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: 
يف هذه احللقة من الدراسة تتميم ملا بدأناه يف احللقة األوىل واليت انتهينا فيهاا  
إىل نتائج حساب االحتمال وفق املستوى األول, وهو ما لاوح  فيامت مااش مخاا       
ابن مساعة سواء رووا عن أبان أش مل  اوووا عنامت, ونانال النتيهاة هاغ الت لا        

لو اعتمادنا علاى عادل الووا ااع, وعدمامت لاو اعتمادنا علاى عادل           اإلشكالعلى 
 املخا   سواء الحظنا الفهارس أو مل نالحظها.
وهو ماا  الحا  فيامت موان ورلع      -ففغ هذه احللقة نتعّوض للمستو ني الثانغ 

خصااو   -, والثالاا   -روا تاامت عاان أبااان باان عثمااان ماان مخااا   اباان مساعااة  
وقبا  الخاووب باملساتوى الثاانغ نااول      -اساةة  روا ااع ابان مساعاة عان أباان بالو     

 اإلشارة إىل أمو ن:

مااا رنااو ماان مسااتو اع ثالثااة ال مثاا  ناا  الاادوائو ا تملااة        األمااو األول:
األحقية, وإمنا مث  منارجا ت ةاغ ييات تلال الادوائو, وإال فهناائ لوائاو أخاوى        

ع اباان مالحظااة مخااا   اباان مساعااة الااواقعني يف روا ااا  منهااا:حمتملااة األحقيااة, 
مساعة بالواسةة عن أبان, لكن مع عدش االقتصار على روا اتهم عن أبان الايت  
رواها ابن مساعة, وإمنا  تعدى إىل ن  روا اتهم الايت رواهاا ابان مساعاة حتاى      
اليت عن غا  أباان بان عثماان. وهاذا املساتوى أعام مةلقااا مان الثالا  وأخا             

 مةلقاا من الثانغ.
أباان ساواء روى عنامت ابان مساعاة أو مل       مالحظة ن  مان روى عان   ومنها:

 . االحتمال وِو, وهذا أعم من وجمت من املستوى األول ولعلمت  كافؤه يف قوة 
مالحظة من نان من أه  بلد أبان من مخا   ابن مساعاة فقاد لون    ومنها:

 غ هم, وهذا ميكن أن تقسَّم بلحاظمت بقية املستو اع.
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ساااب االحتمااال يف االحتماااالع  مااا رنوناااه ماان يااو قتني حل  األمااو الثااانغ:

مثاالا بينال   (1)املخووية ليس على سبي  احلصو ب  هنائ يو قة ثالثة, وقد رنووا
 فيمت الةوق الثالثة, وهو نما  لغ:  

 وجد يف فص  اثنا عخو يالباا و أرباع يالبااع. إرا اخات  ثالثاة مان الفصا        
 بةو قة عخوائية فما هو احتمال أن  كونوا مجيعا يالبا؟

حياا  أناامت  11\11احتمااال أن  كااون امل تااار األول يالبااا هااو      األول:احلاا
يالبا, وإرا نان األول يالبا فيكون احتمال أن امل تار  11يالبا من بني  11 وجد 

يالبَا الباقني , وأخا اا   11 بني من يالباا 11  وجد أنمت حي  11\11الثانغ يال  هو 
, 11\11ل أن امل تار الثال  يالا  هاو   إرا نان األول والثانغ يالبني  كون احتما

يالبااا الباااقني وبااذلل  كااون احتمااال أن  11يااالب ماان بااني  11حياا  أناامت  وجااد 
 الثالثة يالب باست داش نظو ة الضوب هو:

11\11  ×11\11  ×11\11 =11\12 

 11 وجد ق :(1)احل  الثانغ
يالباا,  11يو قاة الختياار ثالثاة ياالب مان باني        3

