
 (762)ه4444/ صفر  2الثالاثء  ......................................................................عاطاة(..املكاسب )البيع: امل

1 

 

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

 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(449) 

 الطريق السادس: واثقة أابن بن أيب عياش
عبببار ابباب سببليم سبن قبي ، وايبا الطريبف السبايس أهببو نوأيبف أابن اسبن أت عيباش الب ي ننبهبي إليببه سببك  ووبومخ ةسبة ال

ألوببع عببدم أبببوت ونقببة أابن لديببه،  غالبب) قوقيببع مجيبب ك اسببل اببباب سببليم سببن قببي  والبب ي ضببعاب سعبب  الروبباليني ال ببباب  
لبدى الروباأ أو الفكيبه أامبر يبن  وأيكه أ يبب لبو  ا ول ن هناك ووومخ عديدة نفيد ونقبه ون في دتايية إحدى الطرق اآلنية لب

 اسببةاع واحد ينها يف حد ذانه، يف إيبراث االطمننبان النبوعي أو الي صبي سصب ة   طريف، سع ي في نعاضدها حىت لو مل يبما 
 ال باب إىل سليم، والووومخ هي:

 وجوه توثيق أابن بن عياش
 توثيق علماء العامة لو -4

شبببهة نيببياعه لببديهم أو  :وهببيلببه، يببن أهببم علمببام العايببة لببه، يبب  يعلوييببة وهببة وببرح وببارحهم  نوأيببف مجبب الوجههو الو : 
 روايبه ادلنااري سزعمهم، وه ا الطريف يبوقب على حتكيف حال الصغرى وإأبات ال ربى.

 : مناذج من توثيقاهتمصغرى   -4
 ونقبه وينها يماًل: أكد صراح العديد ين ابار رواليي العاية وعلمائهم مبا يفيد  :اما الصغرى

 ك1ققال ال هيب: اان أابن ين العباي ال ين يسهرون الليع ابلكيام ويطوون النهار ابلصيامك -
 !ك2ققال الفالس: هو روع صاحل -
 ك3قحا : اان روال صاحلا.قال أسو  -
 قال العكيلي: إاه اان طاووس الكرام. -
. وادلبراي ابدلبوىل احلليبب ك4قأبن سبني يواليهبا أابن سبن أت عيباش الفكيبه قال اسن قبيبة يف ادلعارف: اااب  نف بر عببد الكبي  -

 واأب ار قبيلة سفكيه يليع على أكبهم سه وعدم يعروأية ال  ب وشبهه عنه.

                                                             

 .12ص 1مش  الدين ال هيب، ييزان االعبدال يف اكد الروال، الناشر: يار ادلعرأة للطباعة والنير ب سريوت: ج ك1ق
 .11ادلصدر افسه: ص ك2ق
 .97ص  1هت ي) البه ي): ج  ك3ق
 421دلعارف: صاسن قبيبة الداِّين وري، ا ك4ق
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وادلكصبوي ان ادلنبااري البس اسبب   ك1قسبه يبن وهبة البرواة عنبهك يتاسن عبدي: أروبو أابه ال يبعمبد ال ب ب وعايبة يبا أ   قالق -
 صدر ينه سع ا س  عليه.إليه مل ن
 .ك2ققال سلم العلوي: اي سين، عليك أبابن. أ ارت ذلك أليوب الس بياين أكال: يا زال اعرأه ابخلري ين  اان -

عند العاية أيضا ين أعاظم  ويؤاد ذلك اله يا قاله ادلري حايد حسني يف اسبكصام اإلأ ام: قإن أابن سن أت عياش يعدا 
اما يرى ذلك   ك3قر الباسعني وأكاهتم، واان أسو حنيفة ممن أخ  عنه وارنضامخ ألخ  األح ام اليرعيةواه ين خياعلمائهم ويعدا 

