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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على 

 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(245) 

 حبث عن سند كتاب سليم بن قيس اهلاليل
بعض وظائف العلماء والفقهاء جتاه األمة وعلى العالقة ادلتقابلةة الاابطيةة بةني ادلقلِّةد وادلقلبةد، بروايةة مةن  سبق االستدالل على 

 -كتةاب سسةةليم بةةن قةي( اذلةةال)و وىةةي  سوالوا ةح يف حإلةةم هللا وحإلةةم ا سةةالم علةى ادلسةةلمني بعةةد مةا  ةةوت إمةةامهم أو يقتةة  
أن ال يعملةوا عمةال وال ثةد وا حةد  وال يقةدموا يةدا وال  -ل الدم أو حرام الةدم ضاال كان أو مهتداي، مظلوما كان أو ظادلا، حال

ر ةال وال يبةدءوا ب ةب قبةة  أن اتةاروا ألإفسةهم إمامةا عفيفةةا عادلةا ورعةا عارلةةا ابلقعةاء والسةنة، يمةم أمةةرىم وثإلةم بيةنهم و خةة  
 تهم وييب صدقاهتم.للمظلوم من الظامل حقو وثفظ أطرالهم وييب ليئهم ويقيم حجهم ومجع

مث ثتإلمون إليو يف إمامهم ادلقتول ظلما وثاكمون قتلتو إليو ليحإلم بينهم ابحلق  لإن كان إمامهم قت  مظلوما حإلم ألوليائو 
 بدمو، وإن كان قت  ظادلا إظر كيف احلإلم يف ذلك.

م، ويتةابعوه ويطيعةوه. وإن كاإةا اخلةلة إ  هللا ى ا أول ما ينبغي أن يفعلوه  أن اتاروا إماما يمم أمةرىم، إن كاإةا اخلةلة ذلة
قد رضةي ذلةم إمامةا وأمةرىم  صلى هللا عليو والو وسلمعز و   وإ  رسولو لإن هللا قد كفاىم النظر يف ذلك واالختيار، ورسول هللا 

 .و1سبطاعتو واتباعوو
واما أبمر بينهما   عليو السالمومها ما ذكره ا مام  ،وو و االستدالل  ان ا مامة والرايسة اما ابلنصح أو ابالإتخاب واالختيار

وسةةيزا الإلةةالم عةةن ذلةةك وعةةن لقةةو الروايةةة وسةةندىا وعةةن سةةائر  كمةةا يظهةةر مةةن سةةائر الةةرواايت يف  ةةزن الفقيةةو يف زمةةن الغيبةةة.
 و  و2سالرواايت إبذن هللا تعا و

 )حكومة أدلة ارتباطية احلقوق على أدلة والية الفقيه
تباطية احلقوق، ومنها حقوق ادلر م واألمة أو ادلقلبد وادلقلِّد، ان األدلة وقد ظهر مبا معى من األدلة سوما سيزا منهاو على ار 

الدالةةة علةةى واليةةة الفقيةةو، علةةى لةةرض القةةول اةةا، زلإلومةةة اةة ه األدلةةة أي ابألدلةةة الدالةةة علةةى ارتباطيةةة احلقةةوق وتقابلهةةا وان أدلةةة 
دلةا ال يتطةرق إليةو الةدلي   ر من ضوابط احلإلومةة، متطرقةةً االرتباطية حاكمة عليها لإلوهنا انظرة إليها أو لإلوهنا، حسح ضابط آخ

 .و3ساحملإلوم من احليثياتو
 )أثر العهود يف حرمة املخالفة ويف احلكم الوضعيو

ان ىنالك و وىاً مخسة لتحرمي الفقيو دلعاملٍة زلللة ابل ات، وان بعض تلك الو وه كفي  إب بات بطالن تلك ادلعاملةة وسبق  
، وذلك ما يتإلف  بو خام( الو وه وىو سالعهدو بناء على  بوتو مطلقاً أو يف اجلملة بةني الفقيةو ومقلديةو، وقةد أيعاً بعد التحرمي

معةةى اإةةو يسةةتفاد مةةن رواايت عديةةدة  بةةوت حقةةوٍق للنةةاس متعةةددة علةةى العلمةةاء ويسةةتفاد مةةن بععةةها ان ىةة ه احلقةةوق متقابلةةة 
قلديو متحقق ضةمناً أو ك ةرط ارتإلةازي ولةو ابلوضةم التعيّةع لرا ةم مةا معةى، ماابطة، كما اإو قد يقال ابن العهد بني ادلر م وم

