1

2

3

4

قال :

أبواب ما ينقض الوضوء وما ال ينقضه
ابب النوم
أخرب ا الخرب

عربربأ أ رب بربربأ

ب عربربأ أب ربربه ب عربربأ ابنربرباب بربربأ ابنربربأ بربربأ أاب ب عربربأ ابنربرباب بربربأ

سع ب عأ عثما بأ ع نى ب عأ مساعة ب قال  :سألت أاب عب هللا

ضأ ».
قال  « :ينصرف ويتو ّ

عأ الرجل ينربام ووربو سرباج ب

وهبرب ا االسربربنا عربربأ ربربا ب عربربأ عمربربر بربربأ أعنينربربة و،ريربربأ ب عربربأ ا ب عربربأ أ،رب ا

ينقض الوضوء إالّ ما خرج مأ طرف ك أو النوم ».
وأخ ا الخ

ب قربربال  « :ال

 :عن أيب القاسم جعفر بن دمحم  ،عن أبيه  ،عن سعد بن عبد هللا  ،عنن أدند بنن دمحم

بن عيسى  ،عن دمحم ابن عبيند هللا ععبند هللا بنن اة ن ق  ،نا  :سنللاا الرانا
فقال  « :إذا ذهب الاول ابلعقي فديعد الواوء ».

النن

األول  :عثمان بن عيسى  ،عمساعة  ،ع د تكرر القول فيهما (.)1
يف ّ

__________________
( )1راجع ج  1ص .332 ، 111 171 ، 363 ، 02 07

5

عنن الرجني اانال عدنى تاب ،نه ،

والثاا  :كما تنر كنان اىلعأ أن اقنال فينه  :عهبناا ا سناات عنن ا سنن ابنن سنعيد عنن دنات ،
عهو مع رب كما خيفى.
والثال رب  :فيننه دمحم بننن ولواننه  ،ع نند كن ،نررو أايننا القننول فيننه ( )1؛ عدمحم بننن عبينند هللا خيدننو مننن
اش باه  ،إ  ،أ ،ن عبد هللا بن اة ق الراعي معه ا ين عن حتقيق ا ال فيه  ،لو دمحم بن ولواه.
املنت :

اىلخبار الثالثة تدل عدنى أ ،ن الانول و ن

 ،عاع ناع مندعى عدنى ذلن ( ، )2عخنال الدندع

( )3ايننر اب ننال إن حتقننق اع نناع  ،جلنواك كو ننه بعننده  ،إذ اانناع مج اع نناع يننع اىلعدننار
ع حاجة حيائا إأ القول أب ،ه معدول الاسب  ،لي وجه عديه ما اله الوالند منن جنواك اةانار ن
( )4ظ نراإ إأ أن منندعا اع نناع بعنند عجننوت خننال الدنندع اعدننم أ ن،نه  ،ن م بننع ىل نوال العدمنناء ،
حيننمل ي ادننرف ننال الدنندع  ،عأ ن،نه ،ن نناتف  ،عإن كننان مج هنناا ننمل  ،إ  ،أ ،ن اليننرعرق بعنند

ما ذكروه  ،تاعية إأ بيان الوجه.
مث إ ،ن ا دامل الثاين د أُعرتت عديه أُمور :
األول  :أ ،ن مق ياه حدر الاا مج اخلارج عالاول  ،مع حدوله ابلسكر عاع،ماء إ اعا.
ّ

__________________
( )1راجع ج  1ص .113 111

( )2كما مج السرائر  ، 170 : 1عاةع رب  ، 171 : 1عال اكرق .172 : 1
( )3الفقيه  143 / 31 : 1ع  ، 144اةقاع  ، 4 :عحكاه عن عالد الددع مج اةخ دف .11 : 1
( )4ا ظر ما قى اجلمان  121 : 1ع .121
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الثاا  :أ ،ه اق يا كون مطدق اخلارج و يا  ،ىل ،ن « ما » من أتعات العمول.
الثال  :أ ،ن در الاق عدى اخلارج من الطرفن اق يا أ ،ن اخلارج من أحدمها  ،و .
األول  :أب ،ن حكم السكر عاع،ماء مس فات من حكم الاول من ابب ال ابيه.
عأُجيب عأ ّ

( .) 1

وعأ الثاا  :أب ،ن اةوصول كما جياء لدعمول جياء لدعهد  ،عاةعهوت هاا اة عار .
وعأ الثال  :أب ،ن اةرات ابلطرفن كي عاحد ماهمنا مهنا معناإ  ،م اناع خنرعج خنارج ماهمنا معناإ
عمج اجلواب عن كي ظر :

األول  :فأل ،ن اس فاتق اع،ماء عالسنكر منن ابب ال ابينه اندفع اعشنكال مج ا دنر  ،عدنى
ّأما ّ
أ ،ن مج ت لة اةفهول مل ذكروه سابقاإ.
ااننامج إراتق العمننول مننن اةوصننول  ، ،ن أ ن،نه عمننول مج اة عننار ،
وأمربربا الثربرباا  :فننأل ،ن اة عننار
ّ
فإن أُراد هاا فاجلواب  ،عا  ،بي ظاهره خنال ذلن  ،عإن أُراند ،ن ه فنال خيفنى منا فينه .ع ند
جياب عن هاا أب ،ن اةرات اعدم ماه.
وأمربربا الثالرب  :فنناةرات مننن الطننرفن كمننا ح منني مننا أراته اة يننب  ،ح منني أن انرات خننرعج كنني مننن
ّ
ُ
البول عال ائط معاإ  ،عا ال أ ،ه  ،مع رب  ،عاجلواب عن هناا ،ن بعيند أايناإ  ،إ  ،أ ،ن كنالل ا ينب
 ،عا .

__________________
( )1ا ظر اةدار .146 : 1

0

مث ما اتعاه اةعاض من اع اع عدى اع،ماء عالسكر إن ت ،اق ينا أ ،ن ا دنر مج اخلنرب إانامج
ع ما ع ماه  ،كيف؟ عالاوا  ،حمدورق فيما ذكر كما هو عااح.
عما تيماه اخلرب الثالمل من وله  :حىت اناهب العقني  ،يني  :إ ،نه ادنوف مانه أ ،ن ك ،ني منا اناهب

العقي من سكر أع جاون أع إ،ماء فهو و (.)1
ع ،ن خفننا أ ،ن هنناا انندفع ا س ن د ل مبفهننول اةوافقننة  ،بنني اد ن مننن ابب العدننة اةادوصننة أن
ع ،داااها إأ كي منا توجند فينه  ،عمج هناا نمل لنيحم هناا حمدنه  ،إ  ،أ ،ن القائني ب عن ،دي اةادوصنة
جمال ع كاره ا س د ل هباا اخلنرب عدنى اع،مناء عالسنكر عدنى منا اظهنر  ،فمنا مج ا بني اة نن منن

أ ،ن لدكالل مج ت لة ا دامل اة يمن لاحو هاا جما إ ن ( ، )2عااح الوجه.
عمننا اس ن فات مننن اخلننرب الثنناين  :أ ن،نه انناق إ  ،مننا خننرج مننن الطننرفن  ،نند انندل عدننى أ ،ن  ،ن
ااق  ،إ  ،أ ،ن ال ن إذا صنار مع ناتاإ خنال فينه  ،فناىلمر فينه
الطرفن إذا خرج ماه اة عار
سهي .عبدعن ا ع يات حمي مل  ،ع د ذكرته مج حمي آخر  ،عالاي اااسب اةقال ما ذكروه.
قال :

وهب ا االسنا عأ أ

عأ أيب عب هللا

بأ

بأ ع نى ب عأ

بأ أيب عمري ب عأ إسحاق بأ عب هللا األشعري ب

ب قال  « :ال ينقض الوضوء إالّ  ،ث ب والنوم  ،ث ».

وأخ ا ابناب بأ عب هللا ب عأ أ

بأ

بأ حيىي ب

__________________
( )1كما مج حبي اة ن .21 :
( )2ا بي اة ن .37 :

1

عأ أب ه ب عأ

بأ أ

بأ حيىي ب عأ عمرا بأ موسى ب عأ ابنأ بأ علي بأ النعما ب عربأ أب ربه ب
ب قربربال  :مسعتربربه يقربربول  « :مربربأ م ووربربو او رب أو

عربربأ ( )1عب رب ابم رب بربربأ عربربوايب ب عربربأ أيب عب رب هللا
أي اباالت فعل ه الوضوء ».
ساج أو ماش على ّ

الساد :
اىلعل كمننا تننر رعااننة أدنند بننن دمحم بننن عيسننى عننن ابننن أيب عم ن عأظاهننا مس ن بعدق  ،ىلن
مج ،

ال الب رعاا ه عن ا سنن بنن سنعيد  ،عنن ابنن أيب عمن  ،علعني ال النب اينر اب نال منع حتقنق
اعمكان.
ععمران بن موسى مج الثاين ثقة.

ع ،أما ا سنن بنن عدنا بنن الاعمنان  :فنإن الا اشنا نال فينه  :ا سنن بنن عدنا بنن الاعمنان منوأ
بين هاشم  ،أبوه عدا بن الاعمان اىلعدم ثقة (.)2
وق ق ل  :إن ال وثيق حم مي أن اكون لألب علالبن  ،عمع ا ح مال اثبت توثيقه (.)3
عمج ظنين أن ال وثينق لالبنن  ،ىلن الا اشنا عث،نق اىلب مج اببنه ( ، )4عمنن عناتق الا اشنا أ ن،نه إذا
عث،نق اىلب مننع ا بننن اعيند ال وثيننق مننع ذكننر اىلب مج كثن مننن الرجننال عدنى مننا رأاننت  ،عاح مننال
الااتر عاع ا به فيما حنن فيه بعيد.

__________________
( )1مج سخة من ا س بدار  : 240 / 01 :عن أدد بن عبد ا ميد.
( )2رجال الا اشا .11 / 47 :
( )3حكاه مج ا اعي  201 : 1عن بع مااخيه اةعاصران.
( )4رجال الا اشا .011 / 204 :

1

عشننيخاا اققننق سنندمه هللا مج ك نناب الرجننال ننال  :عرمبننا اسن فيد توثيقننه اعننين ا سننن مننن عصننف
عجهه أبن عصنف الك ناب بكو نه صنحيح ا ندامل إ ،نا
ك ابه أب ه صحيح ا دامل  ،عفيه ظر  ،مث، ،
اق يننا ا كننم بدننحة حداثننه إذا عدننم أ ،ننه مننن ك ابننه ا كننم بدننحة حداثننه مطدقننا  ،كمننا هننو

مق يى ال وثيق (.)1
عاىلمر كما ال سدمه هللا عذكر أاياإ حنو منا داناه منن جهنة اىلب عا ح منال ( ، )2عا نق أحنق
أن ا بع.
 ،ع ننال إ ن،نه مننن
ع ،أمننا عبنند ا مينند بننن ع نواض فهننو ثقننة  ،ذكننره الانني مج رجننال الكنناظم
( ، )3مث إن العال،مننة  :اننبطه عنواض ابليننات اةع مننة
عأيب عبنند هللا
أصننحاب أيب جعفننر
( )4عابن تاعت ال  :ابل ن عاليات اةع م ن (.)5
املنت :
فننال خيدنو مننن

اىلعل ظناهر الد لنة عدننى أن الانول و ن ، ،أمننا ت ل نه عدنى أن كنني نول و ن
مج ،
خفاء  ،ع د حاعل العال،مة مج اةخ دف ذل عدى ما أظن فقال :
ال يقربربال  :ادننح ال مس ن هبنناا ا نندامل  ،فننإن الد ن ر نند اش ن مدت عد ننى عقنندي إجي نناب
عسدب  ،عا ظال السالبة مع الكرب

اا ج لعدل احتات

__________________
( )1ماهج اةقال .175 :
( )2ماهج اةقال .175 :
( )3رجال الطوسا .6 / 353 :
( )4خالصة العال،مة .1 / 116 :
( )5رجال ابن تاعت .147 / 120 :
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الوسط  ،عاةوجبة أاينا كنال  ،فنإ ،ن اةنوجب ن مج الانكي الثناين عقنيم  ،فنإن جعني عكسنها كنرب
ماعاا كد،ي ها.
مج اةقدمننة اىلُعأ فننى النناق عننن  ،ن ا نند  ،عمج الثا يننة حك ننم أب ،ن
أل ّ نقربربول  :إ ،ننه
الاول حد  ،فاقول  :كني عاحند منن اىلحندا فينه جه نا اشناا عام يناك  ،عمنا بنه ا شناا عهنو
مطدق ا د م اار ةا به ا م ياك عهو خدوصنية كني عاحند منن اىلحندا  ،ع شن مج أن تدن
اخلدوصننيات ليسننت إحننداال  ،عإ  ،لكننان مننا بننه ا شناا تاخننال فيمننا بننه ا م ينناك  ،عذلن اوجننب
ال سدسي  ،فإذا ا فت ا دثية عن اةميزات ي اكن هلا مدخي مج الاق  ،عإ ،ا اسن اد الناق إأ

اةاننا اةوجننوت مج الاننول عدننى مننا حكننم بننه مج اةقدمنة الثا يننة  ،ععجننوت العدننة اسن دزل عجننوت اةعدننول
فيثبت الاق مج الاول عهو اةرات ( .)1ا هى.
ع نند ذكننرت مننا ا وجننه عديننه مج حاشننية ال هننااب  ،عالنناي بكننن أن اقننال هاننا بعنند ذل ن  :إن

اجل نواب انندفع الس ن ال .إذ مرجننع الس ن ال إأ أن ا ظننال السننالبة مننع الكننرب اا ن ج لعنندل احتننات
الوسننط  ،عاجلنواب إذا مدننه اة لمنني افينند لامي ننه  ،بنني عدننى مننا اظهننر أ ن،نه عنندعل مننن ا سن د ل
بدنورق الانكي إأ عجننه آخنر  ،عفينه منني  ،ىلن العدنة ،ن مسندمة  ،إذ ادنزل مننن اسن اات النناق
إأ اةاا أ ،ه كدمنا عجند عجند الناق كمنا هنو كل العدنة  ،عكنون الانول و يناإ مج اجلمدنة ااكنر
اس فاتته من ا دامل بدعن ما اله  ،بي من الوجه الاي أييت عن الوالد
،أما ( )2عدى ما ذكره بع حمققا اة لخران  ،من أن اس دزال

__________________
( )1اةخ دف .17 : 1
( )2مج « رض » . :
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.

اةطد ننوب ا و ننف عدننى اس ن ماع ش نرائط القي ننا  ،كم ننا ننالوه مج ولا ننا  :كانند مق ننول ابلس ننيف
عالسيف آلة حداداة فإ ه ش مج إ اجه  :كاد مق ول آبلة حداداة ( .)1فإن فينه نوع نمل  ،إذ
اا ن ج الا ي ننة اةنناكورق إ  ،بعنند مالحظننة ش نرائط الاننكي مج ا ع بننار  ،عإن ي اكننن مج الدف ن ،

كمنا صننرف بنه بعن اقققننن مج ينا اةسنناعاق  ،ع يني أ ،نه اسن د ل ابلسننبب عدنى اةسننبب ادفعننه
ما ذكروه مج العدة ب قدار ال مامية.
ن ( ، )3عهننو أن
عا ننق أن ت لننة ا نندامل عدننى قن ( )2الاننول مننن الوجننه النناي ذكننره الوالنند
اةقدوت من اخلرب فا الاا ينية عمنا لنيحم ند منن مثني الاخامنة عتقدنيم الظفنر  ،كمنا اقولنه أهني
 ،عحيائننا فد ل ننه
اخلننال  ،عةننا كننان الاننول خيدننو مننن خفنناء مج صنند ا نند عديننه أظهننره
،
عدى ق الاول اراتب فيها ، ،أما ت ل ه عدى أن كي ول و فاةاع م وجه إليها.
عمننا ينني فيننه مننن أ ن،نه جيننوك أن جيعنني ا نند مج الدن ر مبعن كنني حنند  ،كمننا ننالوه مج ولننه
َ َ ْ َْ
َ َّ َ ْ َ َ َّ َ ْ
ت نف ٌس ما قدمت وأخرت
ع ِلم

فيدن مج نوق ولانا  ،كني حند و ن  ،عان عل
تعناأ
عإمنا أن جيعني الدن ر كنرب عابلعكنحم فيكنون منن
إأ الاكي الرابع  ،فيا ج بعن الانا نول ، ،
اىلعل ن ( )5فده عجه أاياإ  ،إ  ،أ ،ه ظاهر ال كدف.
الاكي ،
ظن أ ،ن ،رض العال،مة ا س د ل عدى أن
فإ قلت  :من أان عدم أع ،
() 4

__________________

( )1كالاي البهائا مج ا بي اة ن .21 :
( )2مج « ف » ع « رض »  :بع .
( )3ما قى اجلمان .121 : 1
( )4ا فطار .5 :
( )5كما مج ا بي اة ن .21 :
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كي ول و ؟ ع،ااة ما اس فات من ( )1كالمه أن الاول و .
قلربربت  :مننن ولننه  :ععجننوت العدننة اس ن دزل عجننوت اةعدننول  ،إذ مع ن لكننون ا نند عد،ننة إ  ،أ ن،نه
كد،ما ( حتقق ا د ) ( )2حتقق الاق  ،عالعدة موجوتق مج الاول كيف حدي.
فربربإ قلربربت  :هنناا كل لدنندليي أ ن،نه مقينند بننه  ،بنني جيننوك أن اكننون اس ن د له لاا يننية الاننول مننن
حيمل هو.
قلت  :لو كان اةقدوت هناا كنان ذكنره العد،نة خاليناإ عنن الفائندق كمنا خيفنى .ع ند بكنن توجينه
عدل إراتق ما ذكروه  ،إ  ،أ ،ن الظاهر ما دااه  ،ع ،ه خيدو من تكدف  ،فدي لمي.
عما تينماه اخلنرب الثناين منن ولنه  « :عدنى أي ا نا ت » كمنا ح مني الانمول جلمينع حنا ت
الان ننول فيان نندفع بن ننه ن ننول الدن نندع ( )3؛ ح من نني أن ا ن نرات ا ن ننا ت اةن نناكورق مج ا ن نندامل  ،فن ننال ا ن ن م
اىلعل ،
ا س ن د ل ب ننه عد ننى أن الا ننول و ن ن مج ي ننع اىلح نوال  ،إ أن ا ن ،دعى ظه ننور ا ح م ننال ،

عكننلن الانني فهننم ذل ن ماننه  ،لي حقننق ال عننارض مج اخل نربان ا تيننن  ( ،إ  ،أن اقننال  :إن إطننال
اىلخبار السابقة كا ٍ مج حتقق ال عارض  ،عفيه كالل ) (.)4
وابجلملة  :فاخلربان ا تيان لو صحا أمكن ا س د ل هبما عدى ول الددع مج اجلمدة.
__________________
( )1مج « فن » كايتق  :صننورق الاننكي الرابننع حيائن ٍنا  :الاننا

حنند عالاننول حنند  ،ع بُن ،د مننن كدي،ننة الدن ر  ،ىل ،ن
اىلعل .عاقال  :أ ،ن كد،ية الد ر ةوافقة ا كمة  ،ف ،لمي.
تركه من اة ،خر ا و،ف عديها ل ت إأ ،
( )2ما بن القوسن ليحم مج « ف ».
( )3اة قدل مج ص .6
( )4ما بن القوسن ليحم مج « ف ».
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قال :

بربربأ أ رب بربربأ حيربربىي ب عربربأ العبربربا ب عربربأ شربربع

فأمربا مربربا وا
ّ
عب اً صاباً يقول  « :مأ م ووو جالس ال يتعم النوم فال وضوء عل ه ».
وما وا سع بأ عب هللا ب عأ أ بأ بأ ع نى ب عأ علي ابأ ابكم ب عأ س ف بأ عمري ب
عأ بكر بأ أيب بكر ابضرمي ب قال  :سألت أاب عب هللا

( )1ب عربربأ عمربرا بربربأ ربرا ب أنّربربه مسرب

ب ول ينام الرجربل ووربو جربالس؟ فقربال « :

وا أيب يقول  :إنا م الرجل ووو جالس جمتم فل س عل ه وضوء ب وإنا م مضطجعاً عل ه الوضوء ».
ومربا جربرجم جمربرجم ورب يأ اممرب يأ دّربا و يتضربمأ نفربربي إعربا الوضربوء مربأ النربربوم ألةّربا وثربري أل نرب وروا أل

الكالم عل ها وا ،ب ووو أ حنملها على النوم ال ي ال يغل على العقل ويكربو انننربا معربه متماسربكاً
ضابطاً ملا يكو منه.
وال ي ي ل على و ا التأويل :

مربربا أخ رب ا بربربه الخ رب

عننن أدنند بننن دمحم ( ، )2عننن أبيننه  ،عننن الدننفار  ،عننن أدنند بننن دمحم بننن عيسننى

عا سن بن ا سن بن أابن يعاإ  ،عن ا سن بن سعيد  ،عن دمحم بن الفيي ( ، )3عن أيب الدباف الكااين ،
 ،ال  :سلل ه عن الرجي خيفق
عن أيب عبد هللا
__________________
( )1كاا مج الاس  ،عمج ا س بدار  :أيب شعيب.
( )2مج « ف » ع « رض »  :دمحم بن أدد.
( )3مج ا س بدار  : 257 / 17 : 1الفييي.
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ووو يف الصال ب فقال  « :إ وا ال حيفظ  ،اثً منه إ وا فعل ه الوضوء وإعا الصال ب وإ وا

ينت قأ أنّه أل حي ث فل س عل ه وضوء وال إعا ».

النن

األول  :راننب أن العبننا هننو ابننن معننرع  ،ع نند تكننرر ذكننره مج اىلخبننار مبياننا ( ، )1ع ،أمننا
يف ّ
شعيب فهو ماا ( ، )2عرمبنا اقنرب اح منال كو نه الثقنة  ،إ  ،أن اجلنزل بنه حمني مني ؛ ععمنران بنن
دران مهمي مج الرجال (.)3
والثربرباا  :لننيحم فيننه إ  ،بكننر بننن أيب بكننر ا يننرما  ،عهننو مهمنني مج الرجننال ( ، )4ع ،أمننا عدننا بننن
ا كم فهو م عن كو ه الثقة بقرااة رعااة أدد بن دمحم بن عيسى عاه.
والثال  :فيه دمحم بن الفيي مج أكثر الاس عمج بعيها ابن الفييي مد راإ.
عذكننر شننيخاا اققننق  :س ند،مه هللا مج فوائننده عدننى الك نناب أن ابننن اةد ن ،ر اننعيف ع ،ن ه ثقننة ،

اوجه ا حتات .ا هى.
عرمبا ،
عما اله سدمه هللا من أن دمحم بن الفييي اعيف ع ،ه ثقة حمي كنالل  ،ىلن كديهمنا مج الرجنال
ماا بن من عث،ق ع ،ه ( ، )5علعد،ه فهم من القرائن ما اله  ،عهو أعدم.
__________________
( )1راجع ج  1ص .300 ، 206
( )2هدااة اقدثن  .01 :عتقدل مج ص  : 13عن اعس بدار  :أبو شعيب.
( )3رجال الا اشا .016 / 212 :
( )4رجال الطوسا .31 / 150 :
( )5هدااة اقدثن .241 :
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املنت :

مننا ذكننره الانني مج اىلعلننن نند اس ن بعد  ،سنني،ما مج الثنناين  ،أبن عصننف ا ج منناع عاجلدننو
خدوصي،ة له  ،إ  ،أن اقال  :إن اىل،دب فيمن فيه الوصف عدل الاول ا قيقا.

عمننا ذكننره مننن اخلننرب النندال عدننى مطدوبننه ااننكي أب ننه اق يننا كننون الاننول لننيحم و يناإ بااتننه ،
ىلن الظاهر إراتق اىلثر من ا د .
عمننا تي ننماه اخل ننرب الث نناين  :مننن ول ننه  :ه نني اا ننال الرجنني .ك ننلن اة نرات ب ننه هنني ا حق ننق ما ننه الا ننول
الاا

؟.
اللغة :

ننال مج الاهااننة  :مج ا نندامل  :كننا وا اا ظننرعن العانناء حننىت فننق ر عسننهم  ،أي ااننامون حننىت
تسقط أذ نامم عدنى صندعرهم عهنم عنوت ( .)1ع خيفنى عندل موافق نه اعراتق منن اخلنرب إ  ،ب كدنف ،

() 2
أين ي
علعده اس عمي مج  ،ذل  ،كما قي أ ،ه اقال  :خفق فنالن ح ،نر رأسنه إذا عنحم ، ،ن ،
أ ف عدى ملخاه.

قال  :وهب ا انسنا عأ ابناب بأ سع ب عأ ابأ أيب عمري ب عأ

__________________
( )1الاهااة بن اىلث  ( 56 : 2خفق ).
( )2القامو اقيط  ( 235 : 3اخلفيق ).
( )3مج ا س بدار  251 / 17 : 1اوجد  :عمر.
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() 3

 :قولربه ععرباى إذا ُق ْمتُ ْم إ ََل َّ
الصال ِة
ابأ أعنينة ب عأ ابأ بكري ب قال  :قلت أليب عبرب هللا
ِ
ِ
( )1ما يعين ب لك إنا قمتم إى الصال ؟ قال  « :إنا قمتم مأ النوم » قلت  :ينقض النوم الوضوء؟ قال :
« نعم إنا وا يغل على النم وال ينم الصوت ».

وهب رب ا انسربربنا عربربأ ابنربرباب بربربأ سربربع ب عربربأ فضربربالة ب عربربأ ابنربرباب ابربربأ عثمربربا ب عربربأ عب رب الربربر أ بربربأ

عننن اخلفقننة عاخلفق ننن  ،ننال  « :مننا أتري مننا
ابجربرباج ب عربربأ يرب الخربربحام ب قربربال  :سربربألت أاب عبرب هللا
َْ
َ ٌَ
َ ْ ْ ُ
كنان اقنول :
رية ( )2إن عدين إا
اْلنسان َلَع نف ِس ِه ب ِص
اخلفقة عاخلفق ان  ،إن هللا تعاأ اقول ب ِل ِ
من عجد طعم الاول فإ ا أعجب عديه الواوء ».

النن
األول  :موثن،نق عدننى ننول الانني مج عبنند هللا بننن بك ن إ ن،نه ثقننة عفطحننا ( ، )3عالا اشننا  :ي
يف ّ
ااكر اىلمران (.)4
ويف الثاا  :راب فيه عدى ما سبق بيا ه.
املنت :

اىلعل إذا عمداا به أن اةرات اب اة القيال من الاول  ،ع د ع ع
صراح ،

__________________
( )1اةائدق .6 :
( )2القيامة .14 :
( )3الفهرست .452 / 176 :

( )4رجال الا اشا .511 / 222 :
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لدعال،مننة مج اةا هننى مننا اوجننب ال ع ننب  ،عهننو أ ن،نه مج أعل الك نناب اسن دل اب اننة عدننى أن اةنرات هبننا
دل هبن ننا عد ننى ق ن ن الان ننول ( ، )2عال ا ننامج عاان ننح  ،عشن ننيخاا
إراتق القي ننال ( ، )1عمج ن ننمل الا ننول اس ن ن ،
 :فعي مج اةدار حنو ذل ( ، )3إ  ،أ ،ه جعدها مج الاول م ادق ( ، )4ع خيفى عدي ا ال.

لعي اقنن الطهنارق إذا
ع ،أما اخلرب الثاين فظاهره خيدو من إ ال  ،إذ اليابط عسر ا دول  ،ع ،
كان ازعل إ  ،مع اقن الاول فما ي ا حقق فاىلصي البقاء.
عمننا ا يننماه مننن أن جمننرت الاننول اوجننب الواننوء نند اس ن فات ماننه أن الواننوء عاجننب لافسننه كمننا
قده مج الاكر عن بع ( ، )5عله م ادات من اىلخبار.
عمننا رعي صننحيحاإ مننن أ ن،نه  « :إذا تخنني الو ننت عجننب الدننالق عالطهننور » ( )6ااننامج ذلن ،
ىلن اةركب اا فا اب فاء أحند جزئينة  ،إ  ،أن لنه أايناإ م اندات  ،ع خنرعج عمنا عدينه اىلصنحاب
اةاهورعن  ،فدي ،لمي.

عااب ننا أن اعدننم أن شننيخاا  :بعنند أن قنني أن اةعننرع بننن اىلصننحاب كننون الواننوء إ ،ننا
جيننب ابىلصنني عانند اش ن ال الامننة مباننرعع بننه  ،فقبدننه اكننون إ  ،مانندعابإ  ،لسننكاإ مبفهننول ولننه
َ
ُ
تعاأ ِ :إذا ق ْمتُ ْم ِإَل
__________________
( )1ي عثر عديه فيه.
( )2اةا هى .33 : 1
( )3مدار اىلحكال .1 : 1
( )4مدار اىلحكال .145 : 1
( )5الاكر .116 : 1
( )6الفقيه  ، 60 / 22 : 1ال هااب  ، 546 / 147 : 2الوسائي  302 : 1أبواب الواوء ب  4ف .1
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َّ
الصال ِة ( )1ا انة  ،علنيحم اةنرات فنحم القينال  ،عإ  ،لنزل خن الوانوء عنن الدنالق عهنو ابطني ،
بي اةرات  :إذا أرتت القيال ؛ اعناض عدينه  :أبن مق ينى ا انة الانرافة ترتنب اىلمنر ابل اسني عاةسنح
عدننى إراتق القيننال  ،عاعراتق ت حقننق بنني الو ننت عبعننده  ،إذ اع ننرب فيهننا اةقار ننة لدقيننال  ،عإ  ،ةننا

عجب الواوء مج أعل الو ت عدى من أرات الدالق مج آخره (.)2
عمج ظننري القاصننر أن ا عنااض ،ن م وجننه  ،ىلن القيننال إأ الدننالق إذا ام اننع إراتتننه مننن ا اننة
ااب ا أن ادار إأ أ رب ا اكات  ،كما هو مقرر  ،ع رانب أن الوانوء بعند تخنول الو نت أ نرب
مننن الواننوء بدننه  ،ع ولننه  :إ ن،نه لننو اع ننربت اةقار ننة إأ آخننره  ،فيننه  :أ ن،نه مالكمننة  ،عب قنندار
الدزعل فاخلرعج ابع اع كا .
قال :

فأما مربا وا
ّ

بربأ علربي بربأ بربوب ب عربأ العبربا ب عربأ

عب هللا بأ سنا ب عأ أيب عب هللا

ب يف الرجل ول ينقض وضوء إنا م ووو جالس؟ قربال  « :إ

وا يوم اجلمعة فال وضوء عل ه ب ونلك أنّه يف ،ال ضرو ».
فه ا امم

بربأ إمساع ربل ب عربأ

بربأ عرب افر ب عربأ

مربول علربى أنّربه ال وضربوء عل ربه ولكربأ عل ربه الترب مم ب أل مربا يربنقض الوضربوء ال ربت

ب ربوم

ربض اجلمرب عوضربأ وأعربا الصربال ب ألنربه ربا أل
اجلمعة و غريوربا ب والوجربه ف ربه أنّربه يترب مم ويصربلي ب فربإنا انف ّ
يق على اممروج مأ الأ ة.

__________________
( )1اةائدق .6 :
( )2مدار اىلحكال  1 : 1ع .17
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وال ي ي ل على نلك :

ما أخ ا به ابناب بأ عب هللا ب عأ أ

بأ

بأ حيىي ب عأ أب ه ب عأ

بأ علي بأ بوب ب

عأ العبا بأ معروف ب عأ عب هللا ( ، )1عن السكوين  ،عن جعفر  ،عن أبيه  ،عن عدا

 ،أ ،ه سئي

عن رجي اكون مج عسط الزحال اول اجلمعة أع اول عرفة اس طيع اخلرعج من اةس د من كثرق الا،ا حد ،
ال  « :ا يمم عاددا معهم عاعيد إذا ا در ».

النن :

اىلعل  ،العب ،ننا في ننه ( )2ه ننو اب ننن مع ننرع  ،ل ك ننرره مج مث نني ه نناا الس نناد مبي،ا ن ناإ  ،عدمحم ب ننن
مج ،
إمساعيي مج الظن أ ،ه ابن بزاع (.)3
املنت :
ابعد دده عدى ال قية مبع أن من حدي له الاول عهو جالحم

__________________
( )1مج سخة من اعس بدار  254 / 11 : 1كايتق  :ابن اة ق.
( )2مج « ت » كايتق  :عدى الظاهر عاد الولد .
حممد ابن عاافر  ،عاب نا رجالنه
( )3مج « ت » كايتق  :ىل ،ن الاي مج الفهرست (  ) 620 / 141 :ذكر أ ،ه الراعي عن ،
حممنند بننن عدنا بننن حمبننوب مج اةاننيخة (
حممند بننن حن  ،ىل ،نه مج الطراننق إأ ،
ارتيناب فننيهم بعنند منا ن ،دمااه مج أدنند بننن ،
ا س بدننار  ، 324 : 4ماننيخة ال هننااب  ) 02 : 17ع نند رع الانني مج الفهرسننت (  ) 613 / 145 :يننع ك ننب
عحممند بنن ا سنن عنن أدند بنن
حممند بنن عدنا بنن ا سنن عنن أبينه ،
حممد بن عدنا بنن حمبنوب عرعاايتنه بطنر ماهنا  :عنن ،
،
حممد بن ح .
إتراحم  ،عهاا الطراق ليحم حمي كالل ب قدار اح مال القول مج أدد بن ،
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اننول اجلمعننة مج اةس ن د اعينند الواننوء  ،خوف ناإ مننن إ كننارهم عدننى ذل ن  ،عاكننون ولننه  « :ىل ننه
حال ارعرق » ارات به اخلو .
عننم  :نند ا وجننه عديننه أ ،ن ا ع نناار بعنندل الواننوء كننن  ،إ  ،أن اقننال  :إ ،ن بننول هنناا مننن أهنني
اوجننه ال ننيمم أب ن،نه
اخلننال ،ن معدننول  ،علعنني ا منني اةنناكور أعأ مننن دني الانني  ،عإن أمكننن أن ،
أعأ من الدالق ب ه  ،عإن كان مج البن إشكال.
،أمننا مننا اعنناض بننه شننيخاا مج اةنندار  ،بعنند قدننه عننن الاهااننة عاةبسننوع القننول ابل ننيمم إذا
ماعه الزحال عن اخلرعج  ،ائالإ  :إ ،ه رمبا كان مس اده رعاانة السنكوين  ،عهنا انعيفة السناد جن ،داإ ،

مث ولننه  :عاىلجننوت عنندل اععنناتق  ،ىل ننه صند،ى صننالق مننلموراإ هبننا  ،إذ ال قنندار عنندل الن مكن مننن
اس عمال اةاء بي فوات اجلمعة ( .)1ففيه ظر :
ّأما ّأوالً  :فألن رعااة السكوين عإن كا ت اعيفة إ أن ما قده هاا من رعااة ابنن سناان خيدنو
الوانوء ابلانول ح ناج إأ منا النه الاني

من اع بار  ،عاجلمع بياهما عبن اىلخبار الدالة عدنى قن
 ،فعدل ا ل فات إأ ذكر مثي هاا خيدو من شاء.
وأما اثن اً  :فألن رعااة السكوين إذا ُر،تت ابليعف  ،ف واك ال يمم عا ال هاه مع عدل الن مكن
ّ
من اةاء عصنحة الدنالق اق ينا أ ،ن اجلمعنة صنحيحة  ،عاجلمعنة اةناكورق مج رعاانة السنكوين ظاهرهنا

أ ،م ننا م ننع أه نني اخل ننال  ،فد ننو كا ننت م ننع  ،ن هم فالي ننرعرق بعي نندق  ،إ  ،أن اق ننال ابعمك ننان  ،عه ننو
كا .
__________________
( )1مدار ا حكال  ، 247 : 2عهو مج الاهااة  ، 40 :عاةبسوع .31 : 1
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قال :

ابب ال ي ا
رب ب عأ أ رب بربأ

أخ ا الخ

( عربأ أب ربه ) ( )1ب عربأ

بربأ ابنربأ الصربفا ب عربأ أ رب بربأ

ب عأ ( )2ابناب بأ ابنربأ بربأ أاب ب عربأ ابنرباب بربأ سربع ب عربأ ربا ب عربأ ،ريربأ ب عمربأ أخرب ب

عأ أيب عبرب هللا

ب يف الرجربل ينربقم منربه الرب واب ووربو يف الصربال ب قربال  « :ميضربي علربى صربالعه وال

ينقض نلك وضوء ».

عأ

عنه ب عأ أيب القاسم جعفر بأ

ب عأ

بأ يعقوب ب عأ ع مأ أصحابنا ب عأ أ

بأ

ب

بأ إمساع ل ب عأ ظريف رب [ يعين ] ( )3ابن وصح عن ثعدبة بن ميمون  ،عن عبد هللا ابن ازاد  ،عنن

أيب عبد هللا

النن

ب ال اق ْرع عالدادان الد ار عاوء  ،إ ،ا هو مبازلة القمي (.» )4
 ،ال  « :ليحم مج اح ،

األول  :بعد ما دمااه إ  ،اعرسال.
ل س يف ّ
والثاا  :فيه عبد هللا بنن ازاند  ،عهنو مانا بنن مهمدنن مج الرجنال ( ، )5ع،ن ه ند ك ،نررو القنول
فيه.
__________________
( )1ليحم مج « ف ».
( )2مج الاس  :ع ،عما أثب ااه من ا س بدار .255 / 11 : 1
( )3ما بن اةعقوفن أثب ااه من ا س بدار .256 / 12 : 1
( )4مج ا س بدار  : 256 / 12 : 1ما هو إ  ،مبازلة.
( )5رجال الطوسا  61 / 266 :ع .62

22

املنت :

ب ال اق ْرع وع من الدعت ا ولد مج اع سان ع ،ه.
عااح الد لة  ،ا
عح ،

قال :

فأمربربا م ربربا وا ابنربرباب ب ربربأ س ربربع ب عربربأ اب ربربأ أيب عم ربربري ب عربربأ اب ربربأ أخ ربربي فض رب ل ( )1ب ع ربربأ أيب عبرب رب هللا
ّ

ب قال  :قال يف الرجل رج منه مثل َ ّ ،ال َق ْرع قال  « :عل ه وضوء ».
فالوجه ف ه أ حنمله على أنّه إنا وا متلطّخا ابلع وال يكو نظ فاً.
وال ي ي ل على و ا التفص ل :

ما أخ ا به ابناب بأ عب هللا ب عأ أ

بأ

بأ حيىي ب عربأ أب ربه ب عربأ (

بربأ أ رب ) ( )2بنن

فينال  ،عنن عمنرع بنن سنعيد اةندائين  ،عنن مدند ابنن صند ة  ،عنن
ح  ،عن أدد بن ا سنن بنن عدنا بنن ،
() 3
نب ال اق ْنرع
عمار بن موسى  ،عن أيب عبد هللا
 ،ال  :سئي عن الرجني اكنون مج صنالته فيخنرج مانه اح ،
كيف اداع؟ ال  « :إن كان خرج ظيفاإ من العارق فدنيحم عدينه شناء عي اناق عانوءه  ،عإن خنرج م دطخناإ
ابلعارق فعديه أن اعيد الواوء  ،عإن كان مج صالته طع الدالق عأعات الواوء عالدالق ».
__________________
( )1مج « ف » ع « رض »  :ابن أيب فييي.
( )2مج « ف »  :أدد بن دمحم.
( )3مج الاس رجي  ،عما أثب ااه من ا س بدار .251 / 12 : 1
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النن

األول  :ابننن أخننا فيننيي عامسننه ا سننن  ،كمننا صن ،نرف بننه مج الكننامج مج ابب مننا انناق
يف ّ
( ، )1إ  ،أ ،ه  ،معدول ا ال.

الواننوء

والثاا  :موثق كما تكرر القول فيه.
املنت :

ما ذكره الاي فيه د ا خيي عدل لامي ،ه  ،ىل ،ن اخلرب افيند إطنال ا كنم فيقنرب منن اىلل ناك ،

إ  ،أ ،ه مدفوع مبنا أسندفاا القنول فينه  ،منن جنواك حدنول اةب ،نن عاند ع نت ا اجنة لدسنائي  ،كمنا مج
اىلعل  ،ع ،أمننا اخلننرب الثنناين فننال
 ،ن ه مننن اةطدقننات ؛ ع نند ح منني ا منني عدننى ا س ن حباب مج اخلننرب ،
راب مج ت ل ه.
 ،ن أ ،ننه ابقننى اعشننكال مج أ ،ننه هنني حكننم بعنندل ا قنناض إ  ،إذا عدننم ال ن دط ( ، )2أع جي ننب

اىلعل
ال فحص عن حنال الندعت لنيعدم خد ،نوه؟ ي أجند مج كنالل اىلصنحاب تفدنيي ا نال  ،علعني ،
خيدو من عجه  ،ل حقق الواوء اة و ف كعاله عدى العدم الارعا ابلرافع  ،ف ،لمي.
قال :

ابب القيء
أخ ا الخ

:

أب ه ب عأ ابأ أيب عمري ب

عأ أيب القاسم جعفر بأ

__________________
( )1الكامج  ، 5 / 36 : 3الوسائي  251 : 1أبواب وا
( )2مج الاس  :عدل ال دط ، ،عالظاهر ما أثب ااه.

ب عربأ

بربأ يعقربوب ب عربأ علربي بربأ إبربراو م ب عربأ

الواوء ب  5ف .1
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عأ ابأ أعنينة ب عأ أيب أعسامة قال  :سألت أاب عب هللا

ال ».

وأخ ا ابناب بأ عب هللا ب عأ أ

بأ

عأ القيء ول ينقض الوضربوء؟ قربال « :

بأ حيىي ب عأ أب ه ب عأ

بأ علي بأ بوب ب عأ

علربي بربربأ ابنربأ الكربربويف ( )1ب عربأ ابنربربأ بربأ علربربي بربأ فضربربال ب عربأ غالرب بربأ عثمربربا ب عربأ و بربربأ عبرب

متعم اً ».
الر ،م ب قال  :سألت أاب عب هللا
عأ القيء ب قال  « :ل س ف ه وضوء وإ عقّأ ّ
عننن أدنند بننن دمحم ( ، )2عننن أبيننه  ،عننن الدننفار  ،عننن أدنند بننن دمحم  ،عننن ا سننن بننن
وأخرب ا الخرب

عدننا  ،عننن ابننن سنناان  ،عننن ابننن مسننكان  ،عننن أيب بد ن  ،ع نن أيب عبنند هللا
عاوء ».

ننال  « :لننيحم مج القنناء

النن
األول  :حسن.
يف ّ
والثاا  :كما تر عدا بن ا سن الكنومج  ،عهنو مج الاسن الني رأاااهنا  ،عمج ال هنااب دمحم بنن
عدننا بننن حمبننوب  ،عننن ا سننن بننن عدننا الكننومج ( ، )3إأ آخننره  ،عهننو الظنناهر ؛ عفيننه ،الننب بننن
فينال  ،مهمني مج الرجنال ( ، )4عمج ك ناب رجنال الاني
عثمان  ،عالراعي عاه ا سنن بنن عدنا بنن ،
:
__________________
( )1مج ا س بدار  : 267 / 13 : 1ا سن بن عدا الكومج.
( )2مج سخة من اعس بدار  261 / 13 : 1كايتق  :بن ح .
( )3ال هااب .20 / 13 : 1
( )4الفهرست .551 / 123 :
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،الب بن عثمنان عا فنا ( ، )1عح مني ا حتنات  ،عالينرعرق إأ اجلنزل ،ن تاعينة ؛ عفينه أاينا رعف بنن
عبد الرحيم ثقة مج الا اشا ( )2؛ عا سن بنن عدنا الكنومج هنو ابنن عبند هللا بنن اة ن ق الثقنة ؛ عابنن
فيال حاله معدول.
،

والثالرب  :خيفننى حالننه ، ،ن أ ن،نه ااب ننا أن اعدننم أن اةعننرع مننن ابننن مسننكان عانند اعطننال
عبنند هللا الثقننة  ،عدمحم بننن مسننكان عإن كننان منناكوراإ مج ك نناب الانني مهمننال ( ، )3إ  ،أن إراتتننه مج
،ااة البعد  ،بي اكات أن اقطع الافا.
عم  :ات،فق بن إتراحم مج آخر السرائر  ،أ ،ه ذكر اىلحاتامل الي اسن طرفها منن ك ناب دمحم بنن
عدا بن حمبوب  ،هباه الدنورق  :أدند بنن دمحم  ،عنن ا سنن بنن سنعيد  ،عنن فينالة  ،عنن حسنن
بن عثمان  ،عنن ابنن مسنكان  ،نال دمحم بنن إترانحم  :عاسنم ابنن مسنكان ا سنن  ،عهنو ابنن أخنا
( ، )4ا هى.
جابر اجلعفا ،راق مج ع ا ه ىلهي البيت

عهنناا خيدننو مننن ،رابننة  ،ىل ،ن رعااننة ا سننن بننن عثمننان عننن ا سننن بننن مسننكان ي قننف عديهننا
مج شاء من اىلحاتامل  ،عا سن بن مسكان  ،موجوت مج الرجال عدى ما رأاااه.
ع خيفننى أ ن،نه اسن دزل اننعف اىلخبننار النوارتق عننن ا سننن بننن عثمننان عننن ابننن مسننكان  ،عي أر
منن ذكننر ذلن ،ن ه  ،ع ابعنند أن اكننون الننوهم منن ابننن إتراننحم  ،عمج الرجنال ا سننن بننن مسننكان
( ، )5فيح مي أن اكون ا سن
__________________
( )1رجال الطوسا .1 / 350 :
( )2رجال الا اشا .444 / 161 :
( )3رجال الطوسا .357 / 372 :
( )4مس طرفات السرائر .11 / 11 :
( )5خالصة العال،مة .13 / 210 :
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سننهواإ  ،إ  ،أن إراتتننه مننن رعااننة ا سننن بننن عثمننان مج ،ااننة البعنند  ،بنني اكننات أن اقطننع فيهننا مننن
ت ب،ع اىلحاتامل  ،عا سن بن مسكان  ،مع رب مج الرجال.
عذكر العال،مة مج اخلالصة عن ابن ال يائري أ ،نه نال  :إن جعفنر بنن دمحم بنن مالن  ،رع عانه

() 1
نلخر  ،عا سننن بننن عثمننان م قنندل  ،إذ هننو مننن
أحاتاننمل فاسنندق  ،عجعفننر بننن دمحم بننن مالن م ن ،
 ،عاح مننال إراتق الرعااننة ابعرسننال أع يسننااته بعينند عننن اةسننا ؛ عهنناا
أصننحاب الدننات
الاي ذكروه عإن ي اكن له فيما حنن فيه فائدق  ،إ  ،أ ،ن ال رض ال ابيه عدنى حقيقنة ا نال  ،عاظهنر
فائدته مج مواع آخر  ،فال ااب ا ال فدة عاه.

املنت :

مج اىلخبار ظاهر الد لة.

فأما ما وا ابناب بأ سع ب عأ ابنأ ب عربأ عربة ب عربأ مساعربة ب قربال  :سربألته عمربا يربنقض
قال ّ :
الوضوء ب قال  « :اب ث عنم صوعه أو جت حيه ب والقرقر يف البطأ إالّ شيء عص عل ربه ب والضربحك

يف الصال ب والقيء ».
ومربربا وا

بربربأ علربربي بربربأ بربربوب ب عربربأ

صفوا ب عأ منصو ب عأ

بربربأ عب رب اجلبربربا ب عربربأ ابنربربأ بربربأ علربربي بربربأ فضربربال ب عربربأ

__________________
( )1خالصة العال،مة .13 / 210 :
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أيب عب رب اب رب اء ب عربربأ أيب عب رب هللا

ب قربربال  « :الرعربرباف والقربربيء ( )1والتخل ربربل ين رب ل ال رب م إنا

استكروت ش ئاً ينقض الوضوء ب وإ أل عنتكروه أل ينقض الوضوء ».

فه ا امم ا حيتمال وجهاب ب أ ،ا  :أ يكو و ا مو التق ة ب أل نلربك مرب و بعربض العامربة

ب والثاا  :أ يكو

النن

مولاب على ضرب مأ االستحباب لئالّ عتناقض األخبا .

األول  :موث،ق عدى ما ،دمااه  ،عا سن فيه أخو ا سن.
يف ّ

والثاا  :كال .
املنت :

اىلعل خيدننو مننن إ ننال  ،مننن حيننمل ولننه  « :عالقر ننرق مج الننبطن إ  ،شنناء تدننرب
خيفننى أن ،
عديه » فإن ظاهره أن القر رق الي تدنرب عديهنا سنيمة لدحند  ،عا نال أمنا م حندق إن خرجنت
 ،عمع عدل اخلرعج فالدرب عديها  ،عااح اةع .
مث اليح مج الدالق خيدنو ،إمنا أن انرات بنه أ ،نه و ن لدوانوء  ،عحيائنا ي ا قندل لنه معنارض
 ،عإن أُرانند ب ننه ق ن الد ننالق ي اااسننب ذك ننره م ننع  ،ن ه  ،ب نني ح منني ك ننون القنناء مثد ننه مج إبط ننال
الدننالق  ،عدنني الانني لننه عدننى ا س ن حباب اق يننا الاننمول لديننح عهننو  ،ن عااننح ؛ فدعنني
ا دار عدى ا مي عدى ال قية فيه أعأ.
__________________
( )1ليحم مج « رض ».
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مث ،إن القر ننرق مج الننبطن عرت مج مع ننرب اىلخبننار مننا ااننامج حكمهننا ( ( )1عهننو مننا رعاه الفيننيي بننن
) ( : )2أكن ننون مج الد ننالق فلجن نند ،م ن نزاإ مج بطن ننين  ،أع أذ أع
اس ننار ننال دن ننت ىليب جعف ننر
توال فاب ِن عدى ما ميى منن صنالت  ،منا ي تناق الدنالق ابلكنالل
ارابوإ فقال  « :ا در مث ،

» ا دامل ( .)3ع د ذكرو ما بد ماه مج مواعه  ،عكان عدى الاي أن ااكره مج مقال اةعاراة.
عكال عرت مج حساة كرارق أ ،ن  « :القهقهة تاق الواوء عتاق الدالق » (.)4
ع ،أما اخلرب الثاين  :فحمده عدى ال قية مع ولنه فينه « إن اسن كرهت شنيئاإ » ،ن عاانح  ،إ  ،أن
اكننون موافقناإ هلننم مج ذلن ؛ عذكننر شننيخاا اققننق سند،مه هللا مج فوائننده عدننى الك نناب أ ،ن دنني اخلننرب
اىلعل عدنى هقهنة ع ناء ت ي،نب
الثاين عدى ال اظيف أعأ  ،كما ااب،ه عديه ا س كراه  ،عرمبا دي ،
عاه فسه .ا هى.
ع خيفننى عدين أ ،ن ال اظيننف مج الرعننا عال خدينني النناي اسننيي ماننه النندل خيدننو مننن خفنناء ،

() 5

نابن القننول
عا منني اةنناكور لننألعل مج ،ااننة البعنند  ،عسننيليت مننن الانني ذكننره مج البنناب ا يت  ،عسن ،
فيه.

__________________
( )1مج « ف » ع « رض »  :اخلرب  ،بدل  :حكمها.
( )2ما بن القوسن ليحم مج « ف ».
( )3الفقيننه  ، 1767 / 247 : 1ال هننااب  ، 1307 / 332 : 2الوسننائي  235 : 0أبنواب واطننع الدننالق ب  1ف
.1
( )4الكامج  ، 6 / 364 : 3ال هااب  ، 1324 / 324 : 2الوسائي  261 : 1أبواب وا
( )5مج « رض »  :ت . ،
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الواوء ب  6ف .4

إذا عرفت هاا فاعدم أ ،ن العال،مة مج اةخ دف قي عن ابن اجلايد أ ،ه نال  :منن هقنه مج صنالته
م عمداإ لاظر أع مساع منا أانحكه طنع صنالته عأعنات عانوءه  ،مث حكنى اح اجنه برعاانة مساعنة ،
عأجاب أبن مساعة عكرعة مج طرانق ا ندامل عمهنا عإن كناو ثق نن إ  ،أممنا عا فينان  ،عمنع ذلن  .أن

مساعة ي اساده إأ إمال ( )1؛ عأ ت خب أبن عدل اعساات إأ إمال  ،عارت  ،ةنا نرروه سنابقا منن
أن مثي هاا اعامار  ،مير اب ال.
قال :

ابب الرعاف
أخ ا الخ

عأ أيب القاسم جعفر بأ

ابنأ ب عأ سهل بأ اي ب عأ

بأ قولويه ب عأ

بأ يعقوب الكل ين ب عأ

بأ سنا ب عأ ابأ منكا ب عأ أيب بصري ب عأ أيب عب هللا

بربأ

قربربال  :سربربألته عربربأ الرعربرباف وابجامربربة ووربربل م سربربا ل ب فقربربال  « :ل رب س يف و رب ا وضربربوء ب إ ّاربربا الوضربربوء مربربأ
طرف ك الل يأ أنعم هللا هبما عل ك ».

وأخ ا ابناب بأ عب هللا ب عأ أ

بأ

بأ حيىي ب عربأ أب ربه ب عربأ

بربأ أ رب بربأ حيربىي ب عربأ

أ رب بربأ أيب عبرب هللا ( عربأ أب ربربه ) ( )2عنن أدند بنن الاينر  ،عنن عمننرع بنن جنر  ،عنن جنابر  ،عنن أيب جعفننر
مين الدل عأُصد،ا ».
 ،ال  :مسع ه اقول  « :لو رعفت تعر اإ ما كتت عدى أن أمسح ،

__________________

( )1اةخ دف .14 ، 13 : 1
( )2أثب ااه من ا س بدار .265 / 14 : 1
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وهب ا االسنا  :عأ

ب قال  :سألت الرضا

النن

بأ حيىي ب عأ

بأ علي بأ بوب ب عأ أ

ب عأ إبربراو م بربأ أيب مربو

عأ القيء والرعاف وامل ّ أينقض الوضوء أم ال؟ قال  « :ال » (.)1

األول  :عااح اليعف.
يف ّ
والثاا  :فيه عمرع بن جنر ع ند ا ،نعفه الا اشنا ( )2ع،ن ه ( )3؛ عجنابر هنو ابنن ازاند بقراانة رعاانة
عمنرع بننن جننر عاننه  ،ع ند ذكننر الا اشننا أ ن،نه ن دط ( ، )4عمنن ،ن ه ي اثبننت توثيقننه ع مدحننه (، )5

الكاا  ،سديمة الطر ( ، )6كما اعدم من مراجع ها.
عاىلخبار الي مج ،
الكاننا فيننه منندحاإ عبعن الننال ،
عمننن ،راننب مننا اتفننق لدعال،مننة أ ن،نه ننال  :جننابر بنن ازانند رع
،
عالطراقان اعيفان.
نرحم عديننه  ،ع ننال  « :إ ن،نه
مث اقن اني عننن العقيقننا رعااننة عننن أبيننه  ،عننن أابن  ،أن الدننات
تن ،

كان ( )0ادد عدياا » ع قي عن ابن عقدق حنو ذل .
فممننن أكثننر
ععننن ابننن ال يننائري أن جننابر ثقننة مج فسننه  ،علكننن ُجن ،ني مننن رع عاننه اننعيف ، ،
عاه من اليعفاء عمرع بن جر  ،عمفيي بن صاحل
__________________
( )1مج ا س بدار  266 / 14 : 1كايتق  :ااق
( )2رجال الا اشا .065 / 210 :

شيئاإ.

( )3كالعال،مة مج خالص ه .242 241 :
( )4رجال الا اشا  ، 332 / 121 :عمج « ف » ع « ت »  :دط.
( )5كالطوسا مج رجاله  6 / 111 :ع .37 / 163
( )6رجال الكاا .441 436 : 2
( )0لفظة  :كان  ،ليست مج « رض » ع « ت ».
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السننكوين  ،عماخنني بننن ينني اىلسنندي  ،عأر الننا ةننا رع هن ء عاننه عال و ننف مج البننا ا إ  ،مننا
خرج شاهداإ.
إأ أن ننال العال،م ننة  :عاىل ننو عا نندي ال و ننف فيم ننا ارعا ننه هن ن ء عا ننه كم ننا ال ننه الا نني اب ننن
ال يائري (.)1
عأ ت خب أب ،ن ول ابنن ال ينائري تنر منا رع هن ء عال و نف مج البنا ا  ،منا النه العال،منة
من ال و ف فيما رع ه ء  ،فإ ه اق يا بول ول جابر عدى تقدار رعااة  ،ه ء.
علو أرات ابل و ف الرت كما اظهر ماه مج اخلالصنة فنال اندفع اعانرات عانه  ،عدنى أن بنول ولنه مج

عدا اةاكوران إن كان ل وثيق ابن ال يائري كمنا هنو الظناهر إذ عجنوت ل وثيقنه مج كنالل ،ن ه ع ند
اىلعل  ،ففيننه ت لننة عدننى مننا نندمااه مننن العمنني بقنول ابننن ال يننائري  ،عهننو
عن ،ده العال،مننة مج القسننم ،
توثيق له  ، ،أن ابن ال يائري ند تو نف بعند ذكنر ال وثينق  ،فنال عثنو ب وثيقنه ع عجنه لعن ،ده مج

اىلعل  ،عإن كننان مننن جهننة ا يننمال ( الق نرائن مننن اعخبننار النني مج الكاننا ) ( )2ع ،هننا ،
القسننم ،
أمكن إ  ،أ ،ه كان ااب ا ال ابيه عديه  ،فدي ،لمي.
والثالرب  :ارتينناب فيننه  ،عأدنند هننو بننن دمحم بننن عيسننى  ،ىل ننه هننو ال نراعي عننن إبنراهيم بننن أيب
حممننوت  ،ع ان مج رعااننة دمحم بننن حن عاننه بواسننطة  ،عإن كننان تركهننا مج بعن الطننر بنني أكثرهننا
موجوتاإ.
املنت :

مج اجلميع ظاهر مج عدل ق

اىلعل كايتق :
الواوء ابلرعا  ،عمج ،

__________________
( )1خالصة العال،مة  ، 35 :ب فاعت اس .
( )2ما بن القوسن ليحم مج « ف ».
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الق نناء عاة ن ن ،دق  ،في ع ننن د نني م ننا خي ننالف عد ننى

ك نني تل س ننائي ؛ عمج الثال ننمل كايتق  :ع نندل ق ن ن
ا س حباب أع ال قية.
اىلعل من حدر الاا مج اخلارج من الطرفن ند تقندل فينه القنول  ،عازاند أن ولنه
عما تيماه ،

 « :الد نناان أ ع ننم هللا هبم ننا عدين ن » رمب ننا تل عد ننى م ننا أش ننرو إلي ننه س ننابقاإ  ،ل ننو اع نناع عا ننعف
ا دامل  ،إ  ،أن له مساعداإ من اىلخبار.
اللغة :

اجلرق ذات عنرعق ( .)1عمج الدنحاف  :الندعر مكينال لدانراب فارسنا
ال مج القامو  :الدعر ،
معن ،نرب ( ، )2عاةن ،دق ابلكسننر عال اننداد مننا جي مننع مج اجلننرعف مننن القننيح عدننى مننا مج ا بنني اة ننن (، )3
معرب.
،
قال :

فأمربربا مربربا وا أبربربو عب رب اب رب ّ اء يف امم رب ال رب ي نوربربر يف البربرباب ال رب ي قبربربل و رب ا ( )4ب مربربأ قولربربه  :إنا
ّ
استكر ال م نقض وإ أل ينتكر أل ينقض.
ومربربا وا أيربربوب بربربأ ابرب ّربر ب عربربأ عب رب بربربأ ا قربربال  :سربربألت أاب عبرب هللا

وال عاعيد » ال
سائي ال  « :ا ،

__________________
( )1القامو اقيط  ( 231 : 3تر ).
( )2الدحاف  ( 1404 : 4تر ).
( )3ا بي اة ن .32 :
( )4راجع ص .25
( )5مج ا س بدار  : 260 / 15 : 1عن رجي.
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عننن الرجنني ( )5أصننابه تل

ضأ وبىن » قال  « :ويصن نلك باب الصفا واملرو ».
« وإ أل يكأ سا الً عو ّ
أ

بأ

بأ ع نى ب عأ ابنأ بأ علي بأ بنت إل ا ب قال  :مسعته يقربول  « :أيربت أيب

ضأ ».
ضأ ماً سا الً فتو ّ
وق عف بع ما عو ّ
ف حتمل وجووا ب أ ،وا  :أ حتمل على ضرب مأ التق ة على ما ق منا القول ف ه.
والثاا  :أ حنملها على االستحباب و الوجوب.

والثال رب  :أ حنملهربربا علربربى غنربربل املوض رب ب أل ّ نلربربك ينرب ّربمى وضربربوءاً علربربى مربربا بّنربربا يف وتربرباب رب ي
األ،كام ( )1ب وي ل على و ا املعىن :
ب عأ أيب القاسم جعفر بربأ

ما أخ ا به الخ

ب عربأ أب ربه ب عربأ سربع بربأ عبرب هللا ب عربأ

بأ ابناب بأ أيب اممطاب ب عأ جعفر بأ بخري ب عأ أيب ،ب

األس ي ب عأ أيب عبرب هللا

 :مسعته يقول يف الرجل يرعف ووو على وضوء قال  « :يغنل آاث ال م ويصلّي ».
وعنه ب عأ أ

بربأ

ب قربال

ب عربأ أب ربه ب عربأ ابنرباب بربأ ابنربأ ابربأ أاب ب عربأ ابنرباب بربأ سربع ب عربأ

عثما ب عأ مساعة ب عربأ أيب بصربري قربال  :مسعتربه يقربول  « :إنا قرباء الرجربل ووربو علربى طهربر فل تمضربمض ب

وإنا عف ووو على وضوء فل غنل أنفه ب فإ ّ نلك جيأيه وال يبع وضوء ».

__________________
( )1ال هااب .13 : 1
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النن

األول  :د تقدل (.)1
يف ّ
والثربرباا  :ي اعدننم الطراننق مننن الانني إأ أاننوب بننن ا ننر ؛ إذ لننيحم مج اةاننيخة  ،عمج الفهرسننت
طراقه إأ ك ابه  ،سديم ( ، )2ع اافع ب قدار صح ه هاا  ،إ  ،إذا عدم أ ،ن ا دامل من الك اب.
ع نند اش ن به عدننى بع ن اىلصننحاب ا ننال مج طننر الفهرسننت  ،فظننن أ ،ن الطراننق مج الفهرسننت
كننا ةننا هاننا  ،عا ننق أ ،ن مننا انناكره الانني مج الفهرسننت إن عرت بدفن يننع رعاايت الرجنني ااننمي

ما ااكره هاا  ،عإ  ،فاةامول  ،عااح.
فإ قلت  :ما عجه عدل الواوف؟
قلرب ربربت  :ىل ،ن الان نني مج اةان ننيخة هلن نناا الك ن نناب ن ننال  :عكان ننت سن نندكت مج أعل الك ن نناب إا ن نرات
اىلعل عالثاين  ،مث اخ دنرت مج اجلنزء الثالنمل
اىلحاتامل أبسا يدها  ،ععدى ذل اع مدت مج اجلزء ،
ععولت عدى ا ب داء باكر الراعي الاي أخات ا دامل من ك ابه عأصده (.)3
،
اىلعل ي اع منند عدننى ذكننر الرج ني النناي أخ ننات
عهنناا كمننا تننر انندل عدننى أ ،ننه مج هنناا اجلننزء ،
ا نندامل م ننن ك اب ننه  ،عإذا ي اك ننن ذلن ن  ،ي اعد ننم أ ،ن ا نندامل م ننن ك نناب الرج نني  ،ف ننإذا ننال مج

اىلعل عالثناين منن الك ناب إذا بندأ
الفهرست  :له ك اب  ،عذكر الطراق إليه  ،ي اندخي منا مج اجلنزء ،
ابلرجي.
__________________
( )1راجع ص .21
( )2الفهرست .57 / 16 :
( )3ا س بدار .374 : 4
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فإ قلت  :ا كم  ،مطرت مج اجلزءان اىلعلن  ،ىلن الاي كث اإ منا ابندأ ابلرجني الناي ي ادقنه
 ،ع د صرف مج اةايخة باكر اىلحاتامل أبسا يدها مج اجلزءان.
قلت  :هاا كث اإ ما خيطر ابلبال عي أعدنم عجهنه  ،إ  ،أ ،نه لنيحم بانافع مج ا ك فناء ابلطرانق الناي

مج الفهرست إأ ك اب الرجي  ،عدى أ ،ن الاي جنده مج اجلزء الثالمل عدى حنو ما مج اىلعلن.
مج آخنر اةانيخة  :عل فدنيي ذلن شنرف اطنول هنو مناكور
عم  :رمبنا اقنال إ ،ن نول الاني
مج الفهننار لداننيور  ،رمبننا انندل عدننى أ ،ن الطننر مج الفهرسننت مانناكة  ،فننإذا أخننرب أب ،ن فنالوإ مثنني
أاوب بن ا ،ر له ك اب عذكر الطراق إليه  ،ند اظنن مانه أ ،ن ا ندامل منن ك ابنه  ،لكنن خيفنى أ ،ن

لدكالل فيه جما إ عاسعاإ  ،فياب ا ال ،لمي مج ذل .
والثال  :حسن اب سن عدى ما أظن.
والراب  :فيه جهالة أيب حبيب.

واممامس  :فيه عثمان بن عيسى عدى الظاهر  ،عأبو بد عمساعة  ،حاهلما عدى ما دمااه (.)1
املنت :

األول  :د سبق فيه القول.
يف ّ
والثاا  :ظناهر مج الفنر بنن السنيالن ععدمنه ابلاسنبة إأ إعناتق الدنالق عالباناء  ،إ  ،أ ،نه عاانح
الد لة عدى ق الواوء مج ا ال ن.
__________________
( )1راجع ج  1ص .125 ، 111 171 ، 13 ، 02
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عالانني مج ال ه ننااب اتع ننى اع نناع عد ننى ع نندل البانناء م ننع ق ن الواننوء  ،ىل ،ننه ننال مج ابب
ال ننيمم  :خننال بننن أصننحاباا أن مننن أحنند مج الدننالق مننا اقطننع صننالته جيننب عديننه اس ن ئاافه
( .)1عه ن نناا عإن ك ن ننان حم ن نني ك ن ننالل ذك ن ننروه مج موا ن ننعه  ،إ  ،أ ،ن إط ن ننال الق ن ننول ها ن ننا اب م ن نني عدن ن نى
ا س حباب مج دة الوجوه خيدو من إشكال.
وأمربربا امم رب الثال رب  :فقنند أعاننحت القننول فيننه مج حاشننية ال هننااب  ،عا اصنني مننن الكننالل فيننه
ّ
ا مني عدننى ال قيننة ، ،ن أ ،ن القننول خيننرج عننن مطابقنة الوا ننع  ،إذ مننا ع مننن ع ننوع الواننوء بعنند
ىل ،ن الوا ننع ذلن ( عإ  ،ةننا ) ( )2اح نناج
الرعننا لكننن بسننبب الرعننا  ،عحكاا ننه عننن أبيننه

إأ الاقي عن أبيه كما خيفى.
اىلعل فدمننا نندمااه مننن
عمنا الننه الانني
هاننا منن ا منني عدننى ال قيننة جممنني ، ،أمنا مج ا نندامل ،
أ ،ن الفر بن ا س كراه ععدمه مبين عدى موافقة أهي اخلال  ،لي م ا مي فيه عدى ال قية.
ع ،أما الثاين فدما ذكروه هاا.
ع ،أم ننا ا م نني عد ننى ا،س نني اةوا ننع فمسن ن بعد مج اىلخن ن  ،ىلن ول ننه  « :بع نند م ننا توا ننل » ا نندل
بظنناهره عدننى أ ،ن الواننوء عاحنند مج اةواننعن  ، ،ن أن اس ن عمال كنني مننن أف نرات اةاننا مننع الدف ن
اةواوع له راب فيه  ،عاع نال فينه بسنبب ال قينة  ،فهنو راجنع مج ا قيقنة إليهنا  ،أع أن السنائي
فهم ذل بقرااة  ،عكان عدى الاي أن اابه عدى ذل .
عاخلربان اةاكوران عااحا الد لة عدى عدل الاق  ،فإن أرات الاي
__________________
( )1ال هااب .275 : 1
( )2ما بن القوسن ليحم مج « ف ».
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ت ل همننا عدننى ال اسنني فننال را نب فيننه ع اح ينناج إأ اخل نربان  ،عإن أرات الد لننة عدننى عنندل النناق
فدننيحم مبطدننوب  ،عإن أرات الد لننة عدننى إطننال الواننوء عدننى ال اسنني فننال خيدننو مننن خفنناء ، ،ن أ ن،نه
بكننن توجيهننه أب ،ن اخلنربان إذا ت  ،عدننى عنندل النناق بنني ال اسنني عدماننا أن اةنرات ابلواننوء ال اسنني ،

عأ ننت خب ن أب ،ن اىلعأ بيننان صننحة إطننال الواننوء عدننى ال اسنني مننع اخل نربان  ،بنني إذا ثبننت ذل ن
اس به عن اخلربان  ،عاىلمر سهي.
قال :

ابب الضحك والقهقهة
عربربأ أيب القاسربربم جعفربربر بربربأ

أخرب ا الخرب

ب عربربأ

بربربأ يعقربربوب ب عربربأ

بربربأ إمساع ربربل ب عربربأ

الفضربربل بربربأ شربربانا ب عربربأ صربربفوا بربربأ حيربربىي ب عربربأ سربرباأل أيب الفضربربل ( )1ب عربربأ أيب عبرب هللا

ل س ينقض الوضوء إالّ ما خرج مأ طرف ك األسفلاب الل يأ أنعم هللا هبما عل ك ».
عنه ب عأ أ

بأ

آ م ب قال  :سألت الرضا
عالراح ».

ب عأ أب ه ب عأ الصفا ب عأ أ

بأ

عن الااصور ( ، )2نال ( « : )3إ ،نا اناق

ب عأ

ب قربربال « :

بأ سهل ب عأ وربراي بربأ

الوانوء ثالثنة  :البنول  ،عال نائط ،

__________________
( )1مج بع س ا س بدار  : 201 / 15 : 1ساي أيب الفييي.
اصور  :عدة حتد مج البدن من اةقعدق ع ،ها مباتق خبيثة ايقة الفم اعسر بر ها ن اةدباف اةان  ( 671 :دنر
( )2الاُ ،
).
( )3مج ا س بدار  : 202 / 16 : 1فقال.
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النن

األول  :ند ذكننرو القنول فيننه  ،عسناي أبننو الفينني فينه ثقننة  ،ع ند ادن ،ر الفيني  ،عظننن بعن
يف ّ
اة ناارق بنن أيب الفيني عأيب الفينيي  ،كمنا اعدنم منن ك ناب شنيخاا اققنق ن سندمه هللا ن مج الرجنال
( .) 1
والثاا  :فيه دمحم بن سهي  ،عهو ابن سهي بن اليسع  ،بقرااة رعااة أدد بن دمحم بن عيسى عانه
 ،كمننا ننال مج الفهرسننت ( ، )2عمننا مج الا اشننا مننن أن النراعي عاننه أدنند بننن دمحم عننن أبيننه ( ، )3رمبننا
اقال  :إ ،ه ما ع من رعااة أدد عاه كلبيه.
عاح مال أن اكون الاي مج الفهرست د سها دمنه عنن ذكنر أبينه كنن  ،إ  ،أن عجنوت رعاانة
أدد عاه مج هاه الرعااة رااة الدحة  ،عاح مال كون دمحم بن سهي  ،ابن اليسنع ةنا ذكنر بعيند ،
ععدى كي حال  ،دمحم اةاكور مهمي مج الرجال ؛ ع ،أما ككراي بن آتل فقد عث،قه الا اشا (.)4
املنت :
ظن الاي ماه أ ،ن ا در اةس فات من اخلربان افيند فنا الوانوء منن القهقهنة عالينح  ،ع ند
ا وجه عديه أ ،ن ا در بُ ،د من كو نه إانافياإ  ،عحيائنا اانامج منا تل عدنى أ ،ن الينح عالقهقهنة

تاقيان الواوء  ،كما ثبت

__________________
( )1ماهج اةقال .150 :
( )2الفهرست .627 / 140 :
( )3رجال الا اشا .116 / 360 :
( )4رجال الا اشا .451 / 104 :
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الاق ب مها مج اىلخبار  ،عحيائا ا م ا مي ا يت مانه مج اةعنارض  ،عس سنمع القنول مج ذلن
مع اجلواب.
اىلعل مننن ولننه  « :الدنناان أ عننم هللا هبمننا عدي ن » ا ان،نده  ،ن ه مننن اىلخبننار
عمننا تيننماه اخلننرب ،
الدال،نة عديننه  ،كمنا تقنندل عننن رانب  ،فننإذا خنرج مننن هنناا منا ا عقنند عدينه ا تفننا عهننو منا اع ننات مننن
 ،مهننا  ،أع ا سنند الطبيعننا  ،بقننا اعشننكال مج خننرعج ال ننائط عالبننول مننن  ،ن مننا ذكننر  ،بنني رمبننا
انرجح عندل الناق حيائنا ن عإن ظنن بعن كالاني أ ،ن خنرعج ال نائط منن حتنت اةعندق و ن ( )1ن
مفد نالإ مج
ىل ،ن مطدننق اىلخب ننار الدالننة عد ننى ذل ن ب نني عالق ننرآن اقينند مبث نني هنناا اخل ننرب  ،كمننا ذك ننرو ،

حاشية ال هااب  ،فدي ،لمي.
فإ قلت  :هاا اخلرب حاله مبحمد بن إمساعيي  ،خفية  ،ع ،ه ،ا تقدل ليحم بسديم الساد.
قلت  :د رع الاني مج ال هنااب بسناد ارتيناب فينه عاند اىلصنحاب عنن كرارق نال  :دنت
مننا انناق

الواننوء؟ فقننا  « :مننا خننرج مننن طرفي ن اىلسننفدن »

 :ىليب جعفننر عأيب عبنند هللا
ا دامل (.)2
عدى أ ،ن رعااة دمحم بن امساعيي ؛ أر فر اإ بياها عبن رعااة أدند بنن دمحم بنن ا سنن بنن الوليند
الوا ننع مج طراننق رعااننة كرارق اةنناكورق  ،عكننال  :أدنند بننن دمحم بننن حن  ،عمننا انناهامها ن،نن ي انناص

أصننحاب الرجننال عدننى توثيقهمننا  ،فننا كم بدننحة مننا رعاه أدنند بننن دمحم بننن الولينند عحنننوه  ،تعن مننا
رعاه دمحم بن إمساعيي  ،عااح
__________________
( )1اةبسوع  ، 20 : 1اخلال .115 : 1
( )2ال هااب  ، 15 / 1 : 1الوسائي  241 : 1أبواب وا

الواوء ب  2ف  ، 2ب فاعت اس .

47

الوجه  ،بي كدما اقال مج أدد من جهة كو ه من مااا اعجاكق اقال مج دمحم بن إمساعيي.
عتدحيح العال،مة لبع الطنر الوا نع فيهنا (، )1ن اةادنوص عدينه ابل وثينق مانا  ،عحيائنا :
ترت يع الرعاايت  ،أع اقبي يعهنا  ،فنالفر اظهنر ج عجهنه  ،عذكنر أدند بنن دمحم بنن
فإما أن ،
،

حن مننن الانني ( مج ك ابننه )
فيما د ه  ،لي يح الفر أع عدمه.
عإذا عرفنت هناا اظهننر لن أ ،ن منا ينني منن أ ،ن البنول عال ننائط إذا خرجنا منن ،ن السنبيدن قيننا
مطدقناإ ( .)3خيدننو مننن ،منني عانند مننن اعمنني ابىلخبننار ، ،أمننا مثنني ابننن إتراننحم كمننا قنني عاننه القننول
() 2

اسننمن ع ا ننين مننن جننوع  ،فياب ننا مننن جننوع  ،فياب ننا ال لمنني

ب ننال ( ، )4ف ننيمكن توجي ننه كالم ننه  ،ظ نراإ إأ إط ننال ا ا نة  ،عإن أمك ننن اةاا ا ننة أاي ناإ ابح م ننال
ا درا اةطدق إأ الفرت الاائع.
عكال ما قني عنن الاني مج اةبسنوع عاخلنال ن منن الفنر بنن منا خينرج منن حتنت اةعندق عمنا

خيرج من فو ها  ،فإ ،ه حكم أب ،ن ما خينرج منن حتنت اةعندق اناق عإن ي اكنن مع ناتاإ ( )5ن حمني كنالل
لخران ( )6لكالل الاي حق  ،إ  ،أ ،ه بُ ،د من وع تقييد مبا أشرو
 ،عتوجيه بع حمققا اة ،
__________________

( )1خالصة العال،مة .205 :
( )2مج « رض »  :عك ابه.
( )3ال اكرق .17 : 1
( )4قده عاه العال،مة مج اةخ دف  ، 10 : 1عهو مج السرائر .176 : 1

( )5قده عاه اققق مج اةع رب  ، 176 : 1عهو مج اةبسوع  ، 20 : 1عاخلال .115 : 1
( )6كالاي البهائا مج ا بي اة ن .21 :
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إليه  ،ع د ذكرو يع ذل مج مواعه ،ا دماا إليه اعشارق  ،عهللا تعاأ أعدم قائق اىلُمور.
اللغة :
ال مج اة رب  :الااصور  ،رحة ،ائرق د،ما تادمي (.)1

قال :

عمربربا يربربنقض
ّ
وأمربربا مربربا وا ابنربرباب بربربأ سربربع ب عربربأ ابنربربأ أخ ربربه ب عربربأ عربربة ب عربربأ مساعربربة قربربال  :سربربألته ّ
() 2
الوضربربوء ب قربربال  « :اب رب ث عنربربم صربربوعه أو جت رب حيربربه ب والقرقربربر يف الربرببطأ ب إالّ ش رب ئاً عبصربربر عل ربربه ب
والضحك يف الصال ب والقيء ».
فالوجه يف و ا امم أ حنمله على ضرب مأ االستحباب ب أو على الضحك ال ي ال ميلك معه نفنه

ب وال أيمأ أ يكو ق أ ،ث.
وال ي ي ل على نلك :

مربربا وا ابنربرباب بربربأ سربربع ب عربربأ ابربربأ أيب عمربربري ب عربربأ وربربم مسعربربو يقربربول  « :إ ّ التبنربربم يف الصربربال ال

يربربنقض الصربربال وال يربربنقض الوضربربوء ب إ ّاربربا يقطرب الضربربحك الرب ي ف ربربه القهقهربربة » .قولربربه

 « :إ ،ننا اقطننع

اليح الاي فيه القهقهة » ( راجع إأ الدنالق تعن الوانوء أ تنر أ ،نه نال  « :اقطنع الينح الناي فينه
القهقهة » ) ( )3عالقطع اقال إ  ،مج الدالق ،

__________________
( )1اة رب  ( 213 : 2ص ).
( )2مج الاس  :إ  ،شاء  ،عما أثب ااه من ا س بدار .203 / 16 : 1
( )3ما بن القوسن سا طة من « ف

».
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ألنه أل جتر العا أ يقال  :انقط الوضوء ب وإ ّاا يقال  :انقطعت الصال ب وحيتمل أ يكو امم ا و ا

() 1
العامة.
ألةما موافقا مل او
مو التق ة ب ّ
ّ

النن

األول  :موث،ق  ،ع د تق ،دل (.)2
يف ّ
والثاا  :مرسي  ،عكو نه منن ابنن أيب عمن سنبق القنول فينه ( ، )3ع ايند العمني بنه ىل ،نه عنن رهنط
حمي كالل.
املنت :

األول  :د ذكرو ما فيه عن راب  ،عا ح مال اةاكور من الاي أ ،ه حممول عدنى الينح
يف ّ
اناق
الاي بد معه فسه ع أيمن أن اكون د أحد  ، ،اتل ؛ ىل ،ن اح منال ا ند

عجنه لنه  ،إذ جمنرت كعال

الطهنارق  ،علنو أرات ذهناب العقني  ،ففينه ن منع البعند ن أ ،ن اح منال ا ند
العقي كا عاد اىلصحاب.
مث إ ،ن ا مي عدى ا سن حباب ند اانكي  ،أب ،ن ذكنر الينح منع ا ند اق ينا اةاناركة مج
ا س حباب  ،ععدل لامي ه عااح  ،عاخ داص ا سن حباب بنبع منا تينماه اخلنرب بعيند  ،فكنان
ا مي عدى ال قية م عي،ااإ.
ّأما امم الثاا  :ف وجيه الاي فيه له عجه ، ،أما رجوعه إأ ا مي

__________________
( )1مج ا س بدار  204 / 16 : 1كايتق  :بع .
( )2راجع ج .356 : 1
( )3راجع ج  172 : 1ن .173
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عدى ال قية بعد جعده تا ًّ عدى عندل قن الوانوء فقند ااكنر إ  ،أ ،ن ال وجينه لنيحم ابلبعيند  ،فيقنال
() 1
عد ننى تق نندار الد ل ننة ه ننو حمم ننول عد ننى ال قي ننة  ،ع نند عرف ننت ،ننا تق نندل الاق نني ع ننن اب ننن اجلاي نند
اىلعل.
عاح اجه ابخلرب ،

ع يني صنالحية ا سن د ل هبناا اخلنرب اةرسنني ظنراإ إأ اةفهنول  ،أع ىل ،ن القطنع ا اناعل  ،منندفوع
أبتىن مالحظننة مج اةفهننول  ،عمبننا الننه الانني مج القطننع  ،علننو ذكننر الانني رعااننة كرارق السننابق قدهننا
ماتق ا ح مال.
ما،ا  ،كان أعأ مج حسم ،
اللغة :

ال مج القامو  :القهقهة  ،ها الاجيع مج الينح  ،أع شندق الينح ( .)2عمج الدنحاف :
القهقهة مج اليح معرع  ،عهو أن اقول  :ه ه (.)3
قال :

ابب إنخا الخعر
أخ ا الخ

عأ أ

بأ

ب عأ أب ه ب عأ سع ابأ عب هللا ب عأ أ

عربأ علربي بربأ ابكربربم ب عربأ معاويربة بربأ م نربربر ب قربال  :سربألت أاب عبرب هللا

ينقض الوضوء؟ قال  « :ال ».

__________________
( )1راجع ص .37
( )2القامو اقيط  ( 213 : 4هقه ).
( )3الدحاف  ( 2246 : 6هقه ).
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بأ

بأ ع نى ب

ب عربربأ إنخربا الخربعر ب وربربل

فأما ما وا ابناب بأ سع ب عأ أخ ه ابنأ ب عأ عة ب عأ ( )1مساعة قال  :سألته عربأ نخرب
ّ
الخربربعر وربربل يربربنقض الوضربربوء ب أو ظلربربم الرجربربل صربربا،به ب أو الك رب ب؟ فقربربال  « :نعربربم  :إالّ أ يكربربو شربربعراً
() 2

فأمربا إ يكثربر مربربأ الخربعر الباطربل فهربربو
يصرب ق ف ربه ب أو يكربربو ينربريا مربأ الخربربعر األب ربات الثالةربة واأل بعربربة ب ّ
ينقض الوضوء ».
ربحف ( )3عدننى ال نراعي  ،فيك ننون ( )4رعي ابلد ننات  ،ن
ف حتم ربربل اممرب رب وجه ربرباب  :أ،رب رب ا  :أ يك ربربو عص رب ّ

اةع مة تعن اليات اةاقطة  ،ىل ،ن ذل

النن

،ا ااقص ثواب الواوء .عالثاين  :أن اكون حممو إ عدى ا س حباب.

األول  :معاعاة بن ميسرق عهو مهمي مج الرجال (.)5
يف ّ
والثاا  :موث،ق.
املنت :

عدنى تقنندار تسناعي اخلنربان مج العمني بكننن دني اةطدننق عدنى اةقينند  ،إذ الثناين مقي،نند ، ،ن أ ،ن
الاي كما تر ذكنر مج ال وجينه أمنران  ،ع ،أعهلمنا ،ن عاانح  ،ىل ،ن النراعي إن قني منن الك ابنة ،ن
خط اعمال
__________________
( )1مج ا س بدار  : 206 / 10 : 1بن بدل  :عن.
( )2مج سخة من اعس بدار  : 206 / 10 : 1إ ااء.
( )3مج « رض »  :تدحيف.
( )4مج ا س بدار  206 / 10 : 1اوجد  :د.
( )5رجال الا اشا .1713 / 417 :
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اىلعل  ،عإن
أمكننن ال دننحيف  ،إ أ ،ن الظنناهر السننماع مننن اعمننال  ،فننال جمننال ل دننحيف ال نراعي ،
مننن خطننه أمكننن  ،لكاننه ،ن م عننن  ،جل نواك أن
كننان مننن ال نراعي النناي قنني عننن النراعي عاننه
اكون من  ،ه كما خيفى.
ع ،أمننا ا منني عدننى ا سن حباب  ،فيح نناج ترجيحننه عدننى مننا نندمااه مننن إمكننان دنني اةطدننق عدننى
اةقيد إأ ثبوت أ ،ن الكاب  ،و مطدقاإ  ،عكل ،ه لإل اع عظاهر اىلخبنار الدالنة عدنى الانوا
 ،عأ ت خب أب ،ن اىلخبنار خيدنو منن كنالل  ،فا ع منات عدنى اع ناع أعأ  ،هناا كدنه عدنى تقندار
العمي ابخلرب اةوثق  ،عبدع ه فاىلمر سهي.
قال :

أخ رب ا الخ رب

عربربأ أ رب بربربأ

ومس الفرج
ابب ال عقبلة ّ

ب عربربأ أب ربربه ب عربربأ سربربع بربربأ عب رب هللا ب عربربأ أ رب بربربأ

ابناب بأ سع ب عربأ فضربالة بربأ أيربوب و
ا ب عأ أيب جعفر

بربأ أيب عمربري ب عربأ

ربل بربأ اج و ربا بربأ عثمربا ب عربأ

مس الفرج وضوء ».
ب قال  « :ل س يف ال عقبلة وال يف املباشر وال ّ

وهب ا االسنا  :عأ ابناب بأ سربع ب عربأ أ رب بربأ

قلت أليب جعفر

ب عربربأ

ب عربأ أاب بربأ عثمربا ب عربأ أيب مربر قربال :

وال مث ادعو جارا ه ف لخا بيده حىت اا ها إأ اةس د فإ ،ن من
 ،ما تقول مج الرجي ا ،

عادو ازعمون أ ،ه ( )1اةالمسة؟ فقال  « :عهللا ما بال أب ،
__________________
( )1مج ا س بدار ، : 201 / 10 : 1أما.
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و ا فعلته ب وما يعين هب ا  « :أو المنتم النناء » إالّ املواقعة يف الفرج ».

وهب ا االسنا  :عأ ابناب بأ سع ب عأ صربفوا ب عربأ ابربأ منربكا ب عربأ ابلرب قربال  :سربألت أاب

عب هللا

النن

عن ال ُقبدة تاق

الواوء؟ ال « أب ».

األول  :عااح.
يف ّ
والثربرباا  :أدنند بننن دمحم فيننه هننو ابننن أيب دننر عدننى الظنناهر  ،ىل ن،نه النراعي عننن أابن بننن عثمننان مج
الفهرست ( )1؛ عأبو مرمي هو اىل داري الثقة  ،عامسه عبد ال فار.
والثال  :عااح.
املنت :

نحم الفنرج  ،عبنه ااندفع نول ابنن اجلايند عدنى منا
ظاهر ،
اىلعل عدل الواوء من ال ُقبدنة عاةباشنرق عم ،
حك ناه عاننه العال،مننة مج اةخ دننف  ،مننن أن مننن ب،نني باننهوق اجلمنناع علنناق مج اقن ،نرل ق ن الطهننارق ،
عا ح ياع إذا كان مج حمد،ي إعناتق الوانوء ( ، )2عاح اجنه عدنى منا حكناه العال،منة برعاانة أيب بدن
تل ي ادنندح لالع مننات عدينه  ،عسننيليت جننواب العال،مننة
ا تينة ،ن ظنناهر الد لنة عدننى مطدوبننه  ،علنو ،
عاه عاد ذكر الرعااة.

__________________
( )1الفهرست .52 / 11 :
( )2اةخ دف .12 : 1
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نحم ظنناهر الفننرج مننن ال ن إذا كننان
عابخلننرب أاي ناإ اانندفع مننا ااقنني عننن ابننن اجلاينند أ ن،نه ننال  :عمن ،
نحم ابطنن الفنرجن منن ال ن و ن لدطهنارق
باهوق فيه الطهارق عاجبة مج اق ،نرل عاقد،ني اح ياطناإ  ،عم ،
اقرل ( ، )1عاح اج العال،مة له برعااة أيب بد ا تية ( )2فيه ما دمااه.
من اقد،ي ع ،
ع ،أما اخلرب الثاين فوااح الد لة  ،عمج ال هااب  « :إ  ،اةوا عة تعن الفنرج » ( )3عمنا هانا أعانح
 ،ععب ننارق ا نندامل مج ال ه ننااب د ننو م ننن خف نناء  ،عأظ ن ،نن أ ،ن اةن نرات هب ننا تعن إراتق ة ننحم الف ننرج ،
عتفسن ها ب ن ذلن لنيحم بوااننح  ،عرمبنا اسن فات مننن اخلنرب عدننى تقندار منا هاننا أ ،ن اةوا عنة مج النندبر
بدعن إ زال اوجب ال سي  ،إ  ،أ ،ن فيه كالما.

مج اخلرب الثالمل  « :أب » ففيه اح ما ت :
ع ،أما وله
أ،رب وا  :أ ن،نه أب بعنندل الواننوء  ،عفيننه  :أ ،ن اةسننئول عاننه قن الواننوء عاجلنواب اطابقننه
اوافقه إ  ،هاا  ،عفيه ما فيه ا ااكر بعد.
حيائا  ،إ  ،أن اقال  :إ ،ن فا البل
واثن هربربا  :أ ن،نه أب ابلنناق  ،عاكننون فائنندق فننا البننل إراتق ا س ن حباب فينندل عدننى أ ،مننا
تاق علكن اس حب الواوء  ،ععدى هاان ا ح مالن ا م مطدوب الاي .
واثلثها  :أن ارات أب باق الواوء عدى سبيي الدزعل  ،عفيه بُعد ظاهر.
و ابعها  :أن اكون اجلواب جممالإ لد قية  ،فيحمده كي من اةخالف

__________________

( )1اةخ دف .11 : 1
( )2أييت مج ص .45 44
( )3ال هااب  ، 55 / 22 : 1الوسائي  201 : 1أبواب وا

الواوء ب  1ف .4
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عاة الف عدى ( )1ماهبه  ، ،أ ،ه ادندح لالسن د ل عدنى عندل الناق  ،كمنا اظهنر منن الاني
عالعال،مة مج اةخ دف حيمل اس دل به عدى عدل ق ال ُقبدة ( ، )2عا ال ما تر .
قال :

فأما ما وا ابناب بأ سع ب عأ صفوا ( )3ب عأ عثما ب عأ ابأ منربكا ب عربأ أيب بصربري ب عربأ
ّ
مس فرجها أعا الوضوء ».
أيب عب هللا
ب قال  « :إنا قبّل الرجل املرأ مأ شهو ب أو ّ
فالوجه يف ورب ا اممرب أ حنملربه علربى ضربرب مربأ االسربتحباب ب أو علربى أنّربه يغنربل يرب ب ونلربك ينربمى

وضوءاً على ما عق م القول ف ه.

وال ي ي ل على و ا التأويل :

ما وا ابناب بأ سع ب عأ القاسم بأ

هللا ب عربربأ أيب عبرب هللا

ب عأ أاب بربأ عثمربا ب بربأ ( )4عبرب الربر أ بربأ أيب عبرب

ربس فربربرج امرأعربربه قربربال  « :لرب س عل ربربه شربربيء وإ شربرباء
قربربال  :سربربألته عربربأ جربربل مرب ّ

ضأ منها ».
غنل ي ب وال عقبلة ال يتو ّ

ابناب بربأ سربع ب عربأ فضربالة ب عربأ معاويربة بربأ عمربا ب قربال  :سربألت أاب عبرب هللا
اعبمل باكره مج الدالق اةك وبة فقال  « :أب ».

__________________
( )1مج « ف » كايتق  :ما.
( )2اةخ دف .13 : 1
( )3مج ا س بدار  217 / 11 : 1اوجد  :عن صفوان.
( )4مج « ف

» عا س بدار  : 211 / 11 : 1بن  ،بدل  :عن.
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 ،عنن الرجني

ميس نور ب
عنه ب عأ أخ ه ( )1ب عأ عة ب عأ مساعة ب قال  :سألت أاب عب هللا
ب عأ الرجل ّ
أو فرجه ب أو أسفل مأ نلك ب ووو قا م يصلي ( يع وضوء ؟ قربال ) ( « : )2ال أب برب لك إ ّاربا وربو مربأ
جن ».

النن
اىلعل معدول ؛ عكاا الثاين ابلقاسم بن دمحم اجلوهري ؛ عالثالمل مع رب ؛ عالرابع موث،ق (.)3
مج ،
املنت :

اىلعل من ا س حباب له عجه ( ، )4ع د ذكرو سابقاإ أن العال،منة مج اةخ دنف
ما ذكره الاي مج ،
جعده تليالإ بن اجلايد  ،عهو  ،تال عدنى ينع ( )5مطدوبنه  ،عأجناب عانه بقدنور السناد ( )6عمنا
ذكره الاي من ا،سي اليد.
نحم الفننرج  ،عالرعااننة كمننا تننر ع ننع اجل نواب
عأ ننت خب ن أب ،ن ا منني عدننى ا،سنني الينند ا ن م مج من ،
نحم  ،فا منني خيفننى مننا فيننه  ،عمننا ذكننره مننن اخلننرب النندال عدننى
ابلواننوء عننن اىلم نران  :ال ُقبدننة عاةن ،

واننل ماهننا ،
ا،سنني الينند صننحيح ظنناهر الد لننة  ،إ  ،أ ن،نه خنناص عااننح الد لننة عدننى أ ،ن ال ُقبدننة ا ،
عدي
__________________
( )1مج ا س بدار  : 213 / 11 : 1عن أخيه ا سن.
( )2مج ا س بدار  : 213 / 11 : 1أاعيد عاوءه؟ فقال.
( )3ت »  :مع رب.
( )4مج « رض »  :عجوه.
( )5ليحم مج « رض ».
( )6اةخ دف .13 ، 12 : 1
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اىلعل عدننى ا س ن حباب
الواننوء عدننى ا،سنني الينند عجننه لننه  ،بنني هننو رااننة عدننى أ ،ن الواننوء مج ،
حممول.
ع ،أما اخلرب الثالمل ( )1فوااح الد لة.

ع ننول السننائي مج اخلننرب الرابننع  :أع فرجننه  ،ح منني أن ارانند بننه اةخننرج  ،عاح مننال النندبر خيفننى
ما فيه (.)2
() 3
رت مننا ااقنني
اىلعل يطال ننه عدننى ،
عمج ا نندامل ب قنندار ( العمنني بننه ت لننة ب قنندار ) ا ح مننال ،
نحم ابطننن النندبر عاعحدينني و ن لدواننوء ( .)4عكنناا مننا ااقنني عننن ابننن
عننن ابننن اببواننه أ ن،نه ننال  :من ،
محم ما ا يم إليه الثقبان ااق الواوء (.)5
اجلايد  ،من أ ،ن ،
ععدننى تقنندار عنندل العمنني ابخلننرب فننيمكن تفننع وهلمننا ابىلخبننار الدالننة عدننى ا دننر  ،عاىلخبننار
الدالة عدى الناق ب ن منا حننن فينه  ،فيبقنى إثبنات الناق بنه مو وفناإ عدنى الندليي  ،عسنيليت القنول

فيما اس دل به القائدون.
فإ قلربت  :اىلخبنار الدالنة عدنى ا دنر رانب أ ،ن ا دنر فيهنا إانامج فنال اانامج قن  ،هنا ،
عاىلخبنار الدالنة عدنى قن ،ن منا تينماه ا دنر اندل عدنى ا دنر  ،عحيائنا بكنن ا سن د ل
طهنر
أب ،ن ا اة الارافة تيمات عجوب الواوء عدى كي منن أرات القينال إأ الدنالق  ،فنإذا خنرج اة ،
بال خال بقا ما عداه  ،عمن د ه ما فيه اخلال  ،عهو ما حنن فيه.
قلت  :ةا ذكرت عجه  ،إ  ،أ ،ه من اةقرر أ ،ن اخلطاب مج ا اة

__________________
( )1مج « رض »  :الثاين.
( )2مج « ف » اوجد  :ب قدار العمي به.
( )3ما بن القوسن ليحم مج « ف ».
( )4حكاه عاهما مج اةخ دف  ، 11 : 1عهو مج الفقيه  31 : 1ذاي ا دامل .141
( )5حكاه عاهما مج اةخ دف  ، 11 : 1عهو مج الفقيه  31 : 1ذاي ا دامل .141
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لدمحدثن  ،عكون اةبحو عاه من اقدثن  ،حمي كالل  ،عإن كان مج هاا مل حرروه مج حمده.
نحم الفنرج » ( )1ت لنة عدنى فنا الوانوء ،
مث إ ،ن مج رعااة كرارق اة قدمة من ولنه
«:ع م ،
إذ الفننرج ا انناعل النناكر عدننى مننا اظهننر مننن شننيخاا عالعال،مننة مج اةخ دننف ( )2عإن أمكننن اةاا اننة
مج ذل عاتعاء عدل صراحة كالمهما أاياإ  ،عابجلمدة خرعج عن اةاهور.
قال :

بأ أ

بأ حيىي عأ أ

بأ ابنأ بأ علي بأ فضال ب عأ عمربرو بربأ سربع ب عربأ

فأما ما وا
ّ
مص ق بأ ص قة ب عأ عما بأ موسى ب عأ أيب عب هللا

ضربأ ميربس
ب قربال  :سربئل عربأ الرجربل يتو ّ
مس ابطأ إ،ل له فعل ه أ يع رب الوضربوء ب وإ وربا يف الصربال
ابطأ بر ب قال  « :نقض وضوء ب وإ ّ

ضأ ويع الصال ب وإ فتح إ،ل له أعا الوضوء وأعا الصال ».
قط الصال ويتو ّ

فالوجربربه يف ورب ا اممرب أ حنملربربه علربربى أنّربربه إنا صربربا ف ونربرباس شرب ئاً مربربأ النجاسربربة ب فإنربربه جيرب عل ربربه  ،نئرب

إعا الوضوء والصال ب ومىت أل يصا ف ش ئاً مأ نلك أل يكأ عل ه شيء ،ن ما ق منا .

النن

موثق.
__________________
( )1راجع ص .41
( )2مدار اىلحكال  153 : 1ع  ، 154اةخ دف  11 : 1ع .12
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املنت :

د ذكره العال،مة مج اةخ دف تليالإ بن اببواه عابن اجلايد  ،مع رعااة أيب بد السابقة (.)1
وق قلنا  :إن رعااة أيب بد  ،عافية بقنول ابنن اجلايند ؛ عهناه الرعاانة أايناإ كنال  ،عت ل هنا

عدى ول ابن اببواه ظاهرق  ،عالعامي ابةوثق مج الظن أ ،ه [ مس بعد ماه إ كار ( ] )2القنول بنال ،
نرت منندلول هنناا اخلننرب  ،ةننا نندمااه مننن أ ن،نه إاننامج  ،عمننا
ىلن اىلخبننار الدالننة عدننى ا دننر ،ن عافيننة بن ،
تل عدى محم الفرج ب قدار ا ح مال السابق  ،فيه  :أن هاا اخلرب ظاهر عا ح منال اةقندل مرجنوف

 ،إذ اة باتر من الفرج  ،ما ذكر.
عما اس دل به العال،مة  ،مع ما أشرو إليه من رعااة ابن أيب عمن  ،عنن ،ن عاحند منن أصنحاباا
عسننيليت  ،حينمل ننال فينه  « :لنيحم مج اةنناي منن الاننهوق ع منن اع عننا
 ،عنن أيب عبند هللا
نحم الفننرج ع مننن اةينناجعة عاننوء  ،ع ا سنني ماننه الثننوب » ( )3فيننه ظننر
ع مننن ال ُقبدننة ع مننن من ،

عااح.
ىل ،ن الظنناهر مننن الرعااننة أ ،ن اةنناي ا اصنني مننن اةنناكورات لننيحم فيننه عاننوء  ،بقرااننة ولننه
رت ا سن د ل ،
أخ اإ  « :ع ا سي مانه الثنوب » ععدنى تقندار عندل الظهنور فا ح منال كنا مج ،
ميننافا إأ مننا ذكننروه مننن أ ،ن الفننرج ا بنناتر ماننه النناكر  ،عابقننى مننع القائنني ابلنناق
م ادق.

ا اننة الانرافة

__________________
( )1اةخ دف .12 : 1
( )2مج « فن »  :ليس ن بعد ماننه عاع كننار  ،عمج « رض »  :مس ن بعد ماننه اع كننار  ،عمج « ت » مسن بعد ماننه ع كننار ،
عالظاهر ما أثب ااه.
( )3اعس بدار  ، 377 / 13 : 1الوسائي  207 : 1أبواب وا الواوء ب  1ف .2
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عمننن هاننا اعدننم أن مننا أجنناب بننه العال،مننة عننن ح ننة ابننن اببواننه عابننن اجلاينند ؛ مننن ا منني عدننى
ا س حباب ( ، )1ىلن ما ذكروه اعنين بنه اىلخبنار الني أشنرو إليهنا اندل عدنى فنا الوجنوب  ،فدنو ي
حمي اىلمر هاا عدى ا س حباب لنزل اجلمنع بنن اليندان ؛ حمني نمل عدنى تقندار العمني ابةوثنق ،
فدي ،لمي مج هاا حق ال ،لمي.
عإذا عرفت حقيقة ا ال فما ذكنره الاني مج توجينه اخلنرب خيفنى منا فينه منن البُعند  ،علنو دني
عدى ال قية أمكن  ،عا س حباب رمبا أمكن أايا  ،إ  ،أن فيه ما فيه.
قال :

ومس الكل
ابب مصافحة الكافر ّ

أخ ا ابناب بأ عب هللا ب عأ أ

بأ

ب عأ أب ه ب عأ

بأ علي بربأ بربوب ب عربأ أيب عبرب

هللا ال ربرا ي ب عربربأ ابنربربأ ابربربأ علربربي بربربأ أيب ربربأ ب عربربأ س رب ف بربربأ عمربربري ب عربربأ ع نربربى بربربأ عمربربر ( )2مربربوى

األنصربربا ب أنّربربه سربربأل أاب عب رب هللا

عربربأ جربربل حيربربل لربربه أ يصربربافح ا وسربربي ()3؟ قربربال ( « : )4ال » فنربربأله

ضأ ( )5إنا صافحهم؟ فقال  « :نعم ب إ ّ مصافحتهم عنقض الوضوء ».
أيتو ّ

__________________
( )1اةخ دف .12 : 1

( )2مج سخة من ا س بدار  : 215 / 11 : 1عمرع.
( )3مج « رض »  :ا و .
( )4مج ا س بدار  : 215 / 11 : 1فقال.
( )5مج ا س بدار  : 215 / 11 : 1هي ا وال.

54

قال ( )1أبو جعفر ( : )2الوجه يف و ا امم أ حنمله على غَنل ال ب أل ّ نلك ينمى وضوءاً على ما

بّنربربا ب وإ ّاربربا جي رب نلربربك لكربربوةم أّناس رباً ب وإ ّاربربا قلنربربا نلربربك ن ربرباع الطا فربربة علربربى أ ّ نلربربك ال يوج رب نقربربض
الوضوء ب وأيضاً فق ق ّ منا األخبا اليت عضمنت أنّه ال ينقض الوضوء إالّ ما خرج مأ النب لاب أو النوم ب
ووي مولة على عمومها ب ال جيو ختص صها ألجل و ا امم الخان.

النن

فيننه أبننو عبنند هللا النراكي عهننو اجلنناموراين  ،عي اوث،قننه أصننحاب الرجننال ع منندحوق  ،بنني ينني إ ن،نه
اننعيف ( )3؛ عا سننن بننن عدننا بننن أيب دننزق  ،ينني  :إ ن،نه عا فننا عرمننا ابلكنناب ( )4؛ ععيسننى بننن
م ننن ك نناب
عم ننر جمه ننول ا ننال عمهال ننه مج الرج ننال ( ، )5عال نناي مج رج ننال الد ننات عالب ننا ر
الاي عيسى بن عمرع موأ اىل دار ( ، )6عاىلمر سهي.
املنت :

ما اله الاي فيه بعيد عن ظاهر الدف  ،ىل ،ن ق
ا س حباب أعأ.

الواوء افيد ذل  ،علع ،ني ا مني عدنى

__________________
( )1مج ا س بدار  215 / 11 : 1اوجد  :الاي .
( )2مج سخة من اعس بدار  215 / 11 : 1كايتق  :دمحم بن ا سن.
( )3كما مج خالصة العال،مة .26 / 261 :
( )4ا ظر رجاج الا اشا  36 :عالكاا .120 : 2
( )5رجال الطوسا .505 / 251 :
( )6رجال الطوسا  505 / 251 :ع .41 / 137
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اوجنب قن الوانوء .اق ينا ا دنر مج
ع ول الاي  :إ ،ن إ ناع الطائفنة عدنى أ ،ن ذلن
ا مي عدى ا،سي اليد  ،بي ا س حباب كن  ،عاىلخبار الي أشار إليها د ،دماا القول فيها.
مث إ ،ن ظاهر كالل الاي اعطا دي الرعااة عدنى ا،سني اليند  ،سنواء كا نت اةدنافحة برطوبنة أع

 ،عهاا ا كم  ،معدول القائي  ،سو الاي هاا  ،عالعال،منة مج اةخ دنف حكنى عنن ابنن دنزق
رش الثوب من مال اق الكافر ابليبوسة ( ، )1عي ااقي  ،ذل .
إجياب ،
رع مج الدحيح  ،عن عبيد هللا بن عدا ا دن  ،نال  :سنللت أاب عبند هللا
عالاي
ارش ابةاء » (.)2
 ،عن الدالق مج ثوب ا وسا  ،فقال ، « :
 ،مج الثي نناب الس ننابراة اعمده ننا

عرع أاين ناإ مج الد ننحيح  ،ع ننن معاعا ننة ب ننن عم ننار  ،عا ننه
ا وسا  ،ألبسها ع أ،سدها عأصد،ا فيها؟ ال  « :عم » (.)3
ع ابعد أن اكون منرات الاني هانا منع الرطوبنة  ،عدنى أ ،ن ولنه مج آخنر الكنالل  :إ ،ن اخلنرب شناذ

 ،ادل عدى عدل العمي به.
قال :

بربربأ علربربي بربربأ بربربوب ب عربربأ أ رب بربربأ

فأمربربا مربربا وا
ّ
منكا ب عأ أيب بصري ب عأ

ب عربربأ عثمربربا بربربأ ع نربربى ب عربربأ عبرب هللا بربربأ

__________________
( )1اةخ دف  ، 334 : 1عهو مج الوسيدة .00 :
( )2ال هااب  ، 1411 / 362 : 2الوسائي  511 : 3أبواب الا اسات ب  03ف .3
( )3ال هااب  ، 1410 / 362 : 2الوسائي  511 : 3أبواب الا اسات ب  03ف .1
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أيب عب هللا

ضأ ».
مس ولباً فل تو ّ
قال  « :مأ ّ

األول ب مربربأ لربربه علربربى غَنربربل ال رب ب ل
فربربالكالم يف ورب ا اممرب وربربالكالم علربربى اممرب
ّ

واألخبا اليت ق ّ مناوا ب وأيضاً :

فقرب وجم ابنربرباب بربربأ سربربع ب عربربأ ربربا ب عربربأ ،ريربربأ ب عربربأ

ربرباع الرب ي نوربربر

بربربأ منربربلم ب قربربال  :سربربألت أاب عبرب هللا

 ،عن الكدب اديب شيئاإ من جسد الرجي  ،ال  « :ا سي اةكان الاي أصابه ».

النن

ابلرت عالقبول.
اىلعل عاىلخ معدول ،
مج ،
املنت :
اىلعل عه نناا عاا ننح  ،كم ننا ن ،دماا إلي ننه
اىلعل ل ننه عج ننه عجي ننه  ،عالف ننر ب ننن ،
م ننا ذك ننره الا نني مج ،

اعشارق.
مث إ ،ن إطننال الانني ال اسنني تبع ناإ لدرعااننة لعد،ننه حممننول عدننى الرطوبننة  ،إذ اةاقننول عننن الانني مج
اةبسوع أ ،ه ال  :كي جناسنة أصنابت الثنوب عكا نت ايبسنة جينب ا،سندها  ،إ ،نا اسن حب ينح

() 1
أين أعدم الفار .
الثوب  ،عالفر بن الثوب عاليد حم مي  ،إ ، ،
عمج الاهااننة لدانني  :إذا أصنناب ثننوب اع سننان كدننب  ،أع خازاننر  ،أع ثعدننب  ،أع أر ننب  ،أع
رش الثوب كده (.)2
ارش اةواع بعياه  ،فإن ي ا عن ،
فلرق  ،أع عك،ة  ،عكان ايبساإ عجب أن ،

__________________
( )1اةبسوع .31 : 1
( )2الاهااة .52 :
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ش موانع
محم ثنوب اع سنان كدنب  ،أع خازانر  ،عكناو ايبسنن فدن ،
عاةفيد مج اةقاعة ال  :إذا ،
مسهما ماه ابةاء (.)1
ع نند ح منني أن ارانند الانني اسن حباب ا،سنني الينند مننع اليبوسننة ( ، )2ععديننه حمنني اخلننرب اىلخن ،
ظراإ إأ إطال ه  ،علو دي عدى الرطوبة كان بعيداإ عن ظاهره.
ع قي مج اةخ دف عن ابن دزق إجياب مسح البدن ابلااب إذا أصابه الكدب أع اخلازار (.)3
محم اع سان بيده كدباإ  ،أع خازاراإ  ،أع ثعدبناإ  ،أع أر بناإ  ،أع فنلرق
عالاي مج الاهااة ال  :عإن ،
عجننب ا،سنني اننده إن كننان رطب ناإ  ،عإن كننان
أع عك،ننة  ،أع صننافح ذميننا معدا ناإ بعننداعق آل دمحم
مسه ابلااب (.)4
ايبساإ ،
عمج اةا ه ننى ننال العال،م ننة بع نند ذك ننر عج ننوب ال س نني ، :أم ننا مس ننح اجلس نند فا نناء ذك ننره بعن ن
اىلصحاب عي اثبت (.)5
قال :

ابب الريح جي وا انننا يف بطنه
أخ ا الخ

علي ب عأ أ

عربأ أيب القاسربم جعفربر بربأ

بأ والل ب عأ

__________________

ب عربأ أب ربه ب عربأ سربع بربأ عبرب هللا ب عربأ ابنربأ بربأ

بأ الول ب عأ أاب بأ عثما ب عأ عب الر أ بأ أيب

( )1اةقاعة .07 :
( )2مج « رض »  :الثوب.
( )3اةخ دف  ، 334 : 1عهو مج الوسيدة .00 :
( )4الاهااة .52 :
( )5اةا هى .100 : 1
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عب هللا ب عأ أيب عب هللا

قال ب قلت له  :أج الريح يف بطين ،ىت أظأ أةّا ق خرجت ب فقال

 « :ل س عل ك وضوء ،ىت عنم الصوت أو جت الريح » قال  « :إ ّ إبل س جييء فرب جلس برباب أل ربيت
الرجل ف فنو ل خ ّككه ».

ابناب بأ سع ب عأ فضالة ب عأ معاوية بأ عما ب قال  :قال أبربو عبرب هللا

ااف مج تبر اع سان حىت خييي إليه أ ،ه د خرجت ماه راح  ،فال ااق
».

 « :إ ،ن الانيطان

عاوءه إ  ،راح اسمعها أع جيد رحهنا

النن

اعفه عابلغ فيه (.)1
يف ّ
األول  :أدد بن هالل  ،عالاي د ،
عا سننن بننن عدننا ال نراعي عاننه  ،ذكننر شننيخاا اق ،قننق س ند،مه هللا مج فوائننده عدننى الك نناب مننا هنناا

فينال انرعي سنعد ك بنه عرعاايتنه بواسنطة أدند
فينال  ،عفينه ظنر  ،فنإ ،ن ابنن ،
لفظه  :يي  :هو ابن ،
() 2
حممد عحنوهم  ،عم  :ح مي الزا وين اىلشعري  ،إذ ارعي عانه
بن دمحم عدمحم بن ا سن عباان بن ،
دمحم بن ح  ،عهو مج مرتبة سعد  ،عا سن بن عدنا بنن الاعمنان  ،إذ ( )3رع عانه الدنفار  ،ع،ن
ذل  .ا هى .عاىلمر كما ال.
عدمحم بن الوليد ماا بن اعيف عمن فيه كالل (.)4
__________________
( )1الفهرست .10 / 36 :
( )2مج « رض »  :عبيان.
( )3مج « رض »  :إذا.
( )4هدااة اقدثن .250 :
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ويف الثاا  :راب فيه بعد ما ،دمااه.
املنت :

مج اخلربان ظاهر الد لة.
قال :

فأمربربا مربربا وا ابنربرباب بربربأ سربربع ب عربربأ أخ ربربه ابنربربأ ب عربربأ عربربة ب عربربأ مساعربربة قربربال  :سربربألته عمربربا يربربنقض
ّ
() 2
() 1
الوضربربوء ب قربربال  « :اب رب ث عنربربم صربربوعه أو جت رب حيربربه ب والقرقربربر يف الربرببطأ إالّ ش رب ئاً عص رب عل ربربه و
الضحك يف الصال والقيء ».
وقرب عكلّمنربا علربى ورب ا اممرب ف مربا عقرب م وقلنربا  :الوجربه ف ربربه أ حنملربه علربى ،ربربال ال ميلربك انننربا ف هربربا

نفنه ل علم ( )3ما اكون ماه  ،عجيوك أن حنمده أاياإ عدى ا س حباب.

النن

د تقدل.
واملنت  :كال  ،إ  ،أ ،ن الاي

كالمه  ،عا ابةطدوب  ،ىل ،ن اة قدل

__________________
( )1مج الاس  :شاء  ،عما أثب ااه من ا س بدار .217 / 17 : 1
( )2مج ا س بدار  : 217 / 17 : 1أع.
( )3كاا مج الاس  ،عمج ا س بدار  : 217 / 11 : 1فيعدم.
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ماننه عدننى مننا ذكننره هاننا مج اليننح  ،عاةعاراننة مج اةقننال إ ،ننا هننا مننن حيننمل إ ن،نه ذكننر القر ننرق  ،ع
مااسبة ةا سبق ماه لد وجيه.
عم تقدل ماه سابقاإ عدى ما ذكره أ ،ن اخلرب حممول عدى ال قية  ،عاة باتر منن ذلن عإن كنان منن
جهة اليح عالقناء  ،إ  ،أ ،نه حم مني لدانمول لدقر نرق ، ،ن أ ،نه مو نو عدنى العدنم مبناهب أهني
اخلال .
،أما ما ذكنره منن ا سن حباب هانا فنيمكن تااعلنه لدقر نرق عإن كنان فينه إشنكال ند ندمااه فياب نا
مراجع ه  ،عابجلمدة فالاي خيدو كالمه هاا من ،رابة.
قال :

ابب ،كم امل ي والوني
عأ أ

أخ ا الخ

بأ

ب عأ أب ه ب عأ سع بأ عب هللا ب عأ أ

بأ

بربأ ع نربى ب

عربربأ ابنربربأ بربربأ علربربي بربربأ فضربربال ب عربربأ عبرب هللا بربربأ بكربربري ب عربربأ عمربربر بربربأ ،نظلربربة قربربال  :سربربألت أاب عبرب هللا
عأ امل ي فقال  « :ما وو عن ي إالّ والنخامة (.» )1

أاب

عنه ب عأ أ

بأ

ب عأ أب ه ب عأ الصفا ب عأ أ

بأ

بأ ع نربى وابنرباب بربأ ابنربأ بربأ

عاً ب عأ ابنرباب بربأ سربع ب عربأ صربفوا ب عربأ إسربحاق بربأ عمربا ب عربأ أيب عبرب هللا

سلل ه عن اةاي؟ فقال  « :إ ،ن عديناإ
 ،فلمر اةقدات أن اسلله عهو

كنان رجنالإ من ،ااءإ فاسن ح أن اسنلل رسنول هللا

نال :
ةكنان فاطمنة

__________________
( )1الاخامنة ابليننم  :الاخاعننة  ،اقننال تنناخم الرجني إذا تاخننع  ،عالاخاعننة  :مننا خيرجننه اع سنان مننن حدقننه مننن ننرج اخلنناء
جممع البحران  ( 104 : 6اَن ام ).
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جالس ب فنأله ب فقال له الن

 :ل س بخيء ».

وهب ا انسربنا ب عربأ الصربفا ب عربأ أ رب بربأ

الخحام ب قال ب قلت أليب عب هللا
أعنينة ب عأ ي
ّ

بربأ ع نربى ب عربأ أب ربه ب عربأ ابربأ أيب عمربري ب عربأ ابربأ
 :امل ي ال ينقض ( )1الوضوء؟ قال  « :ال ب وال

يغنل منه الثوب وال اجلن ب إ ّاا وو نألة البأاق واملخا ».
عن أيب القاسم جعفر بن دمحم  ،عن دمحم ابن اعقوب  ،عن ا سنن بنن دمحم  ،عنن معد،نى
أخ ا الخ

الوشاء  ،عن أابن  ،عن عابسة ال  :مسعت أاب عبند هللا
بن دمحم  ،عن ،
ار مج اةاي عاوءاإ ع ا،سي ( )2ما أصاب الثوب ماه إ  ،مج اةاء اىلكرب ».

 ،اقنول  « :كنان عد ،نا

النن :

األول  :عمر بن حاظدة عهو  ،معدنول ا نال  ،إذ ي انزت ذكنره مج الرجنال عدنى اعمهنال (، )3
يف ّ
تومه ناإ مننن حنندامل  ،ن سننديم السنناد ع عااننح الد لننة عدننى
عمننا ذكننره جنندي مج الدرااننة أظا،ننه ،
ال وثيق (.)4

ويف الثاا  :موثق  ،عا سن بن ا سن بن أابن فيه معطو عدنى الدنفار  ،فيكنون « يعناإ »
له عىلدد بن دمحم بن عيسى.
والثال  :فيه دمحم بن عيسى اىلشعري  ،عي اوثقه أصحاب
__________________
( )1مج سخة من ا س بدار  : 213 / 11 : 1أااق .
( )2مج « ف » ع « ت » ، :سالإ.
( )3رجال الاي  64 / 131 :ع .451 / 251
( )4الدرااة .44 :
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الرجال ( ، )1عكو ه شي القمين ععجه اىلشاعرق افيد ال وثيق عدى ما أظن.
والراب رب  :فيننه معد،ننى بننن دمحم  ،عهننو ميننطرب ا نندامل عاةنناهب عدننى مننا ذكننره الا اشننا (، )2
ععابسة ماا بن مهمدن عثقنة ( ، )3ع ابعند أن اكنون الثقنة عهنو ابنن ِ،نات ، ،ن أن الفائندق مج
تعيياه ما فية هاا.
املنت :

ظنناهر الد لننة مج اجلميننع عدننى أ ،ن اةنناي انناق

الواننوء  ،عأ ن،نه طنناهر  ،عمننا تيننماه ا نندامل

 » « :هو اةوجوت مج الاس الي رأاااها  ،عأمره سهي.
الثالمل من وله
ح منني أن اكننون مننن جهننة الطهننارق ق ن الواننوء فننال
ومربربا ق رب يقربربال  :إ ،ن س ن ال عدننا
اكون ظاهراإ فيه.
اعم الواوء ع ،ه  ،عاح مال أ ه ليحم باناء منن جهنة
جوابه أن وله
 « :ليحم بااء » ،
اةسئول عاه عهو الا اسة بعيد.
عمننا تيننماه اخلننرب الرابننع مننن ولننه  « :ع ا،سنني » ( )4بفن ح ال ننن  ،إ  ،أ ،ن ولننه  « :مننا أصنناب
الثننوب » خيدننو مننن شنناء  ،عكل ننه قنني ابةعن  ،ع ولننه  « :إ  ،مج اةنناء اىلكننرب » حدننر ابلاسننبة

إأ اةاء ع ا،سي الثوب  ،عاح مال العوت إأ الواوء أايناإ كنن  ،عانرات ابلوانوء اةوجنوت مج انمن
ال سي من اجلاابة  ،مبع القائم مقامه  ،الواوء معه  ،فإ ه مافا كما سيليت إن شاء هللا.
__________________
( )1رجال الا اشا .175 / 331 :
( )2رجال الا اشا .1110 / 411 :
( )3هدااة اقدثن .125 :
( )4مج « ت »  :ع ،سالإ.

63

أمننر اةقنندات أن

عرمبننا اس ن فات مننن اخل نرب الثنناين أن خننرب الواحنند اعن ،نول عديننه  ،ىلن عدي ناإ
حكمه خاص ابتباع اليقن.
اسلل عهو جالحم  ،إ  ،أن اقال  :إن اعمال
ع نند ذكننر ( ابننن اىلث ن مج ك نناب أحكننال اىلحكننال ) ( )1هنناا اخلننرب عدننى عجننه م نناار ةننا هاننا ،
فسننلله
عصننورته  :عننن عدن ،نا بننن أيب طالننب ننال  « :أرسننداا اةقنندات بننن اىلسننوت إأ رسننول هللا
توال عا يح فرج ».
عن اةاي خيرج من اع سان كيف افعي به؟ فقال رسول هللا
، :
ال ابن اىلث  :ع د ُل ،س به مج بول خرب الواحند  ،عاعناض عدينه أب ،نه إثبنات لداناء بافسنه
فس ننمع عد ن ،نا
 ،عه ننو حم ننال  ،عأج نناب اب ننن اىلثن ن ،ن نواك أن اك ننون اةق نندات س ننلل الان ن

اجلواب  ،ا هى.
عاةقدننوت ( مننن ذكننر ذل ن ) ( )2هاننا أن اخلننرب ا يت اة يننمن ةننا خيننالف هنناا اقننرب ا منني فيننه
عدننى ال قيننة بسننبب مننا قدانناه لننو مننا أييت مننن ننول ابننن بزاننع  ،دننت  :فننإن ي أتواننل؟ ننال « :
أب » كما س سمع القول فيه إ ااء هللا تعاأ.
ةكننان فاطمننة
ّأمربربا مربربا عنربربا يقربربال  :إن اسن حياء عدن ،نا
اخلرب لو صح ا دفع الس ال كما خيفى.

اانندفع ي ننال السن ال فف ربربه أن

اللغة :
ال ابن اىلث ( : )3اةاي مف وف اةيم ساكن الاال اةع مة فف
__________________
( )1بدل ما بن القوسن مج « ت »  :بع حمققا العامة مج ك اب أحكال اىلحكال مج شرف أحاتامل سي،د اىلول حنو.
( )2مج « ت »  :هو ذكر هاا اخلرب.
( )3مج « ت »  :ال بع شراف صحيح مسدم.
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الياء هو اةاهور  ،ع يي فيه ل ة أُخر عها كسر الناال عتانداد اليناء  ،عهنو اةناء الناي خينرج منن
عدا  « :كات رجنالإ من ،ااءإ » صني ة مبال نة عدنى
الاكر عاد اع عا  ،ال  :عمج ا دامل من ول ،
« فاسن حييت »
فعال من اةاي  ،اقال  :ما باي عأما باي  ،ع ولنه  :اعنين عديناإ
كة ،

 :ها الد ة الفديحة.
قال :

فأمربربا مربربا وا أ رب بربربأ
ّ
عأ امل ي فأمرا ابلوضوء منه عرب ت عل ربه يف سربنة أعخربرجم فربأمرا ابلوضربوء فقربال  « :إ ّ عل ّربي بربأ

أيب طال

بربربأ ع نربربى ب عربربأ

( بربربأ إمساع ربربل ) ( )1بربربأ بأي رب ب قربربال  :سربربألت الرضربربا
واستح ا أ ينأله فقال  :ف ه الوضوء ».

أمر املق ا بأ األسو أ ينأل الن

فهرب ا اممرب ال يعربربا يب مربربا قرب ّ منا مربربأ األخبربربا ألنربربه خرب وا،رب ب وقرب ( )2تيننمن مننن دننة أمن اةن مان

عجوابه له ما ااافيه ( )3اةعرع مج هاه القدة  ،عهو الاي تيما ه رعااة
عأمره اةقدات مبسللة الا
إسحا بن عمار عأ ،ه حن سلله ال له  « :ليحم بااء » عدى أ ،ه ح مي أن اكون الراعي د تر بع اخلرب
 ،ىلن دمحم بن إمساعيني راعي هناا اخلنرب رع هناه القدنة بعياهنا  ،فإ نه نال  :أمنرين يعناتق الوانوء  ،دنت لنه :
أتوال  ،ال  « :أب ».
فإن ي ،

__________________
( )1ما بن القوسن أثب ااه من ا س بدار .215 / 12 : 1
( )2مج الاس  :ما .عما أثب ااه من ا س بدار .215 / 12 : 1
( )3مج ا س بدار  : 215 / 12 : 1ااامج.
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وجم نلك ابناب بأ سربع ب عربأ

بربأ إمساع ربل ب عربأ أيب ابنربأ

قربال  :سربألته عربأ املرب ي ب
أمربربر

فربربأمرا ابلوضربربوء منربربه ب أع رب ت عل ربربه سربربنة أعخربربرجم ب فربربأمرا ابلوضربربوء منربربه ب وقربربال  « :إ عل رباً
ضأ؟ فقال
املق ا أ ينأل سول هللا
واستح ا أ ينأله ب فقال  :ف ه الوضوء » فقلت  :وإ أل أعو ّ

 « :ال أب ».

فجاء و ا امم مبّناً مخربرو،اً االّ علربى أ األمربر ابلوضربوء منربه إ ّاربا وربا لضربرب مربأ االسربتحباب و
انجياب.

