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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
(146) 

 لكتاب سليم عليو السالمتوثيق اإلمام الصادق  -1
لكتاب سليم )أما شهادة االمام الصادق )عليو السالم(; فقد أوردىا  عليو السالميق اإلمام الصادق توثالطريق الرابع: 

حللدنثنا دللاد  للن : حللدنثنا دمحم  للن إلاعيللب  للن  قيلل ) (، قللال: ىللل( يف إثبللات الر عللة، قللال ٕٓٙالفضللب  للن شللا ان )ت 
: حلدنثنا سللليم  للن قلي, اذلللال ، قللال: ن  للن أع عيلاق، قللالحللدنثنا أاب: حلدنثنا إ للراىيم  للن عملر اليمللا ، قلال: عيسلى، قللال

 .(ٔ)قلت ألمري ادلؤمنني :...، وأعرف قبائلهم
قد  كرت ىذا احلديث عنلد ملوالأ أع عبلد هللا )عليلو السلالم(، فبكلى، : مث قال داد  ن عيسى:  ن إلاعيب دمحمقال 
 للللن احلسلللني)عليهم السللللالم(، علللن أ يللللو احلسلللني  للللن صللللدق سلللليم، فقللللد روي   ىلللذا احلللللديث أع علللن أ يللللو عللللي : وقلللال

 .(لعت ىذا احلديث من أمري ادلؤمنني )عليو السالم(، حني سألو سليم  ن قي,: علي)عليهما السالم(، قال
، ودلاد وصللاائهاالطائفة  مشاىري ثقاة، ودمحم  ن إلاعيب  ن  قي  من وأ الئها الطائفة أعاظمالفضب  ن شا ان من و 

 .يق اجلافة ثقة من أصااب اإلمجاعر  ن عيسى غ

                                                             

ْعُت َعِلّياً )َعَلْيِو السناَلُم( يَلُقوُل: ونص الرواية  تمامها:  (ٔ) ، َقاَل: لَِ ّنِ »َعْن ُسَلْيِم ْ ِن قَلْيٍ, اذلِْاَلِ ِّ ُ َعلَ  َملا نَلَقلَلْت َعلَلى َرُسلوِل ا ّن ْيلِو َو آلِلِو( آيَلة  )َصللنى ا
، َفَأْكتُلبُلَها ِبَطِّي، َوَعلنَمِِن ََتِْويَلَها َوتَلْفِسريََىا، َ ِ  َأْن يُلَعلَِّمِِن  ِمَن اْلُقْرآِن ِإالن أَقْلَرأَنِيَها َوَأْماَلَىا َعَلين ّن َوََنِسَخَها َوَمْنُسوَخَها، َوُُمَْكَمَها َوُمَتَشاِِبََها، َوَدَعا ا

ُتُو ُمْذ َدَعا ِ ، َوَما تَلرَ فَلْهَمَها  ، َوالَ ِعْلماً َأْماَلُه َعَلين َفَكتَلبلْ ِّن ُ ِملْن َحلاَلٍل َوالَ َحلرَاٍم، َوالَ َأْملٍر َوالَ َوِحْفَظَها، َفَما َنِسيُت آَيًة ِمْن ِكَتاِب ا ّن َك َشلْيًاً َعلنَملُو ا
َ ِ   نَلْهٍي، َكاَن َأْو َيُكوُن ِمْن َطاَعٍة َأْو َمْعِصَيةٍ  ّن  َأْن دَيََْأَ قَلْل ي ِعْلماً ِإالن َعلنَمِنيِو َوَحِفْظُتُو، فَلَلْم أَْنَ, ِمْنوُ َحْرفاً َواِحداً. مُثن َوَضَ  َيَدُه َعَلى َصْدِرأ، َوَدَعا ا

، أَ ََتَونْفَت َعَلين النِّْسَياَن ِفيَما  َلْعُد؟ فَلَقلاَل: َلْسلُت َأََتَلونُف َعَلْيلَ  َوفَلْهماً َوِحْكَمًة َونُوراً، فَلَلْم أَْنَ, َشْيًاً َوََلْ يَلُفْتِِن َشْيء  ََلْ َأْكتُلْبُو. فلَ  ِّن ُقْلُت: ََي َرُسوَل ا
  َلْعِدَك.ِنْسَياَنً َوالَ َ ْهاًل، َوَقْد َأْخبَلَرِ  َرعِّ أَننُو اْسَتَجاَب ِ  ِفيَ  َويف ُشرََكاِئَ  النِذيَن َيُكونُوَن ِمْن 

