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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
(315) 

 صحيحة أبي الَيَسع: دعائم اإلسالم
دليل علووى  ووا ا:رمجووا: مجيووو اخيوواا واألخبووار الدالووة علووى و وووب ا  ووا  والعلووم والوو: )قووول الخووي  سببب  

والتفقه واملعرفة والتصديق وا قرار والخهادة والتدين وعدم الرخصة يف اجلهل والخك و تابعوة الظون، وهوي أ:مور  ون 
 .(1)أ  حتصى(

قبوول الووك  ه الخووي  أقووول: و وون أقوووة األدلووة علووى عوودم الرخصووة يف اجلهوول والخووك،  ووا :ووا  قوود استعرضوو
ُُ أَلَبَبي َعْببَا الل بَ  قوال: بعدة صفحاا قال: )ويف صحيحة أيب اليسوو:  ْسباَلَم ال  َبي قُبْلب : َأْخَبْرنَبي بَبَاَعاَئَم اإْلَ

ببيُر َعببْن َمْ رَ َببَة َ ببيْ  َُ ُ ببَر َعببْن َمْ رَ َببَة َ ببيْ  ََل َيَسببُع َأَحبباات ال ب ْي َهبباا ال ببَمن َمببْن َق َهبب ٍء َمنبْ ا َ َسببَا َدينُببُ  َملَببْم يَبْيبَببَ  ٍء َمنبْ
ٍء   َ يبَ  َلَهْهبَ  َ بيْ [ َمْنُ  َعَمَلُ ا َمَمْن َعَر َبَها َمَعَمَ  َبَها َصَلَح َلُ  َديُنُ  َمقََبَ  َمْنُ  َعَمَلُ  َمَلْم َيَضْ  َبَ  َمم ا ُهبوَ  ]الل  ُ 

ََن  ُمَحم اات َرُسوُل الل َ  َمَن اأْلُُموَر َجْهُلُ ؟  َبَياَل: َ َهاَدُة َأْن ََل َإَلَ  َإَل   يَماُن َب قْببَراُر َبَمبا َجباَء  الل ُ ا َماإْلَ ا َماإْلَ
  (2).(3)يَُة لَل ُمَحم ٍا َبَ  َمْن َعْنَا الل َ ا َمَح ٌّ َ ي اأْلَْمَواَل الز َكاُةا َماْلَوََليَُة ال َ ي َأَمَر الل ُ  َعز  َمَج   َبَها َمََل 

 يف ضمن  طالب:يقو عن الرواية البحث  أقول:
 بحث عن سنا الرمايةال

 بسندين :المها صحيح:الرواية صحيحة إا رواها يف الكايف الخريف  األمل:
 السنا األمل: صحيح

عوون حمموود بوون أوو  عوون أعوود بوون حمموود عوون صووفوا  بوون أوو  عوون  الخووريف الكليوويف يف الكووايفالسببنا األمل: 
 الصادق عليه الصالة والسالم.و عن ا  ام س  الي  ي أيب ر  عيسى ابن الس  

 ووردا   ون اسوناد الروايواا،  5895:نيته أبو  عفور، وقوو يف   العطار، شي  الكلييف، هوف محما بن يحيى  َما
  وووردا ، ويووروي عنووه ابنووه أعوود وعلووي بوون احلسووني بابويووه 2851 )الواقووو يف سووند روايتنووا( يووروي عوون أعوود بوون حمموود

                                                           

 .575ص 1الخي   رتضى األمجصاري، فرائد األصول، جممو الفكر ا سال ي و قم: ج (1)
 .18ص 2ثقة ا سالم الكلييف، الكايف، دار الكتب ا سال ية و طهرا ، ج (2)
 .563ص 1ألصول، جممو الفكر ا سال ي و قم: جالخي   رتضى األمجصاري، فرائد ا (3)
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 وحممد بن يعقوب الكلييف وغريهم.
أبووووو  عفوووور العطيووووار القمووووي، شووووي  أصووووحابنا يف ث امجووووه، ثقووووة، عووووني، :مووووري احلووووديث، لووووه  )النجاشووووي: وقووووال عنووووه 

 .(2)(روة عنه الكلييف، قمي، :مري الرواية); وقال الطوسي يف  ن مل يرو عنهم و عليهم الس الم و : (1)(:تب
ثالثووة :لهووم ثقوواا: أعوود بوون  فهووو  خوو ع يف عموودة الروايوواا، و نهووا هووبي الروايووة، بووني أحمببا بببن محمببا مأمببا

وال  ،ااهم ثقو:لو حممد بن عيسى األشعري، أعد بن حممد بن أيب مجصر البزمجطي، وأعد بن حممد بن خالد الربقي 
ه يكمور الروايوة عون :ومج وخيدش يف رواياا أعد بن حممد بون خالود الربقوي بعود قوول النجاشوي والطوسوي فيوه امجوه ثقوة،  

 ا مجاع.أصحاب  ن وهو ها عن صفوا  المقة الضعفاء، فا  هبي الرواية روا
أبوو حممود »و  ون أصوحاب ا مجواع المالوث قوال عنوه النجاشوي: )هوو فهو بياع السواب ري،  صفوان بن يحيى مأما

