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 عن جد-، عن =ب)ه، عن حممد، بن جعفر &إلما3 عنبسند- ): ,محه &هللا(&لش)خ &لصد"! 
 قاN  &هللا ,سوM= N ف)ها Cذكر  &لنيب "ص)ة يف طوCل حدCث يف  طالب =يب بن علي
 مل )لزما* <خر يف "كونو* قو8 "ق6ناً (+عظمهم 2مياناً )لنا. +عجب +* ()علم ،علي "ا(: له

  .)Q( )ب6اL على بسو)H فآمنو) )حلجة، (حجبتهم )لنيب، "لحقو)

 (+M: قاN &ملالئكة، SمياM: قالو& ؟ +عجب 2ميا* +M(: قاN =نه  &لرسوN حممد "عن
 ! تر(نين (+نتم ف6ه، عجب (+M:  قاS، Nمياننا: قالو& ! )لوحي عل6هم ("رتP ف6ه، عجب
  .)]( )ب6اL على بسو)H )لزما* <خر يف قو8 2ميا*: قاN ؟ هو SمياM فأW: قالو&

 ،&هللا ,سوC Nا: قالو& ،2مياناً )إلميا* +هل بأفضل +نبئوين( :قاNنه = "عن &لرسوN حممد 
!  ا +نزهلم )ليت )ملرتلة )هللا +نزهلم (قد مينعهم (ما \لك، هلم (حيق كذلك فهم: قاN &ملالئكة،
 كذلك هم: قاN "&لنبوa، برسالته &هللا =كرمهم &لذCن &ألنب)اء ،&هللا ,سوC Nا: قالو& .غريهم بل

 &لشهد&ء ،&هللا ,سوC Nا: قالو& ! ا +نزهلم )ليت )ملرتلة )هللا +نزهلم (قد مينعهم (ما هلم، (حيق
 )هللا +كرمهم (قد مينعهم (ما هلم، (حيق كذلك هم: قاN &ألنب)اء، مع &ستشهد"& &لذCن

aHا فمن: قالو& .غريهم بل!  )ألنب6اء مع بالشهاC N؟ &هللا ,سو Nيف +قو)8: قا fصال+ Pلرجا( 
 ف6عملو* )ملعلق )لوmn جيد(* "ر(ين، (مل ("صدقوين "ر(ين، (مل يب "ؤمنو* بعدM، من "أتو*
  .)c( )2مياناً )إلميا* +هل +فضل فهؤالء ف6ه، مبا
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Nلش)خ &لطوسي يف &لغ)بة قا& : Mخربنا مجاعة، عن =يب عبد &هللا &حلسني بن علي بن سف)ا=
&لبز"فرW، عن علي بن سناM &ملوصلي &لعدN، عن علي بن &حلسني، عن =محد بن حممد بن 
&خلل)ل، عن جعفر بن =محد &ملصرW، عن عمه &حلسن بن علي، عن =ب)ه، عن =يب عبد &هللا جعفر 

ه &لباقر، عن =ب)ه Wj &لثفناh س)د &لعابدCن، عن =ب)ه &حلسني &لزكي &لشه)د، بن حممد، عن =ب)
لعلي  -يف &لل)لة &ليت كانت ف)ها "فاته  -  قاN ,سوN &هللا : قاN ،!عن =ب)ه =مري &ملؤمنني 

(ص6ته حىت )نتهى 2ىل هذ)  فأمال nسوP )هللا . +حضر صح6فة (a()H ،"ا +با )حلسن: (!
Pثنا عشر 2ماماً ،"ا علي: )ملوضع فقا( Mمن بعدهم 2ثنا عشر مهد"اً 2نه س6كو* بعد) فأنت ،

)ملرتضى، (+مري )ملؤمنني،  عل6اً: مساv )هللا تعاىل يف مسائه "ا علي +(P )الثين عشر 2ماماً
vألمساء ألحد غري( wفال تصح هذ ،Mألعظم، ()ملأمو*، ()ملهد( m)nلصد"ق )ألكرب، ()لفا() .

، (من ل ب6يت ح6هم (م6تهم، (على نسائي فمن ثبتها لق6تين غد)ً+نت (ص6ي على +ه ،"ا علي
Mلق6امة، (+نت خل6فيت على +ميت من بعد( ها يف عرصةn+ مل) منها، مل ترين yطلقتها فأنا بر .

فإ\) حضرتك )لوفاa فسلمها 2ىل )بين )حلسن )لرب )لوصوP، فإ\) حضرته )لوفاa فل6سلمها 2ىل 
قتوP، فإ\) حضرته )لوفاa فل6سلمها 2ىل )بنه س6د )لعابد"ن \M )بين )حلسني )لشه6د )لزكي )مل

 aفل6سلمها 2ىل )بنه حممد )لباقر، فإ\) حضرته )لوفا aلثفنا| علي، فإ\) حضرته )لوفا(
فل6سلمها 2ىل )بنه جعفر )لصاmH، فإ\) حضرته )لوفاa فل6سلمها 2ىل )بنه موسى )لكاظم، فإ\) 

ي )لرضا، فإ\) حضرته )لوفاa فل6سلمها 2ىل )بنه حممد حضرته )لوفاa فل6سلمها 2ىل )بنه عل
 aفل6سلمها 2ىل )بنه علي )لناصح، فإ\) حضرته )لوفا aلثقة )لتقي، فإ\) حضرته )لوفا(
فل6سلمها 2ىل )بنه )حلسن )لفاضل، فإ\) حضرته )لوفاa فل6سلمها 2ىل )بنه حممد )ملستحفظ من 

فإ\) حضرته (، ن بعدw )ثنا عشر مهد"اً، مث "كو* مفذلك )ثنا عشر 2ماماً. <P حممد 
aملقربني له ثالثة +سامي) )لوفا( P)+ سم +يب (هو عبد )هللا  كامسي)سم : فل6سلمها 2ىل )بنه()

  .)Q() )ملهدM، هو +(P )ملؤمنني: (+محد، ()السم )لثالث
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  .&هللا على حممد "pله &ألئمة "&ملهدCني "سلم تسل)ماً&حلمد هللا ,o &لعاملني "صلى 

يف علم &لرجاN "&ألسان)د، إلقامة &حلجة  - ترتالً  - بعد =M كتبت هذ& &لكتاo، "خضت 
بعض &ألمو,  Sل)ه=كثر على &ملعاندCن "حرصاً على هد&Cة طاليب &حلق، خطر يف بايل =M =ض)ف 

من هو&مش "تفاص)ل توض)ح)ة Cسريa، "خصوصاً بعدما طر! مسعي كال3 بعض =بو&! مر&جع 
ً&zلسوء، يف &لتشد! ببعض &لسفاسف جهالً "عنا&.  

"ختمت jلك مبلحق طوCل يف .. فاحلمد هللا "فقت لذلك، "كتبت ما =مكنين على عجالة 
 M= Mعلي بن &حلسني[ب)ا [ يف سند &لوص)ة هو z,&لو&]ه &لقميCلد ] علي بن &حلسني بن بابو&"

  .&لش)خ &لصد"! ال غري-، لكي ال تبقى حجة حملتج "ال عذ, ملعتذ,

"&لظاهر =M &لقو3 قد =طبق عل)هم &خلو� &ملرCب، فلم نر� منهم قرطاساً مد"ناً يف &لرz على 
 Wسطر- =نصا, &إلما3 &ملهدC وهلم ل)تف!ماCj وشو& ببعضC M= هقو& ، "كانت ح)لة عجزهم(

بكال3 ال CعرفوM معنا-، "هذ& CzدCن &لعاجزCن، &لذCن خيافوM من مقا,عة &حلجة باحلجة، فلو 
كانو& =صحاo علم لسطرC= hدCهم ما Cعتقد"M صحته، "لكن مبا =�م CعلموM= M ما يف 
 Ç"É, هذ- لفضحو& على Nلعسجد، "لو =ظهر"- "&حلا& Nيف قبا zعد" &لرماC هم الCدC=

  !ك الj"& بالصمت &ملرCب &ألشهاz، "لذل

  ."&حلمد هللا ,o &لعاملني

  الشيخ 1اظم العقيلي                                                                                                                                                                 

  ق . ه8 4564/ أواخر رجب األصب



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 "صلى &هللا على حممد "على Np حممد &ألئمة "&ملهدCني "سلم تسل)ماً ،&حلمد هللا ,o &لعاملني
  .كثري&ً

 oة يف كتا(صحة &لوص Nلقد فصلت &لكال3 حو)فاعاً عن &لوص)ةz ( oكذلك يف كتا"
ما ف)، "كل من Cتأمل م&ئن تف)د &لقطع "تلز3 &حلجة للخص"بقر) &حلسنمحد =&لوص)ة "&لوصي (

Cتبني له مدá جهل من CتشدقوM بضعف ,"&Cة &لوص)ة =" &لذCن حيصر"M صحة  بإنصا�كتب 
Nيف كتب &لرجا az,&لو& hفقط يف &لتوث)قا hاC&"لر&.  

&ضمر"& &لتكذCب  أل�مM =" ال CفهموM ما CقرM" "= ،M"É هؤالء &جلهلة ال CقرÉ"لكن أل
",&حو& ) عن &لوص)ة zفاعاً("قبل كل شيء، جتدهم تركو& &لرz على ما جاء يف كتاo  مسبقاً

CنعقوM مبا ال CفقهوM ل)ضحكو& على عقوN عامة &لناÇ ل)بعد"هم عن &حلق "نصرته، متشبثني 
&ملكر سوá  =نفسهم"مل تضمر  =بد&ًبكال3 ال Cسمن "ال Cغين من جوä، فهم ال CطلبوM &حلق 

  ).&هللا تعاىل =عاjنا("&خلدCعة "&حلقد "&حلسد 

&فضح هؤالء =كثر  =M&لسمع "هو شه)د، "لكن =,Cد  =لقىما كتب ف)ه كفاCة ملن  =Mفرغم 
كاM هناå من Cرغب يف نزMS  ä&لناÇ، هذ&  =ما3حبوN &هللا "قوته، "سأبني مدá جهلهم  فأكثر

  .كذلك CكوM &لناM= Ç "=مليعن ,قبته،  ,بقة &الستحما,

Sىل سخف éعمهم بأM &لطرCق &لوح)د لالعتماz على &لر"&Cاh هو كتب  &آلM"سأتطر! 
، &إلصد&,يف jلك منذ عدa شهو, "هو ق)د  كتبت كتاباً ألين&لرجاN، "لكن باختصا, شدCد 

 Np hاC&", zحج)ة تلك &لكتب "عد3 صالحها كمعتمد لر áب)نت ف)ه "بالتفص)ل مد
  .!حممد

 "&ألفضلل)لة "فاته،  "باختصا, Sىل "ثاقة ,"&a "ص)ة ,سوN &هللا  &آلM سأتطر! "=Cضاً
  .جهل خمزW"بالتر&o من سوء ما حل �م من عا,  =نفسهمCدسو&  =Mهلؤالء &جلهلة 

Nنبغي  فأقوC لوص)ة& a&", ثاقة" Mقبل ب)اM=  aمنها =مو,نعر� عد:  
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  :األمر األول
MS  صد, عنC منهج معني مل jن حممد  &لب)ت  =هل&ختاCخمالفة شرع)ة لد" a=عترب جرC

"p حممد N فك)ف ،&jS ملنهج خمالف& Mعن  اًكا W", ؟ &لب)ت  =هلملا!!!  

حصر قبوN &لر"&Cاh يف &لر"&a &ملوثقني فقط =" &ملبالغة يف jلك هو خمالف  =M"سأبني 
 Sالل)لة ق، "&لر"&Cاh كثريa "لكن ال Cسعين يف هذ- &لصفحاh &للر"&Cاh &ملعصومني 

  :&الختصا, على ,"&Cة =" ,"&Cتني

عن =يب (، عن جعفر بن بشري، Sمساع)ل=محد بن حممد بن خالد &لربقي، عن حممد بن 
ال تكذبو) )حلد"ث : (قاN !=" عن =يب عبد &هللا  !عن =يب بصري، عن =يب جعفر ) &حلصني

من )حلق  يءال تدn(* لعله ش فإنكم2\) +تاكم به مرجئي (ال قدMn (ال حر(Mn "نسبه 2ل6نا 
  .)Q() ف6كذf )هللا فوm عرشه

 oإللز&3"من با&  hاC&", ة صح)حة &لسند "معهاC&"فهذ- &لرáضاً =خرC=  ميكن طلبها من
 Wتر&جم ,"&�األ ؛!=نصا, &إلما3 &ملهد zها "سرzبسر NطوC 3ملقا& M.  

بسند صح)ح عن حممد بن حيىي، عن عبد &هللا بن حممد، عن علي &بن &حلكم، عن  "=Cضاً
&بن "حدثين &حلسني بن =يب &لعالء =نه حضر : قاN ،=باM بن عثماM، عن عبد &هللا بن =يب Cعفو,

Nعفو, يف هذ& &�لس قاC ه من نثق به !سألت =با عبد &هللا : =يبC"رC ثCعن &ختال� &حلد ،
من كتاf )هللا +( من  2\) (Hn عل6كم حد"ث فوجدمت له شاهد)ً: (به، قاN"منهم من ال نثق 

n Pهللا قو( P2لّسو) ،جاءكم به +(ىل به Mا فالذ ()[(.  

Mلب)ت  "=هلم)ز&�م &لثقة "غري &لثقة،  ،فهؤالء &ملتزمتو&  &"zال تكذبو& "ال تر MقولوC
 كأساÇ، "ال Cعترب"M &لوثاقة "عدمها )حر",W("ال ) قد,W("ال ) مرجئي(به  جاءكمما 

&ملوضوä غري ثابت  =صل =W=M  - كما Cعرب &لبعض  - لقبوN &لر"&Cاh، "هذ& ,z على كرب&هم 
  .عن &لنقاí يف نفس &لتوث)قاh "&لتضع)فاh &لرجال)ة فضالً ن شرعاًؤم�"غري م�
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  :األمر الثا1ي
 =�اد جي"هي كتاo ,جاN &لطوسي "&لنجاشي،  =شهرهامن تأمل يف كتب &لرجاN بل يف 

&لنجاشي  =W جتد مثالً ،منها جمانب للو&قع تعرضت للتصح)ف "&لتحرCف، "كذلك جتد كثري&ً
 z"&z بن كثري &لرقي"كجابر بن CزCد "مفضل بن عمر  &ألئمة  =صحاo =فضلCضعف 

Sىل jلك  =ضف، ,ف)عاً تو&تر "كثرa &لر"&Cاh &ملاzحة هلم مدحاً"غريهم مع  "معلى بن خن)س،
 "&لنجاشي Cضعفه، تناقض علماء &لرجاN ف)ما ب)نهم، فتجد مثال &لش)خ &لطوسي Cوثق ,جالً

&لعامل نفسه، كما "جد jلك عند &لش)خ &لطوسي  =قو&Nبل جتد &لتناقض يف  "بالعكس =Cضاً،
Cوثقه يف كتاo  ),محه &هللا( )خ &لطوسيWé، فتجد &لشكما يف سهل بن Céاz &لر&) ,محه &هللا(

Nلرجا& ìcîQ ٥٦,قمóóعنه Nكىن =با سع)د، ث: (، ف)قوC ميzآل& zاCé قةسهل بنWé&, ،.(  

، جند- Cقوccó N,قم SQ٤ôىل كتاo &لطوسي &لثاين "هو &لفهرست ì نأيتعندما  "لكن
W"&كىن : (عن نفس &لرC Wé&مي &لرzآل& zاCé ضع)ف  سع)د =باسهل بن.(...  

عن تناقض &لش)خ &لطوسي مع  عدa مصاCzق "باختصا,كم ل"لتأك)د كالمي =كثر &jكر 
  ):,محهما &هللا(&لش)خ &لنجاشي 

Q- بن كثري &لرقي z"&z:  

ì خ &لطوسي يف ,جاله(لش& Nقاc[ó  ٥,قمôôc) : بن كثري &لرقي، موىل بين z"&zسد= ،
  ).ثقة

ì خ &لنجاشي يف ,جاله(لش& Nقا"Q٤,قم ٥٦Qô) :بن كثري &لرقي z"&z  ... ً&ضع)ف جد
  ...). ما ,=Cت له حدCثاً سدCد&ً : محد بن عبد &لو&حد=قاN . "&لغالa تر"W عنه

)نزلو) H)(H )لرقي مين مبرتلة )ملقد)H من ( :تقوN !جند &لر"&Cة عن &لصاz! ب)نما 
  .)n ()QسوP )هللا 

  :&لربقيحممد بن خالد بن عبد &لرمحن بن حممد بن علي  -]
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حممد بن خالد &لربقي، ثقة، هؤالء من : (٥cóQ,قم ìc٤ó قاN &لطوسي يف ,جاله
oحلسن موسى  =يب =صحا&!.(  

ì لنجاشي يف ,جاله& Nقا"c[[ قم, îóî) : حممد بن خالد بن عبد &لرمحن بن حممد بن
"كاM ضع)فاً يف &حلدCث، "كاCz= Mباً حسن &ملعرفة باألخبا, "علو3 ... عبد &هللا  =بوعلي &لربقي 
oلعر&.(...  

c- ,جعفر بن حممد بن مالك بن ع)سى بن سابو:  

جعفر بن حممد بن مالك، كويف، ثقة، : (٦ôcö ,قم ì٤ô٥ قاN &لطوسي يف ,جاله
  ).=عاج)ب !"Cضعفه قوá"," ،3 يف مولد &لقائم 

جعفر بن حممد بن مالك بن ع)سى بن : (cQc,قم  QQó,جاله ìقاN &لنجاشي يف 
محد بن &حلسني كاC Mضع &حلدCث =عبد &هللا كاM ضع)فاً يف &حلدCث، قاN  =بوكويف ... سابو, 

Nعن &�اه)ل، "مسعت من قا W"رC" ًة : "ضعاC&"ضاً فاسد &ملذهب "&لرC= Mكا.(...  

  :معلى بن خن)س -٤

ì لغ)بة& oخ &لطوسي يف &ملمد"حني يف كتا(كر- &لشjcقائالً ٤٦) : من قو&3 =يب Mكا"
"Sمنا قتله z"&z بن علي بسببه "كاM حمموz&ً عند- "مضى على منهاجه "=مر-  !عبد &هللا 
  ).مشهو,

 Nقاì ٤&لنجاشي يف ,جالهQö  قم,QQQبو عبد &هللا موىل : معلى بن خن)س: (٤=
، كويف، بز&é، ضع)ف جد&ً، ال CعوN "من قبله كاM موىل بين =سد !&لصاz! جعفر بن حممد 

  ...).عل)ه

  : - باعتر&� &حملقق &خلوئي  -ب)نما يف ,"&Cة صح)حة 

Nل بن جابر، قا(مساعS عن :)يل !د &هللا كنت عند =يب عب Nا : جما",&ً مبكة، فقا"
خرجت ف: قاN ؟ فتسأP هل حدÉ باملد"نة حدÉ)خرÇ حىت تأيت مر) (عسفا*  ،2مساع6ل

، مث مض)ت حىت =ت)ت عسفاM فلم Cلقين =حد، فا,حتلت من حىت =ت)ت مر& فلم =لق =حد&ً
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هل حدõ باملدCنة : فقلت هلم ،ري حتمل Céتاً من عسفاMعسفاM، فلما خرجت منها لق)ين ع
فت Sىل =يب فانصر: قاS ، .Nال قتل هذ& &لعر&قي &لذC WقاN له &ملعلى بن خن)سال: حدõ ؟ قالو&

+ما : نعم، قاN: فقلت قتل )ملعلى )بن خن6س ؟ ،اع6ل"ا 2مس: ، فلما ,pين قاN يل!بد &هللا ع
  .)()هللا لقد Hخل )جلنة

"غري jلك &لكثري من &لر"&Cاh &ملاzحة ضر�ا &لنجاشي عرú &جلد&, "&عتمد على &لق)ل 
Nلقا&" !!!  

٥- Wحلسن بن &حلسني &للؤلؤ&:  

á", W عنه حممد  &حلسن بن &حلسني &للؤلؤ: (٦QQô,قم ì٤ô٥ قاN &لطوسي يف ,جاله
  ).، ضعفه &بن بابوCهمحد بن حيىي=بن 

ì لنجاشي يف ,جاله& Nقاcقم ٤,îc) : ةC&"كويف ثقة كثري &لر Wحلسن بن &حلسني &للؤلؤ&
,z&نو äجممو oله كتا.(  

  :حممد بن ع)سى بن عب)د بن Cقطني -٦

ì لنجاشي يف ,جاله& Nقاccc قم, îóقطني بن بن : حممد بن ع)سى بن عب)د: (٦C
=صحابنا، ثقة، عني، كثري &لر"&Cة، حسن ) من( ، جل)ل يفموسى موىل =سد بن خزمية، =بو جعفر

  .مكاتبة "مشافهة !ثاين ، ,"á عن =يب جعفر &ل&لتصان)ف

Nه، عن &بن &لول)د =نه قاCكر =بو جعفر بن بابوj" :به حممد بن ع)سى م zن كتب ما تفر
  .Cونس "حدCثه ال Cعتمد عل)ه

Nهذ& &لقو M"نكرC ت =صحابناC=,"C" ،Mسكن . من مثل =يب جعفر حممد بن ع)سى: قولو
z&بغد.  

غر نصر بن &لصباC ùقوMS N حممد بن ع)سى بن عب)د بن Cقطني =ص: قاN =بو عمر" &لكشي
oعن &بن حمبو W"رC M= يف &لسن.  
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حيب &لعب)دC" Wثين عل)ه  ),محه &هللا(شاM&j كاM &لفضل بن : قاN &لقت)يب: قاN =بو عمر"
  )."حبسبك هذ& &لثناء من &لفضل ,محه &هللا. ل)س يف =قر&نه مثله: "CقوN "ميدحه "مي)ل Sل)ه

"ì لطوسي يف &لفهرست& Nقا[Q٦,قم ٦QQ :) ،حممد بن ع)سى بن عب)د &ل)قط)ين
ال =,"W ما : ، "قاNمةبن بابوCه عن ,جاN نو&z, &حلك ، &ستثنا- =بو جعفر حممد بن عليضع)ف

  ).Sنه كاC Mذهب مذهب &لغالa: خيتص بر"&Cاته، "ق)ل

حممد بن ع)سى بن عب)د (: ٥ö٥î,قم  ìcóQ) !=صحاo &هلاWz ("قاN يف ,جاله 
  ).، ضع)ف علي قوN &لقم)ني&ل)قط)ين، Cونسي

حممد بن ع)سى : (٦c٦Q,قم  ì٤٤î) من مل Cر" عنهم ("قاC= Nضاً يف ,جاله 
  ).ضع)ف&ل)قط)ين، 

ö- عما, بن موسى &لساباطي:  

ì لنجاشي يف ,جاله&[îc  قم,ööó) : ,لفضل موىل،  =بوبن موسى &لساباطي عما&
"كانو& ثقاa يف &لر"&Cة  )عل)هما &لسال3(، ,""& عن =يب عبد &هللا "=يب &حلسن ق)س "صباù "=خو&-
.(...  

ü ,لطوسي يف &الستبصا&Q ìcö[ ùQ٤Qc ...) : ضع)ف فاسد عما, &لساباطي "هو
  ...).&ملذهب ال Cعمل على ما خيتص بر"&Cته 

"مبا تقدC 3تبني مدá &الضطر&o "&لوهم "&لتناقض يف كتب &لرجاN، "ل)ت شعرW ك)ف 
 =هلختالف ,"&Cاh  =�امالحظة  دعن "خصوصاً ،تطمئن &لنفس Sىل هكذ& كتب بعد jلك

  .=عظمعلى عجالة "ما خفي  بعض ما موجوj ،zكرته"هذ& ! يف مو&,z كثريa ؟ &لب)ت 

  :األمر الثالث
يف &العتماz  كبري&ً تساحماً من تأمل يف مستند &لتوث)قاh "&لتضع)فاh يف كتب &لرجاN جيد

 ال منقطعاً CكوM &لسند متصالً =M"البد  ،,جالً &لر"&Cاh ,جالً =سان)دوM يف عل)ها، فهم Cدقق
CدققوM يف ,جاN &لكشي ","&Cاته عن &ملعصومني يف توث)ق ="  �Sممع "ثاقة كل ,جاله، بل 
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=" ,جل ضع)ف ال Cعتمد"S  M,ساMN "جد"& ,"&Cة حيتوW سندها على إتضع)ف &لرجاN، ف
"Cترå &لر"&Cاh  عل)ها =" CقللوM من شأ�ا، بل جند &لبعض Cعتمد على كال3 &لنجاشي مثالً

  !!!&لصح)حة عن &ملعصومني 

، بل =صالً سندها Cعلمو& =Mعلماء &لرجاN من M"z  =قو&NلوC Mقب =�م"&لعج)ب 
  !يف مد3j "= ù &لرجاN  على &ملسند &لصح)ح من ,"&Cاh &ملعصومني  =ح)اناً"Cرجحو�ا 

تكوM عن ,=W "&جتهاz "حدÇ علماء  =S Mمافالتوث)قاh "&لتضع)فاh &لرجال)ة ال ختلو 
Nما ،&لرجاS" M= منقولة هلم Mال .تكو&" W=عل)ه "&لر zال خال� يف عد3 &العتما zجتها

  .بعد &الطالä على خطأهم &لكثري يف jلك "خصوصاً

من حيسب ع="  &لب)ت  =هلعن  CكوM منقوالً =S Mما&ملنقوN هلم فهو ال خلو  "=ما
 &لب)ت  =هل"&ملنقوN عن غري  .)ت &لب =هلعن غري  CكوM منقوالً =S" Mما ،عل)هم 

&لتعدCل، ""منهجهم يف &جلرù  &ألقو&Nجهلنا سلسلة &لر"&a هلذ-  jS& ل)س حجة عل)نا "خصوصاً
نعر� &لناقل هلما عن =M=  W&لنجاشي =" &لطوسي "البد  ه&لذC Wنقل عن نعر� مثالً =Mفالبد 

&ألئمة =" ,"&a &حلدCث مث نرá  ألصحاoشخص نقل هذ& &لكال3 "هكذ& حىت نصل Sىل &ملعاشر 
  ماj& ؟ =3و منهجه يف jلك هل هو &لظن "&الجتهاz "&حلدÇ نه "ثقهم =" ضعفهم "ما ه=ك)ف 

نعر� سلسلة &لسند كاملة  =Mالبد  Cضاًأف &لب)ت  =هل&ملنقوN لعلماء &لرجاN عن  "=ما
 "Sال، &إللز&3"ال على جمهوN "ال على مضعف، "هذ& من باS  o,ساMN ال حتتوW على ="

  !&لر"&Cاh "ترå &لتدق)ق يف حاN &لتوث)قاh "&لتضع)فاh &ملنقولة ؟؟ =سان)دفلماj& &لتدق)ق يف 

 Nحلا&"M= ًخصوصا" Nال سند هلا  كتب &لرجا ،Wلنجاشي "&لطوسي "&بن &لغضائر& oكتا
ما &شتهر من  Sال، &للهم =بد&ً&لنقد &لعلمي  =ما3ال تصمد  =قو&Nما ند,، "كلها  Sال"ال طرCق 

M وهم معر"فبل  ،الء ال &ختصاì لكتب &لرجاN يف ب)اM حاهلم&لرجاN بالوثاقة =" &لضعف "هؤ
  .&حلاN من خالN &لر"&Cاh "ما &شتهر من &لسريa "&لتا,Cخ

بن حممد بن سع)د  ألمحد&لش)خ &لطوسي هو كتاo &لرجاN  كرب معتمد هلم "خصوصاً="
، !من ثقاa &إلما3 &لصاp  !zال� =,بعةنه مجع Sبن عقدa &لزCدW &جلا,"Wz، "&لذW ق)ل 
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" aبن عقد&"Sموثق Mكا Mًضاً"لكن توث)قه  اC=  ،Nق &لرجاCلك  =ضفعن طرj ىلS= WدCé نه
j على" Wz",كما نص &لش)خ &لطوسي، "&ألجا hال نعر� سند  =نناهم من هذ& لك ما

د- =" هل ,جاN سن ،ال =3"طرCق &بن عقدa يف هذ- &لتوث)قاh =" &لتضع)فاh "هل عند- سند 
 aال ؟ =3ثقا!  

 !zإلما3 &لصا& Wل)س من معاصر aبن عقد& Mفإ!  Mصحابه، فإ= Wال من معاصر"
 !zتويف عا3  !&إلما3 &لصاQî٤  3لد عا" a٤]هـ !، "&بن عقدó  هـ ! على ما نص

 !zإلما3 &لصا& aبني "فا MS W= ،عل)ه &لش)خ &لطوسي!  aبن عقد& azسنة، فهو غري  ٦٥""ال
نه نقل تلك &لتوث)قاh عن غري-، "على jلك البد لنا =M نعر� =معاصر له "ال ألصحابه فالبد 

 Nعل)ها "&لقو z3 ال حىت ميكن &العتما= aهل هم ثقا" hيف نقل تلك &لتوث)قا aسند &بن عقد
  .- حسب قو&عد &لقو3  -حبج)تها 

كتب &بن عقدa مل Cنص على توث)قه يف ,جاN &لطوسي ="  M طرCق &لش)خ &لطوسي SىلSبل 
هي كونه من  من &عتمد عل)ه،حجة ، ")محد بن حممد بن موسى &ألهو&Wé=(&لنجاشي، "هو 
يف ترمجة &بن "=ما &لنجاشي فلم Cعني طرCقه Sىل كتب &بن عقدa عندما عدzها  .مشاCخ &لنجاشي

، ...)عنه حدثنا ممن "غريهم =صحابنا jكرها &ليت &لكتب هذ-: (... عقدa، بل &كتفى بقوله
 Nحا W= من &لعامة "منهم من &لش)عة، "على Nىل &لكتب منهم ,جاS قهCطر Mح كالمه بأCصر"
حنتاü تسم)ة هؤالء &لو&سطة "كذلك "ثاقتهم، مث &لنظر يف توث)قهم "ك)ف)ته، مث ال بد من معرفة 

قاh "&لتضع)فاh &ليت ="zعها يف كتبه &لرجاN &لذCن &عتمد عل)هم &بن عقدa يف نقل &لتوث)
 M"z &ثباته&لرجال)ة، "هذS zخر° &لقتا.  

 هي نعم &حلدCث j" شجوM ",مبا Cصد3 به &لكثري، "لكن هذ- هي &حلق)قة &ملرa، هذ-
&Çحلق)قة &ليت خف)ت على عامة &لناNفقط على كتب &لرجا zباالعتما Mفهم ،، "هؤالء &ملتشدقو 
 =CدCهمنه حجة "zل)ل، فل)ستقبلو& ما كسبت Sتهم "هم حيسبوM متسكو& مبقتلهم "فض)ح قد

  .سهم يف &لتر&o""تدÉ, Ç =فو&ههم "تكم� =لسنتهم"لتعقد 
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 áصغر" áعمهم كربé قد فند" -  M"عربC كما -  W=S" ملسألة مبفهومها& M= صلها غري
كحجة يف ، "ال هي مبصد&قها قابلة لالعتماz عل)ها "&عتبا,ها &لب)ت  =هلمو&فقة ملنهج 

  .قبوN &لر"&Cاz, "= hها ملا ب)نته pنفاً

  :األمر الرابع
فال ميكن حصر توث)ق =" تضع)ف &لرجاN فقط  -"لن نترتN  - "حىت لو ترتلنا عما تقد3 

مل Cذكر"& كل  أل�م ؛بكتب &لرجاN كرجاN &لنجاشي ",جاN &لطوسي يف ,جاله "فهرسته
Nذكر"& حىت عشر &لرجاC بل ,مبا مل a&"لر&.  

 äلنجاشي موضو& Nجا, oفكتاoلكتب  ألصحا&Nألصو&" Nمن &لرجا،  Nحا Mلب)ا W=
&ملؤلفني فقط، "مع jلك فالنجاشي نفسه &عتر� يف مقدمة كتابه &نه حىت &ملؤلفني مل  "=مساء

  :م)ع &لكتب &حملتوCة على jلك، "هذ& نص كالمهجبحيط جبم)عهم "ال 

من  -=طاN &هللا بقاء- "=z&3 توف)قه  - رCف ، فإين "قفت على ما jكر- &لس)د &لش=ما بعد(
م له بالناÇ "ال "قف "هذ& قوN من ال عل. تع)ري قو3 من خمالف)نا =نه ال سلف لكم "ال مصنف

، "ال مناéهلم "تا,Cخ =خبا, =هل &لعلم، "ال لقي =حد&ً ف)عر� منه ، "ال عر�على =خبا,هم
  .حجة عل)نا ملن مل Cعلم "ال عر�

، "Sمنا jكرj hلك  =بلغ غاCته، لعد3 =كثر &لكتب، "مل&ستطعته"قد مجعت من jلك ما 
  .)Q() عذ,&ً Sىل من "قع Sل)ه كتاo مل =jكر-

تعد&z &ملؤلفني من كتابه هو  &ألساÇ&لرجل غرضه  =M"&ملالحظ من كال3 &لنجاشي 
"ل)س ل)كوM حجة يف قبوN  ، للرz على تع)ري =بناء &لعامة "=مثاهلم،كتوث)ق تا,خيي "=حو&هلم

  .&لباطل من بني CدCه "ال من خلفه Cأت)ه&لر"&Cاz," hها ال 

 áذكر سوC لذلك جند- مل")Q[٦ó ( قل)ل zباً، "هو عدCتقر hملؤلفا& oمن =صحا ٍ"&,
  .من عدz &لرجاN "&لر"&a س)أيتنسبة Sىل ما  جد&ً جد&ً
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 ر &ملؤلفني من &لرجاN،موضوä لذك =Cضاًكتاo &لفهرست للش)خ &لطوسي فهو  "=ما
  :"هذ& كالمه &عتر� بأنه مل حيط بكل &ملؤلفني "=Cضاً

ين ملا ,=Cت مجاعة من ش)و§ طائفتنا من =صحاo &حلدCث عملو& فهرست إ=ما بعد، ف(
&ستوىف jلك "ال  كتب =صحابنا "ما صنفو- من &لتصان)ف ",""- من &ألصوN، "مل =جد =حد&ً

=C Mذكر ما &ختص بر"&Cته "=حاطت به خز&نته من  jكر =كثر-، بل كل منهم كاM غرضه
&لكتب، "مل Cتعرú =حد منهم باست)فاء مج)عه Sال ما قصد- =بو &حلسني =محد بن &حلسني بن 

، فإنه عمل كتابني، =حدمها jكر ف)ه &ملصنفاh، "&آلخر jكر ف)ه &ألصوN، ),محه &هللا(عب)د &هللا 
 =M هذCن &لكتابني مل Cنسخهما =حد من "&ستوفامها على مبلغ ما "جد- "قد, عل)ه، غري

هذCن &لكتابني "غريمها من  Sهالå، "عمد بعض ",ثته Sىل ),محه &هللا(=صحابنا "&ختر3 هو 
هذ& &لكتاS  ،oمتا3فإj& سهل &هللا تعاىل : Sىل قوله....... على ما حكي بعضهم عنه  - &لكتب 

 Nعر� به قد, صاحل من &لرجاC" ،Nطلع على =كثر ما عمل من &لتصان)ف "&ألصوC فإنه
M تصان)ف =صحابنا "=صوهلم ال تكاz إjلك Sىل pخر-، ف &ستويف =ينضمن ="مل . "طر&ئقهم

&جلهد يف jلك، "&الستقصاء  تضبط النتشا, =صحابنا يف &لبلد&M "=قاصي &أل,ú، غري =M علي�
  .)Q(...) قد, عل)ه "Cبلغه "سعي ""جدW ف)ما =

، "=ك)د تقرCباً =" مصنفاً مؤلفاً) ]óQ("كتاo &لفهرست مل Cذكر ف)ه &لش)خ &لطوسي Sال 
  .=كثرهم MS مل نقل كلهم هم ما jكرهم &لنجاشي يف ,جاله

 -حسب ترق)م &لكتاó ( ٍ"&, -  o]٦٤("=ما كتاo ,جاN &لطوسي فلم Cذكر ف)ه غري 
 &ألمساءمل CتعرS úىل توث)قهم =" تضع)فهم بل &قتصر على jكر  =كثرهم"كثري منهم بل 

فقط
)[(.  

                                                            
 .1D! % DD: 'لشيخ 'لطوسي %'لفهرست  -!
بل من يطلع على 9جا/ 'لشيخ 'لطوسي يعرm nنه عباh9 عن 0تاf طبقاi للر+'h ال 0تاf جرe +تعديلV فقد +صل  -2

+'لذين يستفاq توثيقهم +مدحهم  -مع 'لمكرKJ!J ( -  9( +'ألئمة  ترقيم عدq 'لذ= m '++9+ صاحبو' 'لرسو/ 
V +'لذين 0zر+' باالسم فقط m+ مع ما ال يyبين شيئاw من حالهم في - مع 'لمكرm)D!2 (-  9+ ضعفهم في 'لنقل uم فقط 

فأ= فائدh تبقى لهذ' 'لكتاm . f= 0ل uذ' 'لعدq في حكم مجهولي 'لحا/) K{EC('لر+'ية من حيث 'العتماq +عدمه uم 
0m Ämثر m+ 0ل 'لذ= يستفاq توثيقهم m+ ضعفهم في uذ' 'لكتاf تجدuم قد 0zر+' في 0تاf 'لفهرست  +خصوصا {z' عرفنا

في معرفة طبقاi  ه'للهم {ال Äm يستفاq من... +جوqه 0عدمه ) 9جا/ 'لطوسي(فيكوÄ 0تاm .. f+ في 9جا/ 'لنجاشي 
  !'لرجا/ 
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=" &لذCن &لتقو& به ="  &لرسوN  =صحاM= oعلمنا  jS& خصوصاً "هذ& عدz قل)ل جد&ً
&لرسوMS  Nفقد ق)ل  مضاعفة، =ضعافاًنقلو& عنه CزCد على جمموä ما jكر- &لش)خ &لطوسي 

، )](، "ق)ل =�م كلهم ,=á &لنيب "مسعه ","á عنه)Q( صحاب)اً) ôôô,QQ٤(عن  تويف حممد 
 =Mمن حضر ب)عة &لغدCر مئة =لف =" CزCد"M، "قد jكر &لش)خ جعفر &لسبحاين  MS"قد ق)ل 

"&ملسجل من =مسائهم ال Cتجا"é عن مخسة : (ح)ث قاôôô (N,Q٥(تقرCباً  =مسائهم&ملسجل من 
، "على =W )٤()Q٥٦٥: (هم ر� من &لر"&a عنه MS &لذW ع� ، "ق)ل)c()عشر =لف صحايب

إلمكاM "جوz من صحب &لرسوôôô ( N,QQ٤(من &لـ ) ٥ô,ôôô(حاN فلو ترتلنا "طرحنا 
قل)الً "مل Cتمكن من &لر"&Cة عنه =" لوجوz &ألطفاN "&لنساء مثالً من &لذCن ل)س =هالً  

äبقى من &�مو(ة، فC&"للر) :٦٤,ôôô.(  

إلمكاM "جوz من ال Cلتفت Sل)هم لبعدهم ) ôôô,٦٤(من &لباقي ) ôôô,c٤(طرحنا "لو 
=" أل�م ,""& حدCثاً =" حدCثني فقط =" غري jلك، فأCضاً Cبقى لدCنا  عن &لرسوN حممد 

)cô,ôôô( حممد Nعن &لرسو á", من zعد MS هم  ، "لو ترتلنا جدالً "قلنا) :c,ôôô (
,&"ٍ تقرCباً، ) ٤٦î(ء ؟ فالش)خ &لطوسي مل Cذكر يف ,جاله غري ال غري، فأCن هي ترمجة هؤال

  !!!!! من =صحاo &لرسوN حممد 

"هنا Cد! جرÇ &إلنذ&, بقوa "خصوصاً jS& الحظنا =M &حد &ملتأخرCن "هو &حملقق &خلوئي 
 ,جالً من &لر"&a عن &لرسوN حممد ) öô٦,Q٥(=حصى يف كتابه معجم ,جاN &حلدCث 

، ب)نما جند =M -حسب ترق)م &لكتاo  -  "من مل Cر" عنهم  اً "عن &ألئمة مج)ع
 aغري &لثقا" aر" عنهم "&لثقاC عن &ألئمة =3 من مل á", لش)خ &لطوسي سو&ء من& Nجا, äجممو
                                                                                                                                                                                   

  :كتملةV 0ما ينقل 'لشيخ جعفر 'لسبحاني+لذلك نجد بعض 'لعلماÉ صرe بأنه 0اÄ عباh9 عن مذ0ر'i غير م
{Ä 0تاf 'لرجا/ للشيخ 0انت مذ0ر'i له +لم يتوفق إل0مالهV +ألجل zلك نرá : "+0اÄ سيدنا 'لمحقق 'لبر+جرq= يقو/(

mنه يذ0ر عدm hسماÉ +ال يذ0ر في حقهم شيئاw من 'لوثاقة +'لضعف +ال 'لكتاf +'لر+'يةV بل يعدuم من mصحاf 'لرسو/ 
  .J}1 :0لياi في علم 'لرجا/") فقط+'ألئمة 

+صو/ 'ألخيا9 {لى  BD 1D3V :'لصر'å 'لمستقيم لعلي بن يونس 'لعاملي: 9'جع على سبيل 'لمثا/ ال 'لحصر -!
'لرعاية في علم 'لد9'ية  1DG!V :نهاية 'لد9'ية للسيد حسن 'لصدm: 1!{2V 9صو/ 'ألخبا9 لو'لد 'لبهائي 'لعاملي

 !m: BعياÄ 'لشيعة للسيد محسن 'ألمين EJV!1 :'لخاقاني للشيخ علي 'لخاقاني 9جا/ 1DGKV :للشهيد 'لثاني
1!!D.  
2-  f09بت 'لسفينة(9'جع 0تا+ (iخليفا Ä'+1 :لمر!{E.  
D- i1 :9سائل +مقاالGE!.  
G-  f09بت 'لسفينة(9'جع 0تا+ (iخليفا Ä'+1 :لمر!{!.  
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تقرCباً، فلو طرحنا جمموä ,جاN &لطوسي من جمموä معجم &خلوئي CكوM &لناتج ) ó]٦,٤(هم 
  :كاآليت

Q٥öô٦٤_  ٦[ó  =ó[öö  ٍ"&, ال" ùنص عل)هم &لش)خ &لطوسي يف ,جاله ال جبرC مل
الحتماN "جوôôô ( ٍ"&, z]("لو =,zنا =M نترتN "�د, من &لناتج !!  تعدCل "ال باالسم =صالً

,&"ٍ مل Cذكرهم &لش)خ &لطوسي يف ,جاله ) ö[öö(فأCضاً Cبقى &ملكر, يف ,جاN &خلوئي، 
  !!!=صالً

"jكر كثري&ً من &لر"&a &لذCن  =Cضاً، وئي "غري-بل هناå من &ستد,å على معجم ,جاN &خل
  !! مل Cذكرهم &حملقق &خلوئي

 NقوC Wz"لشاهر& Wéفهذ& هو &لش)خ علي &لنماS ضخماً من ً&zعل)هم عد å,نه &ستد
  :&لرجاj" Nكر عدz بعض &ألمساء، منها

Q- م(بر&هS : å,ستد&)[îذكر"-) ٦C جالً مل,.  

  .,جالً مل Cذكر"-) î٤ô(&ستد,å : =محد -]

c- حممد : å,ستد&)Qcöô (-"ذكرC جالً مل,.  

  .,جالً مل Cذكر"-) ٦]٤(&ستد,å : حسن -٤

  .,جالً مل Cذكر"-) cc٤(&ستد,å : حسني -٥

Wéخ علي &لنما(لش& Nهكذ& يف سائر &ألمساء : مث قا")Q(.  

بني عدz ,جاN &لطوسي "معجم "لو =ضفنا ما &ستد,كه &لش)خ علي &لنماS Wéىل &لفر! 
 Wéما &ستد,كه &لنما M= úجد&ً، فلنفر Nلناتج مهو& M(&خلوئي ف)كوöôôô ( ر=علىC؛قل تقد 

,جالً فما بالك يف باقي &ألمساء ؟ ف)كوM ) ٥٦]c(نه &ستد,å يف مخسة =مساء فقط =ألنه jكر 
  :&لناتج كاآليت

                                                            
 .}B! 1: 9'جع مستد09اi علم 9جا/ 'لحديث -!
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ö[öö  +öôôô  =Q٤,[öö خ(لش& Nذكر"& يف ,جاC لطوسي  ,&"ٍ مل&) محه &هللا,
  )!!!تعاىل

هالة كل هؤالء &لر"&a =" "طبعاً هذ& ,قم ضخم جد&ً، من &�اéفة &ليت ال تغتفر =C MقاN جب
  !!، فما jنبهم MS نساهم &لش)خ &لطوسي =" مل حيط �م خرب&ً ؟؟بضعفهم "عد3 &العتماz عل)هم

علماء &لرجاN مل  M=: SM ترC&", zا�م حبجة "&N ب)ته  "ما jنب &لرسوN حممد 
  !!!Cذكر"& ,"&a &حلدCث ؟؟

"لذلك جلأ كثري من &ملتأخرCن Sىل عمل مستد,كاh لرجاN &حلدCث "توث)ق ما &ستطاعو& 
�C ن ملCليت توث)قه من &لذ& h&دCنص عل)هم بشيء، "منهم من &ستخد3 كثري&ً من &لقر&ئن "&ملؤ

  .تثبت "ثاقة &لر"&a &لذCن مل Cنص &ملتقدموM على "ثاقتهم

 !zإلما3 &لصا& oبوثاقة كل =صحا Nال من ثبت ضعفه،  !فمثالً منهم من ,جح =" قاS
,جالً من =صحاo &إلما٤ôôô ( 3(مستندCن بذلك Sىل تصرCح مجع من &لعلماء بوثاقة 

!zلصا&!.  