                                                             

 .292كتاب سليم بن قي( اذلال)، إ ر اذلادي ة قم  ص  و1س
 و.409الدرس س و2س
 و.413الدرس س و3س
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 .و1سو...والإلالم اآلن يف الإلربى وىي الدلي  على إلزامية العهد
 رأي املشهور وغريهم يف كتاب سليم بن قيس

 تحقيق حال سند كتاب سليم بن قي( لنقول وابهلل االستعاإة بوقد حان اآلن الوقا للولاء ابلوعد 
اإةةو مةةن أىةةم األصةةول الةل رواىةةا الةةة أحاديةة  اىةة  ادل ةهور ان ادل ةهور صةةحة الإلتةةاب سكتةةاب سةليم بةةن قةةي( اذلةةال)و بةة  

ليو خلطةاً  ان ذلك القلي  منهم إذ رأىيف البيا عليهم السالم، وخالف ذلك ال اذ من العلماء لالتزم بإلوإو سلتلقاً، كما خالف 
 بني الصحيح وغله.
سولةي( بةني مجيةم   يف كتةاب سالغيبةةو ينالنعمةادمحم بن إبراىيم ما قالو  صحتو وكوإو يف غاية االعتبار ادل هور نوشلا ير د إ  ا

كتةاب سةليم بةن قةي( اذلةال) أصة  مةن أكةرب كتةح األصةول   خةال  يف أنّ  علةيهم السةالم ن ا  العلم ورواه عن األئمةةال يعة شلّ 
ألن مجيةم مةا ا ةتم  عليةةو ىة ا األصة  إنةا ىةو عةةن  ،مهاوأقةد، علةيهم السةةالم أىة  البيةا  الةل رواىةا أىة  العلةم مةن الةةة حةدي 

وأيب ذر ومن  ةرى رلةراىم شلةن  ةهد  ،وسلمان الفارسي ،وادلقداد، عليو السالم وأمل ادلؤمنني صلى هللا عليو والو وسلم رسول هللا
ل وىةةو مةةن األصةةول الةةل تر ةةم ال ةةيعة إليهةةا ويعةةوّ  ،ومسةةم منهمةةا عليةةو السةةالم وأمةةل ادلةةؤمنني صةةلى هللا عليةةو والةةو وسةةلم رسةةول هللا

 لعالمة اجمللسي واحلر العاملي وغلمها، كما لعلو  ا.كما يظهر ذلك من عبارات ا  .و2سوعليها
 إشارة إىل عدم حجية كتاب ابن الغضائري

 وعمدة من ارأتى وضم الإلتاب ىو ابن الغعائري إذ قال س"والإلتاب موضوع ال مرية ليو، وعلى ذلك عالمات تدّل على ما ذكران.
 .و3س" وأن األئمة  ال ة ع رة، وغل ذلكومنها    بن ايب بإلر وعظ أابه عند ادلوت.منها  ما ذكر أّن دمحم

وذىةةح اآلقةةا بةةزرر الطهةةراين يف ال ريعةةة إ  ان ىةة ا  ري إليةةو،ئولإلةةن  ةةإلك العديةةد مةةن احملققةةني يف إسةةبة كتةةاب ابةةن الغعةةا
بةةن وذىةةح السةةيد اخلةةوئي إ  ان إسةةبة الإلتةةاب ال و4سالإلتةةاب لةةي( لةةو بةة  اإةةو مةةن وضةةم أحةةد ادلخةةالفني احلاقةةدين علةةى الت ةةيم

يف تعةعيف الإلثةل  ةداً مةن  علةى لةرض صةحة النسةبة لةان مسةلإلو، مث اإةو و5سالغعائري غل  بتة سمقدمة معجم ر ةال احلةدي و
أو آخةر شلةا  بسةبحٍ  الطائفةةأعةالم الةرواة و  شلا يععفو ويسلح الو قة عنو؛ لوضوح ان مسلإلو العام ىةو  ةرح أعالم الرواة والطائفة