لووي بو ييوواع السوواب ري، :ووويف، ثقووة ثقووة، عووني، روة أبوووي عوون أيب عبوود اهلل عليووه الس ووالم و ، وروة هووو عوون الرضووا  الب ج 
زلة شريفة، ا:وري الكخوي يف ر وال أيب احلسون، وقود تو:يول للرضوا وأيب  عفور و عليهموا الس والم و ، و:امجت له عندي  ن

أوثووق أهوول ث امجووه عنوود أهوول »; قووال الطوسووي: (3)«هووو215وسوولم  بهبووه  وون الوقووف، وصوونيف ثالثووني :تابووا ،  وواا 
. ووثيقوه (4)«و لوه :توب :مورية احلديث وأعبدهم، روة عن أربعني ر ال   ن أصوحاب أيب عبود اهلل علويهم الس والم و ،

يف ر ال الكاظم والرضا و عليهما الس الم و ; وا:ر الكخي و رعه اهلل و يف  دحه رواياا دالوة علوى  اللتوه ووثاقتوه. 
 .(5)رواية يف الكتب األربعة. 1191وعديي  ن أصحاب ا مجاع المالث. وقو يف اسناد 

والي  أيب  نرَ عيسى بن الس   مأما ; وقوال (6)«أبوو الي س وو الكرخوي، بدوداديي،  ووة، ثقوة»جاشوي: قوال النفقود و: س 
 .(.8ح2/21، 6ح2/18ه رواية يف الكايف )لو وا:ري يف ر ال الصادق و عليه الس الم و «. له :تاب»الطوسي: 

 السنا الثاني: صحيح
 ير  الس و هو: الكلييف عن أيب علي األشعري عن حممد بن عبد اجلبوار عون صوفوا  عون عيسوى بونالسنا الثاني: 

 .أيب الي س و

                                                           

 .353أعد بن علي النجاشي، ر ال النجاشي،  ؤسسة النخر ا سال ي و قم، ص (1)
 .438ص ؤسسة النخر ا سال ي و قم، ر ال الخي  الطوسي، الطوسي، الخي   (2)
 .187، صأعد بن علي النجاشي، ر ال النجاشي،  ؤسسة النخر ا سال ي و قم (3)
 .93الخي  الطوسي، الفهرست، املكتبة املرتضوية و النجف، ص (4)
 .238، صالخي  علي أ:رب ال ايب، املوسوعة الر الية امليسرة،  ؤسسة ا  ام الصادق  (5)
 .286أعد بن علي النجاشي، ر ال النجاشي،  ؤسسة النخر ا سال ي و قم، ص (6)



 ه3111/ جمادى اآلخرة  31اإلثنين . ............................................ (3125) (الظنصول: مباحث )األ

3 
 

أبوو علوي »ل النجاشوي والطوسوي: قواو  ،روايوة 128هو أعود بون إدريوي شوي  الكليويف ولوه  مأبو علي األ  رن
 356األشعري القمي، :ا  ثقة، فقيها  يف أصحابنا، :مري احلوديث، صوحيح الروايوة، لوه :تواب النووادر ،  واا سونة 

. ا:وري الطوسوي يف ر وال العسوكري و عليوه الس والم و ، ويف  ون مل (1)«هو بالقرعاء  ن طريق  كة على طريوق الكوفوة
 (2)رواية يف الكتب األربعة هببا العنوا  292يرو عنهم و عليهم الس الم و ; له أ:مر  ن 

 وورد، روة عنوه  855حممود بون أيب الصيهبووا  المقووة; وقوو يف اسوناد روايواا تبلو  هوو  :ممحما بن عببا الهببار
حمميود و  (3)علي األشعري، وسعد بن عبد اهلل، وعبد اهلل بن  عفر احلمريي، والصفار، وابن حمبوباأل اليء حنو أيب 

، ا:ري الطوسوي يف الفهرسوت ور وال اجلوواد وا وادي والعسوكري و علويهم «قمي، ثقة»بن أيب الص ْهبا  عبد اجلبار: 
 .(4) وردا   27الس الم و . وقو يف 

 من  ي  الُحيحة
لوه، تطووابق  صووطلح  فووه بوه أبووو اليسووو، وإقورار ا  ووام عري خاصووة بووالتعريف الوبي  ،الما  دعووائم ا سو الثباني:

 ن األدلة على أ  التفريق بني أصوول الودين وفروعوه لويي  ون   عواا  فهبي الرواية تعدي أصول الدين الدارج لدينا، 
 علماء الكالم أو الفقه.