"على =W حاN فحىت لو &قتصرنا على عدz &لر"&a &لذCن jكرهم &حملقق &خلوئي يف معجم 
، "jS& =ضفنا هلم ما &ستد,كه &لش)خ علي &لنماWé &لشاهر"Wz )Q٥öô٦(,جاN &حلدCث "هم 

,&"ٍ، ف)كوM جمموä &لر"&öôôô ( a(قل تقدCر =يف مستد,كاh علم ,جاN &حلدCث "هم على 
)[[öô٦ (نz,= د, من هذ& &لرقم ,&"ٍ، "لو� M= ا)[öô٦ ( åملكر, =" &ملشتر& zجو" Nالحتما

) ٦ó]Q(,&"ٍ، jكر منهم &لنجاشي يف ,جاله ) ô,ôôô](=" &لسهو =" ما شابه، ف)بقى &لناتج 
"هو عدz مهوN !!! ,&"ٍ مل Cذكرهم &لنجاشي يف ,جاله ) Qî,öcQ(,&"ٍ، ف)كوM &لفر! هو 

ال Cعتمد على ,&" مل Cوثقه &لنجاشي =" &لطوسي =" جد&ً، فك)ف ميكن ألحد =C MقوN بأنه 
  !!! =مثاهلما ؟؟

فعلى =على &لتقاCzر نقوMS N &لش)خ &لطوسي "&لش)خ &لنجاشي ترمجو& لثلث &لر"&a، فما 
  !!؟.. =" .. jنب &لثلثني &لباقني &لذCن مل حي)طا �م =" نسوهم =" 
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&لر"&a بأ�م ضعفاء =" ال Cعتمد "ال ميكن ألحد ميتلك a,j من &لو,M= ä حيكم على pال� 
  .M &لش)خ &لطوسي "&لنجاشي مل Cنصا على "ثاقتهمأل ؛على ,"&Cا�م

 !zعن &إلما3 &لصا a&"فهل نضع  !فهم عمد�م يف توث)ق &لر ،aبن عقد& Nهو ,جا
,قابنا ب)د &بن عقدa &لزCدW &جلا,"Wz حب)ث من حيكم بوثاقته نعترب- ثقة "من مل Cوثقه نعترب- 

  !!!؟؟؟ اً=" ضع)ف الًجمهو

M &بن عقدa "ثقهم عن طرCق حدسه "&جتهاz- =3 عن طرCق &لنقل ؟ "jS& =مث ال ند,W هل 
áفهي &لطامة &لكرب -zق &جتهاCعن طر Mكا، "S -قه "سندCق &لنقل فما هو طرCعن طر Mكا M

  !!Sىل jلك ؟؟

 حىتم "على =W حاN فكتاo ,جاN &لنجاشي ال ميكن =C Mفي بالغرú فهو مل Cترج
Nذكر لنصف عشر &لرجاC بأنه ùبل &لرجل صر ،oفقط "&عتر� بأنه مل حيط &لكتب  =صحا

به Sىل ما مل  =حا°&لش)خ &لطوسي بالرجاN "&لر"&a "نسبة ما  Sحاطة، "كذلك عد3 �م مج)عاً
  !!!كما تقد3 ب)انه  حيط به ضئ)لة جد&ً

  :األمر اخلامس
من &لعلماء  "=مثاهلمامع كل &حتر&مي "تقدCرW "فخرW بالش)خ &لطوسي "&لنجاشي 

Cصد, منهم &خلطأ "&الشتبا- "&لوهم  =Mمعصومني، "ممكن  &"لكن هم ل)سو&لعاملني &ملخلصني، 
 Mلسهو "&لنس)ا&" ... é"لتجا& "= Wعين &لتعدC كثري من =بد&ً&خل، "&لنقد &لعلمي ال N"قد تنا" ،

، فالنقد &لعلمي مشر"ä بل "&جب =صحا�ا "&&لكبا, كتب &لرجاN بالنقد "كذلك نقد&لعلماء 
  .N حممد pكاC Mتعلق بالدفاä عن &لدCن "سنة حممد " jS& "خصوصاً

حد = Sل)ك، "Sىل &لش)خ &لطوسي جند &حملقق &خلوئي نسب &لسهو بل "كثرa &خلطأ فمثالً
  يف =صحاo &ملعصومني &لش)خ jكر &مساً "قد &تفق يف غري مو,M= z( :مو&ضع كال3 &خلوئي

"يف هذ& مجع بني &ملتناقضني، jS ك)ف ميكن =C MكوM شخص . "jكر- يف من مل Cر" عنهم =Cضاً
"قد . ","á عنه، "مع jلك Cد,ü يف من مل Cر" عنهم  "&حد =å,z =حد &ملعصومني 

: قاN &حملقق &خلوئي =S Mىل......  :منها Sىل حمصل يءjكر يف توج)ه jلك "جو- ال Cرجع ش
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=j Mلك قد صد, من &لش)خ ألجل &لغفلة "&لنس)اM، فعندما jكر شخصا يف : "&لتوج)ه &لصح)ح
، "Sنه ,"á عنهم بال غفل عن jكر- يف =صحاo &ملعصومني  من مل Cر" عنهم 

 "&سطة، فإM &لش)خ لكثرa &شتغاله بالتأل)ف "&لتد,Cس كاC Mكثر عل)ه &خلطأ، فقد Cذكر شخصاً
  .)Q(.....)يف فهرسته مرتني "&حد&ً يف باo "&حد مرتني، =" Cترجم شخصاً "&حد&ً

aكثري z,&حملقق &خلوئي يف مو& ùعلى علماء &لرجل منها  "كذلك صر zبالرz"z,  على
"مع : (jكر عدC&", aاh صح)حة يف مدحه قاM= Nيف ترمجة &ملعلى بن خن)س، فبعد : &لنجاشي

، "لعل منشأ تضع)فه &لنجاشي، "MS كاM هو خرCت هذ- &لصناعةjلك كله ال Cعتىن بتضع)ف 
، "علماء &لعامة هو ما &شتهر من نسبة &لغلو Sل)ه، "قد نسب jلك Sل)ه &لغالa )قدÇ &هللا نفسه(

  ).، "&هللا &لعامل!&لذCن CرCد"M &الzé,&ء بأصحاo =يب عبد &هللا 

تقد3 من &لر"&Cاh &لد&لة على مبا : (... قاjS Nيف ترمجة جابر بن CزCد &جلعفي، : "منها
كما CؤCد jلك ما ,"&- . جاللته "مدحه، "=نه كاM عند- من =سر&, =هل &لب)ت سال3 &هللا عل)هم

من =M &لصاz! : ]، من &جلزء Qc، من &لباo ٤&لصفا,، يف بصائر &لد,جاh، يف &حلدCث 
! ú,أل&" h&"لسما& hملكو -&,=.  

& MS عنهمث z,وC كر =نه قل ماj يءش لنجاشي  Mب، فإCحلر&3، "هذ& منه غر&" Nيف &حلال
  ). .....، ,"&ها &ملشاCخ &Cاh عنه يف &لكتب &أل,بعة كثريa&لر"

من كتب يف علم  =فضلبعد عني، فهذ& &لنجاشي "هو Cعد  =ثر&ً"بعد jلك فال تطلب 
بل خيالف حىت &لر"&Cاh  &لرجاN، خيالف يف كالمه عشر&h &لر"&Cاh عن &ألئمة 

  !!! &لقاC" "Nعتمد على ,=Cه "حدسه =" على &لق)ل &لصح)حة سند&ً

بعض كبا, &لعلماء عن كتب &لرجاN "عن حصر قبوN &لر"&Cاh مبا  =قو&jNكر ="ف)ما Cلي 
Nثق ,جاهلا يف كتب &لرجا":  

فمن &لذCن صرحو& "بكل "ضوù بعد3 &العتماz على &لكتب &لرجال)ة هو &حملقق 
)](&هلمد&ين

Nعد&لة ,"&�ا على سب)ل  (... :، ح)ث قا hثباS ة ميكنناC&", وجدC zكاC فال
                                                            

 .B! 1JC % JJ: معجم 9جا/ 'لحديث -!
2-  éب n+و 'لمعرu)لمتوفي سنة ) آقا 9ضا 'لهمد'ني'+!D22 لمحققين' Éو من 0با9 'لعلماu+ Vè éu.  
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&لتحق)ق، لوال &لبناء على &ملساحمة يف طرCقها، "&لعمل بظنوM غري ثابتة &حلج)ة، بل &ملد&, على 
كو�ا "ثاقة &لر&"W =" &لوثو! بصد", &لر"&Cة "MS كاM بو&سطة &لقر&ئن &خلا,ج)ة &ليت عمد�ا 

مد"نة يف &لكتب &أل,بعة، =" مأخوaj من &ألصوN &ملعتربa، مع &عتناء &ألصحاo �ا، "عد3 
"ألجل ما تقدمت &إلشا,S aل)ه جرh سرييت على ترå &لفحص عن حاN ... =عر&ضهم عنها 

&لرجاN، "&الكتفاء يف توص)ف &لر"&Cة بالصحة كو�ا موصوفة �ا يف =لسنة مشاخينا &ملتقدمني 
  . )Q( ...)تفحصو& عن حاهلم &لذCن 

نه Cقصد توث)ق "تضع)ف S) "&لعمل بظنوM غري ثابتة &حلج)ة: (فال خيفى =M ظاهر قوله
علماء &لرجاN للر"&a، فهي ال تف)د سوá ظنوM ال تسمن "ال تغين من جوS äال ما ند, كما 

  .تقدمت &إلشا,S aل)ه

"&العتماz على علماء &لرجاN،  "من &لذCن ,فضو& منهج &لقائلني بترC&", åة كل من ضعفه
  :صاحب كتاo &لشر&ئع، ح)ث قاN) ,محه &هللا تعاىل(هو &حملقق &حللي  صح)ح &لسند ال غري

يف &لعمل خبرب &لو&حد حىت &نقاS &"zىل كل خرب "ما فطنو& Sىل ما حتته  )]( =فر° &حلشوCة(
"قوN &لصاz! " ّعلي ستكثر بعدM )لقالة: "من &لتناقض، فإM من مجلة &ألخبا, قوN &لنيب 

"&قتصر بعض عن هذ& &إلفر&° فقاN كل سل)م " 2* لكل nجل منا nجالً "كذf عل6ه: "!
"ما علم =M &لكاoj قد Cصد!، "ما تنبه =j Mلك طعن يف علماء &لش)عة "قدù . &لسند Cعمل به

 ،Nعمل خبرب &لعدC كما ù"عمل خبرب &�رC ال "هوS ال مصنف jS ،ىل ..... يف &ملذهبSNقا M= :
"&لتوسط =صوo، فما قبله &ألصحاz "= oلت &لقر&ئن  "كل هذ- &ألقو&N منحرفة عن &لسنن

  . )c( ...) على صحته عمل به، "ما =عرú &ألصحاo عنه =" شذ "جب Sطر&حه

هو "صف من ال جيوM"é &العتماz على من جرحه ) ,محه &هللا("صرCح كال3 &حملقق &حللي 
M قوهلم هذ& هو طعن بعلماء &ملذهب بل Sعن &لسنن، " =هل &لرجاN، "صفهم باالحنر&�

                                                            
  .m: 1!{Jصو/ 'لحديث للفضلي EV!!1 :قو'عد 'لحديث B2 è! 1!2V :مصباe 'لفقيه للمحقق 'لهمد'ني -!
'لحشوية uم من نسب {ليهم mنهم يأخذ+Ä بكل حديث بغض 'لنظر عن m= شيVÉ +ال يخفى 'نه قد 9+= عن umل  -2

 .شر+å في 'العتماq على 'ألحاqيث 'لبيت 
D- لمعتبر للمحقق 'لحلي': B! 12J.  



 7ã.......................................................... ا1تصاراâ للوصية

 
 

باملذهب نفسه، "&ختا, &لتوسط "هو ما عملت به &ألصحاz" oلت &لقر&ئن على صحته عمل 
  .&خل... به 

نه CستفاMS"= z مل Cصرù يف كالمه هذ& بضعف علم &لرجاS Nال ) ,محه &هللا("&حملقق &حللي 
بوN &لر"&Cة من عدمه، حب)ث من "ثقه علماء &لرجاN منه عد3 &العتماz على علم &لرجاN يف ق

Cؤخذ بر"&Cته "من ضعفو- ال Cؤخذ بر"&Cته، بل جعل &العتماz على عمل &ألصحاo "&لقر&ئن، 
عل)ه &ملعوN يف قبوN &لر"&Cة عموM بأM علم &لرجاN هو &ملرجع ""هذ& حبد j&ته ,z على من Cز

  .-من عدمه، لتكفله ب)اM من تقبل ,"&Cته من غري

يف خصوC&", ìاh كتاo ) ,محه &هللا( )Q( بل Cستفاj zلك حىت من كال3 &حملقق &لنائ)ين
N(&لكايف، ح)ث قا :üألعر& aéلكايف حرفة &لعاجز "عكا& hاC&", ملناقشة يف سند& MS( )[( .  

Nلكايف جمر"حني يف كتب &لرجا& Nيف حني جتد كثري&ً من ,جا )c(بل ، ùبعض &لعلماء صر 
 Mف بأ(ن  -&لضعCث &لكايف  - على منهج &ملتأخرCzمن =حا)ó٤î٥ ( äمن جممو)Q٦Qóó  "=

Q٦Q[Q (ًثاC٥("&لصح)ح فقط  ،حدôö[ (ضع)ف" Wثاً، "&لباقي بني حسن "موثق "قوCحد!  

                                                            
 .+uو من mشهر علماÉ 'ألصو/ -!
  .!B! 13 :معجم 9جا/ 'لحديث -2
D-  من 'لرجا/ 'لذين 'عتمد wو فمثالu Vفي 0تبه è+بو(عليهم 'لشيخ 'لكليني في 'لكافي +0ذلك 'لشيخ 'لصدm  =لبختر'

+uذ' 'لرجل 0اÄ قاضياw لهاÄ+9 'لرشيد +منصو1 على 0ذبه من قبل 'لنجاشي +'لطوسي +'لعالمة ) +uب بن +uب
  . +9غم zلك 'عتمد عليه m+ثق 'لعلماÉ في m+ثق 'لكتب .+غيرuم +له u'+qي
+uب بن +uب بن عبد 'هللا بن <معة بن 'ألسوq بن 'لمطلب بن mسد بن : (KK!!برقم  GDEه 1قا/ 'لنجاشي في 9جال
  ).V +له mحاqيث مع 'لرشيد في 'لكذVf +0اÄ 0ذ'باá+9!w عن mبي عبد 'هللا . عبد 'لعزm áبو 'لبختر=

uبu+ Vب بن +uبm Vبو 'لبختر=V عامي 'لمذ: (CCJبرقم  2K{ % 2KC+قا/ 'لشيخ 'لطوسي في 'لفهرست 1
له 0تاm Vfخبرنا به جماعةV عن mبي جعفر بن بابويهV عن mبيه +محمد 'بن 'لحسنV عن 'لصفاV9 عن {بر'uيم . ضعيف

  ).+mخبرنا به جماعةV عن mبي 'لمفضلV عن 'بن بطةV عن mحمد بن mبي عبد 'هللا. بن uاشم +'لسند= بن محمدV عنه
  :بل نص 'لفضل بن شاÄ'z على 'نه 0mذf 'لبرية

0اm Äبو 'لبختر= من : قا/ mبو محمد 'لفضل بن شاm :Ä'zيضاw) بن محمد بن قتيبة(+قا/ علي : (عمر+ 'لكشيعن mبي 
  .B2 1KJC :'ختيا9 معرفة 'لرجا/) 0mذf 'لبرية

  :+0zmر 'آلÄ مو'q9 9+'يته في 'لكافي
) K 1!G! .Dباf 'لكفاB2 e n :'لكافي )1D2 .2 2باf صفة 'لعلم +فضله +فضل 'لعلماB! e É :'لكافي )!

باf <0اh ما/ 'لمملو8 +'لمكاتب  BD :'لكافي) G 12DG .G!باf 'لمؤمن +عالماته +صفاته B2 e :'لكافي
e Äلمجنو'+G 1KG2 .K (لكافي': BK e qفضل 'لجها fلكافي )}. 13 3با': BK É'ما يجب من 'القتد fباألئمة با  

 ..e!D 1CD .C( لكافي': BK e 9q'لنو' fبا!J 1DE3 .3( لكافي': B{ لمختلعة' hعد fبا ...e3 
1!GG .J( لكافي': B{ e 9q'لنو' f1 !!با!J{ .!E( لكافي': B{ e Éلعشا'+ É'لغد' f123 }باC .!! (
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، MjS فهو ال CرM= á كل من &لكايف &لنائ)ين jلك موجباً لرC&", zاh"مع jلك مل Cعترب 
  .=Cضاً Cعترب ,z&ً على من éعم jلكضعفه علماء &لرجاN ترC&", zته، "هذ& 

ح)ث ) ,محه &هللا("من &لذCن صرحو& بعد3 &العتماz على علم &لرجاN هو &حملقق &لبحر&ين 
Nنت خبري مبا بني مصنفي تلك &لكتب(...  :قا=" )Q(  منةéأل&" aألخبا, من &ملد& a&", بني"

&ملتطا"لة فك)ف &طلعو& على =حو&هلم &ملوجب للشهاaz بالعد&لة =" &لفسق ؟ "&الطالä على jلك 
 -بنقل ناقل =" شهرa =" قرCنة حاj "= Nلك كما هو معتمد مصنفي تلك &لكتب يف &لو&قع  - 

azسمى شهاC ال ." ،azلك "مسو- شهاj هم قد &عتمد"& على" ،azلك كا� يف &لشهاj M= هب
لكن ال بد يف &لعمل بالشهاaz من &لسماä من &لشاهد ال مبجرz نقله يف كتابه، فإنه ال Cكفي يف 
كونه شهاaz، هب =نا سلمنا &الكتفاء به يف jلك، فما &لفر! بني هذ& &لنقل يف هذ- &لكتب 

"=�ا مأخوaj عن صحة كتبهم  - &ألجالء &لذCن هم =ساطني &ملذهب  -"بني نقل ="لئك 
فلمخالفتهم =نفسهم ف)ما ) "=ما ثالثاً(؟ ف)عتمد عل)هم يف =حدمها M"z &آلخر  &لصاzقني 

قر,"- من jلك &الصطالù فحكمو& بصحة =حاCzث هي باصطالحهم ضع)فة كمر&س)ل &بن =يب 
  .عمري، "صفو&M بن حيىي، "غريمها

Cث مجلة من مشاCخ &إلجاaé مل "مثل =حاé .zعما منهم =M هؤالء ال CرسلوS Mال عن ثقة
ùال قد" ùمبد Nذكر"& يف كتب &لرجاC . مثل =محد بن حممد بن &حلسن بن &لول)د، "=محد بن

                                                                                                                                                                                   
 }باf 'لنو'BC e 9q :'لكافي )1K!G .!D 2باf 'لسمك B{ e :'لكافي )K 1G{{ .!2باf 'لخف B{ e :'لكافي
12{!.  

wيضاm+ è+9+'يته في من ال يحضره 'لفقيه للشيخ 'لصد q9'مو:  
من ال يحضره  )BD eD{C2 1!C3 .D :من ال يحضره 'لفقيه )BD eDK2G 1!G2 .2 :من ال يحضره 'لفقيه )!

 BD :من ال يحضره 'لفقيه )BD eDK2G 1!GD .K :من ال يحضره 'لفقيه )BD eDC!G 1!3J .G :'لفقيه
eD{C2 1!C3 .{( من ال يحضره 'لفقيه: BD eDC!G 1!3J .C( من ال يحضره 'لفقيه: B2 e!{D{ 1D{ .
من ال  )BD eDCKE  1!J3 .!E :من ال يحضره 'لفقيه )BD eDG!C 1!E! .J :من ال يحضره 'لفقيه )3

 :من ال يحضره 'لفقيه )BD eGEGC 12J! .!2 :من ال يحضره 'لفقيه -!!. BD  eDJGJ 12{G :يحضره 'لفقيه
BD eGE{E 12J{ .!D( B من ال يحضره 'لفقيهD eGKK3 1GK! .!G( B من ال يحضره 'لفقيهD eGCD 
1GJ! .!K( من ال يحضره 'لفقيه: BD  eKE2D 1DG .!{( من ال يحضره 'لفقيه: BG eKE{{ 1GJ .!C (

  .BG eKD3J 1!CE :من ال يحضره 'لفقيه )BG eKD{C 1!{2 .!3 :من ال يحضره 'لفقيه
{Äz فحتى 'لمحكو) عليه بالكذf ال يستلز) عد) 'العتماq على ما ير+يه ما q') مو'فقاw للضو'بط 'لتي +iq9 عن umل 

  .+قد 0zرi مصد'قاw +'حد'w +يوجد غيره 'لكثير 'لكثير..  'لبيت 
  .يقصد 0تب 'لرجا/ -!
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éعما . حممد بن حيىي &لعطا,، "&حلسني بن &حلسن بن =باM، "=يب &حلسني &بن =يب ج)د "=ضر&�م
  .منهم =M هؤالء مشاCخ &إلجاaé "هم مستغنوM عن &لتوث)ق

على فالضطر&o كالمهم يف &جلرù "&لتعدCل ) "=ما ,&بعاً(ك كثري Cظهر للمتتبع "=مثاj Nل
  .، فترá &لو&حد منهم خيالف نفسه فضالً عن غري-"جه ال Cقبل &جلمع "&لتأ"Cل

فهذ& Cقد3 &جلرù على &لتعدCل، "هذ& CقوN ال CقدS 3ال مع عدS 3مكاM &جلمع، "هذ& Cقد3 
فاخلائض يف &لفن جيز3 بصحة ما : "باجلملة. Cطالبه بالدل)ل&لنجاشي على &لش)خ، "هذ& Cناéعه "

Çف)ه "&اللتبا úكثر &النتقا Çعلى غري =سا Mع)نا-، "&لبناء من =صله ملا كاz&( )Q(.  

ال  "�Sامن ="ها3،  كتب &لطوسي &لرجال)ةبل قد صرù بعض &لعلماء بكثرa ما "قع يف 
Cف)د حىت شكاً، فقد نقل =بو &هلدá &لكلباسي صاحب مساء &ملقاN كال3 &لفاضل &خلاجوئي 

، يف ,سالته &ملعمولة يف &لكر، "كذ& يف ="&ئل )]( "=ما ما jكر- &لفاضل &خلاجوئي: (... قائالً
N بأحو&N &لرجاN، ال Cف)د ظناً "ال شكاً يف حا) =W &لش)خ &لطوسي(من =S Mخبا,- : (=,بع)نه

"يف pخر ) MS &لرجل، ثقة: (&ألحو&N، تعل)الً باضطر&o كلماته، ح)ث =نه CقوN يف موضعمن 
NقوC) :نه ضع)فS (zاCé سهل بن" Nكما يف سامل بن مكر3 &جلما (... )c(.  

                                                            
!- hلحد'ئق 'لناضر': B! 122 % 2D.  
موالنا {سماعيل 'لما<ند9'ني 'لسا0ن من محالm iصبهاÄ في : (ل 0ما يلي0zرi ترجمته في 0تاf تتميم آمل 'آلم -2
0اÄ من 'لعلماÉ 'لغائصين في 'ألغو'9 +'لمتعمقين في 'لعلو) باالسبا9 +'شتهر بالفضل +عرفه 0ل 0zي +غبيV " خاجو"

+0ثرh فضله +0اÄ من فرساÄ 'لكال) +من فحو/ umل 'لعلم . +ملك 'لتحقيق 'لكامل حتى 'عترn له 0ل فاضل <0ي
تز9= بالبحو9 'لز'خرh عند 'لهيجاÄ +'لتالطم +'لجبا/ 'لشاuقة +'ألطو'q 'لباzخة {z' قيست {لى علو فهمه 0انت عنده 

 ما{حكى عنه 'لثقاm iنه مر على 0تاf 'لشفاÉ ثالثين مرq . 0النقط +'لد9'9= 'لثاقبة {z' نسبت {لى نفوuz zنه 0أنها حبط
+mخبرني بعضهم mنه 0اÄ سقط من 0تاf 'لشفاÉ عنده è'9+m فكتبها من ظهر قبله . مطالعةبالقر'm hÉ+ بالتد9يس m+ بال

+بالجملة 'لكتب 'لمتد'+لة في 'لحكمة +'لكال) +'ألصو/ . حرفاm Ä+ حرn {الفلما عوô9 بكتاf صحيح ما شذ منه 
9حمه (+0اÄ . ير'q يuÉذ' لش {Äعجاf  يuÉذ' لش {Ä: 0انت عنده mسهل من نشر 'لجر'Vq حتى يمكن 'لناÄm ö يقولو'

مع zلك z' بسطة 0ثيرh في 'لفقه +'لتفسير +'لحديث مع 0ما/ 'لتحقيق فيهاV +بالجملة 0اÄ آية عظيمة من آياi 'هللا  )'هللا
لمن 0اÄ يحصل 'لعلم للدنيا  +0اz Ä' عباhq 0ثيرu>+ hاhq خطيرh معتزال عن 'لناö مبعضاw. +حجة بالغة من حجج 'هللا

+z' شدh عظيمة في تسديد 'لعقائد 'لحقة +تشديدuا +V  'zألئمة 'لهدá  'إلخال1+في نهاية  لنبي عامال بسنن '
تآليف 0ثيرh +حو'ú على 0تب 'لعلو)  )'هللا ه9حم(+له . ....... mمو9 'لدين مجر'uا +تأييدuا {جر'uÉمة جسيمة في 

في سنة  )9حمه 'هللا(توفي ". 'لزماÄ 'لموuو)'لرq على 'لعالمة 'لخو'نسا9= في "+'لذ= +صل {لينا منها 9سالة في 
!!CC (مل 'آلمل للشيخ عبد 'لنبي 'لقز+ينيm 1 :تتميم{C % {J.  

B قا/ آقا بز89 'لطهر'ني في 'لذ9يعة+!E 12EG  برقمKKD :Ä}  للخاجوئي)!KE (wتصنيفا.  
D-  /لمقا/ في علم 'لرجا' Éلكلباسي -سما' áبو 'لهدm: B! 1!KJV  بي 'لمعالي محمد بن محمد  - 'لرسائل 'لرجاليةm

 .!B2 1GE :'لكلباسي {بر'uيم
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&ملعايل &لكلباسي يف ,سائله &لرجال)ة كال3 جنل صاحب &ملعامل يف &لطعن يف  و"كذلك نقل =ب
Nتومههم يف &لرجا aكما =نه قد حكم : (... &لعالمة &حللي "&لش)خ &لطوسي من ح)ث كثر

ع له من &أل"ها3 يف بكثرa ما "ق ؛ تعل)الًل)ه بعد3 &عتبا, تصح)حاh &لعالمة&ملشا, Q( S( &لنجل
Nتوث)ق &لرجا .Nق &لش)خنعم :قا(يف توث Nشكل &حلاC ، )[( ًضاC= 3؛ ألنه كثري &أل"ها(... )c(.  

كلمة  "له =Cضاً&لش)خ علي &لنماWé يف &لدفاä عن &لكثري من &لر"&a "توث)قهم،  =بدä"قد 
Nح)ث قا ،äبة من هذ& &ملوضوCعند &لسلف صا, معلوماً عند : (مج)لة جد&ً قر Nفكم من جمهو

د &لسابق صا, قوCاً عند &لالحق، مثل جابر &جلعفي "&ملفضل "حممد &خللف، "كم من ضع)ف عن
  .)٤() بن سناM "سهل بن Céاz "غريهم

"= hاC&"ؤكد على عد3 &قتصا, تصح)ح &لرC Wz"لشاهر& Wéضاً جند &لش)خ علي &لنماCعلى 
Nث قا(لسند، ح& Nثاقة ,جا": ) ة ملتنها ما يف تفسري &لع)اشيC&"شهد على صحة &لوثو! بالرC"

2\) جاءv )حلد"ثا* )ملختلفا* فقسمهما ": قاN !عن &حلسن بن جهم، عن &لعبد &لصاحل 
","&- . "على كتاf )هللا (على +حاH"ثنا، فإ* +شبههما فهو حق، (2* مل "شبههما فهو باطل

يف &ألحاCzث &ملختلفة، على ما يف  !م "قوN &لكاظ. حنو- !&لطربسي عنه، عن &لرضا 
، "ما مل تعلمو- فرz"- فألزمو-ما علمتم =نه قولنا : من كتاo مسائل &لرجاp Nخر &لسر&ئر نقالً

"قد سبقنا على . "طرCق &لعلم قد CكوM من &لسند، =" من &ملنت، كما هو "&ضح. Sل)نا
منهم &لعالمة &ملوىل &لوح)د . &لفن&الستشهاz مبنت &لر"&Cة على حسن ,&"Cها مجع من علماء 

"منهم &لعالمة : قاSM= Nىل  ....نقله &لعالمة &ملامقاين  ، على ما&لبهبهاين يف تعل)قته كثري&ً
aجلامعة &لكبري& a,اCé W"&, منها يف ترمجة موسى بن عبد &هللا ،aكثري z,&ملامقاين يف مو&، Nقا :

 !صح)ح &العتقاz، بل يف تلقني موالنا &هلاC&",  Wzته هلا zاللة "&ضحة على كونه Sمام)اً "يف
، شهاaz على كوM &لرجل من =هل مثل هذ- &لزCا,a &ملفصلة &ملتضمنة لب)اM مر&تب &ألئمة 

كتب &لرجاN غري قاùz  &لعلم "&لفضل، فالرجل من &حلساM، مقبوN &لر"&Cة، "Sمهاهلم jكر- يف
يف &لبحا, قبل نقله توح)د &ملفضل، ",سالة ) &هللا همح,("منهم &لعالمة &�لسي : Sىل قوله ....ف)ه 
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Nىل &ملفضل "قد شهد بذلك &لس)د &بن : &إلهل)لجة، قاS ساهلما الشتها, &نتسا�ما,S ضرC ال
ألنه يف حمل &ملنع، بل Cظهر من &ألخبا,  ؛طا""Ç "غري-، "ال ضعف حممد بن سناM "&ملفضل

 . ....&خل ...تهما Cن شاهد صد! على صح&لكثريa علو قد,مها "جاللتهما، مع =M منت &خلرب
لكن علو مضام)نه Cشهد بصحته فاخلرب ضع)ف على &ملشهو,، : بعد نقله cô&أل,بعني ù "يف
... ()Q(.  

�C Wz"لشاهر& Wéكثري&ً ما جند &لش)خ علي &لنما"�C "= نص على حس�وثقC ن ملCلذ& a&"ن &لر
 W= ا�مC&", Nوثقهم من خالC ،ثاقتهم"S M= ال W"&ة نفسها سبباً يف توث)ق &لرC&"نه جيعل &لر

&لر&"W سبباً يف توث)ق &لر"&Cة، فلو كاM &لر&"C Wنقل ,"&Cة =" ,"&Cاh تنص على تنص)ب =هل 
: ، ف)قوN عنهال Cوجد نص على تضع)ف jلك &لر&"W=" على فضائلهم "كر&ما�م " &لب)ت 

  ."هذ- &لر"&Cة تدN على حسنه "كماله

 =Mك)ف ميكن  ،فقد &ملستند"لوهم "&الشتبا- "&لتناقض "&لضعف ذ& &خللط "&"بعد كل ه
 Nىل كتب &لرجاS Çك)ف ميكن جعلها م)ز&ناًتطمئن &لنفو"  Np hاC&", Nناقش ف)ه لقبوC ال

  !!!=" ,zها ؟ حممد 

  :األمر السادس
على &لرغم من ضعف "&ختال� "تناقض &لثوث)قاh "&لتضع)فاh &لرجال)ة، فمنهجهم يف 

كانو& Cعتمد"M على توث)ق "تضع)ف  MS&جلرù "&لتوث)ق ال ميكن &لتسل)م به مطلقاً، "jلك أل�م 
قد موهو& jلك يف مو&طن عدCدj" ،aلك للتق)ة "خوفاً على  ، فأهل &لب)ت &ملعصومني 

"Cقتلو�م  &ألئمة  =صحاoمن ظلم "بطش &لسالطني &لذCن كانو& CتتبعوM  =تباعهمص لَّخ�
شد &لذ3 ل)صل jلك Sىل = =صحا�مص لjَّمو& بعض خ� بعض &ألئمة  =C"Mشرz"�م، فتجد 

 Mكفو& عن  "=تباعه&لسلطا(همف&j= &فاألمر، "�ذ �C Wهو &لذ" Nعتمد عند علماء &لرجا) لتوث)ق&
 =صحاo,=ساً على عقب يف بعض &ملو&,z، بل بعض  لب)ت & =هلقد قلبه ) "&لتضع)ف

على  &ألمرمن &لقتل "&لسجن، "هلذ& &شتبه  =نفسهمباجلنوM ل)حافظو& على  تظاهر"& &ألئمة 
Cعتمد على  كاM فعالً MSهذ&  -من صنف يف علم &لرجاN "هو &لش)خ &لنجاشي  =فضلمن Cعد 
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ضعف جابر بن  فتجد- مثالً -  ف من خلص صحابة &ألئمة ع�&لر"&Cاh يف تضع)ف من ض�
كما   &لباقرنه تظاهر باجلنوM بأمر &إلما3 =تذكر  &ألخبا, =CMزCد &جلعفي بالتخل)ط، يف حني 

  :&آلت)ةCفهم من &لر"&Cة 

جلابر بن CزCد &جلعفي، فلما =M كنا باملدCنة zخل  كنت مز&مالً(: قاN ،عن &لنعماM بن بشري
="N مرتN  -فوzعه "خرü من عند- "هو مسر", حىت ",zنا &ألخريجة  !عفر على =يب ج

فلما �ض بنا &لبعري jS& =نا برجل طو&C،  3zp Nو3 مجعة فصل)نا &لز"&N - نعدN من ف)د Sىل &ملدCنة 
من حممد بن علي Sىل جابر بن : فتنا"له فقبله ""ضعه على ع)ن)ه "jS& هو ، فنا"له جابر&ًمعه كتباً

قبل : فقاN له ،&لساعة: مىت عهدå بس)دW ؟ فقاC :NزCد "عل)ه طني =سوz ,طب، فقاN له
N؟ فقا aبعد &لصال "= aقبض "جهه حىت =تى : &لصالC" -ÉقرC ففك &خلامت "=قبل ،aبعد &لصال

حىت "&ىف &لكوفة، فلما "&ف)نا  "ال مسر",&ً ,=Cته ضاحكاً على pخر-، مث =مسك &لكتاo فما
له فوجدته قد خرü علي "يف عنقه كعاo،  بت ل)ليت، فلما =صبحت =ت)ته Sعظاماً &لكوفة ل)الً

NقوC من حنو  "=ب)اتاً" غري مأمو, =جد منصو, بن مجهو, =مري&ً: "قد علقها "قد ,كب قصبة "هو
"مل =قل له "=قبلت =بكي ملا ,=Cته  فلم Cقل يل ش)ئاًهذ& فنظر يف "جهي "نظرh يف "جهه 

"عل)ه &لصب)اM "&لناÇ، "جاء حىت zخل &لرحبة "=قبل Cد", مع &لصب)اM "&لناÇ  "&جتمع علي�
MقولوC :د جن، فوCزC هشا3 بن عبد &مللك  جن جابر بن oكتا z," ا3 حىتCهللا ما مضت &أل&

 M= ىل "&ل)هS=ًله نظر ,جال NقاC :بجاC يلّر بنS عنقه "&بعث oد &جلعفي فاضرCبر=سه، فالتفت  ز
له علم "فضل  =صلحك &هللا كاM ,جالً: من جابر بن CزCد &جلعفي ؟ قالو&: Sىل جلسائه فقاN هلم

Nلعب معهم قاC على &لقصب Mيف &لرحبة مع &لصب)ا &j ث، "حج فجن "هوCفأشر� : "حد
Nلعب على &لقصب، فقاC Mهو مع &لصب)ا &jحل :عل)ه فإ&Nعافاين من قتله، قا Wمل  :مد هللا &لذ"

  .)Q( )متض &ألCا3 حىت zخل منصو, بن مجهو, &لكوفة "صنع ما كاC MقوN جابر

مثل جابر بن CزCد  ف ,جالًضع�مثل &لنجاشي �C ف)ا له من خطب فض)ع عندما جند ,جالً
 Wجلعفي &لذ&hجاء aمتو&تر hاC&", �"رC ال يف مدحه "علو مقامه، "لو ملS  ةC&"لكفى &آلت)ة&لر:  
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عن &حلسني بن محد&M، عن =محد بن Cوسف بن حممد، عن =يب سك)نة، عن عمر" بن 
 !zلزهري، عن &لصا&!، N؛2منا مسي جابر: (قا  ،áألنه جرب )ملؤمنني بعلمه، (هو حبر ال "رت

(هو )لباf يف Hهرw، ()حلجة على )خللق من حجة )هللا +يب جعفر حممد بن علي عل6هما 
  .)Q() )لسال8

=�م CذموM =قرo "&خلص  ن ف)ها &ألئمة Sىل jكر بعض &لر"&Cاh &ليت ب)� &آلM"نأيت 
  :للحفاß عل)هم =" المتحاM &لناÇ =تباعهم

مسعت =با عبد &هللا ( :قاN ،عن عمر&M &لزعفر&ين..... عن حممد بن مسعوz  ،عن &لكشي 
ما +حدÉ +حد يف )إلسال8 ما +حدan(nà É من : CقوN أليب بصري، "كنا &ثىن عشر ,جالً !

  .)]() !عبد &هللا  هذ& قوN =يب .)لبدâ، عل6ه لعنة )هللا

oوC= عن م)سر ،"عن فضالة بن، Nة يف جانب  !كنا عند =يب عبد &هللا : قاC,جا hفمر
Nبو عبد &هللا : &لد&, على عنقها قمقم قد نكسته، قا= Nنيب : (!فقاj فماMS  هللا قد نكس&

  .)c() قلب a,&,é كما نكست هذ- &جلا,Cة هذ& &لقمقم

 áلنر"Mآل&  !zلك &إلما3 &لصاj ,ربC ك)ف!:  

 Nبوقا= W,&,ضاً(: غالب &لزC=" a,&,é عن عبد &هللا بن ùبأسان)د صحا، Nيل =بو : قا Nقا
* )لنا. إ، فمين +ع6بك Hفاعاً 2ين :على ()لدv )لسال8، (قل له )قر+ مين: !عبد &هللا 

)أل\ä يف من حنبه (نقربه،  إلHخاP()لعد( "ساnعو* 2ىل كل من قربناw، (محدنا مكانه 
عل6ه (قتله، (حيمد(* كل من  ä)أل\ H2خاP("رمونه مبحبتنا له (قربه (Hنوw منا، ("ر(* 

ألنك nجل )شتهر| بنا (مب6لك 2ل6نا، (+نت يف \لك مذمو8 عند  ؛ع6بناw حنن، فإمنا +ع6بك
يف )لد"ن  +مرv+ع6بك ل6حمد()  +*)لنا. غري حمموH )ألثر مبوHتك لنا (م6لك 2ل6نا، فأحببت 

 فَكَاَنْت )لسَِّف6َنةُ +َمَّا﴿ :"بع6بك (نقصك ("كو* بذلك منا H)فع شرهم عنك، "قوP )هللا 
َ)ءهُم َ(كَا*َ +َِع6َبَها +َ*ْ فَأHnََ|ُّ )لَْبْحرِ فِي َ"ْعَملُو*َ ِلَمَساِكَني nَ) َسِف6َنة� كُلَّ َ"أُْخذُ مَِّلٌك 
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ا 2ال لكي تسلم من )مللك (ال  ،)Q(﴾غَْصباً هذ) )لترت"ل من عند )هللا صاحلة ال ()هللا ما عا
ك كانت صاحلة ل6س للع6ب منها مساì ()حلمد هللا فافهم )ملثل "رمح"عطب على "د"ه، (لقد 

، فإنك +فضل سفن \لك (م6تاً ح6اً !، (+حب +صحاf +يب )هللا فإنك ()هللا +حب )لنا. 2يلّ
"رقب كل سف6نة صاحلة ترH من  غصوباً ظلوماً * (n)ئك ملكا2ً)لبحر )لقمقا8 )لز)خر، (

(nضو)نه عل6ك  (م6تاً (+هلها، (nمحة )هللا عل6ك ح6اً، مث "غصبها صحر )هلدä ل6أخذها غصباً
، (لقد +äH 2ىل )بناv )حلسن ()حلسني nسالتك +حاطهما )هللا (كالمها، (حفظهما بصالá م6تاً

 Mلذ( من vnلغالمني فال "ض6قن صد( ب6هما، كما حفظ+vيب +مر+ !  vتا+) ،مرتك به+)
بأمر (سعنا، ((سعكم  2الv، (ال +مرناw +بو بصري خبالï )لذM +مرناv به فال ()هللا ما +مرنا

)حلق يف  +*لنا لعلمتهم  +\*به، (لكل \لك عندنا تصاn"ف (معا* تو)فق )حلق، (لو  )ألخذ
ا، ()لذM فرm )ألمر)لذM +مرناكم، فرH() 2ل6نا  ، (سلمو) لنا ()صرب() ألحكامنا، ()nضو) 

* إمه يف فساH +مرها، فب6نكم فهو n)ع6كم )لذM )سترعاw خلقه، (هو +عرï مبصلحة غن
شاء فرm ب6نها لتسلم، مث جيمع ب6نها ل6أمن من فساHها، (خوï عد(ها يف <ثاn ما "أ\* )هللا 

wمن عند Çمرنا  ،("أت6ها باألمن من مأمنه ()لفر+ n2ل6نا، ()نتظا Hعل6كم بالتسل6م ()لر
تعل6م )لقر<*  (+مركم، (فرجنا (فرجكم، فلو قد قا8 قائمنا (تكلم متكلمنا مث )ستأنف بكم

ألنكم +هل )لبصائر ف6كم  ؛()لفر)ئض كما +نزله )هللا على حممد  ()ألحكا8(شر)"ع )لد"ن 
مل تستق6مو) على H"ن )هللا (طر"قته 2ال من حتت حد )لس6ف فوm  شد"د)ً 2نكاn)ً\لك )ل6و8 

nكب )هللا به سنة من كا* قبلكم، فغري() (بدلو)، (حرفو)،  )لنا. بعد )لنيب  n*2قابكم، 
عل6ه )لنا. )ل6و8 2ال (هو منحرï عما نزP  يءH(à)() يف H"ن )هللا (نقصو) منه، فما من ش

  .)](...)  به )لوحي من عند )هللا

Mىل قصة حممد بن سناS نظر&":  

كاM خيربين بلعن صفو&M &بن حيىي،  !=M =با جعفر ( :عن حممد بن Sمساع)ل بن بزCغ
Nفقا ،Mحممد بن سنا" :Nقا" ،Wما خالفا =مر�S : بو جعفر= Nمن قابل، قا Mفلما كا! 
  ).توP صفو)* بن حيىي، (حممد بن سنا*، فقد nض6ت عنهما: حملمد بن سهل &لبحر&ين
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  .)Q( )&ألظهر&لر"&Cة صح)حة على : =قوN: ("عقب &خلوئي بعد jكر- هلذ- &لر"&Cة قائالً
"Nخلت على =يب جعفر &لثاين (: عن =يب طالب عبد &هللا بن &لصلت &لقمي، قاz!  يف

NقوC خر عمر-، فسمعتهp : 8 عينH> كر"ا بنà) ،*هللا صفو)* بن حيىي، (حممد بن سنا( äجز
MS : ، فقلت لهفخرجت فلق)ت موفقاً: "مل Cذكر سعد بن سعد، قاN .، فقد (فو) يلّخري)ً

"مل Cذكر سعد بن  "éكرCا بن 3zp، "جز&هم خري&ً ،صفو&M، "حممد بن سناMموالj Wكر 
Nسعد، قا :Nه، فقا(لS h8، : فعدH> كر"ا بنà) ،*هللا صفو)* بن حيىي، (حممد بن سنا( äجز

  .)]( )، فقد (فو) يلّ(سعد بن سعد عين خري)ً

"لكن . Qôócîبرقم  Qö&عتر� &خلوئي بصحة سند هذ- &لر"&Cة يف معجمه C=" üضاً
بتلك &لر"&Cاh "غريها "متسك بتضع)ف &بن عقدa "&لنجاشي  &ألخذ&خلوئي ترM=  å&ملص)بة 

  !!!"غريمها، "شر &لبل)ة ما Cضحك 

Cن =M حممد بن سناM كاM من &ملو&لني "ممن Cد: &ملتحصل من &لر"&Cاh: =قوN: (قاN &خلوئي
من &ملخالفة، فقد j N&éلك "قد  يء، فهو ممد"ù، فإM ثبت ف)ه ش&هللا مبو&الa =هل ب)ت نب)ه 

. ,ضي عنه &ملعصو3 سال3 &هللا عل)ه، "ألجل jلك عد- &لش)خ ممن كاM ممد"حا حسن &لطرCقة
  .فصل يف jكر طر� من =خبا, &لسفر&ء &لذCن كانو& يف éماM &لغ)بة: &لغ)بة

" ،aبن عقد& M= لوال" M=" ،-ضعفو Wلنجاشي، "&لش)خ، "&لش)خ &ملف)د، "&بن &لغضائر&
&لفضل بن شاM&j عد- من &لكذ&بني، لتعني &لعمل بر"&Cاته، "لكن تضع)ف هؤالء &ألعالC 3سدنا 
عن &العتماz عل)ه، "&لعمل بر"&Cاته، "ألجل jلك ال ميكن &العتماz على توث)ق &لش)خ &ملف)د 

من =ب)ه من خاصته "ثقاته "=هل &لو,ä،  !ى &لرضا CSا-، ح)ث عد- ممن ,"á &لنص عل
  .)c() "&لعلم "&لفقه من ش)عته

، "مدحه "عد- من ٥có٤برقم  c٦٤فه يف ,جاله ì&لش)خ &لطوسي ضع� =Mفتجد 
باj oكر &ملمد"حني من "كالء  c٤îيف كتاo &لغ)بة ì &ملمد"حني من "كالء &ألئمة 

  .&ألئمة 
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  :، فقد ضعفه يف ,سالته &لعدCzة قائالً),محه &هللا(&ملف)د بل "&ضطرo ف)ه حىت &لش)خ 

حممد بن سناM مطعوM ف)ه، ال ختتلف &لعصابة يف �مته "ضعفه، "ما كاM هذ& سب)له (... 
فممن ,"á &لنص على : (قائالً &إل,شاzمث "ثقه بني مجاعة يف كتابه . )Q( )ال Cعمل عل)ه يف &لدCن

باإلمامة من =ب)ه "&إلشا,S aل)ه منه بذلك، من خاصته  )&لسال3عل)هما (&لرضا علي بن موسى 
  . )]( )"حممد بن سناM: ...... "ثقاته "=هل &لو,ä "&لعلم "&لفقه من ش)عته

"&العتماz على ,"&Cته يف  &ألخذ"كذلك &ضطرo ف)ه &لعالمة &حللي، فجد- توقف عن 
"&لوجه عندS : Wىل قوله.... "قد &ختلف علماÉنا يف شأنه، ( :o &خلالصة ح)ث قاNاكت

  .)c(...) &لتوقف ف)ما Cر"Cه 

"كذلك توقف يف كثري من ,"&Cاh حممد بن سناM يف &ملختلف "منتهى &ملطلب &jكر 
  :بعضها

= - ü عة(خمتلف &لش[ ì٥]٤Nقا ، ...) :o&قه : "&جلوCيف طر Mملنع من صحة &لسند، فإ&
  ...).قوN  حممد بن سناM، "ف)ه

o- ü عة(خمتلف &لشö ìQcQNقا ،) : قها حممد بنCيف طر Mة، فإC&"ضعف &لر o&فاجلو
Mسنا.(  

ü-  منتهى &ملطلب)°.ü (- ü لعالمة &حللي&c ìîöNقا ،) :ًضاC=" : قها حممدCيف طر
  ).بن سناM، "هو ضع)ف

jكر jلك يف  jS، )&لرجاN(نه قاN بأنه ,جح &لعمل بر"&Cاته يف كتابه ="لكن &لعج)ب 
ü خمتلف &لش)عةö ìî، ث(ح Nقا) : oيف كتا Mة حممد بن سناC&"لعمل بر& Mقد ب)نا ,جحا

Nلرجا& .(  

                                                            
  .J % 2E!1 :جو'باum iل 'لموصل -!
2- qإل9شا': B2 12GC % 2G3.  
D-  1: 'لعالمة 'لحلي % 'ألقو'/خالصةDJG. 
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، صحح ,"&Cة يف سندها حممد بن سناüQ ìcQî ،M) !.°(منتهى &ملطلب "كذلك يف 
jS Nقا) :Nعن =يب عبد &هللا عل)ه &لسال3 قا Mيف &لصح)ح عن حممد بن سنا" : aال صال.(.....  

&لب)ت  =هلفي خضم هذ& &الضطر&o "&لتناقض Cنبغي &لرجوS äىل قوN &حلق "هو ,"&Cاh ف
ة حنه &عتر� بصحة بعض &لر"&Cاh &ملاC =zفعل jلك "خصوصاً =M، "كاM على &خلوئي 

 M"لكن هللا يف خلقه شؤ" ،Mحملمد بن سنا!  

,=W &بن عقدa  على &لتضع)ف جاء &عتماMS ً&z"قاN ) ,محه &هللا("قد "ثقه &حلر &لعاملي 
Wz",جلا& WدCلز& )Q( .  