معةو   ان يةدل علةى إ ةإلال يف اجملةروحني، لاإةو يةدل علةى اإةو بةدلو اجلةرّاحاجلةارح سخلة  يف  و ةوديإل ف مثة  ىة ا ادلةنهن عةن 
 ،و6سار والوسةواس كالقطةاعال ةإلّ اجلةرّاح لقةول  حجيةةً يةرى العقةالء وال  ،سةيء الظةن ابألعةم األغلةح سةوءاً  ةديداً  السليقة  ةإّلار

                                                             

 و.414الدرس س و1س
 .102دمحم بن إبراىيم النعماين، الغيبة، ص و2س
 .63ابن الغعائري، الر ال  ص و3س
 .285ص 4ال ريعة   و4س
  سوأما الإلتةاب ادلنسةوب إ  ابةن الغعةائري لهةو مل يثبةا، ومل يتعةرض لةو العالمةة يف إ ازاتةو، وذكةر طرقةو إ  95ص 1معجم ر ال احلدي     و5س

بصدد بيان الإلتح  قدس سرهالإلتح، ب  إن و ود ى ا الإلتاب يف زمان النجا ي وال يخ أيعا م إلور ليو، لإن النجا ي مل يتعرض لو، مم أإو 
 مامية، حىت أإو ي كر ما مل يره من الإلتح، وإنا مسعو من غله أو رآه يف كتابو، لإليف ال ي كر كتاب  يخو احلسني بن عبيد هللا أو الل صنفها ا

لامجة احلسني بن عبيد هللا وذكر كتبو، ومل ي كر ليها كتاب الر ال، كمةا أإةو حإلةى عةن أاةد بةن احلسةني يف عةدة  قدس سرهابنو أاد وقد تعرض 
 .و ي كر أن لو كتاب الر الموارد، ومل

، كمةةا ان الوحيةةد 100قةةال السةةيد الةةداماد  سوامةةا ابةةن الغعةةائري لمسةةارع إ  اجلةةرح َحةةَرَداً، مبةةادٌر إ  التعةةعيف َ ةةَططًاو الروا ةةح السةةماوية ص و6س
 البهبهاين ذىح إ  عدم االعتماد على تععيفات ابن الغعائري يف الفائدة الثاإية من لوائده.
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 الإلتاب إليو. مغرضاً لو و من الو وه، واألظهر عدم صحة اإتساب ى ا إن مل يإلن
كمةةا ان عمةةةدة مةةةن ارأتى اخللةةةط يف كتابةةةو ىةةو ال ةةةيخ ادلفيةةةد يف تصةةةحيح االعتقةةةاد رداً علةةى ال ةةةيخ الصةةةدوق الةةة ي  سةةةك 
برواايت من كتاب سليم، حية  ارأتى ال ةيخ ادلفيةد ان كتةاب سةليم لةي( مبو ةوق إظةراً لعةدم  يةز الةرواايت الصةحيحة عةن غلىةا 

 .و1سليو
النسةخة قةةد تلةك ة الةل كاإةا بيةد ال ةيخ ادلفيةد ىةي الةةل كةان قةد تسةرب إليهةا الةدس أو اخللةط وان ولإلةن الظةاىر ان النسةخ

ىةي النسةخة الةل وصةلا بيةد ال ةيخ النجا ةي وال ةةيخ ، واهنةا أعةدما أو لنيةا، وان النسةخة ادل ةهورة علةى مةّر األعصةار غلىةا
 ي كما سيزا.الطوسي مث وصلا النسختان إ  يدي احلر العاملي والعالمة اجمللس

واحلاص   ان الظةاىر ان النسةخة الةل أ ةإل  عليهةا ابةن الغعةايري وال ةيخ ادلفيةد ىةي النسةخة ادلعدومةة، إذ ال يو ةد أىةم مةا 
أ إل  بو على الإلتاب، يف النسخة ادلتداولة ادل هورة يف األيةدي، وأ ةهر مةا أ ةإل  بةو عليةو اإةو ذكةر ان األئمةة  ال ةة ع ةر، وال 

يف إسخل الطوسي والنجا ي اللتني وصلتا إ  احلر العةاملي وصةاحح صلده ال و كتاب سليم ادل هور ادلتداول، صلد ل لك أ راً يف  
قةال صةاحح الوسةائ   "والة ي ، وقةد البحار إذ مل ي ر أي منهم إ  و ود دس أو وضم ليو وال إ  و ود ىة ا ا  ةإلال خاصةة