النن :

اىلعل ارتينناب فيننه إ  ،مننن جهننة رعااننة أدنند عننن ابننن بزاننع ب ن عاسننطة  ،ع نند اظننن
مج اخلننرب ،
اس بعاته  ،من حيمل إن رعااة ا سن بن سعيد عن ابن بزاع  ،عمن دة طر الاني إأ ا سنن
بن سعيد ما ارعاه أدد بن دمحم عن ا سن ( ، )1ف كون رعااة أدد عن ابن بزانع بواسنطة  ،عادفعنه
أ ،ه ما ع من رعااة أدد اترق بواسطة ا سن  ،عاترق بعدمها.
ع ،أما خرب إسحا فقد تقدل القول فيه.
عاخلرب اىلخ عااح الساد.
املنت :

.
اىلعل ظاهر الد لة عدى اىلمر ابلواوء من اعمال عالا
مج ،
خدوه عن القرائن اةوجبة
عما اله الاي من أ ،ه خرب عاحد  ،اراد به ،

__________________
( )1مايخة ال هااب ( ال هااب .66 : ) 17
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لدعمني  ،لكنن الاني ند سنبق مانه  :أ ن،نه اطعنن مج اخلنرب منن جهنة السناد إ  ،إذا تعن ،ار ال لعانني ،
عال لعانني هاننا منناكور ، ،ن أ ،ن اخلننرب ( )1طعننن فيننه مننن جهننة السنناد كمننا اعننر ابةالحظننة  ،عننم
لعي منرات الاني مج ،أعل الك ناب
ااكي ا ال أب ،ن عدل ح  ،ية اخلرب اق يا تركه من ،أعل اىلمر  ،ع ،
ما ا ااعل هاا الطعن باوع من ا ع بار.
عما اله من أن اخلرب ااامج ما هو اةعرع من القدنة ح ،نق عدنى تقندار العمني نرب إسنحا
بن عمار.
عا ح مال اةاكور من أ ،ن الراعي د تر بع اخلرب  ،مث ول الاي بعد خرب دمحم بنن إمساعيني

اىلخ  :إ ،ه جناء مبي،اناإ مانرعحاإ تا  ،عدنى أن اىلمنر ابلوانوء إ ،نا كنان لينرب منن ا سن حباب .مج
ظ ننري القاص ننر أ ننه ،ن ن اتل  ،ىل ،ن اةطد ننوب ب ننال إن ك ننان تف ننع اةااف نناق لدقد ننة اة نناكورق مج خ ننرب
خفا أ ،ما  ،مادفعة بي ال اامج مج القدة اب .
إسحا ف
،
عإن كننان اةنرات تفننع ال اننامج بننن الننرعاايت الدالننة عدننى أ ،ن اةنناي عاننوء ماننه عبننن مننا تل عدننى
الواوء مي الدال عدى الواوء عدى ا س حباب فده عجه  ،إ  ،أ ،ن كالل الاني سنيا ه اندل عدنى
القدة  ،ئق.
 ،هاا  ،عالسكوت عن اةاافاق بن ما تل عدى ،
عدننى ال قيننة لننو اخلننرب اىلخ ن  ،فننإ ،ن أهنني
ع ابعنند دنني مننا تل عدننى اليننوء مننن الا ن

اخلال قدوا مج أحاتاثهم القدة مبا هاه صورته  ،ما تقدل قده عاهم :
رع الاسننائا عننن سننديمان بننن اسننار ننال  :أرسنني عدن ،نا بننن أيب طالننب اةقنندات بننن اىلسننوت إأ
اسلله عن الرجي جيد اةاي  ،فقال
رسول هللا
__________________
( )1مج الاس  :الكالل  ،علعي الدحيح ما أثب ااه.
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وال » (.)1
رسول هللا
 « :ا سي ذكره مث لي ،
ننال  « :كاننت رج نالإ م ن ،ااءإ فاس ن حييت أن أسننلل رسننول هللا
ععننن عدن ،نا بننن أيب طالننب
وال » (.)2
ةكان ابا ه فلمرت اةقدات بن اىلسوت فسلله  ،فقال  :ا سي ذكره عا ،

».

عأ ننت خب ن أب ،ن مثنني هنناه اىلخبننار رااننة عدننى أن اىلمننر ابلواننوء مج أخبننارو عذكننر دننة الا ن
أتوانل؟ نال  « :أب
لد قية لو ماافاق ما رعاه دمحم بنن إمساعيني منن ولنه  :دنت  :فنإن ي ،

أتواننل .ي اكننن حننال ننول اعمننال
ع نند بكننن ال وجيننه أب ،ن الس ن ال بقولننه  :دننت  :فننإن ي ،

 ،بي [ حن ( ] )3حدي اىلمن من اةخالف  ،عإن كان خيدو من بُعد.
عدا
حاكياإ ،
لقدة ،
،أما ما ذكره شيخاا البهائا سد،مه هللا مج ا بي اة ن من أ ه بكن أن اس ابط من ا ندامل اعنين
اىلخ عدل لزعل ال عنرض مج ينة الوانوء لدوجنه  ،عأ ،ن مطدنق القربنة كنا  ،عب ،نن ذلن أب ،ن عجنوب
مج السناة
قمد بن إمساعيي مج الساة اىلُعأ  ،ع ولنه
الواوء هو اةس فات من ظاهر أمره
الثا ية  « :أب به » كاشنف عنن [ أ ،ن ( ] )4ذلن اىلمنر إ ،نا كنان لالسن حباب  ،فدنو كنان دند
الوجه مج ية الواوء كماإ لدزل خ البيان ( )5عن ع ت ا اجة (.)6

__________________
( )1سان الاسائا .214 : 1

( )2سان الاسائا  ، 214 : 1ب فاعت اس .
( )3ما بن اةعقوفن أافااه س قامة العبارق.
( )4أافااه س قامة العبارق.
( )5ليحم مج « رض ».
( )6ا بي اة ن .31 :
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ففا ظري القاصر فيه كالل أمي ه مج حاشية ال هااب  ،عالاي بكن ذكره هاا أُمور :
أ ،رب وا  :أ ،ن اىلمننر إذا كننان حقيقننة مج الوجننوب فاع قننات الوجننوب مننن دمحم بننن إمساعينني كمننا هننو
()1
نرت هناا ا ع قنات
مق يى اىلمر فيه إ،راء ابجلهي  ،عذلن ،ن موافنق لدحكمنة مج عندل بينان منا ا ،

 ،ععدل القدد حال الفعي أمر آخر.
واثن هربربا  :أ ،ن اع قننات الوجننوب إذا حدنني جيننوك حيننوره حننال الفعنني عإن ي اكننن م عيا ناإ ظ نراإ إأ
عدل عجوب ية الوجه  ،لكن اح مال ع وع القدد كا مج حماعر ماافاق ا كمنة  ،عاح منال عدنم
اعمال بعدل الو وع اقال مثده مج اح مال عدل ا ح ياج إأ الوانوء منن اةناي ليدنزل خن البينان ،
عاجلواب اجلواب.
أتواننل .فننإ ،ن ا قيقننة إذا
واثلثهربربا  :أ ،ن اىلمننر لننو كننان لدوجننوب ةننا وسننب ننول ابننن بزاننع  :فننإن ي ،
حتققننت أعننين إراتق الوجننوب عجننه لدس ن ال  ،عاح مننال أن اكننون الس ن ال لنندفع شننوب ا رتينناب
كرر اىلمر مج العامن.
ااكي ب ،
ع د اظن أ ،ن هاا اخلرب ابلد لنة عدنى أ ،ن اىلمنر لنيحم لدوجنوب مج عنر الانارع أ نرب مانه ت لنةإ
عد ننى الوج ننوب ، ،ن ن أ ننه خين ن دج الان ن حيائ ننا أبن اىلم ننر ،إم ننا لالسن ن حباب أع ه ننو ما ننا ب ننن
أتوانل .فائندق فينه  ،عإن
اىلعل فالس ال بقوله  :دت  :فنإن ي ،
الوجوب عا س حباب  ،فإن كان ،
كان الثاين ي حتدي الفائدق من اجلواب  ،إذ خيرج عن اع ال.
عاح مال اس فاتق مطدق الرجحان من اةاا فيعمي به كما ظاه

__________________
( )1ليحم مج « رض ».
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الوالد مج اىلُصول ( )1ع،ن ه منن اىلُصنولين خيدنو منن ،مني مج ظنري القاصنر  ،ىل ،ن اىلحكنال
الاننرعية ماحدننرق مج اخلمسننة  ،عمطدننق الرجحننان إن أُرانند بننه مننن ،ن فدنني فننال تكديننف بننه  ،عمننع
الفدي بُ ،د من العدم به  ،إذ ال كديف فرع العدم اب كم  ،عمنع اع نال عدنم  ،فاعتينان مبطدنق
الرجحان عدى أن اكون حكماإ  ،عااح كما ذكرته مج حمده.
ع خيفى أ ،ن فائدق هاا الكالل هاا  ،ظاهرق  ،لكن ذكرهتا ابلعارض لدفع ا ح مال.
عحيائ ننا ف نناخلرب اةبح ننو عا ننه اة ي ننمن ىلم ننر ( )2دمحم ب ننن إمساعي نني ح م نني أن اك ننون فه ننم ما ننه
ا س حباب  ،عإعاتق الس ال مج الساة الثا ية عدى تقدار ا سن حباب جواهبنا كناجلواب عدنى تقندار

أتوال  ،أ نرب إأ إراتق ا سن حباب
الوجوب حاع الاعي ابلاعي  ، ،أ ،ن وله مج الس ال  :فإن ي ،
 ،عفائدته عإن خفيت  ،إ  ،أ ،ن اح مال إراتق تفع ا رتياب مج ا سن حباب كنن علنه نرب ابلاسنبة
إأ إراتق الوجوب.
عهبنناا اظهننر عجننه ظننر مج كننالل شننيخاا البهننائا سنندمه هللا ن ( )3كمننا اعدننم بدننحيح ال ،لمنني ،
عتوايح ا ال مج حاشية ال هااب.
،أمننا مننا ذكننره العال،مننة  :مننن أ ،ن النراعي إذا رع ا نندامل اترق مننع كايتق عاترق بنندعما  ،عمنني عدننى
تد الزايتق إن ي تكن م  ،ق عاكون مبازلة الرعاا ن (.)4

__________________
( )1معاي الدان .41 :
( )2مج « رض »  :ىلمن.
( )3اة قدل مج ص .61
( )4اةا هى .32 : 1
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داا فيه كالل أاياإ مج ا اشية  ،عالقدر اةطدوب ذكره هاا ما دااه.
،ن أ ننه ابقننى شنناء ب ن ،د مننن ال ابيننه عدي نه  ،عهننو أ ،ن خننرب إسننحا بننن عمننار تين ،نمن أن الا ن
تل
ننال  « :لننيحم بانناء » عهننو ا انناعل ( )1فننا الا اسننة ع فننا الواننوء  ،فننإذا عاراننه مننا ،

عدى الواوء دي الافا مج خرب إسحا عدى الا اسة.
مج اىلخبن ننار  ،فإ ن ننه مسن ننا ( )2لن نندخول
عجوابن ننه اظهن ننر ابل لمن نني مج ذكن ننر ج ن نواب الا ن ن
ال خدننيص مج البنناب إذا أعطاهننا الانناظر حننق الاظننر  ،علننو ت ابل كد،ننف ي ا ن م ال خدننيص أايننا ،
كما هو عااح  ،عهللا اةوفق.
قال (: )3

وميكأ أ يكو االستحباب يف إعا الوضوء مأ املرب ي إ ّاربا يتوجربه إى مربأ ربرج منربه املرب ي بخربهو ب

ي ل على نلك :
ما وا

علي ابأ النعما ب عأ أيب سع املكا ي ب
بأ ابنأ الصفا ب عأ موسى بأ عمر ب عأ ّ

 :املرب ي ربرج مربأ الرجربل ب قربال  « :أ،رب ّ لربك ف ربه ،رب ّ ا؟ »
عأ أيب بصري قال  :قلربت أليب عبرب هللا
ضأ ب وإ خرج منك على
قال ب قلت  :نعم جعلت ف اس ب قال  :فقال  « :إ خرج منك على شهو فتو ّ
غري نلك فل س عل ك ف ه وضوء ».
الصربفا ب عربأ أ رب بربأ

يقطاب قال  :سألت أاب ابنأ

ب عربأ ابنربربأ بربأ علربي بربربأ يقطرباب ب عربأ أخ ربربه ابنرباب ب عربأ أب ربربه علربي بربربأ

__________________
( )1مج « رض »  :م ااعل.
( )2مج « ف »  :م ااع.
( )3مج « ت »  :وله.
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عأ امل ي أينقض الوضوء؟ قال  « :إ وا مأ شهو نقض ».

علي بأ ابنأ بأ اب ب عأ الكاولي قال  :سربألت أاب ابنربأ
الصفا ب عأ معاوية بأ ،ك م ب عأ ّ
وال ماه ».
عن اةاي؟ فقال  « :ما كان ماه باهوق ف ،

النن

األول  :موسى بن عمر  ،عالظاهر أ ،ه ابن ازاد الديقي  ،ىلن الراعي عاه سعد عهو مج مرتبنة
يف ّ
الدفار  ،عموسى  ،ثقة عدى منا ع فنت عدينه مج الرجنال ( ، )1عاح منال كو نه ابنن بزانع الثقنة بعيند
 ،ىلن الطراق إلينه عدنى منا مج الفهرسنت  :أدند بنن أيب عبند هللا  ،عنن عبند النردن بنن دنات  ،عانه
( )2؛ عدننى أن ا ح مننال افينند شننيئاإ بنندعن الظهننور  ،ميننافاإ إأ اش ن مال الطراننق عدننى أيب سننعيد
اىلعل منناكور مج الرجننال مهمننال ( ، )3عامسننه هاشننم ابننن حي،ننان  ،عأبننو بدن تكن ،نرر
عأيب بدن  ،فننإن ،

القول فيه (.)4

وامم الثاا  :عااح الساد.
والثال  :فيه معاعاة بنن حكنيم  ،ع ند عث،قنه الا اشنا ( ، )5ع نال الكانا  :إ ،نه فطحنا ( )6عابنن
رابع ثقة مج الا اشا ( .)0ع ،أما الكاهدا فالظاهر

__________________
( )1رجال الا اشا  ، 1705 / 475 :الفهرست .071 / 163 :
( )2الفهرست .015 / 164 :
( )3رجال الا اشا  ، 1161 / 436 :رجال الطوسا  ، 21 / 337 :الفهرست .155 / 117 :
( )4راجع ج  1ص .31 ، 03 02
( )5رجال الا اشا .1711 / 412 :
( )6رجال الكاا .1762 / 135 : 2
( )0رجال الا اشا .651 / 251 :
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أ ه عبد هللا بن ح كمنا ص ،نرف بنه العال،منة مج اخلالصنة ( ، )1عأييت ىلخينه إسنحا أايناإ  ،ععبند هللا
اس فات من الرجال مدحه (.)2
املنت :
مج اجلميع ظاهر الد لنة عدنى أن اةناي إذا خنرج بانهوق قن الوانوء  ،إ  ،أ ،نه سنيليت مج خنرب
ابن رابع اةرسي أن اةاي خيرج من الاهوق  ،عظاهره ا در مج ذل كما سيليت.
عمج كالل بع أهي الد ة  :اةاي ماء أبي ر يق لزج خينرج عاند شنهوق  ،بانهوق  ،ع تفنق
 ،ع اع ،قبه ف ور (.)3
ع د ،دماا أاياإ عن بع أ ،ن اةاي ما خيرج من الاكر عاد اع عا (.)4
عمج كالل بع أاياإ إن اةاي خيرج عقيب شهوق اجلماع عاةالعبة (.)5
عأ ننت خب ن أب ،ن مع ن الاننهوق اةنناكورق خيدننو مننن ،مننوض  ،عب قنندار حتقننق اةع ن فحدننول
اةنناي عننن شننهوق اوافقننه اخلننرب ا يت  ،عكننان عدننى الانني أن ح ،قننق ا ننال  ،عاىلخبننار اةبحننو
عاها صحيحها تال عدى أن

__________________
( )1خالصة العال،مة .31 / 171 :
( )2رجال الكاا  ، 142 ، 141 / 045 : 2رجنال الا اشنا  ، 157 / 221 :رجنال ابنن تاعت ، 111 / 125 :
خالصة العال،مة .31 / 171 :

( )3ي عثر عديه.
( )4اة قدل مج ص .50
( )5الدحاف  ، 2417 : 6جممع البحران .311 : 1
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لدماي حال ن سب اةفهول  ،إ  ،أ ،ه ابي لد وجيه إذا ي ا حقق اةاي من تعن الاهوق.
من إمكان أن اكنون ا سن حباب مج إعناتق الوانوء إذا كنان
إذا عرفت هاا فما اله الاي
اةنناي باننهوق  ،إن أرات بننه بيننان اجلمننع بننن اىلخبننار السننابقة  ،ففيننه  :أ ،ن ظنناهر خننرب إسننحا أ ،ن

اةاي لنيحم باناء  ،عكنال خنرب عابسنة ظنراإ إأ اعطنال  ،عمفنات خنرب دمحم بنن إمساعيني الوانوء
م ا،دق العمول مج اجلا بن.
من اةاي مطدقاإ  ،عذكر دة الا
عحيائا فا مي عدى اةاي ا اصي من الاهوق ح اج لامي ه إأ تكدف كائند  ،بني مج الظنن أ ،نه
اسدم من اةاا اة كما اعدم من مراجعة اىلخبار عإعطائها حق الاظر.
عحكننى العال،مننة مج اةخ د ننف عننن اب ننن اجلاينند أ ،ننه ننال  :إذا خ ننرج اةنناي عقي ننب شننهوق ق ن
اىلعل أ ن،نه ن،نا اعن ،نم بننه البدننو عحدنني ىلكثننر الاننا مج أكثننر
الواننوء  ،مث ننال العال،مننة  :لاننا عجننوه ، :
اىلع ننات  ،فدننو كننان و ي ناإ لوجننب أن اعدننم مننن النندان كمننا اعدننم ق ن البننول عال ننائط ( .)1عأطننال
ال وجيه مبا خيدو من ،مي  ،ع د ذكرته مج حاشية ال هااب.
عكال بقية الوجوه كاس دحاب ا ال  ،ىل ،ه بي خرعج اةاي م طهر فكال بعده.
عفي ننه  :أ ،ننه مع ننارض أب ،ن مق ي ننى ا ا ننة الا نرافة عج ننوب الوا ننوء عد ننى ك نني م ننن أرات القي ننال إأ
الدالق  ،فإذا خرج اة طهر مبا اتفق عديه بقا  ،ه  ،عماه من أما .

__________________
( )1اةخ دف .14 : 1
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عمثنني هنناا اقننال مج ا سن د ل ابلرجننوع إأ حكننم اىلصنني  ،ىل ن،نه بنني الاننرع اوجننب حكمناإ
فكال بعده  ،ىل ،ن اىلصي بقاء ما كان عدى ما كان.
وابجلملة  :فاىلعأ تر مثي هاا ا س د ل عالرجوع إأ اىلخبار عاد العامي هبا.
الامنة منن الوجنوب ا ا،نده
عم ة،ا كا ت اىلخبار دو منن معارانة أمكنن أن اقنال  :إ ،ن بنراءق ،
اىلخبار الوارتق بعدل الواوء  ،عس سمع بقية الكالل مج اةسللة بعد ذكر اىلخبار.
قال :

وال ي ي ل على أ و األخبا

ما أخ ا به الخ

عأ أ

مولة على االستحباب :

بأ

ب عأ أب ه ب عأ الصفا ب عأ أ

بأ

ابناب بأ سع ب عأ ابأ أيب عمري ب عأ غري وا ،مأ أصحابنا ب عأ أيب عب هللا

بأ ع نى ب عأ
قربال  « :لرب س

مس الفرج وال مأ املضاجعة وضوء ب وال
يف امل ي مأ الخهو ب وال مأ اننعاظ ب وال مأ ال عقبلة ب وال مأ ّ
يغنل منه الثوب وال اجلن ».

وهب ا االسنا عأ الصفا ب عأ اهل ثم بأ أيب منروق ( النه ي ) ( ، )1عن عدا بن ا سن ( )2الطاطري

 ،عننن ابننن رابع  ،عننن بع ن أصننحاباا  ،عننن أيب عبنند هللا
فلما اةين فهو الاي تساخا ( )4له العظال عافا
عالوذي ، ،
__________________
( )1أثب ااه من ا س بدار .371 / 13 : 1
( )2مج ا س بدار  : 371 / 13 : 1ا سن.

( )3مج ا س بدار  371 / 13 : 1كايتق  :عالوتي.
( )4مج ا س بدار  : 371 / 13 : 1اساخا.
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ننال  « :خيننرج مننن اعحدينني اةننين عاةنناي

() 3

وأما الو ي ( )1فهربو الرب ي ربرج
وأما امل ي فإنه رج مأ الخهو وال شيء ف ه ب ّ
منه اجلن وف ه الغعنل ب ّ
وأما الوني ( )2فهو ال ي رج مأ األ واء ( )3فال شيء ف ه ».
بع البول ب ّ

النن

اىلعل معدعت من الدحيح حىت عاد من اعمي مبراسيي ابن أيب عمن ظنراإ إأ ولنه  :عنن
مج ،
 ،عاحد  ،عفيه ،مي ظاهر.
عالع ننب مننن شننيخاا أ ن،نه ننال بعنند قدهننا مج اةنندار  :ع ايننر إرسنناهلا ىلن مج ولننه  :عننن

 ،ن عاحنند مننن أصننحابه  ،إشننعاراإ بثبننوت منندلوهلا عاننده ( .)4ف ننإن ثب ننوت اة نندلول عاننده اق ي ننا
عجنوب العمني عاند ،ن ه  ،علنو ت لنزل ثبنوت العمني عإن ي تنرت الرعاانة بدفن ، :ن عاحند  ،كمنا هنو
عااح.
ويف الثربرباا  :اهليننثم بننن أيب مسننرع ع نند تقنندل فيننه القننول ( )5؛ عالطنناطري ثقننة عا فن ،نا ؛ عابننن رابع
حم مي ىلن اكون الثقة عهو عدا بن ا سن بن رابع  ،ع ،ه عهو ا سن بنن رابع ععدنا بنن رابع
ب قدار اة اارق لعدا بن ا سن بن رابع  ،كما د افهم من رجال الاي ( ، )6عإن أمكنن ا حتنات ،
عفيه كالل  ،ععدى كي حال فا دامل اعيف ابعرسال.

__________________
( )1مج بع الاس  :الوذي.
( )2مج بع الاس  :الوتي.
( )3اىلتعاء  :ع تاء مبع اةرض  ،جممع البحران  ( 151 : 1تعا ).
( )4مدار اىلحكال .152 : 1
( )5راجع ج  1ص .311
( )6رجال الطوسا .67 / 314 :
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املنت :

اىلعل عنندل الواننوء مننن اةنناي عإن كننان باننهوق  ،عمعاراننة مننا تقنندل مننن اخلننرب الدننحيح
ظنناهر ،
عننن عدننا بننن اقطننن اق يننا إراتق فننا الوجننوب مج خننرب ابننن أيب عمن إن عمداننا بننه  ،لكننن ا ننال
 ،خفية.
تل مننن مع ننرب اىلخبنار عدننى أن اةنناي اناق الواننوء عدننى اعطنال مننا ع مننن تقييننده
عمنا ،
كرعااة كاد الاحال عدمحم بن مسدم عكرارق الدحيحة ا تينة ( « : )1إ ،نا هنو مبازلنة الاخامنة كني شناء

خرج ما [ بعد الواوء ] ( )2فإ ه من ا بائي ».
ع نند بكننن أن انرات ابلواننوء مج خننرب ابننن أيب عمن ا سن ا اء  ،فننال اعننارض خننرب ابننن اقطننن ،
عفيه بُعد  ،إ  ،أن أهي اخلال ااهبون إأ جناس ه ععجوب ا س ا اء ماه ( ، )3بني ذهنب بعينهم
() 4
نرت
إأ عجننوب ا،سنني يننع النناكر ماننه عإن ي ادننبه ماننه شنناء  ،عحيائننا رمبننا ننرب اخلننرب مننن الن ،
عديهم.

وأما امم الثاا  :فهو كما تر ذكر فيه ثالثة مج اع ال  ،عمج ال فديي كات رابعاإ.
ّ
() 5
عمج ال هننااب  « :عالننوذي » بعنند الننوتي  ،عرمبننا اظننن أ ن،نه الد نواب  ،إ  ،أ ،ن شننيخاا اق ،قننق

م كا دمحم أا،ده هللا ال مج فوائده عدى الك اب :
__________________

( )1مج ص .03
( )2ما بن اةعقوفن أافااه من اعس بدار .375 / 14 : 1
( )3ماهم اباا دامة مج اة ين عالارف الكب .114 : 1
( )4ماهم اباا دامة مج اة ين عالارف الكب .114 : 1
( )5ال هااب  ، 41 / 27 : 1الوسائي  201 : 1أبواب وا
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الواوء ب  12ف .6

ع الف ه مج البيان ةا تقدل رمبا ا يى خال الدواب.
عأ ننت إذا ،مد ننت اخل ننرب مج ال ه ننااب عمج الك نناب ت ننر أ ،ننه خيد ننو م ننن ش نناء كم ننا ذكرت ننه مج
حاشية ال هااب  ،عما ،دمااه من ت ل ه عدى حدر اةاي مج اخلارج من الاهوق هو الظاهر ماه.

عذكر الوتي ( )1من  ،تعرض إجيناب الوانوء ععدمنه ،ن عاانح الوجنه  ،علعد،نه اك فنى ابلافنا
مج بقية اىل سال  ،عفيه ما فيه.
اللغة :
نال مج الاهااننة  :الننوتي بسننكون النندال اعننين اةهمدنة عكسننرها عتاننداد الينناء  ،البدنني الدننزج النناي
() 2
لخران أ ،ن النوذي ابةع منة منا خينرج عقينب إ نزال اةنين
خيرج من الاكر بعد البول  .ع قي بع اة ،
( .)3عي أ ف عدى ملخاه.
قال :

قربربال  « :ةربربالث ربربرجأ مربربأ

فأمربربا مربربا وا ابنربربأ بربربأ بربربوب ب عربربأ ابربربأ سربربنا ب عربربأ أيب عبرب هللا
ّ
ان،ل ل ووي املين وف ه الغنل ب والو ي فمنه الوضوء ألنه رج مأ ير البول » قال  « :وامل ي ل س

ف ه وضوء وإ ّاا وو نألة ما رج مأ األنف ».
 « :عالننوتي فماننه الواننوء » حممننول عدننى أ ن،نه إذا ي اكننن نند اس ن ربأ مننن البننول عدننى مننا ذكننروه
قولربربه
عخرج ماه بعد ذل شاء عجب
__________________
( )1مج « ت » ع « ف »  :الوذي.
( )2الاهااة بن اىلث  ( 161 : 5الوتي ).
( )3اةسال .20 : 1
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عل ه إعا الوضوء ب ألنه يكربو مربأ بق ربة البربول ب وقرب نبّربه علربى نلربك بقولربه  « :ألنربه ربرج مربأ يربر

البول » إشا ً إى أ نلك إما بول أو الطه البول (.)1
وال ي يكخف عما نور :
ما وا

بأ أ

بربأ حيربىي ب عربأ يعقربوب بربأ يأيرب ب عربأ ابربأ أيب عمربري ب عربأ

عب امللك بأ عمرو ب عأ أيب عب هللا

ربل بربأ صربا ب عربأ

مج الرجي ابول مث اس ا ا مث جيد بعد ذل بدالإ  ،ال  « :إذا

ابل فخننرع مننا بننن اةقعنندق عاىلُ ثيننن ثننال من ،نرات ع،مننز مننا بياهمننا مث اسن ا ى فننإن سننال حننىت ابدننغ السننو فننال
اباج ».

النن
األول  ( :عااننح ) ( )2ىل ،ن الطراننق مج اةاننيخة إأ ا سننن بننن حمبننوب صننحيح فيمننا كننان مننن
يف ّ
ك ب ننه عمد ننافاته ( ، )3ع ،ه ننا ( ف ننالطراق حس ننن يبن نراهيم مج بعي ننها عص ننحيح مج آخ ننر  ،عحيائ ننا
ا حقننق لدانني طراننق صننحيح إأ ا سننن بننن حمبننوب مننن ،ن ك بننه عمدننافاته ) ( )4ع ،أمننا ابننن سنناان
فالظاهر
__________________
( )1مج ا س بدار  : 372 / 14 : 1بول.
( )2مج « ف » الدحة  ،عمج « ت »  :ظاهر صحيح مج الظاهر.
( )3خالصة العال،مة .206 :

( )4ما بن القوسن سا ط من « ت »  ،عفيها كايتق  :فما اله العال،مة مج اخلالصة منن أ ،ن الطرانق إأ ا سنن بنن حمبنوب
حسن  ،عإليه ،ا أخاه من ك به عمدنافاته صنحيح ، ،ن عاانح  ،ع ند تبعنه شنيخاا أا،نده هللا مج ك ناب الرجنال .عا اصني
أ ،ن الانني مج اةاننيخة ذكننر لدحسننن بننن حمب ننوب ثننال طننر  ،أحنندها حسننن  ،عال يه ننا صننحيح فيمننا أخنناه مننن ك ب ننه
عمدافاته  ،عاللثها ما رعاه عن ا سن بن حمبوب
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أ ،ه عبد هللا  ،ىل ،ه الراعي عن أيب عبد هللا كما اس فات من الرجال (.)1
والثاا  :فيه عبد اةد بن عمرع  ،عهو  ،معدول ال وثيق.
املنت :
اىلعل عجننوب الواننوء مننن الننوتي  ،عمعاراننه هاننا هننو اخلننرب اةرسنني  ،علننيحم فيننه ذكننر
ظنناهر ،
لدواننوء ع لعدمننه كمننا سننبق فيننه القننول  ،عرعااننة كانند الاننحال تنندل عدننى الننوذي اةع مننة  ،عحيائننا
فا مي اةاكور مج كالل الاي حمي ظر ابلاسبة إأ ما هاا من اىلخبار السابقة.
عم رمبا اس فات من الرعااة الثا ية أ ،ن الوتي ااق الواوء بعد ا سن رباء عإن أمكنن أن اقنال
ابح مال أن ارات فنا الا اسنة منن الرعاانة ظنراإ إأ عجنوت اةعنارض الندال عدنى عجنوب الوانوء مانه
اىلعل.
عاد الاي العامي ابخلرب ،
__________________
عا سن بن سعيد  ،عهو صحيح .عاح مال أن اقال  :إ ،ن هاا دنوص مبنا رعاه عنن ا سنن عا سنن  ،بعيند مج ال اانة ،
بي ال ااة عدل تو ف أحند مج مثني هناا .عنم  ،ند ذكرتنه اح منا إ مج طنر الفقينه ؛ ىل ،نه انرعي عنن اة عندتان مج الفقينه ،
ع ،أمننا مج مثنني هنناا الك نناب فدننم أ ننف عدننى رعااننة الانني عننن ا سننن بننن حمبننوب عا سننن بننن سننعيد معناإ .عننم  ،نند خي ن دج
شن  ،مج إفنناتق الانني الطراننق إأ ا سننن بننن حمبننوب عا سننن ؛ ىل ،ننه ننال  :عمننن دننة مننا ذكرتننه عننن ا سننن بننن حمبننوب
عا سننن  ،إأ آخننره  ،عظنناهر هنناا أ ،ن مننن دننة مننا ذكننره طراقننه إليننه مننا الننه فيح نناج أن اعدننم أ ،ن اخلننرب اةبحننو عاننه مننن
ذل اجلمدة  ،عالعدم بال  ،حاصي .عبكن اجلواب عن هاا أب ،ن مراته بيان الطرانق إأ ا سنن بنن حمبنوب اةناكور مج

دننة مننا رعاه مج الك نناب كمننا اق يننيه كالمننه مج ننع اةاننيخة علننو ننال ا ح مننال مج اجلمننع ي ان ،م تدننحيح طراقننه [ إأ ]
بدح ه اىلصحاب  ،عهو تليي عدى فهمهم من كالمه ما ذكروه  ،فدي ،لمي.
أدد بن دمحم بن ح عحنوه  ،ع د حكم ،
( )1رجال الا اشا  ، 551 / 214 :خالصة العال،مة .15 / 174 :
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عبكننن اجلنواب أب ،ن ظنناهر اخلننرب الثنناين عمننول عنندل اةبننا ق مننن جهننة الا اسننة ع ق ن الواننوء ،
لعي الاني لنو ن ،دل اخلنرب اةرسني عنن حرانز كنان أعأ لدنراح ه مج عندل قن
عا ا،ده اخلرب ا يت  ،ع ،
الواوء ف حقق اةعاراة.
إذا عرفننت هنناا فنناعدم أ ،ن مننا تيننماه اخلننرب الثنناين مننن كيفيننة ا س ن رباء خيدننو مننن إ ننال  ،فننإ ،ن
 « :ع،م ننز م ننا بياهم ننا » حم م نني ىلن اع ننوت الي ننم إأ اىلُ ثي ننن عا نرات مب ننا بياهم ننا اجل ننزء
ول ننه
اة دنني هبمننا مننن النناكر  ،عح منني أن اعننوت إأ اىلُ ثيننن عبقيننة النناكر  ،عح منني أن اعننوت إأ اةقعنندق
عاىلُ ثين  ،ف كون الواع مبع أع  ،عح مي اجلمع بن اىلمران ةا سيليت من تفس ال مز عاخلرع.
اللغة :

ندر ترانراإ اعنندا شننداداإ أع
تر الابننات ال ن ،
أترتننه  ،عالفننر تن ،
نف  ،عالاا ننة بدباهننا ،
ننال مج القننامو ، :
اعدعاإ سهالإ  ،عالعر سال  ،عفيه أايا ال ِ،د ،رق ابلكسر سيالن الدنب (.)1
ِ
عخيرطه  :ا زع الور ماه اج اااب (.)2
ع ال أاياإ  :خرع الا ر خيرطه ُ ،
عمج الاهااة  :ال مز  :العدر عالكبحم ابليد (.)3
عالسو ع سا عهو ما بن الكعب عالركبة.
__________________
( )1القامو اقيط  ( 21 : 2الدر ).
( )2القامو اقيط  ( 307 : 2خرع ).
( )3الاهااة بن اىلث  ( 315 : 3ال مز ).
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قال :

ويأي نلك ب ا ً :

عمأ أخرب عربأ أيب عبرب هللا
ما وا ابناب بأ سع ب عأ ا ب عأ ،ريأ ب ّ

ال ينقض الوضوء إ ّاا وو نألة املخا والبصاق » (.)1
وعنربربه ب عربربأ ربربا ب عربربأ ،ريربربأ ب قربربال  ، :رب ةين يرب الخربربحام و ا و

قربال  « :الربوني

بربربأ منربربلم ب عربربأ أيب عب رب هللا

أنّه قال  « :إ سال مأ نورس شي ء مأ م ي أو وني فال عغنله ب وال عقط الصربال ب وال عربنقض

له الوضوء ب إ ّاا وو نألة النخامة ب ول شيء خرج منك بع الوضوء فإنّه مأ اببا ل ».

فأما ما وا ابناب بأ سع ب عأ ابأ أيب عمربري قربال ، :رب ّ ةين يعقربوب بربأ يقطرباب ب قربال  :سربألت أاب
ّ
عأ الرجل مي ي ووو يف الصال مأ شهو أو مربأ غربري شربهو ب قربال  « :املرب ي منربه الوضربوء
ابنأ

».

قوله

 « :اةاي ماه الواوء » بكن دده عدى ال ع نب مانه  ،فكل ،نه ( )2منن شنهرته عظهنوره مج تنر

واننل ماننه؟! عبكننن ( أن حمنني ) ( )3عدننى اننرب مننن ال قي،ننة  ،ىل ،ن ذل ن
إعنناتق الواننوء ماننه ننال  :هنناا شنناء اُ ،
ماهب أكثر العامة.
__________________
( )1مج ا س بدار  : 374 / 14 : 1البُزا .
( )2مج « ف »  :عكل ه.
( )3مج ا س بدار  : 376 / 15 : 1أن حنمده  ،عمج « رض »  :دده.
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النن

اىلعل مرسي ؛ عالثاين صحيح ؛ عكال الثالمل.
مج ،
املنت :

اىلعل أ ،ن الننوذي انناق الواننوء مطدقننا إ  ،أ ن،نه اقينند اب سن رباء  ،عرمبننا اقننال  :إ ،ن مننع
صنراح ،
عدل ا س رباء اكنون الناق مسن اداإ لدنوذي بني لدبنول  ،عمنا عسناه اقنال  :إ ،ن الفنرض اشن باهه.
بكن اجلواب عاه أبن اةرجع إأ حكم الاارع  ،عجيوك أن اكون اح مال البنول هانا موجبناإ لدوانوء
، ،ااة اىلمر ند اانكي ا نال ابلاسنبة إأ الطهنارق عحينمل ي ا حقنق البنول  ( ،منع ا شن باه (، ) )1
علزعل الواوء اس دزل الا اسة.
عرمبننا أمكننن اجل نواب أب ،ن ظنناهر اىلخبننار ال نوارتق مج ا س ن رباء اعطننا الا اسننة  ،بنني ابعنند أن
اقال  :إ ،ه اش باه مع عدل ا س رباء  ،كما اس فات منن اىلخبنار  ،عسنيليت إن شناء هللا الكنالل مج

ذل مج ابب اجلاابة (.)2
عمننا تيننماه اخلننرب الثنناين مننن ولننه
ابلواوء ا س رباء مع ا س ا اء.

 « :كنني شنناء خننرج ما ن بعنند الواننوء » .لعنني اة نرات

ع ،أما اخلرب الثالمل فال وجيه ب ال قية تكدف.
اللغة :

ال مج القامو  :ا ِبال مج الاكر عرع ها (.)3

__________________
( )1بدل ما بن القوسن مج « ف » ع « رض »  :عمع ا ش باه حت ،قق لدبول.
( )2أييت مج ص .221 215
( )3القامو اقيط  ( 364 : 3ا بي ).
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عمج ا بي اة ن  :أ ،ن ا بائي اب اء اةهمدة عالباء اةوحدق ارات هبا عرع مج الظهر (.)1

قال :

أخرب ا الخرب

مس اب ي
ابب ّ

عربربأ أيب القاسربم جعفربربر بربأ

ب عربربأ

الفضل بأ شانا ب عأ صفوا ب عربأ ابربأ منربكا ب عربأ

ابربأ يعقربربوب ب عربأ

بربربأ إمساع ربل ب عربربأ

ابلرب قربال  :سربألت أاب عبرب هللا

عربأ

الرجل يكو علربى طعهربر أيخرب مربأ أظفربا أو شربعر أيع رب الصربال ()2؟ قربال ( « : )3ال ب ولكربأ مينربح أسربه

ربإةم يأعمربربو أ ّ ف ربربه الوضربربوء ب فقربربال  « :إ خاصربربمووم فربربال ختاصربربمووم
وأظفربربا ابملربرباء » قربربال  :قلربربت  :فرب ّ

وقولوا  :وك ا الننّة ».

ابنربرباب بربربأ سربربع ب عربربأ ربربا بربربأ ع نربربى ب [ عربربأ ،ريربربأ ] ( )4ب عربربأ ا قربربال  :قلربربت أليب جعفربربر
وجيأ شا به وأيخ مأ شعر أسه وب ته ول ينقض نلك وضربوء ؟ فقربال  « :اي
 :الرجل يقلم أظفا
ّ

ول و ا سنّة والوضوء فريضة ب ول س شيء مأ الننّة ينقض الفريضة ب وإ ّ نلك ل أي عطهرياً ».
ا ّ
سع ب عأ أيوب بأ نو ب عأ صفوا بأ حيىي ب عأ سع بأ
__________________
( )1ا بي اة ن .35 :
( )2مج ا س بدار  : 370 / 15 : 1الواوء.
( )3مج ا س بدار  : 370 / 15 : 1فقال.
( )4ما بن اةعقوفن أثب ااه من ا س بدار .371 / 15 : 1
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عب هللا األعربرج قربال  :قلربت أليب عبرب هللا

 :آخرب مربأ أظفربا ي ومربأ شربا يب وأ،لرب أسربي أفأغتنربل؟

ضربأ؟ قربال  « :ال لرب س عل ربك وضربوء » قلربت  :فأمنربح
قال  « :ال ب ل س عل ربك غنربل » قلربت  :فأعو ّ

() 1

على أظفا ي ابملاء ()2؟ فقال  « :وو طهو ل س عل ك منح ».

النن
نلخران عهننو  :أ ،ن دمحم بننن إمساعينني
اىلعل تكننرر القننول فيننه  ،ععجنندت ا ن كالم ناإ لننبع اة ن ،
مج ،
هناا ابنن بزانع  ،ع ند ص ،نرف بنه مج ال هنااب  ،ع ،أمنا كنالل ابنن تاعت  :إ ،ن مج لقناء الكدينين لنه ظنراإ مننن
جهننة ال ننارا  .فهننو جي،نند  ،لكننن ا س ن د ل بننه عدننى اعرسننال ععنندل صننحة الرعااننة اس ن د ل بافننا
اخلاص عدى فا العال  ،فإ ،ن طراق ال حمني عالرعاانة ااحدنر مج اةال ناق  ،عحيائنا فنال اعندل عنن
ظنناهر الكديننين فإ ننه رع عاننه أكثننر مننن أن اُعن ،د  ،عابعنند عننن العنندل مثدننه مج صننورق اعرسننال  ،عهننو
معدعت من ال دليحم اكات اظن مبثده ( .)3ا هى.
عأ ت إذا ،مدت تراه خيدو من ديط ، ،أما ما ذكره منن تدنراح الاني مج ال هنااب .صنحيح
 ،فق نند ع ننع ذل ن مج ك نناب ا نندعت  ،عال نناي فهم ننه م ننن الوال نند أ ،ننه اس ن ْنبق د ن ٍم م ننن الا نني ،
عالظاهر ذل  ،ىلن ابن بزاع ارعي عن ابن شاذان  ،بي ابن شاذان ارعي عاه.
عم مج ك اب الرعاة من الكامج اتفق ال دراح اببن بزاع ( ، )4عهاا

__________________
( )1مج « رض »  :أفلمسح.
( )2مج ا س بدار  : 371 / 16 : 1اةاء.
( )3ي عثر عديه.
( )4الرعاة من الكامج .1 / 2 : 1
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اوجب الراب  ،إ  ،أ ،ن اح مال الوهم نائم  ،عاح منال رعاانة كني ماهمنا عنن ا خنر عإن أمكنن  ،إ ،
أ ،ن اةمارسة لألخبار تافيه.
ع ول القائي  :إن طراق ال حمي عالرعااة ااحدر مج اةال اق .حق  ،إ  ،أن إطنال الرعاانة منن
تعن ال دراح ابعجاكق خال ما عديه أهي ال حقيق مج الدرااة.
مث إن وله  :عابعد عن العدل مثده .ماا ىلعل الكالل كما خيفى عدى ذعي اىلفهال.
ع ،أما اخلربان ا خران فالساد فيهما عااح.
املنت :

اىلعل ظ نناهر مج مس ننح ال نرأ عاىلظف ننار ابة نناء  ،عه ننو مطد ننق مج أن اىلخ ننا اب دا نند ع ،ن ه ،
مج ،
عسنيليت منن الاني دني منا تل عدنى اةسنح ابةنناء إذا كنان اب داند  ،لكنن سن عدم أن منا اندل عدننى
عع ن ،د منناهم
ذل ن
اقنناعل هنناا اخلننرب ليحمنني مطدقننه عدننى اةقينند  ،إ  ،أن اعننة مننن اىلصننحاب ا

الاي ا عالدي علعد،ه من كالل الاي مج  ،الك اب ، ،أما اس فاتته من كالمه هاا ففينه منا فينه
نص أظفناره اب داند أع أخنا منن شنعره أع حدنق أن بسنح اةوانع ابةنناء ،
نالوا  :إ ،نه اسن حب ةنن ،
عاس ن ادعا إأ اخل نربان ا تيننن ( ، )1عهنناا اخلننرب لننه ننوع اع بننار  ،بنني هننو معنندعت مننن الدننحيح عانند
بع (.)2
ع د دماا أ ،ن مرتبة دمحم بن إمساعيي تقدر عن مرتبة ( )3ابن

__________________
( )1حكاه عاهم مج معاي الفقه .307 :
( )2معاي الفقه .301 :
( )3ليحم مج « ف ».
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الوليد عأارابه ( )1من الايور اقكول بدحة ا دامل اةا مي عدى أحندهم  ،عحيائنا اا نرب النوهن
ا اصي مج اخلربان ا تين من جهة رجاهلما عاد من اعمي ابةوثق ، ،ااة اىلمر أن فينه اعطنال
ايننر اب نال  ،ىلن اة بناتر إراتق اىلخننا اب داند  ،عااينا إليننه عندل ظهنور ائنني
 ،علعني ذلن
اب س حباب مج  ،ا داد.
تل لفن السناة مج هناا ا ندامل
مث اخلرب الثالمل الدحيح ادل عدنى عندل عجنوب اةسنح  ،عرمبنا ،
عديه أاياإ ظاهراإ عإن أمكن اةاا اة مج ذل أبن السا،ة تطدق عدى ما ا ااعل الواجب.
 « :إن خاصننموكم فننال اصننموهم » .خيدننو مننن إ ننال ،
عمننا تينماه اخلننرب ( مننن ولننه
فإ ،ن الظاهر من اىلمر بقول  « :هكاا السنا،ة » أ ،نه بنُ ،د فينه ) ( )2منن اةخاصنمة  ،حينمل إن أهني
اخلننال انناهبون إأ الواننوء  ،عاة بنناتر مننن ننول  « :هكنناا السنا،ة » أ ن،نه إشننارق إأ اةسننح ابةنناء ،
عحيائ ننا فاةخالف ننة ع ق ننات أه نني اخل ننال كم ننة  ،إ  ،أن اق ننال  :إن اةن نرات بع نندل اةخاص ننمة أن
الواننوء  ،بنني ول نوا  :الس نا،ة مج اةسننح ابةنناء الب ننة .عهللا تعنناأ أعدننم مبقاصنند

تدن ،نرحوا بعنندل ق ن
أعليائه.
تيماه اخلنرب الثناين منن أ ،نه  « :لنيحم شناء منن السنا،ة اناق الفراينة » عاانح ؛ ،أمنا كايتق
عما ،
فدعي اةرات هبا كايتق الثواب  ،عإراتق ال طه الزائد نوع منن ال ،نوك  ،عالظناهر منن انم «
ال طه
،

ليزاده » العوت إأ الواوء  ،عح مي العوت إأ اةكد،ف  ،عفيه ما فيه.
عما تيماه اخلرب الثالمل من فا اةسح سب ظاهره ااامج اخلرب
__________________
( )1راجع ص .30
( )2ما بن القوسن ليحم مج « رض ».
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اىلعل  ،فكان عدى الاني أن ااب،نه عدنى ذلن ،عدنه منن اىلخبنار اةعارانة  ،عاجلمنع أب ،ن اةنرات فنا
،
() 1
اىلعل عدى ا س حباب.
اةسح عدى سبيي الوجوب  ،عهباا ا يح دي اخلرب ،
اللغة :

ال ابن اىلث مج أحكال اىلحكال لارف حدامل سيد اىلول  :تقديم اىلظفنار طنع منا طنال عنن
الدحننم ماهننا  ،اقننال  :د،ننم أظفنناره تقديمناإ  ،اةعننرع فيننه ال اننداد  ،عالقالمننة مننا اقطننع مننن الظفننر ،
ننال  :عمج ذل ن معايننان  :أحنندمها  :حتسننن اهليئننة عإكالننة القباحننة مج طننول اىلظفننار .عالثنناين  :أ ن،نه

أ رب إأ حتديي الطهارق الارعية عدى أكمي الوجوه  ،ةا عساه حدي حت ها منن الوسن اةنا ع منن
عصول اةاء إأ البارق .ا هى.
عرمبننا كننان مج اةعن الثنناين ت لننة عدننى أ ،ن اةنرات بنزايتق ال طهن مج خننرب كرارق ا قيقننة  ،لكننن هنناا
اةعن خي ن ص ابلسننبق عدننى الواننوء  ،أع اقننال  :إ ،ن الننزايتق لدواننوء الالحننق  ،ع نند ا ماننى ال عدينني
لداننعر با ننوع تقراننب ، :إمننا أبن اننزعل يكال ننه الوس ن الكننائن حت ننه  ،أع ادنني اةنناء إأ البا ننرق .عمج
حساهُ (.)2
جزاإ ،
جز الاعر ،
القامو ، :
عجزه، .
قال :

بأ أ

فأما ما وا
ّ
عما الناابطي ب عأ
ب عأ ّ

بأ حيىي ب عأ أ

بأ ابنأ ب عأ عمرو بأ سع ب عأ مص ق بأ ص قة

__________________
( )1مج « رض »  :ات،يح.

( )2القامو اقيط  ( 105 : 2جز ).
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أيب عب هللا

إ ّاا نلك يف اب ي ».
قوله

قال  :الرجل يقريب مأ شعر أبسنانه مينحه ابملاء قبل أ يصلي؟ قربال  « :ال أب

 « :إ ّاا نلك يف اب ي » مول على ضرب مأ االستحباب و انجياب.

ضربال ب عربأ عمربرو بربأ سربع
بربأ أ رب بربأ حيربىي ب عربأ أ رب بربأ ابنربأ ابربأ علربي بربأ ف ّ

وأما مربا وا
ّ
عمربربا بربأ موسربربى ب عربأ أيب عبرب هللا
املرب ا ين ب عربأ مصرب ق بربأ صرب قة ب عربأ ّ

 « :يف الرجربل إنا قرب ّ
جأ مأ شعر أو ،ل قفا فإ عل ه أ مينحه ابملاء قبربل أ يصربلّي » عسربئل فربإ صربلّى
أظفا ابب ي أو ّ
وأل مينح مأ نلك ابملاء؟ قال  « :يع الصال أل اب ي ّنس » وقال  « :أل اب ي لبا أوربل النربا
ب وال و لبا أول اجلنّة ».

فالوجربربه يف و رب ا امم رب أ حنملربربه علربربى ضربربرب مربربأ االسربربتحباب و انجيربرباب ب ألنربربه خ رب شربربان ربربالف

لألخبا ولها ( ، )1عما جيري هاا ا ر

النن

اعمي عديه عدى ما بي،نا،اه.

مج اخلربان موثق.
املنت :

األول  :اس فات من وله  « :إ ،ا ذلن مج ا داند » اةسنح ابةناء  ،ع ولنه  « :أب » عإن
يف ّ
اح مي أ ،ه أب مبسحه ابةاء  ،إ  ،أ ،ن وله  « :إ ،ا

__________________

( )1مج ا س بدار  : 311 / 16 : 1الكث ق.
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اعن أ ،ن اةرات أب بعدل اةسح.
ذل مج ا داد » ،
عما عساه اقال  :إ ،ن اح مال إراتق لزعل اةسح ابةاء مج ا داد  ،عمج ،ن ه لنيحم بنالكل .كنن ،
إ  ،أ ،ه مدفوع مبالحظة اىلخبار.

عرمبننا اح منني أن تعننوت اعشننارق إأ البننل أع إأ اةسننح  ،عاة ن ل ( )1عاحنند بعنند تنندب،ر اىلخبننار ،
عإن أمكن ال اار مج ا ع بار.
وأما امم الثاا  :فإعاتق الدالق فيه ها اقمولنة عدنى ا سن حباب مج الظناهر منن توجينه الاني
ّ
 ،عح مي إراتق ا سن حباب مج اةسنح ابةناء  ،عادفعنه أ ،ن الاني عجنه لفر نه بنن ا نداثن حيائنا

اىلعل كال .
 ،ع وله مج الثاين  :إ ،ه شاذ .،بي ،
فربربإ قلربربت  :الانناعذ مج كننالل الانني راجننع إأ اعجينناب  ،حيننمل ي اقنني بننه أحنند عدننى مننا اظهننر
من اىلصحاب  ،إأ ا س حباب  ،فإ ،ن القائي به موجوت  ،عالاي معا به.

اىلعل عالثنناين  ،فننإ ،ن فننا اعجينناب منناكور فيهمننا  ،عكننون الانني ننائالإ
قلربربت  :هنناا ماننا بننن ،
اب س حباب  ،معدول منن هناا الك ناب  ،فنإ ،ن ا كنم مباهبنه فينه خيدنو منن ،مني كمنا اعدنم منن
تدب،ره مج موااع.
قنني القننول اب س ن حباب عننن الانني ( )2عأ ،ن الظنناهر كو ننه مننن  ،ن
ع نند ن ،دماا عننن الوالنند
الك نناب  ،ىل ننه قنني بعنند ذل ن
ا س حباب عن الاي .

ننول الانني مج ا س بدننار أب ،ن اخلننرب شنناذ ، ،عحكننى ا منني عدننى

__________________
( )1مج « رض »  :عا ال.
( )2راجع ص .16
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خيدننو منن ،منني  ،ىل ،نه ( )1ننال بعنند ذكنر اخلننرب الثنناين :
عمج ظنري القاصننر أن كنالل الوالنند
إ ،ننه ننص مج حدننول ال ا ننيحم مبال نناق ا دانند  ،ع نند ننال الانني مج ا س بدننار  :إ ،ننه خننرب شنناذ
الف لألخبار الكث ق  ،ع ال  :عما جيري هاا ا ر اعمي عديه  ،عذكنر بني ذلن  :أ ،ن الوجنه
دده عدى ارب من ا س حباب .ا هى.
عأ ننت إذا ،مدننت مننا ذكننروه سننابقاإ تعدننم أ ،ن كننالل الانني ظنناهره العننوت إأ إعنناتق الدننالق  ،عننم
ا وجنه عدنى الاني أ ،ن شناعذ اخلنرب إن كنان مننن جهنة جناسنة ا داند فال لعاني اب سن حباب كننن ،
عارات ابلا اسة منا خينالف ا سن حباب  ،عتنر العمني بنه حيائنا عجنه لنه ؛ عإن كنان منن جهنة

اةسح ابةاء عأ ،ن الالكل من جناس ه ا،سني اةوانع فا سن حباب اوافنق ذلن ؛ عإن كنان منن جهنة
أ ،ن ا دا نند إذا ك ننان جنسن ناإ اد ننزل ما ننه ال ا ننيحم إ  ،م ننع الرطوب ننة عاخل ننرب مطد ننق  ،فه ننو عإن أمك ننن
توجيه ننه  ،إ  ،أ ،ن ا سن ن حباب عد ننى اعط ننال أاين ناإ ما ننكي  ،ىل ،ن م ننع الرطوب ننة عج ننه لالك ف نناء
ابةسح  ،فإطال الاي ا مي عدى ا س حباب منع شناعذ اخلنرب خيدنو منن ظنر  ،فياب نا ،مني
حري ابل ،لمي ال ال  ،إ  ،أن من اعمي ابةوثق مج راحة من بع هاا.
اةقال فإ ،ه ،
قال :

ابب شرب ألبا البقر وانبل وغري ا
أخ ا الخ

عأ أ

بأ

ب عأ أب ه ب عأ

__________________
( )1مج « رض »  :إ  ،أ ه.
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ابناب بأ ابنأ بأ أاب ب عأ ابناب بأ سع ب عأ النضر ب عأ وخام بأ ساأل ب عأ سل ما بأ

خال قال  :سألت أاب عب هللا

ضأ منه ».
وبومها؟ قال  « :ال يتو ّ
فأمربربا مربربا وا
ّ
مص ق بأ ص قة ب عأ عما

ضأ مأ الطعام أو شرب اللنب ألبا انبل والبقر والغنم وأبواهلا
ول يتو ّ

بربربأ علربربي بربربأ بربربوب ب عربربأ أ رب بربربأ ابنربربأ ابربربأ علربربي ب عربربأ عمربربرو بربربأ سربربع ب عربربأ
( )1الناابطي قال  :سألت أاب عب هللا

ضأ أول بماً أو
عأ جل عو ّ

() 2
ربل ،ربربىت يغنربربل يرب
مسنرباً وربربل لربربه أ يصربلّي مربربأ غربربري أ يغنربربل يرب ؟ قربربال  « :نعربربم ب وإ وربربا لبنرباً أل يصرب ّ

ويتمضمض ب ووا سول هللا

،ىت يغنل ي ويتمضمض ».

ربل
يصلي وق أول اللحم مأ غري أ يغنل ي ب وإ وا لبنرباً أل يص ّ

مربربا يتضربربمأ ورب ا اممرب مربربأ األمربربر بغنربربل ال رب يأ واملضمضربربة واالستنخربرباق ملربربأ شربربرب اللربربنب مربربول علربربى

األول.
االستحباب و الفريب وانجياب ب اللة امم
ّ

النن

األول  :د تقدل القول فيه عا رتياب مج سديمان بنن خالند ( ، )3إ  ،أ ،نه معندعت منن الدنحيح
يف ّ
لخران (.)4
عاد اة ،
__________________

( )1مج ا س بدار  313 / 16 : 1اوجد  :بن موسى  ،عهو كايتق مج « ج ».
( )2مج الاس  :لنب  ،عما أثب ااه من ا س بدار .313 / 10 : 1
( )3راجع ج .301 116 ، 115 ، 07 ، 43 41 : 1
( )4ا ظر اةخ دف  111 : 1عاةدار .374 : 1
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وأما الثاا  :فموثق.
ّ
املنت :

اىلعل كما تر ظاهر مج فا الواوء  ،عاة عار من الواوء هو الارعا.
مج ،

عاخلرب الثاين د تي ،نمن عندل ا،سني اليند منن أكني الدحنم  ،ففنا الظناهر ماافناق  ،ع ا،سني اليند
كل ،ننه فه ننم م ننن
اىلعل اة ي ننمن لاف ننا الوا ننوء  ،إ  ،أ ،ن الا نني
م ننن الد نننب عاةيمي ننة اا ننامج ،
الواوء ا،سي اليد ل حقق ( )1اةاافاق.
ع ابعد توجيه اةاافناق أب ،ن اخلنرب الثناين إذا تي ،نمن عندل ا،سني اليند منن أكني الدحنم فقند اسن فيد
ماه عدل الواوء الارعا  ،إ  ،أ ،ن ظر الاي ليحم فيه مالحظة هاا  ،كما اعدم من كالمه.
اىلعل مقيد  ،عتفعه  ،خفا.
ع د اظن أ ،ن الدحم مج اخلرب الثاين مطدق عمج ،
خدو اخلرب عاه.
،أما ا س ااا فال أتري الوجه مج ذكر الاي له مع ،
مث الاي مج س اعس بدار الي رأا ها  « :أع مسااإ » عمج ال هااب  « :أع مسكاإ » (.)2

__________________
( )1مج « رض »  :ل حقق.
( )2ال هااب  ، 1733 / 357 : 1الوسائي  217 : 1أبواب وا
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الواوء ب  15ف .4

قال :

أبواب األغنال املفروضات واملننو ت
ابب وجوب غنل اجلنابة واب ض واالستحاضة والنفا
عأ أ

أخ ا الخ

بأ

ومس األموات ]
[ ّ

() 1

ب عأ أب ه ب عأ سع ابأ عب هللا ب عأ أ

عربربأ علربربي بربربأ ابكربربم ب عربربأ سرب ف بربربأ عمربربري ب عربربأ أيب بكربربر ب قربربال سربربألت أاب جعفربربر

() 2
ضأ وضوء الصال
أجنبت؟ قال  « :اغنل وف ك وفرجك وعو ّ

عنه ب عأ أ

بأ

ب عأ أب ه ب عأ

بأ حيىي ب عأ

اغتنل ».

بأ

بأ ع نى ب

و ربربف أصربربن إنا

بأ علي بأ بوب ب عربأ أ رب بربأ

ب عأ ابناب بأ سع ب عأ عثما بأ ع نى ب عأ مساعة قال  :قال أبو عب هللا

، « :سي اجلاابة

عاجننب  ،ع،سنني ا ننائ إذا طا ُهننرت عاجننب  ،ع،سنني اةس حااننة عاجننب إذا اح اننت ابلكرسننف ف نناك ال ندل
الكرسننف فعديهننا ال سنني لكنني صننالتن علدف ننر ،سنني  ،فننإن ي جيننز النندل الكرسننف فعديهننا ال سنني لكنني اننول من ،نرق
محم ( )3مي اإ عاجب ».
عالواوء لكي صالق  ،ع،سي الافساء عاجب  ،ع،سي اةيت عاجب  ،ع،سي من ،

النن

اىلعل ليحم فيه من ا و ف ( )4مج شل ه إ  ،أاب بكر  ،فإ ،ه ا يرما ،
مج ،

__________________
( )1ما بن اةعقوفن أثب ااه من ا س بدار .10 : 1
( )2مج سخة من ا س بدار  : 314 / 10 : 1ادا .
( )3مج « ف » ع « ت »  :ا ،اسي.
( )4مج « رض »  :تو ف.
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عهو جمهول ا ال  ،لاكره مج الرجال من  ،مدف ع توثيق (.)1
ع ننول شننيخاا بعنندل ثبننوت إبا ننه ( .)2ادفعننه بع ن اىلخبننار اةرعاننة مج شننل ه كمننا اعدننم مننن
ك اب شيخاا اق ،قق م كا دمحم أا،ده هللا مج الرجال (.)3

 ،ن أ ن،نه اتفننق فيننه شنناء أب ابل ابيننه عديننه  ،عهننو أ ،ن العال،مننة مج اخلالصننة ننال مج تر ننه :
نحم مننن مننات
عرع اعننين الكاننا عاننه حننداثن  :أ ،ن جعفننر ابننن دمحم
ننال  « :إ ،ن الاننار لن ،
عهو اقول هباا اىلمر » (.)4
عُقنني عننن ج ن ،دي أ ن،نه ننال مج فوائننده عدننى اخلالصننة  :إ ،ن مج طراننق ا ننداثن الو ،شنناء  ،عننن

الكاا الرعاا ن  ،عمها :
أبيه  ،عن خاله عمرع بن إليا  ،عحاهلما جمهول ( )5؛ عنا اقي عن
،
ح نندثين دمحم ب ننن مس ننعوت  ،ننال  :ح نندثين عب نند هللا ب ننن دمحم ب ننن خال نند الطيالس ننا ننال  :ح نندثين
عمننن اثننق بننه ( )6اعننين أ ُ،مننة عننن خالننه ننال  :اقننال لننه  :عمننرع بننن إليننا ننال  :تخدننت أو
الو ،شنناء ، ،

عأيب إلي ننا ب ننن عم ننرع عد ننى أيب بك ننر ا ي ننرما عه ننو جي ننوت بافس ننه ننال  :اي عم ننرع ليس ننت بس نناعة
نحم الاننار مننن مننات عهننو اقننول هبنناا
الكنناب اشننهد عدننى جعفننر بننن دمحم ،
أين مسع ننه اقننول  « :لن ،
اىلمر ».
عا نندامل ا خننر عننن عبنند هللا بننن دمحم بننن خالنند ننال  :حنندثين ا سننن ابننن باننت إليننا ننال :
ح ،دثين خاج عمرع بن إليا  ،عذكر ا دامل (.)0
__________________

( )1خالصة العال،مة .31 / 201 :
( )2ا ظر اةدار  ، 11 : 3عفيه  :ععدل ثبوت توثيق أيب بكر ا يرما.
( )3ماهج اةقال  ، 217 :عفيه  :أبو بكر اخليرما.
( )4خالصة العال،مة .36 / 117 :
( )5حكاه عاه مج ماهج اةقال  ، 217 :عفيه  :عن ،امه  ،بدل عن أبينه عهنو مج حواشنا الانهيد الثناين عدنى اخلالصنة :
 ( 11طوع ).
عمن ااواه.
( )6مج « ف » عماهج اةقال ، : 217 :
( )0ماهج اةقال  ، 217 :عالكاا .017 ، 011 / 016 : 2
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عالنناي عجدتننه أ ،ن الكننالل موهننول ، :أمننا كننالل ج ن ،دي فننإ ،ن فيننه الو ،شنناء  ،عننن أبيننه  ،عاخلننرب
اىلعل مج سخة مع ربق  :حدثين الو ،شاء  ،عمن اثنق بنه  ،اعنين بنه عنن خالنه  ،اقنال لنه  :عمنرع بنن
،
إليننا  ،عالظنناهر حيائننا صننحة ا نندامل  ( ،عدننى تقنندار توثيننق الو ،شنناء  ،ععمننرع بننن إليننا ثقننة ،

ع وله  :عمن اثق بنه  ،راانة عدنى ذلن  ،عاخلنرب الثناين أعندل شناهد عدنى ال عينن  ،ععدنى هناا فنال
حاجنة إأ أن اقننال  )1( ) :إ ،ن عمننرع بننن إليننا عإن كنان مانناكاإ بننن ثقننة عجمهننول ( ، )2إ  ،أ ،ن ولننه
 :عمن اثق به رااة عدى أ ،ه الثقة.
عمنن اثنق بنه  ،عاب ،نن ذلن
ع ول ج ،دي  :عنن أبينه .موهنول أايناإ  ،بني هنو تدنحيف ولنه ،
عدا الو ،شاء.
أ ،ن عمرع بن إليا خال ا سن بن ،
( عم مج الكاا نوع اانطراب ىل ،نه قني مج ا سنن بنن عدنا الو ،شناء أ ،نه رع عنن جن ،ده إلينا
ال  :ةا حيرته الوفاق ال لانا  :أشنهدعا عد ،نا عليسنت بسناعة الكناب السناعة مسعنت أاب عبند هللا
،
() 3
مسننه الاننار » إأ آخننره  .عمج تر ننة أيب
اقننول  « :عهللا بننوت عبنند حن ،
نب هللا عرس نوله ف ،
بكر ا يرما قي ما مسع ه  ،علع ،ي اجلمع كن ) (.)4
ععدى كي حال فالرعاا ان تفيدان مدحاإ بي تد ن عدى اعبان  ،ميافاإ إأ رعاانة منن الكنامج
تدل عدى ذل  ،قدها شيخاا أا،ده هللا مج ك ابه (.)5

ع ننال س ند،مه هللا مج فوائننده عدننى هنناا الك نناب  :ع ابعنند أن اكننون القنندف مج سننيف بننن عم ن ق
أعأ  ،إذ د يي فيه بكو ه عا فياإ  ،صرف به
__________________
( )1ما بن القوسن أثب ااه من « ت ».
( )2هدااة اقدثن .211 :
( )3ي عثر عديه مج الكاا علكن حكاه عاه الا اشا .17 / 31 :
( )4ما بن القوسن أثب ااه من « ت ».
( )5ماهج اةقال  217 :عهو مج الكامج .4 / 122 : 3
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الاهيد  ،عجزل به دمحم بن شهرآشوب .ا هى.
عمج الظن أ ،ن اىلصي دمحم بن شهرآشوب  ،عحاله  ،معدول.
،أم ننا م ننا ال ننه اب ننن تاعت مج الك ن  :م ننن أ ،ننه ثق ننة ( ، )1ق نالإ ع ننن الكا ننا  ،فالظ نناهر أ ،ننه عه ننم ،
عالع ب أ ،ه ي اوث،قه حال ذكر امسه  ،عابجلمدة فكالل ابن تاعت اددح لالع مات.
وأما الثاا  :ففيه عثمان بن عيسى ع د ،دماا ما فيه ،ا ا ين عن اععاتق (.)2
ّ
املنت :

اىلعل ظاهر مج فعي الواوء بي ال سي  ،عسيليت من الاي أ ،ه حممنول عدنى ا سن حباب ،
مج ،
عفينه كنالل أييت أايناإ  ،عاىلعأ ددنه عدنى ال قينة  ،عمنا النه شنيخاا اققنق ن أا،نده هللا ن  :منن ا مني
عدى ،سي اده من اةرفق كما ا سي لددالق خيدو من عجاهنة لنو ولنه  « :ا،سني كفين » إ ،
أ ،ن ال اداد ليحم ببعيد (.)3
عح مي أن ارات ابلواوء ا س ا اء  ،عاعطال عديه عا ع مج اىلخبار  ،عمج بعينها أايناإ ت لنة
نال  :سنلل ه عنن
عدى ا س ا اء بي ال سي كما سيليت مج خرب دمحم بن مسدم عنن أحندمها
،سي اجلاابة  ،ال  « :تبدأ بكفي مث ت سي فرج » ( )4ا دامل.
ع ااامج ما دااه وله  « :عاوء الدالق » ىل ،ن ا س ا اء د ايا إأ الدالق.

__________________

( )1رجال ابن تاعت .12 / 215 :
( )2راجع ج .03 01 : 1
( )3مج « ف »  :ابلبعيد.
( )4ال هااب  ، 365 / 132 : 1الوسائي  221 : 2أبواب اجلاابة ب  26ف .1
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، « :سي اجلاابة عاجب » ند اسن دل بنه عدنى أن ال سني عاجنب
وأما امم الثاا  :فقوله
ّ
لافس ننه  ،كم ننا ه ننو أح نند القن نولن  ،إ  ،أ ،ن اعط ننال مج بقي ننة اىل،س ننال م ننع اتع نناء الا ننهيد مج
حاشننية القواعنند عنندل اخلننال مج عجننوب  ،ن ،سنني اجلاابننة ل ن ه انندفع ا س ن د ل  ،عهنناه عبننارق
الاهيد :
،أما  ،ه أي ، ،سي اجلاابة من أ،سال اىلحياء فال خال مج عجوبه ل ن ه  ،كمنا خنال
مج عج ننوب ،س نني اةي ننت لافس ننه عإن تو ف ننت الد ننالق عدي ننه  ،ف ننإ ،ن ذل ن م ننن ابب الواج ننب اةرت ننب
كاتب الدفن عدى الدالق .ا هى.
وق يقال  :إ ،ن خرعج ، ،سني اجلاابنة ابع ناع خينرج ،سني اجلاابنة منع عندل اع ناع  ،فين م
ا س ن د ل ابخلننرب عدننى تقنندار سننالمة سنناده عفيننه ننمل ؛ إذ مننن اةس ن بعد ت نناار اىلحكننال مج خننرب
عاحد  ،إ  ،أ ،ن اىلمر سهي بعد عدل صالحية اخلرب لالس د ل.

عما تيماه اخلرب من أ ،ن « ،سي اةس حااة عاجنب إذا اح انت ابلكرسنف ف ناك الندل » .ند
اس دل به ب قدار الدنالحية لنال عدنى أ ،ن اة وسنطة ادزمهنا اىل،سنال الثالثنة كمنا اقولنه النبع
( ، )1بي عديها ،سي عاحد .عت ل ه عدى أ ،ن ال سي كني انول م ،نرق تانامج منا تل عدنى ،سني ال نداق
 ،إذ خيرج عن اعطال  ،ع ،ه إن ت مقيد  ،إ  ،أ ،ن عجوت منا ادندح لالسن د ل حمني كنالل كمنا

نلخران اةقينندان ( )2ب سنني الف ننر ث ناإ ذكرتننه مج حمدننه ،
سننيليت إن شنناء هللا .عدننى أ ،ن ج مج كننالل اة ن ،
علو أ ،ن ا دامل اةبحو عاه اددح لالع ااء به ىلعاحاا ا ال هاا  ،عم مج

__________________
( )1ا ظر اةقاعة  ، 56 :عالاهااة .21 :
( )2مج « رض »  :اة عبدان.
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اةحم (.)1
ا دامل ايد ةا تل عدى عجوب ،سي ،
قال :

بربربأ حيربربىي ب عربربأ

وهبرب ا االسربربنا عربربأ

بعض جاله ب عأ أيب عب هللا

بربربأ أ رب بربربأ حيربربىي ب عربربأ

بربربأ ع نربربى ب عربربأ يربربونس ب عربربأ

قال  « :الغنل يف سبعة عخر موطناً ب منها الفريب ةالث » فقلت :

() 2
مس ( )3م تاً والغنل ل ،رام ».
جعلت ف اس ما الفريب منها؟ قال  « :غنل اجلنابة وغنل مأ ّ

قولربربه

فضله.

أخ ا أ

ا ب عأ

 « :والغنربربل ل  ،ربرام » وإ أل يكربربأ عن رب
بأ عب و ب عربأ علربي بربأ

بربأ الربأبري ب عربأ علربي بربأ فضربال ب عربأ

بأ علي ابل ب عأ أيب عب هللا

وسألت أاب عب هللا

فرض رباً فمعنربربا أ ةوابربربه ةربربواب الفربربريب وفضربربله
بربأ عبرب هللا بربأ

قال  « :غنل ابرب ض واجلنابربة ( )4وا،رب » قربال :

عأ ابا ض عل ها غنل مثل غنل اجلن ()5؟ قال  « :نعم ».

وهب ا االسنا عأ ابأ فضال ( ، )6عن عدا بن أسباع  ،عن عمه اعقوب بن ساي اىلدر  ،عن أيب بد

 ،عن أيب عبد هللا

ال

__________________
( )1مج « رض »  :اةي،ت.
( )2مج « رض »  :فقال.
،سي.
( )3مج ا س بدار ، : 316 / 11 : 1
( )4مج ا س بدار  : 310 / 11 : 1اجلاابة عا ي .
( )5مج « رض »  :اجلاابة.
( )6مج ا س بدار  : 311 / 11 : 1عدا بن فيال.
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سألته أعل ها غنل مثل غنل اجلن ()1؟ قال  « :نعم » يعين ابا ض.

وق استوف نا ما يتعلرب بوجربوب ورب األغنربال يف وترباب رب ي األ،كربام ( ، )2عتكدمانا عدنى منا خينالف
ذل عدى ،ااة الارف  ، ،أ ،و ذكرو هاهاا الإ من اىلخبار مج ذل فيها كفااة إن شاء هللا تعاأ.

النن

األول  :فيه دمحم بن عيسى عن او حم  ،ع د تقدل القول فيه ( ، )3عفيه أاياإ اعرسال.
يف ّ
والثاا  :فيه من ذكروه سابقاإ مبا ا ين عن اععاتق.

عذكننرو أاي ناإ أن دمحم ب ننن عبنند هللا ب ننن كرارق رمبننا اس ن فيد مننن تر ننة ا سننن ب ننن عدن ،نا في ننال مج
الا اشننا مدحننه ( ، )4بنني ينني  :ابسن فاتق ال وثيننق ( )5أايناإ  ،ىل ،ن الا اشننا بعنند أن ذكننر حننداثاإ مج
فيننال ننال  :ع ننال ابننن تاعت اعننين دمحم بننن أدنند الثقننة مج لننال ا نندامل  :فنندخي عدن ،نا بننن
شننلن ابننن ،

أس ننباع ف ننلخربه دمحم ب ننن ا س ننن ب ننن اجله ننم اخل ننرب  ،ننال  :فل ب نني عد ن ،نا ب ننن أس ننباع ادوم ننه  ،ننال :
فننلخربت أدنند بننن ا سننن بننن عدن ،نا بننن فيننال بقننول دمحم بننن عبنند هللا اعننين ابننن كرارق فقننال  :حن ،نر
دمحم بن عبد هللا عدى أيب  ،ال  :عكان عهللا دمحم بن عبد هللا أصد عادي هل ة من أدد بن
__________________
( )1مج « رض »  :اجلاابة.
( )2ال هااب .173 : 1
( )3راجع ج  1ص .12 05
( )4رجال الا اشا .02 / 34 :
( )5ماهج اةقال .175 :
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ا سن  ،فإ ،ه رجي فااي تاِ،ن (.)1
عهاا الكالل من ابن تاعت الثقة  ،إ  ،أ ،ن مج اس فاتق ال وثيق ،مالإ.
،أما ما اله ج ،دي  :من أن دمحم بن عبد هللا جمهول ( .)2ففيه ظر بعد ما مسع ه.

فطحا.
ع ،أما عدا بن فيال فهو ثقة
،
أين أفننرتت لننه
والثالرب  :نند تقنندل القننول مج رجالننه ، ،ن أ ،و أمهداننا القننول مج أيب بدن ظنراإ إأ ،
تفديالإ مج بع ما ع ه مج الرجال.
عالاي ااب ا بيا ه هاا أ ،ن الرجي اةاكور مج ك ب الرجال ماا بن اعة.
منهم  :أبو بد ليمل اةراتي الثقة اعماما (.)3
() 4
ناي عدنى منا مج اخلالصنة
ومنهم  :أبنو بدن اوسنف بنن ا نر منن أصنحاب البنا ر
،ب ،
عك اب الاي مج الرجال ( ، )5عمج بع س الكاا أبو در ابلاون (.)6

ومربربنهم  :أبننو بدن عبنند هللا بننن دمحم اىلسنندي عهننو مج الكاننا منناكور ( ، )0ع قدننه ابننن تاعت عننن
(، ) 1
رجال الاي فيمن رع عن البا ر
__________________
( )1رجال الا اشا .02 / 34 :
( )2حواشا الاهيد الثاين عدى اخلالصة  ( 5 :طوع ).
( )3خالصة العال،مة .130 :
( )4هدااة اقدثن  ، 202 :عفيه  :اوسف بن ا ار .

( )5خالصة العال،مة  ، 1 / 265 :رجال الطوسا .10 / 141 :
( )6رجال الكاا  ، 611 : 2إ  ،أ ،ن فيه  :أبو در بن اوسف بن ا ار باي.
( )0رجال الكاا .471 : 1
( )1رجال ابن تاعت .1 / 214 :
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عالاي اق ينيه الاظنر أ ،نه موهنول منن الكانا عاخ ينار الاني لنه  ،ىل ،نه نال  :مج أيب بدن عبند هللا
بن دمحم اىلسدي  ،عذكر رعاا ن تعدق هلما به.
ومربنهم  :أبننو بدن حن بننن القاسنم اىلسنندي عهننو ثقننة كمننا ذكنره الا اشننا  ،ننال  :ع ينني  :أبننو
 ،ع ينني  :ح ن بننن أيب القاسننم  ،عاسننم أيب القاسننم
دمحم  ،رع عننن أيب جعفننر عأيب عبنند هللا
( .) 1
إسحا  ،عرع عن أيب ا سن موسى
عالاي مج الفهرست ال  :ح بن القاسم اك أاب بد (.)2
من ك ابه ال  :ح بن أيب القاسم اكن أاب بدن مكفنو  ،عاسنم أيب
عمج رجال البا ر
القاسم إسحا (.)3
ننال  :ح ن بننن القاسننم أبننو دمحم اعننر أبيب بد ن اىلسنندي مننو هم
عمج رجننال الدننات
( .) 4
اتبعا مات ساة مخسن عمائة بعد أيب عبد هللا
،
كومج ،

عمج رجننال الكنناظم ننال  :حن بننن القاسننم ا ن ،ااء عا فننا ( .)5مث ننال بعنند ذكننر رجنني  :حن بننن
أيب القاسم اك  ،أاب بد (.)6
 ،عكنان اكن أاب
عالعال،مة مج اخلالصة ال  :ح بن القاسم ا ،ااء من أصحاب الكناظم
ننال  :إ ن،نه عا فننا.
بدن  ،ع ينني  :إ ن،نه أبننو دمحم  ،اخ دننف ننول عدمائاننا فيننه  ،فالانني الطوسننا
عرع الكاا

__________________
( )1رجال الا اشا .1110 / 441 :
( )2الفهرست .006 / 101 :
( )3رجال الطوسا .2 / 147 :
( )4رجال الطوسا  ، 1 / 333 :عفيه أبو د  ،ابلاون.
( )5رجال الطوسا .16 / 364 :
( )6رجال الطوسا .11 / 364 :
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مننا ا يننمن ذل ن
مدخدا.
عذكننر جن ،دي

ننال  :عأبننو بد ن ح ن بننن القاسننم ا ن ،ااء اىلكتي هنناا اك ن أاب دمحم ( .)1ا هننى
مج فوائننده عدننى اخلالصننة  :أ ،ن اىل ننو العمنني برعاا ننه  ،ل وثيننق الا اشننا لننه ،

ع ننول الكاننا  :إ ن،نه أحنند مننن ( )2اج معننت العدننابة عدننى تدننداقه عاع نرار لننه ابلفقننه .ع ننول الانني
معارض مبا ذكره الا اشنا  :منن أ ،نه منات سناة مخسنن عمائنة  ،فنإن ذلن اق ينا تقندل عفاتنه
بثال ععاران ساة.
عدى عفاق الكاظم
فهنو مانا
إذا عرفت هاا فاعدم أ ،ن الاي اق ييه الاظر أن أاب بد إذا رع عنن البنا ر
بننن ،ن اةوثننق  :عهننو اوسننف بننن ا ننر عدننى تقنندار ثبننوت الكايننة أبيب بد ن  ،ععبنند هللا بننن دمحم
اىلسنندي  ،نند عرفننت أ ننه موهننول  ،فدننم ابننق إ  ،ا شناا بننن اعمنناما الثقننة عبننن حن بننن القاسننم
الوا فا عدى ول الاي  ،عكالل الا اشا له رجحان عدنى جنرف الاني  ،كمنا حققاناه مج موانعه
( .) 3
 ،ععدى تقدار العدل فهو ماا بن اعماما الثقة عالوا فا الثقة إذا رع عن الدات
ع ،أمننا مننا ذكننره الانني مج ك ناب الرجننال ،ننا اق يننا اة نناارق ب ننن ابننن أيب القاسننم عابننن القاس ننم
فال لمي مج كالل الا اشا ادفعه عافيد ا حتات.
رت مننا ذكننروه مننن
ع ننول ج ن ،دي ماظننور فيننه  ،إذ ماافنناق بننن الو ننف عالثقننة عدننى تقنندار ،

ترجيح كالل الا اشا  ،عما اله من دة اةوت مج حيناق الكناظم
كما
الو ف د اكون مج حياق الكاظم
__________________
( )1خالصة العال،مة .3 / 264 :
( )2مج « رض »  :ن.
( )3هدااة اقدثن .202 :
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ند اندفع أبن

تدل عديه بع اىلخبار عا الر الوارتق عن الوا فة.
عم رع الاي مج هاا الك اب عال هااب منا ا ينمن القندف مج أيب بدن اةكفنو  ،عهنو منا
رعاه عن أدد بن دمحم بن عيسنى  ،عنن ابنن أيب عمن  ،عنن شنعيب نال  :سنللت أاب ا سنن
عننن رجنني تننزعج ام نرأق هلننا كعج فقننال  « :افن ،نر بياهمننا » فقدننت  :فعديننه اننرب؟ ننال  « :مننا لننه
ايرب » فخرجت من عاده عأبو بد يال اةيزاب  ،فلخربته ابةسللة عاجلنواب  ،فقنال ج  :أانن
عرب هنناه الكعبننة
عرب هنناا البيننت  ،أع ، :
أو؟ فقدننت  :يننال اةي نزاب  ،ننال  :فرفننع اننده ع ننال ، :
نزعج ام نرأق هلننا كعج فننرجم اة نرأق عاننرب
لسننمعت جعف نراإ اقننول  « :إن عدي،ناإ
يننى مج الرجنني تن ،
الرج نني ا ن ن ،د » مث ننال  :ل ننو عدم ننت أ ن ن عدم ننت لفي ننخت ( )1رأسن ن اب
أخوفين أن اكون اعيت عدمه (.)2
عهاا اخلرب اعطا القدف مج أيب بد اةكفو مبا خيفى.

ننارق  ،مث ننال  :م ننا

عالكاا رع حنو هاا ا دامل عن شعيب ( ، )3لكا،ه ااطرب مج قي أخبار (.)4
فحدي وع ديط بن حال أيب بد ليمل اةراتي عحال ،ن ه كمنا اعدنم منن مراجع نه  ،علنو
خننو اخلننرعج عننن سنندو ا خ دننار لنناكرهتا  ،عإ ،ننا ذكننرت مننا ذكرتننه هاننا لننئال ،خيدننو الك نناب مننن
القول مج أيب بد ،ا ب ،د

__________________

( )1الفي  :كسر الااء اىلجو  .عماه  :فيخت رأسه اب ارق  ،جممع البحران  ( 447 : 2في ).
( )2ال ه ننااب  ، 06 / 25 : 17اعس بد ننار  ، 012 / 271 : 4الوس ننائي  121 / 21أبن نواب ح نند ال ننزو ب  20ف
.0
( )3رجال الكاا .212 / 471 : 1
( )4كاا مج الاس  ،عاىل سب  :اىلخبار.
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ماننه  ،ش ن مال أكثننر اىلسننا يد عديننه  ،عتننر ال عننرض لننال سننابقاإ لظننن عنندل ا اجننة .عهللا تعنناأ
أعدم قائق اىلُمور.
املنت :
اىلعل ظاهره خيدو منن إشنكال ىل ،ن الفنرض كثن اإ منا انرات بنه الثابنت ابلقنرآن  ،ع،ن اجلاابنة
مج ،
ا م إراتته مج الظاهر  ،عحيائا انرات بنه الوجنوب  ،عاحندناره مج الثالثنة ،ن عاانح الوجنه لوجنوب
أ،سال أُخر ارعرق.
عاجلواب أ ،ن الاي رع مج ال هنااب  :عنن الاني أانده هللا عنن أدند بنن دمحم  ،عنن أبينه  ،عنن
ا سن بن ا سن بن أابن  ،عن ا سن ابن سعيد  ،عن دات  ،عن حراز  ،عنن دمحم بنن مسندم ،
ال  « :ال سني مج سنبعة عانر موطانا  :ليدنة سنبع عانرق منن رمينان » عسنا
عن أحدمها
ا دامل مج ذكر اىل،سال اةساو ة  ،إأ أن ال  « :عاول ُحتن ِرل  ،عانول النزايرق  ،عانول تندخي البينت
 ،عاننول الاعاننة  ،عاننول عرفننة  ،عإذا ،سنندت مي ننا أع ك ،فا ننه أع مسسن ه بعنند مننا اننربت  ،عاننول اجلمعننة ،
ع،سي اجلاابة فراية  ،ع،سي الكسو إذا احا القرص كد،ه فا ،سي » (.)1
عهنناا ا نندامل كمننا تننر انندل عدننى أ ،ن السننبعة عاننر ا مدننة مج اخلننرب اةبحننو عاننه ،ن أ،سننال

نص ،سنني اجلاابنة فينه بكو ننه فراينة  ،فين م منا ذكننره
الاسناء منن ا نني عا س حاانة عالافننا  ،عخ ،
الاي  :من أن ،سي اعحرال ثوابه ثواب الفرض عدى تقدار عدل رجحان ما ادل عدى عجوبه.
__________________
( )1ال هااب  ، 372 / 114 : 1الوسائي  370 : 3أبواب اىل،سال اةساو ة ب  1ف .11
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نص
،ااة اىلمر أ ،ه ا وجه عدى الاي أن ا دامل ،
اةفدي تل عدى بيان اىل،سنال اةسناو ة  ،عخ ،
محم مي اإ إأ الوجوب حمي كالل.
من بياها اجلاابة ابلفراية  ،فإخراج ،سي من ،
نحم هننا اةخرجننة  ،كمننا أن اىلخبننار الدالننة
عجينناب  :أبن اىلخبننار الدالننة عدننى عجننوب ،سنني اةن ،
عدى عدل عجوب ،سي اعحرال عاد الاي أتخد ه مج اةساون مبع ( )1اةس حب.
عإ ،ا ابقى س ال اخ داص ،سي اعحرال ابسم الفرض مع كو نه مسن حبا  ،عجنواب الاني أبن
ثوابه ثواب الفرض حمي كالل  ،إذ اةس حب مس بعد بدو،نه مرتبنة الواجنب  ،علعني ا سن بعات ااندفع
بوجننوت النندليي عديننه  ،إ  ،أن إثباتننه مننن جمننرت تسننمي ه فرايننة ماننكي  ،جلنواك إراتق كايتق الثنواب عننن

 ،ه من اةس حبات عإن ي ادي إأ ح ،د الواجب  ،إ  ،أن اقال  :إن إطال الفنرض عدينه اق ينا
اةساعاق  ،عفيه ما فيه.
نحم مي ناإ انرات بنه الوجنوب  ،عحيائنا ند اسن بعد اسن عمال
مث إن إطال الفرض عدى ،سي منن م ،
الفرض مج معاين دفة مج بعيها حقيقة عبعيها جماك.
عادفعننه أ ،ن اةماننوع ( ماننه ) ( )2إراتق ا قيقننة عا نناك مننن لف ن عاحنند  ،عدننى أن اةاننع لننيحم عدننى
اعطال أاياإ كما حقق مج اىلُصول.
وما عنا يقال  :إن اس عمال الدف اةوهم ل ما هو مطدوب ماه ااامج ا كمة.
ميكأ اجلواب عنه  :أب ه من بيي ا مي  ،ع خ البيان عن ع ت
__________________
( )1مج « رض »  :اعين.
( )2ليحم مج « رض ».
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منن بعن

ا اجة ،ن معدنول  ،عاةمانوع مانه ذلن  ،كمنا بيا،ناه فيمنا سنبق  ،حينمل ظنن شنيخاا
ما دده الاي مج اىلخبار أن فيه أل اكاإ ع ( خ اإ لدبيان عن ) ( )1ع ت ا اجة.
عأ ت إذا ،مدت ما دااه تر أن ،الب اىلخبار اةطدقة عا مدة عاةقيندق عاةبي،انة منن هناا القبيني
فننال حمنناعر  ،فدننو مننا دانناه س ن ،د ابب دنني اةطدننق عدننى اةقينند  ،فياب ننا إ عننال ( )2الاظننر مج هنناا
حري ابل لمي ال ال.
اةقال فإ ه ،
عما تيماه اخلرب الثناين منن ولنه  :عديهنا ،سني مثني ،سني اجلانب  ،حم مني ىلن انرات بنه السن ال
عننن الكيفي،ننة  ،فيكننون السننائي عاةناإ ابلوجننوب عإ ،ننا السن ال عننن الكيفيننة  ،عح منني أن انرات السن ال

عنن الوجننوب  ،أي كمننا جيننب عديهننا ،سنني اجلاابننة جينب عديهننا ،سنني ا نني  ،عاجلاننب اقننال عدننى
اىلعل أ نرب ،
الواحد اةاكر عاة نمل  ،ص ،نرف بنه ابنن اىلثن مج أحكنال اىلحكنال  ،إ  ،أ ،ن ا ح منال ،
اىلعل رمبا كان ماا اعلزال.
علزعل الس ال عن اليرعري في عن ،

اىلعل نند اسن فات مننن اخلننرب ب قنندار العمنني بننه عنندل عجننوب الواننوء مننع ،سنني
ععدننى ا ح مننال ،
ا ي  ،بي عدل مارععي ،ه إ  ،عدى عجه  ،خفا.
عبكننن أن اقننال  :إن السن ال عننن كيفيننة ال سنني  ،عالواننوء خننارج عاهننا  ،فننإذا تل عديننه النندليي
لمي.
عمي به  ،فدي ،
__________________

( )1ما بن القوسن مج « رض » هكاا  :خ البيان.
( )2أ عم مج اىلمر  :ابلغ كلمعن  ،عأ عم الاظر مج كاا أي  :ح ،قق الاظر عابلغ فيه .أ رب اةوارت .1321 / 2 :
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مث إن اخلرب الثالمل فيه ا ح ما ن عاىل ربية.
فإ قلت  :إطال اجلاب عدى اةاكر عاة مل تخي له مج توجيه ا ح مال  ،ىلن اةناكور مج
كننالل ابننن اىلثن أ ن،نه جيننوك أن اقننال  :امنرأق جاننب عرجنني جاننب  ،عاةقدننوت هاننا مج السن ال أن اةنرأق

عديهننا ،سنني مثنني ،سنني اجلاننب مبعن ،سنني اجلاابننة  ،فنناىلعأ إثبننات إطننال اجلاننب عدننى اجلاابننة ،
عليحم هاا الب اإ.
قلت  :مراتو اب ح مال أ ،ن اجلاب إذا صد عدى اىلُ ثى أفنات السن ال أ ،ن ا نائ عديهنا ،سني
مثي ما عديهنا حنال كومنا جابناإ  ،أع مثني ،سني اةنرأق اجلانب  ،ععجنه ا ح يناج إأ هناا أ ،ن اةاناهبة

لدرجي بعيدق  ،عم ح مي إراتق اجلاابة  ،عا م اةطدوب.
قال :

فأما ما وا
ّ

بأ أ

بأ حيىي ب عأ ابنأ بأ ابناب ( )1اللؤلربؤي ب عربأ أ رب بربأ

بأ أيب خلف قال  :مسعت أاب عب هللا

سنة ».

ب عربأ سربع

يقول  « :الغنل يف أ بعة عخر موطناً ب وا ،فريضة والباقي

فاملعىن ف ه أ وا ،اً منها فريضة بظاور القرآ وإ وانت وناس أغنال أعخر يعلم فرضها ابلننّة.

__________________
( )1مج ال هننااب  ، 211 / 117 : 1عا س بدننار  : 311 / 11 : 1ا سننن بننن ا سننن الد لن ي علعدننه حتراننف فيهمننا
عالدحيح ا سن بن ا سن كما اعر منن ت بنع ك نب الرجنال  ،راجنع رجنال الا اشنا  13 / 47 :ع ، 131 / 341
عرجال الطوسا  ، 45 / 461 :عمع م رجال ا دامل  2014 / 371 : 4عج .3362 / 211 : 5
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بربأ الول رب ب عربأ ربا بربأ عثمربا ب عربأ

فأما ما وا سع بربأ عبرب هللا ب عربأ علربي بربأ خالرب ب عربأ
ّ
() 1
قال  :مسعته يقول  « :ل س على النفناء غنل يف النفر ».
معاوية بأ عما ب عأ أيب عب هللا
ال

فالوجه ف ه أنّه ل س عل ها غنل ( إنا أل عتمكأ مأ استعمال املاء إما لتعرب
ب ول س املرا به أنّه ل س عل ها غنل ) ( )2عدى كي حال.

أو باجتهربا إل ربه أو افربة

النن

األول  :ا سننن بننن ا سننن الد لن ي  ،ع نند عثقننه الا اشننا ( ، )3عذكننر مج تر ننة دمحم بننن أدنند
يف ّ

بن حن  :أن دمحم بنن ا سنن بنن الوليند اسن ث منن رعاانة دمحم بنن أدند بنن حن منا اافنرت بنه ا سنن
بننن ا سننن الد ل ن ي  ،ع ننال  :ننال أبننو العبننا بننن ننوف  :ع نند أصنناب شننيخاا أبننو جعفننر دمحم بننن
ا سن بن الوليد مج ذل كده  ،عتبعه أبو جعفر ابن اببواه (.)4
 :ا س ننن ب ننن

ننال مج ك نناب الرج ننال مج م ننن ي ا ننرع ع ننن أح نند م ننن اىلئم ننة
عالا نني
اعفه ابن اببواه (.)5
ا سن الد ل ي ارعي عاه دمحم بن أدد بن ح ، ،
عمج ظري القاصر أن توثيق الا اشنا معنارض لنه  ،عإ ،نا ظ ،نن الاني منن اسن ثاائه الينعف ،
عهو  ،ظاهر  ،بي ح مي أن اكون ا س ثااء ل
__________________
( )1مج الاس  :الاساء  ،عما أثب ااه من ا س بدار .327 / 11 : 1
( )2ما بن القوسن سا ط من « رض ».
( )3رجال الا اشا .13 / 47 :
( )4رجال الا اشا .131 / 341 :
( )5رجال الطوسا .45 / 461 :
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ذل كما مج دمحم بن عيسى  ،إ  ،أن ول ابن وف  :ع ند أصناب شنيخاا أبنو جعفنر مج ذلن كدنه ،
عتبعننه أبننو جعفننر بننن اببواننه إ  ،مج دمحم بننن عيسننى بننن عبينند  ،فننال أتري مننا رأاننه ( )1فيننه  ،ىل ن،نه كننان
عدننى ظنناهر العدالننة عالثقننة .فننإ ،ن هنناا الكننالل اعطننا أ ،ن اةنناكوران ليس نوا بثقننات  ،فيفينند الطعننن مج

ا سن بن ا سن الد ل ي.
وقرب رب يق ربربال  :إ ،ن ك ننالل اب ننن ننوف مج ول ننه  :فم ننا أتري م ننا رأا ننه في ننه .ا نندل عد ننى أ ،ننه ي اعد ننم م ننن
الدهن ن لم إ  ،أن اق ننال  :إ ،ن
ا سن ن ثااء إراتق الي ننعف  ،عإ  ،ف ننال عج ننه لقول ننه  :أتري م ننا رأا ننه في ننه ُ ،
منراته بقولننه  :أتري مننا رأاننه فيننه .أين أعدننم عجننه اننعفه مننع كو ننه عدننى ظنناهر العدالننة  ،فيكننون
د فهم اليعف.
اعفه .عاةوجوت هو ا س ثااء منن الرعاانة
عأ ت خب أبن كالماا مج ول الاي  :إن ابن اببواه ،
عاننه  ،عه نو أعننم  ،عرمبننا كننان ظن ،نن ابننن ننوف كمننا ظن ،نن الانني  ،ع ،ن بعينند إراتق اليننعف لننو أن
الا اشا ظاهر توثيقنه عندل فهمنه الينعف  ،عالا اشنا أثبنت منن ،ن ه كمنا اعدنم منن رجالنه (( .)2
هاا  ،ع د ،دماا مج ،أعل الك اب كالماإ مج أ ،ن اة ق ،دمن إ ،ا اعمدون ابىلخبار مع القرائن مثني كومنا
ملخوذق من أصي مع مد  ،عاس ثااء من ذكنر اق ينا أن العمني ابخلنرب لنيحم منن جهنة القنرائن  ،بني
مننن فننحم اخلننرب إذا كننان رعاتننه مع مننداإ عدننيهم  ،علننو هنناا ةننا كننان لالس ن ثااء فائنندق  ،ع ننول ابننن
الوليد مج ما حنن فيه  :ما اافرت به ا سن ، .كال ؛ ىل ،ن ما اافرت به هو ع ،ه اعمي به.
مث ،إ ،ن ظنناهر الكننالل اق يننا اة نناارق بننن ا سننن بننن ا سننن عبننن ،ن ه مننن اةنناكوران ؛ ىل ،ن مننا
اافرت به ا سن اق يا أن اكون راعايإ عن

__________________
( )1مج اةددر  :ما رابه.
( )2مج « ف » ع « ت »  :حاله.
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حممد راعايإ عاهم .الدهنم إ  ،أن اقنال  :إ ،ن اىلصني
حممد بن أدد بن ح  ،ع ،ه اق يا أن اكون ،
،
 :مننا اافننرت بننه عننن ا سننن بننن ا سننن  ،علفن « عننن » سننقط  ،أع ا ن ،عل مبننا ارجننع إأ اةوافقننة ،
ععدى كي حال فقد أجباا مج ما ميى عن اعشكال  ،فد اجع.
نرت ةنا ذكنر منن حينمل ا فنرات إ ،نا هنو عاند اة قن ،دمن  ،لعندل عدمهننم
ععدنى أن اقنال هانا  :إ ،ن ال ،
نلخرعن القننائدون ابلدننحيح عانندهم اين ،نرهم ننول ابننن الولينند  ،كنني
ابخلننرعج حيننمل هننو  ،ع ،أمننا اة ن ،
ائي عدى اعدته.
نلخران  ،ىل ،ن
حممنند بننن عيسننى عننن اننو حم عانند اة ن ،
عمننن هاننا اعدننم إمكننان القننول بقبننول رعااننة ،

الفرض توثينق كني منن النرجدن  ،عا سن ثااء [ ] اعدنم عجهنه ينمل افيند القندف  ،بني اح منال
عدل القرائن له ظهوره ع ،ا ب،ه عدى هاا ما حنن فيه  ،فدي ،لمي ) ( .)1عهللا تعاأ أعدم اب ال.
عأدد بن دمحم اةاكور كل ،ه ابن أيب در  ،عح مي ابن عيسى  ،بي ع ،ه أاياإ.

ع ،أما سعد بن أيب خدف فهو ثقة من  ،ارتياب.
ندايإ مث رجننع (.)2
ويف الثربرباا  :عدننا بننن خالنند  ،عذكننره الانني اةفينند مج إرشنناته ننائالإ  :إ ن،نه كننان كان ،
ع خيفى أ ،ن هاا  ،وفع (.)3
ع ،أما دمحم بن الوليد فالظاهر أ ،ه اخل ،نزاك الناي عث،قنه الا اشنا  ،ىل ،نه نال  :إ ،نه رع عنن دنات بنن

عثمان ( .)4عما اله الكاا  :من أ ،ن دمحم بن

__________________

( )1ما بن القوسن أثب ااه من « ت ».
( )2إرشات اةفيد .211 : 2
( )3مج « رض »  :ما ع.
( )4رجال الا اشا .131 / 345 :
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الوليند اخلنزاك مننن الفطحيننة مج دننة آخنران ( ، )1فالظنناهر أ ،نه مننا ذكننره الا اشننا  ،كمننا الننه العال،مننة
مج اخلالصننة ( ، ، )2ن أ ،ن الا اشننا مننرجح عدننى  ،ن ه  ،ععنندل ذكننر كو ننه فطحي ناإ انندل عدننى حتقننق
العنندل عاننده  ،أ ن،نه ماافنناق بننن ا كننم ماننه ابلثقننة ع ننول الكاننا  :إ ن،نه فطحننا .كمننا ظاننه بعن

نلخران ( ، )3ىل ،ن الا اشننا لننو ي ا عننرض مج ك ابننه لنناكر الفطحيننة عأانراهبم أمكننن ذلن  ،إ  ،أ ،ن
اة ن ،
الوا نع خالفنه  ،ع ند ذكنرو هناا فيمنا ميننى  ،عنم فينه اح منال ا شناا بنن انعيف عثقننة ( ، )4إ ،
أ ،ن رااة ال عين د مسع ها  ،عإن كان ابب ا ح مال عاسعاإ.
املنت :

األول  :ما ذكره الاي فيه عااح.
يف ّ
وأمربربا الثربرباا  :فقنند ا وجننه عدننى مننا الننه الانني أ ،ن دننيص الافسنناء بعنندل ال سنني مج السننفر إذا ي
ّ
دننت  ،أع
حدنني الن مكن مننن اةنناء ،ن ظنناهر الوجننه  ،عجينناب أبن مظا،ننة اليننرر هلننا أ ننو فدهنناا ُخ ،

عمننا عننداها ؛ ع ،ن مننا ذكننره الانني بعينند
ل ن ذل ن مننن عجننوه ال خدننيص  ،ع ا نرات فننا ا كننم ،
أاي ناإ أبن ا نرات ،سنني اجلمعننة كمننا افهننم مننن بع ن اىلخبننار  ،أع مطدننق ال سنني اةانندعب  ،عاىلمننر
سهي.
__________________
( )1رجال الكاا .135 : 2
( )2خالصة العال،مة .61 / 151 :
( )3كاجلزائري مج حاعي اىل وال .221 : 3
( )4هدااة اقدثن .250 :
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قال :

أخ ا الخرب

مس م تاً
ابب وجوب غنل امل ت وغنل مأ ّ

عربأ أيب القاسربم جعفربر بربأ

ب عربأ

أب ه ب عأ ا بأ ع نى ب عأ ،ريأ ب عأ أيب عب هللا

ابربأ يعقربوب ب عربأ علربي بربأ إبربراو م ب عربأ

غنربل م ترباً فل غتنربل » قربال :
قال  « :مربأ ّ

منربه فل غتنربل » قلربت  :علربى مربأ أ خلربه القرب ؟
ّ

منه ما ام ،ا ّاً فال غنل عل ه ( )1ب وإنا بر
« وإ ّ
() 2
ميس الث اب ».
قال  « :ال [ غنل عل ه ] إ ّاا ّ
وهب ا االسنا عأ بأ يعقوب ب عأ ع ّ مأ أصحابنا ب عربأ سربهل بربأ اي ب عربأ أ رب بربأ

بربأ

غنربل امل ربت ب وإ قبّربل
أيب نصر ب عأ عب هللا بأ سربنا ب عربأ أيب عبرب هللا
قربال  « :يغتنربل الرب ي ّ
منربه أو قبّلربه ( )3وقرب بربر فعل ربه الغنربل ب
امل ت إننا بع موعه ووو ،ا ّ فلرب س عل ربه غنربل ب ولكربأ إنا ّ

مينه بع الغنل ويقبّله ».
وال أب أ ّ
عن أدد بن دمحم  ،عن أبينه  ،عنن الدنفار  ،عنن دمحم بنن عيسنى  ،عنن القاسنم الدنيقي
أخ ا الخ
،سنني رسننول هللا
ننال  :ك بننت إليننه  :جعدننت فنندا هنني ا ،سنني أم ن اة ن مان
حننن ،
فعي عجرت به السا،ة ».
مطهر  ،علكن أم اة مان
فلجابه  « :الا
طاهر ،

__________________

( )1مج ا س بدار  : 321 / 11 : 1ب فاعت.
( )2ما بن اةعقوفن أثب ااه من اعس بدار .321 / 11 : 1
( )3مج ا س بدار  : 322 / 11 : 1ع ب،ده.
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عانند موتننه؟

ابنربرباب بربربأ سربربع ب عربربأ النضربربر بربربأ سربربوي ب عربربأ عاصربربم بربربأ

انننا أف ه غنل؟ قال  :فقال  « :إنا مننت جل (، )1اب ي

منربربه
رب قربربال  :سربربألته عربربأ امل ربربت إنا ّ
فاغتنل ».

سع بأ عب هللا ب عأ أيوب بأ نو ب عأ بعض أصحابنا ب عأ أيب عب هللا

ال  « :إذا طعت

() 2
بسنه ال سني ،
مسنه اع سنان فك ،ني منا كنان فينه عظنم فقند عجنب عدنى منن ،
من الرجي طعة فها مي نة  ،فنإذا ،
فإن ي اكن فيه عظم فال ،سي عديه ».

النن

األول  :حسن.
يف ّ

ويف الثاا  :فيه سهي بن كايت.
والثال  :فيه القاسم الديقي  ،عهو ماكور مهمالإ مج رجنال اهلناتي
؛ ع ،أما دمحم بن عيسى فقد تقدل القول فيه (.)4
والراب  :ليحم فيه ارتياب  ،عاعامار اير اب ال كما ،دمااه.

منن ك ناب الاني

واممامس  :مرسي.
املنت :

اةحم إن ثبت كون اىلمر حقيقة مج الوجوب.
مج ،
اىلعل ظاهر الد لة عدى عجوب ،سي ،

__________________
( )1مج ا س بدار  : 324 / 177 : 1جسده.
( )2مج ا س بدار ُ : 325 / 177 : 1طع.
( )3رجال الطوسا .1 / 421 :
( )4مج ص .12 05
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() 3

نحم الثينناب » خيدننو مننن إ ننال  ،ع نند ذكننر شننيخاا مج
عمننا تيننماه مننن ولننه  « :إ ،ننا بن ،
نحم الثيناب
نحم اةينت عإ ،نا ب ،
فوائده عدى الك اب ما هاا لفظنه  :لعني اةنرات أ ،ن منن أتخدنه القنرب ب ،
نحم اةيننت مج هنناه ا الننة بعنند ال سننيي
 ،فننال عجننه لدسن ال عننن كو ننه موجبناإ لد سنني  ،عإن كننان من ،

مبسننه بعنند ال سننيي كمننا تيننما ه رعااننة عمننار ي
اوجننب ال سنني أايننا  ،علننو داننا ابسن حباب ال سنني ،
ح ج إأ هاا ال كد،ف .ا هى.
عمج ظري القاصنر أ ،ن هناا ال وجينه حاجنة إلينه بني ،ن اتل  ،ىل ،ن اخلنرب الناي ن ،دماا قدنه عنن
الاي مج ال هااب ( )1الوارت مج تعدات اىل،سال السبعة عار صنحيح عاند شنيخاا ع ند تينمن
ال سي ل كفن اةيت مج دنة تعندات اىل،سنال اةسناو ة ( ، )2عحيائنا انرات هبناا ا ندامل فنا ال سني
() 3
نحم الثيناب  ،فنال حاجنة إأ العمني نرب عمنار ا يت ،
اةس حب  ،ىلن اةُدخي له مج القنرب إ ،نا ب ،
بي هو م اد.
وما عنا يقال  :إن اخلرب الدال عدى ال سي لد كفن جيوك أن اكون اةرات به ا سن حباب لنافحم
،سي  ،فال ا م اةطدوب.
ال كفن
ةحم اةيت الاي د ،
،
ميكربربأ اجلربربواب عنربربه  :أب ،ن اخلننرب إذا ي اكننن صننرحاإ فيمننا ذكننر فديحمنني عدننى هنناا ( )4النناي اسن فات
من هاا اخلرب  ،عاكون من بيي اةطدق عاةقيد.
محم جسمه  ،فإ ،ن
عتظهر فائدق ما ذكروه فيما لو ك ،فاه إ سان بدعن ،

__________________

( )1مج ص .14
( )2مدار ا حكال .165 : 2
( )3مج الاس  :ىل ،ه  ،عاىل سب ما أثب ااه.
( )4ليحم مج  « :رض » ع « ت ».
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ال سي اس حب عدى ظاهر اخلنرب السنابق  ،ع اسن حب عدنى ظناهر هناا اخلنرب  ،ععدنى ندار دني
اةطدننق عدننى اةقينند ا حنند اة ن ل  ، ،ن أ ،ن لقائنني أ ،ن اقننول  :هنناا اخلننرب فيننه ابب ا ح مننال عاسننع ،
عمعننه ان م ال قيينند لننال اخلننرب .عفيننه أ ،ن الظهننور ااكننر مننن هنناا اخلننرب  ،ميننافاإ إأ اينند خننرب

() 1
لمي.
،
عمار  ،فدي ،
() 2
بسه عاقب،ده بعد ال سي فال اانامج
ّ
وأما الثاا  :فمدلوله ظاهر  ،عما تيماه من أ ،ه أب أن ،
اس حباب ال سي كما هو عااح.
فعني عجنرت
وأما الثال  :فال خيدو ظاهره من إ نال منن حينمل ولنه  « :إ ،ن أمن اةن مان
ّ

،
نحم  ،مننن حيننمل ا ،سننال أمن اةن مان
بننه السنا،ة » علعن ،ني اةنرات أ ،ن السنا،ة جننرت ب سنني اةن ،
الدهن لم
عاح مال كون السا،ة جرت بسبب فعده ااكي أب ،ن اىلحكال بعد موت الا
تب دأ ُ ،
 ،أع
عا عاإ لكن عد،ق عدى فعني أمن اةن مان
إ  ،أن اقال  :إ ،ن ا كم كان مج كمن الا
لمي.
من الا
أ ،ن اىلمر ،فوض إأ أم اة مان
 ،فده جه ان  ،فدي ،
() 3
نحم الاننعر أع
ّ
نحم اجلدنند  ،فدننو من ،
وأمربربا الراب رب  :فهننو ص نراح الد لننة عدننى أ ،ن موجننب ال سنني من ،
نحم ابلاننعر عالظفننر لد دنند فيح منني عنندل عجننوب ال سنني بننه  ،إذ
الظفننر جيننب ال سنني ، ،أمننا اةن ،
تليي عديه  ،عفيه ما فيه.
اةحم  ،عح مي الوجوب  ،ىل ،ن اع بار اعحسا
ادد
،
نحم العظننم ا ن ،نرت اة دنني ابةيننت موجننب
عمننن هاننا اعدننم أ ،ن مننا ذكننره بعن اة ننلخران  :مننن أ ،ن من ،
مبحم
محم اةيت ،
لد سي  ،لظهور صد ،

__________________
( )1مج « رض »  :عثمان.
( )2مج « ف »  :مدلوله.
( )3مج « رض »  :اجلسد.
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جزء ماه ( .)1حمي مل.
إالّ أ يقال  :إ ،ن هاا اخلرب ادل عدى ا در مج محم اجلدد  ،إذ الدحم خنارج عانه منع عجنوب
ال سي مبسه طعاإ.
وف ربربه  :أن مننا خننرج ابع نناع ايننر اب ننال  ،عكو ننه ااننامج ا د ننر إ ننا ا ن م عدننى تق نندار إراتق
ا در من الدف  ،عاةرات أن مفهومه عال فإذا خص العال ما ع ماه.
محم السن من اةيت حال ا تدال  ،فإن بع اىلصنحاب حكنم بوجنوب
عمثي هاا ُ
القول مج ،
ال سي حال ه تعن حال ا فدال  ،مس د إ ابىلصي مج الثاين ( ، )2ع خيفى عدي ا ال.

نحم القطعننة ذات العظننم ،
ّ
وأمربربا اممربربامس  :فقنند اسن دل بننه اققننق مج اةع ننرب عدننى عجننوب ال سنني مبن ،
ععدمه عاد عدل العظم  ،عنا اقي عن الاي مج اخلال تعو اع اع عدى ذلن  ،نال اققنق
بعنند قنني الرعااننة  :عالنناي أراه ال و ننف مج ذلن  ،فننإ ،ن الرعااننة مقطوعننة  ،عتعننو الانني اع نناع ي
تثبت  ،فإذاإ اىلصي عدل الوجوب (.)3
مبسننها  ،عكنني تلينني تل عدننى
عأجنناب مج النناكر أبن هنناه القطعننة جننزء مننن دننة جيننب ال سنني ،
مبسن ننها م دن نندة فن ننال اس ن ننقط
نحم اةين ننت فهن ننو تال عديهن ننا  ،عأبن ال سن نني جين ننب ،
عجن ننوب ال سن نني مبن ن ،
محم يع اةيت ،ز اإ (.)4
اب فدال  ،عأب ه ادزل عدل ال سي لو ،
عمج ما اله ظر :

__________________
( )1الدرع .110 : 1
( )2اىلرتبيدا مج جممع الفائدق عالربهان .212 : 1
( )3اةع رب .352 : 1
( )4الاكر  10 : 2ب فاعت اس .
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محم اةيت هو اجلمدة  ،عها  ،اعجزاء.
ّأما ّ
األول  :فأل ،ن اة باتر من ،
نحم الدحنم ا ،نرت
،أما ما اله شيخاا  :من أ ،ه لو ت ما اله الاهيد لزل عجنوب ال سني مب ،
عننن العظننم .ففيننه  :أ ن،نه إذا خننرج ابلنندليي ايننر اب ننال  ،ع نند صننرف  :أب ن،نه ائنني بننه (.)1
عذل كا مج ال وجيه.
مبحم اة دي لدد اسم اجلمدة.
ّ
وأما الثاا  :فألن عجوب ال سي ،
() 2
وأمربربا الثال رب  :فيماننع بطننالن الننالكل إن ي اقننع عديننه إ نناع  ،عإن ع ننع فهننو اةخننرج  ،عدننى أ ،ن
ّ
الالكل ،ا اله الاهيد ا خ داص ابةبا ة من اةيت  ،ع د يي  :إن اةدعى أعم.

() 3
،سني اةينت عدينه ،سني  ،عمج مع نرب اىلخبنار
عرمبا اقال  :إ ،ن اىلخبار ند تل،نت عدنى أن منن ،
مننا انندل عدننى أن الرجنني النناي أيكدننه السننبع عتبقننى عظامننه ب ن ننم ا ،سنني ( ، )4عحيائننا انندخي مج
،سنني اةيننت عديننه ال سنني ( ، )5إ  ،أ ن،نه بكننن اجلنواب أبن اة بنناتر
عمننول اىلخبننار الدالننة عدننى أن مننن ،

من العمول  ،ما ذكر.
عم ننن ها ننا اعد ننم أن م ننا ال ننه ش ننيخاا م ننن ع نندل عج ننوب ال س نني مب ننحم العظ ننم ا ننرت  ،خالف ناإ
مبسه لدعران ال سي معه عجوتاإ ععدماإ ( .)6حمني
لداهيد مج الاكر حيمل ذهب إأ عجوب ال سي ،
مل  ،ةا اله الاهيد
__________________
( )1اةدار .217 : 2
( )2مج « رض »  :فاماع.
( )3مج « رض »  :ع د.
( )4ال هااب  ، 113 / 336 : 1الوسائي  131 : 3أبواب صالق اجلااكق ب  31ف .1
( )5الوسائي  211 : 3أبواب ،سي اةحم ب .1
( )6مدار ا حكال .217 : 2
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الرت  ،بي ةا دااه  ، ،أن تفعه د مسع ه  ،ع خيدو من كالل.
فإ ه عااح ،
عمج اخلرب الناي أشنرو إلينه أن اةينت إذا كنان دنفن صند،ى عدنى الادنف الناي فينه القدنب (، )1
عظاهر الرعااة أن ا كنم بعند ال سنيي  ،عحيائنا ا اناعل العمنول مثني هناا  ،فيح مني عجنوب ال سني
جيب لعدل حتقق اجلمدة.
مبسه ةا دااه  ،ععدى ول شيخاا
،
إذا عرفننت هنناا كدننه فنناعدم أن العال،مننة مج اةخ دننف ننال  :اةاننهور بننن عدمائاننا عجننوب ال سنني
نحم مي ناإ منن الانا بني تطهن ه ابل سني عبعند بنرته ابةنوت ن إأ أن نال ن  :ع نال السنيد
عدنى منن م ،
اةرتيننى  :إ ننه مسن حب .ع قدننه عننن الانني مج اخلننال  ،ع قنني ا ح نناج لننه ابىلصنني عبرعااننة
سننعد بننن أيب خدننف السننابقة ( )2حيننمل ننال فيهننا  « :ال سنني مج أربعننة عاننر موطا ناإ عاحنند فرايننة
عالبا ا ساة ».
عأجنناب العال،مننة عننن اىلصنني أب ننه إ ،ننا اعمنني بننه مننا ي انندل النندليي عدننى خالفننه  ،ع نند بياننا فيمننا
تقنندل الد لننة عدننى خالفننه  ،ععننن الرعااننة أبن اة نرات ابلس نا،ة مننا ثبننت مننن جهننة السنناة مننن طراننق
القننرآن  ،فننإن ،سنني ا نني عا س حااننة عالافننا عاجننب عانندو  ،فننال جيننوك دنني السنناة هاننا عدننى
الادب ( .)3ا هى.
ع خيفى عدي ا ال أ ،ن السيد لو اس دل ابلرعااة عكا ت مدرحة أب ،ن اىلربعة عار منن د هنا
ا ي

عا س حااة عالافا كان كالل العال،مة

__________________

( )1ال هااب  ، 115 / 330 : 1الوسائي  130 : 3أبواب صالق اجلااكق ب  31ف .11
( )2مج ص .10
( )3اةخ دف .151 141 : 1
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م وجه ن ناإ ، ،أمن ننا إذا ي ادن ننرف هبن ننا ( )1في ن ننوك أن اكن ننون كدهن ننا مسن نناووت كمن ننا اتفن ننق مج حن نندامل أ ،ن
اىل،سننال سننبعة عاننر ( ، )2إذ ي انناكر فيننه ا نني عا س حااننة عالافننا  ،فنناجلواب مو ننو عدننى
ذل  ،عبدع ه اديق ذكره.
عرته عد ننى طراق ننة ،ن ن ه إذا دا ننا  :إ ،ن اىلم ننر
عاح نناج الس ننيد ابىلص نني عد ننى طراق ننه عاا ننح ، ،
لدوجننوب شننرعاإ .حن ،نق ، ،أمننا لننو داننا اب شناا شننرعاإ بننن الوجننوب عالانندب فقنند ااننكي ا سن د ل
ببعينها  ،عالنبع ا خنر الندال عدنى لفن الوجنوب كمرسني أانوب بنن نوف حالنه ،ن خف ،نا  ،عمنا
تيمن لف  « :عديه ال سي » كخرب سهي اع مات عديه  ،فما حكم به الوالند منن عجنوب
نحم ن ( )3مننع عندل ولننه أبن اىلمنر لدوجننوب شنرعا  ،كمننا نرره مج اىلُصننول ن ( )4خيدنو مننن
،سني اة ،
،رابننة  ،إ  ،أن مج ا يننمال اىلخبننار بعيننها إأ بعن مننا ادنندح عجهناإ لالع مننات  ،عهللا تعنناأ أعدننم
اب ال.
قال :

بأ أيب عمري ب عربأ

فأما ما وا ابناب بأ سع ب عأ
ّ
قال  « :مس امل ت عن موعه وبع غنله ب وال عقبلة ل س به أب ».
أيب جعفر
عنه ب عأ فضالة ب عأ النكوا ب عأ أيب عب هللا

مظعو بع موعه ».

ربل بربأ اج ب عربأ

بربأ منربلم ب عربأ

قال  « :إ سول هللا

قبّل عثما بربأ

فالوجه يف و يأ امم يأ أ حنملهما على أ التقب ل إنا وا

__________________
( )1مج « رض »  :به.
( )2اة قدل مج ص .14
( )3معاي الفقه .217 :
( )4معاي اىلصول .41 :
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بع املوت قبل أ ي أو بع الغنل أل جيرب ف ربه الغنربل ب علربى مربا ب نّربا يف خرب عبرب هللا بربأ سربنا ب
ابملفصل أوى منه اب مل.
مفصل ب وو ا امم ا جممال ب وابكم
ّ
ونلك ّ
وال ينايف نلك :
ما وا

بأ أ

بأ حيىي ب عأ أ

عأ عما الناابطي ب عأ أيب عب هللا

نل ».
الغنل وإ وا امل ت ق غع ّ

بأ ابنأ ب عربأ عمربرو بربأ سربع ب عربأ مصرب ق بربأ صرب قة ب
مس م تاً فعل ه
قال  « :يغتنل ال ي ّ
غنل امل ت ب وول مأ ّ

نل » مول على ضرب مأ االسربتحباب
أل ما يتضمأ و ا امم مأ قوله  « :وإ وا امل ت ق غع ّ
() 1
و الفريب وانجياب ب وق استوف نا ما يتعل ب لك يف وتاب ي األ،كام  ،عفيه كفااة إن شاء هللا

تعاأ.

النن

األول  :ليحم فيه ارتياب بعد ما دمااه.
يف ّ
والثربرباا  :فيننه السننكوين عهننو عنناما  ،كمننا صن ،نرف بننه العال،مننة مج اخلالصننة ( ، )2عابننن إترا ننحم مج

السنرائر  ،فإ ننه ننال مج فدنني من ا ا ننو  :إمساعينني بننن أيب كايت السننكوين بفن ح السننن ماسننوب
إأ بيدننة مننن العننرب عننرب الننيمن  ،عهننو عنناما اةنناهب ب ن خننال  ،عشننيخاا أبننو جعفننر موافننق
عدى ذل (.)3
__________________
( )1ال هااب  ، 1303 / 437 : 1الوسائي  215 : 3أبواب ،سي اةحم ب  3ف .3
( )2خالصة العال،مة .3 / 111 :
( )3السرائر .211 : 3
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عامي ناإ  ،عأ ن،نه ننال  :ننال
عااقنني عننن اق ،قننق مج ج نواب اةسننائي ،
العزاننة توثيننق السننكوين عإن كننان ،
شيخاا أبو جعفر مج موااع من ك به  :عاعمامينة جممعنة عدنى العمني مبنا ارعانه السنكوين ععمنار
عمن ماثدهما من الثقات.
أظن أن توثيق السكوين أُخا من ول الاي  :عمن ماثدهما من الثقات .عاح منال أن اراند
ع ،
 :عمن ماثدهما من الفا اةاهب الثقات  ،أن السكوين ثقة  ،بكن عإن بعد.
والثال  :موثق.

() 1

املنت :
خيفى ت ل ه مج اخلربان اىلعلن عدى جواك ال ُقبدة  ،أمنا عدنى ( )2عندل ال سني فنال  ،فا ح يناج
إأ دي الاي  ،عااح.
ع ،أما اخلرب الثالنمل فا سن حباب م وجنه مج عادنه  ،عا ا،نده منا ن ،دمااه منن ت لنة اخلنرب اةناكور مج
ال هااب ل عدات اىل،سال اةساو ة (.)3
قال :

بربأ ابنربأ الصربفا ب عربأ

فأما ما وا
ّ
 ّ ،ةه قال  :سألت أاب ابنأ

بربأ ع نربى ب عربأ عبرب الربر أ بربأ أيب ّنربرا ب عربأ جربل

عن ثالثة فر كا وا مج سفر أحدهم جاب عالثاين ( )4ميت

__________________

( )1مج « رض »  :ارات.
( )2ليست مج « رض ».
( )3مج ص .14
( )4مج « رض »  :عا خر.
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والثال على غري وضوء ب و،ضرت الصال ومعهم مأ املاء ما يكفي أ ،وم ب مأ أيخ املاء ويغتنل

به وو ف يصنعو ؟ قال  « :يغتنل اجلنرب ب ويرب فأ امل ربت ب ويترب مم الرب ي عل ربه وضربوء ب أل الغنربل مربأ

اجلنابة فريضة ب وغنل امل ت سنّة ب والت مم لآلخر جا أ ».

عضمأ و ا امم مأ أ غنل امل ت سربنّة ال ( )1اعناض منا ندمااه ( )2منن عجنوه  :أحندها  :أن هناا
فما ّ
اخلرب مرسني  ،ىلن ابنن أيب جننران نال  :عنن رجني .عي اناكر منن هنو  ،ع ب انع أن اكنون ،ن موثنو بنه  ،علنو
سد،م لكان اةرات مج إاافة هناا ال سني إأ السنا،ة أ ،ن فرانه عنر ( )3منن جهنة السنا،ة  ،ىلن القنرآن اندل عدنى
() 4
اىلعل رعااة أ ،ن مج اىل،سال ثالثة فرض ماها ،سي اةيت.
ذل عإ ،ا عدمااه ابلسا،ة  ،ع د دماا مج الباب ،

النن

كما تر مرسي  ،إ  ،أ ،ه مج الفقيه مرعي بطراقه عن عبد الردن بن أيب جنران ( ، )5عطراقنهُ إلينه

ليحم فيه ارتياب  ،عم د ا و نف مج ذلن منن حينمل أن ابنن أيب جننران اترق ارعانه بواسنطة كمنا هانا
 ،عاترق ب هننا كمننا مج الفقيننه  ،ع بعنند فيننه  ،عمننا ذكننره الانني  :مننن أن الرجنني ب اننع أن اكننون
 ،ن موثننو بننه  ،خيدننو مننن ،منني  ،ىلن اةعننرع مننن الانني عنندل ا ع بننار ابلسنناد عالطعننن مننن

جه ه إ ،ا اد زل به إذا ي بكن ال لعاي  ،فدي دبر.

