطميننننان بصنننحة منننا يف الكلننناب وخلنننوةه عنننن الفلنننن مثة الحظنننناه بعننند الطبننن   صنننحةحنا منننا  ينننه منننن 

وأمةا ما أخرهننا عننه احلندي  منن النسنا األينلية  األربعنة منهنا النيت هني مندار  ،لاباألغالط وضبطناها يف آخر الك
انسنننلنباط وعمنننندة متخننننن الكلننناب اانننننت عننننندنا منننن اننننل واحنننند منهنننا نسننننا خطوطننننة عليقنننة مصننننحةحة عليهننننا أثننننر 
اللصحيح يف ا ري من يفحاهتا بلفظ بلغ مقابلة أو قرا ة أو مساعا  أو درسا  حتقيقا  وهندقيقا  من  إهنا ام منن الشنيو  

 واألاابر ملينة خبوامت األساهنة واألعاظم وإمضائهم.
األربعة منها  لم هكن خطوطة مصحةحة عليها أثر اللصحيح اما ينبفي واان الوسنائل واملسنلدرأ أينحة  وأمةا غري

 .(2)(ضا  وأضبن من بعضها  لنا قد قابلنا األحادي  هبما أي
ان آخنننر السنننند ينلهننني إخل أيب ظبينننان ولنننين ابنننن ظبينننان، وعلنننى أي  نننان أبنننا ظبينننان  هنننول، ولعلنننه  والماصتتت :

                                                           

 .54ص 1ن قم: ج الشيعة، مؤسسة آل البيت  حممد بن احلسن بن احلر العاملي، وسائل  (1)
 .22ص 1ج املطبعة: املهر ن قم: شيعة يف أحكام الشريعة،لهام  أحادي  ا (2)
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 ان الني يراد به ظاهرا  يونن الني وق  اخلالف يف غلوه وعدمه.عامي، عكن ابن ظبي
 عدم ثبوت تضعيف النجاشي البن ظبيان

 قند  (لنمللبحن  عنن ابنن ظبينان )اني ال يبقنى ناقصنا  وإن و يكنن هنو النراوي حلندي  ر ن  الق لمنة  اننه وه الثانية:
 (1)"لننننين مننننا رواه، اننننل البننننه  عي  هنننندا ، ال يللفننننت إخلضنننن" :ه) قنننند حكننننى القهاننننائي عننننن الن ا نننني قولنننن :ضننننىم

 نان العالمنة املامقناين يف هنقيحنه  ،ابنلولكنن يف املق ، نيان العالمة يف اخلالية نقل  لك أيضنا  عنن الن ا :ي ونض
ولعله اانت هنالنك نسنا ملعنددة هوهند  ، يوالنما ي يف مسلدرااهه،  ارا اهنما و جيدا هنه العبارة يف رهال الن ا

اآلخننر، ولعلهننا معظمهننا امننا  وهنني الننيت اانننت لنند  العالمننة والقهبننائي وو هوهنند يف بعضننهاهنننه العبننارة يف بعضننها 
 منة  مقد ةدينا، ما يضع  نسبة هننه العبنارة إخل الن ا ني وإن ااننت أينالة عندم الل أو املوهود منها اآلن ادعاه بعل

ة مجلنة ااملنة دقيقنة، لكننه، داينعلى أيالة عدم النقيصة ألن احلمال النقيصة أقنو ، لسنهولة السنقن، منن احلمنال   
إ  لعنل الناسنا أخطنت  م   لك، ما قد يدعى انه لين مشموال  لبننا  العقنال  الننين هنم املرهن  يف األينول والظنواهر

 .  لتمل وض  هنه اجلملة اليت حقها مكان آخر، خطت  ههنا
 وعدم تمامية تضعي ه عيى َرضه

نسنبلها إخل الن ا ني باهننا غنري هامنة يف حند نفسنها ألننه  علنى العبنارة وإن ينحت يسلشنكلوعلى أية حال  قد 
إن أراد من )ال يللفت إخل ما رواه( انه هو ال يللفت إخل ما رواه  هو اهلهاد منه ولين ح ة علنى أي  لهند آخنر، 