ُ ِ نَلْفِسِو َوِع، فَلَقاَل: أَ فَلقُ  ّن ، َو َمْن ُشرََكاِئي ِمْن  َلْعِدأ؟ َقاَل: اَلنِذيَن قَلَرنَلُهُم ا ِّن َ َوَأِطيُعوا الرنُسوَل َوأُوِ  اأْلَْمِر ِمْنُكْم اأْلَِئمنَة.ْلُت: ََي َرُسوَل ا ّّه  ِطيُعوا ا
، َوَمْن ُىْم؟ فَلَقا ِّن ُىْم َمَ  اْلُقْرآِن َواْلُقْرآُن َمَعُهلْم، َل: َاأْلَْوِصَياءُ ِمِنِّ ِإََل َأْن َيرُِدوا َعَلين احلَْْوَض، ُكلُُّهْم َىاٍد ُمْهَتٍد، الَ َيُضرُُّىْم َمْن َخَذذَلُْم، فَلُقْلُت: ََي َرُسوَل ا

 َوِِبِْم يُْدَفُ  َعنلُْهْم، َوِِبِْم ُيْسَتَجاُب ُدَعاُؤُىْم. الَ يُلَفارِقُلُهْم َوالَ يُلَفارُِقوَنُو، ِِبِْم تُلْنَصُر أُمنِِت، َوِِبِْم دُيَْطُروَن،
ِهْم ِ . فَلَقاَل ِ : ِاْ ِِن َىَذا، َوَوَضَ  َيَدُه َعَلى َرْأِس احلََْسِن، مُثن اْ ِِن  ، لَِّ ِّن ، مُثن اْ ن  َلُو فَلُقْلُت: ََي َرُسوَل ا َسنْيِ يُلَقاُل َلُو: َعِليٌّ  َىَذا، َوَوَضَ  َيَدُه َعَلى َرْأِس احلُْ

 َوَسُيوَلُد يف َحَياِتَ  َفَأْقرِْئُو ِمِنِّ السناَلَم، مُثن َتْكِمَلُة اثْلَِنْ َعَشَر ِمْن ُوْلِد ُُمَمنٍد.
ِّن  ِهْم، َفَسمناُىْم ِ  َرُ الً َرُ لاًل، فِليِهْم َوا َمْهلِدأُّ أُمنلِة ُُمَمنلٍد النلِذأ دَيْلََأُ اأْلَْرَض ِقْسلطاً َوَعلْداًل، َكَملا  -ِىلاَلٍل ََي َأَخلا  َلِِن  -فَلُقْلُت َلُو: ِبَِِع أَْنَت َو أُمِّي لَِّ

ِّن ِإّ ِ أَلَْعِرُف َمْن يُلَباِيُعُو  َلنْيَ الرُّْكِن َواْلَمَقاِم، َوَأْعِرُف َأْلَاَءىُ  الربىلان يف ) (.َو ََكلَر احْلَلِديَث ِ َتَماِملوِ «. ْم َوَأْلَاَء آاَبِئِهلْم َوقَلبَلائِِلِهمْ ُمِلًَْت َ ْوراً َوظُْلمًا، َوا
 .(ٗٔٔص ٕتفسري القرآن ج
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ىللذا ادلنقللول فسلند مباشللرة  عليللو السلالموأنلت تللري ابن دمحم  لن إلاعيللب روي علن دّللاد  للن عيسلى عللن اإلملام الصللادق 
، مللن  هللة ادلقطلل  األول الللذأ ورد فيللو روايللة دللاد عللن إ للراىيم عللن أابن عللن سللليمسللند وإن شللك  يف  ،حجللة دون شلل 
 .و ود أابن

ذلللذه الروايللة خاصللة )ادلو للودة يف كتللاب سللليم  عليللو السللالم ن ىللذه الروايللة توثيللق اإلمللام الصللادقان الظللاىر مللال يقااال: 
وىللي الللِت وردت وادلبللدوه  للل)قال: قلللت لعلللي عليللو السللالم: َي أمللري ادلللؤمنني...( وادلنتهيللة  للل)وأعرف ألللاء اجلميلل  وقبللائلهم( 

