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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
(552) 

 رواية اإلرشاد معتبرة اإلسناد
 (العقةةد الندةةيد)، ولكةةن روايةةة ادرمةةاة اعسةةدة ادسةةناة، قةةال يف (1) ببيةةان، ضةةعيفة بعةةدة  اهيةة ان روايةةة ااصةةال عةةن أي مضىى 

: )لكن هذا النّص اعسد عندنا، فقد روى الشيخ املفيةد يف اادرمةاةا هةذل القدةية بسفااةيلها، وقةال السقريرات املنسوبة للشيخ الوحيد
واثلةةه ال اسةةا  إس السةةند لشةةهرجلا عنةةد اهميةةو، وعليةةه فةةال و ةةه ملناقشةةة بعةة   (2)يف بةةدايسها: )روت العاّاةةة واااّاةةة أّن  نونةةة   (

وقةةال يف هةةدى الطالةةا )وهةةذا الطريةة  ال  لةةو اةةن ضةةعإ بةةاألعم ، ودةة ل، إال أن أاةة  احلاة ةةة  (3)األعةةالم يف اثةة  هةةذل الروايةةة(
الذي عقدل لةذكرر قدةائه  –اّدَر الفص   يد وقداء أا  املؤانني عليه أفد  الوات املصلني ممّا يطمأن بصدورل، فالشيخ املف

  مث ذرر هذل القصة بعنوان: اورووا ]ُروي[ أّن  نونة    (4)بقوله: افمن ذلك اا  اءت به العااة وااااةا –يف عهد إارة الثاين
  (5)تساملهم على روايسه، وال أقّ  ان تدافر نقله، هذا( اخلا ولعّله يسسفاة ان تعب ل 
 ند رواية اإلرشاداعتراضان عل  س

ان  الثاني:ان املو وة يف ادرماة هو )رووا( وليس )روت العااة وااااة(   األول:اعرتض بع  أفاض  الطالب بأارين:  ولكن
 رواية ادرماة ذررت اجملنونة فقط ومل تذرر القسيمني اآلخرين وخااة )الصيب حىت اسلم( الذي هو اورة البحث 

 وارة: رال االعرتاضني د   ولكن  
 )جاءت به العامة والخاصة( وقرائن أخرى -9الجواب: 

يف ذرةر اةا  ةاء اةن قدةايال فصة  زاةان عمةر بقولةه: ) املفيةد اةّدر الفصة  الثةاين الةوارة عةن قدةائه الشةيخ ، فةنن أما األول
  روايةة قدااةة متةام نقله  مث بعد (6)(   نيف إاارة ُعَمر بن اَاطّاب فمن ذلك اا  اءت به العاّاة واااّاة يف قّصة ُقداَاة بن َاْظُعو

ر به الفص  بقولةه: ادّ على ان ار و ضم  )رووا( هو اا سب  هذل الرواية وهو الذي  فهو واضح الداللة   ( ونة   ن نّ أقال: )ورووا 
 انةه ، ويؤردل )فمن ذلك اا  اءت به ااااة والعااة( مث قال بعد ذلك )ورووا( فهو رالصريح يف ان العااة وااااة رووا ذلك

يف إاةةارة أي بكةةر بةةن أي  )فصةة  يف ذرةةر  سصةةر اةةن قدةةائه  :زاةةان أي بكةةر بقولةةه اةةّدر الفصةة  األول الةةوارة عةةن قدةةائه 
                                                           

 م بن اي اعاوية وأي ببيان احلدراي وإبراهي (1)
  2اقّداات احلدوة، ح 8وسائ  الشيعة: الباب  (2)
  414ص 2الشيخ حممد رضا االنصاري القمي، العقد النديد، ةار السفس  ة قم:   (3)
ن مةة   ، وإ680ص 30، وروال العالاةةة اجمللسةةي يف اةةار األنةةوار عةةن العااةةة، يف  ، نشةةر اؤسسةةة آل البيةة  204-203ص 1ادرمةةاة،   (4)