__________________
( )1مج الاس  :فال  ،عما أثب ااه من ا س بدار .321 / 171 : 1
( )2مج ا س بدار  : 321 / 171 : 1دااه.
( )3مج « رض »  :عدم.
( )4مج « رض »  :من الساة.
( )5الفقيه  ، 222 / 51 : 1الوسائي  305 : 3أبواب ال يمم ب  11ف .1
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املنت :

ظاهر مج أ ،ن اةيت ادفن من  ،تيمم.
ع وله  « :إ ،ن ال يمم لآلخر جائز » كل ،ن اةرات به ا س حباب  ،عإ  ،فناجلواك ب ن هناا اةعن

ا حقق مج العباتق.
عم ننا ذك ننره الا نني  :م ننن أن اة نرات ابلس نا،ة م ننا اثب ننت ابلس نناة .ص ننحيح  ،إ  ،أن ال عدي نني لس ننقوع
ال سنني أب ننه سنناة ،ن عااننح اةعن  ،عىلن الواننوء أايناإ فرايننة لثبوتننه مننن القننرآن  ،ع نند حكننم مج

ا دامل أبن اقد جائز له ال يمم.
عمننا ال ننه الا نني  :م ننن أن الرعااننة الس ننابقة مج ،أعل الب نناب تال ننة عدننى أن ،س نني اةي ننت فراي ننة ،
موهول ؛ ىلن الرعااة تل،ت عدى ،سي اةحم.
إذا عرفننت هنناا فنناعدم أ ،ن بع ن اىلصننحاب ننال مج اةقننال  :إذا اج مننع مي،ننت عحمنند عجاننب
عمعهم منن اةناء منا اكفنا أحندهم  ،فنإن كنان مدكناإ ىلحندهم اخن ص بنه عي اكنن لنه بالنه ل ن ه منع
اطب ه ابس عماله  ،علنو كنان مباحناإ عجنب عدنى كني منن اقند عاجلانب اةبناترق إأ حياكتنه  ،فنإن
سبق أحدمها عحاكه اخ ص به  ،علو توافيا تفعنةإ اشناكا  ،علنو ت د،نب أحندمها أمث عمدكنه ؛ عإن كنان

مدكن ناإ هل ننم يعن ناإ أع ةالن ن اس ننمح ببال ننه ف ننال را ننب أ ،ن ةال،ك ننه اىلحي نناء م ننع عار اةي ننت اخلن ن ق مج
دنيص منن شننا عا بنه  ،عإ ،نا الكننالل مج امنن اىلعأ؟ فقننال الاني مج الاهاانة  :إ ن،نه اجلانب .ع ينني :
اةيننت .ع ننال الانني مج اخلننال  :إن كننان اةنناء ىلحنندهم فهننو أحن ،نق بننه  ،عإن ي اكننن لواحنند بعياننه
ن  ،عا مج ال خدننيص  ،ىلمننا فننرعض اج معننت علننيحم بعيننها أعأ مننن بعن ف عننن ال خين  ،عىلن
الرعاايت اخ دفت عدى عجه ترجيح ؛ ف حمي عدى ال خي (.)1

__________________
( )1اةدار .257 : 2
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عمج ظري القاصر أن اةقال بعند خيدنو منن ظنر  ،ىلن الدنورق اةناكورق عهنا منا إذا كنان مدكناإ
هلننم يع ناإ أع ةال ن اسننمح ببالننه  ،إأ آخننر مننا ينني  ،ن اتمننة عدننى اعطننال  ،ىلن اةنناء إذا كننان
مدكاإ لدميت مع اىلحياء فالوار مج حتقق مدكه له منع اح يناج اةينت إلينه ظنر  ،إ  ،أن اقنال  :إن
حد ه ةا ي تكفه لد سي فقد سقط ،سده عبدكه الوار حيائا.
،
قوله  :عإ ،ا الكالل مج امن اىلعأ  ،بعد القنول  :أبن ةال،كنه اىلحيناء منع عار اةينت اخلن ق مج
ُ
د ننيص م ننن ش ننا عا .خيد ننو م ننن ،م نني  ،ىلن اىلعلوا ننة إن أُرا نند هب ننا ا س ن حباب عد ننى مع ن أ ،ننه
اس ن حب بننال بقي،ننة ا دننص لد اننب فدهننا ننوع عجننه  ،إ  ،أن اقنند نند اكفيننه حد ن ه لدواننوء

عجنواك البننال حيائننا حمنني إشننكال  ،عإن ي اكفننه أمكننن ا سن حباب  ،إ  ،أ ن،نه ،ن عااننح النندليي ،
ةننا س سننمعه مننن اىلخبننار مج البنناب ؛ عإن أُرانند ( )1ابىلعلواننة ال عن ،نن كمننا اس ن فات مننن ظنناهر اخلننرب
اةع رب ا م ال فديي عإن عافق الدليي.
عالقول اةاقول عنن الاني ابل خين ىلمنا فنرعض اج معنت .حمني كنالل أايناإ  ،ىلن ا دنص إذا
ي ِ
تف ابلطهارات ا م حتقق اج ماع الفرعض.
علعن ،ني اىلعأ مننا ينني  :إن اةنناء إذا كننان مننع  ،ن هم عال ن محم اىلعأ أع أعصننى بدننرفه إأ اىلعأ
تفعننه إأ اجلاننب  ،علننو كفننى اقنند خاصننة اخن ص بننه  ،عرمبننا اح منني تفعننه إأ اجلاننب فيدننرفه مج
بع أعيائه عا و ع البا ا (.)2
وق رب يقربربال  :إن مج اةيننت عدننى تقنندار مد ن ا دننة أن ادننر مج بع ن
لمي.
البال ل ه  ،فدي ،

__________________
( )1مج « رض » أرات.
( )2اةدار .252 : 2
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،سننده فننال ا ن م ج نواك

قال :

بأ

فأما ما وا أ
ّ
قال  :سألت أاب ابنأ

بأ ع نى ب عأ ابنأ بأ علي ب عربأ أ رب بربأ

ب عربأ ابنربأ التفل نربي

عأ م ت وجن اجتمعا ومعهما مأ املاء ما يكفي أ ،ا ب أيّهمربا يغتنربل؟

قال  « :إنا اجتمعت سنّة وفريضة ب ئ ابلفريب ».

عنه ب عأ ابنأ بأ النضر األ مين قال  :سألت أاب ابنأ الرضا

عربأ القربوم يكونربو يف النربفر

ف موت منهم م ت [ ومعهم جن ] ( )1ومعهم ماء قل ل ق ما يكفربي أ،رب ا ب أيّهمربا يبرب أ بربه؟ قربال « :
يغتنل اجلن ويعرتس امل ت ب أل و ا فريضة وو ا سنّة ».

األول سواء ب على أنه وي  :أنّه إنا اجتم امل ت واجلن
فالوجه يف و يأ امم يأ ما ق منا يف امم
ّ

غنل امل ت ويت ّمم اجلن :
ّ
() 2
وجم نلك عل ّربي بربأ القاشرباا ب عربأ

بربأ عل ّربي ب عربأ بعربض أصربحابنا ب عربأ أيب عبرب هللا

قال  :قلت له  :امل ربت واجلنرب ( )3يتّفقربا يف مكربا ال يكربو املرباء إالّ بقرب مربا يكتفربي بربه أ،رب ا ب أيّهمربا
ويغنل امل ت ابملاء ».
أوى أ جيعل املاء له؟ قال  « :يت ّمم اجلن
ّ
والوجه يف اجلم ب نهما أ يكو على التخ ري ب ألةما

نلك ( )4جائزاإ.

__________________
( )1أثب ااه من ا س بدار .331 / 172 : 1
( )2مج ا س بدار  : 332 / 172 : 1القاساين.
( )3مج ا س بدار  : 332 / 172 : 1اجلاب عاةيت.
( )4أثب ااه من اعس بدار .332 / 172 : 1
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عاً واجبا فأيّهما غنل ا معه مأ املاء وا

النن

األول  :ا سن بن عدا  ،عالظاهر أ ،ه ابنن فينال  ،ىل ،ن النراعي عانه أدند بنن دمحم بنن عيسنى
يف ّ
 ،عحاله ماهور ؛ عأدد بن دمحم الراعي عاه ا سن كل ه ابن أيب در ؛ ع ،أما ا سنن ال فديسنا فهنو

من ك اب الاي مهمالإ (.)1
ماكور مج رجال الراا
والثرباا  :فينه ا سنن بنن الايننر اىلرمنين  ،عهنو هبناا الوصننف جمهنول ا نال  ،عمج ال هنااب رعاهننا
عن ا سن بن الاير اىلرمين ( ، )2عالاي مج الرجال ا سن بن الاير ب الوصنف ( ، )3ع ند قني
العال،مننة مج اخلالصننة عننن الكاننا أ ن،نه مننن أجد،ننة إخوا اننا ( ، )4عالنناي رأاانناه مج الكاننا مج أدنند بننن
إبراهيم أيب حامند اةرا،نا منا النه العال،منة عانه بطرانق الرعاانة ( ، )5ععدنى كني حنال فالرجني ادحنق
حداثننه ابلدننحيح  ،فمننا مج شننرف ج ن ،دي لإلرشننات  :مننن عصننف اخلننرب ابلدننحة ( .)6هننو أعدننم
بوجهه.
والثالربرب رب  :فين ننه أن الطران ننق إأ عدن ن ،نا بن ننن دمحم القاسن نناين  ،ن ن من نناكور مج اةا ن ننيخة  ،بن نني ع مج
الفهرست ؛ ععدا بن دمحم ليحم بثقة ( ، )0عدمحم بن عدا ماا ( )1؛ عاعرسال كا مج الرت.
__________________
( )1رجال الطوسا .6 / 301 :
( )2ال هااب  ، 210 / 117 : 1الوسائي  306 : 3أبواب ال يمم ب  11ف .4
( )3رجال الكاا .115 : 2
( )4خالصة العال،مة .15 / 41 :
( )5رجال الكاا .115 : 2
( )6رعض اجلاان .131 :
( )0رجال الطوسا  ، 17 / 410 :اخلالصة  ، 232 :رجال ابن تاعت .262 :
( )1هدااة اقدثن .244 :
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املنت :

اىلعلن إشكال فيه كما اله الاي .
مج ،
،أمننا اىلخن فمننا الننه الانني مننن ال خين حمنني ظننر  ،ىل ،ن ولننه  « :إ ،ممننا يعناإ عاجبننان » ااافيننه
اىلعلننة
صنراح اىلخبننار السننابقة الدالننة عدننى أن مننا ثبننت ابلقننرآن مقنندل  ،الدهننم إ  ،أن حمنني اىلخبننار ،
عدى اىلعلوا،ة  ،عاكنون أصني ال خين منن هناا اخلنرب عدنى تقندار العمني بنه .عفينه  :أن كثنرق اىلخبنار
اىلعل الدننحيح مج الفقيننه مق ينناه تفننن
هلننا رجحننان عانند ال عننارض كمننا خيفننى  ،عدننى أن اخلننرب ،

() 1
اوجننه أبن اة نرات
اةيننت مننن  ،ن ،سنني ع تننيمم  ،عخننرب ا سننن بننن الايننر ا ان،نده عإن أمكننن أن ،
اىلعل بكنن توجيهنه بعند ولنه مج اقند  « :عال نيمم لآلخنر جنائز
با اةيت عدل ،سده  ،بني ،
» إ  ،ب لعاي م كد،ف  ،بي تركه أعأ.
عااقنني عننن بع ن القننول ب قنندمي اةيننت كمننا تقنندل ن ( )2عا ح نناج هبنناه الرعااننة  ،عأبن اجلاننب

تس در طهارته عاةيت اس درا لطهارته.
عأُجيب عن الرعااة ابليعف عاعرسال عاعامار  ،ععن ال وجيه أب ه اعارض الناص  ،مينافاإ
إأ اةعاراة أبن اجلاب ا عبد بطهارته ال اةيت.
عابجلمدة فا كم بوجوب تيمم اةيت بعيد عن اىلتلنة  ،عا سن حباب أايناإ خيدنو منن إشنكال
إن ي ااعقد اع اع  ،عهللا تعاأ أعدم قائق اىلُمور.
__________________
( )1اة قدل مج ص .111
( )2مج ص .112
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قال :

ابب األغنال املننونة
أخ ا الخ

عأ أ

بأ

ب عأ أب ه ب عأ سع ابأ عب هللا ب عأ أ

بأ

بأ ع نى ب

() 1
األول
عأ ابنأ بأ علي بأ يقطاب ب عأ أخ ه ابناب ب عأ علربي بربأ يقطرباب قربال  :سربألت أاب ابنربأ ّ

عأ الغنل يف اجلمعة واألضحى والفطر؟ قال  « :سنّة ل س بفريضة ».

() 2

وهب ا االسنا عأ سع بأ عب هللا ب عأ يعقوب بأ يأي ب عأ ( )3ابأ أيب عمري ب عأ عمر بأ أعنينة ب

عأ ا ب عأ أيب عب هللا

اف املنافر على نفنه ال عق ّر ».

قال  :سألته عأ غنربل اجلمعربة؟ قربال  « :سربنة يف النربفر وابضربر إالّ أ

وهبرب ا االسربنا عربربأ سربع بربأ عبرب هللا ب عربأ أ رب بربربأ

عب هللا

ب عربأ القاسربم ب عربربأ علربي ب قربال  :سربربألت أاب

عن ،سي العيدان أعاجب هو؟ ال  )4( « :ساة » دت  :فاجلمعة؟ ال ( « : )5هو ساة ».

النن

األول والثاا  :ارتياب فيه.
يف ّ

__________________
( )1مج الاس  :عن ا سن بن عدا بن اقطن عن أخيه ا سن  ،عما أثب ااه من ا س بدنار  ، 333 / 172 : 1عهنو
الدحيح  ،راجع مع م رجال ا دامل .310 : 5
( )2مج ا س بدار  333 / 172 : 1اوجد  :اىلعل.
( )3مج ا س بدار  : 334 / 172 : 1كايتق  :دمحم.
( )4مج ا س بدار  : 335 / 173 : 1هو.
( )5مج ا س بدار  : 335 / 173 : 1فقال.
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والثال  :فيه القاسم  ،عهو ابنن دمحم اجلنوهري  ،ىل ،نه انرعي عنن عد ،نا بنن أيب دنزق  ،عهنو عا ف ،نا
نوهم توثيقننه ؛ ععدننا بننن أيب دننزق عا فن ،نا أاي ناإ  ،مث إ ،ن رعااننة أدنند بننن دمحم بننن
 ،ن موثننق  ،عرمبننا تن ،
عيسننى عاننه خيدننو مننن شنناء  ،ىلن الا اشننا ذكننر أن النراعي عاننه أدنند بننن دمحم بننن عيسننى  ،عننن
ا سن بن سعيد  ،عاه ( .)1عاىلمر سهي.
املنت :

ذكننر شننيخاا

اىلعل عااننح الد لننة عدننى ا س ن حباب ،
مج فوائننده عدننى الك نناب  :أن اخلننرب ،

ىلن اة بنناتر مننن الس نا،ة اةس ن حب  ،عمننن الفرايننة الواجننب  ،خدوص ناإ م نع ع ننوع السنناة خ نرباإ عننن
،سي الفطر عاىلاحى منع اسن حباهبما اتفا ناإ  ،عدني منا تينمن الوجنوب لنو ثبنت كو نه حقيقنة مج
اةع ا صطالحا عدى ،كد اس حبابه .ا هى.
عبعن حمققننا اةعاصنران أان،نده هللا اعنناض مج اةقننال أبن دنني السنناة عدننى مننا ثبننت مج السنا،ة فننال
ااننامج الوجننوب لننيحم أببعنند مننن دنني الوجننوب عدننى اةبال ننة مج ا س ن حباب  ،عماننع كننون الوجننوب
حقيقة مج مع اةدطدح عديه ا لت،ى مثده مج السا،ة (.)2
عمج ظننري القاصننر أ ،ن ا عنااض عجننه لننه بعنند مننا ن ،نرره شننيخاا مننن ع ننوع السنا،ة خنرباإ عننن
الفطننر عاىلاننحى  ،فننإن اىل ربيننة منني السنناة عدننى اةس ن حب مراننة فيهننا  ،ع نند ذكننرت ذل ن مج
حاشية ال هااب ع ،ها بي أن أ ف عدى كالل شيخاا .

__________________
( )1رجال الا اشا .162 / 315 :
( )2ا بي اة ن .01 :
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ومربا عنربربا يقربربال  :إ ن،نه منا ع مننن خننرعج الفطنر عاىلاننحى لإل نناع ععجنوت اةعننارض النندال عدننى
الوجوب مج اجلمعة ا وجه عديه :
ّأوالً  :أ ،ن من اةس بعد إراتق اةعاين اة ااران مج خرب عاحد.

واثن رباً  :أن الوجننوب نند اسن عمي أايناإ مج اةسن حب كمننا مج الفقيننه مج خنرب مساعننة  :حيننمل ننال
 « :ع،سي اول عرفة عاجب  ،ع،سي الزايرق عاجب  ،ع،سي تخول البينت عاجنب  ،ع،سني
اةباهدة عاجب » (.)1
اىلعل عن ،سي اجلمعة أعاجب هو أع مسن حب؟
( ّ
وأما اثلثاً  :فإن الظاهر من الس ال مج اخلرب ،

عن كون عجوبه من القرآن أع من الساة  ( ،إذ لو كان الس ال عن هاا لكنان ذكنر العيندان ل نواإ
مننن السننائي  ،فننإن اةس ن حب مع ن لكو ننه مننن القننرآن أع مننن الس نا،ة ) ( .)2عاخلننرب اىلخ ن م ا،نند
عراتق اةس حب إذا ،مده اة ،لمي ) (.)3
وأما ابعاً  :فأل ،ن اس عمال الوجوب مج ا سن حباب الكامني موجنوت بكثنرق  ،ععجنوت السناة مبعن
ّ
ما ثبت ابلسا،ة كال  ،عترجيح أحدمها عدنى ا خنر إذا ي بكنن فاىلصني اعمني مق يناه ( )4إأ أن
اثبت ما اق يا اخلرعج عاه.
وأما اممرب الثرباا  :فناىلمر فينه بعند منا ،نرروه عاانح  ،إ  ،أ ،ن ولنه  « :إ  ،أن خينا اةسنافر عدنى
ّ

فسه ال ُق،ر » خيدو من إ ال  ،فإن خنو ال ُق ،نر خين ص ابةسنافر  ،علع ،ني اةنرات أن اةسنافر جمنرت
خوفه ال ُق،ر اسقط
__________________
( )1الفقيه  ، 106 / 45 : 1الوسائي  373 : 3أبواب اىل،سال اةساو ة ب  1ف .3
( )2ما بن القوسن سا ط من « ف ».
( )3ما بن القوسن سا ط من « رض ».
( )4مج « رض »  :ةق ياه.
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ا س حباب عاه أع الوجوب  ،ال ا اار  ،فإ ،ه بد من ٍ،
ظن أ و  ،عهللا أعدم اب ال.
اللغة :
خيص ابلا اء (.)1
ال مج القامو  :ال ُق،ر  ،ابليم  :الربت  ،أع ،

قال :

فأمربربا مربربا وي مربربأ أ غنربربل اجلمعربربة واج رب فربأعطل ( )2عل ربربه لفربربظ الوجربربوب فربرباملعىن ف ربربه ورب ( )3النربربنّة
ّ
وش االستحباب ف ه ب ونلك يع عنه بلفظ الوجوب ب فمأ نلك :
مربربا وا

الرضا

بربربأ يعقرب وب ب عربربأ علربربي بربربأ إبربراو م ب عربربأ أب ربربه ب عربربأ عبرب هللا بربربأ املغربربري ب عربربأ أيب ابنربربأ

و،ر ».
قال  :سألته عأ الغنل يوم اجلمعة؟ فقال  « :واج على ول نور وأعنثى مأ عب ّ

وهب ا االسنا عربأ

بربأ يعقربوب ب عربأ علربي بربأ

نصر ب عأ بأ عب هللا قال  :سألت الرضا
حر ععبد ».
عأُ ثى من ،

ب عربأ سربهل بربأ اي ب عربأ أ رب بربأ

بربأ أيب

عن ،سي اول اجلمعة؟ فقال  « :عاجب عدى كي ذكر

النن

األول  :حسن.
يف ّ

__________________
( )1القامو اقيط  ( 111 : 2القر ).
( )2مج ا س بدار  : 335 / 173 : 1عأُطدق.
( )3مج ا س بدار  : 335 / 173 : 1كيد.
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والثاا  :فيه سهي بن كايت ع د تقدل القول فيه ( )1؛ عدمحم بن عبند هللا مانا ( ، )2ع خيفنى منا
مج ول الاي  :عهباا ا ساات عن دمحم ابن اعقوب.
املنت :
ما ذكره الاي مج دي الوجنوب عدنى ،كند ا سن حباب  ،ند تقندل الوجنه فينه ، ،ن أ ،نه ابقنى
نال ، « :سني اجلمعنة عاجنب عدنى
أن اعدم أن أهي اخلال رععا مج ك ب حداثهم أن الان
كي حم دم » (.)3
عذكننر بعن الانراف لدحنندامل  :أن بعن الاننا ننال ابلوجننوب لظنناهر اخلننرب  ،عخننالف اىلكثننر
نلعلوا صنني ة
فقننالوا اب س ن حباب  ،ننال  :عهننم حم نناجون إأ ا ع نناار عننن الفننة هنناا الظنناهر  ،فن ،
عدا (.)4
الوجوب عدى ال لكيد كما اقال  :حق عاجب ،
عهناا كمنا تنر اق ،نرب أن اكنون اىلخبنار النوارتق ابلوجنوب عاندو حممولنة عدنى ال قينة  ،عإن كننان

بعيننهم ننائالإ اب سن حباب  ،ىلن ال قيننة تق يننا إ نناعهم عدننى مق ينناها  ،بنني افننة القائنني إذا
كان من أهي الار ابلوجوب كافية مج ال قية  ،كما اعدم من أخبارو الوارتق ابل قية.
عمننا ذكننره الاننارف ننداثهم  :مننن ال مثينني بقولننه  :حق ن عاجننب عدن ،نا .انندل عدننى أ ،ن الوجننوب
ارات به اةبال ة  ،عحيائا ا م دي الاي ع ،ه عدى

__________________
( )1راجع ج  1ص .137 121
( )2هدااة اقدثن .241 :
( )3سان الدارما  ، 361 : 1صحيح البخاري  ، 3 : 2سان ابن ماجة .1711 / 346 : 1
( )4قده مج ف ح الباري .211 : 2
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إراتق ،كد ا س حباب  ،أ ،ن اةرات ابلوجوب اةعن الد نوي عهنو الثبنوت  ،إذ لنيحم لنه كثن فائندق
 ،فدي ،لمي  ،هاا.
قال :

فأما ( )1ما وا

بأ علي بأ بربوب ب عربأ أ رب بربأ ابنربأ ابربأ علربي ب عربأ عمربرو بربأ سربع ب عربأ

مصرب ق بربربأ ص رب قة ب عربربأ عمربربا النربرباابطي قربربال  :سربربألت أاب عب رب هللا

عربربأ الرجربربل يننربربى الغنربربل يربربوم

اجلمعربربة ،ربربىت صربلّى ب قربربال  « :إ وربربا يف وقربربت فعل ربربه أ يغتنربربل ويع رب الصربربال ب وإ مضربربى الوقربربت فقرب

جا ت صالعه ».

فالوجه يف و ا امم أ حنمله على ضرب مأ االستحباب ( )2ب وو لك ما وي يف قضاء غنل اجلمعة

مأ الغ وعق ميه يوم اممم س إنا خ ف الفوت ب فالوجه ( )3ف ه االستحباب.
وجم ما نور أ

بأ

ب عربأ

بربأ سربهل ب عربأ أب ربه قربال  :سربألت أاب ابنربأ

ي ع الغنل يربوم اجلمعربة سرب اً أو غربري نلربك؟ فقربال  « :إ وربا

عربأ الرجربل

سرب اً فقرب صربت صربالعه ب وإ وربا متعمرب اً

إيل ب فإ وو فعل فل نتغفر هللا ععاى وال يعو ».
فالغنل أّ ّ ،
بأ ابنأ الصفا ب عأ يعقوب بأ يأي ب عأ ابأ أيب عمربري ب عربأ جعفربر بربأ عثمربا ب عربأ مساعربة
بأ مهرا ب عأ أيب عب هللا

مج الرجي ا سي اول اجلمعة مج أعل الاهار  ،ال  « :اقييه من

__________________
( )1مج ا س بدار  : 331 / 173 : 1ع ،أما.

( )2مج ا س بدار  331 / 173 : 1كايتق  :تعن الفرض عاعجياب.
( )3مج ا س بدار  : 331 / 173 : 1الوجه.
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آخر النها ب فإ أل جي فل قضه يوم النبت ».
وق استوف نا ما يتعل هب ا الباب يف وتابنا

ي األ،كام ( ( )1عفيه كفااة إن شاء هللا تعاأ ) (.)2

النن
األول  :موثق.
يف ّ
ماكور مهمالإ ( ، )3عأبوه ثقنة
والثاا  :فيه دمحم بن سهي  ،عهو ابن اليسع من رجال الراا
ثقننة ( ، )4عإ ،ننا كننان ابننن اليسننع ىل ،ن ال نراعي عاننه أدنند ابننن دمحم بننن عيسننى كمننا ذكننره شننيخاا اققننق

سد،مه هللا مج فوائد الك اب.
والثال  :فيه جعفنر بنن عثمنان عهنو ابنن شنرا  ،أخنو ا سنن بنن عثمنان بقراانة رعاانة ابنن أيب
عمن ن عا ننه كم ننا مج الا اش ننا ( ، )5عه ننو م نناكور مهمن نالإ  ،ع ابع نند أن اك ننون ه ننو الرعاس ننا  ،ىل ،ن
الكاا ال  :عن ددعاه  :مسعت أشياخا ااكرعن أ ،ن داتاإ عجعفراإ عا سن بنن عثمنان بنن كايت
الرعاسننا عدننات ادقننب ابلانناب كد،هننم فاانندون خيننار ثقننات (، .)6ن أ ،ن ال وثيننق مننن شننيور ددعاننه ،
عهم  ،معدوما ا ال  ،إ  ،أ ،ن الظاهر كومم منن أهني ا ع بنار كمنا مج ،ن هم منن شنيور اىلجنال،ء
 ،عددعاه ماهم  ،فقد

__________________
( )1ال هااب .113 117 : 1
( )2ما بن القوسن ليحم مج ا س بدار .347 / 174 : 1
( )3رجال الطوسا .25 / 311 :
مرق عاحدق  ،رجنال ابنن تاعت  ، 040 / 171 :مناهج اةقنال
( )4رجال الا اشا  ، 414 / 116 :عاةوجوت فيه توثيقه ،
.100 :
( )5رجال الا اشا .327 / 124 :
( )6رجال الكاا .607 : 2
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( .) 1
اىلئمة
عث،قه الاي مج رجال من ي ارع عن ،
عمننا اقننال ( )2مننن أن مج شننيور ددعاننه مننا ( )3هننو ثقننة عاعاننافة مج شننيوخه تفينند العمنول فينندخي
فننيهم الثقننة ي أعدننم عجهننه إ  ،مننن كننون ددعاننه اننرعي عننن اعقننوب بننن ازانند عهننو ثقننة  ،فيكننون مننن

دننة الاننيور  ،عهننو ،ن بعينند  ،عمج بعن اةوااننع مننن الكاننا قنني ددعاننه عننن أشننياخه ع ننال :
ماهم العبيدي ع ،ه ( .)4عالعبيدي عدى ما أظن ثقة.
عم د حدي ال و ف مج ا حتنات منع ابنن شنرا  ،ىلن مق ينى كنون اجلن ،دان كايتاإ اة ناارق بنن
شرا  ،إ  ،أن اقال  :إ ،ن شراكاإ ج ،د أعدى [ جلعفر (.] )5

عا ننق أ ،ن كننالل الكاننا ( )6إ ،ننا اق يننا أ ،ن ا سننن بننن عثمننان هننو ابننن كايت  ،أ ،ن اجلميننع باننو
كايت  ،إ  ،أن اقننال  :إ ،ن العبننارق ب ن كايت  ،كمننا هننو الظ ناهر مننن أ ،ن الكننالل مج بيننان حننال اعخننوق
الثالثة  ،عفيه  :أ ،ن ظهور كون الاقني لبينان اعخنوق حمني كنالل  ،بني جينوك أ ،ن اةقدنوت ذكنر اىلخنوان
مننع ذكننر د،ننات الرعاسننا عاةااسننبة لنناكره معهمننا ينناء اةقننال ذل ن مج الو ننت  ،كمننا ااب ن عاننه
الوصف ابلرعاسا تعن من معه  ،بي اةاكور مج جعفر بن عثمان أ ،ه الكاليب.
عا سن بن عثمان د ع ع فيه ا اطراب كما اعر من كالل

__________________
( )1رجال الطوسا .1 / 463 :
( )2مج « رض »  :د اقال.
( )3كاا مج الاس  ،عاىلعأ  :من.
( )4رجال الكاا .626 : 2
( )5مج الاس  :لعثمان  ،عالظاهر ما أثب ااه.
( )6مج الاس  :الا اشا  ،عالدحيح ما أثب ااه.
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العال،مة مج اخلالصة ( )1عكنالل ،ن ه ( ، )2فنإن [ الكانا ( ] )3ي اناكر ا سنن بنن عثمنان بنن شنرا
 ،عالا اشا ذكره ( )4عذكر اىلدسا (.)5
ع ابعد أن اكون ا سنن بنن عثمنان الوا نع مج عبنارق اخلالصنة اب نداء كنالل لناكر رجني اللنمل ،
عهننو النناي ذكننره الكاننا  ،عهننو ابننن عثمننان بننن كايت  ،فيكننون العال،مننة ذكننر ثالثننة رجننال كنني عاحنند
امسننه ا سننن بننن عثمننان عكدمننة « عننن » الوا عننة مج كننالل العال،مننة بنني لفن ا سننن سننهو عص نوابه
إ ننا اهلنناء بننه  ،عاةعن  :أن ا سننن بننن عثمننان بننن شنرا لننه ك نناب ارعاننه دمحم بننن أيب عمن عاننه
كما مج الا اشا (.)6
عهاه عبارق اخلالصة  :ا سن بن عثمان بن شرا بنن عندي العنامري الوحيندي ثقنة رع عنن
 ،له ك اب ارعاه دمحم بن أيب عمن  ،عنن ا سنن بنن عثمنان  ،نال
أيب عبد هللا عأيب ا سن
الكاا  :عن ددعاه عن أشياخه أن ا سن بن عثمان خ فااي ثقة (.)0
وابجلملة  :فاةقال خيدو من إشكال كما اعدم من مالحظة ك ب الرجال.
ع ،أما مساعة فحاله د تقدل (.)1

__________________

( )1خالصة العال،مة .15 / 51 :
( )2ماهم ابن تاعت مج رجاله .416 / 11 :
( )3مج الاس  :العال،مة  ،عالظاهر ما أثب ااه.
( )4رجال الا اشا .111 / 53 :
( )5رجال الا اشا .122 / 54 :
( )6رجال الا اشا .111 / 53 :
( )0خالصة العال،مة .15 / 51 :
( )1راجع ج  1ص .111 171
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املنت :

األول  :ما ذكره الاي فيه من ا مي عدى ا س حباب  ،الظاهر أ ،ن مراته به فعي ال سني ةنا
يف ّ
تقدل من أ ،نه ،ن عاجنب .ع خيفنى عدين أ ،ن ظناهر اخلنرب أ ،نه إن كنان مج ع نت فعدينه أن ا سني ،
عالو ت اةاكور هو ع نت الدنالق  ،إذ لنو أُراند بنه ع نت ال سني ي ان م  ،ىل ،ن ع نه بني النزعال ( )1مج

اةاننهور  ،عإذا كننان نند ص ند،ى فقنند فننات ع ننت ال سنني عبقننا يننا ه  ،عحيائننا فوجننوب القينناء
ععدمننه ي ا قنندل مننا انندل عديننه ليحمنني اخلننرب عدننى ا س ن حباب  ،إ  ،أن اكننون مقدننوت الانني أن

اىلتاء إذا ي جيب جيب القياء  ،عفيه أ ،ه مالكمة بن اىلتاء عالقياء  ،بي هو حكم آخر.
علننو أرات الانني اس ن حباب إعنناتق الدننالق أشننكي ،أع إ أبن الدننالق إن كا ننت عننة فاس ن حباب
يننائها أشن ،د إشننكا إ  ،عإن كا ننت ظهنراإ أمكننن  ،عكننال إعنناتق اجلمعننة ظهنراإ  ،إ  ،أن اةقننال مقننال
إعنناتق ال ُسنني اس ن حباابإ ةعاراننة اىلخبننار  ،إ  ،أن اقننال  :إن اخلننرب تين ،نمن أم نران  :إعنناتق الدننالق

عال سي  ،فال اير اب ال كايتق ا كم فيه.
ع ،ا ا ا،د إراتق الاي اس حباب ال سي وله  :عكنال منا رعي مج يناء ،سني انول اجلمعنة إأ
آخره .عابجلمدة فاةقال ( )2خيدو من إ ال  ،عمن ي اعمي ابةوثق مج راحة من ذل .
وأما امم الثاا  :فهو تال عدى ،كد ا س حباب  ،إ  ،أن مج م اه
ّ

__________________

(، )1ننن ننال ب ننه الا نني مج اةبس ننوع  ، 47 : 1عاب ننن إترا ننحم مج السن نرائر  ، 124 : 1عاقق ننق مج اةع ننرب ، 354 : 1
عصاحب اةدار .161 : 2
( )2مج « ف »  :عالكالل.
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وع إ ال كما اعر من مراجع ه  ،عذكنر ا سن فار فينه اندل عدنى الوجنوب لوجنوت اةعنارض ،
تعمد تر ال سي ، ،أما مع الاسيان فمفهومه اععاتق.
عرمبا ،
تل عدى عدل إعاتق الدالق مع ،
والثال  :فيه ت لة عدى القياء آخر الاهار  ،عمج بع اىلخبار منا اندل عدنى فعدنه بعند النزعال
إأ الديي من  ،ذكنر القيناء  ،إ  ،أن اققنق مج اةع نرب ،اتعنى اع ناع عدنى أن ع نه بني النزعال
 ،عرمبننا كننان اة نرات أن الو ننت بنني الننزعال جممننع عديننه  ،أن اع ناع عدننى عنندل الو ننت بعننده .عفيننه
فدعي اةطدق من اىلخبار حممول عدى اةقيد.
بُع ٌد  ،ععدى تقدار ا فاء بعد الزعال ،
عاح م ننال أن ان نرات ابلقي نناء مج ه نناا اخل ننرب فع نني ال ُس نني لوج ننوت إط ننال القي نناء عد ننى ذلن ن مج

() 1

اىلخبننار كننن  ،لننو اع نناع  ،ع ولننه  « :فديقيننه اننول السننبت » عمج بعن اىلخبننار اةع ننربق ت لننة
عدننى عنندل القينناء  ،عبكننن ددننه عدننى عنندل الدننزعل  ،عكننان عدننى الانني أن انناكره هاننا  ،عهللا تعنناأ
أعدم اب ال.
قال :

أبواب اجلنابة وأ،كامها
ابب أ خروج املين يوج الغنل على ول ،ال
أخ ا الخ

عأ أيب القاسم جعفر بأ

ب عأ

علي بأ إبراو م ب عأ أب ه
بأ يعقوب ب عأ ّ

ب عأ ابأ أيب عمري ب عأ ا بأ عثما ب عأ ابل قال  :سألت أاب عب هللا

غنل؟ قال  « :نعم إنا أنأل ».

__________________
( )1اةع رب .354 : 1
( )2مج الاس  :عديه  ،عما أثب ااه من ا س بدار .341 / 174 : 1
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عأ املف ّخ أعل ه

() 2

] ( )1قربال  :سربألته عربأ الرجربل يلعرب مرب املربرأ

علي بأ جعفربر ب [ عربأ أخ ربه موسربى
ّ
فأما ما وا ّ
ويقبّلها ف خرج منه املين ما عل ه؟ قال  « :إنا جاءت الخهو و ف وفرت ممروجه فعل ه الغنربل ب وإ وربا
إ ّاا وو شيء أل جي له فرت وال شهو فال أب ».

ول ،ال ب أل قوله
فال ينايف ما ق ّ منا  :مأ أ خروج املين يوج الغنل على ّ
هو شاء ي جيد له فاق ع شهوق فال أب » معااه إذا ي اكن اخلارج ماي،اإ  ،ىلن اةس بعد مج العاتق عالطبنائع أن
خيرج اةين من اع سان ع جيد له شهوق ع لاق  ،عإ ا ( )3أرات به إذا اش به عدى اع سان فاع قد أ ،ه مين عإن ي
اكن مج ا قيقة ماي،اإ اع ربه بوجوت الاهوق من فسه  ،فإذا عجد عجب عديه ال سي  ،فإذا ي جيند عدنم أن اخلنارج
ماه ليحم مبين.
 « :إن ( )2كان

النن

األول  :حسن.
يف ّ
والثربرباا  :صننحيح عدننى مننا ن ،دمااه  ،ىلن الطراننق مج اةاننيخة إأ عدن ،نا بننن جعفننر  :ا سننن بننن
عبينند هللا  ،عننن أدنند بننن دمحم بننن حن  ،عننن أبيننه دمحم بننن حن  ،عننن العمركننا بننن عدننا الاياننابوري
() 4
دا بن جعفر (.)5
البوفكا  ،عن ع ،

__________________
( )1ما بن اةعقوفن ليحم مج الاس  ،أثب ااه من ا س بدار .342 / 174 : 1
( )2مج الاس  :إذا  ،عما أثب ااه من ا س بدار .342 / 174 : 1
( )3مج الاس  :إ ا  ،عما أثب ااه من اعس بدار .342 / 175 : 1
( )4مج « رض »  :الربفكا  ،عمج « ف »  :الاوفدا.
( )5مايخة ال هااب ( ال هااب .16 : ) 17
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املنت :

اىلعل ظاهر الد لة عدى عجوب ال سي ابع زال  ،عاع اع عا ع عدنى أن نزعل اةنين موجنب
مج ،
نين عجننب ال ُسنني  ،سنواء خننرج
لد ُسنني  ،كمننا حكنناه شننيخاا
ننائالإ  ،إ ن،نه إذا تننيقن أن اخلننارج من ،

م دافقاإ أع م ثا الإ  ،باهوق ع ،ها  ،مج ول عاقظنة  ،عاىلخبنار اةس فيينة تندل عدينه ن إأ أن نال ن
 :عمع ا ش باه اع رب ابلد ،اق عالدفق عف ور البندن  ،أي ا كسنار الانهوق بعند خرعجنه  ،ىلمنا صنفات
لدمين مج اىل،دنب ف جنع إليهنا عاند ا شن باه  ،عةنا رعاه عدنا بنن جعفنر  ،عذكنر الرعاانة الثا ينة
كمة ،
( .) 1

وق رب يقربربال  :إن الرعااننة اةنناكورق عننن عدن ،نا بننن جعفننر تدنندح لالس ن د ل  ،ىلن مق ينناها أن
الثالثة إذا عجدت عجب ال سي  ،عإذا ا فت الفاق عالاهوق فال ،سي عإن حدي الدفع.
عإشنكاله ظناهر  ،عمننا النه الاني مج توجيهننه أشنكي  ،ىلن مق يناه أن عجننوت الانهوق كننا مج
كو ه ماي،اإ  ،عإذا ي جيد الاهوق اكون ماي،اإ  ،عالاص د اع رب فيه الثالثة صرحاإ.
 « :عإن كان » .د اندفع أبن الندفع منن لواكمنه الانهوق عالف نور
عاعشكال من جهة وله
 ،عمع ا فائهما اا فا  ،فاىلمر فيه سهي.
عالع ب من اس حسان شيخاا لكالل الاي مج توجيه ا دامل (.)2
وا،تمال أ يقال  :إ ،ن الاهوق من لواكمها الف ور عالدفع .ااكي أب ،ن

__________________
( )1مدار اىلحكال .265 : 1
( )2مدار اىلحكال .260 : 1
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الاهوق د اع ربت مج اةاي أاياإ  ،كما تقدل مج اىلخبار  ،علو أُراد ابلاهوق هانا معن آخنر ادزمنه
 « :ي جيد لنه فناق ع شنهوق » بني اكفنا أن اقنال :
الف ور عالدفع ي ح ج إأ البيان مج وله
() 1
ي جينند لننه شننهوق .إ  ،أن اقننال  :إن الاننهوق ةننا كا ننت مانناكة بننن م نا حدنني ماهننا اةنناي عمننا

حدنني ماهننا اةننين اح ننيج إأ بيامننا ليانندفع الا ن عأ ننت خب ن أبن هنناا عارت عدننى الانني مج عنندل
بيا ه ذل  ،فاخلدي مج كالمه عا ع.
أرات أن ابن ،نن
مث إ ،ن ا ح يناج إأ كنالل الانني مج الرعاانة ،ن عاانح  ،ىل نه جيننوك أن اكنون
أ ،ن اةننين مننا حدنني ابلثالثننة فالسننائي اع ننرب مننا الننه
اص اةننين لعنندل عدمننه هبننا  ،فننإذا أفننات
لننه خنو ،
 ،عحكمه أب ،ن اخلارج مين اير اب ال حيائا ( )2ح مال اع قات اةين ببع اىلعصا .
عمننا الننه الانني  :مننن أ ،ن معانناه إذا ي اكننن اخلننارج ماي،ناإ ، .ن معدننول مننن الرعااننة  ،ىلن ال قبينني
عاةالعبة د حتدي معهما الاهوق  ،عما اله الاي  :من أ ،ه اع رب بوجوت الاهوق .عنن منا داناه ،

مع أ ،ه ،فر ماه  ،فياب ا ال ،لمي مج ذل .
عمن هاا اعدم أن ما حكم به شيخاا  :من أ ،نه منع ا شن باه اع نرب ابلثالثنة اىلعصنا  ،علنو
عدننم أ ن،نه مننين عجننب ال سنني  ،س نواء حدنني م نندافعاإ أع م ثننا الإ باننهوق أع  ،هننا .حمنني ننمل إ  ،مج
اةرا  ،ففا مع رب اىلخبار ما د اس فات ماه عدل اع بار الدفع (.)3
فإ قلت  :اىلخبار الدالة عدى عجوب ال سي ابةاء اىلكرب مع اخلرب
__________________
( )1مج « رض »  :عبن ما.
( )2ليحم مج « رض ».
( )3ا ظر الوسائي  114 : 2أبواب اجلاابة ب .1
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الدال عدى أن اع زال موجب لد سي فيها إطال  ،فمن مث ،حكنم بوجنوب ال سني مطدقناإ منع العدنم
 ،عمع ا ش باه ااظر اىلعصا الثالثة.
فدندها اخلنرب الدنحيح الندال
قلت  :اىلخبار اةاكورق خينرج عنن كومنا مطدقنة أع جممدنة  ،فنإذا ،

عدى اىلعصنا أع ي،ندها منا ع مانه  ،عمنا اقنوج إأ دني اخلنرب عدنى ا شن باه منع عندل الدنراحة
فيه  ،عإ ،ا هو حم توجيه من الاي .
لدمين إن أُراد به ا فكا بعيها عن بع وتراإ فنا ق ا كنم
عكون اىل،دب أن الدفات كمة ،
ابىل،دب  ،ااامج ا كم مج اةرا أب ه اع رب فيه الدفق ( )1كمنا خيفنى  ،عدنى أن منا اسن دل بنه
عدى اةرا سيليت فيه الكالل عدى مق يى ما أفهمه إن شاء هللا.
وابجلملة  :فا كم اةاكور منن الفنر بنن ا شن باه ععدمنه إن كنان إ اعيناإ فبهنا  ،عإ  ،فهنو حمني
كالل.
عازاد ما دااه إشكا إ أن رعاانة عد ،نا بنن جعفنر إذا تل،نت عدنى حنال ا شن باه فنالالكل منن اعمنال
افدي له ا ال أب إن عدمت كو ه ماي،اإ فا ،سي  ،عإن اش به ذل فناع رب اىلعصنا ،
أن ،
ع تدواح مج الرعااة ع تدراح بااء ماه  ،فدي ،لمي مج اةقال.
اللغة :

ال مج القامو  :فا جسمه ف وراإ  :ىل ت مفاصده عاعف ( .)2عمج

__________________
( )1مج « رض »  :الدفع.
( )2القامو اقيط  ( 111 : 2فا ).
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الاهااة  :صار فيه ف ور عهو اعف عا كسار (.)1
عتاهاه  :أحب،ه عر،ب فيه (.)2
عمج القامو  :شهيه كرايه عتعاه  ،عاش هاه ، ،
قال :

ابب أ املرأ إنا أنألت وج عل ها
الغنل يف النوم وال قظة وعلى ول ،ال
بأ

أخ ا الخ

عأ أيب القاسم جعفر بربأ

ب عربأ

بربأ يعقربوب ب عربأ

ب عأ ابأ بوب ب عأ عب هللا بأ سنا قال  :سألت أاب عب هللا

جيامعها يف املنام يف فرجها ،ىت عنأل ب قال  « :عغتنل ».
وعنه ب عأ أ

بربأ

ربربا بربربأ عثمربربا ب عربربأ أ

بربأ حيربىي ب عربأ أ رب

عربأ املربرأ عربرجم أ الرجربل

ب عربأ أب ربه ب عربأ ابنرباب بربأ ابنربأ ابربأ أاب ب عربأ ابنرباب بربأ سربع ب عربأ

بربربأ ابرب ّربر ب قربربال  :سربربألت أاب عب رب هللا

عربربأ امل ربرأ عربربرجم يف منامهربربا مربربا يربربرجم

() 3
ةووأ ف تخ نه علّةً ».
الرجل أعل ها غنل؟ قال  « :نعم وال حت ّ ّ
عنه ب عأ أ بأ ب عأ أب ه ب عربأ الصربفا ب عربأ ابربأ عبرب ابم رب الطربا ي قربال ، :رب ةين

بأ الفض ل ب عأ

__________________
( )1الاهااة بن اىلث  ( 471 : 3فا ).
( )2القامو اقيط  ( 352 : 4شهيه ).
( )3مج الاس  :عديها  ،عما أثب ااه من ا س بدار .344 / 175 : 1
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أيب ابنأ

عتحرس على
متكئ على جن
قال  :قلت له  :علأمين املرأ أو اجلا ية مأ خلفي وأ
ّ
ٌ

ظهري فتأع ها الخهو وعنربأل املرباء أفعل هربا الغنربل [ أم ال ] ()1؟ قربال  « :نعربم إنا جرباءت الخربهو وأنألربت

املاء وج عل ها الغنل ».

وهبرب ا االسربربنا عربربأ الصربربفا ب عربأ أ رب بربربأ

ب عربربأ شربانا ب عربربأ حيربربىي بربربأ أيب طلحربة أنّربربه سربربأل عبرب اً

مس
صاباً عأ جل ّ
،ىت أعنألت أعل ها ( )2غنل أم ال؟ قال  « :أل س ق أعنألت مأ شهو ؟
فرج امرأعه أو جا يته يعب هبا ّ
» قلت  :بلى ب قال  « :عل ها غنل ».
وأخ ا أ

بأ عب و ب عأ علي بأ

بأ الأبري ب عأ علي بربأ ابنربأ بربأ فضربال ب عربأ أ رب بربأ

ابنرب ربرباب برب ربربأ عب رب رب امللرب ربربك األو ي ( ، )3عن ننن ا سن ننن بن ننن حمبن ننوب  ،عن ننن معاعان ننة ن ننال  :مسعن ننت أاب عبن نند هللا
اقول  « :إذا أمانت اةنرأق عاىلمنة منن شنهوق جامعهنا الرجني أل ي جيامعهنا  ،مج نول كنان ( )4أع مج اقظنة ،
فإن عديها ال سي ».

النن

اىلعل راب فيه عدى الظاهر  ، ،أن مج اةقال أمر ااب ا ال ابيه
مج ،

__________________
( )1ما بن اةعقوفن ليحم مج الاس  ،أثب ااه من ا س بدار .345 / 175 : 1
( )2مج الاس  :عديها  ،عما أثب ااه من ا س بدار .346 / 175 : 1

( )3كاا مج الفهرست  ، 61 / 23 :علكن مج رجال الاي  : 11 / 453 :أدد بن ا سنن بنن عبند اةدن اىلعتي ،
عمج رجال الا اشا  : 113 / 17 :أدد بن ا سن ابن عبد اةد اىلكتي.
( )4مج ا س بدار  : 340 / 176 : 1كا ت.
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عديه  ،عهو أن ابن حمبنوب الوا نع فينه هنو ا سنن  ،ع ند حكنى الا اشنا عنن الكانا أ ،نه نال عنن
در بن الدباف  :ما كان أدد بنن دمحم ابنن عيسنى انرعي عنن ابنن حمبنوب  ،منن أجني أن أصنحاباا
ا هم ننون اب ننن حمبن ننوب مج أيب د ننزق الثمن نناج  ،مث اتب عرج ننع ع ننن هن نناا الق ننول ( .)1علعن ن ،ني ه نناا من ننن

الا اشننا عدننى سننبيي اع ننال  ،ععنندل ال عننرض فيننه ل حقيننق ا ننال ،راننب  ،فننإن ال همننة عالرجننوع
عاها بد من اعشارق إأ حقيق ها.
نومج مج آخننر سناة أربننع ععانران
عالناي خيطننر مج البنال أ ،ن عجننه ال همننة كنون ا سننن بننن حمبنوب تن ،
عمننلتن  ،عكننان مننن أبانناء مخننحم عسننبعن سنناة كمننا قدننه الكاننا ( ، )2عالدنندع ذكننر مج ماننيخة
تومج مج ساة مخسن عمائة ( ، )3فيكون عمر ا سن بن حمبوب حنن عفناق
الفقيه أ ،ن أاب دزق الثماج ،
أيب دزق حنو من ساة  ،فرعاا ه عاه دو من إشكال.
عكان أدد بنن دمحم بنن عيسنى تو فنه مج الرعاانة عنن ا سنن منن هناا الوجنه  ،إ  ،أ ،نه خيفنى أن

ذكر ا ،هتال اىلصحاب عجه له  ،بني هنو عدنى سنبيي ال حقينق  ،علع ،ني اةنرات ابل همنة أن رعاا نه عانه
حيائا إ ،ا تكون ابعجاكق  ،ععندل ال دنراح بناكر اعجناكق مج الرعاانة أعجنب ال همنة ابلكناب  ،ىل ،ن
ظاهر الرعااة إذا ي تقي،د ابعجاكق أ ،ما ب ها من طر ال حمي.
مث ،إ ،ن رجننوع أدنند بننن دمحم عننن ذلن لعدننه لاجننيح جنواك إطننال الرعااننة مننن ،ن ذكننر اعجنناكق ،
كمننا هننو منناهب بعن
لكن إذا حدي الوجه

العدمنناء عدننى مننا ن ،نررعه مج عدننم الدرااننة  ،عدننى أن أدنند عإن ي اننرجح هنناا ،

__________________
( )1رجال الا اشا .111 / 11 :
( )2رجال الكاا .1714 / 151 : 2
( )3مايخة الفقيه ( من حيره الفقيه .36 : ) 4
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اةس ِ،نو لدرعاانة جناك أن اكنون ا سنن بنن حمبنوب اخ ناره ، ،ن أن الا اشنا كنان عدينه بينان حقيقننة
ا ال.
عمننا قدننه الكاننا بعنند مننا حكنناه عاننه الا اشننا  :مننن أن أدنند بننن دمحم ابننن عيسننى كننان اننرعي
عمن كان أص ر سا،اإ ماه ( )1د ااامج ما ذكروه من ال وجيه  ،عافيد أ ،ن تر الرعااة عاه ل ن ذلن ،
عمننن هننو
علعد،ننه أرات مبننا ذكننره اعشننارق إأ أ ،ن أدنند بننن دمحم كننان مج ،أعل اىلمننر لننه ترف،ننع عننن الرعااننة ،
أص ن ر س نا،اإ ماننه  ،مث صننار اننرعي عننن اىلص ن ر بعنند ذل ن  ، ،ن أ ،ن اعشننكال إ ،ننا اقننع مج أن بع ن
الاس الي ع فاا عديهنا لدكانا هناه صنورته  :ع نال دنر ابنن الدنباف  :ابنن حمبنوب ي اكنن انرعي
عننن ابننن فيننال بنني هننو أ نندل مننن ابننن فيننال عأسننن  ،عأصننحاباا ا همننون ابننن حمبننوب مج رعاا ننه عننن
ابن أيب دزق (.)2
عظاهر هاا أن ال همة مج ابن أيب دزق مج أيب دزق  ،علع ،ني ابنن أيب دنزق هنو البطنائين النوا فا

اةاهور  ،عال همة اةاكورق من أدد إ ا ها ىلجي رعاا ه عن ابن أيب دزق  ،عحيائا اكون منا ذكنر
نت مج الاقنني ع نند
مج الكاننا عننن دننر بننن الدننباف مج اةواننع ا خننر موهومناإ  ،إ  ،أن الا اشننا ثبن ٌ
اىلعل كما ذكروه  ،عما ا وجه عديه من عندل حتقينق ا نال اظنن اجلنواب عانه إ  ،مبنا أشنرو
حكى ،
إليه.
لخران  ،فياب ا الاظر فيه بعنن ا ع بنار ،
وابجلملة  :فاةقال ي أجد من حال حول حتقيقه من اة ،
عىلمهي ه ي سد فيه سبيي ا خ دار.
__________________
( )1رجال الكاا .111 / 011 : 2
( )2رجال الكاا .151 : 2
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والنن يف الثاا  :عااح ارتياب مج رجاله عدى ما تقدل  ،إ  ،مج رعاانة ا سنن بنن سنعيد عنن
دننات بننن عثمننان أبن اةعهننوت رعاا ننه عننن دننات ابننن عيسننى  ،عادفعننه أ ،ن اةرتبننة ابه ( عإن كننان
ال الب توسط ابن أيب عم أع فيالة ) ( )1كما خيفى عدى اةمار .
والثالرب  :فينه دمحم بننن عبند ا ميند الطنائا  ،عهنو ،ن مناكور فيمننا رأااناه منن ك ننب الرجنال هبنناا
الوصف ؛ عدمحم بن [ الفييي ] ( )2ماا بن ثقة ع ،ه (.)3
والراب  :فيه شاذان  ،عاةوجوت مج الرجال شاذان بن اخلديي ( )4منن أصنحاب انو حم مج اخلالصنة
() 6
من ك اب الاي  :شاذان بن اخلديي عالد الفيي بن شناذان
مهمالإ ( ، )5عمج رجال اجلوات
 ،عمج اخلالص ننة أاين ناإ مج الا نناذاين  :أ ،ننه ش نناذان ب ننن ع ننيم ( ، )0ع ننال مج دمحم ب ننن أد نند ب ننن ع ننيم
الااذاين  :رع الكاا عن آتل بن دمحم ال  :مسعت دمحم بن شاذان بن

__________________
( )1ما بن القوسن أثب ااه من « ت ».
( )2مج الاس  :الفيي  ،عالظاهر ما أثب ااه.
( )3هدااة اقدثن .241 :
( )4اظهر من الكاا مج تر ة او حم بنن عبند النردن أن شناتان ( ابلندال اةهمدنة ) لقنب اخلديني بنن ُعنيم عالند الفيني ،
الباوق راجع رجال الكاا  ، 113 / 001 : 2عجممع الرجال .111 : 3
ُبوق ع ،
أ ،ه اسم رجي آخر بياهما ابىل ،
( )5خالصة العال،مة .3 / 10 :
( )6رجال الطوسا .1 / 472 :
( )0خالصة العال،مة .34 / 201 :
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عيم عذكر الرعااة  ،عها موجوتق مج الكاا ( ، )1إ  ،أ ،ه فائدق مج ذل لعندل منا اوجنب ال وثينق
ع  ،ه.
ع ،أما ح بن أيب طدحة فدم أ ف عديه مج الرجال.

واممامس  :فيه أدد بن ا سن بن عبد اةد اىلعتي عهو ثقة  ،ع ،أما أدد بن عبدعن فهنو منن
شيور اعجاكق  ، ،أ ،ه ي اوثق مج الرجال ( ، )2ىلن توثيق الايور ي اكن من طراقنة اة قندمن منن
مدا،فا الرجال.
صحح طراق الاي مج هاا الك اب عال هااب إأ أيب طالب اىل بناري ( ، )3عأدند فينه
عالعال،مة ،
 ،إ  ،أن مج كو ه توثيقاإ ىلدد ظراإ.
ععدن ،نا بننن دمحم بننن ال نزب ي اوثننق مج الرجننال أايننا  ،ع نند ذكننره الانني مج رجننال مننن ي اننرع عننن
( .) 4
اىلئمة
فإ قلت  :د ال الا اشا مج تر ة أدد بن عبندعن  :عكنان ند لقنا أاب ا سنن عد ،نا بنن دمحم
عدواإ مج الو ت ( .)5عهاا الدفن إن عنات إأ أدند كنان توثيقناإ لنه ،
القرشا اةعرع اببن الزب عكان ،
عإن عات إأ عدا كان كال .
قلت  :ي أفهم حقيقة اةع مج هاه العبنارق  ،لكنن الظناهر عوتهنا إأ عد ،نا بنن النزب عفيهنا نوع

إشعار ابةدف.

__________________
( )1خالصة العال،مة .06 / 153 :
( )2رجال ابن تاعت .14 / 31 :
( )3خالصة العال،مة .206 :
( )4رجال الطوسا .22 / 417 :
( )5رجال الا اشا .211 / 10 :
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ع ،أما معاعاة فال خيدو من اشاا ( )1كما اعر من مالحظة اةراتب.

املنت :

األول  :ظاهر مج أ ،ن اع زال منن اةنرأق اوجنب ال سني  ،عرمبنا كنان اعطنال مقينداإ مبنا مج اخلنرب
يف ّ

اةاكور مج ،أعل الباب  ،إ  ،أن عدل ا حتات مج اةورت د ااكي معه ا ال.
عما قداناه ،أع إ منن الفنر بنن ا شن باه عحتقنق اةنين أعدنم نول اىلصنحاب مج جهنة اةنرأق أهنا
( )2من بيي الرجي فيما ذكر أل ؟.

ع نند ان ،دعى أ ،ن اىلخبننار النوارتق مج اةنرأق الدالننة عدننى جمننرت الاننهوق اق يننا عنندل اع بننار  ،هننا مننن
( )3اةنناكور مج الرجننال عدننى تقنندار ا ش ن باه  ،أع عدننى اعطننال ب قنندار ا ح مننال النناي ن ،دمااه ،
عاعحالة عدى ( )4ال ،لمي فيما أشرو إليه ،أع إ أعأ.
ويف الثاا  :وع ت لنة عدنى أ ،ن ر ا هنا كمنا انر الرجني موجبنة لد سني ، ،أمنا كيفينة اةنين فم مدنة

ا كم.
لخران أ ،ن اةين له صفات خاصة عاند ا شن باه عهنا  :نرب رائح نه رطبناإ منن
ع د ذكر بع اة ،
رائحة الطدع عالع ن  ،عجاف،اإ من بياض البي (.)5
عرمبا اس اكي بفقد الاص عجواك عمول الوصف (.)6
__________________
( )1هدااة اقدثن .146 :
( )2مج « ف »  :أي.
اىلعل.
( )3مج « ف » كايتق ، :
( )4مج « رض »  :مج.
( )5اةسال .41 : 1
( )6اةدار .260 : 1
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وقرب يقربربال  :إ ن،نه بنند مننن اةننائز عدننى تقنندار عنندل العدننم ابلنندفق عالاننهوق عالف ننور كحننال الاننول ،
عالوصف عإن جاك عمومه إ  ،أ ،ن اةااهبة ال البة كافينة  ،علنو ذلن ىلشنكي اىلمنر  ،إ  ،أ ،ن اقنال
أب ،ن العدننم حدنني بكو ننه ماي،ناإ  ،عأ ننت خبن أب ،ن حكننم اةنرأق ا و ننف عدننى البيننان مننن الاننارع مج أ ن،نه

م حد مع حكم الرجي  ،عاىلخبار دو من إ ال عدى ما ع فت عديه ا ن.
ثوهن في خا ننه عد،ننة » خيدننو مننن إشننكال  ،ع نند
عمننا تيننماه اخلننرب مننن ولننه
 « :ع حتن ،د ،
ذكننرت مج حاشننية ال هننااب إمكننان أ ،ن اقننال  :إن اة نرات حتنندثوهن بنني ع ننوع مننا اوجننب ال سنني
ماهن  ،عبعده حيائا بد من ال ابيه عدى ال سي لكن بوجه ادرف فينه أب ،ن السنبب ا حن الل ،
أع أ ،ن اةاع بي الو وع  ،عبعده ماع عإن كا ت العد،نة جارانة فيمنا بعند  ،عابجلمدنة فناىلمر مج ،اانة
ال موض  ،عهللا تعاأ أعدم مبقاصد أعليائه.
يف الثال  « :إذا جناءت الانهوق عأ زلنت اةناء عجنب عديهنا ال سني » اندل عدنى أ ،ن
وقوله

جمرت الاهوق كا  ،إ  ،أن وله  « :عأ زلنت اةناء » رمبنا اندل عدنى أن اةناء ل عرانف العهند أي اةناء
اةقننرر مج صننفاته مننا ذُكننر  ،عا ك فنناء ابلاننهوق ىلن مننن لواكمهننا بقيننة اىلعصننا  .عفيننه  :أ ،ن ابب
ا ح مال عاسع  ،فال ا م ا س د ل ابخلرب عدى تقدار سالمة ساده.
وامم الراب  :ادل عدى مطدق عجوت الاهوق  ،إ  ،أن اايم إليه ما دمااه من ا ح مال.
واممامس  :كال .
قال :

فأما ما وا
ّ

بأ علي بأ بوب ب عأ أ

بأ

ب
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عأ ابناب بأ سع ب عأ فضالة ب عأ ا بأ عثما ب عأ عمر بأ يأي قال  :قلربت أليب عبرب هللا

 :الرجربربل يض رب نوربربر علربربى فربربرج امل ربرأ ف مربربين أعل هربربا غنربربل؟ فقربربال  « :إنا أصربرباهبا مربربأ املربرباء شربربيء

فلتغنله ول س عل ها شيء إالّ أ ي خله » قلت  :فإ أمنت وي وأل ي خله ب قال  « :ل س عل ها غنربل

».

و وجم و ا اب ي ابنأ بأ بوب يف وتاب املخ خة بلفظ آخر عأ عمربر بربأ يأيرب قربال  :اغتنربلت

يربربوم اجلمعربربة ابمل ينربربة ولبنربربت ة ربربايب وعطّبربربت فمرب ّربرت يب وص رب فة فف ّخ رب ت هلربربا فأم رب يت أ ( )1وأمنربربت وربربي ب
عأ نلك فقال  « :ل س عل ربك وضربوء وال عل هربا غنربل
ف خلين مأ نلك ض فنألت أاب عب هللا

».

فالوجه يف ورب ا اممرب أنّربه جيربو أ يكربو النربام قرب ووربم يف مساعربه وأنّربه إ ّاربا قربال  :أمرب ت .فوقرب لربه :
عدى حسب ما ظهر لنه مج ا نال مانه  ،ععدنم
أمنت ب فروا على ما ظأ ب وحيتمل أ يكو إ ّاا أجابه
عدى ما اق ييه ا كم عدى اع قاته.

أ ،ه اع قد مج جارا ه ،أما أمات عي اكن كال  ،فلجابه

النن

كما تر فيه رعااة ا سن بنن سنعيد  ،عنن دنات بنن عثمنان بواسنطة فينالة  ،عالظناهر سنقوطه
من اخلرب السابق فال اير بدحة الساد.
ع ،أما عمر بن ازاد  :فقد أعاحت القول فيه فيما أفرتتنه بنه مج الرجنال  ،عالناي اقنال هانا  :إ ،ن
اةوجوت مج الا اشا  :عمر بن دمحم بن

__________________
( )1ليست مج الاس أثب ااها من ا س بدار .341 / 176 : 1
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ازا نند أب ننو اىلس ننوت بي،نناع الس ننابري م ننوأ ثقي ننف ك ننومج ثق ننة جدي نني رع ع ننن أيب عب نند هللا عأيب ا س ننن
( .) 1
عمج فهرست الاي  :عمر بن ازاد ثقة له ك اب (.)2
من ك اب الاي  :عمر بن ازاد بي،اع السابري كومج (.)3
عمج رجال الدات
 :عمر بن ازاد بي،اع السابري كومج ثقة له ك اب (.)4
عمج رجال الكاظم
 :عمر بن ازاد الثقفا مو هم البزاك الكومج (.)5
مث ،مج رجال الدات
عمج الا اشننا  :عمننر بننن ازانند بننن ذبيننان الدننيقي أبننو موسننى مننوأ بننين منند  ،رع عننن أيب عبنند
 ،عذكر أ ،ن الراعي عاه دمحم بن كايت (.)6
هللا
من ك اب الاي  :عمر بن ازاد الديقي الكومج (.)0
عمج رجال الدات
عالانني مج الفهرسننت ذكننر أ ،ن النراعي عننن عمننر بننن ازانند السننابق عاننه  :دمحم بننن عمننر بننن ازانند ،

عن ا سن بن عمر بن ازاد  ،عن عمر بن ازاد (.)1
__________________
( )1رجال الا اشا .051 / 213 :
( )2الفهرست .411 / 113 :
( )3رجال الطوسا .457 / 251 :
( )4رجال الطوسا .0 / 353 :
( )5رجال الطوسا .450 / 251 :
( )6رجال الا اشا .063 / 216 :
( )0رجال الطوسا .451 / 251 :
( )1الفهرست .411 / 113 :

153

عشيخاا أا،ده هللا مج ك اب الرجال ال  :إ ،ن الظناهر ا حتنات مج عمنر ابنن ازاند ععمنر بنن دمحم بنن
ازاد ( .)1ع ،أما عمر بن ازاد الديقي فهو  ،اةاكوران.
عمج ظري القاصر أ ،ن هاا ادفع ا ح مال الوا نع مج اخلنرب اةبحنو عانه  ،ىل ،ن عمنر بنن ازاند
الديقي ارعي عن أيب عبد هللا  ،كما أ ،ن عمر بن دمحم بن ازاد أع عمر بن ازاد ارعي عانه  ،فنا كم
بدحة ا دامل خيدو من إشكال.
عمننا الننه أان،نده هللا مننن ا حتننات ،ن بعينند  ،ىل ،ن الا اشننا ي انناكر سننو عمننر بننن دمحم بننن ازانند ،
عمنن اةسن بعد أن اكنون م ننااراإ لعمنر بننن ازاند النناي ذكنره الانني عي اناكره  ،عالانني أايناإ ي انناكر

عمر بن دمحم بن ازاند لاحنو منا ذكنر مج الا اشنا  ،عكنل ،ن الاسنبة إأ اجلن ،د ع عنت منن الاني  ،عإأ
اىلب عاجل ،د معاإ ع عت من الا اشا  ،عتكرار الاي ادل عدى ال عدت كما اعر منن عاتتنه مج
الك اب.
نلخران مننن أ ،ن اةنناكور مج الفهرسننت هننو عمننر بننن ازانند الدننيقي ( .)2فدننا فيننه
عمننا ظا،ننه بعن اة ن ،
ظر  ،ىل ،ن الراعي عاه كما مسع ه دمحم بن عمر ابن ازاد  ،عن ا سن بن عمر بنن ازاند  ،عنن عمنر
بن ازاد ؛ عدمحم بن عمر بن ازاد هو ابن بي،ناع السنابري كمنا ص ،نرف بنه الا اشنا ( ، )3فدنو احتند عمنر
ابن ازاد بي،اع السابري مع ابنن ذبينان كينف تقنع الرعاانة هبناه الدنورق عنن ا سنن ابنن عمنر بنن ازاند

كما اعر أباسر ظر.

__________________
( )1ماهج اةقال .252 :
( )2حكاه عن بع مااخيه مج ا اعي .126 : 2
( )3رجال الا اشا .111 / 364 :
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فإ قلت  :د ذكر الا اشا مج تر ة أدد بن ا سن بن عمر ابن ازاد الديقي منا هناا لفظنه
 :أبو جعفر كومج ثقنة منن أصنحاباا  ،جن ،ده عمنر ابنن ازاند بي،ناع السنابري ( .)1فيكنون الدنيقي عبي،ناع
السابري عاحداإ.
قلربت  :إذا كنان عاحنداإ اكنون النراعي دمحم بنن عمنر بننن ازاند السنابري  ،عنن ا سنن بنن عمنر بننن
ازاد السابري  ،عن عمر بن ازاد السنابري  ،عاىلعأ حيائنا أن اقنال  :عنن أخينه عنن أبيهمنا  ،كمنا
هننو اة عننار مج أمثالننه  ،عب قنندار اجلنواك ( )2ظنراإ إأ بيننان اىلب مج كنني اةراتننب فالدننيقي مننوأ بنين
مد فهنو مندي  ،عالسنابري لنو كنان لنه عصنف ،ن ه ةنا اح نيج إلينه  ،إ  ،أن اقنال  :إن هناا موجنوت
بكثرق مج الرجال  ،إذ منا ع منن تعندت الدنفات  ،عمنن مثال ظنن الاني ال عندت مج كثن منن الرجنال
بسبب ذل  .عفيه ما فيه.
عاقال مج كالل الا اشنا مج أدند  :إن فينه اح منال كنون الدنيقي صنفة ىلدند  ،عحيائنا اكنون

ج ن ،ده عمننر بننن ازانند بي،نناع السننابري .عفيننه ظننر  ،ىل ن،نه خننال الظنناهر مننن عبننارق الا اشننا  ،فننإ ،ن
الظاهر منن كنالل الا اشنا ا حتنات مج بي،ناع السنابري عالدنيقي مج تر نة أدند  ،إ  ،أن ح مني النوهم
مج ول الا اشا.
عا ان،ند ا ح مننال أ ن،نه ذكننر عمننر بننن دمحم بننن ازانند بي،نناع ( )3السننابري  ،عالنراعي عاننه دمحم بننن عنناافر
عدمحم بن عبد ا ميد ( )4؛ عذكر عمر بن ازاد الديقي  ،عالنراعي عانه دمحم بنن كايت ( ، )5عا حتنات منع
ذكر ا خ ال

__________________
( )1رجال الا اشا .277 / 13 :
( )2مج « رض »  :اجلواب.
( )3ليحم مج « رض ».
( )4رجال الا اشا .051 / 213 :
( )5رجال الا اشا .063 / 216 :
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مج الراعي عن كي عاحد  ،مللو من الا اشنا  ،إ  ،أن اقنال  :إ ،ن الا اشنا اقنول أب ،ن عمنر
بن دمحم بن ازاد هو ج ،د أدد  ،بني جن ،ده عمنر بنن ازاند .عفينه أ ،ن منن اةسن بعد ال عندت ةنا أسندفااه ،
بي ا ا،د العدل أ ،ه ااكر ج ،د الرجي عي ااكر اجل ،د مفرتاإ.

نلخران  ،ن حم ن ،نرر  ،عهللا تع نناأ أعد ننم
وابجلمل ربربة  :فاةق ننال خيد ننو م ننن إ ننال  ،عه ننو مج ك ننالل اة ن ،
اب ال.
املنت :
م ننا ال ننه الا نني  :م ننن أ ،ن ه نناا ا نندامل م ننرعي بدف ن آخ ننر .خيد ننو م ننن ،راب ننة  ،ىلن اة نناكور
حنندامل آخننر  ،عكننون النراعي عاحننداإ انندل عدننى احتننات ا نندامل  ،عمننا ذكننره الانني مج اجلمننع عإن
بعد إ  ،أ ،ه أعأ من  ،ه.
وما ق يقال  :إن ول الاي  :جيوك أن اكون السامع عهم مج مساعه .منراته بنه السنامع منن ،ن
اعمال  ،عرعاق ا دامل عن عمر بن ازاد ثقات يعاإ  ،فكيف اقع النوهم؟ .بكنن اجلنواب عانه أبن
اير اب ال.
اةرات كون الوهم إذا صدر من الراعي وتراإ
،
بافنا
فلي فائدق مج جنواب اعمنال
عم ااكي ا ال أبن الس ال لو كان عن اةاي ماهما ،
 « :لننيحم

اىلعل كننال  ،ىلن ولننه
الواننوء عاننه عال سنني عاهننا  ،هنناا مج اخلننرب الثنناين  ،عمج ،
عديها ،سي » مع كون الس ال عن اةاي  ،عااح.
اىلعل
مث إن تخول الييق بسبب اةاي عجه له من مثي عمر بنن ازاند  ،وابجلملربة  :فناجلواب ،
خيدو من ،مي.
اىلعل  ،ىلن السائي ال :
ععدى تقدار لامه مج اخلرب الثاين ا ،م مج ،
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فننإن أماننت .ع تخنني هاننا لالع قننات ععدمننه .عاىلعأ أن اقننال  :إن عنندل ال سنني عديهننا لعنندل ثبننوت
كو ننه ماي،ناإ مب ننرت ننول النراعي  ،جلنواك تومهننه بسننبب ( )1مننن اىلسننباب كمننا ذكننره شننيخاا أاننده هللا مج
فوائده عدى الك اب (.)2
ندل عدننى أن ،سنني اجلمعننة عاننوء معننه كمننا اعدننم مننن
بقننا شنناء عهننو أن اخلننرب الثنناين رمبننا ان ،
مالحظ ه  ،إ  ،أن ا ق كو ه جممالإ اددح لالس د ل  ، ،أ ،نه م ا،ند ةنا تل عدنى عندل الوانوء
مع ،سي اجلمعة  ،عسيليت إن شاء هللا توايح القول مج ذل (.)3
قال :

عأ

فأما ما وا
ّ

بأ علي بأ بوب ب عأ أ

بأ منلم قال  :قلت  :أليب جعفر

بأ

ب عأ ابنأ بأ بوب ب عأ العالء بأ يأ ب

كينف جعني عدنى اةنرأق إذا رأت مج الانول أن الرجني جيامعهنا

مج فرجها ال سي عي ُجيعي عديها ال سي إذا جامعها تعن الفرج مج اليقظة فلمات؟ ال  « :ىلما رأت مج ماامها
أن الرجني جيامعهنا مج فرجهنا فوجنب عديهنا ال سني  ،عا خنر إ ،نا جامعهنا تعن الفنرج فدنم ( )4جينب عديهنا ال سني
ىل ه ي ادخده  ،علو كان أتخده مج اليقظة لوجب عديها ال سي أمات أع ي لن » فالوجه مج هاا اخلرب ما ذكروه
اىلعل سواء.
مج اخلرب ،

__________________
( )1ليست مج « رض ».
( )2مج « ف

» ع « ت »  :مج فوائد الك اب.

( )3أييت مج ص .260 267
( )4مج الاس  :ىل ،ه ي .عما أثب ااه من ا س بدار .357 / 170 : 1
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النن

عااح بعد ما ،دمااه.

املنت :

ظنناهر اعشننكال  ،عمننا ذكننره الانني فيننه حننول حولننه ال وجيننه إذا أعطنناه اة ،لمنني حننق الاظننر ،
ع قي شنيخاا عنن اةا هنى ( )1أن فينه  :هناه النرعاايت ( )2ند عارانت إ ناع اةسندمن عاىلخبنار
الرت  ،ع راب فيما اله.
اةس فيية فوجب ،

حممد أا،ده هللا مج فوائد الك اب أن مج اخلرب عجهن :
عذكر شيخاا اققق م كا ،
أ ،ا  :أن ارات بقوله  :فلمات .جماء ما ح مي كو ه ماي،اإ  ،عاكون حاصي اجلنواب الفنر أبن
اىلعل بكو نه
الفرج حمي الاهوق  ،عا امعة فيه مظاة خنرعج اةنين  ،تعن منا تعن الفنرج  ،فنيحكم مج ،
ماي،اإ تعن الثاين  ،إ  ،مع حتقق ما اوجب كو ه ماي،اإ.

واثن هما  :أن بع اةخالفن كليب حايفة ع ،ه ذهب إأ أن خرعج اةين جينب بنه ال سني إ ،
مع الاهوق  ،فلعجب لال ال سي مع ا امعة مج الفنرج إذا أمن لوجنوت الانهوق علنو مج الانول  ،عي
اوجننب مننع ا امعننة فيمننا تعن الفننرج علننو اقظننة لعنندل الاننهوق علننو أمن  ،عدمحم بننن مسنندم سننلله عننن

ذل فبي،اه

كما داا  ،ال ن أا،ده هللا ن  :ع خيفى أن هاا الوجه ااب،ه

__________________

( )1اةا هى .01 : 1
( )2مج « رض »  :الرعااة.
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تقية  ،ف ،لمي .ا هى.
عدى اح مال صدعر ذل عن اعمال
اىلعل منع ولنه  :عي جيعني عديهنا ال سني إذا
عهو أعدم ب طبيقه عدى الرعااة  ،عكينف ان م ال وجينه ،
جامعها تعن الفرج مج اليقظة فلمات.
ع نند ذكننرو مج حاشننية ال هننااب أن دنني اعمانناء عدننى اعمننااء اوجننب هتافننت الرعااننة مننن حيننمل
تيننماها السن ال عننن عجننه الفننر بننن مننا إذا رأت اةنرأق مج الاننول أن الرجنني جيامعهننا مج الفننرج فعديهننا
ال سي  ،ععدمه إذا جامعها تعن الفرج فلمات.
عاجل نواب ع ننن هنناا اق ي ننا أن اق ننال فيننه  :ىلم ننا ي لننن  ،ىل ننه ي ادخد ننه  ،كم ننا ه ننو ص نراح
اجل نواب  ،عإن كننان مج اجل نواب عدننى تقنندار دنني اةننين عدننى ظنناهره ننوع خفن ٍ
ناء أاي ناإ  ،عمكننان أن
اوجه بدزعل اةين لر اة ا امعة مج الفرج  ،عإن كنان اق ينا نوع مانافرق ةنا عدينه اىلصنحاب  ،إ  ،أ نه
،
نند اط ننابق م نندلول بعن ن اىلخب ننار الدال ننة عد ننى ع نندل عج ننوب ال س نني ابعما نناء م ننن تعن إتخ ننال ،

فاجلواب عاها جواب عاه.
عإمكنان دني ولنه  « :أمانت أع ي لنن » عدنى اعمننااء لنه عجنه منن حينمل إن اعتخنال اوجننب
ال سي مب رته  ،إ  ،أن اةطابقة لدس ال  ،حاصدة.
مث إن اعتخال مج الرعااة ارات به مج الفرج عدى الظاهر  ،عح مي أن ارات اىلعم منن الفنرج عالندبر
جمرت إادال الاكر هبا.
عدى أن ارات اب امعة تعن الفرج ،
عالاي رأا ه مج بع ك ب أهي اخلال أمنم رععا أن الان
أيب طدحة فقالت اي رسول هللا إن هللا اس حيا
__________________
( )1كاا مج الاس  ،عمج اةداتر  :أ ُ،ل ُسدايم.
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جناءت إلينه أ ُ،ل سندمة ( )1امنرأق

من ا ق  ،هي عدى اةرأق من ،سي إذا ها اح دمت؟ ال  « :عم إذا رأت اةاء » (.)1
الاراف لدحدامل  :إن فيه تليالإ عدى عجوب ال سي ي زال اةناء منن اةنرأق  ،مث نال :
ال بع
،
نرت بننه عدننى مننن اننزعم أن منناء اةنرأق اننربك عإ ،ننا اعننر إ زاهلننا
ع ولننه
 « :إذا رأت اةنناء » نند ان ،

باهوهتا (.)2
عظنناهر كننالل مننن أشننرو إليننه مننن الفقهنناء اق يننا عجننوب ال سنني ابع نزال إذا عرف ننه ابلاننهوق ع
او فننه ابلننربعك إأ الظنناهر  ،فدي ،لمنني خننبط ه ن ء اجلماعننة .عمننا قدننه شننيخاا أا،نده هللا عنناهم ،راننب
أاياإ.
وابجلملة  :عا دامل جمال لدقول فيه إ  ،مبا ذكره مج اةا هى ( .)3عهللا تعاأ أعدم.
قال :

فأما ما وا ابناب بأ سع ب عأ ابأ أيب عمري ب عأ عمر بأ أعنينة قال  :قلربت أليب عبرب هللا
ّ

 :املرأ حتتلم يف املنام ف هري املاء األعظم ب قال  « :ل س عل ها الغنل ».

فالوجربربه يف و رب ا اممرب أةربربا إنا أت املربرباء األعظربربم يف ،ربربال منامهربربا فربربإنا انتبهربربت أل عربربر ش رب ئاً فإنربربه ال جي رب

عل ها الغنل.

ي ل على نلك :

ما وا

بأ يعقوب ب عأ ع ّ مأ أصحابنا ب عأ أ

بأ

__________________

( )1ماهم الاافعا مج اىلُل  ، 30 : 1عادد بن حابي مج مساده .372 : 6
( )2عهو ابن ح ر العسقالين مج ف ح الباري .371 : 1
( )3اةا هى .01 : 1
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ب عأ ابأ أيب عمري ب عأ ا ب عأ ابل قال  :سألت أاب عب هللا

عأ املرأ عربرجم يف املنربام مربا

يرجم الرجل ب قال  « :إ أنألت فعل ها الغنل ب وإ أل عنأل فل س عل ها الغنل ».

النن
األول  :ظاهر ا ال ارتيناب فينه بعند منا ن ،دمااه  ،إ  ،أ ،نه ااب نا أن اعدنم أن عمنر بنن أُذاانة
يف ّ
الظاهر أ ،ه عمر بن دمحم بن أُذااة كما هو مج الا اشا (.)1
من ك اب الرجال عمنر ابنن أُذاانة مهمنالإ ( ، )2عمج
ذكر مج أصحاب الدات
عالاي

ال  :عمر بن أُذااة ثقة له ك اب (.)3
أصحاب الكاظم
عمج الفهرست  :عمر بن أُذااة ثقة له ك اب (.)4
عالكاا ال  :ما رعي مج عمر بن أُذااة (.)5
عابن تاعت جعي عمر بن أُذااة  ،عمر بن دمحم بن أُذااة (.)6

عك ننب جن ،دي مج بعن فوائننده عدننى ك ابننه  :أن ا ننق أممننا عاحنند ( ، )0عأظن ،نن أ ،ن كننالل ابننن
تاعت عجه له  ،عما د ا وهم من كالل
__________________
( )1رجال الا اشا .052 / 213 :
( )2رجال الطوسا .412 / 253 :
( )3رجال الطوسا .1 / 353 :
( )4الفهرست .412 / 113 :
( )5رجال الكاا .626 : 2
( )6رجال ابن تاعت  1111 / 144 :ع .1131 / 146
( )0حواشا الاهيد الثاين عدى اخلالصة  ( 27 :طوع ).
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الا اشا ادفعه أ ،ه ال مج آخر الطراق إليه  :عن عمر بن أُذااة.
عاتفق لدعال،مة مج اخلالصة أ ،ه قي عنن الكانا أ ،نه نال  :نال ددعانه  :مسعنت أشنياخا مناهم
العبيندي ع،ن ه أن ابنن أُذاانة كنومج عكنان هنرب مننن اةهندي عمنات ابلنيمن  ،فدنال ي انرع عانه كثن
( .) 1
عابننن طنناع قنني ا كااننة ع ننال  :ي اننرع عاننه ك بننه ( .)2عالعال،مننة كثن ال بننع بننن طنناع  ،فرمبننا
اح منني كننون لف ن « كث ن » تدننحيف « ك بننه » إ  ،أن اةاقننول مج ك نناب شننيخاا سنندمه هللا عننن
الكاا كما مج اخلالصة (.)3
عما اله مج اخلالصة  :من أن عمر بن أُذااة اقال  :امسه دمحم بن عمر بن أُذااة ،دنب عدينه اسنم
 :دمحم بنن
أبيه ( .)4هو ول الاي مج ك اب الرجال  ،فإ نه نال مج موانع منن رجنال الدنات
عمر بن أُذااة ،دب عديه اسم أبيه (.)5
ويف الثاا  :خيدو من ارتيناب مج رعاانة أدند بنن دمحم عنن ابنن أيب عمن ب ن عاسنطة كمنا ندماا
رعااننة أدنند عننن ابننن أيب
فيننه كالمناإ أايناإ  ،إ  ،أن ال الننب كومننا ا سننن بننن سننعيد  ،عاةرتبننة
عم .
مث إن العن ،دق النني اننرعي عاهننا دمحم بننن اعقننوب  ،عننن أدنند بننن دمحم مننا ذكننره العال،مننة مج اخلالصننة
قنالإ عننن دمحم بننن اعقننوب أ ن،نه ننال  :عاة نرات بقننوج  :عنندق مننن أصننحاباا اعننين عننن أدنند بننن دمحم بننن
ععدا بن موسى ال ُكميااين  ،عتاعت بن كورق  ،عأدد بن
عيسى هو دمحم ابن ح ، ،

__________________
( )1خالصة العال،مة .2 / 111 :
( )2ال حرار الطاععسا .411 :
( )3ماهج اةقال .241 :
( )4خالصة العال،مة .2 / 111 :
( )5رجال الطوسا .612 / 322 :
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ععدا بن إبراهيم بن هاشم (.)1
إتراحم ، ،
عأ ،ه ال أاياإ  :كد،ما ذكرته مج ك ايب اةاار إليه عدق من أصنحاباا عنن أدند بنن دمحم بنن خالند
() 2
ععدا بن دمحم ابن عبد هللا بن أُذااة  ،عأدد بن عبند هللا بنن أُمي،نة
عدا بن إبراهيم ، ،
الرب ا  :فهم ،
ععدا بن ا سن.
، ،
عحيائا فلدد بن دمحم اةاكور مج ا دامل اةبحنو إن كنان ابنن خالند أع ابنن عيسنى فا نال منا
مسع ه  ،عإن كان الظاهر أ ،ه ابن عيسى  ،عما اله العال،مة مج اخلالصة ي ره مج الكامج.
عالا اشا ذكر مج تر ة الكديين ما هاا لفظنه  :ع نال أبنو جعفنر الكدينين  :كدمنا كنان مج ك نايب

ع ،دق من أصحاباا عن أدد بن دمحم بن عيسى فهم ( .)3إأ آخر ما اله العال،مة مج ابن عيسى.
عننم مج الكننامج  ،مج ابب اةمدننو اكننون بننن شننركاء فيع ننق أحنندهم دننيبه  :عن ،دق مننن أصننحاباا
عدا بن إبراهيم  ،عدمحم بنن جعفنر  ،عدمحم بنن حن  ،ععد ،نا بنن دمحم بنن عبند هللا القم ،نا  ،عأدند بنن
،

ععدا بن ا سن يعاإ عن أدد بنن دمحم بنن خالند ( ، )4عمج أعل حندامل مج الكنامج عن ،دق
عبد هللا ، ،
من أصحاباا ماهم دمحم بن ح العطار عن أدد بن دمحم (.)5
__________________
( )1خالصة العال،مة .202 ، 201 :
( )2مج « ف »  :كايتق  :هكاا مج اخلالصة عأظاه ابن ابا ه أي ابن اباة أدد بن دمحم بن خالد.
( )3رجال الا اشا .1726 / 300 :
( )4الكامج  .5 / 113 : 6إ  ،ا نه نال  :عن ،دق منن أصنحاباا عنن ادند بنن دمحم بنن خالند .عي ادنرف ابسنم العن ،دق .علكنن
قده عن سخة من الكامج مج الوسائي  30 : 23أبواب الع ق ب  11ف .5
( )5أصول الكامج .1 / 17 : 1
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ع ابعنند أن اكننون هنناا عامننا لكنني عن ،دق  ،إ  ،أ ن،نه خنناص أبدنند بننن دمحم بننن عيسننى عدننى مننا مج
اخلالصنة عالا اشننا  ،ىل ،ن دمحم بننن حن لننيحم مج العن ،دق النني تنرعي عننن أدنند بننن دمحم بننن خالنند عدننى
ما مسع ه من قدهما.
املنت :

اىلعل خيدننو مننن عجننه  ،عاس ن د له ابخلننرب الثنناين  ،ن حم نناج إليننه  ،لكثننرق
مننا ذكننره الانني مج ،
اىلخبار الدالة عديه كما خيفى.
اللغة :
ال ابنن اىلثن مج أحكنال اىلحكنال  :ا حن الل مج الوانع اف عنال منن ا ُْدنم بينم ا ناء عسنكون
الننالل  ،عهننو مننا ا نراه الاننائم مج ومننه  ،اقننال ماننه حدننم عاح ن دم  ،عاح دمننت بننه عاح دم ننه  ،ع ،أمننا مج
نص هنناا الواننع الد ننوي بننبع مننا انراه الاننائم عهننو مننا ادننحبه
ا سن عمال عالعننر العننال فإ ننه نند خن ،

إ زال اةاء  ،فدو رأ  ،ذل لدح أن اقال له اح دم عاعاإ عي ادح عرفاإ.
عمج الاهااننة  :اهلنناء مج « ه نرا » بنندل مننن مهننزق أرا  ،اقننال  :أرا اةنناء اراقننه عهرا ننه اهراقننه
بف ح اهلاء  ،ع د اقال فيه  :أهر ت اةاء اهر ه إهرا اإ في مع بن البدل عاةبدل (.)1
قال :

فأما ما وا الصفا ب عأ إبراو م بأ واشم ب عأ نو بأ
ّ

__________________
( )1الاهااة بن اىلث .267 : 5
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عمأ وا ب عأ عب بأ ا قال  :قلت له  :ول علربى املربرأ غنربل مربأ جنابتهربا إنا أل أي ربا
شع ب ّ
الرجل؟ قال  « :ال ب وأيّكم يرضى أ يرجم و ( )1يص على نلك ب أ يرجم ابنته أو أعخته أو ّامه أو وجته
أو أ ،اً ( )2مأ قرابته قا مة عغتنل ف قول  :مالربك ب فتقربول  :ا،تلمربت ب ولرب س هلربا بعربل » ّ قربال  « :ال
ل س عل هأ ناس وق وض هللا نلك عل كم ( )3ب قربال هللا ععرباى َوإ ْن ُكنْتُ ْم ُجنُبا ً فَ َّ
ااَّ ََّّ ُروا ( )4وأل
ِ
هلأ ».
يقل نلك ّ

فه ا خ مرسل ال يعا يب به ما ق ّ منا مأ األخبا ب وحيتمل أ يكربو الوجربه ف ربه مربا قرب منا يف اممرب

األول سواء.
ّ

ويأي نلك ب ا ً :
مربربا وا أ رب بربربأ

ب عربربأ إمساع ربربل بربربأ سربربع األشربربعري قربربال  :سربربألت الرضربربا

فرج جا يته ،ىت عنأل املاء مأ غري أ يباشر ب يعب هبا ( )5ب

شهو فعل ها الغنل ».

عربربأ الرجربربل يلمربربس

[ ،ىت عنأل ] ( )6قال  « :إنا أنألت مأ

عنه ( ، )7عن دمحم بن إمساعيي بن بزاع ال  :سللت الراا

__________________
( )1مج ا س بدار  : 353 / 170 : 1أع.
( )2مج ا س بدار  : 353 / 170 : 1عاحدق.
( )3مج « فن ن » ع « ت »  :ع نناكم  ،عمج « رض »  :ع نند عان نع ذلن ن ع نناهم ( ع نناكم )  ،عالد ننحيح م ننا أثب ا نناه م ننن
ا س بدار .353 / 170 : 1
( )4اةائدق .6 :
( )5ليست مج الاس  ،أثب ااها من ا س بدار .354 / 171 : 1
( )6ليست مج الاس  ،أثب ااها من ا س بدار .354 / 171 : 1
( )0مج ا س بدار  : 355 / 171 : 1ععاه.
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عأ الرجل جيام املرأ ف ما و الفرج فتنأل املرأ ول ( )1عل ها غنل؟ قال  « :نعم ».
ابنربرباب بربربأ سربربع ب عربربأ

بربربأ إمساع ربربل ( )2قربربال  :سربربألت أاب ابنربربأ

فتنأل أعل ها ( )3غنل؟ قال  « :نعم ».
أ

بأ

عربربأ املربرأ عربربرجم يف منامهربربا

ب عأ ابأ بوب ب عأ عب هللا بأ سنا قال  :سألت أاب عب هللا

عن اةرأق تر أن

الرجي جيامعها مج اةاال مج فرجها حىت تازل  ،ال  « :ت سي ».

النن
األول  :كما ال الاي مرسي  ،عاعشكال مج كالل الاي د تقدل القنول فينه  ،عااب نا أن
يف ّ
اعدم أن وف بن شعيب د ذكره العال،مة مج اخلالصة ائالإ  :إ ،ه الب نداتي  ،عإ ،نه منن أصنحاب أيب
 ،ع قي عن الفيي بن شاذان  :أ ،ه كان فقيها (.)4
عدا الثاين
جعفر دمحم بن ،
عذكر أاياإ وف بن صاحل الب داتي  ،ال  :عذكر الكاا عنن أيب عبند هللا الاناذاين  ،عنن أيب
( .) 5
دمحم الفيي بن شاذان ما ااهد أ ،ه من شيعة أهي البيت
عالاي عجدوه مج الكاا صورته  :وف بن صاحل الب داتي  ،سلل

__________________
( )1ليست مج الاس  ،أثب ااها من ا س بدار .355 / 171 : 1
( )2مج ا س بدار  : 356 / 171 : 1بن بزاع  ،كايتق من « ت ».
( )3مج الاس  :عديها  ،عما أثب ااه من ا س بدار .356 / 171 : 1
( )4خالصة العال،مة .1 / 104 :
( )5خالصة العال،مة .2 / 105 :
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أبوعبد هللا الااذاين أاب دمحم الفيي بنن شناذان .عذكنر منا اندل عدنى أ ،نه فقينه  ،عأ ،نه اقنال لنه  :نوف
بن شعيب ( .)1عظاهره أن ابن صاحل هو ابن شعيب  ،فال عدت عجه له.
مث اجلنزل أب ،ن القنول مننن ابنن شناذان مج ننوف بنن شنعيب  ،عا كااننة عنن أيب عبند هللا الانناذاين مج
ابن صاحل ،راب  ،فإ ،ن ا كااة عاحدق كما ذكروه  ،عأبو عبد هللا الااذاين دمحم بنن عنيم ،ن معدنول
ا ال.
 ،ننوف ب ننن ش ننعيب الب ننداتي  ،ذك ننر
مث إن مج ك نناب رج ننال الا نني مج أص ننحاب اجلن نوات
الفيي بن شاذان أ ،ه كان فقيهاإ عاةاإ صا ا مراي،اإ  ،ع يي  :إ ،ه وف بن صاحل (.)2

عهاا من الاني أايناإ خيدنو منن ،رابنة  ،ىلن الظناهر أ ،نه منن الكانا  ،عاسن فاتق منا النه مانه
بعيدق  ،إ  ،أن ول الاي  « :ع يي » االئنم نول الكانا  ،عكنال النزايتق الوا عنة فينه  ،علعد،نه
مننن  ،ن الكاننا  ،عشننيخاا أا،ننده هللا ي انناكر مج ك نناب الرجننال كننالل الانني ( ، )3فدعد،ننه لننيحم مج
سخ ه  ،عهللا تعاأ أعدم اب ال.
والثاا  :ارتياب فيه.
وورب لك الثالرب  :إ  ،أن اننم « عاننه » راجننع إأ أدنند بننن دمحم  ،عرعاا ننه عننن دمحم بننن إمساعينني
بنن بزاننع نند حدنني فيهننا ننوع شن  ،ىلن الرعااننة عننن ا سننن بننن سننعيد عاننه بكثننرق كمننا مج الرابننع ،

إ  ،أ ،ه اير اب ال مع عجوت اةرتبة  ،عاح مال سقوع ا سن بن سعيد اير أاياإ.
__________________

( )1رجال الكاا .1756 / 132 : 2
( )2رجال الطوسا .1 / 471 :
( )3ماهج اةقال .354 :
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واممامس  :عااح كالرابع.
املنت :

نرته إ  ،ابعرسننال  ،عمننا الننه الانني  :مننن أن الوجننه فيننه مننا الننه مج اخلننرب
األول  :عجننه لن ،
يف ّ
اىلعل .حول حوله ال سداد  ،بعد صراحة اخلرب مج اةاامج له.
مث ،إ ،ن الرعااننة دننو مننن هتافننت مج اةننك مننن حيننمل ذكننر الزعجننة مث ،ولننه  « :علننيحم هلننا بعنني »
اكات أن اقطع بافيه.
عإن أمكن عوت اليم ل الزعجة  ،إ  ،أن ع وع مثي هاا من اعمال
ُ

ً َ

مث ولنه َ « :وإ ْن كنْااتُ ْم ُجنُبااا فا َّ
ااَّ ََّّ ُروا عي اقنني ذلن هلنن » خيدننو منن شنناء  ،إ  ،أن
ِ
اقال مج هاا  :إ ،ن عجوب ،سي اجلاابة عدى اةرأق ابع اع من القرآن.
عمننا تيننماه اخلننرب الثنناين مننن ولننه  « :إن أ زلننت مننن شننهوق » فقنند ن ،دماا فيننه القننول مننن حيننمل
ا ك فاء ابلاهوق.

ع ول السائي مج اخلرب الثالمل  :فيمنا تعن الفنرج .ح مني أن انرات بنه منا اع ،نم الندبر  ،إ  ،أن كنالل
مج مثني هناا  ،كمنا اعنر ابل ،لمني مج ا ندامل
السائي ( افيد حكماإ ) ( )1ع تقرار اعمنال
حق ال ،لمي.
اللغة :

ال مج الاهااة مج حدامل أيب جعفر اىل داري  :فمألت ما بن

__________________
( )1مج « رض »  :اع د به.
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فرعجا  ،ع فنرج  ،عهنو منا بنن ال ِ،نرجدن  ،إأ أن نال  :عبنه مسنا فنرج الرجني عاةنرأق  ،ىلممنا بنن
ِ،
الرجدن (.)1
فلمنا الد نوي فهنو
ع ال مج ك اب أحكنال اىلحكنال  :إن صني ة الفنرج هلنا عانعان ل نوي ععنرمج ، ،

ملخوذ من ا فراج فعدى هاا ادخي فيه الدبر  ،ع ،أما العرمج فال الب اسن عماله مج القبني منن الرجني
عاةرأق.
عمج القامو  :الفرج العورق (.)2
إذا عرفننت هنناا فمننا ع ننع مج بعن هنناه اىلخبننار مننن الفننرج ابعنند أن اكننون اةنرات بننه القبنني إ ،
أن ابب ا ح مال عاسع  ،عس ظهر فائدق اخلال فيما أييت إن شاء هللا تعاأ.
قال :

ابب أ التقاء اممتاناب يوج الغنل
أخ ا الخ

عأ أيب القاسم جعفر بأ

ب عأ

ابناب ب عأ صفوا بأ حيىي ب عأ العالء بأ يأ ب عأ

بأ يعقوب ب عأ

بأ حيىي ب عأ

بأ منلم ب عأ أ ،ا

قال  :سألته

مىت جي ( )3الغنل على الرجل واملرأ ؟ فقال  « :إنا أ خله فق وج الغنل واملهر والرجم ».
وهب ا االسنا عأ

إمساع ل قال  :سألت

بأ يعقوب ب عأ ع مأ أصحابنا ب عأ أ

__________________
( )1الاهااة بن اىلث  ( 423 : 3فرج ).
( )2القامو اقيط  ( 271 : 1فرج ).
( )3مج ا س بدار  : 351 / 171 : 1اوجب.
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بربأ

بربأ

بربأ ع نربى ب عربأ

بربأ

الرضا

اممتا

عأ الرجل جيام املرأ قريباً مأ الفربرج فربال ينربأال مربىت جيرب الغنربل؟ فقربال  « :إنا التقربى

فق وج الغنل » فقلت ( : )1التقاء اممتاناب وو غ بوبة ابخفة؟ قال  « :نعم ».

وهب ا االسنا عأ أ

قال  :سألت أاب ابنأ

بأ

ب عأ ابنأ بأ علي بأ يقطاب ب عأ أخ ه ابناب بأ علي ب عأ أب ربه

عن الرجي اديب اجلاراة البكر افيا إليها أعديها ،سي؟ ال  « :إذا عاع

اخل ان عدى اخل ان فقد عجب ال سي  ،البكر ع ،البكر ».

النن
مج اجلميع عااح بعد ما دمااه.
املنت :
األول  :كمننا تننر ظنناهره أن اعتخننال موجننب لدثالثننة اةنناكورق  ،عهننو م انناعل لدقبنني عالنندبر ،
يف ّ

نص ب ن ه  ،كمننا مج اخلننرب الثنناين  ،فننإن ال قنناء اخل ننا ن
إ  ،أن اقننال اب دنرا إأ القبنني  ،أع خين ،
ا دننور مج  ،ن القبنني  ،ع ننول السننائي  :ال قنناء اخل ننا ن هننو ،يبوبننة ا اننفة .عإن اح منني أن اكننون
اةنرات بنه أن هناا الدفن عدنم عدنى ،يبوبنة ا انفة سنواء كنان مج القبني أع الندبر  ،إ  ،أن ظهنور إراتق

جمرت ا ل قاء  ،كا مج عجوب ال سي بي بد من ال يبوبة مج القبي راب فيه.
كون ،
عمننا تي ننماه اخلننرب الثال ننمل  :م ننن أن جمننرت الوا ننع كننا مج عج ننوب ال س نني خيدننو م ننن مااف نناقٍ
تعرض الاي
لدخربان ،
اىلعلن  ،فالع ب من عدل ،

__________________
( )1مج ا س بدار  : 351 / 171 : 1دت.
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له  ،سي،ما عمج ا دامل « البكر » عال يبوبة فيها  ،ظاهرق إ  ،عدى اح مال.
عأع ننب مننن ذل ن ننول بع ن حمققننا اة ننلخران  :إ ،ن ولننه مج ا نندامل  :افيننا إليهننا .إمننا
() 1
لمي.
مبع اوجله أب عه  ،أع مبع أ ه اازل  .فدي ،

عم اح مال إراتق عدل إتخال اجلميع هلنا عجنه عإن بناعُند  ،لينرعرق اجلمنع  ،ععندل العدنم ابلقائني
مبيمو ه.
 « :البكر ع ،البكر » حماع اخلرب  :أي سواء.
مث وله
إذا عرفت هناا فناعدم أن العال،منة مج اةخ دنف اسن دل ابىلخبنار اةناكورق عدنى أن ال سني عاجنب

اىلعل  :أ ن،نه عد،ننق عجننوب ال سنني ابعتخننال فننال
لافسننه  ،ننال  :عتقراننر ا س ن د ل مننن عجهننن ، :
اكون معد،قاإ ب ه  ،عإ  ،ي اكن معد،قاإ عدى مطدق اعتخال.
الثاا  :أ ،ه عد،ق عجوب اةهر عالرجم عدى اعتخال  ،ع خال مج أ ،مما ،ن مانرعطن بانرع
عباتق من العباتات  ،عكاا ال سي ييةإ لدعطف ( .)2ا هى.
وق يقال على األول  :إ ،ن ما اله حق إذا ي اوجد اةعارض عا نال أ ،نه موجنوت  ،عهنو منا اسن دل
به بن إتراحم من رعااة عبند هللا بنن حن الكناهدا اةوصنوفة ابلدنحة مانه  ،نال  :سنللت أاب عبند
ع ننن اة نرأق جيامعه ننا الرج نني ف ح نني مج اة س نني ف س نني أل ؟ ننال  « :نند جاءه ننا م ننا
هللا
افسد الدالق فال ت سي » (.)3
__________________
( )1هو الاي البهائا مج ا بي اة ن .31 :
( )2اةخ دف .167 : 1
( )3اةخ دف .161 : 1
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عجواب العال،مة عن الرعااة  :أبن ال سي إ ،ا جيب إذا كان رافعاإ لدحد  ،عهنو ،ن م حقنق مج
ا ائ فال جيب عديها ( .)1حمي ظر  ،ىل ه ،رر ،أعل اةسللة مج حترار حمي اخلنال  :أن اجلانب إذا
نحم ك ابننة القننرآن ع نراءق الع نزائم
خننال مننن عبنناتق اننب فيهننا الطهننارق كننالطوا عالدننالق ال نواجبن عمن ،

النواجبن عتخننول اةسنناجد الواجننب إذا أع ننع ال سنني هنني او عننه عدننى جهننة الوجننوب أع الانندب  ،مث
ال  :عاىل رب اىلعل (.)2
عهنناا الكننالل عإن ظننن ماننه حيننمل ي،نند ابلواجننب مج اجلميننع أن اع بننار الانندب مننن العبنناتق بنند
ماه  ،إ  ،أ ،ه تليي عدى اع باره عدى القول ابلوجوب لافسه.
عحيائا قول  :إ ،ن اع بار رفع ا د إن أرات به رفنع ا ند اةنا ع منن اسن باحة الدنالق عحنوهنا
اةادعبننة فهننو مطالننب بدليدننه عدننى تقنندار الوجننوب لافسننه  ،عإن أرات بننه رفننع ا نند مننن حيننمل هننو
فكال .
فإ قلت  :مع لوجوب ال سي إ  ،هاا.
نحم عدننى القننول أب ،ن
قلربربت ، :
أي مننا ع مننن كننون ال سنني عاجبننا مننن حيننمل هننو  ،كمننا مج ،سنني اةن ،
نحم ،ن ن و ن ن  ،عكال س نني اةا نندعب مج اجلمع ننة عاعحن نرال  ،عحيائ ننا ف ننإذا تل اخل ننرب عد ننى ع نندل
اة ن ،
الوجوب لافسه أمكن دي اىلخبار عدى الوجوب إذا حدي اةارعع به  ،عكون اةهر عالرجم
__________________
( )1اةخ دف .161 : 1
( )2اةخ دف .151 : 1
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ا و ف عدى مارعع هبما ابع اع هو الاي أخرجهما.
 ،عاخلنال عا نع
وما ق يقال  :إ ،ن الرجم ا و ف عدى ثبوت ا دعت مع عدل ظهور اعمنال
مج ذل  ،د جياب عاه أبن الوجوب ا و ف ابع اع  ،عم الفعي ا و ف عدى اخلال .
عبك ننن أن اق ننال حن ننو ذلن ن مج ال س نني  ،فإ ننه جي ننب مب ن ،نرت اعتخ ننال  ،لك ننن الفع نني ما ننرعع
ابلدالق كما مج فحم الدالق  ،فإن الارعع لفعدها  ،الانرعع لوجوهبنا  ،إ  ،أن لدكنالل جمنا إ مج
اةقال.
هاا عدى تقدار صحة اخلرب اةاكور من العال،مة  ،عإ  ،ففا الدحة نمل  ،عدنى أ ،نه رمبنا اقنال ن
ب قنندار الدننحة ن  :إ ،مننا حم مدننة ىلن ا نرات أ ،ن اة نرأق نند جاءهننا مننا افسنند الدننالق النني هننا أعظننم
لمي.
الواجبات  ،ف سي اجلاابة الاي عاجب أتىن افسد بطراق أعأ  ،فدي ،
موجهناإ لنه أب ن،نه سننبحا ه
،أمنا مننا اسن دل بننه ابنن إتراننحم مننن ا انة الانرافة عدنى مننا حكنناه العال،منة ،

عطننف اجلمدننة عدننى دننة الواننوء ف انناكان مج ا كننم ع ( ةننا ي جيننب الواننوء ل ن الدننالق فكنناا
،
() 2
ال سي  [ ،عجنواب ] ( )1العال،منة عانه  :مبانع اةسناعاق مج ا كنم مج ) عطنف اجلمني بعينها عدنى
تدل عدى عجنوب ال سني عاند إراتق الدنالق ع تافنا الوجنوب عاند عندل
بع  ،سد،ماا لكن ا اة ،
اعراتق (.)3
ْ ُْ
فدا ( )4فيه مل ، :أما ،أع إ  :فأل ه إن أُراد بعطف اجلمدة عدى اجلمدة أن اجلمدنة َو ِإن كناتُ ْم
ً

ُ

ُجنُبا معطوفة عدى دة ِإذا ق ْمتُ ْم فال عجنه لدماناركة مج إراتق الدنالق إ  ،عدنى اح منال
ً
ُ
أظن عدل القائي به ؛ عإن أُراد أن دة َو ِإ ْن كنْتُ ْم ُجنُباا معطوفنة عدنى
خيدو من تكد،ف  ،بي ،
دة

__________________
( )1مج الاس  :ف واب  ، ،وه س قامة العبارق.
( )2ما بن القوسن سا ط من « رض ».
( )3اةخ دف .161 : 1
( )4مج « ف »  :عج.
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َ ْ

ُ

فاغ ِسااال ا فاةا نناركة مج ا ك ننم اة و ف ننة عدي ننه ا عأ عج ننه ةاع ننه  ،عحيائ ننا فما ننع العال،م ننة
اةساعاق مج ا كم عدى اعطال  ،اتل  ،بي اىلعأ تفديي ما دااه.
َ ْ ُ
ع ابعد أن ادعى ظهور العطف عدى دة فاغ ِسل ا عاكنون هنو منرات ابنن إترانحم ؛ ىل ،ن
ُ

َ ْ

ُ

دننة َوإ ْن كنْااتُ ْم َرا ْ
ارى  ...معطوفننة عدننى دننة فاغ ِساال ا مننن حيننمل إ ،ن اةعننرع بننن
ِ
اىلصحاب كون ال يمم جينب ل ن ه  ،علنو ا حتنات مج ا كنم منع الوانوء ي ان م ذلن  ،ععدنى هناا
ف وافق [ اجلُ امي ( ] )1اق يا اةااركة مج ال سي.
وما ق يقال  :إ ،ن ال يمم فيه اخلال أايا  ،كما حكاه الاهيد مج الاكر عدى منا قدنه شنيخاا

من أن الطهارات كدها عاجبة ىل فسها عاد بع (.)2
ُ
بكن اجلنواب عانه ابح منال أن اوجند القائني ابلعطنف عدنى دنة إِذا ق ْماتُ ْم عكالمانا عدنى
َ ْ ُ
تقدار القول بوجوب ال يمم ل ه  ،فإ ه بد أن اقال مج ا اة ابلعطف عدنى دنة فاغ ِسل ا
ُ

إ  ،أن اقال  :إن العطف عدنى دنة إِذا ق ْماتُ ْم كنن عالندليي خنص ال نيمم بندخول الو نت ،
عتكون ا اة من بيي ا مي بسبب العطف اةاكور  ،عبياما منن  ،هنا  ،عالقائني بكنون الطهنارات
لمي.
عاجبة ىل فسها بد له مج آاة الواوء من ال وجيه فده أن اقول مثده مج ال يمم  ،فدي ،
وأما اثن اً  :فما ذكره العال،مة من تسنديم كنون ا انة تندل عدنى عجنوب ال سني عاند إراتق الدنالق.
ّ
ففيه  :أن ال سديم إن كان مع عطف دة
__________________

ْ
َو ِإن

( )1مج الاس  :ا مي  ،عالظاهر ما أثب ااه.
( )2مدار اىلحكال  ، 17 : 1عهو مج الاكر .116 : 1
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ُ

ُ

كنْتُ ْم عدنى ولنه إِذا ق ْماتُ ْم فالوجنه فينه ،ن ظناهر  ،بني عدنى ( توجنه اع نال الناي أشنرو
إلينه ع) ( )1عنندل معدوميننة القائني بننه مج عطننف اجلمنني  ،عمثدنه ااننكي ا كننم بنه  ،عب قنندار القننول بننه
ف اة الواوء تدل مبفهول الارع عدى فا اليوء عاد عدل إراتق الدالق  ،عمثدنه اقنال مج ال سني ،
فإن مفهول الارع ح  ،ة عاد العالمة  ،فقوله  :إ ،ه اافا الوجوب .حمي مل.
إالّ أ يق ربربال  :إن مفهننول الا ننرع ح  ،ننة إذا ي اعاراننه اةاط ننو ( عم ننا تل عدننى عج ننوب ال س نني
مب رت اعتخال معارض له.
وف ربربه  :أن اةفهننول ب قنندار ا يننة إذا تعننارض مننع اةاطننو ) ( )2اننرجح اةاطننو عديننه إذا ي اكننن
لدماطننو معننارض  ،عا ننال أو نند ذكننرو اةعننارض لننه  ،عهننو اخلننرب اقكننول بدننح ه عانند اةدناف ،
بدحة اخلرب بكاه توجيه ا س د ل.
فال ا م القول ماه  ،عم من اقول ،
عما اله مج اةخ دف  :من أ ،ه ذكر اةسللة مج اةا هى مطولة ( .)3ي أ نف عدينه  ،عإ ،نا ذكنرت منا

خطر مج البال  ،إأ أن اوف،ق هللا سبحا ه لر اة ما ذكره.
إ ن،نه ننال « :
،أمننا اسن د له مج اةخ دننف ( )4عدننى الوجننوب لافسننه بدننحيح كرارق عننن البننا ر
ع ننال  :مننا تقولننون مج الرجنني أييت أهدننه فيخالطهننا ع
ننع عمننر بننن اخلطنناب أصننحاب الان ،
اازل؟ فقالت اىل دنار  :اةناء منن اةناء  ،ع نال اةهناجرعن  :إذا ال قنى اخل ناون فقند عجنب ال سني ،
فقال عمر
__________________
( )1مج « رض »  :ا ح مال الاي أشرو إأ  ،عمج « ف
( )2ما بن القوسن سا ط من « ف ».
( )3اةخ دف .162 : 1
( )4اةخ دف .167 : 1

» اع ال الاي أشرو إليه مج.
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 :أتوجبننون عديننه الننرجم عا ن ،د ع توجبننون
 :مننا تقننول اي أاب ا سننن؟ فقننال عدن ،نا
لعدن ،نا
عديه صاعاإ من ماء  ،إذا ال قى اخل اون فقد عجب ال سي » (.)1
أ كنر إجيناب ا ن ،د عالنرجم ع فنا إجيناب ال سني أبن
مث ،ال العال،مة  :ععجه ا سن د ل أ ،نه
إجيناب أصنعب العقنوب ن اق ينا إجيناب أسنهدهما  ،عةنا كنان إجيناب اىلصنعب ،ن مانرعع بعبناتق
،
فكال عجوب اىلتىن (.)2
فف ربربه  :أ ،ننه خيننرج عننن الكننالل النناي دانناه مج اس ن د له نندامل  « :إذا ال ق ننى اخل نناون فقنند
اعجينناب عدننى اعطننال  ،إ  ،أن اخلننال الوا ننع
عجننب ال سنني » عإن كننان ظنناهر ننول عدن ،نا
اتبنع

بن اةهاجران عاىل دار ي اعدم أ ه عدى اعطنال أع حنال عجنوب العبناتق  ،عكنالل عد ،نا
لال  ،فا س د ل به حمي كالل.
 « :إ ،ا اةاء منن اةناء » ( )4( )3عفينه حننو
علدعال،مة اس د ل بوجهن آخران  :أحدمها وله

ما ،دمااه.
عال يهمننا ادنندح أن انناكر  ،بنني الع ننب مننن ع ننوع مثدننه مننن مثدننه  ،كمننا اعننر مننن راجننع
كالمه .عهللا تعاأ أعدم قيقة اىلحوال.
قال :

فأما ما وا ابناب بأ سع ب عأ فضالة ب عأ أاب بأ عثما ب
ّ

__________________
( )1ال هااب  ، 314 / 111 : 1الوسائي  114 : 2أبواب اجلاابة ب  6ف .5
( )2اةخ دف  167 : 1ب فاعت اس .
( )3مساد أدد  ، 21 : 3صحيح مسدم  ، 11 / 211 : 1سان أيب تاعت .210 / 56 : 1
( )4اةخ دف .167 : 1
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عربأ عنبنربة بربأ مصربع ب عربأ أيب عبرب هللا

الغنل إالّ يف املاء األو ».

فالوجه يف و ا امم أنّه إنا أل يلت اممتا

قربال  « :وربا عل ّربي

ال يربرجم يف شربيء

ال جي الغنل إالّ يف املاء األو ب ألنه ا أجم الرجل يف

النوم أنّه جام فال يرجم إنا انتبه ش ئاً فال جي عل ه الغنل إالّ إنا انتبه و أجم املاء.
ي ل على نلك [ مأ ] ( )1أنّه صوص هب ابال :
ما وا

بأ يعقوب ب عأ

بأ حيىي ب عربأ أ رب بربأ

ب عربأ علربي بربأ ابكربم ب عربأ ابنرباب بربأ

عن الرجي ار مج اةاال حىت جيد الانهوق عهنو انر أ ،نه ند احن دم ،
أيب العالء قال  :سألت أاب عب هللا
 :إ ،نا
فإذا اس يق ي ار مج ثوبه اةاء ع مج جسده  ،ال  « :لنيحم عدينه ال سني » ع نال  « :كنان عد ،نا
ال سي من اةاء اىلكرب  ،فإذا رأ مج ماامه عي ار اةاء اىلكرب فديحم عديه ،سي ».

النن
األول  :لننيحم فيننه ارتينناب إ  ،مننن جهننة أابن  ،عال،نناي ننال  :إ ننه كننان وععسنني،اإ ( ، )2عدن ،نا بننن
يف ّ
()3
فطحا ثقة  ،فمنن اعمني ابةوثنق اد نزل أبن أابن وععس ،نا ثقنة  ،فحداثنه
عهو
،
ا سن بن فيال
،
من اةوثق عادزمه العمي به ،
__________________
( )1أافااه من ا س بدار.
حا ي بت ع بوت حىت اظهر عادا أمر الا،نا عهنو القنائم اةهندي
( )2الا،اععسية فر ة الت  :إ ،ن جعفر بن دمحم
،
 ،مسيت بال لرئيحم كان هلم اقال له  :فالن بن الااعع  .اةقا ت عالفر  ، 01 :عرجال الكاا .651 : 2
( )3رجال الكاا .647 : 2
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ميافاإ إأ ايد اع اع عدى تدحيح ما ادح عاه  ،كمنا قدنه الكانا ( ، )1عمنن ي اعمني ابةوثنق
فديحم أابن بداخي مج ما يي فيه.
نلخران مننن تدننحيح حنندامل أابن لإل نناع عدننى تدننحيح مننا ادننح
عمننا اوجنند مج كننالل بعن اة ن ،
() 2
نلخران مج تدننحيح اىلحاتاننمل ،
عاننه مننع عمدننه ابةوثننق  ،خيدننو مننن خننرعج عننن اصننطالف اة ن ،
اعمني ابةوثنق عاتفنق لنه منا اوجنب اعشنكال مج كالمنه كمنا ب،هانا عدينه مج مواانع ،نا
عالوالد
ك بااه.
ع ،أمنا عابسننة بنن مدننعب  :فقند ننال الكانا قنالإ عنن ددعاننه  :إ نه وععسننا عا فنا ( ، )3عذكننر

عدا بن ا كم  ،عن مادور بن او حم  ،عن عابسة بن مدعب إأ آخنر الرعاانة (، )4
مج رعااة عن ،
عالاني مج ال هننااب مج ابب اىلذان رع عننن مادنور بننن اننو حم  ،عنن عابسننة العابنند ( ، )5ععابسننة
العابد هو ابن ،ات عدى ول الا اشا  ،عهو ثقة عكان ااياإ كما ذكره الا اشا أايا (.)6
عالكاننا قنني عننن ددعاننه عننن أشننياخه أن ابننن ،ننات كننان خ ن اإ فاانالإ ( ، )0ععدننى مق يننى مننا
دمااه ا حتات  ،إ  ،أن اقال ،واك رعااة مادور

__________________

( )1رجال الكاا .075 / 603 : 2
( )2مدار اىلحكال .266 : 1
 ،عليحم مبعااه اةدطدح .رجال الكاا .651 : 2

( )3أي ع ف عدى أيب عبد هللا
( )4رجال الكاا .651 : 2
( )5ي عثننر عديهننا مج ابب اىلذان  ،عهننا موجننوتق مج ابب اةوا يننت مننن ال هننااب  ، 1713 / 205 : 2الوسننائي : 4
 205أبواب اةوا يت ب  50ف .2
( )6رجال الا اشا .122 / 372 :
( )0رجال الكاا .610 / 607 : 2
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ابننن اننو حم عننن الننرجدن  ،عهننو ،ن بعينند  ،أع الننوهم مننن الانني مج الرعااننة أع مننن الكاننا  ،ععدننى
كنني حننال فعابسننة بننن مدننعب مننع القننول ابلو ننف فيننه اكننون حداثننه مننن الدننحيح  ،إ  ،عدننى
تقدار تقدمي ول الا اشا الاي ظناهره ال وثينق منن ،ن ذكنر الو نف عا كنم اب حتنات  ،عاعشنكال
فيه عااح.
فمننا مج كننالل شننيخاا مننن أن الانني رع مج الدننحيح عننن عابسننة ابننن مدننعب ( ، )1حمنني
كالل  ،إ  ،أن تكون الدحة إاافية  ،ع د ،دماا فيه و ( ، )2عاععاتق ىلمر ما  ،خفا.
والثاا  :فيه ا سن بن أيب العالء  ،ع أعدنم إ  ،كو نه ندعحاإ ب قندار اسن فاتته منن نوهلم  :إ ،نه
أعجه من أخواه ( ، )3عثقة أحد اىلخوان ( )4مج اسن فاتق توثيقنه ماهنا ،مني  ،عكنال منن توثينق ابنن
طاع له مج البار  ،ع د تقدل أاياإ (.)5
ععد ،نا بنن ا كننم ارتيناب فيننه بعند رعااننة أدند بننن دمحم بنن عيسننى عانه  ،عالظنناهر أن أدند هننو
اةاكور ابن خالد لي وجه وع س ال.
املنت :

اىلعل عاسن د له ابلثنناين خيدننو منن ،مني  ،ىلن حاصنني كالمنه القننول ننرعج
منا الننه الانني مج ،

عجوب ال سي إذا ال قى اخل اون  ،عخدوص هاا اخلرب مبن رأ مج الانول عا بنه فدنم انر شنيئاإ  ،فنإن
أرات به ثبوت
__________________
( )1مدار اىلحكال .266 : 1
( )2راجع ج  1ص .111
( )3رجال الا اشا .110 / 52 :
( )4رجال الا اشا .640 / 246 :
( )5راجع ج  1ص .140 146
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() 1
نامج ابلاسنبة
،
دص ةا اله  ،ففيه  :أ ،ن بينان صنحة ا دنر هنا اةهمنة  ،عإن أرات أن ا دنر إا ،
إأ ،ن اةنناء اىلكننرب مننن مثنني اةنناي فهننو صننحيح إ  ،أ ننه االئننم ا خ دنناص مبننن رأ مج الاننول ،
فإن اةاء اىلكرب ا حقق فيه ا در مبن ذكره ع ،ه  ،عاخلرب اةس دل به اندل عدنى ا دنر بني هنو

عدا .
مج ا در اةاكور مج كالل ،
أي فر بن عدل الد لة عدى ا در عالدخول مج ا در؟.
فإ قلت ، :
خناص مبنورت الرعاانة اةناكورق
قلت  :الفر ظاهر  ،فإ ،ن مق يى نول الاني أ ،ن كنالل عد ،نا
لالس د ل من الاي  ،عا ال أ ،ن الرعااة من دة أفرات مدلول ا در  ،كما اعنر أباسنر ظنر مج
الرعااة.

وابجلملربربة  :فنناىلعأ أن اقننال  :إ ،ن ا دننر إاننامج ابلاسننبة إأ ،ن اةنناء اىلكننرب مننن اةنناي عحنننوه ،
() 2
لمي.
عدا
فيما سبق  ،فدي ،
عحيائا اير اب ال  ،ع د ،دماا القول مج كالل ،
قال :

فأما ما وا
ّ
سألت أاب عب هللا

بأ علي بأ بوب ب عأ العبا ب عأ عب هللا بأ املغري ب عأ معاوية بأ عما قال :
عأ الرجل ا،تلم فلما انتبه وج بلالً قلرب الً ب قربال  « :لرب س بخربيء إالّ أ يكربو

مريضاً فإنه يضعف فعل ه الغنل ».

األول أ الغنل جي مأ املاء األو ب ألنه ال ميتن أ يكو و ا املاء وو املاء األو
فال ينايف امم
ّ
إالّ أنّه رج ( قل الً مأ

__________________
( )1مج « رض »  :اخلرب.
( )2مج ص .50 56
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() 1
فصل
املريض ) لضعفه وقلة ،روته ب وألجل نلك ّ

ويأي نلك ب ا :

يف امم باب العل ل والصح ح.

مربربا وا ابنربرباب بربربأ سربربع ب عربربأ فضربربالة ب عربربأ ،نربرباب بربربأ عثمربربا ب عربربأ ابربربأ منربربكا ب عربربأ عنبنربربة بربربأ

 :رجنني احن دم فدمننا أصننبح ظننر إأ ثوبننه فدننم اننر ( )2شننيئاإ  ،ننال « :
مصربربع قربربال  :قلربربت أليب عبرب هللا
فدما ال عجد بدالإ ديالإ عدى طر ذكره ال  « :ليحم عديه
ادد،ا فيه » دت  :فرجي رأ مج اةاال أ ،ه اح دم ،
كان اقول  :إ ا ال سي من اةاء اىلكرب ».
،سي  ،إن عدي،اإ

النن

يف األول  :لننيحم فيننه ارتينناب  ،عالعبننا فيننه نند نندماا عننن الوالنند أ ننه كننان اقطننع أب ننه ابننن
معننرع ( ، )3علننه م ان،ندات مننن اىلخبننار السننابقة عالالحقننة  ،عابننن عننامر أايناإ مج حي،ننز ا ح مننال ،
عشيخاا اق ،قق م كا دمحم أا،ده هللا ال مج فوائده عدى الك اب  :ععاندي أن اح منال كو نه ابنن عنامر
مثده اعين مثي ابن معرع أع أظهر  ،ع خيفى عدي ا ال بعد ما داا (.)4
والثاا  :فيه عابسة بن مدعب ع د تقدل  ،عحسن بن عثمان ماا بن ثق ن (.)5

__________________
( )1مج ا س بدار  : 363 / 171 : 1من العديي ديالإ ديالإ.
( )2مج ا س بدار  364 / 117 : 1كايتق  :به.
( )3ما قى اجلمان  ، 102 : 1عراجع ج  1ص .64
( )4مج « رض »  :دمااه.
( )5هدااة اقدثن .115 :
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املنت :

 « :إ  ،أن اكنون مرايناإ » إأ آخنره  ،اق يننا
خيدنو منن إشننكال مج اىلعل  ،ىل ،ن ولنه
بظنناهره أ ،ن اةنرا إذا رأ البدنني القدينني جيننب عديننه ال سنني  ،عإن ي اكننن اةنناء بدننفة اةنناء اىلكننرب ،

ع الف نه لدقواعنند ظناهرق  ،إ  ،أن اقننال  :إ ،ن اةنرات مننع حت ،قننق عصنف اةنناء اىلكنرب  ،عفيننه  :أ ،ن ولننه :
ليننعفه  ،حم منني مج ظننري القاصننر ىلن انرات بننه اننعف اةنناء بسننبب اةننرض  ،مننا ظا،ننه الانني مننن
أ ،ن اةنرات اننعف اع سنان عإن كننان اليننم مج انعفه حمن مالإ لدعننوت إأ اع سنان  ،إ  ،أ ،ن عننوته إليننه
اوجب اعشكال من حيمل إن اليعف إ ،ا ا فر فيه عدل الدفق  ،كما تدل عديه بعن اىلخبنار ،
عاخلنرب اةبحنو عانه تينمن ا حن الل ععجندان البدني القديني  ،علنيحم فيننه أ ،ن البدني القديني خنرج بعنند
 « :لنيحم باناء » ،ن موافنق ةنا النه بعن
ا باه  ،علو كان اةرات ذل لزل أن اكون وله
نلخران  :مننن أ ،ن اع بننار النندفق إ ،ننا هننو مننع ا ش ن باه (، ، )1أمننا مننع ال حقننق في ننب ال سنني كمننا
اة ن ،

حكيانناه سننابقا ( ، )2عإن كننان مج الاظننر القاصننر أ ،ن كننالل مننن ذكننروه خيدننو مننن ،منني كمننا أسنندفااه
( .) 3
عر،مبا كان هاا اخلرب  ،موافق هلم ب قدار ما اح مدااه  ،ىل ،ن الظناهر مانه حيائنا أن البدني القديني
فدل عدى أ ،ن اع بنار الندفق إ ،نا هنو
اةين ايعف ، ،
ليحم بدفة اةين إ  ،إذا كان اع سان اعيفاإ فإ ،ن ،
عدى تقدار عدل الاول  ،عمع الاول ععدل العدم ابلدفق ااظر ابىلعصا .