 احلديث العاشر من كتاب سليم. عنوان 
، انو ال تو د رواية عن سليم إال وىي منتهية إَل كتا و أأ انو َل يلرِو شليًاً إال ملا  لاء نالقرائالظاىر، حبسب إذ يقال: 

يف كتا و أأ انو احنصر كلب نقلٍب عنلو يف النقلب علن كتا لو، وعليلو: فلان اللراوأ وىلو دلاد  لن عيسلى عنلدما روي ىلذه الروايلة 
علن كتا لو، وملن ا لال علادة ان يكلون يف الكتلاب )وىلي احللديث العاشلر ملن أحاديلث كتلاب سلليم( علن سلليم ف  لا رواىلا 
عليلو  لدون ان يلفلت اإلملام علن الكتلاب   روايتهلادّس أو حتريف أو احنراف، مث ينقب أحد األ الء روايلة عنلو وإن َل يصلر  

ال إُميطلاً ابنلو ال تو لد روايلة علن سلليم، ومنهلا الروايلة العاشلرة،  عليو السالمدلا كان اإلمام  إَل  ل ،  عبارة أخري: السالم
علن اإلشلارة لللدس فيلو إ ا كلان  عنلد سلؤالو علن احلد رواَيتلو، نقلت علن كتا لو، فانلو يسلتايب علادة ان يسلكت اإلملاموقد 

إضللافة  عليللو السللالم : مللادام قللد روي دللاد روايللة ال تو للد إال يف كتللاب سللليم فللان علللى اإلمللاماثلثللة عبللارة  ،مدسوسللاً فيللو
اللدس والتاريلف، فهلذا إمضلاء خلاص  لكنو فيلوروايتو ىذه لتصايح الرواية  ذاهتا، التنبيو على ان كتاب سليم وإن صات 

 ِبذه الرواية اخلاصة، والطريق األول إمضاء عام.
للاو: انللو لللو فللرض ان كافللة مللا يُللويوّضلل مسللألة أيللة ب علللى روي عللن مر لل  احنصللر يف رسللالة عمليللة واحللدة لللو، وانللو َل  ُِ

مسلألة  وا لو عللى مىت سألو سلائب علن ، فانو ال  د ان ينبو عليو  طريق آخر، ف  ا علم ان يف )الرسالة العملية( دساً وحتريفاً 
 لب عليلو التنبيلو إَل ان غريىلا  لا أكلّد صلاة  لل  اجللواب )ادلو لود حصلراً يف الرسلالة( و من مسائب تل  الرسلالة فانلو إ ا 
، وال يصلللح للللو تملللد عليلللووال تع ان تسلللأل علللن كلللب مسلللألة وردت فيلللو  لللدّ ، وانلللو حبقلللو وُ ابطلُللل ىلللو مو لللود يف الرسلللالة  لللتل   
 السكوت حينًٍذ أ داً، فتد ر.

)وإن  (ٔ)ابن ا ن أع عياقأسّلمنا وتنقلنا، لكن الظاىر ان كب ما روأ عن سليم فهو اما مروأ عن كتا و أو مروأ عن 
أو ذلللذه الروايللة )ادلرويللة عللن أابن( إمضللاء امللا لكتللاب سلللليم  عليللو السلللالمفللرض انللو َل يكللن مللروَيً يف كتا للو( فتأييللد اإلمللام 

 ابن. فتأمب وتد ر وهللا العاَل.ابن فيصح سند رواية الكليِن إَل سليم الذأ انتهى ِبألرواَيت 
 تركيب سند الكليين على سند النجاشي -5

ان  تركيب اإلسناد، و ل   رتكب إسناد الكليِن إَل كتاب سليم عللى كتلاب النجاشلي إَل سلليم، أأالطريق اخلامس: 
                                                             

 .وإن فرض خروج  عض الرواَيت، فهو َندر ال خيب ابدلّدعى (ٔ)
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 لدياًل علن  (ِن )ادلعترب لكونو عن عللي  لن إ لراىيم علن إ لراىيم  لن ىاشلم علن دلاد  لن عيسلىر سند الكليدرتكيب صنقوم  
 يللب سللند النجاشلي )ادلعتللرب ألنللو عللن ، فنركبّلو علللى سللند النجاشللي غلري ادلعتللرب )الشللتمالو علللى الصلرييف ا للن لينللة( (ٔ)صلدر