11و وجد ق
 يالبا إراا  11يو قة الختيار ثالثة يالب من بني  3

11االحتمال = ق
 11ق \ 3

3   =111 \ 111  =11\12 

( 11×  11×  11إرا اخاات  الةلبااة واحاادا بعااد ا خااو  وجااد ) احلاا  الثالاا :
( 11×  11×  11يو قااة الختيااار ثالثااة يلبااة ب اا  النظااو عاان ا اانس و وجااد  )    

 يو قة الختيار ثالثة يالب رنور إراا 
 12 \ 11( = 11×  11×  11) \( 11×  11×  11االحتمال = )

                                                           

 .23االع , تأليت ل. سيمور ليبسختز : مل صاع شوش , نظو اع ومسائ  يف االحتم (1)

ر (! وميث  عادل ياوق اختياار ر مان احلاوالب مان باني ن مان          –)ن × ر!  \ق نو = ن!  (1)
 احلوالب أو يوق توز ع ن من احلوالب على ر من احلوالب.
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   ابن مساعاة الاذ ن   : حساب االحتمال بلحاظ مخا(1)املستوى الثانغ 1111
 رووا عن أبان وإن نان الواوي لووا اتهم عن أبان غ  ابن مساعة.

وعليمت البد من مالحظة مون رووا عان أباان بان عثماان وان روى عانهم ابان        
 مساعة وهنا حنتاج أوالا إىل متابعة من رووا عن أبان وهم: 

 . (1)أبو علغ بن سامل - 1

 . (3)أبو حممد األنصاري - 1

 .  (1)أبو  عقوب - 3

 . (1)أبو علغ البهلغ - 1

ابان أباغ    = (7)= أبو أمحد حمماد بان ز اال األزلي    (1)األزليأبو أمحد  - 1
حمماد   = (11)حممد بن ز اال بان عيساى    = (9)= حممد ابن أبغ عم  (2)عم 

 .(11)حممد بن ز ال =( 11)بن ز ال بن عيسى بياب السابويا

                                                           

 ل  هم(. وواحدة للثقاع 1 فقد, 7) لقلتها الفهارس روا اع املستوى هذا يف نالح  ( ال1)

 .711أمالغ الصدوق:  (1)
األنصااري عان    حمماد  اهلل عباد   اة أباغ  روا 119/ 73. رنو يف البحار: 119/ 1الكايف:  (3)

 أبان لكنمت تصحيت أبغ حممد األنصاري نما يف املصدر.

 .117نام  الز اراع:  (1)
 .111نمال الد ن:  (1)
 .127: مالغ الصدوقأ (1)
 .22: مالغ الصدوق( أ7)

 .311/ 1ا اسن:  (2)

 .91رجال الكخغ:  (9)

 .179/ 9( تهذ   األحكاش: 11)

 .112/ 1 :الكايف( 11)
 .17/ 1 األحكاش: تهذ   (11)
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 . (1)أبو عبيدة معمو بن املثنى  - 1

 . (1)أبغ احلسن  - 7

 (1)= أمحد بن حمماد بان أباغ نصاو     (1)= أمحد بن حممد (3)أبغ نصوابن   - 2

=  (7)البزنةاغ  محد بان حمماد  أ = (1)أمحد بن حممد بن أبغ نصو البزنةغ
 .(2)البزنةغ

  .(9)إبواهيم بن عبد اهلل  - 9

 . (11)إبواهيم بن حممد الثقفغ  - 11

 . (11)إبواهيم بن عبد احلميد  - 11

 .(11)= أمحد بن امليثمغ (13)غ= امليثم (11)أمحد بن احلسن امليثمغ  - 11

 

                                                           

, ولعلمت أخاذ عان أباان أخباار العاوب وأشاعارهم ولايس روا ااع         13رجال النهاشغ:  (1)
 فلم تعهد روا تمت عنمت, مع أن علوش العوبية اختصاصمت. bأه  البيل 

 .112ثواب األعمال:  (1)
 .13/ 1: حكاشتهذ   األ( 3)

 .11/ 1: حكاشتهذ   األ( 1)

 .113/ 1 الكايف: (1)
 .311: مالغ الصدوق( أ1)

