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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 ظيماحلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على حممد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني وال حول وال قوة إال باهلل العلي الع

المااامب  را حاان النااوغ  اا  ا ااامخ اااة ا كاااا ااح اااها  االمااامب حااحااا حمااارا او ال ص ركر ااا صااور عاان اا كاااا الماا ا س امل اااالة ال ا يااة 
اتااا اىل حات اع مماا حوهاما  –حب ب تصنيفنا  –سبع طوائف  أهناوبينا ا مل يمكرها الشيخ و  ه  أارىطوائف روايات  إىلمث وصلنا ااملااحي

   .و اتحدث بعض احلديث عنهاا نا كما قلنا  ناتخب بعض الطوائف ا ولمنحن الوقت للبحث فيها 
الطائفاااة  إىلووصااالنا  ا   األصااا راملااااال ال اااباب  ):  ) علياااه ال ااا ا  رواياااة حعاتااا ة وهاااي قولاااه   ااااركر  س الطائفاااة الرابعاااة حااان الروايااااتو 

فيقاول لاه  الشايباي ياو   ) علياه ال ا ا   حيث ي ال ) عليه ال  ا  الصادق  اإلحااالماس الشريف عن عن ال ادسة حيث ركر ا رواية 
: فاا  تفعلااوا ا فاااا املداعبااة حاان ح اان اخلااا وا اا  لاتاادا   ااا  ) عليااه ال اا ا  كيااف حداعبااة بعباامم بعبااا ص قلاات : قلياا  ا قااال  ): 

 ا   أاي ال رور على 
 الكافي في( الِعدة) بـ المراد

بينااا اا و   عاان ا ااد باان حممااد باان االااد ال قااي ا  أصااحابناحاان  دة  ) ع اا حيااث باادأ الملياا  ساانده بااافيهااا ا ووقفنااا عنااد البحااث ال ااند  
الع حااة احللااي بعااد حااوا  إا جمهولااة . و ا دة   ) الع اا ااجمهولااة اعاتمااادا علااى  الماااس لم اا  حاان رواياااتا بااااعلينااا نااوا العاحااة طع أهاا بعااض 
 !! ف  حجية لدعواهوهو فاص  زح  كب  حنها شرل املراد  هو الم  عاا 044

 :وقد اجبنا عن ذلك بوجهين 
س كافاة الرواياات الاد صاد رها المليا  باا )  جمموعاة حان الارواة احادهم ُهام دةالعا أاحا ركاره صااحب املعاامل حب اب هقيقاه حان  : األول
  الشايخ وقاد اسااتفاد رلا  صااحب املعاامل حان كا ا  فاا  إشمالالقمي العطار وهو ثقة جلي  ب   األشعر حممد بن بن حىي  العدة   هو

كماا فصا  رلا  س حناتقاى ا  1س بقياة المااس جماراه س اول رواياة لاه فانا الظااهر ا اه جارى حناه األولبا  س احلاديث  الملي  س بداية الماس
  األول.فراجع ا هما هو الوجه  2اجلماا

 العدة  المراد من الوجه الثاني : تصريح الكليني بتفصيل
اتاااب العاتااا فااي كف علااى ح ااب املاارو  عنااه لماان باتفصااي  أيباااالعاادة  املااراد حاان  أوضاا هااو اا الشاايخ الملياا  س حواقااع حاان الماااس قااد 

روى عان ) ا اد بان حمماد بان االاد ال قاي   بواساطة العادة فاحاد هامه العادة هاو الاراو  ال قاة  إرافامكر ا اه  أك ارحادد العادة باتحدياد  ح  ا 
دة  قا  النجاشاي عان المليا  : ) كلماا كااا س كاتاا  : عاكماا  ا وعلي بن حممد بن عبد اهلل بان اريناه و... 3القمي إبراهيماجللي  علي بن 

 حن اصحابنا عن ا د بن حممد بن عي ى فهم حممد بن حىي وعلي بن حوسى ... 
  لاألصو الوجه الثالث : ذكر المشايخ والطرق تبركي لشهرة 

أا العادة ال حاتااا  : إاالوجه ال الث لاتوثيا الروايات الد ورد فيها حصطل  ) العدة   فهو وجه لطيف وصاحي  ركاره الابعض وهاو  واحا
املشاهورة واملعروفاة  األصاولوطارق الشايخ املامكورة عان طاريقهم اىل ا  0فااا كا  فارد حنهاا هاو حان حشاايخ الشايخ المليا ؛  أصا  اي ال عنه

 األصاولحاال هامه اا ؛ ورل   هي ت كية  و  هم وحممد بن عي ى وسعد بن عبد اهلل االشعر  واالدحي وامل لمة كماتاب البا طي وال قي

                                                           