ن مجهننرة  وإن أراد ان إهننال  الننرواة والعلمننا  مننن الشننيعة ال يللفننون إخل مننا رواه،  اهنننا دعننو  غننري هامننة، ملننا سننبق مننن ا
م مجيننل بننن دراج وابننن أيب وهنن)ابننرية مننن ابننار الننرواة ال قننام والعلمننا  رووا عنننه، و ننيهم سننلة مننن أيننحاب انمجننا  

عنندد آخننر مننن مشنناهري ثقننام الننرواة والعلمننا  إضننا ة إخل عمننري ويننفوان بننن نننب وابننن حمبننوب وابننن املفننرية والبلنطنني( 
م ننل الصنندوس يف الفقيننه، وروايننة ابننن قولويننة يف اامننل الليننارام وغننريه إضننا ة إخل  (2)عيسننىومنننهم أ نند بننن حممنند بننن 

 يف الكايف وغريهم.يف هفسريه والكلي   عنه عنه ورواية القمي
 مواب آخر عن رواية لعن ابن ظبيان

امننا ان الشننيا النمننا ي أهنناب عننن روايننة اللعننن السننابقة بننان حممنند بننن عيسننى مشنن أ وانننا يننونن قننال: )وأمةننا 
أوال  ننردةه بضنع  السنند،  نمن حممند بنن عيسنى مشن أ بنني  اهينل وثقنة، وينونن بنني أا نر منن عشنرة الرواية األوخل 

                                                           

 النا ر إمساعيليان. 285ص 6 م  الرهال: عنايت اهلل القهبائي ج (1)
 األ عري القمي. (2)
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وحممنند بننن  (1)منننهم يننونن بننن هبمننن الننني قننال يف حقننه ابننن الفضننائري والعالمننة: إنةننه غننال خطننايب يضنن  احلنندي (
 عيسى هو الني اسلظهر البعل انه العبيدي ومضى بعل احلدي  عنه.

 رواية توثيقه  صميحد وسن
"حندث   الكشني:النيت ضنعةفها الكشني  نان ننا سنندا  ينحيحا . قنال  )انان واهلل متموننا  علنى احلندي (وأما رواية 

حممند بنن قولوينه عنن سنعد بنن عبند اهلل بنن أيب خلن  القمنني عنن احلسنن بنن علني الليلنوين عنن أيب حممند القاسنم بننن 
 أيب عمننري عنن هشننام بنن سنناو قنال: سننتلت أبنا عبنند اهلل اننروي عننن حممند بننن احلسنني بننن أيب اخلطناب عننن ابنن 

 عن يونن بن ظبيان؟  قال: ر ه اهلل وبىن له بيلا  يف اجلنة اان واهلل متمونا  على احلدي ".
 .(2)قال أبو عمرو الكشي: "ابن انروي  هول وهنا حدي  غري يحيح م  ما قد روي يف يونن بن ظبيان"

النمنننا ي )رو  العالمنننة  هنننا م يف هنننام  البلنطننني بسنننند هنننام، قنننال الشنننيا ولكنننن أهيننن  عنننن  لنننك بنننان الرواينننة
الكامنننل املرهننن  يف  ماننننه النننني ال يعمنننل إال بالقطعينننام يف آخنننر الننناب سنننرائره، عنننن هنننام  البلنطننني ال قنننة اجللينننل 

ينونن  باالهفاس ياح  الرضا يلوام اهلل عليه، عن هشام بن ساو قال: ستلت ابا عبند اهلل ينلوام اهلل علينه عنن
، وامبنا 54/656بن ظبيان،  قال: ر ه اهلل وبىن له بيلا  يف اجلننة، انان واهلل متموننا  علنى احلندي . ونقلنه يف هند ج