ً&zتعمد &ألئمة  "عو ä3 خ� على موضوj ة مكحل =صحا�مص لَّيفC&"كر &لرj& ،ر"�اC ة
  :يف حق حممد بن سناM &آلت)ة

Nقا ،Mخلت على =يب (: عن &حلسن بن علي، عن &حلسن بن شع)ب، عن حممد بن سناz
ك6ف +نت 2\) لعنتك (برئت منك (جعلتك حمنة للعاملني  ،"ا حممد: فقاN يل !جعفر &لثاين 

تفعل بعبدå ما تشاء Cا س)دW =نت : قلت له :قاN +هدM بك من +شاء (+ضل بك من +شاء ؟
 2الناج6ت )هللا ف6ك فأىب  2ين ،+نت عبد قد +خلصت هللا ،"ا حممد: مث قاN. قدCر يءعلى كل ش

  .)]() &ًً("هدM بك كثري +* "ضل بك كثري)ً

  :&ليت تدN على علو مقا3 حممد بن سناM &آلت)ة"&ختم &حلدCث يف هذ& &ملوضوä بالر"&Cة 

Nقا ،Mخلت على =يب &حلسن موسى (: عن حممد بن سناz!  !&ىل &لعرS حيمل M= قبل
+ما  ،!كذلك قد (جدتك يف صح6فة +مري )ملؤمنني : !قاN &لرضا  =SMىل ........ بسنة

)ملفضل +نسي  2* ،"ا حممد: مث قاN .+نك يف ش6عتنا +بني من )لربm يف )لل6لة )لظلماء
Cعىن =با &حلسن  ،(مستر)حي، (+نت +نسهما (مستر)حهما، حر)8 على )لناn +* متسك +بد)ً

  .)c() "=با جعفر عل)هما &لسال3

                                                            
 .1GCD % GCG) 'لخاتمة( BDE): 'لبيت آ/(9'جع +سائل 'لشيعة  -!
 .B2 13GJ: 'لشيخ 'لطوسي %'ختيا9 معرفة 'لرجا/  -2
D-  /لشيخ 'لطوسي %'ختيا9 معرفة 'لرجا' :B2 1CJ{ % CJC. 
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 :األمر السابع

ل)لة "فاته "صحتها "&العتماz عل)ها، "&بد=  عن ,"&Cة "ص)ة &لرسوN حممد  &آلMنتكلم 
  :كل ,"&�ا جماه)ل =" بعضهم، فأقوM= Nبب)اM جهل من Cزعم  &ألمريف هذ& 

Q-  ف)ما سبق ) &لر&بع &ألمر(قد ب)نت يفM=  ذكر- &لش)خ &لطوسيC ل)س كل من مل
"ال Cعتمد على ما Cر"Cه، "لذلك جند &ملتأخرCن  من &ملتقدمني Cعد جمهوالً "=مثاهلما"&لنجاشي 

حد من =كرهم ذ&لرجاN &لذCن مل p Cال� =حو&Nعملو& مستد,كاh "معاجم ""ثقو& =" jكر"& 
 a&"للحكم بوثاقة &لر h&دCقر&ئن "مؤ aلك على عدj ملتقدمني يف كتبهم &لرجال)ة، "&عتمد"& يف&

  ).ا &هللا,محهم(&لنجاشي "&لطوسي  =مثاN&لذCن مل حيط �م 

) مستد,كاh علم ,جاN &حلدCث("قد jكر &لش)خ علي &لنماWé &لشاهر"Wz يف كتابه 
,"&a &لوص)ة &لذCن مل Cترجم هلم &ملتقدمني "&ستدN على "ثاقتهم =" حسنهم "كماN عق)د�م 

"علو مرتلتهم، بل "جعل  "Sمامتهم&لب)ت  =هلمن خالN ما ,""- من ,"&Cاh تنص على فضل 
مل  من من &لرجاN "هي عامة تنطبق على كل من Cتصف �ا "خصوصاً &ً�ا كثري هذ- قرCنة "ثق

  .ف)ه قدù =" تضع)ف معتمد CرC "= zر"�

 Wz"لشاهر& Wéكر كال3 &لش)خ علي &لنماj لوص)ة، "س)أيت& a&", نطبق على كلC &هذ"
  .عن jكر ترمجة ,"&a &لوص)ة، فانتظر "&غتنم

[- MS ًسمى جمهوالC ال W"&لر& Sع� M كوقوعه يف سند "لو عموماً =حو&لهرفت بعض ،
  .ه بأنه ش)عي =" ما شابه jلك)حمكو3 عل

ش)عة عندما سرz &لر"&Cاh &ليت "صفها  =�م","&a &لوص)ة قد نص &لش)خ &لطوسي على 
نقل  فالش)خ &لطوسي ="الً"jكر من ضمنها ,"&Cة &لوص)ة، ) =W &لش)عة(بأ�ا عن طرCق &خلاصة 

"مما CدN على : (، ح)ث قاN&الثين عشر باألئمة&ليت تصرW= ( ù غري &لش)عة(,"&Cاh &لعامة 
ته ما ,"&- "صحة غ)ب Sمامة صاحب &لزماM &بن &حلسن بن علي بن حممد بن &لرضا 
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Mملختلفتا& Mلعامة "&المام)ة&لطائفتا& MنتاCملتبا& Mىل......  ، "&لفرقتاS M= NقوC : يف W", فمما
  .)Q() ......ك من جهة خمالفي &لش)عة jل

"jكر من ضمنها ,"&Cة &لوص)ة ) =W &لش)عة(مث شرä بذكر &لر"&Cاh &ليت عن طر! &خلاصة 
 íليت هي حمل &لنقا&Mفأما: (، "&ل)كم نص كالمه&آل  M= من جهة &خلاصة فأكثر من W", ما

  .)](....) حيصى، غري =نا نذكر طرفا منها 

 hاC&"لر& zيف سر äىل"شرS M= M= ل)ل علىz &كر &لوص)ة من ضمنها، "هذj  a&", كل
"بذلك تثبت عد3 جمهول)تهم، فمئاh من &لرجاN يف ,جاN مام)ة، &لوص)ة هم من &لش)عة &إل

jكر"& باالسم فقط =" باملذهب كقوهلم هذ& عامي =" ش)عي =" ما شابه، "حكم  -&لطوسي "غري
  هول)تهم فقط بذلك ؟على معلوم)تهم "عد3 جم

 &لب)ت "مقاما�م zل)الً =هلهذ& "قد جعل &ملريé& &لنو,W &لر"&Cاh &ليت تبني عظ)م فضل 
ُj على تش)ع ,"&�ا، كماå,لك عنه يف مقدمة حتق)ق كتابه خامتة &ملستدj كر:  

)ö- ل& hثباSعنه من وثاقة من &لسند "&لتش)ع من &ملنت W"&لر& MكوC Mكما  &ألجالء، كأ
، "=C MكوM &ملر"W ف)ه فض)لة =" مرتلة تثقل ,"&Cتها على صد", &ملتقدمة &إلما,&hتقد3 يف 
  .)c() "كثري غري-) ٥]ô](كما يف   &آلNمبغضي 

 "&لثاين مر",&ً &أل"Nمن  ","&Cة &لوص)ة تنسف مدعى كل &لذCن غصبو& حق Np حممد 
خاصة يف  خالفة &لرسوN حممد  =Mتنص على  أل�ا ؛بالعباس)ني "هكذ& "&نتهاًء باألموCني
 هلألضافة Sىل ما تضمنته من مقاماh "فضائل Sطالب "C,jته Sىل Cو3 &لق)امة،  =يبعلي بن 

تدN على  فهي MjS، "=تباعهمغ)ض كل غاصيب Np حممد تصعب "تثقل "ت&ليت  &لب)ت 
 Wz"لشاهر& Wéلك &لش)خ &لنماj تش)ع ,"&�ا، بل ""ثاقتهم "حسن عق)د�م كما نص على

  .كما jكرj hلك ف)ما تقد3

                                                            
 .}2!1: 'لشيخ 'لطوسي %'لغيبة  -!
 .DC!: غيبة 'لشيخ 'لطوسي -2
D- 89خاتمة 'لمستد :B!1C2 مقدمة 'لتحقيق. 
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c-  بلSىل تش)عهمS قبل قل)ل  - كما نقلت  ،"ثاقتهم ،ضافة - W,لنو& &éبأنه  ،عن &ملري
، "jلك عن طرCق ,"&Cة حد على "ثاقته=M مل Cنص CSثبت "ثاقة &لر&"W من خالN &لسند "

مل  CMSعتمد"M على نقل &لر&"M=  Wهؤالء ال ميكن  =مثاMN أل ؛"&لعظماء عن &لر&"W &ألجالء
Cطمئنو& من "ثاقته مطلقاً =" يف خصوì ما Cنقلونه عنه من ,"&Cاh، "قد 3j &لكثري من &لعلماء 

م ""ثاقتهم ف)ما من Cعتمد على ,"&Cة &لغري موثو! �م مع فقد &لقر&ئن &ليت توجب صدقه
  !!Cفعلو& jلك ؟ =M"&لفضالء  &ألجالءCنقلوM، فك)ف Cتوقع من 

"قد تشر� بنقل ","&Cة نص &لوص)ة ثقاa "=عاظم علماء &ملذهب &جلعفرW، كالش)خ 
، "علي بن &حلسني "&لد &لش)خ &لصد"!، بن عبد"M =" &لغضائرW، "&لبز"فرWمحد =&لطوسي، "

ين عل)ها &ملذهب معتمدa ب� "=صوNكتب  =صحاo"كل هؤالء  &ملصرW، "&حلسني بن علي
Cعتمد"& يف &لنقل على من ال Cوثق بر"&Cته  =M، فك)ف Cتوقع منهم &لش)عي &جلعفرW &حلق

  !"نقله؟

MjS  لوص)ة& a&", هم علىzفهؤالء بنقلهم "&عتما- Cنص على ن&لذC وترمجتهم &ملتقدم ملM، 
لو كانو& جمهولني عندهم =" ال  "Sال"ثاقتهم عندهم،  zل)ل على - كأمحد بن حممد بن &خلل)ل

  .توجد قر&ئن على ثقتهم ملا ,""& عنهم "&عتمد"& عل)هم

 =�مCزعم  =M، "عندها فال ميكن ملتخرì تش)ع ,"&a &لوص)ة "ثاقتهم "صدقهمف)ضا� Sىل 
  .جمهولوM =" ال Cعتمد على نقلهم

كتابه &لنجم "لذلك جند &ملريé& &لنو,W نفسه قد نص على &عتبا, سند ,"&Cة &لوص)ة يف 
ü لثاقب&[ ìöQ عند ،& Wة لإلما3 &ملهدC,لذ& hستدالله على ثبو N(ح)ث قا : á",

 !zهللا  !&لش)خ &لطوسي بسند معترب عن &إلما3 &لصا& Nا ,سوCف)ه بعض "صا hكرj ً&خرب
فإ\) حضرته ": نه قاN=يت كانت ف)ها "فاته "من فقر&�ا )لة &ليف &لل !ألمري &ملؤمنني  

  .)"Sىل pخر-....  P )ملقربني+( )بنه)لوفاa فل6سلّمها 2ىل 

=W معتمد عل)ه لوثاقة ,"&ته بقر&ئن غري حمصو,a بالتوث)ق يف كتب ) بسند معترب( :"قوله
،Nلوص)ة، "خصوصاً &لرجا& Nمنه "ثاقة عمو3 ,جا zمع مالحظة ما تقد3 "ما س)أيت، ف)ستفا 

  :ن &لصد,عن كتاo �اCة &لد,&Cة للس)د حس) ترب&حلدCث &ملع("&ل)كم تعرCف 
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Nسند- من : "هو: &ملعترب: (قا Mما ألجل كوShمن &ملوثقا "= Mحلسا& "= ùما . &لصحاS"
aملعتمد& Nعي  ألجل كونه مما يف &ألصوz= ليت&äللش)عة &الثين ، سو&ء كانت على &عتبا,ها &إلمجا

"=مثاهلم ممن =مجعو& على ، "&لفض)ل بن Cسا,، عشرCة، ككتب a,&,é، "حممد بن مسلم
  .تصدCقهم

"ككتب من =مجعو& على تصح)ح ما Cصح عنهم، كصفو&M بن حيىي، "Cونس بن عبد 
&لرمحن، "=محد بن حممد بن =يب نصر، =" &ليت عرضت على &ملعصو3 "=ثىن على مؤلفها مثل 

، "كتاC oونس بن عبد &لرمحن "&لفضل !لذW عرضه على &لصاz! &هللا &حلليب &كتاo عب)د 
، "كتاo &لصالa حلرCز بن عبد &هللا "كتب بين سع)د !عر"ضني على &لعسكرW بن شاM&j &مل

 õحفص بن غ)ا oا، =" كتب غري &المام)ة ككتاCحلسني بن عبد &هللا "علي بن مهز& oكتا"
Wلقبلة لعلي بن حس&لتعد& oكتا" ،Wن &لطاطر.  

&ئه ممن عدهم =" كاM &حلدCث عمن =مجعو& على &لعمل بر"&Cا�م كعما, &لساباطي "نظر
، بل قد CكوM &العتبا, مبالحظة جهاh ، "غري jلك، مما ال خيفى على &خلبري)&لعدa(&لش)خ يف 
áخر= ()Q(.  

قد &ستدN �ا على Sمامة &ألئمة ""صفها بالصحة ضمناً ) ,محه &هللا(M &لش)خ &لطوسي Sمث 
Nقا jS ليت نقلها عن طر! &خلاصة& hاC&"لش)عة : (مع &لر& Mعلى صحتها فإ NدC Wما &لذ=

Cر""�ا على "جه &لتو&تر خلفاً عن سلف "طرCقة تصح)ح jلك موجوaz يف كتب &إلمام)ة يف 
  .)]() "&لطرCقة "&حدa !ؤمنني &لنصوì على =مري &مل

c-  بعد&لة Nل)ه &لعالمة &حللي من &لقوS هبj لوص)ة هو ما& a&", د عد3 جمهول)ةCؤC مما"
نه S&لر"&a &لش)عة &لذCن مل Cرz ف)هم مدù =" قدù، كما &ستظهر jلك عنه بعض &لعلماء بل قالو& 

  :&ملتقدمني =كابركثري من صرCح قوله، بل نسبو& هذ& &لقوS Nىل 

                                                            
 .C! % !CG!1: 'لسيد حسن 'لصد9 %نهاية 'لد9'ية  -!
 .!!!1: غيبة 'لطوسي -2
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"مل Cنص ... .(: بن Sمساع)ل بن مسكة بن عبد &هللا =محد: قاN &لعالمة &حللي يف ترمجة
ùر" ف)ه جرC ل، "ملCنا عل)ه بتعدÉعلماú,ته مع سالمتها من &ملعاC&", Nقبو áفاألقو ،( )Q( .  

هذ& &لكال3 صرCح يف &عتماz : =قوN( :"علق &حملقق &خلوئي على كال3 &لعالمة &حللي قائالً
ما نسب jلك Sىل ، كلعد&لة يف كل Sمامي مل Cثبت فسقهعلى =صالة & )قدÇ سر-(&لعالمة 

ة Sبر&ه)م بن سال3 ، يف ترمجمن عدa من &ألكابر، "&ستظهرنا- سابقا مجاعة من &لفقهاء
  .)]() ، "هذ& ال غر&بة ف)ه من &لعالمة بعد صد",- من غري- من &ألكابر)سالمة(

صرù بذلك . مة Cعتمد على من مل Cرz ف)ه قدC" ،ùصححهM &لعالS: (.... "قاN &خلوئي
  .)c(......) يف ترمجة =محد بن Sمساع)ل بن مسكة 

رù بذلك ","&a &لوص)ة كلهم ش)عة كما صرù بذلك &لش)خ &لطوسي ضمناً، "كذلك ص
Wz"لشاهر& Wéلش)خ &لنما& zستفاC" ،ًضاC=  يف W,لنو& &éمن منهج &ملريhثباS  من W"&تش)ع &لر

، ف)حكم بعد&لتهم حسب منهج =بد&ًمنت &لر"&Cة كما تقد3 ب)انه، "مل Cر3j W= z يف "&حد منهم 
&ملتقدمني، "مع مالحظة عد&لتهم "ما تقد3 من &لكال3 ال ميكن  &ألكابر&لعالمة &حللي "غري- من 

  .Cوصفو& با�هول)ة =M =بد&ً

 :الثامناألمر 

MS  لوص)ة من& a&", من Nستة ,جاoلكتب  =صحا&Nلك من  "&ألصوj هم مع" aملعتمد&
  .&لذCن هم بالفضل "&لعلم "&لو,ä كنا, على علم "&ألكابر &ألعاظم&لثقاa "منهم من 

=" يف كتب  -  ,"&Cة &لوص)ة مد"نة يف كتبهم =Mكتب معتربa فأك)د  =صحاo"كو�م 
ما  مج)عاً =�مالحظنا  jS&"قد نقلت عنها، "خصوصا  - حدهم =يف كتاo  &ألقلبعضهم =" على 

ؤCد "Cثبت كوC&", Mة &لوص)ة ، "هذ& C"عدz &ألئمة  &إلمامةعد& &بن عبد"M هلم كتب يف 
من C,jة  "&أل"ص)اء"يف ب)اM عدz &ألئمة  &إلمامةيف  أل�ا ؛=" يف كتب بعضهم يف كتبهم ةمثبت

 "&ألصوNحد &لكتب =M "جوz &لر"&Cة =" &خلرب يف =، "&ملعتمد &ملشهو, &لرسوN حممد 
                                                            

 .}}1: 'لعالمة 'لحلي % 'ألقو'/خالصة  -!
 .B2 1KC % K3: وئيخ'لسيد 'ل %معجم 9جا/ 'لحديث  -2
D-  لسيد 'لخوئي %معجم 9جا/ 'لحديث' :B! 12C3. 
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كتب &لثقاz aل)ل "قرCنة على صحة هذ- &لر"&Cة بغض &لنظر عن ,جاN  &ملعتمدa "خصوصاً
 .ا، "jكر jلك &لعدCد من &لعلماء منهم &حلر &لعاملي "&ملريé& &لنو,W "غريمه=صالًسندها 
  .عن كتاo &لبز"فرW &لثقة &جلل)ل كما س)أيت قرCباً ,"&Cة &لوص)ة منقولة =M"&ملؤكد 

  :كاآليتهم  &ألصوN =صحاo"هؤالء &لستة 

Q- ة &لوص)ة يف &حد : &لش)خ &لطوسيC&", كرj ف "قدCكتبه "هو  ="ثق"هو غين عن &لتعر
 oال خال� يف &نه من كتب &لطبقة ) &لغ)بة(كتا Wيف &لوثاقة &أل"ىل&لذ.  

[- M"لش)خ : &بن عبد& zلنجاشي مخسة من كتبه"عد&.  

c- Wد &هللا &لغضائر(لنجاشي : &حلسني بن عب& zبعة"عد,=  oمن كتبه منها كتا) zعد
  ).&ألئمة "ما شذ على &ملصنفني يف jلك

٤- Wلنجاشي : &حلسني بن علي &لبز"فر& zبعةعد,=  oعلى (من كتبه، منها كتا zلر&
&لش)خ &لطوسي نقل  =M، "من &ملؤكد )يف &ملشركني سريa &لنيب "&ألئمة ("كتاo  ،)&لو&قفة

Wة من &حد كتب &لبز"فر(ة &لوصC&",ته &البتد&ء بالسند بعد قوله أل ؛zمن عا M)عن مجاعة (
 "= oهو بذلك، "قد &بتد= &لش)خ  &ألصلبصاحب &لكتا ùلك &خلرب، كما صرj منه jملأخو&

يف &العتماz على  فرW، "هذ& "حد- كا��بالبز") عن مجاعة(&لطوسي يف ,"&Cة &لوص)ة بعد قوله 
حد =نه S&لثقاa بل ق)ل  =جالءM &لبز"فرW من أل ؛&ألصوN&لوص)ة حىت لو مل تذكر يف غري- من 

 Wكالء &إلما3 &ملهد"! ً&zلك، "قد فصلت هذ& &لكال3 يف  &عتماj منها zستفاC ةC&", على
 oفاعاً(كتاz فلري&جع &إلحاطةفمن شاء ) عن &لوص)ة.  

كتاباً، منها  عشرCن &لش)خ &لطوسيعدz له : علي بن &حلسني "&لد &لش)خ &لصد"! -٥
 oإلمامة (كتا&aمن &حلري aلتبصر&"(،  oكتا"),z&لنو&(،  oكتا") oقرzإلسنا&(،  oكتا"

  ).&لتسل)م "&لتم))ز(

  ).&إلمامة(حدمها كتاo = من كتبه، نيعدz &لنجاشي &ثن: &حلسني &ملصرW علي بن -٦
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 :التاسعاألمر 

 oيف كتا hكرj فاعاً(قدz ة &لوص)ة ) عن &لوص)ةC&", قر&ئن تف)د &لقطع بصحة aعد
�ا بذلك تف)د &لعلم &لقطعي &لذW تعبد &هللا تعاىل به عباS ،-z، بل "صد",ها عن &ملعصومني 

 &آلM"ال حاجة Sىل حتق)ق "ثاقة ,"&�ا من كتب &لرجاN، هذ- &لكتب &ليت Cزعم بعض &جلهلة 
هذ- &لكتب مل Cدعو&  =صحاoحىت  =M&ملرجع &لوح)د يف قبوz," N &لر"&Cاh، يف حني  بأ�ا

ها "ضعفها يف نفسها "قلة ما ئطSىل jلك ما تقد3 من تناقض هذ- &لكتب "خ =ضفjلك، 
a&"ه من &لرCنة...  حتوCلقر& zجو" M& لش)خ &لطوسي& ùغين عن &لبحث عن &لسند  &خل، بل صرC

 - للظن  للعلم خبال� &خلرب &لصح)ح &لسند &لذC Wعترب"- مف)د&ً j Mلك CكوM موجباSًبل 
): ü.°( ٦]üQ ìQ) &لعدa(o اال للعلم =" &لقطع، ح)ث قاN يف كت -  &ملعموN ف)ه بالفقه

، "كاj Mلك موجباً للعلم ى صحة jلك كاM &العتبا, بالقرCنةMS كاM هناå قرCنة تدN عل(.... 
.(....  

 =,&zفمن ) عن &لوص)ة zفاعاً(ة ,"&Cة &لوص)ة يف كتاo "قد فصلت &لقوN يف قر&ئن صح
  .فلري&جع &إلحاطة

 :األمر العاشر

&لصح)ح "&حلسن "&لقوW : ، &حلدCث Sىل مخسة =قسا3&ملتأخرCنقس�م كثري من &لعلماء 
  ."&ملوثق "&لضع)ف

"هو ممن حيتج به . فو& &لقوW بأنه ما كاM ,"&ته Sمام)ة مسكوتاً عن jمهم "مدحهم"عر�
، ف)لحق ح)نها &إلمام)ةM ببعض &لقر&ئن "&ملؤCد&h &ليت تشري Sىل "ثاقة ,"&ته رِقُ MS"خصوصاً 

h&دCملؤ& äباحلسن =" &لصح)ح "حسب نو.  

  :"قد قاN &لس)د حسن &لصد, يف �اCة &لد,&Cة ما Cلي

)"äلثالث &لنو& :Wمام)ني &لسند سلسلة كانت لو ما "هو ... "&لقوS "ًعن مسكوتا  
 &الصطالù، يف فقوW &لبق)ة، تعدCل مع ،"&حد&ً "لو بعضاً =" كالً "– كذلك -  "jمهم مدحهم
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aه &لظن لقو(ىل قوله.....  فS: )حلسن، &لصح)ح، =عين) &أل,بعة هذ- عد& "ما&" Wلقو&" 
  : "&ملوثق

äفاسد =" مذمو3، سند- يف ما: "هو عندنا، ضع)ف &لضع)ف: &خلامس &لنو aغري &لعق)د 
ìثقته، على منصو "= ،Nجمهو MS" Mأل ؛بالعد&لة ممد"حني ,"&ته باقي كاM ثCتبع &حلدC ,عتبا& 

 ال =M &لضع)ف يف &ألصل: "باجلملة. &ملقدمتني =خسى تتبع &لنت)جة =M كما ,جاله، =zىن =zىن
   .)Q( &نتهى) عضد- Cشد مبا Cعتضد =S Mال به Cؤخذ

 M= ،ةC&,ة &لدCال خيفى من كال3 صاحب �ا")Wلقو& ( دخل يف قسمC ال)لضع)ف& ( Wلذ&
 W= ،ًعمل به عندهم غالباC الS 3 =" جهالةj ضعفه من zحد =نه ل)س مبعىن &لسند &لضع)ف &ملستفا
  .عل)ه يف &لنقلعتماz ال,"&ته مبا Cستلز3 ضعفه "عد3 &

 به فاملر&z &لقوW، "=ما): &هللا ,محه( &ألفاضل بعض "قاN( :&لبابلي حافظ)اM "قاN =بو &لفضل
 Cدخل "مل &ملذكو,a &لثالثة &ألقسا3 عن خرü ما مج)ع ف)ه Cدخل ما: -  &ألعم مبعنا- -  عندهم

  .)]( )&لضع)ف يف

 مج)ع كاM ما: منها: =قساj  - 3لك على Céاaz -  "له( :مث تكلم يف تقس)م &لقوW قائالً
 بعد3 تق))د- "Cنبغي. ق)ل هكذ& 3j، ال " مدù على =حدهم يف Cنص مل Sمام)ني، سند- سلسلة
azن =حد &ستفاCخر، =مو, من ف)هم &ألمر= Mة، كالظنوCzال &الجتهاS" Mكا aقسا3 من مر= 
 "كأنه &جلم)ع، مقابل يف جعله حيسن "ال &لضع)ف، من "ثالثة &حلسن، من "=خرá &لصح)ح
z&جلم)ع مر&( )c(.  

كاM ال ميكن &ستفاaz مد3j "= ù ,"&ته  CMSسمى بذلك ) &لقوW(&حلدCث  =M"معىن jلك 
، فإM كانت هناå مؤCد&h "قر&ئن على مدù =" "ثاقة ,"&ته Cلحق =خرá =مو, "قر&ئنمن 

M كانت هناå قر&ئن "مؤCد&h على 3j ,"&ته "&لقدù ف)هم Cلحق Sباحلسن =" &لصح)ح، "
  .بالضع)ف

                                                            
 .D % 2{C}12: نهاية 'لد9'ية -!
 .}B2 1DC: 9سائل في 9q'ية 'لحديث -2
D- 9'ية 'لحديثq 9سائل في :B2 1DC{ % DCC. 
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  :حوN سند ,"&Cة &لوص)ة ستنتج نقطتني"حبسب ما تقد3 ن

Q-  لش)خ &لطوسي =مبا& ùلوص)ة قد صر& a&", M -  hاC&", aة عن  -مع عدC"بأ�ا مر
 W= طر! &خلاصةS ا ش)عة�&", Mمام)ةS"&, ف)ها Mمامي"&حد غري  ، "لو كاS  جهاملا,z=  اعلى�= 
 =CضاMً &لش)خ علي &لنماWé =، "مبا ,"&ته =خسM صفة &لسند تتبع حاN أل ؛عن طر! &خلاصة

&ستدN على حسن عق)د�م، "كذلك منهج &ملريé& &لنو,W يف معرفة تش)ع &لر&"W من خالN منت 
=W  - ، فهم )سند معترب(ما Cر"Cه، "كذلك CؤCد jلك قوN &ملريé& &لنو,W عن سند &لوص)ة بأنه 

,"&Cة &لوص)ة من صنف فسند  MjSف)هم =3j W =" قدC  ،ùرz، "مل Sمام)ةش)عة  -  ,"&a &لوص)ة
بعد مالحظة &لنقطة &لثان)ة  ، "خصوصاً=بد&ًقل تقدCر، "ال ميكن "صفه بالضعف =&لقوW على 

  .&آلت)ة

  :بوضوù تا3 سند &لوص)ة حيتوW على عشرa ,جاN، تسعة منهم ش)عة =M"للعلم 

  .غين عن &لتعرCف: &لش)خ &لطوسي - =

o- =M"تش)عهموثق "ال خال� يف: محد بن عبد .  

ü- & حلسني بن عب)د &هللا&Wموثق "ال خال� يف تش)عه: لغضائر.  

z - Wق "من &الجالء "ال خال� يف تش)عهموث: &لبز"فر.  

 =ضفهناC&", åة تدN على تش)عه "حسن عق)دته : علي بن سناM &ملوصلي &لعدN -هـ
  .jلك شهاaz &لش)خ &لطوسي كما تقدS3ىل 

  ."ال خال� يف تش)عه &ألجالءموثق "من : علي بن &حلسني - "

é- Wحلسني بن  =§&لعامة لتش)عه "هو &بن  =بناءش)عي، "قد ضعفه : جعفر بن &محد &ملصر&
 Wال شك يف تش)عهعلي &ملصر Wلذ&.  

ù- حلسني بن علي& Wموثق "من &لش)عة: &ملصر.  

 &إلمامةCستفاz تش)عه من &بنه علي &لذW هو صاحب كتاo يف : علي "&لد &حلسني - °
  .كما ال خيفى =خ)ه"&بن  "=ب)ه، فهم عائلة ش)ع)ة هو &فعني عنها"من &ملد
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، "ال Cنبغي )محد بن حممد بن &خلل)ل=(حد من ,"&a &لوص)ة مل Cعلم تش)عه Sال = "مل Cبق�
، "العتماz علي بن &حلسني بن بابوCه عل)ه يف &لشك يف تش)عه لشهاaz &لش)خ &لطوسي كما تقد3

"قع يف طرCق ( :"ملا قاله &لش)خ علي &لنماWé عند ترمجته، ح)ث قاN&لر"&Cة، كما س)أيت ب)انه، 
"يف هذ- &لر"&Cة &لنص  :Sىل قوله.... &لش)خ عن علي بن &ملوصلي، عن علي بن &حلسني، عنه، 

) "=مسائهم "فضائلهم فهي تف)د حسنه "كماله) صلو&h &هللا عل)هم(على &ألئمة &الثين عشر 
  .&نتهى

  .عرú لترمجتهلك عند &لتj"س)أيت jكر 

"جعفر بن  ،محد بن حممد بن &خلل)ل=" ،&ملوصلي علي بن سناM(ثبتت Sمام)ة  =M"بعد  -]
=Wمحد &ملصر، Wلد &حلسني بن علي &ملصر&"" ( zلك &عتماj ىلS ضا�C ،ًمهم مطلقاj 3مع عد

من علماء &ملذهب، كالش)خ &لطوسي "&لبز"فرW "&بن بابوCه، خيرü &لسند من  "&ألكابر &ألجالء
الحظنا "صف &ملريé& &لنو,W لسند &لوص)ة بـ  MS نوä &لقوC" Wلحق بالصح)ح، "خصوصاً

&لشه)د حممد  =M، "كذلك مدù &لش)خ علي &لنماWé لر"&Cة &لوص)ة ",جاهلا، بل حىت )&ملعترب(
 MS&عتمد عل)ها يف موسوعته، ,غم عاzته من نقد &لر"&Cاh ) ,محه &هللا(حممد صاz! &لصد, 

طعن بر"&a &لوص)ة حىت &لذCن  =صالً =حد&ً =جدكانت ضع)فة =" شاaj، =" ما شابه jلك، بل مل 
 Wة لإلما3 &ملهدC,j zجو" M"رC جماالً !ال åهنا Mحتكم بعد-، "لو كا  Nللطعن يف ,جا

   .سندها ملا تو&نو& عن jلك =بد&ً

M كنا يف غىن عن S، "&آلM فنأيت Sىل &الطالä على توث)ق ,"&C&", aة &لوص)ة تفص)الً"=ما 
&ليت &عتاhz &خلطأ "نست  =فو&ههمCسد  jلك، "لكن لنلقم &ملتشدقني "&ملتف)هقوM حجر&ً

 ،z&لسد&" Mمن &هللا تعاىل نطلب &لعو" ،o&لصو&Sنه مس)ع جم)ب.  

* * *  

  



!#KL!M<NO5&!:;0P![&P+!!Q5(R!EB.!SB!E=45!TU(VP!:=;5!\!! !

Nلش)خ &لطوسي يف &لغ)بة قا&:  Mخربنا مجاعة، عن =يب عبد &هللا &حلسني بن علي بن سف)ا=
&لبز"فرW، عن علي بن سناM &ملوصلي &لعدN، عن علي بن &حلسني، عن =محد بن حممد بن 

Wعن عمه &حلسن بن علي، عن =ب)ه، عن =يب عبد &هللا جعفر  &خلل)ل، عن جعفر بن =محد &ملصر ،
بن حممد، عن =ب)ه &لباقر، عن =ب)ه Wj &لثفناh س)د &لعابدCن، عن =ب)ه &حلسني &لزكي &لشه)د، 

لعلي  -يف &لل)لة &ليت كانت ف)ها "فاته  -  قاN ,سوN &هللا : قاN ،!عن =ب)ه =مري &ملؤمنني 
(ص6ته حىت )نتهى 2ىل هذ)  فأمال nسوP )هللا . +حضر صح6فة (a()H ،"ا +با )حلسن(: !
، فأنت (من بعدهم 2ثنا عشر مهد"اً 2نه س6كو* بعدM )ثنا عشر 2ماماً ،"ا علي: فقاP ،)ملوضع

)ملرتضى، (+مري )ملؤمنني،  عل6اً: مساv )هللا تعاىل يف مسائه "ا علي +(P )الثين عشر 2ماماً
m)nألمساء  ()لصد"ق )ألكرب، ()لفا( wفال تصح هذ ،Mألحد)ألعظم، ()ملأمو*، ()ملهد vغري .

، (من +نت (ص6ي على +هل ب6يت ح6هم (م6تهم، (على نسائي فمن ثبتها لق6تين غد)ً ،"ا علي
. (+نت خل6فيت على +ميت من بعدM طلقتها فأنا برy منها، مل ترين (مل +nها يف عرصة )لق6امة،

بين )حلسن )لرب )لوصوP، فإ\) حضرته )لوفاa فل6سلمها 2ىل فإ\) حضرتك )لوفاa فسلمها 2ىل )
 M\ فل6سلمها 2ىل )بنه س6د )لعابد"ن aفإ\) حضرته )لوفا ،Pبين )حلسني )لشه6د )لزكي )ملقتو(
 aفل6سلمها 2ىل )بنه حممد )لباقر، فإ\) حضرته )لوفا aلثفنا| علي، فإ\) حضرته )لوفا(

حضرته )لوفاa فل6سلمها 2ىل )بنه موسى )لكاظم، فإ\) فل6سلمها 2ىل )بنه جعفر )لصاmH، فإ\) 
حضرته )لوفاa فل6سلمها 2ىل )بنه علي )لرضا، فإ\) حضرته )لوفاa فل6سلمها 2ىل )بنه حممد 
 aفل6سلمها 2ىل )بنه علي )لناصح، فإ\) حضرته )لوفا aلثقة )لتقي، فإ\) حضرته )لوفا(

وفاa فل6سلمها 2ىل )بنه حممد )ملستحفظ من فل6سلمها 2ىل )بنه )حلسن )لفاضل، فإ\) حضرته )ل
فإ\) حضرته (، ، مث "كو* من بعدw )ثنا عشر مهد"اًفذلك )ثنا عشر 2ماماً. <P حممد 
aملقربني له ثالثة +سامي) )لوفا( P)+ سم +يب (هو عبد )هللا  كامسي)سم : فل6سلمها 2ىل )بنه()

  .)Q() )ملهدM، هو +(P )ملؤمنني: (+محد، ()السم )لثالث
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&حلسني  

"ما " ( 
"&حلسني 

، "مسعنا 

 كتب، 
، معربة 

ر=  قد ق
ملعر"� 

له كتب 
 oكتا ،
ر= كتب 

.........

:ز"فرW مها

:تبصا, قائالً
 " M"بن عبد

äة، ماC&"لر&"

  

M"له. ن عبد
 فاطمة 

ozا يف &ألC،

مد &لقرشي &

بن عبد"M، ل
فاطمة معربة،
ألoz قد قر

.........

كتب &لبز Sىل
  .ا س)جيء

يف كتابه &الست
محد=ربين به 

، كثري &لسمهللا
.&نتهى) مائة

 &ملعر"� بابن
 خطبهتفسري

ا، "كاM قوCا
حممن علي بن 

ملعر"� باب &
فسري خطبة ف
اM قوCا يف &

..........

S) ه &هللا تعاىل
من &لثقاa كما

 &لبز"فرW يف
رW فقد =خرب

  :، قائال٥ً

&هللاىن =با عبد

شرCن "=,بعم

د &هللا ش)خنا
، كتاo تCخ

خربنا بسائرها
قى =با &حلسن

  

ش)خنا: د &هللا

خ، كتاo تفس
"كا. سائرها

..........

,محه(طوسي
M" كالمها م"

رCقه هذ& &ىل
سف)اM &لبز"فر

ìc٤[.  

  ):ن عبدون
óîî، برقم

&حلاشر، Cكىن
سنة ثالõ "عش

  :، قائالً]

دلبز&é =بو عب

،C,تا oكتا
ملختلفني، =خ
 "كاM قد لق

  .هى

ìQ٦ – Qö:

بز&é  =بو عبد
كتاo &لتا,Cخ
ني، =خربنا بس

.........

Cق &لش)خ &لط
محد بن عبد"

وسي على طر
حلسني بن س

ü ,٤صا ì

ابن(ملعروف ب8

٤Q – ٤Q٤

عر"� بابن 
، ماh س-,"&

î برقم ،QQ

بن =محد &ل :د
س)د بن حممد
o &حلدCثني &
ozهل &أل= ،

&نته)  &لوقت

ü املي[ ì

د بن =محد &لب
 &بن حممد، ك
دCثني &ملختلفني

            

.........ة
  

&ليت هي طرCق
" Wمح=لغضائر

ص &لش)خ &لطو
يب عبد &هللا &

&الستبصQ) عنه

عبد الواحد امل
ì طوسيc

ن عبد"M، &ملع
نا جبم)ع ما ,

ì جاشيö

ن عبد &لو&حد
o [=خبا, &لس

oجلمعة، كتا&
 على ش)و§

كاM علو& يف

&حلر &لعا - ل

ن عبد &لو&حد
 =خبا, &لس)د
 كتاo &حلد
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&جلماعة 
ن عب)د &هللا &ل

"قد نص
عن = "jكرته

ن عب)د &هللا ع

أمحد بن ع
,جاN &لط

=محد بن(
، "=جاé لنامنه

,جاN &لنج

=محد بن(
كتاo: [منها

 oعمل &كتا
ozكتب &أل

، "كابن &لزبري

=مل &آلمل

=محد بن(
كتاo: منها

عمل &جلمعة،

                        
:'الستبصا9 -!

بن

j

بن

م

م

ك

ك

با

م

ع
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ozعلى ش)و§ =هل &أل ozقد لقي =با &حلسن علي بن حممد بن &لزبري "&أل Mغلو& ، "كا Mكا
  .يف &لوقت قاله &لنجاشي

=محد بن عبد"M &ملعر"� بابن &حلاشر، Cكىن =با عبد &هللا، كثري &لسماä : "قاN &لش)خ
"Cستفاz توث)قه من تصح)ح  .c]٤ ماh سنة "&لر"&Cة، مسعنا منه "=جاé لنا مج)ع ما ,"&-،

  .&نتهى) &لعالمة طر! &لش)خ

، Q ìc٥ó – c٦ôلش)خ علي &لنماWé &لشاهر"ü Wzلمستد,كاh علم ,جاN &حلدCث 
  :قائالً QQ٥öبرقم 

له كتب، "عد من : &حد بن =محد &لبز&é =بو عبد &هللا، &ملعر"� بابن عبد"M=محد بن عبد لو(
 Nقا" ،aéخ &إلجاCمشاaلسي يف &لوج)ز�& :ù"ثه صح)حاً ممدCعد حدC" .نتهى....) . &نتهى&.  

  :، قائال٦٥٥ً، برقم]ìQ٥ ]لس)د &خلوئي üلمعجم ,جاN &حلدCث 

ألنه من مشاCخ &لنجاشي،  ؛"هو ثقة: ....... =محد بن عبد"M=  :=محد بن عبد &لو&حد(
  .&نتهى...) يف ترمجة =باM بن تغلب : "قد ,"á عنه غري مو,z، منها

ثقة، معتمد عل)ه، ش)خ لكبا, &لعلماء، صاحب كتب  ]=محد بن عبد"MjS]M فـ 
  ."تصان)ف

  :احلسني بن عبيد اi الغضائري
ì لنجاشي& N٦,جاî – ٦ó برقم ،Qقائال٦٦ً ،:  

له كتب،  .),محه &هللا(&هللا، ش)خنا  &لغضائرW =بو عبد :&حلسني بن عب)د &هللا بن Sبر&ه)م(
، بإمرa &ملؤمنني ! ، كتاo &لتسل)م على =مري &ملؤمنني&لتموCه "&لغمةكتاo كشف : منها

ئمة "ما شذ على &ملصنفني من ، كتاo عدz &ألعاقل "تنب)ه &لغافل يف فضل &لعلمكتاo تذكري &ل
&لنو&z, يف &لفقه، كتاo مناسك &حلج، كتاo ، كتاj oلك، كتاo &لب)اM عن حبوa &لرمحن

 aسجد oملفوضة، كتا&" aعلى &لغال zلر& oر، كتاCو3 &لغدC oخمتصر مناسك &حلج، كتا
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 قوN =مري &ملؤمنني ، كتاo يفبغد&z ، كتاo يف فضل!مو&طن =مري &ملؤمنني ، كتاo &لشكر
  ."+ال +خربكم خبري هذw )ألمة": !

، سنة صفر] شهر[اh ,محه &هللا يف نصف ، "معن ش)وخها مج)عها "مج)ع ,"&Cاته =جاéن
  .&نتهى) Sحدá عشرa "=,بع مائة

ì لطوسي& N٦ ، برقم٥]٤,جاQQöًقائال ،:  

)Wكىن&حلسني بن عب)د &هللا &لغضائرC ،äله  ، =با عبد &هللا، كثري &لسما" ،Nعا,� بالرجا
ماh سنة =حدW عشر- ، ,"&Cاته ، مسعنا منه "=جاé لنا جبم)عتصان)ف jكرناها يف &لفهرست

  .&نتهى) "=,بعمائة

  :، قائالc٤óôً، برقم ö ì[[ – [c&لس)د &خلوئي ü - جم ,جاN &حلدCث مع

"ك)ف كاM فال Cنبغي &لترzz يف : ...... وN=ق........  :&حلسني بن عب)د &هللا بن Sبر&ه)م(
، ال من جهة توث)ق &بن طا""Ç "بعض من تأخر عنه CSا-، "ال من جهة =نه كثري "ثاقة &لرجل

 aفإنه ال عرب aéة =" =نه ش)خ &إلجاC&"لك على ما عرفت،  بشيء&لرj بل من جهة =نه ش)خ من
  .&نتهى...)  &لنجاشي "مج)ع مشاخيه ثقاh على ما تقد3

ثقة، معتمد عل)ه، ش)خ لكبا, &لعلماء &ملشهو,Cن،  ]&حلسني بن عب)د &هللا &لغضائرMjS]W فـ 
  .صاحب كتب "تصان)ف

  :البزوفري سفيان بن علي بن احلسني اi عبد أبي
ì لنجاشي& N٦,جاö – ٦î برقم ،Q٦[:  

)Mش)خ، ثقة، جل)ل  :&حلسني بن علي بن سف)ا ،Wبو عبد &هللا &لبز"فر= Mبن خالد بن سف)ا
  .من =صحابنا
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كتاo &حلج، "كتاo ثو&o &ألعماN، "كتاo =حكا3 &لعب)د، قر=h هذ& : له كتب، منها
، كتاo &لرz على &لو&قفة، كتاo سريa &لنيب "&ألئمة ),محه &هللا(&لكتاo على ش)خنا =يب عبد &هللا 

  .&نتهى) =خربنا جبم)ع كتبه =محد بن عبد &لو&حد =بو عبد &هللا &لبز&é عنه. يف &ملشركني 

  :، قائالً]٦ôó، برقم c]ì٤ يف ,جاله &لطوسي)خ "قاN &لش

 يف jكرناها كتب له &هللا، عبد =با Cكىن خاصي، &لبز"فرW، سف)اM بن علي بن &حلسني(
 "&حلسني &لنعماM بن حممد بن حممد منهم مجاعة، عنه "=خربنا &لتلعكربW، عنه ,"á &لفهرست،

  .&نتهى) عبد"M بن "=محد &هللا عب)د بن

  :، قائالìQQ٥ً &ألقو&N خالصة &حللي &لعالمة""ثقه 

 جل)ل ثقة، ش)خ &لبز"فرW، &هللا عبد =بو سف)اM، بن خالد بن سف)اM بن علي بن &حلسني(
  .&نتهى) خاصي =صحابنا، من

حد بأM &لبز"فرW = عن غ)بة &لش)خ &لطوسي "قد نقل &لس)د حممد &لصد, يف &ملوسوعة
 Wكالء &إلما3 &ملهد"! Nحلسني بن: (فقا& Mعلي بن سف)ا: Mبو عبد &هللا  .بن خالد بن سف)ا=

Wلش)خله كتب. ش)خ جل)ل من =صحابنا. &لبز"فر& á", ، -ني مساCيف &لغ)بة عن بعض &لعلو .
Nبني &خو&ننا كال3 يف =مر ,جل =: قا áنة قم فجرCىلفأنفذ"& . نكر "لد-كنت مبدS  لش)خ&

 SىلCذهب  =M، "=مر- فدفع Sل)ه &لكتاo فلم Cقر=- )=Cد- &هللا(ر&ً عند- ض"كنت حا )صانه &هللا(
 Wعز- &هللا(=يب عبد &هللا &لبز"فر=( oل)ه "=نا حاضر. ل)ج)ب عن &لكتاS ,بو عبد &هللا. فصا= Nفقا :

فرجع . &مسه حممد&ً&لولد "لد- ""&قعها يف Cو3 كذ& "كذ& يف موضع كذ& "كذ& فقل له فل)جعل 
Nعرفهم، ""ضح عندهم &لقو" Nهذ& &خلرب  "قد) "لد &لولد "مسي حممد&ً". &لرسو Mنقلنا مضمو

"لو  !&إلما3 &ملهدW  "هو CدN بوضوù على &ستسقاء هذ- &ملعلوماh من. ف)ما سبق
يف &لبحا, تعل)قاً على هذ& "من هنا قاN &�لسي . نه "ك)الً يف &جلملة=ف)دN على  .بالو&سطة

  .)C  (...)Qنقلمل Cظهر منه &M &لبز"فرW كاM من &لسفر&ء ": &خلرب

                                                            
!- á1: 'لغيبة 'لصغرK2G. 
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ثقة، جل)ل &لقد,، خاصي، معتمد عل)ه،  ]&لبز"فرW سف)اM بن علي بن &حلسني[MjS فـ 
hطعن عل)ه =بد&ً، صاحب كتب "مصنفاC ال"  .  

  :العدل املوصلي سنان بن علي
، برقم )مستد,كاh علم ,جاN &حلدCث(jكر- &لش)خ علي &لنماWé &لشاهر"Wz يف كتابه 

QôôöQ ًقائال:  

Cر"W عن =ب)ه كما ,"á &لصد"! يف &إلكماN  :سناM &ملوصلي =بو &حلسن &ملعدNعلي بن (
ü[ ìQد بن عبد  عن =محد بن &حلسني بن ]٥Cé عنه، عبد &هللا، عن &حلسني بن ،Wz&هللا &لبغد&

Nملا قبض س)دنا: عن =ب)ه قا  Wخل !=بو حممد &حلسن &لعسكر&.  

  .)Q( &لبغد&Wz، عنه، عن =ب)ه &خل"نقله يف &لبحا, عنه، عن Céد بن عبد &هللا 

ì íمقتضب &ألثر ألمحد بن حممد بن ع)اQô ة  عنه، عن =محد بن حممد &خلل)ليC&",
ü فة تف)د حسنه "كماله، "كمباCشرó ìQ[ملهمة يف. ٥& áته &ألخرC&"," ì لكjQc٥ ،

ü جد"c٦ ì[Q٦] " ٦ô.  

ì غطQôc : عن &حلسني بن علي، عنه، عن =محد بن حممد ،-zيف . &خلل)ل بنبإسنا"
ìQôعنه، عنه: ٤ Wلبز"فر& Mعن &حلسني بن علي بن سف)ا. ì zإلسنا& oيف قر"Q[c  ،عنه

  .&نتهى كال3 &لنماWé )]( )&نتهى) عن مالك بن =ش)م

Pضافة: +قوS  ىلSM=  &لثقة &جلل)ل "هذ& Wلرجل من &لش)عة فهو معتمد عل)ه من قبل &لبز"فر&
"هذ- &لصفة  ،)c( )&لعدN(&لرجل موصو� بـ  =Mكل jلك Sىل  =ضفمؤCد pخر على "ثاقته، 

                                                            
 .V :BK2 1GC +جد}!!B!D 1: 0مبا -!

 .BK 1D32 % D3D: 'لشيخ علي 'لنما<= 'لشاuر+q= %مستد09اi علم 9جا/ 'لحديث  -2
D-  Äبأ Äيقولو Äآخر 'لزما Éفقها ûتباm بعض Äل لي بأüقyلعد/(ن' ( eلعامة فال تد/ على 'لمد' h0انت تطلق على قضا!  