 الوقوف على اصاةر القصة عندهم فرا و هاا  ادرماة والبحار 
  14ص 4السيد حممد  عفر اهزائري املروِّ ، هدى الطالا إس مرح املكاسا،   (5)
  202ص 1الشيخ املفيد، ادرماة، املؤمتر للشيخ املفيد ة قم:   (6)
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الفصة  )ر ةال اةن العااةة وااااةة( والة  تةدل هةذا فعبارتةه يف  (1)قحافة، فمن ذلك اا  اء ااد به عةن ر ةال اةن العااةة وااااةة(
زاةن عمةر قةال: )اةا  ةاءت بةه العااةة وااااةة(    ةة اةن العااةة و ال ةة اةن ااااةة، لكنةه يف فصة  قدةائهعلى اا ال يق  عن  ال

  أق  ان ةاللسه على ان ذلك هو املشهور بني الفريقني الو  ،ذلكالظاهر يف إمجاعهم على ذلك وليس  رة ان ر اال  انهم رووا 
ح ةة الشةهرة الروائيةة ح ةة فهةو، وإال فلنةا أن نقةول ان هةذل  انبةفإنةا إن قلنةا  يكفي يف اعسبار الروايةة يف بنةاء العقةالء،وذلك مما 

وعمال  فهةي مةهرة عمليةة أيدةا  بة  ادمجةا   رواية ب ألهنا مهرة بني الفريقني  وثانياا: أولا ، (2)املعهوةة أقوى ان الشهرة الروائيةلكوهنا 
اةةن اخةةسالف، علةةى روايةةة واحةةدة بةةنفس الةةنص يةةور  القطةةو الفةةريقني  بةةنيألن اتفةةاا العااةةة وااااةةة، ردةةم اةةا  :ثالثىىاا بةةاهرا  عليهةةا، 

بة  هةي اسةألة يفهمهةا رة   لعمةر إذ تفيةد  هلةه باملسةألة وهةي اسةألة يعرفهةا أاةادر الطلبةة بةة  ثلَ اَ بصدورها خااة ان الرواية تسدمن 
وعةدم سةؤاله اةن أاةحاب ردةم خطورتةه كم رمةا تفيةد تسةرعه بةاحل  ،عاق  فاهنا اةن املسةسقالت العقليةة لبداهةة ان اجملنةون دة  اكلةإ

 ، وردم ذلك فقد أمجو العااة على نقلها مما يفيد القطو بصدورها الرسول 
 وفي رواية المفيد: رفع القلم عن ثالثة -2

َمْجُنونَىةا َعلَى   َأن  ورووا  :ايةةفنن املفيد وإن مل يذرر إال اجملنونة إال انه ارح برفو القلةم عةن  ال ةة فالحةم متةام الرو  ،وأما الثاني
َها ِبَذِلكَ  ،َعْهِد ُعَمَر َفَجَر ِبَها رَُجل   َنُة َعَليىْ َمىا  :فَىَقىالَ  ،لُِتْجَلدَ  َفَمر  ِبَها َأِميِر اْلُمْؤِمِنيَن  ،فََأَمَر ُعَمُر ِبَجْلِدَها اْلَحد   ،فَىَقاَمِت اْلبَىيىِّ

َهىا ،رَُجالا َفَجَر ِبَها َوَهَربَ  ِإن   له: َفِقيلَ  ؟بَاُل َمْجُنونَِة آِل ُفاَلٍن تُىْعَتلُ  َنُة َعَليىْ رُدُّوَهىا  :فَىَقىاَل َلُهىمْ  ،فَىَأَمَر ُعَمىُر ِبَجْلىِدَها ،َوقَاَمِت اْلبَىيىِّ
ِإنى َهىا  ،اْلَمْجُنوِن َحت   يُِفيقَ ة: َعن ثالثَقْد َرَفَع اْلَقَلَم َعِن  َوَأن  الن ِبي   ،َأَما َعِلْمَت بَِأن  َهِذِه َمْجُنونَُة آِل ُفاَلنٍ  :َوُقوُلوا َلهُ  ،ِإلَْيهِ 