 ىي العطار عن ... قال س اول حديث س الماس ) حدثنا عدة حن اصحابنا حنهم حممد بن ح - 1
 33ص 1ا 11 الفائدة:  اجلماا حلاتقى كاتاب  - 2
 رفوق اا ت طرواية ووثاقاته وج لاته    0394حوا  مخ ة االف ) وهو حن حشايخ الملي  وروى عنه   - 3
 وهم حوا  ث ثوا شيخاا يرو  عنهم روايات الماس وهم حشايخ اجازته اىل الماتب املعروفة - 0
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 سل لة للنق  عنه  إىلال حناتاا  فن ناوشهرته  اىل حؤلفه   باتهضرورة س زحا نا حن حيث  9ب الماسحال كاتاس وقاتها هو كا
 .والد اعاتمد عليها الشيخ الملي  بصورة حباشرة  واألصولورل  لشهرة تل  الماتب ؛ ركر الطرق واملشايخ هو للات ك فقط  : إذن

وركار للاتا ك سل الة سانده  – األصاولتل   إحدى  قلها الملي  عنالرواية  همه أاوهما الوجه هو وجه ظريف ولمن بشرط اا ي بت 
 وعليه هو وجه س اجلملة ولمنه واسع ا هما هو الوجه ال الث ا   -اىل رل  االص  

 اةتوثقان الرو  في الكليني ميزتانالوجه الرابع : 
 : وبإيجازوفي الوجه الرابع نقول 

 تني : لي ت حبجة فاا الملي  ورواياته س الماس رات حيا ال قاة  ا ه حىت لو قلنا باا حراسي 
ا درجاات البابط والاتحارز والوثاقاة  أعلاىبا  هاو س ا    ضاابط حان الدرجاة املاتوساطةداا الشيخ الملي  لاي  باراو عاا:  األولىالميزة 
تفيااد االطماناااا النااوعي حاان ح اا  النجاشااي   وهاامه العبااارة  وأثباااتهمجااال س احلااديث أوثااا الر يقااول فيااه الشاايخ النجاشااي ) كاااا  ويمفااي اا

حاتفياده  وعااا س  باقا ولي ات  بقول حطلا تدل على الاتوثيا واالضبطية ا وهي عبارة ة ال ند واا مل  عرف حن هم لباتوثيقات الملي  ل ل
حناه س امل اا يد حان الدرجاة  أقاوىفااا الظان الناوعي احلاصا  حان جهاة الشايخ المليا   6حن رل  الم  حصا  لناا حان اا  ال قاة حن الاتوثيا
   وأجبنا عما قد يورد عليه   حجية حراسي  ال قاة  )وقد فصلنا رل  س  )) .املاتوسطة 

الشاخ   ا وإك اار علايهمحن الرواية عن العدة س حوارد ك  ة جدا حىت ا ه بىن المااس  أك رقد  وهي اا الشيخ الملي  الميزة الثانية :
  .الرواية عن شخ  او جهة دلي  على الاتوثيا هلا واعاتماده عليها  - فميف بشيخ ال قات – ال قة

 قالت العقلية تمن المس مضمونهاو  لألصولالوجه الخامس : الرواية مطابقة 
 الوجه الخامس فنقول فيه :  وأما
 :   ألمرينرواية من حيث المضمون ووثاقة الخبر مطابقة ان ال
 .  4األارىحبموهنا يطابا الم   حن الروايات و واعد العاحة والق حطابقاتها لألصولهو  : األول األمر
فطار  وحاان  أحارركار س الرواياة هاو  با  حااا وهاما بنف اه يمفيا  حجااة س املقااا ا حباموهنا حان امل ااتق ت العقلياة  إا الثـاني : األمـر
 ا  الفطريات 
املهملاني فيهاا فااا الوجاه اخااح  كااف س املقااا ل عاتمااد  8سل الة ال اند لوجاود أحادهمه الرواية حىت لو مل   اتطع توثيا  إا :وعليه

   . عليها وعلى حجياتها
 ( :   األصغرتمة البحث في فقه رواية ) المزاح السباب ت

 ونذكر كتتمة للبحث لروايتنا عدة نقاط : 
 الظاهر تشخي  االحاا للص رى ال إارتاغ حصطل  جديد

ولاي  س حقااا الاتعباد ا هاو س حقااا تشاخي  صا رى حان صا ريات كا ى ال اباب  ل ا ا  ) علياه ا اإلحاااالظاهر اا  : األولىالنقطة 

                                                           

 والوسائ  والبحار والمريعة ... اخل - 9
 أ  اابار ال قة بوثاقة ف ا - 6
 تواتراا امجالياا لمنه حباجة اىل تاتبع حاتواتر ح اتفيض ا ب  لعله احبموهن و  - 4
كمااا فصا  س حملااه علاى اا ال لااو اليارتبط  بوثاقااة اللهجاة و حبااموا   ابااو نيناة وهااو حعاروف بااال لو إال اا الاتهماة لي اات س حملهاا والظاااهر ا اه ي عاان حمماد باان علاي وهااما حشارتكفالرواياة عاان ال قا  - 8