يمكن 'لمصير {لى uذ' 'لكال) لو 0اÄ علي بن سناÄ سنياVw +لكن uذ' 'لموضوû قد تجا+<ناه ! عجيب uذ' 'لكال) : mقو/
{Äz بعد uذ' يكوÄ 0المهم من باf 'لسالبة بانتفاÉ 'لموضوû  %0ما تقد)  %عندما mثبتنا بأنه شيعي +ليس من mبناÉ 'لعامة 

% Ä+0ما يعبر %  fعلى 'لمطلو h9qلمصا' fمن با +m.  
مع ما يتالÉ) مع معنى {طالقها عند mبناÉ ) 'لعد/(ثم يفسر+' صفة .. فليثبتو' m+الÄ} w علي بن سناÄ من mبناÉ 'لعامة 

  .'لعامة
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بقوله 'نه 0اÄ يقا/ للكyتاf في ] 'لعد/['لمحقق 'لخوئي حيث حا+/ صرu nذ' 'لوصف  +'ألعجب من zلك uو 0ال)

iلحكوما'+ É9'جع 0المه في معجم 9جا/ 'لحديث]0اتب 'لعد/: ['لقضا V: B{ 12!E.  
المنا ن 0تطلق uكذ' مضاn {ليهV +لك] 0اتب 'لعد/[+'لحقيقة uذ' 0ال) مستغرf جد'w صد+9ه من عالم محققV فكلمة 

] 0اتب 'لعد/[V +ال يخفى 'لفرè بين 'لحالتينV فنحن لم نجد mحد'w عندما يريد Äm يذ0ر 'إلضافة'لمجرhq عن ] لعد/'[عن 
V لكوÄ 'لناö ]'لعد/[ {لىy0تاf 'لقضاÉ  {ضافةV بل 'لظاuر Äm ]uذ' 0اتب 'لعد/: [يقو/ VÄm بل البد ]uذ' 'لعد/: [يقو/

V فالمحقق 'لخوئي قلب 'ألمر m9ساw على عقب ]0اتب 'لعد/['لخV فيقا/ ...qلة 'لقضاÉ 'لعا +mحكا)تعتبرuم يكتبوÄ 'لعد'لة 
  !مع 'ألسف 'لشديد 

V <'عماm wنها ]'لمقر¢[V + ]'لحافظ[ بإطالèتعني 'للقب فقطV +مثل له ] 'لعد/[+من 'لعجب mيضاw <عم 'لخوئي بأÄ 0لمة 
 fلقاm q9'جع 0المه في معجم 9جا/ 'لحديث!! مجر: B2 1JD.  

+قر'hÉ 'لقرآVÄ +خصوصاw في موضوû  'ألحاqيثحفظ  {لىuو نسبة ] 'لمقر¢[+ ] 'لحافظ[ين Äm 'ألصل في في ح
  :+'لرجا/ +ما شابه zلكV +'نقل 'آلÄ معنى 'لحافظ +'لمقر¢ عن 0تاf 'ألنساf للسمعاني 'ألسانيد

لحفظهم +معرفته +'لذf ة 'لحديث بفتح 'لحاÉ +0سر 'لفاÉ +في آخرuا 'لظاÉ 'لمعجمةu Vذ' لقب جماعة من mئم: 'لحافظ(
hعنه +فيهم شهر  (...fألنسا': B2 1!KG.  

  .BK 1D{C :'ألنساV (...f 'ختص بهذه 'لنسبة جماعة من 'لمحدثين uذه 'لنسبة {لى قر'hÉ 'لقرآÄ +{قر'ئه: 'لمقر¢(
Äz} 'صحابها بالحفظ +'لقرm nمنبثقة عن 'تصا fلقاm بل {نها Vfلقاm qليس مجر iفهذه 'لكلما hÉ ... و 'ألعمu 'ذu Vلخ'

  .'ألغلب +خصوصاw في موضوû 'لعلم +'لحديث +'لقرآÄ +ما شابهV فكم من صفة m+ سجية صاi9 لقباw لصاحبها
 éلمقر¢[+حتى لو +جد بعض من يلقب ب'+ Vلحافظ'+ V/لعد' [ iذه 'لكلماu فهذ' ال يعني تخصيص معاني Vللقب' qلمجر

] 'لموصلي[0zر لقبه +uو ] علي بن سناÄ 'لموصلي 'لعد/[ما يؤيد 0المنا uو V Äm ثم mصلهابهذ' 'لمعنىV +صرفها عن 
 Äيكو Äm لعد/[فيستبعد' [لك نطالبه بالدليلz من <عم+ Vله wلقبا wيضاm .'كذu 9qفي بعض 'لمصا Éبل جا ...] :/لمعد'[ V

  .m= 'لمز0£ى
ى 'لمدe +'لتوثيقV +0ذلك لم يوفق في 'ختيا9 عن معن] 'لعد/[+بهذ' يتضح Äm 'لمحقق 'لخوئي لم يوفق في صرn 0لمة 

ôفتحليله محلو/ +نقضه منقو Vمثلة 'لنقضm.  
فإÄ من لديه 'بسط 'طالû على علم ! ليس من mلفا§ 'لتوثيق فهذ' ينم عن جهل فضيع ) 'لعد/(mما <عمهم بأÄ 0لمة 

  ).فالÄ عد/: ('لد9'ية يعرn جيد' Äm من mقوm áلفا§ 'لتوثيق uو قولهم
'لحقل : +فيه حقو/: في mلفا§ 'لتعديل: (2EDللشهيد 'لثاني 1) %حديث  %'لرعاية في علم 'لد9'ية (0تاf  +جاÉ في
  ....).uو عد/m V+ ثقة : قو/ 'لمعد/ %m : mلفا§ 'لتعديل 'لد'لة عليه صريحة uي Äm: في 'لصريحة 'لداللة: 'أل+/

+سائل 'لشيعة ) عد/V ثقةV حجةV صحيح 'لحديث +ما qm= معناه: mلفا§ 'لتعديل: +قا/ 'لشهيد 'لثاني: (+قا/ 'لحر 'لعاملي
  .BDE 1233 :)آ/ 'لبيت(

ليكم {uذ' مرq+q +تحكم محضV + فأيضاm+ ..wما قولهم بأنها {Ä جاiÉ في عنو'Ä 9جل ما ال تد/ على مدحه m+ تعديله
  :بعض 'لمو'q9 'لتي فهم منها 'لعلماÉ 'لمدm e+ 'لتعديل

m- في 0تابه طر'ئف 'لمقا/ في ترجمة قا/ 'لسيد علي 'لبر+ج =qبو عبد 'هللا (رm =>'لحسين بن محمد 'ألشناني 'لر'
  ): 'لعد/

في بعض طرقه في  -يعني 'لشيخ 'لصد+è" %  è"'لحسين بن محمد 'ألشناني 'لر'<= mبو عبد 'هللا 'لعد/V 0ذ' +صفه (
مامياw صحيح 'لعقيدVh {'لعد/ في 'لمقا) 0ونه +'لتوحيدV +لعل مر'qه من " تعق"'لعيوVÄ +0ذ' +جدته في 'لتوحيدV +في 
  .33Dبرقم   B! 1!{J :طر'ئف 'لمقا/) +'لظاuر mنه q'9m 'لمعنى 'لمتعاVn9 فتأمل

 éل n9لعد/(+'لمعنى 'لمتعا' ( wيضاm يu+ Vلعد'لة بالمعنى 'لفقهي' +m V=و 'لثقة في 'لنقل مع 0ونه شيعي 'ثنا عشرu
  .تقتضي 'لتوثيق بل 0mثر من zلك

  .1C2K :'لمقنعة) +'لعد/ من 0اÄ معر+فا بالدين +'لوû9 عن محا9) 'هللا عز +جل: ('لشيخ 'لمفيد عن
'لحسين بن محمد 'ألشناني 'لر'<= mبو عبد 'هللا 'لعد/V 0ما : ( D!!2برقم   mDEEيضاw في 1 %'لبر+جرq=  %+قا/ 

  ).V +تز0ية مثله 0افية!+صفه 'بن بابويه 'لصد+è في عيوm Äخبا9 'لرضا 
تز0ية لهV بل ) 'لعد/('لسيد 'لبر+جرq= 'عتبر +صف 'لشيخ 'لصد+è للحسين بن محمد 'الشناني بÄm  é+ال يخفى 
  .+'0تفى بها
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f - B في مستد09اته =q+رu1 !قا/ 'لشيخ علي 'لنما<= 'لشاGG3  برقم!KJ! في ترجمة V) حمد بن محمد 'لصائغm

  ):'لعد/
+á+9 'لصد+è في mماليه عنه عن عيسى بن محمد ... uل 'لر= لم يذ0ر+ه +uو من مشايخ 'لصد+u+ èو شيخ أل(

في فضائل mمير 'لمؤمنين 'لمهمة 'لعظيمة +z) مخالفته  'لعلو= حديث حذيفة بن mسيد 'لغفا9= عن 9سو/ 'هللا 
  .. ). D2+مخالفيهu+ Vو يفيد حسنه +0ماله +سالمة عقيدتهV +من 9+'ياuته 'لداللة على حسنه +0ماله في mماليه مجلس 

 éب nتشيعه من خال/ 9+'ياته) 'لعد/(فهذ' 'لصائغ موصو =q+رuلشا' qقد 'ستفا+.  
+mيضاw جا0z Éره في معرô 0ال) ألبي 'لمعالي محمد بن محمد {بر'uيم 'لكلباسيV عن mلفا§ 'لتوثيق +uل البد Äm تعني 

  ...:mيضاw 'لضبط +'لحفظ m) 'لوثاقة فقط 
0ما في ترجمة معا+ية بن حكيمm V+ " عد/"نحو " ثقة " لخبر لو 0اÄ 'لتوثيق بغير +يرشد {ليه بنا¶uم على صحة '(... 

+0اm Äبو 'لقاسم بن سهل : "+قا/ 'لنجاشي في ترجمة عبيد 'هللا بن <ياq. 0ما في ترجمة mحمد بن محمد 'لصائغ" 'لعد/"
  .}B! 1G :'لرسائل 'لرجالية...) 'نتهى " 'لو'سطي 'لعد/

  .يد/ على 'لتز0يةV حتى لو جاÉ في 'لعنو'Ä 0ما في علي بن سناÄ 'لموصلي 'لعد/) 'لعد/(لفظ  u+Ämذ' 'لكال) يد/ على 
B -  éمترحما عليه ++صفه ب+ wمترضيا è+0ره 'لشيخ 'لصدz Äلعد/('حمد بن 'لحسن 'لقطا' (wقائال :  
)3JK  /{ - +لمعر' Äحمد بن 'لحسن 'لقطاm ل 'لحديث يقا/ لهuبأبي علي بن عبد 9به +حدثنا بهذ' 'لحديث شيخ أل n

حدثنا محمد : حدثنا بكر بن عبد 'هللا بن حبيبV قا/: حدثنا mبو 'لعباm öحمد بن يحيى 'بن <0ريا 'لقطاVÄ قا/: 'لعد/V قا/
حدثنا {بر'uيم بن عبد 'هللا 'لسجز=  mبو {سحاVè عن يحيى بن 'لحسين 'لمشهد=V عن : بن {سحاè 'لكوفي 'لجعفيV قا/

 V=لعبد' Ä+9اu بيm/قا V=عن قو/ 'هللا عز +جل: عن 9بيعة 'لسعد öو 'لنجم : قا/) ��لنجم ��� �و�: (سألت بن عباu
 V9ه'q لك 'لنجم فيz يسقط Äm يحب öبي 'لعباm Ä0ا+ Vبي طالبm علي بن hلفجر فسقط في حجر' ûمع طلو áوu =لذ'

z+ Vلك فضل 'هللا يؤتيه من !فيحو< 'لوصية +'لخالفة +'إلمامةV +لكن mبى 'هللا Äm يكوz Ä'8 غير علي بن mبي طالب 
Éيشا (è+1 :'ألمالي للشيخ 'لصد{{E % {{!.  

wماميا} w0ونه شيعيا =q+رuلشيخ علي 'لنما<= 'لشا' qستفا'+:  
) Äحمد بن 'لحسن بن عبد 9به 'لقطاmبوm  =>'بوعلي 'لرm+ سعيد : è+و شيخ 0بير : قالو' في حقه... من مشايخ 'لصدu

'ياته في جملة من 9+... نه شيخ ألuل 'لحديث {+صفه بالعد/ + 3D 1DD3+في 'المالي مجلس ... ألصحاf 'لحديث 
 :'لثالثة 'ألشهر+0تاf فضائل  2G 12C2VباV: B! f +0ما/ 'لدينG{{ % GC2باf 'الثني عشر B2 1 :'لخصا/
1!DC % !DJ ... . /في 0ما è+من 0ال) 'لصد Vwم 0ونه عامياuلتو wجد +جهاm لم+ wمن 9+'ياته 0ونه {ماميا qيستفا+

 !B :مستد09اi علم 9جا/ 'لحديث...) 'ثني عشر   'ألئمة Äm {ثباiفي  2C'لدين في 'لرq على 'لزيدية 1
123C  3برقمGK.  
q- wيضاm+  éلعد/(+صف ب' ( وu+ hلشيخ 'لطوسي 'لثقا' hحد تالمذm)بي 'لمهاجر 'لنسفيm بن يونس بن (qآ:(  

'لثقة 'لعد/ من 'لشيخ 'لفقيه : آq) بن يونس بن mبي 'لمهاجر 'لنسفي: (قا/ 'لشيخ علي 'لنما<= 'لشاuر+q= في مستد09اته
  .J!برقم  !B!  13 :مستد09اi علم 9جا/ 'لحديث) تالمذh 'لشيخ 'لطوسي

 éu- لمحسن بن 'لحسين':  
wلشيخ 'لعد/ 'لمحسن بن : "قا/ 'لشيخ منتجب 'لدين في فهرسته: 'لمحسن بن 'لحسين: (نقل ترجمته 'لمحقق 'لخوئي قائال'

ثقةV حافظV +'عظV : لمفيد عبد 'لرحماÄ 'لنيسابو9= 9حمهما 'هللا'لحسين 'بن mحمد 'لنيسابو9= 'لخز'عيV عم 'لشيخ '
'ألمالي في 'ألحاqيثV 0تاf 'لسيرV 0تاf {عجا< 'لقرآVÄ 0تاf بياÄ من 0نت موالهm Vخبرنا بها شيخنا 'إلما) : +0تبه

 :عجم 9جا/ 'لحديثم) 'لسعيد جما/ 'لدين mبو 'لفتوe 'لخز'عيV عن +'لدهV عن +'لدهV عن جدهV عنهV 9حمهم 'هللا جميعا
B!K 12ED % 2EG  برقمJJ!2.  

 éف بüصy+ لك 'لسيد محسن 'ألمين ) 'لعد/(فقدz 0رz Vو شيعي +من عائلة شيعية علمائية معر+فةu+ Vللداللة على مدحه
B لشيعة' Äعياm 2!1 }فيG  في ترجمة Vاuلحسين بن علي 'بن 'بي سعيد (+ما بعد' eبو 'لفتوm لشيخ جما/ 'لدين'

+بالجملة uؤالÉ سلسلة معر+فة من علماÉ : ({لى قوله) ...... 'لخز'عي 'لر'<= 'لنيسابوm ...=9بي بكر  محمد بن
Äحسا hعديد iتصنيفا+ iفي ترجمة 'لمحسن بن 'لحسين . 'إلمامية +لكل +'حد منهم تأليفا Éيضا سيجيm ôفي 'لريا+

  ...).نيسابو9= فهو عم لعم 'لشيخ mبي 'لفتوe نه عم 'لشيخ 'لمفيد عبد 'لرحمن 'لmبن mحمد 'لنيسابو9= 'لخز'عي 
  .مختص بأبناÉ 'لعامة m+ 'نه ال يد/ على 'لتز0ية بعد ما تقد)) 'لعد/(فكيف يقا/ بأÄ لفظ 
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 Sل)ها =شا,، "&ل)كم &لر"&Cة &ليت كانت تطلق على من Cعر� بالعد&لة "&لوثاقة "&لو,ä "&الستقامة
 Sمامةمن &لش)عة &لثابتني على  "=بو-علي بن سناM هو  =M&لنماWé &لشاهر"Wz "&ليت تدN على 

 Wلك بعد &لفنت  !&إلما3 &ملهدj قل ف)ه Mماé ألهو&ءيف&" Mخلو� من &لسلطا&":  

 &آليب مهر&M بن حممد بن &هللا عبد بن &حلسني بن =محد &لعباÇ =بو حدثنا :&لش)خ &لصد"!
: قاN &لبغد&Wz &هللا عبد بن Céد) بن( &حلسني) =بو( حدثنا: قاN مبر" عنه &هللا ,ضي &لعر"ضي
 حممد =بو س)دنا قبض ملا: قاN ،=يب حدثين: قاN ،&ملوصلي سناM بن علي &حلسن =بو حدثنا
 كانت &ليت باألمو&N "فوz "&جلباN قم من "فد عل)هما &هللا صلو&h &لعسكرW علي بن &حلسن
 من سر Sىل "صلو& =M فلما ،! &حلسن "فاa خرب عندهم Cكن "مل "&لعاaz، &لرسم على حتمل
á=, &نه: هلم فق)ل ،)&لسال3 عل)هما( علي بن &حلسن س)دنا عن سألوS من: فقالو& فقد، قد" 
 يف é",قاً ",كب مترتها خرü قد Sنه هلم فق)ل عنه فسألو& .علي بن جعفر =خو-: قالو& ؟ "&,ثه
 "قاN ،&إلما3 صفة من ل)ست هذ-: فقالو& &لقو3 فتشا",: قاN &ملغنوM، "معه Cشرo &لدجلة
 جعفر بن حممد &لعباÇ =بو فقاN. =صحا�ا على &ألمو&N هذ- نرz حىت بنا &مضو&: لبعض بعضهم
Wنصر� حىت بنا قفو&: &لقمي &حلمريC &بالصحة =مر- "خنترب &لرجل هذ .Nنصر� فلما: قا& 
 "غريها &لش)عة من مجاعة "معنا قم =هل من حنن ،س)دنا Cا: "قالو& عل)ه فسلمو& عل)ه zخلو&
: قاN معنا،: قالو& ؟ هي "=Cن: فقاN &ألمو&N علي بن &حلسن حممد =يب س)دنا Sىل حنمل "كنا

 &ألمو&N هذ- MS: قالو& ؟ هو "ما: فقاN ،طرCفاً خرب&ً &ألمو&N هلذ- MS ال،: قالو& ،Sيلّ &محلوها
 "كنا عل)ه "خيتموM ك)س يف جيعلو�ا مث "&لدCنا,&M، &لدCنا, &لش)عة عامة من ف)ها "CكوM جتمع

                                                                                                                                                                                   
uكذ' 0zره 'لسيد بحر 'لعلو) في 'لفو'ئد 'لرجالية : 'لشيخ 'لجليل 'لعد/ mبو عبد 'هللا جعفر بن محمد 'لد9+يستي -+
1!DJ.  

عائلة علمائية معر+فةV +'ليك ما نقله ) 'لد9+يستي(+ . ماميةفي تز0ية 'لشيعة 'إل) 'لعد/(لفظ  ما/+uذ' يد/ على 'ستع
قا/ : عبد 'هللا بن جعفر بن محمد 'لد+9يستي): (عبد 'هللا بن جعفر بن محمد 'لد+9يستي('لمحقق 'لخوئي عنهم في ترجمة 

V 0اÄ عالماw: 'هللا 'بن جعفر بن محمد 'لد+9يستي 'لشيخ نجم 'لدين عبد): "!}G('لشيخ 'لحر في تذ0رh 'لمتبحرين 
wفاضالwصد+قا V بي عبد 'هللا جعفر بنm عن جده Vبي جعفر محمد بن موسى بن جعفرm ير+= عن جده V9جليل 'لقد V

'لشيخ نجم 'لدين عبد 'هللا بن جعفر : "+قا/ 'لشيخ منتجب 'لدين في فهرسته). 'نتهى" (محمد 'لد+9يستيV عن 'لمفيد
 B!! 1!KC :معجم 9جا/ 'لحديث") فقيهV صالحV له 'لر+'ية عن mسالفه مشايخ q+9يست فقهاÉ 'لشيعة: تي'لد+9يس

  .C{3}برقم 
u Vكذ' 0zره 'لسيد محمد علي 'ألبطحي ..!'لثقة 'لعد/ من mصحاf 'لصاèq : محمد بن عيسى بن عبيد 'ليقطيني - <

B 9جا/ 'لنجاشي fفي تهذيب 'لمقا/ في تنقيح 0تاG  e1شرGGD.  
.. {Äz ثبت جهل من خصص uذ' 'لوصف بأبناÉ 'لعامة Ä+q 'لخاصةV +ثبت 'نه يد/ على 'لتز0يةV +لنختصر على zلك

 .+'لحمد هللا
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&jS ناz," Nحممد =يب س)دنا على باملا ! NقوC :مجلة Nنا,&ً "كذ& كذ& &ملاCz، عند من Mفال 
 نقش، من &خلو&ت)م على ما "CقوN كلهم &لناÇ =مساء على Cأيت حىت كذ& فالM عند "من كذ&
Nكذبتم: جعفر فقا Mفعله، ال ما =خي على تقولوC &علمه "ال &لغ)ب علم هذC الS هللا& .Nفلما: قا 
 Sنا: قالو& ،Sيلّ &ملاN هذ& &محلو&: هلم فقاN بعض Sىل Cنظر بعضهم جعل جعفر كال3 &لقو3 مسع
 س)دنا من نعرفها كنا &ليت بالعالماS hال &ملاN نسلم "ال &ملاN أل,باo "كالء مستأجر"M قو3

 Cر"M =صحا�ا، Sىل ,zzناها "Sال لنا فربهن &إلما3 كنت فإM )&لسال3 عل)هما( علي بن &حلسن
 فلما عل)هم، فاستعدá=,  - á من بسر "كاM - &خلل)فة على جعفر فدخل: قاC=, .Nهم ف)ها

 قوS 3نا &ملؤمنني =مري &هللا =صلح: قالو& جعفر، Sىل &ملاN هذ& &محلو&: &خلل)فة قاN &حضر"&
M"كالء مستأجر" oهذ- أل,با N&عة "هي &ألمو&z" مر"نا جلماعة=" Mال نسلمها ال بأS بعالمة 
 فما: &خلل)فة فقاN. )&لسال3 عل)هما( علي بن &حلسن حممد =يب مع &لعاaz �ذ- جرh "قد "zاللة،
 "&ألمو&N "=صحا�ا &لدنانري لنا Cصف كاM: &لقو3 قاN. حممد =يب مع كانت &ليت &لعالمة كانت
 "zاللتنا، معه عالمتنا هذ- فكانت مر&,& Sل)ه "فدنا "قد Sل)ه، سلمناها jلك فعل فإj& ؟ هي "كم
 "Sال =خو-، لنا Cق)مه كاM ما لنا فل)قم &ألمر هذ& صاحب &لرجل هذ& Cكن فإM ماh، "قد

 =خي على CكذبوM كذ&بوM قو3 هؤالء MS ،&ملؤمنني =مري Cا: جعفر فقاN. =صحا�ا Sىل ,zzناها
 فبهت: قاN .&ملبني &لبال¨ Sال &لرسوN على "ما ,سل &لقو3: &خلل)فة فقاN .&لغ)ب علم "هذ&
 خنرü حىت Cبد,قنا من Sىل =مر- بإخر&ü &ملؤمنني =مري CتطوN: &لقو3 فقاN ،جو&باً Cرz "مل جعفر
 Sل)هم خرü &لبلد من خرجو& =M فلما منها، فأخرجهم بنق)ب هلم فأمر: قاN &لبلدa، هذ- من
 =ج)بو& فالM &بن فالC" Mا فالM بن فالC Mا :فناáz خا3z، كأنه ،"جهاً &لناÇ =حسن غال3

 فسرنا: قالو& Sل)ه، فسري"& موالكم عبد =نا ،&هللا معاj: قاN موالنا، =نت: فقالو&: قاN موالكم،
 ! س)دنا &لقائم "لد- فإj& ،)&لسال3 عل)هما( علي بن &حلسن موالنا z ,&zخلنا حىت معه) Sل)ه(

 مجلة: قاN مث &لسال3، عل)نا فرz عل)ه، فسلمنا خضر، ث)اo عل)ه قمر، فلقة كأنه سرCر على قاعد
 "صف حىت Cصف CزN "مل ،كذ% فال/) )محل( كذ%، فال/ محل ،,+نا(%ً )كذ% كذ% %ملا#
 شكر&ً "جل  عز هللا سجد& فخر,نا &لد"&o، من معنا كاM "ما ",حالنا ث)ابنا "صف مث. &جلم)ع
 &لقائم "=مرنا &ألمو&S ،Nل)ه فحملنا فأجاz,= ،oنا عما "سألنا- CدCه، بني &أل,ú "قبلنا عرفنا، ملا

! M= ىل حنمل الS من سر á=, من ش)ئاً بعدها ،Nنصب فإنه &ملاC لنا z&ل)ه حيمل ,جالً ببغدS 
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N&ألمو& üعند- من "خير ،hفع عند- من فانصرفنا: قالو& &لتوق)عاz" ىلS يب= Çبن حممد &لعبا 
 فما: قاN نفسك، يف 5جر7 %هللا 5عظم: له فقاN ،"&لكفن &حلنو° من ش)ئاً &حلمريW &لقمي جعفر
 Sىل بغد&S zىل &ألمو&N حنمل jلك بعد "كاM. )&هللا ,محه( تويف حىت مهد&M عقبة &لعباÇ =بو بلغ

o&ا &ملنصوبني &لنو� üعندهم من "خير hلتوق)عا&( )Q(.  

 -zنص عل)ها، ما =فاC ملوصلي، بل& Mد "ثاقة علي بن سناCؤC باقر حممد &لش)خ"مما 
W,لكجو& )[( ة ف)ه &لفاطم)ة &خلصائص يف كتابهC&", ح)ث نص على تصح)ح سند ،] علي بن

  :، ح)ث قاN]=محد بن حممد &خلل)ل["كذلك ] سناM &ملوصلي

 &ملسند &لصح)ح &حلدCث يف كما &لكائناh مج)ع على &ألنو&, هذ- &ختا, &هللا =j" Mلك(... 
 جل %جلل<ل يل قا# %لسماء Bىل يب 5سر@ ل<لة: CقوN  &هللا ,سوN مسعت: قاN: سلمة =يب عن

: تعاىل فقا#) باهللا Iمن كل )%ملؤمنو/: (فقلت) (به من Bل<ه 5نز# مبا %لرسو# Iمن( جالله
 ؟ طالب 5يب بن علي: تعاىل %هللا قا#. خريها: قلت ؟ 5متك يف خلفت من حممد +ا صدقت
  .)c( )&حلدCث....  .نعم: قلت

  :"سند هذ& &حلدCث عن طر! &خلاصة هكذ&

 علي بن =محد عن &لتلعكربW، عن مجاعة،: &لطوسي &لش)خ غ)بة عن: &�لسي يف &لبحا,
،Wé&بن علي عن علي، بن &حلسني عن &لر Mخلل)ل  بن حممد بن =محد عن ،&ملوصلي سنا&

                                                            
 .1GC{ % GCJ: 0ما/ 'لدين +تما) 'لنعمة -!
{سماعيل 'لمولى باقر 'لو'عظ 'بن 'لمولى ( :V قائالBD 1KDEw :ترجم له 'لسيد محسن 'ألمين في mعياÄ 'لشيعة -2

له من  مؤلفاw +'عظاw فاضالw 0اÄ عالماD!D .w!'لكجو9= 'لطهر'ني توفي بالمشهد 'لمقدö 'لرضو= <'ئر'w سنة 
iألسر'9 في 0يفية 'الستغفا9 فا9سي -!: 'لمؤلفا' fلخصائص 'لفاطمية -2 .0تا'. D-  حو'/ 'لسيد عبدm جنة 'لنعيم في
 {ثباiبرuاÄ 'لعباq في  - K .'لزياi'9 'لجامعة إلحدuáو شرe فا9سي برuاÄ 'لتجاh9 في تبياÄ 'لزياG- + h9 .'لعظيم
qلمعا'. {- لطريق لمن يؤ) 'لبيت 'لعتيق' hÉ'9}.(  

wلمتكلمين قائال' Äخوه محمد سلطاm لك 'لكال): (... +قد ترجم لهz مصنف+ V(ذه 'أل9قاu ما مؤلفm ß V(فهو 'لو'عظ لألنا
 V(إلسال' B+مر V(قد+تهم في +'لمتعظ من 'ألحكا+ Vقبلة 'لخليقة Vفخر 'لشيعة+ Vخر 'لشريعةz V(لمؤيد بتأييد 'إلما'+

'لحقيقةV 'لمفسر 'لكريمV +'لمحد© 'لعليمV 'لبحر 'لز'خرV +'لحبر 'لماuرV نقطة q'ئرh 'لمفاخرV موالنا 'لحاB مال محمد 
w'باقر 'لو'عظ 'لطهر'ني مولدwصالm لما<ند9'ني'+ Vبن 'لعالم 'لنبيل +'لم' V جتهد 'لجليل 'لمرحو) 'لمبر+9 مال محمد

من 'لهجرh 'لنبويةV +توفي  2KK!فولد في سنة m+ ßما عمره 'لشريف. - طاf ثر'uما +جعل 'لجنة مثو'uما  - {سماعيل 
 -في 'لمشهد 'لرضوية  D!D!بمرô 'إلستسقاÉ عند طلوû 'لفجر يو) 'لجمعة {حدá +عشرين من شهر 9بيع 'لمولد 

  .}!B!  1 :'لخصائص 'لفاطمية...) +تحية  على سا0نها mلف سال)
D- لخصائص 'لفاطمية': B2  1GJ3. 
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 "عبد مسلم بن &لذباN عن =محد، بن سل)ماM عن &هلمد&ين، صاحل بن حممد عن ،]&خلل)لي[
Mد بن &لرمحاCزC سال3 عن ،جابر بن، Nلنيب ,&عي سلمى =با مسعت: قا&  NقوC :مسعت 
Nهللا ,سو&  NقوC :)ىل يب 5سر@ ل<لة مسعتB من: "ثنا\] جل %لعز+ز قا# %لسماءI #لرسو% 
: قلت ؟ المتك خلفت من حممد +ا صدقت: قا#" )%ملؤمنو/: "قلت" (به من Bل<ه %نز# مبا

  .)Q( )&حلدCث...  (_ +ا نعم: قلت ؟ طالب 5يب بن علي: قا# خريها،

 Mستلز3 كوC ته بصحة &لسندzملوصلي[فشها& Mمحد بن حممد بن [، "]علي بن سنا=
"&حد ضع)ف �Cحكم  ن &لسند، "&لسند jS& كاM ف)ه ,&"أل�ما جزء م ؛، عند- من &لثقاa]&خلل)ل

 aبق)ة ,جاله كلهم =ئمة ثقا Mعلى مج)ع &لسند بالضعف حىت لو كاhثباS كما هو معلو3 عند ،
  .=هل &لد,&Cة

 &لس)د jكر- "=Cضاً، Q ì٥î٤&لر"&ü a يف كتابه جامع &أل,zب)لي علي حممد jكر-"قد 
  .٤٥]üQ ì &ملقاN طر&ئف يف كتابه &لرب"جرWz علي

ش)عي، كامل، حسن؛ =�C Wحتج حبدCثه، بل ثقة؛ حسب  ]علي بن سناM &ملوصلي[MjS فـ 
 W,لكنجو& -zمعتمد عل)ه حسب مباين &لعالمة &حللي "بعض &ألعال3 ),محه &هللا(ما =فا" ،

  .&ملتقدمني، لعد3j z"," 3 ف)ه =بد&ً

  :احلسني بن علي
، ),محهما &هللا تعاىل("&لد &لش)خ &لصد"!  هو علي بن &حلسني بن موسى بن بابوCه &لقمي

jلك  Sىل، ")]( "&ألحاCzثيف كتب &لرجاN  جمرz&ً) علي بن &حلسني(ما Cعرب عنه بـ  "هو كثري&ً
 W,لنو& &éمحه &هللا تعاىل(نبه &ملري, (Nث قا(ح å,يف خامتة &ملستد ...) : يف كتب zملوجو& MS

 =" علي بن بابوCه، علي بن &حلسني: وهلم&ألحاCzث "&لرجاN &لتعبري عن "&لد &لصد"! بق
(...)c(.  

                                                            
 .BD{ 12{E % 2{2: 'ألنو'9بحا9  -!

2-  fسيأتي مزيد من 'لبحث في 'لملحق في نهاية 'لكتا+Ä} هللا تعالى' Éشا.  
D-  89لمير<' 'لنو9= %خاتمة 'لمستد' :B! 1D!{. 



ãé....................... ...................... إصدارات أ1صار اإلمام املهدي! 

=M &بن قولوCه &ملذكو, Cر"W عن : (... &جلزء &لثالث من خامتة &ملستد,j" åُكر يف هامش
  .)Q(...)  ",محه &هللا"علي بن &حلسني، &لذW هو ظاهر يف كونه "&لد ش)خنا &لصد"! 

هم من نفس &لطبقة =W من "&لبز"فرW "علي بن &حلسني &لقمي "علي بن سناM &ملوصلي 
áن للغ)بة &لصغرCلإلما3 &ملعاصر  Wأل ؛!&ملهدù", معاصر للحسني بن Wلبز"فر& M،  علي"

 Wعلي !بن &حلسني &لقمي ممن عاصر &إلما3 &لعسكر a,ىل سفاS ًحممد  بن "بقي ح)ا
علي بن سناM &ملوصلي &لعدN فقد  "=ماهـ !، سنة تناثر &لنجوc[ó  ،3&لسمرW "تويف سنة 

"عمه جعفر بعد "فاa &حلسن  !قصة حدثت مع &إلما3 &ملهدW  =ب)ه,"á عن 
Wلعسكر&!.  

يف غاCة &لوثاقة "&لعد&لة "من =كرب =عال3 &لش)عة يف  "علي بن &حلسني بن بابوCه &لقمي Cعد
 Wلإلما3 &ملهد áكر ترمجة &لنجاشي "&لط!&لغ)بة &لصغرj& 3وسي له، "يف &ملقا:  

ì لنجاشي& N٦],جاQ – [٦، برقم ]٦îقائال٤ً ،:  

بن بابوCه &لقمي =بو &حلسن، ش)خ &لقم)ني يف عصر-،  :علي بن &حلسني بن موسى(
,محه (كاM قد3 &لعر&! "&جتمع مع =يب &لقاسم &حلسني بن ,"ù . "متقدمهم، "فق)ههم، "ثقتهم

 ، Cسأله =C Mوصل لهجعفر بن &ألسوzلك على Cد علي بن "سأله مسائل مث كاتبه بعد j )&هللا
قد ,عونا %هللا لك بذلك، )سترa` : "فكتب Sل)ه. "Cسأله ف)ها &لولد !ب ,قعة Sىل &لصاح

  ."=بو عبد &هللا من =3 "لد فولد له =بو جعفر. ")لد+ن bكر+ن خري+ن

نا "لدh بدعوa : "مسعت =با جعفر CقوN: د &هللا &حلسني بن عب)د &هللا CقوN"كاM =بو عب
  .، Cفتخر بذلك"! &ألمرصاحب 

كتاo &لتوح)د، كتاo &لوضوء، كتاo &لصالa، كتاo &جلنائز، كتاo : له كتب، منها
aمن &حلري aإلمامة، "&لتبصر& oإلمالء، كتا&  oملنطق، كتا& oكتا ،,z&نوM&إلخو& oكتا ،

M&لنساء "&لولد&& oىل &بنه  -لشر&ئع ، كتاS كت-"هي &لرسالة ، ،ùلنكا& oلتفسري، كتا& oا
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كتاo قرo &إلسناz، كتاo &لتسل)م، كتاo &لطب، كتاo &ملو&,Cث،  ،كتاo مناسك &حلج
ü&ملعر& oكتا.  

 مر"&M =خربنا =بو &حلسن &لعباÇ بن عمر بن &لعباÇ بن حممد بن عبد &مللك بن =يب
اM قد3 بغد&z سنة مث=خذS hجاaé علي بن &حلسني بن بابوCه ملا : قاN ),محه &هللا(&لكلوj&ين 

  ."عشرCن "ثالمثائة جبم)ع كتبه

   .ى &لسنة &ليت تناثرh ف)ها &لنجو3، "ه&حلسني سنة تسع "عشرCن "ثالمثائة"ماh علي بن 

ي بن حممد كنا عند =يب &حلسن عل: مسعنا =صحابنا CقولوM: من =صحابنا"قاN مجاعة 
 Wمحه &هللا(&لسمر,( Nبن &حلسني  ,حم &هللا علي: "فقا)ه) نيحسCهو " :فق)ل له". بن بابو

  .&نتهى) فجاء &خلرب بأنه ماh ف)ه ،فكتب &ل)وS ."3نه ماh يف Cومنا هذ&: "، فقاN"حي

ì لطوسي& N٤,جاc[ ٦، برقمQóQًقائال ،:  

&حلسني بن موسى بن بابوCه &لقمي، Cكىن =با &حلسن، ثقة، له تصان)ف jكرناها  علي بن(
Nقا ،Wعنه &لتلعكرب á", ،خل مسعت منه يف &لسنة &ليت �ا: يف &لفهرستz فتت ف)ها &لكو&كب

  .&نتهى) ، "jكر&M له منه Sجاaé جبم)ع ما Cر"Cهبغد&z ف)ها

 M= جل)ل &لق ]علي بن &حلسني["&لنت)جة ،Nثقة، عد z,د,، مشهو, كنا, على علم، مو
 Wإلما3 &ملهد&" Wة &إلما3 &لعسكرCف!عناCغين عن &لتعر ،.  

  :اخلليل بن حممد بن أمحد
، )مستد,كاh علم ,جاN &حلدCث(jكر- &لش)خ علي &لنماWé &لشاهر"Wz يف كتابه 

  :قائالً ]Q٥cبرقم

&لش)خ عن علي بن طرCق  ، "قع يفمل Cذكر"-: بن حممد بن &خلل)ل =بو عبد &هللا =محد(
لي، ، عن عمه &حلسني بن عجعفر بن حممد &ملصرW ، عن&ملوصلي، عن علي بن &حلسني، عنه

، ó ìQc٥، "متامه ف)ه Qc ì[cöüكمبا ü). صلو&h &هللا عل)ه(&لصاz!  ، عنعن =ب)ه
ü ٥"جدc ìQ٤öü" ،c٦ ì[٦ô جعفر بن =محد لكن ف)ه عن. مثله Wملصر& MكوC كما ،



å:....................... ...................... إصدارات أ1صار اإلمام املهدي! 

، عن عمه &حلسن بن علي مثله عن جعفر بن =محد &ملصرW Qô٤&لش)خ ìيف &ملصد, يف غ)بة 
 "=مسائهم "فضائلهم فهي) صلو&h &هللا عل)هم(&لنص على &ألئمة &الثين عشر  "يف هذ- &لر"&Cة

  .تف)د حسنه "كماله

ì يف &لغ)بة"Qôc p عن =محد بن حممد بن بسند ،Nملوصلي &لعد& Mخر عن علي بن سنا
، ","&- عن &لنص عل)هم "=مسائهم "فضائلهم احل &هلمد&ين ,"&Cة يف، عن حممد بن ص&خلل)ل

  .ì[Q٦ c٦، "جد ü ٥]ó ìQيف كمبا ü مقتضب &ألثر �ذ& &إلسناz كما

-zلصد"! بإسنا& á"," ضي، عنهCلعر& Wعن علي بن حممد بن  ،عن جعفر بن حممد &لعلو
 ٦î، "جد Q[[üكتاo &إلمياWé. ì M حدCث &لفو&طم يف فضائل &لش)عةجعفر &ألهو&

ìö( &نتهى) ٦Q( .  

 باقر حممد &لش)خ -، بل Cنص عل)ها، ما =فاz]=محد بن حممد &خلل)ل["مما CؤCد "ثاقة 
W,ة ف)ه &لفاطم)ة &خلصائص يف كتابه &لكجوC&", محد بن [، ح)ث نص على تصح)ح سند=
، "قد تقدj 3كر كال3 &لكجو,W "ما Cتعلق به يف ترمجة علي بن سناM &ملوصلي، ]حممد &خلل)ل

 ٍä&z فالazلإلعا.  

ش)عي، كامل، حسن؛ =W حيتج حبدCثه، بل ثقة؛  ]=محد بن حممد بن &خلل)ل[MjS فـ 
 W,لكنجو& -zمعتمد عل)ه حسب مباين &لعالمة &حللي "بعض  ،),محه &هللا(حسب ما =فا"

  .&ألعال3 &ملتقدمني، لعد3j z"," 3 ف)ه =بد&ً

  :املصري أمحد بن جعفر
jWz"لشاهر& Wéث(يف كتابه  كر- &لش)خ علي &لنماCحلد& Nعلم ,جا hبرقم )مستد,كا ،
[٥cc، ًقائال:  
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)Wذكر"- :جعفر بن =محد &ملصرC عن عمه &حلسن بن علي، عن. مل á", عن موالنا =ب)ه ،
!zلصا& ì عنه =محد بن حممد بن &خلل)ل كما يف غط á"," هللا عل)ه& h&صلوQôة ٤C&", 

  . )Q( &نتهى) "فضائلهم شرCفة يف &لنصوì على &ألئمة &الثين عشر صلو&h &هللا عل)هم "=مسائهم

  : الًئ، ح)ث قا]ìî ü٤ =ع)اM &لش)عة"jكر- &لس)د حمسن &ألمني يف 

&ملصرC" Wعر� بابن  علي بن ب)اM بن Céد بن س)ابة =بو &لفضل &لغافقي جعفر بن =محد بن(
  .cô٤تويف يف حد"z  .=يب &لعالء

N&العتد& M&كتبت عنه مبصر سنة : يف م)ز Wبن عد& Nقا[óó  -  سنة"cô٤  hظنه ما="
&لكالعي =بو حممد &لدمشقي &لتن)سي "سع)د بن  ف)ها فحدثنا عن =يب صاحل "عبد &هللا بن Cوسف

  .موضوعة كنا نتهمه بوضعها بل نت)قن jلك "كاM ,&فض)اً  "مجاعة بأحاCzثعفري

، مث قاN &بن عدW "عامة ..... Cضع &حلدCث كاM ,&فض)اً :فقاj" Nكر- &بن Cونس
zعا"Cه على قو3 مل Cلحقهم يف "ضع مثل هذ- &ألحاCzث  =حاCzثه موضوعة "كاM قل)ل &حل)اء يف

,سوN &هللا صلى &هللا عل)ه "pله "سلم "كانت عند- عن حيىي بن Cشبه كال3  &لرك)كة "ف)ها ما ال
  .&نتهى ،باط)ل ""صفه &بن Cونس باملاسحمستق)مة لكن Cشو�ا بتلك &أل بكري =حاCzث

"=مثاله "ال =عجب  تكذCبهم له لر"&Cته مثل حدCث حمبك حميب &خل "حدCث &لفر&عنة :5قو#
&نتهى  )تشبه كال3 ,سوN &هللا  =" المن ,z &ألحاCzث باحلدÇ "&لتخمني بكو�ا ,ك)كة 

  .&ألمنيكال3 &لس)د حمسن 

  ."ال خيفى =M &لس)د حمسن &ألمني قد ,z على تضع)ف &لعامة ألمحد &ملصرW متعجباً

  :c ìQcó]&لذهيب ü - تا,Cخ &إلسال3 

Nقا) :Mجعفر بن =محد بن علي بن ب)ا. Wبو &لفضل &لغافقي &ملصر= :o&فضي كذ&, ،
ثنا عن =يب صاحل كاتب &لل)ث، "عثماM بن صاحل كاتب &بن "هب، حد: (قولهSىل ....... 
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. عبد &هللا بن Cوسف بأحاCzث موضوعة، كنا نتهمه بوضعها، بل نت)قن jلك، ""سع)د بن عفري
  .&نتهى) "كاM ,&فض)اً

=" Cر"W فضائلهم  &لب)ت  ألهل&لعامة CكذبوM كل من Cتش)ع  =بناء =Mال خيفى : 5قو#
ل لتش)عه هو &لعامة لرج =بناءفتضع)ف  C"MjSتهمونه بالوضع "&لبدعة "&الحنر&�،  "كر&ما�م،

,غم كل &لصعاo  &لب)ت  بأهل، "Cدj Nلك على "الCته "متسكه يف &حلق)قة توث)ق له
من Cعر� =" Cتهم بالتش)ع ال  =M"&ملخا"� &ليت كانت تترتب على jلك حب)ث "صل &حلاS Nىل 

  .&خل.... CكاC zسلم على نفسه "ماله

منهم جابر بن CزCد &جلعفي، &لذW تو&ترh  &ألئمة  =صحاoص لَّ&لعامة ضعفو& خ� فأبناء
  .=مثالهبنو&z, من  Sال&لر"&Cاh يف ب)اM علو مقامه "مسو مرتلته حب)ث مل تتمخض &لدن)ا 

 åتهم =مث هاC ليت& hاC&"محد بوضعها، "&ليت هي شر� =&لعامة جعفر بن  =بناءحد &لر
فضل Np  "=حاCzثف)ه &لشاهر لتش)عه  ئمته يف éمن عز�"zل)ل على "ثاقته "شدa حبه أل Cهالر&"

  :&لعامة =بناء"من مصاz,  كاآليت، "&لر"&Cة حممد 

  :ìQ[ö ٥عبد &هللا بن عدü Wل&لكامل 

Nلغافقي: (قا& Mسحا!  ،حدثنا جعفر بن =محد بن علي بن ب)اS مساع)ل بنS بر&ه)مS ثنا =بو
W,بن  ،عن =يب هاشم &لرماين ،ثنا =بو خالد عمر" بن خالد &لو&سطي ،&لكويف &ألنصا M&j&é عن

ي بن ,=Cت ,سوN &هللا صلى &هللا عل)ه "سلم ضرo فخذ عل :قاN ،عن سلماM &لفا,سي ،عمر
NقوC مبغضك مبغضي )مبغضي  ،حمبك حميب )حميب حمب %هللا": =يب طالب "صد,- "مسعته(

  .&نتهى) "هذ& &حلدCث �ذ& &إلسناz باطل "كنا نتهم بن =محد بن ب)اM �ذ&" مبغض %هللا

&لب)ت  =هلمحد &ملصرW هي عني &حلق "قد ,"W عن =جعفر بن �ا "هذ- &لر"&Cة &ليت ظلمو& 
يف ) ,محه &هللا(، "&ل)كم ما ,"&- &لش)خ &لصد"! &لعشر&h =" &ملئاh بنصها =" مضمو�ا ع)ناً

 ، فإين ,=Cت ,سوN &هللا Cا M&j&é، =حب عل)اً: قاN يل سلماM: عن M&j&é، قاN...... :=مال)ه
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Nفخذ-، "قا oمبغضك مبغضي )مبغضي مبغض %هللا حمبك حميب )حميب حمب %هللا(: ضر( ،
"""( )Q(.  

MjS  3 &لو&مهني له بسبب تش)عه هو =عد&ء-فالرجل ش)عي "من &لثابتني على تش)عه ,غمj" ،
  :كماN له ""ثاقه، كما قاN &لشاعر

&jS" يل ب*  * *مذميت من ناقص  =تتك azين كاملأفهي &لشها  

 W,لنو& &éعلى ),محه &هللا("قد نص &ملري M=  ل)ل على  =بناءطعنz لش)عة هو& a&"لعامة بر&
من مناسباh كثريa  مستفاz&ً) مستد,å &لوسائل(كما jكر عنه يف مقدمة حتق)ق كتاo  "ثاقتهم،

  :&حتج �ا &ملريé& &لنو,W يف كتابه هذ&، "&ل)كم نص كال3 &لتقدمي

M من أل ؛على "ثاقتهم طعن =هل &لسنة بر"&a &لش)عة zل)الً - =W &ملريé& &لنو,W  - عد- -٥(
تضع)ف &لعامة CSا- "عد- من  جاللة &لر&"W &لش)عي "=مانته "شدa مالéمته ألهل &لب)ت  Cpة

  .)]() "كثري غري-) ٤öó(غالa &لش)عة، كما يف 

  :يف ترمجة حبر &لسقا &آليتحد &ملو&طن &ليت نص ف)ها &ملريé& &لنو,S Wىل هذ& &ملعىن هو ="

Nىل حبر &لسقا: (قاS" ... :ىل قولهS : ىلS شريC"ًضاC= ا-....  "ثاقتهCS تضع)ف &لعامة"( )c(.  