 .11/208ج
 بسند آخر، عن ابن أيب عمري، عن هشام بن ساو م له. 266ورواه الكشي يف ص

لنطننني املنننناورة: وهننني هننندل علنننى ثقلنننه يف املنننرآة بننناب اخللنننال الننندنيا بعننند نقنننل ينننحيحة الب اجمللسنننيقنننال العالمنننة 
 اخل. –وهاللله 

 .(6)واع ف بصحة هنا اخلرب العالمة املامقاين يف الابه وغريه يف غريه(
 :(حبو  يف مباين االهلهاد واللقليد)وها  يف 

 وقد اهي  عن طعن الكشي يف هنا اخلرب.)
علننى ابنننن انننروي  يكنننون للخنننرب  أوال : إنة ينناح  السنننرائر قنند رواه يف املسنننلطر ام بطريننق ينننحيح غننري مشنننلمل

 .(5)طريقان إخل هشام بن ساو  قد اسلطر ه من "هام  البلنطي" قائال : "وعنه عن هشام بن ساو"
                                                           

الشنيا علني النمننا ي الشناهرودي، مسننلدراام علنم رهننال احلندي ، مؤسسنة النشننر انسنالمي اللابعننة جلماعنة املدرسننني بقنم املشننر ة:  (1)
 .608ص 8ج

 )هرمجة يونن بن ظبيان(. 561و 560رهال الكشي:  (2)
 .602املصدر:  (6)
 .6/448السرائر:  (5)



 (894)ه5114/ شوال  51الثالثاء . ......................................................المكاسب )البيع: شرائط المتعاقدين( .

4 

 

وأما طريق ابن إدرين إخل "هام  البلنطني"  اعلبناره منن ههنة أن "هنام  البلنطني" منن الكلن  املشنهورة املعلمندة 
لمنناد إخل القننرن السنناب ، امننا يشننري إخل  لننك اققننق احللنني يف مقدمننة  عليهننا الننيت بقيننت علننى  ننهرهتا ومصنندريلها لالع

البلنطنني" يف عننداد النناب املشننيخة البننن حمبننوب  الابننه "املعلننرب" حينن   اننر مصننادر األقننوال والروايننام  نننار "هننام 
والكل  األربعة وال  حسني بن سعيد وغريهم وقال: "اهللأم بميراد االم من ا نلهر  ضنله وعنرف هقدمنه يف نقنل 

 .(1)األخبار ويحة االخليار وهودة االعلبار"
 .(2)  من ابن إدرين امللقدةم عليه( م ا اان ا لهار "هام  البلنطي" هبنه امل ابة يف  من اققق احللي  كي  حباله يف

وللفصنيل الكننالم عننن ابننن ظبيننان، موضنن  آخننر، حينن  أعرضننا عنننه اآلن بعنند ظهننور ان الننني وقنن  يف سننند روايننة 
 ، غريه.ملر   الق

 األقوال َي أصماب اإلمماع
 أقوال:أيحاب انمجا  إخل أقوال أمهها ثالثة  مدلول عبارة الكشي عنان األعالم اخللفوا يف  الثالثة:

، إضننا ة إخل هننوثيقهم،  لفينند األول: ان عبننارة الكشنني هنندل علننى هوثيننق الننرواة النننين نقننل عنننهم أيننحاب انمجننا 
 .ظاهرا   وهنا هو رأي املعظم باللب  وثاقة الروايام

 ال اين: اهنا ال هدل إال على هوثيق هؤال  )أي نفن أيحاب انمجا ( من دون هوثيق للرواية أو املروي عنهم.
 . ال : اهنا هدل على هوثيق الرواية دون املروي عنهمال

و النني هبنناه هن ال ناين وأما األخري هو الني نقله ياح  الوايف ونسبه إخل مجاعة، يف الفائدة ال ال ة، الرأي وهنا 
 السيد اخلوئي يف املع م.مثة ياح  الوايف 