ِِىْدُت َأْن َأْهِلىَك  ،فَىر َج الل ىُه َعْنىهُ  :فَىَقالَ  .َوِقيَل َلُه َما قَاَل َأِميُر اْلُمْؤِمِنيَن  ،فَىُرد ْت ِإَل  ُعَمرَ  ،َمْغُلوبَة  َعَل  َعْقِلَها َونَىْفِسَها َلَقىْد 
َها اْلحَ فَ  ،ِفي َجْلِدَها   (3)د  َدرََأ َعنىْ

يقطةو إال انةه مل يةذرر القسةمني اآلخةرين وانةه وإن  َرفَىَع اْلَقلَىَم َعىِن ثالثىة: َعىن اْلَمْجنُىوِن َحت ى  يُِفيىقَ والشاهد انةه اةرح بقولةه: 
ةةبو ةوة  ن الشةةيعة )وعةةن الصةةيب حةةىت اةةسلم وعةةن النةائم حةةىت يفيةة ( وذلةةك دمجةةا  العديةةد اةةن الروايةةات عةة هةةو (4)وانةةهيف العبةةارة  قطسك

َعِلْمَت َأن  اْلَقَلَم يُىْرَفُع َعْن َثاَلثٍَة: َعِن الص ِبيِّ َحت   َيْحىَتِلَم، َوَعىِن  َأَمالعشرات ان الروايات عند السنة على ان نص احلديث هو وا
نونةة فقةط وو ةوة الصةيب والنةائم يف واو و وة رلمة  ال ةة يف ادرمةاة وذرةرل اجمل (5)اْلَمْجُنوِن َحت   يُِفيَق، َوَعِن الن اِئِم َحت   َيْستَىْيِقظَ 

وان الروايات اسفقة على هةذل الثال ةة وال تو ةد حةىت روايةة تةذرر  اة  خا ،ائمرافة الروايات األخرى يقطو بان الساقط هو الصيب والن
 بدل الصيب مخصا  آخر أو بدل النائم انفا  آخر أو بدل اجملنون نوعا  آخر 

 واية املفيد يف ادرماة لشهرجلا الروائية والعملية، لدى الفريقني ود  ذلك مما سب  ر  انه ال ريا يف سندإذا : الظاهر 
 رفع القلم في مصادر العامة عن اإلمام علي 

                                                           

  144ص 1الشيخ املفيد، ادرماة، املؤمتر للشيخ املفيد ة قم:   (1)
 وهي مهرة الرواية يف رسبنا  (2)
  203ص 1الشيخ املفيد، ادرماة، املؤمتر للشيخ املفيد ة قم:   (3)
 أي السقط  (4)
  45ص 1ة قم:   الشيعة، اؤسسة آل البي   حممد بن احلسن بن احلر العاالي، وسائ   (5)
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، بة  ان العااةة رووا بعشةرات الطةرا هةذل الروايةة ها رثة ة  ةدا  ومما يؤرد مهرجلا لدى العااة، اننةا را عنةا بعة  اصةاةرهم فو ةدنا
عةن وتكفي ارا عة رساب )املسسدرك الثاين لوسائ  الشيعة( حيث مجو رواياجلم بأسانيدها  لديهم إس اداام علي انسهيا  إسناةها 
واملروية يف أهم رسبهم وانها اسند أمحد بن حنبة  والسةنن الكةدى للنسةائي والسةنن الكةدى للبيهقةي وسةنن أي ةاوة  اداام علي 

 ،هةاود  نعاين ارم النيسابوري وسةنن ابةن اا ةه واسةند أي ةاووة الطيالسةي واملصةنإ للصةالس سساين وسنن الرتاذي واملسسدرك للح
: أمحةد بةن حنبة :  نةا وةز، و نةا عفةان، قةاال:  نةا تةام، عةن قسةاةة، عةن احلسةن 2ان ننق  رواية أمحد بن حنب  والنسائي ) هنا ويكفي

قال: رفو القلم عن  ال ة: عن النائم حىت يسسيقم وعن املعسول، أو قال اجملنون حىت يعق  وعن  أن النيب  البصري، عن علي 
  (1)الصغ  حىت يشا