  :&لعامة لتش)عه مضعفه &لذCنحد =قاN &حملقق &لد&ماz يف &لدفاä عن  "=Cضاً

بالتش)ع مع  CSا-جاللة &لرجل "صحة حدCثه تضع)ف &لعامة  Cpة =M"من &ملتقر, (..... 
  .)٤( )&عتر&فهم جباللته

="  &لب)ت  =هلبسبب ما Cر"Cه يف فضل  Sالمحد ="&لعامة مل Cنقمو& على جعفر بن 
كما نقله  =حاCzثهيف غري jلك فقد &عترفو& باستقامة  "Sال,"&Cته ملا خيالفهم "خيالف مذهبهم، 
Wعن &بن عد M&مل)ز& Mبن حجر يف لسا&:  

                                                            
 .1DK2 :'ألمالي للشيخ 'لطوسي -!
 .مقدمة 'لتحقيق B! 1C2 :'لمير<' 'لنو9= -خاتمة 'لمستد89  -2
D-  89لمير<' 'لنو9= -خاتمة 'لمستد': BG 1!C3 % !CJ 

G- /لمقا/ في علم 'لرجا' Éللكلباسي - سما: B! 12!E % 2!!. 



å5....................... ...................... إصدارات أ1صار اإلمام املهدي! 

) Wبن عد& Nث مستق)مة لكن  ...........مث قاCzكانت عند- عن حيىي بن بكري =حا"
  .&نتهى )C( )Qشو�ا بتلك &ألباط)ل

: !&ليت Cزعمو�ا هي ,"&Cته قوN &لرسوN يف حق =مري &ملؤمنني  &ألباط)لحد تلك ="
  )."""، )مبغضك مبغضي )مبغضي مبغض %هللا حمبك حميب )حميب حمب %هللا(

  .باهللا &لعلي &لعظ)م Sالال حوN "ال قوa ف

 M= لنت)جة&"]Wجعفر بن =محد &ملصر[ zش)عي، ثبت، صلب، بل حسن؛ حسب ما =فا- 
"معتمد عل)ه حسب مباين &لعالمة &حللي "بعض &لش)خ &لنماWé يف ترمجة &خلل)ل "&ملوصلي، 

&ألعال3 &ملتقدمني، لعد3j z"," 3 ف)ه =بد&ً، بل ثقة على ما =فاz- بعض &لعلماء، من &عتبا, 
ثاقته "صحة حدCثه، كما نبه على jلك " Sىل&لعامة يف ,&"ٍ لتش)عه، Sشا,a  =بناءتضع)ف "طعن 

  . &ملريé& &لنو,W "&حملقق &لد&ماz، كما تقد3 ب)انه

  :علي بن )احلسني (  احلسن
"&للقب ="  &ألoتصح)ف، بدل)ل &حتاz ) &حلسن( =M "=ك)دهو &حلسني "ل)س &حلسن 

بل ميكن معاصرته حىت  !، "كذلك &لطبقة، فهو من معاصرW &جلو&z )&ملصرW(&لنسبة "هي 
 Wzكما جاء عن &حملقق &خلوئي للرضا "&هلاü ،ö  برقمc٥Q[:  

=M علي بن قا3z تويف سنة : عن &بن حجر: =قوN : ...علي =بو عبد &هللا &ملصرWسني بن &حل(
[Qcقبلها، "عل)ه فاحلسني بن علي "= ،C ، z&ممن عاصر &جلو Mلعله عاصر &لرضا !كو" ،
" Wzضاً)&لسال3عل)هما (&هلاC= ، ()[(.  

 موصوفاً&حلسن بن علي  "مل Cرj zكر ال يف &لر"&Cاh "ال يف كتب &لرجاN لشخص باسم
 "= Wلك نه سكن مصر=باملصرj ىلS وحيC كر سند &لوص)ة يف بعض &لكتب  ،=" ماj كذلك"

  .ü٥c ìQ٤ö – Q٤îللعالمة &�لسي  &ألنو&,كما يف حبا,  )&حلسني بن علي(بلفظ 

                                                            
!- Ä'لميز' Äالبن حجر - لسا: B2 1!EJ. 

 .!BC 1GE % G :للسيد 'لخوئي - معجم 9جا/ 'لحديث -2



 åã.......................................................... ا1تصاراâ للوصية

 
 

مما CؤCد صد", ) &إلمامة(صاحب كتاo معتمد يف  ي&حلسني بن عل =M=ضف Sىل jلك 
كما نص على jلك &لنجاشي "&خلوئي "غريهم،  يف موضوä &إلمامة، أل�ا ؛&لوص)ة عن كتابه

  :قاN يف تعد&z &لكتب &ملعتمدjS aكال3 &لس)د هاشم &لبحر&ين  &آلj&"Mكر 

فقد صنف ف)ها علماÉنا &ملتقدموM "مشاخينا  "=ما مسألة Sمامة &ألئمة &الثين عشر (
&ملتأخر"M، "صنفو& يف zالئلهم "معاجزهم مما هو مذكو, يف فها,Ç &لرجاN مما هو مشهو, 

من jلك ممن صنف يف jلك من علمائنا &ملتقدمني  ب)نهم "معلو3 عندهم، "=نا =jكر هنا بعضاً
هم "من Cقرo منهم من &لصد, "معاشرC من =صحاo &لد,&Cة "&لر"&Cة من =صحاo &ألئمة 

كتاo &إلمامة للش)خ &لثقة &ملتكلم =يب عبد &هللا  - S) :Q٦ىل قوله: ..... &أل"N من علمائنا
Wحلسني بن علي &ملصر& ()Q(.  

"=مثاN  )&حلسن بن علي("ل)س ) &حلسني بن علي(&مسه  =M"مبا تقد3 ال ميكن &لتشك)ك يف 
هذ& &لتصح)ف كثريa يف &لكتب "خصوصاً كتب &لش)خ &لطوسي، =W تبدCل &حلسني باحلسن 

  ."بالعكس =Cضاً، "قد &ثبت jلك &حملقق &خلوئي يف معجمه يف مو&,z كثريC aصعب حصرها

 ="، فهم عائلة �CنبسوM )محد &ملصرW=جعفر بن (ك &شتر&كه مع &بن =خ)ه "كذلك CؤCد jل
  ).صرW&مل(�CلقبوM بـ 

  : كاآليت"ترمجته 

ì لنجاشي& Nقم  ٦٦,جا,]Q٥٥[:  

)W3 متكلم ثقة، سكن مصر :&حلسني بن علي =بو عبد &هللا &ملصرzمسع من علي بن قا" ،
كتاo &إلمامة "&لرz على &حلسني بن : له كتب، منها .سلمة "نظر&ئهم "=ىب z"&z &لط)السي "=يب

  .&نتهى) علي &لكر&ب)سي

,قم  c ìQ٥٦خ علي &لنماWé &لشاهر"ü Wzلش)لمستد,كاh علم ,جاN &حلدCث 
٤٤îQ:  

                                                            
 .B! 1D! % DD: مدينة 'لمعاجز -!



åå....................... ...................... إصدارات أ1صار اإلمام املهدي! 

"له . "ال خال� ف)ه. قاله &لنجاشي. متكلم ثقة :سني بن علي =بو عبد &هللا &ملصرW&حل(
=" قبله كما عن  Qc]" ماh علي بن قا3z سنة . امة مسع من علي بن قا3z "غري-كتاo &إلم
  .&نتهى) &بن حجر

ش)عي، ثقة، متكلم، معتمد عل)ه، صاحب كتب "تصان)ف  ]علي بن &حلسني[MjS فـ 
aمعترب.  

  :)والد احلسني بن علي املصري( بن سيابة زيد بن بيان بن علي

Q-  من Wz"لشاهر& Wéكر- على &لنماj لوص)ة على ما& a&", يف áف)ه ما جر Wاجير�= 
  .عن =مو, =خرá كر"&Cة &ألجلة "غريها فضالً .فتأمل. تدN على حسنهم "كماهلم

[- S !zعن &إلما3 &لصا a&"ن ,جح بعض &لعلماء &لكبا, "=صحابه !نه من &لرCلذ&" ،
ما خرS  üال&لوثاقة  !&لصاz!  =صحاoيف  &ألصل W= ، SMمن ثبت ضعفه Sال "ثاقتهم مج)عاً

 ):خل)د(بدل)ل، كما jكر jلك &حلر &لعاملي يف =مل &آلمل، قائالً يف ترمجة 

 ؛)د&Sًال من ثبت ضعفه مل Cكن بع !"توث)ق =صحاo &لصاz! ) خل)د("لو ق)ل بتوث)قه (
قد " Sعال3 &لو,á"، "&لطربسي يف "معامل &لعلماء"، "&بن شهر pشوo يف "&إل,شاM"z &ملف)د يف أل

p ثقو& =,بعة" !zلصا& oث،  !ال� من =صحاCحلد&" Nمنهم يف مج)ع كتب &لرجا zملوجو&"
"jكر &لعالمة "غري- =M &بن عقدa مجع &أل,بعة pال� &ملذكو,Cن يف . ال CبلغوM ثالثة pال�

Nكتب &لرجا ()Q(.  

 !zلصا& oلش)خ &ملف)د "غري- ألصحا& hعن توث)قا Wz"لشاهر& Wéلش)خ علي &لنما& Nقا"
!) : Nكتابه، "&لقمي ,جا Nه ,جاCبن قولو& hقل من توث)قا= Mال تكو hهذ- &لتوث)قا"

Sال  !&ألصل &لوثاقة يف =صحاo &لصاz! : ف)مكن =C MقاN. تفسري-، "&لطربW ,جاN كتابه
  .)]( )من خرü بالدل)ل، كما CقاN يف ,جاN &بن قولوCه "&لقمي

                                                            
 .m: B! 13Dمل 'آلمل -!
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c-  لثابت من كال3 &لش)خ &لطوسي&M=  Nلوص)ة كلهم ش)عة، "بعض علماء &لرجا& a&",
من نص على ضعفه، كما jكر  Sاليف ,"&a &لش)عة هو &لوثاقة  &ألصل =SMىل  وM&لكبا, Cذهب

مجع ، بل نسب jلك &لقوS Nىل عن &لعالمة &حللي يف عدa مو&طن يف معجمه jلك &حملقق &خلوئي
  :&jكر بعضها &ملتقدمني، =كابرمن 

"مل Cنص علماÉنا ... : .هللا=محد بن Sمساع)ل بن مسكة بن عبد &: يف ترمجةقاN &لعالمة &حللي 
ùر" ف)ه جرC ل، "ملCعل)ه بتعدNقبو áفاألقو ، ú,ته مع سالمتها من &ملعاC&",( )Q(.  

  :"علق &حملقق &خلوئي على كال3 &لعالمة &حللي قائالً

)Nلعالمة : =قو& zح يف &عتماCسر-(هذ& &لكال3 صر Çمام )قدS ي على =صالة &لعد&لة يف كل
، من عدa من &ألكابر تظهرنا- سابقاً، "&سما نسب jلك Sىل مجاعة من &لفقهاء، كمل Cثبت فسقه

، "هذ& ال غر&بة ف)ه من &لعالمة بعد صد",- من غري- من )سالمة(ترمجة Sبر&ه)م بن سال3 يف 
  .)]() &ألكابر

من =صحابنا على  ألحد =قف"مل  : (.....مهاش Sبر&ه)م بن "قاN &لعالمة &حللي يف ترمجة
  .)c()قوN يف &لقدù ف)ه، "ال على تعدCله بالتنص)ص، "&لر"&Cاh عنه كثريa، "&أل,جح قبوN قوله

صرù بذلك . مة Cعتمد على من مل Cرz ف)ه قدC" ،ùصححه=M &لعال(.... : قاN &خلوئي"
  .)٤( ......)يف ترمجة =محد بن Sمساع)ل بن مسكة 

 Nلقدماء على ,": ="الً : (&خلوئي"قا& zعتما& M= على ما عرفت من NدC ة شخص الC&
  .)٥() ، &ليت ال نبين عل)هات من بناء jلك على =صالة &لعد&لة، "jلك ملا عرفتوث)قهم CSا-

                                                            
 .}}1 :خالصة 'ألقو'/ -!
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، "Cعتمد عل)ه، "&لكشي، Cر"W عنه كثري&ً. .......: جربئ)ل بن =محد: ("قاN &خلوئي
ال CدN على  ،,جل، =M &عتماz &لقدماء على "لكنك عرفت غري مرC"aر"á ما "جد- خبطه، 
  .)Q() ، الحتماC M= Nكوj Mلك من جهة بنائهم على =صالة &لعد&لة"ثاقته "ال على حسنه

Sل)ه ضع)ف Sال =M طرCق &لصد"!  .........: ع)سى بن عبد &هللا &هلامشي: ("قاN &خلوئي
، "لعله من جهة بنائه على &لعالمة قد صحح &لطرCقهوN، "لكن ، فإنه جممبحمد بن =يب عبد &هللا

  .)]( )=صالة &لعد&لة

 M3  - "&لد &حلسني بن علي  -"علي بن ب)اj "= ف)ه تضع)ف zرC فهو حمكو3 =صالًمل ،
ú عل)نا ,=W "&جتهاz &خلوئي، Cفر =Mبالوثاقة من قبل كثري من &لعلماء &لكبا,، "ال ميكن ألحد 

خنتا, من نرCد، بل لعل &خت)ا, ,=M=  Wحنتكم Sىل كال3 علماء &لرجاN فلنا  =z,= MناS Mبل 
شتر° يف ، =W هم =á,z مبا �Cمن éمن &ملعصومني  &ألقل&لقدماء هو &ملتعني لقر�م على 

�C لكي W"&نقله،&لر Nته "قبوC&", ب عتمد علىCما  =" متطابقة مع ة"خصوصاً =قو&هلم &ليت هي قر
Mقة "صحة توث)قا�م =" تضع)فا�م ،="صى به &ملعصوموz بغض &لنظر عن.   

حد من ,"&a &لوص)ة لعد3j W= z"," 3 =جيز3 بضعف  =Mحد = ألW"على ما تقد3 ال ميكن 
، "توث)ق بعض &لعلماء لعمو3 "="ثقهمل &لعلماء ف)هم ج�=Sىل jلك "جوz  =ضف، =صالًف)هم 

 W,لنو& &éلك كما) ,محه &هللا تعاىل(سند &لوص)ة كاملريj كرj 3تقد.  

="  من توث)ق =z!من &ملتأخرCن هو  "=مثالهتوث)ق &لش)خ علي &لنماM=  Wéنه ال خيفى Sمث 
&الجتهاWz بل حىت &لنقلي، "jلك  تضع)فهم &لنجاشي "&لش)خ &لطوسي، "خصوصاً تضع)ف

 - "=مثاهلم&لنجاشي "&لطوسي  -  حاطة مبا جاء عن &ملتقدمني "غريهمMS &ملتأخرCن على أل
)ف علماء ، "مل Cقتصر"& فقط على تزك)ة "تضعمنها &أل,جح"عرفو&  &ألقو&N"قا,نو& بني 

،Nن م� كتب بعكس &لرجاCإ&خل، ف... لئت باالشتبا- "&خلطأ "&لتناقض &لنجاشي "&لطوسي &لذ M
 Wz"لشاهر& Wéلش)خ &لنما& hتوث)قا Nفقبو hاC&"لر& Nكحجة يف قبو hترتلنا "&عتربنا &لتوث)قا

 W,لنو& &éخصوصاً "=,جح ="ىل "=مثاهلما"&ملري" &jS  ق) =�مالحظناzيف قو MستعجلوC ال" M
 MتبعوC لطعن "&لتضع)ف "ال&N&ال &ألقوS لك ، "&ألبعد تأمل "تتبعj على  =�مهم من M"عتمدC
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=" قل MS  ، على كال3 &ألئمة كال3 =حد ما ,جحو& =�م =جد، "مل ا جاء عن &ألئمة م
ل)س كل من  =Cضاًتطمئن، "لكن  =M"يف هكذ& �ج ميكن للنفس  هذ& &لغالب على منهجهم،

  .ال تقبل ,"&Cته، كما تقد3 نقل jلك عن &ألئمة =نفسهم  jمه &ألئمة 

 M= يف ترمجة  ]&لثقةعلي "&لد &حلسني ["&لنت)جة Wéلنما& -zش)عي، حسن؛ حسب ما =فا
"معتمد عل)ه حسب مباين &لعالمة &حللي "بعض &ألعال3 &ملتقدمني، لعدz"," 3  &خلل)ل "&ملوصلي،

، "&لش)خ &لنماWé )خل)د(، بل ثقة على ما &ستقربه &حلر &لعاملي يف ترمجة 3j ف)ه =بد&ً
Wz"؛&لشاهر  !zإلما3 &لصا& oكما تقد3 ب)انه!ألنه من =صحا ، .  

، "لعنة &هللا له &ألئمة "&ملهدCني "سلم تسل)ماpً"&حلمد هللا ,o &لعاملني "صلى &هللا على حممد "
"ناكرW "صاCاهم Sىل Cو3 &لدCن، "س)علم &لذCن ظلمو& Np حممد =W منقلب  =عد&ئهمعلى 

  .CنقلبوM "&لعاقبة للمتقني

  :&الثنني توف)قه، صب)حة Cو3مت &النتهاء من كتابة هذ- &لصفحاh بفضل &هللا "
 Wzمجا N"=أل"ىل& /Q٤cô ! هـ  ،[ö /٤ /[ôôó 3.  

  الشيخ 1اظم العقيلي



]^=)! !

z!`ab&!SB!E=J!ZTZ<B(B!SB!`ab&!SB!E=Jx! !

  بسم &هللا &لرمحن &لرح)م

  كثري&ً تسل)ماًله &ألئمة "&ملهدCني "سلم p&حلمد هللا ,o &لعاملني، "صلى &هللا على حممد "

 &لب)ت  =هل =حاCzثعلى مرú &لتشك)ك "&ملر&ء "&جلدN، ""لعو& برz  &ملرتابوMج�بل 
و& من &هللا تعاىل "ال من ,سوله )"تضع)فها حبجج "&ه)ة ال متت Sىل &حلق بصلة تذكر، "مل Cستح

&لدCن قبوN "، "كأM &هللا تعاىل قد نصبهم م)ز&ناً ملعرفة  &ألطها,&ملصطفى "ال من عترته 
  ."&حلق =" ,فضه

"توج)ها�م يف ك)ف)ة &لتعامل مع &,ثهم ","&Cا�م  &لب)ت  =هلفقد نكبو& عن طرCق 
�C ملقدسة، "ك)ف&�C "= ثCلك مبناهج موضوعة قد م�عتمد على &حلدj &لئت توقف ف)ه، "&ستبدلو

&Cاh &لعترa يف ,z "تضع)ف ," فأفرطو&بالتناقض "&خلطأ "&لسهو "&الشتبا- "&لقصو, "&لتقصري، 
Cبا,M"é &هللا تعاىل بعملهم هذ&، ح)ث مل Cوكل  Sمنا =�م&لطاهرa بال ",ä =" تقوá، متجاهلني 

  .هلم jلك =بد&ً

عند "فاته،  ,"&Cة "ص)ة &لرسوN حممد  MS"على =W حاN فقد تف)هق &لكثري بقوهلم 
"قدس)تها  عدa كتب تبني صحتها =صد,ناقد  Sننامع . ضع)فة "ال ميكن &العتماz عل)ها

  .&ألخبا,يف ك)ف)ة &لتعامل مع  &لب)ت  =هل، "حبسب منهج "=مه)تها

zفاعاً عن (، يف كتاo هلم صحتها حىت على "فق C&,zتهم "منهجهم "=ثبتنامث ترتلنا هلم 
ترتلنا هلم "فصلنا &لقوN يف توث)ق ,جاN سند ,"&Cة &لوص)ة، يف كتاC=  oضاً، "بعد jلك )&لوص)ة

"jكرنا توث)قاh "مدù علماء &لرجاN لر"&a &لوص)ة سو&ء &لتوث)ق &لضمين =" ) للوص)ة &نتصا,&ً(
  .&لتفص)لي

لم، فقد س�قر =" M= �C�Cصاحب &لر=W &ملسبق يف &لتكذCب "&لتشك)ك، ال ميكن  =M"مع 
 =Mتصاعدh فقاعاh &ملشككني "&ملرتابني، ل)تمسكو& بكل "هم مهما كاM ضع)فاً، عسى 
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، ل)شا,كو& عمر بن &خلطاo يف &لناÇ عن &لتصدCق بوص)ة &لرسوN حممد  SبعاCzستط)عو& 
  .من كتابتها لعامة &لناÇ &العتر&ú عل)ها "على حج)تها، عندما منع ,سوN &هللا 

 Mكانت بكفه، بأ M&" بصر &لشمسC يف سند ] علي بن &حلسني[فتشد! بعض من ال z,&لو&
علي بن &حلسني بن بابوCه [، جمهوN، "ل)س هو &لوص)ة "&لذC Wر"W عنه علي بن سناM &ملوصلي

  ] !!!&لقمي

عن &جلد  جمرz&ً] علي بن &حلسني[&سم  Sطال!قد jكرنا قوN &ملريé& &لنو,W بأM عند  Sننامع 
  ].علي بن &حلسني بن بابوCه &لقمي[=" &للقب =" &لنسبة Cنصر� Sىل 

وCه &لقمي بعلي بن سناM &ملوصلي معاصر لعلي بن &حلسني بن با =SMىل jلك  =ضف
 áلإلما3"كالمها عاشا يف &لغ)بة &لصغر  Wطال!، !&ملهدS"  من  ]علي بن &حلسني[&سم

لق)د"- بق)د &للقب =" ما  "Sالشر� مصاCzقه يف هذ- &لفترa، =" =فضلCنصر� Sىل  =M&لطب)عي 
 يف] علي بن &حلسني بن بابوCه[ =Mاالسم، "من &ملعلو3 "&ملشتركني معه ب =مثالهشابه ل)م)ز عن 

هم، ل)سهم "فاضلهم "&ملقد3 ع)بأنه ش)خ &لقم)ني ",ئ لك معر"فاéjًمن &لغ)بة &لصغرá "قبل 
، "قد ,&سل &إلما3 )... +ا ش<خي: (خياطبه برسالته Sل)ه بقوله !&إلما3 &لعسكرMS  Wحب)ث 

 Wيف  !&ملهد ù", ق &حلسني بنCعن طرM= دC عاz س)ولد =" لهعو له بالولد، "قد Mخرب- بأ
  .، "قد "لد له &لش)خ &لصد"! "غري- من &لذ,Cةصاحلاً له "لد CكوM عاملاً

 بالفضل "&لشهرa �ذ& &السم "يف نفس هحد Cسا"W &بن بابوCه =" CزCد عل)=فال Cوجد 
 M&ل)ه عنوS نصر�C علي بن &حلسني[&لطبقة لكي[ ً&zذكر جمرC عندما.  

علي [عنه كذلك، ممن Cسمى بـ  &ملتأخرCنمع =M &ملعاصرCن له =" &ملتقدمني عل)ه قل)الً، =" 
علي بن &حلسني &لسعد [o=z =هل &حلدCث "&لرجاN بتعرCفهم بألقا�م "نسبهم مثل ] بن &حلسني
Wzباp [ " ،ه "ل)س &لعكسCعنهم &بن بابو W"رC نCهو من &لذ"]Wzعلي بن &حلسني &ملسعو[ ،

، "&لذo=z W =هل &حلدCث "&لرجاN على تسم)ته بـ ..."هكذ& ] بن &حلسني &ملؤoz علي[" 
 ؛جمرz&ً، هو &بن بابوCه، "jلك الستغنائه عن &لتعرCف جبد =" لقب =" نسبة] علي بن &حلسني[

&لسامع  يف "قته، Cنصر� jهن] علي بن &حلسني[ألنه مشهو, "معر"� "مبجرj zكر &سم 
  .,=ساً Sىل &بن بابوCه &لقمي
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"مع كل ما تقد3 سو� =فصل &ألمر =كثر لكي ال تبقى حجة حملتج "ال عذ, ملعتذ, "لنلقم 
  :&ملعاندCن حجر&ً فو! حجر، س)كوM &لكال3 يف  نقا°

  :النقطة األوىل
 M&ث للمتقدمني "تتبعنا عنوCعلي بن &حلسني[لو ,&جعنا كتب &حلد [ W"&لر& aمع مر&عا

"&ملر"W عنه "&لطبقة لوجدنا =M هذ& &لعنو&M ال Cذكر جمرz&ً عن &جلد =" &للقب =" &لنسبة "ما 
، "عندما Cذكر غري- فإنه Cذكر مع جد- =" لقبه ]علي بن &حلسني بن بابوCه &لقمي[شابه Sال يف 

علي بن (" ) علي بن &حلسني &لنحوW(" ) علي بن &حلسني &لسعد pباWz: (مثل... =" نسبته 
  ."غريهم) علي بن &حلسني بن فرü &ملؤMj(" ) &حلسني بن ها,"M &لدقا!

 M= عرفنا &jS ًخصوصا" ،ً&zذكر جمرC ل)ه عندماS ل)ل على &نصر&� هذ& &السمz هذ& =كرب"
ألC&", Mة &لوص)ة من مر"Cاh &لش)خ &لطوسي  - هذ& ما &عتاz عل)ه &لش)خ &لطوسي يف =سان)د- 

  :=كرب كتب &لش)خ &لطوسي لنعر� هذ- &حلق)قة"لنبد= &آلM يف تتبع =هم " - 

  :كتاo �ذCب &ألحكا3 -="الً 

Q- üQ ùîóQ ìcôö :عن عبد &هللا بن  ،محد بن علي=عن حممد بن  ،علي بن &حلسني
  .&خل.... عن &لنضر بن سوCد  ،&لصلت

[- üQ ùóîó ìccî :عن &حلسني بن  ،محد بن علي=عن حممد بن  ،علي بن &حلسني
  .&خل... عن &لسكوين  ،CزCد

c- üQ  ùó٦٥ ìccô :عن عبد &هللا بن  ،محد بن علي=عن حممد بن  ،علي بن &حلسني
  .&خل... عن صفو&M  ،&لصلت

٤- üQ ùQcö[ ì٤cô :عن عبد &هللا  ،محد بن علي=عن حممد بن  ،علي بن &حلسني
  .&خل... عن =محد بن حممد بن =يب نصر  ،بن &لصلت

٥- üQ  ùQcö٦ ì٤cQ : عن عبد &هللا  ،د بن عليمح=عن حممد بن  ،بن &حلسنيعلي
  .&خل... عن عبد &هللا بن &ملغريa  ،بن &لصلت
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٦- üQ ùQcîó ì٤cc :عن عبد &هللا  ،محد بن علي=عن حممد بن  ،علي بن &حلسني
  .&خل... عن عبد &هللا بن &ملغريa  ،بن &لصلت

ö- üQ ùQ٤[c ì٤٤ô :عن عبد &هللا  ،محد بن علي=عن حممد بن  ،علي بن &حلسني
  .&خل... عن &بن =يب عمري  ،بن &لصلت

î- üQ ùQ٤c٤ ìعن عبد &هللا  ،محد بن علي=عن حممد بن  ،علي بن &حلسني: ٤٤٤
  .&خل... عن &بن بنت &ل)اÇ  ،بن &لصلت

ó- üc ùóöó ìcQعن  ،عن حممد بن =محد بن علي بن &لصلت ،علي بن &حلسني: ٦
  .&خل... عن &حلسن بن علي  ،عبد &هللا بن &لصلت

محد بن =عن حممد بن  - جمرz&ً  - "غري jلك مخسة مو&,z تقرCباً Cر"W ف)ها علي بن &حلسني 
علي، "هو حممد بن =محد بن علي بن &لصلت ش)خ &لش)خ &لصد"!، "قد فصل &لقوN يف jلك 

  .QôQ٥ô ì Qî، ",قم ìQ٦ QôQ٤٦,قم  Q٦,&جع ü&حملقق &خلوئي يف معجمه 

"قع �ذ& &لعنو&M يف ستة عشر ] حممد بن &محد بن علي[=M  "قد نص &حملقق &خلوئي على
M&z,مو "= z,كر�ا قبل قل)ل ",مبا فاتين موj هي ما" ً&z,بل لعلهما يف &الستبصا,، "قد نص  مو

مث ب)�ن =M علي بن &حلسني هذ& هو &بن ] علي بن &حلسني[نه ,"á عنه يف &جلم)ع =&خلوئي على 
  :&حملقق &خلوئي بابوCه &لقمي، "&ل)كم نص كال3

  :ìQ٦ üQ٦ &حلدCث ,جاN معجم

 عشر ستة تبلغ &لر"&Cاh من مجلة Sسناz يف &لعنو&M �ذ& "قع: علي بن =محد بن حممد(
ً&z,فقد. مو á", د، بن &حلسني عنCزC طالب =يب &لصلت بن &هللا "عبد &لصلت، بن &هللا "عبد .
á"," لك مج)ع يف عنهj مث. &حلسني بن علي á", عن &حلسني، بن علي عن بسند-، &لش)خ 
 من &حملتضرCن تلقني باüQ، o: &لتهذCب. &لصلت بن &هللا عبد عن علي، بن =محد بن حممد

h&zاCث ،&لزCحلد& Q٤cالستبصا, .٤&" :üQ، oلرجل با& hجل معه "ل)س &لسفر يف ميو, ...
 ما "&لصح)ح علي، بن =محد &بن حممد بدN علي، عن =محد بن حممد: ف)ه =S Mال .öQó &حلدCث

  .)&آليت &لصلت بن علي بن =محد بن حممد هو هذ&: =قوN. &لر"&Cاh ساCر بقرCنة &لتهذCب يف
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  :يف مقاp 3خر "قاC= Nضاً

 عبد طالب =يب عن ,"á: &لصلت بن علي &بن. &لقمي =محد بن حممد: = =محد بن حممد(
 طرCقه يف &ملش)خة، يف &لصد"! jكر- ،بابوCه بن &حلسني بن علي عنه ","á &لصلت، بن &هللا
 &هللا ,ضي( =يب "كاM: "&لدCن كماN خطبة يف )سر- قدÇ( &لصد"! "قاN. =عني بن ع)سى Sىل
 عبد عمه عن ,"á". "عباzته "فضله "éهد- "عمله، علمه Cصف "كاM ،)عنه( C Wر") عنه
  ).ö( &حلدCث ،)Qö( &�لس: &�الس. &حلسني بن علي عنه ","á &لصلت، بن &هللا

á", لصلت، بن &هللا عبد عن& á"," ب. &حلسني بن علي عنهCلتهذ& :üc، oبا aلصال& 
 &حلدCث ،&ألمو&h على &لتكبري&h عدz باüQ، o: "&الستبصا, .óöó &حلدCث ،&ألمو&h على

Qîcال .٥S M= من "لعله &لصلت، بن =محد بن حممد: ف)ه oىل &لنسبة باS ،ب &جلدCلتهذ&" :
üc، oبا aعلى &لصال h&ث ،&ألموCحلد& Qôôî. ,الستبصا&" :üQ، oجنائز ترت)ب با 

Nث ،"&لنساء &لرجاCحلد& Qî[ه بن &حلسني بن علي: "ف)ه .٥Cبن =محد بن حممد عن ،بابو 
   .)Q() &لصلت

 Mق)ناً بأC تبنيC &علي بن &حلسني["�ذ [-  ً&zه  -جمرCهو &بن بابو z,&يف مج)ع هذ- &ملو
  ).,محه &هللا(&لقمي "&لد &لش)خ &لصد"! 

Qô - üQ ùó٦ö ìccô :خل... عن حممد بن حيىي  ،علي بن &حلسني&.  

QQ - üQ ùóó٥ ìccó :خل... عن حممد بن حيىي  ،علي بن &حلسني&.  

Q[ - üc ù٤٤ó ìQóمحد بن حيىي=عن حممد بن  ،علي بن &حلسني: ٥ )[(
  . &خل...  

Qc - üQ ùQ٥ôc ì٤٦Q: يب بن &حلسني بن حممد عن ،&حلسني بن علي= oخلطا&، 
 على &لبناء عن ! موسى &حلسن =با سألت(: قاN ،جعفر بن علي عن ،=سبا° بن علي عن
 )ال جتص<صه )ال %جللوk )ال عل<ه %لبناء +صلح ال: قاN ؟ Cصلح هل عل)ه "&جللوÇ &لقرب
  ).تط<<نه

                                                            
 .B!{ 1!3 :معجم 9جا/ 'لحديث -!
+uو 'لصحيح بقرينة .. عن mحمد بن محمد بن يحيى  Vعن محمد بن يحيى Vعلي بن 'لحسين: +لكن في 'لوسائل uكذ' -2

iآ/ 'لبيت(9'جع +سائل 'لشيعة . سائر 'لر+'يا:( BD 1JG eD!!{. 
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علي بن : بسندها jكرها &لش)خ &لطوسي بع)نها يف &الستبصا, "لكن هكذ&"هذ- &لر"&Cة 
مع ب)اM= M علي بن . &خل... عن حممد بن &حلسني بن =يب &خلطاo  ،عن حممد بن حيىي ،&حلسني

  :نص ما jكر- يف &الستبصا, Sل)كم&حلسني هو &بن بابوCه، "

  :üQ ì[Qö ùö٦ö &الستبصا,

 حممد عن ،حيىي بن حممد عن ،=ب)ه عن ،علي بن جعفر =يب عن "&هللا ,محه" &لش)خ =خربين(
 &حلسن =با سألت: قاN ،جعفر بن علي عن ،=سبا° بن علي عن ،&خلطاo =يب بن &حلسني بن

 )ال عل<ه %لبناء +صلح ال: قاN ؟ Cصلح هل عل)ه "&جللوÇ &لقرب على &لبناء عن ! موسى
k( &لعاملي عن حممد بن حيىي"كذلك نقلها &حلر  .)تط<<نه )ال جتص<صه )ال %جللوQ(.   

  ."غري jلك مو,Czن

"حممد بن حيىي هو &لعطا, ش)خ علي بن &حلسني بن بابوCه &لقمي، "&لذC Wر"W عنه كثري&ً 
يف هذ- &لر"&CاS hىل غري &بن بابوCه "خصوصاً ] علي بن &حلسني[فال Cنصر� عنو&M .. جد&ً 

  .تعاىلبعد مالحظة ما تقد3 "ما س)أيت MS شاء &هللا 

Q٤ - üQ ùQ٤٤ö ì٤٤ö :بر&ه)م بن  ،عن عبد &هللا بن جعفر ،علي بن &حلسنيS عن
  ."غري jلك مو,Czن .&خل... مهزCا, 

  ."عبد &هللا بن جعفر هذ& هو &حلمريW "هو ش)خ علي بن &حلسني بن بابوCه

 M= ة مع &لتنب)ه علىC&"كر &حلر &لعاملي نفس &لسند &ملتقد3 "نفس &لرj علي بن ["قد
  :نص &حلر &لعاملي Sل)كمهو &بن بابوCه &لقمي، "] سني&حل

  :ù[öôî ü[ ì٤î٦) &لب)ت Np( &لش)عة "سائل

 &بن &هللا عبد عن ،- بابوCه &بن Cعين -  &حلسني بن علي عن بإسناz- &حلسن بن حممد(
 بن &لقاسم عن =Cوo، بن فضالة عن مهزCا,، بن علي =خ)ه عن مهزCا,، بن Sبر&ه)م عن جعفر،

                                                            
 .}BD 12!E eDG2 :)آ/ 'لبيت(9'جع +سائل 'لشيعة  -!



çå....................... ...................... إصدارات أ1صار اإلمام املهدي! 

 كا/ )B/ %جلنب، غسل مثل %مل<ت غسل: قاN ،! جعفر =يب عن مسلم، بن حممد عن برCد،
  .)مر%q ثالp %ملاء عل<ه فر, %لشعر كثري

 MjS]عن عبد &هللا بن جعفر يف كتب &لش)خ &لطوسي ] علي بن &حلسني W"رC Wلذ&" ،ً&zجمر
  .هو &بن بابوCه &لقمي ال غري-

Q٥ - üQ ùQ٤öö ì٤٥c :عن ،موسى بن علي عن ،&حلسني بن علي ,"&- ما فأما 
 يف به Cبد= جانب =له حيمل &مل)ت سرCر عن سأله& Sل)ه كتبت: قاN ،&حلسني عن ،حممد بن =محد
 =Cها من فكتب ؟ شاء &جلو&نب =W من حيمل &لرجل على خف ما =" &أل,بع جو&نبه من &حلمل
  . شاء

علي بن [بابوCه، ف)كوM "علي بن موسى هذ& هو &لكمند&ين "هو ش)خ علي بن &حلسني بن 
هنا هو &بن بابوCه قطعاً، بدل)ل نص بعض &لعلماء على jلك عندما &ستدلو& بنفس هذ- ] &حلسني

 عن &لصح)ح يف ,"á بابوCه &بن =M مع... ( :&لر"&Cة "سندها، &jكر منهم &حملقق &لبحر&ين
 جانب =له حيمل &مل)ت سرCر عن Cسأله ! &لرضا &حلسن =يب Sىل كتب =نه: "سع)د بن &حلسني
 من :فكتب ؟ شاء &جلو&نب =W من &لرجل على خف ما =" &أل,بع جو&نبه من &حلمل يف به Cبد=
  .)Q() شاء 5+ها

Nضاً &حلر &لعاملي قاC=": )حلسني بن علي بن حممد& -zكتب =نه سع)د بن &حلسني عن بإسنا 
 من &حلمل يف به Cبد= جانب =له حيمل، &مل)ت سرCر عن Cسأله: ! &لرضا &حلسن =يب Sىل

  .)]()شاء 5+ها من: فكتب ؟ شاء &جلو&نب =W من حيمل &لرجل على خف ما =" &أل,بعة، جو&نبه

.. =W &لش)خ حممد &لصد"! Cر"Cه عن =ب)ه علي بن &حلسني بإسناS -zىل &حلسني بن سع)د 
  ."هذ& "&ضح ب)�ن

علي بن &حلسني بن "قد jكر &حملقق &خلوئي يف معجمه بأM علي بن موسى &لكمند&ين ش)خ 
  ..)c(عن علي بن موسى &لكمند&ين  ،M &لش)خ &لصد"! Cر"W عن =ب)هSبابوCه، "
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Q٦ -  á","]ب عن سعد بن عبد &هللا يف ] علي بن &حلسنيCيف &لتهذ ً&zجمر)QQ ( ،ً&z,مو
 W"رC ه &لقمي "هوCخ &بن بابوCكالمهما من مشا" ،z,&س يف =,بعة موC,zS عن =محد بن"

 M&عنو Mه ال غري ]علي بن &حلسني[عنهما كثري&ً، ف)كوCمع مالحظة ما تقد3..  هو &بن بابو.  

جمرz&ً، "ال Cر&z �ا &بن بابوCه، "هي ] ي بن &حلسنيعل[بقي =M نذكر &ألسان)د &ليت جاء ف)ها 
جمرaz لوجوz قرCنة تصرفها عن  "Sما تركت] علي بن &حلسن[M &لصح)ح هو SSما تصح)ف "

ألجل "جوz &لقرCنة &لصا,فة تركها جمرaz، ) ,محه &هللا("قد CكوM &لش)خ &لطوسي .. &بن بابوCه 
علي [ككوM &لر&"W &لذC Wر"W عنه ] بن بابوCهعلي بن &حلسني [=�S Wا ال تكوM مشتركة مع 

Cر"W عنه &بن بابوCه Sال بو&سطة ="  جمرz&ً هنا ل)س من مشاCخ &بن بابوCه =" ال] بن &حلسني
  ."&سطتني

 M&عنو M= حملصلة& Mاً ] علي بن &حلسني[فتكوC"&," هCيف طبقة &بن بابو ً&zذكر جمرC عندما
، "=ما غري- يف هذ& &حلاN فال ]بن &حلسني بن بابوCه &لقميعلي [ال Cر&z منه Sال ... عن مشاخيه 

M"zجمر M"ذكرC.  

z,&نأيت على تلك &ملو Mآل&":  

Q- üc ù[c[ ìö[ :عن =محد بن =يب عبد &هللا ،عن علي بن &حلسني ،علي بن حامت، 
 oخل... عن &حلسن بن حمبو&.  

[- üc ù[٤c ìîعن =محد بن =يب عبد &هللا ،عن علي بن &حلسني ،علي بن حامت:  ٦، 
  .&خل... عن =ب)ه 

c- üc ù[٤ö ìîî :عن =محد بن =يب عبد &هللا ،عن علي بن &حلسني ،علي بن حامت، 
  .&خل... عن بعض من ,"&-  

نه غري &بن بابوCه "غري مشترå معه، =يف هذ- &ألسان)د &لثالثة، "&ضح ] علي بن &حلسني[" 
 - "هو &لربقي  - ] =محد بن =يب عبد &هللا[بوCه مل Cر"ِ عن ألM &بن با ؛لوجوz &لقرCنة &لصا,فة
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، فابن بابوCه =كثر ما Cر"W عن =محد بن =يب عبد &هللا بو&سطة سعد بن عبد &هللا، )Q( بد"M "&سطة
"=Cضاً Cر"W عنه بو&سطة علي بن &حلسني &لسعد pباWz "عبد &هللا بن جعفر &حلمريW "حممد بن 

  .=محد بن علي بن &لصلت

ن &النصر&� Sىل غري &بن بابوCه "ال يف هكذ& مو&,z ب)�] علي بن &حلسني[MjS ف)كوS Mطال! 
 M= هو oفصل &خلطاC" على هذ& =كثر NدC ه &لقمي، "ماCملتبساً =" مشتركاً مع &بن بابو MكوC

] =محد بن =يب عبد &هللا[&لش)خ &لطوسي يف مش)خة &لتهذCب "&الستبصا, مل Cذكر يف طرقه Sىل 
Mعن  بأ W"رC هو من Wzباp علي بن &حلسني &لسعد M= كرj بل ،aعنه مباشر W"رC هCبن بابو&
 مباشرa، ف)كوM &ملقصوz من علي بن &حلسني يف &ألسان)د &لثالثة &ملتقدمة] =محد بن =يب عبد &هللا[

هو &لسعد pباWz =" ,مبا &لنحوW "ل)س &بن بابوCه &لقمي، "&ل)كم نص كال3 &لش)خ &لطوسي يف 
  :ش)خة&مل

  :üQô ìî٥ &ألحكا3 �ذCب

 =يب عن ،&هللا عبد =بو &لش)خ به خربين= فقد &لربقي &هللا عبد =يب بن =محد عن jكرته "ما(
 =Cضاً "=خربين عنه ،&هللا عبد بن سعد عن ،=ب)ه عن ،&لول)د بن &حلسن بن حممد بن =محد &حلسن
 ،&لول)د بن &حلسن بن "حممد =ب)ه عن ،بابوCه بن &حلسني بن علي بن حممد جعفر =يب عن &لش)خ
 ،&هللا عب)د &بن &حلسني =Cضاً به "=خربين &هللا عبد =يب بن =محد عن ،"&حلسني &هللا عبد بن سعد عن
  ).&هللا عبد =يب بن =محد عن ،pباWz &حلسني بن علي عن ،&لز,&,W حممد بن =محد عن

  :ìccó ü٤ &الستبصا,

 عن ،&هللا عبد =يب &ملف)د &لش)خ عن ,"Cته فقد &لربقي &هللا عبد =يب &بن =محد عن jكرته "ما(
 "=خربين عنه، &هللا عبد &بن سعد عن ،=ب)ه عن ،&لول)د بن &حلسن بن حممد بن =محد &حلسن =يب

 =ب)ه عن ،بابوCه بن &حلسني &بن علي بن حممد جعفر =يب عن ،&هللا عبد =بو &ملف)د &لش)خ =Cضاً
 =يب بن =محد عن ،"&حلمريW &هللا عبد بن سعد عن ،&لول)د بن &حلسن بن "حممد )&هللا ,محهما(
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 بن علي عن ،&لز,&,W حممد بن =محد عن ،&هللا عب)د بن &حلسني =Cضاً به "=خربين &هللا، عبد
  .)&هللا عبد =يب بن =محد عن ،pباWz &لسعد &حلسني

ì هذ& يف &لفهرست N٦٥برقم ٦٤ – ]٦"كذلك قا.  

جمرz&ً يف هكذ& مو&,z ال ] علي بن &حلسني[&لطوسي لـ "مما تقد3 نعر� =j Mكر &لش)خ 
CكوM مشتركاً مع علي بن &حلسني بن بابوCه لوجوz &لقرCنة &لصا,فة، "هي =M &بن بابوCه ال 

محد بن =يب عبد &هللا من ش)خ مشاCخ &بن =بل MS ] =محد بن =يب عبد &هللا &لربقي[Cر"W عن 
جد يف طرقه =" ,"&Cاته ,"&Cة &بن بابوCه عن =محد بابوCه، "ال =قل من =M &لش)خ &لطوسي ال Cو

  .بن =يب عبد &هللا مباشرa، "هذ& كا�� "&��

٤- üö ùQôc[ ì[cعن ،بكر بن جعفر عن ،&حلسني بن علي عن ،حممد بن =محد: ٦ 
 من ثالثة(: ! &هللا عبد =بو قاN: قاN ،&لكرمي عبد عن ،محاz عن ،سهل =يب بن &هللا عبد

s,لرجل %لبا()/، )%أل)ال, %ملو%ت<ة، %لز)جة :%لسعا%( `aل<ه +غد) ببلد] مع<شته +رB 
u(ر+((.  

"ل)س ] ن &لت)ميعلي بن &حلس[ند مصحف "&لصح)ح هو يف هذ& &لس] علي بن &حلسني[" 
علي بن [&بن بابوCه، "&لدل)ل على jلك =M &لش)خ &لكل)ين نقل نفس &لر"&Cة بسندها بلفظ 

  ]: &لت)ميني&حلس

 سهل، =يب &بن &هللا عبد عن بكر، بن جعفر عن ،&لت)مي &حلسني بن علي عن حممد، بن =محد
 ،%ملؤ%ت<ة %لز)جة: %لسعا,s من ثالثة(: ! &هللا عبد =بو قاN: قاN ،&لكرمي عبد بن &هللا عبد عن

  .)Q( )+ر)u ) 5هله Bىل +غد) ببلد] مع<شته +رa` )%لرجل ،%لبا()/ )%أل)ال,

علي بن &حلسن [&حلر &لعاملي يف &لوسائل jكر نفس &لر"&Cة "&لسند "لكن بلفظ  &M بل
  ]:&لت)مي

  :٤c٦]]ù ٤٤] – ٤c]üQö ì) &لب)ت Np( &لش)عة "سائل

                                                            
  .BK 12K3: 'لكافي -!



é:....................... ...................... إصدارات أ1صار اإلمام املهدي! 