__________________
( )1مدار اىلحكال .261 : 1
( )2مج ص .142
( )3مج ص .143 141
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عم د ااكي اخلرب أبن القدة تاامج حتقنق اىلعصنا  .عبكنن اجلنواب أبن القدنة ،البناإ خنال
الوصف.
ع د ااكي ا ال مج الرعااة عدى تقدار اع بار اىلعصا أبن اةرا إذا اعف ماي،نه أع انعف
هو عن الدفق كيف حكم مب رت عجوت اةاء أن ال سي عديه عاجب مع اح مال أن اكون ماي،اإ.
اوج ننه توجي ننه الا نني بد ل ننة
عبك ننن اجلن نواب أبن ال نناص إذا ثب ننت بع نند في ننه  ،ع،ن ن بعي نند أن ،
اىلخبار ا تية عإن بعد عنن ظناهر اخلنرب اةناكور ، ،ن أن اعشنكال ند ابقنى منن حينمل إن مندلول
اخلن نربان ا تي ننن تفد ننيي فيهم ننا ابلوص ننف  ،علع نني اةن نرات حتق ننق الوص ننف كم ننا ا نندل عدي ننه بعن ن

ا ع بارات ا تية مج اخلربان .عابجلمدة فاةقال خيدو من إشكال  ،عهللا تعاأ أعدم اب ال.
قال :

علي بأ بوب ب عأ العبا
وي ّل على أ ،كم العل ل مفا ق بكم الصح ح أيضا  :ما وا
بأ ّ
قال  :قلربت لربه :
ب عأ عب هللا بأ املغري ب عأ ،ريأ ب عأ عب هللا بأ أيب يعفو ب عأ أيب عب هللا

الرجل يرجم يف املنام وجي الخهو ف نت قظ وينظر فال يرجم ش ئاً ميك اهلوينا ( )1بع ف خرج ب قال « :
إ وا مريضاً فل غتنل وإ أل يكأ مريضاً فال شيء عل ه » قال  :قلت له  :فمربا الفربرق ( )2ب نهمربا قربال :

« أل الرجل إنا وا صح حاً جاء املاء ب فقة قوية ب وإ وا مريضاً أل جييء إالّ بع ».

__________________
( )1مج ا س بدار  : 365 / 117 : 1اهلوان.

( )2مج ا س بدار  : 365 / 117 : 1فما فر  ،عمج « رض »  :ما الفر .
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عنه ب عأ موسى بأ جعفر بأ وو ب عأ او بأ مهأاي ب عربأ عل ّربي بربأ إمساع ربل ب عربأ ،ريربأ ب عربأ

ربل أجم يف منامربه فوجرب اللرب والخربهو ّ قربام فلربم يَرب َربر يف
بأ منلم قال  :قلربت أليب جعفربر
 :جٌ
ةوبه ش ئاً ب قال ب فقال  « :إ وا مريضاً فعل ه الغنل ب وإ وا صح حاً فال شيء عل ه ».

النن

األول  :عااح بعد ما ،دمااه.
يف ّ
والثاا  :انم عانه فينه ارجنع إأ دمحم بنن عدنا بنن حمبنوب مج الظناهر منن عناتق الاني  ،إ  ،أن
مج رعااننة دمحم بننن عدننا بننن حمبننوب عننن موسننى بننن جعفننر بننن عهننب ننوع ،منني  ،ىلن النراعي عاننه مج
الرجننال دمحم بننن ح ن العطننار  ،عننن دمحم بننن أدنند بننن نناتق ؛ عأدنند بننن إتراننحم  ،عننن عم نران بننن
موسننى  ،عننن موسننى بننن جعفننر ( ، )1عدمحم بننن عدن ،نا بننن حمبننوب مج مرتبننة دمحم بننن ح ن عأدنند بننن
إتراحم مج اجلمدة  ،إ  ،أن ابب اعمكان عاسع  ،عا فق ذلن كمنا ا فنق مج كثن منن الاظنائر اعرفهنا
اةمار .
مث إ ،ن موسى بن جعفر ،ن ثقنة ع فينه مندف أاينا ؛ عتاعت بنن مهنزاير مناكور مهمنالإ مج رجنال
() 2
ععدا بن إمساعيي خيدو من جهالة  ،عتوهم ا شاا بنن منن
؛
من ك اب الاي
اجلوات
،
هو ثقة ع ،ه ادفعه مراجعة ك اب شيخاا أاده هللا مج الرجال (.)3
__________________
( )1رجال الا اشا .1706 / 476 :
( )2رجال الطوسا .2 / 471 :
( )3ماهج اةقال .226 :
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املنت :

األول  :نند ن ،دماا مننا فيننه كفااننة عننن اععنناتق ( ، )1عالنناي ااب ننا بيا ننه هاننا أن ظنناهر اخلننرب أن
يف ّ
لخر زعل ماي،ه عن حدول الاهوق  ،عرمبا اس فات ماه أن اةاء جيناء ب ن
اةرا افار الدحيح ب ،

نوي أ ن،نه ب ن تفننق أص نالإ  ،عإ ،ننا اس ن فات ذل ن ماننه ىل ننه جعنني الدفقننة القواننة لددننحيح ،
تفننق ن ،
نلخر
عاةرا
جياء ما ه إ  ،بعد  ،عهاه اةقابدة  ،عافية كما خيفى  ،بي الظناهر أن اةنرات ابل ،
عنندل ال نندفق اةنناكور لدد ننحيح  ،عةننا ك ننان عص ننف القننوق مج الد ننحيح أمكننن أن اك ننون مج اة نرا
،
الدفق اليعيف ( )2عإن اح مي أن اكون مج اةرا تفق أصالإ.
عمننن هاننا اعدننم أن مننا الننه شننيخاا بعنند ننول اققننق  :عإن كننان مرايناإ كفننت الاننهوق عف ننور
ندل عدنى عندل اع بنار الندفق مج اةنرا صنحيحة عبند هللا بنن أيب اعفنور  ،مث ،نال :
اجلسد من أ ،ه ا ،
عحنننوه رع معاعاننة بننن عمننار مج الدننحيح ( .)3عع ن هبننا مننا تقنندل مننن رعااننة معاعاننة اة قدمننة .حمنني
مل د مسعت كالماا فيها (.)4
وابجلملربربة  :فاع بننار عنندل النندفق ص نراحة لدخ نربان ( )5فيننه  ،عننم رمبننا ادننوف ماهمننا ذل ن  ،عهللا
تعاأ أعدم.
وأما امم الثاا  :فاعشكال فيه أن ظاهره عدل عجدان شاء مج
ّ

__________________
( )1مج ص .165 ، 164
( )2مج « رض » كايتق  :ععدمه.
( )3مدار اىلحكال .261 : 1
( )4راجع ص .165 163
( )5مج « رض »  :ىلحد اخلربان.
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الثننوب عا كننم بوجننوب ال سنني  ،إ  ،أن شننيخاا أان،نده هللا مج فوائنند الك نناب ننال  :إ ن،نه ااب ننا دنني
هاه الرعااة عدى مفات اة قدمة  :من أ ،ه ار بعد ما بكمل  ،مث نال  :عالكني عدنى منا إذا كنان فينه
وع اش باه  ،عإ  ،في ب ال سي مع كو ه ماياإ عدى كي حال .ا هى .عأ نت خبن مبنا مج اةقنال بعند

مالحظة ما دمااه.
اللغة :

ال مج الاهااة  :مج صف ه

 :باا هووإ .اهلون  :الرفق عالدنن عال ثب،نت  ،عمج رعاانة  :كنان

باا اهلُاواْاا  ،تد اهلُوىن يمل اىلهون  ،عهو من اىلعل (.)1
قال :

ابب ( )2الرجل يرجم يف ةوبه املين وأل ي ور اال،تالم
أخرب ا الخرب

عربربأ أ رب بربربأ

ب عربربأ أب ربربه ب عربربأ ابنربرباب بربربأ ابنربربأ بربربأ أاب ب عربربأ ابنربرباب بربربأ

سع ب عأ ابنأ ب عأ عة ب عأ مساعة ب عأ أيب عب هللا

قال  :سربألته عربأ الرجربل يربرجم يف ة ابربه

املين بع ما يصبح وأل يكأ أجم يف منامه أنّه ق ا،تلم قال  « :فل غتنل ول غنل ةوبه ويع صالعه ».
عنن الرجني اانال
و وجم أ بأ ب عأ عثما بأ ع نى ب عأ مساعة قال  :سألت أاب عب هللا
عي ار مج ومه أ ،ه اح دم فوجد

__________________

( )1الاهااة بن اىلث  ( 214 : 5هون ).
( )2مج « رض »  :كايتق  :أ ،ن.
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يف ةوبه وعلى فخ املاء ول عل ه غنل؟ قال  « :نعم ».

بأ علي بأ بوب ( )1ب عأ علربي بربأ النربن ي ب عربأ ربا بربأ ع نربى ب عربأ شربع

فأما ما وا
ّ
عأ أيب بصري قال  :سربألت أاب عبرب هللا
ضأ ».
ل غنل ما وج بثوبه ول تو ّ

عربأ الرجربل يصرب

ب

ةوبربه ( )2من رباً وأل يعلربم أنّربه ا،ربتلم قربال « :

األولاب ب أل الوجه يف اجلم ب نهما أ الثوب ال ي ال يخا وه يف استعماله غري مىت
فال ينايف امم يأ ّ

وج عل ه منّاً وج عل ه الغنل وإعا الصال إ وا ق صلى ب جلوا أ يكربو قرب ننربي اال،ربتالم ب
فأما ما يخا وه ف ه غري فال يوج عل ه الغنل إالّ إنا ع قأ اال،تالم.
ّ

النن

لخران  ،عا سن فيه أخو ا سن.
يف ّ
األول  :موثق عاد اة ،
ويف الثاا  :عثمان بن عيسى  ،ع د ،دماا القول فيه (.)3
عدا بن السادي  ،عما ع ع مج الكاا  :من أ ه عدا بن إمساعيني عتوثيقنه
والثال  :فيه جهالة ،

( )4كما حكاه مج اخلالصنة ( .)5ادفعنه منا حققنه شنيخاا أا،نده هللا مج ك ابنه ( )6؛ عأبنو بدن ند ن ،دماا
حاله (.)0
__________________
( )1مج ا س بدار  361 / 111 : 1كايتق  :عن عدا بن حمبوب.
( )2مج ا س بدار  : 361 / 111 : 1بثوبه.
( )3راجع ج  1ص .02 07
( )4رجال الكاا  ، 1111 / 167 : 2عاةوجوت فيه  :عدا بن السدي.
( )5خالصة العال،مة  .21 / 16 :عفيه  :عدا بن السري الكرخا.
( )6ماهج اةقال .233 :
( )0راجع ص  14 17عج  1ص .13 ، 02
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املنت :

مج اىلعلننن ظنناهر الد لننة عدننى عجننوب ال سنني  ،عاخلننرب اىلخ ن مننا الننه الانني فيننه خيدننو مننن
وانل  ،فنإن أُراند ابلوانوء  :الانرعا  ،اوافنق نول الاني  ،إ ،
ظر  ،ىلن ا دامل تي ،نمن أ ،نه ا ،

أن حمنني الواننوء عدننى مننا بعنند الاننول  ،عالظنناهر اعطننال  ،علعن ،ني اخلننرب باننع مننن ا منني اةنناكور
اىلعل.
عإن بناعُد ؛ عإن أُراد ابلواوء ا س ا اء كان أشكي  ،إ  ،أن الظاهر من إطال الواوء ، :
عمننا الننه الانني  ،مننن أ ن،نه إذا شنناركه فيننه ،ن ه جيننب عديننه ال سنني .حم منني ىلن ارانند ابةانناركة

الانول فيننه مننع ال ن جم معنن كالكسنناء النناي افننرش أع اد حنف بننه  ،أع انرات بننه منا ا اناعب عديننه مننع
 ،ه.
عالعال،مننة مج اةخ دننف قنني عننن الانني مج الاهااننة أ ن،نه ننال  :إذا ا بننه ف نرأ عدننى ثوبننه أع فراشننه
ماي،ناإ عي انناكر ا ح ن الل عجننب عديننه ال سنني  ،فننإن ننال مننن مواننعه مث رأ بعنند ذل ن  ،فننإن كننان
ذل ن الث ننوب أع الف نراش ننا اس ن عمده  ،ن ه ي جي ننب عديننه ال سنني  ،عإن ك ننان ،ننا اس ن عمده  ،ن ه
عجب عديه ال سي ( .)1عهاا الكالل اعطا حتقق ا شاا ابلاوبة.
ععجننه عنندل عجننوب ال سنني مننع ا ش ناا ظنناهر  ،كمننا ذكننره الانني ؛ ل عن ،نن ب نراءق الامننة  ،فننال
خيرج عاه ابلا ُّ ،
عادل عديه صحيح بع اىلخبار الدالة عدى أ ،ه ااق اليقن ابلا (.)2
عظاهر بع

اىلصحاب القول بوجوب ال سي عدى ذي الاوبة (، )3

__________________
( )1اةخ دف  ، 107 : 1عهو مج الاهااة .27 :
( )2ال هااب  ، 11 / 1 : 1الوسائي  245 : 1أبواب وا
( )3ال به الاهيد اىلعل مج الدرع .15 : 1

الواوء ب  1ف .1
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عفيه ما فيه  ،ع د ذكرت ما ا فرع عدى هاا مج حواشا اةخ دف.
،أما ما ذكره الاي  :من أن الثوب اةخ ص جينب عدنى صناحبه ال سني .اانكي مبنا ذكنره بعن
نلخران  :مننن أ ن،نه لننو اح منني كننون اةننين اةوجننوت مننن ،ن ه ي جيننب عديننه ال سنني ( .)1عا ننق أن هنناا
اة ن ،

اا نندفع أبن ان نرات اب خ د نناص م ننا خي ننرج ه نناا  ،إ  ،أن اق ننال  :إن مثن ني ه نناا ا وج ننه في ننه ص نند
ا شاا  ،ع عاسطة  ،عاىلمر سهي إذا عدم اةرات.
فإ قلت  :كيف ا دور ما ذكرت؟
قلربت  :نند ا فنق أن اننر عدننى ثوبنه مايناإ مج جا نب ماننه عاكننون ند ول رابناإ نن ح منني حدنوله

ماه.

عننم  :نند حدنني اعشننكال مج مانناركة مننن ح منني بدو،ننه اب ح ن الل  ،كننابن ثالثننة عاننر عأربعننة
عار  ،فإن اح مال كنون اةنين منن اةناكور اق ينا عندل عجنوب ال سني عدنى الرجني  ،ععندل حتقنق
البدو اق يا ا حندار مج الرجي  ،إ  ،أن هاا بكن اجلواب عاه  ،كما خيفى.
مث اةاننار لننو كننان رج نالإ ع داننا أب ننه جيننب ال سنني عدننى كنني عاحنند دننول الا ن النناي
اعارض اليقن في وك هلما أن افعال ما افعده الطاهر  ،ع د اخ دف مج جواك ائ منال أحندمها اب خنر
 ،علدكالل مج اةقال جمال عاسع إ  ،أن اةهم ما ذكروه.
قال :

ابب الرجل جيام املرأ ف ما و الفرج ف نأل وو وةا
أخ ا ابناب بأ عب هللا ب عأ أ

بأ

بأ حيىي ب

__________________
( )1اةدار .261 : 1
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عأ أب ه ب عأ

عب هللا

بأ علي بأ بوب ب عأ ابربأ أيب عمربري ب عربأ ربا ب عربأ ابلرب ب قربال  :سربئل أبربو

عأ الرجل يص

املرأ ف مربا و الفربرج أعل هربا غنربل إ وربو انربأل وأل عنربأل وربي؟ قربال « :

ل س عل ها غنل وإ أل ينأل وو فل س عل ه غنل ».
بأ

أ

ب عأ ال قي فعه قال  « :إنا أعى الرجل املرأ يف بروا فلم ينأل ( )1فال غنل عل هما ب

وإ انأل فعل ه الغنل وال غنل عل ها ».
بأ علي بأ بوب ب عأ أ

بأ

ب عأ ابنأ ابأ بوب ب عأ العالء بأ يأ ب عأ

بأ

 :كيف جعي عدنى اةنرأق إذا رأت مج الانول أن الرجني جيامعهنا مج فرجهنا
منلم ب قال  :قلت أليب جعفر
() 2
ال سي  ،عي جيعي عديها ال سي إذا جامعها فيما تعن الفرج مج اليقظة فلمات؟ ال  « :ىلما رأت مج ماامها
أن الرجي جيامعها مج فرجها فوجب عديها ال سي  ،عا خر إ ،ا جامعها تعن الفرج فدم جيب عديها ال سي ىل ه ي
ادخده  ،علو كان أتخده مج اليقظة عجب عديها ال سي  ،أمات أع ي لن ».

النن

األول  :خيدننو مننن خدنني  ،ىلن دمحم بننن عدننا بننن حمبننوب اننرعي عننن دمحم بننن أيب عم ن (
يف ّ
ب عاسطة  ،عمج ال هااب رعاه دمحم بن عدا
__________________
( )1مج « ف »  :ي تازل.
( )2مج ا س بدار  302 / 112 : 1اوجد  :فيما.
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ابننن حمبننوب  ،عننن أدنند بننن دمحم  ،عننن ابننن أيب عمن ) ( ، )1فهننو اتل ؛ عالان مج رعااننة أدنند عننن
ابن أيب عم تقدل تفعه  ،عالوجوت كث  ،ععدى كي حال فاخلرب راب فيه.
والثاا ، :ين عن البيان  ،ميافاإ إأ الا مج الرب ا.
والثال  :راب فيه  ،ع د تقدل ساداإ عم ااإ.
املنت :

ادل عدى اعصابة فيما تعن الفرج  ،فكلن الاي ظنن تااعلنه لدندبر ،
يف امم
األول  :كما تر ،
ّ

عرمبا ااكي ا ال  ،أبن بع اىلصحاب ظن تااعل الفرج لددبر  ،عسيليت القول فيه (.)2
ّأما امم الثاا  :فدراح من عجه إ  ،أن لفظة « فدم اازل » خيدو من إ ال.
واممرب الثالرب  :كننلن الاني ظن ،نن ماننه أن ولنه  « :ىل ننه ي ادخدننه » .اراند بننه اعتخننال مج القبنني
ع د تقدل ما،ا فيه القول عمن مث أعاته الاي .

عمنا ند ا خيني أن الانني وظنر إأ ولنه  :عي جيعني عديهننا ال سني إذا جامعهنا فيمنا تعن الفننرج.
ادفعننه أن هنناا مج حي،ننز اع ننال  ،عإن كننان حمنناعر عنندل مطابقننة اجلنواب لدسن ال حمينند ( )3عاننه ،
كما أشرو إليه سابقا.
إذا عرفت هاا  :فاعدم أن العال،مة مج اةخ دف ال  :إ ،ن ابن اببواه

__________________

».

( )1ما بن القوسن سا ط من « ف
( )2مج ص .106 104
( )3اقيد هو اقيص  ،الاهااة بن اىلث  ( 461 : 1حيص ).
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رع مج ك ابننه عنندل إجينناب ال سنني ( ، )1عهننو اخ يننار الانني مج ا س بدننار عالاهااننة  ،عهننو الظنناهر
من كالل سال،ر  ،ع ال مج ك اب الاكاف من اةبسوع  :الوعء مج الندبر ا عدنق بنه أحكنال النوعء مج
الفرج  ،عع ،د ماها عجوب ال سي  ،مث اخ ار العال،مة الوجوب  ،عهو ول السيد اةرتيى (.)2
َ

عاح ج العالمة بوجوه  :أحدها  :ولنه تعناأ أ ْو َ
الر ْستُ ُم النِّ َ
ساء ( )3عال يهنا  :صنحيح دمحم
،
بن مسدم السابق الندال عدنى أ ،نه إذا أتخدنه عجنب ال سني عاةهنر عالنرجم  ،نال  :عاعتخنال صنات
مج الدبر كدد ه مج القبي .عاللثها  :الرعاانة ا تينة عنن حفنص بنن سنو ة اةرسندة .عرابعهنا  :صنحيح
 « :أتوجبنون عدينه النرجم عا ند
كرارق السابق قده مج ينية اىل دنار عاةهناجران  ،ع نول عدنا

أ ك ننر إجي نناب ا نند تعن
ع توجب ننون عدي ننه ص نناعاإ م ننن م نناء؟ » ننال  :ععج ننه ا سن ن د ل أ ،ننه
ال سنني  ،عهننو انندل عدننى م ابع ننه مج الوجننوب  ،عا نند جيننب هاننا في ننب ال سنني .عذكننر خامسناإ
اديق ذكره (.)4
عمج ظري القاصر إمكان أن اقال عديه :
األول  :فننإ ،ن صننحيح ا دن اةنناكور مج أعل البنناب انندل بظنناهره عدننى أ ،ن اعصننابة فيمننا
ّأمربربا علربربى ّ
تعن الفرج من تعن إ زال اوجب ال سي  ،فيقي،د مطدنق القنرآن أع اب ،نن جممدنة  ،عح مني أن اقنال
عامننه  ،بانناءإ عدننى جنواك دننيص القننرآن ابخلننرب  ،كمننا هننو ماهبننه  ،عكننال تقيينند مطدقننه
 :خيننص ،
عإن ي أعدم اخلال فيه ا ن  ،إ  ،أ ،ن الدليي فياإ عإثبااتإ أييت فيه كما اعدم

__________________

( )1الفقيه  ، 115 / 40 : 1الوسائي  111 : 2أبواب اجلاابة ب  11ف .1
( )2اةخ دننف  162 : 1عهننو مج الاهااننة  11 :عاةراسننم  41 :عاةبسننوع  243 : 4عحكنناه عننن اةرتيننى مج اةع ننرب : 1
.117
( )3اةائدق .6 :
( )4اةخ دف .163 : 1
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من اىلُصول.
عما أجاب به العال،مة عن اخلرب اةاكور من القول ابةوجب عماع ت ل ه عدى صورق الانزاع  ،فنإ ،ن
فلما ل ة  :فأل ،ه ملخوذ منن ا فنراج  ،ع ،أمنا عرفناإ  :فكنال ،
الدبر عادو اسمى فرجاإ ل ةإ ععرفا ، ،
لقوله تعناأ َو َّ ِ َ ُ ْ ُ ُ
وج َِّ ْم فاا ِف ُن َن ( )1عأشنار بنال إأ ذا اكنر الرجني عمس،ناه فرجناإ ،
اَّلين هام ِلفار ِ
لدمع الاي هو ا فراج ( )2ففيه ظر :
ىل ،ن تعو كون الد ة عالعر تد ن عدى أ ،ن الدبر اقنال لنه فنرج  ،خنال منا ذكنره بعن أهني
الد ننة  :أ ،ن الفننرج عرفناإ اقننال لدقبنني مننن الرجنني عاةنرأق  ،كمننا قدانناه سننابقاإ عننن ابننن اىلثن مج أحكننال
ُ َ
َو َّ ِ َ ُ ْ ُ ُ
وج َِّ ْم فاا ِفن ن
اَّلين هم ِلفر ِ

اىلحكال ( ، )3عاس د ل العال،منة عدنى العنر بقولنه تعناأ
خيدننو مننن ،منني  ،ىل ن،نه إن أرات أ ،ن ا اننة تنندل عدننى إطننال الفننرج عدننى النناكر فنناحن قننول بننه  ،عإن
أرات اعطال عدى الدبر فهو أعدم ابةرات.
فإ قلت  :لعي اةنرات أ ،ن ا انة تافنا ا خ دناص بقبني اةنرأق  ،عإذا فنا ا خ دناص جني الندبر
 ،كما به عديه وله  :عأشار بال إأ ذكر الرجي.
أي مالكمننة بننن فننا ا خ دنناص عجننول النندبر؟ مننع مننا مسع ننه مننن اخلننال  ،عدننى أ ،ن
قلربربت ، :
لدقائي اب خ داص بقبي اةرأق أن اقول  :إ ،ن ا اة ح مي فيهنا ا ناك  ،عالقراانة معنه  ،عإن كنان فينه
ظر.
عننم ا وجننه عدننى العال،مننة أ ،ن فهننم ا فنراج مننن إراتق الن لا اكر مج ا اننة لننو ت فهننو ا فنراج القبنني مننن
اةرأق بال راب  ،عمن الرجي لآلاة  ،عدى أ ،و ،دماا

__________________
( )1اة ماون  ، 5 :اةعارج .21 :
( )2اةخ دف  165 : 1ب فاعت اس .
( )3راجع ص .161 :
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عننن الاهااننة مننا انندل عدننى أن الفننرج إ ،ننا اسننمى فرج ناإ ىل ننه بننن الن ِ،نرجدن ( ، )1إ  ،أن ا كدننف مننا
خيفى.
علنو سند،م يننع ذلن منن العال،مننة  ،فا ندامل الدنحيح عننن ا دن تينمن إصننابة منا تعن الفننرج
( ، )2ععدنى تقنندار إطنال الفننرج عدننى الندبر كننان حنق السن ال مننا تعن الفنرجن  ،عإراتق اجلنناحم هاننا
بعيدق عن مسا اخلرب عاةع  ،إ  ،ب كد،ف اديق ذكره.
«:
علننئن سند،م يننع ذلن  ،فمننا تيننماه اخلننرب الدننحيح  ،عننن دمحم بننن إمساعينني مننن ولننه
إذا ال قننى اخل نناون عجننب ال سنني » ( )3انندل مبفهومننه عدننى عنندل إجينناب ال سنني عانند عنندل ا ل قنناء ،

عاةفهول ح ة  ،عحيائا خيص العال عاقيد اةطدق ابةفهول.
عج نواب العال،مننة ع ننن الرعااننة اةنناكورق  :أبن ت ل ننة اةفه ننول ا ننعيفة ( .)4حم نني ننمل  ،ىل ننه ائ نني
 ،ية مفهول الارع.

فإ قلت  :لعي مراته بيعف اةفهول  ،أن ت لنة اةاطنو أ نو مانه  ،فنال ادندح لد خدنيص ،
أ ،ن اةفهول اعيف مطدقا.
قلت  :إذا سد،م ح ية اةفهول ا م ما ذكرت.
عم ح مي أن اراد ابليعف  ،أن مفهول الارع إ ،ا اكون ح ة إذا تل عدنى الافنا عمنا عنداه

 ،عةا كان اع اع عا عاإ عدى عجوب ال سي ابع زال  ،عدم أن الارع لنيحم اةقدنوت بنه الافنا عمنا
،
عداه  ،ععدى هاا
__________________
( )1مااة ابن اىلث .423 : 3
( )2اة قدل مج ص .102 101
( )3ال هااب  ، 311 / 111 : 1الوسائي  113 : 2أبواب اجلاابة ب  6ف .2
( )4اةخ دف .165 : 1
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اكون وله بعد ما حكيااه عاه ن  :عىل ه مافا ابع ناع فنإن اع نزال إذا حتقنق منن ،ن ال قناء عجنب
ال سي ن .بياوإ ةا ذكروه  ،إ  ،أن اعتيان ابلواع االئم ذل  ،علعد،ه سهو.
يقربال  :إن منراته بينعف ت لنة اةفهنول أن نول السننائي مج الرعاانة بعند منا ن ،دمااه ماهنا  :دننت :
ال قنناء اخل ننا ن هننو ،يبوبننة ا اننفة؟ .خيدننو مننن تسننامح  ،ىلن ،يبوبننة ا اننفة لننيحم هننا ال قنناء
اخل ا ن  ،بي هنا سنبب ال قناء اخل نا ن  ،عح مني أن اكنون اةنرات ابل قناء اخل نا ن ال يبوبنة مطدقنا ،
ف كون العبارق كاااة عن [ ذل ( ] )1أع عدما عديه  ،عحيائا ايعف اةفهول.
عفيه  :أ ،ن دي ( )2السبب عدى اةسبب سائغ شائع  ،عحيائا فقول السائي من هاا القبيي.

مث مننا ذكننره مننن جهننة اع نناع عدننى اع نزال اين ،نر ابةفهننول  ،إذ ،اا ننه أن خيننص اةفهننول العننال
ابع اع  ،ع بعد فيه.
نص اةفهننول ابع نناع  ،كننال خيننص مبننا عنندا النندبر  ،لدخننرب النندال عدننى أن
فربربإ قلربربت  :كمننا خن ،

جمرت اعتخال كا  ،ععمول ا اة حيائا ابقى من  ،ديص.
قلربربت  :الفننر بننن دننيص اع نناع لعمننول اةفهننول  ،عبننن ،ن ه مننن اخلننرب عا اننة  ،ىلن كننال مننن
اخلرب عا اة عال عاةفهول عال  ،فإبقاء الكي عدى العمول ا م  ،ع ديص العال ابلعال كال .
عم بكن أن اقال  :إن ًّ
كال من ا اة عاخلرب عاةفهول عال من عجه ،
__________________
( )1مج الاس  :كال  ، ، ،وها س قامة العبارق.
تل.
( )2مج « ف » ، :
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عخاص من عجه  ،فيخص كي عال من اجلا بن  ،عفيه ما خيفى عدى اة ،لمي مج حقيقة ا ال.
عمن هاا اعدم ما ا وجه عدى الثاين  ،فإ ،و د ذكرو ما ا عدق به.
وأما على الثال  :فبل ،ن الرعااة تددح لالس د ل بعد حتقنق اعرسنال  ،عمنا ند ا خيني منن أ ،ن
ّ

اع نناع عدننى تدننحيح مننا ادننح عننن ابننن أيب عمن ارفننع عهننن اعرسننال  ،ففيننه  :مننا نندمااه مج أعل
رتهننا حقننق مننا نندمااه  ،عا ،كنند مننا الننه سننابقاإ  ،فننال ااب ننا
الك نناب  ،عكننالل الانني هاننا أاي ناإ مج ،
ال فدة عاه.
وأمربربا علربربى الرابرب  :فننأل ،ن توجيننه ا سن د ل ب ابعيننة ال سنني لدحنند  ،فيننه  :أ ،ن ال ابعيننة إن أُرانند هبننا
ّ
الدزعل فدفعه عااح  ،إذ ال سي ليحم بالكل لدحد ؛ عإن أُراد ابل ابعية جمرت اتفا حدوله عانده فنال
ا م اةطدوب.

فإ قلت  :لنو أُراند الدنزعل فنال منا ع مانه  ،سنو منا ا خيني منن أ ،ن عجنوب ا ن ،د لنو لزمنه ال سني

لننزل أ ،ن كنني مننن عجننب عديننه ا ن ،د عجننب عديننه ال سنني  ،عهننو ابطنني اب تفننا ؛ عهنناا سننهي النندفع ،
ىل ،و قول  :ا ،د اة عدق ابجلماع  ،عهو حاصي مج القبي عالدبر.
قلربت  :إن أرتت اب ند منا ذكننرت ان م ا سن د ل اب ندامل  ،ىل ن،نه تينمن أ ،ن اىل دنار الننت
 :اةاء من اةاء  ،عاةهاجران الوا  :إذا ال قى اخل اون  ،عأان هاا من اجلماع عدى اعطال ؟!.
إجيناب ا ن ،د تعن ال سنني  ،علننو

فربإ قلربربت  :عجننه اسن د ل العال،مننة مننن حينمل إ كننار عدننا
ا رتباع به ةا كان لإل كار مع .
قل ربربت  :ب نني اةع ن حاص نني م ننن جه ننة أ ،م ننم أعجب نوا ا ن ،د مج ال ق نناء اخل ننا ن عي اوجب نوا ال س نني ،

نال  ،عاب س ننبحا ه
نري ابل ،لم نني ال ن ،
فاع ك ننار عد ننى ح نند خ نناص  ،فياب ننا ،م نني ه نناا كد ،ننه فإ ،ننه ح ن ،
ا ع دال.
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قال

:

بأ سوقة ب عمأ أخ ب قربال  :سربألت

فأما ما وا ابناب بأ سع ب عأ ابأ أيب عمري ب عأ ،ف
ّ
() 2
() 1
يف جل أعى أوله مأ خلفها ب قال  « :وو أ ،املأع اب ب ف ه الغنل ».
أاب عب هللا

األولة ب أل و ا امم مرسل مقطوع ب م أنه خ وا ،ب وما و ا ،كمه ال يعا يب
فال ينايف األخبا ّ

( )3اىلخبار اةسادق  ،عدى أ ه بكن أن اكون عرت مورت ال قية  ،ىل ه موافق ةاهب العامة ( ، )4عىلن الامة برائة
من عجوب ال سي  ،فال اعدق عديها عجوب ال سي إ  ،بدليي اوجب العدنم  ،عهناا اخلنرب منن أخبنار ا حنات الني
اوجب العدم ع العمي  ،فال جيب العمي به.

النن
مننا ذكننره الانني فيننه عااننح  ،عكننال

ايننده ةننا نندمااه مج أعل الك نناب  ،مننن أن اع نناع عدننى

تدحيح ما ادح عن الرجي اثمر عدل ا ل فات إأ من بعده عإن كان اعيفا (.)5
رت الاي اخلرب ابعرسال ليحم عدى اعطال  ،بي مع كو ه خرب عاحند  ،اعنين
وما ق يقال  :إن ،
 ،حمفو ابلقرائن  ،كما اظهر ماه مج موااع.
__________________
( )1مج ا س بدار  : 303 / 112 : 1عن.
( )2مج ا س بدار  : 303 / 112 : 1أييت.
( )3مج ا س بدار  303 / 112 : 1كايتق  :به.
( )4مج ا س بدار  : 303 / 112 : 1ةااهب بع
( )5راجع ج  1ص .62 51

العامة.
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نلخران لكننان مننن
اة ن ،

فف ربربه  :أن اع نناع عدننى تدننحيح مننا ادننح عننن الرجنني لننو ت مننا ظا،ننه بعن
أظهر القرائن.
عاح مننال أن اقننال  :إن منراته هاننا لننيحم عدننى حنند ولننه مج ،ن ه مننن اىلخبننار مننن إراتق القنرائن ،

بنني أ ن،نه خننرب عاحنند .فيننه  :أ ننه مع ن لننه كمننا خيفننى .ع ،أمننا حفننص بننن سننو ة فهننو ثقننة كمننا مج
الا اشا (.)1
املنت :
ما ذكره الاي فيه من ا مني عدنى ال قينة ىل نه موافنق ةناهب العامنة  ،ظناهر مج أن أصنحاباا
اقولون مبيمو ه.
مث وله  :إ  ،بدليي اوجب العدم .ادل عدى ا فناء الندليي اةناكور  ،عهناا اانامج منا قدنه العال،منة
مج اةخ دف عن السيد اةرتيى  ،حيمل ذهب إأ عجوب ال سي  ،إ ،ه ال :
أعدننم خالف ناإ ب ننن اةس نندمن مج أن ال ننوعء مج اةوا ننع اةك ننرعه م ننن ذك ننر أع أ ث ننى جي ننري جم ننر
الننوعء مج القبنني مننع اعاقنناب ع،يبوبننة ا اننفة مج عجننوب ال سنني عدننى الفاعنني عاةفعننول بننه  ،عإن ي
اكننن معننه إ نزال  ،ع عجنندت مج الك ننب اةدننافة ىلصننحاباا اعماميننة إ  ،ذل ن  ،ع مسعننت مننن

عاصرين ماهم من شيوخهم حنواإ من س ن ساة افي إ  ،بنال  ،فهناه مسنللة إ اعينة ( )2منن الكني
أ ن،نه خننال بننن الفننرجن
 ،عإن ( )3شنئت أن أ ننول  :إ ن،نه معدننول ابليننرعرق مننن تانن الرسننول
مج هاا ا كم.
__________________
( )1رجال الا اشا .341 / 135 :
( )2مج الاس  :إ اع  ،عما أثب ااه من اةددر.
( )3مج اةددر  :علو.
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إأ أن ال  :عاتدي يب مج هاه اىلايل عن بع الانيعة اعمامينة أن النوعء مج الندبر اوجنب
ال سي  ،تعواالإ عدى أن اىلصي عدل الوجنوب  ،أع عدنى خنرب اناكر أ ،نه موجنوت مج ما خبنات سنعد
أع  ،هنا  ،فهناا ،نا اد فنت إلينه ، ،أمنا اىلعل  :فباطني  ،ىلن اع ناع عالقنرآن عهنو ولنه تعنناأ
َ

أ ْو َ
الر ْسااتُ ُم النِّسا َ
ااء ازاني حكمنه  ،ع ،أمنا اخلنرب فننال اع مند عدينه مج معارانة اع ناع عالقننرآن (.)1
ا هى اةرات ماه.
عة ع ب أن ا ع  ،ب ،ا ع ع بن كالمنا الاني عاةرتينى  ،عهللا سنبحا ه اةسن عان  ،ععدينه مج
اىلُمور كد،ها ال كالن.

إذا عرفننت هنناا فنناعدم أ ن،نه اتفننق لدعال،مننة ا سن د ل عدننى عجننوب ال سنني ابلننوعء مج تبننر ال ننالل
() 3
نلخرعن
ابع اع اةر،كب ( ، )2عاققق مج الارائع قدنه عنن اةرتينى
،
عرته أب ،نه ي اثبنت  ،عاة ،
عننن الفاانندن نند ااننطربوا مج ننول اققننق  :إ ،ن اع نناع ي اثبننت ( .)4مننع أ ،ن اع نناع اةاقننول ننرب

الواحد ح ة عاد اىلكثر  ،فكيف باقي السيد.
عمج ظري القاصر  :أن أصني ذكنر ا سن د ل ابع ناع اةر،كنب خيدنو منن إ نال  ،فينالإ عنن
فدنندت اةقننال مج حواشننا اةخ دننف  ، ،ن
حتقيننق ا ننال ابلاسننبة إأ الاقنني اةنناكور مج اةقننال  ،ع نند ،
أين أذكر هاا ما ب ،د ماه.
واباصربربل  :أن اع نناع اةركننب حقيق ننه مج اىلُصننول  :إطبننا أهنني ا ن ،ني عالعقنند عدننى نولن
ا اعكعمما إأ اللمل  ،عفائدق هاا اع اع

__________________
( )1اةخ دف .161 : 1
( )2اةخ دف .160 : 1
( )3شرائع اعسالل .26 : 1
( )4ا ظر اةسال  ، 57 : 1عاةدار .205 : 1
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عدل جواك إحدا نول اللنمل ، ،أمنا ا سن د ل بنه عدنى حكنم منن اىلحكنال ف ن عاانح  ،ىل ،و إذا
أرتو مج ه نناه اةس ننللة اةبح ننو عاه ننا أن ق ننول  :كم ننا جي ننب ال س نني ب ننوعء اةن نرأق مج تبره ننا جي ننب
ابلننوعء مج تبننر ال ننالل  ،لإل نناع اةركننب  ،عهننو أ ،ن كنني مننن أعجننب ذلن أعجننب هنناا  ،عمننن فنناه

فى .لكان من بيني الد نو  ،فكينف ادندر منن مثني السني،د؟! عالعال،منة ند ص ،نرف بنه مج اةخ دنف ،
فقال من دة الوجوه  :الثالمل  :اع اع اةركب  ،فإ ،ن كني ائني بوجوبنه مج تبنر اةنرأق ائني بوجوبنه
مج تبر ال الل ( .)1عأ ت خب أب ،ن هاا افيد اةطدوب.
عال ن نناي بك ن ننن أن اق ن ننال مج ال وجي ن ننه أ ،ن اىلتل،ن ننة ة ن ننا تل ن ننت عد ن ننى اة ن نرأق ل ن ننزل الق ن ننول مبق ي ن نناها ،
،
جيننوك  ،فنال بن ،د منن القننول بننه
عا خ دناص ابةنرأق بكنن  ،ىل ن،نه خنر لإل نناع اةركننب  ،عذلن
مج ال ننالل  ،عحيائننا فا سن د ل ابع نناع اةركنب انرات بننه هنناا اةعن ،ن  ،عةننا تقنندل مننن السننيد
قي اع اع عدى عجوب ال سي بوعء اةرأق مج الدبر لزمه القول ابل الل  ،لكن
خيفننى أ ،ن لننزعل القننول لننيحم اس ن د إ ابع نناع اةركننب  ،عكننلن اة نرات  :خوف ناإ مننن خننر اع نناع
اةركب.
عأ ننت خبن أب ،ن ظنناهر كننالل السنني،د تعننو اع نناع عدننى النناكر عاىلُ ثننى كمننا قدننه العال،مننة (، )2
فاع نناع بسننيط  ،ععدننى تقنندار اع نناع اةركننب علننال ال وجيننه السننابق  :مننن أ ،ن النندليي ةننا تل عدننى
،
اةرأق لزل ا كم مج ال الل  ،اكون اةعدول تاخالإ اقيااإ  ،عالعربق مج اع اع بدخوله.
عمج ظري القاصر أ ،ن ول اققق بعد الاقي عن السيد ا س د ل

__________________
( )1اةخ دف .160 : 1
( )2اةخ دف .166 : 1
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ابع ناع اةركنب  :عي اثبنت .منراته عندل حتقنق معن اع ناع اةع نرب فينه العدنم بندخول اةعدنول ،
أن قنني السننيد اع نناع ي اثبننت بننه ا كننم  ،عهبنناا اانندفع مننا الننه شننيخاا مج اةنندار  :مننن أن
نلخرعن
ح  ،ة السيد عااحة بعد ثبوهتا  ،لكن اققق اعاانها أبن اع ناع ي اثبنت عانده ، ،
عرته اة ،
أبن اع اع اةاقول رب الواحد ح ة عكفى ابلسيد و ال (.)1
مث حقنق شننيخاا أ ،ن تو ننف اق ،قننق لنيحم لعنندل بننول خننرب الواحند عاننده  ،بنني سن بعات حتقننق
اع اع مج مثي ذل  ،لعدل العدم بدخول اةعدول.
عأ ننت خب ن أب ،ن هنناا الكننالل حمنني ننمل  ،ىل ،ن العدننم بنندخول ننول اةعدننول إن كننان مج اع نناع
،ن اةاقننول ننرب الواحنند فمسند،م ع كننالل فينه  ،عإن كننان مج اةاقننول ابخلننرب فننالعدم بنندخول اةعدننول
ليحم بارع  ،عإمكان عدم الاا ي جمال ع كاره مع فرض العدالة.
عننم نند اس ن بعد ذل ن  ،سنني،ما إذا خننالف الاا نني فسننه  ،أع خالفننه  ،ن ه  ،عإن كننان معدننول

الاسب  ،عدى أن اققق ادعا اع اع مج اةع رب كث اإ  ،فكي ما اقول عدى السيد اقال عديه.
عا نق أن منراته منا ن ،دمااه  ،عإن كنان اققننق ند اعنناض عدنى مننن اندعا اع نناع كمنا اعدننم مننن
اةع رب ( ، )2إ  ،أ ،ه فار بن الاا دن  ،عهللا تعاأ أعدم اب ال.
قال :

أخ ا الخ

ميس ال اوم عل ها اسم هللا ععاى
ابب اجلن ال ّ

عأ أ

بأ

ب عأ أب ه ب عأ

__________________
( )1مدار اىلحكال .205 : 1
( )2ماها ما اعاض عدى مدعا اع اع بكفر علد الزو اةع رب .11 : 1
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بأ حيربىي وأ رب بربأ إ يربس

عرباً ب عربأ

بربأ أ رب بربأ حيربىي ب عربأ أ رب بربأ ابنربأ بربأ علربي بربأ

فضال ب عأ عمرو ( )1بأ سع امل ا ين ب عأ مص ق بأ ص قة ب عأ عما بأ موسربى ب عربأ أيب عبرب هللا
اً وال ينا اً عل ه اسم هللا ععاى ».
ب قال  « :ال ميس اجلن
بأ علي بأ بوب ب عأ بأ ابناب وعلربي بربأ النربن ي ب عربأ صربفوا بربأ حيربىي ب
فأما ما وا
ّ

عأ إسحاق بأ عما ب عأ أيب إبراو م

الب ض ب قال  « :ال أب ».

مينا أبي يهما الرب اوم
ب قال  :سألته عأ اجلن والطام
ّ

فال ينايف امم األول ب ألنه ال ميتن أ يكو إ ّاا أجا لربه نلربك ( )2إذا ي اكنن عديهنا اسنم هللا تعناأ عإن
مسها إذا كان عديها شاء من ذل .
كا ت بيياإ  ،عمج ،
اىلعل مى عن ،

النن

يف األول  :موث،ق بال راب.
والثربرباا  :كننال عانند اة ننلخران ( ، )3ع نند اظننن أ ن،نه صننحيح  ،ىلن إسننحا بننن عمننار ي انناكر

الا اشا أ ،ه فطحا ( ، )4ع د ،دماا ترجيح ول الا اشا عدى ول الاي مج القدف.

__________________
( )1مج « ف » ع « ت »  :عمر.
( )2أثب ااها من ا س بدار .305 / 113 : 1
( )3القائدن أب ،ن إسحا بن عمار فطحا ثقة  ،كابن تاعت مج رجاله .164 / 41 :
( )4رجال الا اشا .161 / 01 :
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املنت :

اىلعل مننا ا انناعل
مننا ذكننره الانني مننن اجلمننع خيدننو مننن عجننه  ،عكننل ،ن اة نرات اب سننم مج اخلننرب ،
الوصف اةخ ص ع ،ه  ،إ  ،أين ي أر ا ن مج كالل اىلصحاب ما اكاف اةرات.
نحم منا عدينه اسنم هللا  ،عاققنق مج اةع نرب نال  :عحنرل عدينه منحم اسنم
ع خيفى أن ظناهر اخلنرب م ،
هللا سننبحا ه  ،علننو كننان عدننى ترهننم أع تااننار أع  ،مهننا  ،حم  ،ناإ عديننه برعااننة عمننار  ،ننال  :عالرعااننة
عإن كا ت اعيفة الساد  ،لكن ميموما مطابق ةا جيب من تعظيم هللا سبحا ه (.)1

عأ ننت خبن أبن إثبننات ال حننرمي مبننا الننه حمنني كننالل  ،عدننى أن ولننه بيننعف الرعااننة مننع مننا اظهننر
من أُصوله خيدو من شناء  ،عاجلنواب اعدنم منن كنالل اققنق  ( ،ع ند أشنرو إأ ذلن مج ،ن هناا
اةواع  ،عاجلواب ا م تفديده إ  ،مبراجعة كالل اققق ) ( )2مج اىلُصول (.)3
قال :

أخرب ا الخرب

ميس املصحف
ابب أ ّ اجلن ال ّ

عربربأ أ رب بربربأ

ب عربربأ أب ربربه ب عربربأ ابنربرباب بربربأ ابنربربأ بربربأ أاب ب عربربأ ابنربرباب بربربأ

سع ب عأ ا ب عأ ،ريأ ب عمأ أخ ب عأ أيب عب هللا
__________________
( )1اةع رب .111 ، 110 : 1
( )2ما بن القوسن ليحم مج « ت ».
( )3معارج اىلصول .141 :
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ب قال  :وا إمساع ل بأ

أيب عب هللا

ين اقرأ املصحف » فقال  :إا لنت على وضربوء ب فقربال « :
عن ب فقال  « :اي بعرب َّ

() 1
س الو ق ».
صس الكتاب
ع
وم ّ
ال ّ

عنه ب عأ ا بأ ع نى ب عأ ابناب بأ املختربا ب عربأ أيب بصربري ب قربال  :سربألت أاب عبرب هللا

ميس الكتاب (.» )2
ّ
عمأ قرأ يف املصحف ووو على غري وضوء قال  « :ال أب وال ّ

بربأ ،كرب م وجعفربر بربأ

بربأ أيب الصرببا

فأما ما وا علي بربأ ابنربأ بربأ فضربال ب عربأ جعفربر بربأ
ّ
لسنه عدنى ،ن طهنر  ،ع
 ،نال  « :اةدنحف
عاً عأ إبراو م بأ عب ابم ب عأ أيب ابنربأ
،
ْ
َّ
َ
َ ُ
لحم خطه ( )3ع تعد،قه إن هللا تعاأ اقول ال ي َم ُّسه ِإال ال ُم َط ََّّ ُرون (.» )4
جاباإ  ،ع ،

فالوجه مج هاا اخلرب أن حنمده عدى ارب من الكراهية تعن ا ظر.

النن
األول  :مرسي.
يف ّ
والثربرباا  :فيننه ا سننن بننن اةخ ننار  ،ع ننال الانني  :إ ن،نه عا فننا ( .)5عالا اشننا ي انناكر ذل ن ع
عث،قه ( ، )6عاةفيد مج إرشاته قي عاه شيخاا

__________________
( )1كاا مج الاس  ،عمج ا س بدار  : 300 ، 306 / 113 : 1الك ابة.
( )2كاا مج الاس  ،عمج ا س بدار  : 300 ، 306 / 113 : 1الك ابة.
( )3مج الاس  :خيطه .عما أثب ااه من ا س بدار .301 / 114 : 1
( )4الوا عة .01 :
( )5رجال الطوسا .3 / 346 :
( )6رجال الا اشا .123 / 54 :
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( .)1ع قني مج اخلالصنة  :أ ،ن ابنن عقندق قني عنن
ن أا،ده هللا تعاأ أ ،ه نال  :منن ثقنات الكناظم
عدا بن ا سن أ ،ه ثقة ( ، )2فهو م ا،د لقول اةفيد ؛ عأبو بد د تقدل القول فيه (.)3
والثال  :فيه جعفر بن حكيم ( عالظناهر أ ،نه ابنن دمحم بنن حكنيم ) ( )4عهنو مناكور مج أصنحاب
مننن ك نناب الانني مهم نالإ ( ، )5عمج الكاننا رع مننا اق يننا أ ،ننه لننيحم بانناء ( )6؛
الكنناظم
حمم نند ب ننن أيب الد ننباف ي أره مج الرج ننال ؛ عإبن نراهيم ب ننن عب نند ا مي نند عثق ننه الا نني مج
عجعف ننر ب ننن ،
الفهرست ( ، )0عمج رجال الكاظم من ك ابه ال  :إ ،ه عا فا ( .)1عالا اشا ذكره مهمال (.)1
املنت :

محم الك اب عدى ،ن عانوء ماهنا عانه  ،عاسن فات مانه حكنم
مج ،
اىلعل كما تر ادل عدى أ ،ن ،
اجلاابة بطراق أعأ  ،عرمبنا تاناعل ولنه  :عدنى ،ن عانوء .اجلاابنة  ،ع خيفنى منا فينه  ،عكنل ،ن الاني
اس دل به لد قراب اىلعل.
وامم الثاا  :حنوه مج الد لة.
__________________
( )1ماهج اةقال  ، 110 :عهو مج اعرشات .241 : 2
( )2خالصة العال،مة .1 / 215 :
( )3راجع ج  1ص  13 ، 02عج  2ص .14 17
( )4ما بن القوسن ليحم مج « ف ».
( )5رجال الطوسا .1 / 345 :
( )6رجال الكاا .1731 / 122 : 2
( )0الفهرست .12 / 0 :
( )1رجال الطوسا .26 / 344 :
( )1رجال الا اشا .20 / 27 :
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وأما الثال  :فمنا النه الاني فينه  :منن ا مني عدنى الكراهنة .خيدنو منن إ نال  ،ىل نه إن أرات
ّ
محم اخلط عال عديق مكرعه أشكي أبن وله  « :اةدحف لسه عدنى ،ن طهنر » إمنا أن انرات
أن ،
اىلعل فهننو حمننرل عانند الانني  ،عإن كننان الثنناين
بننه اخلننط  ،أع ا مننوع مننن الننور عاخلننط  ،فننإن كننان ،

فه ننو مك ننرعه عا نند الا نني أاي ننا  ،إ  ،أ ،ن ذك ننر ا ا ننة مج الرعاا ننة اق ي ننا أن مفاته ننا الكراه ننة  ،عه ننو
خال اةعرع بن اعة من اىلصحاب (.)1
علننو أُرانند هبننا اىلعننم مننن ال حننرمي عالكراهننة عدننى حنننو مننن ال وجيننه لدننحة ا سن عمال  ،كننان أايناإ
خال اةاكور مج كالل من ذكروه.
حمرمناإ عا اننة إ ،ننا ذكننرت ىلعل الكننالل  ،كننان خننال الظنناهر
علننو أُرانند ابةدننحف اخلننط فيكننون ،
من الرعااة  ،بي هو مس دزل خلدي مج الرعااة  ،خفا.
عما ع ع مج كالل اعة من اىلصنحاب  :أ ،ن ا انة تندل عدنى ال حنرمي بظاهرهنا .ففينه  :أ ،ن ا انة
َ

َ ُّ ُ
ااه عائنند إأ القننرآن  ،إأ
الا نرافة ا و ننف ا س ن د ل هبننا عدننى أن اكننون اليننم مج يمس
الك ناب اةكانون عهنو الدنوف اقفنو عدنى مننا يني منع أ ،نه أ نرب  ،ععدنى أن اجلمدنة اخلرباننة مج ال
َ
ي َم ُّس ُه مبع اع ااء  ،ععدى أن ارات ابلطهارق الارعية  ،عإثبات ما ذكر ماكي (.)2
ع نند ننال بعن اةفس نران  :إ ،ن اةعن  :اطدننع عدننى الدننوف اقفننو إ  ،اةالئكننة اةطهننرعن عنن

اىلتو اجلسما ية (.)3

__________________
( )1م ن نناهم اققن ن ننق مج اةع ن ننرب  ، 110 : 1عالعال،من ن ننة مج اةا هن ن ننى  ، 10 : 1عالا ن ننهيد الثن ن نناين مج رعض اجلان ن ننان ، 41 :
عصاحب اةدار .201 : 1
( )2كما مج ا بي اة ن .36 :
( )3ماهم أبو السعوت مج تفس ه .277 : 1
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ع قي عن بع اىلصحاب أ ،ه اتعنى اع ناع عدنى ال حنرمي ( ، )1عالعال،منة مج اةخ دنف قني عنن
محم ك ابة القرآن لدمحد ( ، )2عحكاه شنيخاا عنن ابنن اجلايند (، )3
الاي مج اةبسوع كراهة ،
لخرا عاهما  ،لكين أعدم ةن هو ا ن.
علعي اع اع إن ثبت اكون م ،

عالع نب مننن العال،مننة مج اةخ دنف أ ن،نه اخ ننار عندل اجلنواك مسن د إ اب اننة عرعااننة حراننز اةنناكورق ،
عرعااة أيب بد كال  ،مث ال  :عهاا ا دامل عإن كان مج طراقه ا سن بن اةخ ار عهنو عا فنا
 ،إ  ،أ ،ن ابن عقدق عث،قه (.)4
عأ ننت خبن أب ،ن توثيننق ابننن عقنندق افينند شننيئا  ،كمننا صن ،نرف بننه مج اخلالصننة ( ، )5ععدننى تقنندار
ثبننوت ال وثيننق فنناخلرب موثننق عالعال،مننة اعمنني بننه كمننا اعدننم مننن عاتتننه  ،إ  ،أ ن،نه مج اةخ دننف كث ن
ا اطراب مج أمثال هاه اةوااع  ،ع ابعد أن اكون ذكر اىلحاتامل م ا،داإ لآلاة عدى ما ظاه.
فإ قلت  :ما عجه ال دراح مج اخلالصة مبا ذكرت  ،مع أ ،ه ال فيها  :ا سنن بنن اةخ نار منن

عا فننا  ،ع ننال ابننن عقنندق عننن عدننا بننن ا سننن أ ن،نه كننومج ثقننة ،
أصننحاب أيب ا سننن موسننى
عا ع مات عادي عدى اىلعل ( .)6عهاا الكالل حم مي ىلن اراد أ ،ن ال وثيق ااامج الو ف.
__________________

( )1ص ننرف بننه الانني مج اخلننال  ، 177 : 1عاققننق مج اةع ننرب  ، 110 : 1عهننو ظ نناهر ال بيننان  ، 517 : 1عص نراح
رعض اجلاان .41 :
( )2اةخ دف .130 : 1
( )3مدار اىلحكال .201 : 1
( )4اةخ دف .131 : 1
( )5ا ظر خالصة العال،مة .57 ، 41 / 45 44 :
( )6خالصة العال،مة .1 / 215 :

270

قلربربت  :إذا حن الانناظر كالمننه اننر صننرحاإ مج خالفننه  ،علننو ننو ا فالظنناهر افينند مننا ذكننروه ،
عاىلمر سهي ابلاسبة إأ العال،مة.
ع ند قني مج اةخ دنف خنرباإ عنن عدننا بنن جعفنر عاصنفاإ لنه ابلدننحة  ،أ ،نه سنلل أخناه موسنى بننن

عن الرجي حي له أن اك ب القرآن مج اىللواف عالدحيفة عهو عدى  ،عانوء؟ نال :
جعفر
« » ننال العال،مننة  :عالظنناهر أ ن،نه فننى ا نني مننع اةباشننرق لدك ابننة ( .)1عهنناا اخلننرب رعاه الانني مج
ال هننااب عننن عدننا بننن جعفننر  ،عالطراننق إليننه صننحيح ( ، )2إ  ،أن ظنناهره عنندل حنني الك ابننة  ،عةننا
،
كننان القننول بننه  ،ن معدننول  ،عاىلخبننار عا اننة الا نرافة ب قنندار الد لننة تسنناعدان عديننه  ،فا منني
عدى الكراهة كن.
نلخران  :مننن أ ن،نه ي اقننف مج هنناا البنناب
عمننا الننه العال،مننة بعينند  ،عمننا الننه بعن حمققننا اة ن ،
عدى حدامل تركن الافحم ( )3إأ ساده (، .)4راب.
نحم  :اةال نناق ،ننزء مننن الباننرق ،
إذا عرفننت هنناا  :فنناعدم أ ،ن بعن اىلصننحاب ذكننر أ ،ن اةنرات ابةن ،
عمج الظفر عالاعر عجهان  ،عذكر أاياإ أ ،ن اةرات بك ابة القرآن صور ا نرع  ،عمانه ال انداد عاةن ،د
 ،اععراب  ،عاعر كون اةك وب رآوإ بكو ه ح مي إ  ،ذل  ،عابلاي،ة  ،فنإذا ا فنى اىلمنران
فال حترمي ( .)5علدماا اة مج اةقال جمال  ،إ  ،أن ا ح ياع مطدوب.

__________________

( )1اةخ دف  131 : 1ب فاعت اس .
( )2ال هااب  ، 345 / 120 : 1الوسائي  314 : 1أبواب الواوء ب  12ف .4
( )3ليست مج « رض ».
( )4ا بي اة ن .36 :
( )5مدار اىلحكال  201 : 1ب فاعت اس .
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اللغة :

أمسه إذا ةس ه بيد (.)1
ال مج الاهااة  :مسست الااء ،
ابب اجلن وابا ض يقرءا القرآ

قال :
أ

أخ ا الخ
بأ

عأ أيب القاسم جعفر بربأ

ب عربأ

بربأ يعقربوب ب عربأ عرب مربأ أصربحابنا ب عربأ

ب عأ ابأ فضال ب عأ ابأ بكري ب قال  :سألت أاب عب هللا

عربأ اجلنرب أيوربل ويخربرب

ويقرأ القرآ ب قال  « :نعم أيول ويخرب ( ويقرأ وي ور هللا ععاى ) ( )2ما شاء ».
عنربربه ب عربربأ أ رب بربربأ

ب عربربأ أب ربربه ب عربربأ ابنربرباب بربربأ ابنربربأ بربربأ أاب ب عربربأ ابنربرباب بربربأ سربربع ب عربربأ

فضالة بأ أيوب ب عأ أاب بأ عثما ب عأ الفض ل بأ ينا ب عأ أيب جعفر

عتلو ابا ض واجلن القرآ ».
هللا

أ

بأ

ب قال  « :ال أب أ

ب عأ ابأ أيب عمري ب عأ ا بربأ عثمربا ب عربأ عب رب هللا بربأ علربي ابلرب ب عربأ أيب عبرب

 ،ال  :سلل ه أتقرأ الافساء عا ائ

عاجلاب عالرجي ا وع  ،القرآن؟ ال ( « : )3اقنرءعن منا شنا عا

».
__________________
( )1الاهااة بن اىلث  ( 321 : 4محم ).
( )2مج ا س بدار  : 301 / 114 : 1عاقرأ القرآن عااكر هللا عز عجي.
( )3مج ا س بدار  : 311 / 114 : 1فقال.
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سربربع بربربأ عب رب هللا ب عربربأ

اجلا ي ( )1ب عأ أيب عب هللا

بربربأ ابنربرباب بربربأ أيب اممطربرباب ب عربربأ النضربربر بربربأ شربربع

قال ب قال  « :ابا ض عقرأ ما شاءت مأ القرآ ».

ب عربربأ عب رب الغفربربا

النن
األول  :موثق.
يف ّ
ويف الثاا  :راب فيه كما تقدل.
عكال الثالمل.
ناكي
والراب  :فيه الاير بن شعيب عهو  ،ماكور مج الرجنال عدنى منا رأانت  ،ععبند ال فنار اجل ،
اجلاكي (.)2
كما مج هاه الاسخة الي قدت ماها ثقة مج الا اشا  ،إ  ،أن فيه ابن حبيب الطائا
،
مننن ك نناب الانني عبند
ناكي ( .)3عمج مننن ي اننرع عننن اىلئمننة
عمج الفهرسننت عبنند ال فننار اجلن ،
عبنند ال فننار ابننن حبيننب ا ننارثا ( ، )5عذكننر ابننن تاعت
ال فننار اجلنناكي ( ، )4عمج رجننال الدننات
( .) 6
أ ،ه رأ ذل ط الاي
عأ ت خب أب ،ن ذكر الاي لدرجي مج من ي انرع خيدنو منن ،رابنة  ،عي اابنه عدنى ذلن شنيخاا
أا،ده هللا مج ك اب الرجال ( ، )0فرمبا ا خيي
__________________
( )1مج ا س بدار  : 312 / 114 : 1ا ارثا.
( )2رجال الا اشا .657 / 240 :

( )3الفهرست .544 / 122 :
( )4رجال الطوسا  01 / 411 :عفيه  :اجلابركي.
( )5رجال الطوسا  221 / 230 :عفيه  :اجلاكي  ،عمج ا اشية  :مج بع
( )6رجال ابن تاعت .164 / 137 :
( )0ماهج اةقال .116 :
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الاس  :ا ارثا.

ال عنندت  ،إ  ،أ ،ن ا ع مننات عدننى ذل ن مننن كننالل الانني ماننكي  ،عالا اشننا صننرف أب ،ن ال نراعي عننن
عبد ال فار بن حبيب  ،الاير بن شعيب ( ، )1عاىلمر عإن كان مج الرعااة سنهي  ،إ  ،أ ،ن القنول فينه
اظهر فائدته مج  ،ها.
عمج فوائنند شننيخاا أا،ننده هللا عدننى الك نناب مننا هنناه صننورته  :ولننه  :عننن عبنند ال فننار ا ننارثا ،
بع ن اىلصننحاب جعدننه اجلنناكي  ،عي ننره مج شنناء مننن س ن الك نناب  ،عالظنناهر أ ن،نه مبعو ننة مننا مج
.
اخلالصننة هننو اىلظهننر  ،مث ننال  :إن اجلنناكي هننو النناي مج ك نناب الانني مج رجننال الدننات
ا هى .ع خيفى عدي ا ال.
،أما ما ي،ده بع
املنت :

من أ ،ن الاير بن شعيب هو الاير بن سواد الثقة ( ، )2فال أعدم عجهه.

مج اىلخبار اةاكورق ظاهر الد لنة عدنى جنواك القنراءق لدمناكوران  ،يني  :عهنو مناهب اىلكثنر ،

ع ق نني عدي ننه اةرتي ننى مج ا دن ننار  ،عالا نني مج اخل ننال  ،عاققن ننق مج اةع ننرب اع نناع  ،عحكن ننى
الاهيد مج الاكر عن سال،ر مج ك اب اىلبواب حترمي القراءق مطدقا  ،ععن ابن الرباج حترمي راءق منا
كات عدى سبع آايت (.)3
عمج اةخ دف  :الظاهر من كالل الاي مج ك ايب اىلخبار ال حرمي (.)4
__________________
( )1رجال الا اشا .657 / 240 :
( )2جممع الرجال لد ُقهپائا .117 : 6
( )3مدار اىلحكال .214 : 1
( )4اةخ دف .102 : 1
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عسيليت إن شاء هللا تعاأ مج بيان كالل الاي ما اواح اةرال.
قال :

فأما ما وا ابناب بربأ سربع ب عربأ عثمربا بربأ ع نربى ب عربأ مساعربة قربال  :سربألته عربأ اجلنرب وربل يقربرأ
ّ
القرآ ؟ فقال  « :ما ب نه وباب سب آايت » ويف واية عة عأ مساعة قال  « :سبعاب آية ».

األولة هب ا امم ب فنقول
األولة مأ وجهاب ب أ ،ا  :أ خنص األخبا ّ
فال ينايف و ا امم األخبا ّ
أي مواع شاء ما بياه عبن سبع آايت  ،أع سبعن آانة
 :إ ّ قوهلم
 « :أب أبن اقرأ ما شاء » من ،

اىلعلنة حنمدهنا عدنى
 ،عالثاين  :أن حنمي هاا اخلرب عدى ارب من ا س حباب تعن ا ظر عاعجياب  ،عاىلخبنار ،
اجلواك.

النن

نند كننررو القننول مج مثدننه ابلاسننبة إأ عثمننان بننن عيسننى ( ، )1عكرعننة طراننق مج اةاننيخة إليننه ،

عالاي مج الفهرست الطراق إأ ك ابه ( ، )2عكون الرعااة من الك اب  ،معدومة.
املنت :

مج الظننن أ ن،نه عاحنند  ،عإ ،ننا اخ دفننت رعاتننه  ،كمننا اعدننم مننن ننول الانني  :عالثنناين أن حنمنني هنناا
اخلرب .عإراتق اجلاحم بعيدق  ،ميافاإ إأ أ ،ن اح مال

__________________
( )1راجع ج  1ص .02 07
( )2الفهرست .373 / 05 :
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رعااننة مساعننة لدسننبعة عالسننبعن معناإ أيابه ال ،لمنني مج اةسننا  ،عمننن هاننا اظهننر أ ،ن مننا مج كننالل اعننة
مننن أصننحاب الفننرعع  :مننن أ ،ن اةكننرعه نراءق مننا كات عدننى سننبع آايت أع ( )1سننبعن آاننة ( .)2خيدننو
من إ ال  ،إذ اح مال ال خي كن  ،عكال اح مال الاتاد ظراإ إأ اخن ال الرعاانة منن النرعاق

كما اعدم من هاا.
كالمننه هاننا اكننات اان به عدننى م ،لمدننه أ ،ن منراته بقولننه  :مننا بننن سننبع
عالع ننب أ ،ن الانني
نلخران الناان اظهنر مناهم اتباعنه ،البناإ ي
آايت أع سبعن آاة مج مقال ال وجيه الاتت مج الرعاانة  ،عاة ،
ننال  :م ننا كات عد ننى س ننبع آايت مك ننرعه عا ل ،ك نند
وجهن نوا إأ حتقي ننق ا ننال  ،ح ننىت أن اقق ننق
ا ،
الكراهيننة فيمننا كات عدننى السننبعن ( .)3عهنناا كمننا تننر اق يننا أ ،ن السننبعة عالسننبعن معناإ عا عننة  ،مننع
اح مال أن اقال  :إ ،ن الوا ع أحدمها من اعمال  ،عا خ ال من الرعاق.
عم ند ح مني أن اقنال  :ماافناق بنن السنبعة عالسنبعن إذا ظنرو إأ منا النه اق ،قنق منن أصني
الكراهة مج ما كات عدى السبعة ع ،كدها مج ما بعد السبعن  ،إ  ،أ ،ن الاجنيح بند منن بينان الوجنه
فيه.
عا نال أ ،ن ظنناهر كننالل الانني النناتت مننن جهننة اخن ال الننرعاق  ،ىل ننه ننال مج الوجننه كمننا تننر :
اىلعلننة هبنناا اخلننرب كننا مج
أن َنننص اىلخبننار اىل ،علننة هبنناا اخلننرب .عهنناا اعطننا أن دننيص اىلخبننار ،
اجلمع  ،ع ،خفا أ ،ن اخلرب لو تع ،دت ح اج اجلمع إأ كايتق بد ماها  ،عهنا أن نص اىلخبنار
اىلعلة مبا
،

__________________
( )1مج « رض »  :ع.
( )2ماهم العال،مة مج اةخ دف  ، 101 : 1عالاهيد مج اةسال .52 : 1
( )3شرائع اعسالل .20 : 1
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اندل عديننه ،

بيانه عبنن سننبع  ،عمنا كات مكنرعه إأ السننبعن  ،فمنا كات أشنند كراهنة  ،عكنالل الانني
لمي.
فدي ،
ع ،أما الوجه الثاين  :من كالل الاي فهنو مج حي،نز اع نال  ،إذ ح مني أن اراند بقولنه  :أن حنمني

ه نناا اخل ننرب عد ننى ا سن ن حباب  ،أ ،ننه اسن ن حب ا د ننار عد ننى الس ننبعة أع الس ننبعن  ،أ ،ننه جي ننب
ا دننار عحننرل الزائنند  ،ع خيفننى أ ن،نه ا وجننه عديننه كننون ا س ن حباب لق نراءق القننرآن راننب فيننه ،
عاعجياب  ،ظاهر الوجه.
إ  ،أن اقال  :إ ،ن الزائد عن السبع إذا حرل عجب ا دار عدنى السنبع  ،عهنو ا ح منال الثناين

مننن كالمننه  ،إ  ،أن ولننه  :تعن ا ظننر  ،االئننم ذل ن  ،إ  ،أبن اقننال  :إ ،ن اة نرات تعن ا ظننر مج
الزائنند  ،عاعجينناب فيمننا تعن ذل ن  .ع،ن خفننا أ ،ن ا سن حباب اوافننق هنناا اةعن  ،ىل ،ن السننبعة
إذا كا ننت مس ن حبة فالزائنند عاهننا لننيحم مبس ن حب  ،عا ننال أ ،ن السننبعن مس ن حبة أايننا  ،كمننا هننو

مفات الرعااة عدى ما فهمه اة لخرعن (.)1
علننو أُرانند أ ،ن السننبعة عالسننبعن مس ن حبة ي ا ن م ولننه  :تعن ا ظننر عاعجينناب .ىل ،ن أخبننار اجل نواك
عخرب اةانع تطابقنا عدنى جنواك السنبع عالسنبعن  ،عإراتق عندل إجيناب ا دنار عديهمنا عحتنرمي منا كات
عديهما االئمه وله  :عاىلخبار اىلعلة عدى اجلواك .كما خيفى.
اىلعلن ننة حنمدهن ننا عدن ننى اجل ن نواك عهن نناا اخلن ننرب عدن ننى ا س ن ن حباب تعن ا ظن ننر
علن ننو أرات أ ،ن اىلخبن ننار ،
عاعجياب مج الزائند عمنا تينماه اخلنرب منن السنبعة أع السنبعن أشنكي أب ،ن اجلنواك إن أُراند بنه فيمنا كات
عدى أن اكون اةرات به اعابحة ي ا م ذل  ،ىل ،ن عصف القراءق به عجه له.

__________________
( )1ماهم العال،مة مج اةخ دف .103 : 1
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عإن أُراد ابجلواك جواك راءق الزائد عاس حب ا دنار عدنى السنبع أع السنبعن أشنكي مبنا تقندل
أاياإ  ،من عدل عجه اعابحة.
علننو أُرانند ابجلنواك ا سن حباب  ،لكاننه أ نني ثنواابإ مننن السننبعة أع السننبعن أمكننن  ،كمننا هننو مفننات

كالل اققق ( ، )1إ  ،أ ،ن الاي أطدق ا س حباب مج اخلرب.
عالاي ااب نا  :ال فدنيي أب ،ن السنبعة مسن حبة  ،عمنا كات عاهنا مسن حب أ ني ثنواابإ  ،عالزائند عنن
السبعن مس حب لكن أ ي ثنوااب منن الزائند عدنى السنبعة  ،عاسن فاتق هناا منن كنالل الاني مج ،اانة
العسر.
علعي مج وله  :عدى ارب من ا س حباب .إشارق إأ ما دااه مج اجلمدة.
عمننن هاننا اعدننم أ ،ن مننا الننه العال،مننة مج اةخ دننف بعنند ذكننر رعااننة كرعننة عالطعننن مج سننادها  :إ ن،نه
أمننر اجلاننب بق نراءق القننرآن  ،عهننو انندل عدننى أ نني مراتبننه عهننو ا س ن حباب  ،مث ننال  :مننا بياننه
عبننن سننبع آايت عدننى معن خننرعج مننا بعنند ذلن عننن ا سن حباب بنني ابقننى ،إمننا مباحناإ أع مكرعهننا
( .)2حمني ظنر خيفنى عدنى اة ندبر فينه  ،فياب نا الاظنر مج اةقنال بعنن العااانة  ،فإ ،نه مج اع نال نند
بدغ ال ااة.
قال :

فأما العأا م اليت ف ها النج فال جيو هلما أ يقرءا على ،ال ب ي ل على نلك
ّ

__________________
( )1اةع رب  ، 117 : 1عالارائع .20 : 1
( )2اةخ دف .102 : 1
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ما أخ ا ( )1به أ

بأ عب و ب عأ علربي بربأ

ضربال ب عربأ
بربأ الربأبري ب عربأ علربي بربأ ابنربأ بربأ ف ّ

عبرب الربر أ بربأ أيب ّنربرا ب عربأ ربا بربأ ع نربى ب عربأ ،ريربأ ب عربأ ا و
».

بربأ منربلم ب عربأ أيب جعفربربر

قال  :ابا ض واجلن يقرءا ش ئاً؟ قال  « :نعربم مربا شرباءا إالّ النربج ويرب ورا هللا علربى وربل ،ربال

فأما ما وا علي بأ ابنأ بأ فضال ( )2ب عأ عمرو بأ عثما ب عربأ ابنربأ بربأ بربوب ب عربأ علربي
ّ
ب عربأ الطامرب عنربم النربج قربال « :
بأ ائب ب عأ أيب عب اب اء ب قال  :سربألت أاب جعفربر

إ وانت مأ العأا م عنج إنا مسعتها ».

فال ينايف امم األول ب ألنّه ل س ف ه أنّه جيو هلا أ عقرأ العأا م ب وإ ّاا قال  :إنا مسعت العأا م عنج

ب ونلك أيضاً مول على االستحباب ألةّا على ،ال ال جيو هلا معها النجو .

النن

تكرر القول فيه مبا ا ين عن اععاتق.
مج اخلربان د ،
املنت :

يف األول  :اتعى الاي عمن ،خر عانه ت ل هنا عدنى حتنرمي نراءق سنورق السن دق كدهنا  ،عدنى منا
حكنناه شننيخاا مج فوائنند الك نناب  ،مث ننال  :إ ،مننا إ ،ننا تنندل عدننى نراءق لف ن الس ن دق أعننين مننا
اوجب الس وت  ،عهو

__________________
( )1مج ا س بدار  : 314 / 115 : 1ما أخربو.
( )2مج ا س بدار  315 / 115 : 1اوجد  :بن فيال.
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.
اةاقول عن اةرتيى
وقرب يقربربال  :إ ،ن ولننه  « :إ  ،السن دق » انندل عدننى إراتق سننورق السن دق أع آاننة السن دق  ،ىل ،ن
فننحم الس ن دق ةننا تعننار إراتهتننا حقيقننة ا نرات سننورهتا أع آا هننا  ،فمننا الننه  :مننن أن اة نرات لف ن
،
الس دق .حمي كالل.
فإ قلت  :كما ،درت السورق عا اة  ،له أن اق ،در لفظة الس دق.
قل ربربت  :ه نناا ااف ننع مج إثب ننات اةطد ننوب  ،ب نني ه ننو اح م ننال ب ق نندار لامي ننه ازا نند اعش ننكال مج
تعننو أ ،مننا إ ،ننا تنندل عدننى مننا ذكننره الدهننم إ  ،أ ،ن اقننال  :إن اة بنناتر مننن السن دق الدفن النندال
عديهننا  ،عفيننه مننا فيننه  ،عبكننن أن اقننال  :إن ثبننوت ال حننرمي ا و ننف عدننى الد لننة  ،عم نع اع ننال
ااكي ا كم ب حرمي السورق عا اة  ،لال دار عدى اة يقن عهو الدف  ،عما عداه ماكو فيه.
فربربإ قلربربت  :ااب ننا عنندل ال حننرمي أص نالإ  ،لإل ننال مننن حيننمل إ ،ن العدننم ابىلحكننال بنند ماننه ،
عالفرض عدمه  ،عاح مال إراتق الدف مسا ٍع ل ه.
قل ربربت  :ابب الق ننول عاس ننع  ،إ  ،أ ،ن ال س ننداد ابل ب نناتر را ننب  ،عم ننا ال ننه ش ننيخاا  :م ننن أن
اةعرع من ماهب اىلصحاب حترمي راءق السور عأبعااها ( .)1اق يا عدل اخلرعج عاهم.
عمج اةع ننرب ننال اققننق بعنند ذكننر حنننو ذل ن  :عرعاه البز طننا مج جامعننه عننن اةث ن  ، ،عننن ا سننن

( .) 2
الديقي  ،عن أيب عبد هللا
عااقي تعو اع اع عن بع اىلصحاب مج حترمي السورق أب عها (.)3
__________________
( )1مدار اىلحكال .201 : 1
( )2اةع رب .110 : 1
( )3جممع الفائدق عالربهان  ، 134 : 1عاةدار  201 : 1عا بي اة ن .45 :
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وأما امم الثاا  :فال ماافاق فيه لنألعل  ،ىل ،نه جينوك أن اكنون نراءق السن دق حمرمنة عدنى ا نائ
ّ
() 1
أايننا حممننول
إ  ،أن ولننه  :عذل ن
 ،عإذا مسعننت جيننب عديهننا الس ن وت  ،كمننا الننه الانني
عدن ننى ا س ن ن حباب  ،إأ آخن ننره حمن نني كن ننالل  ،ىل ،ن كومن ننا عدن ننى حن ننال جين ننوك هلن ننا الس ن ن وت اان ننامج

ا س حباب.
عاجلواب أ ،ن مراته عدى حال جينب عديهنا السن وت  ،عالعبنارق ،ن عافينة ابةنرات  ،عمنن ع ينب
ما ع ع لداي مج ال هااب  ،أ ،ه ال مج ك اب الطهارق ن بعد نول اةفيند  :إ  ،أربنع سنور ن  :ىلن مج
هاه السور س وتاإ عاجباإ ع جينوك السن وت إ  ،لطناهر منن الا اسنات بنال خنال ( ، )2عمج ك ناب
الدالق ذكر ما ادل عدى ا س حباب ( ، )3كما هاا.
عسيليت إ ااء هللا مج ك اب الدالق منن هناا البناب رعاانة عنن ا سنن بنن سنعيد  ،عنن فينالة ،
 ،ال  :سلل ه عن ا ائ هني تقنرأ
عن أابن بن عثمان  ،عن عبد الردن  ،عن أيب عبد هللا

القننرآن عتسن د سن دق إذا مسعننت السن دق؟ ننال  « :تقنرأ ع تسن د » عالانني دنني هنناه الرعااننة
عدى جواك الا  ،عرعااة بدها تالة عدى الس وت ددها عدى ا س حباب (.)4
عفيننه ظننر  :ىل ،ن ج نواك الننا إن أُرانند بننه اعابحننة فإشننكاله عااننح  ،عإن أُرانند  ،هننا فننال ااننامج
ا س حباب  ،بي هو ا س حباب.
عمج اةخ دف دي الرعااة اةاكورق أخ اإ عدى أ ،ن اةرات تقرأ

__________________

( )1مج « رض »  :بعد حنو ذل .
( )2ال هااب .121 : 1
( )3ال هااب .212 ، 211 : 2
( )4راجع ا س بدار  327 : 1ابب أ ،ن ا ائ

تسمع س دق العزائم.
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العزبة الي تس د فيها  ،عإطال ( اةسب،ب عدى السبب ) ( )1جماكاإ جائز ( .)2عله عجه.
نلخران سند،مه هللا أ ،نه جينوك أن اكنون الرعاانة عدنى سنبيي اع كنار  ،أي
عمج كالل بع حمققنا اة ،
كيف تقرأ ع تس د؟! (.)3
عمج ظنري القاصنر أ ،ن هنناا ان م  ،ىل ،ن السن ال عنن اىلمنران كمننا هنو صنراح الرعاانة  ،عاع كننار
إ ،ا ا م عدى تقدار أن اكون السائي عاةاإ ،واك القراءق  ،عإ ،ا اسلل عن الس وت كما خيفى.
علدعال،مة كالل مج اةسللة أييت ما فيه إ ااء هللا تعاأ.
قال :

ابب اجلن ي وأ و تض وو لك ابا ض
أخرب ا الخرب

سع ب عأ القاسم بأ

عربربأ أ رب بربربأ

ب عربربأ أب ربربه ب عربربأ ابنربرباب بربربأ ابنربربأ بربربأ أاب ب عربربأ ابنربرباب بربربأ

ب عأ أيب سع قال  :قلت أليب إبربراو م

ب أ تضرب الرجربل ووربو جنرب ؟

قربربال  « :ال » قلربربت  :ف جنرب ووربربو تضرب ؟ قربربال  « :ال » ّ مكرب قلرب ال قربربال  « :اي أاب سربربع أفربربال
أ لّك على شيء عفعله؟ » قلت  :بلى ب قربال  « :إنا اختضرببت اببننّرباء وأخرب ابننّرباء مأخرب وبلربئ فح نئرب
فجام ».
وهب ا االسنا عأ ابناب بأ سع ب عأ عب هللا بأ حبر ب عأ

__________________
( )1مج الاس  :السبب عدى اةسبب  ،عما أثب ااه من اةددر.
( )2اةخ دف .115 : 1
( )3الاي البهائا مج مار الامسن .265 :
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ور يأ املنمعي ب قال  :مسعت أاب عب هللا

ووو تض ».
وأخ ا أ

بأ عب و ب عأ علي بأ

يقول  « :ال تض الرجل ووو جن ب وال يغتنل
( )1بن الزب  ،عنن عدنا بنن ا سنن بنن فينال  ،عنن عدنا بنن

 ،نال  :مسع نه اقنول « :
عمه اعقوب اىلدر  ،عن عامر بن جااعنة  ،عنن أيب عبند هللا
أسباع  ،عن ،
يننب ا ننائ ع اجلاننب  ،ع ااننب ععديهننا اخلينناب  ،ع جياننب هننو ععديننه اخلينناب  ،ع خي يننب عهننو
جاب ».

النن
يف األول  :فيه القاسم بن دمحم  ،عهو اجلوهري  ،ىلن الراعي عانه ا سنن بنن سنعيد مج الا اشنا
( )2عك اب الاي ( ، )3عهو عا فا  ،ع د تقدل فيه القول أاياإ ( ، )4عما اله ابن تاعت  :من أ ،ه ثقنة
( .)5أعدم عجهه.
عأبو سعيد ابعد أن اكون اةكاري  ،عهو عا فا أاياإ عمج الا اشا  :أن النراعي عانه القاسنم
بن إمساعيي ( ، )6فقد ا خيي أن القاسم بن دمحم موهول  ،سي،ما عالقاسم بنن إمساعيني اكن أاب دمحم ،
عكان اىلصني اةنلخوذ مانه القاسنم أيب دمحم  ،إ  ،أن اىلمنر هانا سنهي  ،مينافاإ إأ اح منال أيب سنعيد
 ،من ذكروه  ،عأاياإ فإن القاسم بن إمساعيي ارعي عاه

__________________
( )1كاا مج الاس عال هااب  ، 527 / 111 : 1عمج ا س بدار  : 311 / 116 : 1أدد.
( )2رجال الا اشا .162 / 315 :
( )3الفهرست  ، 120 :رجال الطوسا .417 :
( )4راجع ج  1ص .201 207 ، 103
( )5رجال ابن تاعت .1211 / 154 :
( )6رجال الا اشا .1161 / 436 :
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ديد  ،عهو بعيد عن مرتبة ا سن بن سعيد.
والثاا  :فيه عبد هللا بن ر  ،عهو اعيف مرتفنع القنول  ،عدنى منا النه العال،منة ( ، )1ع قدنه ابنن
( .) 2
تاعت عن ك اب الاي فيمن ي ارع عن اىلئمة
عفيه أاياإ  :كرتعاه اةسمعا ع د تقدل القول فيه مج أعل الك اب (.)3
() 4
والثال  :فيه  ،من تقدل ذكره مراراإ عامر بنن جااعنة  ،عمج الفهرسنت ذكنره الاني مهمنال
اري دمحم بنن عدنا عجعفنر بنن
 ،عالكاا ذكنر مج ح نر بنن كائندق رعاانة أن عنامر بنن جااعنة منن حنو ،
دمحم ( ، )5ع قي رعااة أُخر ت يمن القدف (.)6
عالعال،مننة مج اخلالصننة قنني رعاانني الكاننا مج عننامر بننن عبند هللا بننن جااعننة  ،عكل ن،نه ظننن ا حتننات
مع عامر بن جااعة  ،عهو  ،بعيد ( ، )0ىلن الا اشا ذكر عامر بن عبد هللا بن جااعنة ( )1فقنط
 ،عالا نني ذك ننر ا ثا ننن  ،ف نناىلعل  :مج الفهرس ننت ( ، )1عالث نناين  :مج ك نناب الرج ننال م ننن أص ننحاب
الدات

( ، )17عا ع مات عدى الاي عااح اعشكال  ،فما ذكره ابن تاعت

__________________
( )1خالصة العال،مة .34 / 231 :
( )2رجال ابن تاعت .264 / 253 :
( )3راجع ج  1ص .210 ، 260
( )4الفهرست .545 / 122 :
( )5رجنال الكانا  ، 45 : 1ذكرهننا مج سندمان الفارسننا  ،مج ح نر بننن كائندق عاةوجنوت فيهننا  :عنامر بننن عبند هللا بننن
جداعة.
( )6رجال الكاا .064 / 071 : 2
( )0خالصة العال،مة .1 / 124 :
( )1رجال الا اشا .014 / 213 :
( )1الفهرست .545 / 122 :
( )17رجال الطوسا .516 / 255 :
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من ال عدت ( ، )1عااح.
مث  :إ ،ن رعااة الكاا اة يماة ىل ،ن عامر بن جااعة منن ا نواران اع مند عديهنا العال،منة  ،فقنال
مج اخلالصة بعد ذكر الرعااة  :عرع اعين الكاا حداثاإ مرسالإ ااامج ذل  ،عال عداي أرجح (.)2
عاعنناض عديننه جن ،دي مج فوائننده عدننى اخلالصننة  :أب ،ن مج حنندامل اةنندف عدننا بننن سننديمان ،
عدينه
عأسباع بن ساي  ،عمها جمهنو العدالنة  ،عحندامل اجلنرف [ اة ينمن ( ] )3تعناء الدنات
بعنندل اة فننرق مرسنندة ا سننن بننن سننعيد  ،عهننو اقدننر عننن مقامننة ال عننداي  ،إن ي اننرجح عديننه ،
عابجلمدة فحال الرجي جمهول  ،لعدل صحة اخلربان ( .)4ا هى كالمه .
عاىلمر كما اله مج جهالة العدالة ، ،أما وله  :إ ،ن رعاانة ا سنن بنن سنعيد تقدنر عنن مقاعمنة
ال عداي .فال عجه له  ،كما خيفى عدى اة ،لمي.
نال عدننا بننن دمحم النراعي عاننه الكاننا ( ، )5عهننو ماننا ( ، )6عكننل ،ن جنندي
مث إ ،ن راعي حنندامل الن ،
اع مد عدى كو ه الثقة  ،عهو أعدم اب ال.

املنت :

يف األول  :ظاهر الد لة عدى أ ،ن ا ا،اء إذا أخا ملخاه كراهة مج

__________________
( )1رجال ابن تاعت .240 / 251 ، 174 / 113 :

( )2خالصة العال،مة .1 / 124 :
تيمن  ، ، ،وها س قامة العبارق.
( )3مج الاس ، :
( )4حواشا الاهيد الثاين عدى اخلالصة  ( 21 :طوع ).
( )5رجال الكاا .064 / 071 : 2
( )6هدااة اقدثن .211 :
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ا امعننة حيائننا  ،إذا كننان الاهننا لدكراهننة بنندعن ذل ن  ،إذ القائنني ابل حننرمي  ،ن ماقننول فيمننا ع فننت
عديه  ،بي الاي ائي هاا ابلكراهة  ،عدى تقندار أن اكنون منا اناكره هانا نو  ،ع ند قني عانه أ ،نه
ال ابلكراهة أايا مج  ،الك اب ( ، )1عكال اةفيد ( ، )2عاةرتيى (.)3
ع ،أمنا ابننن اببواننه  :فإ ،نه ننال  :أب أن خي يننب اجلاننب عجيانب عهننو يننب ( .)4ع ابعنند أن
اكون مراته ما تيمن اخلرب  ، ،أ ،ن اخلرب كما تر خاص اب ا،اء مج ال عديي  ،فنال ابعند أن اكنون
لخران أ ،ن اخلينناب مننا ا دن ،نون بننه مننن
صنندره م نراتاإ بننه ا ا،نناء  ،إ  ،أ ،ن اةدننرف بننه مج كننالل بع ن اة ن ،
حا ن ٍ
ناء ع ،ن ه ( ، )5عسننيليت كننالل بع ن أهنني الد ننة  ،ععدننى تقنندار الاننمول مج اخلينناب ح منني أن
،
خيص كعال الكراهة مج ا ا،اء مبا ذكر مج اخلرب  ،عابقى  ،ا ا،اء عدى اعطال .
واممرب الثربرباا  :ح منني أن خيننص كمننا خننص اىلعل  ،أع خيننص ب ن ا ا،ناء عابقننى الاهننا فيننه عدننى
إطال ه  ،عكال الثالمل.

اىلعل فيننه اخ دنناص أايناإ ابجلاننب  ،عمننن هاننا اعدننم مننا مج إطننال الانني الكراهننة
ع خيفننى أ ،ن ،
من ال ،لمي  ،عسيليت الكالل فيه أاياإ.
ع نند تقنندل الاقنني عننن اةفينند أ ،ننه عد،نني الكراهننة مباننع عصننول اةنناء إأ ظنناهر اجل نوارف النني عديهننا
اخلينناب ( ، )6عكننال تقنندل ننول اةع ننرب  :مننن أن اةفينند كل ن،نه وظننر إأ أ ،ن الدننون عننرض اا قنني ،
فيدزل حدول أجزاء من

__________________
( )1قده عاهم مج اةا هى  ، 11 : 1عهو مج اةبسوع  ، 21 : 1عاةقاعة .51 :
( )2قده عاهم مج اةا هى  ، 11 : 1عهو مج اةبسوع  ، 21 : 1عاةقاعة .51 :
( )3قده عاهم مج اةا هى  ، 11 : 1عهو مج اةبسوع  ، 21 : 1عاةقاعة .51 :
( )4الفقيه .41 : 1
( )5جامع اةقاصد  ، 261 : 1مدار اىلحكال .211 : 1
( )6اةقاعة .51 :
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اتمناإ فكرهنت
اخلياب مج حمي الدون ليكون عجوت الدون بوجوتها  ،لكاها حقيقة لانع اةناء ماعنا ،
لال (.)1
اللغة :

ننال مج القننامو  :خيننبه اخيْ ِ
نوب
يننبُه  :لا،و نانه :
،
كخيننبه  ،اعكننف عامنرأقٌ خيننيب  ،عبااننا ٌن ين ٌ
ا اا
يننب ( ، )2عاس ن فات ماننه أن اخلينناب ا انناعل الاننعر ع ،ن ه  ،عا ا،نناء ع ،هننا  ،إ  ،أن
عخيننيب ع ،
اقال  :إن اخلياب مع اعطال ا ااعل  ،الاعر  ،عفيه ما فيه  ،فدي ،لمي.
قال :

فأما ما وا ابناب بأ سع ب عأ فضالة ب عأ أيب املغراء ب عأ مساعة ( )3قال  :سألت العب الصا
ّ
عأ اجلن وابا ض أ تضبا ؟ قال  « :ال أب ».
عنه ب عأ فضالة ب عأ أيب املغراء ( )4ب عأ العب الصا

ب قال  :قلت له  :الرجل تض ووو

جن ؟ قال  « :ال أب » وعأ املرأ ختتض ووي ،ا ض؟ قال  « :ل س به أب ».

 ،نال  « :أب
علي بربأ إبربراو م ب عربأ أب ربه ب عربأ النربوفلي ب عربأ النربكوا ب عربأ أيب عبرب هللا
أبن خي يب الرجي عجياب عهو يب  ،ع أب أبن ا ،اور اجلاب عح م عاابح  ،ع ادهن

__________________
( )1اةع رب .112 : 1

( )2القامو اقيط  ( 64 : 1خيب ).
( )3مج ا س بدار  : 317 ، 311 / 116 : 1عن عدا  ،كايتق من « ج ».
( )4مج ا س بدار  : 317 ، 311 / 116 : 1عن عدا  ،كايتق من « ج ».
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ضح » .
الو َ
وال ي وق ش ئاً ،ىت يغنل ي ويتمضمض ب فإ ّ اف منه َ
األولربربة علربربى ضربربرب مربربأ الكراو ربربة و ابظربربر ب لربربئالّ
فالوجربربه يف اجلم رب بربرباب و رب األخبربربا  :أ حنمربربل ّ
يتناقض األخبا ب وال ي ي ل على نلك :

ما وا سع بأ عب هللا ب عأ أ بأ بأ ع نى ب عربأ ابربأ ابنربأ بربأ عربالّ ب عربأ جعفربر (
ينربأله ( )2عربأ اجلنرب ب تضرب أو جينرب ووربو
بأ ) ( )1بأ يونس ب أ أاب وت إى أيب ابنأ
تض ب فكت  « :ال أ ،له ».

فجاء و ا امم صرحياً ابلكراو ة و ابظر.

ابناب بأ سع ب عأ عب هللا بأ حبر ب عربأ ،ريربأ ب قربال  :قلربت أليب عبرب هللا

يغتنل قال  « :ال ».

فالوجه يف و ا امم ضرب مأ الكراو ة ب ،ن ما نور يف واية النكوا.

النن

يف األول  :موث،ق عدى ما ،دمااه  ،عأبو اة راء امسه ديد ابن اةث .

ويف الثاا  :صحيح كال .
والثال  :معدول ا ال.
والراب  :فيه دمحم بن ا سن بن عال،ن  ،عي أره مج الرجال  ،ع ،أما

__________________

( )1ليحم مج « رض » عا س بدار .312 / 110 : 1
( )2مج ا س بدار  312 / 110 : 1اوجد  :اسلله.
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ب اجلنرب يرب وأ

( ، )1عمج رجننال اهلنناتي

ذكننره

جعفننر بننن دمحم بننن اننو حم فالانني عث،قننه مج رجننال اجل نوات
مهمالإ (.)2
( .)3ي أ ننف عديننه مج ك نناب الانني  ،عالرعااننة
عمننا مج اخلالصننة  :مننن أ ن،نه مننن رجننال الراننا

ع ننن أيب ا س ننن ت نندل عدي ننه  ،ىل ،ن اىلب ه ننو الكات ننب  ،ع ننم الظ نناهر أ ،ن جهال ننة اىلب تي ننر
اب ال.
واممامس  :فيه عبد هللا بن ر  ،ع د تقدل اعفه.
املنت :
اىلعل عالثنناين مننن دنني اىلخبننار اىلعلننة عدننى الكراهننة نند ا وجننه عديننه أ ،ن اخلننرب
مننا الننه الانني مج ،
مفدنني فديحمنني ا مني عديننه  ،كمنا أشننرو إليننه سنابقا  ،عاجلنواب أ ،ن اع ننال
الناي مج صنندر البناب ،
مج اخلننرب اةنناكور ابلاسننبة إأ أ ن،نه بنند مننن كايتق تقيينند اوجننب ننوع إشنكال  ،عالكراهننة اةنناكورق مج

كننالل الانني عإن كا ننت دننو مننن ،منني أايناإ  ،فننإن ظاهرهننا ثبننوت الكراهننة عإن أخننات ا ا،نناء
ملخنناها ( عإشننكاهلا عااننح  ،عددهننا عدننى اخ ن ال اةراتننب شنندقإ عاننعفاإ كننن  ،لننو أ ،ن ظنناهر
() 4
لعي الاي مد فت إأ هناا مج الكراهنة إ  ،أ ،ن
اخلرب ا فاء الكراهة إذا أخات ا ا،اء ملخاها ) ع ،
عدل تعراه ةا دااه عجه له.
اح أن اعوت ،ميع
الو ا
مث إ ،ن خرب السكوين ح مي ال عديي و ا

__________________
( )1رجال الطوسا .1 / 311 :
( )2رجال الطوسا .6 / 412 :
( )3خالصة العال،مة .3 / 31 :
( )4ما بن القوسن ليحم مج « ت ».
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منا ذكنر مج اخلننرب  ،عح مني ا خ دناص  ،بقولننه  « :ع اناع شنيئاإ » عح منني العنوت إأ ولننه « :
ع ا ،دهن » أاياإ.
عما النه الاني مج خنرب حرانز  :منن ا مني عدنى الكراهنة ةعارانة خنرب السنكوين .فينه أ ،ن الاهنا

اةنناكور مج اخلننرب إذا

عننن ا ،تهننان مج اخل نربان  ،عاةعننارض حيائننا ( )1ما ننف  ،علعن ،ني م نراته أ ،ن بع ن
كان مكرعها كان يعه ( )2كال  ،عفيه ما فيه  ،إ  ،أ ،ن اىلمر سهي.
ال  :إ ،ن ابن اببوانه رع مج الفقينه مج ا سنن  ،عنن أيب
إذا عرفت هاا  :فاعدم أ ،ن شيخاا
 ،أ ن،نه ننال  « :أب أبن خي يننب الرجنني عهننو جاننب » ننال  :عهنناه الرعااننة أجننوت
عبنند هللا
ما عصي إلياا مج هاه اةسللة ( .)3ا هى.
عالنناي رأا ننه مج الفقيننه أ ن،نه ننال  :ننال ا دن  :عحنندثين مننن مسعننه اقننول  « :إذا ا،ن محم اجلاننب
مج اةنناء ا ،ماسننة عاحنندق أجنزأه ذلن مننن ،سننده » مث ذكننر أحكامناإ كثن ق  ،مثنني مننن أجاننب مج اننول

عليدة مراراإ أجزأه ،سي عاحد  ،عأ ،ه أب أن اقنرأ الرجني القنرآن  ،ع،ن ذلن  ،ع نال مج ا خنر :
ع أب أن خي يب اجلاب إأ آخره ( .)4عالاي اظهر أ ،ه ليحم من الرعااة عا ا،ده :
أن الاي رع خرب ا د مج ا رلا فقط  ،ع ول شيخاا إ ،ن الرعااة أجوت ما عصني إلينه.
هانا صنحيحة  ،فا ع منات عديهنا
فيه  ،أن الرعااة حساة  ،عرعاانة أيب اة نراء عنن العبند الدناحل

أعأ.
__________________
( )1ليست مج « رض ».
( )2مج « ف »  :عه.
( )3مدار اىلحكال .211 : 1
( )4الفقيه  ، 111 / 41 : 1الوسائي  233 : 2أبواب اجلاابة ب  26ف .15
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اللغة :

() 1
اح (.)2
الو ا
الو ا
حمركة  :الربص  .عمج الاهااة كال مج دة معاين ا
ال مج القامو  :ا
اح ،

قال :

ابب اجلن ول عل ه مضمضة واستنخاق أم ال؟
أخ ا الخ

عأ أ

بأ

ب عأ أب ربه ب عربأ

بربأ حيربىي ب عربأ

بربربأ سربربع ا ب عربربأ عبرب هللا بربربأ سربربنا ب قربربال  :قربربال أبربربو عبرب هللا

سا ال ».

بربأ ابنرباب ب عربأ موسربى

ألةمربربا
 « :ال جينرب األنربربف والفربربم ب ّ

عنه ب عأ علي بأ ابكم ب عأ س ف بأ عمري ب عأ أيب بكر ابضرمي ب عأ أيب عبرب هللا

ألةما مأ اجلوف ».
 « :ل س عل ك مضمضة وال استنخاق ب ّ

عنه ب عأ أيب حيىي الواسطي ب عأ بعض أصحابه ب قال  :قلت أليب عب هللا

وينتنخ ؟ قال  « :ال ب إ ّاا جين الظاور ».
أخ ا ابناب بأ عب هللا ب عأ أ

بأ

ب عأ أب ه ب عربأ

ع نربربى ب عربربأ ابنربربأ بربربأ اش رب ب قربربال  :قربربال الفق ربربه العنربربكري
ميمية ع اس ااا ».
__________________
( )1القامو اقيط  ( 264 : 1الواح ).
( )2الاهااة بن اىلث  ( 115 : 5عاح ).
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قربال

 :اجلن يتمضمض

بربأ علربي بربأ بربوب ب عربأ

بربأ

 « :لننيحم مج ال سنني ع مج الواننوء

النن :

يف األول  :فيه موسى بن سعدان  ،عهو اعيف مج ا دامل  ،كما مج الا اشا (.)1
والثاا  :فيه أبو بكر ا يرما  ،ع د تقدل القول فيه (.)2
والثال رب  :فيننه مننع اعرسننال أبننو حن الواسننطا علننيحم بثقننة  ،ع ابعنند أن اكننون هننو سننهيي بننن
كايت  ،إ  ،أ ،ن الانني مج الفهرسننت ذكننر مج الك ن أاب ح ن الواسننطا عي انناكر ا سننم ( ، ، )3ن أ ،ن
النراعي عاننه مج ا سننم عالكايننة أدنند بننن أيب عبنند هللا  ،فا حتننات راننب  ،عإن كننان مج ك نناب الرجننال
عالنراعي عانه دمحم بنن أدند ابنن حن ( ، )4إذ
اىلئمة
ذكر أاب ح الواسطا فيمن ي ارع عن ،
مننا ع مننن ذل ن  ،بنني مج ك نناب الرجننال اتفننق أ ،ننه ذكننر سننهيي ابننن كايت رع عاننه الرب ننا ( ، )5عمج
الك ال  :إ ،ن الراعي عن أيب ح  ،دمحم بن أدد بن ح ( ، )6عأمثال هاا من الاي كث .
والرابرب  :فيننه ا سننن بننن راشنند ع نند اننعف مج الرجننال ( ، )0عدمحم بننن عيسننى نند نندماا فيننه ننو
( .) 1
__________________
( )1رجال الا اشا .1702 / 474 :
( )2مج ص .16 14
( )3الفهرست .124 / 116 :
( )4رجال الطوسا .37 / 521 :
( )5رجال الطوسا .17 / 406 :
( )6رجال الطوسا .37 / 521 :
( )0رجال الا اشا  ، 06 / 31 :عخالصة العال،مة .1 / 213 :
( )1راجع ج  1ص .12 05
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مث إ ،ن ام عاه مج ا دامل الثاين خيدو من اش باه.
عمج فوائنند شننيخاا عدننى الك نناب مننا هنناا لفظننه  :علعد،ننه راجننع إأ دمحم بننن ا سننن بننن أيب
اخلطنناب  ،فننإ ،ن مننن بدننه اننرعي عننن عدننا بننن ا كننم  ،ع نند رع الانني مج ال هننااب هنناه الرعااننة
عن أدد بن دمحم  ،عن عدا بن ا كم .ا هى.
عشننيخاا اق ،قننق م ن كا دمحم أا،ننده هللا ننال مج فوائننده عدننى الك نناب أاي ناإ  :نند رع الانني هنناه
الرعااة عن أدد بن دمحم  ،عن عدا بن ا كم  ،عالظاهر أ ،ه أدد بن دمحم بن عيسى  ،فكل ،نه هانا [
ةا ع ع ] ( )1ظره إأ أدد بن دمحم توهم ( هاا فقال  :عاه ) ( .)2ا هى.
،
نرجح كننالل شننيخاا اننم عاننه مج اخلننرب الثالننمل ،
ن
ا
نا
ن
مب
ر
نه
ن
أ
إ
،
نه
ن
ج
ع
نن
ن
م
الكال
نن
ن
م
ني
ن
ك
ل
ع
،
،
،
فإن الراعي عن أيب ح  :أدد بن أيب عبد هللا  ،عهو مج مرتبنة دمحم بنن ا سنن  ،عإن أمكنن أ ربينة
اةرتبة كما اعدم من الرجال.
املنت :

يف امم يأ األولرباب  :رمبنا كنان ظناهره فنا عجنوب اةيمينة عا س اانا  ،منن حينمل ولنه
مج اىلعل  « :جياننب اىل ننف عالفننم » عمج الثربرباا  « :ىلممننا مننن اجلننو » عاخلننرب الثالننمل عإن تل
بظاهره عدى فا الوجوب عا س حباب  ،إ  ،أن ا مي عدى فا الوجوب بد ماه  ،ليرعرق

__________________

( )1مج « ف »  :ي ع ع  ،عمج « رض »  :ي رفع  ،عمج « ت »  :مث ،ع ع  ،عالظاهر ما أثب ااه.
( )2ما بن القوسن ليحم مج « رض ».
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ص ننحيح

اجلم ننع  ،عإن ك ننان اخل ننرب ا يت ( )1مج اةعارا ننة اد نندح ل ننال كم ننا ت ننر  ،إ  ،أ ،ن بعن ن
اىلخبار تدل عدى مق ياه  ،كما سااكره إن شاء هللا.
وم ربربا قرب رب يق ربربال  :م ننن أ ،ن ذك ننر الوا ننوء مج اخل ننرب ا ا،نند أ ،ن اةن نرات ف ننا ( )2الوج ننوب ة ننا تق نندل م ننن

اسن حبابه فينه مبق ينى اىلخبننار  ،ففينه ظنر  ،اعدننم منن مراجعنة مننا تقندل  ،إ  ،أ ،ن بعن اىلصننحاب
قنني اع نناع عدننى اسن حباب اةيميننة عا س ااننا مج الواننوء ( ، )3عدننى مننا عجدتننه ا ن  ،عرمبننا
اسن فات مننن بعن اىلخبننار الدننحيحة مج الدننول اسن حباب اةيميننة مج الواننوء ( ، )4عحيائننا ا ن م
ال وجيه.
ع قي شيخاا أايناإ اع ناع عدنى اسن حباب اةيمينة عا س اانا مج ال سني ( ، )5عحيائنا
رمبا اسهي اخلطب  ،عرأات مج ك ب بع أهي اخلال قي الوجوب عن أيب حايفنة مج اةيمينة
عا س ااا مج ال سي ( ، )6ععديه فد لة اىلخبنار عدنى فنا الوجنوب ابلاسنبة إأ أيب حايفنة رانب
ا ح مال  ،كما خيفى.
قال :

فأما ما وا ابناب بأ سع ب عأ ا ب عأ شع
ّ

ب عأ

__________________
( )1مج « رض »  :ال اج.
( )2ليست مج « رض ».

( )3ماهم الاي مج اخلال  ، 05 : 1عابن كهرق مج ال اية ( اجلوامع الفقهية )  ، 554 :عالعال،مة مج اةا هى .57 : 1
( )4الوسائي  07 : 17أبواب ما بس عاه الدائم ب .23
( )5مدار اىلحكال .372 : 1
( )6عمدق القارئ .114 : 3
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عأ غنل اجلنابة ب قال  « :عص ّ على ي يك املاء ب فتغنل
أيب بصري قال  :سألت أاب عب هللا
و ّف ربك ب عرب خل يرب س فتغنربربل فرجربك ب صضربربمض وعنتنخرب وعصرب ّ املرباء علربربى أسربك ةربربالث مرب ّربرات ب

وعغنل وجهك وعف ض على جن س املاء ».

فالوجه ف ه  :أ حنمله على ( ضرب مأ ) ( )1ا س حباب تعن الوجوب  ،لئال ،ت اا

اىلخبار.

النن

فيه أبو بد  ،عالظاهر أ ،ه ح بن القاسم  ،بقراانة رعاانة شنعيب عانه  ،عمج فوائند شنيخاا أا،نده
هللا عدنى الك ناب  :أبنو بدن هناا هنو حن ابنن القاسنم  ،عفينه انعف  ،ع ند رع هناا اةعن كرارق
مج الدحيح ع أب اب س حباب .ا هى.
عما ذكره أا،ده هللا من اعف ح بن القاسم  ،فقد دماا فيه القنول ( ، )2عرعاانة كرارق سنااكرها

إن شاء هللا.
املنت :

ظنناهره أ ،ن الس ن ال عننن عاجننب ال سنني عمق ،دماتننه  ،بقرااننة ذكننر ا،سنني الك ،فننن ( ، )3عح منني أن
كات مج بيان ال ُسي اةقدمات  ،عالس ال ليحم إ  ،عن الكيفينة  ،ععدنى ال قنداران
اكون اعمال
د اش مي ا دامل عدى

__________________
( )1ما بن القوسن ليحم مج ا س بدار .311 / 111 : 1
( )2راجع ج  1ص .125 ، 13 ، 02
( )3مج « ف » كايتق  :ع ا،سي الفرج.
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مننا هننو مس ن حب طع ناإ عهننو ا،سنني الكفننن  ،ععاجننب طعننا عهننو ا،سنني ال نرأ  ،عمننا هننو حم منني
لدوجننوب عا سن حباب عهننو ا،سنني الفننرج  ،فإ ن،نه إن كننان عديننه شنناء مننن الا اسننة عجننب ،سننده مج
اجلمدة  ،عإن ي اكن اح مي اس حباب ال اسي  ،لظاهر إطال اخلرب.

ع ،أما اةيمية عا س ااا  :فقد مسعنت منن تعنو اع ناع ( عدنى ا سن حباب ) ( )1فيهمنا ،
عا ا،ده عدل ظهور ا دامل مج الوجوب  ،حينمل اشن مي عدنى الواجنب عاةسن حب  ،عإن أمكنن أن
اقننال بوجننوب ،ن مننا ثبننت اسن حبابه  ،عفيننه كننالل  ،علننو أ ،ن اخلننرب لننيحم لننه صننالحية ا سن د ل
ىلمكن أن ااكر فيه أحكال.
ع ،أمننا خننرب كرارق اة قدمننة إليننه اعشننارق  :فقنند رعاه الانني مج ال هننااب  ،عننن ا سننن بننن سننعيد ،
عننن ،س نني
عننن ابننن أيب عم ن  ،عننن عمننر ب ننن أذااننة  ،ع ننن كرارق ننال  :سننللت أاب عب نند هللا
اجلاابة  ،ال  « :تبدأ ف سي ك ،في  ،مث تفنر بيميان عدنى جالن ف سني فرجن  ،مث لينم

عاس ااق  ،مث ت سي جسد من لدن ر إأ دمي  ،لنيحم بدنه ع بعنده عانوء  ،عكني شناء
أمسس ه اةاء فقد أ قي ه  ،علو ( أ ،ن رجالإ ) ( )2جابناإ ارلنحم مج اةناء ارلاسنة عاحندق أجنزأه ذلن عإن
ي ادل جسده » (.)3
عهاه الرعااة كما تر جيري فيها ما ذكروه مج خرب أيب بد .
( ف ربربإ قل ربربت  :خ ننرب أيب بد ن ) ( )4إ ،ننا ا نندل عدننى اةيمي ننة عا س اا ننا مج ال ُس نني اةرت ننب ،
عمدعى الاي ( )5عدى ظاهر العمول لدمرتب ع ،ه.
__________________
( )1ما بن القوسن ليحم مج « رض ».
( )2ما بن القوسن ليحم مج « رض ».
( )3ال هااب  ، 422 / 141 : 1الوسائي  237 : 2أبواب اجلاابة ب  24ف .5
( )4ما بن القوسن سا ط من « رض ».
( )5ليست مج « رض ».
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قلت  :اىلمر كما ذكرت  ،إ  ،أن الاي رأا ه تعو اع اع عدى ا س حباب مج ال سني مطدقنا
 ،فإن ت اع اع  ،عإ  ،أمكن ما ذكرت  ،عي أر ا ن من ب،ه عدى ذل .
عمج ظننري القاصننر  :أ ،ن صننحيح ( )1كرارق خيدننو مننن ت لننة عدننى ا خ دنناص ابةرتن،نب  ،إ  ،أن

اق ننال  :إ ،ن ول ننه  « :عل ننو أن رج ن نالإ جاب ن ناإ » إأ آخ ننره  ،ل ننيحم مافك ن ناإ عم ننا تق ن ن ،دل مج ص نندره م ننن
اةيميننة عا س ااننا  ،بنني نند انندعى ظهننور أ ،ن اة نرات  :امننن فان اعنني مننا ذكننر ،أع إ مج اخلننرب عارلننحم
أج نزأه  ،إ  ،أ ،ن جمننال ا ح مننال عاسننع  ،علننو حتقننق الظهننور ايننر ننال ا س ن د ل  ، ،ن أ ،ن مج
البن تو فا  ،فالعمدق عدى ( )2اع اع.
فربربإ قلربربت  :ولننه مج ا نندامل  « :عإن ي انندل جسننده » انندل عدننى أ ،ن ا رلننا ايت بننه لبيننان
هن نناا  ،عفين ننه إشن ننارق إأ أ ،ن تل ن ن اجلسن نند مج اةرتن ننب افعن نني  ،عحيائن ننا تعدن ننق لن ننه مبن ننا تقن نندل من ننن
اةس حبات.
قلت  :بي الظاهر مبا ذكرت اس حباب السابق  ،إذ ي اس ثن سو تل اجلسد.
عااب ننا أن اعدننم أ ،ن بع ن حمققننا اةعاص نران س ند،مه هللا تعنناأ قنني عننن العال،مننة إطننال ا،سنني
الينندان يننمل اان مي ال اسنني اةرتننب ع،ن ه  ،مث ننال  :عهننو حم منني ( .)3عأ ننت خبن أب ،ن اىلخبننار
تعطا ذل  ،إ  ،مبعو ة ما رروه مج خرب كرارق  ،عإ  ،فم رت ا ح مال عجه له بدعن البيان.
مث إ ،ن ظاهر خرب كرارق ا،سي الك ،فن  ،عمج صحيح اعقوب بن

__________________

( )1مج « رض »  :خرب.
( )2مج « رض »  :مج.
( )3الاي البهائا مج ا بي اة ن .31 :
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اقطن ( )1عدى ما قده شيخاا ما ادل عدى ال اسي من اةرفقن (.)2
عالانني رع مج ال هننااب عننن الانني اةفينند  ،عننن أدنند بننن دمحم  ،عننن أبيننه  ،عننن ا سننن بننن
 ،عنن
ا سن بن أابن  ،عن ا سن بن سعيد  ،عن أدد بن دمحم  ،ال  :سنللت أاب ا سنن
،سي اجلاابة فقال  « :ت سي اد اليم من اةرفقن إأ أصابع » إأ آخره (.)3
عالظاهر أ ،ن اةرات ا،سي اليدان معاإ مبعو ة ذكر اةرفقن  ،إ  ،عدى اح مال ما.
عرمبا اقال  :حمي مطدق خرب كرارق ع ،ه ،ا ادل عدى الك ،فن عدى مقيد  ،ه.
عفيه أ ،ن خرب كرارق عحنوه إطال فيهما  ،بي الظاهر ماهما فحم الك ،فن.

عبك ننن الق ننول ابل خي ن مج اةس ن حب ب ننن الك ،ف ننن عاة ننرفقن  ،عالث نناين أفي نني  ،إ  ،أ ،ن اةا ننهور
اس حباب ال اسي من الز دان فقط (.)4
ع ابعد ا خ داص ابةاء القديي  ،كما اس فات من اىلخبار.

 « :كي شاء أمسس ه اةاء فقد أ قي ه » رمبنا كنان اةنرات بنه
إذا عرفت هاا فاعدم أ ،ن وله
إمرار اليد مع اةاء  ،مبعو ة وله مج ا رلا  « :عإن ي ادل جسده ».
عح مي أن ارات به جمرت إادال اةاء من تعن كثرق  ،لكن بد من
__________________
( )1ال هااب  ، 472 / 142 : 1الوسائي  246 : 2أبواب اجلاابة ب  34ف .1
( )2مدار اىلحكال .214 : 1
( )3ال هااب  ، 363 / 131 : 1الوسائي  237 : 2أبواب اجلاابة ب  26ف .6
( )4كما مج مدار اىلحكال .372 : 1
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صد ال سي عرفاإ عدى ما اله بع (.)1
عصرف اعة أب ،ه إ ،ا ا حقق ،راين اةاء عدى البارق علو مبعاعن ( ، )2عمج اىلخبار ما اندل عدنى
،
اجلراين.
عما تيماه خرب كرارق رمبا ارجح إراتق إمرار اليند بد لنة ( )3مع نرب اىلخبنار كمنا سنيليت مج الاتينب
عدى اجلراين  ،إ  ،أن اقال  :إ ،ن اجلراين علنو مبعناعن  ،كمنا ص ،نرف بنه اجلماعنة  ،ااافينه منا مج خنرب
كرارق  ،عحيائا بعد مج أن اقال  :إ ،ن اىلخبار م وافقة عدى اع بار اجلراين اةاكور.
نب
إ  ،أ ،ه بكن أ ،ن ادفع  ،أبن ما أييت من اىلخبنار الدالنة عدنى كيفينة ال سني ا ،
ندل عدنى أ ،نه اد ،
مرتن  ،عهناا ا ندامل سنابياه عدنى اح منال أن انرات ابة ،نرتن عدنى اليمنن عاليسنار
عدى سائر اجلسد ،
نب م ن ،نرتن جلمي ننع الب نندن  ،ععد ننى
 ،كم ننا ه ننو اةا ننهور مج الاتي ننب  ،عح م نني أن حم نني عد ننى الد ن ،
ال قداران فاجلراين علو مبعاعن بعيد ا دول.

ع خيفى أ ،ن مثي هاا مج الواوء أاياإ أييت  ،إ  ،أن ا كدف إراتق ال سي مج اىل،دب  ،عفينه منا
فيننه  ( ،علعن ،ني مننا نندمااه مننن العننر اسننهي اخلطننب  ،ف ،لمنني ) ( )4ع نند قنني عننن ابننن اجلاينند القننول
يجزاء الدهن مج ال سي (.)5
عما تيماه خرب كرارق ( )6من عدل الاتيب مطدقاإ  ،اةخالف ةا عديه اىلخبنار منن تقندمي النرأ ،
لخرعن من الاتيب بن اىلعياء
عما عديه اة ،

__________________

( )1ا ظر اةدار  ، 251 : 1عجامع اةقاصد .262 : 1
( )2ماهم الاهيد مج اةسال  ، 41 : 1عصاحب اةدار .211 : 1
( )3مج « رض » كايتق  :بقية.
( )4ما بن القوسن ليحم مج « رض ».
( )5حكاه عاه مج الاكر .243 : 2
( )6اة قدل مج ص .211
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أاياإ ( ، )1بكن أن اوجه أب ،ه مطدق  ،ع ،ه مقي،د.
وما عنا يقربال  :منن أ ،ن مقنال ال عدنيم أي خن البينان كمنا ذكنره شنيخاا
ع ،ها ادفعه ما دمااه.

مج فوائند الك ناب

ندل عدننى أ ،ن اة نرات بننه  ،ن ال نرأ  ،إذ
فربربإ قلربربت  :ولننه مج ا نندامل  « :مث ت سنني جسنند » ان ،
اجلسنند عدننى مق يننى بعن اىلخبننار اةع ننربق ا تيننة ،ن النرأ  ،حيننمل ننال فيهننا  « :مث أفن عدننى
رأس عجسد ».
قلربربت  :النناي أييت انندل عدننى أ ،ن النرأ إذا ذكننر مننع اجلسنند اكننون تاخنالإ فيننه  ،أمننا لننو أُطدننق
حمركة  :جسم اع سان (.)2
ففا عدل تااعله ،مي  ،عمج القامو  :اجلا اسد ،
عدننى أ ،ن ا نندامل إذا ي انندل عدننى النرأ فهننو أشننكي  ،كمننا خيفننى  ،عابجلمدننة فإطال ننه ابنني
لد قييد.

عمننا تيننماه اخلننرب اةبحننو عاننه مننن ولننه  « :مث تفننر بيميا ن عدننى جال ن » إأ آخننره  ،نند
ادل عدنى اسن حباب اخ ينار الانمال مج ا،سني الفنرج  ،عت ل نه عدنى إجنزاء ا رلنا ظناهرق  ،لكانه
خاص ابجلاب  ،ع د أ ق اىلصحاب ، ،سي اجلاابة  ،عسيليت فيه القول إن شاء هللا تعاأ.
قال :

ابب وجوب االست اء مأ اجلنابة ابلبول قبل الغنل
أخ ا الخ

عأ أ

بأ

ب عأ أب ه ب عأ

__________________
اىلعل مج الاكر  ، 245 : 2عصاحب اةدار .213 : 1
( )1ماهم اققق مج اةع رب  ، 112 : 1عالاهيد ،
( )2القامو اقيط  ( 213 : 1جسد ).
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هللا

الصفا ب عأ أ

بأ

بأ ع نى ب عأ عب هللا بأ منكا ب عأ سل ما بأ خال ب عأ أيب عب

ب قربربال  :سربربألته عربربأ الرجربربل ( )1أجن رب فاغتنربربل قبربربل أ يبربربول فخربربرج منربربه شربربيء فقربربال  « :يع رب

الغنل » قلت  :فاملرأ ربرج منهربا بعرب الغنربل ب قربال  « :ال عع رب » قلربت  :فمربا الفربرق ب نهمربا؟ قربال « :

أل ّ ما رج مأ املرأ إ ّاا وو ماء الرجل ».
عأ أيب القاسربم جعفربر بربأ
وأخ ا الخ

ب عربأ

بربأ يعقربوب ب عربأ علربي بربأ إبربراو م ب عربأ

أب ربربه ب عربربأ ابربربأ أيب عمربربري ب عربربأ ربربا ب عربربأ ابل رب ب عربربأ أيب عب رب هللا

ب قربربال  :سربربئل عربربأ الرجربربل ب

يغتنل جي بلالً وق وا ابل قبل أ يغتنل ب قال  « :إ وا ابل قبل أ يغتنل فال يع الغنل ».
ابناب بأ سع ب عأ أخ ه ابنأ ب عأ عة ب عأ مساعة ب قال  :سألته عأ الرجل جين

يغتنل

قبل أ يبربول ف جرب بلربالً بعرب مربا يغتنربل ب قربال  « :يع رب الغنربل ب فربإ وربا ابل قبربل أ يغتنربل فربال يع رب
ضأ وينتنجي ».
غنله ولكأ يتو ّ
عنه ب عأ ربا ب عربأ ،ريربأ ب عربأ

ب قربال  :سربألت أاب عبرب هللا

 ،عنن الرجني خينرج منن إحديدنه

بعنند مننا ا ،سنني شنناء  ،ننال  « :ا سنني عاعينند الدننالق  ،إ  ،أن اكننون ابل ( )2بنني أن ا سنني  ،فإ ن،نه اعينند
،سده » ال دمحم  :ع ال أبو جعفنر  « :منن ا ،سني عهنو جانب بني أن ابنول مث جيند بدنالإ فقند ا ن ق ،سنده ،
عإن كان ابل مث ا ،سي مث عجد بدالإ فديحم ااق ،سده علكن عديه الواوء ».
__________________
( )1كاا مج الاس  ،عمج ا س بدار  : 311 / 111 : 1رجي.
( )2مج ا س بدار  : 472 / 111 : 1د ابل.
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عنه ب عأ فضالة ب عأ معاوية بأ م نر ب قال  :مسعت أاب عب هللا

الغنل ش ئاً ب قال  « :إ وا ابل بعرب
البلل فل ع الغنل ».

ب يقربول  :يف جربل أجم بعرب

ضربأ ب وإ ( )1أل يبربل ،ربىت اغتنربل وجرب
اعربه قبربل الغنربل فل تو ّ

النن
األول  :ليحم فيه ارتياب  ،إ  ،مج رعااة أدد بن دمحم بنن عيسنى  ،عنن عبند هللا بنن مسنكان ،
يف ّ
فإ ،ن مج ال هنااب عالكنامج  :أدند بنن دمحم  ،عنن عثمنان بنن عيسنى  ،عنن عبند هللا بنن مسنكان ( )2؛
فالساد حيائا ليحم بدحيح  ،ح مال السقوع هاا سهوا  ،بي هو الظاهر.
عسديمان بن خالد ع د تقدل القول مج حاله (.)3
ع زاد هاا  :أ ،ن سديمان ذكر الا اشا  :أ ،ه خرج مع كاد فقطعت اده عمنات مج حيناق أيب عبند
وجع لفقده (.)4
هللا
،ف ،
عذكننر مج اخلالصننة عننن ك نناب سننعد  :أ ،ن سننديمان خننرج مننع كانند فلفدننت فمن ،نن هللا عديننه عاتب

عرجع (.)5
عمج الا اشا أاياإ  :إ ،ه كان فقيهاإ عجها (.)6

__________________
( )1مج ا س بدار  473 / 111 : 1اوجد  :كان.
( )2الكامج  ، 1 / 41 : 3ال هااب  ، 474 / 143 : 1الوسائي  271 : 2أبواب اجلاابة ب  13ذاي ف .1
( )3راجع ج  1ص .351
( )4رجال الا اشا .414 / 113 :
( )5خالصة العال،مة .2 / 00 :
( )6رجال الا اشا .414 / 113 :
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 ،عأ ن،نه خننرج مننع كانند فقطعننت

ذكننره مج ك نناب الرجننال مننن أصننحاب الدننات
عالانني
إصبعه معه  ،عي خيرج من أصحاب أيب جعفر  ،ه (.)1
ع ال ج ،دي مج فوائد اخلالصة  :سديمان بن خالد ي اوثقنه الا اشنا  ،ع الاني  ،علكنن

رع الكاننا عننن ددعاننه  :أ ن،نه سننلل أاننوب بننن ننوف عاننه  ،أثقننة هننو؟ فقننال  :كمننا اكننون الثقننة.
فاىلصي مج توثيقه أاوب بن وف عوهي به ( .)2ا هى.
عالاي مج الكاا ما اله ،ن أ ،ن الرعاانة اندر بني ال وبنة أع بعندها  ،إ  ،أ ،ن اقنال  :إن
أبي عجننه .عفيننه  :أ ،ن ننول سننعد ظنناهر مج ال وبننة  ،عتوثيننق أاننوب بننن ننوف عإن
خرعجننه  ،ن معدننول ،

كان مطدقا  ،إ  ،أ ،ن ول الا اشا اقي،ده فدي ،لمي.
وأما الثاا  :فحسن.
ّ
والثال  :موثق  ،كما تقدل.