الحقووا (  وون الوا بوواا   تعلقاهتووا  ا  ووام دحوودي ليوول علووى أ  املعرفووة )الوو  د ...ال  َببي ََل َيَسببعُ قولووه  الثالببث:
وأ ووا القاصوور فمعووبور  ،بورر غووري  عووقص ووتفيوود ا  امل  ...ََل َيَسببعُ ا   ، :مووااملطلقووة ال املخووروطة، فيجووب حتصوويلها

 .وأ ا احلكم الوضعي )ا  ا ( فسيأيت  ن حيث احلكم التكليفي
ُ بَر... ال َمن َمنْ قوله: الرابع:  وحتديود للموراد  نوه  ََل َيَسبعُ تأ:يود لكواوا دعوائم ا سوالم وتوضويح ملعو   َق

 .وامجه اسوأ  راتب عدم السعة. فتدبر
 اخلوولي فقوودا  الخوويء :وول آثوواري أو  عظمهووا، :مووا لووو فقوود تووارة ( يووراد بووه يف التكوينيوواا، الفسببادا  ) الخببام :

لكون الفسواد يف التكوينواا  ،بأحود املعنيونية، :موا تقوول فسودا أخالقوه آثاري، وقد يراد به  ا عل اخلواص املخالفو
يقوال بول  ،دس وف  يطلوق عليوه امجوه ، ال واملقصوود العودم العوريفم بواملرة فوااا امجعودم البوي  أو الودار، د  ع وال يطلق على  ا 

أيضا  إضافة إة  ا فقد  عظم خواصوه، م د  ع  وأ ا يف التخريعاا فيطلق الفساد على  ا  م، فهبا يف التكوينياا.د  ع  
                                                           

 .82سسة النخر ا سال ي و قم، صأعد بن علي النجاشي، ر ال النجاشي،  ؤ  (1)
 .39، صالخي  علي أ:رب ال ايب، املوسوعة الر الية امليسرة،  ؤسسة ا  ام الصادق  (2)
 .425املصدر: ص (3)
 .392املصدر: ص (4)
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مجظرا  لكواا حقيقة   عة فا ا أ  تو ود أو ال، عكوي املعوا الا الو   وا  صالة  مال  فسادها يعيف عدم حتققها،الف
َ َسببَا فقولووه اجملعولووة ين  وون احلقووائق االعتباريووة والوود   حقووائق عرفيووة فوورياد  وون فسووادها لوودة الخووارع فقوودها خلواصووها،

 إال  ا خرج بالدليل.يف اجلهاا المالث، خواصه، :العاصمية  :ل  د  ق  فو   :لكنه يعيف ،مناأي ثال وعدم، سلي  َديُن ُ 
  ا سبق. ،بقرينة املقابلة ،يؤ:د َمَمْن َعَر َبَها...قوله:  السادس:
قْبَراُر...قولوه:  السابع: حممودا  رسوول اهلل  أل  ا  وا  بوأ  ;لوهبسو  امجوه امجوه تفسوري ملوا سوبقه أي  قود يقوال َماإْلَ
  فوا  :ومجوه  ،فا وا امجوه هوو هوو أو هوو الث وهاهلل.. عنود يعيف ا قرار مبا  اء  ون  رسووال  يعويف :وو   وا  واء

 وسيأيت  ا فيه. ،مليا قرار باللسا  أو ا قرار العبا قرار املراد ا  به  ن عند اهلل.. إال أ  يقال: 
َبَمببا الظوواهر، :مووا قالووه العال ووة اجمللسووي امجووه جموورور  عطووو  ) ووا( يف  ز َكبباةُ َمَحبب ٌّ َ ببي اأْلَْمببَواَل القولووه  الثببامن:

أي ا قرار حبق يف األ وال الز:اة، وإمنا أفردا بالب:ر دو  غريها لمقلها على الناس لبا خو  هوبا املتعل وق  َجاَء...
ر بالصووالة  وومال  ولكوون  ووا أصووعب ا قوورار أسووهل ا قوورا  ووا بدووريي إا رقووأقوواا ا قوورار بالووب:ر فامجووه إاا أقوور بووه تعل   وون  

ا  الز:اة تخمل اخلمي أيضا  حسوب اجلوري القورآأ وأ   عناهوا اخلواص القسويم للخموي  لوحظبالز:اة، خاصة إاا 
 . صطلح  تخرعي ال شارعي

فيكووو   ووون أصوووول  وال أتموول :وووو  )ا قوورار(  رفوعوووا ، إا لوووو :ووا   رفوعوووا  لكووا  عطفوووا  علوووى )شووهادة وا  وووا (
 الز:اة  ن الفروع. وللبحث تتمة وصالا. :و ودعائم ا سالم،  و  سلمية   لدينا

*  *  * 
ولكون هول هنواع فورق بوني املعرفوة والعلوم يف اللدوة ويف لسوا   ،رفوةاملوأخوا يف لسوا  الروايوة املعسؤال تمرينبي:  -

 ق عن الك )در ة(.حقي الرواياا؟ اخياا و 
 عفا  للمقة، ومجاقش الك )در ة(ض     بنيي الو ه يف :و  الرواية عن الضعا -
ُ ببَر...قولووه  - يقوورأ بالتخووديد فيكووو   وون التقصووري؟ أو بووالتخفيف والضووم )قص وور( فوورياد بووه هوول   ال ببَمن َمببْن َق

 ؟ )در ة(.الفرق والممرةو ا  ؟ليلو ا الد ؟رادالقصور؟ أيهما امل
 مصلى اهلل على محما مال  الطاهرين
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