وص  إلينا من إسخو لي( ليو  يء لاسد، وال  يء شلّا استدل بو على الوضم، ولع  ادلوضوع الفاسد غله ول لك مل ي تهر ومل 
 .و2سيص  إلينا"

غالح علماء إعم ثتم  ان ال يخ ادلفيد أ إل  على الإلتاب دلخالفة كثل من مطالبو دلا كان يعتقده كالمياً، لإلن الظاىر ان 
قى يف كالمو ى ا إذ كان يعيش يف بغداد ويف ظهراين اى  العامة تّ إال يعة يرون مطابقتها للقواعد، واحملتم  قريباً ان ال يخ ادلفيد 

 . وهللا العامل.و3سوكان مبتلى ام ب دة
 الطرق العشرة لتوثيق كتاب سليم

ة علةى سةبي  البةدل، أو  النةاق،، ع ةرة طةرق، والظةاىر اهنةا وعلةى أي لةان الطةرق لتو يةق الإلتةاب تتجةاوز، حسةح االسةتقراء
  تفي حبجيتو على كالة ادلباين الر الية كما سيتعحبتعاضدىا ة 
 للكتاب عليهم السالمإمضاء األئمة  -4

والإلةاظم والرضةا، بة  يإلفةي ان عةدداً مةن أعةاظم أصةحاب  و4سان ى ا الإلتاب كان م هوراً يف زمن األئمة  الصةادقالطريق األول: 
، واةاد بةن وىةو مةن أصةحاب ا مجةاع ن رواه ابةن أيب عمةلمةوليهم بعض أصحاب ا مجاع، رووا ى ا الإلتاب، لم عليهم السالم األئمة

                                                             

  سغل أن ى ا الإلتاب غل مو وق بةو، وال يةوز العمة  علةى أكثةره، وقةد حصة  ليةو للةيط وتةدلي(، لينبغةي للمتةدين أن 149االعتقاد  تصحيح و1س
والفاسد، يتنح العم  بإل  ما ليو، وال يعول على مجلتو والتقليد لرواتو وليفزع إ  العلماء ليما تعمنو من االحادي  ليوقفوه على الصحيح منها 

  ادلولق للصوابو.وهللا
 .210ص 20وسائ  ال يعة    و2س
 وقد  ّيعو عند ولاتو عامة علماء أى  العامة، شلا يإل ف عن مراعاتو للتقية. و3س
 أيعًا. عليو السالمورمبا ا مام الباقر  و4س
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، وغةلىم، وكة  مةن و4س، وعبةد الةرزاق بةن مهةام الصةنعاينو3س، وإبةراىيم بةن عمةر اليمةاينو2سوىو غريق اجلحفة، وعثمان بةن عيسةى و1سعيسى
 بن أيب عمل وىو ال ي أمجعا العصابة على اإو ال يروي وال يرس  إال عن  قة..ويإلفي ان ليهم ا و5سذكران أمساءىم  قات

ذلةةة ا الإلتةةاب، إذ يقطةةم عةةادة، ابن كتةةاابً ثتةةوي علةةى أىةةم األسةةةرار  علةةيهم السةةالموو ةةو االسةةتدالل ىةةو إمعةةاء ادلعصةةومني 
ال ةةة وعلةةى كلمةةات كثةةلة ألمةةل ثتةةوي علةةى أإةةواع  ةةىت مةةن اجلةةرح للخلفةةاء الثو التارايةةة الةةل  ةةرت يف صةةدر ا سةةالم، العقائديةةة 
صةلى هللا يف قعااي خطلة  داً من  ؤون ا مامة واخلاللة وغصح السلطة وسلالفة القةوم للإلتةاب وللرسةول  عليو السالمادلؤمنني 

برضةى وقبةةول وإمعةةاء وألحإلةةام ال ةرع وظلمهةةم لفاطمةة الزىةةراء سعليهةةا السةالمو وغةةل ذلةك، أقةةول  يقطةم عةةادة  عليةو والةةو وسةلم
رواه عةةدد مةةن كبةةار أصةةحاام كةةابن أيب عمةةل واةةاد بةةن عيسةةى وعثمةةان بةةن ، بةة  يإلفةةي اإةةو ذلةة ا الإلتةةاب علةةيهم السةةالماألئمةةة 