والعالمنة  ،(5)البهنائيوالشنيا  ،(6)الندامادسنيد الوأما الرأي األول  قد  ه  إلينه، امنا سنبق مجن  ابنري، ومننهم: )
وغننريهم، وهننو أن معقنند انمجننا   ،(2)العلننوموالعالمننة حبننر  ،(1)لسننيةانواجمل ،(4)والشننهيد ،(6)داودواحلسننن بننن  ،(4)لننياحل

                                                           

 )الفصل الراب  من املقدةمة(. 1/66املعلرب:  (1)
حبننو  يف مبنناين االهلهنناد واللقلينند يف علننم الرهننال، هقريننر ألحبننا  الشننيا حممنند السننند، األمننري للطباعننة والنشننر واللو ينن  ن بننريوم:  (2)

 .542-541ص
 .54: -الروا ح السماوية ن الرا حة السابعة  (6)
 .240: -املطبو  ضمن الاب احلبل امللني  –س الشمسني مشر  (5)
مة احللةي:  (4)  .104رهال العالة
 .218هب ة اآلمال يف  رح  بدة املقال:  (6)
 .218هب ة اآلمال يف  رح  بدة املقال:  (4)
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ينندل علننى وثاقننة هننؤال  األ ننخاص ووثاقننة مننن بعنندهم،  عننىن أن اننل مننن رو  عنننه هننؤال  ثقننام وإن اننان بعضننهم 
  هول احلال عندنا.

 .(6)لفاد أن الروايام من طريق هؤال  يحيحة أيضا ( املس
 عبارة الكشي عن تصميح ما يصح عن مماعة

: )األينننل يف هننننه الننندعو  هنننو أبنننو عمنننرو  نننانوالنننني نسنننلظهره رأي رابننن  سننننطرحه بعننند نقنننل عبنننارام الكشننني 
أو هصننديقهم ، الكشنني،  منةننه ادةعننى انمجننا  علننى هصننحيح مننا يصننحة عننن أانيننة عشننر رهننال  مننن أيننحاب األئمننة 

 على اخلالف يسري يف حتديد أمسائهم وله يف هنه الدعو  عبارام ثال ، وهي:
: أمجعننت العصننابة علننى  األوخل: قننال حتننت عنننوان "هسننمية الفقهننا  مننن أيننحاب أيب هعفننر وأيب عبنند اهلل 

لوا: أ قنه األوةلنني ، وانقنادوا ننم بالفقنه،  قناهصديق هؤال  األولني من أيحاب أيب هعفر وأينحاب أيب عبند اهلل 
 سلة:  رارة، ومعروف بن خرةبو ، وبريد، وأبو بصري األسدي، والفضيل بن يسار، وحممد بن مسلم الطائفي.

 .(5)قالوا: وأ قه السلة:  رارة، وقال بعضهم: مكان أيب بصري األسدي: أبو بصري املرادي، وهو لي  بن البخ ي
: أمجعت العصابة علنى هصنحيح منا يصنح حاب أيب عبد اهلل ال اين: قال حتت عنوان "هسمية الفقها  من أي

مننن هننؤال ، وهصننديقهم ملننا يقولننون، وأقننرةوا نننم بالفقننه، مننن دون أولنننك السننلة النننين عننددناهم ومسةيننناهم، سننلة نفننر: 
 .مجيل بن درةاج، وعبد اهلل بن مسكان، وعبد اهلل بن بكري، و ةاد بن عيسى، و ةاد بن ع مان، وأبان بن ع مان

قالوا: و عم أبو إسحاس الفقيه يع  ثعلبة بن ميمون: ان أ قنه هنؤال  مجينل بنن درةاج، وهنم أحندا  أينحاب أيب 
 .(4)عبد اهلل 

": أمجن  أينحابنا علنى ال ال ة: قال حتت عنوان: "هسمية الفقها  من أيحاب أيب إبراهيم وأيب احلسن الرضا 
م بالفقننه والعلننم، وهننم سننلة نفننر آخننرون دون السننلة نفننر النننين هصننحيح مننا يصننحة عننن هننؤال ، وهصننديقهم، وأقننرةوا ننن