 .111/ 1( عل  الخوائع : 7)

 .37/ 1: عل  الخوائع( 2)

 .172/ 11: حكاشتهذ   األ( 9)

 .331/ 1( تفس  القمغ: 11)

 .111( خمتصو البصائو: 11)
 .337/ 2: الكايف( 11)
 179/ 3: الكايف (13)
 .111/ 7التهذ  :  (11)
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 .  (1)= أمحد بن محزة العدوي (1)أمحد بن محزة - 13

 .(3)أمحد بن حممد بن خالد الربقغ - 11

 .  (1)أمحد بن أبغ محزة - 11

 .  (1)أمحد بن عد س - 11

 .(7)= أمحد بن عبد اهلل القووي (1)أمحد بن عبد اهلل - 17

 .(2)إمساعي  بن بزه بن عبد العز ز - 12

 .(9)بكو بن حممد األزلي - 19

 . (11)= جعفو بن بخ  البهلغ (11)بخ جعفو بن  - 11

 .(11)جعفو بن مساعة - 11

 . (13)جعفو بن حممد بن حكيم - 11

                                                           

 .131( بصائو الدرجاع: 1)
 .111( اخلصال: 1)

, لكن األظهو وقوب سقد يف السند فقد روى عنمت بكثوة بالواسةة ماع  111/ 1: ا اسن( 3)
 أنمت من السابعة.

 .19:  بصائو الدرجاع (1)
 .131/ 9: حكاشتهذ   األ( 1)
 .121/ 11: حكاشتهذ   األ( 1)
 .311/ 1: عل  الخوائع (7)
 .91:  بصائو الدرجاع( 2)

 .311/ 1 :حكاشتهذ   األ (9)
 .111/ 1: الكايف( 11)
 .121 :مالغ الصدوق( أ11)
 .191/ 1 :الكايف (11)
 .111/ 1 :حكاشتهذ   األ (13)
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 .  (1)جيفو  - 13

 . (1)احلسن بن علغ بن أبغ محزة - 11

 .(3)احلسن بن علغ اخلزاز - 11

 .(1)عد س بن = احلسن (1)احلسن بن محال - 11

 . (1)احلسن بن خملد - 17

 . (7)احلسن بن علغ بن فضال - 12

 . (9)= الوشاء (2)احلسن بن علغ الوشاء - 19

 .(11)احلسن بن علغ - 31

 .(11)احلسن بن حمبوب - 31

 .(11)احلسني بن سعيد  - 31

 
 

                                                           

 جعفو. (:111)اخلصال: , لكن يف املصدر 131/ 79( حبار األنوار: 1)

 .371/ 1 :تفس  القمغ( 1)

 .312/ 1: تفس  القمغ (3)
 على نس ة قو ناها فيما تقدَّش. 131/ 7: حكاشتهذ   األ( 1)
 .191/ 3االستبصار:  (1)
 .111/ 1 :ا اسن( 1)
 .191/ 1 :حكاشتهذ   األ( 7)

 .11/ 1 :الكايف( 2)
 .11/ 1 :الكايف( 9)
 , وهو أحد من تقدَّش.111/ 1 :الكايف (11)
 11: نام  الز اراع (11)
, واألقااوب وقااوب سااقد يف السااند فعناامت روى عناامت نااث اا    311/ 1: حكاااشتهااذ   األ (11)

 أنمت من السابعة.بالواسةة, مع 
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 . (1)محال- 33

 .(1)محال بن عيسى - 31

 . (3)محال بن عثمان - 31

 .(1)لرسل  - 31

 . (1)ز د بن املعدل - 37

 .(7)= السندي بن حممد البزاز (1)السندي بن حممد - 32

 .(9)= صفوان (2)صفوان بن حييى - 39

 . (11)ظو ت بن ناصح - 11

 . (11)= العباس بن عامو القصبانغ (11)العباس بن عامو - 11

 .(13)العباس بن معووف - 11

                                                           

 .373/ 1: الكايف( 1)