والراب  :صحيح  ،كما بيااه.
واممامس  :فيه معاعاة بن ميسرق عليحم بثقة مج الرجال  ،بي ع فيها مدف له (.)3
املنت :
مج يع اىلخبار  ،ظاهر الد لة عدى الوجوب  ،كما اتعاه الاي ،
__________________
( )1رجال الطوسا .06 / 270 :
( )2حواشا الاهيد الثاين عدى اخلالصة  ( 12 :طوع ).
( )3كما مج رجال الا اشا  ، 1713 / 417 :عرجال ابن تاعت .1511 / 111 :
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ىل ،ن ،ااة ما اس فات ماها عدل إعاتق ال اسي مع البول عجوب البول.
عرمبننا اح منني ا س ن د ل لدوجننوب ننرب أدنند بننن دمحم السننابق قدننه عننن الانني مج ال هننااب ،
عننن ،سنني اجلاابننة  ،فقننال  « :ت سنني انند اليم ن مننن
حيننمل ننال فيننه  :سننللت أاب ا سننن
اةرفننق ( )1إأ أصننابع  ،عتبننول إن نندرت عدننى البننول » ( )2فننإ ،ن اجلمدننة اخلرباننة مبعن اىلمننر مج هنناه
اةوااع.
عفيننه  :أ ،ن الظنناهر جنراين اجلمد ننن عدننى اعتن ق عاحنندق  ،كمننا كن ،نررو القننول فيننه  ،عةننا كننان ا،سنني
،
اليد مس حباإ فالبول مثده.
عم ننا عس نناه اق ننال  :إ ،ن ال اس نني إذا خ ننرج ابع نناع اد ننزل خ ننرعج م ننا في ننه اخل ننال  ،ف واب ننه :
اس بعات اخ ال اجلمي.
علننزعل اعشننكال بوجننوب بع ن مق يننيات اخلننرب  ،فننال ا ن م ال وجيننه .بكننن اجل نواب عاننه  :أب ،ن
اةنناء ( )3عدننى رأس ن » رااننة عدننى

العنندعل إأ اىلمننر بقولننه  « :مث ا،سنني مننا أصنناب ماننه  ،عأفن
اس حباب ما بده.
وق يخربكل  :أب ،ن تسنديم كنون اجلمدنة اخلربانة مبعن اىلمنر اق ينا أن فنر بنن اىلمنر عمنا اقنول
مقامه.
عمننا الننه بع ن حم ،ققننا اةعاص نران س ند،مه هللا مج ج نواب ا ع نااض أب ،ن ت لننة اجلمدننة اخلرباننة مج
اةقامات الطدبي،ة عدى الوجوب ،ا ااب ا ال و ف فيه  :من أ ،ن ول عدمناء اةعناين مج العندعل عنن
الطدبية إأ اعخباراة لا ،دق ا ه مال ليحم ماحدراإ مج ذل  ،بي له أسباب أُخر (.)4

__________________
( )1مج ال هااب  : 363 / 131 : 1اةرفقن.
( )2مج ص .213 212
( )3ليست مج ال هااب.
( )4ا بي اة ن .47 :
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خيد ننو م ننن عج ننه ، ،ن ن أ ،و ل ننو سن ند،ماا إراتق ا ه م ننال ابلاح ننو ال نناي ذك ننرعه  ،فالد ل ننة عد ننى
الوجوب معاراة مبا دمااه  ،عحيائا حمي عدى الطدب ا س حبايب لدمعارض  ،كما اقع ابىلمر.
فإ قلت  :اىلمر ادل عدى ا س حباب  ،فال بد لدعدعل عاه من أمر كائد عاه.
قلت  :ح مي كد ا س حباب.
عما تيماه اخلرب اةبحو عاه من حكم اةرأق خيدو منن إ نال  ،فنإ ،ن حدنر منا خينرج ماهنا مج
منناء الرجنني ( اوافقننه الوجنندان مج بع ن اىلحيننان ) ( )1إ  ،أ ،ن اقننال  :إن ا نندامل ا نرات ماننه حننال
أعدنم اب نال إن صنح
إ ،ا هو حنال ا شن باه  ،عفينه منا فينه  ،عاعمنال
ا ش باه  ( ،ع وله
اخلرب ) (.)2

__________________
( )1بدل ما بن القوسن مج « ت »  :عااح اعشكال.
( )2بدل ما بن القوسن مج « ت » :
عالوجه فيه  :أ ،ن ظناهر السن ال عنن الرجني ا انب عاةنرأق ا ابنة اب حن الل مج كني ماهمنا  ،لقنول السنائي  ،دنت  :فمنا
الفنر  ،إأ آخننره  ،فننإ ،ن السن ال مننن الفننر بنن اةنرأق عالرجنني إذا كا ننت جاابنة الرجنني اب حن الل عجاابنة اةنرأق ابجلمنناع مننن
تع ه عجه [ له ] لدظهور ، ،أما عدنى تقندار ا حتنات مج اجلاابنة فنيمكن توجنه اجلنواب أبن العدنم بكنون اةناء منن مناء اةنرأق
 .إ ،نا هنو إأ آخنره خفنا
مع حتقق ماء الرجي أايا  ،حاصي  ،عمع ا ش باه اعات ال سي  ،لكن ال عبن بقولنه
اةرال  ،ع ابعد أن اقال إن اةرأق خيرج [ ما ها ] إ تفعة عاحدق فاخلارج بعد إ ،ا هو ماء الرجي فال اس رباء فنال إعناتق

لد سي .عح مي أن اس فات من اخلرب فا ا س رباء  ،عما اق ييه كالل اةفيد من ا س رباء عدى اةرأق ي قف عدنى [ منا ]
افيده صرحا  ،عالاي [ اس دل ] له مج ال هااب ابخلرب اةبحو عاه عحننوه خنرب آخنر  ،عمج الظنن إمكنان أن اقنال  :إن
ظاهر اخلرب سقوع ا س رباء لكون اةاء من ماء
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عظاهر اخلرب أاياإ أ ،ن خنرعج شناء هنو اةق ينا لد ُسني إذا ي ابني  ،سنواء حتقنق كو نه مايناإ  ،أع
عدم عدمه  ،أع اش به ا ال  ،عمج عبارات كث من العدماء ال عب ابلبدي اةا به (.)1
واب ي الثاا  :تيمن البدي  ،عالقول فيه كاىلعل.
وانل عاسن ا ا  ،اندل
وو لك الثال  :إ  ،أ ،ن ما تيماه من أ ،نه لنو ابل اعيند ،سنده علكنن ا ،
عدننى جناسننة اخلننارج  ،عرمبننا حدنني ال و ننف مج ذل ن عانند مننن اعمنني ابةوثننق  ،مننن حيننمل عنندل
معدومية كون اةاء من الا اسات.
عمج كالل بع اة لخران  :أ ،ن البدني اةان به عاةعدنول كو نه لنيحم بنو إ ع ،ن ه نزاع فينه  ،كمنا
نزاع مج أ ن،نه لننو عدننم أ ن،نه بننول أع مننين جيننب الواننوء أع ال سنني  ،ع ،أمننا إجينناب ال سنني عدننى تقنندار
ا ش ن باه ابةننين  ،فه ننو اةنناكور مج أكثننر الك ننب  ،ععديننه انندل بع ن اىلخب ننار ابةفه ننول  ،عال ننبع
ابل دنراح  ،علكاننه معننارض بننبع اىلخبننار  ،عاىلصنني اافيننه  ،عكننال اىلخبننار النني تلننت عدننى أ ،ن

اليقننن ااقيننه الان  ،عحدننر اةوجننب مج بعن اىلخبننار  ،فحمنني اىلخبننار عدننى مننا هننو ،الننب
الظن أ ،ه منين أعأ  ،لاجنيح الظناهر عدنى اىلصني  ،منع اح منال ا سن حباب  ،سنيما منع [ عندل ]
الظن ال الب ( .)2ا هى.
__________________
الرجي علو كان من ماء اةرأق ففيها ا س رباء عحيائا اندل عدنى مطدنوب الاني مج اجلمدنة ينمل خينرج كالمنه عنن ال رابنة ،
ع نند بكننن النندخي فيننه ابح مننال مننا نندمااه مننن أن اة نرأق لننين بعنند عاجل نواب بنند فيننه مننن مثنني هنناا إذ لننو ه ي اطننابق
الس ال  ،إ أن اقال  :إن الس ال عن اةرأق مج ول ععدل اع زال ماها  ،عفيه ما فيه.
( )1ماهم الاي البهائا مج ا بي اة ن .43 :
( )2جممع الفائدق  ، 131 : 1عما بن اةعقوفن.
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عأ ننت تعدننم أ ،ن اىلخبننار اةع ننربق ت لننة فيهننا عدننى اةان به  ،عا منني عديننه كمننا ذكننره اعننة مننن
نلخران ( ، )1حمنني ننمل  ،إ  ،أن اقننال  :إ ،ن اىلخبننار م ااعلننة لدما ن به عاق لقننق  ،عةننا خننرج اق لقننق
اة ن ،
،
بقا اةا به  ،عفيه كالل من حيمل ما اله اةاكور كالمه  ،فإ ،ه م وجنه لنو أ ،ن ظناهر اىلخبنار افيند

خالفه  ،عابجلمدة فاةقال خيدو من إشكال  ،عهللا تعاأ أعدم اب ال.
وامم الراب  :كما تر ظاهره إعاتق الدالق الوا عة بنن ر انة البدني عال سني  ،إ  ،أ ،ن اعنة منن
لخران الوا بعندل إعناتق الدنالق  ،ىل ،ن هناا حند جداند ( ، )2عدني بعن اىلصنحاب ا ندامل
اة ،
عدى ا س حباب  ،أع عدى من صد،ى بعد عجدان البدي ( ، )3عفينه  :أ ،نه اح منال بعيند منن الرعاانة ،
عا س حباب بد له من موجب مع ظهور الرعااة  ،عكون البدي حدال جدادا حمي كالل.
ع قي ابن إترانحم عنن بعن اىلصنحاب القنول بوجنوب إعاتهتنا ( .)4عمج الناكر  :لعني مسن اده
ا ندامل اة قندل عنن دمحم  ،عبكنن ددنه عدنى ا سن حباب ن إأ أن نال ن  :عرمبنا خييني فسنات ال سني

اىلعل  ،ىل ،ن اةننين اب الننه مج رجننه مج مقن ،نره  ،كمننا ننال بعن العامننة  ،عهننو خيننال اننعيف ،
،
ىلن اة عبنند بننه هننو ال سنني ن،نا خننرج ن،نا بقننا  ،عهلنناا لننو حبسننه ي جيننب ال سنني إ  ،بعنند خرعجننه
عادو ععاد أكثرهم ( .)5ا هى.
__________________
( )1ماهم اققق مج اةع رب  ، 113 : 1عاىلرتبيدا مج جممع الفائدق  ، 131 : 1عصاحب اةدار .374 : 1
( )2ماهم اققق مج اةع رب  ، 113 : 1عالاهيد مج الاكر  ، 236 : 2عالاي البهائا مج ا بي اة ن .44 :
( )3كالاهيد مج الاكر .236 : 2
( )4السرائر .123 : 1
( )5الاكر .236 : 2
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علقائ نني أن اق ننول  :إ ،ن اةوج ننب إذا ك ننان ح نندالإ جدا ننداإ موجبن ناإ لد س نني ي ا حق ننق شن نراطة اة ننين
اةوجننب لد سنني ع نند ن ،نررعا ذلن مج ال سنني  ،إ  ،أن اقننال  :إن الاننرع مج ،أعل اخلننرعج  ،ع خيفننى
لعي ال عدق ابلرعااة أعأ  ،عاةعارض  ،عااح  ،فدي ،لمي.
أ ،ن اىلمر سهي  ،ع ،

فإ قلت  :وله مج الرعااة  :ال دمحم .هني هنو م عدنق مبنا سنبق؟ فيكنون السناد عاحنداإ مج اخلنربان
 ،عهو صحيح  ،أل هو مرسي؟
اىلعل ل مال اخلنرب ( ، )1عا ح منال نائم  ،عدمحم هنو ابنن مسندم عدنى منا
قلت  :الظاهر أ ،ن الساد ،
اظن  ،عهللا تعاأ أعدم اب ال.
مث ا دامل ت ل ه عدى عجوب الواوء من جمرت البول ا اناعل ا سن رباء ععدمنه  ،علعد،نه مقيند مبنا
سننبق مننن اىلخبننار الدالننة عدننى أ ،ن البدنني بعنند ا س ن رباء مننن البننول ا ن ث،ر شننيئاإ  ،إ  ،أن اقننال  :إ ،ن
تد اىلخبار مج  ،ا اب  ،ع ،بعيد أن اكون إطال ا س رباء بعند البنول ا اناعل اجلانب  ،عمج
البن كالل اعر ابلاظر فيما سبق من اىلخبار.
قال :

ب عربربأ عبرب هللا ابربربأ

ابجربربال ( ، )2عننن ثعدبننة بننن

فأمربربا مربربا وا سربربع بربربأ عبرب هللا ب عربربأ أ رب بربربأ
ّ
 ،عنن الرجني جينامع أهدنه  ،مث ا سني بني أن
ميمون  ،عن عبد هللا بن هالل  ،ال  :سللت أاب عبد هللا
ابول  ،مث خيرج ماه شاء بعد ال سي  ،فقال  « :شاء عديه  ،إ ،ن ذل ،ا عاعه هللا عاه ».

__________________
( )1مج « ف » ع « ت » كايتق  :اىلخ .

( )2كاا مج الاس عال هااب  ، 411 / 145 : 1عمج ا س بدار  : 474 / 111 : 1ا
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اج.

عنربه ب عربربأ موسربربى بربربأ ابنربأ ب عربربأ

الخحام ب عأ أيب عب هللا

بربربأ عبرب ابم رب ب عربربأ أيب

لربربة املفضربربل بربأ صربربا ب عربربأ يرب

قال  :سألته عربأ جربل أجنرب ب اغتنربل قبربل أ يبربول ب

قال  « :ال يع الغنل ل س نلك ال ي أجم ش ئاً ».

أجم شرب ئاً ب

ربأت لربه ب
فالوجه يف و يأ امم يأ أ ،ش ئاب ب أ ،ا  :أ يكو الغاسربل قرب اجتهرب يف البربول فلربم يت ّ

فح نئ أل يلأمه إعا الغنل ب والثاا  :أ يكو نلك تصاً أ فعل نلك س ا.
وال ي ي ل على نلك :
مربربا أخرب ا ( )1بربربه ابنربرباب بربربأ عب رب هللا ب عربربأ أ رب بربربأ

بوب ب عأ علي بربأ النربن ي ب عربأ ابربأ أيب عمربري ب عربأ

بربربأ حيربربىي ب عربربأ أب ربربه ب عربربأ

بربربأ علربربي بربربأ

ربل بربأ اج قربال  :سربألت أاب عبرب هللا

عأ الرجل عص به اجلنابة ف ننى أ يبول ،ىت يغتنل ب يرجم بع الغنل ش ئا ب أيغتنل أيضرباً؟ قربال « :

ععصرت ونأل ) ( )2مأ اببا ل ».
ال ق ( ّ
وأخرب ا الخرب

عربربأ أ رب بربربأ

ب عربربأ أب ربربه ب عربربأ الصربربفا ب عربربأ

بربربأ ع نربربى ب عربربأ أ رب بربربأ

وربربالل ب قربربال  :سربربألته عربربأ جربربل اغتنربربل قبربربل أ يبربربول ب فكترب  « :إ ّ الغنربربل بعرب البربربول ب إالّ أ يكربربو
س اً فال يع منه الغنل ».
ن
فأمربا
فجاء و ا امم
مفنرا لأل،ا ي ولّها ابلوجه ال ي نور مأ أنّه ربت نلربك ربأ عروربه سرب اً ّ ّ
ّ
ما يتضمأ خ مساعة و بأ
__________________
( )1مج ا س بدار  : 476 / 127 : 1ما أخربو.
( )2مج « ف

تعدرت عأ زلت.
»  :تقدرت  ،عمج « رض » ، :
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منلم ب مأ نور إعا الوضوء ب فمحمول على االستحباب ب وجيربو أ يكربو املربرا ربا خربرج بعرب البربول

والغنل مربا يربنقض الوضربوء [ فح نئرب جيرب عل ربه الوضربوء وألجربل نلربك قربال

واالستنجاء » يف  ،ي مساعة ب ونلك ال يكو إالّ ف ما ينقض الوضوء.

] ( « : )1عل ربه الوضربوء

النن

يف األول  :عبد هللا بن هالل  ،عهو جمهول ا ال.
والثاا  :فيه أبو يدة  ،عحاله ابليعف خيفى  ،عتقدل أاياإ ول مج بقية الرجال.
والثال  :فيه عدا بن السادي  ،ع د ذكرو القول فيه (.)2
عمج فوائنند شننيخاا أان،نده هللا عدننى الك نناب  :عإن كننان هنناا اعننين عدننا ابننن السننادي هننو عدننا بننن

إمساعيي عدى ما عصي إلياا من سن الكانا  ،ع ند عث،قنه دنر بنن الدنباف  ،فنإ ،ن توثيقنه اع مند
عديه  ،عدى أ ،ن العال،مة قده عدا بن السري  ،عهو اوجب وع عهن  ،كما خيفى .ا هى.
() 3
والراب  :فيه أدد بن هالل  ،عالاي د اعفه
املنت :

صح ساده أمكن دده عدى سقوع الوجوب ،
يف امم
ّ
األول  :لو ،

__________________
( )1بدل ما بن اةعقوفن مج الاس هكاا  :عىلجي ال  ،عالدواب ما أثب ااه من ا س بدار .470 / 127 : 1
( )2راجع ج  1ص  331عج  2ص .161 ، 160
( )3الفهرست .10 / 36 :
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عحتمي اىلخبار اىلعلنة عدنى ا سن حباب  ،كمنا سندفت إلينه إشنارق منن كنالل النبع  ،إ  ،أ ،ن السناد
د عدم ه  ،عمع اىلخبار السابقة الاهرق  ،عإن كان فيها كالل  ، ،أ ،ن اىلمر سهي.
ع د بكن أن انرات منن ا ندامل أ ،نه شناء عدينه مج عندل البنول منن اعمث  ،عإن كنان ال سني

بد من إعاتته  ،إ  ،أ ،ن ظاهر اخلرب أيابه  ،عأن ا ح مال عاسع الباب.
اىلعل
وأما الثاا  :فال جمنال لدحمني فينه إ  ،عدنى منا تكد،فنه الاني  ،عفينه منا تعدمنه  ،أمنا الوجنه ،
من عجها الاي  :فقد ذكر شيخاا مج فوائده عدى الك اب أ ،ه تليي عديه.
عشننيخاا أان،نده هللا افهننم مننن بع ن فوائننده إمكننان ال وجيننه لننه  ،أب ،ن ا س ن رباء ابلبننول إذا عجننب
فمع العمد خيالف اةلمور به  ،عمع الاسيان اعار.
نرت عدنى شنيخاا حينمل نال مج بعن الفوائند  :ال وجينه
عهاا الوجه ذكره أا،ده هللا مج مقنال ال ،
الثاين من عجها الاي أب ،ن الس ال فيهنا عإن ع نع عنن حكنم الااسنا  ،إ  ،أ ،ن ال عديني اةسن فات منن

تعدرت ع زل من ا بائي » اق يا عدل الفر بياه عبن  ،ه.
اجلواب من وله  « :د ،
عاعنااض شننيخاا أان،نده هللا كمننا تننر اق يننا الفننر  ،ع نند اقننال  :إ ن،نه ااحدننر مج الاسننيان ،
ىلن عنندل ال كديننف ا حقننق مج اجلاهنني أايننا  ،بانناءإ عدننى عنندل تكديفننه .علعن ،ني شننيخاا أان،نده هللا أرات
لعي ( )1الاني اقنول ابل كدينف مج ،ن الااسنا  ،عمقنال ال وجينه عاسنع ، ،ن
توجيه كالل الاي  ،ع ،

أ ،ه د

__________________

( )1ليست مج « ت ».
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اس فات ماه منا أشنرو إلينه منن توجينه الوجنه اىلعل  ،عهنو عندل القندرق عدنى البنول  ،فإ ،نه رانب أ ،ن
عجوب البول فرع القدرق  ،عكل ،ن الاي وظر مج دي اىلخبار إأ هاا مج الوجه اىلعل  ،فدي ،لمي.
فإ قلت  :عدى تقدار ال قد ععدل جواك ال سي تا فا اععاتق مع عدل البول حال كو ه ،ن
و ع ،م عار ماه  ،عسواء عجد بدالإ أل فما عجه ذكر الاي عجوت البدي مع الاسيان؟
قلت  :ةا ذكرت عجه  ،إ  ،أ ،ن الاي ماى مع اىلخبار  ،فال ابعد ع وفنه عدنى مينموما  ،منن
أ ،ن اععاتق مع عجوت البدي  ، ،أن مق يى ولنه بوجنوب البنول  ،لنزعل اععناتق منن تع نه مطدقنا ،
عهللا أعدم اب ال.
اىلعل تلينني عديننه  ،كمننا
عابقننى الكننالل هاننا أ ،ن شننيخاا أان،نده هللا ننال مج أعل الفائنندق  :الوجننه ،
نال شننيخاا فرمبنا ااكننر عديانا مج أ ،و اسن خرجاا مننن كالمنه توجيهناإ ادندح تلننيالإ لنه  ،عا ننال أ ن،نه
لعي منراته تليني عدينه منن اىلخبنار عا ع بنارات الدنا ة  ،عإن كنان منا داناه خيدنو منن
فاه  ،ع ،

عجه.
نلت لننه البننول كننان الظنناهر عنندل بقنناء شنناء مج
ع قنني مج توجيهننه  :أ ن،نه إذا اج هنند عاخنناع عي ا ن ،
ا ننر  ،كمننا مج البننول  ،عأ ،ن ال كديننف أبكثننر مننن ذل ن كننا رج  ،عأ ،ن القائنني الفننه  ،ن ظنناهر ،
عأ ت خب مبا مج الوجوه من ال كد،ف.

عما تيماه خرب يي منن ولنه  « :ند تعدنرت » إأ آخنره  ،ي أفهنم معاناه  ،ع نول شنيخاا
إ ،ه م ااعل لدااسا ع ،ه ( ، )1فإن كان اةرات أن نزعل اةنين إأ اخلنارج اق ينا عندل بقناء شناء
ماه  ،فالكالل اساعد
__________________
( )1مدار اىلحكال .376 : 1
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عديننه  ،عإن كننان اة نرات أ ،ن السننائي سننا البننول  ،علكاننه اس ن ربأ  ،فهننو خننال ظنناهر الرعااننة  ،فننال
ااب ا ال فدة عن ذل .
وما ق يقال  :من أ ،ن الرعااة إ ،ا تيمات حكم الاسيان منن كنالل السنائي فنال اع بنار فينه .بكنن
افيد اةطدوب  ،عفيه ما فيه.
توجيهه أب ،ن ظاهر إ رار اعمال
() 1
اتمة اةعاين  ،عاىلخبار اةع ربق د مسعنت القنول
وابجلملة  :فاىلخبار مع اخ الل اىلسا يد ، ،
فيها.
عااب ا أن اعدم أ ،ن مج البن أُموراإ :

() 2
نلخران لننيحم هنناا
األول  :ص نراح كننالل الانني هاننا عمج ال هننااب القننول ابلاسننيان  ،عبننن اة ن ،
ماكوراإ مج اىل سال  ،ع أتري الوجه فيه.
الثاا  :اةعنرع بنن اىلصنحاب ع قني ابنن إترانحم فينه اع ناع عدنى منا حكنا ( )3عانه  ،أ ،ن منن

تر البول عا س رباء اعيد ال سي  ،عاىلخبار الدال،ة عدى ذل د مسع ها.
عمج الفقيه بعد أن أعرت اخلرب اة يمن ععاتق ال سني نال  :عرع مج حندامل آخنر  « :إن كنان
وا ننل ع ا س نني » ننال مد نناف الك نناب  :إع نناتق ال س نني أص نني ،
نند رأ بد نالإ عي اكننن ابل فدي ،
عاخلرب الثاين رخدة (.)4

عاس عمال الددع لدرخدة مج ك ابه كث ، ،أما معااها فال خيدو من إ ال  ،كما ب،هانا عدينه مج
حاشي ه  ،عإراتق اةع اىلُصوج بعيدق من
__________________
( )1مج « رض »  :اخ ال .
( )2ال هااب .145 : 1
( )3السرائر  ، 122 : 1عحكاه عاه مج الاكر .234 : 2
( )4الفقيه  ، 110 / 40 : 1الوسائي  257 : 2أبواب اجلاابة ب  36ف .2 ، 1
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كالمه  ،عدى أ ،ن اخلرب الثاين خيفى حاله.
الثالرب  :مج كننالل اققننق مج بعن ك بننه مننا اعطننا عنندل إعنناتق ال سنني لننو حدنني أحنند اىلمنران ،
منن البنول أع ا سن رباء  ،سنواء كنان البنول كاناإ أل ( .)1ع ند اسن بعد ذلن منع إطنال اىلخبننار ،

عاقربه الاظر فيما أسدفااه بعن ا ع بار.
الراب  :ما اله الاي أخ اإ  :من أ ،ن خرب دمحم بن مسدم الندال عدنى إعناتق الوانوء حممنول عدنى
ا سن حباب .اندل عدنى أ ،نه فهنم منن الرعاانة حدنول البنول عا سن رباء  ،ع ند عدمنت أ ،ن خنرب مساعنة
تيمن ا س ا اء  ،فال ا م ما فهمه الاي إ  ،ب كد،ف.
نعم  :رعااة دمحم رمبا كان ظاهرها ما اله الاي أخ اإ مج ا مني عدنى خنرعج منا اناق الوانوء ،
علع ،ني منراته بنه عندل ا سن رباء  ،فنإ ،ن ذلن اوجنب قن مننا خنرج لدوانوء  ،إ  ،أ ،ن عبنارق الانني
دو من حزاكق  ،عرمبا ظهر ماها أ ،ن مفات الرعاايت مع ا ش باه  ،ع د سنبق مانا نوع كنالل ااب نا

ال فدة عاه.
علاننيخاا هاننا كننالل مج اةنندار  ،ذكننرو مننا فيننه مج مواننع آخننر  ،عحاصننده  :أ ن،نه اع منند مج
عجننوب الواننوء إذا حدنني البننول مننن تعن ا سن رباء مث عجنند البدنني عدننى صننحيح دمحم اةنناكور هاننا ،
عمفهول حساة حفص بن البخاي  :مج الرجي ابول  « :اااه ثنالالإ  ،مث إن [ سنال ] ( )2حنىت ابدنغ
السا فال اباج » (.)3

__________________
( )1اةع رب .114 : 1
( )2مج الاس  :ابل  ،عما أثب ااه من اةدار .376 : 1
( )3ال هااب  ، 07 / 20 : 1الوسائي  213 : 1أبواب وا

الواوء ب  13ف .3
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مث ال  :ع ااامج ذل ما رعاه عبد هللا بن [ أيب ] اعفور مج الدنحيح  ،أ ،نه سنلل أاب عبند
وانل »
هللا
توال ع ال إأ الدالق فوجد بدالإ  ،ال  « :شناء عدينه ع ا ،
عن رجي ابل مث ،
( )1ىل ،ن هاه الرعااة مطدقة عأخبارو ( )2مفددة  ،عاةفدي ح ،كم عدى اةطدق ( .)3ا هى.
عأ ت خب أبن اعطال عال قييد ليحم عدنى اعطنال  ،عال اناعل لدبنول بعند اجلاابنة حمني كنالل ،
عرعااة دمحم  ،صرحة  ،فدي ،لمي.
قال :

ابب مق ا املاء ال ي جيأئ يف غنل اجلنابة والوضوء
أخرب ا الخرب

عربربأ أ رب بربربأ

ب عربربأ أب ربربه ب عربربأ ابنربرباب بربربأ ابنربربأ بربربأ أاب ب عربربأ ابنربرباب بربربأ

سع ب عأ ابأ سنا ب عأ ابأ منكا ب عأ أيب بصري ب قربال  :سربألت أاب عبرب هللا
ضأ ع ٍّّ ويغتنل بصاع ».
فقال  « :وا سول هللا
يتو ّ

عربأ الوضربوء ب

وهب ا انسنا ب عأ ابناب بأ سع ب عأ ا ب عأ ،ريأ ب عأ ا ب عأ أيب جعفر

ب قربال

ضأ ع ّ ويغتنل بصاع ب واملع ّ طل ونصف ب والصاع ستة أ طال ».
 « :وا سول هللا
يتو ّ
أخ ا ابناب بأ عب هللا ب عربأ أ رب بربأ بربأ حيربىي ب عربأ أب ربه ب عربأ بربأ أ رب بربأ حيربىي ب عربأ
علي بأ

ب عأ سل ما بأ ،ف

املرو ي ب وأخ ا الخ

عن أدد بن

__________________
( )1الفقيه  ، 140 / 31 : 1الوسائي  212 : 1أبواب وا
( )2مج اةدار  :عالرعااة السابقة.
( )3مدار اىلحكال .376 : 1

الواوء ب  13ف .1
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ب عأ أب ربه ب عربأ الصربفا ب عربأ موسربى بربأ عمربر ب عربأ سربل ما بربأ ،فرب
« الغنربربل بصربرباع مربربأ مربرباء ب والوضربربوء رب ٍّّ مربربأ مربرباء ب وصربرباع النرب
ابنربأ

املربرو ي قربال  :قربال أبربو
مخنربربة أمرب ا ب واملرب

ربت ،بّربربات ب واببّربربة و ،بّربربيت شربربعري مربربأ
ما تربربا ونربربانو
ربربا ب وال رب وم سربربتة وان رب ب وال رب ان و سرب ّ
أوسا اب ب ال مأ صغا وال مأ وبا ».

وهب ا االسنا ب عأ بربأ أ رب بربأ حيربىي ب عربأ أيب جعفربر عربأ أب ربه ب عربأ عربة ب عربأ مساعربة ب قربال :
ضربأ مربأ مرب ٍّّ ( )1ب ووربا
سألته عأ ال ي جيأئ مأ املاء للغنل فقال  « :اغتنل سول هللا
بصاع وعو ّ
طل وةالث أواق ».

الصاع على عه مخنة أم ا ب ووا امل ّ ق
مج هاا اخلرب  « :الداع مخسة أمدات » عتفس اة ،د برطي عثال أعا مطابق لدخرب الاي رعاه
قوله
() 2
فلمنا تفسن
فسر اةن ،د برطني ع دنف  ،فالدناع اكنون سن ة أرطنال  ،عذلن مطنابق هلناا اةقندار ، ،
كرارق  ،ىل ،ه ،
سديمان اةرعكي اة ،د مبلتن عمثا ن ترمهاإ فمطابق لدخربان  ،ىل ،ه اكون مقداره سن ة أرطنال ابةندين  ،عاكنون ولنه
 « :مخسنة أمنندات » عمهناإ مننن النراعي  ،ىل ،ن اةاننهور منن هنناه الرعاانة أربعننة أمندات  ،عجيننوك أن اكنون ذلن
إذا شار مج ا  ،سال بع أكعاجه  ،ادل عدى ذل
إخباراإ عما كان افعده الا

__________________
( )1مج ا س بدار  : 411 / 121 : 1مبد.
( )2مج ا س بدار  411 / 121 : 1القدر.
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ما وا

أ ،رب ا

( )1بأ حيىي ب عأ

بأ ابناب ( )2ب عأ صفوا ب عأ العالء ب عأ

بأ منربلم ب عربأ

قربربال  :سربربألته عربربأ وقربربت ( )3غنربربل اجلنابربربة وربربم جيربربأئ مربربأ املربرباء؟ قربربال  « :وربربا سربربول هللا

يغتنل خبمنة أم ا ب نه وباب صا،بته ب ويغتنال

ابناب بأ سع ب عأ النضر ب عأ
اقول  « :كان رسول هللا

عاً مأ إ ء وا.» ،

بأ أيب أ ب عأ معاوية بأ عما ب قال  :مسعت أاب عب هللا

ا سي بداع  ،عإذا كان معه بع

النن

سائه ا سي بداع عم ،د ».

يف األول  :فيه ابن ساان  ،عهنو دمحم عدنى الظناهر  ،كمنا ندماا القنول فينه ( ، )4عأبنو بدن تك ،نرر
أايا (.)5
والثاا  :ارتياب فيه.
والثال  :عدا بن دمحم الوا ع فيه خيدو من اش باه  ،عمج ال هااب رعااة عدا بن دمحم عنن رجني
( ، )6ع ،أما سديمان بن حفص فهو جمهول ا ال  ،عموسى بن عمر ابعد أن اكون ابنن بزانع الثقنة
 ،إ  ،أن ابب ا ح مال فيه م،سع  ،عحتقيق ا ال فيه هاا خال عن الفائدق.

__________________
( )1مج سخة من اعس بدار  412 / 122 : 1كايتق  :بن أدد.
( )2مج « رض »  :ا سن.
لكي شاء حمدعت  :مو،ت  ،جممع البحران  ( 221 : 2ع ت ).
( )3اقال ،
( )4راجع ج  1ص .111 110
( )5راجع ج  1ص  345 ، 13 ، 02عج  2ص .14 17
( )6ال هااب .304 / 136 : 1
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اةعرب عاه بقوله  :عن أبيه  ،ىلن أاب جعفنر هنو أدند ( بنن
والراب  :فيه دمحم بن عيسى اىلشعري ،
() 1
حممننداإ ازاند عدننى ( )2أ ،ن لنه شننلوإ مج اجلمدننة
دمحم ) بنن عيسننى  ،ععدنى مننا اظهنر مننن الرجنال أ ،ن ،
(، ، )3أما كو ه ثقة فال  ،عتدحيح العال،مة بع الطر الاي هو فيها ( )4حمي كالل كررو فيه القنول
 ،ععدى ظاهر واعدهم ع ،د ا دامل من اةوثق.
وأما اممامس  :فوااح الطراق.
والنا  :كال عدى ما دماا فيه القول ابلاسبة إأ دمحم بن أيب دزق (.)5
املنت :
مج اىلعل ظ نناهر  ،عرمب ننا تل لف ن ن ك ننان عد ننى اةداعم ننة  ،كم ننا ص ن ،نرف ب ننه اب ننن اىلث ن ن مج أحك ننال
اىلحكننال  ،حيننمل ننال بعنند رعااننة مثنني هنناا  :عانندهم اقننال  :كننان افعنني كنناا  ،إذا تكننرر ماننه فعدننه
عكان عاتته  ،ع د اس عمي عفاتق جمرت الفعي عع وعه من تعن الد لة عدى
اىلعل أكثر مج ا س عمال .ا هى.
ال كرار  ،ع ،
ناىلعل  ،عذكننر بعن حم ،ققننا اةعاصنران سند،مه هللا أ ،ن مج كنالل بعن العامننة أ ،ن
عاخلننرب الثنناين  :كن ،
وانل مبن ،د منن ذلن الدناع  ،فيكنون ا ،سناله بثالثنة أمندات  ،عفسناته
مع ا دامل أ ،ه
كنان ا ،

ظاهر ( ، )6ا هى .عاةاكور مج
__________________

( )1ما بن القوسن ليحم مج « رض ».
( )2مج « ف » كايتق  :إمهال.
( )3رجال الا اشا .175 / 331 :
( )4اةخ دف .262 : 1
( )5راجع ج  1ص .141 147
( )6حكاه الاي البهائا مج ا بي اة ن .44 :
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كالل من رأااا كالمه من اىلصحاب  ،اس حباب أن اكون الواوء مب ،د عال سي بداع (.)1
عمننا تيننماه حنندامل كرارق مننن أ ،ن الدنناع أربعننة أمنندات عأ ،ن اة ن ،د رطنني ع دننف  ،فيكننون الدنناع
مج  ،ن هنناا الك نناب  ،عسننيليت مننا ب ن ،د ماننه مج
س ن ة أرطننال ابةنندين  ،عدننى مننا الننه الانني

الفطرق إن شاء هللا.
ع ،أما خرب اةرعكي  ،فال خيفى ماافاته ةا تقدل منن اىلخبنار علدمانهور بنن منن رأاانا كالمنه  ،منن
كننون النندا ق سننت حب،ننات  )2( ،إأ آخننره  ،إذ اةاقننول أ ن،نه مثنناين حبننات ( ، )3عمج اةا هننى مج ننمل
الفطننرق  :الدنناع أربعننة أمنندات  ،عاة ن ،د رطننالن عربننع ابلعرا ننا  ،عهننو مائ ننان عاثاننان عتسننعون ( )4ترمه ناإ
ع دف  ،عالدرهم س ة تعا يق  ،عالندا ق مثناين ( )5حبنات منن أعسنط حبنات الانع  ،اكنون مقندار
الداع تسعة أرطال ابلعرا ا  ،عس ة ابةدين  ،ذهب إليه عدما و أ ع (.)0( )6
عما النه الاني مج ال وجينه عاانح مج عندل ال مامينة  ،عمج فوائند شنيخاا عدنى الك ناب عدنى
وله  :عتفس اة ،د برطي عثالثة أعا مطابق لدخرب .فيه ظر  ،فنإ ،ن اةن ،د إذا كنان رطنالإ عثنال أعا
اطابق ال قدار
تكون اخلمسة أمدات مخسة أرطال عمخسة عار أع ية  ،عذل
__________________
( )1اةا هى  ، 16 : 1اةدار .372 : 1
( )2بيان اصي خرب اةرعكي.
( )3كما مج السرائر .461 : 1
( )4مج اةا هى  :عسبعون.
( )5مج اةا هى  :مثا ون.
( )6ليست مج اةا هى.
( )0اةا هى .530 : 1
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بس ة أرطال  ،إ  ،إذا كا ت اخلمسة عار أع ية رطالإ  ،عهو بعيد .ا هى.
فإمنا أن تكنون اىلرطنال كدهنا كنال  ،أع
عأ ت خب أب ،ن اخلمسة عار أع ية إذا كا ت رطنالإ ، ،
بعيها مخسة عار  ،عالبا ا اث عار أع ية  ،فإن كان اىلعل  :اح مي ع ما النه الاني  ،عإن
كان الثاين  :فال مع خ ال الرطي  ،ع ابعد أن اكنون منرات الاني أ ،ن النثال اىلعا الزائندق
تير ال اةطدوب إراتته من الس ة اىلرطال  ،إذ ها اسن ق  ،ع،ن هناا بكنن إراتتنه كمنا
خيفى.
نعم  :ا وجه عدى الاي ما مج الرعااة من اعشكا ت  ،هاا  ،كما أشرو إأ بعيها  ،عماهنا
مفسر برطي عثال أعا  ،عمنا النه الاني  :منن أ ،ن
تفس اة ،د مج خرب كرارق برطي ع دف  ،عهاا ،
تفس ن س ننديمان اة ن ،د مب ننلتن عمث ننا ن  ،إأ آخ ننره  ،نند اع نناض عدي ننه ش ننيخاا أب ،ن اةطابق ننة  ،ن
م حققنة  ،فننإن اةن ،د إذا كننان عكن مننائ ن عمثننا ن ترمهناإ  ،تكننون اىلربعننة أمنندات ألفناإ عمائننة ععانران ،
عذل ااقص عن عكن س ة أرطال اةدااة مسن ترمها .عاىلمر كما اله  ،عازاد أ ،ن منا النه الاني
 :إ ،ن لف مخسة أمدات ع عت عمهاإ من الراعي .اير نال منا تقندل منن الاني  ،كمنا اعنر أباسنر
ظر.
وابجلملربربة  :فننالكالل مج الرعااننة خيدننو مننن اخ ن الل  ،عالانني نند ماننى عدننى مسنند ال نراعي ،

عهللا تعاأ أعدم اب ال.
ع ،أمننا ا ح مننال اىلخ ن النناي ذكننره الانني ففننا ،ااننة البعنند  ،إ  ،أ ن،نه ابنني لد وجيننه  ،عاخل نربان
.
اةس دل هبما اد ،ن عدى أن اة ،د هلا  ،عالداع له

عننم رع الانني مج كايتات الدننالق مننن ال هننااب  ،عننن ا سننن بننن سننعيد  ،عننن دننات  ،عننن
حراز  ،عن كرارق عدمحم بن مسدم عأيب بد ،
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مب ن ،د ( )1عا ،سنني بدنناع » مث
تواننل رسننول هللا
عننن أيب جعفننر عأيب عبنند هللا  ،أ ،ممننا ننا ، « :
ال  « :ا ،سي هو عكعج ه مسة أمدات من إوء عاحند » نال كرارق  :فقدنت  :كينف صناع؟ نال
 « :بنندأ هننو فيننرب بيننده مج اةنناء بدهننا عأ قننى فرجننه  ،مث ا نربت فل قننت فرجهننا  ،مث أفنناض هننو
ثالثنة أمندات  ،عالناي
عأفاات ها عدى فسها حىت فر،ا  ،عكان الاي ا ،سي به رسول هللا
ا ،سنندت بننه من ،دان  ،عإ ،ننا أجنزأ عاهمننا ىل ،ممننا اشنناكا يعننا  ،عمننن ا فننرت ابل سنني عحننده فننال بنند لننه
من صاع » (.)2
أين أشم ماها رائحة ال قية من حيمل ذكر الواوء ،أع عذكر  ،ذلن أاينا ،
عهاه الرعااة لو ،
لكا ت تال،ة عدى أ ،ن مع اةااركة ازعل اس حباب الداع.
مث فيها ت لة عدى أُمور أُخر  ،ماها  :جواك اةس عمي من ال مج ال سي مج اجلمدة  ،فيافنى بنه
بع أ وال اىلصحاب.

ومنهربا  :حدننول إ قنناء الفننرج باناء مننن اةنناء  ،بني نند اسن فات ماهننا ا ك فناء مج ،سنني اةننين من ،نرق
عاحدق.
عما اله مج اةا هنى منن أ ،ن ال قندار ي حدني بعند ا  ،سنال بني بدنه  ،عذلن اسن دزل إتخنال منا
،سنني الفننرجن مج اةقنندار ( .)3خيدننو مننن ،رابننة  ،فننإ ،ن ظنناهر النناص سننقوع اةقنندار اب ج منناع ،
الدهم إ  ،أن اراد ( )4مطدق اةقدار من الداع ع ،ه  ،عفيه  :أ ،ن اخلرب ظاهر مج خال ما اله.

__________________

( )1ليست مج الاس  ،أثب ااه من ال هااب .1137 / 307 : 1
( )2ال هااب  ، 1137 / 307 : 1الوسائي  243 : 2أبواب اجلاابة ب  32ف  ، 5ب فاعت اس .
( )3اةا هى .16 : 1
( )4مج « رض »  :ارادعا.
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مث إ ،ن الرطني العرا ننا عدننى مننا النه العال،مننة مج اةا هننى مج الزكنناق  :إ ،نه مائننة عمثا يننة ععاننرعن ترمهناإ
عأربعة أسباع ترهم  ،إ ،ه تسعون ( )1مثقا  ،عاةثقال ترهم عثالثة أسباع ترهم (.)2
ع قي  ،ه أ ،ن الرطي مائة عثالثون ترمها (.)3

عالرطنني اةنندين  :ينني إ ن،نه رطنني ع دننف عرا ننا ( .)4عسنني اء ذكننر مننا بن ،د ماننه إن شنناء هللا مج
لعي مج هاا القدر كفااة إن شاء هللا تعاأ.
حمده  ،عابجلمدة فددكالل مج اةقال جمال عاسع  ،ع ،
قال :

بربربأ أ رب بربربأ حيربربىي ب عربربأ ابنربربأ بربربأ موسربربى اممخربرباب ب عربربأ غ ربرباث بربربأ ولربربوب ب عربربأ

فأمربربا مربربا وا
ّ
عما ب عأ جعفر ب عأ أب ه
إسحاق بأ ّ

وا يقول  :الغنل مأ اجلنابربة والوضربوء

وا و بأ أ الغنوي ب عأ أيب عب هللا

ب قال  « :جيأيك مأ الغنل واالستنجاء ما بللت ي س ».

« إ ّ عل اً
يبل اجلن ».
جيأئ منه ما أجأأ مأ ال وأ ال ي ّ
عنه ب عأ بأ ابناب بأ أيب اممطاب وابنأ بأ موسى اممخاب ب عأ يأي بأ إسربحاق ( )5ب عربأ
وما جيري جمراوا ( )6من اىلخبار  :فإما حممولة عدى اعجزاء

__________________
( )1مج اةا هى  :سبعون.
( )2اةا هى .410 : 1
( )3قده مج اةع رب .40 : 1
( )4كما مج ا بي اة ن .170 :
( )5مج ا س بدار  415 / 122 : 1كايتق  :عن إسحا .
( )6مج ا س بدار  : 415 / 122 : 1جمرامها.
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واألولربربة علربربى الفضربربل ب إالّ أ ّ مرب نلربربك فربربال برب ّ أ جيربربري املربرباء علربربى األعضربرباء ل كربربو غاسربالً وإ وربربا
ّ
ينم غاسالً ب وال يكو نلك جمأائً.
قل الً مثل ال وأ ب فإنّه مىت أل جير أل ّ
وال ي ي ل على نلك :

ما وا علي بأ إبراو م ب عأ أب ه ب عأ ابأ أيب عمري ب عأ

ل ب عأ ا ب عأ أيب جعفر

قال  :قال  « :اجلن ما جرجم ( )1عل ه املاء مأ جن قل له ووثري فق أجأأ ».
ابناب بأ سع ب عأ فضالة بأ أيوب ب عأ

مس جل س املاء فحنبك ».
 « :إنا ّ
عنه ب عأ صفوا ب عأ ابأ منكا ب عربأ

ل ب عأ ا عأ أيب جعفر

ابلرب ب عربأ أيب عبرب هللا

ب

يف الوضوء ب قال
نال  « :أسنبغ الوانوء

إن عجدت ماءإ  ،عإ  ،فإ ،ه اكفي اليس ».

النن

يف األ ّول ، :يا بن كدوب  ،عي ااكر أصحاب الرجال مدحه فيالإ عن كو ه ثقة.
والثربرباا  :فيننه ازانند بننن إسننحا  ،عي أفهننم مننن ك ننب الرجننال مدحننه  ،في نالإ عننن الثقننة  ،إ  ،أ ،ن

جدي مج شرف الدرااة افهنم مانه توثيقنه ( ، )2عكل ،نه أخناه منن تدنحيح العال،منة طرانق الدندع
إأ هارعن بن دزق ( ، )3عهو فيه  ،ع خيفى عدي حقيقة ا ال  ،ع ،أما هارعن بن دزق فهو ثقة.
__________________

( )1مج « رض »  :ما أجر .
( )2شرف الدرااة .131 :
( )3خالصة العال،مة .201 :
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والثال  :خيفى حساه.
والراب واممامس  :ارتياب مج صح هما عدى ما ،دمااه.
املنت :
مج اىلعلننن مننا الننه الانني خيدننو مننن عجننه ، ،ن أ ،ن مننا ذكننره مننن اع بننار اجلنراين ارانند بننه علننو
مبعاعن  ،كما ذكنره اة نلخران ( ، )1ع ند ن ،دماا فينه القنول  ،عإن أمكنن اةاا انة مج نول الاني  :إ ،نه
اسم ،اسالإ.
لو ي جير ي ،
اىلعل  :فنأل ،ن ت ل نه منن حينمل اةفهنول ،
عما اس دل به من اخلربان خيدو من ،مي ، ،أما ،
اىلعل مب ن ،نن ،
عب ق نندار لامي ننه ظ نناهر  ،عماط ننو الث نناين خالف ننه  ،إ  ،أن اق ننال  :إ ،ن الث نناين جمم نني ع ،
خفا ت ل ه عدى خال مطدوب الاي .
فيحمي عديه .عفيه ما فيه  ،عأما الثاين  :ف
،
وابجلملربربة  :فيمننا نندمااه كفااننة ابلاسننبة إأ مننا هننو اةقدننوت هاننا  ،عننم ااب ننا أن اعدننم أ ،ن الانني

اىلعلنة الدالننة عدنى الدنناع لد سني راننب أ ،منا لالسن حباب  ،عهنناه
أ ني اةقننال  ،فنإ ،ن اىلخبننار ،
تال عدننى إجنزاء مننا ابن ،ني اجلسنند  ،عهنناا راننب أ ن،نه اعننارض ا سن حباب ،
اىلخبننار ماهننا مننا هننو ،
عمننا تل ماهننا عدننى اع بننار اجل نراين  ( ،ااب ننا أن انناكر مج مقننال اةعاراننة ةننا تل عدننى إج نزاء مثنني
الدهن  ،مث حمي عدى اجلراين ) ( )2علو مبعاعن  ،أع ،بن أ ،ن الدهن مبال ة  ،عا نال مج كنالل الاني
ما تر .
مث إ ،ن اىلخبار اةاكورق فيها إطال عفيها تقييند ابلاسنبة إأ ال سني  ،لك ،نن اىلصنحاب ي اناكرعا
الفر بن اىل،سال عدى ما رأات.
__________________
( )1ماهم الاهيد مج اةسال  ، 41 : 1عصاحب اةدار .211 : 1
( )2ما بن القوسن سا ط من « رض ».
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قال :

ابب وجوب الرتع
أخرب ا الخرب

سربربع ب عربربأ أ رب بربربأ

عربربأ أ رب بربربأ

يف غنل اجلنابة

ب عربربأ أب ربربه ب عربربأ ابنربرباب بربربأ ابنربربأ بربربأ أاب ب عربربأ ابنربرباب بربربأ

ب قربربال  :سربربألت أاب ابنربربأ

() 1

عربربأ غنربربل اجلنابربربة فقربربال  « :عغنربربل ي رب س

ال مربربىن مربربأ املرف رب إى أصربربابعك ب وعبربربول إ ق رب ت علربربى البربربول ب ع رب خل ي رب س يف ان ء ب اغنربربل مربربا

أصابك منه ب أفض على أسك وجن س ب وال وضوء ف ه ».

وهب ا االسنا ب عأ ابناب بربأ سربع ب عربأ صربفوا وفضربالة ب عربأ العربالء ب عربأ

بربأ منربلم ب عربأ

ب قال  :سألته عأ غنل اجلنابة فقال  « :عب أ بكف ك ب عغنل فرجك ب عص ّ على
أ ،ا
مرعاب ب فما جيري ( )2عل ه املاء فق طهر ».
أسك ةالاثً ب عص ّ على سا ر جن س ّ
أخ ا ابناب بأ عب هللا ب عربأ أ رب بربأ

بربأ حيربىي ب عربأ أب ربه ب عربأ

علي بأ إمساع ل ب عأ ا ( بأ ع نى ) ( ، )3عن حراز  ،عن أيب عبد هللا

جاابة عي ا سي رأسه  ،مث بدا له أن ا سي رأسه ي جيد ب ،داإ من إعاتق ال سي ».

__________________
( )1مج ا س بدار  411 / 123 : 1كايتق  :الراا.
( )2مج ا س بدار  : 427 / 123 : 1جر .
( )3ليحم مج « رض ».
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بربأ أ رب بربأ حيربىي ب عربأ
نال  « :منن ا ،سني منن

النن

اىلعل الراعي عاه ا سن هو ابن أيب در.
يف ّ
األول والثاا  :ارتياب فيه  ،عأدد بن دمحم مج ،
كررو القول مج شل ه (.)1
والثال  :فيه عدا بن إمساعيي ع د ،
املنت :

نلخران  ،مننن الاتيننب بننن اجلننا بن
مج اىلخبننار الثالثننة انندل عدننى الاتيننب اةنناكور مج كننالل اة ن ،
أايا ( ، )2عمج فوائد شنيخاا أا،نده هللا عدنى الك ناب  :بني مق ينى صنحيحي أدند بنن دمحم عدمحم بنن

مسنندم  ،عنندل عجننوب ذلن  ،فإ ن،نه لننو كننان عاجبناإ لنناكر مج جنواب السن ال  ،عمج معاامهننا رعاايت ،
 ،عص ننحيحة اعق ننوب ابننن اقطننن  ،عننن أيب ا س ننن
ماهننا  :صننحيحة كرارق عننن أيب عبنند هللا
 ،عهننو ظنناهر اخ يننار الدنندع ن عابننن اجلاينند  ،لسننكاإ مبق يننى اىلخبننار الدننحيحة اةطابقننة
ةق يى اىلصي عظاهر القرآن.
ع ننم مج حس نناة كرارق  ،ننال  :د ننت  :كي ننف ا س نني الرج نني ( )3اجلا ننب؟ فق ننال  « :إن ي اك ننن
أصاب ك ،فه شاء (، )4مسها مج اةاء  ،مث بدأ بفرجه
__________________
( )1مج ص .225 224 ، 161 ، 160
اىلعل مج الدرع .16 : 1
( )2اققق مج اةع رب  ، 112 : 1عالعال،مة مج اةا هى  ، 13 : 1عالاهيد ،
( )3ليست مج « رض » ع « ت ».
ين.
( )4مج ال هااب  : 361 / 133 : 1ام ،
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صب عدى ماكبه اىلبنن م ،نرتن  ،ععدنى
صب عدى رأسه ثال
،
أكف  ،مث ،
فل قاه بثال ،ر  ،مث ،
() 1
نب عدنى ماكبنه اىلبنن
ماكبه اىلاسر م ،نرتن  ،فمنا جنر عدينه اةناء فقند أجنزأه » ع ولنه  « :مث ص ،
» اا ننعر ب قدب ننه  ،لك ننن اع ننارض مبثد ننه اىلخب ننار اة قدم ننة  ،عأا ننن ه نناا م ننن الاتي ننب اةا ننهور ،
عالرجحان اةطدق ،ا زاع فيه  ،فيمكن اجلمع اب س حباب عاىلع ،لواة .ا هى كالمه أا،ده هللا.
عمننا الننه م وجننه  ، ،ن أ ،ن مننا ذكننره  :مننن أ ،ن الاتيننب لننو كننان عاجب ناإ لنناكر مج ج نواب الس ن ال.
ااكي  ،أب ،ن هاا بعياه عارت مج صحيح أدند بنن دمحم  ،فنإ ،ن ولنه « مث أفن عدنى رأسن عجسند
» افينند الاتي ننب بننن ال نرأ عالبنندن  ،عا ننال أ ،ننه ائ نني بننه  ،عل ننو س ند،م إراتت ننه مننن حي ننمل إ ،ن
الظاهر من وله  « :مث أف عدى رأس » البندأق بنه  ،أشنكي مج صنحيح كرارق الناي ذكنره  ،فنإ ،ن
فيننه بعنند ذكننر اةيميننة عا س ااننا « مث ت سنني جسنند مننن لنندن ر ن إأ نندمي » فمننا هننو
اجلواب عن هاا فهو اجلواب عن اجلا ب ا خر.

عما ذكرت هو اع اع مع اىلخبار.
فإ ق ل  :اجلواب ،
قلربربت  :اع نناع منندعى أاي ناإ مننن اجلا ننب ا خننر  ،عخننال معدننول الاسننب ايننر اب ننال ،
عت لة خرب كرارق الاي قي أاياإ مساعد.
فربربإ ق ربربل  :و نني اع نناع عدننى الاتيننب اةاننهور هننو الانني  ،عاع نناع اةاقننول ننرب الواحنند حمنني
كالل.
قلنا  :ارتياب عاد اىلصحاب مج بول اع اع اةاقول رب الواحد.
__________________
( )1الكامج  ، 3 / 43 : 3ال هااب  ، 361 / 133 : 1الوسائي  221 : 2أبواب اجلاابة ب  26ف .2
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عهنناا الكننالل إ ،ننا أعرتوه لبيننان حقيقننة ا ننال عتفننع مننا عسنناه اقننال  ،عا ننق مج اةقننال  :أ ،ن قنني
اع ناع نرب الواحند خينرج عنن كو نه خنرباإ  ،بني هنو رانب منن اةرسني ، ،اانة اىلمنر أ ،و لنو سند،ماا
أ ن،نه مسنناد فهننو ح  ،ننة كح  ،يننة ( )1اخلننرب  ،فنندليي العمنني ننرب الواحنند تليدننه  ،عإن أمكننن الفننر أب ،ن

العنناتق ااننية ابم انناع حتقيننق ( )2اع نناع مج كمننن مدعيننة  ،إ  ،أ ،ن إ كننار ذل ن إذا ع ننع مننن العنندل
ماكي (.)3
مث إ ،ن اع نناع اةاق ننول إذا رج ننع إأ اخل ننرب ك ننان م ننع اةع ننارض حكم ننه حك ننم اخل ننرب مج الاج ننيح
ابليبط عحنوه  ،ع راب أ ،ن و ي اع اع إذا عدم ماه الفنة فسنه أشنكي ا كنم بينبطه  ،إ  ،أن

اقال  :إ ،ن الفة فسه رااة عدى إراتته  ،معن اع ناع مانه  ،عفينه  :أ ،ن هناا اينر اب نال أاينا
() 5
 ،ىل ننه ننوع مننن ال نندليحم  ،كيننف عمننن ي اطدننع عدننى خننال ( )4فسننه ااسننى عدننى [ الظنناهر ]
قي اع ناع  ،ععجنوب ال ب،نع ليدن منن بيني العنال اةخدنوص عجنه لنه  ،إ  ،أن اقنال  :إ ،نه إذا

عدننم اخلننال ابننن إراتق ،ن اةعن ا قيقننا  ،عبدع ننه فننال  ،عأ ننت خبن مبننا مج هنناا مننن ال كدننف ،
ععدل اةااسبة لدون اىلحكال الارعية عن ال خديط.
عإذا عرفت هاا كد،نه فناعدم أ ،ن ا نال إذا رجنع إأ ال عنارض عالاجنيح  ،فاعحالنة عدنى الفكنر مج
حقائق اىلُمور أعأ.
__________________
( )1مج « رض »  :ي،ة.
( )2مج « رض »  :حتقق.
( )3مج « رض » ع « ف ن » كايتق  :ععنندل اةوافننق عدننى هنناا إ  ،مننن ن ،ني  ،ن أن اليننرعرق  ،ن تاعيننة إأ فيننه
الثمرق  ،كما س عدمه.
( )4مج « ف »  :خالفه.
( )5مج الاس  :ظاهر  ،عاىل سب ما أثب ااه.
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فنناء

مث إ ،ن اىلخب ننار اةع ننربق ااك ننر إفاتهت ننا م ننا ال ننه ش ننيخاا أا،ننده هللا ن ( )1عك ننال ( )2ك ننان الوال نند
اق ننول .عشننيخاا صن ،نرف بننه مج فوائنند الك نناب  ،إ  ،أ ،ن القننول أب ،ننه لننو عجننب الاتيننب ب ننن
اجلننا بن لنناكر مج جنواب السن ال  ،مننع اع ننال الوا ننع مج بعيننها خيدننو مننن إشننكال  ،ع نند ن ،دماا

ما اددح لد واب عن ذل مج موااع.
واباصل  :أ ،ن كي مطدق عمقيند خينرج عنن هناا  ،علنو ال سنداد الناي ندمااه منا صنح دني
مطدق عدى مقيد.
اىلعل من ولنه  « :ت سني اند » عت لنة الثناين عدنى ا،سني الك ،فنن ند ن ،دماا
عما تيماه اخلرب ،
القول فيه  ،كما ذكرو حكم البول اةاكور مج اىلعل.
عمننا تيننماه اخلننرب الثنناين مننن الدننب عدننى النرأ ثننالالإ ح منني أن انرات بننه ال سنني ثننالالإ  ،عح منني
مرق  ،عت لة اخلرب الثالمل عدى عجوب تقدمي الرأ ظاهرق.
الدب ثالال عال اسي ،
اللغة :

ننال ابننن اىلثن  :إفااننة اةنناء عدننى الانناء إفرا،ننه عديننه  ،اقننال  :فنناض اةنناء إذا جننر  ،عفنناض
النندمع إذا سننال .ع ننال ابننن اىلث ن مج أحكننال اىلحكننال  :اىلصنني مج « سننائر » أن اس ن عمي مبع ن
البقية  ،ع الوا  :هو ملخوذ من السور  ،ال الاافري :
إذا اح مدن ن ن ن ن ن نوا رأس ن ن ن ن ن ننا عمج الن ن ن ن ن ن نرأ أكث ن ن ن ن ن ننري

ع،ن ن ن ن ن ن ن ن ننوتر عان ن ن ن ن ن ن ن نند اةد قن ن ن ن ن ن ن ن ننى مث سن ن ن ن ن ن ن ن ننائري

__________________
( )1اة قدل مج ص .264 251 :
( )2مج « ف »  :علال .
( )3اىل،اين  112 : 21عفيه  :إذا اح مدت.
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() 3

أي بقي،ي  ،ع د ذكر مج أعهال اخلواص أ ،ن جعدها مبع
جواكه (.)1

ينع منن ذلن  ،عمج الدنحاف منا افيند

قال :

فأما ما وا ابناب بأ سع ب عأ ابأ أيب عمري ب عأ وخام بأ ساأل ب قال  :وا أبو عب هللا
ّ
ف ما باب مكة وامل ينة ب معه أ ّعم إمساع ل فأصاب مأ جا ية لربه فأمروربا فغنربلت جنرب وا وعروربت أسربها قربال

هلربربا  « :إنا أ ت أ عربربرو فاغنربربلي أسربربك » ففعلربربت نلربربك فعلمربربت برب لك أ ّعم إمساع ربربل فحلقربربت أسربربها ب
() 2
أي موضرب ورب ا؟
إى نلربك املوضرب
فقالربت لربه أ ّعم إمساع ربل ّ :

فلما وا مأ قابل انتهى أبو عب هللا
ّ
،جك عام ّأول ».
فقال هلا  « :املوض ال ي أ،بم هللا ف ه ّ

فهرب ا اممرب يوشربربك أ يكربربو قرب ووربربم ال ربراوي ف ربربه ب وأل يضربرببطه فاشربربتبه عل ربربه األمربربر ب ألنّربربه ال ميتن رب أ

يكو مس أ يقول هلا [ أبو عب هللا

] ( :)3اغنلي أسربك فربإنا أ ت الروربوب فاغنربلي جنرب س ب

فروا ابلعكس مأ نلك ب وال ي ي ل على نلك  :أ ّ اوي و ا امم ووو وخام بأ ساأل وجم ورب ا اممرب
بع نه على ما قلنا :
وجم نلك ابنرباب بربأ سربع ب عربأ النضربر ب عربأ وخربام بربأ سرباأل ب عربأ

على أيب عب هللا

بربأ منربلم ب قربال  :خلربت

فسطاطه عهو اكدم امرأق فلبطلت عديه  ،فقال  « :ات ه  ،هاه أ ُ،ل إمساعيي جاءت عأو

__________________
( )1الدحاف  ( 612 : 2س ).

( )2مج ا س بدار  : 422 / 124 : 1اةكان.
( )3ما بن اةعقوفن أثب ااه من اعس بدار .422 / 124 : 1
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،جهربا عربام أول ب ونربت أ ت ان،ربرام ب فقلربت  :ضربعوا يل املرباء
أ عم أ و ا املكا الرب ي أ،رببم هللا ف ربه ّ
يف اممبربرباء ف رب وبت اجلا يربربة ابملربرباء فوضربربعته فاسربربتخففتها فأصربرببت منهربربا ب فقلربربت  :اغنربربلي أسربربك وامنربربح ه

منحاً ش ي اً ال ععلم به موالعك فإنا أ ت ان،رام فاغنلي جن س وال عغنلي أسك فتنرتي موالعك
() 1
فمنربت موال ربا أسربها فربإناً لأوجربة املرباء فحلقربت أسربها
ب ف خلت فنربطا موال ربا فرب نت عتنرباول شرب ئاً ّ

() 2
،جك ».
وضربتها ب فقلت هلا املكا ال ي أ،بم هللا ف ه ّ

النن :

مج اخلربان ارتياب فيه.
املنت :
ما اله الاي فيه خيدو من عجه  ،عإن بناعل اده اح مال أن اكون الرعاانة اىلُعأ مانافهة عالثا ينة
بواسننطة  ،فننال تنندل عدننى مطدننوب الانني  ،ميننافاإ إأ أ ،ن ال خننالف  ،ن حمدننور فيمننا الننه الانني
كما اظهر من مالحظة الرعاا ن.
مث إ ،ن ( مثي ه ء الرعاق اعثبات ) ( )3اس بعد ماهم عدل اليبط  ،عهللا تعاأ أعدم اب ال.
ع خيفى أ ،ن ت لة اخلربان عدى إبطال ا ج عدى عجه اةبال ة ( )4لاقدان الثواب.

__________________
( )1مج ا س بدار  : 423 / 124 : 1فاهبت.

( )2مج ا س بدار  423 / 124 : 1كايتق  :هاا.
( )3مج « ف
( )4مج « ف

» هكاا  :مثدها ع الرعااة اعتيان  ،عمج « رض »  :مثي هاه الرعاق.
» ما بكن أن اقرء  :اة ابعة.
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عأ ننت خبن أب ن،نه اسن فات مننن خننرب هاننال عنندل عجننوب اةنوا ق مج ال سنني كمننا هننو اةاننهور بننن
اىلصحاب  ،بني يني  :إ ،نه م فنق عدينه ( ، )1عاسن دل عدنى عندل الوجنوب بدند ا م ثنال بندعما ،
ي اننر أبسناإ أن
عبدننحيح إبنراهيم ابننن عمننر اليمنناين  ،عننن أيب عبنند هللا
ننال  « :إن عدي،ناإ

ا سي اجلاب رأسه ،دعق عسائر جسده عاد الدالق » (.)2
ع ااهب عدي أ ،ن ظاهر ا دامل اةس دل به منع هناه الرعاانة عندل صنحة ا،سني بعن النرأ
منع أ ،ن إطنال عندل عجنوب اةنوا ق اق ينا الدنحة  ،مينافا إأ إطنال اىلمنر الناي ننالوه  ،عي أر
من ذكر ذل من اىلصحاب.
ا سن د ل مج الوانوء ا اناعل ال سني .ف وابنه اخلنرعج ابلندليي ،

،أما ما د اقال  :من أ ،ن بعن
لمي.
فدي ،
إذا عرفت هاا فاعدم أ ،ن خرب دمحم بنن مسندم ع،ن ه منن اىلخبنار الدالنة عدنى تقندمي النرأ

خيدنو

من إ ال مج حقيقنة النرأ  ،فيح مني أن انرات بنه ماابنت الانعر خاصنة  ،عح مني إراتق اةاابنت منع
الر بة .عذكر شيخاا  :أ ،ن صحيح اعقنوب بنن اقطنن اندل عدنى أ ،ن النرأ اةاابنت خاصنة (، )3
عالرعااننة ي حيننرين ا ن س ننادها  ،لكننن م اهننا  « :مث ادننب اةنناء عد ننى رأسننه ععدننى عجهننه ععد ننى
جسننده كدننه » عكننان عجننه اس ن فاتق مننا الننه مننن ذكننر الوجننه بعنند ال نرأ  ،ع خيفننى عدي ن ا ننال
بسبب بقاء وع إ ال.
__________________
( )1ال به الاي البهائا مج ا بي اة ن .41 :
( )2الكامج  ، 1 / 44 : 3ال هااب  ، 302 / 134 : 1الوسائي  231 : 2أبواب اجلاابة ب  21ف .3
( )3مدار اىلحكال .214 : 1
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نب عد ننى ماكب ننه اىلب ننن »
نب عد ننى رأس ننه ث ننال أك ن ،
نف  ،مث ص ن ،
عمج حس نناة كرارق  « :مث ص ن ،
عظاهرهننا اق يننا تخننول الر بننة عالوجننه مج ال نرأ  .عصننرف جنندي مج الرعاننة أب ،ن ال نرأ عالر بننة
عي ننو عاح نند ( .)2ع ابع نند اس ن فاتق ذل ن م ننن ال ننرعاايت  ،عاك ننون ذك ننر الوج ننه بياهم ننا مج ص ننحيح

() 1

اعقوب تاديداإ ( )3عديه لكو ه خارجا عن الرأ  ،عمع ذل فا كم خيدو من إشكال.
عرعااة هاال صراحة فيها بكون الرأ هو اةاابت كما خيفى.
عمثننرق مننا ذكننرو مج النرأ تظهننر مج اةنوا ق النني أشننرو إليهننا سننابقاإ  ،فننال ااب ننا ال فدننة عننن يننع
لخران  ،عهللا أعدم اب ال.
حمرراإ مج كالل اة ،
ذل  ،فإين ي أره ،
اللغة :

ال مج الاهااة  :ال ُفسطاع ابليم عالكسنر اةداانة  ،ع نال الز انري  :هنو انرب منن اىلباينة مج
السننفر ( .)4عمج القننامو مننن دننة معا يننه  :الس نرات مننن اىلبايننة ( .)5ع ينني  :إ ،ن اةنرات بننه بيننت مننن
الاعر (.)6
عاخلباء بكسر اخلاء اةع مة  :خيمة من عبر أع صنو ع اكنون منن اشنعر عهنو عدنى عمنوتان
أع ثالثة  ،عما فو ذل فهو بيت  ،كاا قي عن الدحاف (.)0

__________________
( )1اة قدمة مج ص .231
( )2الرعاة البهية .14 : 1
( )3مج « ف »  :بافسها.
( )4الاهااة بن اىلث .445 : 3
( )5القامو اقيط .311 : 2
( )6الدحاف .1157 / : 3
( )0قده عاه مج ا بي اة ن  ، 41 :عهو مج الدحاف .2325 : 6
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عاهلاء مج وله  « :ات ه » هاء السكت .عأبطلت أي تو،فت عي أسرع .ع ولنه  « :فاسن خفف ها
» يي  :اةرات به عجدهتا خفيفة عدى طبعا (.)1
 « :تعدم بنه مو تن » جينوك دنبه أبن مقن ،درق أي لنئال ،تعدنم ،
بقا شاء عهو أ ،ن وله

عالي ننم ا ننرعر اع ننوت إأ ال س نني  ،عبك ننن أن اك ننون مرفوع ننا أبن اك ننون د ننة « تعد ننم » ع ن ناإ
لدمسننح عا ننرعر عائنند إليننه  ،عالفعنني مج ولننه  « :ف س نااب مو ت ن » مادننوب بفنناء السننببية بع ند
() 2
لمي.
الاها  ،كما ذكر مج ا بي اة ن  ،فدي ،
قال :

بربربأ يعقربربوب ب عربربأ علربي بربربأ إبربراو م ب عربربأ أب ربربه ب عربأ ابربربأ أيب عمربربري ب عربربأ ربربا ب عربربأ

فأمربا مربربا وا
ّ

ابل قال  :مسعت أاب عب هللا

غنله ».

يقول  « :إنا ا صربس اجلنرب يف املرباء ا صاسربة وا،رب أجربأأ نلربك مربأ

فال ينايف ما ق منا مأ وجوب الرتع

مأ املاء ،كم له ّأوالً بطها

أسه جانبه األميأ جانبه األينر ف كو على و ا التقرب ير مرعّبربا ب وجيربو

أ يكو عن اال صا ينقم مراعا الرتع

فأما ما وا
ّ
عأ أخ ه موسى بأ

ب أل ّ املرصس يرتع ،كماً وإ أل يرتع فعالً ب ألنّربه إنا خربرج
وما ينقم عن غنل اجلنابة فريب الوضوء.

بأ علي بأ بوب ب عأ أ

بأ

__________________
( )1ا بي اة ن .41 :
( )2ا بي اة ن .41 :
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ب عأ موسى بأ القاسم ب عأ علي بأ جعفر ب

جعفر

قال  :سألته عأ الرجل جين وربل جيأيربه مربأ غنربل اجلنابربة أ يقربوم يف املطربر ،ربىت يغنربل

أسه وجن ووو يق على ما سوجم نلك؟ قال  « :إ وا يغنله اغتناله ابملاء أجأأ نلك ».

فه ا امم أيضاً حيتمل أ يكو إ ّاا أجا له إنا غنل وو األعضاء عن نأول املطر عل ه على ما جي

األول مأ أنّه مرتعّ ،كماً ال فعالً ب أو يكربو ورب ا
عرع بها ب وحيتمل أ يكو القول ف ه ما قلنا يف امم
ّ
صه و مأ يري الغنل بوض املاء على جن .
،كم ّ

النن

اىلعل حسن  ،عمج الثاين صحيح.
مج ،
املنت :

األول  :ظاهر مج أن ا رلا اقول مقال الاتيب  ،عما ذكره الاي من أ ،نه إذا خنرج منن اةناء
يف ّ
إأ آخ ننره ، ،ن ن عاا ننح الوج ننه  ،ب نني الوج ننه الث نناين ه ننو الظ نناهر م ننن الرعاا ننة  ،ع نند تق نندل مج ابب
اةيميننة ( )1عننن ال هننااب خنرباإ صننحيحاإ عننن كرارق  ،عفيننه  « :علننو أ ،ن رجنالإ جابناإ ارلننحم مج اةنناء
ارلاسة عاحدق أجزأه ذل عإن ي ادل جسده » (.)2
عهو رمبا ادل عدى إجزاء ا رلا عن الاتيب  ،عاح مال أن انرات اعجنزاء فينه ابلاسنبة إأ عندل
تل اجلسد عإن أمكن  ،إ  ،أ ،و بي،اا سابقاإ

__________________
( )1راجع  :ص .211

( )2ال هااب  ، 422 / 141 : 1الوسائي  237 : 2أبواب اجلاابة ب  26ف .5
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اح ما ااامج إبقاءه عدى اعطال من عجه آخر (.)1
عمج فوائ نند شن ننيخاا عد ننى الك ن نناب م ننا هن نناا لفظ ننه  :أ ن ننول  :إ ،ن ال نناي تلن ننت عدي ننه الرعاان ننة
الدننحيحة السنناد اةع ننربق فننيمن حيننره الفقيننه أ ،ن ال سنني ا حقننق اب رلاسننة الواحنندق  ،ع ،أمننا أ ،ن
،سنني ا رلننا ااتننب مج فسننه ابةعن النناي ذكننره الانني مج هنناا الك نناب  ،أع أ ،ن اة ِسنني اع قنند
الاتيب كما ذكره بع آخر فديحم مج اىلتل،ة الارعية ما ادل عديه  ،فإثباته جماكفة .ا هى.
عأش ننار برعاا ننة الفقي ننه إأ م ننا رعاه ع ننن ا دن ن ( ، )2عطراق ننه إلي ننه ص ننحيح عد ننى م ننا بي،ا نناه مج
حاشي ه  ،عما ذكره عن البع  :من اع قات الاتيب  ،فقند حكنا عنن الاني مج اةبسنوع أ ،نه

قي عن بع اىلصحاب أ ،ن ،سي ا رلا ااتب حكماإ (.)3
قربربال يف ال رب ورجم  :عمننا الننه الانني ح منني أم نران  :أحنندمها  :عهننو النناي عقدننه عاننه الفاانني إ ن،نه
اع قد الاتيب حال ا رلا  ،عاظهنر ذلن منن اةع نرب حينمل نال  :ع نال بعن اىلصنحاب ارتنب
حكما .فاكره بدي ة الفعي اة عدي عفيه ام اعوت إأ اة ِسي.
الثاا  :أ ،ن ال سي اب رلا مج حكم ال سي اةرتب ب ا رلا  ،عتظهر الفائدق لو عجند ةعنة
م فدة فإ ،ه أييت هبا عمبا بعدها ( .)4ا هى.
ع خيفى عدي حال الكالل من يع جهاته  ،فإ ،ه جمرت كالل من
__________________

( )1راجع  :ص .212
( )2الفقيه .111 / 41 : 1
( )3حكاه عاه مج اةدار  ، 216 : 1عهو مج اةبسوع .21 : 1
( )4ذكر الايعة .224 223 : 2
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 ،ال فات إأ حتقيق أصده  ،عهم أعدم مبا الوه.
مث إ ،ن اخلننرب الثنناين نند قنني عننن الانني مج اةبسننوع أ ن،نه أ ننق فيننه اب رلننا الو ننو حتننت ا ننر
عاةطننر ال زا نران ( ، )1عاح ن ج هبنناا اخلننرب .عمج اةخ دننف حكننى عننن ابننن إتراننحم أ ،ننه ننال  :اسننقط
مع الو و حتت اةطر عا ر (.)2
الاتيب مع ا رلا
عمج مدار شيخاا أ ،ن حدامل عدا بن جعفر اصر عن إفاتق ما اتعاه الاي (.)3
 « :إن كننان
عجننه اس ن د ل الانني ابلرعااننة أبن ولننه
عبع ن حمققننا اة ن ،
نلخران س ند،مه هللا ،
ا سده ا ،ساله ابةاء أجزأه ذل » مطدق  ،فإذا كان ا  ،سال عدى وعن ، ،سني ترتينب ع،سني

أي هنناان الاننوعن حدنني ابلو ننو حتننت اةطننر أج نزأ  ،فنندليي
ارلننا  ،فا نندامل انندل عدننى أن ،
الاي  ،اصر (.)4
ع ند ذكننرت مج حاشننية الفقينه عحاشننية اةخ دننف كالمناإ طننواالإ مج اةقننال  ،عالناي اقننال هاننا  :إن

عجنه القدننور هنو أن معننات اىلخبنار إجنزاء ا رلننا عنن الاتيننب  ،عا رلنا لننيحم لنه حقيقننة شننرعية
ع ل واة ارجع إليها  ،بي اةرجع إأ العر  ،فا دامل مب ،رته اس فات ماه العمنول إ  ،منع حتقنق
اساعد عديه كما خيفى عدى من راجع عجدا ه.
الاوعن مج مدلوله  ،عالعر
__________________
( )1قده عاه مج مدار اىلحكال  ، 210 : 1عهو اةبسوع .21 : 1
( )2اةخ دف  ، 104 : 1عهو مج السرائر .135 : 1
( )3مدار اىلحكال .210 : 1
( )4الاي البهائا مج ا بي اة ن .41 :
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عمننا ع ننع لدعال،مننة مج ا نندامل ،راننب كمننا اعدمننه مننن ع ننف عدننى كالماننا عكالمننه  ،علننو خننو
اخلرعج عما حنن بددته لاكروه.
ع خيفى عدي ما مج ول الاي بعد ذكنر خنرب عدنا بنن جعفنر  ،فنإ ،ن مق ينى ولنه ،أع إ  :إ ،نه

مج الرعااننة  « :إن
إ ،ننا أجنناك لننه إذا ،سنني هننو اىلعينناء عدننى مننا جيننب ترتيبهننا .أن اكننون ولننه
كان ا سده » إأ آخره  ،ارات به أ ،ن ماء اةطنر إذا فعني بنه ال اسني كمنا افعني ب ن مناء اةطنر أجنزأه
 ،عهنناا خيد ننو مننن إ ننال  ،ىل ننه ،إمننا أن ا نرات القدنند إأ الاتيننب أع القد نند مننع اةباشننرق ب نندل
اجلسد  ،عاة قدل من الاي أن اةرلحم مب نرت خنرعج العينو حدني لنه الاتينب ب ن ه منن القدند
مج الاتيب .عفيه أ ،ه جعني ا رلنا مرتبناإ حكمناإ  ،فنال بند
 ،إ أن اقال  :إ ،ن ذل مج ا رلا
اىلعل ا در مج وع.
أبي وع مج حي،ز اع ال  ،بي ظاهر ،
من اة اارق  ،عحت ،ققها ،
اىلعل إأ آخنره  ،إن أرات بنه
قول الخ اثن رباً  :عح مني أن اكنون القنول فينه منا داناه مج اخلنرب ،
() 1
اىلعل عالثنناين إ  ،أبن اقننال  :إن الثنناين لننيحم
منا ذكننره مننن أ ن،نه إذا خننرج مننن اةناء ي خي دننف ا كننم ،
حيائا  « :إن كان ا سده ا ،ساله » ابقى عدى إ اله.
ابرلا  .عالظاهر خالفه  ،ع وله
ع ول الاي اللثا  :أع اكون هناا حكنم خيدنه .أعدنم عجنه م اارتنه لدسنابق بعند ال ،لمني بقندر
 « :إن كنان ا سنده » اح منا ت ابلاسنبة إأ الينم ( عالفاعني
اعمكان  ،عدنى أن مج ولنه

 ،عبسنبب ) ( )2ذلن فالقدننور مج ا سن د ل بننه لالرلننا
ا ال ،
__________________
( )1ليست مج « رض ».
( )2ما بن القوسن مج « رض »  :عالفاعي سبب.
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اكنات ااكننره مننن أ عننم ظننره مج حقيقننة

عي اسد مج حتقيق هاه اةطالب مسد اع ال  ،ععدى هللا سبحا ه مج أُمورو كد،ها ا ت،كال.
قال :

ابب سقو فريب الوضوء عن الغنل مأ اجلنابة
أخ ا الخ

عأ أ

بأ

ب عأ أب ه ب عأ الصفا ب عأ إبراو م بأ واشم ب عأ يعقوب بربأ

عمربربأ وا ب عربأ
شربع ب عربربأ ،ريربأ ب أو ّ
مربا
أنّربه وربا أيمربر ابلوضربوء قبربل الغنربل مربأ اجلنابربة قربال  « :ورب بوا علربى عل ٍّّربي
يروو عأ علي
ُ
ً َ
ب قال هللا ععاى َو ِإ ْن كنْتُ ْم ُجنُبا ف َّاَّ ََّّ ُروا (.» )1
وج وا نلك يف وتاب علي
عنه ب عأ أ بأ ب عأ أب ه ب عأ ابناب بأ ابنأ بأ أاب ب عأ ابناب بأ سع ب عربأ عبرب
ابم بأ عربوايب ب عربأ

وضوء أطهر مأ الغنل ».

ابربأ منربلم ب عربأ أيب جعفربر

عنه ب عأ أيب القاسم جعفر بأ

يعقوب بأ يأي ب عأ

بربربأ منربلم قربربال  :قلربت أليب جعفربربر

ب عأ

وأي
قربال  « :الغنربل جيربأئ عربأ الوضربوء ب ّ

بأ يعقوب ب عأ

( )2بن أيب عم  ،عن رجي عن أيب عبد هللا

إ ، ،سي اجلاابة ».

__________________
( )1اةائدق .6 :
حممد.
( )2مج ا س بدار  421 / 126 : 1اوجد ، :
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 :إ ّ أوربل الكوفربربة

بأ حيربىي ب عربأ

بربأ أ رب ب عربأ

نال  « :كني ،سني بدنه عانوء

النن

عمن رعاه .ترتاند منن اعقنوب مج أ ،ن النراعي عنن
يف ّ
األول  :فيه اعرسال  ،عالظاهر أ ،ن وله  :أع ،
دمحم بن مسدم حراز أع  ،ه  ،عح مي  ،ذل  ،لكاه مج ،ااة البعد.
والثربرباا  :لننيحم فيننه ارتينناب عدننى مننا ن ،دمااه  ،ععبنند ا مينند ثقننة  ،ع نند اننبط ابننن تاعت ، :نواض
ابل ن عاليات اةع م ن (.)1
كررو فيه الكالل (.)3( )2
والثال  :ليحم فيه إ  ،اعرسال  ،عكو ه من ابن أيب عم ،
املنت :

األول  :ظاهر مج فا الواوء مع ،سي اجلاابة مطدقا عإن كان أعله افيد فا الوانوء بدنه ،
يف ّ
ً
ُ
 « :ننال هللا تعنناأ َوإ ْن كنْااتُ ْم ُجنُبااا فَ َّ
اااَّ ََّّ ُروا » اق يننا أ ،ن مفننات ا اننة
إ  ،أ ،ن ولننه
ِ
ا ك فاء ابل سي عن الواوء.
عاح مننال أن اقننال  :إ ،ن اخلننرب انندل عدننى فننا الوجننوب بنني  ،أع بنني عبعنند لآلاننة عدننى فننا
أصي اةارععية  ،س سمع القول مج تفعه (.)4
عمننا تيننماه اخلننرب مننن ولننه  « :مننا عجنندعا » إأ آخننره  ،خيدننو مننن شنناء  ،عاىلمننر سننهي بعنند
اعف اخلرب.
__________________
( )1رجال ابن تاعت .147 / 120 :
( )2مج « رض »  :القول.
( )3راجع ج  1ص .171 11
( )4مج ص .267
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والثربرباا  :ظنناهر الد لننة عدننى فننا الواننوء مننع ال سنني  ،عاة بنناتر مننن ال سنني فيننه ،سنني اجلاابننة ،
لايوع ثبوت الواوء معه بن اةخالفن ع فيه عاد  ،هم.
ن ،نرب ذل ن أب ،ن ال عراننف في ننه لننيحم لدعمننول  ،إذ ه ننو مننن اةف ننرت اقد،ننى  ،عإ ،ننا أييت
عالوالنند

العمننول مج مثدننه ظنراإ إأ أ ،ن ،ن ه مننن اةعنناين ااننامج ا كمننة  ،إذ العهنند إأ معدننول ،ن ظنناهر  ،ع،ن
اةعدننول اديننق اب كمننة  ،فدننم ابننق إ  ،ا س ن را ( )1؛ ،أمننا مج مننا حنننن فيننه فاةعدوميننة حاصنندة كمننا
ذكروه.
عجننه العمننول مبننا ذكننروه  ،عأان،نده ابل عدينني اةوجننوت مج اخلننرب ننال  :إذ خدوصننية
عشننيخاا
،
ل سي اجلاابة هباا الوصف ( .)2ع خيفى عدي ا ال.
وأما امم الثال  :فهو ظاهر مج فا الواوء بي ،سي اجلاابة.
ّ
إذا عرفت هاا فاعدم أ ،ن ا دامل السابق مج ،أعل ابب عجوب الاتينب عنن أدند بنن دمحم  ،ا ا،ند

 « :ع عاوء فيه » (.)3
ما تل عدى عدل الواوء مع ،سي اجلاابة  ،ال
عرع الاني مج ال هنااب عننن الاني  ،عنن أدنند بنن دمحم  ،عننن أبينه  ،عنن ا سننن بنن ا سننن
ننال  :سننلل ه
بننن أابن  ،عننن ا سننن بننن سننعيد  ،عننن اعقننوب ابننن اقطننن  ،عننن أيب ا سننن
عن ،سي اجلاابة فيه عاوء أل فيما نزل بنه جربئيني ؟ فقنال  « :اجلانب » .عسنا ا ندامل
إأ أن ال  « :ع عاوء فيه » (.)4
__________________
( )1ما قى اجلمان .114 : 1
( )2مدار اىلحكال .367 : 1
( )3راجع ص .231
( )4ال هااب  ، 472 / 142 : 1الوسائي  246 : 2أبواب اجلاابة ب  34ف .1
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عرع أايناإ عننن حكننم بننن حكننيم اةعنندعت مج الدننحيح مننا ا ان،ند ذل ن ( ، )1عابجلمدننة فنناىلمر مج
ذل اكات أن ادحق ابليرعرايت.
عااب ننا أن اعدننم أ ،ن العال،مننة مج اةخ دننف قنني رعااننة ع ن ،دها مج ا سننن  ،عننن دننات بننن عثمننان ،

 ،ال  « :مج كي ،سي عاوء إ  ،اجلاابة » (.)2
عن أيب عبد هللا
عالنناي ع فننت عديننه مج اىلُصننول اجلامعننة لدحنندامل مننا رعاه الانني هاننا  ،عمج ال هننااب عننن ابننن
أيب عم عن رجي إأ آخر الرعااة السابقة (.)3
عمج ال هااب رع عن دمحم بن ا سن الدفار  ،عن اعقوب بن ازاد  ،عن ابن أيب عمن  ،عنن
ال  « :مج كي ،سي عاوء إ  ،اجلاابة » (.)4
دات بن عثمان  ،أع  ،ه  ،عن أيب عبد هللا
عرعااة العال،مة ي أ ف عديها  ،عشيخاا حكم أب ،ن الرعااة عاحندق  ،عأ ،نه عجنه لعن ،د العال،منة
رعاا ن (.)5
عأ ننت خبن أب ،ن ا حتننات حمنني كننالل خن ال اةننك  ،عمننا أشننار إليننه مننن ذكننر العال،مننة رعاا ننن ،
أرات به أ ،ه مج اةخ دف ذكر رعااة ابن أيب عم اةرسدة بي الرعااة ا ساة (.)6
ع ند اتفنق لدمحقننق أ ،نه أجنناب عنن رعااننة دنات أع ،ن ه مج اةع نرب عدننى منا قدننه شنيخاا أب ،مننا
 ،صرحة مج عجوب الواوء مع ، ،سي
__________________
( )1ال هااب  ، 312 / 131 : 1الوسائي  240 : 2أبواب اجلاابة ب  34ف .4
( )2اةخ دف  ، 101 : 1الوسائي  241 : 2أبواب اجلاابة ب  35ف .2
( )3ال هااب  ، 311 / 131 : 1الوسائي  241 : 2أبواب اجلاابة ب  35ف .1
( )4ال هااب  ، 473 / 143 : 1الوسائي  241 : 2أبواب اجلاابة ب  35ف .2
( )5مدار اىلحكال .351 : 1
( )6اةخ دف .101 : 1
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اجلاابننة ( .)1عصننورق كننالل اققننق هنناه  :اقننال رعااننة ابننن أيب عم ن  ،عننن دننات أع  ،ن ه  ،عننن أيب
« مج كي ،سي عاوء إ ، ،سني اجلاابنة » اندل عدنى الوجنوب  ،ىلو قنول  :ادنزل
عبد هللا
مننن كننون الواننوء مج ال سنني أن اكننون عاجبناإ  ،بنني مننن اجلننائز أن اكننون ،سنني اجلاابننة جيننوك فعنني

الواوء فيه  ،ع ،ه جيوك  ،ع ادزل من اجلواك الوجوب (.)2
ننال شننيخاا بعنند قنني ذل ن  :عتبعننه عدننى ذل ن العال،مننة مج اةخ دننف  ،عج ن ،دي مج رعض
اجلاان ( .)3ع د اك فى هباا اجلنواب  ،بعند أن ذكنر أ ،ن الرعاانة مرسندة  ،عإن كنان ِ
اةرسني هلنا ابنن
أيب عم .
عمج ظري القاصر أ ،ن اةقال  ،حم ،نرر هلمنا ( ، )4ىل ،ن إ كنار ظهنور ت لنة رعاانة ابنن أيب عمن عنن
دات أع  ،ه عدى الوجوب عجه لنه  ،عجمنرت ا ح منال لنو أث،نر مج ا سن د ل ي ان ،م تليني أصنالإ ،
بني اةن ثِ،ر مننن ا ح منا ت منا ااننامج الظهنور  ،علنو ظننرو إأ اةعنارض الندال عدننى عندل الوجننوب مج

، ،سي اجلاابة كان الدخي من جهة أُخر .
عالظاهر من اققق أ ،ن اع قاته احتات رعااة ابن أيب عم عن رجي  ،منع رعاا نه عنن دنات أع ،ن ه
 ،ليكون ال ،دخي مج مك الرعااة الدال عدى أ ،ن كي ،سي بده عانوء  ،ععجنه الندخي حيائنا أ ،ن ولنه
 « :كنني ،سنني بدننه عاننوء » مننع ت لننة بع ن اىلتلننة عدننى عنندل عجننوب ال قنندمي كمننا ظاننه
بع

 ،ادل عدى أ ،ن مفات ا دامل  ،صراح مج عجوب الواوء  ،بي جيوك أن

__________________
( )1مدار اىلحكال .351 : 1
( )2اةع رب .260 : 1
( )3مدار اىلحكال .351 : 1
( )4ليست مج « رض » ع « ت ».
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توجهنت
ارات به ما اله اققق  ،لكن ة،ا جعني منورت كالمنه عدنى منك رعاانة ابنن أيب عمن عنن دنات ،
عديه اةاا اة.
عالعال،مننة مج اةخ دننف ةننا ذكننر الننرعاا ن مج ننمل اجلاابننة لالسن د ل هبمننا عدننى عنندل الواننوء مننع
،
،سي اجلاابة ،عي ا عأ مج الدحيح  ،عن ابن أيب عم  ،عن رجي ؛ عاىلُخر مج ا سنن  ،عنن
دات بن عثمان  ،ي ااكر ما أجاب به اققق  ،عأعنات الرعاانة اىلُعأ لالح ناج عدنى تقندمي الوانوء
لدقائي به  ،عأجاب ابح ماهلا ا س حباب (.)1
عه نناا اجل نواب مج ظ نناهر ا ننال خيد ننو م ننن خد نني ؛ ىل ،ن ا س ن حباب إن ك ننان ةعارا ننة ال نندليي

النندال عدننى جنواك ال ننلخ عهننو مننا ذكننره مننن أصننالة النرباءق مننن عجننوب ال قنندمي ؛ عىلن الواننوء ا نرات
لددننالق فننال جيننب بدهننا ؛ عىل ن،نه إذا ا ،سنني ل ن اجلاابننة فقنند فعنني اةننلمور بننه فيخننرج عننن العهنندق.
فالدخي فيه كن (: )2

ّأما ّأوالً  :فبل ،ن أصالة الرباءق اعاراها ظاهر اخلرب  ،علو ي خيرج عنن أصنالة النرباءق ابلظناهر ي ان م
إثبات اىلحكال ،الباإ.
وأمربربا اثن رباً  :فننأل ،ن إراتق الواننوء ىلجنني الدننالق مطدقننا  ،ن مس ند،م  ،إذ اع نناع ما ننف  ،لوجننوت
ّ
القائي هاا  ،علو سند،م قنول  :عدنى تقندار عجنوب الدنالق جينب ال قندمي  ،إ  ،أن اقنال  :إن القائني
هباا ال فديي  ،معدول  ،عسيليت عن شيخاا اققق أا،ده هللا كالل مج حتقيق مع هاا الواوء.
وأما اثلثاً  :فألن فعي اةلمور به مطدقاإ  ،مسد،م ا دول كما خيفى.

__________________
( )1اةخ دف .101 : 1
( )2مج « ف »  :بكن.
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اتل كمننا اعننر أباسننر
عإذا عرفننت هنناا فقننول العال،مننة  :إ ،ن ا نندامل ح منني ا س ن حباب ، .ن ٍ،
ظر.
عمج مل ،سي اىلموات ذكنر ا ندامل مج ا سن د ل سن حباب الوانوء مج ،سني اةينت هبناه
الدننورق  :عمج الدننحيح عننن ابننن أيب عمن عننن دننات بننن عثمننان أع ،ن ه ( .)1عهنناا الاقنني انندل عدننى
أظن.
أ ،ن ما ذكره مج مل اجلاابة ععصفه اب سن اعْهم عدى ما ،
أين عجدتنه فينه
عما ذكره شيخاا  :من أ ،ن العال،مة مج اةخ دف تبع اققق مج اجلواب  ،أظ ،نن ،
 ،لكين ا ن ي أجده.
وأمربربا مربربا ق ربربل  :مننن بننول مراسننيي ابننن أيب عمن فقنند تقن ،دل فيننه ننول ( ، )2ع زانند هاننا  :أ ،ن ابننن أيب
ّ
عم لنو فنرض أ ،نه انرعي إ  ،عنن عندل أع ثقنة ادندح ح  ،نةإ عدنى ،ن ه منع عندل العدنم ابلعندل
لننيعدم حالننه مننن ا فنناء اجلننارف أع عجننوته  ،علننو صن ،نرف أب ،ننه عنندل فننالقول فيننه كننال كمننا ن ،نرر مج

اىلُصول.
عالع ننب أ ،ن العال،م ننة مج اةا ه ننى ننال مج ننمل ال طه ن ابلا ننار مج رعاا ننة  :إم ننا مرس نندة عإن ك ننان
مرسنندها ابننن أيب عم ن  ،إ  ،أ ،مننا معاراننة ابىلصنني فننال تكننون مقبولننة ( .)3عأ ننت إذا حظننت هنناا
الكالل خيفى عدي حقيقة ا ال.

ّأمربا مربا قرب يقربال  :منن أ ،ن مراسنيي ابنن أيب عمن إن كنان بوهلنا ىل ،نه انرعي إ  ،عنن عندل  ،فننال
اكون مرسدة .ف وابه سهي  ،ىل ،ن اعرسال سب الظاهر.

__________________
( )1اةخ دف .222 : 1
( )2راجع ج  1ص .171 11
( )3اةا هى .117 : 1
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قال :

فأما ما وا ابناب بأ سع ب عربأ فضربالة ب عربأ سرب ف بربأ عمربري ب عربأ أيب بكربر ابضربرمي ب عربأ أيب
ّ
ضربأ وضربربوء
جعفربر
قربال  :سربربألته قلربت  :و ربربف أصربن إنا أجنبربربت؟ قربال  « :اغنربربل و ّفربك وفرجربربك وعو ّ
الصال اغتنل ».
فالوجه يف و ا امم أ حنمله على ضرب مأ االستحباب ب وال ينايف نلك :

ما وا

بأ أ

بأ حيىي مرسالً أب ّ الوضوء قبل الغنل وبع ب عة.

أل ّ و ا خ مرسل أل ينن إى إمام ب ولو سلّم لكا معنا أنّه إنا اعتق أنّه فربريب قبربل الغنربل فإنّربه
وأما إنا
يكو مب عا ب ّ
فأما ما ع ا غنل اجلنابة مأ األغنال فال ب ف ه مأ الوضوء قبل
عو ّ
ضأ ن ابً واستحباابً فل س ب ع ب ّ
مج رعااة ابن أيب عم  « :كي ،سي بده عانوء إ ، ،سني
الغنل ب وي ُّل على نلك قول أيب عب هللا

اجلاابة ».

النن
تكرر القول فيه ( )1؛ عالثاين فيه اعرسال كما اله الاني ؛
مج ،
اىلعل فيه أبو بكر ا يرما ع د ،
عالثالمل د سبق الكالل عديه.
__________________
( )1راجع ص .16 14
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املنت :

اىلعل مننن ا منني عدننى ا س ن حباب مج ،ااننة البعنند ؛ عمننا الننه شننيخاا اققننق
مننا الننه الانني مج ،
أان،نده هللا مج فوائنند الك نناب مننن أن اىلعأ ا منني عدننى ال قيننة  ،حفظ ناإ لظنناهر الننرعاايت الدالننة عدننى
س ننقوع الوا ننوء م ننع ،س نني اجلااب ننة خيد ننو م ننن عج ننه  ،ب نني الظ نناهر رجحا ننه  ،عاىلخب ننار تا ننامج
ا س حباب  ،ىل ،ن ظاهرها فا عجوب الواوء كما اعدنم منن مالحظ هنا  ،إ  ،أ ،ن ظناهر ال عديني مج
بعيها فا مارععية الواوء.

ع نند ابلننغ شننيخاا مج فوائننده عدننى الك نناب فقننال  :إ ،ن ا منني اننعيف ج ن ،داإ  ،بنني كننات أن
اكون معدول النبطالن  ،ىل ،ن اىلخبنار النوارتق بسنقوع الوانوء منع ،سني اجلاابنة مس فيينة  ،بني رمبنا
بد ت حد ال واتر اةعانوي  ،منع مطابق هنا لألصني عظناهر القنرآن  ،عهناه الرعاانة مج ،اانة الينعف ،
فإن راعاها عهو أبو بكر ي اثبت إبا ه فيالإ عن كو نه ،نن اقبني خنربه  ،في عنن اطنراف رعاا نه  ،علنو

كا ننت الرعااننة صننحيحة لوجننب ددهننا عدننى ال قيننة ، ،أمننا اس ن حباب الواننوء معننه فمقطننوع بعدمننه.
ا هى.
ومربربا قالربربه مننن عنندل ثبننوت إبننان أيب بكننر خيدننو مننن ،رابننة كمننا اعننر مننن ك ننب ا نندامل
عالرجال ع د سبق فيه الكالل (.)1
وقوله  :إ ،ن اىلخبار مطابقة لألصي عظاهر القرآن .ففيه وع ،مي :
ّأمربربا األص ربربل  :ف ننأل ،ن أصننالة عنندل ا س ن حباب مننع عجننوت م ننا انندل عديننه عد ننى تقنندار الد ننالحية
عثب ننات ا سن ن حباب خيد ننو م ننن إش ننكال  ،إ  ،أن اق ننال  :إ ،ن م ننع اح م ننال ال قي ننة خي ننرج ع ننن
اىلصي.

__________________
( )1راجع ص .16 14
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وأمربا ظربرباور القربربرآ  :فاح منال عمننول آاننة الوانوء ( )1لد اننب ننائم  ،عال قسنيم ااافيننه  ،ل حققننه
ّ
مع ال سي اةق يا جلعده سما  ،عاتعاء رجحان إراتق ال سي من تعن الواوء حمي كالل.
عاخلنرب السننابق النندال عدننى أ ،ن ا اننة تق يننا عنندل الواننوء مننع ال سنني ( )2اننعيف  ،إ  ،أ ن،نه بكننن
تننرجيح الظهننور بوجننه مننن ا ع بننار ، ،ن أ ،ن جمننال البحننمل عاسننع  ،عابجلمدننة فننالقطع بافننا اح مننال
ا س حباب حمي كالل  ،عم لو أعطى اة ،لمي اىلخبار حق ال ،لمي ابعد فا ا س حباب ماها.
علايخاا اققق أا،ده هللا اح مال أب به مج الرعااة عهو أن ارات ابلواوء ( : )3ا،سني اليند منن
اةرفق  ،عهو عإن بناعُد من حيمل ذكر ا،سي الك ،فن ،أع إ  ،إ  ،أ ،ه ابي لد وجيه.

مث إ ،ن ال قية ليست منن جهنة النراعي لنيظن عندل إبا نه  ،بني ابع بنار قني ذلن عنن اعمنال لنيعدم
اةخالفون عدل اةخالفة ةاهبهم  ،أع يور من ا،قى  ،ه.
،أمنا منا النه الانني مج اخلنرب الثناين ( )4فبعينند أايناإ لكانه كنن  ،عح منني أن انرات أ ،ن الوانوء بدننه

ماننرعع عبعننده بدعننة  ،عهنناا أ سننب مب نرات الانني  ،ع اس ن بعد فهننم الانني ذل ن كمننا اظهننر مننن
سيا كالمه  ،عمج بع اىلخبار الواوء بعد ال سي بدعة (.)5
ع ،أما حكم ، ،سي اجلاابة فقد تق ،دل ما،ا فيه كالل  ،ع زاد هاا  :أ ،ن

__________________
( )1اةائدق .6 :
( )2راجع ص .251

( )3مج الاس كايتق  :مج  ،حافااها س قامة اةع .
( )4راجع ص .251
( )5ال هااب  ، 316 ، 315 / 147 : 1الوسائي  245 : 2أبواب اجلاابة ب  33ف .6 ، 5
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ما ذكره الاي  :من أ ،ن الواوء بده ( .)1د عدمت سابقا كالل العال،مة مج اةخ دف فيه (.)2
ع قنني مج اةخ دننف أايننا عننن اةبسننوع أ ،ن فيننه  :ع،سنني ا ننائ ك سنني اجلاابننة  ،عازانند عديننه
عجوب تقدمي الواوء عدى ال سي (.)3
ع قي عن أيب الدالف أ ،ه ال  :فما عدا ،سي اجلاابة الواوء عاجب مج اب دائه (.)4
طهنر معنه اع سنان عاننوء
ع نال اةفيند  :عكني ،سني ل ن جاابنة فهنو ،ن جمن ٍز مج الطهنارق حنىت ا ،
الدالق بي ال سي (.)5
ع نند احن ،ج بعن اىلصننحاب عدننى عجننوب الواننوء مننع ،ن ،سنني اجلاابننة مننع اخلننرب النناي ذكننره

الاي اب اة الارافة  ،فإ ،ن ظاهرها العمول إ  ،ما خرج ابع اع كاجلاابة (.)6
عاعنناض عديننه  :أب ،ن ا اننة ليسننت عامننة  ،فننإ ،ن « إذا » لإلمهننال كمننا صننرف بننه مج اىلُصننول (.)0
عفيننه ظننر  ،فننإ ،ن اةقننال ااكننر إفاتتننه العمننول كمننا مج كثن مننن اةوااننع  ،ع ،أمننا عجننوب ال قنندمي فقنند
،دماا ما فيه كفااة.
قال :

فأما ما وا سع بأ عب هللا ب عأ ابنأ بأ علي بأ إبراو م بأ
ّ

__________________
( )1راجع ص .251
( )2راجع ص .256 253

( )3اةخ دف  ، 117 : 1عهو مج اةبسوع .37 : 1
( )4اةخ دف  ، 117 : 1عهو مج الكامج مج الفقه .134 :
( )5اةخ دف  ، 117 : 1عهو مج اةقاعة .53 :
( )6اةخ دف .101 : 1
( )0جممع الفائدق عالربهان .120 ، 126 / 1 :
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ب عأ ج إبراو م بأ ب أ ّم ( )1بأ عب الر أ ( )2اهلم اا وت إى أيب ابنأ ( الثال
) ( 7 )3ينأله عأ الوضوء للصال يف غنل اجلمعة ب فكت  « :ال وضوء للصال يف غنل يوم اجلمعة وال

غري ».

وعنه ب عأ أ

بأ ابنأ بأ علي بأ فضربال ب عربأ عمربرو بربأ سربع ب عربأ مصرب ق بربأ صرب قه ب عربأ

عما الناابطي قال  :سئل أبو عب هللا  7عأ الرجل اغتنل مأ جنابة أو يوم عربة أو يربوم ع رب وربل عل ربه
الوضوء قبل نلك أو بع ؟ فقال  « :ال ب ل س عل ه قبل وال بع ق أجأأ الغنل ب واملرأ مثل نلك إنا

اغتنلت مأ  ،ض أو ( )4غري نلك ب ول س عل ها الوضوء ال قبل وال بع ق أجأأوا الغنل ».

سربربع بربربأ عبرب هللا ب عربربأ موسربربى بربربأ جعفربربر بربربأ وورب ب عربربأ ( ابنربربأ ابربربأ ابنربرباب ) ( )5اللؤلربربؤي ب عربربأ

ابنأ بأ علي بأ فضال ب عأ ا ابأ عثما ب عأ جل ب عأ أيب عب هللا  7يف الرجربل يغتنربل اجلمعربة

7
وأي وضوء أطهر مأ الغنل ».
أو غري نلك أجيأؤ عأ الوضوء؟ فقال أبو عب هللا ّ « :

فالوجربربه يف و رب األخبربربا أ حنملهربربا علربربى أةربربا ( )6إذا اج معننت هنناه أع شنناء ماهننا مننع ،سنني اجلاابننة فإ ننه

اسقط فرض الواوء  ،عإذا ا فرتت
__________________
حممد  ،عما أثب ااه من ا س بدار .431 / 426 : 1
( )1مج الاس كايتق  :بن ،
حممد.
( )2مج « ف » كايتق ، :
( )3أثب ااه من ا س بدار .431 / 126 : 1
( )4مج الاس  :ع ،عما أثب ااه من ا س بدار .432 / 120 : 1
( )5مج ا س بدار  : 433 / 120 : 1ا سن بن ا سن.
( )6مج ا س بدار  : 433 / 120 : 1أ ه.
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و األغنال أو شيء منها عأ غنل اجلنابة فإ ّ الوضوء واج قبلها ،ن ما عقرب م ب ويأيرب نلربك

باً:

ما وا الصفا ب عأ يعقوب بأ يأي ب عأ سل ما بأ ابنأ ب عأ علي بأ يقطاب ب عأ أيب ابنربأ

األول
ّ

النن

وال مث ا ،سي ».
ال  « :إذا أرتت أن ت سي اول اجلمعة ف ،

األول  :فيه جهالة.
يف ّ

والثاا  :موث،ق.
والثالرب  :فيننه موسننى بننن جعفننر بننن عهننب عهننو منناكور مج الفهرسننت  ،عك نناب الرجننال فننيمن ي
مهمنال ؛ عا سنن بنن ا سنن الد لن ي ع ند عثقنه الا اشنا ( ، )1ع قني الاني
اىلئمنة
ارع عن ،

تيعيفه عن ابن اببواه ( ، )2عالظاهر أ ،ه منن جهنة اسن ثاائه منن الناان انرعي عناهم دمحم بنن أدند بنن
ح  ،عمج الظن أ ،ه اير اب ال بعد توثيق الا اشنا عحتقيقنه  ،ع ند تقندل أاينا القنول فينه (، )3
عاعرسال مج اخلرب ظاهر مع بقية رجاله.
والراب  :فيه سديمان بن ا سن عهو جمهول ا ال.
املنت :

ما ذكره الاي  .فيه خيرج عن ربقة ال كد،ف ال ،ال.

__________________
( )1رجال الا اشا .13 / 47 :
( )2رجال الطوسا .45 / 461 :
( )3مج ص .11 11
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اىلعل مباع صحة السناد  ،نال  :سند،مااه  ،لكانا قنول مبوجبنه
عمج اةخ دف أجاب عن ا دامل ،
 ،ف ننإ ،ن ،س نني اجلمع ننة ك ننا مج اىلم ننر ابل س نني لد مع ننة  ،عل ننيحم في ننه ت ل ننة عد ننى ا ك ف نناء ب ننه مج
الدالق.
ال  « :عاوء لددالق مج ،سني انول اجلمعنة ع مج ،ن ه »
عاعاض عدى فسه  :أب ،ه
ِ
فلسننقط عاننوء الدننالق عننن اةد ند،ا  ،عأجنناب  :أبو س ند،م أ ،ن السننقوع عننن اةد ند،ا  ،بنني يا
جيوك أن اكون اةرات  :عاوء لددالق مج ،سي اجلمعة إذا ي اكن ع ت الدالق.
مث اعنناض  :أب ،ن ا نندامل عننال ف قييننده ب ن ع ننت الدننالق خيرجننه عننن حقيق ننه  ،عأجنناب  :مباننع

العمول  ،لدليي آخر  ،عهو ما ادل عدى عجوب الواوء لكي صالق (.)1
عأ ت خب أب ،ه إذاإ رجع اىلمر لددليي عدى عجوب الواوء لكي صنالق  ،عاة قندل مانه هنو ا انة
 ،عرعاانة ابننن أيب عمن اةرسنندة اة قدمنة ( )2عرعااننة دننات بنن عثمننان اة قدمنة ( )3أايناإ عانه  ،عأ ن،نه بنني

ال سي اوع من الندخول مج الدنالق فكناا بعنده عمنالإ اب س دنحاب  ،عشناء منن هناه اىلتلنة
اسدم من جرف اةاا اة.
،أما ا اة فب قندار عمومهنا عدنى منا ندمااه ابدنة لد خدنيص  ،ع ند فنرض أ ،نه سند،م صنحة السناد
مج اخلرب  ،عمعه جمال ع كار القبول ل خديص العمول.
ع ،أما خرب ابن أيب عم فب قدار صح ه ادل عدى أ ،ن كي ،سي بده

__________________
( )1اةخ دف .101 : 1
( )2مج ص .251
( )3مج ص .254
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عا ننوء ، ،أم ننا كو ننه لدد ننالق ف ن معد ننول  ،عدد ننه عد ننى أ ،ن الوا ننوء لدد ننالق ا و ننف عد ننى ال نندليي ،
عكال خرب دات.
عالدليي اىلخ مج ،ااة السقوع حيائا  ،ىل ،ن ثبوت ا دامل اق يا صحة الندخول مج الدنالق

 ،عهو اةطدوب.
علعن ،ني اىلعأ مج اجل نواب أن اقننال  :إ ،ن [ مع ن ( ] )1ولننه  « :عاننوء لددننالق مج ،سنني اننول
اجلمعننة » .أ ،ننه  ،ن م نرتبط بننه عدننى عجننه الاننرطية فيننه  ،أع اقننال  :إ ،ن الواننوء اةس ن فات ثبوتننه مج
اىل،سال ليحم لددالق  ،إ  ،أن مج هاا ،مالإ.
عأجنناب العال،مننة أايناإ عننن ا نندامل الثنناين  :أب ،ن معن إجنزاء ال سنني إسننقاع ال عب،نند بننه ، ،أمننا أ ن،نه
() 2
جيزئ عن الوانوء مج الدنالق فنال  ،مث اعناض عدنى فسنه  :أب ،ن ولنه « لنيحم ( بدنه ع بعنده )
أجزأه ال سي » اق يا سدب الوجوب عاد الدالق  ،عأب ،ن الس ال ع نع عنن ،سني اجلاابنة عاجلمعنة
عالعينندان  ،عاجل نواب ع ننع عننن اجلميننع يسننقاع الواننوء  ،عكمننا أ ،ن إسننقاع الواننوء مج اجلاابننة عننن
اةراد لددالق فكاا ما سواه (.)3
وأجربرباب عربربأ األول  :أب ،ن اة نرات إج نزاء ال سنني مج ال عب،نند بننه .ععننن الثربرباا  :أب ،ن ال سنني مج اجلاابننة
كننا مج رفعهننا  ،ع ادننزل ج نواك النندخول مج الدننالق إ  ،بنندليي مننن خننارج  ،ع نند بيانناه مج ،سنني
اجلاابة  ،فيبقى البا ا عدى اةاع (.)4
عأ ت خب مبا مج اجلواب عن الثاين من حيمل إ ،ن اش مال اخلرب

__________________
( )1ما بن اةعقوفن أافااه س قامة العبارق.
( )2مج اةخ دف  : 117 : 1عديه بي ع بعد.
( )3اةخ دف .117 : 1
( )4اةخ دف .117 : 1
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ماننكي  ،إ  ،أ ،ن مثنني هنناا

عدننى جزئيننات توجننب اةانناركة مج ا كننم  ،فننإخراج بعيننها تعن الننبع
كث مج اىلخبار  ،عإن كان فيه وع كالل.
عأجاب العال،مة عن اخلرب الثالمل  :باحو ما ذكر ( ، )1علعي اجلواب أب به.

إذا عرفننت هنناا فنناعدم أ ،ن اىلخبننار الدالننة عدننى سننقوع الواننوء عإن كا ننت ،ن سننديمة اعسنناات ،
إ  ،أ ،ن هلنا م ا،ندات منن اىلخبنار ،ن منا سنبق منن رعاانة دمحم بنن مسندم الثا ينة مج ،أعل البناب  ،الدالننة
أي عاوء أطهر من ال سي  ،فإ ،ن فيها اح مال العهد كما سبق ذكره.
عدى أ ،ن ،
أي عانوء أ قنى منن ال سني
عمثدها رعااة صحيحة عنن حكنم بنن حكنيم مج ال هنااب معد،دنة أب ،ن ،
( .) 2

بي الرعاايت الوارتق مج بيان ،سي ا س حااة عا ي عالافا  ،م ا،دق أايناإ كدنحيح معاعانة
بننن عمننار حيننمل ننال فيهننا  « :فننإذا ج ناكت ،أايمهننا عرأت النندل اثقننب الكرسننف ا ،سنندت لدظهننر
تواننلت عتخدننت اةسن د عصند،ت كنني صننالق بواننوء » ( )3عصننحيح
عالعدننر  ،فننإن كننان اثقننب ،
ابن عيم الدحا ( ، )4عسيليت إن شاء هللا.
دي » (.)5
عمج صحيح عبد الردن بن ا اج  « :فد سي عل ،
عمج ص ننحيح عب نند هللا ب ننن س نناان  « :إ ،ن ،س نني اجلااب ننة عا نني عاح نند » ( )6ع،ن ن ذلن ن م ننن

اىلخبار.

__________________
( )1اةخ دف .117 : 1
( )2ال هااب  ، 312 / 131 : 1الوسائي  245 : 2أبواب اجلاابة ب  34ف .4
( )3ال هااب  ، 414 / 107 : 1الوسائي  301 : 2أبواب ا س حااة ب  1ف .1
( )4ال هااب  ، 412 / 161 : 1الوسائي  304 : 2أبواب ا س حااة ب  1ف .0
( )5ال هااب  ، 573 / 106 : 1الوسائي  313 : 2أبواب الافا ب  5ف .3
( )6ال هااب  ، 1223 / 315 : 1الوسائي  316 : 2أبواب ا ي ب  23ف .0
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عمعاراة ما تل عدى أ ،ن كي ،سي بده عاوء مو وفة عدى الدحة.
له نند ه نناا كد ننه  :ف نناعدم أ ،ن ش ننيخاا اقق ننق أا،ننده هللا ننال مج فوائ نند الك نناب  :إ ،ن الرعاا ننة
عإذا ،
اة يننماة ىل ،ن كنني ،سنني بدننه عاننوء إ ، ،سنني اجلاابننة اصننرق ابعرسننال  ،عإن كننان اة ِ
رسنني ابننن أيب
ُ
عم .
عاح مي مج بع الطر كون الواسطة دات بن عثمان الثقنة  ،ع تندل أايناإ عدنى عجنوب هناا
الواوء  ،بي عدنى أ ،ن بدنه عانوء مج اجلمدنة  ،ف ناك أن اكنون عدنى سنبيي الاندب كايتقإ مج ال طهن
عرفعاإ سن بعات أهني اخلنال  ،ع ا نلت،ى مثدنه مج ،سني اجلاابنة  ،ىل ،ن ا انة ظناهرق مج عندل الوانوء

معه  ،بي ما تقدل من عدل الواوء بعد ال سي.
عهاا كد،ه اق يا أ ،ن الواوء ليحم عاجباإ ع له تخي مج ا سن باحة  ،عإ  ،ي ا فناعت ا نال بنن
فعدننه بنني عبعنند  ،ع ،أمننا الواننوء اةانندعب  ،ن اةبننيح فيااسننب اخ دنناص ع وعننه مبننا بنني ال سنني مج
ا ننائ عحنوهننا  ،ننال الواننوء اةبننيح  ،عأايناإ فننإ ،ن هنناا الواننوء لننو كننان عاجبناإ لكننان ااب ننا أن
ابن أ ،ه لو تر بي ال سني سنياوإ افعني بعنده  ،أع اعنات ال سني  [ ،ع ] ( )1ي اب ،نن ذلن مج شناء
،
من هاه الرعاايت  ،بي ظاهر إطال كون الواوء بعد ال سي بدعة اق يا عدمه حيائنا  ،عإعناتق
ال سنني بعنند الواننوء مننع تخول ننه مج ظنناهر هنناا اعطننال أعننر ب ننه ننائالإ  ،مننع ا ينناء ظ نناهر

رعاايت صحيحة ا فاء الواوء مع ال سي مطدقاإ .ا هى كالمه أا،ده هللا.
ظين أ ،ن بعن اىلصنحاب ائني أب ،ن الوانوء
عأ ت إذا ،مد ه خيفى عدي حقيقة ا ال  ،عمج ،
جزء الرافع ( ، )2هاا.
__________________
( )1ما بن اةعقوفن أافااه س قامة العبارق.
( )2ماهم ابن دزق مج الوسيدة  ، 56 :عالعال،مة مج اةخ دف .271 : 1
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عما ذكره الاي أخ اإ بقوله  :عازانده بيناوإ .أعدنم عجهنه  ،بني الظناهر أ ،نه ازانده إ نا إ  ،فنإ ،ن
وله أب ،ن الواوء عاجب بدهنا  ،إذا ي اكنن فيهنا ،سني اجلاابنة  ،مث ذكنره الرعاانة مج ،سني اجلمعنة ،
اق يا عجوب الواوء بده  ،عاعشكال فيه ظاهر  ،عهللا تعاأ أعدم اب ال.
قال :

ابب اجلن ينتهي إى البئر
أو الغ ير ول س معه ما يغرف به املاء
أخرب ا الخرب

عربأ أيب القاسربربم جعفربر بربربأ

ب عربأ

ابربربأ يعقربوب  :عربربأ

بربأ إمساع ربربل ب عربربأ

الفضل بأ شانا ب عأ صفوا بأ حيىي ب عأ منصو بأ ،ا م ب عأ ابأ أيب يعفو وعنبنة بأ مصربع ب

عأ أيب عب هللا

قال  « :إنا أع ت البئر وأنت جن وأل جت

لواً وال ش ئاً عغرف به فت مم ابلصع ب

ب املاء و ب الصع وا ،وال عق يف البئر وال عفن على القوم ماءوم ».
فإ ّ ّ

النن

د تكرر القول فيه مبا ا ين عن اععاتق.
املنت :

ععجهن نوا ا سن ن د ل أب ،ن اىلم ننر
اسن ن دل ب ننه الق ننائدون با اس ننة البئ ننر ابةال نناق مج د ننة رعاايت ، ،

ابل ننيمم عا ننع مج الرعااننة  ،عال ننيمم ماننرعع بفقنند اةنناء الطنناهر  ،فننال اكننون اةنناء طنناهراإ ب قنندار ع ننوع
اجلاب مج البئر عا ،ساله  ،عأبن
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الاها عن اعفسات عالو وع اةفهول ماه الا اسة كما اعا به اخلدنم مج أخبنار الطهنارق حينمل عرت
فيها اعفسات عدي عدى الا اسة (.)1
وأعج رب رب ع ربربأ االس ربربت الل  :أب ،ن اخل ننرب ت ل ننة في ننه عد ننى الا اس ننة بوج ننه  ،ىل ،ن اىلم ننر ابل ننيمم

ااحدننر عجهننه مج جناسننة اةنناء  ،إذ مننن اجلننائز أن اكننون ل ي ن اةنناء عفسنناته عدننى الاننارب باننزعل
اجلاب فيه  ،ععديه حمي الاها الوا ع فيه (.)2
وما نور  :من أ ،ن اعفسات عا ع مج جهة الطهارق .فقد أجاب عاه الوالد ابلفر بنن اىلمنران
 ،فننإ ،ن اعفسننات الوا ننع مج خننرب الطهننارق كننرق مج سننيا الافننا فننيعم  ،ننال اعفسننات الوا ننع هاننا ،

فإ ،ه عمول فيه (.)3
عمج ظري القاصر أ ،ن ا س د ل عاجلواب خيدو من ،مي ع د أعانحت ا نال فينه مج حاشنية
أين أذكر هاا جممي اىلمر  ،أما أع إ  :فأل ،ن مفات ا دامل الاهنا عنن أمنران  :الو نوع
ال هااب  ،إ ، ،

عاعفسات  ،عكون اعفسات بسبب الو وع  ،معدول  ،عا س د ل مبين عديه.
أي فننرت مننن اىلفنرات فهننا مسن دزمة
ّ
وأمربا اثن رباً  :فبننل ،ن الاهنا عننن اعفسننات منا عننن إجيننات اةاهينة مج ،
العمول  ،عالوالد معا مج الاها مبا ذكروه (.)5( )4
وأمربربا اثلث رباً  :فننأل ،ن الظنناهر مننن الرعااننة أ ،ن اةنناء مد ن لقننول  ،ع راننب أ ،ن ال دننر مج مننال ال ن
ّ

مارعع مبا اير ال اةاء ابلاسبة إأ طبائعهم ،
__________________

( )1اةع رب  ، 56 / 1 :ذكر الايعة  ، 10 : 1اةخ دف .26 : 1
( )2مدار اىلحكال .61 : 1
( )3ما قى اجلمان .51 / 1 :
( )4ما قى اجلمان .51 : 1
( )5هاا كايتق  ،عااحة مج « ت ».
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أع البئر مبناف  ،عانرات ابلقنول ينع اةسندمن  ،ع ند اانكي ا نال أب ،ن منن اعدنم حنرج عدينه ع
فرق له  ،إ  ،أن اقال  :إ ،ن السنبب جينوك فعدنه .عفينه منا فينه  ،ععدنى ك ،ني حنال فنال بكنن الرجنوع
إأ اابط مج اعفسات جزماإ ارجنع إلينه  ،فعدنى تقندار عندل العمنول مج اعفسنات انرات منا ا حقنق بنه ،

ع راب أ ،ن إراتق  ،الا اسة عجه خ داصنه  ،بني الظناهر ،إمنا الا اسنة أع هنا عمنا اناهاها
أع ا در مج  ،ها حمي كالل.
إذا عرفت هاا فاعدم أ ،ن ا دامل ادل بظاهره عدى منا نالوه  :إ ،ن ،سني اجلانب مج البئنر افسنده
 ،عاعفس ننات ،إم ننا لس نندب الطهورا،ننة أع س نندب الطه ننارق  ،عابىلعل ننال اع ننة ( )1عص ن ،نرف ج نندي

ابلثاين مج شرف اعرشات  ،فإ ،ه ال  :عالعد،ة فيه أي مج الازف جناسة البئر بال عإن كان بد نه خاليناإ
من جناسة  ،ع بعد فيه بعد عرعت الاص ( .)2عهاا ،راب ماه فإ ،ن الناص صنراحة فينه  ،عمنع
ا ح مال كيف ا م ما ذكره.