، منننهم: يننونن بننن عبنند الننر ن، ويننفوان بننن نننب بيةننا  السننابري، وحممنند بننن  ارننناهم يف أيننحاب أيب عبنند اهلل 

                                                                                                                                                                                                                         

 ، الفائدة ال ال ة.68: 5رهال السيد حبر العلوم:  (1)
 .218هب ة اآلمال يف  رح  بدة املقال:  (2)
د علنني ينناع املعلننم/ هقريننر لبحنن  الشننيا مسننلم الننداوري، أيننول علننم الرهننال بننني النظريننة واللطبيننق، مؤسسننة  رهنكنني الشننيا حممنن (6)

 .  126ص 2: جياح  األمر 
 .2/404رهال الكشي:  (5)
 .2/646رهال الكشي:  (4)
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 ايب عمري، وعبد اهلل بن املفرية، واحلسن بن حمبوب، وأ د بن حممد بن أيب نصر.
 بوب، احلسن بن علي بن  ضةال، و ضالة بن أيوب.وقال بعضهم: مكان احلسن بن حم

 وقال بعضهم: مكان ابن  ضال: ع مان بن عيسى.
 .(1)وا قه هؤال : يونن بن عبد الر ن، ويفوان بن نب

 .(2) م مو  النين أمجعت العصابة على هصديقهم، أو هصحيح ما يصحة منهم، أانية عشر رهال (
 المستظار من معنى عبارته

يننل  اللفصنيل بنني منا عبارة )هصديق هؤال ( أي يف قونم ورواينلهم،  كنل منا قنالوه ورووه نصندقه، ظاهر ال أقول:
  انننه ح ننة وهوثيقننا  للروايننة إ  قننول الصننادس  منن ال   ،قننول أحنندهم )أي أحنند أيننحاب انمجننا ( قننال الصننادس 

نصدقه يف قولنه )مسعنت   انناي عنه، روي عنه أو مسعت  النا  يرو م ال  هو ما قالوه ورووه  نصدقه وبني قول أحدهم 
ُرِوي، لكن هنه العبارة يف حد  اهتا، لو اانت هي النواردة علنى لسناهنم، ال هفيند هوثينق الرواينة، انلك  النا ( أو انه  

 .على عهدة مدعيها إثباهتايق  إال بقرينة 
 قننونم )قننال الصننادس وانننا احلننال يف قولننه: )علننى هصننحيح مننا يصننحة عننن هننؤال  وهصننديقهم(  انننه إن يننح عنننهم

 نصنندقه ونقننول قننال )  هننو يفينند هوثيننق الروايننة، ولكننن إن اننان مننا يننح عنننهم هننو )مسعننت  النننا  يقننول قننال 
علنى اعلمنادهم آخنر الصادس( نصدقه يف انه مس  ولين يف هنه العبارة   ردها هوثيق منهم للرواية إال إ ا دل دلينل 

د هوثيننق الروايننة دون املننروي عنننهم إال إ ا  ننرأ اهنننم، أي أيننحاب وحمصننل  لننك الننه ان عبننارة الكشنني هفينن عليهننا.
العبارام ال هفيد إال هوثيق الرواية اليت اعلمدوا عليها دون  نرد منا نقلنوه منن غنري هلك انمجا ، وثقوا أحدا ، على ان 

    لدبر. إسناد واسلناد.
 وصيى اهلل عيى مممد وآله الطاهرين

 
  ِممَّْن َيَخاُف اْلِعَقاَب ََتَيْم َيُكفَّ  َورََما الثتََّواَب ََتَيْم يَتُتْب َويَتْعَم ْ  اْلَعَجبُ  :قال أمري املؤمنني 

 (.88ص: حت  العقول)

                                                           

 .2/860رهال الكشي:  (1)
م الرهننال بننني النظريننة واللطبيننق، مؤسسننة  رهنكنني الشننيا حممنند علنني ينناع املعلننم/ هقريننر لبحنن  الشننيا مسننلم الننداوري، أيننول علنن (2)

 .121-120ص 2: جياح  األمر 
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