 .337/ 1: ا اسن  (1)
 .113/ 1: الكايف( 3)
 .19/ 9: حكاشتهذ   األ (1)
 .12: بصائو الدرجاع( 1)

 .19: بصائو الدرجاع( 1)
 .131/ 1: حكاشتهذ   األ( 7)

 .391/ 1ا اسن ج( 2)

 .111/ 1: حكاشتهذ   األ (9)
 .119/ 1: حكاشتهذ   األ( 11)
 .12/ 1: الكايف( 11)
 .171االختصا  املنسوب للخي  املفيد:  (11)
 .121/ 9: حكاشتهذ   األ (13)
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 . (1)عبد اهلل بن محال األنصاري - 13

 . (1)عبداهلل بن عبد الومحان - 11

 . (3)عبد اهلل بن الفض  - 11

 . (1)عبداهلل بن حييى - 11

 . (1)عبد اهلل بن امل  ة - 17

 . (1)عبيس بن هاشم - 12

 .(2)= علغ بن احلكم بن الزب  (7)علغ بن احلكم - 19

 . (9)بن عم ةعلغ بن سيت  - 11

 . (11)علغ بن مهز ار - 11

 .  (11)عاصم بن محيد - 11

 .(11)عيسى الفواء - 13

                                                           

 .11/ 1: حكاشتهذ   األ (1)
 .313: بصائو الدرجاع( 1)

 .319: مالغ الصدوقأ (3)

 .111: مالغ الصدوق( أ1)
 .11/ 3:حكاشتهذ   األ( 1)

 .121/ 3: الكايف( 1)
 .19/ 1: الكايف (7)
 .111السوائو: ( مستةوفاع 2)

, ويف اهلامش أن يف بع  النسا  ععلاغ بان أباغ  وسات عان ابان        71( ال يبة للنعمانغ: 9)
 عمووع. 

 .311/ 1: حكاشتهذ   األ( 11)

 .113( نمال الد ن: 11)
 .111/ 1: الكايف( 11)
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 .(1)= فضالة بن أ وب (1)فضالة - 11

 . (3)القاسم - 11

 .  (1)القاسم بن عامو - 11

 .  (1)القاسم بن عووة - 17

 .(2)الز اع القاسم = (7)ا وهوي حممد بن القاسم = (1)حممد بن القاسم - 12

 . (11)= حمسن بن أمحد بن معار (9)حمسن بن أمحد - 19

 .  (11)حمسن بن أمحد امليثمغ - 11

 . (11)حمسن بن حممد - 11

 . (13)حممد بن احلسني - 11

 . (11)حممد بن أمحد - 13

                                                           

 .119/ 3: الكايف( 1)

 .111/ 1: الكايف( 1)

 .113/ 3: حكاشتهذ   األ( 3)
 .19/ 1: حكاشتهذ   األ( 1)

 .111/ 1: حكاشتهذ   األ( 1)

 .11: بصائو الدرجاع( 1)

 .91/ 1: حكاشتهذ   األ( 7)

 .112/ 1: ا اسن (2)
 .119/ 1: ا اسن( 9)

 .311/ 2: الكايف (11)
 , ولع  فيمت تصحيت, والصحيح حمسن بن أمحد القيسغ.111: مالغ الصدوق( أ11)

 .111: بصائو الدرجاع( 11)
 .12: الدرجاعبصائو ( خمتصو 13)
 .391/ 1: ا اسن( 11)
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 .  (1)حممد بن إمساعي  - 11

 .  (1)حممد بن خالد الربقغ - 11

 .(3)حممد بن عموو - 11

 . (1)حممد بن سنان - 17

 . (1)حممد بن القاسم - 12

 . (1)حممد بن الوليد - 19

 . (7)حممد بن الوليد اخلزاز - 71

 . (9)= حممد بن الوليد الص يف (2)الص يفحممد بن الوليد شباب  - 71

 . (11)حممد بن مووان - 71

 . (11)موسى بن القاسم - 73

                                                           

 .391: نام  الز اراع( 1)
 .71/ 1: ا اسن( 1)