ّأمربربا مربربا نوربربر بعربربض  :مننن أن مق يننى اخلننرب الاهننا عننن اعفسننات  ،فننإذا كننان ال سنني مفسننداإكننان
ماهياإ عاه  ،عمع الاها إفسات لفسات ال سي  ،فال ا م ا س د ل ابلرعااة (.)3
فق رب أعج رب عنربربه  :أب ،ن الاهننا لننيحم عننن العبنناتق  ،بنني عننن الو ننوع مج اةنناء عإفسنناته  ،عهننو إ ،ننا
نلخره ععندل كو نه
ا حقق بعد ا كم بطهر اجلاب مب ،رت تخوله مج البئر  ،فنال اينر هناا الاهنا ل ،

حمرم ننة عإن كا ننت ب نني كما ننه ( .)4عفي ننه ننمل
ع ننن ف ننحم العب نناتق .إ  ،أن اق ننال  :الوس ننيدة إأ اق ن ،نرل ،
ذكروه مج مواعه.
__________________
( )1ماهم اققق مج اةع رب  ، 07 : 1عالعال،مة مج اةخ دف .55 : 1
( )2رعض اجلاان .154 :
( )3جامع اةقاصد  ، 143 : 1ع قده عاه مج جممع الفائدق عالربهان .205 : 1
( )4جممع الفائدق عالربهان  ، 205 : 1رعض اجلاان .154 :
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عالنناي بكننن أن اقننال هاننا  :إ ،ن ال سنني راننب أ ،ن فسننه هننو اةفسنند  ،عالظنناهر مننن الاهننا إ ،ننا
وجهناإ إأ ال سني عجزئنه
هو عن ا  ،سال عإجراء اةاء عدى العيو عا ركة عالاينة  ،فيكنون الاهنا م ،
عدى تقدار ت لة اخلرب.
خص ا كم اب رلا م ،دعياإ عديه اع اع (.)1
عااقي عن ابن إتراحم أ ،ه ،
لخران أ ،ن اجلاب إذا ا ،سي مرلساإ طهر بد نه منن ا ند عجننحم ابخلبنمل  ،عإن
عذكر بع اة ،
ا ،سنني مرت،بننا أج نزأه ،سنني مننا ،سننده ب نني تخ ننول اةنناء إأ البئ ننر ( .)2عهنناا اق ي ننا أن اد ن اة نناء
مسن عمالإ أبعل جننزء مننن ال سني  ،ع نند بي،اننا مج حاشنية الفقيننه مننا اندل عدننى أ ،ن اةسن عمي ا حقننق
بال  ،ع ،دماا أايا مج هاا الارف ما ادل عدى ذل .
عحكا ج ،دي مج شرف اعرشات  :أ ،ن ماهب العال،منة مج اةخ دنف عشنيخه اققنق أ ،ن ا كنم
ابلاننزف لكو ننه مسن عمالإ فيكننون لسنندب الطهوراننة  ،ننال  :عااننكي يطننال الادننوص ع كننم سنال،ر
نلخران بوجننوب الانزف مننع طهورانة اةسن عمي عاندهم  ،عابسن دزامه القننول
عابنن إتراننحم ع اعنة مننن اة ،
بعنندل عجننوب الاننزف  ،ىل ن،نه ،فرعننه عدننى القننول بسننقوع طهوراننة اةسن عمي  ،عهننو اقننول بننه  ،فيدننزل
عدل القول ابلازف  ،عالاي اخ اره مج اةا هى هو ال عبد ( )3ا هى.
عالاي مج اةخ دف هاه صورته  :بقا هاا مل عهو أن اقال  :إذا

__________________
( )1قده عاه مج اةخ دف  ، 53 : 1عهو مج السرائر  02 : 1ع .01
( )2الاهيد الثاين مج اةسال .11 : 1
( )3رعض اجلاان .154 :
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عأبي اع بار افسد ماء البئر؟.
فلي سبب أعجب زف السبع ،
كان البدن خاليا من جناسة عياي،ة ،
عاجلواب أن اقال  :اخ دف عدما و مج اةناء اةسن عمي مج الطهنارق الكنرب هني ارتفنع عانه حكنم
الطهوراننة ل ن ه أل ؟ ف ننبع عدمائا ننا أف ننىت ابىلعل  ،عبعيننهم أف ننىت ابلث نناين  ،عس ننيليت البح ننمل في ننه
إ ااء هللا  ،فاةق يا لدازف كو ه مس عمالإ مج الطهنارق الكنرب عهناا إ ،نا ا مانى عاند الانيخن ،أمنا
حنننن فننال  ،عالع ننب أ ،ن ابننن إتراننحم ذهننب إأ مننا اخنناوه مننن بقنناء حكننم الطهوراننة مج اةس ن عمي
عأعجننب الاننزف هاننا  ،إذا عرفننت هنناا فنناىل و عانندي بانناءإ عدننى ننول الاننيخن كننون اةنناء طنناهراإ عإن
ارتفع عاه حكم الطهوراة ( .)1ا هى.
عهاا الكالل اعطا خال ما النه جن ،دي عابجلمدنة فناىل وال مج اةسنللة مينطربة كمنا اعدنم
من مراجعة ك ب اىلصحاب  ،عهللا تعاأ أعدم ابلدواب.
قال :

فأ ما ما وا علي بأ إبراو م ب عأ أب ه ب عأ عب هللا بأ املغري ب عأ ابأ منكا ب قال  ، :ةين

بربربأ م نربربر ( ، )2ننال  :سننللت أاب عبنند هللا

عننن الرجنني اجلاننب اا هننا إأ اةنناء القدينني مج الطراننق عارانند أن

ا سي ماه عليحم معه إوء ا ر به عاداه اراتن ال :
__________________
( )1اةخ دف .54 : 1
( )2مج ا س بدار  : 436 / 121 : 1دمحم بن عيسى  ،عما هاا موافنق لد هنااب  ، 425 / 141 : 1عالكنامج 4 : 3
.2 /
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ضأ ويغتنل ب ورب ا دّربا قربال هللا ععرباى
« يض ي ويتو ّ

( .» ) 1

َ َ ََ َ َْ ُ
ك ْم ِف ِّ
ين ِم ْن َف َر ٍج
ادل
وما جعل علي
ِ
ِ

فالوجنه مج هنناا اخلننرب هننو أن أيخننا اةنناء مننن اةسن اقع بيننده ع اازلننه بافسننه عا سنني ادننب اةنناء
عدننى البنندن  ،عاكننون ولننه  :عاننداه نناراتن  ،إشننارق إأ مننا عديهننا ( )2مننن الوسن تعن الا اسننة ىلن
الا اسة تفسد اةاء ( )3إذا كان ديالإ عدى ما ،دماا القول فيه.
النن

حسن  ،عابن مسكان هنو عبند هللا كمنا اعنر منن ارسنة الرجنال  ،مث إ ،ن عبند هللا بنن مسنكان
إ  ،حندامل :
قي العال،مة مج اخلالصة عن الا اشا  :أن فيه رع أ ،ه ي اسنمع منن الدنات
« من أتر اةاعر فقد أتر ا ج » (.)4
عهنناا ي جنننده مج الا اشننا  ،لكاننه مج الكاننا هبنناه الدننورق  :دمحم ابننن مسننعوت  ،ننال  :حنندثين
دمحم بن د  ،ال  :حدثين دمحم بنن عيسنى  ،عنن انو حم  ،نال  :ي اسنمع حرانز بنن عبند هللا عنن
أيب عبد هللا إ  ،حداثاإ أع حداثن  ،عكنال عبند هللا بنن مسنكان إ  ،حندامل  « :منن أتر اةانعر
فقد أتر ا ج » ا هى (.)5
عالاي مج ك ب ا دامل من رعاايت عبد هللا بن مسكان بدف  :ال
__________________
( )1ا ج .01 :
( )2مج ا س بدار  : 436 / 121 : 1عديهما.
( )3مج ا س بدار  436 / 121 : 1كايتق  :عدى البدن.
( )4خالصة العال،مة .22 / 176 :
( )5رجال الكاا .016 / 617 : 2
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أب ننو عبن نند هللا  ،ععن ننن أيب عبن نند هللا  ،كث ن ن  ،فف ننا الكن ننامج مج ابب اةكن ننارل ( ، )1عابب الاهن ننا عن ننن
( ، )2عابب ا  ،سال ( ، )3عمج ابب طدب الرائسة ( )4بدف  :مسعنت
اعشرا عدى رب الا
كننان أشن ،د
اقننول  ،عبدفن « عننن » مج ال هنااب مج حنندامل  « :إ ،ن رسنول هللا
عبند هللا
الاا تو،ياإ عن البول » (.)5
عمج هنناا الك نناب مج ابب علننو الكدننب ( ، )6عمج ابب اخلننرعج إأ الدننفا مننن ال هننااب  ،عننن
( .) 0
ابن مسكان ال  :سللت أاب عبد هللا
ارتهننا
وابجلملربة  :فالرعااننة مننع مننا فيهننا منن اعشننكال ابلاسننبة إأ رعااننة دمحم بنن عيسننى عننن اننو حم ،
عجوت ما ذكروه  ،عاعرسال مج مثده مج ،ااة البعد.
املنت :

ظنناهره عنندل جناسننة اةنناء القدينني ابةال نناق  ،عا ا،ننده ذكننر ا اننة الا نرافة  ،علننو دنني عدننى القد،ننة

كراإ اااسب ذكر ا اة  ،عأظن أ ،ه بد من هاا ا مي.
اعاافية فيكون ،
ع ،أما دي الاي فال خيدو من ،رابة :

__________________
( )1الكامج .2 / 56 : 2

( )2اعشارق إأ ابب الاها عن ا شرا خطل  ،عالدحيح  :ابب مولد أم اة مان
( )3الكامج  ، 2 / 131 : 3الوسائي  401 : 2أبواب ،سي اةيت ب  2ف .1
( )4الكامج  ، 3 / 210 : 2الوسائي  357 : 15أبواب جهات الافحم ب  57ف .4
( )5ال هااب  ، 10 / 33 : 1الوسائي  331 : 1أبواب أحكال اخلدوق ب  22ف .2
( )6اعس بدار  ، 43 / 11 : 1الوسائي  221 : 1أبواب اىلس ر ب  2ف .6
( )0ال هااب  ، 575 / 153 : 5الوسائي  413 : 13أبواب السعا ب  14ف .2
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 .الكامج .1 / 452 : 1

ّأما ّأوالً  :فأل ،ن دي القار عدى الوس اااسب ذكر ا اة.
وأمربربا اثن ربربا  :فننأل ،ن ا  ،سننال خننارج اةنناء مننع عنندل موافق ننه لآلاننة ،إمننا أن اكننون ىل ،ن اةنناء اد ن
ّ
مس عمالإ بازعله إليه  ،أع لكون البدن خيدو من جناسة  ،عكال اىلمران ماكي :

ّأما األول  :فأل ،ن جمرت الازعل اد  ،ه مس عمالإ إ  ،أن حمي عدى الاها عنن ال سني  ،ع اظ ،نن
أ ،ن وله  :عا سي  ،م عدق بقوله  :ع اازله .بي هو كالل مس قي.
وأما الثاا  :فأل ،ن إطال اس عمال اةاء مع عندل منا اندل عدنى أ ،نه ااب نا عصنول ال سنالة إلينه
ّ
 ،ئنق  ،إ  ،أن اقنال  :إ ،ن السنائي فهنم ذلن  ،ععدنى تقندار الاهنا عنن ا  ،سنال فدن عرق اةناء
مس ن عمالإ مب ن ،نرت ال سنني ماننكي  ،فنناعطال مننن الانني هننو اةوجننب لد رابننة  ،عإن كننان عادننه
لمي.
خيدو من عجه  ،فدي ،
قال :

أبواب اب ض واالستحاضة والنفا
ابب ما للرجل مأ املرأ إنا وانت ،ا ضا
أخ ا أ

بأ عب و ب عأ علي بأ

بأ الأبري ب عأ علي بأ ابنأ بربأ فضربال ب عربأ

ابين ابنأ ب عأ أب هما ب عأ عب هللا بأ بكري ب عأ بعض أصحابنا ب عأ أيب عب هللا

،اضت املرأ فل أ ا وجها ،

شاء ما اعقى موض ال م ».

وهب ا االسنا عأ علي بأ ابنأ ب عأ

بأ علي ب عأ
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وأ رب

قال  « :إنا

بربربأ إمساع ربربل ب عربربأ منصربربو ( )1بربربأ ج ب عربربأ إسربربحاق بربربأ عمربربا ب عربربأ عب رب الكربربر بربربأ عمربربرو قربربال :

عما لصا ،املرأ ابا ض منها قال  « :ول شيء ما ع ا القبل بع نه ».
سألت أاب عب هللا
ّ
وهب ا االسنا عأ علي بأ ابنأ ب عأ بأ عب هللا بأ ا ب عأ ّم بأ أيب عمري ب عأ وخام
بربربأ سربرباأل ب عربربأ أيب عبرب هللا

اجتن نلك املوض ».
وأخ ا الخ

يف الرجربربل أيا امل ربرأ ف مربربا و الفربربرج ووربربي ،ربربا ض قربربال  « :ال أب إنا

عأ أ رب بربأ

( )2ب عربأ أب ربه ب عربأ الصربفا ب عربأ أ رب بربأ

عأ إمساع ل ب عأ عمر ابأ ،نظلة قال  :قلت أليب عب هللا

الفخ يأ ».

وهب ا االسنا عأ أ

بأ

ب عربأ ال قربي ب

ما للرجل مأ ابا ض؟ قال  « :ما باب

ب عأ ال قي ب عأ عمربر بربأ يأيرب قربال  :قلربت  :أليب عبرب هللا

منا

لدرجي من ا ائ ؟ ال  « :ما بن ألييها ع او ب ».

النن
تكرر القول مج رجاله عهو مرسي.
يف ّ
األول  :د ،
والثربرباا  :إأ دمحم بننن عدننا ماننا مج تكن ،نرر القننول  ،ع ،أمننا دمحم بننن عدننا فننال ابعنند أن اكننون ابننن
حمبوب  ،عدمحم بن إمساعيي كل ه ابن بزاع.
__________________
( )1مج ا س بدار  431 / 121 : 1كايتق  :بن او حم.
( )2مج ا س بدار  447 / 121 : 1كايتق  :الرب ا  ،عالظاهر أ ،ه خطل عاةرات به ادد ابن دمحم بن ا سن بن الوليد.
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ع ،أم ن ننا ماد ن ننور ب ن ننزرج فالا اش ن ننا عثق ن ننه (، )1ن ن ن ائ ن نني إ ،ن ننه عا ف ن ننا .عالا ن نني مج رج ن ننال الك ن نناظم
من ك ابه ال  :إ ،ه عا فا ( .)2ع د تو ف العال،مة مج شل ه لال (.)3
عبع حكم بعدل اةاافاق بنن ال وثينق عالو نف ( ، )4ع ند ك ،نررو تنرجيح نول الا اشنا  ،ف ندبر ،

عإسحا بن عمار تقدل فيه القول (.)5
ععبنند الكننرمي بننن عمننرع عثقننه الا اشننا  ،ع ننال إ ن،نه كننان عا فيننا ( ، )6عالكاننا رع عننن ددعاننه
ال  :مسعت أشياخا اقولون  :إ ،ن كراماإ هو عبد الكرمي بن عمرع عا فا (.)0
والثال  :رجاله ،ين عن القول بعد ما دمااه.
والرابرب  :فيننه الرب ننا ع نند تقندل فيننه القننول ( ، )1عإمساعينني ،ن معدننول ا ننال لالشناا ( ، )1ععمننر
بن حاظدة تقدل (.)17
واممامس  :ليحم فيه ارتياب إ  ،ابلرب ا.
املنت :

اىلعل عدى جواك مباشرق ما عدا مواع الدل ،
ظاهر الد لة مج ،

__________________
( )1رجال الا اشا .1177 / 413 :
( )2رجال الطوسا .21 / 367 :
( )3خالصة العال،مة .251 :

( )4كاجلزائري مج ا اعي .231 : 3
( )5راجع ج  1ص .242 241
( )6رجال الا اشا .645 / 245 :
( )0رجال الكاا .1741 / 137 : 2
( )1راجع ج  1ص .14 13
( )1هدااة اقدثن .11 :
( )17مج ص .55

372

عالث نناين  :ك ننال  ،إ  ،أ ،ننه ع ننال ابلاس ننبة إأ القب نني .عالثال ننمل  :جمم نني مج اةوا ننع  ،فيح م نني إراتق
موانع الندل أع القبني .عالرابنع  :صنراح مج أ ،ن لنه منا بنن الفخنناان .عاخلنامحم  :عاانح الد لنة عدننى
خيص به عمول  ،ه أع اقيد إطال ه.
عدل جواك اعاقاب  ،فيمكن أن ،

عالعال،مننة مج اةخ دننف اسن دل ابىلعل عالثنناين عالثالننمل عدننى عنندل حتننرمي مننا عنندا القبنني  ،عأاننا
َُْ َ ْ َ ُ ْ َ ّ
ْ
ُ
ْ
() 1
السناي عنن معارانة الاهنا
إأ ذل أع إ ا س د ل بقولنه تعناأ فأت ا فرثكم أن ِشاْتم
ْ
َ ْ
ااْ َزل ُ ا النِّ َ
سااء ِِف ال َم ِياي ِ ( )2أي مج موانع ا ني (.)3
اةخ ص ابلقبي مج ولنه تعناأ ف
ِ
علاا معه كالل مج ا اة ذكرته مج حاشي ه  ،عا اصي أ ،ن ا اة ابدة لدبحمل مج موااع :
أ ،وا  :أ ،ن ا ر إ ،ا ا تى لدزرع  ،عالاسبة مج ا اة ظاهر الوجه  ،فال ا م ال ااعل لددبر.
أىن ند عرتت مبعن أ ،نا اةفيندق لدعمنول مج اةكنان  ،ععرتت مبعن كينف كقولنه
واثن ها َ  :أ ،ن كدمة ،
ُ
ّ َ ُ
ك ُن ِل غ ٌ
الم ( )4فهنا ماناكة  ،فنال تندل عدنى اةطدنوب ىل ،ن عمنول الكيفينة
تعناأ أن ي
ِ

تدل عدى تع ،دت اىلمكاة بي عدى تع ،دت اهليئات.
َ َ ِّ ُ َ ْ ُ
ُ
كمْ
واثلثها  :أن وله تعاأ وقدر ا ِِلنف ِس

() 5

__________________
( )1البقرق .223 :
( )2البقرق .222 :
( )3اةخ دف .115 : 1

( )4آل عمران  ، 47 :مرمي  1 :ع .27
( )5البقرق .223 :
لدر اةاثور  260 ، 1 :عن عكرمة.
( )6حكاه ا ،
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يي  :اةرات به طدب الولد (.)6

ابةواننع

و ابعهربربا  :أن مننا ذكننره العال،مننة مننن تفس ن اقنني
عالعال،مة فسه ذكر ذل (.)2
نلخران حننىت شننيخاا
مث إ ،ن عنندل ال عننرض خلننرب اعاقنناب عجننه لننه مننن العال،مننة ع،ن ه مننن اة ن ،
ةننا ن ،دمااه مننن إمكننان ال قيينند  ،مننع أ ،ن شننيخاا حكننم بدننحة رعااننة الاهننا عننن اعاقنناب ( )3إ  ،أ ،ن
القننول دننوص اعاقنناب حتربناإ ي أعدننم بقائدننه ا ن  ،بنني اةاقننول عننن السننيد اةرتيننى القننول ب حننرمي
ال ننوعء مج ال نندبر عأ ،ننه ح نني ا سن ن م اع إ  ،مب ننا ف ننو اةئ ننزر ( )4عاحن ن ،ج ل ننه العال،م ننة عي ا نناكر رعاا ننة
اعاقاب ( .)5عسيليت إن شاء هللا ذل .
() 1

نند عرت تفس ن ه بو ننت ا نني

،

اللغة :

ننال مج الاهااننة  :الو ننوب النندخول مج كنني شنناء ( .)6عمج القننامو  :أع ننب الانناء  :أتخدننه مج
الو بة ( ع ال  :الو بة الكوهكمري (.)1( ) )0
قال :

فأمربربا مربربا وا علربربي بربربأ ابنربربأ ب عربربأ
ّ
عثما ب عأ عب هللا ابل ب

بربربأ عبرب هللا بربربأ ا ب عربربأ

__________________
( )1اةخ دف  ، 115 : 1اةا هى .111 : 1
( )2اةخ دف .116 : 1
( )3مدار اىلحكال .352 : 1
( )4اةخ دف .116 : 1
( )5اةخ دف .116 : 1
( )6الاهااة بن اىلث .212 : 5
( )0القامو اقيط .143 : 1
( )1ما بن القوسن ليحم مج « ف ».
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بربربأ أيب عمربربري ب عربربأ ربربا بربربأ

عأ أيب عب هللا

له ما فوق ان ا ».

يف ابا ض ما حيل لأوجها منها؟ قال  « :عتربأ ز ا إى الربروبتاب وختربرج س ّربر ا

عنه ب عأ علي بأ أسبا ب عأ عمه يعقوب بأ سرباأل األ ربر ب عربأ أيب بصربري ب عربأ أيب عبرب هللا

قال  :سئل عربأ ابربا ض مربا حيربل لأوجهربا منهربا؟ قربال  « :عتربأ ز ا إى الربروبتاب وختربرج سرباق ها ولربه مربا فربوق

ان ا ».

عن ربربه ب ع ربربأ العب ربربا ب ربربأ ع ربربامر ب ع ربربأ ،ج ربرباج اممخ ربرباب ب ق ربربال س ربربألت أاب عبرب رب هللا

والنفناء ما حيل لأوجها منها؟ قال ( « : )1علبس عا عضطج معه ».

ع ربربأ اب ربربا ض

فالوجه يف و االخبا أ ،ش ئاب ب أ ،ا  :أ حنملها علربى ضربرب مربأ االسربتحباب ب واألولربة علربى

اجلوا و ف ابظر ب والثاا  :أ حنملها على ضرب مأ التق ة ألةّا موافقة مل او وثري مأ العامة.

بأ ،ك م ب عأ أاب بربأ عثمربا ب

فأما ما وا علي بأ ابنأ ب عأ العبا بأ عامر ب وجعفر بأ
ّ
حيل له مأ الطام ؟ قال « :
عأ عب الر أ بأ أيب عب هللا قال  :سألت أاب عب هللا
عأ الرجل ما ّ

ال شيء ،ىت عطهر ».

فالوجه يف قوله  « :ال شيء » أ يكو موالً على أنّه ال شيء له مربأ الربو ء ( )2عإن كنان لنه منا تعن
ذل  ،عالوجهان اىلع ن الداان ذكرومها مج اىلخبار اة قدمة كاان ( )3أاياإ مج هاا اخلرب.

__________________
( )1مج ا س بدار  : 444 / 121 : 1فقال.
( )2مج ا س بدار  445 / 137 : 1كايتق  :مج الفرج.
( )3مج « ف »  :فيمكاان  ،عمج « رض »  :بكاان  ،عما أثب ااه من اعس بدار .445 / 137 : 1
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النن

مج اجلميننع نند كن ،نررو القننول فيننه مج الك نناب مبننا ا ننين عننن اععنناتق  ، ،ن أ ن،نه ااب ننا أن اعدننم أ ،ن
اعقننوب بننن سنناي اتفننق أن الانني ذكننره هبنناه الدننورق  :اعقننوب بننن سنناي أخننو أسننباع الس نراج  ،مج
مننن ك ابننه ( ، )1عمج رجننال الكنناظم عالدننات

ننال  :اعقننوب بننن سنناي

رجننال الدننات
اىلدر الكومج (.)2
عذكننر مج الا اشننا اعقننوب بننن ( )3السنراج عأ ن،نه ثقننة مننع ذكننره اعقننوب بننن سنناي اىلدننر عأ ن،نه أخننو

أسباع ععث،قه ( ، )4عظاهر ا ال اة اارق.
عكالل الاي انوهم أ ،ن اعقنوب بنن سناي هنو السن،راج  ،لكنن الظ ،نن أ ،ن ذكنر السنراج سنبق دنم منن
الاي .
عالع ب أ ،ن ج ،دي ك ب مج فوائد اخلالصة ن حيمل ال العال،مة  :إ ،ن اعقوب بن سناي أخنو
أسباع ن  :جعده أخا أسباع  ،اق يا كون أسنباع أشنهر مانه  ،منع أ ،نه ي اناكره ن اعنين العال،منة ن مج
القسمن ع  ،ه  ،مع أ ،ه كث الرعااة (.)5
عا ال أ ،ن الا اشا ذكره ( ، )6عالاي مج الفهرست ( )0عك اب

__________________
( )1رجال الطوسا .65 / 330 :

( )2رجال الطوسا .54 / 336 ، 6 / 363 :
( )3ليست مج الا اشا.
( )4رجال الا اشا  1210 / 451 :ع .1212 / 441
( )5حواشا الاهيد الثاين عدى اخلالصة  ( 23 :طوع ).
( )6رجال الا اشا .261 / 176 :
( )0الفهرست .112 / 31 :
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الرجننال ( )1إ  ،أ ،ممننا ي ا عراننا لننه مبنندف ع نندف  ،عالعننار جلن ،دي
إذ ي اكن عاده ، ،أما  ،ه فال عار له.

مننن جهننة الا اشننا عااننح ،

املنت :

ما اله الاي خيدو من عجه  ،إ  ،أن حدامل اخلااب اق ينا اخن ال مراتنب ا سن حباب
كمنا خيفننى  ،عمننا ن ،دمااه مننن جهننة اعاقنناب نند عرفننت ا ننال فيننه  ،فقننول الانني  :حمنني اىلعلننة
عدى اجلواك عرفع ا ظر  ،عدى اعطال ماكي.
ابلرعااننة اىلُعأ عالثا يننة  ،عكات ا سن د ل اب اننة أعننين ولننه
عمج اةخ دننف اسن دل لدمرتيننى
ْ
ُ
َ
َ ْ
َ
َْ ُ
() 2
اْ َزل ا النِّ َ
ساء ِِف ال َم ِيي ِ ( )3أي
تعاأ َوال تق َر ُب ه َّن َف ّّت ي ْط َُّ ْرن
عبقولنه تعناأ ف ِ
مج كمن اقي .
عأجاب العال،مة عن ا اة اىلُعأ أب ،ن حقيقنة القنرب ليسنت منراتق ابع ناع  ،فيحمني عدنى ا ناك
اة عار عهو اجلماع مج القبي  ،ىل ،ن  ،ه وتر.
ععن ا اة الثا ية أب ،ه ح مي إراتق مواع ا ي
ليحم مراتاإ  ،بي اع زال الوعء مج القبي.

بي هو اةنرات طعنا  ،فنإ ،ن اع نزال الاسناء مطدقناإ

ععن ا دامل اب مي عدى الكراهة (.)4
عأ ت خبن أب ،ن منا ذكنره مج ا انة ا عأ  :منن أ ،ن إراتق حقيقنة القنرب ليسنت منراتق .حنق ، ،أمنا
ا مي عدى ا اك اة عار عهو الوعء مج القبي  ،خيدو من عجه.

__________________
( )1رجال الطوسا .227 / 153 :
( )2البقرق .222 :
( )3البقرق .222 :
( )4اةخ دف .116 : 1
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،أمننا ولننه مج ا اننة الثا يننة  :إ ،ن اةنرات مواننع ا نني طعناإ .مج الظنناهر جمننرت تعننو  ،فننال بنند مننن
بيان تليدها  ،عكون ا ع زال ليحم مراتاإ  ،ادل عدى ا خ داص ابلقبي.
َ
ْ
ْ
ََْ َُ َ َ
ك َعان ال َمياي قُال ُها َ أذ ً
علعي اىلعأ أن اقال  :إ ،ن الظاهر من وله تعناأ ويسئل ن
ِ ِ
ِ
َ

ُ

ْ
اْ َزل ا النِّ َ
كمان ا ي  ،عهباا اادفع بع ما ،دمااه مج ا انة
ساء  )1( ...إراتق حمي ا ي
ف ِ
نلخران أاين ناإ أ ،ن ي ننا الدفن ن اق ي ننيه  ،علس ننالم ه م ننن اعا ننمار عال خد ننيص
 ،عذك ننر بعن ن اة ن ،
الالكمن مده عدى اةددر ( .)2عفيه مل إ  ،أ ،ن مقال ال لايد عاسع الباب.
عاعد ننم أ ،ن رعاا ننة ا دن ن مرعا ننة مج الفقي ننه بطراق ننه الد ننحيح ( ، )3ع نند أج نناب بعي ننهم عاه ننا أب ،ن

ت ل ها من ابب مفهول اخلطاب عهو اعيف ( .)4عاعاض عديه أب ،ن الظناهر كنون ت ل هنا منن ابب
مفهول ا در ( .)5ع خيدو من ،مي.
عما ذكره الاي مج عاني اخلنرب اىلخن خيفنى أ ،نه اطنابق اخلنرب  ،ىل ،ن ولنه  « :شناء »

مج جواب  :ما حي له؟ اقبي ال لعاي.
عننم ا منني عدننى الكراهننة أع ال قيننة لننه عجننه  ،ع نند قنني أهنني اخلننال مج أحنناتاثهم أ ،ن عائاننة
الننت  :كننان أيمننرين فننلت،زر فيباشننرين عأو حننائ ( ، )6عذكننر ابننن اىلث ن مج شننرف ا نندامل أ ن،نه تال
عدى جواك اةباشرق فو اعكار ،
__________________
أذ فاع زلوا الاساء.

( )1البقرق  ، 222 :عمج الاس هكاا  :ا ا اقي
( )2اةدار .351 : 1
( )3الفقيه  ، 274 / 54 : 1الوسائي  323 : 2أبواب ا ي
( )4كاققق ا دا مج اةع رب .225 : 1
( )5كما مج مدار اىلحكال .353 : 1
( )6صحيح البخاري .12 : 1

ب  26ف .1
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ع ،أما حتت اعكار فقد اخ دف الفقهاء فيه.
عما تيماه حدامل أيب بد من وله  « :نرج سنا يها » ح مني أن اكنون سنهواإ  ،عإ ،نا هنو :
سرهتا .كما مج خرب ا د  ،عح مي الدحة أبن انرات يخنراج السنا عندل عصنول اةئنزر إلينه.
ع رج ،
ع وله  « :عله ما فو اعكار » رمبا ادل عدنى ا خ دناص عاكنون منا حت نه منن السنا لنيحم كنال
 ،عح مي  ،ذل  ،عاىلمر سهي مع اعف الرعااة.
قوله :

ابب أقل اب ض وأوثر
أخ ا الخ

أ رب بربربأ

عأ أيب القاسم جعفر بربأ

ب عربأ

بربأ يعقربوب ب عربأ عرب مربأ أصربحابنا ب عربأ

بربربأ ع نربربى ب عربربأ علربي بربربأ أ رب بربربأ أشرب م ب عربربأ أ رب بربربأ

بربربأ أيب نصربربر قربربال  :سربربألت أاب

عأ أ ىن ما يكو مأ اب ض ب فقال ( « )1أ ( )2ةالةة ّأايم وأوثر عخر ».
ابنأ
وهب ا االسنا عأ بأ يعقوب ب عأ بأ إمساع ل ب عأ الفضل بأ شانا ب عأ صفوا بأ حيىي

قال  :سألت أاب ابنأ الرضا

عخر ».

وأخ ا الخ

عأ أ ىن مربا يكربو مربأ ابرب ض ب فقربال  « :أ

عن أدد بن دمحم  ،عن أبيه  ،عن

__________________
( )1مج الاس  :ال  ،عما أثب ااه من اعس بدار .446 / 137 : 1
( )2ليست مج الاس  ،أثب ااه من اعس بدار .446 / 137 : 1
( )3ليست مج الاس  ،أثب ااه من ا س بدار .440 / 137 : 1
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ةالةربة ّأايم ( )3وأبعرب

الصربربفا ب عربربأ أ رب بربربأ

ابنأ

وأخ ا أ

ب عربربأ ابنربرباب بربربأ سربربع ب عربربأ النضربربر ب عربربأ يعقربربوب بربربأ يقطربرباب ب عربربأ أيب

قال  « :أ ىن اب ض ةالةة وأقصا عخر ».
بأ عب و ب عأ علي بأ

يأي ب عأ ابأ أيب عمري ب عأ

ل ب عأ

بأ الأبري ب عأ علي بأ ابنأ بأ فضال ب عأ يعقوب بأ

بربأ منربلم ب عربأ أيب عبرب هللا

قربال  « :أقربل مربا يكربو

اب ض ةالةة ّأايم ب وإنا أت ال م قبل العخر ّأايم فهي مأ اب ضة األعوى ب وإنا أعه بع عخر ّأايم فهربو
مأ  ،ضة أعخرجم منتقبلة ».

وهب ا االسنا عأ علي بأ ابنأ ب عأ ابنأ بأ علربي بربأ اي امم ّربأا ب عربأ أيب ابنربأ
سلل ه عن اةس حااة كيف تداع إذا رأت الدل عإذا رأت الدفرق عكم تدع الدالق؟ فقال  « :أ ،ي ا ي
عأكثره عارق عامع بن الدالتن ».

نال :
ثالثة

النن
ليحم فيه من ح اج إأ البينان بعند منا ن ،دمااه سنو عدنا بنن أدند بنن أشنيم  ،ع ند ذكنره الاني
مج رجال الراا
من ك ابه ع نال  :إ ،نه جمهنول ( .)1عالعال،منة ذكنره كنال  ،ع نال  :أ ،ن أشنيم بفن ح اهلمنزق عسنكون
الان اةع مة عف ح الياء اةاقطة حت ها قط ن (.)2
عالايننر مج ا نندامل الثالننمل هننو ابننن سننواد  ،لرعااننة ا سننن بننن سننعيد عاننه  ،كمننا خيفننى عدننى
اةمار .
__________________
( )1رجال الطوسا .66 ، 26 / 314 :
( )2خالصة العال،مة .5 / 232 :
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املنت :
مج اجلميننع عااننح الد لننة عدننى أ ،ن أ نني ا نني ثالثننة عأكثننره عاننرق  ،سننو خننرب دمحم بننن مسنندم
ف ننإ ،ن مج ت ل ننه عد ننى اىلكث ننر ننوع إ ننال  ،ع ( )1اسن ن فاتق اىلكث ننر ،ن ن مسن ن بعدق  ،إ  ،أ ،ن الي ننرعرق

ليسنت تاعيننة إأ ذلن ، ،أمنا اسن د ل العال،مننة مج اةا هنى اب نندامل عدننى أ ،ن أ ني الطهننر عاننرق
( .)2فننال خيدننو مننن عجننه  ،ىل ،ن ولننه  « :عإذا رأتننه بعنند عاننرق ،أايل » افينند بظنناهره أ ،ن العاننرق  ،ن
اىلُعأ بقرااة تاك العارق ، ،ااة اىلمر أ ،ن مبدأ العارق ،ن معدنول  ،عهناا اينر اب نال  ( ،هناا

كده عدى تقدار مك الرعااة هاا.
لكن الاي مج ال هااب رعاها مج ا سن عم اها ) ( )3هكناا  « :إذا رأت اةنرأق الندل بني عانرق
،أايل فهو من ا يية اىلُعأ عإن كان بعد العارق فهو من ا يية اةس قبدة » (.)4
عال عراف مج العارق الثا ية اانكي معنه ا نال مج ا سن د ل عدنى أ ،ن أ ني الطهنر عانرق  ،إ  ،أن
اقننال  :إ ،ن عاننرق اىلُعأ هننا عاننرق الطهننر  ،عاةع ن أ ،ن النندل بنني عاننرق ،أايل مننن ا ييننة اىلُعأ ،
عبعنند العاننرق مننن ا ييننة الثا يننة  ،ف كننون العاننرق الثا يننة هننا عاجلميننع هننا الطهننر  ،فننال انندل عدننى
أكثر ا ي حيائا  ،ع ا م اس د ل العال،مة هبنا عدنى أ ،ن منا تنراه منن الثالثنة إأ العانرق مث ااقطنع

حي

( .) 5

__________________
( )1مج « ف »  :أي.
( )2اةا هى .11 : 1
( )3ما بن القوسن ليحم مج « ف ».
( )4ال هااب  ، 454 / 151 : 1الوسائي  211 : 2أبواب ا ي
( )5اةا هى .11 : 1
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ب  12ف .1

عم عدنى بعن ا ح منا ت ند ان م كالمنه كمنا ذكنروه مج حاشنية ال هنااب ع خيدنو منن ،مني
نلخران سند،مه هللا عدنى العال،منة ب قندار ذكنر ا ندامل
عدى ما أظانه ا ن  ،عاعنااض بعن حم ،ققنا اة ،
عدى ما مج ال هااب ( .)1له عجه.
إذا عرفت هاا فاعدم أ ،ن اىلصحاب د اخ دفوا مج أن الثالثة هي اااع تواليها أل اكفنا كومنا
() 3
مج دة العارق  ،فاةاقول عن الاني نو ن  ،أحندمها  :اشنااع ال نواج ( ، )2عإلينه ذهنب اعنة
 ،عال يهما  :عدل ا شااع  ،عهو ماقول عن الاهااة عابن الرباج (.)4
الامة بيقنن  ،فنال اسنقط
عالعال،مة مج اةخ دف اخ ار ال واج  ،عاح ج عديه أب ،ن الدالق الب ة مج ،
أم ننر شننرعا  ،ن

ال كديننف هبننا إ  ،م ننع تنني ،قن السننبب  ،ع اق ننن بثبوتننه ها ننا  ،عىل ،ن تقنندار ا نني
معقول فيقف عدى مورت الارع  ،عي اثبت مج اة فر (.)5
ع د ماى شنيخاا مج ا سن د ل عدنى مناهج العال،منة مج ا سن د ل هبناا الاحنو نائالإ  :إ ،نه
اقن مع ا فاء ال واج (.)6
عمج ظننري القاصننر أ ن،نه ا وجننه عدننى ا سن د ل أن ثبننوت العبنناتق بيقننن إن كننان مننع عجننوت صننفة
الدل اةاكور مج اىلخبار اةع ربق أن اةرأق تا الدالق مع عجوتها  ،فظاهر الدفع.

__________________
( )1كالاي البهائا مج ا بي اة ن .41 :
( )2قده عاه مج اةخ دف  ، 112 : 1عهو مج اجلمي عالعقوت  163 :عاةبسوع .42 : 1
( )3ماهم اققق مج الارائع  21 : 1عالاهيد مج الدرع  10 : 1عصاحب اةدار .327 : 1
( )4قده عاهما مج اةخ دف  113 : 1عهو مج الاهااة  26 :عاةهاب .34 : 1
( )5اةخ دف .113 : 1
( )6اةدار .327 : 1
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ع نند صن ،نرف بننه العال،مننة عشننيخاا ( 7 )1مج اةب دئننة  ،حيننمل ذهبننا إأ أ ،مننا ت حنني ،بر ا ننه مننن تعن
 « :فإذا كان لددل حرارق عتفع عسوات فد دع الدالق ».
ا ظار ثالثة ،أايل  ،لعمول وله
أي
ال شنيخاا  :عاانهد لنه صنحيحة مادنور بنن حناكل  ،عنن أيب عبند هللا
نال ، « :

سنناعة رأت النندل فهننا تفطننر الدننائمة » عهنناه كمننا تننر تنندل عدننى أ ،ن ثبننوت العبنناتق بيقننن  ،ن
معدول.
عإن أرات مع عدل صفة الدل فال راب مج ا فاء القول فيه.
عم كات شيخاا مج ا س د ل أ ،ن اة بناتر منن نوهلم  :أتىن ا ني ثالثنة .ال نواج ( ، )2عهناا

خيدننو مننن عجننه عإن أمكننن أن اقننال  :إ ،مننم ننالوا أايناإ  :عأكثننره عاننرق  ،ع اع ننرب ال نواج طعناإ ،
عالفر بن الثالثة عالعارق  ،عااح  ،إ  ،أبن اقال  :إ ،ن العارق خرجت ابع اع.
،أما اس د ل العال،مة أب ،ن تقدار ا ي  ،إأ آخره  ،فالاي ا وجنه عدينه ،ن حم ناج إأ البينان ،

أي بيان له من الاارع؟.
إذ اة واج ،
عااقي عن الاي أ ،ه اح ج لعندل اع بنار ال نواج ابلرعاانة اةناكورق هانا عنن دمحم بنن مسندم عدنى منا
مج ال هننااب مننن اةننك ( ، )3عهننو  « :إذا رأت اة نرأق النندل بنني عاننرق ،أايل فهننو مننن ا ييننة اىلُعأ ،
عإن كان بعد العارق فهو من ا يية اةس قبدة ».
عأُجيب عنن الرعاانة  :أب ،ن مق يناها أ ،ن منا تنراه مج العانرق فهنو منن ا يينة اىلُعأ  ،ع نزاع فينه
 ،لكن بد من حتقق ا ي أع (.)4
__________________
( )1اةخ دف  ، 111 : 1اةدار .321 : 1
( )2اةدار .327 : 1
( )3اةدار .327 : 1
( )4اةدار .327 : 1
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( ع نند اق ننال إ ،ن مج اجل نواب ،م نالإ ) ( )1ىل ،ن الرعاا ننة إذا س ند،م ت ل ه ننا عد ننى أن م ننا ت نراه مج د ننة
العارق فهو حي بااء عدى أ ،ن مع الرعااة هاا  ،فكنالل الاني لنه عجنه  ،ىل ،ن منن أفنراته أن تنر
ثالثننة مج دننة عاننرق  ،علننو ددننت الرعااننة عدننى أ ،ن الثالثننة حتققننت ابل نواج مث مننا تنراه بعنند ذلن إأ

العاننرق فهننو مننن ا ييننة اىلُعأ  ،ي ا ن م م نرات الانني  ،إ  ،أ ،ن تننرجيح هنناا اةع ن مننن أاننن؟ عالانني
اكفيننه اعطننال مج ا س ن د ل  ،إ  ،عدننى ا ح مننال النناي ن ،دمااه  ،فننإ ،ن ا س ن د ل هبننا ح منني ،
كما خيفى عدى اة ،لمي.
عاىلعأ مج اجلنواب أ ،ن اقننال  :إن الظنناهر مننن الرعااننة حدننول الثالثننة اة واليننة جمننرت عجننوت النندل
بدفة ا ي .
ع د ااا ا مج هاا  :أب ،ن ال واج كيف اعدم من الرعااة؟
عجينناب  :أب ،ن ولننه  :فهننو مننن ا عأ .ااننعر بننه  ،إ  ،أن اقننال  :إ ،ن القائنني بعنندل ال نواج جين ،نوك

كون الثالثة مج دة مخسة  ،عحيائا ا حقق ا يية اىلُعأ  ،فدي ،لمي.
عالعال،مننة قنني ا س ن د ل لدانني برعااننة مرسنندة رعاهننا اننو حم عننن بع ن رجالننه ( .)2ع أر مج
ذكرها مع اعرسال فائدق.
ننال مج شننرف اعرشننات  :ععدننى هنناا القننول اعننين عنندل اع بننار
عننم ااب ننا أن اعدننم أن جن ،دي

،ن  ،فنإذا رأت الندل اومناإ عا قطنع فنإن
اىلعل عاخلامحم عالعاشر  ،فالثالثة حني
ال واج لو رأت ،
كان ا محم القطانة عجنب ال سني  ،ىل ،نه إن كنان حييناإ فقند عجنب ال سني لدحكنم أب ،ن ،أايل الاقناء
طهر  ،عإن ي اكن حيياإ فهو اس حااة  ،عال امحم ماها اوجب ال سي ،
__________________
( )1ما بن القوسن ليحم مج « ف ».
( )2اةخ دف .113 : 1
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عإن ي ا مسننها عجننب الواننوء خاصننة ح مننال كو ننه اس حااننة  ،فننإن رأتننه من ،نرق ال يننة اومننا مننثالإ
اىلعل ح نني  ،عتب ن ،نن بط ننالن م ننا فعد ننت
عا قط ننع فك ننال  ،ف ننإذا رأت ننه اللث ننة مج العا ننرق ثب ننت أن ،
ابلواوء  ،إذ د ثبت أ ،ن الدل حي اوجب ا قطاعه ال سي ( .)2ا هى.

() 1

عمج ظننري القاصننر أ ،ن هنناا الكننالل مننن جن ،دي إلنزال لدانني عمننن اقننول مبقال ننه  ،مننن حيننمل
إ ،ن القائدن بعدل ال واج ادزمهم أن ا حقق الفر بن أ ي ا ي عأكثنره مج صنورق ر انة الندل أعل
اننول عاخلننامحم عالعاشننر إذا كننان اجلميننع حييننا  ،علننو كننان الثالثننة فقننط هننا ا نني لننزل اعشننكال
النناي ذكننره  ( ،أ ،ن ) ( )3القائنني ب ننه معننا مبننا ذكننره  ،ف ننإ ،ن اع نناع م ن ،دعى عدننى أ ،ن الطه ننر
اكون أ ي من عارق ،أايل.
عصن ،نرف اعننة مننن اىلصننحاب منناهم اققننق مج اةع ننرب ( )4عالعال،مننة مج اةا هننى  :أب ،ن اةنرأق لننو رأت
ثالثة مث رأت العاشر كان اجلميع حييا (.)5

نلخران  ،عتبعنه شنيخاا عدنى جن ،دي  :منن أ ،ن
عمن هاا اعدنم أ ،ن منا اعناض بنه بعن اة ،
مق يى كالمه أ ،ن ،أايل الاقاء اة خد،دة بن ،أايل ر اة الندل اكنون طهنراإ  ،عهنو خنال اع ناع (.)6
عجه له بعد ما دااه ، ،ااة اىلمر أ ،ن ول ج ،دي اوهم ذل .
() 0
ع ،أما ما د ا خيي من عدل حتقق اىل ي .فيدفعه أ ،ن الاي عمن معه

__________________

( )1ليست مج « ف ».
( )2رعض اجلاان .63 :
( )3بدل ما بن القوسن مج « ت »  :إذ.
( )4اةع رب .273 : 1
( )5اةا هى .11 : 1
( )6اةدار .321 : 1
( )0راجع ص .215
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عن عدل ال واج  ،بي إ ،ن ال واج ليحم بارع  ،فاىل ي عادهم ا حقق مع ال نواج ععدمنه
اقولون ب ،
 ،عاعل نزال مننن ج ن ،دي هلننم أن خيرج نوا عاننه أب ننه حكننم اب نني إ  ،ب مننال العاننرق  ،عفيهننا
حكم اب ي بي حكم أبفعال اةس حااة أع  ،ذل .
مث د ا وجه عدى ج ،دي أ ،ن وله  :عإن ي ا مسها عجب الواوء خاصنة .حمني نمل  ،ىل ،ن
اع ننرب فيننه الكثننرق فاح مالننه موجننوت  ،عإذا عجننب ال سنني مننع الكثننرق عجننب مننع القدننة ،
ا نني
عالفر  ،ظاهر الوجه  ،عابجلمدة فالكالل حمي إهبال إ  ،أ ،ن مقدوته ما مسع ه عدى ما أظن.
إذا عرفنت هنناا فنناعدم أ ،ن لألصنحاب خالفناإ عدننى القنول ابل نواج  ،عاىلكثننر عدنى ا ك فنناء بر اننة

اىلايل الثالثة ع اإ ما عمالإ ابلعمول (.)1
الدل مج كي اول من ،
اىلايل الثالثة ( .)2عذهب بع إأ اع بار حدوله مج أعل الينول
وق ل  :اااع اتداله مج جمموع ،
أي جزء كان من الوسط ( .)3عي أ ف عدى أتل،ة القولن.
،
اىلعل عآخر ا خر عمج ،

بقا مج اةقال شاء  ،عهو أ ،ن ما أعرتوه عدى العال،مة عشنيخاا منن جهنة اسن د هلم اةناكور
( )4أب ،ن ما تل عدى اع بار أعصا الدل عكون عجداما موجباإ لنا العبناتق إلزامنا هلنم مبنا ذكنرعه منن
اىلخبار مج اةب دئة.
عالاي ع فت عديه من اىلخبار مج ذل ي حيرين ا ن صح ه ،
__________________
( )1اةدار .322 : 1
( )2جامع اةقاصد .210 : 1
( )3فى عاه البُعد مج حبي اة ن .40 :
( )4مج ص .215
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ن ( )1ي أ نف ا ن عدينه  ،عهللا تعناأ أعدنم قيقنة

عصحيح مادور بن حاكل اةاكور منن شنيخاا
ا ال.
اللغة :

نال ابنن اىلثن مج أحكننال اىلحكنال  :اقنال  :حاانت اةنرأق عحتي،ينت حتني حيينا عحمااننا
عحمييننا  ،إذا سننال النندل ماهننا مج وبننة معدومننة  ،عإذا اسن مر مننن ،ن وبننة ينني  :اس حييننت فهننا
مس حااة.

() 2

عمن هانا اعدنم أ ،ن ولنه مج حندامل دمحم بنن مسندم اىلخن سنلل ه عنن اةس حاانة كينف تدناع إذا
رأت الدل عإذا رأت الدفرق عكنم تندع الدنالق؟ بكنن أن انرات بنه اةس حاانة ابةعن الناي ذكنره ابنن
اىلث  ،عإن أمكن ال وجيه عدى تقدار إراتق اةس حاانة عهنا منن اسنيي تمهنا م ناعكاإ ،أايل ا ني
باوع من ال قراب  ،لكاه بعيد عن اةسا .
عمج القامو  :اةس حااة من اسيي تمها من ا ي
مج الظاهر.
قال :

بأ علي بأ بوب ب عأ أ

فأما ما وا
ّ
بأ سنا ب عأ أيب عب هللا

__________________
( )1اةدار .321 : 1

بأ

 « :إ ،ن أكثر ما اكون ا ي

( )2مج « رض »  :حمياااإ.
( )3القامو اقيط .341 : 2
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( .)3عهاا اةع  ،مرات منن ا ندامل

ب عأ أ

بأ

بربأ أيب نصربر ب عربأ عبرب هللا

مثان عأتىن ما اكون ثالثة ».

فه ا امم ال ينايف ما ق منا مأ األخبا ب ن اع الطا فة على خالفه ب وأ ّ أ ،اً مأ أصحابنا أل يعت
يف أقصى م ّ ّأايم اب ض أقل مأ عخر ّأايم ب ولو سلّم جلا أ حنمله على امربرأ وانربت عا ربا نان ربة ّأايم
استح ضت فإ أوثر ما جي عل ها أ عرتس الصال ّأايم عا ربا ووربي نان ربة ّأايم علربى مربا بّنربا يف وترباب
ي األ،كام (.)1

النن

عااح ارتياب فيه.
املنت :

مننا ذكننره الانني فيننه مج ،ااننة ال كد،ننف بسننبب البعنند عننن ظنناهر ا نندامل  ،عأظن ،نن أ ،ن اىل ننرب إأ
 « :إ ،ن أكثننر مننا اكننون ا نني » إأ
مدلولننه إراتق  :أكثننر عنناتات الاسنناء الثما يننة  ،فقولننه
آخره  ،ارات به أ ،ن ،الب العاتات مثا ية ،أايل  ،عهو كال .
مث إ ،ن ول الاي  :فإ ،ن أكثر منا جينب عديهنا أن تنا الدنالق ،أايل عاتهتنا  ،إأ آخنره  ،خيدنو
مننن إ ننال  ،ف ننإ ،ن اةاننهور ك ننون ا قط نناع عدننى العاش ننر اوج ننب كننون اجلمي ننع حيي ناإ عإن ك ننان مج
اس فاتق هاا ا كم من اىلخبار ظر.

عبكن توجيه كنالل الاني أب ،ن منراته أ ،ن عجنوب النا
تبن بطالن ما فعدت من
عدى العاشر ،

__________________
( )1ال هااب  ، 457 / 150 : 1الوسائي  210 : 2أبواب ا ي
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ا حقنق إ  ،مج الثما ينة لكنن إذا ا قطنع

ب  17ف .14

العبنناتق  ،ع ،أمننا ،أايل ا سن ظهار فننال ااننكي ا ننال فيهننا  ،فننإ ،ن جنواك تننر العبنناتق أايل ا س ن ظهار
ااامج وله  :جيب عديها أن تا ،أايل عاتهتا  ،كما خيفى.
قال :

أقل الطهر
ابب ّ
أخ ا الخ

العالء ب عأ

عأ أ

بأ

ب عأ أب ه ب عربأ الصربفا ب عربأ أ رب بربأ

بأ منلم ب عأ أيب جعفر

ب عربأ صربفوا ب عربأ

أقل مأ عخر ّأايم ( )1ب فمربا ا
قال  « :ال يكو القرء ّ

أقل ما يكو عخر مأ ،اب عطهر إى أ عرجم ال م ».
النن
ارتياب فيه.
املنت :

خيد ننو م ننن إ ننال ابلاظ ننر إأ تركي ننب لفظ ننه  ،عخيط ننر مج الب ننال أ ،ن ول ننه  « :فم ننا كات » ك ننالل
مس ن ل ف مج اجلمدننة  ،عاةع ن أ ،ن مننا كات عننن اىل نني مننن عاننرق أ نني مننا اكننون عاننرق  ،ىل ،ن مراتننب
أ ،ن أ دها عارق.
فبن
الزايتق عن اىل ي من عارق كث ق ،
 « :فمنا كات » اة بناتر
عمج كالل بع حم ،ققا اةعاصران سند،مه هللا منا هناه صنورته  :ولنه

ماه إراتق أ ،ه اكون أ ي من عارق فداعداإ ،
__________________
( )1ليست مج ا س بدار .452 / 131 : 1
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فدعي ال قدار  :فالقرء ما كات  ،عدنى أن اكنون الفناء فدنيحة ،
ع خيدو من إشكال سب اةع ، ،
 « :أ ني منا اكنون عانرق » إأ
أي إذا كان كال فالقرء ما كات عدى أ ي منن عانرق  ،ع ولنه
لد وانيح عتفنع منا عسناه ا نوهم منن أ ،ن اةنرات ابلقنرء اةعن ا خنر  ،علفن
آخره لعده إ ،نا ذكنره
اكون اتمة  ،ععارق ابلرفع خرب ( .)1ا هى .ع خيفى عدي حقيقة ا ال.
اللغة :

ال مج الاهااة  :فيه « اتعا الدالق ،أايل أ رائن » ع ند تك ،نررت هناه الدفظنة مج ا ندامل مفنرتق

عجمموعنة  ،عاةفنرتق بفن ح القنا  ،عامنع عدننى أ نراء ع نرعء  ،عهننو منن اىلاندات اقننع عدنى الطهننر ،
عإلي ننه ذه ننب الا ننافعا عأه نني ا نناك  ،ععد ننى ا نني  ،عإلي ننه ذه ننب أب ننو حايف ننة عأه نني العن نرا ،
عاىلصي مج القرء الو ت اةعدول  ،فدال ع نع عدنى الين ،دان ىل ،ن لكني ماهمنا ع ناإ  ،عأ نرأت اةنرأق :
إذا حاات عإذا طهرت (.)2
قال :

فأما ما وا ابناب بأ سع ب عأ ابأ أيب عمري ب عأ يونس ابأ يعقوب ب قربال  :قلربت أليب عبرب هللا
ّ
املرأ عرجم ال م ةالةة ّأايم أو أ بعة قال  « :ع ع الصال » قلت  :فإةّا عرجم الطهر ةالةة ّأايم أو أ بعة

ّأايم قال  « :عصلي » قلت  :فإةّا عرجم ال م ةالةة ّأايم أو أ بعة

__________________
( )1الاي البهائا مج ا بي اة ن .41 :
( )2الاهااة بن اىلث .32 : 4
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[ ّأايم ] ( )1قال  « :ع ع الصال » قلربت  :فإةربا عربرجم الطهربر ةالةربة ّأايم أو أ بعربة [ أايم ] ( )2قربال « :

عصلي » قلت  :فإةّا عرجم ال م ةالةة ّأايم أو أ بعة [ أايم ] ( )3قال  « :ع ع الصال ب عصن ما ب نها وبرباب

شهر فإ انقط عنها ب وإالّ فهي نألة املنتحاضة ».
وما وا سع بأ عب هللا ب عأ النن ي بأ

البأا ب عأ يونس بربأ يعقربوب ب عربأ أيب بصربري قربال :

عربأ املربرأ عربرجم الرب م مخنربربة ّأايم والطهربر مخنربة ّأايم وعربربرجم الرب م أ بعربة ّأايم والطهربربر
سربألت أاب عبرب هللا
عصل وإ أت الطهر صربلّت مربا ب نهمربا وبرباب ةالةرباب يومرباً ب فربإنا صّربت
ستة أايم ب فقال  « :إ أت ال م أل نّ

ةالةو يومرباً فربرأت الرب م مرباً صربب باً ( )4اغتنربلت واسربتثفرت ( )5وا،تخربت ابلكرسربف يف وقربت وربل صربال ب

ضأت ».
فإنا أت صفر عو ّ

فالوجه يف و يأ امم يأ أ حنملهما على امرأ اختلطت عا ا يف اب ض وعغ ّربريت عربأ أوقا ربا وورب لك

ّأايم أقرا ها واشربتبه عل هربا صربفة الرب م فربال ( )6ا مينز هلنا تل ا ني

منن ،ن ه  ،فإ ،نه إذا كنان كنال ففرانها إذا

رأت النندل أن تننا الدننالق  ،عإذا رأت الطهننر صند،ت إأ أن تعننر عاتهتننا  ،عح منني أن اكننون هنناا حكننم امنرأق
مس حااة اخ دطت عديها ،أايل ا ي  ،عت  ،ت عاتهتا  ،عاس مر هبا الدل عتا به ( )7صفة الدل

__________________
( )1أثب ااه من ا س بدار .453 / 131 : 1
( )2أثب ااه من ا س بدار .453 / 131 : 1
( )3أثب ااه من ا س بدار .453 / 131 : 1
( )4مج ا س بدار  : 454 / 132 : 1صبياإ.

( )5مج ا س بدار  : 454 / 132 : 1اس افرت.
( )6مج ا س بدار  : 454 / 132 : 1ع .
( )0مج « رض » ع « ت »  :عاش بهت  ،عمج « ف »  :عسهت .عما أثب ااه من اعس بدار .454 / 132 : 1
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فرتجم ما يخبه م ابرب ض ةالةربة [ أايم أو ] ( )1أ بعربة ّأايم ب وعربرجم مربا يخرببه م االستحاضربة مثربل نلربك ب وأل

يتحصل هلا العلم بوا ،منهما ب فإ ّ فرضها أ عرتس الصال ول ما أت ما يخبه م اب ض ب وعصلّي ول

ما أت ما يخبه م االستحاضربة إى شربهر ب وععمربل بعرب نلربك مربا ععملربه املنتحاضربة ب ويكربو قولربه  :أت

عمربربا يخربرببه م االستحاضربربة أل االستحاضربربة حبكربربم الطهربربر ب وألجربربل
الطهربربر ةالةربربة أايم أو أ بعربربة ّأايم .عبربربا ّ

نلك قال يف امم  « :ععمل ما ععمله ( )2املنتحاضة » ونلك ال يكو إالّ م استمرا ال م ب وق
على نلك امم ال ي أو

والننّة ف ه (.)3

يف وتابنا الكبري عأ غربري وا،رب سربألوا أاب عبرب هللا

ل

عربأ ابرب ض

النن

() 4
نص أبيب عبنند هللا
يف ّ
األول  :موثننق بيننو حم ( بننن اعقننوب ) فننإ ،ن الا اشننا ننال  :إ ن،نه كننان أخن ،
نوأ
 ،عم ننات ابةداا ننة مج ،أايل الرا ننا
 ،عك ننان ا و،ك نني ىليب ا س ننن
عأيب ا س ننن
فن ،
أمره  ،عكان احظي،ا عادهم موث،قاإ  ،ع د ال بعبد هللا عرجع (.)5

عالاي أاياإ مج ك اب الرجال ذكره مج رجال الكاظم

عأ ،ه ثقة (.)6

__________________
( )1ما بن أثب ااه من اعس بدار .454 / 132 : 1
( )2مج الاس  :تعمي  ،عما أثب ااه من اعس بدار .454 / 132 : 1
( )3ال هااب  ، 1113 / 311 : 1الوسائي  211 : 2أبواب ا ي ب  5ف .1
( )4ما بن القوسن ليحم مج « ف ».
( )5رجال الا اشا  ، 1270 / 446 :ب فاعت اس .
( )6رجال الطوسا .4 / 363 :
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عابن اببواه مج أسا يد الفقيه ذكر أ ،ه فطحا عي ااكر الرجوع (.)1
عرمبننا حدنني اةعاراننة لقننول الا اشننا ابلرجننوع  ،إ  ،أن حمنني كننالل الدنندع عدننى مننا ينني ،
ععدى كي حال افيد هاا فائدق.
عالعال،مة مج اخلالصة ال  :عرع الكاا أحاتانمل حسناة تندل عدنى حسنن عقيندق هناا الرجني
عالاي أع مد عديه بول رعاا ه (.)2
عهنناا خيدننو مننن ،رابننة ، ،أمننا ،أع إ  :فننأل ،ن اىلخبننار النني رعاه ننا الكا ننا لننيحم فيه ننا حسننن ع
صحيح  ،إ  ،أن اراد  ،اةع اةدطدح عديه.
،ن ظناهر الوجنه ،

وأما اثن رباً  :فنألن بنول رعاا نه منع كو نه فطحي،ناإ تعن ،ن ه كمنا اظهنر مانه
عالرجوع  ،معدول ال ارا  ،ل عدم الرعااة بي أع بعد  ،عهو أعدم مبراته.
وأما الثاا  :ففيه أبو بد  ،ع د تق ،دل القول فيه ( ، )3عالسادي بن دمحم ثقة عاسمى أابن ( )4إ ،

ابلبزاك ي أره مج الرجال.
أن عصفه ،
املنت :

مج اخلنربان خيدننو مننن ،رابننة  ،عظنناهر الدنندع مج الفقيننه العمنني مبيننمون الرعااننة الثا يننة  ،فإ ن،نه
قي م اها مج الك اب.
اىلعل ظاهره أ ،نه فهنم منن النرعاا ن أن الندل كنان اوجند ثالثنة ،أايل أع
عما ذكره الاي مج ال وجيه ،
أربعة مث ااقطع عهكاا  ،عالاي اق ييه آخر
__________________
( )1مايخة الفقيه ( الفقيه .175 : ) 4
( )2خالصة العال،مة .2 / 115 :
( )3راجع ص  14 17عج  1ص .13 ، 02
( )4مج الاس  :باان  ،عما أثب ااه من رجال الا اشا  ، 410 / 110 :عخالصة العال،مة .2 / 12 :
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الرعااة ا عأ من ولنه  « :فنإن ا قطنع عاهنا عإ  ،فهنا مس حاانة » أ ،ن الندل مسن مر  ،عإ ،نا كا نت
تنراه بدننفة تل ا نني ،أايمناإ عبدننفة تل ا س حااننة ،أايمناإ كمننا اق يننيه ال وجيننه الثنناين مننن الانني ،
 :مث تعمنني مننا تعمدننه اةس حااننة ،
عإن أشننكي ال وجيننه الثنناين أايننا أب ،ن الانني فهننم مننن ولننه

اىلايل الي اابه تمها تل ا س حااة.
أ ،ن اةرات مج ،
مر الدل.
عالاي أفهمه أ ،ن اةرات كوما تعمي بعد الثالثن إذا اس ،
عمج اةع رب ال اققق بعند قني كنالل الاني مج هناا الك ناب  :عهناا عاني أب بنه  ،مث نال
 :ع اقننال  :إ ،ن الطهننر اكننون أ نني مننن عاننرق  ،ىل ،و قننول  :هنناا حننق  ،لكننن لننيحم هنناا طه نراإ
عدى اليقن ع حيياإ  ،بي هو تل ما به تعمي فيه اب ح ياع ( .)1ا هى.
ع خيفى عدي أ ،ن وله  :تعمي فيه اب ح ياع .خال مدلول الرعااة.
عمن الع ب أن العال،مة مج اةخ دف بعد قي ول ابن اببواه  ،عأ ،ه مااسب ةنا ذكنره الاني مج

الاهااننة  ،ننال  :عالظنناهر أ ،ن م نرات ابننن اببواننه عالانني أمننا تننر النندل بدننفة تل ا نني أربعننة ،أايل ،
عالطه ننر ال نناي ه ننو الاق نناء مخس ننة  ،عت ننر ت م ننة العا ننرق أع الا ننهر بد ننفة تل ا س حاا ننة  ،فإم ننا
ت حي ،مبا هو صفة تل ا ي ع حمي ذل عدى ظاهره (.)2
مث إ ،نه ذكنر اح ناج الاني عابنن اببوانه ابلنرعاا ن اةبحنو عاهمنا عي اناكر اجلنواب عاهمننا ( ،

فإن كان ) ( )3ذل بااءإ ماه عدى عاي كالمهما ،
__________________

( )1اةع رب .270 : 1
( )2اةخ دف  274 : 1عهو مج الفقيه  ، 54 : 1عالاهااة .24 :
( )3مج « رض »  :فإ ،ن كي.
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فيكننون ال لعانني مج الننرعاا ن أايننا  ،فهننو مبراحنني عننن الننرعاا ن  ،عابجلمدننة فننالكالل مج الننرعاا ن
خيدو من خطر  ،علعي من اعمي ابةوثق مج راحة من تكد،ف ال وجيه.
ع ،أمننا ا نندامل النناي رعاه الانني مج ك ابننه الكبن ( )1فنناىلمر مج ت ل ننه أشننكي مننن ال وجيننه  ،كمننا

اعدمننه مننن راجعننه  ،علننو أ ،ن سنناده ،ن سننديم حيننمل رعاه دمحم بننن عيسننى  ،عننن اننو حم  ،عننن ،ن
عاحد  ،لاقد ه هاا.
عااب ننا أن اعد ننم أ ،ن ظ نناهر اخل ننرب الث نناين حي ننمل ننال في ننه  « :فن نرأت ال نندل ( )2ص ننبيباإ ا ،س نندت
عاس ن ثفرت ( )3عاح اننت ابلكرسننف مج ع ننت كنني صننالق » عجننوب يننع مننا ذكننر ( )4مج ع ننت كنني

صالق  ،عا ال أ ،ن ال سي جيب كال  ،بي ع  ،ه.
عبكننن اجل نواب أب ،ن اخلننرب مج حي،ننز اع ننال  ،عاةبن ،نن  ،ن ه مننن اىلخبننار  ،كمننا أ ،ن ولننه  « :فننإذا
توالت » خيدو من إشكال أاياإ  ،إ  ،أ ،ن اعف الرعااة اسهي اخلطب.
رأت صفرق ،
اللغة :

ننال مج الاهااننة  :مج ا نندامل أ ن،نه أمننر اةس حااننة أن تس ن ثفر  ،هننو أن تانند فخنناها
عتوثِق طرفيها مج شاء
عراية بعد أن حت اا طاا ُ

__________________
( )1ال هااب  ، 1113 / 311 : 1الوسائي  206 : 2أبواب ا ي
( )2مج ا س بدار  454 / 132 : 1كايتق  :تماإ.
( )3مج ا س بدار  : 454 / 132 : 1عاس افرت.
( )4مج « ف » كايتق  :ع.
( )5مج الاهااة  :فرجها.
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ب  3ف .4

() 5

ر ننة

تا ،ده عدى عسطها ف ماع بال سيي الدل  ،ملخوذ من ثنا افر الدابة الاي جعي ( )1حتت ذ بها (.)2
قال :

ابب ما جي على مأ وطئ امرأ ،ا ضا مأ الك ّفا
عربربأ أ رب بربربأ

أخ رب ا الخ رب

ب عربربأ أب ربربه ب عربربأ سربربع ابربربأ عب رب هللا ب عربربأ أ رب بربربأ
ب عأ

ابنأ بأ علي الو ّشاء ب عأ عب هللا ابأ سنا ب عأ ،ف

امرأعه ووي طام ب قال  « :يتص ق ب ينا وينتغفر هللا ععاى ».
وأخ ا أ

بأ عب و ب عأ علربي بربأ

ب عربربأ

عمأ أعربى
بأ منلم ب قال  :سألته ّ

بربأ الربأبري ب عربأ علربي بربأ ابنربأ بربأ فضربال ب عربأ

بربأ

ع نى ب عأ النضر بأ سوي ب عأ حيىي بأ عمرا ابل ب عأ عب هللا بأ منكا ب عأ أيب بصري ب عأ

أيب عب هللا

قال  « :مأ أعى ،ا ضا فعل ه نصف ينا يتص ق به ».

وهب ا االسنا عأ علي بأ ابنأ بأ فضال ب عأ

بأ عب هللا ابربأ ا ب عربأ

بربأ أيب عمربري ب

عأ ّا بأ عثما ب عأ عب هللا بأ علي ابل  :عأ الرجل يق على امرأعه ووي ،ا ض ما عل ه؟ قال
 « :يتص ق على منكاب بق عشعبة ».
عن أدد بن دمحم  ،عن أبيه  ،عن سعد بن عبد هللا  ،عن أدند بنن دمحم  ،عنن صنفوان
وأخ ا الخ
 ،عن أابن  ،عن
__________________
( )1مج الاهااة  :جيعي.
( )2الاهااة بن اىلث  ( 214 : 1ثفر ).
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عربربأ جربربل أعربربى جا يتربربه ووربربي طامرب ب قربربال « :

عبرب الكربربر بربربأ عمربربر وقربربال  :سربربألت أاب عبرب هللا

ين ربربتغفر هللا » ق ربربال عبرب رب الك ربربر ف ربربإ ّ الن ربربا يقول ربربو  :عل ربربه نص ربربف ين ربربا أو ين ربربا ؟ ق ربربال

فل تص ّ ق على عخر مناواب ».
قربربال

() 2

() 1

«:

بربربأ ابنربربأ ( : )3الوجربربه ( )4يف اجلم رب بربرباب و رب األخبربربا أ حنمربربل الربربو ء إنا وربربا يف أول

اب ض يلأمه ينا ب وإنا وربا يف وسربطه نصربف ينربا ب وإنا وربا يف آخربر برب

ينربا ب و ربا وربا ( ق متربه

مق ا الص قة ) ( )5على عخر مناواب ب ومىت عجأ عأ نلك أجأأ الص قة على منكاب ( )6بق شبعه

ب لتال م األخبا .

وال ي ي ل على و ا التفص ل :

مربربا أخ رب ا بربربه ابنربرباب بربربأ عب رب هللا ب عربربأ أ رب بربربأ

ب عربربأ أب ربربه ب عربربأ

( )7بننن حن  ،عننن بع ن

مج كفنارق الطمنمل
أصحابه ( ، )8عن الطيالسا  ،عن أدد بن دمحم  ،عن تاعت بن فر د  ،عن أيب عبد هللا
أ ه  « :ا دد إذا كان مج أعله بدااار  ،عمج أعسطه دف تااار  ،عمج آخره ربع تاانار » دنت  :فنإن ي اكنن
عاده ما اك ،فر؟
__________________
( )1مج ا س بدار  : 451 / 133 : 1فقال أبو عبد هللا.
( )2مج ا س بدار  451 / 133 : 1كايتق  :الاي أبو جعفر.
( )3مج ا س بدار  451 / 133 : 1كايتق :
( )4مج ا س بدار  : 451 / 133 : 1فالوجه.

.

( )5مج « ف » ع « ت »  :يمة مقدار الدد ة  ،عمج « رض »  :مقدار يمة الدد ة  ،عمنا أثب اناه منن ا س بدنار 1
.451 / 133 :
( )6مج ا س بدار  451 / 133 : 1كايتق  :عاحد.
( )0مج ا س بدار  451 / 134 : 1كايتق  :بن أدد.
( )1مج ا س بدار  : 451 / 134 : 1أصحاباا.
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قال  « :فل تص ّ ق على منكاب وا،رب ب وإالّ اسربتغفر هللا وال يعربو ب فربإ ّ االسربتغفا عوبربة وو ّفربا لكربل
مأ أل جي النب ل إى شيء مأ الكفا ».

النن
األول  :د تكرر القول مج رجاله  ، ،أ ،ن ا سن بن عدا الو ،شاء د ع ع لدعال،منة فينه شناء
يف ّ
ي ا ق ن ،دل ذكننره ع أب ابل ابيننه عديننه  ،فنناعدم أ ،ن الا اشننا ننال  :ننال أبننو عمننرع  :اك ن أبيب دمحم
( .) 1
الو ،شاء  ،عهو ابن بات إليا الد مج خزاك من أصحاب الراا

عالعال،مة مج اخلالصة نال  :نال الكانا  :اكن أبيب دمحم الوشناء عهنو ابنن بانت إلينا الدن مج
( .)2ع ال مج ابب إليا  :إ ،ه خ .)3( ،
خ  ،ان من أصحاب الراا
الظن أ ،ن ول العال،مة  :خ  ،ان .تدحيف لف خنزاك مج كنالل الا اشنا  ،إمنا لكو نه ماقنو إ
عمج ،
عننن الكاننا  ،أع أ ن،نه مننن كالمننه  ،عالعال،مننة أخننا كالمننه مننن الا اشننا علسننرعة ( )4الع دننة فعنني مننا
() 5
مدحف فيه مث سر النوهم إأ أن نال مج الينل  :إ ،نه خن ،
فعي  ،أع أ ،ه قده من الكاا عهو ،
() 6
لمي.
 .فدي ،

__________________
( )1رجال الا اشا .17 / 31 :

( )2خالصننة العال،مننة  ، 16 / 41 :إ  ،أ ،ن فيننه  :خ ن  ،مننن أصننحاب الراننا
خ ان.
( )3خالصة العال،مة .2 / 23 :
( )4مج « ف »  :عالسرعة.
( )5مج « رض »  :تدحيف.
( )6خالصة العال،مة .16 / 41 :
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 ،عمج حاشننية الك نناب  :مج سننخة :

مث إ ،ن حفص اةاكور مج الساد ماا بن من هو ثقة ع ،ه (.)1
تكرر أايا القول فيهم مبا ا ين عن اععاتق  ،عح بن عمران ا د ثقة.
والثاا  :رجاله د ،
والثال  :كال .
عالرابننع  :فيننه عبنند الكننرمي بننن عمننرع ( )2مج الاسن النني رأاااهننا  ،عمج ( )3ال هننااب عبنند اةدن بننن
عمرع (.)4
ع ال ( )5شيخاا أا،ده هللا مج فوائده  :عكالمها موجوتان مج الرجال  ،ععبد الكرمي عا فنا .ا هنى.
عالناي مج الا اشننا كمننا ننال أا،نده هللا عفيننه  :أ ن،نه ثقننة ثقننة عكنان عا فيننا ( .)6عكننال مج الكاننا عننن

أشيار ددعاه ( ، )0ع قي مج اخلالصة عن الاي أ ،ه ال ذل أايا (.)1
ع ،أمنا عبند اةدن بنن عمنرع فقند رع الكانا عنن ددعانه  ،عنن اعقنوب بنن ازاند  ،عنن ابننن أيب
إين
عم  ،عن يي بن صاحل  ،عن عبد اةد ابن عمنرع  ،نال  :نال ( )1أبنو عبند هللا
، «:

()17
ىلتعو ل حىت امس،ا تاب،

__________________
( )1هدااة اقدثن .46 :
( )2مج « رض » كايتق  :ع.

» أع ال  « :أتعو لداب،

( )3مج « رض »  :مج.
( )4ال هااب  ، 407 / 164 : 1الوسائي  504 : 2أبواب ا ي
( )5مج « ف »  :ال.
( )6رجال الا اشا .645 / 245 :
( )0رجال الكاا .037 / 610 : 2
( )1خالصة العال،مة .0 / 115 :
( )1مج اةددر كايتق  :ج.
( )17مج اةددر كايتق  :هللا.
( )11رجال الكاا .037 / 610 : 2
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» (.)11

ب  21ف .2

عجل ،دي مج فوائد اخلالصة عدى هاا ا دامل ما هناه صنورته  :السناد صنحيح علكانه اا هنا
() 1
نرجح بسننبب اةنندف  ،فيدحننق اب سننن
إأ اةمنندعف  ،فهننو شننهاتق لافسننه  ( ،عمننع ذلن ) فهننو من ،
لو ما ذكروه ( .)2ا هى.
وق يقال  :إ ،ه لو ما اله لكان أعدى من ا سن  ،عإن أمكن اةاا انة مج ذلن  ،إ  ،أ ،ن اىلمنر
سهي  ،حيمل إن الراعي  ،معدول ا ال.
وامم ربربامس  :في ننه م ننع اعرس ننال الطيالس ننا  ،ع ابع نند أن اك ننون دمحم ب ننن خال نند  ،عه ننو م نناكور مج
مهمنالإ  ،عذكننر أ ،ن النراعي عاننه سننعد بننن عبنند هللا ععدننا بننن
رجننال الانني فننيمن ي اننرع عنناهم

ا سن بن فيال ( ، )3عاةرتبة رابة  ،عمج اخلالصة ي ااكره مج اببه  ،علكن مج تر ة صائد الاهندي
 :دمحم بن خالد حيرين حاله (.)4
مننن ك نناب
ع نند أييت الطيالسننا لدحسننن بننن أيب العر نند  ،عهننو منناكور مج رجننال الكنناظم

الاي مهمال (.)5
عتاعت ب ننن فر نند ه ننو تاعت ب ننن أيب ازا نند  ،كم ننا ص ن ،نرف ب ننه الا نني مج ه نناا الك نناب  ،عه ننو ثق ننة.
عالا اشننا صن ،نرف أبن فر نند اك ن أاب ازا نند ( .)6عالانني مج ك نناب الرج ننال ذك ننره مج رج ننال الد ننات
هباه الدورق  :تاعت بن فر د
__________________
( )1ما بن القوسن ليحم مج « رض ».
( )2حواشا الاهيد الثاين عدى اخلالصة  ( 26 :طوع ).
( )3رجال الطوسا .11 / 413 :
( )4خالصة العال،مة .1 / 237 :
( )5رجال الطوسا .22 / 341 :
( )6رجال الا اشا .411 / 151 :
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أبو ازاد ( .)1عابن تاعت ال  :إ ،ن تاعت اك أاب كاد عفر د أاب ازاد (.)2
وابجلملة  :فاىلسا يد كد،ها  ،سديمة.
املنت :

مج اىلخب ننار اة نناكورق ،ن ن الراب ننع عاخل ننامحم كم ننا ت ننر تي ن ،نمن ال نندااار عالاد ننف عالد نند ة عد ننى
مسكن بقدر شبعه.
[ عالراب ننع ] ( : )3تي ن ،نمن ف ننا الاد ننف عال نندااار عاىلم ننر ابلد نند ة عد ننى عا ننرق مس نناكن  ،عه ننو

فإمننا أن حمنني عدنى ا سن حباب مج اجلميننع كمننا نند
كالدنراح مج عنندل عجننوب النندااار عالادننف ، ،
اس فات منن اىلخبنار حينمل ي ا ع ،نن اةقندار  ،عاكنون اةافنا مج الرابنع ال عنن  ،أع حمني عدنى ال قينة
مننا تل عدننى النندااار عالادننف  ،فقنند صن ،نرف بعن العامننة مبننا هنناه صننورته  :عاسن حب ةننن عط ن مج
ا ني عاةناإ اب ننال عال حنرمي أن ا دن ،د بندااار خنالص إن كننان مج أعلنه ع ،وتننه  ،ع دنف تااننار إن

كان مج اعفه (.)4
عرمبننا كننان مج ننول ال نراعي مج ا نندامل الرابننع  :إ ،ن الاننا اقولننون  ،إأ آخننره  ،إشننارق إأ أهنني
اخلال .
،أمننا مننا الننه الانني مج اجلمننع  :مننن الربننع تااننار .ففيننه أ ن،نه ي ا قنندل مننا انندل عدننى الربننع  ،عكل ن،نه
اع مد عدى اخلرب ا يت  ،ع خيفى عدي ا ال.
تيماه اخلرب الرابع من
فإ قلت  :الاي إ ،ا ذكر الربع تااار ةا ،

__________________
( )1رجال الطوسا .4 / 111 :
( )2رجال ابن تاعت .512 / 11 :
( )3بدل ما بن اةعقوفن مج الاس  :عاخلامحم  ،عالظاهر ما أثب ااه.
( )4ا ظر ا موع .351 : 2
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الدد ة عدى عارق مساكن ظا،اإ ماه أ ،ن الربع يم ه تفا بال  ،كمنا اابنه عدينه ولنه  :عرمبنا كا نت
يمة مقدار الدد ة.
قلربربت  :كننالل الانني خيدننو مننن إ ننال  ،إذ ي اعدننم عننوته إأ منناذا ( ، )1فيح منني أن اعننوت إأ
ا مننوع مننن النندااار أع الادننف أع الربننع  ،عاةنرات أ ،ن الدنند ة عدننى عاننرق ت ح ،قننق مج بعن اىلحيننان
( )2بكي ما ذكر  ،عح مني أن اعنوت إأ الربنع  ،ع رانب أ ،نه منن البُعند مبكنان  ،سني،ما ع ولنه  :عمنىت
ع ننز عننن ذل ن  .االئمننه  ،إذ لننو عننات إأ الربننع ادن اةع ن  :مننىت ع ننز عننن هنناا القنندر أج نزأه
الدد ة عدى مسكن .عأ ت خب مبا فيه.
مث إ ،ن اخلننرب النناي اس ن دل بننه ( انندل عدننى أ ،ن الدنند ة عدننى مسننكن بعنند الع ننز عننن اةنناكور
يعه  ،في ا،د عدل العوت إأ الربع  ،عا اصي أ ،ن ا دامل اةس دل به ) ] ( )3حم مي ( )4ىلن ارات بنه
أ ،ن من ع ز عن [ الدااار ( )5ا د ،د عدى مسكن  ،عمن ع ز عن الادنف كنال  ،عمنن ع نز

عننن الربننع كننال  ،علننو فننرض اج منناع الثالثننة عدننى الفاعنني فإشننكال  ، ،ن أ ،ن عنندل صننحة الرعااننة
،فننف اعشننكال  ،عإ ،ننا ذكننرو مننا ذكننروه لننيعدم أن كننالل الانني ،ن عا ب حقيننق ا ننال  ،ع فيننه
كمننال اجلمننع بننن اىلخبننار  ،علننو يني اب سن حباب سننهي اخلطننب  ،عسننيليت مننن اىلخبننار مننا ا انند
ذل .
عمج اةع ننرب بعنند أن ذك ننر اىلخبننار  :ع باعا ننا اننعف طراقه ننا عننن تازاده ننا عدننى ا س ن حباب ،
تفا اىلصحاب عدى اخ داصها ابةددحة
__________________
( )1مج « ف »  :إذا.
( )2مج « ف »  :اىلخبار.
( )3ما بن القوسن ليحم مج « رض ».
( )4مج « ف »  :حممي.
( )5مج الاس  :الدرهم .عالظاهر ما أثب ااه.
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الراجحة ،إما عجوابإ أع ( )1اس حباابإ  ،فاحن ابل حقيق عنامدون ابع ناع ابلرعاانة ( .)2عهناا الكنالل
كما تر  ،مفيد بعد الاتاد بن ا س حباب عالوجوب.
عااقي عن السيد اةرتيى مج ا دنار أ ،نه نال  :بكنن أن اكنون الوجنه مج ترتينب هناه الك ،فنارق

ما ،قة عديه مج تركنه اجلمناع ( )3لقنرب عهنده ف دظنت ك ،فارتنه  ،عالنواط
أ ،ن الواط مج أعل ا ي
مج آخره ما ،ق ه شدادق ل طاعل عهده فك ،فارته أ قص  ،عك ،فارق الواطا مج دفه م وسطة (.)4
ع قي عن الراع دي القول ( )5ابل فديي ابةيطر ع ،ه عالااب ع ،ه ( ، )6ع عدم عجهه.
اىلعل عالوسننط عا خننر خي دننف سننب عنناتق اة نرأق  ،فنناىلعل لنناات
عذكننر بع ن اة ن ،
نلخران أ ،ن ،
اىلعل  ،علنناات اىلربعننة هننو مننع ثدننمل الثنناين  ،علنناات اخلمسننة هننو مننع ثدثيننه  ،علنناات
الثالثننة اليننول ،
الس،ة اليومان اىلع ن  ،ععدى هاا القيا الوسط عاىلخ (.)0
ع قي مج اةخ دف عن سالر و ( ، )1عااح الوجه.
يي  :عالدااار  :اةثقال اخلالص من الاهب اةيرعب  ،ع يم ه عارق
__________________
( )1مج اةع رب  : 232 : 1عإما.
( )2اةع رب .232 : 1
( )3مج « رض »  :لد ماع.
( )4قده عاه مج اةدار  354 : 1عهو مج ا دار .34 :
( )5مج « رض »  :أ ،ه ال.
( )6قده عاه مج الاكر .201 : 1
( )0اةدار .354 : 1
( )1اةخ دف  111 : 1عهو مج اةراسم .44 :
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تراهنم  ،عجننزل العال،مننة  :بعندل إجنزاء القيمننة  ،عمدنر هنناه الك ،فننارق مدنر  ،هننا ( .)1عهللا أعدننم
اب ال.
عشنْبن اعةٌ
اللغربربة  :الان ْنبع ابلفن ح عكعِااننب ان ،د اجلننوع  ،عالان ْنبع ابلكسننر عكعِااننب اسننم مننا أشنبان اع ُ ،
مرق  ،اله مج القامو (.)2
من طعال ابليم در ما اُ ْاباع به ،
قال :

بربأ

بربأ ع نربى ب عربأ صربفوا ب عربأ عرب

ابربأ القاسربم قربال  :سربألت أاب عبرب هللا

فأما ما وا أ
ّ
() 3
عأ الرجل ( وق على ) امرأعه ووي طام ب قال  « :ال يلتمس بع

( )4نلك فق ةى هللا ععاى

أ يقرهبا » قلت  :فإ فعل عل ه ( )5و ّفا ؟ قال  « :ال أعلم ف ه ش ئاً ينتغفر هللا ».
وما وا علي بأ ابنأ بأ فضال ب عأ بأ ابنأ ب عأ أب ه ب عأ أيب لة ب عأ ل رب املربرا ي

قال  :سألت أاب عب هللا

عن ع وع الرجي عدى امرأته عها طاممل خطل؟ ال  « :ليحم عدينه شناء ع ند

عدى ربه ».
__________________
( )1ال به مج اةدار  ، 355 : 1عهو مج اةا هى  110 : 1عال حرار .15 : 1
( )2القامو اقيط  ( 44 : 3شبع ).
( )3مج ا س بدار  : 467 / 134 : 1عا ع.
( )4مج ا س بدار  : 467 / 134 : 1فعي.
( )5مج ا س بدار  : 467 / 134 : 1أعديه.
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عنربربه ب عربربأ أ رب بربربأ ابنربربأ ب عربربأ أب ربربه ب عربربأ ربربا بربربأ ع نربربى ب عربربأ ،ريربربأ ب عربربأ ا ب عربربأ أ،رب ا
قال  :سألته عأ ابا ض أيع ها وجها؟ قال  « :ل س عل ه شيء ينتغفر هللا وال يعو ».

فالوجه يف و األخبا أ حنملها على أنّه إنا أل يعلم الرجل مأ ،اهلا أةّا وانت ،ا ضرباً أل يلأمربه شربيء

فأما م علمه ب لك فإنّه يلأمه الك ّفا ،ن ( )1ما ذكروه  ،عليحم ىلحد أن اقول  :بكن هاا ال لعاي
ب ّ
 « :اس فر ربه ،ا فعي » ع أ ،ه « عدى
ىل ،ه لو كا ت هاه اىلخبار حممولة عدى حال الاسيان ةا ال
نمل عدنى ا سن فار منن حينمل إ ،نه ف ،نرع مج السن ال عنن
ربه » ىل ،ه ب اع إطال القول عدينه أب نه عدنى ع ا ،
() 2
حاهلا عهي ها طاممل أل ؟ مع عدمه ،أما لو كا ت طامثاإ رل عدينه عط هنا  ،فبهناا ال فنراط اكنون عاصنياإ
عجيب ( )3ا س فار  ،عالاي اكاف عن هاا ال لعاي خرب ليمل اةراتي اة قندل ( )4ذكنره نال  :سنللت أاب عبند
عننن ع ننوع الرجنني عدننى امرأتننه عهننا طامننمل خطنناءإ  ،فقي،نند الس ن ال أب ،ن موا ع ننه هلننا كا ننت ( )5خطنناءإ ،
هللا
 « :ليحم عديه شاء ع د عدى ربه ».
فلجابه

النن
األول  :ليحم فيه ارتياب.
يف ّ

__________________
( )1مج « رض »  :حيمل.
( )2مج الاس  :هبا  ،عما أثب ااه من ا س بدار .462 / 134 : 1
( )3مج ا س بدار  462 / 134 : 1كايتق  :عديه.
( )4مج ا س بدار  : 462 / 134 : 1اةقدل.
( )5ليست مج الاس  ،عما أثب ااه من ا س بدار .462 / 134 : 1

335

والثاا  :فيه الطراق إأ عدا بن ا سن ع د تقدل مراراإ ( ، )1عفيه أبنو يدنة عهنو انعيف  ،عأمنا
دمحم بننن ا سننن فالظنناهر أ ن،ه ابننن فيننال ( عح منني أن اكننون دمحم بننن ا سننن بننن سننعيد  ،ععدننى كنني
حننال فالرجنني اننعيف ) ( )2عاح مننال ثقننة  ،مهننا كننن  ،لكننن افينند كمننا خيفننى  ،عدننى أ ،ننه
بعيد.

والثال  :حال رجاله خيفى بعد ما ،دمااه  ، ،أ ،ن أدد بن ا سن عدى الظاهر ابنن فينال
 ،عح مي أن اكون أدد بن ا سن بن سعيد  ،عهو اعيف.
املنت :
ع ننن العم نند ع،ن ن ه ،
األول  :ظ نناهره العم ننول م ننن حي ننمل ع نندل ا س فد ننال م ننن اعم ننال
يف ّ
 « :أعدنم فينه شنيئا
تل عدى الك ،فارق عدى ا س حباب  ،عاكون ولنه
عحيائا ا ا،د دي ما ،
» ان نرات ب ننه ع نندل العد ننم بوج ننوب ش نناء  ،ع اع نناض  :أب ،ن ف ننا العد ننم با نناء أع ننم م ننن الواج ننب

عاةس حب  ،عمكان اجلواب أب ،ن إثبات ا س حباب لدعارض.
مث إ ،ن اخلننرب نند اس ن فات ماننه أ ،ن الاهننا عننن القننرب ا نرات بننه اجلمنناع  ،في ان،ند مننا الننه العال،مننة كمننا
قدااه عاه سابقا .عفيه  :أ ،ه ما ع من إراتق الاهنا عنن القنرب الانامي لد مناع ع،ن ه  ،فدي لم ،ني.

،أما دي الاي فال خيفى ما فيه ابلاسبة إأ هاا اخلرب.
وأما امم الثاا  :ففيه ت لة عدى ما اله  ،فيمكن أن اقال  :مي
ّ

__________________
( )1راجع ص  65عج  1ص .147
( )2ما بن القوسن ليحم مج « ف » ع « ت ».
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اةطدق عدى اةقي،د  ،إ  ،أ ،ن ال قييد ابخلطاء من كالل السائي  ،ع ث ه مج تقييند اىلخبنار خيدنو منن
ظر  ،بي الظاهر أ ،ه عجه له  ،ىل ،ن الس ال إذا ع ع عن أحد اىلفنرات افيند ديدناإ  ،عال قرانر
مج مثي هاا حول حوله ال وجيه  ،كما خيفى عدى من أمعن ظره.
من اعمال
عكال القول مج اخلرب الثالمل.
فإ قلت  :اخلرب الثالمل راب أ ،ه افيد العمول بسبب تر ا س فدال من اعمال .
قلت  :اىلمر كما ذكرت  ،إ  ،أ ،ه رمبنا ان ،دعى أ ،نه خينرج عنن بنول ال قييند ب ن العمند  ،لد لنة
اىلخب ننار الس ننابقة عد ننى الك ،ف ننارق  ،ف حم نني عد ننى العم نند عه نناا عد ننى اخلط نناء  ، ،ن أن ا م نني عد ننى
ا س حباب كن  ،فالاجيح ا و ف عدى موجبه.
عما اله الاي خيدو من ظر مج موااع :
األول  :وله  :إ ،و حنمدها عدى أ ،ه إذا ي اعدم الرجي من حاهلا أ ،ما كا ت حائيا.
ّ

فلمنا منع عدمنه
وف ه  :أ ،ن ا مي عدى عدل العدنم ابل حنرمي أ نرب منن الوجنه اةناكور  ،ىل ،ن ولنه ، :
فإ ،ه ادزمه الك ،فارق .ا م عدى اعطال  ،إذ مع اجلهي ابل حرمي خيدو عجوب الك ،فارق من ظر.
الثاا  :وله  :ىل ،ه لو كا ت هاه اىلخبار حممولنة عدنى حنال الاسنيان  ،عجنه لنه فنإ ،ن الاسنيان
ي ا قدل من الاي  ،بي كالمه إ ،ا كان مج عدل العدم بكوما حائياإ  ،عإتراج الاسيان خيدنو منن

ااطراب مج ال وجيه.
الثالرب  :ولننه  :إ ،ن ا سن فار عالعدننيان لكو ننه فن ،نرع مج السن ال  ،فيننه  :أ ،ن السن ال ،ن عاجننب
ليكون تركه تفراطاإ موجباإ لالس فار  ،إ  ،أن اقال  :إ ،ن
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اجلماع ةا كان مارعطاإ بعدل ا ي فال ب ،د من العدنم ابلانرع بدنه  ،فنإذا ي اسنلل فقند ف ،نرع .عفينه
،
 :أ ،ه جيوك أن اكون اجلماع جائزاإ ما ي اعدم اب ي  ،عم لو رب ،إابن ( )1ا ني أمكنن أن اقنال
 :د ننول الظ ننن اب نني فيح نناج إأ الس ن ن ال .عفي ننه م ننا خيف ننى ( عي أ اار حترا ننر اةق ننال مج ك ننالل
اىلصحاب ) (.)2
إذا عرفت هاا فاعدم أ ،ه ابقى مج اةسللة أُمور ب ،د من ال ابيه عديها :
األول  :نند ن ،دماا مج اىلخبننار السننابقة أ ،ن الاهننا عننن اعاقنناب معننارض لننه ، ،ن أن اعاقنناب
ّ
داإ مج اةاع من الندبر  ،إ  ،أن اقنال  :إ ،نه عنال ،
حم مي ىلن ارات به مج القبي أع الدبر  ،فال اكون ،

ىل ،ن الاها عن إجيات ماهي،ة اعاقاب اق يا عدل إجياتها مج فرت  ،في عل إأ العمول.
عمنن هانا اظهنر أ ،ن منا النه بعن حم ،ققنا اةعاصنران ن سند،مه هللا ن  :منن أ ،ن ا ندامل بظناهره اندل
عدننى اةاننع مننن ععء اة نرأق مج تبرهننا .حمنني ننمل أمربربا أوالً  :فننأل ،ن الد لننة إ ،ننا تسن فات عدننى الننوعء مج
مطدقا  ،ع ،أما ال يناإ  :فنأل ،ن ال اناعل لدندبر إ ،نا ان م ابل قرانب الناي ذكنروه  ،عمنع ذلن فينه
ا ي
لمي.
وع مل  ،فدي ،
الثربرباا  :ننال الانني مج ال هننااب بعنند رعااننة عبينند هللا ا د ن الدالننة عدننى أ ن،نه ا د ن ،د عدننى كنني
مسكن بقندر شنبعه  :إذا كا نت يم نه منا ابدنغ الك ،فنارق ( ، )3مث نال  :عالناي اكانف عنن ذلن ،
عذكر رعااة عبد اةد بن عمرع الدالة

__________________
(، )1إابن الااء ابلكسر  :حياه القامو اقيط  ( 116 : 4أبانااهُ ).
( )2بنندل مننا ب ننن القوسننن مج « ف ن »  :عي اأر حتراننر اىلصننحاب  ،عمج « رض »  :عي اأر حتراننر اىلصننحاب اةقننال مج
كالل.
( )3ال هااب  ، 461 / 163 : 1الوسائي  321 : 2أبواب ا ي ب  21ف .5
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عدى الدد ة عدى عارق مسناكن  ،مث نال  :هناا حممنول عدنى أ ،نه إذا كنان النوعء مج آخنر ا ني
 ،ىل ن،نه لننو كننان مج أعلننه أع مج عسننطه ةننا عنندل عننن ك ،فننارق تااننار أع دننف تااننار  ،عةننا كننان آخننر
،
() 1
افيننه عدننى عاننرق مسنناكن أمننره بننال  .ا هننى
ا نني عرأ أ ،ن مننا ادزمننه مننن الك ،فننارق ا عأ أن ،
( .) 2

عأ ت خب أب ،ن هاا الكالل اق يا أن اكون ما ،دمااه مج كالمه هاا  :من أ ،نه جممني  ،ماندفعاإ
أب ،ن م نراته الربننع  ،فهننو مبن ،نن لكالمننه هاننا عدننى تقنندار اع ننال  ،لكننن خيفننى أ ،ن اعا نرات السننابق
وجه عدى كالل ال هااب أاياإ  ،فإ ،ن ت لة الرعااة عدى ما اله مج ،اانة البعند  ،كمنا اعنر أباسنر
ا ،

ظر  ،لكن ماه اعدم أ ،ن ما اله البع  :من عندل إجنزاء القيمنة ( .)3حمني كنالل  ،ع ند تقندل قدنه ،
إ  ،أ ،ن الالن مج الثبوت  ،فياب ا ،مي هاا كده.
( الثالرب  :ااقنني عننن اةرتيننى عابننن إتراننحم تعننو اع نناع عدننى عجننوب الك ،فننارق ( .)4عمج اةع ننرب

ننال  )5( ) :ع ،أمننا اح نناج الانني ععدننم اهلنند ابع نناع فننال عدمننه  ،عكيننف ا ح ،قننق اع نناع فيمننا
ا ح ،ق ننق في ننه اخل ننال  ،عل ننو ننال  :اةخ ننالف معد ننول  ،دا ننا  :عد ننم أ ،ننه ننالف ،ن ن ه  ،عم ننع
ا ح مال ابقى عثو أب ،ن ا ق مج كالمه ( .)6ا هى.
علقائي أن اقول  :إ ،ن م ،دعا اع ناع إذا كنان معدنول العدالنة فاح منال عجنوت نالف ،ن اةعدنول
اوافق العدالة  ،ع د ،اتعى العدل عدل

__________________

( )1ليست مج ال هااب .407 / 164 : 1
( )2ال هااب  ، 407 / 164 : 1الوسائي  320 : 2أبواب ا ي ب  21ف .2
( )3راجع ص .375
( )4قده عاهما مج ا بي اة ن  51 :عهو مج ا دار  34 :عالسرائر .144 : 1
( )5ما بن القوسن ليحم مج « رض ».
( )6اةع رب  237 : 1عهو مج اخلال .225 : 1
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اةير ابع اع  ،بي مثي هاا اوجب القندف مج العندل  ،إذ هنو مج ،نوق اعخبنار عنن العدنم
اةخالف ،
بقننول اةعدننول  ،فكيننف جيننوك عدمننه عديننه ( ، )1عجمننرت ا سن بعات ايننر اب ننال عدننى تقنندار ثبننوت
العدالة.
عاح منال إراتق معن آخنر مننن اع نناع كمنا ظاننه الانهيد مج النناكر ن ( )2اانكي أب ن،نه ادنندح
عثبات ح  ،ية مثده  ،عجمرت ال سداد  ،كا مع ما ذكروه.
عا ح مننال هننو أن ا نرات ابع نناع الاننهرق  ،عأ ننت خب ن أب ،ن هنناا ا ن ،م مج مثنني تعننو الانني
اع اع عاةرتيى اع اع عدى خالفه.
وابجلملربربة  :فننإذا ثبننت اع نناع عدننى عجننه الاقنني ننرب الواحنند فالقائنني اب س ن حباب إن كننان ننرت
ا ح مال الاي اله اققق فاىلمر خيدو من إشكال  ،عم ا م إشكال اققق مج مثني الاني فإ ،نه
قي اع اع كما حكاه النبع عانه ( ، )3منع أ ،ن العال،منة قني عانه مج اةخ دنف القنول اب سن حباب

()4
نرت اع نناع
عالقننول ابلوجننوب  ،مث مننا ن ،دمااه عننن اققننق سننابقاإ نند عرفننت القننول فيننه  ،عماافرتننه لن ،
هاا  ،خفي،ة.

قال :

ابب الرجل ول جيو له و ء املرأ
إنا انقط عنها م اب ض قبل أ عغتنل أم ال؟
أخ ا أ

بأ عب و ب عأ علي بأ

بأ الأبري ب عأ

__________________
( )1مج « ف » كايتق  :ععدى هاا.
( )2ا ظر الاكر .41 : 1
( )3كاققق مج اةع رب  ، 237 : 1عالاهيد مج الاكر .201 : 1
( )4اةخ دف .116 : 1
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علي بأ ابنأ بأ فضال ب قال ، :رب ةين أيربوب بربأ نربو ب عربأ ابنربأ ابربأ بربوب ب عربأ عربالء ب عربأ
بربربأ منربربلم ب عربربأ أيب جعفربربر

قربربال  :املربرأ ينقطرب عنهربا م ابرب ض يف آخربربر ّأايمهربربا ب فقربربال  « :إ

مينها وجها إ شاء قبل أ عغتنل ».
أصاب وجها شب فلتغنل فرجها
ّ
وهب ا االسنا عأ علي بأ ابنأ ( ، )1عن أدد عدمحم ابين ا سن  ،عن أبيهما  ،عن عبد هللا بن بك ،
عن أيب عبد هللا

ال  « :إذا ا قطع الدل عي ت سي فديلهتا كعجها إن شاء ».

النن
تكرر القول مج رجاله سو أ ،نه ااب نا أن اعدنم أن العال،منة مج اخلالصنة نال مج أانوب
مج اخلربان ،
 ،عكنان عكنيال ىليب ا سنن
بن وف  :ثقة  ،له ك نب عرعاايت عمسنائي عنن أيب ا سنن الثالنمل
 ،عظيم اةازلة عادمها  ،ملموو شداد الورع كث العباتق ثقة مج رعاايته (.)2
عأيب دمحم
عهاا ال كرار مج ال وثيق خيدو من ،رابة  ،عالظاهر أ ،ن سنببه كنون العال،منة قني كنالل الاني مج
الفهرسنت عكنالل الا اشنا  ،عي ان فط،ن ل كنرار ال وثينق  ،إ  ،أ ،ن فينه كايتق عنن عبنارق الاني أايناإ ،
عكي هاا من ش ،دق الع دة.
عما اله العال،مة  :من أ ،ن أاوب بن وف عكيني ىليب دمحم .هنو عبنارق الا اشنا  ،عالاني ي اناكره

مج ك اب الرجال مج رجال أيب دمحم

 ،بي ذكره مج رجال اجلوات ( )3عاهلاتي

__________________
( )1مج ا س بدار  464 / 135 : 1كايتق  :بن فيال.
( )2خالصة العال،مة .1 / 12 :
( )3رجال الطوسا .11 / 311 :
( )4رجال الطوسا .13 / 417 :
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( .) 4

مث إ ،ن عبنند هللا بننن بكن اتفننق لدعال،مننة أ ن،نه قنني عننن الانني الطوسننا أ ن،نه فطحننا اةنناهب إ  ،أ ن،نه
ثقننة  ،ننال  :ع ننال الكاننا  :ننال دمحم ب نن مسننعوت  :عبنند هللا بننن بك ن ع اعننة مننن الفطحي،ننة هننم
فقهاء أصحاباا  ،عذكر اعة ماهم عمار الساابطا  ،ععدا بن أسباع  ،عباو ا سن بن عدا بنن
فيننال عدننا عأخنواه  ،ع ننال مج مواننع آخننر ن اعننين الكاننا ن  :إ ،ن عبنند هللا بننن بكن ن،نن أ عننت
العدنابة عدنى تدنحيح مننا ادنح عانه  ،عأ ،نرعا لننه ابلفقنه .فنلو أع مند عدننى رعاا نه  ،عإن كنان ماهبننه
فاسداإ ( .)1ا هى.
عك ننب ج ن ،دي عدننى اخلالصننة  :هنناا الرجنني اننعيف  ،ع نند ع ن ،ده اعننة مج سننم اليننعفاء

عسننيليت مج القسننم الثنناين  ،فننال عجننه لنناكره هاننا  ،عكننلن ا امنني عدننى ذكننره حكننم الانني أب ن،نه ثقننة ،
علكننن نند ذكننر مننن اةيننعفن مج القس ننم الثنناين [ مننن ] ( )2هننو أجن ،ني مننن هنناا الرجنني عأشننهر (.)3
ا هى.
ع خيفننى مننا مج هنناا الكننالل ، ،أمننا ،أع إ  :فننأل ،ن ا كننم بيننعف عبنند هللا إن أُرانند بننه عنندل كو ننه

إمامي،ننا ثقننة فهننو صننحيح  ،إ  ،أن العال،مننة اع منناته عديننه لإل نناع اةاقننول مننن الكاننا  ،فدننه جهننة
اىلعل عدننى اعمنناما الثقننة كمننا اعدننم مننن عاتتننه.
اننعف عجهننة بننول  ،عالعال،مننة ي اع منند مج القسننم ،
ع ،أما ال يا  :فألن اةاكور مج القسم الثاين عبد هللا بن بك اىلرجناين  ،عالظناهر أ ،نه ،ن ه  ،ىل ،نه نال
() 4
اىلعل ند عث،قنه الاني مج الفهرسنت
فيه  :إ ،ه مرتفع القنول انعيف  .ععبند هللا اةناكور مج القسنم ،
( .)5ع ال مج ك اب الرجال مج

__________________
( )1خالصة العال،مة .24 / 176 :
( )2مج الاس  :ما  ،عاىل سب ما أثب ااه.
( )3حواشا الاهيد الثاين عدى اخلالصة  ( 11 :طوع ).
( )4خالصة العال،مة .32 / 231 :
( )5الفهرست .452 / 176 :
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أصحاب الدات

 :عبد هللا بن بك بن أعن الايباين (.)1

املنت :

األول  :ظاهر الد لة عدى جواك الوعء مع الانبق ع،سني الفنرج ، ،ن أ ،ن ا ندامل كمنا تنر
يف ّ

من جهة الساد.
ع ننال شننيخاا أا،ننده هللا مج فوائننده عدننى الك نناب  :إ ،ن هنناه الرعااننة مج الكننامج مج ك نناب الاك نناف
مرعاة مج الدحيح  ،عي حيرين ا ن.
،أمننا شننيخاا مج اةنندار فقنند أسنناد الرعااننة عننن دمحم بننن مسنندم إأ الانني عاصننفاإ هلننا ابلدننحة
( .)2عي أ ف عديها مج ال هااب إ  ،هباا الطراق اةاكور هاا  ،فدعد،ها مج  ،حمد،ها.
اىلعل عننن اةقينند ،
اىلعل  ،ىل ،ن الثنناين خيننرج عننن اةطدننق  ،ع ،
وامم رب الثربرباا  :بكننن ددننه عدننى ،
عاح مننال أن اقننال  :أب ،ن اىلُعأ لرفننع الكراهننة عالثا يننة لبيننان اجل نواك مننع الكراهننة .بعينند  ،عس سننمع
الكالل مج ع الاي إن شاء هللا تعاأ.
عاةاقول عن الددع القول ابل حرمي بي ال سي (.)3
عمج الفقيه د ذكنر مينمون رعاانة دمحم بنن مسندم ] ( [ )4عظناهره ( )5العمني بنال  ،علع ،ني القنول
اةاقول عاه مج  ،الفقيه.
ق ل  :عاةاهور جواك ععء ا ائ

إذا طهرت بي ال سي عدى

__________________
( )1رجال الطوسا .20 / 224 :
( )2مدار اىلحكال .331 : 1
( )3قده عاه مج اةع رب .235 : 1
( )4الفقيه .53 : 1
( )5مج « ف »  :عظاهر  ،عمج « رض » ع « ت »  :عظاهرها  ،عالظاهر ما أثب ااه.
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ْ

َ

كراهة عاس دل أبصالة اعابحة  ،ع وله تعناأ َوال َتق َر ُب ُه َّن َف ّّت ي ْط َُّ ْ
ار َن ( )1ابل خفينف كمنا
نرأ بننه السننبعة  ،أي خيننرجن مننن ا نني  ،اقننال  :طهننرت اةنرأق إذا ا قطننع حييننها  ،جعنني سننبحا ه
،اا ننة ال ح ننرمي ا قط نناع ال نندل  ،فيثب ننت ا نني بع ننده عمن نالإ مبفه ننول ال اا ننة  ،ىل ،ننه ح  ،ننة  ،ب نني ص ننرف

اىلُصولي،ون أب ه أ و من مفهول الارع.
ع ،أمننا نراءق ال اننداد مج  « :ع تقربننوهن حننىت اط، ،هننرن » فننال ااننامج ذل ن  ،ىل ،ن تان افعلنني نند جنناء
مبع ن فان اعن اني اكاب لسننم اعتبن ،نن مبع ن ابن عبسننم  ،عا منني عدننى هنناا اةع ن أعأ  ،صننوو لدق نراءتن عننن
ال اامج  ،أع اقال  :إ ،ن الاها حممول عدى الكراهة توفيقاإ بن القنراءتن  ،فيكنون اةاهنا عانه اةباشنرق
َ ْ
َْ
اْ َ ُ ِّ َ
زل ا النساء ِِف الم ِياي ِ
ف ِ

بعد ا قطاع الدل  ،لسبق العدم ابل حرمي حال الدل من وله تعاأ
( .) 3 ( ) 2
عج مج هنناا ننوع ،منني  ،ىل ،ن م نرات هنناا القائنني أ ،ن نراءق ال اننداد حتمنني عدننى ظاهرهننا مننن تعن

جعده ننا مبع ن ن ااطْ ُه ننرن ،فف ن ناإ  ،عاك ننون الاه ننا لدكراه ننة ل ننئال ،اا ننامج ن نراءق اطه ننرن ابل خفي ننف  ،إذ
مق ياها اجلواك إذا طا ُهرن عالكراهة تاامج اجلواك  ،في م عدل ال اامج.
وف ه أوالً  :أ ،ن ال وفيق بن القراءتن ي حدي  ،ىل ،ن راءق ال انداد اكنون الاهنا فيهنا عنن القنرب
بعند ا قطناع الندل  ،ع نراءق ال خفينف تق ينا أ ،ن الاهنا عنن القنرب مج حنال ا ني  ،في ناار اةعن
عإن احتد اة ل عاةفهول من توافق القراءتن مع إ عم إ.

__________________

( )1البقرق .222 :
( )2البقرق .222 :
( )3ال به صاحب اةدار .336 : 1
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واثن ربربا  :أ ،ن ال اننداد إذا ع ننع مبع ن عدمننه كننان أ ننرب ل وافننق الق نرائ ن مع ن إ  ،مننن حيننمل كننون
الاها عن حالة اقي مج القرائ ن  ،عا ا،د أب ،ن سبق العدم ابل حرمي عإن حدني ابىلمنر اب ع نزال ،
إ  ،أ ،ن كيننده افينند ( )1اةبال ننة اةطدوبننة مج عنندل اةباشننرق  ،عإن كننان ال لسننيحم خ ن اإ ماننه مج بع ن

اىلحيان  ،مطدقا.
َْ ُ ْ َ
ارن
عمن هاا اعدم أ ،ن ما اله اققق مج اةع رب  :من أ ،ه لو يي  :د ُرئ ابل ينعيف مج يطَّ
داا  :في ب أن حمي عدى ا س حباب توفيقاإ بن القراءتن عتفعاإ لد اامج بياهما ( ( .)2إن كنان
،راه ما رروه ،أع إ كما هو الظاهر حمني نمل  ،عبكنن اجلنواب أب ،ن القنراءتن إذا احتندات من إ كفنى

عاىلمر م حقق ) (.)3
َ َ َ َّ ْ َ َ ْ ُ ُ
َّ
() 4
حينمل شنرع
مث إ ،ن اةس دل مبا ،دمااه فنى اةعارانة بقولنه تعناأ فإِذا تطَّرن فاأت هن
مج إابحة النوعء ال طهن الناي هنو ال ُسني  ،أب ،ن مفهومنه ا فناء رجحنان النوعء منع عندل ال طهن ،

أعم من ال حرمي  ،فيح مي اعابحة.
عهو ،
سد،ماا أ ،ن اىلمر هاا لإلابحة لكن باع إراتق ال ُسني منن ال طهن بني حمني عدنى الطهنر  ،لنورعته
مبعااه كما تقدل .أع عدى اةع الد وي اققق ب اسي الفرج.
سد،ماا أ ،ن اةرات ابل طه ال ُسي  ،لكن قول  :مفهومان تعاراا  ،فإن
__________________

( )1مج « ف »  :اقيد  ،عمج « رض »  :بعيد.
( )2اةع رب .235 : 1
( )3ما بن القوسن ليحم مج « رض ».
( )4البقرق .222 :
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ااجح أ وامها تسا طا عابقى حكم اىلصي ساةاإ من اةعارض.
ي ،
عمج ظننري القاصننر أ ،ن هنناا حمنني ظننر  ،ىل ،ن مننا ذكننر مننن أ ،ن اةفهننول ا فنناء الرجحننان مننع عنندل
تطهنر مبعن طهنر
ال حرمي فيح مي اعابحة إن كان مع راءق ال خفيف  ،عال اداد عدنى تقندار كنون ،
 ،فال بد من إراتق اعابحة  ،جمنرت اح منال اعابحنة  ،ععدنى تقندار إراتق اعابحنة اكنون كينداإ ،
عال لسننيحم أبن انرات الرجحننان عدننى تقنندار ال طهن أعأ  ،عحيائن ٍنا فننال بنند مننن بيننان رجحننان ال لكينند
عدى ال لسيحم  ،عال سديم اةناكور أييت فينه الكنالل بعيانه  ،عازاند أ ،ن ا مني عدنى اةعن الد نوي اندل
عدننى كايتقٍ عدننى اعابحننة اةس ن فاتق مننن مفهننول ال ااننة  ،فننال ا،حنند ا كننم  ،عإن أُرانند أ ،ن الطهننارق
اىلعل منن جهنة ا ،حتنات عخينالف
اىلعل عاىلخ عاكون ،
تطهنر مبعن طا ُهنر رجنع إأ ،
ابةع الد وي مج ،
اةطدوب ،أع إ من إراتق اخلرعج من ا ي .
اىلعل ا نرات بننه اخلننرعج مننن
مث ال سننديم الثالننمل ا ن م  ،ىل ،ن ال طه ن إذا أُرانند بننه ال ُسنني عالطهننر ،
ابىلعل ال ُسي ي ا م  ،كما خيفى.
ا ي فال تعارض  ،علو أُراد ،

أي مننا ع
اىلعل عان ،
فربربإ قلربربت  :عدننى تقنندار أن انرات ،
نرجح ال لكينند عدننى ال لسننيحم ل وافننق القنراءتن ،
ماه؟
قلربربت  :مننا ذكننرت لننه عجننه  ،إ  ،أ ،نه ب ن ،د مننن بيا ننه مج اةعاراننة  ،عدننى أ ،ننه رمبننا اا ننكي أب ،ن

اة قندل كنون نراءق ال انداد حم مدننة لكومنا مبعن ال خفينف  ،علكنون الاهننا بعند اخلنرعج عنن ا نني
اىلعل بكن لال ما ذكنرت ، ،أمنا عدنى ال قندار الثناين ف كنون الكراهنة
عالاها لدكراهة  ،ععدى تقدار ،
فإما أن اباف النوعء مبعن تسناعي الطنرفن  ،أع اكنون راجحناإ  ،لكنن الثناين
ما فية بعد ال ُسي ، ،
عجه له لعدل ما ادل عديه  ،فيكون مباحاإ م ساعي
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الطرفن  ،عمفهول الارع افيد الرجحان بعد ال ُسي فال ا ،م اةطدوب.
ععدننى تقنندار أن اكننون اىلمننر لإلابحننة اانندفع هنناا  ،لكننن ادننزل تعننن إراتق مننورت ال سننديم  ،عادننزل
اىلعل  ،عإراتق ا،س نني الف ننرج ازا نند معه ننا
حد ننول ال لكي نند  ،عال لس ننيحم خن ن ما ننه  ،ف ج ننع الك ننالل ،

اعشكال.
مث إ ،ن تعارض اةفهومن ،إما أن اكون مع ال ناار يراتق ال ُسني منن ال طهن  ،أع منع ا حتنات أبن
اكننون مبعن طا ُهننر  ،فننإن كننان مننع ال نناار فال عننارض ،ن عااننح  ،عإن كننان مننع ا حتننات فيح نناج إأ
ىلين ي أجده مج كالل اىلعالل.
الاجيح  ،عااب ا ،مي هاا كده  ،فإ ،ه ٌّ
حري ابل لمي ال ال ، ،
إذا عرف ننت ه نناا ف نناعدم أ ،ن ج نندي مج ش ننرف اعرش ننات أعرت عد ننى ا سن ن د ل ،أع إ  :أ ،ن د نني
ال طه عدى ا قطاع الدل مع أ ،ه حقيقة شرعية مج أحد الثالثة اعنين الوانوء عال سني عال نيمم ان م
 ،ع،ااة ما ذكرعه أن اكون الب اإ مج الد ة  ،عا قائق الارعية م قدمة.

واثن اً  :أ ،ن دي راءق ال اداد عدى ال خفيف دالإ عدى الاواهد اةناكورق منع منا هنو معدنول منن
واعنند العننرب أ ،ن كثننرق اةبنناين تنندل عدننى كايتق اةعنناين  ،عهنناا هننو الكث ن الاننائع  ،عمننا ع ننع وتر ،
ماكي أايا.
واثلثربا  :أن صنندر ا انة عهننو ولنه تعنناأ َوال َت ْق َر ُبا ُه َّن َفا ّ
اّت َي ْط َُّا ْ
ار َن إ ،نا تل عدننى حتننرمي
ً ،
الوعء مج ع ت ا ي  ،ع ادزل ماه اخ داص ال حرمي بو ه  ،إذ ادزل من حتنرمي شناء مج ع ٍ
نت
أع ٍ
مكان دوص اخ داص ال حرمي به  ،ىل ،ه أعم ع ت لة لدعال عدى أفراته اةعي،اة.
و ابعرب رباً  :أ ،ن ننوهلم  :نند تع ننارض مفهوم ننان  ،إأ آخ ننره  ،ان ن م  ،ىل ن ،نه ل ننو د نني اجلمي ننع عد ننى
الطهارق الارعية أعين ال ُسي ي اقع تاا ٍ أصال
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ني َو ُُي ُّ
اهلل ُُي ُّ
اتل ّ اب َ
إ َّن َ
اب ال ْ ُمتَ َط َِّّار َ
ب َّ
َن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

عاس عن ال كد،ف  ،عا ا،ده وله مج آخر ا اة
( )1فإن اةوصو ابقبة [ من ] ( )2فعي الطهارق اب خ يار.
وخامناً  :أن دني نراءق ال ينعيف عدنى ا سن حباب مبعن تو نف النوعء عدنى ال ُسني اسن حباابإ

() 3
مدخدناإ
عدعل عن ا قيقة  ،عالظناهر منن صندر ا انة الاهنا  ،عهنو تال عدنى ال حنرمي  ( .ا هنى ،
) ( .) 4
اىلعل  :أب ،ننه مب ننين عد ننى ثب ننوت ا قيق ننة
ع نند ذك ننرت مج حاش ننية الرعا ننة إمك ننان اجلن نواب ع ننن ،
الارعية  ،عإثباهتا ماكي  ،عاقال هاا أايا  :إ ،ن ا عاا يراتق ال ُسي من ال طهن اندل عدنى

ثبننوت ا قيقننة الاننرعية  ،بنني جيننوك أن اكننون جمنناكاإ ع راا ننه تعننارض اةفهننومن  ،إ  ،أن اقننال  :إ ،ن
اح مننال إراتق ا،سنني الفننرج كاننة فننال ا ن م اةطدننوب  ،عفيننه مننا تقنندل  ،إ  ،أ ن،نه انندفع اعا نرات عانند
ال حقيننق  ،علعن ،ني اىلعأ اجلنواب أب ،ن الد ننة اسن عمدت الطهننارق مبعن ال سنني  ،كمننا مج القننامو (، )5

لمي.
فدي ،

وعأ الثاا  :أب ،ه إ ،ا ا م إذا كان ا مني ل ن انرعرق  ،عا نال أ ،ن انرعرق اجلمنع ا ين ه  ،عأصني
ال واز كا لديرعرق  ،ع د صرحوا أب ،ن كثرق اةباين إ ،ا تدل عدى كايتق اةعاين ،الباإ.
وعربربأ الثال رب  :أب ،ن ا خ دنناص راننب فيننه  ،إ  ،أن انندل تلينني عدننى خالفننه  ،ع تلينني هاننا ،

عهاا عااح.

__________________
( )1البقرق .222 :
( )2أثب ااه من رعض اجلاان .01 :
( )3رعض اجلاان .01 :
( )4ما بن القوسن ليحم مج « ف ».
( )5القامو اقيط  ( 12 : 2طهر ).
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وعربربأ الراب رب  :أ ن،نه مو ننو عدننى ثبننوت ا قيقننة الاننرعية  ،عفيننه مننا فيننه  ،عا ننق ا نندفاع هنناا مبننا
،دمااه من اح مال ا اك ع راا ه ما ذكروه.
وق رب يقربربال  :إ ،ن ا نندفاع إ ،ننا ا ن م لننو تعننن إراتق اةع ن الاننرعا لنندفع اةاافنناق  ،عا ننال أ ن،نه  ،ن

ماحدنر ةنا سنبق منن ا ح منا ت  ،عهبناا ند ا وجنه جنواب منا ن ،دمااه أايناإ منن إانرات حننو منا الننه
أبي عجننه كننان  ،عذلن كننا ،
جن ،دي إ  ،أ ،ن ا ننق عجننوت دننص عاننه ابح مننال ا نندفاع ال اننامج ،
لمي.
فدي ،
وعأ اممامس  :أب ،ن العندعل عنن ا قيقنة نزاع لدخدنم فينه  ،عإ ،نا الينرعرق ا ين ه  ،عمج اةقنال
اةهم ما ذكروه.
مزاد مل إ  ،أن ،
اللغة :

الاننبق ش ن ،دق ال دمننة كمننا مج الدننحاف عالقننامو ( ، )1مث مج القننامو ا،دِن انم ك اف نر اِف ُ،دم نةإ ابليننم
ِ
ب شهوقإ (.)2
عا ،دم ُ،د ا
قال :

عمه يعقوب األ ر ب عأ أيب بصربري ب عربأ أيب
ّ
فأما ما وا علي بأ ابنأ ب عأ علي بأ أسبا ب عأ ّ
قال  :سألته عأ امرأ وانت طامثاً فرأت الطهر أيق عل ها وجها قبل أ عغتنل؟ قال « :
عب هللا
ماء يوماً أو يوماب ( )3ب حيل
ال ،ىت عغتنل » قال  :وسألته عأ امرأ ،اضت يف النفر طهرت فلم جت ً

( )4لأوجها أ جيامعها قبل أ

__________________
( )1الدحاف  ( 1577 : 4شبق )  ،القامو اقيط  ( 250 : 3شبق ).
( )2القامو اقيط ، ( 151 : 4دم ).
( )3مج ا س بدار  : 465 / 136 : 1اثان  ،بدل اومن.
( )4مج ا س بدار  : 465 / 136 : 1أحي.
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عغتنل؟ قال  « :ال يصلح ،ىت عغتنل ».

وعنه ب عأ أيوب بأ نو وسن ي بأ

عب هللا

عاً ب عأ صفوا ابأ حيىي ب عأ سع بأ ينا ب عأ أيب

قال  :قلت له  :املرأ حتربرم عل هربا الصربال

أ أيع ها قبل أ عغتنل؟ قال  « :ال ،ىت عغتنل ».

ضربأ مربأ غربري أ عغتنربل فلأوجهربا
عطهربر فتتو ّ

() 1

فالوجه يف ورب األخبربا أ حنملهربا علربى ضربرب مربأ الكراو ربة و ابظربر ب واألولربة علربى اجلربوا ب يرب ل

على نلك :

مربربا أخرب ا بربربه أ رب بربربأ عبرب و ب عربربأ علربربي بربربأ

بربربأ الربربأبري ب عربربأ علربربي ابربربأ ابنربربأ بربربأ فضربربال ب عربربأ

معاوية بأ ،ك م ب وعمرو بأ عثما ب عأ عب هللا ابأ املغربري

() 2

ب عربأ العبرب الصربا

 « :يف املربرأ

() 3
صس املاء فال يق عل ها وجها ،ىت عغتنل ب وإ فعل فال أب به » وقال :
إنا طهرت مأ اب ض وأل
ّ

إيل ».
صس املاء أّ ّ ،
« ّ
وعنه ب عأ أيوب بأ نو
سلل ه عن ا ائ

النن

( ، )4عن دمحم بن أيب دزق  ،عن عدا بنن اقطنن  ،عنن أيب ا سنن

إج ».
تر الطهر أاقع هبا كعجها بي أن ت سي؟ ال  « :أب عبعد ال ُسي أحب ،

كررو القول مج اةهم من رجاله  ، ،أ ،ه
مج اجلميع  ،سديم  ،ع د ،

__________________

( )1مج ا س بدار  : 466 / 136 : 1أفدزعجها.
( )2مج ا س بدار  460 / 136 : 1كايتق  :عمن مسعه.
( )3مج ا س بدار  : 460 / 136 : 1فدم.
( )4مج ا س بدار  461 / 136 : 1كايتق  :عن أدد  ،عكاا مج « ت ».
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نال :

اىلعل ننال الا اشننا مج شننل ه  :إ ن،نه كننومج ثقننة عكننان
ااب ننا أن اعدننم أ ،ن عدننا بننن أسننباع الوا ننع مج ،
فطحي ن ناإ  ،ج ننر بيا ننه عب ننن عدن ننا ب ننن مه ن نزاير رس ننائي مج ذل ن ن رجع ن نوا فيه ننا إأ أيب جعف ننر الثن نناين
مننن بنني ذل ن ،
فرجننع عدننا بننن أسننباع عننن ذلن القننول عتركننه  ،ع نند رع عننن الراننا
عكان أعثق الاا (.)1
ع ننال الكاننا  :إ ن،نه كننان فطحيننا  ،علعدننا بننن مه نزاير إليننه رسننالة مج النناق عديننه مقنندار جننزء
ص  ،الوا  :فدم اا ع ذل عمات عدى ماهبه (.)2
عأ ت خب أب ،ن كنالل الكانا اق ينا أ ،ن القنول بعندل الرجنوع ( مانه  ،بني أسناده إأ ال ن ،
عهننو  ،ن معدننول  ،عالا اشننا ولننه معننارض لننه اع ن ،د بننه  ، ،ن أ ،ن الننرعاايت اعدننم كومننا بعنند
فهنو بني الرجنوع عدنى نول الا اشنا  ،عحيائ ٍنا
الرجوع ) ( )3أع بده ، ،أما لو رع عن الرانا
لننو رع عننن اجل نوات بكننن القبننول  ،إ  ،أن اقننال  :إ ن،نه رع عننن الراننا فقننط بنني الرجننوع  ،عبعننده
 ،عهو بعيد.
رع عن الراا عاجلوات
ّأمربربا مربربا يقربربال  :مننن أ ن،نه إذا رع عننن اجل نوات فاىلصنني عنندل السننبق .ففيننه ظننر عااننح  ،عابجلمدننة
فرعاايته اخلالية من القدف مج  ،ه دو من إشكال.
،أما ول ابن تاعت  :إ ،ن الكاا ال بعدل رجوعه ( .)4فمن دة اىلعهال.
ع ،أما سعيد بن اسار الوا ع مج اخلرب الثاين فهو ثقة  ،عابط العال،مة

__________________

( )1رجال الا اشا .663 / 252 :
( )2رجال الكاا .1761 / 135 : 2
( )3ما بن القوسن ليحم مج « رض ».
( )4رجال بن تاعت .333 / 267 :
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مج اعاياف اسار ابلياء اةاقطة حت ها قط ن عالسن اةهمدة اةخففة عالراء أخ اإ (.)1
املنت :

نند اس ن دل القائنني ب حننرمي الننوعء بنني ال ُسنني ابخلننرب اىلعل عالثنناين .كمننا حكنناه مج اةخ دننف ،

عأجاب اب مي عدى ا س حباب عاإ بن اىلتل،ة عالرعاا ن ( ، )2عالاي ذكر الكراهنة عاةن ل عاحند
 ، ،أ ،ه خيفى أ ،ن اخلرب الندال عدنى ال فدنيي ابلانبق ععدمنه عجنه لعندل ال عنرض لنه  ،بني ،إمنا
أن حمي مطدق اىلخبار عديه  ،أع اقال مع الابق كراهة  ،هاا عدنى تقندار اع،مناض عنن اخلنرب
الدننحيح النناي ذكننره شننيخاا أان،نده هللا علننو ال ف اننا إليننه فاةعننارض ادنندح لننال لعنندل اةكافننلق مج
ااجح ما اله الددع لو اح مال ما (.)4( )3
اعساات  ،عبه ،
اىلعل من الد لة عدى الكراهة من وله  « :اددح » فهو م ا،د.
،أما ما مج ظاهر اخلرب ،
وال  ،لع ،ني اةنرات بنه ا سن ا اء  ،عح مني الوانوء الانرعا عدنى
عما تيماه الثاين من وله  :ف ،

بُعد.
نحم
مث اخلننرب ،
اىلعل اةس ن دل بننه الانني عدننى اجلمننع خيدننو مننن إ ننال ابلاسننبة إأ ولننه  :فدننم لن ،
اةاء  ،إذ ح مي أن ارات به ا،سي الفرج عافيد

__________________
( )1إاياف ا ش باه .114 :
( )2اةخ دف .117 ، 111 : 1
( )3مج « ف »  :اح ماله.
( )4الفقيه .53 : 1
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نف الكراهننة ع تننزعل إ ،
حيائننا أ ،ن ا،سنني الفننرج أعأ  ،عبدع ننه جيننوك الننوعء عدننى كراهيننة عمعننه ن ،
ابل ُسي  ،عح مي أن ارات به ال ُسي.
فربربإ قلربربت  :عجننه ح مننال ا،سنني الفننرج بعنند ولننه  « :فننال اقننع عديهننا كعجهننا حننىت ت سنني »

ىل ،ه صراح مج أ ،ن اةرات ي ت سي.
تعد،ق لنه بقنول السنائي  ،عدنى معن أ ،نه اقينده  ،بني اجلنواب مانه
قلت  :كالل اعمال
مست اةاء ب اسني الفنرج
عد،ة بعد س اله ،
عمن ي ت سي فرجها أ ،ه اقع عديها حىت ت سي  ،سواء ،
أل .
إج ،
ع ولننه
إج » ا نرات بننه أ ،ن مننع عنندل ال ُسنني ا،سنني الفننرج أحن ،
نب ،
نحم اةنناء أحننب ،
 « :لن ،
عإن اح مي أن انرات بنه ال سني مج الثناين  ،إ  ،أ ،ن ا ح منال الناي ذكنروه نائم  ،كمنا خيفنى عدنى
من أعطى الرعااة حق ال ،لمي.
عحيائا فمطدوب الاي مج اجلمع جممي  ،عكان حقه ال فديي ابلابق ععدمه  ،مث ا،سني الفنرج
ععدمه  ،عترتيب الكراهة.
إذا عرفت هاا فاعدم أن العال،مة مج اةخ دف قي عن ابن اببواه القول أب ،ه جيوك النوعء حنىت
ت سنني  ،فننإن ،دب ننه الاننهوق أمرهننا ب اسنني فرجهننا  ،عحكننى عاننه ا س ن د ل مننع الننرعاا ن اب اننة ،
ععجننه ا س ن د ل هبننا أ ن،نه تعنناأ عد،ننق اعتيننان بفعنني الطهننارق عاة نرات هبننا ال ُسنني أع ا،سنني الفننرج مننع
الابق.
عأجنناب عننن الننرعاا ن مبننا مسع ننه  ،ععننن ا اننة ابةاننع مننن إراتق فعنني الطهننارق مننن ال طه ن  ،فننإ ،ن

تطعم ننت الطع ننال
تفع نني مبع ن فع نني  ،اق ننال ، :
لقائ نني أن اق ننول  :ح م نني أن ارا نند ف ننإذا طا ُه ننر ان  ،ىل ،ن ،
عطعم نه مبعن عاحنند  ،سند،ماا لكانه مسن ل ف ع اكنون شننرطاإ ع ،اانة لزمنان ا ظننر  ،سند،ماا لكننن
اةرات به ا،سي الفرج .ا هى (.)1
__________________
( )1اةخ دف  111 : 1ع  117عهو مج الفقيه .53 : 1
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طهننر انندل بظنناهره عدننى
اوجننه أب ،ن ال ،
عمج ظننري القاصننر أ ،ن ا س ن د ل مننن الدنندع بكننن أن ،
الزايتق  ،عليست إ  ،ال ُسني أع ا،سني الفنرج منع الانبق  ،كمنا تندل عدينه الرعاانة منن جم ،نرت ا انة ،
كما هو عااح  ،ععدى هاا تكون ا اة عاده هلنا ظهنور مج النزايتق منع بقناء نوع إ نال تب ،نن ابخلنرب
، ،أمننا كننون ا اننة مب ،رتهننا تنندل عدننى مننا الننه فدفعننه أظهننر مننن أن خيفننى عدننى الدنندع  ،عج نواب
تطهننر عدننى
تطهننر مبعن طهننر ااننامج ظهننور ت لننة ،
اتل ، ،أمننا ،أع إ  :فننأل ،ن جمنناء ،
العال،مننة حيائننا ،ن ،
الزايتق.
تطهنر مبعن طهنر ل حقينق اجلمنع  ،عهنناا
عنم ة،نا حتققنت اةعارانة مج ا ا نن ذكنر الننبع جمناء ،
أمر كائد عدى ت لة الظاهر  ،فكل ،ن العال،مة قي هاا مج اجلواب عي ا فط،ن لدفر بن اىلمران.
مث اح مننال ا س ن ئاا النناي ذكننره ي أفهننم عجهننه  ،ىل ،ن ت لننة مفهننول الاننرع حاصنندة إن كننان
ا س ئاا ( )1أع عدمه  ،فإذا لوح ،أعل ا اة ابلاسبة إأ مفهول ال ااة حدي ال عنارض  ،ع ولنه :

ع اكون شرطاإ ع ،ااة .خيدو من ،رابة عدى ما أظن  ،عهو أعدم مبراته.
مث وله  :سد،ماا لكن اةرات به ا،سي الفرج .فيه  :أ ،ن اجلزل يراتتنه ،ن معدنول الوجنه منع اح منال
 ،ه.
وابجلملرب ربربة  :فعن نندل تعن ننرض العال،من ننة لرعاان ننة دمحم بن ننن مسن نندم الدالن ننة عدن ننى ال فدن ننيي مج ا س ن ن د ل

لدددع هو اةوجب لإلشكال مج جوابه.
بقا شاء عهنو أ ،ن شنيخاا بعند أن ذكنر ا سن د ل عدنى ناره منن الكراهنة عدنى اعطنال
اب اة ال ُّ :
عادل عدى اجلواك أايا ما رعاه الاي
__________________
( )1مج « رض »  :اب س ياا .
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مج الد ننحيح ع ننن دمحم ب ننن مس نندم  ،عذك ننر الرعاا ننة اىلُعأ م ان ناإ (، .)1أم ننا الس نناد ف ننال أعدم ننه ا ن كم ننا
ن ،دمت القننول فيننه ( ، )2عأ ننت خب ن أب ،ن الرعااننة تيننمات ال فدننيي فكيننف اس ن دل هبننا عدننى اجل نواك
ابعطنال ؟ ( عذكنر بعندها موث،قنة عدنا ابنن اقطنن اةناكورق هانا أخن اإ » ( )3عهللا تعناأ أعدنم قننائق

أحكامه.