وسلليم، أأ ملن دون ان  إ لراىيم اليملا   نيسطة وامن دون داد  ن عيسى عن إ راىيم  ن عمر اليما  عن سليم مباشرة )
فيكلون  يلب  ابن  لن أع عيلاق علن سلليم(أعملر  لن أ ينلة علن  وملن دون ان يتوسل سلليم   ينو و نيابن  ن عياق أ يتوس 

ابن  للن عيللاق عللن أيف آخللره علللى )أأ سللند الكليللِن(  للدياًل عللن  يللب سللند الكليللِن غللري ادلعتللرب الشللتمالو  سللند النجاشللي
 .سليم

صللدر السللند ملن الكليللِن و يلللو مللن النجاشلي وامللا )دّللاد  للن عيسلى( فهللو الوسلل  ادلشللرتك يف كللال اَّن أنخللذ واحلاصلب: 
 السندين.

وتركيلب السللند يف ادلقلام ىللو  لا اكتشللفو الشللي  اللداورأ ل حفظلو هللا ل قللال يف كتا لو )أصللول عللم الر للال( )ويف ادلقللام 
ح الطريق  واسطة رواية دّاد  ن عيسلى، علن إ لراىيم  لن عملر اليملا ، علن سلليم  لن ديكننا إ راء ىذا األمر، و ل   تصاي

قي,، وىو طريق صلايح  كلره النجاشلي، نعلم صلدر ىلذا الطريلق ضلعيف ابلصلرييف، وحيلث أّن صلدر طريلق الكليلِن اللذأ 
ر سللند النجاشللي ادلشللتمب ينتهللي إَل دّللاد صللايح، و يلللو الللذأ ينتهللي إَل أابن ضللعيف ِبابن، فاينًللٍذ نرفلل  اليللد عللن صللد

على الصرييف، ونض  مكانو صدر سند الكليِن إَل دّاد، ونبقي  يب سند النجاشي ادلنتهي إَل إ راىيم  ن عملر عللى حاللو 
 فيصح السند.

و عبلارة أخلري: أّن موضل  االشلرتاك  للني السلندين ىلو دّلاد  لن عيسللى فنأخلذ ملا قبلب دّلاد مللن سلند الكليلِن، وملا  عللد 
سند النجاشي فيرتكب من  ل  سند صايح، ىذا م  مالحظة أّن لصلاحب الوسلائب طريلق لكلّب ملن النسلختني دّاد من 

ويروأ كتاب سليم  كلال الطلريقني وَل يلذكر أّن  ينهملا اختالفلاً،  لب ديكلن ىلذه ادلالحظلة يف روايلة الشلي  ردلو هللا للكتلاب 
روأ مجيلل  رواَيت الكليللِن، وعلللى ضللوء ىللذا ادلبلل  يصللح   طللريقني،  طريقللو الللذأ  كللره صللاحب الوسللائب و طريقللو الللذأ يلل

 الوسائب.كتاب سليم ويرتف  اإلشكال، وديكن االعتماد عليو وتتم دعوي صاحب 
 .(ٕ)وذلذا ادلب  فوائد مجّة يف تصايح كثري من األسناد، وستأيت  عض تطبيقاتو على  عض ادلوارد(

 ىنا أمور:أقول: 
 تفصيل سندي الكليين والنجاشي

 ّول: ان تفصيب السند ىو ىكذا:األ

                                                             

 الواق ، يف وس  السند، كما سيأيت، فهو صدر نس ي. (ٔ)
عجب هللا النظرية والتطبيق، الناشر: مؤسسة فرىنكي صاحب األمر دمحم علي صاحل ادلعلم / تقريرات الشي  مسلم الداورأ، أصول علم الر ال  ني  (ٕ)

 .ٕٜٗ-ٜٔٗ: صتعاَل فر و الشريف
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وعثملان  لن  (ٕ)دلاد  لن عيسلى        (ٔ)إ لراىيم  لن ىاشلمعلن  عن عللي  لن إ لراىيم      الكليِن يف الكايف        -ٔ
 عن سليم  ن قي,.      (٘)عن أابن ا ن أع عياق      (ٗ)عن إ راىيم  ن عمر اليما        (ٖ)عيسى
دمحم  للن عللن       (ٙ)النجاشلي والطوسللي يف ر اذلمللا: ا لن أع اجليللد القمللي )علللي  لن أدللد  للن دمحم  لن أع اجليللد -ٕ