 .ك4قين اب) أااسر أن البنكيدك
قال السيد األيني يف أعيان الييعة: قيدل على نييعه قول أمحد سن حنبع اما مسع  ققيع أاه ابان لبه هبوىك أي يبن و  -

 .ك6كق5ق.كأهع األهوام وادلراي سه البيي ..
ويؤاد ونقبه ان يبن ورحبه يبن أهبع العايبة أرّبا وراحبه ليببهة نيبياعه أو الهتايبه ايبا أو لروااينبه ادلنبااري سبزعمهم، أكبد ذابر 

وان وربائيبع  عليبه السبالمأابن روى ان األيبة سببكبع اإليبام احلسبني  انال هيب نضعيفه عن اسن عدي اباه روى ينااري، وينهبا 
 .عليه السالمايا اإليام احلسني  الرتسة الس يكبع صلى هللا عليه واله وسلمأرى النيب 

ببسعضببهم، اسببفيان، اباببه اببان ا   ضببعافهوقببال عنببه أمحببد سببن أمحببد قان لببه هببوىك أي ابلبيببي  وقبببد  ومل  يااً أو سببيم احلفببب سِّ
 .يضعافه سيبهة ال  ب

قاين رأيبب  أصبببع نضبببعيفه يببن ادل بببالفني يبببن حيببب   1128ولبب لك قبببال ايبكبببف أت علببي االسبببرتاابيي يف ادلنبهبببى وادلببببو  
 ك.البيي 

 ّنة: حجية توثيق أىل امللل والنحل يف غري مورد الظكربى  
، سبع الواحبد يبنهم، يف ابع يلبة وأللبة، ألحبدهم أيمبا مل ي وابوا يبوري المكبات أان الظاهر ان نوأيف أهع اخلربة واما الكربى:

أسبلل  عبن طبيب) حباذق ألشبار  ذلنبد أو اليباابن يبمالً إىل اظِّناة وهتمة، حجة يورأة لالطمننان اوعاً؛ أال نبرى اابك لبو سباأرت 
، اابك نطمبلن إليبه وان سنبام العكبالم علبى  ابااواقوإن   همعدي ينأحد المكات اخلربام أو  يبن ييبن آخبر أو سبال ييبنك إىل شب ك 

 إذا وأكوا ش صاً ين حي  ااه ال ي  ب أو ال ييرب اخلمر أو شبه ذلك. احلال أيما وا ا ؟ذلك
 اشتهاره عنورواية مثل ابن أيب عمري لكتابو و  -2

                                                             

 .14ص 1مش  الدين ال هيب، ييزان االعبدال يف اكد الروال، الناشر: يار ادلعرأة للطباعة والنير ب سريوت: ج ك1ق
 .11ص 1مش  الدين ال هيب، ييزان االعبدال يف اكد الروال، الناشر: يار ادلعرأة للطباعة والنير ب سريوت: ج ك2ق
 .41ب  389ص  2واي  ادلساايد لل وارزيي: ج  ك3ق
 .566، 564، 563ص  1اسبكصام اإلأ ام: ج  ك4ق
 .113ص 2السيد حمسن األيني، أعيان الييعة، يار البعارف للمطبوعات ب سريوت: ج ك5ق
 .84- 77وراو  للمزيد اباب سليم سن قي  سب كيف دمحم ابقر االاصاري الزجناين اخلوئيين، اير اذلايي: ص ك6ق
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ن فبي روايبة اسبن أت عمبري عنبه أاابه ممبن عبرف سبع رواية يمع اسن أت عمري عنه، ويمبع محاباي سبن عيسبى عنبه، الوجو الثاين: 
وقنصبب يم يببا يصببم عببن  حجيببة يراسببيع أصبب اب اإلمجببا  قاعببدة والعديببد ممببن مل يكبببع اباببه ال يببروي وال يرسببع إال عببن أكببة،