 .119: نام  الز اراع (3)
 .712: مالغ الصدوق( أ1)
 , ولعلمت مصحت موسى بن القاسم, فقد بدأ بمت السند. 111/ 1: حكاشتهذ   األ( 1)

 .121/ 3:الكايف( 1)
 .311/ 1: حكاشتهذ   األ( 7)

 .131/ 1: الكايف( 2)
 .111/ 1( عل  الخوائع: 9)

 .17/ 1: الكايف( 11)

, مع أنمت قد ورلع روا اتامت يف ماوارل عد ادة , لكان الظااهو      17/ 1: حكاشتهذ   األ( 11)
وقوب السقد ألنمت من السابعة وأبان من اخلامسة ووقوب اخلل  فيماا نقلامت الخاي  عان نتااب      

 موسى بن القاسم ليس بعز ز.
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 .  (1)النضو بن سو د - 71

 . (1)النضو بن شعي  - 71

 . (1)=  ونس بن عبد الومحان (3) ونس - 71

 .(1)حييى بن عمو - 77

وبعد هذه اإلحصائية ومبالحظة ما تقدش من بياان مخاا   ابان مساعاة  تابني      
 مخا   ابن مساعة هم التالغ:أن من روى عن أبان من 

)هذا ا ادول  ابني مخاا   ابان مساعاة الاذ ن رووا عان أباان وإن مل  كان          
الواوي ابن مساعة, و بني عدل روا اع ابن مساعة عانهم ساواء أنانال الووا اة     

, - وهو ما نو د حساب االحتمال بلحاظمت يف هذا املساتوى  - عن أبان أو عن غ ه
 من الوثاقة وعدمها(.نما و بني فيمت حال الواوي 

 ثقة                (1)روا ة 71                                  ابن أبغ عم  -1

 ثقة              روا ة 13                    أمحد بن احلسن امليثمغ -1

 مل  وثق              روا اع 3                            أمحد بن عد س  -3

 ثقة               روا ة 11                            جعفو بن مساعة  -1

 مل  وثق              روا اع 1عد س(  بن احلسن بن محال )احلسن -1

 ثقة                روا تان                   احلسن بن علغ بن فضال -1

                                                           

 .113 /9: حكاشتهذ   األ( 1)

 .111/ 1: الكايف (1)
 .311/ 3: الكايف( 3)
 .31/ 11: حكاشتهذ   األ( 1)
 .111: بصائو الدرجاع (1)
( ننبمت على أن هذه الووا اع مأخورة للواوي بك  عناو نامت, ومل تعاد روا ااع الفهاارس     1)

 .(ل  هم واحدة و للثقاة 1)لقلتها 



811 |  
 ثقة   روا ة   11 احلسن بن حمبوب             -7

  ثقة  روا ة   71 صفوان بن حييى              -2

 ثقة   روا ة   13 عبيس بن هاشم               -9

 ثقة     روا ة واحدة  فضالة              -11

 مل  وثق          واحدة     روا ة حمسن بن امحد             -11

 مل  وثق   واحدة روا ة حممد بن سنان              -11

 

 أي وه  ميكن الت ل  على املخكلة من لون االساتعانة حبسااب االحتماال؟   
 جهاة  مان  هاذا  ثالثاة,  علاى  األقا   علاى   دل واحد غ  عن با التعب  أن مبالحظة

 أباان  عان  رووا الاذ ن  املخاا    مان  الثقااع  غا   أن وجادنا  إرا أخاوى  جهاة  ومن
 املةلوب؟  تم ثالثة من أق  مساعة ابن عنهم وروى

و لكن من النتائج واضاح أن هاذه الةو قاة عقيماة ألن عادل غا  الثقااع ال        
  ق  عن ثالثة.