قال :

وعنتمر هبا
ابب املرأ عرجم ال م أول مر
ّ
أخ ا الخ

عأ أ

بأ

ب عأ أب ه ب عأ

بأ ابنأ الصفا ب عربأ أ رب بربأ

معاوية بأ ،ك م ب عأ ،نأ بأ علي ب عأ عب هللا بربأ بكربري ب عربأ أيب عبرب هللا

ب عربأ

قربال  « :املربرأ إنا

فاستمر هبا ال م بع نلك عروت الصربال عخربر ّأايم عصربلّي عخربريأ ( )4ب فربإ
أت ال م يف أول  ،ضها
ّ
استمر هبا ال م بع نلك عروت الصال ةالةة ّأايم وصلّت سبعة وعخريأ يوما » قال ابنأ ( : )5وقال ابأ
ّ

بكري  :و ا دّا ال جي و منه ب ّ اً.
أخ ا أ بأ عب و ب عأ علي بأ

بأ الأبري ب عأ علي بأ ابنأ بربأ فضربال ب عربأ

وا رب

ابربربين ابنربربأ ب عربربأ أب همربربا ب عربربأ عب رب هللا بربربأ بكربربري ب قربربال  « :يف اجلا يربربة أول مربربا حت رب ض يرب ف عل هربربا ال رب م

فتكو منتحاضة إةّا عنتظر ابلصال فال عصلي ،ىت ميضي
__________________
( )1اةدار .331 : 1
( )2مج ص .312 311
( )3ما بن القوسن ليحم مج « رض » ع « ت ».
( )4مج ا س بدار  461 / 130 : 1كايتق  :اوماإ.
( )5مج ا س بدار  461 / 130 : 1كايتق  :بن عدا.
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أوثربربر مربربا يكربربو مربربأ ابرب ض ب فربربإنا مضربربى نلربربك ووربربو عخربربر ّأايم فعلربربت مربربا عفعربربل املنتحاضربربة صربلّت

املر الثان ة أقل ما عرتس امرأ الصال وجتلس أقل ما يكو
فمكثت عصلّي بق ة شهروا ب عرتس الصال يف ّ
مربربأ الطم رب ووربربو ةالةربربة ّأايم ب فربربإ ام عل هربربا اب رب ض ص ربلّت يف وقربربت الصربربال الربربيت صربلّت وجعلربربت وقربربت
طهروا أوثر ما يكو مأ الطهر وعروها الصال أقل ما يكو مأ اب ض ».

وال ينايف و يأ امم يأ خ يونس ( )1الطواني الناي أعرتوه مج ك ابانا ( )2منن أ ،ن منن هناه حال هنا ( )3تنا

عمنا ادنيب كني عاحند مننن
الدنالق سنبعة ،أايل مج الانهر عتدندا اب نا الانهر  ،ىل ،نه جينوك أن اكنون ذلن عبنارق ،
شهر إذا اج مع شهران ، ،
اىلعل عانرق ،أايل عمج الثناين ثالثنة ،أايل كنان دنف ذلن حننواإ
فإما إذا تركت مج الاهر ،
من سبعة ،أايل عدى ال قراب  ،فيكون مطابقاإ ةا تيما ه رعااة عبد هللا بن بك  ،عهو مطابق لألُصول كد،ها.

النن

عإمننا
يف األول  :ح منني أن اكننون موث،قننا  ،ىل ،ن حسننن بننن عدننا ،إمننا ابننن فيننال عدننى الظنناهر ، ،
الو ،شاء عدى ب ٍ
عد  ،عاح منال  ،مهنا مج ،اانة البُعند  ،إ  ،اح منال ابنن الاعمنان الثقنة ع اينر اب نال
ُ
() 4
 ،عشيخاا مج اةدار جزل أب ،ه ا سن بن عدا بن فيال  .عهو  ،بعيد.
__________________
( )1ال هااب  ، 1113 / 311 : 1الوسائي  211 : 2أبواب ا ي
( )2مج ا س بدار  407 / 130 : 1كايتق  :الكب .
( )3مج ا س بدار  : 407 / 130 : 1حاهلا.
( )4اةدار .16 : 2
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ب  1ف .3

تكرر القول مج رجاله.
والثاا  :د ،
املنت :

اىلعل عدننى أ ،ن ،أعل مننا تننا الدننالق عاننرق ،أايل مننن الاننهر مث الثالثننة مننن
فننى ت لننة اخلننرب ،

مر
الثنناين  ،عاخلننرب الثنناين تال عدننى ذلن عكايتق ا سن مرار عدننى الثالثننة مج يننع اىلشننهر النناي اسن ،
فيه الدل.
اىلعل  :عهاا ،ا جيدعن مانه بن ،داإ .حم مني أن اعنوت إأ منا ذكنر منن أخنا
،أما ول ابن بك مج ،

اىلعل عالثالثة من الثاين.
العارق من ،
مر الندل العانرق  ،عا ا،ند الثناين اخلنرب
عح مي أن اعوت إأ أ ،ن الثالثة بن ،د منن أخناها إذا اسن ،
اىلعل عثالثننة مننن الثنناين تائمناإ كننن لننو الاجننيح ابخلننرب
الثنناين  ،عاح مننال أن انرات أخننا عاننرق مننن ،
الثاين.
اىلعل؟
أي فر بن ا ح مال اىلخ ع ،
فإ قلت ، :
اىلعل عالثالثنة مج الثناين ( منن تعن ال فنات إأ
اىلعل نرت أخنا العانرق مج ،
قلت  :الفنر هنو أ ،ن ،
اىلعل عالثالث ننة مج الث نناين ) ( )1تائم ننا م ننع
م ننا بع نند ذلن ن  ،عا ح م ننال اىلخن ن أن تك ننون العا ننرق مج ،

ا س مرار.
عمننا ادننيب كنني عاحنند مننن شننهر ،
عمننن هاننا اعدننم أ ،ن ننول الانني  :ىل ن،نه جيننوك أن اكننون عبننارق ،
حمنني ،منني  ،ىل ،ن اخل نربان كمننا عرفننت فيهمننا اح مننا ت بعيننها ااننامج مننا الننه الانني  ،إ  ،أن ارانند
ا كم ابلاسبة إأ الاهران اىلعلن  ،عفيه  :أ ،ن خرب او حم اندل عدنى السنبعة منن كني شنهر  ،عدنى

أ ،ن خرب او حم تيمن الس،ة أع السبعة فال عجه لعدل ( )2ال عرض لال .

__________________
( )1ما بن القوسن ليحم مج « ف ».
( )2مج « رض » ع « ف »  :فال عجه لد عرض.
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وا،تمربربال أ يقربربال  :إ ،ن خننرب اننو حم ا ان،ند أ ،ن اة نرات عاننرق مننن شننهر عثالثننة مننن آخننر تائمننا في ن م
مطدوب الاي .
ف ه  :أن خرب او حم إ ،ا ادل عدى مطدوب الاي عابنن بعند أن اعدنم أ ،ن اةنرات منا النه الاني ،

() 1
نلخرعن تبعناإ لدانني مننن جنواك أخننا عاننرق
عهننو عننن ذلن مبراحنني  ،إذا عرفننت هنناا فمننا ذكننره اة ن ،
من شهر عثالثة من آخر تائماإ ( ، )2خيفى ما فيه عدى تقدار اع،ماض عن اىلسا يد.
عاققننق ننال مج اةع ننرب بعنند أن حكننم بيننعف الننرعاايت  :عالوجننه عانندي أن ت حنني ،كنني عاحنندق
ماهمننا اعننين اةب نندأق عاةيننطربة ابل فس ن النناي ذكننره ثالثننة ،أايل  ،ىل ن،نه اة نني ،قن مج ا نني  ،عتد ند،ا

عتدول بقية الاهر اس ظهاراإ ععمالإ ابىلصي مج لزعل العباتق (.)3
عهنناا الكننالل عإن ك نان خيدننو مننن ظننر  ،فننإ ،ن اىلصنني مج لننزعل العبنناتق حمنني كننالل  ،إ  ،أ ،ن فيننه
اعاافاإ بيعف الرعاايت.

عكال العال،مة مج اةخ دف (.)4
عمج فوائد شيخاا أا،ده هللا عدى الك ناب منا هناه صنورته بعند النرعاا ن  :هناا إذا جناء عدنى عجنه
اىلعل ،
حكننم بكو ننه حييناإ عتال  ،عإ  ،اح منني أن تس ن ظهر بيننول أع اننومن  ،ف ح نناع لددننالق مج ،
اىلعل عاننرق ،
عمج الاننهر الثنناين تننا الدننالق ثالثننة ،أايل أكثننر اح ياطناإ هلننا  ،حيننمل إ ،ن تركهننا مج ،
ع ول

__________________
( )1ليست مج « ف » ع « ت ».
( )2الاهااة  ، 25 :اةهاب  ، 30 : 1اةدار .21 : 2
( )3اةع رب .217 : 1
( )4اةخ دف .273 : 1
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ابننن بكن جنناك أن اكننون إشننارق إأ ا كمننن يع ناإ عإأ اىلخننا فقننط  ،عجنناك إأ اىلخ ن مننن  ،ن
اع بننار فننا الزائنند  ،هنناا مننع عنندل الاسنناء هلننا أع كن ،نن دفننات .ا ه ننى .ع خيفننى عدي ن حقيقننة
ا ال.
مث إ ،ن حدامل او حم الاي أشار إليه الاي د تيمن ال خي بن الس،ة عالسنبعة منن كني شنهر
لخران حكموا به (.)1
 ،علو اعف ساده لاقدااه  ، ،أ ،ن اعة من اة ،
ع قنني عننن العال،م ننة مج الاهااننة عجننوب العم نني مبننا ا ن ،تي اج هاتهننا إليننه  ،ل ننئال ،ادننزل ال خي ن مج
() 2
أبايل ا س ظهار (.)3
السابع بن عجوب الدالق ععدمه  ،عاعاض عديه ،
عاققننق مج اةع ننرب ننال  :إ ،ننه م ننا ع م ننن ذل ن  ،إذ نند اق ننع ال خي ن مج الواج ننب كم ننا ا خ ن ،
اةسافر بن اعلال عالقدر مج موااع ال خي (.)4
عمج ظري القاصر أ ،ن هاا ،راب من اققق  ،فإ ،ن ي اةسافران فرتي الواجب  ،عال خين هانا

بن ننن الفع ن نني عال ن ننا إأ بن نندل  ،ف عرا ن ننف الواج ن ننب ااطب ن ننق عدن ننى الد ن ننالق الوا ع ن ننة  ،ع ن ننم ،أايل
ا س ظهار مثده  ،عالسكوت عن هاا ابلاسبة إأ تعراف الواجب ،إما لالعاا بنه أع ل ن ذلن ،
ع د ح مي أن جياب أب ،ن ال خي مج ا سن ظهار ععدمنه  ،مج فعني الدنالق  ،فنإن اخ نارت الطهنر
كا ننت الدننالق عاجبننة عإ  ،فننال  ،أ ،ن ال خين مج الدننالق بننن فعدهننا ععدمننه  ،عهكنناا مج السننات
عالسابع من الاهر إن اخ ارت السابع

__________________
اىلعل مج الدمعة ( الرعاة .174 : ) 1
( )1ماهم اققق مج اةع رب  211 : 1عالاهيد ،
( )2قده عاه مج اةدار  21 : 2عهو مج مااة اعحكال .131 : 1
( )3كما مج اةدار .21 : 2
( )4اةع رب .211 : 1
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عجبت الدالق عإ  ،فنال  ،عهناا عإن كنان م كد،فنا ( )1إ  ،أ ،نه خينرج الدنالق عنن تعرانف الدنالق
الواجب مج اجلمدة  ،فدي ،لمي.
عمج فوائنند شننيخاا أاننده هللا أ ،ن العنناتق ةننا كا ننت أكثننر مننا تكننون س ن،ة أع سننبعة ف ناك أن اكننون

() 2

ذلن ىل ،ن عنناتق سننائها تائنرق بياهمننا  ،أع بانناء ذلن عدنى الظنناهر مننن عناتق سنناء أهنني اةدااننة  ،أع
راابهتننا  ،عجنناك أن اكننون ذلن أعأ فيمننا بعنند الاننهر عالاننهران  ،أع ي اكننن ع ننع السن ال إ  ،بعنند
ميا ذل  .ا هى كالمه سد،مه هللا فدي دب،ر.
،
قال :

فأما ما وا
ّ

عة ب عأ مساعة قال  :سألته عأ جا ية ،اضت ّأول  ،ضها ف ام مها ةالةة أشهر ووي

وأ نناؤوا تلفات فأوثر جلوسربها عخربر
ال ععرف ّأايم أقرا ها؟ قال  « :أقراؤوا مثل أقراء ننا ها ب فإ ّ
ّأايم ب وأقلّه ةالةة ّأايم ».
و وجم علي بأ ابنأ بأ فضال ب عأ ابنربأ بربأ علربي بربأ بنربت إل ربا ب عربأ
بأ منلم ب عأ أيب جعفربر

عاً ب عأ ا و
را
ننا ها فتقت ي أبقرا ها عنتظهر على نلك ب وم ».

ربل بربأ اج و

بربأ

قربال  « :جيرب للمنتحاضربة أ عنظربر بعربض

فأمربربا مربربأ لرب س هلربربا ننربرباء أو ورب ّربأ تلفربربات وربربا
األولربربة فربربإ ّ ورب ا ،كربربم مربربأ هلربربا ننربرباء ب ّ
فربربال ينربربايف األخبربربا ّ
وأ نناؤوا تلفات فأوثر جلوسها عخر ّأايم
ابكم ما نور ب وألجل نلك قال يف آخر امم  « :فإ ّ

__________________

( )1كاا مج الاس  ،عاىلعأ  :تكدفاإ.
( )2ليست مج « ف ».
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األولة.
وأقله ةالةة » ع
فري ّ ،كمها عن نلك إى ما عضمنته األخبا ّ

النن

األول  :مرسي مج الك اب إذ ليحم مج اةايخة طراق إليه.
يف ّ
والثاا  :تكرر القول مج رجاله  ،سو دمحم بن دران ع د عث،قه الا اشا (.)1
املنت :

مننا الننه الانني فيننه خيدننو مننن ،منني عدننى تقنندار سننالمة السنناد  ،لكننن قنني عننن الانني تعننو
اع اع عدى صحة الرعااة اىلُعأ ( ، )2مث إ ،ن الثا ية فنى ت ل هنا عدنى الرجنوع إأ بعن سنائها
نلخران أ ،ن الرجنوع إأ سننائها مانرعع اب تفننا ( ، )3عمنع ا تفننا
 ،عالناي صنرف بننه اعنة مننن اة ،

عج ننه ل نناكر ال ننبع  ،ع ،ننن ذك ننر ا تف ننا اقق ننق مج اةع ننرب فإ ،ننه ننال  :إ ،ن رجوعه ننا إأ س ننائها
هن ( .)4عكال مج [ الارائع (.] )5
مارعع ابتفا ،
ع قنني عننن العال،مننة مج الاهااننة أ ن،نه ننال  :لننو كن ،نن عانراإ فنناتفق فننيهن تسننع رجعننت إأ اىل نران (.)6
عرجح جدي
،

ن ( )0ع بده الاهيد ( )1اع بار

__________________
( )1رجال الا اشا .165 / 351 :
( )2قده عاه مج رعض اجلاان  ، 61 :عمدار اىلحكال  10 : 2عهو مج اخلال .234 : 1
( )3ماهم الاهيد الثاين مج رعض اجلاان  ، 61 :عصاحب اةدار .10 : 2
( )4اةع رب .271 : 1
( )5الارائع  ، 32 : 1عبدل ما بن اةعقوفن مج الاس  :الرابع  ،عالظاهر ما أثب ااه.
( )6قده عاه مج اةدار  10 : 2عهو مج مااة اعحكال .131 : 1
( )0رعض اجلاان .61 :
( )1الاكر .245 : 1
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اىل،دننب .ع انناهب عدين أ ،ن الرعااننة اىلُعأ إذا ( )1عمنني هبننا ةننا قنني مننن تعننو اع نناع فمفاتهننا
أ ،ن مع ا خ ال ااقي حكمها  ،عالرعااة الثا ية مفاتها البع مطدقا.
وابجلملة  :فالبحنمل مج ( )2هناا ا كنم ديني الفائندق  ،عنم ااب نا أن اعدنم أ ،ن اة بناتر منن سنائها

لخران أ ،ن اىل نارب منن اىلبنوان أع اىلب  ،ع اع نرب العدنبة  ،ىل ،ن اةع نرب
اىل ارب  ،عذكر بع اة ،
الطبيعة عها جاذبة من الطرفن (، )3مث إ ،ه ااقي عن الاني مج اةبسنوع ع اعنة منن اىلصنحاب أ ،منم
الوا  :أع عاتق ذعات سائها من بددها (.)4
عاققق مج اةع رب ال  :عحنن طالب بدليده فإ ،ه ي اثبنت  ،علنو نال  :كمنا ا دنب مج الظنن أ ،منا

عبياهن ) ( )5ماناهبة
هن ا دب مج اىل ران .ماعاا ذل  ،فإ ،ن ذعات القرابة بياها (
،
كاسائها مع اتفا ،
هلن  ،ع كال اىل ران (.)6
فقو
الظن مع ا تفا مبساعاهتا ،
،
مج الطباع عاجلاسية عاىلصي ،
عاعاا ننه ( )0الا ننهيد مج ال نناكر  :أب ،ن لفن ن « س ننائها » مج الرعاا ننة تال عدي ننه  ،ىل ،ن اعا ننافة
تدنند أبتىن مالبسننة  ،عةننا بس ن ها مج السن ،نن عالبدنند صنند عدننيهن الاسنناء  ،ع ،أمننا اةانناكدة فمننن
السن عاحتات البدد حدي ،الباإ .ا هى (.)1
،

__________________
( )1مج « رض »  :لو.
( )2ليست مج « ف ».
( )3اةدار .15 : 2

( )4كما مج اةدار  10 : 2عهو مج اةبسوع .46 : 1
( )5أثب ااه من اةع رب .271 : 1
( )6اةع رب  ، 271 : 1ب فاعت اس .
( )0مج « رض »  :عاعاض.
( )1الاكر .240 : 1

362

ع خيفى عدي ا ال بعد ما دمااه من اة بناتر ، ،أمنا إلزامنه ابلقنول أبحند اىلمنران ،إمنا البدند أع
السن لدد اةالبسة ع ائي به ف وابه سهي بعد القول أب ،ه ائي به  ،إذ اع اع أخرجه.
نلخران
هنناا  ،عأ ننت خب ن أب ،ن الرعااننة الثا يننة لننيحم فيهننا تقيينند ابةب دئننة  ،عاةنناكور مج كننالل اة ن ،

() 1
اىلعل اددح ىلن اقي،دها  ،أع ذكر اةب ندأق منن كنالل النراعي
ا خ داص هبا بعد فقد ال مييز ع ،
 ،فدي ،لمي.

قال :

ابب اببلى عرجم ال م
أخرب ا الخرب

عربربأ أ رب بربربأ

ب عربربأ أب ربربه ب عربربأ ابنربرباب بربربأ ابنربربأ بربربأ أاب ب عربربأ ابنربرباب بربربأ

عمأ أخ ب عأ أيب جعفر وأيب عب هللا
سع ب عأ ا ب عأ ،ريأ ب ّ
 « :ع ع الصال فإنّه ا بقي يف الر،م ال م وأل رج ونلك اهلنراقة ».

يف اببلى عربرجم الرب م قربال

وهب ا االسنا عأ ابناب بأ سع ب عأ النضر وفضالة بأ أيوب ب عربأ ابربأ سربنا ب عربأ أيب عبرب هللا
أنّه عسئل عأ اببلى عرجم ال م أعرتس الصال ؟ قال  « :نعم ب إ ّ اببلى ا ق فت ابل م ».

عنه ب عأ ا ب عأ شع

ب عأ أيب بصري ب عأ أيب عب هللا

ال  « :عم إ ،ه رمبا افت اةرأق ابلدل عها حبدى ».

__________________

( )1اةع رب  ، 270 : 1رعض اجلاان  ، 61 ، 60 :اةدار .16 : 2
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ال  :سلل ه عن ا ُبدى تر الدل؟

عنه ب عأ صفوا ب عأ عب الر أ بأ ابجاج ب قال  :سألت أاب إبراو م

عأ املرأ ابعبلى عرجم

ال م ووي ،امل ب وما وانت عرجم قبل نلك يف ول شهر ب ول عرتس الصال ؟ قال  « :عرتس إ

ام ».

عنه ب عأ عثمربا بربأ ع نربى ب عربأ مساعربة ب قربال  :سربألته عربأ امربرأ أت الرب م يف ابَبَربل قربال  « :عقعرب

ّأايمها اليت وانت حت ض ب فإنا ا ال م على األايم اليت وانت عقع استظهرت بثالةة ّأايم وي منتحاضة
».
عنربربه ب عربربأ صربربفوا ب قربربال  :سربربألت أاب ابنربربأ

عربربأ اببلربربى عربربرجم الرب م ةالةربربة ّأايم أو أ بعربربة ّأايم

() 1

عصلي؟ قال  « :صنك عأ الصال ».
وأخ ا الخ

عن أدد بن دمحم  ،عن أبيه  ،عن الدفار  ،عن أدد بن دمحم  ،عن عدنا بنن ا كنم ،

ال  :سلل ه عن ا بدى تنر الندل كمنا كا نت تنر
عن العالء القال،ء  ،عن دمحم بن مسدم  ،عن أحدمها
أايل حييها مس قيماإ مج كي شهر؟ ال  « :لس عن الدالق كما كا ت تداع مج حييها فإذا طهرت صدت
».

النن
األول  :ليحم فيه ارتياب بعد ما ،دمااه إ  ،من جهة اعرسال.
يف ّ
والثاا  :صحيح كال  ،عابن ساان فيه هو عبد هللا  ،دمحم  ،كما ااهد به ال ب،نع  ،ىل ،ن كني
مواع ااكر فيه دمحم فهو ارعي عن الدات
__________________
( )1مج ا س بدار  401 / 131 : 1كايتق  :الراا.
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إ،

مج ك نناب الرج ننال اعننة ننال  :إ ،مننم ي ا ننرععا عننن الد ننات
بواسننطة  ،عذكننر الا نني
بواسطة عع ،د من د هم دمحم بن ساان (.)1
تومه نه بع ن ليك ننوو مج مرتبننة عاح نندق ،
مث إ ،ن دمحم بننن سنناان الي ننعيف لننيحم أخ ننا عبنند هللا كمننا ،

خوق احتات اةرتبة  ،كل  ،كما خيفى.
ععدى تقدار ا ،
( )2عذكن ن ننر مج رجن ن ننال الدن ن ننات
عالان ن نني مج ك ن ن نناب الرجن ن ننال ذكن ن ننر دمحماإ مج رجن ن ننال الران ن ننا
دمحم بن ساان بن طرانف اهلناجا نال  :عأخنوه عبند هللا ( .)3عالظناهر أ ،ن دمحم اةناكور لنيحم هنو
اة قن ،دل  ،ىل ،ن اة قن ،دل ننال الا اشنا  :إ ،نه أبننو جعفنر الزاهنري ( .)4علننيحم مج أجنداته طرانف  ،ععبنند

هللا ابن سناان هنو ابنن طرانف منوأ بنين هاشنم كمنا ذكنره الا اشنا ( ، )5فنإذن لعبند هللا أر اقنال لنه
. ،
دمحم  ،عهو مهمي مج رجال الدات عدمحم بن ساان اليعيف مج رجال الراا
نلخران مننن ا ل بنا  ،حيننمل ظ ،نن أ ،ن دمحم بننن سناان اليننعيف هنو اةنناكور مج
فمنا ع نع لننبع اة ،

 ،عاانكي ا نال  ،مث اتفاعنه أب ،ن الاني
 ،في نوك أن انرعي عنن الدنات
رجال الدنات
[ سننها ] ( )6مج مننا ذكننره .خيفننى تفعننه بعنند مننا ننرروه ، ،ااننة اىلمننر أ ن،نه ح منني أن اقننال  :إ ،ن عبنند
في وك أن اكون هو
هللا إذا كان له أر مهمي مج الرجال من أصحاب الدات
__________________
( )1رجال الطوسا .17 / 347 :
( )2رجال الطوسا .0 / 316 :
( )3رجال الطوسا .121 / 211 :
( )4رجال الا اشا .111 / 321 :
( )5رجال الا اشا .551 / 214 :
( )6مج الاس  :ااهى  ،عالظاهر ما أثب ااه.
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الراعي  ،عاساعي اليعيف لكو ه مهمال  ،عجوابه أ ،ن اعطنال مج مثني ابنن سناان إ ،نا اادنر إأ
اةاهور  ،كما اعر ب بع إطال الرجال.
فربإ قلربربت  :ند قني العال،مننة مج اخلالصنة عننن اةفيند مج إرشنناته توثينق دمحم بننن سناان ( ، )1عا ننال

أ ،ن الان نني ن ننال مج ابب اةهن ننور من ننن ال هن ننااب  :دمحم بن ننن سن نناان مطعن ننون عدين ننه ان ننعيف ج ن ن ،داإ (.)2
عالا اشننا ننال مج تر ننة مي،نناف  :إ ،ن لننه ك نناابإ اعننر برسننالة مي،نناف  ،عطراقهننا أاننعف ماهننا عهننو دمحم
بن ساان ( ، )3ع ،ذل من اىل وال فيه كما اعدم من ك ب الرجال (.)4
قلت  :اىلمر فيه خيدو من ارتياب  ،فنإ ،ن ،اانة منا بكنن اجلمنع أب نه كنان ثقنة عت ن  ،كمنا اظهنر

م ننن ك ننب الرج ننال ( ، )5إ  ،أ ،ن ع نندل ع ننو اةفي نند عد ننى ت ن  ،ه عا ك ننم بثق ننه مج ،اا ننة البُع نند  ،ب نني
مقطننوع بافيننه  ،عكننون اجلننرف عاننده ي ا حقننق مننن مثنني مننا عرت فيننه لعنندل ثبوتننه أ ننو إشننكا إ  ،فننإ ،ن
لخر اس بعد الثبوت عاده حيائا  ،عكال الاي .
مثي الا اشا اة ،
مث إ ،ن رعاانة الثقننات عننن دمحم بننن سنناان كمننا اسن فات منن اىلخبننار أ،ننرب  ،ع نند صننرف الكاننا مبننا
هاا لفظه  :ال أبو عمرع  :ع د رع عاه اعين دمحم ابن ساان الفيي  ،عأبوه  ،عانو حم  ،عدمحم بنن
عيسننى العبينندي  ،عدمحم بننن ا سننن بننن أيب اخلطنناب  ،عا سننن عا سننن اباننا سننعيد اىله نواكاين ،
عأاوب ابن وف  ،ع ،هم من العدعل عالثقات من أهي العدم ( ، )6لكن خيفى أ ،ن

__________________

( )1خالصة العال،مة  251 :عهو مج اعرشات .241 : 2
( )2ال هااب .361 : 0
( )3رجال الا اشا .1147 / 424 :
( )4ا ظر ماهج اةقال .211 :
( )5كما مج ماهج اةقال .211 :
( )6رجال الكاا .101 / 016 : 2
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الرعااة عاه ح مي أن تكون ع ماتهم عدى أصده  ،أع مج حال تقية.
وابجلملة  :فالكالل مج الرجي عاسع ا ال  ،عهللا تعاأ أعدم اب ال.
وأمربربا الثالرب  :فالظنناهر أ ن،نه اننعيف  ،ىل ،ن أاب بدن هننو اليننعيف بقرااننة رعااننة شننعيب عاننه عهننو
ّ

العقر ومج.

والراب  :صحيح عإن كان مج عبد الردن بنن ا ناج كنالل  ،ةنا عجدتنه مج ك ناب ال يبنة لداني
الطوسننا ( )1عبعن اىلخبننار مج الكاننا ( ، )2إ  ،أن توثيننق الا اشننا لننه مكن ،نرراإ مننن تعن ذكننر شنناء
() 3
كررو فيه القول.
أ و  ،كما ،
واممامس  :اعيف.
والنا  :صحيح  ،عكاا السابع  ،كي ذل بعد مالحظة ما ،دمااه.
املنت :

اىلعل مطدننق مج ا بدنى اة قنندل هلننا
مج اجلمينع تال عدننى أ ،ن ا ني جيننامع ا مني ، ،ن أ ،ن اخلنرب ،
عاتق ع ،ها  ،عكال الثاين عالثالمل.
فينه  « :إذا تال »
قرق مج اجلمدنة  ،ع ولنه
ّأما الراب  :فيدل عدى من تقندمت هلنا عناتق مسن ،
حم منني ىلن ا نرات بننه ال نواج  ،عح منني أن ا نرات بننه عجننوته مج العنناتق اب ننداءإ عا هنناءإ  ،فدننو ا قطننع مج
أثاائهننا رمبننا ااننكي ا ننال  ،إ  ،أ ،ن إطننال اىلخبننار اىلُعل رمبننا تفننع اعشننكال  ،عاح مننال تقيينندها
ابلرابع كن.
واممامس  :عفيه كايتق بيان ا س ظهار.

__________________
( )1ال يبة لداي .217 :
( )2رجال الكاا .137 ، 121 / 047 : 2
( )3رجال الا اشا .637 / 230 :
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والنربربا  :صنراح مج ال انناعل لكننون العنندت اةنناكور عنناتق بنني ا منني ععدمننه  ،عكو ننه مننن كننالل
اير بعد تر ا س فدال من اعمال .
السائي
،
والناب  :افيد تقييداإكما خيفى عدى من راجع ما ذكروه مراراإ.

عمننن هاننا اعدننم أ ،ن اسن د ل اعننة مننن القننائدن مب امعننة ا نني لدحبنني ابىلخبننار مننن ،ن تابيننه
ن ( )1عالعال،مننة مج اةخ دننف ( ، )2ع قنني مج اةخ دننف
عدننى مننا ذكننروه ،ن ئننق  ،عمنناهم شننيخاا
القننول عننن ابننن اببواننه عالسننيد اةرتيننى مج اةسننائي الااص نراة ( ، )3عكات شننيخاا رعااننة مج ا سننن
 :جعدنت فندا  ،ا بدنى
رعاها الكدينين عنن سنديمان بنن خالند نال  :دنت ىليب عبند هللا
رمبننا طمثننت؟ ننال  « :عننم  ،عذلن أ ،ن الولنند مج بطننن ،امننه ،نناا ه النندل فرمبننا كثننر ففينني عاننه  ،فننإذا
حرمت عديها الدالق » (.)4
فيي تفع ه  ،عإذا تفع ه ُ
اىلعل إباء إأ هاا  ،إ  ،أن وله  « :عي خيرج » أظا،نه بنزايتق النواع  ،ع «
عرمبا كان مج ا دامل ،

مث » عوض « ي » عجيوك أن اكون اةرات ي خيرج بي ا مي  ،عاىلمر سهي.
اللغة :

عهرا انه انُ اهرا ُقنه بفن ح
مج الاهااة  :مج حدامل أ ُ،ل سدمة أ ،ن امرأق كا ت هترا الندل  ،إأ أن نال  :ا
اهلاء ِهرا اةإ ( .)5عمج القامو  :اهرا ا اةاء انُ اهراقه

__________________

( )1اةدار .11 17 : 2
( )2اةخ دف  115 : 1عهو مج الفقيه  51 : 1عالااصراة ( اجلوامع الفقهية ) .111 :
( )3اةخ دف  115 : 1عهو مج الفقيه  51 : 1عالااصراة ( اجلوامع الفقهية ) .111 :
( )4الكامج  ، 6 / 10 : 3اةدار  ، 11 : 2الوسائي  333 : 2أبواب ا ي ب  37ف .14
( )5الاهااة بن اىلث  ( 267 : 5هر ).
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بف ح اهلاء ِهرا ةإ  ،ابلكسر إأ أن ال  :صبه (.)1
قال :

بربأ

ب عربأ علربي بربأ ابكربم ب عربأ

األول
رب ابربأ املثربىن قربال  :سربألت أاب ابنربأ ّ

فأما ما وا أ
ّ
() 3
() 2
األايم ويف الخربهر ويف الخربهريأ؟ فقربال  « :علربك اهلراقربة
عأ اببلى عربرجم ال فقربة والرب فقتاب يف ّ

ل س صنك و عأ الصال ».
وما وا

بأ أ

بأ حيىي ب عأ إبراو م بأ واشم ب عأ النوفلي ب عأ النكوا ب عأ جعفر ب عأ

 :ما وا هللا ل جعل  ،ضاً م ،بل ب يعربين ( )5إنا أت املربرأ
أنّه ( )4قال  « :قال الن
أب ه
ال م ووي ،امل ال ع ع الصال إالّ أ عرجم على أ الول إنا ضرهبا الطل ( )6و أت ال م عروت الصربال
».

األول قربربال  :سربربألته عربربأ اببلربربى عربربرجم ال فقربربة
فه رب ا امم رب ا ال يناف ربربا األخبربربا املتق ّ مربربة ب أل ّ امم رب
ّ

األايم ويف الخهر فقال له  « :علك اهلراقة ل س صنربك ورب عربأ الصربال » فرب لك صربح ح ب
وال فقتاب يف ّ
أل ّ نلك ل س أبقل اب ض ب أل ق بّنا أ ّ أقل ّأايم ( )7ا ي

__________________

( )1القامو اقيط  ( 377 : 3هرا ).
( )2مج ا س بدار  417 / 131 : 1كايتق  :من الدل.
( )3مج ا س بدار  417 / 131 : 1اوجد  :مج.
( )4ليست مج « ف ».
( )5مج « ف »  :مبع .
( )6مج « ف »  :اةطدق.
( )0ليست مج « ف ».
( )1مج ص .213
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ثالثة ،أايل ( ، )8عإذا ي تر

إالّ فقة أو فقتاب فل س ب م  ،ض ال جيو هلا عرس الصال والصوم.
 :أل جيعل هللا اببل م اب ض ب فالوجه ف ه أنّه ال يكو نلربك ( )1مرب
وأما امم الثاا ووو قوله
ّ

اببلى ( )2املنتباب لها ب وإ ّاا يكو اب ض ما أل ينتنب ابمل فإنا اسربتبا فقرب ا عفرب ابرب ض ب وألجربل

نلك اعت أنّه مىت ّخر عأ عا ا بعخريأ يوماً فل س نلك ب م  ،ض.
ي ل على نلك :
مربربا أخرب ا بربربه الخرب

عننن أيب القاسننم جعفننر بننن دمحم  ،عننن دمحم ابننن اعقننوب  ،عننن دمحم بننن حن  ،عننن

 :إ ،ن
أدد بن دمحم  ،عن ا سن بن حمبوب  ،عن ا سن بن عيم الدنحا  ،نال  :دنت ىليب عبند هللا
() 3
أ ُ،ل علدي تر الدل عهنا حامني كينف تدناع ابلدنالق؟ نال  :فقنال  « :إذا رأت ا امني الندل بعند منا مينى
عارعن اوماإ من الو ت الاي ( كا ت تر فيه الدل من الاهر الاي ) ( )4كا نت تقعند ( )5فينه فنإ ،ن ذلن لنيحم
واننل ( )6عحت اننا بكرسننف عتد ند،ا  ،عإذا رأت ا امنني النندل بنني الو ننت النناي
مننن الننرحم ع مننن الطمننمل  ،ف ،
كا ت تر فيه الدل بقديي ( ، )7أع مج الو ت من ذل الاهر فإ ،ه من

__________________
( )1أثب ااه من ا س بدار .411 / 147 : 1

( )2مج الاس  :ا بي  ،عما أثب ااه من ا س بدار .411 / 147 : 1
( )3مج « ف »  :بيا.
( )4ما بن القوسن ليحم مج « رض ».
( )5مج « ف »  :تفور.
( )6مج ا س بدار  : 412 / 147 : 1فد وال.
( )0مج ا س بدار  : 412 / 147 : 1القديي.

307

اب ضة فلتمنك عأ الصربال عرب

ّأايمهربا الربيت وانربت ععقرب يف  ،ضربها ب فربإ انقطرب الرب م عنهربا قبربل نلربك

() 2
األايم الربربيت وانربربت عربرجم الرب م ف هربربا
ربل ب وإ ( )1أل ينقطرب الرب م عنهربربا إالّ بعرب مربربا صضربربي مربأ
ّ
فلتغتنربل ولتصرب ّ
ب ربوم أو يربوماب فلتغتنربل وحتتخربربي وعنربتثفر وعصربلّي الظهربربر والعصربر .لتنظربر فربإ ( )3وربربا الرب م يف مربا ب نهربربا

ربل عنرب وربربل صربربال مربربا أل عطربربر الكرسربربف ب فربربإ
وبربرباب املغربربرب ال ينرب ل مربربأ خلربربف الكرسربربف فلتتو ّ
ضربربأ ولتصرب ّ
طر،ربربت الكرسربربف عنهربربا وسربربال ال رب م وج رب عل هربربا الغنربربل ب وإ طر،ربربت الكرسربربف عنهربربا وأل ينربربل ال رب م
ربل وال غنربربل عل هربربا » قربربال  « :فربربإنا ( )4وربربا الرب م إنا أمنربربكت الكرسربربف ينرب ل مربربأ خلربربف
فلتتو ّ
ضربربأ ولتصرب نّ
الكرسربف صربب باً ال يرقربى فربإ ّ عل هربربا أ عغتنربل يف وربل يربوم ول لربة ةربربالث م ّربرات حتتخربي وعصربلّي  :عغتنربربل
للفجر ب وعغتنل للظهر والعصر ب وعغتنل للمغرب والعخاء اآلخر » قال  « :وو ا ( )5عفعل املنتحاضة

فإنا ( )6فعلت نلك أنو هللا ابل م عنها ».

النن

األول  :ليحم فيه ارتياب  ،فإ ،ن ( )0عدا بن ا كم ب قدار ا شاا
يف ّ

__________________
( )1مج ا س بدار  : 412 / 147 : 1فإن.
( )2مج ا س بدار  412 / 147 : 1اوجد  :من.
( )3مج « ف »  :عإن.
( )4مج ا س بدار  : 412 / 147 : 1فإن.
( )5مج ا س بدار  : 412 / 147 : 1عكال .
( )6مج ا س بدار  : 412 / 147 : 1فإما إذا.
( )0مج « ف »  :عإن.
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هو الثقة بقرااة رعااة أدد بن دمحم بن عيسى عاه  ،عأدد بن دمحم هو ابن عيسنى  ،عديند بنن اةثن
هو أبو اةعز ثقة ثقة مج الا اشا ( ، )1ععث،قه أاياإ ابن اببواه مج الفقيه (.)2
والثاا  :عااح ا ال ابلاوفدا عالسكوين.
والثال  :صحيح  ،عمج اعاياف  :نُ اعيم بيم الاون عف ح العن (.)3
املنت :

األول  ، :خفا مج عدل اةعاراة كما ذكره الاي .
يف ّ

اىلعلننة صننرحة مج عجننوت ا نني مننع
ّ
وأمربربا الثربرباا  :فمننا الننه الانني  ،ن عااننح الوجننه  ،عاىلخبننار ،
ا مني ، ،اانة اىلمنر أ ن،نه بن ،د فيهنا ،نا ذكننروه .ع نول الاني  :عىلجني ذلن اع نربو أ ،نه منىت ،خننر.
نلخر اكننون حييننا  ،فهننو اع ناا بوجننوت ا نني مننع ا منني  ،إ  ،أ ،ن م نرات
انندل عدننى أ ن،نه مننىت ي ا ن ،
نلخر ي بكننن دنني  ،عالنندليي اسنناعد عديننه  ،فننإن رعااننة الدننحا صننرحة مج
الانني أ ن،نه إذا ي ا ن ،

حتقننق ا نني مننع ا منني ، ،ااننة اىلمننر أ ،مننا تنندل عدننى أ ،ن ا امنني مننىت ،خننر النندل عننن عاتهتننا النني
كا ننت ت ننر فيه ننا ال نندل ب نني ا م نني بعان نران اوم ناإ اك ننون ال نندل حيي ننا  ،عه نناا ااف ننا ح نني
ا امي.
ع ولننه مج الرعااننة  :فننإذا رأت بنني الو ننت بقدينني أع فيننه ( )4مننن ذل ن الاننهر فإ ن،نه مننن ا ييننة ،
صراح مج جمامعة ا ي لدحمي.
__________________
( )1رجال الا اشا .347 / 133 :
( )2مايخة الفقيه ( الفقيه .65 : ) 4
( )3إاياف ا ش باه .155 :
( )4مج ا س بدار  : 412 / 147 : 1مج الو ت.
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عمج ظري القاصر أن الرعااة م ا،دق ةا أسندفااه منن أ ،ن اىلخبنار اةطدقنة حتمني عدنى اةقي،ندق  ،فنال
ا م إطال القول ي ا امي  ،كما ا م القنول الناي اقولنه الاني ابع بنار مينا عانران اومنا
فيهننا أخ ن اإ  « :فننإن ي ااقطننع عاهننا إ  ،بعنند مننا
ظ نراإ إأ الرعااننة عدننى اعطننال  ،فننإ ،ن ولننه

اىلايل الي كا ت تر الدل فيها بينول أع انومن فد سني » إأ آخنره  ،اق ينا أ ،نه لنو ا قطنع
ليا ،
اكون حييا.
أكثر من ذل
عا ننال إ ،ن ،أعهلننا أفننات ميننا عا نران فال نندافع حاصنني  ،إ  ،أن اقننال  :إن مفهننول اىلخ ن مقينند
اىلعل أاينا بن ،د منن تقيينده  ،عهناا اوجنب
اىلعل الدال عدى العاران .عفيه  :أن مفهنول ،
اةاطو ،
وع رابه مج الرعااة لو ما دااه.
عم ننن ها ننا اعد ننم أن م ننا ال ننه ش ننيخاا اقق ننق أا،ننده هللا مج فوائ نند الك نناب  :م ننن أ ،ننه خيف ننى بُع نند
ال وجيه  ،عأ ،ن مفات الرعااة أن تل ا ني منن ا امني إ ،نا اكنون مج العناتق أع بدهنا بيسن  ،تعن منا

بعنندها أع بدهننا بيننول أع اننومن أع حنننو ذل ن  .حمنني ظننر  ،فننإ ،ن الرعااننة كمننا تننر صننرحة مج اع قننات
نلخر بعان نران  ،عاةفه ننول في ننه أ ،ن م ننا تعن
نلخر بي ننول أع ا ننومن  ،ب نني ،أعهل ننا اق ي ننا أ ،ن اةي ن ،نر ال ن ،
ال ن ،
العاران اير ، ،ااة اىلمر أ ،ه اقيد  ،عحدي اعشكال الاي ذكروه.
ع ن،نا ذكننروه اعدننم أ ،ن مننا مج ا بنني اة ننن  ،مننن أن ننول الانني مج الاهااننة أب ،ن مننا ت نراه ا امنني مج

،أايل عاتهتا حني  ،عمنا تنراه بعند العناتق بعانران اومناإ لنيحم ني  ،عأ ،ن حندامل ا سنن بنن عنيم
ادل عديه  ،عليحم مج اىلحاتامل اةع ربق ما ااافيه ( .)1حمي مل أ ،ما أع إ  :فدما ذكنروه منن اةعارانة
اتل.
مج فحم الرعااة اق اج إأ تكد،ف ،
__________________
( )1ا بي اة ن  40 :عهو مج الاهااة .25 :
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وأما اثن اً  :فألن اىلخبار اةع ربق ند تلنت عدنى أ ،ن اةنرأق إذا رأت مج ،أايمهنا الني كا نت تنر الندل
ّ
فيهنا فهننو حنني  ،عمفهنول رعااننة ا سننن أ ،ن النندل لنو ،خننر أ نني مننن عانران فهننو حنني  ،فاةاافنناق
حاصنندة لننو ت لننة آخرهننا باننوع مننن ال قراننب  ،عإن كننان مج الظن ،نن أ ن،نه  ،ن عا إ  ،أ ن،نه انندفع ننول
الاي ابع بار العاران  ،ععدل ا ل فات إأ حتقيق تفع ال عارض بن مفاهيم اىلخبار  ،ئق.
عمننن هاننا اعدننم أايننا أ ،ن مننا الننه شننيخاا مج اةنندار  :مننن أ ،ن الانني ننال مج الاهااننة عك ننايب
اىلخبننار  :مننا اننده اةنرأق ا امنني مج ،أايل عاتهتننا حكننم بكو ننه حييننا  ،عمننا تنراه بعنند عاتهتننا بعانران
اوم ناإ فد ننيحم نني ( .)1عج ننه ل ننه  ،ف ننإ ،ن الا نني مج ه نناا الك نناب ائ نني بع نندل ح نني ا ام نني إذا

اس بان.
قالإ عن الاني مج اخلنال  :منن أ ،ن الندل حني بني أن اسن بن بعنده
عما اله شيخاا
ع قي فيه اع اع ( .)2مث ال  :اح ،ج الاي عدى القول الثناين بدنحيحة ا سنن بنن عنيم  ،إأ أن
ال  :عها مع صح ها صرحة مج اة ،دعى  ،في عن العمني هبنا ( .)3عجنه لنه أاينا  ،فنإ ،ن الرعاانة مج
،ااة ال موض بعد ما ذكروه.
عدى أ ،ن القول الثاين هو الاي سبه إأ ك ايب اىلخبنار  ،ع ند عدمنت نول الاني هانا  ،عا نال
ننال بعنند ذلن  :ع ،أمننا ننول الثالننمل فدننم أ ننف لننه عدننى مسن اد ( .)4عظنناهر ا ننال مننن
أ ،ن شننيخاا
القننول الثالننمل ا س ن با ة ععنندمها  ،عالانني هاننا مس ن دل ابلرعااننة .علننو أُرانند ابلقننول الثنناين هننو ننول
الاي الثاين أعين ا س با ة ععدمها كات اقاعر.
__________________
( )1اةدار  ، 17 : 2عهو مج الاهااة  ، 25 :عال هااب  311 : 1عاخلال
( )2اةدار  ، 17 : 2عهو مج الاهااة  ، 25 :عال هااب  311 : 1عاخلال
( )3اةدار  ، 17 : 2عهو مج الاهااة  ، 25 :عال هااب  311 : 1عاخلال
( )4اةدار  ، 17 : 2عهو مج الاهااة  ، 25 :عال هااب  311 : 1عاخلال
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.231 : 1
.231 : 1
.231 : 1
.231 : 1

وابجلملربربة  :ف حقيننق اىل نوال عاىلتل،ننة ما ننف  ،عاىلصنني مج ذلن العال،مننة مج اةخ دننف  ،فإ ن،نه قنني
() 1
ناىلعل  :أ ،ن ا مني إن اسن بان فنال حنني عإن ي اسن نب
أع إ نوج الانني مج اخلنال عالاهااننة  ،فن ،
فا ي عا ع  ،عالثاين  :اع بار ،أايل العناتق  ،مث نال  :احن ،ج الاني عدنى ولنه مبنا رعاه ا سنن .عي
ابن أي ٍ
ول  ،فو ع ا ش باه.
، ،
إذا عرفت هناا فناعدم أن منا تي ،نما ه الرعاانة ا عأ منن ولنه  « :تدن اهلرا نة » اانامج منا تينماه
الرعااة من وله  « :عذلن اهلرا نة » ىلن اىلُعأ أفناتت أ ،ن اهلرا نة حني عالثا ينة عدمنه  ،عالاني ي
ا عرض لبيان ذل  ،ع،ااة ما بكن من ال وجينه اشناا اهلرا نة بنن ا ني ع،ن ه  ،إ  ،أ ،ن الس ،نر مج
الكالل  ،ظاهر.
مث ما تي ،نما ه الرعاانة الثا ينة منن ولنه  « :إ  ،أن تنر عدنى رأ الولند » ،ن موافنق ةنرات الاني
اىلعل  :فأل ،ن الاني ائني بعندل ا ني منع حتقنق ا مني  ،ع بني النو تق فنا
ع ةاهباا ، ،أما ،

ع حي  ،فال عجه لا الدالق  ،كما عجه لعدل تعرض الاي لبيا ه.
اوجنه أب ،ن اةنرات
ّ
وأما الثاا  :فاةعرع من اةاهب أ ،ه فا بي الو تق  ،ع،اانة منا بكنن أن ،
به الافا مج ،أعل خرعج الولد كمنا هنو مناهب الاني مج اخلنال عاةبسنوع عدنى منا قني عانه منن
أ ،ن الافا اكون مع الو تق ( ، )2كما اقوله اةرتيى من أ ،ن الافا عقيب الو تق ( ، )3ع د
__________________

( )1اةخ دف .114 : 1
( )2قده عاه مج اةخ دف  215 : 1عهو مج اخلال  246 : 1عاةبسوع .61 : 1
( )3اةسائي الااصراة ( اجلوامع الفقهية ) .111 :
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ااامج ما دااه وله ( « : )1إذا ارهبا ( )2الطدق » فإ ،ن الظاهر مانه بني خنرعج الولند  ،إ  ،أ ،ن ال وجينه
ليحم ببعيد .هاا عدى تقدار ا ع مات عدى تفس الراعي.
ع قنني العال،م ننة مج اةخ د ننف ع ننن ابننن اجلاي نند الق ننول أب ،ننه جي مننع ح نني عحب نني  ،عا ح نناج

ابل ننرعاا ن اة نناكورتن  ،عأج نناب ع ننن اىلُعأ أب ،ننه ي حد نني ت نواج ثالث ننة ،أايل  ،عع ننن الثا ي ننة بي ننعف
الساد ( ، )3عي ا عرض لااء ، ،ا ذكروه  ،هاا.
ع ،أمننا رعااننة ا سننن بننن عننيم فبقننا فيهننا أُمننور ع عننت مج كننالل اىلعننالل  ،عمج ظننري القاصننر أ ،مننا
اىلعل  :اس دل الاهيد مج الدرع عالاكر عدى ما قدنه شنيخاا ابلرعاانة عدنى أ ،ن
حمي كالل ، ،
مج فوائنده عدنى الرعانة بعند حكاا نه

ا ع بار بقد،ة الدل عكثرته أبع ات الدالق ( .)4ع ال جن ،دي
ذل  :عحنن اع ربوه فوجدوه تا ًّ عدى عدل اع باره صرحاإ.
ظننر مج الرعااننة إأ أ ،ن اىلمننر ابل سنني عالواننوء مج الرعااننة
عالنناي خيطننر مج البننال أ ،ن الاننهيد

تل عدنى أ ،ن ا ع بنار أبع نات الدنالق
عا ع  ،عهو لدوجوب  ،عةا كان ، ،سي اجلاابة عاجباإ ل ه ،
،
ظر إأ أ ،ن وله  « :مث ل اظر فإن كان الندل فيمنا بياهنا عبنن اة نرب » اق ينا عندل
 ،عج ،دي
تخننول ع ننت اة ننرب  ،فننال اكننون اىلمنر ابلواننوء لدوجننوب عكننال ال سنني  ،ع انناهب عدين أ ،ن
اىلمننر إذا كننان لدوجننوب فد حمنني الرعااننة عدننى إراتق ع ننت اة ننرب  ،عالعبننارق عإن كا ننت تسنناعد
عديه ظاهراإ إ  ،أ ،ن ال لعاي كن.
__________________

( )1ليست مج « ف ».
( )2مج « ف »  :اربه.
( )3اةخ دف .116 115 : 1
( )4اةدار  36 : 2عهو مج الدرع  ، 177 11 : 1الاكر .243 242 : 1
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وف ربربه  :أ ،ن اىلم ننر جي ننوك أن اك ننون لالس ن حباب  ،ع راا ننه ع نندل تخ ننول الو ننت  ،إ  ،أ ،ن اخل ننرب
اكون صرحا كما اله ج ،دي فدي ،لمي.
() 1
رتاإ عدنى منن فنى
وسنطة عديهنا ،سني عاحند ، ،
الثاا  :اس دل الانهيد ابخلنرب عدنى أ ،ن اة ،

 « :فنإن طرحنت
وسنطة عجعدهنا كثن ق .عاعاانه شنيخاا أبن موانع الد لنة فيهنا ولنه
اة ،
الكرسف عاها عسال الدل عجب عديهنا ال سني » عهنو ،ن حمني الانزاع  ،فنإ ،ن موانع اخلنال منا ي
حدني السننيالن  ،نال  :مننع أ ن،نه إشنعار مج اخلننرب بكنون ال سنني لدف ننر  ،فحمدنه عديننه حت ،كننم
( .) 2
عالاي خيطر مج البال أ ،ن كال من ا س د ل عا عااض خيدو من ،مي :
األول  :فننأل ،ن ص نراح الرعااننة أ ،ن السننيالن لننو حدنني مننع طننرف الكرسننف  ،عهنناا خننارج عننن
ّأمربربا ّ
اىل وال ابلكد،ي،ة.

وسننطة لكا،هننا تلننت
ّ
وأمربربا الثربرباا  :فننأل ،ن مق ينناها اةوافقننة لداننهيد  ،عدننى أ ،ن الرعااننة تال،ننة عدننى اة ،
وسطة ها الي تافا تمها من الكرسف عي اسي  :ع د عرفنت ا فناء ذلن منن
عدى السيالن  ،عاة ،
الرعااة.
مث ول شيخاا  :إ ،ه إشعار مج اخلرب بكنون ال سني لدف نر .لنيحم لنه عجنه  ،بني اىلعأ أن

حق الاظر.
اقول  :إ ،ه صراح مج ال ُسي لدم رب  ،كما خيفى عدى من أعطى الرعااة ،
عالاي أظا،ه أ ،ن هاا اير ال ا س د ل لو سدمت من  ،ه  ،ىل ،ن

__________________
( )1الاكر .242 : 1
( )2اةدار .33 : 2
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() 1
عن  ،ارعرق أ ،ن الدل ب قندار
وسطة مج كالل اىلصحاب ليحم عدى عجه ال ،
ذكر ُ،سي الف ر لدم ،
عجننوت شننرع اة وسننطة ادننزل أن اكننون عانند الف ننر  ،بنني لننو عجنند عانند الظهننر أع العدننر ع ،مهننا
كنال  ،كمنا أ ،ن الكثن ادزمهنا البندأق ابلف نر فيمنا لنو حدندت الكثنرق عاند الظهنر أع العدنر أع

اة ننرب ، ،ااننة اىلمننر أ ن،نه ادننزل إشننكال مج اةقننال عدننى تقنندار اب ننداء النندل مننن  ،ن الف ننر مج الكث ن ق
فدندت ذلن مج ،ن
ابلاسبة إأ الثالثة اىل،سال  ،عبيان ذل ي أجده مج كالل اىلصحاب  ،ع ند ،
هاا اةواع.
عالظنناهر أ ،ن الباعننمل لألصننحاب عدننى ذكننر الف ننر ،أع إ هننو النناص  ،لكننن تعننن منندلول النناص
تائماإ اوافقه ا ع بار عال ،لمي الدات مج مدلول مع رب اىلخبنار  ،علع ،ني ال عبن مبنا تينما ه الرعاانة
اةبحو عاها من وله  « :مج كي اول عليدة ثال مرات » أعأ  ،عإن كان فيه اعشكال أايا.
 « :عسننال النندل » .مبعن ا ننال  ،أي عا ننال
مث إ ن،نه بكننن توجيننه كننالل الاننهيد أب ،ن ولننه

مج الكثن ق  « :اسنيي منن
أ ،ه سال الدل بي الطرف  ،عارات ابلسيالن الافوذ فقط عاكون ولنه
خدننف الكرسننف صننبيبا » .رااننة عدننى أ ن،نه مج السننابق فننا مننن  ،ن سننيالن  ،ع مننا ع مننن إطننال
الس ننيالن اب شن ناا  ،إ  ،أ ،ننه خيف ننى تو ننف ال وجي ننه عد ننى الثب ننوت م ننن ،ن ن الرعاا ننة ، ،أم ننا ماه ننا
فا ح مال افيد إثبات اةطدوب.
عالظاهر من الاهيد أ ،ه ي اع مد عدى الرعااة عحدها  ،بي مج رعااة لزرارق ما د اظن ماهنا ذلن
جمرت ال وجيه
 ،عإن كان ا ق خالفه  ،عال رض ،

__________________
اىلعل مج الاكر .242 : 1
( )1ماهم ا د،ا مج السرائر  ، 153 : 1عالعال،مة مج اةخ دف  ، 271 : 1عالاهيد ،
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لكننالل مثنني الاننهيد  ،فننإ ،ن اخلننرب بظنناهره انندل عدننى مطدوبننه أبتىن ،منني  ،فننال ااب ننا ال فدننة عننن
هاا عأشباهه.
الثالرب ، :نو جن ،دي مج شنرف اعرشنات أ ،ن حنند ا س حاانة ك ن ه منن اىلحندا  ،فمننىت

حدي كفى مج عجوب موجبه ( ، )1كما اخ ناره الانهيد مج البينان ( ، )2ع يني  :اةع نرب ابلقدنة عالكثنرق
() 3
علس ن ج ن ،دي يطننال الننرعاايت اة يننماة لكننون ا س حااننة موجبننة
مج أع ننات الدننالق ، .
مج اخلننرب اةبحننو عاننه  « :فد سنني عتدند،ا الظهنران مث ل اظننر.
لدواننوء أع ال سنني  ،عبقولننه
» ( .) 4
اىلعل جينب
فرع عدى القولن ما لنو كثنر بني الو نت ( عطنرأت القدنة فعدنى ،
ال شيخاا  :عا ،
ال سي لدكثرق اة قدمة  ،ععدى الثاين ،سي عديها ما ي اوجد مج الو ت ) ( )5م دال (.)6
عالاي خيطر مج البال أ ،ن ا س د ل يطال الرعاايت حمني ظنر  ،ىل ،ن مفنات اىلخبنار اجلمنع بنن

الدالتن  ،فدو داا  :إ ،ه مىت حدي كفى مج عجوب موجبه  ،ي ا م لزعل اجلمنع  ،فنإن الظناهر منن
مر  ،إ  ،أن اقال  :إ ،ن ا س مرار مع رب لكنن منع الكثنرق بني بن ،د منن
اجلمع لوجوت ا د اةس ،
عجوت الدل  ،عأ ت خب أب ،ن كالمهم اعطا ذل .
مث إ ،ن اع بار أع ات الدالق لو داا به عجه لوجوب ثالثة أ،سال

__________________

( )1رعض اجلاان .14 :
( )2البيان .60 :
( )3ال به الاهيد مج الدرع  177 11 : 1عالاكر .243 : 242
( )4رعض اجلاان .15 :
( )5ما بن القوسن ليحم مج « ف ».
( )6اةدار .36 : 2
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( بنني ال سنني اتبننع لوجننوت النندل الكثن  ،سنواء كننان مج صننالق أع صننالتن أع أكثننر .عا ننال أ ،ن اخلننرب
تيمن ثالثة أ،سال ) (.)1
،
ع ابع نند أن اق ننال  :إ ،ن م نندلول اخل ننرب ثالث ننة أ،س ننال مج الي ننول عالديد ننة عد ننى تق نندار ا سن ن مرار ،
عحيائا مع ا س مرار اب كي اول عليدة ثالثنة أ،سنال  ،فدنو ي اسن مر ي جينب الثالثنة سنواء عجنب
عاحنند أع أكثننر  ،عاخلننرب اةبحننو إذا أعطنناه اة ،لمنني حننق الاظننر اننر أ ن،نه تال عدننى اع بننار أع ننات
الدالق  ،عذكر الثالثة اىل،سنال لوجنوت الندل ع نت الدنالق اةناكورق فينه ، ،اانة اىلمنر أ ،نه ند ا وجنه
مج اخلننرب ننوع إشننكال  ،فننالاظر إأ ا سن د ل بننه عدننى حكننم الكثن  ،ىل ،ن ولننه  « :فننإن ي ااقطننع
اىلايل النني كا ننت تننر النندل فيهننا بيننول أع اننومن فد سنني » إأ آخننره
النندل عاهننا إ  ،بعنند مننا ليننا ،
صراح مج أ ،ن ال سي اةلمور به ،سي ا ي .
ع ولن ننه  « :مث ل اظن ننر فيمن ننا بياهن ننا عبن ننن اة ن ننرب » إأ ولن ننه  « :فن ننإن كن ننان الن نندل إذا أمسن ننكت

الكرسف اسيي منن خدنف الكرسنف صنبيباإ ار نى فنإ ،ن عديهنا أن ت سني » إأ آخنره  ،صنراح مج
مرات بعد ،سي ا ي  ،عاكون مبدأ ،سي ا س حااة اة رب.
أ ،ن اىل،سال ثال ،
عحيائننا فنناليول عالديدننة ،إمننا أن انرات بننه تدن الديدننة مننع اليننول ا يت  ،أع اليننول السننابق النناي مبنند ه
الظهر مع الديدة الي بعدها اةع رب فيها الدل فيما بياه عبن اة رب.
اىلعل ي اك ننن لالس حاا ننة ب نني لدح نني
عالث نناين عج ننه ل ننه  ،ىل ،ن ال س نني ،
اىل،سال الثالثة لالس حااة.
__________________
( )1ما بن القوسن ليحم مج « رض ».
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 ،ف ننال ا نندل عد ننى

اىلعل اق يا أ ،ن اةبدأ اة رب  ،فال ا م ول اىلصحاب  :إ ،ن اةبدأ الف ر.
ع ،
 « :فنإن كنان الندل إذا أمسنكت » تعدنق لنه مبنا تقندل منن
عالاي اق ييه الاظر أن وله
ا الة الي بياه عبن اة رب  ،بني هنو بينان نال اةس حاانة منن حينمل هنا  ،إ  ،أ ،ن ولنه  « :فنإ ،ن

عديها أن ت سي مج كي اول عليدة ثنال م ،نرات مث حت انا عتدند،ا عت سني لدف نر » إأ آخنره ،
خيدننو مننن إ ننال  ،إذ ح منني أن ا نرات بقولننه  « :عت سنني لدف ننر » إأ آخننره  ،بيننان أ،سننال اليننول
عالديدة عدى تقدار عجوت الدل من الف ر.
عح مي أن اكون من ( )1ت ،مة بيان أحكنال منن ظنرت منا بياهنا عبنن اة نرب  ،عافيند أ ،ن ال سني
كل هلننا عدننى الوجننه اةنناكور مج يننع الدنندوات  ،فننإذا بنندأت الكثننرق مننن اة ننرب عاس ن مرت عديهننا
ال سي لدف نر بعند ،سني اة نرب عالعاناء  ،ع،سني لدظهنران  ،ع،سني لدم نرب  ،عهكناا  ،عا ا،نده
وله  « :عهكاا تفعي اةس حااة » فإ ،ن هاا ادل عدى أ ،ن ا كنم اةناكور لدحنائ اةسن مر تمهنا

إأ أن تد مس حااة  ،عحكم اةس حااة  ،حكمها.
عإ ،ننا داننا  :إ ن،نه م ان،ند مننع أ ن،نه ظنناهر مج تعن ،نن ا ح مننال عمكننان أن اقننال  :إ ،ن اة نرات  :عهكنناا
حكم كي مس حااة.
لكن خيفى أ ،ن حتقيق ا ال مج هاا مو و عدى ثبوت اع بار أع ات الدندوات عا سن مرار ،
عإن ي اثبنت ذلن فنناخلرب اب عدنى إ الننه  ،عي أ اار مننن أعانح ا ننال مج يننع منا ذكرتننه  ،ع أشننار
عج ال وفيق.
إأ بعيه  ،عهللا ،
__________________
( )1مج « رض »  :مج.
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قال :

فأما ما وا ابناب بأ سع ب عأ فضالة ب عربأ أيب املغربراء ( )1ب عربأ إسربحاق بربأ عمربا ب قربال سربألت
ّ
() 2
عأ املرأ اببلى عرجم ال م ال وم وال وماب قال  « :إ وا ماً عب طاً فال عصلّي نلك
أاب عب هللا
ال وماب ب وإ وا ( )3صفر فلتغتنل عن ول صالعاب ».
فال ينايف ( )4ما دمااه من أ ،ن أ ي ا ي

ثالثة ،أايل  ،ىل ،ن الوجه فيه أن تر اليول عاليومن تماإ م والياإ عتر

لال الثالثة مج م ،دق العارق  ،ىلن ا ائ مىت رأت الدل مج م ،دق العارق ،أايل ثالثة ،أايل كا ت حائيا عإن ي اكن
ذل م والياإ حسب ما رعاااه مج ك اب هتااب اىلحكال مج رعااة او حم (.)5

النن

لننيحم فيننه ارتينناب إ  ،مننن جهننة إسننحا بننن عمننار  ،حيننمل إ ،ن الانني ننال  :إ ،ننه فطحننا (.)6
فا دامل موث،ق  ،ع د ،دماا كالماإ مج هاا ( ، )0عأ ،ه ابعد

__________________
( )1مج ا س بدننار  ، 413 / 141 : 1عرجننال الطوسننا  ، 241 / 101 :عالفهرسننت  : 226 / 67 :أبننو اةعننز ،
علعنني الدننحيح مننا أثب انناه ب قنندمي ال ننن اةع مننة عدننى ال نراء اةهمدننة .راجننع رجننال الا اشننا  ، 347 / 133 :عإاينناف
ا ش باه  ، 131 :عجممع الرجال .246 : 2
( )2مج ا س بدار  : 413 / 141 : 1ذاا .
( )3مج ا س بدار  : 413 / 141 : 1كا ت.
( )4مج ا س بدار  413 / 141 : 1كايتق  :هاا اخلرب.
( )5ال هااب  ، 1113 / 311 : 1الوسائي  210 : 2أبواب ا ي
( )6الفهرست .52 / 15 :
( )0ج  1ص .242 241 ، 111 171
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ب  1ف .3

كون ا دامل صحيحا  ،عأبو اة راء امسه ديد ابن اةث  ،عهو ثقة.
فإ قلت  :د ذكر الا اشا ( )1أ ،ن ا سن بن سنعيد شنار أخناه ا سنن مج ك بنه عكنان شنرا
أخيه مج يع رجاله إ  ،كرعة بن [ دمحم ( ] )2ا ينرما عفينالة بنن أانوب  ،فنإ ،ن ا سنن كنان انرعي
عن أخيه عاهما .عهاه الرعااة عكث من أمثاهلا تق يا رعااة ا سن عن فيالة ب عاسطة.
قلت  :اىلمر كما ذكرت إ  ،أ ،ن ( الا اشا ذكر ذل رعااة عن ،ن معدنول ا نال ( ، )3عالعال،منة
مج كالمنه مننا ح منني ان اكننون ماننه عدننى سننبيي اجلننزل كمننا اعدننم مننن مراجع ننه  ،عدننى أ ،ن مج ولننه :
كرع ننة ب ننن مه نران عمه ناإ كم ننا خيف ننى  ،ععد ننى ك نني ح ننال ابع نند أن اق ننال  :إ ،ن ) ( )4ه نناا اي ن ،نر

اب ال لعدالة الواسطة عمعدومي ،ها اب خ داص.
عما د ا خيي  :من أن الرعااة إذا كا ت ابلواسطة فاكها وع من ال دليحم.
بكن اجلواب عاه  :أب ،ن اةعدومي،ة ا يت الا  ،عإن كنان مج البنن كنالل  ،ىل ،ن ذكنر فينالة مج

الرعااننة عننن كرعننة اق يننا عنندل ا ل فننات إأ اةعدومي،ننة إ  ،أن افننر بننن الننرجدن  ( ،ع خيدننو مننن
نلخران ي اد ف نوا إأ ذكننر هنناا عدننى مننا رأانت  ،علعنني اىلمننر لننيحم بعسننر بعنند مننا
إشنكال  ،إ  ،أ ،ن اة ن ،
مسع ه.
__________________
( )1مج « ت »  :العال،مة.

( )2مج الاس  :مهران  ،عالدحيح  :دمحم  ،كما أثب ااه عسيا إليه راجع اخلالصة .31 :
( )3رجال الا اشا .130 ، 136 / 51 :
( )4ما بن القوسن ليحم مج « ف » ع « رض ».
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وق يقال  :إ ،ن كالل الا اشنا حم مني ىلن اراند أ ،ن ا سنن انرعي عنن ينع رجنال ا سنن إ  ،مج
الرجدن ) ( )1اةاكوران  ،فإ ،ه ارع عاهما بواسطة أخينه  ،أ ،نه انرعي عاهمنا إ  ،بواسنطة أخينه
() 2
نرجح الرعااننة عاهمننا
 ،عجيننوك أن اكننون راعايإ عاهمننا ب ن عاسننطة إ  ،مج بع ن اىلخبننار  ،فإ ،ننه ان ،
بواسطة  ،عهاا كث مج الرعااة ابلاسبة إأ رعااة الاخص اترق بواسطة عأُخر بعدمها  ،فدي ،لمي.
املنت :

ما ذكره الاي فيه عإن بناعُد  ،إ  ،أ ،ه عجه لد مع إذا ثبنت مناهب الاني بعندل اشنااع ال نواج

 ،ع نند تقنندل مج خننرب عبنند الننردن بننن ا نناج اشنااع النندعال مج النندل مننن ا بدننى  ،عبي،اننا أ ،ن الظنناهر
ماننه اع بننار ال نواج  ،فيفينند اخ دنناص ا بدننى ابل نواج إذا ي قنني بننه مج  ،هننا  ،عكننان عدننى الانني
ال ابينه ( عديننه ببيننان ) ( )3اح مننال الندعال ل ن ال نواج  ،ع ابعنند توجيهننه لنو ثب ننت اىلتلننة عدننى عنندل
ال واج  ،عما أشار إليه الاي من رعااة او حم له عجه لو صحت الرعااة.
عبكن أن حتمي الرعااة اةبحو عاها عدى أ ،ن ا بدى تا الدالق ( )4مج اليول عاليومن منن ،ن
ا ظننار ميننا الثالثننة كمننا مج بعن الاسنناء  ،عهنناا الوجننه عإن بناعُنند لننيحم أببعنند مننن توجيننه الانني ،
ع ب ،د لدعامي ابةوث،ق القائي ابل واج من هاا ال وجيه  ،إ  ،أن ااكر  ،ه.

__________________
( )1ما بن القوسن ليحم مج « رض ».
( )2مج « رض »  :اىلحيان.
( )3مج « رض »  :عدى بيان.
( )4مج « ف »  :الددوات.
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عمننا تيننماه ا نندامل  :مننن أ ،ننه مننع الدننفرق ت سنني عانند كنني صننالتن .ع ااننامج مننا تل عدننى
ال فديي ابلقدة ععدمها  ،عمكان دي اةطدق عدى اةقيد.
،أما ما اق ييه اخلنرب منن أ ،ن الندل إذا كنان عبيطناإ تدند،ا  ،عإن كا نت صنفرق تدند،ا ابل سني ،

نند ا ننوهم ماننه أن عاسننطة بننن النندل العبننيط عالدننفرق عا ننال أ ،مننا موجننوتق  ،عبكننن ال وجيننه أب ،ن
ال نرض مننن الدننفرق عنندل كننون الندل عبيطناإ  ،علننئن اسن بعد ذلن أمكنن اسن فاتق حكننم الواسننطة مننن
لننه مج الرعااننة عدننى حنننو ،ن ه مننن اىلحكننال ا اصنندة مننن اةقينند
تلينني آخننر  ،ععنندل ذكننر اعمننال
عاةطدق عالعال عاخلاص  ، ،أ ،ن ا كمة عدمها  ،عال وجيه عاسع الباب.
اللغة :

( .) 3

طري (.)1
ال مج القامو  :تل عبيط ،بن العُبطة ابليم ،
نري ( ، )2عمج ا بنني اة ننن  :إ ن،نه اخلننالص الطننري
عمج الاهااننة  :فقننلت مناإ عبيطناإ  ،العبننيط  :الطنل ،
قال :

ابب ابا ض عطهر عن وقت الصال
أخ ا الخ

عأ أيب القاسم جعفر بأ

ب عأ

__________________
( )1القامو اقيط  ( 316 : 2عبط ).
( )2الاهااة بن اىلث .102 : 3
( )3ا بي اة ن .40 :
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بأ يعقوب ب عأ

قال  :سألت أاب جعفر

الصال اليت عطهر عن وا ».

بأ حيىي ب عأ أ رب بربأ

عأ ابا ض عطهر عن العصر عصلّي االوى؟ قال  [ « :ال ب إ ّاا ] ( )1عصلّي

وهبرب ا االسربربنا عربربأ أ رب بربربأ

األول
ابنأ ّ

ب عربأ ابجربال ب عربأ ةعلبربة ب عربأ معمربر بربأ حيربىي

ب عربربأ ابنربربأ بربأ بربربوب ب عربربأ الفضربربل بربربأ يربربونس ب قربربال  :سربربألت أاب

قلت  :املرأ عرجم الطهر قبل غروب الخمس و ف عصربن ابلصربال ؟ قربال  « :إنا أت

الطهر بع ما ميضربي مربأ وال الخربمس أ بعربة أقرب ام فربال عصربلّي إالّ العصربر ب أل ّ وقربت الظهربر خربل عل هربا

ووي يف ال م ب وخرج عنها الوقت ووربي يف الرب م ب فلربم جيرب عل هربا أ عصربلّي الظهربر ب ومربا طربر هللا عنهربا

مأ الصال ووي يف ال م أوثر » قال  « :وإنا أت املرأ ال م بع ما ميضي مأ وال الخمس أ بعة أق ام

فلتمنك عأ الصال ب فإنا طهرت مأ ال م فلتقض الظهر ب أل ّ وقت الظهر خل عل هربا ووربي طرباور ب

وخرج عنها وقت الظهر ووي طاور ب فضّعت صال الظهر فوج عل ها قضاؤوا ».
أخ ا أ

بأ عب و ب عأ علي بربأ

أسبا ب عأ عالء بأ يأ ب عأ

بربأ الربأبري ب عربأ علربي بربأ ابنربأ بربأ فضربال ب عربأ علربي بربأ

بربأ منربلم ب عربأ أ،رب ا

نال  :دنت  :اةنرأق تنر الطهنر عاند

الظهر ف ا ي مج شلما حىت ادخي ع ت العدر  ،ال  « :تدد،ا العدر عحدها  ،فإن اي،عت فعديها صالاتن
».
__________________
( )1أثب ااه من اعس بدار .414 / 141 : 1
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النن

األول  :ا ننال  ،عالعال،مننة مج اخلالصننة ذكننر أ ،ن ا ننال عبنند هللا ابننن دمحم ( .)1عمج الا اشننا
يف ّ
 :عبنند هللا بننن دمحم اىلسنندي مننو هم كننومج ا ننال  ،إأ أن ننال  :ثقننة ثقننة ( .)2عا ان،ند إراتق اةنناكور

أ ،ن الا اشا ال مج تر ة ثعدبة بن ميمون  :إ ،ن الراعي عاه عبد هللا بن دمحم ا ال (.)3
ع ،أمننا ثعدبننة فقنند ن ،دماا فيننه القننول ( ، )4عمننا نند ا خي،نني مننن أ ،ن ثعدبننة ا عن ،نن كو ننه ابننن ميمننون ،
ليدل عدى ما ذكر  ،جوابه اعدم من ارسة الرجال.
ع ،أمننا معمننر بننن ح ن فهننو عإن كننان مانناكاإ بننن الثقننة ع ،ن ه ( )5إ  ،أ ،ن ال نراعي عننن الثقننة ثعدبننة ،
ع نند ذكننرو ظهننور ثعدبننة مج ابننن ميمننون  ،عمج اعاينناف  :ام ْع امننر بفن ح اةننيم عإسننكان العننن ع فيننف
اةيم (.)6
() 1
ويف الثاا  :الفيي بن انو حم  ،عالا اشنا عثقنه ( .)0ع نال الاني  :إ ،نه عا فنا ( .)1ع ند ك ،نررو

القننول مج مثنني هنناا مننن حيننمل إ ،ن الا اشننا مقن ،دل عدننى جننرف الانني  ،كمننا اق يننيه ا ع بننار  ،عمننا
لخران من أ ،ه ماافاق
ظا،ه بع اة ،
__________________
( )1خالصة العال،مة .11 / 175 :
( )2رجال الا اشا .515 / 226 :
( )3رجال الا اشا .372 / 110 :
( )4راجع ج  1ص .317 301
( )5هدااة اقدثن .261 :
( )6إاياف ا ش باه .373 :
( )0رجال الا اشا .144 / 371 :
( )1رجال الطوسا .2 / 350 :
( )1مج « ف »  :ذكرو  ،راجع ص  01 :ع .01
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بن الو ف عال وثيق ( )1ادفعه ال ،لمي مج ك اب الا اشا عال دبر مج تثب،ت م ل،فه عحتقيقه.
والثال  :خيفى حاله بعد ما تقدل.
املنت :
األول  :ظ نناهره خيدن ننو من ننن إ ن ننال  :ىلن الدن ننالق الن نني تطهن ننر عان نندها حم مدن ننة عراتق ع ن ننت
يف ّ
الفييدة أع ع ت اعجزاء.
وامم رب الثربرباا  :ظنناهر الد لننة عدننى أ ،ن الطهننر إذا ع ننع بعنند أربعننة أ نندال ( تدنندا إ  ،العدننر ،

() 2
اىلعل عدنى تقندار
عال عديي فيه ادل عدى أ ،ن الو ت ارات به اىلربعة أ دال ) عحيائا فهو ،بن اخلرب ،
العمي هبما.
فإ قلت  :ما تيماه اخلرب الثاين من اع بار أربعة أ دال ا ،م إراتق ع ت الفييدة مانه ع ع نت
اىلعل  :فأل ،ن فييدة الظهر تاحدنر مج اىلربعنة كمنا اسن فات منن اىلخبنار عسنيليت ،
اعجزاء ، ،أما ،

ع ،أما الثاين  :فألن اعجزاء راب مج ام دات ع ه.
نرت عجننه إ  ،أ ،ن إراتق الفيننيدة ارتينناب فيهننا ، ،ااننة اىلمننر أ ،ن اىلخبننار دفننة مج
قلربربت  :ةننا ذكن ا
اير اب ال عدى تقدار العمي ابخلرب.
ذل  ( ،عهاا
،

عمننا ذكننره بعن حمققننا اةعاصنران سند،مه هللا مننن أ ،ن خننرب معمننر بننن حن لعدننه حممننول ) ( )3عدنى
ما إذا ي ابق من الو ت سو ما خيص
__________________
( )1كاجلزائري مج ا اعي .225 : 3
( )2ما بن القوسن ليحم مج « رض ».
( )3ما بن القوسن ليحم مج « رض ».
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العدننر ( ، )1خيدننو مننن عجننه عدننى تقنندار عنندل العمنني ابخلننرب الثنناين  ،لكننن اخلننرب موثننق عدننى تقنندار
بول ول الاي ابلو ف  ،عاةعدول من عاتق القائي العمي ابةوثق  ،فعندل الاظنر إأ ا ندامل ع قدنه
خيدو من ،رابة.
عمج مدار شيخاا بعد قي رعااة معمر بن حن  :عبكنن ددهنا عدنى ( منا إذا ي تندر منن
آخر الو ت إ  ،مقدار أربع ركعات  ،فإ ،ه خي ص ابلعدر كما سي اء بيا ه ( .)2ا هى.
عأشنار بقولننه كمننا سنني اء إأ ) ( )3منا ذكننره مج اةوا يننت ( ، )4عاةنناكور فيهنا خيدننو مننن ظننر ،
كما س عدمه إن شاء هللا .ععدى تقدار لامية تليي ا خ داص فعمول تليني ا شناا بنن الفرانن
باع ال خديص.
 « :إ ،ننا تدند،ا
مث إ ،ن اخلننرب اةبحننو عاننه رمبننا ا انناعل إترا الركعننة مننن العدننر  ،ىل ،ن ولننه
النني تطهننر عانندها » ا انناعل اجلميننع عالننبع  .عفيننه  :أ ،ن اة بنناتر يننع الو ننت عسنني اء إ انناء هللا
تعاأ بيان ما ب ،د ماه مج مواعه.
عما تيماه اخلرب الثاين من وله « عما طرف هللا عاها من الدنالق » إأ آخنره  ،لع ،ني اةنرات بنه أ ،ن
ميا أربعة أ دال.
ما فاهتا من الدالق مج حال ا ي أكثر من الدالق الفائ ة حال ،
مث ما افيده اخلنرب منن حكنم اةنرأق إذا رأت الندل بعند منا بينا منن النزعال أربعنة أ ندال  ،لنو صنح
ا دامل جمال لد و ف فيه بسبب الا مج
__________________
( )1الاي البهائا مج ا بي اة ن .41 :
( )2اةدار .342 : 1
( )3ما بن القوسن ليحم مج « رض ».
( )4اةدار .14 12 : 3
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بع اةقدمات  ،عس سمع القول مج اةسللة عن راب إن شاء هللا.
 « :فننإن انني،عت فعديهننا صننالاتن » لعن ،ني اة نرات بننه أ ،ن
عمننا تيننماه اخلننرب الثالننمل مننن ولننه
تخول ع نت العدنر إن كنان مج ،ن كمنان اشن اهلا مبقندمات الدنالق  ،بني اتفنق تخولنه حنال تركهنا
كننال فعديهننا صننالق الظهننر عالعدننر  ، ،ن أ ،ن اةقننال خيدننو بعنند مننن إ ننال  ،ىل ،ن ع ننت العدننر
ال ننداخي إن ك ننان اةن نرات ب ننه اةخن ن ص  ،اا ننكي ا ننال أب ،ن ع نندل ا شن ن ال مج اةق نندمات اق ي ننا
عجوب ياء الظهر مطدقا  ،بي إذا عدم أن الو ت ا،سع فعي الظهر مع اةقندمات أع فعني بعينها
معهنا عدنى اةانهور  ،عإن كنان اةنرات منا اعنم اةانا اانكي ا كنم بدنالق العدنر عحندها  ،إ  ،أن

اىلعل مج ظنناهره مننا انندفع هنناا
اىلعل يطال ننه .عفيننه  :أن اخلننرب ،
اقننال  :إ ،ن هنناا ا كننم مفننات اخلننرب ،
ا كم بعد ال ،لمي فيه.
عد ننى أ ،ن مف ننات اخل ننرب اةبح ننو عا ننه أ ،ن ع نندل ا شن ن ال ابةق نندمات اةع ننرب عا ننه ابل ي ننييع عد ننى
الظنناهر مننن الكننالل افينند لننزعل الدننالتن  ،ععدننى تقنندار إراتق اةاننا ااننكي فعنني العدننر عحنندها
() 1
لخران ( )2عظاهر الاي (.)3
عدى ول اة ،
فإ قلت  :ما عجه دي وله  « :فنإن اني،عت » إأ آخنره  ،عدنى منا ذكنرت منع إمكنان ا مني
عدى أما لو تركت الدالق عديها القياء؟
قلت  :هاا ا ح مال ادفعه ال ،لمي الدات مج مدلول اخلرب  ،عهللا تعاأ أعدم اب ال.

__________________

( )1مج « ف » ع « ت »  :وا ن.
( )2ماهم العال،مة مج اةا هنى  ، 217 ، 114 : 1عاق ،قنق مج اةع نرب  ، 230 : 1عالانهيد الثناين مج اةسنال 146 : 1
.140
( )3اةبسوع  ، 03 : 1ك اب اخلال .103 : 1
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قال :

بربأ الرب رب ب عربأ سرب ف ابربأ عمربري ب عربأ منصربو بربأ ،ربا م ب

فأما ما وا علي بأ ابنأ ( )1ب عأ
ّ
قربربال  « :إنا طهربربرت ابربربا ض قبربربل العصربربر ص ربلّت الظهربربر والعصربربر ب فربربإ طهربربرت يف
عربربأ أيب عب رب هللا

آخر وقت العصر صلّت العصر ».

األول ب أل قولربربه  :إنا طهربربرت قبربربل وقربربت العصربربر ب جيربربو أ يكربربو نلربربك وقربربت الظهربربر
فربربال ينربربايف اممرب
ّ

فألجل نلك وج عل ها قضاء الظهر والعصر ب ولو وربا وقربت العصربر ال غربري ملربا وجرب عل هربا إالّ صربال

العصر.

األول
بربربأ علربربي بربربأ بربربوب ب عربربأ يعقربربوب ب عربربأ أيب ربربام ب عربربأ أيب ابنربربأ ّ

فأمربربا مربربا وا
ّ
ابا ض إنا اغتنلت يف وقت العصر  « :عصلي العصر عصلي الظهر ».

يف

عمأ عغتنل يف وقت العصربر ب وجيربو أ يكربو ( )2طهنرت مج
فال ينايف أيضا ما ق ّ منا ب ألنه إ ّاا أخ ّ

أخننرت ال سنني إأ أن ا ،سنندت مج ع ننت نند ايننيق لدعدننر  ،فألجنني ذلن أمرهننا ابلظهننر بعنند أن
ع ننت الظهننر ع ،
تدد،ا العدر.

النن

األول  :د تقدل القول مج رجاله  ،سو دمحم بن الربيع عهو ماا مج الرجال بن مهمدن.
يف ّ

__________________
( )1مج ا س بدار  : 410 / 142 : 1ا سن.
( )2مج ا س بدار كايتق  :د.
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مهمنال
عاعقوب مج الثاين حم مي بن ازاد الثقة  ،عابن اقطن اةناكور مج رجنال الرانا
كرر مج الك ناب رعاانة دمحم بنن عدنا بنن حمبنوب عنن اعقنوب بنن ازاند  ،ففنا ابب صنالق
 ،إ  ،أن اة ،
اة مى عدينه  :دمحم بنن عدنا بنن حمبنوب  ،عنن اعقنوب بنن ازاند ( ، )2عكنال مج ابب صنالق اخلنو

() 1

( ، )3ع ،ذل  ،عحيائا فالظاهر ظهور ابن ازاد.
املنت :

األول  :خيرج عن اعطال ابلاسبة إأ وله  « :إذا طهرت بي العدنر » إ  ،أ ،ن ولنه « :
يف ّ
فننإن طهننرت مج آخننر ع ننت العدننر » رمبننا افينند تقييننده يترا ،ن اةخن ص ابلعدننر عدننى تقنندار أن
ارات آبخر ع ت العدر اةخ ص كما هو الظاهر.
عاخلرب اة قندل الندال عدنى أ ،ن اةنرأق إذا رأت الطهنر بعند أربعنة أ ندال تدند،ا العدنر فقنط  ،صنراح
اةاافاق هلاا اخلرب حيائا.
عا مي اةاكور منن الاني عدنى أ ،ن اةنرات ع نت الظهنر .إن أُراند بنه اةخن ص ابلظهنر أشنكي أب ،ن
الرعااننة تين ،نمات آخننر ع ننت العدننر  ،فدننو كننان اة نرات ع ننت الظهننر اةخ ن ص بقننا الو ننت اةاننا
مسكوت ا كم  ،عاةطدوب مج الرعااة بيا ه .إ  ،أن اقال بعدل معدومي،ة إراتته من اعمال .

علننو أرات الانني بو ننت الظهننر اىلعننم مننن اةخن ص  ،بنني ع ننت الفيننيدة أع اةاننا كمننا اق يننيه
وله  :علو كان ع ت العدر  ، ،أشكي مبا تقدل

__________________
( )1رجال الطوسا .13 ، 12 / 315 :
( )2ا س بدار .1000 / 451 : 1
( )3ا س بدار .1060 / 456 : 1
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من اخلرب اة يمن ىلربعة أ دال  ،فما ظا،ه الاي من ا فاء اةاافاق ،ميع ما تقدل حمني كنالل  ،عمنن
خيف عاه اعشكال.
تو ف عمده عدى اخلرب الدحيح د ،
وأمربربا امم رب الثربرباا  )) (1 :فمننا ذكننره الانني فيننه خيدننو مننن عجننه  ،إ  ،أ ،ن ولننه  :نند ( تيننيق
( ّ

العدننر ) ( .)2مج الظنناهر ارانند بننه الو ننت اةخ ن ص ابلعدننر  ،ععجننوب الدننالق حيائننا مبننين عدننى أ ،ن
إترا ( )3شاء من الو ت اق ينا عجنوب الدنالق  ،إذ ال سني مج اةخن ص بن ،د أن اقدنر الو نت
خيد ننو م ننن د ننور مج الس نناد  ،إ  ،أ ،ن العال،م ننة مج
مع ننه ع ننن الفع نني  ،عاىلخب ننار الدال ننة عد ننى ذلن ن
اةا هى ال  :إ ،ه خال فيه بن أهي العدم ( .)4علعي اميمة هاا إأ اىلخبار تسهي اخلطنب ،
عسيليت تفديي القول مج اببه إن شاء هللا.
قال :

فأما ما وا علربي بربأ ابنربأ ب عربأ
ّ

الكناا ب عأ أيب عب هللا
ب وإ طهرت قبل أ عغ

بربأ عبرب هللا بربأ ا ب عربأ

بربأ الفضرب ل ب عربأ أيب الصرببا

قال  « :إنا طهرت املرأ قبل طلوع الفجر صلّت املغرب والعخاء اآلخر

الخمس صلّت الظهر والعصر ».

عنربربه ب عربربأ عب رب الربربر أ بربربأ أيب ّن ربرا ب عربربأ عب رب هللا بربربأ سربربنا ب عربربأ أيب عب رب هللا

طهرت اةرأق بي ،رعب الامحم
__________________
( )1ما بن القوسن ليحم مج « ف » ع « ت ».
( )2مج « رض »  :اييق لدعدر.
( )3مج « رض »  :من أتر .
( )4اةا هى .271 : 1
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ننال  « :إذا

فلتصل املغرب والعخاء ».
فلتصل الظهر والعصر ب وإ طهرت مأ آخر الل ل
ّ
ّ
عنه ب عأ أ

جعفربربر

بأ ابنأ ب عأ أب ه ب عأ ةعلبة ب عربأ معمربر بربأ حيربىي ب عربأ او الأجرباجي ب عربأ أيب

قربربال  « :إنا وانربربت املربرأ ،ا ضربربا وطهربربرت قبربربل غربربروب الخربربمس صربلّت الظهربربر والعصربربر ب وإ

طهرت مأ آخر الل ل صلّت املغرب والعخاء اآلخر ».
عنه ب عأ

عأ الخ

قبل أ عغ

بأ علي ب عأ أيب

لة .و

أخ ه ب عأ أب ه ب عأ أيب

لة ب عأ عمربر بربأ ،نظلربة ب

قال  « :إنا طهرت املرأ قبل طلوع الفجر صلّت املغرب والعخاء اآلخر ب وإ طهرت

الخمس صلّت الظهر والعصر ».

فالوجه يف اجلم باب و األخبا أ نقول  :إ ّ املرأ إنا طهرت بع وال الخربمس إى أ ميضربي منربه

أ بعة أق ام فإنّه جي عل ها قضاء الظهر والعصر معاً ب وإنا طهرت بع مضي أ بعة أق ام فإنّه جي عل ها
قضاء العصر ال غري ب وينتح هلا قضاء الظهر إنا وا طهروا إى مغ الخمس ب وورب لك جيرب عل هربا
قضاء املغرب والعخاء إى نصف الل ل ب وينتح هلا قضاؤ ا إى عنرب طلربوع الفجربر ب وعلربى ورب ا الوجربه

ال عنايف باب األخبا .

النن

األول  :ند ن ،دماا منا مج طراننق الاني إأ عدننا بنن ا سننن منن اجلهالننة  ،عكنال ذكننرو حننال
يف ّ
دمحم بن عبد هللا بن كرارق من أ ،ه خيدو من
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مدف مج الرجال  ،ع ،أما دمحم بن الفييي فهو ماا بن ثقة ع ،ه ( ، )1عأبو الدنباف هنو إبنراهيم بنن
عيم الثقة.
والثاا  :ام عاه فيه ارجع إأ عدا بن ا سن  ،ع د عدمنت حنال الطرانق إلينه  ،عحنال عدنا
بن ا سن ماهور ابلفطحية.
والثال  :فيه مع ما تقدل عن راب عبعيد تاعت الزجاجا عهو ماكور مج رجال البنا ر عالدنات
م ن ننن ك ن نناب الا ن نني مهم ن ننال ( ، )2عال ن نناي رأا ن ننه مج الاس ن ننخة ابل ن نندال اةهمد ن ننة  ،عمج س ن ننخة
ا س بدار ابلزاي  ،عاىلمر سهي.
والرابرب  :فيننه مننع مننا تقنندل دمحم بننن عدننا  ،ع ابعنند أن اكننون ابننن حمبننوب  ،إ  ،أن اح مننال ،ن ه
ننائم  ،عدمحم فيننه معطننو عدننى دمحم بننن عدننا  ،عاننم أخيننه لعدننا  ،عدمحم منناكور مج الكاننا عننن
دمحم بن مسعوت  :أ ،ه من الفطحية من  ،توثيق ( .)3عأبو يدة هو اةفيي بن صناحل  ،ع ند ا ،نعفه
العال،مة مج اخلالصة ائال  :إ ،ه كان ايع ا دامل ( ، )4ععمر بن حاظدة دماا القول فيه (.)5
املنت :

ما اله الاي من اجلمع خيدو منن ظنر  ،ىل ،ن مفنات اىلخبنار اةناكورق خينرج منن اعطنال ،

عالسننابق مننن اىلخبننار مقينند  ،لكننن ال قيينند خنناص ابلظهننر عالعدننر ، ،أمننا اة ننرب عالعانناء فننال ذكننر
هلما فيها  ،فإن كان الاي ظر إأ أ ،ن

__________________
( )1هدااة اقدثن .241 :
( )2رجال الطوسا .24 / 111 ، 6 / 127 :
( )3رجال الكاا .635 : 2
( )4خالصة العال،مة .2 / 251 :
( )5مج ص .55
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ا كننم مج اجلميننع عاحنند ظ نراإ إأ إمكننان ج نراين ال عدينني  ،أشننكي أب ،ن ال قيينند ( )1بادننف الدينني
اااسب ذل  ،ىل ،ن ع ت الظهنر اع نرب آخنره  ،كمنا صنرف بنه الاني تبعناإ لدناص  ،عحيائنا ان م
إطال القول مج اة رب عالعااء  ،ع ما ع من دني اىلخبنار فيهمنا عدنى ام ندات الو نت إأ الف نر
عاكون من [ بيي ] ( )2ع ت اةيطر  ،عسيليت من الاي ذكر ذل .
إ  ،أن اقال  :إ ،ن اىلخبار إذا تل،ت عدى احتات حكم اة رب عالعااء عالظهر عالعدر كنان الفنر
 ،فننال
بنن كنني مننن اة ننرب عالعانناء عالظهننر عالعدننر ،ن مااسننب لدحكمننة مننن إطننال اعمننال
بد عدى تقدار ا س حباب مج الظهران القول به مج العااءان  ،عفيه ما ،دمااه  ،فدي ،لمي.
مث مننا ذكننره الانني  :مننن أ ،ن ينناء الظهننر مسن حب إأ ،ينناب الاننمحم .خيدننو مننن تسننامح ،
بنني الظنناهر أ ،ننه خيدننو مننن خدنني  ،إذ النندليي عدننى اس ن حباب القينناء لدظهننر عدننى تقنندار إترا
اةخ ص ابلعدر  ،عااح.

علو ددت اىلخبار الدالة عدى أ ،ن الطهر بي ال رعب اق يا صنالق الفرانن عدنى ا سن حباب
كات اعشكال ، ،أع إ  :مج ذكر الظهر فقط  ،عال يناإ  :إ ،ن اةطدنوب عجنوب يناء العدنر عاسن حباب
اقدي ما دااه.
ياء الظهر  ،عابجلمدة فالكالل عاسع البحمل ع ،
إذا عرفننت هنناا فنناعدم أ ،ن العال،مننة مج اةخ دننف قنني عننن الانني مج اةبسننوع أ ن،نه نال فيننه  :إذا
طهننرت بعنند كعال الاننمحم إأ تخننول ع ننت العدننر يننت الدننالتن مع ناإ عجننوابإ  ،عاس ن حب هلننا
يا مها إذا طهرت بي م يب

__________________
( )1مج « رض »  :ال عديي.
( )2مج الاس  :بي  ،عالظاهر ما أثب ااه.
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الامحم مبقدار ما تدد،ا مخحم ركعات .عكال قي عن ابن الرباج (.)1
مث نال العال،منة  :عالدنحيح أ ،منا إذا اتسنع كمامنا لدطهنارق ع ِ
أتاء مخنحم ركعنات عجنب عديهنا فعنني
الدننالتن معناإ كمننا ننال اعننين الانني بعنند ذلن  :فننإن قننت بنني اة يننب مننا تدند،ى فيننه ركعننة لزمهننا
 ،عذكنر الرعاانة السنابقة

العدر .لاا منا رعاه الاني  ،عنن مادنور بنن حناكل  ،عنن أيب عبند هللا
اةا مي سادها هاا عدى دمحم بن الربيع.
مث ال العال،منة عقينب الرعاانة  :نال الاني عقينب اىلخبنار الني أعرتهنا  :عالناي أُع ،نول عدينه مج
اجلمننع أ ،ن اة نرأق إذا طه ننرت بعنند كعال الا ننمحم إأ أن بيننا أربعننة أ نندال فإ ،ننه جي ننب عديهننا ي نناء

الظهر عالعدر معاإ .إأ آخر ما هاا  ،عإن كان ظاهر ،أعل الكالل أ ،ه من  ،الك اب.
مث إ ،ن كالل العال،مة خيدو من ظر مج موااع.
ّأما أوالً  :فا س د ل ابلرعااة خيفى حاله.

وأما اثن اً  :فعدل ذكر اىلخبار اةعاراة عا دار عدى قي كالل الاي أ،رب.
ّ
وأمربربا اثلثرباً  :فمننا ذكننره منن أ ،ن إترا الركعننة مننن الظهننر اوجننب إترا الدننالق  ،خيدننو تليدننه مننن
ّ
اىلخبار من دور كما سبقت إليه اعشنارق  ،عاع ناع مج اةقنال ما نف منع خنال الاني  ،إ  ،أن
اكون اع اع بعند الاني  ،عكنالل اةا هنى السنابق قدنه اندل عدنى خنال ذلن ( ، )2ع خيفنى أ ،ن

كننالل الانني خيننالف القننول مج العدننر أاي ناإ  ،كمننا اعدننم ابل ،لمنني الدننات  ،عي أر حتقيننق ا ننال مج
اةقال.
__________________
( )1اةخ دف  ، 110 : 1عهو مج اةبسوع  ، 45 : 1عاةهاب .36 : 1
( )2اة قدل مج ص .361
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عالعال،مة ي اد فت إأ حتقيق أمثال هاه اةوااع  ،عالظاهر أ ،ن سبب ذل الع دة كمنا هنا
عاتته مج مدافاته.
قال :

ابب املرأ حت ض بع أ
أخ ا أ

بأ عب و ب عأ علي بأ

يونس بأ يعقوب ب عأ أيب عب هللا

خل عل ها وقت الصال

بأ الأبري ب عأ علربي بربأ ابنربأ ب عربأ

بربأ الول رب ب عربأ

قال  :يف امرأ خل وقت الصال ووربي طرباور فربأ ّخرت الصربال

،ىت ،اضت قال  « :عقضي إنا طهرت ».
أ رب بربربأ

ب عربربأ شربربانا بربربأ خل ربربل الن نربربابو ي ب عربربأ يربربونس بربربأ عبرب الربربر أ ب عربربأ عبرب الربربر أ بربربأ

عصل الظهر ول عل ها قضاء علك الصال ؟
ابجاج قال  :سألته عأ املرأ عطم بع ما عأول الخمس وأل ّ

قال  « :نعم ».

النن
األول  :نند تقن ،دل بيننان رجالننه  ،ع ،أمننا دمحم بننن الولينند فهننو اخلنزاك عدننى الظنناهر  ،ىل ،ن الا اشننا
يف ّ
ننال  :إ ن،نه اننرعي عننن اننو حم بننن اعقننوب .ع ايننر كننون ال نراعي عاننه مج الا اشننا أدنند بننن دمحم بننن
ذلن  .عذكنر الكانا إ ،نه فطحنا مج دنة آخنران (.)2
خالد ( ، )1ىل ،ن مرتبة عدا ابن ا سن
عالا اشا ال  :إ ،ه ثقة عن ( ، )3عي ااكر إ ،ه فطحا.

__________________
( )1رجال الا اشا .131 / 345 :
( )2رجال الكاا .1762 / 135 : 2
( )3رجال الا اشا .131 / 345 :
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عالعال،مننة مج اخلالصننة ننال بعنند قنني كننالل الكاننا عكننالل الا اشننا ( : )1عالنناي اظهننر ج أ ،ننه
الاي ذكره الكاا.
مرتن من  ،ذكر ال وثيق عأ ،ه فطحا ( ، )2عحيائا ابقنى الكنالل مج
عالاي مج الفهرست ذكره ،
ترجيح ول الا اشا عدى كالل الكاا ةا اعدم من شلن الا اشا ( مج ك ابه عكايتق تثب ،ه ) (.)3
عمننا اوجنند مج كننالل اعننة مننن اىلصننحاب أ ،ن الاجننيح هاننا حاجننة إليننه  ،عمكننان اجلمننع بننن
الثقة عكو ه فطحيا  ،حمي مل ةا ذكروه  ،عاىلمر هاا سهي  ،ليعف اخلرب ب ه أع عدل صح ه.
من ك اب الاي مهمالإ (.)4
والثاا  :فيه شاذان بن اخلديي  ،عهو ماكور مج رجال اجلوات
املنت :

اىلعل  :فننأل ،ن تخننول ع ننت الدننالق ح منني ( )5أن ا نرات بننه
مج اخل نربان خيدننو مننن إ ننال ، ،أمننا ،
اةخ ن ص أع اةاننا أع مهننا  ،ع نند تق ن ،دل مج خننرب الفينني بننن اننو حم أن اة نرأق إذا رأت النندل بعنند مننا

بيا من كعال الامحم أربعة أ دال فد مس عن الدالق  ،فنإذا طهنرت منن الندل فدن ق
ىلن ع ت الظهر تخي عديها عها طاهرق عخرج عاها ع ت الظهر عها طاهرق
__________________
( )1خالصة العال،مة .61 / 151 :
( )2الفهرست  625 / 141 :ع .614 / 154
( )3مج « ف

»  :مج كفااة كايتق تثب ه.

( )4رجال الطوسا .1 / 472 :
( )5ليست مج « ف ».
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الظهنر ،

فيي،عت صالق الظهر فوجب عديها يا ها (.)1
عاةس فات من الرعااة أ ،ه إذا ي ب مقدار أربعة أ دال عرأت الندل جينب عديهنا يناء الظهنر ،
عاىلربعننة أ نندال ليسننت ع ننت الظهننر اةخ ن ص تائم ناإ  ،ع اةاننا عدننى اعطننال  ،عحيائننا ب قنندار

العمي ابخلربان ب ،د من تقييد أحدمها اب خنر  ،ع أتري الوجنه مج عندل تعنرض الاني لنال منع
كو ه مهماإ ابلاسبة إليه.
مث إ ،ن خرب الفيني تينمن أ ،ن موجنب القيناء كنون اةنرأق اني،عت  ،عال ينييع حم مني ىلن انرات بنه
عنندل فعنني الدننالق مب ن ،نرته  ،عح منني أن ا نرات بننه ال خدننيص بدننورق ال ن مكن مننن الاننرعع عاىلفعننال
اىلعل له ظهور من الرعااة.
اةع ربق  ،إ  ،أ ،ن ،
عالثاين فيه إطال من حيمل إ ،ن وله  :بعد ما تزعل الانمحم .ا اناعل مينا أربعنة أ ندال ععدمنه
 ،فال قييد ابخلرب السابق كاىلعل ب ،د ماه.
عرمبننا اس ن فات مننن حنندامل الفينني خننرعج ع ننت الظهننر ابىلربعننة أ نندال .عاح مننال ا خ د نناص
اب ننائ كننن  ،إ  ،أ ،ن الانني ائنني مج بع ن ك بننه  :أب ،ن ع ننت الظهننر خيننرج ابىلربعننة أ نندال ل ن
اةيطر .لكنن تليدنه حمني كنالل  ،عسنيليت إن شناء هللا تعناأ إمكنان دني منا تل عدنى خنرعج الو نت
،
بال عدى تقدار سالمة ساده عدى خرعج الفييدة مج اجلمدة.
ع ،أما مج خدوص الرعااة اةبحو عاهنا فناىلمر مانكي ، ،ن أ ،ن عندل الدنحة خي ،فنف اعشنكال
 ،ععدى تقدار الدحة بكن القول اب خ داص مبورتها.
__________________
( )1مج ص .355 354
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ننال مج اةنندار  :إ ،ن عج ننوب القي نناء إذا حد نني الع ننار
إذا عرفننت ه نناا ف نناعدم أ ،ن ش ننيخاا
اةننا ع مننن الدننالق بعنند أن بيننا مننن الو ننت مقنندار الدننالق عشنرائطها اةفقننوتق مننن الطهننارق ع ،هننا
منناهب اىلصننحاب عدننم فيننه الفننا  ،عان ُّ
ندل عديننه عمننول مننا تل عدننى عجننوب ينناء الفوائننت ،
عرعااة عبند النردن بنن ا ناج  ،عذكنر الرعاانة الثا ينة  ،عموثقنة انو حم بنن اعقنوب عذكنر ا عأ  ،مث
ننال  :ع ،أمننا سننقوع القينناء إذا كننان حدننول العننار بنني أن بيننا مننن الو ننت مقنندار ذل ن فهننو
منناهب اىلكثننر  ،ع قنني عديننه الانني مج اخلننال اع نناع  ،عحكننا عننن ظنناهر اةرتيننى عابننن اببواننه
عابننن اجلاينند اع بننار خدن ،نو ،أعل الو ننت مننن العننار مبقنندار أكثننر الدننالق  ،عي قننف هلننم عدننى مسن اد ،
عاىلصح السقوع مطدقاإ  ،لسكاإ مبق يى اىلصي ( .)1ا هى.
علقائنني أن اقننول  :إن مننا ذكننره أع إ مننن أ ،ن عمننول مننا تل عدننى عجننوب ينناء الفوائننت اق يننا
عجوب ياء الفرض الاي مينى مقنداره منع شنرائطه  ،ا اناعل صنورق عندل ات،سناع الو نت  ،ل حقنق

الفوات مج اجلميع  ،فال بد عخراج الثاين منن تليني  ،إ  ،أ ،ن اىلصني اق ينا منا النه  ،عاح منال أن
اقننال  :إن اة بنناتر مننن الف نوات مننا كننان مننع ال ن مكن مننن الفعنني  ،ااننكي أب ننه اس ن دل بعمننول
اةطهننر مننن اةنناء عال نااب  ،عا ننال أ ن،نه  ،ن م ن مكن مننن
ينناء الفوائننت عدننى عجننوب ينناء عنناتل ِ،
الفعي.
علو أمكن ال سداد أب ،ن اس د له هاا حمي مل ، ،أما رفعه ( )2لالس د ل هانا فنال  ،أمكنن أن
اقال  :إ ،ن تعو ال باتر حمي كالل أاياإ  ،عدى

__________________
( )1مدار اىلحكال  11 : 3عا ظنر اخلنال  ، 204 : 1عاجلمني ( رسنائي الانراف اةرتينى  ، 31 : ) 3عالفقينه : 1
 52عاةقاع  ، 10 :عاةخ دف .452 : 2
( )2كاا مج الاس .
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أ ،ه رمبا ا ،دعى أ ،ن اة باتر من الفوات فوات يع الو ت اىلعم من اجلميع عالبع .
عما ذكره ال ياإ  :من أ ،ه ي اقف لقول اةناكوران عدنى مسن اد .رمبنا اانكي أب ،ن خنرب الفيني
بننن اننو حم اندل عدننى ذلن مج اجلمدننة عانند مننن اعمنني ابىلخبننار  ،إ  ،أ ،ن ال سننداد هاننا كننن كمننا

خيفى.
،أما اس د ل العال،مة مج اةا هنى عدنى عندل عجنوب القيناء إذا ي بن مقندار الدنالق عشنرائطها
 ،أب ،ن عجننوب القينناء اتبننع لوجننوب اىلتاء  ،عهننو ما ننف  ،ىل ،ن ال كديننف اس ن دعا ع ناإ عإ  ،لننزل
تكديف ما اطا ( .)1ففيه  :أ ،ن القياء فرض مس ل ف كما حقق مج اىلُصول.

عاعدم أ ،ن شنيخاا اعناض عدنى العال،منة مبنا ذكنروه ( )2منع أ ،نه م وجنه عدينه  ،فنإ ،ن القيناء إذا
كنان فراناإ مسن ل فاإ تعد،نق لننه ابىلتاء  ،فالعمومنات الدالنة عدنى عجننوب يناء الفوائنت ت اناعل مننا
بكننن مننن أتائهننا عمننا ي بكننن  ،فكيننف ادنندح العمننول عثبننات مننا خيننرج عننن اىلصنني  ،عبكننن
ال سداد أب ،ن ال رض من اجلواب فا ما اله العال،مة من ارتباع القياء ابىلتاء إذا تل الندليي عدنى
القياء عاةقدوت مج ا س د ل عدل الدليي عدنى القيناء ( فناجلواب كنا ٍ مج اةطدنوب ) ( )3ععندل
تااعل العمول ،هة اخر  ،فدي ،لمي.
قال :

فأما ما وا ابأ بوب ب عأ علي بأ ائب ب عأ أيب الو
ّ

__________________
( )1اةا هى .271 : 1

( )2مدار اىلحكال  ، 341 : 1ع .12 : 3
( )3ما بن القوسن ليحم مج « ف » ع « ت ».
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عأ املرأ اليت عكو يف صال الظهر وق صلّت وعتاب عرجم ال م قربال

قال  :سألت أاب جعفر

 « :عقوم مربأ منربج وا وال عقضربي الربروعتاب » قربال  « :فربإ أت الرب م ووربي يف صربال املغربرب وقرب صربلّت

وعتاب فلتقم مأ منج وا ب فإنا طهرت فلتقض الروعة اليت ق فاعتهربا مربأ املغربرب » ( .فمربا يتضربمأ ورب ا

امم مأ إسقا قضاء الروعتاب مأ صال الظهر متوجه إى مأ خل يف الصال يف ّأول وقتها ) ( )1أل ّ مأ

يفر أل يلأمه القضاء ب وما يتضمأ مأ األمر زعا الروعة مأ املغرب
فر ب وإنا أل ّ
نلك ،كمه ال يكو ّ
متوجه إى مأ خل يف الصال عن عضّ الوقت ،اضت ب ف لأمها  ،نئ ما فا ا.
فر :
وال ي ي ل على أ ّ نلك يتوجه إى مأ ّ
ما أخ ا به الخ

عن أيب القاسم جعفر بن دمحم  ،عن دمحم بن اعقنوب  ،عنن عدنا بنن إبنراهيم  ،عنن

نال  « :إذا طهنرت اةنرأق مج
أبيه  ،عن ابن حمبنوب  ،عنن عدنا بنن رائب  ،عنن أيب عبيندق  ،أيب عبند هللا
أخرت الدالق حىت ادخي ع ت صالق أُخر مث رأت تماإ كان عديها ياء تد الدالق الي ،فرطت فيها
عت ع ،
».

النن
من ك اب الاي مهمالإ ( ، )2عبقينة
األول  :فيه أبو الورت  ،عهو ماكور مج رجال البا ر
يف ّ
رجال الساد د تق ،دل القول فيهم ؛ ععدا بن رائب ليحم مج جاللة دره ارتياب.

__________________
( )1ما بن القوسن ليحم مج « ف
( )2رجال الطوسا .5 / 122 :

».
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والثربرباا  :حسننن  ،عابننن حمبننوب فيننه هننو ا سننن  ،عأبننو عبينندق امسننه كايت  ،عاخ دننف مج اسننم أبيننه
فقيي  :ابن عيسى ( .)1ع يي  :ابن رجاء ( .)2ع راب مج ثق ه.
ع ند اسن رب منا ع ننع مج الا اشنا مننن حينمل إ ن،نه نال  :كايت بننن عيسنى أبننو عبيندق كننومج ثقننة ،
 ،النه

إأ أن ال  :عأخ نه دناتق بانت رجناء  ،ع يني  :بانت ا سنن  ،رعت عنن أيب عبند هللا
ابن وف عن ابن سعيد (.)3
عهنناا كمننا تننر اق يننا أ ،ن أخ ننه باننت رجنناء  ،عكايتاإ ابننن عيسننى .ععنندل ال ابيننه عدننى الوجننه مننن
مثي الا اشا هو اةوجب لد رابة  ،ع ابعد أن اقال  :إ ،ن كالل الا اشا اق ينا تعنن ( )4كنون

اىلخت من اىلب بي ح مي كوما من اىلُل  ،أع أ ،ن الا اشا اع مد مج تر البيان مبعدومي،ة ا ال.
مننن ك نناب الانني  :كايت بننن عيسننى أبننو عبينندق ا ن ،ااء  ،ع ينني  :كايت بننن
عمج رجنال البننا ر
() 5
أان أ ،ن عجه القول ما أشرو إليه.
رجاء  .ع ،
عالعال،مة مج اخلالصة ال  :كايت بن أيب رجاء  ،عاسم أيب رجاء ماار  ،كومج ثقة صحيح (.)6
من ك اب الاي كايت بن أيب رجاء الكومج (.)0
عمج رجال الدات عالبا ر

__________________
( )1كما مج رجال الا اشا  441 / 107 :عرجال الطوسا .5 / 122 :
( )2ا ظر ماهج اةقال .151 :
( )3رجال الا اشا .441 / 107 :
( )4مج « رض » تعين.
( )5رجال الطوسا .5 / 122 :
( )6خالصة العال،مة .3 / 04 :
( )0رجال الطوسا .40 / 111 ، 5 / 122 :

474

عذك ننر العال،م ننة مج اخلالص ننة كايت ب ننن عيس ننى ( ، )1كم ننا ذك ننر الا نني ذل ن ن مج رج ننال الد ننات
( .) 2
عالا اشننا مج تر ننة أيب عبينندق كات عمننا نندمااه عاننه  :ع ننال سننعد بننن عبنند هللا اىلشننعري  :عمننن
أصننحاب أيب جعفننر أبننو عبينندق عهننو كايت بننن أيب رجنناء كننومج ثقننة صننحيح  ،عاسننم أيب رجنناء ماننار ،
ع يي  :كايت بن أخزل عي ادح (.)3
عأظننن أ ،ن العال،مننة أخننا مننا الننه مج كايت بننن أيب رجنناء مننن هنناا الكننالل  ،علكننن ال نناار اةوجننب
الرجدن بعد ذكر الا اشا لكالل سعد بن عبد هللا مج تر نة كايت بنن عيسنى عجنه لنه  ،إ ،
لاكر ،

مننن حيننمل إ ،ن الانني ذكرمهننا  ،عهنناا كثن الو ننوع مننن الانني مج الرجنني الواحنند إذا اخ دفننت صننفاته
بوجننه مننا  ،ع خيفننى أ ،ن اىلمننر هاننا سننهي ، ،ن أن مننا ذكننروه لد ابيننه عدننى أمثالننه ع،رابنة ع وعننه مننن
الا اشا مع العدم بكمال حاله.
املنت :

ظاهر الددع مج الفقيه العمي مبق يناه اةسن فات منن ظناهره عهنو يناء الركعنة منن اة نرب تعن
يننع الدننالق  ،فإ ،ننه ننال  :فننإن ص ند،ت اة نرأق مننن الظهننر ركع ننن مث رأت النندل امننت مننن جمدسننها

علننيحم عديهننا إذا طهننرت ينناء الننركع ن  ،فننإن كا ننت مج صننالق اة ننرب ع نند ص ند،ت ماهننا ركع ننن
امت من جمدسها فإذا طهرت يت الركعة (.)4
__________________
( )1خالصة العال،مة .4 / 04 :
( )2رجال الطوسا .34 / 111 :
( )3رجال الا اشا .441 / 107 :
( )4الفقيه .52 : 1
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عما اله الاي مج توجيه اخلرب خيدو من إ ال مج أمران :
أ،رب ا  :أ ،ن منراته بقينناء الركعننة هنني هننو ينناء يننع الدننالق عال عبن ابلركعننة جمنناك ؛ كمننا ذكننره
العال،م ننة مج اةخ د ننف ج نواابإ ع ننن ا س ن د ل ابلرعاا ننة لدد نندع ( ( ، )1أع اةن نرات ي نناء الركع ننة فق ننط

دول ال فراط  ،فيكون موافقا لدددع ) (.)2
واثن هما  :أ ،ن وله  :ا وجه إأ من تخي مج الدالق مج ،أعل ع ها .ع وله  :م وجنه إأ منن تخني
مج الدننالق عانند تيننيق الو ننت .حم منني ىلن ا نرات ابلو ننت اةخ ن ص أع اىلعننم ماننه عمننن اةاننا  ،أع
اراد به ما تيماه خرب الفيي بن او حم السابق.

اىلعل ياء ينع الدنالق  ،ع نول الدندع إن ي اكنن صنلرف بنه مج
ع ابعد أن اكون مراته مج ،
داإ مج يناء الركعنة فقنط  ،بني
 ،الفقيه خيدو اجلزل به من ،مي  ،ىل ،ن عبارته مج الفقيه ليست ،
أتى مبيمون الرعااة  ،عا ح مال مج الرعاانة عا نع مج عبارتنه ، ،اانة اىلمنر أ ،ن العندعل عنن ظاهرهنا
ب ،د له من مق .
عالعال،منة مج اةخ دننف ا دننر عدننى قني عبننارق الفقيننه  ،عأ ،ن م ل،فننه ع ،نول مج ا كننم عدننى رعااننة أيب
الورت ( ، )3عأجاب مبا ،دمااه  ،عي ااكر الدليي عدى خنال مينمون الرعاانة اقنوج إأ ددهنا عدنى
ال وك  ،علعده اع مد عدى معدومية ذل .
ع ،أما اع ال من اجلهة الثا ية فال ابعد أن اكون اةرات فيه ما ،دمه ،

__________________

( )1اةخ دف .270 : 1
( )2ما بن القوسن ليحم مج « رض ».
( )3اةخ دف .270 : 1
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عا ع مات عديه هو اةوجب لعدل البيان.
تال عدى أ ،ن خ الدالق عن ع هنا إأ ع نت اخنر اوجنب
ع د اقال عديه  :إ ،ن اخلرب ا سن ،
ياء تد الدالق مع عدل فعدها  ،فياامج ما سبق مج رعااة الفيني منن اع بنار مينا أربعنة أ ندال ،
فإ ،ن ع ت الدالق الثا ية د ادخي بي ميا اىلربعة  ،فال عجه لعدل تعرض الاني لنال  ،علعد،نه
اع منند عدننى تفدننيده السننابق  ،عإن كننان مج ال حقيننق أ ن،نه ةننا ذكننروه  ،ن موافننق  ،عهللا تعنناأ أعدننم
اب قائق.
قال :

ابب املرأ حت ض يف يوم مأ ّأايم شهر مضا
أخ ا أ

بأ عب و ب عأ علي بأ

بربأ الربأبري ب عربأ علربي بربأ ابنربأ بربأ فضربال ب عربأ أ رب بربأ

ابنأ ب عأ عمرو بأ سع ب عأ مص ق بأ ص قة ب عأ عما بربأ موسربى النرباابطي ب عربأ أيب عبرب هللا
يف املرأ يطل الفجر ووي ،ا ض يف شهر مضا فإنا أصبحت طهرت وق أولت صلّت الظهر

والعصر و ف عصن يف نلك ال وم ال ي طهرت ف ه؟ قال  « :عصوم وال ععت به ».
وعنه ب عأ عب الر أ بأ أيب ّنرا ب عأ صفوا بأ حيربىي ب عربأ عرب

عب هللا

عطم ».

قال  :سألته عأ امرأ طمثربت يف شربهر مضربا قبربل أ عغ رب الخربمس قربال  « :عفطربر ،رباب

عنه ب عأ ابنأ بأ علي الوشاء ب عأ

أيب عب هللا

بربأ القاسربم البجلربي ب عربأ أيب

ل بربأ اج و

أي
ال ، « :
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ابربأ ربرا ب عربأ منصربو بربأ ،ربا م ب عربأ

سربرباعة أت امل ربرأ ال رب م فهربربي عفطربربر الصربربا مة إنا طمثربربت ب وإنا

صال ال وم والل ل (.» )2

() 1

أت الطهربربر يف سربرباعة مربربأ النهربربا قضربربت

النن
األول  :معدعت من اةوثق عاد بع اىلصحاب  ،عفيه ،مي د ،دماا عجهه.
يف ّ
والث ربرباا  :ا ننم « عا ننه » في ننه راج ننع إأ عد ننا ب ننن ا س ننن عد ننى الظ نناهر م ننن اةمارس ننة  ،عبقي ننة
الرجال اةاكوران ارتياب مج ثق هم عجاللة شلمم.
عانم « عاننه » مج الثالنمل كالثنناين  ،عرجالننه كنال  ،عدمحم بننن دنران
الثقة ع ،ه (.)4

() 3

اي ،نر اشنااكه بننن

املنت :
األول  :ظنناهر الد لننة عدننى أن ا ننائ إذا طهننرت بعنند طدننوع الف ننر ع نند ميننى جننزء مننن
يف ّ
الاه ننار مج ا نني عأكد ننت اع ن ،د بد ننومها م ننع عج ننوب اعمس ننا ، ،أم ننا ول ننه  :مث ص نندت الظه ننر
عالعدننر  ،فننال منندخي لننه مج ا كننم  ،ع افينند شننيئاإ لكو ننه مننن السننائي .ع ولننه  :فننإذا أص ننبحت
اىلعل من الطدوع عالف ر الثاين
طهرت  ،كل ،ن اةرات به إذا اتيح الف ر  ،عح مي أن ارات به الف ر ،
__________________

( )1مج الاس  :عإن  ،عما أثب ااه من اعس بدار .411 / 146 : 1
( )2مج الاس  :عالديدة  ،عما أثب اه من ا س بدار .411 / 146 : 1
( )3مج « فن

» كايتق  :مننن جهنة أدنند بنن عبنندعن ععدنا بننن النزب  .عتوجنند هناه النزايتق مج حاشنية « رض » مننن تعن

إشارق إأ مواعها.
( )4مج حاشية « رض » اوجد هكاا  :ا وجه أن ذكر ذل
ف دب،ر .ماه سد،مه هللا تعاأ.