 &هللا عبد عن بكر، بن جعفر عن ،&لت)مي  &حلسن بن علي عن حممد، بن =محد عن "عنهم،
: %لسعا,s من ثالثة: (! &هللا عبد =بو قاN: قاN ،&لكرمي عبد بن &هللا عبد عن سهل، =يب بن

  .))+ر)u 5هله Bىل +غد) ببلد] مع<شته +رa` )%لرجل %لبا()/، )%أل)ال, %ملو%ت<ة، %لز)جة

علي بن &حلسن ["قد فصل &لقوN &حملقق &خلوئي يف هذ- &ألسان)د "ب)�ن =M &لصح)ح هو 
"ل)س بن &حلسني، "ألjكر &آلM كالمه يف خصوì سند &لر"&Cة &ليت حنن بصدzها ] &لت)مي
Mآل&:  

 ،ü٥: "&لكايف .]Qôc &حلدCث ،&إلجا,&h من &لزCاh&z باüö، o: &لتهذCب(... 
oملع)شة كتا& [، oبا M= من azلسعا& M= MكوC بلد- يف &لرجل مع)شة Q[[، ثCف)ه .] &حلد" 
 &لطبعة كانت "MS &لو&يف، يف كما ،&لت)مي &حلسن بن علي "&لصح)ح ،&ل)تمي &حلسني بن علي
  .)Q(...)  كاحلدCثة "&لكايف &لتهذCب من &لقدمية

جمرz&ً، ] علي بن &حلسني[بل Cتبني من كال3 &حملقق &خلوئي بأM حىت يف &لتهذCب مل Cذكر 
  ."هذ& CدN على =M &للقب قد سقط من &لنسخ &ملوجوaz &آلM ]&لت)مي[بل مع لقبه 

] علي بن &حلسن["على =W حاN فالرجل ل)س مشتركاً مع &بن بابوCه حىت باالسم فهو 
 "ال =قل من =M &الختال� يف &السم Cسقطه عن] &لت)مي[، بل "مق)د بلقبه "ل)س &بن &حلسني
  .&الحتجاü به عل)نا

٥- üó ùööó ìQóونس عن ،&لول)د بن حممد عن ،سني&حل بن علي: ٤C بن oعقوC 
M= صى ملا ! &هللا عبد =با"= Nهله بعض له قا= :)Sلثلث من بأكثر ="ص)ت قد نك& Nما: قا 

  .)Bمساع<ل %بن حملمد )هو )كذ% كذ% ثلثي من بقي قد )لكن فعلت

&لتهذCب قطعاً، "ما يف ] علي بن &حلسن[هنا خمتلف ف)ه بل هو ] علي بن &حلسني["=Cضا 
حمر�، كما بني jلك &حملقق &خلوئي يف مو&,z عدCدj& ،aكر &آلM كالمه عن سند &لر"&Cة &ليت 

Mها &آلzحنن بصد:  
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)á", ونس عن ،&لول)د بن حممد عن ،&حلسني بن علي عن بسند-، &لش)خC بن& ،oعقوC 
 عن عنه،: قاN مث. ööó &حلدCث ،بالثلث &لوص)ة باüó، o: &لتهذCب. ! &هللا عبد =يب عن
 بن علي Sىل ,جوعه &لضمري "ظاهر ،öîô &حلدCث &لقالء، ,Céن بن &لعالء عن =سبا°، بن علي

 .٤٥٤ &حلدCث ،&لثلث من بأكثر &لوص)ة جيوé ال =نه باo ،ü٤: &الستبصا, يف "لكن &حلسني،
 يف &حلسني بن فعلي &لر"&Cاh، سائر بقرCنة &لصح)ح "هو =سبا°، بن علي عن &حلسن، بن علي
 قوله يف &لكالC 3ظهر هنا "من ،&حلسن بن علي "&لصح)ح حمر�، &لتهذCب من &لسابقة &لر"&Cة
 بن =محد عن عنه،: "هي "&الستبصا,، &لتهذCب يف &لر"&Cة هذ- بعد "قعت &ليت &لر"&Cاh يف عنه

 بن عمر" عن "عنه، &الستبصا,، من) ٤٥٥( " &لتهذCب، من ،öîQ &حلدCث =ب)ه، عن &حلسن،
،Mث عثماCحلد& öî[، ب، منCعلي، بن حممد عن "عنه، &الستبصا,، من) ٥٤٦( " &لتهذ 
 نوù، بن حممد بن جعفر عن "عنه، &الستبصا,، من) ٤٥ö( " &لتهذCب، من ،öîc &حلدCث
 علي Sىل ,&جعة مج)عها &لضمائر فإM &الستبصا,، من) ٤٥î( " &لتهذCب، من ،öî٤ &حلدCث

  .)Q() &الستبصا, يف كما &حلسن، بن

"ل)س &بن &حلسني، فال CكوM ] علي بن &حلسن["&لصح)ح هو &السم حمر�  =M"�ذ& Cتبني 
  .عند &لتجرz] علي بن &حلسني بن بابوCه[مشتركاً مع 

علي بن ["ما Cؤكد jلك =كثر =M &حلر &لعاملي نقل نفس &لر"&Cة بسندها "لكن بلفظ 
  ]:علي بن &حلسني["ل)س  ]&حلسن

  :٤٥öó]ù üQó ì[ö٤) &لب)ت Np( &لش)عة "سائل

-zد، &بن حممد عن ،&حلسن بن علي عن "بإسنا(ونس عن &لولC بن oعقوC Nقا :)صى ملا"= 
 بقي )لكن فعلت، ما: قاN ،&لثلث من بأكثر ="ص)ت قد: =هله بعض له قاN ! &هللا عبد =بو
  .)Bمساع<ل بن حملمد )هو )كذ% كذ% ثلثي من

  .ح للنقض على ما قدمتهلفال Cص] &حلسنعلي بن [السم غري صح)ح "&لصح)ح هو اMjS ف
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٦- üQô ù٦ôó ìQحممد بن =محد بن حيىي  - عنه : ]٥ W= - عن ،&هللا عبد =يب عن 
 ال(: قاN ،! علي عن ،=ب)ه عن ،حممد بن جعفر عن ،ع)سى &بن محاz عن ،&حلسني بن علي
  .)+ست<قظ حىت %لنائم على )ال ،+د(7 حىت صيب على )ال +ف<ق، حىت جمنو/ على حد

محاz بن [ألنه Cر"W عن  ؛ال ميكن =C MكوM مشتركاً مع &بن بابوCه] علي بن &حلسني[
هـ، "هو  ôó  "=[ôî]، سنة !"محاz بن ع)سى ماh يف éمن &إلما3 &جلو&z ] .. ع)سى

 !zعن &لصا W"رC!  عل)هما &لسال3("عن &لكاظم "&لرضا( )Q( MكوC M= تهCه غاCبن بابو&" ،
 Wحلسن &لعسكر& å,z= قد!  .. Çلتبا& "= å&نة قطع)ة صا,فة الشترCفهذ& قر MjS] علي بن

  ].علي بن &حلسني بن بابوCه[يف هذ& &لسند، مع ] &حلسني

فك)ف CكوM &ألخري Cر"W ] =محد بن حممد بن حيىي[مث MS مشاCخ &بن بابوCه Cر""M عن 
  !!!؟ ]=يب عبد &هللا[عن &بن بابوCه بو&سطة 

 M= ه بد&هة ] &حلسنيعلي بن ["مبا تقد3 نعر�Cىل غري &بن بابوS فال ميكن .. هذ& منصر�
  .=C MكوM مشتركاً معه

جمرz&ً، يف =سان)د ] علي بن &حلسني["�ذ& نكوM قد =ت)نا على مج)ع &ملو&,z &ليت jكر ف)ها 
، ما عد& ستة ]علي بن &حلسني بن بابوCه[&لتهذCب للش)خ &لطوسي، "=ثبتنا =�ا مج)عا Cر&z �ا 

" z,&ه[هي منصرفة عن موCكر�ا يف حملها] &بن بابوj بالقر&ئن &ليت.  

جمرz&ً يف ] علي بن &حلسني["هذ& كا�� يف SثباM= h &لش)خ &لطوسي عندما Cطلق &سم 
=سان)د- فهو CرCد منه &بن بابوCه ال غري، "عندما CرCد غري- مما ميكن =C Mشتبه معه ف)ذكر معه 

  .مت))ز&ً له عن &بن بابوCه... &للقب =" &لنسبة =" &جلد =" &لكن)ة 

  :كتا_ %الستبصا( للش<خ %لطوسي

 z," ب فقدCلتهذ& o(يف ] علي بن &حلسني["&لكال3 ف)ه كالكال3 يف كتاQî ( ،ً&z,مو
سعد بن عبد &هللا، "=محد بن C,zSس، "حممد بن (Cر"W ف)ها عن مشاCخ &بن بابوCه &ملشهو,Cن 
  ).- &لكم)د&ين  - ر &حلمريW، " علي بن موسى =محد بن علي بن &لصلت، "عبد &هللا بن جعف
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 M= علي بن &حلسني["قد تقد3 &لكال3 يف [ خ هوCعن هؤالء &ملشا W"رC Wلذ&] علي بن
  .فال ä&zٍ لإلعاaz] &حلسني بن بابوCه &لقمي

جمرz&ً، "لكنها ] علي بن &حلسني[=تكلم يف =,بعة مو&,hz," z يف &الستبصا, بلفظ  =Mبقي 
، فتكوM خا,جة عن مو,z كالمنا، "هي ]علي بن &حلسن["&M &لصح)ح هو مج)عها حمرفة 

  :كاآليت

Q- üQ ù٤îö ìQبن س)ف عن &لرب)ع بن حممد عن &حلسني بن علي ,"&- ما فأما: ]٤ 
a3 &بن منصو, عن عمريéهللا عبد =يب عن ،حا& !، Nقا :)%bB qلعصر قبل %حلائض طهر% 
  .)%لعصر صلت %لعصر )قت Iخر يف طهرq /إف ،)%لعصر %لظهر صلت

، بدل)ل =M عني هذ- ]علي بن &حلسن[هنا حمر�، "&لصح)ح هو ] علي بن &حلسني[" 
  :، هكذ&]علي بن &حلسن[&لر"&Cة "سندها قد جاءh يف &لتهذCب بلفظ 

  :üQ ìcóô ùQ[ôQ &لطوسي للش)خ &ألحكا3 �ذCب

 بن منصو, عن ،عمريa &بن س)ف عن ،&لرب)ع بن حممد عن ،&حلسن بن علي ,"&- ما فأما
3éهللا عبد =يب عن ،حا& ! ،Nقا :)%bB qلعصر %لظهر صلت %لعصر قبل %حلائض طهر%(، 
  .)%لعصر صلت %لعصر )قت Iخر يف طهرq /إف

بل "بعد هذ- &لر"&Cة مباشرa كر, نفس &لر"&Cة بسندها "S z&éىل &سم علي بن &حلسن &سم 
  :هكذ&] بن فضاN[جد- 

 عن ،عمريa بن س)ف حدثين :قاN ،&لرب)ع بن حممد عن ،فضاN بن &حلسن بن علي ,"&- "ما
 %لظهر صلت %لعصر قبل %حلائض طهرbB q%(: قاN ،! &هللا عبد =يب عن ،حا3é بن منصو,
  .)%لعصر صلت %لعصر )قت Iخر يف طهرq /إف ،)%لعصر

 M= ًتضح قطعاC &علي بن &حلسن بن [هنا حمر�، "&لصح)ح هو ] علي بن &حلسني["�ذ
Nهذ& ]فضا" ،Mها &آلzة &ليت حنن بصدC&"ما جز3 به &حملقق &خلوئي يف معجمه، يف نفس &لر ،

Nح)ث قا:  
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)á"," ًضاC= ،-ب. &لرب)ع بن حممد عن &حلسن، بن علي عن بسندCلتهذ& :üQ ،oبا 
 Sال .٤îö &حلدCث ،&حلائض باüQ، o: "&الستبصا, .Q[ôQ &حلدCث ،"&الستحاضة &حل)ض
M= حلسني، بن علي: ف)ه& Nب، يف ما "&لصح)ح &حلسن، بن علي بدCفإنه &لتهذ á", -هذ 

  .)Q() فضاN بن &حلسن &بن علي: "ف)ها =Cضاً) ]Q[ô( برقم &لر"&Cة

[- üQ ùQîö٤ ì٤îبن عمر" عن ،&حلسن بن =محد عن ،&حلسني بن علي ,"&- ما: ٤ 
 +صلى %مل<ت(: قاN ،! &هللا عبد =يب عن ،&لساباطي عما, عن ،صدقة &بن مصد! عن ،سع)د
  .)عل<ه صلي قد كا/ )B/ بالتر%_ +و%( مل ما عل<ه

نفس  =M، بدل)ل ]علي بن &حلسن[هنا حمر�، "&لصح)ح هو ] علي بن &حلسني["=Cضاً 
  ]:علي بن &حلسن[&لر"&Cة "بنفس سندها ,"&ها &لش)خ &لطوسي يف &لتهذCب بلفظ 

  :ùQô٤٥ üc ìcc٤ &ألحكا3 �ذCب

 عن ،صدقة بن مصد! عن ،سع)د بن عمر" عن ،&حلسن بن =محد عن ،&حلسن بن علي
 كا/ )B/ بالتر%_ +و%( مل ما عل<ه +صلى %مل<ت(: قاN ،! &هللا عبد =يب عن ،&لساباطي عما,
  .)عل<ه صلي قد

  ]:علي بن &حلسن بن فضاN[بل &حلر &لعاملي نقل نفس &لر"&Cة "بنفس &لسند "لكن بلفظ 

  :ùcôóQ üc ìî٦) &لب)ت Np( &لش)عة "سائل

-zبن &حلسن بن علي عن "بإسنا Nعن سع)د، بن عمر" عن &حلسن، بن =محد عن ،فضا 
 مل ما عل<ه +صلى %مل<ت(: قاN ،! &هللا عبد =يب عن &لساباطي، عما, عن صدقة، بن مصد!
  .)عل<ه صلى قد كا/ )B/ ، بالتر%_ +و%(

&ليت هي حمل "=Cضاً &ستظهر jلك &حملقق &خلوئي يف معجمه يف كالمه عن نفس &لر"&Cة 
Nكالمنا، ح)ث قا:   

                                                            
 .3EE2برقم  B!2 1DGG % DGJ: معجم 9جا/ 'لحديث -!



 ...éã 

c، oبا 
 &حلدCث

  .)Q( )ب

Wبن ند 
 =يب عند 
: قاN ؟ 

pحد( 
 فصلت 

M &لش)خ 

 ،مج)عاً د
 من جل
! :/B 
 a+نب /

هذ& نص 

Wبن ند 
Qô٤c. 
 بن علي

.........
üc: تهذCب
 ،&ملدفوM لى
&لتهذCب يف ما

"سن جنر&M، يب

Nكنت(: قا

&جلناaé على 

 %لعا~، 5يب
نسائها يف ت

، بدل)ل =M]ن
:[  

&لول)د بن مد

, فسأله !
! &هللا عبد 

/B) -  طو+الً
  .)ختها

zها &آلM، "ه

،M&لسن جنر&"

c &حلدCث ،
ع: ف)ه =S Mال 

.........
&لت. &حلسن ن

o aعل &لصال
م صحة ظاهر

=يب بن لرمحن
ق ،خل)فة بن 

&لنساء صلي

� s5 بن %ملغري
خرجت 

لي بن &حلسن
]ي بن &حلسن

"حمم حممد ن
! &هللا عبد يب

N :Nبو فقا=
p ًط حد+ثا
5خ على صلت

zيت حنن بصد

Mجن =يب بن محا
،&ألمو&h لى

.Qîîô ث

..........
بن =محد عن
باüQ، o: ا,

"&لظ &حلسن،

&ل عبد عن ،ني
CزCد عن ،د
=تص ،&هللا عبد ا

,� هد( ف<ما
/B( فاطمة 

عل[ح)ح هو
علي[ب بلفظ

M Wبن "سند
=يب عند كنت

قاN ؟ &جلنائز
~  - pحد(

فص نسائها يف

&ليتس &لر"&Cة

&لرمح عبد عن
aعلى &لصال

a=ث ،&مرCحلد&

..........
&حلسن، بن
Q. الستبصا&"

بن =محد عن

&حلسني بن ي
مح)د بن اصم
Nا: فقاC با=
ف كا/  هللا

،توف<ت 

حمر�، "&لصح
ها يف &لتهذCب

Qô٤c:  

جنر&M =يب بن
ك(: قاN ،)فة

على &لنساء

%لعا~ 5يب بن

يف خرجت 

وئي، "يف نفس

ع &حلسن، ن
üc، oبا

aéمعها جنا

D  3برقمEE2.

.........
 علي عن ،

Qô٤٥ دCث

 &حلسني، بن

ì٤îعلي: ٥

عا عن ،مج)عاً
&لقم)ني من ل

/B #هللا (سو%
 %لنيب بنت

هنا حم] حلسني
&لر"&Cة بسنده

ìccc ùc

&لرمحن عبد
خل) بن CزCد

تصلي ،&هللا

) �, sملغري%
 فاطمة /

ه &حملقق &خلو

بن علي عن 
:&لتهذCب.

aعلى لصال

            
1DGG % GC

.........ة
بسند-، =Cضا 

h&حلد ،ألمو&
M علي: ف)ه 

 ùQîîô ì

مج &لول)د بن 
,جل فسأله !

B :! &هللا د
، (B/ نب+a

  

علي بن &حل[ 
هذ- &á نفس

üc ألحكا3

عن ،&حلسن 
عن ،مح)د ن

عبد =با Cا: 
هد( كا/ 

/B) توف<ت 

ذ& ما جز3 به

بسند-، =Cضا

&لول)د بن د

 üQ، oبا &

                       
B!2:  'لحديث

ا1تصاراâ للوصية
)á","

aعلى لصال &
Qîöال .٤S =

c- üQ
"حممد حممد،
! &هللا عبد

Nعبد =بو: قا
،طو+الً حد+ثاً

.)5ختها على

"كذلك

á", لطوسي

&أل �ذCب

بن علي
بن عاصم عن

:فقاN لقم)ني
 %هللا (سو#
 %لنيب نت

"=Cضاً هذ
   :كالمه

)á"," =
"حممد حممد،

:"&الستبصا,

                        
معجم 9جا/ -!

&ل

٤

حم
ع

فق

ح

ع

&ل

ع

&ل

)

بن

ك

حم
"

 



éå....................... ...................... إصدارات أ1صار اإلمام املهدي! 

 &حلدCث يف &لكالC 3ظهر هذ& "من &لر"&Cاh، سائر بقرCنة &لتهذCب يف ما "&لصح)ح &حلسني،
Wب يف بعد- &لذCالستبصا, &لتهذ&" ()Q(.  

٤- üc ùöQô ìQóعن ،&حلسني بن علي ,"&- ما :٦ oوC= بن ùعن ،نو M&عن ،صفو 
 Sىل تز"ü مو&ل)ك بعض MS(: له قلت :قاN ،! &حلسن =يب عن ،بكر بن موسى عن ،حيىي بن
 تكو/ B /5ال بشيء فل<س )%لرضعتا/ %لرضعة 5ما: قاN ،,ضاعاً ب)نهما =M &لنساء فزعم قو3

  .)عل<ه مق<مة مستأجرs ظئر%ً

، بدل)ل =M &لش)خ ]علي بن &حلسن[هنا حمر�، "&لصح)ح هو ] علي بن &حلسني["=Cضاً 
  ]:علي بن &حلسن[&لطوسي يف &لتهذCب ,"á نفس &لر"&Cة بسندها بلفظ 

  :ùQcc٥ ٤]üö ìc &ألحكا3 �ذCب

 =يب عن ،بكر بن موسى عن ،حيىي بن صفو&M عن ،نوù بن =Cوo عن ،&حلسن بن علي
 ،,ضاعاً ب)نهما =M &لنساء فزعم قوS 3ىل تز"ü مو&ل)ك بعض MS :له قلت(: قاN ،! &حلسن
Nلرضعتا/ %لرضعة 5ما: قا%( pال بشيء فل<س )%لثالB /5 /ظئر%ً تكو sمق<مة مستأجر 
  .)عل<ه

  ]:علي بن &حلسن بن فضاN[بل &حلر &لعاملي نقلها بلفظ 

  :٥î٦ö]cöö ù – ü[ô ìcö٦) &لب)ت Np( &لش)عة "سائل

 عن حيىي، بن صفو&M عن نوù، بن =Cوo عن ،-=W علي بن &حلسن بن فضاN  -"عنه 
 فزعم قوS 3ىل تز"ü مو&ل)ك بعض MS: له قلت(: قاN ،! &حلسن =يب عن ،بكر بن موسى
 +كو/ B /5ال يءبش فل<س )%لثالp )%لرضعتا/ %لرضعة 5ما: قاN ،,ضاعاً ب)نهما MS &لنساء
  .)عل<ه مق<مة مستأجرs ظئر%ً
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] =Cوo بن نوù["ما Cؤكد jلك =كثر =M &حملقق &خلوئي مل Cذكر يف حبث من Cر"W عن 
 "علي &حلسن، بن "علي ،... ","á عنه: (... بل jكر فقط] علي بن &حلسني[شخصاً باسم 

  .)Q(....) مهزCا, بن "علي حممد، بن "علي &لت)مي، &حلسن بن "علي فضاN، بن &حلسن بن

 Mبل "=كد &حملقق &خلوئي بأ]Nعلي بن &حلسن بن فضا [ عن W"رC]ùبن نو oوC= [ ،ً&كثري
  .,&جع &ملصد, &لسابق

 Mىل ما تقد3 فإS ضافةS"]ùبن نو oوC= [ خCش)خ مشا]هCكر ]&بن بابوj لش)خ &لطوسي&" ،
Cر"W عن ] علي بن &حلسني بن بابوCه["منه Cتضح =M ] =Cوo بن نوù[يف &لفهرست طرCقه Sىل 

]ùبن نو oوC= [بو&سطة سعد بن Wعبد &هللا "&حلمري:  

  :٥óبرقم  ì٥٦ &لفهرست

)oوC= بن ùبن نو ،ü&,z له. ثقة oكتا hاC&"," لثالث &حلسن =يب عن "مسائل& !، 
 بن "حممد =ب)ه عن بابوCه، بن &حلسني بن علي بن حممد عن =صحابنا، من عدa �ا =خربنا
  .)عنه "&حلمريW، &هللا عبد بن سعد عن &حلسن،

للش)خ ] &الستبصا,[" ] &لتهذCب[من كتاo  - بفضل &هللا تعاىل  - "�ذ& نكوM قد &نته)نا 
جمرz&ً يف =سان)د- Sال  ]علي بن &حلسني[&لطوسي، "ثبت ف)هما =M &لش)خ &لطوسي ال Cذكر 

  ."&لد &لش)خ &لصد"!] علي بن &حلسني بن بابوCه &لقمي["CرCد منه 

هو =M &لش)خ &لطوسي عندما Cر"W عن ,جل "مل Cذكر : "مسك &خلتا3 "به فصل &خلصا3
Cذكر &لطرCق Sل)ه يف مش)خته يف �اCة &لتهذCب "&الستبصا,، "قد مسعنا ف)ما تقد3 .. طرCقه Sل)ه 
علي بن &حلسني بن [، "مل Cذكر يف مش)خته طرCقاً Sىل غري ]علي بن &حلسني[بتد= بـ &نه قد &

 يف تلك &لر"&Cاh غري &بن بابوCه =" Cوجد شرCك له] علي بن &حلسني[، فلو كاM ]بابوCه &لقمي
 Mفعل، ف)تبني بأC ل)ه، "مبا &نه ملS قهCلذكر &لش)خ &لطوسي طر ،hاC&"علي بن [يف تلك &لر

علي [و &بن بابوCه ال غري-، "&ل)كم ما قاله &لش)خ &لطوسي يف &ملش)خة عن طرCقه Sىل ه] &حلسني
  ]:بن &حلسني
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  :ìc[ö ü٤ &الستبصا,

 بابوCه &بن موسى بن &حلسني بن علي "&لفق)ه &لول)د بن &حلسن بن حممد عن jكرته "ما(
 بن حممد جعفر =يب &لدCن عماz عن ،&هللا عبد =بو &ملف)د &لش)خ به =خربين فقد )عنهما &هللا ,ضي(

  )."ي &هللا عنه,ض" &لول)د &حلسن بن "حممد =ب)ه عن ،بابوCه بن موسى بن &حلسني بن علي

  :كتا_ %لغ<بة للش<خ %لطوسي

,محه (جمرz&ً يف كتاo &لغ)بة للش)خ &لطوسي ] علي بن &حلسني["&آلM نأيت Sىل مو&,j zكر 
  .&ملقدسة عند "فاته ، &لذá", W ف)ه ,"&Cة "ص)ة ,سوN &هللا )&هللا

  :جمرz&ً يف كتاo &لغ)بة Sال يف موضعني] علي بن &حلسني[فلم Cرj zكر &سم 

Q- azلإلعا ٍä&z ة &لوص)ة &ملقدسة، "قد تقد3 &لكال3 عنها بالتفص)ل، فالC&", يف.  

[- ì[٦c ù[[î: عن مجاعة، "=خربنا ،Wعلي بن =محد عن &لتلعكرب ،Wé&علي عن &لر 
 Cونس بن حممد بن حب)ب عن -  &مسه Cذكر مل قز"Cن =هل من =نه jكر -  ,جل عن ،&حلسني بن
 =يب Np عن فسألته &ألهو&Wé مهزCا, بن Sبر&ه)م بن علي Sىل zخلت: قاN ،&لصنعاين شاM&j بن
  ....). عظ)م =مر عن سألت لقد ،=خي Cا: فقاN ،! حممد

 "]Wé&محد بن علي &لر= [ Wهو من معاصر" ،WzاCهو =بو علي &ألáألنه  ؛&لغ)بة &لصغر
"&ألخري من تالمذa &لش)خ &لصد"!، "=نه Cر"W عن =يب جعفر  ]&لت�ـلّع�كْب�رC]�Wِر"W عنه 

 Wبو&سطة –&لسفري &لثاين  - &لعمر )Q(.   

جمرC" ً&zرCد به علي بن &حلسني ] علي بن &حلسني["قد تقد3 ب)اM= M &لش)خ &لطوسي Cطلق 
  .بن بابوCه

هو علي بن &حلسني  ،]=محد بن علي &لر&Wé[&لذC Wر"W عنه  ]علي بن &حلسني[MjS فـ 
  .بن بابوCه ال غري-
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 M&عن عنو á", لش)خ &لطوسي قد& M= لكj ؤكدC ه ] علي بن &حلسني["ماCغري &بن بابو
  :يف &لغ)بة، "لكنه مل Cذكر- جمرz&ً، كما يف &لسندCن &آلت)ني

Q- ì[٦ ùبن =محد "=خربنا :٦ M"مساعا عبد aعل)ه "قر&ء Nبو =خربنا: قا= üعلي &لفر 
 حممد بن علي حدثنا: قاN ،عما, بن &هللا عب)د بن =محد حدثين: قاN ،&ألصبهاين &حلسني بن

  .&خل.. . =ب)ه عن &لنوفلي،

علي [فقد jكر- مع &لكن)ة "&للقب "مل Cذكر- جمرz&ً، يف حني =ننا جند- &عتاz على Sطال! 
  .جمرz&ً على &بن بابوCه] بن &حلسني

[- ì[٤î ùcôبن حممد "=ما :٤ Mفإنه: سنا W", بن &حلسني بن علي عن z"&z، Nقا :
 فما عنه برضائي عنه %هللا (ضي(: "CقوN خبري سناM بن حممد Cذكر ! &لثاين جعفر =با مسعت
  ).قط 5يب خالف )ما خالفين

M"z  جمرC ً&zر&z منه &بن بابوCه] علي بن &حلسني["�ذ& Cتأكد لنا =كثر بأS Mطال! &سم 
سو&-، "عندما Cر&z غري- ال Cذكر جمرz&ً، فعلي بن &حلسني بن بابوCه تا,C aذكر مع &للقب "&جلد 
"&لكن)ة "تا,C aذكر فقد بامسه "&سم =ب)ه "Cكتفى بذلك الشتها,- "&نصر&� jهن &لسامع Sل)ه 

  .M"z غري- "هذ& كثري يف &لكتب &لرجال)ة "&حلدCث)ة

  :5مايل %لش<خ %لطوسي

 Mنأيت &آل oىل كتاS)ف)ه كما هو يف بق)ة ) &ألمايل Nحلا& M= هل áللش)خ &لطوسي، لنر
  جمرaz&,S" ،ً&z &بن بابوCه &لقمي =3 ال ؟] علي بن &حلسني[كتبه من jكر 

جمرz&ً، "هي مو,M&z فقط ] علي بن &حلسني[&ألسان)د &ليت جاء �ا jكر : "نذكر ="الً
  :ما س)تبنيك] علي بن &حلسن["كالمها حترCف "&لصح)ح هو 

Q- ì[[î – [[ó ù٤ô[: حممد، بن حممد =خربنا Nبن &هللا عبد &لقاسم =بو =خربين: قا 
 حممد بن =محد حدثنا: قاN &لقز"Cين، حامت بن علي &حلسن =بو =خربين: قاN &ملوصلي، علي

 علي &لرضا مسعت: قاN &لشامي، علي بن &لعباÇ عن ،&حلسني بن علي =خربنا: قاN &لعاصمي،



è:....................... ...................... إصدارات أ1صار اإلمام املهدي! 

 من هلم 5حدp +علمو/، +كونو% مل ما %لذنو_ من %لعبا, 5حدp كلما( :CقوN ! موسى بن
  .)+عرفو/ +كونو% مل ما %لبالء

ألM &بن  ؛هنا ال ميكن =C MكوM من طبقة علي بن &حلسني بن بابوCه] علي بن &حلسني[" 
بو&سطة "&حدa، "مع jلك فهو حمر�  !بابوCه "من يف طبقته ال Cر""M عن &إلما3 &لرضا 

  :بدل)ل =M &لش)خ &لكل)ين نقل هذ- &لر"&Cة بنفس &لسند عن] علي بن &حلسن["&لصح)ح هو 

 موىل &لشامي هالN بن &لعباÇ عن ،&مل)ثمي &حلسن بن علي عن &لكويف، حممد بن =محد(
 ما %لذنو_ من %لعبا, 5حدp كلما: CقوN ! &لرضا مسعت: قاN ،! موسى &حلسن أليب

  .)Q() +عرفو/ +كونو% مل ما %لبالء من هلم %هللا 5حدp +عملو/، +كونو% مل

يف ] =محد بن حممد &لعاصمي[يف سند &لش)خ &لكل)ين هو نفسه ] =محد بن حممد &لكويف[" 
Nلنجاشي سند &لش)خ &لطوسي يف &ألمايل، فهو =صله كويف، ,&جع ,جا& ìóc برقم[c[ ،

 &حلدCث ,جاN معجم ،  ",&جع =Cضاî٥ًبرقم ìöc &لطوسي للش)خ ",&جع =Cضاً &لفهرست
، " î[Q برقم îQ٥ì " ،c٦ برقم c٥ – îôöì " ،c٤ برقم ]üc ìc &خلوئي للس)د
ìcبرقم ٦ î[[ì " ،öبرقم  ٤îööì " ،Q[٦ – Q[ö  برقمó٥ôث فصل حاله ، ح(

  .ن &حتاz-عنا"Cن "ب)� &حملقق &خلوئي يف عد-

"ال ] علي بن &حلسني[مل Cر" عن عنو&M ] =محد بن حممد &لعاصمي[بأM "ب)�ن &حملقق &خلوئي 
، "جز3 بوقوä ]علي بن &حلسن بن فضاN[" ] علي بن &حلسن[يف مو,z "&حد، بل Cر"W عن 

  : &لتحرCف، "&ل)ك نص كال3 &خلوئي

)á"," :بن حممد ،oعقوC يف &حلسني بن علي عن حممد، بن =محد عن aعد z,&محد. مو=" 
 ,"á "قد. &لعاصمي حممد بن =محد "Sما عقدa، بن سع)د بن حممد بن =محد Sما هذ&، حممد بن
 علي عن Cر"Cا "مل مو&,z، عدa يف فضاN بن &حلسن بن "علي &حلسن، بن علي عن منهما، كل
 كلها، &ملو&,z هذ- يف &لتحرCف "قوj äلك من ف)علم ،"&حد مو,z يف "لو &حلسني بن

  .)](...) مو&,zها  "نذكر ، &حلسن بن علي: "&لصح)ح

                                                            
 .B2 12CK: 'لكافي -!
 .}B2 12G: معجم 9جا/ 'لحديث -2
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"بعد ما تقدC 3ثبت =M ما jكر- &لش)خ &لطوسي يف سند- يف &ألمايل يف &لر"&Cة &لسند 
 M&ف ] علي بن &حلسن[حمر�، "&لصح)ح هو ] علي بن &حلسني[&لسابق من عنوCهذ& &لتحر"

  .كثري &لوقوä يف =سان)د &لش)خ &لطوسي كما ب)�نه &حملقق &خلوئي بكثرa يف معجمه

  ."بذلك Cتبني =M &لعنو&M &ملتقد3 ال Cشا,å &بن بابوCه ال باالسم "ال بالطبقة

[- ìQó٥ ùcc[: حممد، بن حممد =خربنا Nجلعايب، عمر بن حممد بكر =بو =خربنا: قا& 
Nبو حدثنا: قا= Çسع)د، بن حممد بن =محد &لعبا Nحلسني، بن علي حدثنا: قا& Nحدثنا: قا 

Çبن =محد عن عامر، بن &لعبا ،!é, سحا! عنS عما,، بن Nقا :)Nا: ! &هللا عبد =بو يل قا+ 
 ما: يل فقاN. فأعط)هم &ملرتS Nىل Cأتوين: قاN ؟ حضرbB q% مالك بزكاs تصنع ك<ف Bسحا`،
 )ل<اً يل b5# من: +قو#) تعاىل( %هللا B /B+ا7، فإ+ا7 %ملؤمنني، b5للت قد Bال Bسحا` +ا 5(7%
  .)باحملا(بة يل 5(صد فقد

"&لدل)ل ] علي بن &حلسن[يف هذ& &لسند حمر�، "&لصح)ح هو ] علي بن &حلسني["=Cضاً 
  :على jلك ما Cأيت

= -  Mحملقق &خلوئي بأ& ùمحد بن حممد بن سع)د[لقد صر= [ M&ر" عن عنوC مل] علي بن
",&جع =Cضاً . "ال يف ,"&Cة "&حدa، "قد تقد3 كال3 &حملقق &خلوئي قبل قل)ل فلري&جع ]&حلسني

ü ترمجة &خلوئي له يف &ملعجمc ì٦c  برقمîöQ.  

o-  ة بسندها عن &لش)خ &لطوسي "لكن بلفظC&"علي [لقد نقل &حلر &لعاملي نفس هذ- &لر
 Sل)كمش &لوسائل، ""هناå تشك)ك يف هذ& &لعنو&M، كما jكر- صاحب هام] بن &حلسني

  :&لر"&Cة عن &لوسائل "بعدها &هلامش

  :ùQ[Qôó cQ٦ – üó ìcQ٥) &لب)ت Np( &لش)عة "سائل

 عمر بن حممد بكر =يب عن &ملف)د، عن =ب)ه، عن) جمالسه( يف &لطوسي حممد بن &حلسن(
 بن &لعباÇ عن ،)Q( &حلسني بن علي عن سع)د، بن حممد بن =محد &لعباÇ =يب عن &جلعايب،
 ،Bسحا` +ا: ! &هللا عبد =بو يل قاN: قاN ،عما, بن Sسحا! عن ,é!، بن =محد عن عامر،
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 +ا 5(%7 ما: يل فقاN فأعط)هم، &ملرتS Nىل Cأتوين: قاN ؟ حضرbB q% مالك بزكاs تصنع ك<ف
  ).&خل...  %ملؤمنني b5للت قد Bال Bسحا`

  :Q ìcQ٦,قم  هامش

 هي &لكلمة صو&M= o &جل من "لعله) كذ&( عالمة) &حلسني( كلمة على &ألصل يف كتب(
  .")&حلسن"

علي ["ل)س ] علي بن &حلسن["CؤCد jلك =M &ملريé& &لنو,W نقلها عن =مايل &لطوسي بلفظ 
  ]:بن &حلسني

å,لوسائل مستد& üó ìQô٥ ùQôc٦ô:  

 عن ،&حلسن بن علي عن عقدa، &بن عن &جلعايب، عمر بن حممد بكر =يب عن: &ألمايل "يف(
Çبن =محد عن عامر، بن &لعبا ،!é, سحا! عنS عما,، بن Nقا :Nا": &هللا عبد =بو يل قا+ 
: يل فقاN فأعط)هم، &ملرتS Nىل Cأتوين: قلت ؟ "حضرbB q% مالك بزكاs تصنع ك<ف Bسحا`،

 فقد )ل<اً يل b5# من: +قو# %هللا B /B+ا7 فإ+ا7 %ملؤمن، b5للت قد Bال Bسحا` +ا 5(%7 ما"
  .)"باحملا(بة 5(صدين

"=Cضاً CؤCد كالمنا &ملتقد3 هو =M &لش)خ &ملف)د يف =مال)ه نقل نفس هذ- &لر"&Cة بسندها 
  ]:علي بن &حلسني["ل)س ] علي بن &حلسن["لكن بلفظ 

  :ìQöö ùö &ملف)د للش)خ &ألمايل

)Nجلعايب عمر بن حممد بكر =بو =خربنا: قا&، Nبو حدثنا: قا= Çبن حممد بن =محد &لعبا 
 عن ,é!، بن =محد عن عامر، بن &لعباÇ حدثنا: قاN ،&حلسن بن علي حدثنا: قاN ،سع)د
 bB% مالك بزكاs تصنع ك<ف ،Bسحا` +ا: ! &هللا عبد =بو يل قاN: قاN ،عما, بن Sسحا!
qأتوين: قلت ؟ حضرC ىلS Nهم، &ملرت(فأعط N7 ما: يل فقا%)سحا` +ا 5B الB ]( [للت قدb5 
  .)باحملا(بة يل 5(صد فقد ً )ل<ا يل b5# من: +قو# تعاىل %هللا B /B+ا7، فإ+ا7 %ملؤمن،
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ü-  بن عامر[ب)�ن &حملقق &خلوئي يف معجمه يف ترمجة Çعنه هو ] &لعبا W"رC Wلذ& Mبأ
   .)Q( ]علي بن &حلسني[ال ] علي بن &حلسن[

يف هذ& &لسند ل)س من طبقة علي بن  ]علي بن &حلسني[مث بغض &لنظر عن ما تقد3 فـ 
 Mمشا,كاً له، بل جز3 &حملقق &خلوئي بأ MكوC ه فالCسعد بن عبد &هللا[&حلسني بن بابو[  Wلذ&

بال "&سطة، فك)ف ميكن البن ] &لعباÇ بن عامر[هو ش)خ &بن بابوCه، ال ميكن =C Mر"W عن 
  !!!بال "&سطة ؟] &لعباÇ بن عامر[بابوCه =C Mر"W عن 

  :نص كال3 &حملقق &خلوئي Sل)كم"

  :٦Qîcبرقم ٤ö] – ٤٦]üQô ì &حلدCث ,جاN معجم

)Çعامر بن &لعبا :.... Nقو= :Çلقصباين عامر بن &لعبا& á", لقصري، &لرح)م عبد عن& 
 عبد Sىل طرCقه يف &ملش)خة يف &لصد"! jكر- ،)&لسال3 عل)هما( &لصاzقني =صحاo من "هو(

 فالو&سطة côQ(، MjS( سنة &ملتويف &هللا عبد بن سعد عنه Cر"M= W ميكن "ال &لقصري، &لرح)م
 "قاN. &لعامل "&هللا &لكويف، علي بن &حلسن =" نوù بن =Cوo "لعله &لنجاشي، كال3 من ساقطة
 ،)&هللا ,محه( &ملف)د &هللا عبد =بو به =خربنا كتاo له &لقصباين، عامر بن عباó" :(Ç]٥( &لش)خ
 &حلسن عن &حلمريW، جعفر بن &هللا عبد عن =ب)ه، عن بابوCه، بن &حلسني بن علي بن حممد عن
 ! &لكاظم =صحاo من) تا,a( ,جاله يف "عد-. عنه نوù، بن "=Cوo &لكويف، علي بن
)cî(، ًقائال" :Çعامر بن &لعبا ."" )áخر= (ر" مل من يفC عنهم  )قائالً ،)٦٥" :Çلعبا& 
 ,جل عد )سر- قدÇ( &لش)خ من تكر,: =قوN". نوù بن =Cوo عنه ,"á: &لقصباين عامر بن
 =M "توهم. ظاهرa مناقضة "ف)ه ، عنهم Cر" مل "ممن &ملعصومني، =حد =صحاo من "&حد
 عن ,"&Cته من مر مبا Cندفع &لقصباين عامر بن لعباÇ مغاCر ،! &لكاظم =صحاo يف jكر- من
  .)! &لصاz! =صحاo من "&حد غري "عن &لقصري، &لرح)م عبد

هنا خمتلف مع &بن بابوCه باالسم "بالطبقة كما تبني، "�ذ& ] بن &حلسنيعلي [MjS فـ 
 M&ذكر عنوC لش)خ &لطوسي يف =مال)ه مل& Mقد علمنا بأ Mعلي بن &حلسني[نكو [ً&zال يف  جمر"

  .مو,z "&حد
                                                            

 .3D!}برقم  }B!E 12G: 9'جع -!
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 M&كر- &لش)خ &لطوسي يف =مال)ه من عنوj كر ماj ىلS Mل)س ] علي بن &حلسني["نأيت &آل
Cبني لنا بأM &لش)خ &لطوسي z&,= MS غري &بن بابوCه فال Cذكر- بامسه "&سم =ب)ه جمرz&ً جمرz&ً، "هذ& 

بل البد =C Mأيت له جبد =" كن)ة =" لقب، "نأيت على jكر هذ- &ملو&,z ] علي بن &حلسني[هكذ& 
  :لزCاaz &حلجة

Q- ìQôî  ùQ٦٥ ....  : Wzباp خل... عن علي بن &حلسني &لسعد&.  

[- ìQ[٦ ùQóó. : .. خل... عن علي بن &حلسني بن عبد &هللا بن =سلم&.  

c- ìQ٦[ ù[٦ó ... : لكويف &هلمد&ين& Mخل... عن علي بن &حلسني بن سف)ا&.  

٤- ìQ٦٤ ù[ö٤ ... : Wخل... عن =يب &حلسن علي بن &حلسني &لبصر&.  

٥- ì[٦ó ù٥ôQ ... : خل... عن علي بن &حلسني بن عب)د&.  

٦- ì[öQ ù٥ôخل... بن &حلسني بن عب)د عن علي : ... ٤&.  

ö- ìcôô ù٥óخل... عن علي بن &حلسني &هلمد&ين : ...  ٤&.  

î- ìcô٥ ù٦QQ  ... : خل... عن علي بن &حلسني &هلمد&ين& .  

ó- ìcô٥ ù٦Q[ ... : خل... عن علي بن &حلسني &هلمد&ين&.  

Qô - ìcc٥ ù٦öخل... عن علي بن &حلسني بن عب)د : ... ٤&.  

QQ - ì٦]٤ ùó٥c ... : Wzباp خل... عن علي بن &حلسني &لسعد&.  

Q[ - ì٤[ö ùóبن : ... ٥٥ oعقوC عن =يب &حلسن علي بن &حلسني بن شقري بن
  . &خل... Sبر&ه)م &هلمد&ين 

Qc - ì٥Q٤ ùQQ[٥ ... : zبن =يب &ألسو oبن =يب حر Mعن علي بن &حلسني بن عو
  .&خل... &لدÉيل 

Q٤ - ì٦[ö ùQ[óc ... :عن ع zبن =يب &ألسو oبن =يب حر Mلي بن &حلسني بن عو
  .&خل... &لدÉيل 
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 zنا بالتفص)ل ك)ف =نه &عتاC=, ث)ة، "قدCذ& =ت)نا على =هم كتب &لش)خ &لطوسي &حلد�"
جمرaz&,S" ً&z &بن بابوCه، "عندما CرCد غري- فال Cذكر- جمرz&ً ] علي بن &حلسني[على Sطال! &سم 

  .&خل... د =" &لكن)ة بل Cأيت معه باللقب =" &جل

 M= تبنيC &يف سند &لوص)ة &ليت نقلها &لش)خ &لطوسي يف &لغ)بة ] علي بن &حلسني["�ذ ،ً&zجمر
  ."&لد &لش)خ &لصد"!] علي بن &حلسني بن بابوCه &لقمي[هو 

فل)ثبت لنا بالدل)ل  - "ما =كثرهم  -فإM "جد هناå معاند Cنكر &لشمس يف "ضح &لنها, 
  .ا تقد3 "ف)ما س)أيت، "ال Cكتف بترهاh &ملفلسنيعكس ما سطرته ف)م

  :كتب %لش<خ %لصد)`

,محه (عندما نأيت Sىل كتب &لش)خ &لصد"! حممد بن علي بن &حلسني بن بابوCه &لقمي 
جمرz&ً، فنجد- &عتاz يف ,"&Cته عن ] علي بن &حلسني[، =ك)د =ننا ال جند- Cعرب عن =ب)ه بـ )&هللا

NقوC نتتبع =سان)د &لش)خ &لصد"! لكي نعر� هل ...) حدثنا =يب: (=ب)ه M= ف)دناC ًضاC= لكن" ،
جمرz&ً يف =سان)د- على ,جاN يف طبقة =ب)ه &بن بابوCه، فإM "جدنا- ] علي بن &حلسني[Cطلق &سم 

 M&عنو M= اً علىCد&ً قوCلك مؤj MكوC ،لكj فعلC ال على ] علي بن &حلسني[الS طلقC ال ،ً&zجمر
  ."خصوصاً يف طبقته "ما Cقا,j oلك، Sال عند "جوz &لقرCنة &لصا,فة &لو&ضحة، ]&بن بابوCه[

 M&علي بن &حلسني[فحسب ما تقد3 مل =جد يف كتب &لش)خ &لصد"! =نه =طلق عنو [
&خل، "jلك ألM هذ& &لعنو&M جمرC ً&zنصر� Sىل ... جمرz&ً، بل Cذكر- مع &لكن)ة =" &للقب =" &جلد 

، يف حني =M &لعلماء غري &لصد"! )حدثنا =يب( :Cذكر- بامسه بل CقوN &بن بابوCه، "هو =ب)ه فال
 M&عنو MطلقوC]علي بن &حلسني [ منه M"قصدC ضاً بأ�مC= قد تقد3 "س)أيت" ،ً&zجمر] علي بن

، فعدS 3طال! &لش)خ &لصد"! هلذ& &لعنو&M جمرz&ً على غري &بن بابوCه ]&حلسني بن بابوCه &لقمي
Cطلق جمرS ً&zال على &بن بابوCه، &للهم Sال مع &لقرCنة &لصا,فة &لو&ضحة  ال CؤCد ما قلته بأنه

  .ألهلها

ل)س جمرz&ً كثري، ] علي بن &حلسني["&لذCن ,"á عنهم &لش)خ &لصد"! يف =سان)د- باسم 
  :منهم
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Q- Wzباp علي بن &حلسني &لسعد.  

[- é&علي بن &حلسني بن &جلن)د &لبز.  

c- بو &حلسن علي بن &حلسني &لربقي=.  

٤- oعقوC بن Mبو &حلسن علي بن &حلسني بن سف)ا=.  

  .علي بن &حلسني بن علي بن =يب طالب -٥

  .علي بن &حلسني &مل)ثمي -٦

ö- Wعلي بن &حلسني &لنحو.  

î- علي بن &حلسني بن جعفر &لضيب.  

ó- ozه &ملؤC"jعلي بن &حلسني بن شا.  

Qô - Nعلي بن &حلسني بن فضا.  

QQ - Wعلي بن &حلسني &لعلو.  

Q[ - W,علي بن &حلسني &خل)ا° &لن)سابو.  

Qc - Wz&علي بن &حلسني &لبغد.  

  ."غري jلك

 M&طلق عنوC !"قا,�ا، ] علي بن &حلسني[فلم =جد &لش)خ &لصدC يف طبقة =ب)ه "ما ،ً&zجمر
,مبا &ثناM =" ثالثة، "قد &ستقرCت كتبه  &للهم Sال مع &لقرCنة &لو&ضحة كما قدمت "ناz,&ً جد&ً

  :&آلت)ة

Q- -ألمايل -]. من ال حيضر- &لفق)ه، جبم)ع =جز&ء& .c - ٤. &لتوح)د- N٥. &خلصا- 
Nألعما& o&لش)عة -٦. ثو& hصفا .ö- فضائل &ألشهر &لثالثة .î - فضائل &لش)عة .ó -  Nكما

  .معاين &ألخبا, -]Q. !ع)وM =خبا, &لرضا  -QQ. علل &لشر&ئع - Qô. &لدCن
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  :كامل %لز+ا(%q جلعفر بن حممد بن قولو+ه

نأيت &آلS Mىل كتاo كامل &لزCا,&h البن قولوCه "&لكتاo "مؤلفه غن)اM عن &لتعرCف، 
"علي بن &حلسني بن بابوCه هو ش)خ &بن قولوCه "Cر"W عنه كثري&ً، "صرù باسم &بن بابوCه 

 M= همنا هوC لكن ما" ،z,&مو aكامالً يف عد M&كر عنوj طلقC ه عندماCبن قولو& M= نعر�
  جمرz&ً هل CرCد به &بن بابوCه =3 غري- =3 ,مبا &حلاN متنا"o ؟] علي بن &حلسني[

) Q](جمرz&ً، يف كامل &لزCا,&h يف ] علي بن &حلسني[لقد jكر &بن قولوCه عنو&M : 5قو#
 ،ً&z,ن"موCلك، بقرj عنه "غري W"ملر&" W"&بنة &لر& M= ه،  قد عرفناCعن &بن بابو W"رC هCقولو

 W"رC z,&ع هذ- &ملو(ن] علي بن &حلسني["يف مجC,ه &ملشهوCخ &بن بابوCعن مشا) : علي بن
لة سائر &لر"&CاS ، hضافة Sىل zال)Sبر&ه)م بن هاشم، "سعد بن عبد &هللا، حممد بن حيىي &لعطا,

  .Cه&M قولوCه جبد "لقب "كن)ه علي بن &حلسني بن بابو&ليت صرù ف)ها 

جمرz&ً يف كامل ] علي بن &حلسني["&jكر &آلM &ملو&,z &ليت ,"á ف)ها &بن قولوCه عن 
h&,اCلز&:  

Q- ì٥ö  ùc٥ .[- ìóQ ùó[ .c- ìQôö ùQô٤. ٤- ìQ[Q ùQcQ .
٥- ìQ٥٦ ùQó٦. ٤ - ìQöó ù[٤Q .ö - ì[٤٤ ùc٦[ .î - ì[٦ô ùcó[ .
ó- ì[öó ù٤có .Qô - ì[ó[ ù٤ö٦ .QQ - cô٦  ù٥Q٥ .Q[- ìcîc 
ù٦cô .Qc- ìcóQ ù٦c٦ .Q٤- ì٥]٤ ù٦٤[ .Q٤ -٥[ö ù٦٤î .Q٦ - 
ì٤c٤ ù٦٦٦ .Qö - ì٤٥ó ù٦óî .Qî - ì٤٦ó ùöQ٥ .Qó - ì٤îô ùöc٤ .
[ô - ì٤óö ùöö[ .[Q - ì٥ôQ ùöî[.  