 :حساب االحتمال

 بلحااظ  وأخاوى  الووا ااع  نا   بلحااظ  موة موتني احلساب إىل حنتاج ال وهنا
 يف الفهاارس قليلاة    الادائوة  هاذه  روا ااع  ألن فقاد  احلاد    نتا   يف منها الوارل

 .(للثقاع و واحدة ل  هم 1)

 أوالا: بلحاظ عدل املخا  

الكلاغ  , والعادل  1, وعدل املخا   غا  املاوثقني =   2عدل املخا   املوثقني = 
 =11 

1قيمة احتمال أن جيتمع ثالثة من مخا   ابان مساعاة غا  املعتماد ن = ق    
3 \ 

11ق
3 = 1\111 =1 \ 11 

 % وهغ نسبة ضعيفة 11212النسبة املئو ة = 



 

 

 818 | الواسطة املبهمة ..
 

 ثانياا: بلحاظ عدل الووا اع

 عادل روا ااع املخاا   غا  املاوثقني     , 317 عدل روا اع املخاا   املاوثقني =  
 317 ا اع =, العدل الكلغ للوو11 =

11املعتماد ن = ق  غا   مساعاة  ابن مخا   من ثالثة جيتمع أن احتمال قيمة
3 \ 

317ق
 تقو با 13211 \1=  1119131 \111= 3

 % وهغ ضعيفة جداا  1111112النسبة املئو ة = 
وفااق هااذا املسااتوى تقباا  روا اااع الوسااائد املتعاادلة سااواء نااان      النتيهااة 

 عدل الووا اع. احلساب بلحاظ عدل املخا   أو بلحاظ

 :املستوى الثال 

خصااو  روا اااع اباان  -حساااب االحتمااال يف خصااو  الاادائوة الضاايقة  
باان بالواساةة   أمبالحظاة روا ااع ابان مساعاة عان       -بان بالواسةة أمساعة عن 

 ن عناو ن من توسةوا بينهم نالتالغ:أتبني 

 . ثقة .(1)17يف سبعة وعخو ن موضعا      محد بن احلسن امليثمغ أ -1
 , ثقة.(1) 1يف موضع واحد          محد بن امليثمغ     أ -1

 , ثقة.(3)7يف سبعة مواضع                امليثمغ             -3

 , مل  وثق .(1)3يف ثالثة مواضع         امحد بن عد س       -1

 , ثقة.(1)11يف مخسة عخو موضعا       جعفو بن مساعة         -1

                                                           

 .111/ 1: منها : الكايف( 1)

 .111/ 7( التهذ  : 1)
 .179/ 3( الكايف: 3)

 .21, 21/ 2 ,39/ 7: الكايف( 1)
 .111/ 1: منها: الكايف( 1)
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 , ثقة.(1)3يف ثالثة مواضع              جعفو              -1

 , مل  وثق.(1)1يف موضع واحد           احلسن بن عد س -7

 , مل  وثق . (3)1يف موضع واحد      احلسن بن محال        -2

 , مل  وثق.  (1)1يف موضع واحد           محد   أحمسن بن   -9

 , ثقة.(1)1يف موضع واحد            فضالة                 -11

, (1)1 واحاد  موضع يف نصو أبغ بن حممد بن أمحد عن أ وب بن حممد  -11
 حممد بن أ وب مل  وثق, وابن أبغ نصو ثقة. 

 البد من التعوض هلا: مورأوهنا 

 ال شبهة يف احتال املعنون بالعناو ن الثالثة اأُلوول. ول:مو األاأل
علاى م اا وة جعفاو بان مساعاة ماع جعفاو بان حمماد بان            بنااء   مو الثاانغ: األ

ن منهماا املقصاول بعناوان جعفاو الاوارل  اولا؟ والثماوة        موا  :مساعة  اأتغ ساؤال  
 نمت الثانغ.أتظهو يف ز الة عدل املخا   لو قلنا ب

نمت جعفو بن مساعة لكثوة روا اع ابن مساعة عنمت لكن ميكان  أننا قو نا وقد 
ورله الخاي   أوهو سند  ,عفو بن حممد بن مساعةنمت جأن  قال هنائ شاهد على أ