عرضةةةوه علةةةى األئمةةةة وأقةةةروه وأمعةةةوه، كيةةةف ال وقةةةد ا ةةةتم  علةةةى أغةةةرب ادلطالةةةح يف  ةةةزن ا مامةةةة  واإةةةو ال بةةةد اهنةةةم قةةةدعيسةةى، 
ايب عيةاشو اجملهةول  خاصة مم دعوى ان سةنده ينتهةي إ  ساابن أيبعن مثلو  عليو السالمال يسزلون ا مام ؟ وكيف وأعظمها أ راً 

 أو الععيف أو غل ادلو ق؟
لةزقر بععةها وأإإلةر بععةاً، ومل  عليةو السةالمان الرواة عرضوا سلتلف كتح الرواايت على ا مةام الرضةا ويؤكده   ذلك إوير د 

 شلةةا يةدل علةى إمعةةائهم أو حةىت إإإلةةار بعةض مطالبةو د عنةو وال عةن إمةةام سةابق لةو أو الحةةق، حةىت إ ةارة إ  تعةةعيف الإلتةابرِ يَة
ينإلةروه وال مةم ذلةك مل  علةيهم السةالمان التقيةة ال ةديدة كاإةا تقتعةي رّده، ولإلةنهم ويؤكد ما ذكران ويربىنةو  لو،  عليهم السالم

 .عليهم السالملديهم ، ألال يدل ذلك على صحتو واعتباره  رحوا انقلو وراويو
 لإليف مبا ذكرانه؟ ،ى ا مم اإو يإلفي يف اعتبار الإلتاب رواية ابن أيب عمل لو

 ب لصاحبهكفاية اشتهار إسناد الكتا  -4
إ  صاحبو، ا تهار إسناده إليو، وى ه سلة مستقرة للعقةالء  كتابٍ   اإو يإلفي يف بناء العقالء يف صحة إسنادِ الطريق الثاين: 

مةم ان ال ةهرة ال   ةهرة اإتسةااا لةويف ك  األمم وادلل  والنح ، أال ترى العقةالء يسةندون كتةح ايب علةي بةن سةينا مةثالً إليةو جملةرد 
سلسةةلة يف عةةادة ستنسةةخو، ومل ثقةةق وال ثقةةق العقةةالء ند معةةرو  إذ ادلؤلةةف عةةادة يعطةةي الإلتةةاب إ  مستنسةةٍخ يتنتهةةي إ  سةة
 .وتو يقو ادل هورة حىت الوصول إ  أول اخلط الرابط مم ادلؤلف أساإيد الإلتح

 دعوى تواتر الكتاب -3
ابةن أيب عمةل لإلنةو ينقطةم يف الةراوي مبا ةرة عةن دعوى تةواتر الإلتةاب، لإلةن التةواتر لةو  بةا لاإةو إ  عصةر الطريق الثالث: 

إذ اإو اما واحد وىو اابن بن ايب عياش أو ا نان آخران ومها إبراىيم بن عمر اليمةاين عةن سةليم وقية  أيعةاً علةي بةن  عفةر  ،ليمسُ 
 احلعرمي عن سليم، وعلى أي لال تواتر يف الطبقة األو  وال يف الطبقة الثاإية ظاىراً.

، وىةو مةا ذىةح إليةو بعةض إليةو تركيح ا سناد، باكيح إسناد النجا ةي إ  كتةاب سةليم علةى إسةناد الإلليةعع: الطريق الراب
                                                             

 صرح بو قتو النجا ي والطوسي. و1س
رزاً عن الإلة ب، كمةا حإلةي الإل ةي عةن إصةر بةن الصةباح توبتةو ور وعةو قال الطوسي يف العدة  عملا الطائفة برواايتو أل   كوإو مو وقاً ومتح و2س

 .الوقفعن 
 قال النجا ي  س يخ من أصحابنا،  قةو. و3س
 كان أحد األعالم من علماء ال يعة وقد يظهر ذلك من النجا ي يف ترمجتو دمحم بن أيب بإلر.  و4س
 على حا ة األخل لتتبم أكثر. و5س
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 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين األلاض  ادلعاصرين، كما سيزا إبذن هللا تعا .
ْنِب فَِإنا ااِلْبِتَهاجَ سس  عليو السالم ا مام السجادقال  َك َوااِلبِْتَهاَج ِِبلذا  2ك ف الغمة   س ووبِِه َأْعَظُم ِمْن رُُكوبِهِ  ِإَّيا

 و.108ص