ويؤاببدمخ ان سببند اسببن أت عمببري ينبهببي إىل أابن عببن سببليم وااببه سببندمخ  أببة ويببنهم اسببن أت عمببريع حجببة يراسببيع المالبِّببق   مجاعببةك
ان سببع  يف العكائببد والببباريل الوحيببد إىل اسبب ة اببباب سببليم، ويبب  اشبببمال اببباب سببليم علببى العظببائم وعلببى أيببور خطببرية وببداً 

سلسبلة السببند الهببا أو  إذا اببان يبرى ونقببة ه، إال وان ييبببهر عنب عايببه ابب لك، أاابه ال يعكببع ان يبروي اسببن أت عمبري، ال ببباب  
قه، وايهما اان افى وو . عليه السالماان قد عرض ال باب على اإليام   أصدا

 رواية أعالم الطائفة لكتابو واعتمادىم عليو -3
 يببا ذاببرمخ مجبب  يببن األعببالم يببن صبب ة االعبمبباي عليببه ونوأيكببه أو نوأيببف اباسببه، اعبمبباياً علببى اعبمبباي أكبباتالوجههو الثالهه : 

  :أعالم الطائفة وحمديمها عليه اظري
 .يف سصائر الدروات 291 ادلبو دمحم سن احلسن الصفار 

 .هب يف إأبات الروعة261الفضع سن شاذان ادلبو  و 
 .يف نفسريمخ 321بو  ادلوالعياشي 

 .329وادلبو   وال ليين يف ال ايف
 .342ادلبو  سعد والنعماين يف الغيبة و 
 .381يف حتب العكول ادلبو  واسن شعبة احلراين 

أو يف أو يف زيبن الغيببة الصبغرى  علبيهم السبالميعاصبرون ألحبد ادلعصبويني  وهموغريهم وا ا اسن ابسويه الكمي واسن الوليد 
 .زين يكارب وداً 
العاليببة اليببيل يوسببى الزجنبباين يف قالبباي  يف الروببالك: قاألقببرب عنببدي قبببول روااينببه نبعببا لماعببة يببن يبببلخري ولبب ا قببال 

نا اعبمببايا سمكببات ايبببدأني االصببفار واسببن ابسويببه واسببن الوليبد وغببريهم والببرواة البب ين يببروون عنببه، والسبببكاية أخبببار الروببع أصب اس
السببيد اخلوااسبباري يف ايببب األسبببار أكببال: قوإذا اابهبب  أسبباايد ال ببباب إىل أابن أهبب ا اإلمجببا  قببال و  ك1قووببوية ادلببه أيهبباك

 .ك2قي يب عن ونقبه وداك
 سليم كتابو إليو تسليم -4

يا اعبمدمخ العالية ادلايكاين سكوله قالزم سبضعيفه يي ع سعد نسليم يمع سليم سبن قبي  اباسبه إليبه، وخطاسبه الوجو الرابع: 
ابسن أخي، وين الحب  حبال سبليم سبن قبي  يبال اىل ابون الروبع يبيبيعاً ممبدوحاً، وإن اسببة وضب  ال بباب إليبه ال أصبع ذلبا، 

                                                             

 .83ذلالأ سب كيف دمحم ابقر االاصاري الزجناين اخلوئيين، اير اذلايي ب قم: صراو  اباب سليم سن قي  ا ك1ق
 ادلصدر افسه. ك2ق
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إين رأيبب  أصبع نضبعيفه يببن ادل بالفني يببن حيب  البيببي ، نكبوى ذلببك، : ول اليبيل أت علببي يف ادلنبهبىوإذا أاضبم اىل ذلبك قبب
 .ك1قوالعلم عند هللا نعاىل، سع سعد إأبات ونقة سليم اما أييت اايام هللا، نمب  ونقة أابن ه ا سبسليمه ال باب ادل اور اليهك

 إليه، يوريا! ألن أابن هو الراوي ادلدعي ان سليم سلامه اباسه؟ان إأبات ونقة أابن سبسليم سليم اباسه ال يقا : 
وإّبا شبك يبن شبك، االيبيل ادلفيبد، يف ووبوي  ،اه ال شبك يف نسبليم سبليم اباسبه إىل أابنابقد جياب عن ذلك إذ يقا : 