عجه له ىل ه معدنول  ،ىلن ال نرض ال اب،نه عدنى ا شناا
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من اعصباف  ،عالس ال حيائا عن اىلكي بعد الطهر  ،عفيه ما خيفى.
والثاا  :صراح الد لة عدى أن ا ي موجب لإلفطار.
والثال رب  :كننال  ،إ  ،أن ألفاظننه دننو مننن ح نزاكق عالاقنني ابةع ن  ،علعنني ولننه  « :الدننائمة

إذا طمثت » بينان لدمنرأق عالندل  ،اعنين إن اةنرأق إذا كا نت صنائمة عحدني الندل منن الطمنمل عجنب
اعفطار  ،لكن تقدار الكالل حيائا ح اج إأ مزاد تكد،ف  ،عاىلمر سهي.
اىلعل منن الاهنار مث كعالنه اق ينا
اىلعل كما تنر اندل عدنى أ ،ن عجنوت الندل مج اجلنزء ،
مث إ ،ن اخلرب ،
عج ننوب الد ننول عع نندل ا ع نندات ب ننه  ،عاخل ننرب الث نناين ا نندل عد ننى أ ،ن حد ننول الطم ننمل اب ننداءإ اوج ننب
اعفطار  ،عكال الثالمل  ،عال اار مج اةندلول موجنوت  ،عالعانوان جممني  ،لكنن ال سنداد كنن أبن
اىلعل ،
انرات عنندل صنحة الدننول مننع ا ني إ ننا إ عإن كننان العانوان افينند بظنناهره ،ن منندلول اخلننرب ،
عمثي هاا مج كالل الاي كث .

عما تيماه الثالمل من وله  « :عإذا رأت الطهر مج ساعة من الاهنار ينت صنالق الينول عالديدنة
اةفددة.
» حممول عدى  ،ه من اىلخبار ،
قال :

عمه يعقوب األ ر ب عأ أيب بصربري ب عربأ أيب
ّ
فأما ما وا علي بأ ابنأ ب عأ علي بأ أسبا ب عأ ّ
قربربال  « :إ عربربريب للم ربرأ الطم رب يف شربربهر مضربربا قبربربل الربربأوال فهربربي يف سربربعة أ و ربربل
عب رب هللا
وعخرب ب وإ عريب هلا بع وال الخمس فلتغتنل ولتعت بصوم نلك ال وم ما أل ول وعخرب ».
فه ا امم ووم مأ الراوي ب ألنّه إنا وا ؤية ال م وو املفطر
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فال جيو هلا أ ععت ( بصوم ) ( )1نلك ال وم ب وإ ّاا ينتح هلا أ صنربك بق ربة النهربا

ال م بع الأوال.

وال ي ي ل على نلك :
ما أخ ا به أ

بأ أسبا ب عأ

بأ عب و ب عأ علي بأ

بأ را ب عأ

يبرباً إنا أت

بأ الأبري ب عأ علي بأ ابنأ بربأ فضربال ب عربأ علربي

بأ منلم قربال  :سربألت أاب جعفربر

عنن اةنرأق تنر الندل ،ندعق

أع ارتفنناع الاهننار أع عانند الننزعال؟ ننال  « :تفطننر  ،عإذا كننان بعنند العدننر أع بعنند الننزعال فد ن م
عل ق ذل اليول ».

عدننى صننومها

النن
تكرر القول فيه.
يف ّ
األول ، :
وو لك الثاا  :إ  ،أ ،ن دمحم بن دران فينه هنو الثقنة بقراانة رعاانة عدنا بنن أسنباع عانه كمنا اسن فات

من الا اشا (.)2
املنت :

األول  :ما اله الاي فيه خيدو من ،رابنة ، ،أمنا ،أع إ  :فنأل ،ن النوهم منن النراعي مج مثني هناا
يف ّ
نرت اخلننرب
عجننه لننه  ،عإراتق ،ن معن الننوهم ميننر ننال ال نراعي  ،فننإن كننان ا ل فننات مننن الانني لن ،

نوهم النراعي ابلقنندف فينه  :فهننو حمنني كنالل  ،ىل ،ن اشنااع اليننبط مج النراعي خيننالف مننا الننه  ،إ ،
ت ،
أن ارات
__________________
( )1أثب ااه من ا س بدار .577 / 146 : 1
( )2رجال الا اشا .165 / 351 :
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ابلننوهم وتراإ فننال اقنندف مج اليننبط  ،عفيننه  :أ ،ن مثنني هنناا ا كننم اةسن فات مننن الرعااننة ا دننور مننن
الننوهم الانناتر كمننا اعدننم ابل ،لمنني ؛ عإن كننان ال فننات الانني إأ القنندف مج ال نراعي  ،فديسننت عنناتق
نرت بيننعف السنناد ،منني  ،ةننا عننر مننن
نرت إ  ،بعنند الع ننز عننن ا منني ؛ عإن كننان مج الن ،
الانني مج الن ،
لخرعن.
الاي ع ،ه من اة ق ،دمن أ ،ن ا ع مات عدى اىلخبار ليحم من جهة اعساات كما سدكه اة ،
وأما اثن اً  :فقوله  :إذا كان ر اة الندل هنو اةفطنر  ،ادندح عثبنات عهنم النراعي  ،فنإ ،ن تعنارض
ّ
اىلخبننار مج هنناا اةواننع ع ،ن ه اوجننب اح مننال الننوهم  ،لد لننة بع ن اىلخبننار عدننى  ،ن منندلول
البع ا خر.

وأم ربربا اثلثرب رباً  :فم ننا ذك ننره م ننن أ ،ننه اس ن حب اعمس ننا تاب ناإ  ،إأ آخ ننره  ،إن أرات ب ننه اجلم ننع ب ننن
ّ
اىلخبار أمكن  ،إ  ،أن الظاهر إاراته عثبات الوهم  ،عإن أرات به إثبنات النوهم منع أ ،نه عجنه لد منع
اىلعل  ،ع ند بكنن تسنداد هناا مبنا
أشكي أب ،ن اخلرب اةس دل به ادل عدى ال سي النوارت مج اخلنرب ،

خيفى.
اىلعل منن ا ع ندات بدنول ذلن الينول منا ي كني عتانرب فنال خيدنو توجيهنه
،أما ما تيماه اخلرب ،
من عسر  ،علع ،ني اةنرات اب ع ندات حدنول ثنواب الدنول  ،ع ولنه  « :منا ي كني عتانرب » انرات بنه
حيائ ننا أ ،ن ثن نواب الد ننول الكام نني م ننا ي ك نني عتا ننرب  ،عم ننع اىلك نني عالا ننرب حد نني الثن نواب
الكامي.

اةيا مج صومها عاىلمر لدوجوب  ،عمطدنوب الاني
وما ق يقال  :إ ،ن الرعااة اىلخ ق تدل عدى ،
أين ي أعدم ا ن القائي ابلوجوب.
ا س حباب  ،فده عجه ، ، ،
،أما ما اس فات من الرعااة ا عأ مج وله  « :ما ي كي عتارب » من
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أن اىلك نني عالا ننرب اق ي ننيان ( )1ع نندل ا ع نندات ابلد ننول فه ننو خيد ننو م ننن إ ننال  ،ىلن اىلك نني
عالارب إن جاك فعدهما فال عجه لالع دات ابلدول  ،عإن ي جيز فعدهمنا ي ان م ال عبن بقولنه  « :منا
ي ك نني عتا ننرب » إ  ،أ ،ن اق ننال  :إ ،ن اةن نرات م ننا ي تفط ننر  ،ععد ننى ك نني ح ننال اا ننامج اع ننال م ننا
دمااه.
ع،ن بعينند أن اسن فات إراتق ا سن حباب مننن ولننه  « :مننا ي كنني عتاننرب » فيقننال  :إن اةنرأق
اةبحننو عاهننا مج الرعااننة إذا ا ،سنندت عي كنني عي تاننرب حدنني هلننا ث نواب الدننول  ،عإن أكدننت
عشربت ي حدي ذل .

ع اان ننكي أب ،ن تن ننر اىلكن نني عالان ننرب بعن نند فعدهمن ننا مس ن ن حب تاب ن ناإ  ،فيكن ننون الث ن نواب عدين ننه
حاصال.
عمكننان أن اقننال  :إ ،ن الثنواب الكامنني مننع عنندل اىلكنني عالاننرب  ،عكننالل الانني كمننا تننر ،ن
عا ب حقيق اةقال.
ع خيفى منا مج ا ندامل اىلخن منن ولنه
عجه ذكر اىلمران  ،علعد،ه ا يح أبتىن ،مي.

 « :بعند العدنر أع بعند النزعال » منن اخلفناء مج

ابب املرأ اجلن حت ض عل ها غنل وا ،أم غنال
قال :

أخ ا أ رب بربأ عبرب و ب عربأ علربي بربأ

بربأ الربأبري ب عربأ علربي بربأ ابنربأ بربأ فضربال ب عربأ

إمساع ربربل ب عربربأ ربربا بربربأ ع نربربى ب عربربأ ،ريربربأ ب عربربأ ا ب عربربأ أيب جعفربربر
عها جاب أجزأها ،سي عاحد ».
__________________
( )1مج « رض » مق ييان.
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بربأ

ننال  « :إذا حااننت اةنرأق

عمربه يعقربوب األ ربر ب عربأ أيب بصربري ب عربأ أيب عبرب هللا
عنه ب عأ علربي بربأ أسرببا ب عربأ ّ

سئل عأ جل أصاب مأ امرأعه ،اضت قبل أ عغتنل قال  « :جتعله غنالً وا ،اً ».
عنه ب عأ العبا بأ عربامر ب عربأ ،جرباج اممخرباب قربال  :سربألت أاب عبرب هللا

قربال :

عنن رجني ع نع عدنى

امرأته فطمثت بعند منا فنر أاعدنه ،سنالإ عاحنداإ إذا طهنرت أع ت سني م ،نرتن؟ نال  « :اعدنه ،سنالإ عاحنداإ عاند
طهرها ».

النن

اىلعل مانا بنن الثقنة ع،ن ه
تكرر القول مج رجالنه ، ،ن أ ،ن دمحم بنن إمساعيني مج ،
مج اجلميع ،

() 1

 ،عإن كان ليحم ابلبعيند  :ابنن بزانع  ،ع فائندق هانا ل حقينق اىلمنر إ  ،ب قندار كنون اخلنرب منن اةوث،نق
ععمي به.
عام عاه مج الثاين إأ عدا بن ا سن  ،فإ ،ه النراعي عنن عدنا بنن أسنباع بعن ك بنه كمنا مج
الا اشا ( ( )2عهاا ا حم مبا أسدفااه مج الباب السابق من رجوع ام « عاه » عنن عبند النردن
بن أيب جنران إأ عدى بن ا سن ) (.)4( )3
عام عاه مج الثالمل كال .
__________________
( )1هدااة اقدثن .221 220 :
( )2رجال الا اشا .663 / 252 :
( )3ما بن القوسن ليحم مج « رض ».
( )4راجع ص .305
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املنت :

مج اىلخبننار الثالثننة ص نراح مج إج نزاء ،سنني عاحنند  ،إ  ،أ ،ن الواحنند جممنني  ،فيح منني أن ا نرات بننه
أحنند ال سنندن إذا دنند جيننزئ عننن ا خننر  ،عح منني أن ا نرات ،سنني عاحنند اكفننا فيننه القربننة عجيننزئ
عاهما  ،ىل ،ما در ماا  ،عفيه وع مي اظهر ،ا اكره  ،عح مي أن ارات ابلواحد السنابق سنببه
في عن ننن عجين ننزئ عن ننن الالحن ننق  ،عتن ننرجيح أحن نند ا ح من ننا ت خيدن ننو من ننن إشن ننكال  ،عا س ن ن د ل
ابعطننال عدننى ج نواك اجلميننع ىل ،ن مفننات مثنني هنناا اعطننال العمننول خيدننو مننن عجننه لننو صنندحت

اىلخبار لالع مات.
عالناي ع فننت عديننه مج ،ن الك نناب مننن النرعاايت مننا رعاه الكديننين مج ا سنن عننن كرارق ننال « :
إذا ا ،سدت بعد طدوع الف نر أجنزأ ،سند ذلن لد اابنة  ،عاجلمعنة  ،ععرفنة  ،عالاحنر  ،عا دنق
 ،عالابح  ،عالزايرق  ،عإذا اج معت عدين حقنو أجنزأ عاهنا (، )1سني عاحند » نال  :مث نال

 « :عكال اةرأق جيزاها ،سي عاحد جلااب ها  ،عإحرامها  ،ع ع ها  ،ع،سدها من حيينها ععيندها
( .)3( » )2ع ند رعاهنا الانني مج ال هنااب مننن ،ن إانمار ( ، )4لكننن مج الطرانق عدننا بنن السننادي ،
ع راب أ ،ن اعامار اير اب ال كما أسدفاا الوجه فيه ( ، ، )5أ ،ن حساها بانع منن العمني هبنا
عاد من ا و ف عمده عدى الدحيح.

__________________
( )1كاا مج الاس  ،عمج اةددر  :أجزأها عا .
( )2مج الاس  :أع عيدها  ،عما أثب ااه من اةددر.
( )3الكامج  ، 1 / 41 : 3الوسائي  261 : 2أبواب اجلاابة ب  43ف .1
( )4ال هااب .201 / 170 : 1
( )5راجع ج  1ص .02
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ع نند قنني شننيخاا عننن ابننن إتراننحم مج س نرائره  ،أ ن،نه ذكرهننا مج دننة اىلحاتاننمل اةا زعننة مننن
ك ننب اةاننيخة  ،فاقدهننا مننن ك نناب حراننز  ،ع ننال ق نالإ مننن الك نناب اةنناكور  :ع ننال كرارق عننن أيب
 « :إذا ا ،سدت » إأ آخر الرعااة (.)1
جعفر
مث إ ،ن ابن إتراحم ذكر أ ،ن ك اب حراز أصي مع مد  ،عهاا اق يا صنحة الرعاانة .عمفاتهنا كمنا
ت ننر ت ننداخي اىل،س ننال م ننع ا خن ن ال مج الوج ننوب عالا نندب  ،عا ق ننو مج اخل ننرب ابع نند تااعهل ننا
لدمادعب  ،بي الظاهر من الرعااة ذل  ،عاح مال كو ه كالماإ مس قال لبيان تداخي الواجبنة حينمل
إ ،ن السابق ل داخي الواجب عاةادعب كن  ،إ  ،أ ،ه خال الظاهر.

ومربا ق ربل  :منن أ ،ن اةنرات ابلواحند الوحندق الاوعينة .فالسنيا ادفعنه عا ع بنار الدنحيح باعننه  ،ع
خيفى أ ،ن اةسن فات منن الرعاانة ا ج نزاء ( )2ب سني عاحند عدنى تقندار ا خن ال مج الوجنوب عالاندب
( ، )3أ ،ن ي ننع اةا نندعابت حاص نندة م ننع ،س نني اجلااب ننة  ،ف ننإ ،ن ،س نني الاح ننر ععرف ننة جي مع ننان ،

أبي عجه اتفق.
عحيائا فاةقدوت مج اخلرب ا ك فاء ب سي عاحد عدى تقدار ال ع ،دت ،
عاسن فات ماننه أ ،ن ا ك فنناء ابل سنني الواحنند عدننى تقنندار عجننوب اىل،سننال مننع ا خن ال بطراننق
أعأ عدننى اعنندق اىلصننحاب مج مفهننول اةوافقننة  ،إ  ،أ ،ن فيننه ثناإ نندمااه  ،علعن ،ني اىلعأ ا س ن د ل
عدننى ذل ن ابخلننرب مننن حيننمل ولننه  « :عإذا اج معننت عدي ن حقننو » إأ آخننره .عاح مننال أن
اكون اةرات
__________________

( )1اةدار  115 : 1عهو مج مس طرفات السرائر .05 :
( )2مج « ف »  :اعجزاء.
( )3مج « ف » كايتق  :اجلميع.
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اب قننو اةنناكورق مج الرعااننة هننا ا معننة مننن الوجننوب عالانندب عدننى تقنندار صنند ا قننو عدننى
اةادعابت كما اس فات من ظاهر اخلرب بعيد.
نص مج اةطدنوب ( .)1حمني نمل ،
عمن هاا اعدم أ ،ن ول شيخاا بعد ذكر رعااة كرارق  :إ ،منا ،

فسننيليت إن شنناء هللا مج ابب ،سنني اىلم نوات مننا انندل عدننى ال ننداخي ( ، )2عإن كننان فيننه ننوع كننالل
اكره مج حمده إن شاء هللا تعاأ.
عرع الدنندع مج ابب الدننول مرس نالإ  :إ ،ن مننن جننامع مج ،أعل شننهر رميننان مث سننا ال سنني
حننىت خننرج مننن شننهر رميننان عديننه أن ا سنني عاقيننا صننومه عصننالته  ،إ  ،أن اكننون نند ا ،سنني

لد معة ( .)3عفيه ايده.
إذا عرفننت هنناا فنناعدم أ ،ن لألصننحاب اخ الف ناإ مج مسننللة ال ننداخي  ،عااننطراابإ مج ا س ن د ل ،
حيمل اواقوا من جهة القنول باي،نة الوجنه مج العبناتق  ،فقنال بعن ابل نداخي مطدقنا ( .)4ع يني  :إن
اخ ن ص ( .)5ننال مج النناكر  :عمننن ننال برفننع

ننو اجلميننع أج نزأ ،سنني عاحنند  ،عإن ننو الننبع
اةادعب ا د فال إشكال عاده مج ال داخي (.)6
عمج ك ننالل بعن ن  :إ ،ن اىل،س ننال إذا كا ننت كده ننا عاجب ننة ف نناةك فا ابلقرب ننة ننال ابل ننداخي  ،إذ
اةقدننوت رفننع ا نند أع ا سن باحة عهننو شنناء عاحنند  ،عمننن ي اك ننف ابلقربننة عأعجننب ي،ننة الرفننع أع
فدي أب ،ه إن و
ا س باحة ،

__________________
( )1اةدار .115 : 1
( )2أييت مج ج  3ص .321
( )3الفقيه .321 / 04 : 2
( )4كالاهيد الثاين مج رعض اجلاان  ، 11 :عاىلرتبيدا مج جممع الفائدق .01 : 1
( )5ا ظر اةع رب .362 ، 361 : 1
( )6الاكر .275 : 1
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اىلعل تننداخدت  ،عإن
أحنندمها فننال خيدننو ،إمننا أن اعن ،نن رفننع أحنند اىلحنندا أع اعن ،نن  ،فننإن كننان ،
كان الثاين فإن ي اكن معها ،سي اجلاابة أع كان عسناع ،ن ه مج عندل الوانوء كفنى عنن البنا ا ،
عإن اشناع الواننوء مج ،ن ه عكننان اةع ،نن هننو اجلاابنة أجنزأ عنن ،ن ه عاند بعن  ،عإن كنان ،ن ه هننو

اةعن ففيه و ن  ،ع يي  :مهنا اح منا ن  :اعجنزاء ىل ،نه ،سني صنحيح نو بنه ا سن باحة في نزي
،
() 1
.
 ،عالعدل  ،لعدل ث الواوء مج ،سي اجلاابة  ،عتو ف بع
عمج مندار شنيخاا أ ،ن اىلظهنر ال نداخي مننع ا دنار عدنى ينة القربننة  ،عكناا منع انم الرفننع
أع ا س ن باحة  ،اعننين عدننى تقنندار أن تكننون اىل،سننال كدهننا عاجبننة  ،مث ننال  :علننو عن ،نن أح ند

اىلحنندا فننإن كننان اةعن ،نن هننو اجلاابننة فاةاننهور إجنزا ه عننن ،ن ه  ،بنني ينني  :إ ن،نه م فننق عديننه  ،عإن
كان  ،ه ففيه و ن ( .)2ا هى.
مث عدى تقدار ا خ ال ابلوجوب عالاندب يني  :إن نو الواجنب ارتفنع حدثنه  ،عمج اعجنزاء
عن اةادعب و ن  :ول ابعجزاء لدرعااة  ،ع ول ابلعدل شنااع ي،نة الوجنه ؛ ع ،نرب بعن صنحة
خدو اةكد،نف منن ا ند اىلكنرب كمنا مج ،سني اعحنرال لدحنائ ( ، )3عمج
اةادعب  ،لعدل اشااع ،
نح ه مننن كنني حمنند دننول
النناكر  :اىل ننرب تفراعناإ عدننى القننول أب ،ن اةانندعب ارفننع ا نند صن ،
ال ااة (.)4
__________________
( )1ي عثر عديه.
( )2اةدار .114 : 1
( )3ا ظر اةع رب .361 : 1
( )4ذكر الايعة .276 : 1
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ع قي عن اةبسوع القول بعدل اعجزاء عن أحدمها (.)1
نات عجهننا الوجننوب
ععدننى تقنندار ي،ننة اجلميننع ينني  :بعنندل اعجنزاء  ،ع بننار ي،ننة السننبب  ،عتين ،
عالادب  ،فإن و الادب لزل عدل ارتفاع ا د لعدل رفعه ابةادعب  ،عإن و الوجوب لنزل ي،نة
مرجح (.)2
عترجح أحدمها من ، ،
عجوب ما ليحم بواجب  ،عإن وامها لزل اجلمع بن الي ،دان ،
عاظهننر مننن الننبع إج نزاء ي،ننة الوجننوب عننن الانندب  ،ىل ،ن ي،ننة الوجننوب تس ن دزل ي،ننة الانندب ،
شااكهما مج رجحان الفعي  ،ع اير اع قات ماع الا ىل ،ه م ،كِد (.)3
عمج مااة العال،مة  :لو و ا انب رفنع ا ند أع ا سن باحة ترتفنع ينع اىلحندا عجينزئ عنن

يع اىل،سال الواجبة  ،عكاا لنو نو اجلاابنة  ،مث نال  :عاىل نو عندل رفنع اجلاابنة منع ي،نة ا ني
ح ياجن ننه إأ الطهن ننارتن ؛ عمج الاهاان ننة أاين ننا  :لن ننو
 ،ىل ن ننه أتعن  ،مث ن ننال  :ح من نني ن ننوق ا ن نني
 « :إذا اج معنت » إأ آخننره
اج معنت اىل،سنال اةادعبنة اح مني ال نداخي لقنول  ،أحندمها
 ،فحيائا اك فى باي،ة مطدقة (.)4
عمج اةا هى ال ب داخي اىل،سال اةادعبة ( .)5عمج اعرشات فى ال نداخي ( ، )6عظناهره اعطنال
 ،إ  ،أ ،ن فيه اح ما إ اعر من مراجعة عبارته.
وابجلملة  :فاىل وال م كثرق مج اةسللة  ،عال وجيهات اةاقولة إ ا إ
__________________

( )1اةبسوع .47 : 1
( )2ا ظر دف الايعة  ، 156 : 1رعض اجلاان .11 :
( )3ا ظر ذكر الايعة .275 : 1
( )4مااة اعحكال .113 112 : 1
( )5ما هى اةطدب .132 : 1
( )6اعرشات .221 : 1
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دو من ظر مج موااع  ،عأظن أ ،ن الوجه مج الاظر ماكاف.
عالنناي خيطننر مج البننال بعند مننا نندمااه مننن جهننة ت لننة رعااننة كرارق أ ،ن ال و ننف مج ال ننداخي مطدقننا
عجه له  ،عالا الناي حدني لدنبع منن جهنة ي،نة الوجنه ( )1بكنن تفعنه أب ،ن تليني عجنوب ي،نة

الوجننه النناي ذكننره القننائدون بننال عدننى تقنندار لامي ،ننه باننع ال خدننيص مبننا تل،ننت عديننه الرعااننة ،
عالعقي ادفع مدلول الرعااة ل كون الفة لدليي العقي ف طرف.
وما عنا يقال  :إ ،ن اج ماع الي ،دان إذا كان حما إ فال ب ،د من عدل العمي ابلرعااة.
نات إ ،ننا ا حق ننق ل ننو اع ننربو ي،ننة الوج ننه  ،ع نند فيا ننا ذل ن مج ال نناي حن ننن في ننه ،
جواب ربربه  :أ ،ن ال ي ن ،

فاعشكال من حيمل ي،ة الوجه أمره سهي.
،ااننة اىلمننر إ ،ن ا كننم ابل ننداخي مننع ثبننوت أن كنني سننبب اق يننا عجننوب مسننب،به  ،عال ننداخي
خال اىلصي حمي مل.
فإ قلت  :د ثبت مج اىلحكال الارعية تع ،دت اىلسباب مع ا ك فاء ابةسب،ب الواحند كالوانوء
عال سنني إذا تع ن ،دت سننببهما مننع ا حتننات وع ناإ مج الثنناين كاجلاابننة مننثالإ  ،عاىلعننم مننن ذل ن كلسننباب
الواوء.
قلربربت  :راننب فيمننا ذكننرت  ،إ  ،أ ،ن اع نناع ع ،ن ه نند ثبننت فيمننا ذكننرت  ،عالكننالل فيمننا فيننه

اخلال .
علننيحم ىلحنند أن اقننول  :إ ،ن اةقدننوت مننن الاننارع فعنني ال سنني يج نراء اةنناء عدننى البنندن ابلاحننو
اةقن ،نرر  ،عهننو حاصنني ابل سنني الواحنند  ،كالواننوء عدننى تقنندار تعن ،دت السننبب  ،عال سنني عدننى تقنندار
ا حتات الاوعا.

__________________
( )1ا ظر اةع رب .361 : 1
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عمكان اجلواب أب ،ن العدنم بكنون منا ذكنر هنو اةقدنوت ،ن حاصني  ،عجم ،نرت ا ح منال اكفنا
مج إثبات ا كم شرعاإ.
عمننن هاننا اعدننم أ ،ن مننا الننه شننيخاا مج ا س ن د ل عدننى ال ننداخي مننع كننون اىل،سننال كد،هننا

عاجبة  :بدد ا م ثال ابلفعي  ،ميافاإ إأ رعااة كرارق ( .)1حمي مل.
ّأما ّأوالً  :فأل ،ن حتقق ا م ثال أصي اة ،دعى  ،ميافاإ إأ معاراة أصالة عدل ال داخي.
وأمربربا اثن رباً  :فننأل ،ن الرعااننة فيهننا اح مننال ( )2أسنندفااه دننو معننه مننن إشننكال مج الد لننة  ،ميننافاإ
ّ
إأ أن مورت ا س د ل عدى تقدار ا ك فناء ابلقربنة  ،عكناا منع انم الرفنع أع ا سن باحة عا كنم مج
الرعااة من جهة وله  « :عإذا اج معت » إأ آخره  ،خي ص
الة القربة عالرفع أع ا س باحة  ،بي لو داا باي،ة الوجه كال .
عم عدى تقدار اع بنار ال عينن لدسنبب ند ا و نف مج ال نداخي  ،عإن كنان مندلول الرعاانة ا ااعلنه

أاي ناإ  ،إ  ،أ ،ن اقننال  :إن ال سنني الواحنند مج الرعااننة جممنني  ،فننال ا ن م ا س ن د ل هبننا مننع اع ننال ،
اير اب ال  ،ىل ،ه منن بيني اةطدنق اةفيند فائندق العمنول  ،في اناعل ال سني
عفيه  :أ ،ن اع ال هاا
،
جمرت القربة.
الواحد ا اصي مج امن اىل،سال ع ،ه أبن اقدد به ،
أي فر بن ال سي ا اصي مج اليمن عبن  ،ه؟.
فإ قلت ، :
قلت  :الفر من حيمل إ ،ن ا اصي مج اليمن اقدد فيه ال عين

__________________
( )1مدار اىلحكال .114 : 1
( )2مج « رض » كايتق  :ما.
عن.
( )3مج « رض »  :ال ،
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() 3

بسبب السبب اخلاص  ،ع ،ه اقدد فيه ذل  ،فدي ،لمي.
أ ،نه نال :
ع ،ا ا ا،د ال داخي مرسدة يي بنن تراج  ،عنن بعن أصنحاباا  ،عنن أحندمها
() 1
« إذا ا ،سي اجلاب بعد طدوع الف ر أجزأ عاه ذلن ال سني منن كني ،سني ادزمنه ذلن الينول »
ع ابعد أن اكون اةرات ابلدزعل مج اخلرب ما ا اناعل اةاندعب  ،بني رمبنا ان ،دعى اخ داصنه ابةاندعب ،
كما اعر من ،مي الرعااة.
،أما ا س د ل عدى ال داخي مبا تل من اىلخبار عدنى أ ،ن ،سني اجلاابنة عا ني عاحند فنال عجنه
له  ،ىل ،ن الظاهر من اىلخبار ا حتات مج الكيفية.
عمننا اوجنند مج كننالل بع ن  :مننن أ ،ن اىل،سننال عدننى تقنندار ا ج منناع تد ن مننن بينني تع ن ،دت
اىلسباب بي هو سبب عاحد  ،فالظاهر أ ،ن اةرات به عدى تقدار العمي ابلرعاانة الدالنة عدنى ال نداخي
 ،عحاصي ال وجيه أ ،ن منا اظنن منن تعن ،دت اىلسنباب ااندفع ابح منال كنون السنبب عاحنداإ  ،عأثنر هناا

هن  ،إ  ،أن اقال  :إ ،ن مرات القائي كون ال داخي جيعي ثواب فعدن مج فعي عاحد.
،
عأ ننت خبن أب ،ن ،ااننة مننا تنندل عديننه الرعااننة حدننول ا م ثننال ب سنني عاحنند ، ،أمننا حدننول ثنواب
فعدن بفعي عاحد فإثباته ماكي.
عم عدنى تقندار اج مناع الواجنب ( عالاندب كمنا هنو مفنات الرعاانة صنرحا مج صندرها  ،بكنن أن
اوجه ما يي  ،ع ابعد أن ا كد،ف ال وجيه مع تعدت الواجب ) ( )2إ  ،أ ،ن الفائدق ديدة.
،
وابجلملة  :فالظاهر من الرعااة إجزاء ،سي عاحد عنن اةنلمور بنه  ،عإثبنات منا عندا ذلن
عن ربقة ال كد،ف.
__________________
( )1الكامج  ، 2 / 41 : 3الوسائي  263 : 2أبواب اجلاابة ب  43ف  ، 2ب فاعت اس .
( )2ما بن القوسن ليحم مج « رض ».
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خينرج

عمننن هاننا اعدننم أن مننا الننه شننيخاا مننن أ ،ن مع ن تننداخي الواجننب عاةس ن حب ،تي إحنند
اىلايل اةسناون صنومها
الوظيف ن بفعي اىلُخر  ،كما ت ،
لت صالق ال حية بقياء الفراية  ،عصنول ،
بقي نناء الواج ننب ( .)1حم نني ننمل  ،ىل ،ن مف ننات الك ننالل اعط ننا فه ننم إراتق ال س نني الواح نند م ننن أح نند
اىل،سال  ،ع د عرفنت إ نال الرعاانة عنن إفناتق هناا  ،بني فيهنا اح منال ظهنور إراتق اعتينان بكيفي،نة
قرابإ من تعن ال فات إأ إحد الوظيف ن  ،فدي ،لمي.
ال سي م ،
أي عجننه
عالع ننب أ ن،نه
ننال بعنند مننا نندمااه  :لظهننور تعد،ننق ال ننرض مب ن ،نرت إجيننات اةاهي،ننة عدننى ،
اتفق ( .)2فإ ،ن هاا الكالل اوافق ،أعل الكالل من ،تي إحد الوظيف ن ابىلُخر .
عمج اةقنال أ ننا سنيليت بعيننها إن شناء هللا مج ابب ت سننيي اةينت  ،حيننمل إ ،ن مج أخبنار البنناب
مننا ا ي ننمن ال ننداخي مج اجلمد ننة  ،فم ننن امث ك ننان اىلعأ ال ننلخ إأ ابب ننه  ،عهللا تع نناأ أعد ننم ق ننائق
اىلُمور.
قال :

فاما ما وا على بأ ابنأ ب عربأ عثمربا بربأ ع نربى ب عربأ مساعربة بربأ مهربرا ب عربأ أيب عبرب هللا ( وأيب

ابنأ )

() 3

عل ها واج ».

قاال يف الرجل جيام املرأ فتحرب ض قبربل أ عغتنربل مربأ اجلنابربة قربال  « :غنربل اجلنابربة

فالوجه يف و ا امم أ ،ش ئاب ب أ ،ا  :أ حنمله على

__________________
( )1اةدار .116 : 1
( )2اةدار  116 : 1اهلاما ر م .6
( )3ما بن القوسن ليحم مج « ف ».
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ضربربرب مربربأ االسربربتحباب .والثربرباا  :أ يكربربو نلربربك إخبربربا اً عربربأ و فّربربة الغنربربل ب أل ّ غنربربل ابربربا ض مثربربل

غنربل اجلنابربة علربى النربواء ب فكأنربّربه قربال  :الرب ي جيرب عل هربا أ عغتنربربل مثربل غنربل اجلنابربة ب وأل يقربربل  :إ ّ
عما نور ّأوالً مأ االستحباب :
غنل اجلنابة واج ويلأمها م نلك غنل اب ض ب وال ي يكخف ّ

ما وا علي بأ ابنأ ب عربأ أ رب بربأ ابنربأ ب عربأ عمربرو بربأ سربع ب عربأ مصرب ق بربأ صرب قة ب عربأ

عما الناابطي ب عأ أيب عب هللا

ال  :سلل ه عن اةرأق اوا عها كعجها مث حتي

بني أن ت سني  ،نال

 « :إن شاءت أن ت سي فعدت  ،عإن ي تفعي فديحم عديها شاء  ،فإذا طهرت ا ،سدت ،سالإ عاحداإ لدحي
عاجلاابة ».

النن
األول  :فيننه عثمننان بننن عيسننى ع نند ن ،دماا حالننه ( ، )1عأ ن،نه عجننه لعن ،د حداثننه مننن اةوثن،نق إذا
يف ّ
سدم  ،ه من رجال الساد من ماافيات الوصف ابةوثق.
تكرر القول فيه أايا.
والثاا ، :
املنت :

اىلعل كننون ال سنني مننن اجلاابننة عاجننب عدننى ا ننائ
خيفننى أ ،ن الظنناهر مننن ،
ا ك فاء ب سي عاحد عن اجلاابة عا ي  ،إذ مفات
__________________
( )1راجع ج  1ص .02 07
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 ،عهنناا ااننامج

اىلعل ننة ا ك ف نناء ب س نني عاح نند ع نندل عج ننوب اىل،س ننال يعه ننا  ،عحيائ ننا م ننا ع م ننن
اىلخب ننار ،
عجوب اجلميع عسقوع الواجب بفعي ،سي عاحد.
فما اله الاي من اجلمع  ،حمي مل :
ّأمربربا ّأوالً  :فننأل ،ن ا سن حباب عجننه لننه بعنند ال دنراح ابلوجننوب  ،عإمكننان ددننه عدننى ظنناهره مبننا
دااه.
دل هبننا انرات بننه اسن حباب ،سنني
وأمربربا اثن ربربا  :فننأل ،ن ( )1ا سن حباب عدننى مننا أييت مننن الرعااننة اةسن ،
ّ
اجلاابة حال ا ي  ،عكالل الاي ،أع إ افيد اس حباب ،سي اجلاابة مع ،سي ا ي .

( إراتق م ننا افي ننده ) (، )2أعل الك ننالل  ،إذ جي ننوك أن
وم ربربا عن ربربا يق ربربال  :إ ،ن الرعاا ننة اىلخن ن ق
اكون اةقدوت بقوله  « :إن شاءت أن ت سي فعدت » بعد الطهر  ،عفعي ،سي ا ي .
مج الرعااة  « :فإذا طهرت » خال ما ذكر.
ميكأ اجلواب عنه  :أب ،ن الظاهر من وله

عا ق أ ،ن كالل الاي ،أع إ جممي  ،عإراتق مفات الرعااة  ،بعيدق  ،فال إشكال من هاا الوجه.
إ ،ننا اعش ننكال أب ،ن مف ننات اىلخب ننار الس ننابقة ا ج نزاء ب س نني عاح نند  ،فعد ننى تق نندار أن ا نرات أح نند
اىل،سننال أع  ،هننا أبن او ننع بقد نند أحنندها بنني ( )3ن ،نرت ا م ث ننال ح منني ا س ن حباب مج فع نني
،سنني ا نني عدننى تقنندار دنند اجلاابننة ابل سنني ،أع إ  ،عح منني ا سن حباب مج اجلاابننة عدننى تقنندار
دد ،سي

__________________
( )1مج « رض » كايتق  :ا مي عدى.
( )2مج « رض »  :إفاتق ما اراده.
( )3ليست مج « رض ».
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ا نني  ،إذ اح م ننال إراتق د نند ،س نني ا نني ،أع إ دوص ننه تلي نني عدي ننه مج اةق ننال  ،عالرعاا ننة
اةس دل هبا إ ،ا اق يا ظاهرها ما ،دمااه  ،عالقول به اس حبااب ي أعدم ماار الاي فيه ا ن.
ع ،أما الوجه الثاين من توجيه الاي فهو من ال رابة مبكان.

اىلعل بظنناهره أ ،ن ،سنني اجلاابننة عاجننب مننع ا نني ع نند
إذا عرفننت هنناا فنناعدم أ ،ن مفننات اخلننرب ،
عرف ننت م ننا ذك ننروه  ،لك ننن إذا دا ننا  :أب ،ن ،س نني اجلااب ننة عاج ننب لافس ننه  ،فاة ننا ع م ننن إاقاع ننه ح ننال
ا ي  ،معدول إ  ،من جهة عدل الدالحية لدرفع أع ا س باحة  ،عاةطدوب ماه الرفع.
عأ ت خب أب ،ن مالحظة اىلمران تق يا اخلرعج عن الوجوب لافسنه  ،إ  ،أن اقنال  :أب ،ن معن

الوجنوب لافسنه عنندل اخ داصنه الننة عجنوب اةانرعع ابلطهننارق  ،عهناا ااننامج اع بنار الدننالحية
لدنندخول بننه مج العبنناتق  ،عي أ ننف عدننى شنناء شننا ٍ مج حتقيننق ا ننال ابلاسننبة إأ تفس ن الوجننوب
لافسه.
ععد ننى ا ح م ننال ال نناي ذك نروه ف نناخلرب ( اىلخن ن ) ( )1خيد ننو م ننن ت ل ننة عد ننى أن ال س نني م ننن
 « :إن شناءت أن ت سني فعدنت  ،عإن
موسنع حينمل نال فينه
اجلاابة ب قدار الوجوب لافسنه ،
ي تفعنني فدننيحم عديهننا شنناء  ،فننإذا طهننرت ا ،سنندت ،سنالإ عاحننداإ » فننإ ،ن هنناا اعطننا ةننن ،مدننه أن
،سنني اجلاابننة لننو ،دم نه حننال ا نني كفاهننا عاكننون ال سنني بعنند الطهننر لدحنني  ،علننو ي ت سنني
كفاهنا ال سني الواحند عنن اىلمنران  ،فياب نا ،مني ينع ذلن  ،عإن كا نت الثمنرق ابلاسنبة إأ عنندل
صحة الرعاا ن ديدة  ،إ  ،أن كالماا عدى تقدار العمي.
،

__________________
اىلعل.
( )1مج « رض » ، :
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ع نند قنني العال،مننة مج اةخ دننف عننن الانني أ ن،نه ننال  :إذا ا ،سنني ع ننو بننه ،سنني اجلاابننة تعن
،سي اجلمعة أجزأه عاهما  ،علو ي اا ِو ،سي اجلاابة ع اجلمعة ي جيز عن عاحند ماهمنا  ،علنو نو
،سي اجلمعة تعن اجلاابة ي جيز عن عاحد ماهما.
مث ال العال،مة  :عالوجه عادي أن قنول  :إن كا نت ي،نة السنبب شنرطاإ مج ال سني ي جينزه ،سني
خاصننة فننال اقننع عننن  ،ن ه فيبقننى مج العهنندق  ،عإن ي تكننن
اجلاابننة عننن اجلمعننة  ،ىل ن،نه ننو اجلاابننة ،
شنرطاإ فننإذا نو ،سنالإ مطدقناإ ع ننو الوجنوب أع الانندب أجنزأ عننن اجلاابنة إن ننو الوجنوب  ،ععننن
اجلمعنة إن نو الاندب  ،نال  :ع ولنه ن اعنين الاني ن  :إ ،نه جيزانه عنن اجلمعنة، .ن مع مند  ،بني

الوجه أ ،ه اقع عنن اجلمعنة  ،لانا أ ،نه نو ،سنالإ ماندعابإ عادنح مانه إاقاعنه  ،فيكنون صنحيحا ك ن ه
من العباتات الوا عة عدى الوجه اةطدوب.
عحك ننى العالم ننة اح نناج الا نني ة ننا ال ننه أب ،ن ،س نني [ اجلمع ننة ( ] )1إ ،ننا ان نرات لد اظي ننف عكايتق
ال طه ن  ،عمننن حيننمل هننو جاننب ادننح ماننه ذل ن  ،عأجنناب ابةاننع مننن ال ااننة النني ذكرهننا عهننا
ادح منن اجلانب كمنا
كايتق ال طه إن ع به رفع ا د  ،عإن أرات به الاظافة فهو مسد،م  ،لكاه ،
ادح ،سي اعحرال من ا ائ ( .)2ا هى.
،
علقائ نني أن اق ننول  :إ ،ن الك ننالل م ننن الا نني عالعال،م ننة بع نند عرعت خ ننرب كرارق خيد ننو م ننن ،راب ننة ،

عكال ( )3عدل ال فات العال،مة إأ قده مج اةسللة ،

__________________

( )1بدل ما بن اةعقوفن مج الاس  ،اجلاابة  ،عالدحيح ما أثب اه من اةددر.
( )2اةخ دف  156 : 1ع  150عهو مج اخلال  221 : 1ع .222
( )3مج « ف »  :علال .
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ع وله  :إن كا ت ي،ة السبب شرطاإ  ،إأ آخره  ،فيه  :أ ،ن ي،نة السنبب
الدال عدى ال داخي يطال ه عدى عدل ارعرهتا اب ال لو ع عت.
عما اله من جهة ،سني اجلمعنة مج ا سن د ل  :منن أ ،نه نو ،سنالإ ماندعابإ  ،إأ آخنره  ،لنيحم
() 1

تل الندليي عهنو اخلنرب
ند ،

عدننى مننا ااب ننا  ،فننإ ،ن ثبننوت الادبي،ننة مج حننال ا نني مدنناترق  ،بنني اىلعأ ا س ن د ل ابلعمومننات
الدال،ة عدى اس حباب ،سي اجلمعة اة ااعلة الة ا ي ع ،ه.
موجه.
،أما ما أجاب به عن ح ة الاي فهو ،
قال :

ابب مق ا املاء ال ي عغتنل به ابا ض
أ

أخ ا الخ
بأ

عأ أ رب بربأ

ب عربأ أب ربه ب عربأ

بربأ حيربىي ب عربأ

بأ أيب نصربر ب عربأ املثربىن ابنربا ( )2ب عربأ ابنربأ الصرب قل ب عربأ أيب عبرب هللا

الطام عغتنل بتنعة أ طال مأ ماء ».
وهب ا االسنا عأ أ

جعفر

بربأ أ رب بربأ حيربىي ب عربأ

بأ

ب عأ ابأ بوب ب عأ أيب أيوب اممأا ب عأ

قال  « :ابا ض ما بلئ مأ ( )3بلل املاء مأ شعروا أجأأوا ».

فأما ما وا
ّ

بأ علي بأ بوب ب عأ يعقوب بأ يأي ب

__________________
( )1مج « ف » كايتق  :هبا.
( )2مج ا س بدار  : 570 / 140 : 1اخلي،اع.
( )3ليست مج ا س بدار .571 / 141 : 1
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قربال « :

بربأ منربلم ب عربأ أيب

».

عأ

بأ الفض ل ب قال  :سألت أاب ابنأ

عأ ابا ض وم يكف ها مربأ املرباء؟ فقربال  « :فربرق

األول موال على انسباغ والفضل ب وامم الثاا على انجأاء و الفضل.
فه ا امم وامم
ّ

النن

األول  :فينه اةثن ا ا،ناع  ،عاةوجننوت مج الرجنال اةثن ( )1بنن عبنند السنالل  ،ع ند قني الكاننا
يف ّ
عن دمحم بن مسعوت عنن عدنا بنن ا سنن أ ،نه نال  :إن اةثن بنن عبند السنالل حا،ناع أب بنه (.)2
عمج الرجال أايا اةث ابنن الوليند ا ا،ناع ذكنره الا اشنا ( ، )3عالاني مج الفهرسنت منن ،ن توثينق
ع مندف ( .)4عالعال،منة مج اخلالصنة ذكنر اةثن بنن الولينند  ،ع نال عنن الكانا منا قداناه مج ابنن عبنند

السالل ( ، )5ع خيدو من ،رابة.
لعي العال،مة ظن ا حتات مج ابن عبد السنالل عابنن الوليند ( ، )6عا نال أ ،ن الا اشنا ذكرمهنا (، )0
ع ،
عاع مننات العال،مننة عدننى الا اشننا مج اخلالصننة كمننا اظهننر مننن اةالحظننة  ،ععدننى كنني حننال فنناةث  ،نند

عرفت حقيق ه.

__________________
( )1كما مج رجال الا اشا  ، 1170 / 415 :عرجال بن تاعت  ، 1251 / 151 :عخالصة العال،مة .1 / 161 :
( )2رجال الكاا .623 / 621 : 3
( )3رجال الا اشا .1176 / 414 :
( )4الفهرست .036 / 160 :
( )5خالصة العال،مة .2 / 161 :
( )6خالصة العال،مة .2 ، 1 / 161 :
( )0رجال الا اشا .1170 / 415 ، 1176 / 414 :
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ع ،أمننا ا س ننن الدننيقي ف نناةوجوت مج الرج ننال ا سننن ب ننن كايت الد ننيقي ذكننره الا نني مج أص ننحاب
( ، )1عهو مهمي مج اةواعن.
 ،عكال ذكره مج أصحاب الدات
البا ر
لخران  :من أ ،ن ا سن بنن كايت العطنار الثقنة هنو الدنيقي .أعدنم عجهنه
عما اوجد مج كالل اة ،
 ،عمج بع اىلسا يد أبو القاسم الديقي  ،عمج بعيها أبو إمساعيي.
عذكننر شننيخاا اققننق أا،ننده هللا مج ك نناب الرجننال أ ،ن هنناا ا ا،نند عنندل ا حتننات مننع العط،ننار ( .)2عي
اظهر ج عجه ذل .
عننم ذكننر الانني مج ك ابننه  :أ ،ن كايننة ا سننن بننن كايت الدننيقي أبننو الولينند ( .)3عهنناا رمبننا اق يننا
اة اارق لدموجوت مج اىلسا يد.
والثاا  :ليحم فيه ارتياب.
والثال  :كال  ،إ  ،من جهة دمحم بن الفينيي  ،فإ ،نه مانا بنن الثقنة ع،ن ه ( ، )4عرمبنا اظنن

،
ع نندل ا ش ن ناا  ،ب نني ه ننو م ننن اةهمد ننن أع ا ننعيف  ،ىل ،ن الثق ننة م ننن أص ننحاب الد ننات
() 5
عاىلمننر سننهي .ع خيفننى اينند السنناد ةننا
عاعقننوب بننن ازانند مننن أصننحاب الراننا عاجل نوات
،دمااه  :من أ ،ن اعقوب بن ازاد ارعي عاه دمحم بن عدنا بنن حمبنوب  ،فناعطال مج ا سنم اادنر
إليه مج الظاهر.
__________________
( )1رجال الطوسا .13 / 166 ، 27 / 115 :
( )2ماهج اةقال .11 :
( )3رجال الطوسا .211 / 113 :
( )4هدااة اقدثن .241 :
( )5ليست مج « رض ».

421

املنت :

لظن اةاافاق.
ما ذكره الاي من أ ،ن اخلرب الثاين حممول عدى اعجزاء كل ،ه ،
ع نند اقننال  :إ ن،نه ااننامج ميننمون اخلنربان  ،ىل ،ن مننورته بيننان ا ك فنناء مج ا،سنني الاننعر بوصننول

البدي من اةاء إليه  ،عهاا جيامع كثرق اةاء ع د ،ه.
ع خيفننى أ ،ن الظنناهر مننن اخلننرب مننا ظا،ننه الانني  ، ،ن أ ن،نه كننان عديننه أن ابن ،نن الوجننه مج منندلول
لعي ال فس لو حتقق مي عدى اىلكمي.
،
اىلعل عاىلخ ةا تسمعه من تفس الفر  ،ع ،

ع نند ااننكي أب ،ن الظنناهر مننن ولننه  :كننم اكفيهننا؟ أ ن،نه لبيننان أ ن ،ني ا ننزي  ،عمقننال ا س ن حباب
عاسع الباب.
اللغة :
آصن ٍع  ،عحن ،نر عهننو أفدننح  ،أع اسننع سن،ة
ننال مج القننامو  :الفننر مكيننال اةدااننة اسننع ثالثننة ُ
عاننر رط نالإ أع أربعننة أرابع  ،عاجلمننع فُر ننان ( .)1عمج الاهااننة  :ال افن انر ابل حرا ن مكيننال اسننع س ن،ة
آصع عاد أهني ا ناك  ،ع يني  :ال اف انر مخسنة أ سناع
عار رطالإ  ،عها اث عار م ،داإ  ،أع ثالثة ُ
فلمننا ال افن ْنر ابلسننكون فمائننة ععاننرعن رط نالإ ( .)2ع خيف ننى أن ال فس ن
 ،عالقسننط دننف صنناع ، ،
ابلادف صاع أ رب إأ مدلول اخلنرب  ،ظنراإ إأ منا ن ،دمااه منن لفن  :اكفيهنا  ،ععدنى هناا ان ،م
إطال الاي إ  ،عدى أ ،ن الادف صاع كائد عدى
__________________

( )1القامو اقيط .214 ، 213 : 3
( )2الاهااة بن اىلث .430 : 3
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ما جيزئ مج ال سي  ،عحيائا اكون الداع أكمي  ،بعكحم ال فس ا خر لدفر .
قال :

ابب يف أ ّ ( )1اب ض والع ّ إى النناء
أخرب ا الخرب

سع ب عأ

».

عربربأ أ رب بربربأ

ب عربربأ أب ربربه ب عربربأ ابنربرباب ابربربأ ابنربربأ بربربأ أاب ب عربربأ ابنربرباب بربربأ

ل بأ اج ب عربأ ا قربال  :مسعربت أاب جعفربر
ب عربأ

فأما ما وا أ رب بربأ
ّ
عأ جعفر ب عأ أب ه أ ّ أمري املؤمناب

يقربول  « :العرب ّ وابرب ض إى الننرباء

بربأ ع نربى ب عربأ عبرب هللا بربأ املغربري ب عربأ إمساع ربل بربأ أيب اي ب
قال  :يف امرأ ا ّعت أةّا ،اضت يف شهر وا ،ةالث ،رب ض

فقال  « :ولّفوا ننو مأ بطانتها أ ّ  ،ضها وا ف ما مضى على مربا ا ّعربت ب فربإ شربه

فهي وانبة ».

فصرب ّ قت وإالّ

فالوجه يف اجلم ب نهما أ ّ املرأ إنا وانت مأمونة قعبنل قوهلا يف اب ض والع ّ ب وإنا وانت متّهمة ولّف
ننو غريوا على ما عضمنه امم .

النن
األول  :عااح بعد ما ،دمااه.
يف ّ

__________________

( )1مج ا س بدار  141 : 1اوجد  :أ ،ن.
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والثاا  :فيه إمساعيي بن أيب كايت  ،عهو ماا بنن العناما اةانهور عبنن ثقنة ( ، )1ع ابعند أن
اكون هو العاما  ،لظاهر الرعااة عنن عدنا هبناا الاحنو  ،ع ند اوجند رعاانة الثقنة هبناا الاحنو أايناإ ،
لكاه وتر.
اةك :
األول  :ادل بظاهره عدى بول ول اةرأق مج الع ،دق سنواء مج ذلن ا ني عاىلشنهر  ،عكنال
يف ّ
مج ا نني فيحننرل عدننى الننزعج عط هننا مب ن ،نرت وهلننا  ،عكننال سننائر مننا ا و ننف عدننى الطهننر  ،ع نند
اس دل بع اىلصحاب عدى ما دااه ابلرعااة.
مث إ ،ن م اهننا اةنناكور هننو اةوجننوت مج ال هننااب عالك نناب  ،عمج ال هننااب أسننااتها عننن أدنند بننن
دمحم  ،عن ا سن بن سعيد  ،عن يي ابن تراج  ،عن كرارق (.)2
عرع الاي مج ك ناب الطنال منن ال هنااب عنن دمحم بنن اعقنوب  ،عنن عدنا  ،عنن أبينه  ،عنن
ننال  « :العنندق عا نني لداسنناء إذا
ابننن أيب عم ن  ،عننن ينني  ،عننن كرارق  ،عننن أيب جعفننر
،اتعننت ص ن ،د ت » ( )3ع ابعنند أن اكننون الرعااننة عاحنندق  ،علف ن  « :إذا ،اتعننت صن ،د ت » سننا ط
ماها  ،ع راب مج عاوف الد لة مع الزايتق عدى بول ول اةرأق مج ا ي عالع ،دق.
وأمربربا الثربرباا  :فالنناي اظهننر ماننه أ ،ن الوجننه مج عنندل بننول وهلننا مب ن ،نرت ،اتعنناء خننال ال الننب مننن
ّ
الاساء  ،عحيائا اقي،د إطال اىلُعأ عدى تقدار

__________________

( )1هدااة اقدثن .117 :
( )2ال هااب  ، 1243 / 311 : 1الوسائي  351 : 2أبواب ا ي ب  40ف  2ذ .ف.
( )3ال هااب  ، 505 / 165 : 1الوسائي  351 : 2أبواب ا ي ب  40ف .1
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العمي ابلثا ية مبا ااامج ال الب من عاتات الاساء  ،فما ذكره الاي من ال همنة عكومنا ملمو نة
خيدو من ظر بعد اح مال ما ذكروه عإن أمكن إرجاعه إأ ما دااه ب قر ٍ
اب ما.
عذكننر بعن اىلصننحاب أ ،ن بننول ننول اة نرأق مج العن ،دق عا نني إ ،ننا اقبنني مج الزمننان اق منني عإن

بعد ( .)1عكل ،ن الوجه فيه ما ذكروه  ،إ  ،أ ،ن وله  :عإن بعد .االئمه  ،عسنيليت إن شناء هللا القنول
مج ذل مج اببه.
عااب ا أن اعدم أن بع اىلصحاب اس دل عدى بول ول اةرأق مج ا ي بقولنه تعناأ َوال
َ ََ ُ َ
َ ُّ َ ُ َّ َ ْ َ ْ
ْ
ُ
ْ
َّ
َ
() 2
ععجه ا س د ل أب ،ه لنو عجنوب القبنول ةنا
ُيل لَّن أن يكتمن ما خلق اهلل ِِف أرفا ِر َِّن
ِ
،
عدمهننا ،

حننرل الك مننان ؛ عاعنناض عديننه ابةاننع مننن اةالكمننة  ،علعن ،ني ل كديفهننا يظهننار ذل ن مثننرق
كما جيب عدى الااهد عدل ك مان الاهاتق عإن عدم عدل بول ا اكم هلا (.)3
أرحامهن من الولد.
عمج ظري القاصر أ ،ن ا اة حت مي اح ما إ ظاهراإ أن ارات مبا خدق هللا مج
،
قال :

ابب االستظها للمنتحاضة
أخرب ا الخرب

عربربأ أ رب بربربأ

ب عربربأ أب ربربه ب عربربأ ابنربرباب ابربربأ ابنربربأ بربربأ أاب ب عربربأ ابنربرباب بربربأ

سع ب عأ القاسم ب عأ أاب ب عأ إمساع ل اجلعفي ب عأ أيب جعفر
__________________
( )1ي عثر عديه.
( )2البقرق .221 :
( )3الاي البهائا مج ا بي اة ن .52 :
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قال  « :املنتحاضة عقع ّأايم

قر ها حتتا ب ربوم أو يربوماب فربإ وربي أت طهربراً اغتنربلت ب وإ وربي أل عَرب َربر طهربراً اغتنربلت وا،تخربت

فال عأال عصلّي ب لك الغنل ،ىت يظهربر الرب م علربى الكرسربف ب فربإنا ( )1ظهربر ( )2أعربا ت الغنربل وأعربا ت

الكرسف ».

عنه ب عأ عثما بأ ع نى ب عأ سربع بربأ ينربا قربال  :سربألت أاب عبرب هللا

عربأ املربرأ حترب ض

عطهر و ا أت بع نلك الخيء ( )3مأ ال م الرق بع اغتناهلا مأ طهروا فقال  « :عنتظهر بع ّأايمها

ب وم أو يوماب أو ةالةة عصلّي ».
سع بأ عب هللا ( عأ أ

الرضا

بأ

بأ ع نى ) ( )4عأ أيب جعفر ب عأ ابأ أيب نصر ب عأ أيب ابنأ

قال  :سألته عأ ابا ض وم عنتظهر؟ فقال  « :عنتظهر ب وم أو يوماب أو ةالةة ».

عنه ب عأ أ

بأ

ب عأ

بأ خال ب عأ

بأ عمرو بأ سع ب عأ أيب ابنأ الرضا

ال  :سلل ه عن الطاممل كم ح ،د جدوسها؟ فقال  « :تا ظر ع ،دق ما كا ت حتي
مس حااة ».

النن

مث تس ظهر بثالثة ،أايل مث ها

األول  :القاسم  ،عهو عدى الظاهر أ ،ه ابن دمحم اجلوهري  ،ع د تكرر القول فيه (.)5
يف ّ

__________________
( )1مج « رض »  :فإن.
( )2مج ا س بدار  512 / 141 : 1كايتق  :الدل.
( )3ليست مج « ف

».

( )4ما بن القوسن ليحم مج ا س بدار .514 / 141 : 1
( )5راجع ص  116 110عج  1ص .207 ، 103
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مننن ك نناب الانني :
عإمساعينني اجلعفننا ح منني أن اكننون ابننن جننابر  ،عمج رجننال الدننات
فاح مالنه ما نف  ،عنم
إمساعيي بن حاكل ( )1اجلعفا ( .)2لكن الرعاانة كمنا تنر عنن أيب جعفنر
م ننن ك نناب الا نني  :إمساعي نني ب ننن عب نند ال ننردن اجلعف ننا ( .)3عل ننيحم بثق ننة ،
مج رج ننال الب ننا ر
عاح ماله ائم.
مث إ ،ن إمساعيي بن جابر عث،قه الاي مج ك اب الرجال ( ، )4عالا اشنا ذكنره منن ،ن توثينق (، )5
() 0
عالكاا ذكر فيه ما اق يا الال ( .)6إ  ،أ ،ما مدفوعة مبا ذكره شيخاا أا،ده هللا مج ك ناب الرجنال
 ،أمننا مننا مج بعن سن ك نناب الانني مننن اخلثعمننا بنندل اجلعفننا ( ، )1عكننال قدننه ابننن تاعت عننن
ك اب الاي ( )1فا ع بار اق يا أ ،ن الدحيح اجلعفا  ،عاخلثعما تدحيف.
والثاا  :فينه عثمنان بنن عيسنى  ،عانم « عانه » راجنع إأ ا سنن بنن سنعيد  ،كمنا صنرف بنه
مج ال هااب ( ، )11( )17عسعيد بن اسار ثقة (.)12
وأما الثال  :فال خيدو من تاواا عدى ما رأاااه من الاس  ،ع ابعد أن اكون لف « عنن »
ّ
مج وله  :عن ابن أيب در .كائدق ،
__________________
( )1مج « رض »  :جابر.
( )2رجال الطوسا .10 / 140 :
.14 / 140 :

( )3رجال الطوسا  ، 15 / 174 :عكاا مج أصحاب الدات
( )4رجال الطوسا .11 / 175 :
( )5رجال الا اشا .01 / 32 :
( )6رجال الكاا  341 / 457 : 2ع .357
( )0ماهج اةقال .56 :
( )1رجال الطوسا .13 / 140 ، 11 / 175 :
( )1رجال ابن تاعت .101 / 57 :
( )17ال هااب .417 / 102 : 1
( )11مج « ف » كايتق  :ع ،ه.
( )12عث،قه الا اشا مج رجاله .401 / 111 :
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عالدننحيح عننن أيب جعفننر ابننن أيب دننر  ،أع أ ،ن اىلصنني عننن أدنند بننن دمحم ابننن عيسننى أيب جعفننر ،
 ،عال نواع سننا طة بني عننن ابننن أيب دننر  ،ع خيدننو
عح منني أن اكننون اةنرات أبيب جعفننر اجلنوات
من ب ٍ
عد باعد ال ،لمي مج مسا الرعااة.
ُ
والراب  :فيه دمحم بن خالد عأظانه الرب نا  ،عفينه كنالل ( ، )1عاح منال ،ن ه بعيند ؛ عدمحم بنن عمنرع
بن سعيد هو ابن الز،ايت الثقة.
املنت :

األول  :ظنناهر مج أ ،ن اةنرات بقولننه  « :فننإن هننا رأت طهنراإ ا ،سنندت » أن ا نرات ابلطهننر الاقنناء
يف ّ
م ننن ال نندل ابلكدي ننة  ،كم ننا ا نندل عدي ننه ول ننه  « :عإن ي ت ننر طهن نراإ ا ،س نندت » إأ آخ ننره  ،ف ننإ ،ن ه نناا
اق يا عجوت الدل  ،عح مي أن ارات ابلطهر عدل تل ا ي إ  ،أ ،ن ال ،لمي فيما ذكروه ادفعه.
أمننا ولننه  « :عإن هننا ي تننر طه نراإ ا ،سنندت » فالظنناهر أ ،ن اة نرات ابل سنني ،سنني ا نني  ،كمننا
ادل عديه وله  « :فال تزال تدد،ا حىت اظهر الدل عدى الكرسف » إأ آخره.
عهناا اندل أايناإ عدنى أ ،ن جم ،نرت الظهننور عدنى الكرسننف اوجنب ال سني  ،لكاننه جممني ابلاسننبة إأ
أ ،ن إعنناتق ال سنني حم مدننة ةننا اقولننه القننائدون ابة وسننطة  ،عةننا اقولننه الاننافون هلننا عجعنني هنناا الاننوع مننن
الكث ن ق  ،إ  ،أ ،ننه خيف ننى ع نندل ا طب ننا عد ننى الق نولن مج ظ نناهر ا ننال  ،ىل ،ن اة وس ننطة مج ك ننالل
القائدن ع ع ال عب ب سي ال داق هلا  ،عالكث ق ع ع ال عب بثالثة أ،سال.

__________________
( )1ااال من ول الا اشا فيه  :عكان اعيفاإ مج ا دامل .رجال الا اشا .111 / 335 :
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عا ننق مننا ن ،دمااه مننن جهننة اة وسننطة  ،ع ،أمننا الكثن ق فعدننى تقنندار إراتق ع ننت الدننالق كمننا ن ،دماا
إليننه اعشننارق  ،فا نندامل أي الرجننوع إأ ذل ن ، ،ااننة اىلمننر أ ن،نه مطدننق ابلاسننبة إأ عنندل ذكننر
اةهم ما ذكروه.
أع ات الدالق  ،علو اعف ا دامل ىلمكن كايتق القول فيه  ،ع ،

تال ب قنندار العمنني بننه عدننى أن عجننوت النندل الر يننق بعنند ا  ،سننال اق يننا ا سن ظهار ،
والثربرباا ، :
الرت.
عتوهم تقرار اعمال
عااح ،
لكا،ه من كالل السائي  ،فال افيد حكماإ ، ،
ننال  « :إذا
عمج ص ننحيح اىلخب ننار مج ال ه ننااب م ننا رعاه دمحم ب ننن مس نندم  ،ع ننن أيب جعف ننر
أراتت ا ائ أن ت سني فد سن دخي طانة فنإن خنرج فيهنا شناء منن الندل فنال ت سني  ،عإن ي تنر
دي » (.)1
شيئاإ فد سي  ،عإن رأت بعد ذل صفرق فد ،
وال عل ،
اةدخص ماه أ ،ن الظاهر منن ولنه  « :عإن
ع د ذكرت مج حاشية ال هااب كالماإ مج ا دامل  ،ع ،
ي تر شيئاإ » إراتق الدل بقرااة ولنه ،أع إ  « :شناء منن الندل » عكنال ولنه بعند  « :عإن رأت بعند

ذل صفرق » ععدى هاا حاجة إأ تكد،ف اجلمع بياه عبن ما تل عدى ا س ظهار.
فربربإ قلربربت  :حاصنني مننا ذكننرت أن اةنرأق إذا رأت تل ا نني فننال ت سنني  ،عإن ي تننر تل ا نني
ا ،سدت  ،عهاا ااامج ما تل عدى ا س ظهار  ،فإ ،ه ااناع فينه عندل تل ا ني  ،كمنا اسن فات
من خرب ابن عيم السابق ع ،ه من اىلخبار  ،كما اعدم من مراجعة ال هااب.
قلت  :ليحم اىلمر كما ذكرت  ،بي ( )2اةقدوت هاا إمكان دي
__________________
( )1ال هااب  ، 467 / 161 : 1الوسائي  371 : 2أبواب ا ي
( )2ليست مج « ف ».
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ب  10ف .1

ا نندامل عدننى مننا ااننامج جنواك ا سن ظهار  ،فننإ ،ن اىلمننر ابل سنني مج ا نندامل اق يننا عدمننه  ،عإذا
دنني عدننى عنندل النندل ت ا نندامل مج عنندل اةاافنناق لالسن ظهار  ،أ ،ن عنندل النندل اوجننب ال سنني مننن
 ،اس ظهار  ،عما د ه من أ ،ن اةرات تل ا ي هو اةوجب لإلشكال.
ع ننم نند حك ننى العال،م ننة مج اةخ د ننف ع ننن الا نني أ ،ننه ننال  :إذا ا قط ننع ال نندل ع ننن ذات الع نناتق
عكا ت عاتهتا تعن عارق ،أايل أتخدت طاة  ،فإن خرجنت قي،نة فقند طهنرت ععجنب عديهنا ال سني
مدوثة ابلدل اس ظهرت بينول أع انومن مج تنر العبناتق  ،ع قني عنن ابنن إترانحم أ ،نه
 ،عإن خرجت ،
اس ظهار مع ا قطاع  ،بي إ ،ا اكون مع عجوت الدفرق عالكدرق.
مث إ ،ن العال،مة اس دل عدى اره عهو ول الاي برعااة دمحم ابن مسدم اةاقولة هاا من ال هنااب
 ،عرعااننة ابننن أيب دننر اةنناكورق مج الك نناب  ،عحكننى عننن ابننن إتراننحم ا ح نناج لقولننه أبن اىلصنني
عجوب العباتق  ،عأجاب العال،مة أب ،ن اىلصي براءق الامة (.)1
األول  :فننأل ،ن الظنناهر مننن كننالل
عمج ظننري القاصننر أ ،ن الكننالل ،أع إ عآخنراإ خيدننو مننن ظننر  ،أمربربا ّ
مدوثننة ابلنندل اق يننا ا سن ظهار  ،عكننالل ابننن إتراننحم مفنناته أ ن،نه
الانني اةاقننول أ ،ن خننرعج القطاننة ،
اسن ظهار مننع ا قطنناع  ،بنني مننع عجننوت الدننفرق عالكنندرق  ،عهنناا كمننا تننر اق يننا اةخالفننة بننن
الكالمننن إ  ،مننن حيننمل ذكننر ابننن إتراننحم الدننفرق  ،فكننلن العال،مننة ظن ،نن أن ننول الانني افينند كننون
ا س ظهار مع الدل  ،عبدع ه اس ظهار  ،عمع الدفرق تل فال اس ظهار.

__________________
( )1اةخ دف .111 : 1
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عأ ننت خبن أب ،ن الدننفرق تاننامج النندل  ،بنني النندل ااقسننم إأ اىلصننفر ع،ن ه  ،إ  ،أن اقننال  :مننع
إطال الدل إ ،ا ارات  ،اىلصفر  ،عفيه ما خيفى.
وأمربربا الثربرباا  :فننألن اس ن د ل العال،مننة ابلرعااننة إن كننان اة نرات إثبننات ا س ن ظهار مننع عجننوت النندل
فالرعااننة ،ن مقي،نندق ابلنندل  ،بنني الظنناهر مننن ولننه  « :عإن ي تننر شننيئاإ » فننا النندل ،ميننع صننفاته ،
علننو ددننت الرعااننة عدننى أ ،ن النندل إذا عجنند ا يننى ا س ن ظهار  ،عإن ي اوجنند ا فننى  ،س نواء كا ننت
الد ننفرق أع كات اعش ننكال أب ،ن الظ نناهر م ننن ال نندل تل ا نني  ،عال ننالكل حيائ ننا أ ،ننه م ننع عج ننوت تل
اسن ظهار  ،عا نال أ ،ن القائني هبناا ،ن معدنول ،
ا ي حتقق ا س ظهار  ،عمع عندل تل ا ني
عاىلخبار اةع ربق تساعد عديه  ،بي تدل عدى فيه.
إذا عرفت هاا فاعدم أ ،ن اح اج ابن إتراحم أتري موافق ه لدعواه  ،فإن الظناهر ماهنا أ ،نه
اس ن ظهار مننع ا قطنناع النندل أص نالإ  ،بنني هننو مننع الدننفرق عالكنندرق  ،عا س ن د ل حيائننا أب ،ن اىلصنني

عجوب العباتق إن أرات به منع عندل الدنفرق عالكندرق كمنا هنو ظناهر تعنواه فناجلواب منن العال،منة أب ،ن
اتل  ،ىلن العال،منة ائني بعندل ا سن ظهار  ،فكينف اقنول ابىلصني اةناكور؟
الامنة ،ن ،
اىلصي بنراءق ،
عإن أرات ابن إتراحم  ،ما ذكروه فال عجه له.
وابجلملة  :فكنالل العال،منة جممني اةنرال عدنى منا أظا،نه  ،ع ابعند أن اكنون ال فنات العال،منة إأ منا

تينماه الرعاانة منن ولننه  « :عإن رأت بعند ذلن صنفرق » فننإ ،ن ظناهر هناا أ ،ن منا سننبق إ ،نا كنان تمناإ
ع اكون الدفرق تماإ  ،عأ ت خب مبا مج هاا من ال ،لمي  ،عدى أ نه ابقنى اعشنكال مج ا سن د ل
ماه عمن ابن إتراحم  ،فدي ،لمي.
عااب ا أن اعدم أ ،ن اخلرب اىلخ تال عدى أ ،ن اةرأق بعد ا س ظهار

431

مس حااة  ،عاخلرب عإن ي اكن صنا اإ لالع منات عاند بعن  ،إ  ،أ ،ن لنه م ا،ندات تال،نة عدنى مدلولنه
نلخران  :منن
 ،م طابقة الد لة عدى أ ،ن منا بعند ،أايل ا سن ظهار اس حاانة  ،عمنا اوجند مج كنالل اة ،
أ ،ن النندل إن ا قطننع عدننى العاننرق فنناجلميع حنني  ،عإن انناعك فالعنناتق حنني فقننط ( .)1ي أ ننف ا ن

عدى خرب صحيح ا يماه.
عالوالد كث اإ ما كان اقول ذل  ،عابين عدينه إشنكا ت مج مواانع أمه،هنا  :ا نج  ،عسنيليت
إن شاء هللا ذكر ما ب ،د ماه فيه.
لهد يع ما ذكروه  ،فديعدم أ ،ن لألصحاب اخ الفاإ مج أن ا س ظهار هي هو عدنى سنبيي
عإذا ،

الوجوب أع ا س حباب؟ فاةوجبون ( )2اسن دلوا بظنواهر اىلخبنار النوارت فيهنا اىلمنر كدنحيح دمحم بنن
«:
مس نندم ( ، )3عالق ننائدون اب س ن حباب ع نوا ب ننن اىلخبننار اةا ننار إليه ننا ع ،ه ننا مث نني ول ننه
حتي،يا ،أايل أ رائ » اب مي عدى ا س حباب (.)4
اكون إ ، ،أايل اىل نراء ،ن موجنوت  ،عاىلمنر ابل حني،

وق يقال  :إ ،ن ما ،
تل عدى أ ،ن ال حي،
،أايل اىل راء ااامج ال حي ،مج  ،ها بدليي.
أو يقربربال  :إ ،ن ال حنني، ،أايل اىل نراء عدننى اعطننال  ،ع ،أمننا  ،هننا فدننه شننرعع  ،عمثنني هنناا ادنندح
عجهاإ لد مع.
__________________

( )1ماهم الاهيد الثاين مج رعض اجلاان .04 :
( )2ماهم الاي الطوسا مج الاهااة  ، 24 :عمج اجلمي عالعقوت ( الرسنائي العانر )  163 :عمناهم ابنن إترانحم ا د،نا مج
السرائر .141 : 1
( )3اة قدل مج ص .472
( )4م نناهم اقق ننق مج اةع ننرب  ، 215 : 1عج ننامع اةقاص نند  ، 332 : 1رعض اجلا ننان  .03 :عس ننائي الا ننيعة 211 : 2
أبواب ا ي ب  1ف  ، 3الفرعع من الكامج  ، 1 / 13 : 3ال هااب .1113 / 311 : 1
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عم مج صحيح معاعاة بن عمار  « :اةس حااة تا ظر ،أايمها فنال تد ،ني فيهنا ع اقرهبنا بعدهنا ،
فننإذا جنناكت ،أايمهننا عرأت تمناإ اثقننب الكرسننف ا ،سنندت » إأ آخننره ( .)1عهنناا لننه ننوع ت لننة عدننى
عدل الوجوب  ،عاح مال القول فيه عاسع ا ال (.)2
ع ،ا ا ا،د الوجوب الاها عن ا  ،سال مج خرب دمحم بن مسدم السابق قده (.)3
 ،ن أ ،ن ا ن ،نق رجحننان ا س ن حباب  ،لثبننوت ال عننارض  ،ع نند ذكننرت مننا بنند ماننه مج حاشننية
ال هااب أايا.
عمننا اوجنند مج كننالل بع ن اىلصننحاب مننن أ ،و إذا داننا ابس ن حباب ا س ن ظهار  ،عاخ ننارت فعنني
العباتق  ،ففا عصفها ابلوجوب إشنكال  ،جلنواك تركهنا إأ بندل  ،ع شناء منن الواجنب كنال
( .)4فقنند نندماا مج هنناا الك نناب كالمناإ ادنندح أن اكننون جنوااب ( عننن هنناا ) ( )5عهننو أ ،ن اةس ن حب
مج ا خ يار  ،فدو اخ ارت الطهر كا ت العباتق ( )6عاجبة  ،ع بعد فيه  ،هاا.
اىلعل  ،عبينول
ع خيفى أ ،ن مفات اىلخبار اةبحو عاها كون ا س ظهار بينول أع انومن كمنا مج ،
أع اننومن أع ثالثننة كمننا مج الثنناين عالثالننمل  ،عبثالثننة كمننا مج الرابننع  ،عاةاقننول عننن الانني مج الاهااننة
ا س ظهار بيول أع
__________________
( )1ال هااب  ، 414 / 107 : 1عسائي الايعة  301 : 2أبواب ا س حااة ب  1ف .1
( )2ليست مج « رض ».
( )3مج ص .472
( )4مدار اىلحكال .334 : 1
( )5ما بن القوسن ليحم مج « رض ».
( )6مج « رض » ع « ت »  :الدالق.
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اننومن ( ، )1عكننال عننن ابننن اببواننه ( )2عاةفينند ( .)3ععننن اجلمنني  :أ ،ن القطاننة إذا خرجننت فهننا بعنند
حائ تدرب حىت تاقى ( .)4ععن اةرتيى مج اةدباف إأ عارق أايل ( .)5ع د عرفنت ت لنة اىلخبنار
عصحة بعيها خيفنى بعند ا ع بنار  ،عسنيليت منا ادندح تلنيالإ لنبع اىل نوال .ععدنى هللا سنبحا ه
ا تكال.

اللغة :

ا س ظهار ال مج اةع رب  :هو طدب ظهور ا ال مج كون الدل حيياإ أع طهراإ (.)6

قال :

بأ

ب عأ

ابأ عمرو بأ سع الأايت ب عأ يونس بأ

فأما ما وا سع بأ عب هللا ب عأ أ
ّ
 :امربرأ أت الرب م يف  ،ضربربها ،ربربىت جربرباو وقتهربربا مربربىت ينبغربربي هلربربا أ
يعقربربوب قربربال ب قلربربت أليب عبرب هللا

عصلّي؟ قال  « :عنتظر ع ّ ا اليت وانت جتلس عنتظهر بعخر ّأايم ب فإ أت ال م ماً صب باً فلتغتنل
يف ول وقت صال ».

فالوجه يف قوله
،أايل ا ي  ،عإ ،ا جيب

 « :تس ظهر بعارق ،أايل » أن حنمده عدى أ ،ن اةع إأ عارق ،أايل  ،ىل ،ن ذلن أكثنر

__________________
( )1حكاه عاه مج اةع رب  ، 214 : 1عهو مج الاهااة .24 :
( )2حكاه عاه مج اةع رب .214 : 1
( )3حكاه عاه مج اةع رب .214 : 1
( )4اجلمي عالعقوت ( الرسائي العار ) .163
( )5قده عاه مج اةع رب .214 : 1
( )6مج « ف »  :كايتق  :ععدى هللا سبحا ه ا تكال.
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االستظها ب وم أو يوماب إنا وانت العا

وال ي ي ل على نلك :
ما أخ ا به الخ

بأ ابناب ( )1ب عأ أ

عب هللا

و نلك.

عأ أيب القاسم جعفر بأ

ابأ والل ب عأ

ب عأ أب ه ب عربأ سربع بربأ عبرب هللا ب عربأ موسربى

بأ أيب عمري ب عأ عب هللا بأ املغري ب عربأ جربل ب عربأ أيب

يف املرأ عرجم ال م فقال  « :إ وا قرؤوا و العخر انتظرت العخر ب وإ وانت ّأايمهربا

عخر أل عنتظهر ».

عن أدد بن دمحم  ،عن أبيه  ،عن الدفار  ،عن أدد بن دمحم  ،عن عدنا بنن ا كنم ،
وأخ ا الخ
ننال  :سننلل ه عننن اةنرأق حتنني مث بيننا ع ننت
عمننن أخننربه  ،عننن أيب عبنند هللا
عننن تاعت مننوأ أيب اة نراء ، ،
() 2
مر الدل [ بعد
طهرها عها تر الدل  ،فقال  « :تس ظهر بيول إن كان حييها تعن عارق ] ،أايل  ،عإن اس ،
العارق ( )3فها مس حااة  ،فإن ( )4ا قطع الدل ا ،سدت عصد،ت ».

النن

األول  :موثق بيو حم بن اعقوب (.)5
يف ّ
والثاا  :فيه موسى بن ا سن كما تر  ،عمج ال هااب موسى بن
__________________
( )1مج ا س بدار  : 510 / 157 : 1ا سن.
( )2مج الاس  :العارق  ،عما أثب ااه من اعس بدار .511 / 157 : 1
( )3ما بن اةعقوفن ليحم مج الاس  ،أثب ااه من اعس بدار .511 / 157 : 1
( )4مج الاس  :عإن  ،عما أثب ااه من ا س بدار .511 / 157 : 1
( )5فإ ه فطحا ثقة  ،ا ظر رجال الكاا  ، 027 / 612 : 2عرجال الا اشا .1270 / 446 :
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ا سننن ( )1عهننو الظنناهر  ،ىل ،ن موسننى بننن ا سننن  ،ن موجننوت مج الرجننال  ،عإن كننان هنناا اين ،نر
اب ال كما خيفى.
مث إ ،ن موسى بن ا سن ماا بنن رجدنن  ،أحندمها ثقنة عالنراعي عانه ا من ي  ،عهنو مج مرتبنة
سعد بن عبد هللا  ،عا خر ي أعدم كما ه عليحم بثقة (.)2
() 3
اعفه ( )4عفيه مع ما ذكر اعرسال.
عأدد بن هالل د تقدل القول فيه  ،عأ ،ن الاي ،
والثال  :فيه مع اعرسال تاعت موأ أيب اة راء  ،عي أره ا ن مج الرجال.
املنت :
بعنند إراتق ا س ن ظهار إأ عاننرق ( )5كمننا
األول  :ظنناهر الد لننة عدننى مننا اقولننه اةرتيننى
يف ّ
ذكننره الانني  ،عإن كننان مج كننالل الانني ظننر  ،ىل ،ن اىلخبننار السننابقة نند عرفننت مفاتهننا  ،ععدننى
تقدار دي هناا اخلنرب كمنا ذكنره تنزعل اةعارانة لألخبنار السنابقة  ،منن حينمل إ ،ن ا سن ظهار إأ

العارق د ازاد عدى الثالثة فيما إذا كا نت العناتق سن،ة ،أايل  ،فنال بند منن البينان مج تفنع هناا ال انامج
 ،ععدمه من الاي ،راب.
ع ابعد أن اقال  :إ ،ن ال الب مج عاتق الاساء ةا كان السبعة عالثما ية
،

__________________
( )1ال هااب .413 / 102 : 1
( )2هدااة اقدثن .262 :
( )3راجع ج  1ص .274

( )4مج الفهرست  .10 / 36 :عمج أصحاب اهلاتي

من ك اب الرجال .27 / 417 :

( )5قده عاه مج اةع رب .214 : 1
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ا يننى اعطننال مج اخلننرب ا د نرا إأ ال الننب  ،عإن كننان ا ننق إمكننان اةاا اننة مج هنناا  ،علننو
صح اخلرب أمكن القول مبيمو ه.
،
فإ قلت  :حدامل او حم بن اعقنوب منا عجنه ال و نف فينه؟ منع أ ،نه لنيحم ا رتيناب إ  ،منن جهنة
او حم  ،حيمل يي  :إ ه كان فطحيا ( ، )1عا ال أ ،ه رجع عن ذل (.)2
قلت  :ال و ف ،ا ذكرت  ،إذ ي اعدم الرعااة بني الرجنوع أل بعنده  ،ع ند ذكنر شنيخاا رعاانة
او حم من  ،عصف ابةوثق ( ، )3مع أ ،ن الظاهر كوما من اةوثق فال أتري الوجه مج ذل .
وامم الثاا  :كالماا فيه كاىلعل.
وو لك الثال ب ،ن أ ،ن ولنه فينه  « :عإن اسن مر الندل فهنا مس حاانة » خيدنو منن إ نال ،
لعي اةرات أن الدل إذا اس مر بعند ا سن ظهار فهنا مس حاانة كمنا افينده ،ن ه منن اىلخبنار  ،ع ند
ع ،
،دماا ما فيه من اعشكال.

مر الن نندل بع ن نند
عاح من ننال أن ا ن نرات أ ،م ن ننا تس ن ن ظهر بين ننول إن ك ن ننان حيين ننها تعن العان ننرق عإن اس ن ن ،
ا س ظهار  ،فيكون وله  « :عإن » عصندياإ  ،ع ولنه  « :فهنا مس حاانة » كنالل مسن ل ف لبينان
مر هبننا ال نندل مس حااننة أ ،م ننا حننائ  ،بعي نند عننن ظنناهر الرعاا ننة  ،بنني عج ننه لننه عا نند
أ ،ن اةس ن ،
ال ،لمي.

اىلعل ولننه  « :عإن ا قطننع النندل ا ،سنندت » ،ااننة اىلمننر أ ،ن هنناا القننول خيدننو مننن
ع ن،نا ا ان،ند ،
إ ال أاياإ  ،إذ ح مي أن ارات به إن ا قطع الدل من ،أعل اىلمر فال اسن ظهار  ،عح مني أن انرات بنه
أ ،ن الدل إذا ا قطع بعد ا س مرار
__________________
( )1كما مج رجال الكاا .027 / 612 : 2
( )2راجع رجال الا اشا .1270 / 446 :
( )3مدار اىلحكال .335 : 1
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عااعك العاتق ا ،سدت عصد،ت بعد ا س ظهار  ،ع خيفى رب هاا اةع .
ع ا وجه عدى ما دااه من ال لايد أ ،ه ا ،م عدى ا ح مالن  ،بي عدنى عاحند ماهمنا .عمكنان
اجلواب ،راي ه عدى ا ح مالن  ،كما اعر أبتىن مالحظة.
قال :

ابب أوثر ّأايم النفا
أخ ا الخ

عأ أيب القاسم جعفر بأ

ب عأ

بأ يعقوب ب عأ علي بأ إبراو م ب عأ أب ه

ب عربربأ ابربربأ أيب عمربربري ب عربربأ عمربربر بربربأ أنينربربة ب عربربأ الفضرب ل بربربأ ينربربا و ا ب عربربأ أ،رب ا

قربربال « :

عكف عأ الصال ّأايم أقرا ها اليت وانت صك ف ها ب عغتنل وععمل وما ععمل املنتحاضة ».
النفناء ّ

ب عأ ابناب بأ سع ب

بأ

وهب ا االسنا عأ بأ يعقوب ب عأ ع ّ مأ أصحابنا ب عأ أ
عأ النضر بأ سوي ب عأ ابأ أيب أ ب عأ يونس بأ يعقوب قال  :مسعت أاب عب هللا

« النفناء جتلس ّأايم  ،ضها اليت وانت حت ض عنتظهر وعغتنل وعصلّي ».
وهب ا االسنا عأ

بأ يعقوب ب عأ

بك ربربري ب ع ربربأ ا ب ع ربربأ أيب عبرب رب هللا

وعنتظهر ب وماب ».
وأخ ا الخ

بربأ حيربىي ب عربأ أ رب ابربأ

يقول :

ب عربأ ابربأ فضربال ب عربأ ابربأ

ق ربربال  « :عقعرب رب النفن ربرباء ّأايمه ربربا ال ربربيت وان ربربت عقعرب رب يف ابرب رب ض

عن أدد بن دمحم  ،عن أبيه  ،عن
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سع بأ عب هللا ب عأ أ

عبرب هللا

بربأ

بربأ ع نربى ب عربأ

بربأ عمربرو ب عربأ ( )1يربونس قربال  :سربألت أاب

عربربأ امربرأ ولرب ت فربرأت الرب م أوثربر دّربربا وانربربت عربرجم ب قربربال  « :فلتقعرب ّأايم قر هربا الربربيت وانربربت

جتلربربس ب عنربربتظهر بعخربربر ّأايم ب فربربإ أت مرباً صربربب باً فلتغتنربربل عنرب وقربربت وربربل صربربال ب وإ أت صربربفر

لتصل ».
ضأ
فلتتو ّ
ّ
 « :عنتظهر بعخربر ّأايم » معنربا إى عخربر ّأايم ب أل ّ ،ربروف الصربفات عقربوم بعضربها مقربام
قوله
بعض على ما بّنا القول ف ه.
وهب ا االسنا عأ أ

بأ

ب عربأ ابنرباب بربأ سربع و

ابربأ خالرب ال قربي والعبربا بربأ معربروف ب

عأ صفوا بأ حيىي ب عأ عب الر أ بأ ابجاج قال  :سألت أاب ابنربأ موسربى

وبق ربربت ةالةربرباب ل لربربة أو أوثربربر وطهربربرت وص ربلّت
ربل وال صنربربك عربربأ الصربربال ب وإ وربربا
ولتصرب ّ

وعصلّي ».

أخ ا أ

بأ عب و ب عأ علي بأ

هللا بأ ا ب عأ

عربأ امربرأ نفنربت

أت م رباً أو صربربفر ؟ فقربربال  « :إ وربربا صربربفر فلتغتنربربل

م رباً لرب س بصربربفر فلتمنربربك عربربأ الصربربال ّأايم قر هربربا لتغتنربربل
بأ الأبري ب عأ علي بأ ابنأ بأ فضال ب عأ

بأ أيب عمري ب عأ عمر بأ أعنينة ب عأ ا والفض ل ب عأ أ ،ا

ربف ع ربربأ الص ربربال ّأايم أقرا ه ربربا ال ربربيت وان ربربت صكرب رب ف ه ربربا
« النفن ربرباء عك رب ّ
املنتحاضة ».

() 2

قربال :

عغتن ربربل وعصرب ربلّي وم ربربا عغتنرب ربل

وهب ا االسنا عأ علي بأ ابنأ ب عأ عمرو بأ عثما ب عأ

__________________
( )1مج ا س بدار  : 522 / 151 : 1بن  ،عما هاا موافق لد هااب .572 / 106 : 1
( )2ليست مج الاس  ،أثب ااها من ا س بدار .524 / 152 : 1
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بأ عب

ابنربأ بربربأ بربربوب ب عربأ علربربي بربربأ ائب ب عربأ مالربربك بربربأ أعرباب قربربال  :سربربألت أاب جعفربر

عربربأ النفنربرباء

يغخاوا وجها ووي يف نفاسها مأ ال م؟ قال  « :نعم إنا مضى هلا من يوم وضعت بق ّأايم ع ّ  ،ضها
عنتظهر ب وم فال أب بع ع أ يغخاوا وجها أيمروا ( )1فتغتنل يغخاوا إ أ.» ّ ،

النن

األول  :حسن.
يف ّ
والثاا  :فينه دمحم بنن أيب دنزق  ،عالظناهر أ ،نه الثقنة  ،عاح منال اةهمني اةناكور مج رجنال الدنات
من ك اب الاي ( )2بعيد  ،عاو حم ابن اعقوب د تقدل القول ( )3فيه.
والثال  :موثق.
والراب  :دمحم بن عمرع فيه هو الز،ايت  ،عاو حم هنو ابنن اعقنوب ل قن ،دل هناا عنن رانب مف لسنراإ ،
عذكرو ا ال فيما تقدل (.)4
واممامس  :صحيح كما دمااه.
والنا  :تكرر بيان رجاله.
اخلزاك الثقة  ،ىل ،ن النراعي عانه مج الا اشنا عدنا بنن ا سنن
والناب  :فيه عمرع بن عثمان عهو ،
بن فيال ( .)5عمال بن أعن ماكور مج رجال
__________________
( )1مج ا س بدار  525 / 152 : 1كايتق  :ابل سي.
( )2رجال الطوسا .410 / 376 :
( )3راجع ص  445 :عج .213 : 1
( )4راجع ص  445 :عج .213 : 1
( )5رجال الا اشا .066 / 210 :
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مكرراإ.
البا ر عالدات مهمالإ  ،عاب ا الرجال د ذكروه ،
املنت :

تال عدننى أ ،ن الافسنناء ترجننع إأ عاتهتننا مج ا نني
مج اجلمينع ،

، ،ااننة اىلمننر أ ،ن العنناتق اترقإ تكننون

مس قيمة عدتاإ عع اإ  ،عاترق تكون كال  ،فاىلخبار من هناه اجلهنة جممدنة  ،كمنا أ ،منا ،ن تال،نة
معن  ،عرمبنا اظنن أايناإ عندل تااعهلنا لدمينطرب،ة ،
قرر هلا حي مج كمن ،
عدى حكم اةب دأق الي ي ا ،
إ  ،أ ،ن لدقننول مج ذل ن جمننا إ مننن حيننمل إن ا اننطراب لننه أعجننه  ،علننو أُرانند هبننا مننن ي تعدننم الو ننت
عالعدت أمكن أن اقال رعجها عن اىلخبار.
عالع ننب مننن العال،مننة مج اةخ دننف أ ن،نه اخ ننار أ ،مننا ترجننع إأ عاتهتننا مج ا نني إن كا ننت ذات
عاتق  ،عإن كا ت مب دأق صربت مثا ية عار اوما.
اىلعل ببع اىلخبار اةبحو عاها  ،مث ال  :عىل ،ما ملمورق ابلعباتق عإ ،نا نرج
مث اس دل عدى ،
عن العهدق بفعدها  ،أع مبا ثبت أ ،نه مسنقط  ،عي ا حقنق مج الزائند عدنى منا داناه  ،فيبقنى مج عهندق
ال كديف ابةق يا الساي عن معاراة اةسقط القطعا.
مث ذكننر اح نناج ،ن ه ابىلخبننار النندال بعيننها عدننى عننوت الافسنناء تسننع عاننرق  ،عبعيننها عدننى
الثماين عارق  ،عأجاب أبما حممولة عدى اةب دأق (.)1
عأ ت خب مبا مج الكالل ،أما ،أع إ  :فأل ،ن اىلخبار د مسعت القول فيها جممال.

__________________
( )1اةخ دف .216 : 1
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وأمربا اثن رباً  :فمننا النه  :مننن أ ،منا مننلمورق ابلعبناتق  ،إن أرات بنه اىلمننر مج حنال عجننوت الندل فماننكي
الامة.
بعد ا ياء اىلخبار سقوع العباتق عاها اةق يا لعدل اقن ش ي ،
الامة ما ولة بيقنن بني الندل  ،فنإذا خنرج مانه منا تنيقن عندل ا شن ال
عاح مال أن اقال  :إ ،ن ،

فيه  ،بقا ما ش مج كو ه ما ال.
كررو القول فيه مج الك اب ع،ن ه  :منن أ ،ن اليقنن ارتفنع ابلظنن ا اصني منن اىلخبنار فنال
فيه ما ،
ح اج إأ ثبوت اةسقط القطعا  ،كما اق ييه كالل العال،مة.
إ  ،أن اقال  :إ ،ن اىلخبار مع ال عارض توجب الا فال حدي الظن اةخرج.
الامننة  ،إ  ،أن اقننال  :أب ،ن اليقننن ازادننه
عفيننه  :أ ،ن الا ن أاي ناإ اق يننا عنندل اقننن اش ن ال ،
الا كما هو مفات اىلخبار.
الامننة  ،ن حاصنني  ،إذ ا اصنني اب س دننحاب لننيحم إ  ،الظننن  ،فننإذا
عا ننق أ ،ن اقننن اش ن ال ،

وجنه عدينه
اوجه بقاء الظن أب ،ن الان
اعارانه  ،ع ند ا ،
حدي الا ب عارض اىلخبار أمكن أن ،
أ ،ن الا ن هاننا تسنناعي الظاننون  ،عمج ا قيقننة لننيحم هننو الا ن اةقابنني لدظننن  ،بنني إ ،ننا هننو مج ننوق
نرجح  ،ع نند اتفننق لدانني كننالل مج اةقننال مج ال هننااب ذكننرو مننا فيننه مج
تع ن ،دت الظاننون مننع عنندل اةن ،
حاشي ه.
وابجلملربربة  :فمرجننع الكننالل إأ أ ،ن ال كديننف ابلعبنناتق حم ،قننق إ  ،مننا أخرجننه النندليي  ،عحنننن قننول :
ال كديف مو و عدى الدليي بعد كعاله  ،عاقن ال كديف سابقاإ افيد حقاإ بعند عجنوت اخلنال
 ،فدي ،لمي.
وأما اثلثاً  :فما اله العال،مة من أ ،ن اىلخبار حممولة عدى اةب دأق .فيه
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أ ،ن اىلخبننار تين ،نمات مثا يننة عاننر عتسننعة عاننر  ،فنناةطدوب  ،ن حاصنني مننن اىلخبننار  ،عس سننمع
أاياإ القول فيها إن شاء هللا تعاأ.
مث إ ،ن اىلخب ن ننار اةبح ن ننو عاه ن ننا تي ن ن ،نمات ا س ن ن ظهار عد ن ننى اعط ن ننال  ،ف ن ننال ابع ن نند أن اك ن ننون
كاسن ظهار ا ننائ عا ع مننات عدننى بيا ننه فيهننا  ،عننم مننا بعنند ا سن ظهار عدننى تقنندار عنندل عصننول
الدل إأ العارق فقط خيدو من إشكال مج الافا  ،ىل ،ن ا ني عدنى تقندار القنول فينه مبنا ذكنرعه
فدزعل مثده مج الافا مو و عدى اتفا كالل القول فيهما.
عمج اةا هننى ننال العال،مننة مج ننمل الافننا  :لننو ا قطننع النندل بنندعن العاننرق أتخدننت طاننة فننإذا

مدوثننة صننربت إأ الاقنناء  ،أع بيننا
خرجننت قي،ننة ا ،سنندت عص ند،ت  ،إأ أن ننال  :عإن خرجننت ،
مر هبا الدل.
م ،دق اىلكثر عها عارق ،أايل إن كا ت عاتهتا  ،عإ  ،صربت لو اس ،
نلخران ،دننط هاننا ف ننوهم أ ،ن مننع ا سن مرار تدننرب عاننرق  ،ع عننر عديننه تلننيالإ سننو
عبعن اة ن ،

تال عدننى
مننا رعاه اننو حم  ،عننن أيب عبنند هللا
مج ولننه  « :تس ن ظهر بعاننرق ،أايل » عذل ن  ،ن ،
الازاع  ،إذ من اق مي أن تكون عاتهتا مثا ية أايل أع تسعة ،أايل  ،عا ُّ
ندل عدنى منا اخناوه اىلحاتانمل
اىلايل عا س ظهار ( .)1ا هى.
الي ،دمااها  ،فإما تال،ة عدى إحالة الافساء عدى ا ائ مج ،
كي عجه خيدو من خفاء.
ع ااهب عدي أ ،ن إفاتق اىلخبار كون الافا كا ي من ،
مث ما أعرته عدى بع

أظن  ،ىل ،و
اة ،
لخران مج  ،حمد،ه عدى ما ،

__________________
( )1اةا هى .125 : 1
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ندل عدننى العاننرق ح منني عراتق ال الننب
ن ،دماا اىلخبننار الدال،ننة عدننى ،أايل ا سن ظهار  ،عذكننرو أن مننا ان ،
من العاتق.
اتل  ،ىل ،ن ا ع بننار بظناهر الدفن ،
ع نول العال،مننة مج اةا هنى  :إذ مننن اق مني  ،إأ آخننره ، ،ن ،
عم إذا لوحظت جهة أُخر أمكن  ،فدي ،لمي.
عمج ش ننرف اعرش ننات ننال جن ن ،دي  :عاعد ننم أ ،ن اىلخب ننار الد ننحيحة ي تد ننرف برج ننوع اةب نندأق
عاةيننطربة إأ عاننرق  ،بنني إ ،ننا صننرف فيهننا أب ن،نه أي الافننا لنناات العنناتق عاتهتننا مج ا نني  ،علكننن
فيهننا إشننعار بننال  ،ىل ن،نه عرت مج بعيننها ا س ن ظهار إأ العاننرق كا ننائ  ،علننو كننان أكثننره أ نني

ماها ي اس ظهر إليها ( .)1ا هى.
ع خيدو من ،مي  ،ع د ذكرت ذل كد،ه مفدالإ مج حاشية الرعاة  ،عجممي اىلمر ما ذكروه.
إذا عرفننت هنناا فنناعدم أ ،ن مننا تين ،نما ه رعااننة عبنند الننردن بننن ا نناج اةع ننربق اعسنناات  ،مننن أ ،ن
الافساء الي ميى هلا ثالثون ليدة عأكثر مث رأت تمناإ أع صنفرق كنان حكمهنا منع الدنفرق أن ت سني
عتدد،ا  ،عإن كان تماإ ليحم بدفرق لس عن الدالق مث ت سي.
خيدنو منن إ ننال  ،ىل ،ن ظناهر السن ال عإن كننان عنن الافسناء  ،إ  ،أ ،ن مين ،نا الثالثنن ند صن ،
عننن حاهل ننا فيم ننا بعنند  ،ف ننإن رأت ص ننفرق
هلننا حكم ناإ آخننر  ،فيح منني أن اكننون كننالل اعم ننال
ا ،سدت عصد،ت  ،عإن رأت تماإ لس عن الدالق ،أايل أ رائها لكو ه حييا.
عح مي أن اعوت إأ الزمان اةااا عهو الثالثون كما ظا،ه الاي ،

__________________
( )1رعض اجلاان .11 :
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حيننمل جعدهننا مننن اىلتلننة عدننى حكننم الافسنناء  ،لكننن خيفننى أ ن،نه ا ن ،م مج ولننه  « :إن كا ننت
صفرق فد سي » عإن أمكن من جهة وله  « :عإن كان تما » إأ آخره.
اىلعل.
عمج الظن أ ،ه جمال ل ا ح مال ،

ع خيفى ت لة اخلرب اىلخ عدى عدل جواك الوعء مج اول ا س ظهار  ،لكاه ادندح عثبنات
ا كم  ،ميافاإ إأ وع دور مج الد لة  ،عمج بع اىلخبار اةع ربق منا اندل عدنى اخ دناص اةانع
أبايل ا ي  ،ع د ذكرت ذل مج حمي آخر.
،
،أما ما تيماه اخلرب اىلخ من وله  « :ماا اول عاعت » فال سداد فيه سهي اىلمر.
قال :

فأما ما وا
ّ
أب ه ب عربأ علربي  :قربال  « :النفنرباء عقعرب أ بعرباب يومرباً ب فربإ طهربرت وإالّ اغتنربلت وصربلّت وأيع هربا وجهربا
ووانت نألة املنتحاضة عصوم وعصلّي ».
عنه ب عأ أ

سألت أاب عب هللا
(» ) 2

بأ أ

بأ

بأ حيىي ب عأ أيب جعفر ب عأ أب ه ب عأ ،ف

ب عأ ابناب بأ سع ب عأ القاسم بأ

بأ غ اث ب عأ جعفر ب عأ

ب عأ

بأ حيىي اممثعمي قال :

() 1
جربنت
عن الافساء  ،فقنال  « :كمنا كا نت تكنون منع منا مينى منن أع تهنا عمنا ،

__________________
( )1مج ا س بدار  520 / 152 : 1اوجد  :عن الافساء.
( )2مج الاس  :عما حرمت  ،عما أثب ااه من ا س بدار .520 / 152 : 1
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قلت  :فلم عل ف ما مضى؟ قال  « :باب األ بعاب إى امممناب (.» )1
هللا

أ

بأ

بأ منلم قال ب قلت أليب عب

بأ ع نى ب عأ علي بأ ابكم ب عأ أيب أيوب ب عأ

 :وم عقع النفناء ،ىت عصلّي؟ قال  « :ناا عخر سب عخر

علربربي بربربأ ابكربربم ب عربربأ العربربالء بربربأ يربربأ ب عربربأ

عغتنل وحتتخي وعصلّي ».

بربربأ منربربلم ب عربربأ أيب عب رب هللا

النفناء إنا أل ينقط منها ال م الثالةاب أو أ بعاب يوماً إى امممناب (.» )2

ابناب بأ سع ب عأ النضر ب عأ ابأ سنا قال  :مسعت أاب عب هللا

عن عخر ل لة ب فإ أت ماً صنعت وما عصن املنتحاضة ».

قربربال  « :عقع رب

يقول  « :عقع النفناء

وق وينا عأ ابأ سنا ما ينايف و ا امم وأ ّ ّأايم النفا مثل ّأايم اب ض فتعا يب امم ا .
ابنربرباب بربربأ سربربع ب عربربأ فضربربالة ب عربربأ العربربالء ب عربربأ بربربأ منربربلم قربربال  :سربربألت أاب جعفربربر

النفناء وم عقع ؟ فقال  « :إ ّ أمساء بنت عم س أمروا سول هللا
أب عنتظهر ب وم أو يوماب ».

عربربأ

أ عغتنل لثما عخر وال أب

األولة اليت ق مناوا ب أل ّ لنا يف الكالم على و األخبا طرقاً
فال عنايف باب و األخبا وباب األخبا ّ
() 3
ياتق اةعاين بكن العمي عدى يعها
 :أ ،وا  :أ ،ن هاه اىلخبار أخبار آحات دفة اىللفا م ،

__________________
( )1مج « ف »  :مخسن.
( )2مج « ف »  :مخسن.
( )3مج ا س بدار  : 531 / 153 : 1فلحدها.
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لتضا ّوا ب وال على بعضها ألنّه ل س بعضها ابلعمل عل ه أوى مأ بعض ب واألخبا املتق ّ مة جمم على
متضمنها ب ألنّه ال خالف [ يف ] ( )1أ ّ ّأايم اب ض يف النفا معت ب وإ ّاا اممالف ف ما ا على نلك ب
وإنا ععا ضت وج عرس العمل هبا والعمل اب م عل ه ا ق بعرب ّاب يف غري موض .

ألةربربا موافقربربة ملرب و العامربربة ب وألجربربل
والوجربربه الثربرباا  :أ حنمربربل ورب األخبربربا علربربى ضربربرب مربربأ التق ربربة ب ّ
وبه ال ي يعتق .

فكأةم أفتوا وال منهم
نلك اختلفت واختالف العامة يف أوثر ّأايم النفا
ّ
األايم أل
والثال  :أ يكو األخبا خرجت على سب ب ووربو أةّربم سربئلوا عربأ امربرأ أعربت عل هربا ورب
ّ
عصل ف ها فقالوا  :عن نلك ينبغي أ عغتنل وعصلّي وأل يقولوا يف شيء منها أ ّ نلك  ّ ،ال جيو اعتبربا
ّ
ما نق

منه.

النن
األول  :فيننه دمحم بننن عيسننى اىلشننعري  ،ىل ،ن اةنرات أبيب جعفننر أدنند بننن دمحم بننن عيسننى  ،ع نند
يف ّ
() 3
() 2
ناما عدننى مننا ذكننره الانني مج الفهرسننت
ن
ع
نو
ن
ه
ع
،
نا
ن
ي
،
نن
ن
ب
نص
ن
ف
ح
نه
ن
ي
عف
؛
تقنندل القننول فيننه
،
عالكاا ( ، )4عما اله الاي  :من أن ك ابنه مع مند ( .)5فنع لنه إ  ،ب قندار العدنم أبخنا ا ندامل
من ك ابه.
__________________
( )1ما بن اةعقوفن أافااه من ا س بدار .531 / 153 : 1
( )2راجع ص  232 231عج  1ص .116
( )3الفهرست .232 / 61 :
( )4رجال الكاا  ، 611 : 2ذاي ر م .033
( )5الفهرست .232 / 61 :
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والثاا  :فيه القاسم بن دمحم  ،عهو اجلوهري ( عدى الظناهر منن ارسنة اىلسنا يد ) ( )1ع ند تكنرر
ذكنره ( )2؛ عدمحم بننن حن اخلثعمننا تقنندل أ ،ن الانني مج هناا الك نناب ننال  :إ ن،نه عنناما .عالا اشننا ي
ااكر ذل  ،بي فيه  :دمحم بن ح بن سنديمان اخلثعمنا كنومج ثقنة ( .)3علفن ابنن سنديمان ي اناكره
الاي  ،فاح منال اة ناارق بنن النرجدن كنن  ،إ  ،أ ،نه بعيند  ،ع ابعند تنرجيح نول الا اشنا عدنى
تقنندار ا حتننات .عمج اخلالصننة دمحم بننن حن ابننن سننديم مج سننخة  ،عمج اخننر ابننن سننديمان ( .)4عابننن
تاعت حكم ابل عدت فاكر الرجدن ( ، )5ع خيفى عدي ا ال.
والثال  :ارتياب فيه بعد ما ،دمااه.

والرابرب رب  :في ننه أن الطرا ننق إأ عد ننا ب ننن ا ك ننم  ،ن م نناكور مج اةا ننيخة  ،عاح م ننال البا نناء عد ننى
ا ساات السابق كما ها عاتق الكديين خيدنو منن إشنكال  ،لعندل سندو الاني هناا الطرانق  ،بني
حكم الوالد أبن الاي ي ا اب،ه لعاتق الكديين  ،فو ع له مج ال هااب عا س بدار ما انوهم طنع

كث من اىلخبار بسبب ال فدة  ،كما اعدم من ارسة الك ابن.
عرمبا ااظ،ر مج هناا ابح منال كنون الاني اع مند عدنى اةعدومي،نة  ،إ  ،أ ،ن اةعدنول منن عناتق الاني
عدل اتباع ما فعده الكديين عمج الظن أ ،ن ا دامل من الكامج  ،عأتى بنه الاني عدنى منج منا فينه
 ،إ  ،أ ،ه ي حيرين ا ن ىلعدم حقيقة ا ال.
__________________

( )1ما بن القوسن ليحم مج « رض ».
( )2راجع ص  116 110عج  1ص .207 ، 103
( )3رجال الا اشا .163 / 351 :
( )4خالصة العال،مة .111 / 151 :
( )5رجال ابن تاعت .1531 ، 1521 / 116 :
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[ واممربربامس ]
مرق.
[ والنا ] ( )2أاياإ شبهة فيه.
() 1

ارتينناب فيننه  ،عالايننر هننو ابننن سننواد ؛ عابننن سنناان عبنند هللا ةننا ن ،دمااه  ،ن

املنت :

األول  :موافق ةا اقوله بع أهي اخلال  ،فقد عجدت مج عبارق بعينهم منا هناه صنورته :
يف ّ
عأكثننر الافننا سن،ون اومناإ عأ،دبننه أربعننون اومناإ ( .)3عا ان،ند ذلن أ ،ن النراعي منناهم  ،عحيائننا سننبيي

إأ اح مال ما ذكره الاي  ،ال قية.
ماننى ( )4عدننى
وأمربربا الثربرباا  :فننال ابعنند فيننه ا منني عدننى ال قي،ننة لكننن فيننه معهننا ك ننة  ،عهننو أ ن،نه ا ،
منناهباا  ،ىل ،ن مننا بننن اىلربعننن عاخلمسننن ادنند عدننى العاننرق عالعنناتق  ،ع ولننه  « :كم ننا كا ننت
فدمنا أرات السنائي
تكون مع ما ميى من أع تهنا » كل نه إ،مناض عنن اجلنواب تفدنيالإ ابع نال ، ،
البيان أتى اجلواب ال ياإ مبا ذكر.
جربننت »
ع ولننه  « :عمننا حرمننت » هننو مج الاسننخة النني رأا هننا  ،لكننن مج ال هننااب  « :عمننا ،
علعد،ه الدواب  ،عإن كان فيه أايا وع حزاكق.

والثال  :عااح الد لة لكنن ددنه عدنى ،ن ذات العناتق أع عدنى اةب ندأق كنن  ،عدني الاني
عدى ال قية كن إن ثبت وهلم بال  ،عهو
__________________
( )1مج الاس  :عالرابع  ،عالدواب ما أثب ااه.
( )2مج الاس  :عاخلامحم  ،عالدواب ما أثب ااه.
( )3اة ين بن ،دامة  ،قده عن الاافعا .313 ، 312 : 1
( )4مج « رض » باا  ،عمج « ت »  :ا ماى.
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أعدم به، .أما الوجه الثالمل من ا مي ففا ،ااة البعد.
والراب  :تقرب فيه ال قية كما ذكره الاي .
واممربربامس  :كالثالننمل لكننن اة نناارق مج العنندت خيدننو مننن إشننكال  ،علعنني اليننول الزائنند حمنني عدننى
رجحان ا س ظهار.
والنا  :ا ا،د الثالمل ُّ ،
عادل صرحا عدى أ ،ن اس ظهار الافساء بيول أع اومن  ،عرمبا ا ا،ند منا
دااه مج اخلامحم من اح مال كون اليول لالس ظهار  ،فدي ،لمي.
إذا عرفت هاا فاعدم أ ،ن ما اله الاي ( مج اجلمع خيدو من ) ( )1ظر.
رت اخلرب مع اةعاراة إذا أمكن دده عدى عجنه منن
ّأما ّأوالً  :فأل ،ه د تق ،دل ماه ما اق يا عدل ،
الوجوه  ،عهاا ذكر عجهن لدحمي.
وأمربربا اثن رباً  :فمننا ذكننره  :مننن أن اىلخبننار اة ق ،دمننة جممننع عدننى م يننماها  ،ىل ننه خننال مج أن

،أايل ا ي مج الافا مع ربق  ،عإ ،ا اخلال فيما كات  ،إأ آخره  ،حمي مل.
أمربربا ّأوالً  :فننألن اع نناع إن أُرانند بننه حدننول ا تفننا مننن اجلميننع عديهننا حننىت مننن ننال ابلثما يننة
عار  ،ففيه  :أ ،ن القائي ابلثما ية اوافق عدى ،أايل ا ي مطدقناإ  ،بني مج انمن الثما ينة عانر ؛
عإن أُراد ابع ناع منا ا اناعل الندخول مج الينمن فنال سند،م أ ،ن منا بنُ ،نن مج ،ن موانع  :منن تنرجيح
ا مع عديه ( عدنى ،ن ه .ا ااعلنه  ،فنإ ،ن اة بناتر منن تنرجيح ا منع عدينه ) ( )2منا ا عقند اع ناع عدنى
لحي ائي إ ،ن ما تخي مج اليمن خيرج
خدوصه  ،علو ،

__________________
حمي.
( )1مج « رض »  :من اجلمع ،
( )2ما بن القوسن ليحم مج « رض ».
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عن القاعدق  ،لدمااركة مج العد،ة  ،توجه اةاع إأ تليده كما خيفى.
ذمننة اة نرأق مرهتاننة
عالع ننب مننن الانني أ ن،نه مج ال هننااب ننال  :اةع منند مج هنناا أ ن،نه نند ثبننت أن ،
ابلدننالق عالدننيال بنني فاسننها بننال خننال  ،فننإذا ط نرأ عديهننا الافننا جيننب أن اسننقط عاهننا مننا
لزمها إ  ،بد لة  ،ع خال بن اةسدمن أن عانرق ،أايل إذا رأت اةنرأق الندل منن الافنا  ،عمنا كات
دننف فيننه  ،في ننب ( )1أن تدن إليننه إ  ،مبننا اقطننع العننار  ،عكد،مننا عرت مننن اىلخبننار
عدننى ذل ن
اة يننماة ةننا كات عدننى عاننرق ،أايل فهننا أخبننار آحننات تقطننع العننار  ،أع خننرب خننرج ( عدننى سننبب
ال قي،ة (.)3( ) )2
عمج هاا الك اب كما تر جعي اع اع عدى الرجوع إأ عاتق ا ي .
الامنة بعند
ع د تكد،ماا مج حاشية ال هااب عدى ما ذكره فينه مبنا حاصنده  :إ ،ن ثبنوت الدنالق مج ،
حمي ،مي  ،إ  ،أن اقال  :إ ،ن اخ ال اىلخبار اق يا عدل اخلرعج عنن شن ي الامنة
ت لة اىلخبار ،

راب فيه ، ،أما بعد حدول الافا فال اقن.
الامة بي الافا
 ،عفيه  :أن اقن ش ي ،
فربربإ قلربربت  :بعنند الافننا اق ،قننق عهننو عنناتق ا نني عالعاننرق راننب مج اخلننرعج عننن اليقننن ، ،أمننا
بعد ذل فال.
قلت  :إذا اعافت رعج اليقن ح اج عوته إأ تليي  ،عاع ناع عدنى العانرق كمنا مج ال هنااب
ععدى الرجوع إأ عاتق ا ي كمنا هانا لنيحم عدنى ا خ دناص  ،عإذا كنان كنال
 ،إ  ،أن اقال  :إ ،ن

__________________
( )1مج اةددر  :فياب ا.
( )2مج « رض »  :عدى سبيي ال قي،ة  ،عمج اةددر  :عن سبب أع لد قي،ة.
( )3ال هااب .105 ، 104 : 1
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ان ،م اةطدنوب

اىلصي جيب العمي به تائماإ  ،إ  ،ما خرج ابلدليي .عفيه كالل.
وابجلملة  :فددقول جمال عاسع مج مثي هاا اةقال.
وأما اثلثاً  :فما ذكنره منن أ ،ن اىلخبنار خرجنت عدنى سنبب  ،إأ آخنره  ،فينه  :أ ،ن ظناهر اىلخبنار
ّ

يمن أ ،ن الافساء تقعد ثالثن [ أع ] أربعنن اومناإ
أكثرها خال ذل  ،فإ ،ن خرب دمحم بن مسدم اة ،
إأ مخسن  ،مبعزل عن توجيه الاي  ،عكال  ،ه.
عم يية أمسناء بانت عمنيحم رمبنا بكنن ا ح منال مج اخلنرب الندال عديهنا  ،عإن كنان لدكنالل فينه
جمال أاياإ.
ع نند ذكننر بعن اىلصننحاب عجوهناإ لدحمنني  ،أحنندها  :مننا ذكننروه ،أع إ مننن دنني أخبننار الثمنناين
عارق عدى  ،اةع اتق عإبقاء اىلخبار اة يماة لدرجوع إأ العاتق عدى ظاهرها.
واثن ها  :ا مي عدى ال خي بن اىلعدات.
واثلثهربربا  :دنني أخبننار الثمنناين عاننرق عدننى مننا إذا بقننا النندل بدننفة تل الافننا إأ تد ن ال ااننة ،
عأخبار الرجوع إأ العاتق عدى ما إذا ت عن تد الدفة (.)1
اىلعل له وع عجه.
ع ،
اىلعل مس ن دزل منني أخبننار الثما يننة عاننر عدننى الفننرت الانناتر  ،ع خيدننو مننن
ومربربا يقربربال  :مننن أن ،

إشكال.
لرت عجه اجلمع.
ففيه  :أ ،ن مثي هاا اددح ،
عما اقال أاياإ عدى الثاين  :من أ ،ه اس دزل ال خي بن فعي الدالق
__________________
( )1جممع الفائدق عالربهان .161 : 1
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ععدم ننه  ،أُجي ننب عا ننه  :أب ،ننه عارت مج ،أايل ا س ن ظهار ( .)1عفي ننه م ننا ن ،دمااه م ننن إمك ننان ال وجي ننه مج
ا س ظهار  ،فال عجه لال دار عدى الاق ( ، )2عدى أ ،ن ا س ظهار د حتقنق مج اىلخبنار حكمنه
جمرت اح منال  ،فنال بكنن تاظن ه مبنا ع نع ا تفنا عدينه  ،إ  ،أن اقنال
ال الافا  ،فإ ،ن ال خي ،

 :إ ،ن ما ذكر لالس ئاا اب كم  ،ف ،لمي.
ع نند ق نني العال،م ننة مج اةخ د ننف ع ننن الا نني ععد ننا ب ننن اببوا ننه ( ع اع ننة ) ( )3الق ننول أبن أكث ننر
الافا عارق  ،ععن اةرتيى أ ،ه مثا ية عار اوماإ  ،عكنال عنن ،ن ه ( .)4عالاني كمنا تنر ماهبنه
هاننا الرجننوع إأ ا نني عدننى اعطننال  ،لكننن مج حتقننق اةنناهب هاننا ،منني  ،عب قننداره فالظنناهر أ ،ن
الا نني
مبراته.

اق ننول ابلرج ننوع إأ ا نني

مطدق ننا  ،إذ ا د ن ،نور إ  ،مج ذات ا نني

 ،عالا نني أعد ننم

قال :

وال ي ي ل على و ا املعىن :
ما أخ ا به الخ

عن أيب القاسم جعفر بن دمحم  ،عن دمحم بن اعقنوب  ،عنن عدنا بنن إبنراهيم  ،عنن

أبيننه رفعننه ننال  :سننللت امنرأق أاب عبنند هللا
بثما ية عار اوماإ  ،فقال أبو عبد هللا

__________________
( )1ي عثر عديه.

إين كاننت أ عنند مج فاسننا عانران اومناإ حننىت أف ننوين
( فقالننت ، :
) (ِ « : )5عيا أف و

( )2مج الاس  :الاقص  ،عالظاهر ما أثب ااه.
( )3ما بن القوسن كايتق من « رض ».
( )4اةخ دف .215 : 1
( )5ما بن القوسن ليحم مج « ف

».
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بثمان ة عخر يوماً؟ » فقالت  :للح ي ال ي وي عأ سربول هللا

،اب نفنت حم بأ أيب بكر ب فقال أبربو عبرب هللا

أنّربه قربال ألمسرباء بنربت عمرب س

 « :إ ّ أمسرباء سربألت سربول هللا

هلا نان ة عخر يوماً ب ولو سألته قبل نلك ألمروا أ عغتنل وعفعل وما عفعله املنتحاضة ».

وقرب أعربى

وق استوف نا ما يتعل هب ا الباب يف وتابنا الكبري فمأ أ ا وقف عل ه مأ وناس.

ومربربا وي مربربأ االسربربتظها للنفنربرباء ب ربربوم أو يربربوماب ب املعربربىن ف ربربه مربربا نوربربر يف ،كربربم املنتحاضربربة مربربأ ّأةربربا

ععت إنا وانت عا ا يف اب ض أقل مأ عخر ّأايم ب فإنا بلغت عخر فال استظها .

ومربربا وي ّأةربربا عنربربتظهر ثربربل ةلثربربي ّأايمهربربا أيض رباً مثربربل نلربربك إنا وانربربت عا ربربا مخنربربة ّأايم أو سربربتّة ّأايم ب

وو لك ما ق ل  :إةّا عنتظهر ثل ةلثي أايم نفاسها ب وول نلك أو
بأ علي بأ بوب ب عأ أ

فأما ما وا
ّ
صربربا ب عربربأ ل رب املربرا ي ب عربربأ أيب عبرب هللا

يف وتابنا الكبري وبّنا الوجه ف ه.

بأ عب و ب عأ ابنأ ( )1بأ علي ب عأ املفضل بأ

قربربال  :سربربألته عربربأ النفنربرباء وربربم ،رب ّ نفاسربربها ،ربربىت جي رب
عل ها الصال وو ف عصن ؟ فقال  « :ل س له .» ّ ،
فالوجربربه يف و رب ا امم رب أنّربربه ل رب س لربربه  ،رب ّ معرب ّرباب ال جيربربو أ يتغربربري أو يأي رب أو يربربنق ب أل ّ نلربربك تلربربف
ابختالف أ،وال النناء وعا أ يف اب ض ول س وا ونا أمر يعتف عل ه يَتف ولّهأ ف ه.

__________________
( )1مج ا س بدار  : 533 / 154 : 1ا سن.
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النن

األول  :مرفوع.
يف ّ
والثاا  :فيه أدد بن عبدع ع د ذكره الا اشا ( )1عالاني مج الفهرسنت مهمنال ( ، )2عكنال
( ، )3لكننن رمبننا اس ن فات جاللننة نندره مننن كو ننه
اىلئمننة
ذكننره الانني مج رجننال مننن ي اننرع عننن ،
فإمننا أن تقبنني رعااننة
معنندعتاإ مننن شننيور الدنندع  ،عالظنناهر أ ن،نه فننر بياننه عبننن شننيور اعجنناكق ،
ترت.
اجلميع أع ،
ع ( )4ا سن بن عدا فيه اشاا (.)5
() 6
اعفه مج اخلالصة (.)0
عاةفيي بن صاحل د دماا فيه القول  ،عأ ،ن العال،مة ،
ذمننه
ع ،أمننا ليننمل اة نراتي فننال راننب مج ثق ننه عجاللننة نندره  ،عمننا عرت مج الكاننا مننن اىلخبننار مج ،
حممولة ب قدار صالحي ،ها لدعمي ساداإ عت لةإ عدى اخلو من أهي اخلال كما مج كرارق (.)1
عما قده مج اخلالصة عن ابن ال يائري أ ،ه ال  :ليمل بن البخاي

__________________
( )1رجال الا اشا .110 / 11 :
( )2الفهرست .64 / 24 :
( )3رجال الطوسا .11 / 453 :
( )4مج « ف » كايتق  :مج.

( )5هدااة اقدثن .117 :
( )6مج ص .363 ، 224
( )0خالصة العال،مة .2 / 251 :
( )1رجال الكاا .213 ، 215 / 310 : 1
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نربل عأصننحابه خي دفننون مج شننل ه  ،مث ننال :
اة نراتي اك ن أاب دمحم كننان أبننو عبنند هللا ا ي ن ر بننه عا ن ،
ععادي أ ،ن الطعن إ ،ا ع ع عدى تااه عدى حداثه ( .)1ففيه  :إ ،ن ابنن ال ينائري ،ن معدنول ا نال
 ،عما اله من الطعن مج تااه ادفعه مع رب اىلخبار الدالة عدى كمال شل ه.
ع د اس فات من الرجال أ ،ن لديمل كاي ن فيقال  :أبو دمحم  ،عأبو بد ( .)2عمج ك اب الاني أ ،نه
اك أبيب ح ( )3عدى ما عجدت من الاسخة  ،عاىلمر سهي.
املنت :
خيفى أ ،ه ،ن صناحل عثبنات اةطدنوب عاند ،ن الاني  ،علدوالند كنالل مج ما قنى اجلمنان
( )4م عدق ب حقينق هناا اةبحنمل مزاند عدينه  ،فنال جنرل كنان ا ك فناء بنه أعأ منن تكد،نف القنول ،
نلخران م ننن أ ،ن اع ننال مج ه نناه اةواا ننع أعأ  ،إأ أن
عم ننا أحس ننن م ننا ال ننه بعن ن حم ،قق ننا اة ن ،
اسهي هللا تعاأ ابلفرج ( ، )5فإ ،ن اخ ال اىلخبار هاا عااطراب مدلو هتا ،راب.
عننم ااب ننا أن اعدننم أ ،ن ا منني مج الثما يننة عاننر عدننى اةب نندأق نند ااننكي مج يننية أمسنناء باننت
عميحم  ،ىل ،ن أاب بكر تزعجها بعد جعفر بن أيب طالب  ،عأ امت عاد جعفنر من ،دق ععلندت أع تاإ ،
قر هلا عاتق يع تد اة ،دق  ،إ  ،أ ،ن ابب اعمكان عاسع.
عمن اةس بعد أن تس ،

__________________
( )1خالصة العال،مة .130 :

( )2كما مج رجال بن تاعت  ، 6 / 214 :عخالصة العال،مة .2 / 136 :
( )3رجال الطوسا .1 / 201 :
( )4ما قى اجلمان .234 : 1
( )5جممع الفائدق عالربهان .107 : 1
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مث إن الانني رع مج ال هننااب إخبنناراإ مج ينني،ة ( )1أمسنناء ( )2أي بعيننها دنني الانني كمننا اعدننم
من مراجعة اىلخبنار ( .عمنا ذكنره هانا مج بقي،نة اىلخبنار خيدنو منن عجنه  ،سني،ما مج اخلنرب اىلخن
 ،ع ابعنند أن اكننون ا ننال حننال تقي،ننة أاي ناإ  ،ىل ،ن الس ن ال تيننمن عننن ح ن ،د الافننا عمننا تدنناعه

الافساء  ،عالظاهر من هاا أ ،ن مرات السائي ما حرل عديهنا عمنا حني هلنا  ،عاجلنواب ابع نال ادينق
 ،لو حدول ( )3من ا قى عدى ال فديي ) (.)4
__________________
دة.
( )1مج « رض » ، :
( )2ال هااب  ، 514 512 / 101 ، 101 : 1الوسائي  314 : 2أبواب الافا ب  3ف  0ع  ، 15ع .11
( )3كاا  ،عاىل سب  :حيور.
( )4ما بن القوسن ليحم مج « ف

».
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