ي لللللللللمد  للللن عللللللللللُمن لللللللع      (ٛ)يلللللللقملللا يلويو الللللللي  للللن ملللللللللدمحم  للللن علعللللن        صدوقلللللللي  اللشلللل (ٚ)احلسلللن  للللن الوليللللد
 ،سلليم  لن قلي,علن إ راىيم  لن عملر اليملا        عن عيسى وعثمان  ن عيسى        اد  ن دّ عن         (ٜ)صرييفلللال
 وىب يضر ابلسند أم ال؟ ابن وعدمو(أ)من حيث توس   عن مفاد اختالف ىذين الطريقنيالباث وسيأيت  ،قي,

 صوراتن لرتكيب اإلسناد
احتاد أحلد اللرواة يف وسل  السلسللتني )وىلو الثا : انو ديكن تركيب اإلسناد يف صورتني: األوَل ما  كره ىهنا من صورة 

 إب ن هللا تعلاَل دّاد  ن عيسى يف ادلقام( الثانية: صورة احتاد نسخِت الكتاب الواصلتني إلينا  طريقني عرب سندين.. وسليأيت
       وللباث تتمة إب ن هللا تعاَل.

 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين
طَاِلٍب ِللدُّنْاَيا ََلْ يُْدرِْكَها َوُمْدِرٍك ذَلَا َقْد فَارَقَاَها َفاَل َيْشَغَلنََّك َطَلبُاَها َعْن َكْم ِمْن )): عليو السالم اإلمام الصادققال 

نْاَيا َقْد َصَرَعْتُو َواْشتَاَغَل ِبَا  َها َعْن َطلَ َعَمِلَك َواْلَتِمْسَها ِمْن ُمْعِطيَها َوَماِلِكَها، َفَكْم ِمْن َحرِيٍص َعَلى الدُّ ِب َأْدَرَك ِمناْ

                                                             

وتبلل  رواَيتلو يف  ،روايلة ٖٖٛٛ وىو أ ّب من ان يوثق، ويكفلي انلو روي عنلو ا نلو عللي  لن إ لراىيم الكثلري  لداً ملن اللرواَيت وروي عنلو يف الكلايف (ٔ)
 وادعى ا ن طاووس اإلمجاع على واثقتو. ،سري القميوقد روي عنو يف كامب القَيرات وتف ،رواية ٗٔٗٙالكتب األر عة 

دلاد  لن عيسلى وثقلو النجاشلي والطوسلي وروي الكشلي يف مدحلو رواَيت قلال النجاشلي )أ لو دمحم اجلهلِن ملوَل، وقيلب: علرع، أصللو الكوفلة  و   (ٕ)
  السالم، ومات يف حياة أع  عفر الثا  عليو ا عليهما السالم عشرين حديثا وأىب احلسن والرض سكن البصرة. وقيب إنو روي عن أع عبد هللا عليو 

(  وىو ٕٗٔالسالم، وَل حيفظ عنو رواية عن الرضا عليو السالم وال عن أع  عفر عليو السالم، وكان ثقة يف حديثو صدوقا( )ر ال النجاشي: ص
 من أصااب اإلمجاع.

أل لب كونلو موثوقلاً ومتالرعاً علن الكلذب(، وقلد علاد علن الوقلف كملا حكلاه الكشلي  ثقة كما صر   و الطوسي يف العدة )عملت الطائفة  رواَيتلو (ٖ)
 عن نصر  ن الصبا .

 م(.يكفي تصريح النجاشي  توثيقو قال )إ راىيم  ن عمر اليما  الصنعا  شي  من أصاا نا ثقة روي عن أع  عفر وأع عبد هللا عليهما السال (ٗ)
 سيأيت.ضّعفوه، لكن الظاىر واثقتو كما  (٘)
 وىو من مشاي  النجاشي والطوسي. (ٙ)
 وىو الثقة اجلليب دون ريب. (ٚ)
 وقد أكثر الصدوق من الرتضي عليو وفصلنا و و واثقتو يف درس سا ق*. (ٛ)

 ( من ادلكاسب.ٖ٘* الدرس )
 وىو ا و لينة الذأ أهتم ابلغلو وسيأيت الكالم حولو. (ٜ)
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 (.٘٘ٗص ٕالكايف: ج) ((آِخَرتِِو َحَّتَّ َفيِنَ ُعُمُرُه َوَأْدرََكُو َأَجُلوُ 