] علي بن &حلسني["ما Cؤكد كالمي &لسابق =كثر هو =M &بن قولوCه ,"á عن ,جاN باسم 
  .&خل... البد =C Mذكر هلم جد&ً =" لقباً "لكن مل Cذكرهم جمرz&ً =بد&ً، بل 

 M&طال! عنوS M= خر علىp ل)لz ًضاC= &علي بن &حلسني["هذ [ منه غري z&رC ال ً&zجمر] بن&
  ].بابوCه &لقمي
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علي ["لكي =ضع &لقا,≠ على ب)نة &jكر &ملو&,z &ليت ,"á ف)ها &بن قولوCه عن ,جاN باسم 
  :&خل، "هي =,بعة مو&,z فقط...  مع &للقب =" &جلد =" &لكن)ة] بن &حلسني

Q- ì[Q٦ ùcQحدثنا : ٤Wzباp علي بن &حلسني &لسعد، Nحدثنا =محد بن =يب عبد : قا
  .&خل... &هللا &لربقي 

[- ì٥ô٦ ùöîó : يب= Nسعد: ),محه &هللا(قا Nحدثين : قا W,علي بن &حلسني &لن)سابو
  .&خل... حدثين =بو صاحل شع)ب بن ع)سى : قاN ،&لدقا!

c- ì٥QQ ùöóî :oعقوC علي بن عن  ،عن حممد بن حيىي &لعطا, ،حدثين حممد بن
W,بر&ه)م بن حممد  ،&حلسني &لن)سابوS خل... عن&.  

٤- ì٥Q[ ùöóó : عن سعد بن عبد &هللا ،),محه &هللا(حدثين =يب، Nعلي بن حدثين : قا
W,حلسني &لن)سابو&، Nقا : oبر&ه)م بن ,ئاS خل... حدثين&.  

  ."الً "pخر&ً"&حلمد هللا =

  :)(محه %هللا(كتب %لش<خ %ملف<د 

 zملز&,، "كاملعتا&" zإل,شا&" ìىل كتب &لش)خ &ملف)د "=مها &ألمايل "&الختصاS Mنأيت &آل
 M&ه =3 ] علي بن &حلسني[نستقر= ما جاء يف =سان)د- من عنوCد منها &بن بابوCرC هل áلنر ،ً&zجمر

  غري- ؟

جمرS ً&zال يف ستة مو&,z، نأيت ] علي بن &حلسني[Sطال! مل =جد يف كتب &لش)خ &ملف)د =عال- 
  :على jكرها مع مصاz,ها

Q- ì ìالختصا&Qبن =محد "حدثنا: ٥ ،M",ه، بن حممد بن "جعفر هاCمجاعة، قولو" 
 &لنضر، بن =محد عن &حلسن، بن حممد عن &حلمريW، جعفر بن &هللا عبد عن ،&حلسني بن علي عن
 مسع =نه ،حدثه عمن &لفز&,W، &حلكم بن صخر عن &حلصريa، &بن &حلا,õ عن صباù، عن

 يف =" &حلر&3 &ملسجد يف  &هللا ,سوN مسع =نه  &هللا ,سوN عن حيدõ &حلمق بن عمر"
 )+شر_ %لطعا� +أكل %جلنة I+ة 5(+ك 5/ يف لك )هل ،عمر) +ا(: CقوN &ملدCنة مسجد
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 %ألسو%`؟ يف )ميشي %لشر%_ )+شر_ %لطعا� +أكل %لنا( )I+ة ،%ألسو%` يف )ميشي %لشر%_
 +ا:  فقاN فجلس، سلم حىت ميشي ! علي فأقبل فأ,ن)هما، "=مي =نت بأيب نعم: فقلت
 هذ% ،عمر) +ا:  فقاN جلس، مث سلم، حىت معا"Cة =قبل مث .%جلنة I+ة )قومه هذ% ،عمر)
  ...). %لنا( I+ة )قومه

&لر&"W "&ملر"W عنه، فالر&"W هو جعفر بن هنا هو &بن بابوCه بقرCنة ] علي بن &حلسني[" 
حممد بن قولوCه، "قد تقد3 &نه Cر"W عن &بن بابوCه كثري&ً، "&ملر"W عنه هو عبد &هللا بن جعفر 

  .&حلمريW، "هو ش)خ &بن بابوCه &ملعر"�

  .=ضف Sىل jلك ما تقد3 من تفص)ل

[- ìالختصا& ì[٦ö – [٦î: حممد عن &حلسن، بن حممد عن ،&حلسني بن علي عن 
 ساNp ،3 موىل &لصباù =يب عن عمر"، بن حممد عن &لسندW، بن علي عن &لصفا,، &حلسن بن
Nملغر& "=بو =نا ! &هللا عبد =يب عند كنا: قا&، jS خلz هل من ,جل عل)نا= z&لسو& Nفقا :

 %هللا )(محة عل<ك %لسال�: &هللا عبد =بو له قاN "بركاته، &هللا ",محة &ملؤمنني =مري Cا عل)ك &لسال3
 ما &السم هذ& MS: &ملغر& =بو يل قاN =" &ملغر& أليب فقلت جنبه، Sىل "=جلسه &جتذبه مث .)بركاته
 &هللا عبد =بو يل فقاN عل)ه، &هللا صلو&h علي &ملؤمنني =مري على Sال به Cسلم =حد&ً =,á كنت
  ).أل)لنا ما آلخرنا ما 5/ +علم حىت %إلميا/ حق<قة عبد جيد ال Bنه ،%لصباu 5با +ا: !

كما يف ] علي بن &حلسن[هنا "MS كاM قد ",z يف بعض &ملصاz, ] علي بن &حلسني[" 
، "هذ& كا�� يف عد3 &لقطع بعنو&نه، )Q( &لبحا, "جامع =حاCzث &لش)عة "مستد,å &لوسائل

  :ملا Cأيت] علي بن &حلسني بن Cوسف["لكن بغض &لنظر عن jلك، فهذ& &لعنو&M منصر� Sىل 

N"كر: &ألj قد ì ìلش)خ &ملف)د عني صد, هذ& &لسند يف &الختصا&Qô M= Mمع ب)ا ،
  :نص &لسند Sل)ك، "Cوسفهذ& جد- ] علي بن &حلسني[

  ).&خل...  &لصفا, &حلسن بن حممد عن &حلسن، بن حممد عن ،Cوسف بن &حلسني بن علي(

                                                            
 B!2 :جامع mحاqيث 'لشيعة للسيد 'لبر+جرB2K 1DKJ % D{E B +DC 1DD2V =q :9'جع بحا9 'ألنو'9 -!
1DKD eGKD{V مستد89 'لوسائل: B!E 1DJJ e!22KG. 
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ا فتجد =M علي بن &حلسني هنا Cر"W عن حممد بن &حلسن "&ألخري Cر"W عن &لصفا,، كم
يف &لسند &لذW نتكلم عنه &آلM، "قد &عتاz بعض &لعلماء &ختصا, &ألسان)د "&لعنا"Cن تعوCالً على 
ما فصلو- منها يف بد&Cة &لكتاo =" &لفصل، ف)كوM ما jكر يف &لبد&Cة قرCنة على ما Cذكر يف 

  .&لنهاCة

 M&وسف["لكن حىت عنوC د خمتلف ف)ه، فقد جاء يف بعض =سان)] علي بن &حلسني بن
  :، كما يف &لسند &آليت]بن Cوسف &حلسنعلي بن : [&لش)خ &ملف)د هكذ&

ìالختصا& ìQó٤:  

 بن حممد بن &حلسني عن &لعلوW، جعفر بن حممد عن ،Cوسف بن &حلسن بن علي "حدثنا(
  ).&خل...  &ملاéين عثماM =بو حدثين: قاN ،&لعمي مجهو,

 ìكر &حملقق &خلوئي هذ& &لسند �ذ& &للفظ نقالً عن &الختصاj")Q(.  

"=كد jلك &لش)خ علي &لنماWé &لشاهر"Wz يف ترمجة علي بن &حلسني بن Cوسف ح)ث 
Nوسف بن &حلسني بن علي: (قاC :ذكر"- ملC .á", ختص&ال يف &ملف)دìا ìQô، ،عن عنه 
 جعفر بن حممد عن عنه، ìQó٤ ف)ه "كذ&. &لصفا, &حلسن بن حممد عن &حلسن، بن حممد
Wمكرب&ً &حلسن،: "ف)ه. &خل  &لعلو ()[(.  

  :"=Cضاً =فرz له &لش)خ &لنماWé عنو&نني، كما Cأيت

hعلم مستد,كا Nث ,جاCحلد& ü٥ ìc٤Q  برقمóîöö:  

. &لعلوW جعفر بن حممد عن عنه، &إل,شاz، يف &ملف)د ,"C :áوسف بن &حلسن بن علي(
  .)ü[ ì٥Q &ألبر&, حل)ة

  

  
                                                            

بطحي شرe لأل - في ترجمة 'لفر<Vèq +0ذلك في تهذيب 'لمقا/  B!G 12C3: 9'جع معجم 9جا/ 'لحديث -!
1G3D. 
 .JJKCبرقم  BK 1DKJ: مستد09اi علم 9جا/ 'لحديث -2
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hعلم مستد,كا Nث ,جاCحلد& ü٥ ìc٤Q  برقمóîöî:  

 من مجلة. قم =هل مشائخ من هو. Cذكر"- مل: &لقمي &لصائغ Cوسف بن &حلسن بن علي(
  .)ì[ôQ "غط ،٤]ìc ]ü٥ جد " ،üQc ìî٦ كمبا يف ,"&Cاته

  :يف بعض &ملصاz, منها ]&حلسن["=Cضا جاء بلفظ 

 حممد &حلسني &هللا عبد =بو "حدثين: نوù &بن قاN: (٦Q]ìcôî ù &لطوسي للش)خ &لغ)بة
 Cوسف بن &حلسن بن علي حدثين قاN ،حاجاً عل)نا قد3 حني )&هللا ,محه( &لقمي سو,a بن

 =هل مشاCخ من "غريمها &لدالN بابن &ملعر"� &لصرييف حممد بن =محد بن "حممد &لقمي &لصائغ
  ).&خل...  قم

ü ,هذ& &لسند هكذ& يف &لبحا z," ٥"كذلكQ ìc[ث ٤Czكذلك يف معجم =حا" ،
 Wإلما3 &ملهد&! ü٤ ìcQôü 3كذلك يف &لفو&ئد &لرجال)ة للس)د حبر &لعلو" ،c ì[óö ،

ü كذلك &حملقق &خلوئي يف معجمه"Qö ìcيف ترمجة حممد علي بن &حلسني &لقمي،  ٤٥
ì ùلألبطحي شر Nب &ملقاC٦٤]"كذلك يف �ذ ،ü لش)عة& M٦"كذلك يف =ع)ا ìQ٥٥ ،

ü å,كذلك خامتة &ملستد"c ì[٥î.  

  ."قد تقد3 قبل قل)ل =Cضاً &الختال� يف &مسه جمرz&ً عن &جلد

، فال ميكن ]علي بن &حلسني["بني ] علي بن &حلسن["&لنت)جة =M هذ& &لر&"W مرzz بني 
 M&طال! عنوS مسألة ú,عاC ه ] علي بن &حلسني[&لتمسك به على =نهCبن بابو& az&,S" ً&zجمر

  .&لقمي

  .فاالحتجاü �ذ& &ملو,z فرS äثباته بالدل)ل &لو&ضح

c- ìالختصا& ì [ôî – [ôó :معقل بن حممد &حلسن =بو "حدثنا، Nحممد حدثنا: قا 
 سف)اM عن &لسر&ü، عامر عن مرé"!، بن حممد عن ،&حلسني بن علي حدثين: قاN ،عاصم بن

،W,بن طا,! عن ،مسلم بن ق)س عن &لثو oشها، Nفة مسعت: قاCحذ NقوC :مسعت Nسو, 
 عنكم قطع %لناk 5+ها :%لسماء من منا, +نا,@ %لقائم خر)å عند كا/ C :)%bBقوN  &هللا



 !إصدارات أ1صار اإلمام املهدي ...................... .......................4:7

sمبكة، فاحلقو% حممد 5مة خري %ألمر ))يل %جلبا(+ن مد åمن )%ألبد%# مصر من %لنجباء ف<خر 
م كأ/ بالنها(، ل<وp بالل<ل (هبا/ %لعر%`، )عصائب %لشا�  بني ف<با+عونه %حلد+د، aبر قلو
 من (جل هو: قاN &لرجل، هذ& لنا صف ،&هللا ,سوC Nا: &حلصني بن عمر&M قاN .)%ملقا� %لركن
 تفرb éلك فعند %مسي %مسه قطو%ن<تا/، عباءتا/ عل<ه شنوءs، جر%# من كأنه %حلسني )لد

ا(، )متد حبا(ها، يف )%حل<تا/ ،5)كا(ها يف %لط<و(  ضعف %أل(è )تنبت ،%لع<و/ )تف<ض %أل
 جو(%ً ملئت كما قسطاً ) عدالً ف<مأل Bسر%ف<ل )ساق<ه جربئ<ل مقدمته +سري مث 5كلها،
  ).)ظلماً

","á عنه &بن =يب  )عل)هما &لسال3(عبد &هللا  =يب,"á عن &لرضا "عن ] حممد بن عاصم[
، "&بن بابوCه ال ميكن =C Mر"W عنه بال ]QQôcبرقم  Qö ì[ô٦,&جع &ملعجم ü ،عمري

  !"&سطة فك)ف CكوM هو Cر"W عن &بن بابوCه ؟

  .ل)س من طبقة &بن بابوCه Cق)ناً هذ&] علي بن &حلسني[MjS فـ 

٤- ìالختصا& ìه، بن حممد بن جعفر: ٦٥Cبن حممد بن جعفر عن قولو ،zعن مسعو 
 عن &لبالz، =يب بن Sبر&ه)م حدثين: قاN ،عب)د بن مر"å عن ،&حلسني &بن علي حدثين: قاN ،=ب)ه

 له ضمنا Sنا: فقاN ؟ =صبغ Cا &خلم)س شرطة مس)تم ك)ف(: له قلت: قاN ،&ألصبغ عن ,جل،
  .)&لفتح لنا "ضمن &لذبح

 ì ،cöî!عد- &لش)خ &لطوسي يف ,جاله من =صحاo &إلما3 &جلو&z ] مر"å بن عب)د[
، ,&جع معجم ,جاN !، بل نص &حملقق &خلوئي =نه ,"á عن &إلما3 &لرضا ٥٦ôîبرقم 

ü ثCحلد&Qó ìQcö برقمQ[[٦٤ .  

 ،]&بن بابوCه[هنا Cر"W عن مر"å بن عب)د، فهو قطعاً ل)س من طبقة ] علي بن &حلسني[" 
سن عن مر"å علي بن &حل[: بل جاء يف بعض &ملصاz, هكذ&. فال ميكن =C MكوM مشتركاً معه

  ."ل)س علي بن &حلسني ]بن عب)د

٥- ì ,&ملز&Qc٤ – Qcلقاسم =بو حدثين :٥&، Nهللا ,محه( &حلسني بن علي حدثين: قا&(، 
 مت بن &حلسني بن حممد "حدثين: قاN =محد، بن حممد عن &لعطا,، حيىي بن حممد عن
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،Wعن =محد، بن حممد عن &جلوهر M",حلر&ين علي =يب عن مسلم، بن ها&، Nعبد أليب قلت: قا 
 عند] )صلى )a%(] 5تا] من: قاN ؟ عل)ه &هللا صلو&h &حلسني] قرب[ é&, ملن ما(: ! &هللا

 لكل "كذلك فد&å، جعلت: له قلت: قاN .)عمرs حجة له كتبت (كعاq 5(بع 5) (كعتني
  ).نعم: قاN ؟ طاعته مفترضة Sما3 قرب =تى من

بقرCنة &لر&"W =بو &لقاسم &بن قولوCه، ] بابوCه&بن [يف هذ- &لر"&Cة هو ] علي بن &حلسني[" 
  ."&ملر"W عنه حممد بن حيىي "هو ش)خ &بن بابوCه، كما تقد3 تفص)ل jلك

٦- zإل,شا& ü[ ì[Qó :á"," ،عن ،&حلسني بن علي عن &لوشاء M&صفو Nجلما&، 
Nألمر هذ& صاحب عن ! &هللا عبد =با سألت(: قا& Nال +لهو ال %ألمر هذ% صاحب: "فقا( 
 عبد =بو فأخذ-" لربك %سجد@: "هلا CقوN "هو له، �مة "معه ! &حلسن =بو فأقبل" +لعب
   ").+لعب )ال +لهو ال من )5مي، بأيب: ""قاS Nل)ه "ضمه ! &هللا

ألنه Cر"W عن صفو&M  ؛هنا قطعاً ل)س من طبقة &بن بابوCه ]علي بن &حلسني["=Cضاً 
 !zعن &إلما3 &لصا W"رC Wلذ& Nبال "&سطة !&جلما.  

 M&طلق عنوC ه  ]علي بن &حلسني["&لنت)جة =ننا مل جند &لش)خ &ملف)دCعلى غري &بن بابو ،ً&zجمر
  .&لقمي يف طبقته، "ال Cطلق جمرz&ً على غري- Sال مع &لقرCنة &لصا,فة &لو&ضحة

 M&طال! عنوS ىلS نأيت Mه] علي بن &حلسني["&آلCمنه غري &بن بابو z&رC عندما ً&zل)س جمر 
  ):  ,محه &هللا(&لقمي يف =سان)د &لش)خ &ملف)د 

Q- ü zإل,شا&Q ì٤Q ... : خل... عن علي بن &حلسني بن عب)د &لكويف&.  

[- ü zإل,شا&Q ìخل... عن علي بن &حلسني بن عب)د &لكويف : ... ]٤&.  

c- ü zإل,شا&[ ìQóô : خبط =يب &حلسن علي بن &حلسني بن حممد &ألصفهاين hجد"
  .&خل... 

٤- ü zإل,شا&[ ìcQخل... عن علي بن &حلسني بن عمر" : ... ٦&.  

٥- ü zإل,شا&[ ìc٥î ... : خل... عن علي بن &حلسني &ل)ماين&.  
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٦- ì ٥&ألمايل[ ... : Wzباp خل... عن علي بن &حلسني &لسعد&.  

ö- ì ٦&ألمايلö ... : Wzباp خل... عن علي بن &حلسني &لسعد&.  

î- ì خل... ي بن &حلسني بن "&قد عن عل: ... ٤٦]&ألمايل&.  

ó- ì ألمايل&[îô ... : Wzباp خل... عن علي بن &حلسني &لسعد&.  

Qô - ì ìالختصا&Qô : وسفC خل... علي بن &حلسني بن&.  

QQ - ì ì٦٦ – ٦٥&الختصا ... : W,&خل... عن علي بن &حلسني &لفز&.  

Q[ - ì ,&ملز&[[[ ... : oعقوC خل... عن علي بن &حلسني بن&.  

 هنا =كوM قد &نته)ت من كتب كل من &لش)خ &لصد"! "&لش)خ &بن قولوCه "&لش)خ Sىل
 M&طلق عنوC ال ] علي بن &حلسني[&لطوسي "&لش)خ &ملف)د، "قد تب)�ن ف)ها مج)عاً &نه الS ً&zجمر

، يف طبقته "بد"M قرCنة صا,فة، "MS من Cشا,كه بامسه ]علي بن &حلسني بن بابوCه &لقمي[على 
  .&خل... &لكن)ة =" &للقب  ال Cذكر جمرz&ً عن &جلد =" "&سم =ب)ه

علم بأين قد =طلت يف هذ& &ملوضوä "&لذW ,مبا CكوM ممالً لبعض &لقر&ء، "لكن إلقامة ="=نا 
 M&عنو Mبأننا عندما قلنا بأ Mعلم &ملعترضوC ما تقد3، "لكي Mا كا�zاCé" علي بن [&حلجة

 M"z غري-، مل نقل jلك عن فر&¨ "ال جز&فاً، فإM كانو&جمرz&ً منصر� Sىل &بن بابوCه ] &حلسني
مصر�Cن على عناzهم فل)ب)�نو& لنا كما ب)�نا "ل)فص�لو& كما فص�لنا "بالدل)ل &لصرCح، "Sال فأفو&ههم 

"&حلمد ] ال نبتغي &جلاهلني.. سالماً .. سالماً : [ميلؤها &لتر&o، "ل)س هلم عندنا من جو&S oال
  .هللا "حد-

* * *  
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  :النقطة الثا1ية 
ملن jكرهم &حملقق &خلوئي  ،"&ملر"W عنه &لر&"WحوN  اًحبث &آلM سأعملإلقامة &حلجة =كثر 

 M&علي بن &حلسني[عند ترمجة عنو [ً&zمن هذ& هو جمر úلغر&" ،hثباS M= !طالS  M&سم =" عنو&
  .يف éمن &بن بابوCه Cنصر� Sل)ه ال غري بغض &لنظر عن ,"&Cة &لوص)ة جمرz&ً ]علي بن &حلسني[

"&لذCن ,"á  جمرz&ً ]علي بن &حلسني[ل &لقوN يف &لذCن ,""& عن فاحملقق &خلوئي قد فص�
على طبقته مبا ال Cقبل  Sطالقههذ& &السم منصر� Sىل &بن بابوCه عند  =Mعنهم كذلك، "س)تبني 

  .شاء &هللا تعاىل MS&لشك، على تفص)ل س)أيت 

 ]علي بن &حلسني[&سم  Sطال!"قبل &لشر"ä بذلك سأjكر قوN &ملريé& &لنو,W "غري- عن 
zًجمر& Nث "&لرجاCيف كتب &حلد:  

W,لنو& &éملري& Nلتعبري عن "&لد &لصد"! : (... قا& Nث "&لرجاCzيف كتب &ألحا zملوجو& MS
  .)Q(...) علي بن &حلسني، =" علي بن بابوCه، : بقوهلم

å,ُكر يف هامش &جلزء &لثالث من خامتة &ملستدj" ...) : عن W"رC ,ه &ملذكوCبن قولو& M=
  .)]()...) ,محه &هللا(علي بن &حلسني، &لذW هو ظاهر يف كونه "&لد ش)خنا &لصد"! 

بقلم جو&z ) فةمؤسسة Np &لب)ت، قم &ملشر�("جاء يف مقدمة حتق)ق كتاo فقه &لرضا 
=M &ملوجوz يف كتب &ألحاCzث "&لرجاN، &لتعبري عن "&لد  =ضف Sىل(...  :&لشهرستاين

  .)c(...) علي بن &حلسني، =" علي بن بابوCه : &لصد"! بقوهلم

Nبعد ما تقد3 =قو": ü ثCحلد& Nترجم له &حملقق &خلوئي يف معجم ,جاQ[ ìcî[ ،
عنه،  "jكر كل من ,"W عنهم �ذ& &لعنو&M =" ,""&] علي بن &حلسني[بعنو&îô٤î   M: برقم

Nعن =محد بن =يب عبد &هللا: علي بن &حلسني( :ح)ث قا á", .لنو,، يف : تفسري &لقمي& a,سو
َّى﴿: تفسري قوله تعاىل   . ﴾5َهْلِهَا عَلَى َ)ُتَسلُِّمو% َتْسَتأْنُِسو% حَت

                                                            
 .}!e! 1D: خاتمة 'لمستد89 -!
 .!u!Gامش BD 1: خاتمة 'لمستد89 -2
D- 1: فقه 'لرضاG!. 
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طبقته يف &حلدCث "قع �ذ& &لعنو&M يف Sسناz كثري من &لر"&Cاh تبلغ مائة "=,بعة "عشرCن 
ً&z,عن =يب عبد &هللا . مو á", بن =",مة، "=محد &بن =يب عبد &هللا، !فقد&" ،Mعن &بن سنا" ،

"=محد بن C,zSس، "=محد بن حممد بن خالد، "جعفر بن بكر، "محاz بن ع)سى، "سعد بن عبد 
&هللا، "س)ف بن عمريa، "عبد &هللا بن جعفر، "علي بن =يب محزa، "علي بن حساM، "علي بن 

ماM، "حممد بن =يب محزa، "حممد بن =محد بن علي، "حممد بن =محد بن موسى، "عمر" بن عث
علي بن &لصلت، "حممد بن &حلسن، "حممد بن Céاz، "حممد بن عبد &هللا بن a,&,é، "حممد بن 

","á عنه &بنه =بو جعفر، "=بو عبد . عب)د، "حممد بن علي، "حممد بن حيىي، "حممد &ملكناسي
=باM بن عثماM، "=محد بن حممد، "Sمساع)ل بن حممد &ملكي، "سلمة &هللا، "=بو عمر&M &أل,مين، "

بن &خلطاo، "عبد &هللا &بن =محد، "عب)د &هللا بن &حلسني، "علي، "علي بن حامت، "&بنه، =بو 
  .، "&لعويف"&خلشاoجعفر حممد، "حممد بن علي بن حمبوo، "حممد بن حيىي، 

ترå بني مجاعة، "&لتم))ز Sمنا هو بالر&"W علي بن &حلسني هذ& مش: =قوS :Nىل قوله........ 
  .&نتهى) "&ملر"W عنه

علي بن &حلسني [&خلوئي Cقصد بالعنو&M هو  =M -  ب)انه كما س)أيت -ال خيفى : 5قو#
 =بو"&بنه [ :=خرá"قاN مرa  ]جعفر =بو,"á عنه &بنه [: نه CقوN مثالً=، بدل)ل ]&لقمي &بن بابوCه
  .جعفر حممد هو &لش)خ &لصد"! &بن علي بن &حلسني &لقمي &بن بابوCه "=بو ]جعفر حممد

علي بن &حلسني هذ& مشترå بني مجاعة، "&لتم))ز Sمنا هو بالر&"W : ("لكن قوN &خلوئي
",z يف عدa طبقاh منها يف éمن &لصاz!  ]علي بن &حلسني[M هذ& &لعنو&M أل) "&ملر"W عنه

قق &خلوئي ملتز3 بذكر كل من Cشترå بالعنو&M، "هكذ&، "&حمل !"منها يف éمن &لكاظم  !
حىت لو كاM هذ& ,&"Cاً عن  ]علي بن &حلسني[فذكر كل &لر"&Cاh &لو&,az �ذ& &لعنو&M "هو 

 !zلذلك  !&إلما3 &لصا" ،aمباشرNحا=  ùعنه، لطر W"ملر&" W"&ق &لرCىل &لتم))ز عن طرS
Cر"W عن  =Mك طرù من ال ميكن Cر"W عنه علي بن &حلسني مباشرa "كذل =Mمن ال ميكن 

aعلي بن &حلسني باملباشر.  

=" MS نت)جة ما Cتقد3 "ما س)أيت حتتم على =M هذ& &لعنو&M جمرz يف طبقة &بن بابوCه ال 
  . Cنصر� Sىل غري-، "MS نت)جة حبث &خلوئي تصب يف jلك ال حمالة سو&ء قصد jلك =3 ال
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 Mنافإz,= M=  ه، فالبد =نثبتCنه علي بن &حلسني بن بابوM=  M&ن ,""& عن عنوCنعر� &لذ
Cر"W عنه مباشرM=  ،aفنستثين كل من تأخر عنه =" تقد3 عل)ه حب)ث ال ميكن  ]علي بن &حلسني[

Cر"W عنه  =Mحىت ميكن  ]علي بن &حلسني["كذلك نستثين كل من تقد3 عل)ه حب)ث مل Cد,كه 
 ،aضافةباملباشرS  ىل قر&ئنSخ=áكما س)أيت ر.  

S MكاM هو &ملتعني، " فإM نتج عندنا ,جل "&حد يف éمن "&حد كفترa &لغ)بة &لصغرá مثالً
 W"رC له =" مش)خته ملن a&"لقر&ئن كمش)خة &لر& Nمن خال zلناتج =كثر من ,جل حيد& Mكا

  .عنه

Mه[نأيت لنستبعد كل من هو متقد3 على  "&آلCكره ]علي بن &حلسني بن بابوj Wم من &لذ
 M&عنهم عنو á", علي بن &حلسني[&خلوئي بأ�م[.  

  

!e&<fJ!@$fJ!gP+!SZh5&z`ab&!SB!E=JxW  

] iعن أبي عبد ا![:  !zعن &لصا W"رC ه !"منCه أل ؛=ك)د غري &بن بابوCبن بابو& M

 !zلصا& å,دC مل!.  

Cر"W عنه علي بن &حلسني بن  =Mفال ميكن  !"هو ,"á عن &لرضا  :]وعن ابن سنان[

  .على ما jكر- &لنجاشي ô]]نه ماh سنة =Sىل  SضافةبابوCه 

"S ق)ل عن &لكاظم" !zعن &لصا W"رC ف، فهوCبن طر Mهو عبد &هللا بن سنا Mكا M! 
"سائط، "&لش)خ  بأ,بععلى قوN غري مؤكد حسب ,=W &لنجاشي، "Cر"W عنه &لنجاشي 

علي بن &حلسني بن بابوCه ,"á عنه بثالõ "سائط، كما jكر  MS&لطوسي خبمس "سائط، بل 
Mلك &لش)خ &لطوسي يف ترمجة عبد &هللا بن سناj.  

  :"جاء يف &لكايف فقط هكذ&
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 ،علي بن &حلسنيعن  ،محد=عن عبد &هللا بن  ،محد=عن حممد بن  ،حممد بن حيىي: &لكل)ين
Mس ،عن سابق بن &لول)د عن &بن سنا(عن & ،عن &ملعلى بن خن !zلصا! )Q( .  

Cر"W عنه بال  =MفأW كاM &بن سناM فهو ل)س من طبقة &بن بابوCه &لقمي قطعاً "ال ميكن 
  ."&سطة

  :هكذ& )]( "جاء يف مو,z "&حد يف &لكايف :]وابن أورمة[

، عن &حلسني بن سع)د ,فعه علي بن &حلسني، عن &بن =",مةحممد بن حيىي، عن : &لكايف
Nمري &ملؤمنني : قا= Nقا! ...)c( .  

 Wzإلما3 &هلا& Wبل ق)ل !"هذ& من معاصر ،= z&بل عد- &لش)خ !نه عاصر &جلو ،
، "&لصد"! Cر"W عنه بثالõ "سائط، "&لش)خ &لنجاشي )٤( !&لطوسي من =صحاo &لرضا 

"خصوصاً jS& علمنا . Cر"W عنه &بن بابوCه بال "&سطة =M ف)ستح)لCر"W عنه خبمسة "سائط 
، =W ما Cقا,o &لسبعني عاماً =M علي بن &حلسني بن بابوCه عاí &لغ)بة &لصغرá كلها تقرCباً

 Wحلسن &لعسكر& aصغري &لسن يف ح)ا MكوC M= فالبد!.  

]iعلي بن  :]وأمحد ابن أبي عبد ا á",بر&ه)مS عن  ،&لقمي يف تفسري- عن علي بن &حلسني

  .عبد &هللا =يبمحد بن =

، "علي îô]="  ö٤]محد بن حممد بن خالد &لربقي &ملتويف سنة =عبد &هللا هو  =يبمحد بن ="
بو&سطة، فتا,C aر"W عنه بو&سطة علي بن &حلسني &لسعد  Sالبن &حلسني بن بابوCه ال Cر"W عنه 

Wzباp  &عن  &ألخري"هذ W"رC=عنه بو&سطة سعد بن عبد &هللا كثري&ً =يبد بن مح W"رC a,تا" ،
، ",&بعة Cر"W عنه بو&سطة عبد &هللا بن C,zSسمحد بن =عبد &هللا، "ثالثة Cر"W عنه بو&سطة 

  .عبد &هللا "غري- =يبمحد بن =جعفر &حلمريW، كما جاء يف طر! &لش)خ &لصد"! Sىل 

                                                            
 .!'لحسن موسى بن جعفر  mبيباf مولد  B! 1GCC: 9'جع 'لكافي -!
  .KEK3!برقم  B2D 1!{J :9'جع معجم 9جا/ 'لحديث -2
D- 9'جع 'لكافي :B{ 1D33. 
G- 1 :9'جع 9جا/ 'لطوسيD{C  برقمKG{D. 
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كما  -  pباWzو علي بن &حلسني &لسعد عبد &هللا ه =يبمحد بن =&لذCن Cر""M عن  "=كثر
، "كذلك Cر"W عنه علي بن &حلسني &لنحوW، "علي بن &حلسني -  &ألسان)دCالحظ jلك من 
  .&ملؤoz، "غريهم

بو&سطة،  Sالعبد &هللا  =يبمحد بن ==W حاN فعلي بن &حلسني بن بابوCه ال Cر"W عن  ى"عل
&بن  MSعبد &هللا غري &بن بابوCه، بل  =يبمحد بن =علي بن &حلسني &لذC Wر"W عن  =Mف)تعني 

 ربقيعبد &هللا &ل =يبمحد بن =فك)ف CكوM "&سطته Sىل  Sبر&ه)مCر"W عن علي بن  =MبابوCه غاCته 
  !!!هـ ! ؟ îô]="  ö٤]&لذW تويف سنة 

 M"ذكرC ال ،ozملؤ&" ،Wلنحو&" ،Wzباp ال"علي بن &حلسني &لسعدS  &بألقا�مهكذ  "=
كما تقد3 ب)انه  -مع &لقرCنة &لصا,فة عن &بن بابوCه  SالرCzن عن jلك نسبهم، "ال Cذكر"M جم

، "ح)نئذ هم معر"فوM من خالN مشاخيهم =W &لذC Wر""M عنه، "كذلك عن - بالتفص)ل 
  . طرCق &لذC Wر"W عنهم

هو منصر� Sىل فيف éمن &لغ)بة &لصغرá  جمرz&ً ]علي بن &حلسني[ Sطال!"ك)ف كاM فعند 
&خل، ... بابوCه &لقمي، لشهرته "فضله "كماله "كثرa علمه "مكانته &ملرموقة  علي بن &حلسني بن

ن عن &لنسبة =" Cفهم يف &لغالب ال Cذكر"M جمرz  ]علي بن &حلسني[غري- ممن Cسمى بـ  "=ما
  .&خل... &للقب =" &جلد 

 M&عن عنو á", -لقمي يف تفسري& M= لفصل هو& Nيف ] علي بن &حلسني["&لقو ً&zجمر)Qc( 
عنه عن =محد بن =يب عبد &هللا &لربقي، "&ألخري ل)س من مشاCخ &بن بابوCه، : عشر مو,z&ً، كلها

، "هذ- قرCنة كاف)ة ""&ف)ة يف صر� هذ& &لعنو&M ]علي بن &حلسني &لسعد pباWz[بل من مشاCخ 
 - ] علي بن Sبر&ه)م &لقمي[ ـعن &بن بابوCه "عد3 كونه مشتركاً معه يف =سان)د &لقمي، ف

  .هو ش)خ &بن بابوCه "ل)س &لعكس -ب &لتفسري صاح

  .من مشاCخ علي بن &حلسني بن بابوCه "قد ,"á عنه كثري&ً :]وأمحد بن إدريس[

","á عنه &بن بابوCه بو&سطة سعد بن عبد &هللا، "كذلك  :]وأمحد بن حممد بن خالد[

  .pباWz، "عبد &هللا بن جعفر &حلمريW، "علي بن &حلسني &لسعد C,zSسمحد بن =بو&سطة 
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علي بن &حلسني &لسعد [محد بن حممد بن خالد هو ="علي بن &حلسني &لذC Wر"W عن 
Wzباp[ على ،áكر &لنجاشي &ألقوj ته عنه جد&ً، "قدC&", aىل كتب =، لكثرS قهCمحد بن =نه طر

=خربنا : (=" =كثر، ح)ث قاN كتاباً) óô("&ليت هي  ]عبد &هللا =يبمحد بن =[حممد بن خالد 
Nجبم)ع كتبه &حلسني بن عب)د &هللا قا :Nقا ،W,&,حدثنا : حدثنا =محد بن حممد =بو غالب &لز

حدثنا =محد بن =يب عبد &هللا : =بو &حلسن &لقمي، قاp NباWzعلي بن &حلسني &لسعد مؤzيب 
  .)Q()�ا

هو علي بن ] عبد &هللا =يبمحد بن =[طرCق &لطوسي Sىل كتب &محد بن حممد بن خالد  "=Cضاً
=خربنا �ذ- &لكتب كلها : (&حلسني &لسعد pباWz، ح)ث قاN يف &لفهرست بعد تعد&z كتبه

 ،"جبم)ع ,"&Cاته عدa من =صحابنا، منهم &لش)خ =بو عبد &هللا حممد بن حممد بن &لنعماM &ملف)د
"=محد بن عبد"M "غريهم، عن =محد بن حممد بن سل)ماM  ،حلسني &بن عب)د &هللا"=بو عبد &هللا &
Nقا ،W,&,يب: &لزzبو &حلسن &لقمي: حدثنا مؤ= Wzباp علي بن &حلسني &لسعدNحدثنا : ، قا

  .)]() =محد بن =يب عبد &هللا

MjS علي بن &حلسني[ ـف[  عن W"رC Wلذ&]=غري  بأنهمعر"�  ]محد بن حممد بن خالد
ال Cر"W عن  ]&بن بابوCه[M أل ؛محد بن حممد بن خالد=من خالN &ملر"W عنه "هو  ]بابوCه &بن[

  .، "قد تقدC= 3ضا ب)اj Mلكبو&سطة Sال &ألخري

نه "قع ="ل)س &بن بابوCه، بدل)ل  ]علي بن &حلسني &لت)مي[Cر"W عنه  :]وجعفر بن بكر[

ü هكذ&٥بسند &لكايف ،:  

، عن جعفر بن بكر، عن عبد &هللا &بن =يب سهل، &لت)مي علي بن &حلسني=محد بن حممد، عن 
 ،%لز)جة %ملؤ%ت<ة: ثالثة من %لسعا,s: (!قاN =بو عبد &هللا : قاN ،عن عبد &هللا بن عبد &لكرمي

  .)c() )%لرجل +رa` مع<شته ببلد] +غد) Bىل 5هله )+ر)u ،)%أل)ال, %لبا()/

                                                            
 .32!برقم  1CC: 9جا/ 'لنجاشي -!
 .K}برقم  G}1: 'لفهرست للشيخ 'لطوسي -2
D- لكافي' :BK 12KC % 2K3. 



 444.......................................................... ا1تصاراâ للوصية

 
 

j M"zكر ] علي بن &حلسني[نه &قتصر على ="&لش)خ &لطوسي نقل نفس &لر"&Cة Sال 
  :، هكذ&)&لت)مي(

عن  ،عن عبد &هللا بن =يب سهل ،عن جعفر بن بكر ،علي بن &حلسنيعن  ،=محد بن حممد
zعن عبد &لكرمي ،محا، Nبو عبد &هللا : قا= Nقا!) :s,لز)جة %ملو%ت<ة، : ثالثة من %لسعا%

u(ل<ه )+رB (مع<شته ببلد] +غد `aأل)ال, %لبا()/، )%لرجل +ر%( ()Q(.  

نه =نه تصح)ف، ف)تبني ="من &لو&ضح =�ا نفس &لر"&Cة "نفس &لسند Sال شيء Cسري &لظاهر 
&حلسن [قطعاً، "قد =",z &حلر &لعاملي نفس &لر"&Cة "&لسند بلفظ  ]&بن بابوCه["ل)س  ]&لت)مي[

  .]بن علي &لت)مي

"ل)س  ]&لت)ميعلي بن &حلسن [هو  ]جعفر بن بكر[&لذC Wر"W عن  MS :"قاN &خلوئي
   .)]( ]علي بن &حلسني[

MjS  عن W"رC Wجعفر بن بكر[فالذ[  å,شاC ال]صالًباالسم  ]علي بن &حلسني=.  

، ôó  "=[ôî]سنة  !نه ماh يف ح)اa &جلو&j= zكر &لنجاشي  :]ومحاد بن عيسى[

=مايل نه ,"á عنه بثالõ "سائط كما يف Sبل . Cر"W عنه &بن بابوCه بد"M "&سطة =Mف)ستح)ل 
ì !"٤&لصدö٦برقم  ٤cî ثC٦٥، "كذلك حدó ث ,قمC٦، "حدîلك يف ٤j غري" ،
  .كتاo &لتوح)د

بال "&سطة،  !، Cر"W عن &لصاz! ]علي بن &حلسني["محاz بن ع)سى &لذC Wر"W عنه 
  .)C )cر"W عنه علي بن &حلسني بن بابوCه بال "&سطة =M =بد&ًفال ميكن 

MjS  علي بن &حلسني يف طبقته ]علي بن &حلسني[فـ å,شاC بد&ً هذ& ال=.  

                                                            
 .}BC 12D: تهذيب 'الحكا) -!
 .V3EG3 برقم  B!2 1D3D: 9'جع -2
D- 9'جع +سائل 'لشيعة: BJ 1DD! e!2!K! B+23 122 % 2D eDG!2E. 
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]iتويف سنة   :]وسعد بن عبد اcôQ  "=[óó ، عن سعد بن عبد &هللا هو W"رC Wلذ&"

علي بن &حلسني بن بابوCه، "هو يف طرCق &لش)خ &لطوسي Sىل كتب سعد بن عبد &هللا، نص على 
  .jلك &لطوسي يف ترمجة سعد بن عبد &هللا

  .&حلسني بن بابوCه عن سعد بن عبد &هللا كثري&ً"قد ,"á علي بن 

كما jكر jلك &لنجاشي يف ترمجة  !"هو ممن ,"á عن &لصاz!  :]وسيف بن عمرية[

نه Cر"W عنه بأ,بع "سائط Sبل . Cر"W عنه &بن بابوCه بال "&سطة =Mس)ف بن عمريa فال ميكن 
  .]óحدCث ,قم  QQcللصد"! ì مايلكما يف &أل

á", يف &لكايف هكذ& "علي بن &حلسني aعن س)ف بن عمري:  

عن حممد بن حيىي، عن علي بن &حلسني، عن س)ف بن عمريa، عن حممد بن مر"&M : &لكايف
Nقلت أليب عبد &هللا : قا! )Q( .  

MjS  علي بن &حلسني بن  ]علي بن &حلسني[فـ å,شاC ال aعن س)ف بن عمري W"رC Wلذ&
  .=بد&ً بابوCه يف &لطبقة

، "قد نص &لش)خ كثري&ً "هذ& Cر"W عنه &بن بابوCه، &حلمريWهو  :]جعفروعبد اi بن [

=خربنا جبم)ع : (&بن بابوCه "قع يف طرCقه Sىل كتب عبد &هللا بن جعفر، هكذ& =M&لطوسي على 
"حممد بن &حلسن،  =ب)ه، عن =يب جعفر بن بابوCه، عن ),محه &هللا(كتبه ","&Cاته &لش)خ &ملف)د 

  .)]( )عنه

 - نه &لبطائين =M كاM &لظاهر S" -"�ذ& &السم &لبطائين "&لثمايل  :]أبي محزةوعلي بن [

  .للبعد &لزمين ب)نهم. &بن بابوCه بال "&سطة ماCر"W عنه =M"كالمها Cستح)ل 

                                                            
 .B2 1KED: 9'جع 'لكافي -!
 .GDJبرقم  C % !{3}!1: 'لفهرست -2
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!zلصا& oفالبطائين من =صحا )Q( لكاظم&" )[()عاصر &لرضا ) عل)هما &لسال3"!  hما"
  .)٤( )عل)هما &لسال3(، "&لثمايل ,"á عن &لباقر "&لصاz! )c( يف éمنه

MjS  علي بن &حلسني[فـ[  عن علي بن W"رC Wل)س من طبقة  =يب&لذ aمحز] علي بن
  .=بد&ً فال Cشا,كه يف طبقته ]&حلسني بن بابوCه

، "علي !علي بن حساM &لذá", W عن &لصاz! : "قع �ذ& &لعنو&M :]وعلي بن حسان[

 ]&بن بابوCه[ـ ، "كالمها ال ميكن ل!بن حساM بن كثري &لذW هو قرCب من عهد &لكاظم 
M= عنهما بال "&سطة W"رC )٥(،  !zعن &لصا á", Wلو&سطي &لذ& Mكذلك علي بن حسا"

&ملغريa &لذW عد- &لطوسي  =يب، "كذلك علي بن حساM &لزب)دW، &لذW هو علي بن )٦( !
  .)ö( !اz! &لباقر "&لص =صحاoيف 

  :"علي بن &حلسني هذ& ,"á عن علي بن حساM يف مو,z "&حد

بعض =صحابنا، عن علي بن &حلسني، عن علي بن حساM، عن عبد &لرمحن بن : &لكايف
 ....5/ +تز)å خدجية بنت خو+لد ملا 5(%, (سو# %هللا (: قاN ،!كثري، عن =يب عبد &هللا 

  . )î() &خل

 áكما تر"M=  !zعن &لصا W"رC Wلذ& Mعن علي بن حسا W"رC علي بن &حلسني هنا
  .CكوM من طبقة علي بن &حلسني بن بابوCه &لقمي =Mبو&سطة "&حدa، فال ميكن  !

                                                            
  .DGE2برقم  12GK :9'جع 9جا/ 'لطوسي -!
 .KEGJبرقم  1DDJ :9'جع 9جا/ 'لطوسي -2
D- 9'جع معجم 9جا/ 'لحديث: B!2 12D3 اuما بعد+. 
G- 9'جع معجم 9جا/ 'لحديث: B!2 12K2  برقمC3G3 1 +2KD  برقمC3GJ.  
K- 9 للخوئي %ا/ 'لحديث ج9'جع معجم :B!2  9قمCJJC  9قم+CJJ3. 
 .3EEEبرقم : 9'جع 'لمصد9 'لسابق -}
C- 9'جع معجم 'لخوئي :B!2  برقمC33K  برقم+CJJJ. 
 .Jباf خطب 'لنكاBK 1DCG e e: 9'جع 'لكافي -3
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علي بن [ من مشاCخ &بن بابوCه &لذCن ,"á عنهم �ذ& &لعنو&M كثري&ً :]وعلي بن موسى[

) &لكمند&ين... علي بن موسى بن جعفر(يف كتاo ثو&o &ألعماC= á"," ،Nضاً بعنو&M  ]موسى
  ."&لتوح)د "&خلصاN &ألمايليف 

ً&zعلي بن &حلسني جمر á"," حد&" z,الستبصا,: عن علي بن موسى يف مو&: üQ 
ì[Q٦ ùöب ،٦٦Cلتهذ&: üQ ì٤٥c – ٤٥٤ ùQ٤öö نه ش)خ &بن= hثباS 3قد تقد" ،

  .بابوCه &لقمي

عمر" بن : (!&لصاz!  =صحاjoكر &لش)خ &لطوسي هذ& &السم يف  :]عمرو بن عثمان[

  ).)c( ، "عمر" بن عثماM)]( ، عمر" بن عثماM &جلابرW &هلمد&ين)Q( عثماM &جلهين &لكويف

  .Cر"W عنهم بال "&سطة =M"هؤالء ل)س من طبقة &بن بابوCه فال ميكن 

ü كر &حملقق &خلوئي يف &ملعجمj"Qقم  ٤,îó٦ô ) : Wé&لر& Mعمر" بن عثما ... á",
N"لكاظم  -  عن =يب &حلسن &أل& W=!  -.(  

  .هو ل)س من طبقة &بن بابوCه "ال ميكن =C Mر"W عنه بال "&سطةف

 M&قع �ذ& &لعنو")Mعلي بن &حلسني عن عمر" بن عثما (ن يف &لكايفCz,يف مو )٤( .  

"ل)س  ]علي بن &حلسن[&لذC Wر"W عن عمر" بن عثماM هو  MS: &حملقق &خلوئي قاMS Nمث 
  .  )٥( ]علي بن &حلسني[

 å,شاC ال Mعن عمر" بن عثما W"رC Wه["�ذ& فالذCفضالً عن &لطبقةباالسم  ]&بن بابو.  