  ود ها رث  (3)((2)وروال النسائي أخدنا أبو ةاوة  نا عفان  نا تام
 واختالفها غير ضار

 (5)ويف بعدةها )وعةن الصةيب حةىت يشةا( (4)يو د يف انت الروايات بع  االخةسالف ففةي بعدةها )وعةن الصةيب حةىت اةسلم( نعم
  (8)ويف بعدها )وعن الصيب( (7)ويف بعدها )عن الصيب حىت يكد( (6)ويف بعدها )وعن الصيب حىت يبلغ(

مبعونةةة إمجةةا  الفةةريقني علةةى  ةااةةر )يشةةا( و)يكةةد( خفّسةة( و)يبلةةغ( تملسالظةةاهر ان ار ةةو اهميةةو إس أاةةر واحةةد وان )اةةأولا: ولكةةن 
 الك  هو بالبلوغ واالحسالم  عندو البلوغ واالحسالم وليس  رة ان يكد أو يشا ةوهنما فكونه رب ا  قد ما ان اقياس السكليإ ه

لكةةةن ذلةةةك ال يدةةةر، إذ االخةةةسالف يف احلةةةد ال اهةةةدوة فةةةان اهةةةدوة هةةةو رفةةةو القلةةةم وهةةةذا اسةةةّلم وال خةةةالف وال  ،مناسةةةلّ  ثانيىىىاا:
 عند االحسالم والبلوغ أو عند الكد اثال  القلم عليه  وضضه وانه يو اخسالف فيه، ولكن احلد هو املخسلإ فيه على فر 

 وبمضمون رفع القلم، روايات )أطفال المسلمين(
مبدموهنا لديهم أيدةا  فقةد روى )املسقةي اينةدي يف رنةز طائفة أخرى ورةت أحاةيث رفو القلم مما يؤرد  إضافة إس ذلك رله فان

اي وأبو بكر بةن أي مةيبة وعبةد بةن محيةد وابةن  ريةر وابةن املنةذر وابةن أي حةان واحلةارم: عةن (: عبد الرزاا والفري4684العمال )ح
ومبدةةةموهنا الكثةةة  اةةةن الروايةةةات األخةةةرى رروايةةةة  (10)قةةةال: هةةةم أطفةةةال املسةةةلمني( (4)ِإل  َأْصىىىحاَب اْلَيمىىىينِ علةةةي يف قولةةةه تعةةةاس: 

                                                           

  118ص 1اسند أمحد بن حنب :   (1)
  7346ح 324ص 4السنن الكدى للنسائي:   (2)
  14ص 1شيخ حمموة قانصوا الشهاي العاالي، املسسدرك الثاين لوسائ  الشيعة، النامر: ةار واكسبة أنوار الوالية ة ب وت:  ال (3)
  4403ح 334ص 2سنن أي ةاوة الس سساين   (4)
  1446ح 438ص 2سنن الرتاذي:   (5)
  116ص 1اسند أمحد بن حنب :   (6)
  3486 ار: ح، ومرح اشك  اآل74ص 2مرح اعاين اآل ار:   (7)
  7345ح 323ص 4السنن الكدى للنسائي   (8)
  34سورة املد ر: اآلية  (4)
  20ص 1الشيخ حمموة قانصوا الشهاي العاالي، املسسدرك الثاين لوسائ  الشيعة، النامر: ةار واكسبة أنوار الوالية ة ب وت:   (10)
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أمحةد بةن السةماك ببغةداة،  نةا عبةد اهلل بةن حممةد احلر ةي،  نةا علةي بةن (: أخدنا أبو عمرو عثمان بةن 3874)احلارم يف املسسدرك )ح
َسىَبْت رَهينَىة  قاةم،  نا سفيان الثوري، عن األعم ، عن عمران القطان، عن زاذان، عن علي، يف قوله عز و  :  ُِلُّ نَىْفٍس ِبمىا َِ