خاصبة يب  يبا  ،بباب لبه، ل ا أش ع ادلفيد عليه ين ه مخ الهة ال ين وهة البي يك يف ا سه مبناولة سبليم ال وختليط يسا أيه
، ومل ين ر عليه أحبد ذلبك سبع وال عليه السالماشبهر ين جتاهر أابن سنسبة ال باب إىل سليم زين األئمة السجاي إىل الصايق 

ليبه ال بباب إ اسببهاباسن الغضبائري أصبع البسبليم والبسبلم، ل نبك عرأب  عبدم صب ة   ،ايعى عليه الدس أيه، اعم أا بر سعب 
سببلمية يذلببك أادلسببللة  اوببة إىل نبببب  أامببر قيف  ويبب لكبباً حببىت لببو أببرض اابسبباسه إليببه، وعببدم حجيببة المانببه يطقالغضببائريك 

 نسلمه ال باب ينهك.
ابن الربقي عدا أابن ين أص اب اإليايني السجاي والباقر، أيكبال: ان صبدور ذلبك يبن الروباأ ظباهر يف  :ويؤيد ذلك اله

، سبلامنا ل نبه يؤيبد وإن مل ي بن يعصوم وأامر يليع نوأيكه له أو ان اون الي ك ين أص اب  ونقببه يبا مل يبري أيبه قبدح سبنيا
 يليالً أيعبضد سغريمخ.

هبم، رغبم شبدة طلب) احلجباج لبه، وحمباأظبهم عليبه رغبم شبدة خطبورة ذلبك علبيهم، ر اما يؤيد ونقة أابن لبوم سبليم إىل يا
م إلبيهم ومحبايبهم لبه ممبا ال يكبوم سبه إال أان ه ا نسب  حبىت لبو شب ك يف نسبليم أابن ال بباب ينبه، أبرذا أبب  ذلبك قلبوم سبلي

، إلي بان االاف باك وإن مل علبى صبدق اللهجبة األوحديك يلا على شدة اعبماي سليم عليهم وأكبه ايم أبرن مل ي بن هب ا يلبيالً 
 ي ن عرأياً، أمؤيد.

 أراو  يا سبف. ،راويهوه ا اله إضاأة إىل الووومخ الساسكة ادل اورة لبوأيف ال باب ادلفيدة، سالزيها، لبوأيف 
سبع اسببظهر سعب  ايبككبني ان  ،واسبن ياووي ال ووبه لبه ك2قويظهر ين ذلك اله ان نضعيب اسن الغضائري والييل الطوسبي

 الطوسي اسبكى نضعيفه له ين اسن الغضائري، وهللا العامل.
ايببا إىل الهببع  ببال الروببع أو ويببن الواضببم أرو يببة الووببومخ السبباسكة ادلفيببدة لبوأيكببه علببى هبب مخ البضببعيفات ادلسبببندة ظبباهراً 

 وهللا العامل. ،يف الطوسي ااه انكى ه ا ي  احبمالم يف اباسه ئليهرة ااه عايي أو لوووي العظا
 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين

 
َك َوَما تَهْعَتِذُر ِمْنُو فَِإنا اْلُمْؤِمَن اَل ُيِسيقق: عليه السالم احلسنياإليام قال    ككُء ُكلا يَهْوٍم َويَهْعَتِذرُ  َواْلُمَناِفُق ُيِسي ُء َواَل يَهْعَتِذرُ  ِإَّيا

 ك.248حتب العكول: صق
                                                             

 .68ص 3إلحيام الرتاث: ج عليهم السالمالييل عبد هللا ادلايكاين، ننكيم ادلكال يف علم الروال، يؤسسة آل البي   ك1ق
 ومل يزي على قوله قاتسعي ضعيبك.ك 2ق