  

                                                            
 .}DGCبرقم  12GJ :9جا/ 'لطوسي -!
 .DK!Jبرقم  !12K :9جا/ 'لطوسي -2
D- 1 :9جا/ 'لطوسيD2C  برقمGJE2.  
G- 9'جع 'لكافي :BG 1!{J % !CE e 9q'لنو' f2با B+K 1DK2 من 0ره منا0حته fبا e q'2من 'أل0ر. 
K- 9'جع 'لكافي :B!2 1D3D  3برقمEG3. 



 44ã.......................................................... ا1تصاراâ للوصية

 
 

، "=Cضاً jكر هذ& &السم )j! )Qكر- &لطوسي يف =صحاo &لباقر  :]وحممد بن أبي محزة[

 !zلصا& oملي &لكويف[هكذ& !يف =صحا(لت& aحممد بن =يب محز[)[(، &كر- هكذj ًضاC=" :
جمرz&ً يف =صحاo ] حممد بن =يب محزa[، "=Cضاً jكر- هكذ& )c(]حممد بن =يب محزa &لثمايل[

 !zلصا&!  -  aعنه بو&سطة "&حد á", ٤( ، مرتني تباعاً- ممن(، MjS Nحا W= هو ل)س ف على
  .قطعاًمن طبقة &بن بابوCه 

 M&ذ& &لعنو� á",") يبعلي بن &حلسني عن حممد بن= aحد) محز&" z,يف مو:  

علي بن &حلسني، عن حممد حممد بن حيىي، عن حممد بن =محد، عن &خلشاo، عن : &لكايف
aبن =يب محزNقا Mعل)ه : !قلت أليب عبد &هللا : (، عن عبد &هللا بن سنا= Nد- ماC يف åمملو
N؟ قا aكاé :ال على : ، قلتال"Nىل س<د] )ل<س هو  ،ال: س)د- ؟ قاB نه مل +صلB
  .)٥()للمملو7

  :","á &لش)خ &لصد"! نفس هذ- &لر"&Cة يف علل &لشر&ئع

علي بن &حلسن =يب، عن =محد بن C,zSس، عن &ألشعرW، عن &خلشاo، عن : &لصد"!
مملوå : !قلت أليب عبد &هللا : (قاN ،، عن عبد &هللا بن سناM، عن حممد بن =يب محزa)&حلسني(

N؟ قا aكاé عل)ه= Nد- ماC قلتال :يف ، :Nىل س<د] : "ال على س)د- ؟ قاB مل +صل /B ،ال
  .)٦() )ل<س هو للمملو7

"S&هكذ WدC يف نسخة علل &لشر&ئع &ليت بني Mكا M) : يبعلي بن &حلسن عن حممد بن= 
aعلي بن &حلسني["ل)س ) محز.[  

"ب)نه  ]علي بن &حلسني بن بابوCه[ =ب)هحد فالصد"! Cر"j Wلك عن ="&حلاN ال خيفى على 
  .محزa ثالõ "سائط =يب&لذC Wر"W عن حممد بن  ]علي بن &حلسني["بني 

                                                            
 .KJC!برقم  GK!1 :9جا/ 'لطوسي -!
 .GDJDبرقم  1DEE :9جا/ 'لطوسي -2
D- 1 :9جا/ 'لطوسيD!D  برقمG{KE.  
G- 1 :9جا/ 'لطوسيD2{  برقمG3J{  برقم+G3JC.  
K- لكافي' :BD 1KG2 e 8لمملو' h0ا> fباK. 
 .!EE e!باB2 1DC2  f: علل 'لشر'ئع -}
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هذ& ل)س من طبقة علي بن &حلسني بن بابوCه، فال  ]علي بن &حلسني[ =Mيف  =بد&ًفال شك 
  .، بل حىت &السم خمتلف ف)هCشا,كه يف &لطبقة

   .)Q( ]علي بن &حلسني بن بابوCه[من مشاCخ  :]وحممد بن أمحد بن علي[

   .)]( هو &لسابق، من مشاCخ &بن بابوCه :]وحممد بن أمحد بن علي بن الصلت[

Sال مو,c(  z(]علي بن &حلسني عن حممد بن &حلسن[مل =جد لعنو&M  :]وحممد بن احلسن[

  :ùQô حبجة Cصلهم =" حجته يف "Sخوته قر&بته Cشرå من باìcQö o ü٤ "&حد يف &لكايف

 بن علي عن &أل,مين، عمر&M =يب عن &هللا، عبد =يب بن =محد عن &هللا، عبد بن =محد: &لكل)ين
 5شركت لو: ! %هللا عبد 5بو قا#(: قاN ،! &حلسن =يب عن ،&حلسن بن حممد عن &حلسني،

  .)ش<ئاً حجتك تنقص 5/ غري من حجة )%حد لكل لكا/ حجتك يف 5لفاً

 M= علي بن &حلسني["من &لو&ضح [ ق)ناًهناC هC؛ل)س من طبقة &بن بابو  Mأل] M&با عمر=
، كما نقل jلك &حملقق &خلوئي !&لذC Wر"W عنه هنا هو من =صحاo &إلما3 &لرضا ] &أل,مين

  .)٤( عن &لطوسي "&لربقي

  ."&حلاN "&ضح كالشمس يف "ضح &لنها,

  .ل)س من طبقة علي بن &حلسني بن بابوCه :]حممد بن زياد[

حممد بن حيىي عن سلمة بن &خلطاo عن : &لكايف :علي بن &حلسني، هكذ& هفقد ,"á عن
 !zعن ,جل عن &لصا zعن محا zاCé ٥( !علي بن &حلسني عن حممد بن( .  

                                                            
 .E!KE!+9قم  }E!G!9قم  }!B :9'جع معجم 'لمحقق 'لخوئي -!
 .9'جع نفس 'لمصد9 -2
D- ناu 0يد 'لمحقق 'لخوئي ال يقصدهm لكن+ Vفيه nبينت 'الختال+ Ä'كذ' عنوu سانيد 'الستبصا9 للمفيدm تقد) 'لكال) فيß 

ألنه يعو/ m+الw على 'لكتب 'أل9بعة +تفسير 'لقمي +0امل 'لزياVi'9 لذ' تر0ت 0zرهV +من q'9mه فلير'جع ما تقد) 
wمفصال.  
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هو  بو&سطتني، فقطعاً !يف هذ& &لسند Cر"W عن &إلما3 &لصاz!  ]علي بن &حلسني[" 
  .فال Cشا,كه يف طبقته ]علي بن &حلسني بن بابوCه[ل)س من طبقة 

 "]oه هو ش)خ] سلمة بن &خلطاC( ش)و§ &بن بابوQ( هCبن بابو& MكوC M= فك)ف ميكن ،
  ! ش)خه ؟

 !,"á عن &لصاz!  ألنه ؛ل)س من طبقة &بن بابوCه :]حممد بن عبد اi بن زرارة[

ü يف مستد,كاته Wz"لشاهر& Wéكر- &لش)خ علي &لنماj كما a٤بو&سطة "&حد ì٤ô هو" ،
 =Cضاًهـ، كما jكر jلك  ٤]] =" Q]]ع &حلسن بن علي بن فضاN &لذW تويف سنة ممن  ش)�

ü يف مستد,كاته Wéلش)خ &لنما&ö ìQöبرقم  ٥Qcö[٤.  

 =يبSىل  =مو&لهجبم)ع  صى"=" -  !&لكاظم  &لذW هو ظاهر&ً -&حلسن  =يب"تويف يف éمن 
  . )]( فقبضها "ترحم عل)ه !&حلسن 

موh حممد بن عبد &هللا بن a,&,é قبل "الaz علي بن &حلسني بن بابوCه بسنني  =M "=ك)د
aكثري.  

MjS  علي بن &حلسني[فـ[  غري a,&,é عن حممد بن عبد &هللا بن W"رC Wلذ&] علي بن
  .Sطالقاً"ل)س من طبقته  ]&حلسني بن بابوCه

 برقم ]Qö ì[î، كما عن &خلوئي يف معجمه á",!ü عن &لرضا  :]حممد بن عبيد[

QQ[ôفال ميكن . ٤M= ه بال "&سطةCعنه &بن بابو W"رC.  

M&يف) علي بن &حلسني عن حممد بن عب)د: ("قع �ذ& &لعنو:   

 ،، عن حممد بن عب)د، عن عب)د بن ها,"Mعلي بن &حلسني=محد بن حممد، عن : &لكايف
Nد، عن حصني، عن =يب عبد &هللا : قاCزC حدثنا =بو!، Nهللا : قا& h&مري &ملؤمنني صلو= Nقا

                                                            
  .GJ3برقم  3C!1 :9'جع ترجمة سلمة بن 'لخطاf في 9جا/ 'لنجاشي -!
 .1D!K: 9'جع تعليقه على منهج 'لمقا/ للبهبهاني -2
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 ،فأما %لدعاء ف<دفع به عنكم %لبالء ،عل<كم يف شهر (مضا/ بكثرs %الستغفا( )%لدعاء: (عل)ه
  .)Q() )5ما %الستغفا( ف<محى bنوبكم

  :"قد ,"á هذ- &لر"&Cة &لش)خ &لصد"! يف =مال)ه هكذ&

حدثنا =محد : حدثنا علي بن موسى &لكمند&ين، قاN: ، قاN),محه &هللا( =يبحدثنا : &لصد"!
حدثنا : ، عن حممد بن عب)د، عن عب)د بن ها,"M، قاNعلي بن &حلسنيبن حممد بن ع)سى، عن 

قا# 5مري : (، قاN=بو CزCد، عن حصني، عن &لصاz! جعفر بن حممد، عن =ب)ه، عن pبائه 
كم يف شهر (مضا/ بكثرs %الستغفا( )%لدعاء، فأما %لدعاء ف<دفع عنكم به عل<: !%ملؤمنني 

  .)]() %لبالء، )5ما %الستغفا( فتمحى به bنوبكم

 áكما تر"M= ]هCعلي بن &حلسني بن بابو[  ة بو&سطتني عنC&"هذ- &لر W"رC نفسه] علي
  . ]...بن &حلسني عن حممد بن عب)د 

 ]علي بن &حلسني بن بابوCه[&لذC Wر"W عن حممد بن عب)د غري  ]علي بن &حلسني[فـ 
  .=صالًقطعاً "ل)س من طبقته 

على ) علي بن &حلسني عن حممد بن علي(تكلم &حملقق &خلوئي يف ,"&Cة  :]حممد بن علي[

  :حنوCن

Q- S ح)ث]حممد بن علي["ل)س  ]محد بن علي=حممد بن [نه ، Nقا:  

ü ثCحلد& Nمعجم ,جاQ[ ìcî٦:  

. ,"á &لش)خ بسند-، عن علي بن &حلسني، عن حممد بن علي، عن عبد &هللا &بن &لصلت(
، كذ& يف هذ- &لطبعة، "لكن Q٤cQباo تلقني &حملتضرCن من &لزCاh&z &حلدCث  üQ: &لتهذCب

حممد &بن =محد بن علي، بدN حممد بن علي، "هو : يف &لطبعة &لقدمية "&لنسخة &ملخطوطة
باM= o &لرجل ميوh يف &لسفر "ل)س معه ,جل  üQ: &- يف &الستبصا,&لصح)ح &ملو&فق ملا ,"

  .&نتهى) ، "كذلك &لو&يف "&لوسائل بقرCنة سائر &لر"&CاöQ٦h&حلدCث ... "ال &مر=ته 
                                                            

 .Cباfqm f 'لصائم BG 133 e: 'لكافي -!
 .V :1!K e2 'لمجلسC % !!3!!1: للشيخ 'لصد+è %'المالي  -2
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، ]علي بن &حلسني بن بابوCه[ ههو من Cر"W عن ]محد بن علي=حممد بن ["على jلك فـ 
  .كما تقد3 ب)انه

[- MS  عن W"رC Wلذ&] علي بن &حلسني["ل)س  ]علي بن &حلسن[هو  ]بن عليحممد[ ،
Nح)ث قا :  

ü ثCحلد& Nمعجم ,جاQö ìcQQ برقمQQ[ö[:  

. بسند-، عن علي بن &حلسني، عن حممد بن علي، عن &حلسن بن حمبوC= á"," oضاً(
باo  ü٤: ، "&الستبصا,öîc"=قل منه "=كثر، &حلدCث  ،باo &لوص)ة بالثلث üó: &لتهذCب

éث  =نه ال جتوC٤٥&لوص)ة بأكثر من &لثلث، &حلدöف)ه M= الS ، : علي بن Nعلي بن &حلسن، بد
hاC&"ر &لرCنة ساCنتهى) &حلسني، "هو &لصح)ح &ملو&فق للو&يف "&لوسائل، بقر&.  

 ؛حىت باالسم ]علي بن &حلسني["على jلك فالذC Wر"W عن حممد بن علي ال Cشترå مع 
  .]علي بن &حلسن[M &مسه أل

"هو حممد بن حيىي &لعطا, &لذC Wر"W عنه علي بن &حلسني بن بابوCه  :]حييىحممد بن [

  ."هذ& ظاهر مشهو,. كثري&ً جد&ً

عن  ،عن علي بن &حلسني ،عن علي: جاء يف &لكايف يف مو,z "&حد :]حممد املكناسي[

  . )Q( !عبد &هللا  =يبحدثنا من ,فعه Sىل  :قاN ،حممد &لكناسي

 &آليت، بقرCنة &لسند ]علي بن &حلسني &ل)ماين[يف هذ& &لسند هو  ]علي بن &حلسني[" 
  :&ملذكو, يف نفس &لكايف

   .)]( ..... علي بن &حلسني &ل)ماينعن  ،عن علي: &لكايف

aعن علي بن =يب محز W"رC هو"،  !zة &ليت بعد  !عن =يب بصري عن &لصاC&"كما يف &لر
aة &ملتقدمة مباشرC&"لر& :ù لر"ضة&[ô[.  

                                                            
 .!B3 1!C3 e2E: 9'جع 'لكافي -!
 .!باf مولد 'لصاحب  B! 1K!J: 9'جع 'لكافي -2



 !إصدارات أ1صار اإلمام املهدي ...................... .......................:47

كاM هو ل)س علي بن &حلسني &بن بابوCه &لقمي، لعدz"," 3 &بن بابوCه يف هكذ&  "ك)ف
  .يف &لكايف =سان)د

من =صحاo هو &لذW ] حممد بن عمر &لكناسي[هذ&، &لظاهر هو ] حممد &لكناسي[" 
   .)Q( !&لرضا 

  .فال ميكن =C Mر"W عنه &بن بابوCه بال "&سطة

üعلي بن &حلسني[ ف)خر [z,عن مشا,كة  يف هذ& &ملو]هCيف  ] علي بن &حلسني بن بابو
  .&لطبقة

 :%لنت<جة

علي بن [بعنو&M  ]علي بن &حلسني بن بابوCه[كل &ملشتركني مع  =Mلقد تبني مما سبق 
&لصاz!  =صحاo&بن بابوCه بكثري فمنهم من  لىيف éمن متقد3 ع =كثرهم، هم جمرz&ً ]&حلسني

قرCبني Sىل عصر &بن بابوCه  - "&حد =" &ثناM  - ، "&لقل)ل منهم ..."&لكاظم "&لرضا " هكذ& 
Sىل jلك &لقر&ئن &لصا,فة عن كو�م علي بن &حلسني  =ضف ،بو&سطة Sال"لكنه مل Cنقل عنهم 

 علي بن[Sىل  ]علي بن &حلسن[فصحفت من  =مسائهمبن بابوCه &لقمي، "هناå من "قع &خلطأ يف 
  .كما نقلنا jلك عن &حملقق &خلوئي ]&حلسني

جمرz&ً ،"&ليت عدzها  ]علي بن &حلسني["بعد طرù كل هؤالء، =W &ملو&,z &ليت ,"á �ا 
)Q٥ (ً&z,ف)ها عنمو á", هي &ليت" ،:  

محد بن حممد بن =عبد &هللا، " =يبمحد بن =، "=",مة، "&بن سناM، "&بن !عبد &هللا  =يب(
محزa، "علي بن  =يبعلي بن "محاz بن ع)سى، "س)ف بن عمريa، جعفر بن بكر، ""خالد، 

"حممد بن Céاz، "حممد بن  "حممد بن &حلسن، محزa، =يبحساM، "عمر" بن عثماM، "حممد بن 
  ).عبد &هللا بن a,&,é، "حممد بن عب)د، "حممد بن علي، "حممد &لكناسي

  :"&لذCن ,"á عنهم بال "&سطة "هم ]علي بن &حلسني بن بابوCه[Cبقى فقط مشاCخ 

                                                            
 .G3E!!برقم  }B!3 1C: 9'جع معجم 9جا/ 'لحديث -!
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، "سعد بن عبد &هللا، "عبد &هللا بن جعفر، "علي بن موسى، "حممد بن C,zSسمحد بن =(
  )."حممد بن حيىي، محد بن علي بن &لصلت=محد بن علي، "حممد بن =

 ]علي بن &حلسني بن بابوCه[، يف طبقة جمرz&ً ]علي بن &حلسني[عنو&S  Mطال!"�ذ& Cنحصر 
علي بن [: قصد=حد من &لذj Wكرهم &حملقق &خلوئي حتت هذ& &لعنو&C = ،Mشا,كه ف)ها به، "ال
  .]&حلسني

  

!e&<fJ!SJ!ePP&O5&z`ab&!SB!E=JxW! !

&لذC Wر"W عن ) ,محه &هللا("هو &بنه حممد بن علي &لصد"!  :]وروى عنه ابنه أبو جعفر[

  .&بن بابوCه z&ئماً =ب)ه

]iعن علي بن  :]أبو عبد ا á",&حلسني هكذ&:  

 ،عن علي بن &حلسني ،عبد &هللا =يبعن  ،محد بن حيىي=حممد بن &حلسن باسناz- عن حممد بن 
  . )Q( )عل)هما &لسال3( =ب)هعن  ،عن جعفر بن حممد ،عن محاz بن ع)سى

علي بن &حلسني [ل)س من طبقة  عبد &هللا، قطعاً =بو&لذC Wر"W عنه  ]علي بن &حلسني["هنا 
علي بن [بو&سطة "&حدa، "هذ& مستح)ل يف  !Cر"W عن &لصاz!  ألنه ؛]بن بابوCه &لقمي
  .]&حلسني بن بابوCه

  .قطعاً فهذ& ال Cشا,å &بن بابوCه يف طبقته

كما نقل jلك &حملقق &خلوئي عن &لطوسي  !&لرضا  =صحاoمن  :]أبو عمران األرمين[

   .)]( "&لربقي

  .ف)ق)ناً هو ل)س من طبقة &بن بابوCه
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] علي بن &حلسني[ فقطعاً ال Cكوá",! )Q( .M عن &لصاz! "&لكاظم  :]عثمانأبان بن [

، فال Cشا,كه يف طبقته ]علي بن &حلسني بن بابوCه[من طبقة  ]=باM بن عثماM[&لذC Wر"W عنه 
  .=بد&ً

 -علي بن &حلسن [هو  ]محد بن حممد=[&لذC Wر"W عنه  MSقاN &خلوئي  :]أمحد بن حممد[

  :"ل)س علي بن &حلسني ]-&لت)مي 

ü ثCحلد& Nمعجم ,جاQ[ ìcî[ – cîc برقم ،îô٤î:  

. ,"á حممد بن Cعقوo، عن =محد بن حممد، عن علي بن &حلسني، عن =محد بن &حلسن(
، باo ü٤: "&لتهذCب .٤، &حلدCث ó]، باo يف &لصائم Cسعط ]، كتاo &لص)ا3 ü٤: &لكايف

، "لكن يف ة &لقدمية من &لكايف "&لوسائل =Cضاًكذ& يف &لطبع. ]٥óما Cفسد &لص)ا3، &حلدCث 
علي بن &حلسن، "هو &لصح)ح بقرCنة سائر : &ملرap "&لو&يف "&لطبعة &لقدمية من &لتهذCب

hاC&"نتهى )&لر&.  

  :ح)ث قاN ٤٦]C=" ،[ ìضاً يف j" ü[ ìö٦üكر jلك =Cضاً يف

)á"," :بن حممد ،oعقوC يف &حلسني بن علي عن حممد، بن =محد عن aعد z,&محد. مو=" 
 ,"á، "قد. &لعاصمي حممد بن =محد "Sما عقدa، بن سع)د بن حممد بن =محد Sما هذ&، حممد بن
 علي عن Cر"Cا "مل مو&,z، عدa يف فضاN بن &حلسن بن "علي &حلسن، بن علي عن منهما، كل
 كلها، &ملو&,z هذ- يف &لتحرCف "قوj äلك من ف)علم "&حد، مو,z يف "لو &حلسني بن

  ....) مو&,zها "نذكر &حلسن، بن علي: "&لصح)ح

&بن بابوCه حىت ال Cشا,å  ]محد بن حممد=[&لذC Wر"W عنه ] علي بن &حلسني[ـ "�ذ& ف
  .]- &لت)مي  - علي بن &حلسن [M &مسه أل ؛=صالًباالسم 
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عن  ،بن حممد &ملكي Sمساع)لعن  ،Sبر&ه)معلي بن : &لكايف :]إمساعيل بن حممد املكي[

عن  ،&لرب)ع =يبعن  ،عن &حلسني بن خالد عمن jكر- ،عن عمر" بن عثماM ،علي بن &حلسني
 !zلصا&! )Q( .  

وCه &لقمي ل)س من طبقة عمر" بن عثماM حىت Cر"W عنه، فعمر" بن عثماM من ب"&بن با
oلكاظم  =صحا& "= !zكما تقد3 ب)انه !&إلما3 &لصا.  

"ل)س  ]علي بن &حلسن[&لذC Wر"W عن عمر" بن عثماM هو  MS: &حملقق &خلوئي قاMS Nمث 
  .)]( ]علي بن &حلسني[

] علي بن &حلسني[&لذC Wر"W عن عمر" بن عثماM ال Cشا,å ] علي بن &حلسني[ـ "�ذ& ف
  ."ال بالطبقة، "هذ& ال غبا, عل)هباالسم 

"ل)س  ]&لطاطرWعلي بن &حلسن [سلمة بن &خلطاC oر"W عن  MSق)ل  :]سلمة بن اخلطاب[

، ü[ ìcôó ù[[Q٤: ر"&Cاh، كما يف &لوسائللعن علي بن &حلسني، بقرCنة سائر &
ìc[Q ù[[٥ôì ،c[٥ ù[[٦٤ü ،٤ ì٤ô ù٤٤٥îü ،Qc ì٤٥Q ùQîQó[ ،
ì٤٥ó ùQî[Qôì ،٤٦٥ ùQî[[Q.  

 z,&مافقد جاء يف هذ- &ملوS ]Wعلي بن &حلسن[="  ]علي بن &حلسن &لطاطر[.  

حلسن =" &حلسني هذ& ل)س من طبقة علي بن &حلسني بن بابوCه "على =W حاN فعلي بن &
  .&لقمي قطعاً

 "]oه ] سلمة بن &خلطاCبن بابو& MكوC M= ه، فك)ف ميكنCهو ش)خ ش)و§ &بن بابو
  ! ش)خه؟

 oىل سلمة بن &خلطاS !"ق &لصدCكاآليت"طر:  

                                                            
 .باf من 0ره منا0حته من 'أل0ر'BK 1DK2 q: 9'جع 'لكافي -!
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عبد &هللا، عن ، عن سعد بن ),ضي &هللا عنهما(=بو- "حممد بن &حلسن : "طرCق &لصد"! Sل)ه
  . )Q( سلمة بن &خلطاo &لرب&"ستاين

محد هو ل)س من طبقة =&لذC Wر"W عنه عبد &هللا بن ] علي بن &حلسني[ :]عبد اi بن أمحد[

  :,"á عن &بن سناM، هكذ& ألنه ؛علي بن &حلسني بن بابوCه قطعاً

 ،عن علي بن &حلسني ،محد=عن عبد &هللا بن  ،محد=عن حممد بن  ،حممد بن حيىي: &لكل)ين
Mس ،عن سابق بن &لول)د ،عن &بن سنا(عن &ملعلى بن خن،  !zعن &لصا! )[( .  

Cر"W عنه بال  =MفأW كاM &بن سناM فهو ل)س من طبقة &بن بابوCه &لقمي قطعاً "ال ميكن 
  ."&سطة

 علي بن &حلسني[محد هو =هذ& &لذC Wر"W عنه عبد &هللا بن ] علي بن &حلسني[ =Mمث &لظاهر 
Wنة  ]&لطاطرCعن علي بن &حلسني  ،محد=عن عبد &هللا بن : (... نه جاء يف &لوسائل هكذ&=بقر

 Wلطاطر&(... )c( .  

MjS  ه يف طبقتهCعلي بن &حلسني بن بابو å,شاC صالًفهذ& ال=.  

&لذC Wر"W عنه عب)د &هللا بن &حلسني، عن علي ] علي بن &حلسني[ :]عبيد اi بن احلسني[

  . )٤( !عن &لصاz!  ،محزa، عن &بن Cقطني =يببن 

محزa &لذW  =يبCر"W عن علي بن  ألنه ؛"هو قطعاً ل)س من طبقة علي بن &حلسني بن بابوCه
  .على &بن بابوCه &لقمي هو متقد3 كثري&ً

حدثنا  :قاN ،عن حممد &لكناسي ،علي بن &حلسنيعن  ،عليعن : جاء يف &لكايف :]علي[

  . )٥( !عبد &هللا  =يبمن ,فعه Sىل 

                                                            
 .9KD{Kقم  !BJ 12D: 9'جع معجم 9جا/ 'لحديث -!
  .!'لحسن موسى بن جعفر mبيباf مولد  B! 1GCC: 9'جع 'لكافي -2

D-  لبيت آ/(9'جع +سائل 'لشيعة' :(B!D 1DD2  e!C3CK. 
G-  آ/ 'لبيت(9'جع 'لوسائل:( BC 1KE{ eJJCJ. 
K- 9'جع 'لكافي :B3 1!C3 e2E!. 
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ù aة مباشرC&"جاء بعد هذ- &لر"[ô[: )يب بن علي عن ،&حلسني بن علي عن ،عنه= ،aمحز 
  ...). ! &هللا عبد =يب عن بصري، =يب عن

، بقرCنة &لسند ]علي بن &حلسني &ل)ماين[يف هذ& &لسند &لظاهر هو ] علي بن &حلسني[" 
  :&ملذكو, يف نفس &لكايف &آليت

   .)Q( .....عن علي بن &حلسني &ل)ماين عن علي : &لكايف

 Mه &لقميف"ك)ف كاCه يف هكذ&  ؛هو ل)س علي بن &حلسني &بن بابوCبن بابو& z"," 3لعد
  .، "الختال� &لطبقةيف &لكايف =سان)د

  .طبقتهف)خرü عن مشا,كة علي بن &حلسني بن بابوCه يف 

عن علي بن  ،بن حامتعلي : ("قع يف &لتهذCب للطوسي �ذ& &لعنو&M :]علي بن حامت[

 üc ìö[ – öc ù[c[ü" ،c ìî٦: يف ثالثة مو&,z) عبد &هللا =يبمحد بن =عن  ،&حلسني
ù[٤cü " ،c ìîö – îî ù[٤ö.  

 M= Mعلي بن حامت["قد تقد3 ب)ا [ عن W"رC ال]هCفال ] &بن بابو ،M&ال =قل يف هذ& &لعنو"
azمرب, لإلعا )[(.  

  .بن علي بن &حلسني بن بابوCه حممد &لصد"!هو &لش)خ  :]وابنه_ أبو جعفر حممد[

علي بن [ Sطال! =M&خلوئي CرS M=  áىل"&ضحة  Sشا,á", (a عنه &بنه("قوN &حملقق &خلوئي 
ممن  منصر� Sىل &بن بابوCه &لقمي "&لد &لش)خ &لصد"!، "لكن قاN باالشتر&å حترé&ً] &حلسني

CسرMM=  z عاaz &حملقق &خلوئي يف معجمه أل ؛"قع �ذ& &لعنو&M من غري طبقة &بن بابوCه &لقمي
  .للعنو&M &لذC Wترجم له كل من Cر"W عنه "كل من ,"á عنه، بغض &لنظر عن &لطبقة

                                                            
 .!باf مولد 'لصاحب  B! 1K!J: 9'جع 'لكافي -!

 .9'جع ما بينته في تتبع 9+'ياi 'لتهذيب في بد'ية uذ' 'لملحق -2
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، ]حممد بن علي بن حمبوo[&لذC Wر"W عنه ] علي بن &حلسني[ :]حممد بن علي بن حمبوب[

M&عن صفو W"رC a,عن منصو, ،تا،  !zبن !عن &لصا zعن محا W"رC a,عن  ،ع)سى، "تا
 !zلصا&! )Q(.   

له يف  ل)س من طبقة &بن بابوCه &لقمي فال CكوM مشا,كاً هذ& Cق)ناً ]علي بن &حلسني["
  .نفس &لطبقة

  .&لعطا, &لذC Wر"W عنه &بن بابوCه كثري&ً :]حممد بن حييى[

عن حممد بن  ،عن س)ف بن عمريa ،جمرz&ً] علي بن &حلسني["حممد بن حيىي ,"á عن 
M&"مر،  !zعن &لصا! )[(.  

 á","ًضاC= &عن &حلسني بن  ،=",مةعن &بن  ،عن علي بن &حلسني ،حممد بن حيىي: هكذ
  .)c( ...سع)د 

 ألنه ؛هذ& ل)س من طبقة &بن بابوCه &لقمي] علي بن &حلسني[CكوM  &أل"N"على &لطرCق 
  .Cر"W عن س)ف بن عمريa، "&بن بابوCه ل)س من طبقة س)ف بن عمريa قطعاً

Cر"W عن &بن  ألنه ؛هو &بن بابوCه] علي بن &حلسني[ال CكوC=  Mضاً"على &لطرCق &لثاين 
من معاصرW &إلما3  =",مةقطعاً ل)س من طبقة &بن بابوCه &لقمي، فابن  =",مة، "&بن =",مة

 Wzبل ق)ل !&هلا ،= z&لرضا !نه عاصر &جلو& oبل عد- &لش)خ &لطوسي من =صحا ،
Cقل  مل =",مة، "&بن !نه عاصر &لعسكرW =ما ق)ل يف طبقته  =قصى"&بن بابوCه &لقمي . !

  .!عاصر &لعسكرW =حد بأنه 

MjS ]علي بن &حلسني[  عنه W"رC Wلذ&]ل)س من طبقة علي بن &حلسني بن  ]حممد بن حيىي
، مبعىن =M حممد بن حيىي هو ش)خ &بن بابوCه "ل)س بابوCه &لقمي، فال Cشا,كه يف نفس &لطبقة

  .دC&", 3ة حممد بن حيىي عن &بن بابوCه&لعكس، لع

                                                            

 .!BG 122K eGJ3{ B+J 1DD! e!2!K): 'لبيت  آ/(9'جع +سائل 'لشيعة  -!
 .BC 1!C! eJEDD): 'لبيت  آ/(9'جع +سائل 'لشيعة  -2

D- 9'جع 'لكافي :B{ 1D33 i'لفر' Éفضل ما fبا. 
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عن عبد  ،محزa =يب&لذC Wر"W عنه &خلشاo، عن حممد بن  ]علي بن &حلسني[ :]اخلشاب[

Mهللا بن سنا&،  !zعن &لصا! )Q(.   

   .)](محزa &لثمايل =يبمحزa &لذC Wر"W عنه علي بن &حلسني هنا، هو حممد بن  =يب"حممد بن 

  .٤٦٥ôبرقم  ì ،Qc!&إلما3 &لصاz!  =صحاo"عد- &لش)خ &لطوسي يف ,جاله من 

ل)س من طبقة علي بن &حلسني بن بابوCه &لقمي، فال  هذ& قطعاً] علي بن &حلسني[" 
  .Cشا,كه يف &لطبقة

عن حممد بن عبد &هللا بن a,&,é عن حممد بن  ،&لعويف ,"á عن علي بن &حلسني :]العويف[

  . )c( !محزa عن &لباقر  =يب&لفض)ل عن 

M أل ؛]علي بن &حلسني بن بابوCه &لقمي[ل)س من طبقة  =ك)دهذ& ] علي بن &حلسني[" 
N"أل&  a,&,é عن حممد بن عبد &هللا بن W"رC Wمن &لذé يف hلظاهر هو  - &حلسن  =يبما&

  .)٤( -  !&لكاظم 

MjS  علي بن &حلسني[فـ [ å,شاC هذ& ال]ه &لقميCلطبقة يف] علي بن &حلسني بن بابو& .  

 :%لنت<ـجة

 M&ن ,""& عن عنوCهو  ]علي بن &حلسني[&لنت)جة من &لذ ،ً&zجمرM=  جلم)ع ال ميكن&M= 
  :ما عد& مو,Czن عنو�ما &حملقق &خلوئي كالتايل] علي بن &حلسني بن بابوCه &لقمي[Cر""& عن 

  ).","á عنه &بنه =بو جعفر، "&بنه، =بو جعفر حممد(

، ),محه &هللا(جعفر حممد &لصد"!  =بو"&ملقصوz منهما &بن علي بن &حلسني بن بابوCه، "هو 
 Sمنا، "يف عصر &بن بابوCه عندما Cطلق جمرz&ً ]علي بن &حلسني[عنو&M=  M"�ذ& Cتضح "جبالء تا3 

                                                            
 .باf <0اh ما/ 'لمملو8 +'لمكاتب +'لمجنوBD 1KG2 Ä: 9'جع 'لكافي -!
 .!}Jبرقم  1DK3: 9'جع 9جا/ 'لنجاشي -2

D- 9'جع 'لكافي :B2 1K{3 hzلحر< +'لعو' fبا. 
G- 9'جع معجم 9جا/ 'لحديث :B!C 12KD e!!!!C. 
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&لد &لش)خ &لصد"! ال غري، على &لتفص)ل &لذW تقد3 يف "] علي بن &حلسني بن بابوCه[Cر&z منه 
 M&عنهم بعنو W", نCعلي بن &حلسني[حبث &لذ[ ً&zجمر M&ن ,""& عن عنوCحبث &لذ" ،] علي بن

  .جمرz&ً ]&حلسني

يف &بن بابوCه "عد3 مشا,كته  ]علي بن &حلسني[حصر عنو&M ) &ملر"W عنه("تقد3 يف حبث 
 ]علي بن &حلسني[السم، "مل Cثبت من &لذj Wكرهم &خلوئي بأM من قبل &لبق)ة يف &لطبقة =" &

Cر"W عنهم، مل تثبت ,"&Cة &بن بابوCه عنهم لتقدمهم عل)ه "لعد3 &شتر&كهم معه يف &لطبقة، 
  .Cر"W عنهم كما تقدj 3كرهم نمبشاخيه "&لذC ]علي بن &حلسني[فاحنصر 

حد Cطلق عل)ه =د يف طبقته لوج ]علي بن &حلسني[له يف عنو&M  اًفلو كاM غري- مشا,ك
ً&zجمر M&لك &لعنوj  نة =" &للقب =" &لنسبة =" &جلد، يف حنيCنناعن &لقرS  لكj بل كل  =بد&ًمل جند

مع &جلد ="  Sالال Cذكر"M  =�م Sما ،]علي بن &حلسني[صر &بن بابوCه من &لذCن &مسهم امن ع
رCzن عن jلك "لكن &لقر&ئن "&ضحة Cذكر"& جم =S" Mما، &للقب =" &لنسبة "هذ& هو &لغالب جد&ً

 =يبمحد بن =&لذC Wر"W عن ] علي بن &حلسني[نه ل)س &بن بابوCه &لقمي، كما تقد3 يف =على 
  .حامت بن &لذC Wر"W عنه علي] علي بن &حلسني[عبد &هللا، " 

Cر""M عن عنو&M  بأ�مjكرهم &حملقق &خلوئي  ن&لذM= C، )&لر&"W("تقد3 قبل قل)ل يف حبث 
ما عد& &بنه ] علي بن &حلسني بن بابوCه[Cر""& عن  =M، كلهم ال ميكن جمرz&ً] علي بن &حلسني[
  .جعفر حممد بن علي &لصد"! =بو

) جعفر حممد =بو,"á عنه &بنه ]: (علي بن &حلسني[قوN &حملقق &خلوئي عن عنو&MS  Mمث 
a,شاS  ضحة من &خلوئي على&"M= منصر M&ىل هذ& &لعنوS �]هCكما ]علي بن &حلسني بن بابو ،

  .تقد3 ب)اj Mلك

 Mغري- بأ" W,لنو& &éملري& Nة &لكال3 قوC&طال!"قد تقد3 يف بدS  يف ] علي بن &حلسني[&سم
ً&zث جمرCحلد&" Nمنه  كتب &لرجا z&ه &لقمي[&ملرCعلي بن &حلسني بن بابو.[  

 MكوC 3مبالحظة كل ما تقد"NشكاS  اللةz ال Mعلي بن &حلسني[&نصر&� على &لقائل بأ [
  .=صالSًىل &بن بابوCه، جمرz جدN "مر&ء ال Cنبغي &اللتفاS hل)ه 
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  :النقطة الثالثة
 M= د &آلخر علىCه[هو ] علي بن &حلسني["&ملؤCعلي بن &حلسني بن بابو[ M= هو ،] علي بن

حممد بن &خلل)ل محد بن ="] =محد بن حممد بن &خلل)ل[&لذW يف سند &لوص)ة Cر"W عن ] &حلسني
محد =هذ& يف طبقة مشاCخ علي بن &حلسني بن بابوCه =" &لذCن ,"á عنهم، كسعد بن عبد &هللا "

Wس "عبد &هللا بن جعفر &حلمريC,zS بن.  

 M= لك هوj عن ="&لدل)ل على á", حممد بن صاحل &هلمد&ين[محد بن حممد بن &خلل)ل [
 Wحلسن &لعسكر& oهو من =صحا Wمن "كالء &إل !&لذ" Wيف &لغ)بة  !ما3 &ملهد

 ،Wعنه سعد بن عبد &هللا "عبد &هللا بن جعفر &حلمري W"رC حممد بن صاحل &هلمد&ين" ،áلصغر&
  .&للذ&M مها من مشاCخ علي بن &حلسني بن بابوCه

 M= على ùبوضو NدC &خ علي بن ] =محد بن حممد بن &خلل)ل["هذCهو من طبقة مشا
فهو من مشاخيه =" من &لذCن ,"á عنهم كما يف "ص)ة  &حلسني بن بابوCه "&لذCن ,"á عنهم،

عندما Cطلق جمرz&ً يف تلك ] علي بن &حلسني[، "خصوصاً بعد مالحظة =M عنو&M ,سوN &هللا 
  .&لفترa ال Cر&z منه غري &بن بابوCه &جلل)ل &ملشهو, كنا, على علم

حممد بن صاحل [عن ] =محد بن حممد بن &خلل)ل["سأjكر &آلM &لر"&Cة &ليت ,"á ف)ها 
، "بعدها &ألسان)د &ليت ,"á ف)ها سعد بن عبد &هللا "عبد &هللا بن جعفر &حلمريW عن ]&هلمد&ين

  :حممد بن صاحل &هلمد&ين

 علي بن =محد عن &لتلعكربW، عن مجاعة،: &لطوسي &لش)خ غ)بة عن: &�لسي يف &لبحا,
،Wé&بن علي عن علي، بن &حلسني عن &لر Mعن &خلل)ل، بن حممد بن =محد عن &ملوصلي، سنا 
 بن CزCد بن &لرمحاM "عبد مسلم بن &لذباN عن =محد، بن سل)ماM عن ،&هلمد&ين صاحل بن حممد
: CقوN  &هللا ,سوN مسعت: CقوN  &لنيب ,&عي سلمى =با مسعت: قاN ،سال3 عن ،جابر

" (به من Bل<ه %نز# مبا %لرسو# Iمن: "ثنا\] جل %لعز+ز قا# %لسماء Bىل يب 5سر@ ل<لة مسعت(
 بن علي: قا# خريها،: قلت ؟ المتك خلفت من حممد +ا صدقت: قا#" )%ملؤمنو/: "قلت

 منها، فاخترتك %طالعة %أل(B èىل %طلعت Bين ،حممد +ا: قا# (_، +ا نعم: قلت ؟ طالب 5يب
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 حممد، )5نت %حملمو, فأنا معي، )bكرB qال موضع يف b5كر فال 5مسائي، من %مساً لك فشققت
  .علي )هو %ألعلى فأنا 5مسائي، من %مساً له )شققت ،عل<اً منها فاخترq %لثان<ة %طلعت مث

 نو(@، من نو( شبح من )%حلسني )%حلسن )فاطمة عل<اً )خلقت خلقتك Bين ،حممد +ا
 %ملؤمنني، من عند@ كا/ قبلها كا/ فمن )%أل(ض<ني %لسما)%q 5هل على )ال+تكم )عرضت

  .%لكافر+ن من عند@ كا/ جحدها )من

 جاحد%ً 5تاين مث %لبايل %لشن مثل )+صري +نقطع حىت عبدين عبا,@ من عبد%ً 5/ لو حممد +ا
 (_، +ا نعم: قلت ؟ تر%هم 5/ 5حتب ،حممد +ا .بوال+تكم +قر حىت له غفرq ما بوال+تكم
 )حممد )علي )%حلسني )%حلسن )فاطمة بعلي 5نا فإb% فالتفت %لعرô، ميني عن %لتفت: فقا#
 +صلو/ ق<ا�، نو( من ضحضاu يف )%ملهد@، )%حلسن )علي )حممد )علي )موسى )جعفر
 من %لثائر )هذ% %حلجج هؤالء ،حممد +ا: فقا# ,(@، كوكب كأنه )سطهم يف )%ملهد@
  .)Q() 5عد%ئي من )%ملنتقم أل)ل<ائي %لو%جبة %حلجة Bنه )جاليل )عزيت ،حممد +ا .عترتك

 üQ &حلدCث ,جاN علم يف مستد,كاh &لشاهر"Wz &لنماWé علي "jكر jلك &لش)خ
ì٤cيف ترمجة =محد بن حممد بن &خلل)ل ٤:  

 حممد بن =محد عن &لعدN، &ملوصلي سناM بن علي عن pخر بسند ìQôc &لغ)بة "يف(... 
  .)]( ...) "فضائلهم "=مسائهم عل)هم &لنص يف ,"&Cة &هلمد&ين صاحل بن حممد عن ،&خلل)ل بن

  :يف كماN &لدCن هكذ&,"á &لش)خ &لصد"! 

 عبد حدثنا: قاال ،)عنهما &هللا ,ضي( &لول)د بن =محد بن &حلسن بن "حممد ،=يب حدثنا -
 &لزماM صاحب Sىل كتبت: قاN ،&هلمد&ين صاحل بن حممد حدثين: قاN ،&حلمريW جعفر بن &هللا

! :MS نين ب)يت =هل"jؤC قرعونينC" ثCباحلد Wلذ& W", بائك عنp  قو&منا: قالو& =�م 
 َ)َبْ<َن َبْ<َنُهْم )َجَعَلْنَا﴿ :" قا# ما تقر\)/ 5ما )حيكم(: ! فكتب &هللا، خلق شر&, "خد&منا

                                                            
 .BD{ 12{E % 2{2  :بحا9 'ألنو'9 -!
+لعله تصحيفm (... Vحمد بن محمد 'لخليلي : (... من 0تاf 'لغيبة uكذ' 'آلÄ'لموجوq في 'لنسخة 'لمطبوعة  -2

+خصوصاw بعد نقل 'لعالمة 'لمجلسي +'لشيخ علي 'لنما<= 'لشاuر+q= عن 0تاf 'لغيبة 0ما في 'لمتنV +لعل 'لرجل 
 ).'لخليلي: (فيقا/) 'لخليل(جده  {لىينسب 
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õََاَ(كْنَا %لَّتِي %لْقُر ِ<هَا ب  %لقرõ )5نتم ف<ها %هللا با(7 %ليت %لقرõ )%هللا )حنن ﴾ظَاِهَرsً قُرõً ف
sلظاهر% ()Q(.  

 كتبت: قاN ،&لصاحل بن حممد عن &هللا، عبد بن سعد عن ،)عنه &هللا ,ضي( =يب حدثنا -
 فخرü =ستولدها، يل جا,Cة يف "=ستأMj &لعزCز، عبد &بن حبسه "قد لباz&شاله &لدعاء =سأله

 فماتت، فولدh &جلا,Cة فاستولدh" %هللا خيلصه )%حملبوk +شاء، ما %هللا )+فعل %ستولدها"
 .)]() &لتوق)ع Sيل خرC üو3 &حملبوÇ عن "خلي

 M= مما تقد3 هو úمحد بن حممد بن &خلل)ل["&لغر= [ خCمن طبقة مشا]هCكسعد ] &بن بابو
 Wهو علي بن ] علي بن &حلسني[" ... بن عبد &هللا "&حلمري ً&zعن هؤالء جمر W"رC Wلذ&

  .&حلسني بن بابوCه ال غري-، كما تقد3 ب)اj Mلك بالتفص)ل

* * *  

]XN!(%!@;K?U! !

 MS مث] Mملوصليعلي بن سنا& [ عن á",]ة ] =محد بن حممد بن &خلل)لC&"بال "&سطة، يف &لر
 M= خ علي بن &حلسني بن ] =محد بن حممد بن &خلل)ل[&لسابقة، "مع مالحظةCمن طبقة مشا

 M= تضحC ،هCملوصلي[بابو& Mه] علي بن سناCمن طبقة علي بن &حلسني بن بابو.  

M= عن =ب)ه  "هذ& ال شك ف)ه =بد&ً، "خصوصاً بعد مالحظة á", ملوصلي& Mعلي بن سنا
قصة "فد =هل قم، "هذ- &لقصة "قعت يف بد&Cة &لغ)بة &لصغرMjS ،á فالرجل معاصر للغ)بة 

áلصغر&.  

 Wإلما3 &لعسكر& Wه من معاصرCله منه ,سالة، "بقي ح)اً  !"علي بن &حلسني بن بابو"
&لصغرá يف سفا,a &لسفري &لر&بع هـ، عا3 تناثر &لنجوW= ،3 ="&خر &لغ)بة  Sc[óىل =M تويف سنة 

Wعلي بن حممد &لسمر.  

  .MjS علي بن سناM &ملوصلي معاصر لعلي بن &حلسني بن بابوCه "من طبقته بال شك
                                                            

 .GK e2با1G3D f: 0ما/ 'لدين +تما) 'لنعمة -!
 .GK e!2با1GJ3  f: 0ما/ 'لدين +تما) 'لنعمة -2
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 ù", حلسني بن& Wمن معاصر ،Wضاً  -&لسفري &لثالث  - "&حلسني بن علي &لبز"فرC= فهو
&لبز"فرW ( :د &لوص)ة هكذ&معاصر لعلي بن سناM &ملوصلي "علي بن &حلسني بن بابوCه، "سن

Nملوصلي &لعد& Mمحد بن حممد بن &خلل)ل =عن  ،عن علي بن &حلسني ،عن علي بن سنا.(....  

 aه يف طبقة "&حدCملوصلي "&بن بابو&" Wمحد بن حممد بن ["  -كما تقد3  - فالبز"فر=
Cر"W عنهم  من طبقة مشاCخ &بن بابوCه كسعد بن عبد &هللا "عبد &هللا بن جعفر &لذCن] &خلل)ل
  .فال فترa بني ,"&a &لوص)ة متنع من ,"&Cة =حدمها عن &آلخر =بد&ً -كما تقد3 ب)انه =Cضاً  - كثري&ً 

 MS عن ] =محد بن حممد بن &خلل)ل["قولنا W"&لر& M= على NدC ،هCخ &بن بابوCمن طبقة مشا
، "خصوصاً jS& هو &بن بابوCه ال غري-] علي بن &حلسني[بعنو&M ] =محد بن حممد بن &خلل)ل[

&ملتقد3 يف &لرجاN &لذCن ,""& عن هذ& &لعنو&M "&لذW", W ) &لر&"W "&ملر"W عنه(الحظنا حبث 
 M&مت به حصر عنو Wضاً، "&لذC= ه &لقمي، "كذلك عند ] علي بن &حلسني[عنهم بهCبابن بابو

   ."&هللا &ملستعاM. مالحظة ما jكر يف بد&Cة &لكال3 من =مو, مفصلة مهمة جد&ً

  .كثري&ً له &ألئمة "&ملهدCني "سلم تسل)ماpًحلمد هللا ,o &لعاملني "صلى &هللا على حممد ""&

  الشيخ 1اظم العقيلي                                                                                                                                    
  ه8 ق 4564/ رجب األصب/ 7é: األحد
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