عان صااب بان عقباة وهاما لعلاه ال توثياا لاه عان ياو    ا كماا قاال النجاشاي  وثااوهو يرو  عن حىي بن س ا وهاما حهما   عان ياو   بان يعقاوب وهاو ح ا رواياتنا بعيد عن ال لو ب  اجنيب عنه املرة
 حهم  ولمن له روايات س الاتهميب والماس والفقيه الشيباي وحاله كمل 
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 له احاتماالا :    األص راملاال هو ال باب )  ) عليه ال  ا  اإلحاافاا قول  ؛  3باارتاغ حصطل  جديد
احاد حصااديا ال اباب  إىل اإلرشاادقااا س ح ) علياه ال ا ا   ا واإلحااهو حفهوا عرس  واألك  األص رال باب  إا : األولاالحتمال 

 .وهو امل اتظهر س املقاا ا  األص ر
 ا فاااألحرلااي  ب ااباب  با ااه النااا ا املاااال حااىت لااو تصااوره واا ياتعبااد ا طصااطل  جديااد  ) عليااه ال اا ا   اإلحاااا إا االحتمــال الثــاني :

 اية يبني لنا حقيقة خمرتعة شارع ) عليه ال  ا   اإلحاا إا : أ ا لي  كمل  
هاو عادا ااارتاغ اصاط ل جدياد س املفااهيم  األصا ار ا وكامل  اا ف ال ا ة  األصا االحاتمال ال اي هاو اا ف  إاولمن  قول : 

 .   األص العرفية واملاال حفهوا عرس ك ائر املفاهيم واثبات االارتاغ حاتاا اىل دلي  ا هما حن جهة 
وحان رتاغ حعاىن جدياد حوارد قد تصرفوا فيها باااحن النادر  اا جند ) عليهم ال  ا  حني حن جهة ال  ة فا ه عند تاتبع س ة املعصو  وأحا

وااصااة علااى ح اال  صاااحب ا همااما حااوارد  ااادرة  فااناواا كا اات حقيقااة شاارعية  فنهناااكمااا هااو احلااال س الصاا ة ا فيااه  القلياا  تفصاايلهم
د ياة علاى حعناهاا الل او  وا اه ال حقيقاة لشارعية فيهاا ا ففاي أ  حاورد  قي احياث رأوا حاىت ح ا  ) الشاهادة   باق وآااريناجلواهر وال ايد الوالاد 

 ها واال فاملعىن العرس هو املرجعبالشارغ وشرط ف
هاما حان جهاة ا هو س حقاا هديد حصاداق عارس ملفهاوا عارس ال  ا   ) عليه ال  ا  اإلحاا إااا امل اتظهر س رواياتنا هو : واملاتحص  

. 
 فه االمام فالمدار  على التعريف اال...لموضوع الوارد في الروايات اال لو عر  المدار على مفهوم ا

ف املادار سايموا علاى املعاراف بالم ار  او علاى املعارا ولمان ها  ا هاو س حقااا الاتعرياف  ) علياه ال ا ا   اإلحااا إا : ومن جهـة ثانيـة 
 ص  بالفات 

 ف ف بالفات  ال حول املعرا املعر   علىدالة وقلنا اا املدار هو الع اشر ا هلا عند حبث تعريف ركر ا سابقا قاعدة عاحة
لاو  الوارد س الروايات فن اه كما س ال ناءا املدار كما ركر ا البد اا يموا س اللفظ الوارد س الروايات فيجع  ح ك احلمم بناءا عليها ارا  
فهاو حاراا واا مل يمان ترجيعاا حطرباا س رلا  صادق علياه  وك  حاا ال ناء العرسفاملدار هو على ا  املطرب با ه الرتجيع س الل ة و  ها فرا عُ 

  .الصوت ا وكمل  حا كاا ترجيعا حطربا ومل يصدق عليه ا ه  ناء فهو جائا وح ل حن همه اجلهة
 ف ااه  ه ال اا ا  ) علياااإلحاااا إال لااو كاااا الاتعريااف واردا س كاا ا  :ونقــول  مــن ذلــك ا ن ني لكــن نســتثو ,وكــل ذلــك علــى القاعــدة 

وحعاااه سااايموا ا وبدقاااة وحاهياهتاااا واملباااني حلااادودها  األشاااياءا ئو العاااارف حبقااااهااا ) علياااه ال ااا ا   اإلحاااااار سااايموا علاااى الاتعرياااف دار فاملااا
  وا األصا حمة س الاتعرياف والام  هاو اا ف ى ح ااقد بىن علا ) عليه ال  ا  اإلحاا إا أحرز اإال لو ا االعاتماد على الاتعريف واملدار عليه 

اجلاااارل ا هاااو املااااال  األصااا ركاااوا املاااراد حااان املااااال بال اااباب   حاااناال صاااراف كماااا اسااااتظهر اه س املقااااا  ىباااىن علااا ) علياااه ال ااا ا  اإلحااااا إا
   ...                                                  صلة حديث ولل طناسبات احلمم واملوضوغ وبروايات الطائفة ال ابعة كما سبا
  الطاهرين واله محمد على اهلل وصلى
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