دي: )أطفةةال املةةؤانني( ويف بعدةةها إضةةافة االسةةسدالل ويف بعدةةها رةةالط (2)، قةةال: هةةم أطفةةال املسةةلمني((1)* ِإل  َأْصىىحاَب اْلَيمىىينِ 
ُهْم ُذرِّيى تُىُهْم بِإيمانٍ باآلية  عبد اهلل بن أمحد بن حنب : حد ين عثمان بن اي ميبة،  نا حممةد  -32اث  ) (3)َوال ذيَن آَمُنوا َواتى بَىَعتىْ

يا رسول اهلل فولدي انك، قال: يف اهنة،     بن فدي ، عن حممد بن عثمان، عن زاذان، عن علي، قال: سأل  خدجية النيب 
ُهْم ُذرِّيى تُىُهْم بِإيمانٍ  قال: مث قال رسول اهلل     )(4)َوال ذيَن آَمُنوا َواتى بَىَعتىْ

 يةةا اقابةة  رواياتنةةا الةة  تفسةةر وضةةعهمإ هةةذل الروايةةة املفسةةرة ألاةةحاب اليمةةني بةةة)أطفال املسةةلمني( باحسمةةال دةةع  تُ قةةد  ولكىىن
: عةن أي الدقةيأمحةد بةن حممةد بةن خالةد  -10وقد مجو يف تفسة  الدهةان بعدةها فرا ةو وانهةا: ) بشيعة علي  أاحاب اليمني

ىىلُّ ، يف قةةول اهلل عةةز و ةة : يوسةةإ يعقةةوب بةةن يزيةةد، عةةن نةةوح املدةةروب، عةةن أي مةةيبة، عةةن عنبسةةة العابةةد، عةةن أي  عفةةر  ُِ
َسَبْت رَِهيَنة * ِإلٰ  َأْصٰحاَب    (5)، قال: اهم ميعسنا أه  البي ا(اْلَيِمينِ نَىْفٍس ِبٰما َِ

فأاحاب اليمني هم ميعة أا  املةؤانني وهةم أطفةايم  (6)اللقا ال افهوم له وإ بات الشيء ال ينفي اا عدال ، إذال تنايفأقول: 
  أن ااةةحاب يف نقةة قّصةةر العااةةةفةةنن  ،افلبداهةةة أن أطفةةايم الحقةةون وةةم واهنةةم ليسةةوا أاةةحاب الشةةمال وال الوسةةط علةةى األعةةر 

بعة  روايسنةا اهنةم أطفةال املسةلمني فقةد أاةحاب اليمةني، بة  ورة يف وأطفةايم  رةون الشةيعةفانةه ال ينفةي   اليمني هةم مةيعة علةي 
: روال الر ال، عن عمرو بن مشر، عن  ابر بن روى يف الدهان ذلك عن )مرف الدين الن في، قال:  اء يف تفس  أه  البي  

َسىىَبْت ال: )وقولةةه تعةةاس: وقةة ((7)َو َمىىْن َخَلْقىىُت َوحيىىداا   َذْرنىىي، يف قولةةه عةةز و ةة : يزيةدن عةةن أي  عفةةر  ىىلُّ نَىْفىىٍس ِبمىىا َِ ُِ
ُهْم ُذرِّيى ىىتُىُهْم بِإيمىىاٍن ، قةةال: اهةةم أطفةةال املةةؤانني، قةةال اهلل تبةةارك وتعةةاس: (8)رَهينَىىة  * ِإل  َأْصىىحاَب اْلَيمىىينِ  َوال ىىذيَن آَمنُىىوا َواتى بَىَعىىتىْ

 وللبحث الة بإذن اهلل تعاس  فسأا   (10)، قال: يعين إهّنم آانوا بامليثااا((4)َحْقنا ِبِهْم ُذرِّيى تَىُهمْ أَلْ 
 وصل  اهلل عل  محمد وآله الطاهرين

 ( 88ص: حتإ العقول) َمِن اْستَىْقَبَل ُوُجوَه اْْلرَاِء َعَرَف َمَواِقَع اْلَخطَأ :قال أا  املؤانني 
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