عان جعفاو عان أبيامت عان       -احلسن بن حممد بن مساعة  -هكذا )عنمت  (7)يف نتابيمت
 _أظنمت عن عبد اهلل بن جذاعة قال: سألل أباا عباد اهلل    إسحاق بن عمار قال:

                                                           

          .111/ 7: منها: التهذ  ( 1)
 .191/ 3: االستبصار( 1)

  .قوبعلى نس ة هغ األ 131/ 7: التهذ  ( 3)
 .112/ 1: الكايف( 1)
 .99/ 3, االستبصار: 111/ 7( التهذ  : 1)

 .111/ 2( الكايف: 1)
 .99/ 3, االستبصار: 113/ 7( التهذ  : 7)
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 ,بيامت( أ)عن جعفو عن  :نمت قالأفاملالح   ,احلد  ( .. عن السيت ا لى بالفضة
بو جعفو بان مساعاة   أما أبوه من الوواة هو جعفو بن حممد بن مساعة, وأوالذي 

 , فتأم .صالاأنمت من الوواة أفال  علم 

ش البناء على احتال احلسن بن عد س مع احلسن بن محال تقّد مو الثال  :األ
 ول والثموة تظهو يف عدل املخا  .عند احلد   يف املستوى األ

ن أورلال با   ,باان أيف توسد فضالة بني ابن مساعة و قد  ناقش مو الوابع:األ
ن الووا ة اليت وقع فيها فضاالة متوساةا بينهماا يف التهاذ بني ورلع نفساها      إ قال 

ماان )عاان فضااالة( وااا  وفااع الوثااوق   وفيهااا )عاان غاا  واحااد( باادالا  (1)يف الكااايف
 بتوسةمت بينهما, لكن ميكن لفع رلل با ةوتني:

ن أمنا  وتفع الوثوق لو نان الخاي  قاد نقلاها عان الكاايف فعنادها لقائا         إ -1
ن وجااول عنااوان فضااالة يف نساا ة الخااي  ماان الكااايف ال  كفااغ بااالوثوق     إ قااول 

غا  مخاتملة    -ومنهاا مصاالر املةباوب    -خاوى  ما لامال النسا  األ   بوجوله فعالا
ب احلسان بان   مناا نقلاها مان نتاا    إو ,لكن الخي  مل  نقلها عان الكاايف   ,على رلل

 نمت ابتدأ السند بامسمت.أل ؛حممد بن مساعة

بذلل على حنو املوجبة الكلية لكان   هذا وجيمت لو نان الخي  ملتزماا :ال  قال
  .الخواهد على خمالفة الخي  لذلل موجولة

جيوي يف ا ميع وما ميكن اخلووج بلحاظمت  لكن هذا الو ,صحيح :نمت  قالعف
و أعناد الخاي     نتابامت  القوائن على عادش وجاول  عن تصو ح الخي  هو من قامل 

ن ناان  إنامت مل  نقلامت عان نتااب مان ابتادأ بامسامت و       أقامل قو نة يف موضع خا  
نثو من هاذا باال لليا     أنتابمت من مصالر الخي  يف تأليت التهذ بني, وفتح الباب 

 نثاو التهاذ بني. ونتااب احلسان بان حمماد بان مساعاة واا         أوموج  لعدش حهياة  
 

                                                           

 .111/ 1( الكايف: 1)
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 الخي  عليمت عند تأليفمت للتهذ بني.  وثق بتوفو

ن التعااب  ب اا  واحااد جاااء ماان  أعلااى  ىل نوناامت شاااهدااإهااذا املااورل أن  -1
  .ىل نسبة اخلل  يف التهذ  إقوب منمت أ الكليين 

 :قولأولبيان رلل 

و أال مباادرئ ماان قو نااة رافعااة للوثااوق  إال توفااع اليااد عاان حهيااة خاارب الثقااة  
احتمال معتد بمت لالختالف يف النق  ال  وتفع معمت تعارض وحنوه ويف املقاش  وجد 

نامت ملاا ناان الكلايين قاد      أوهاو:   ,الوثوق بالنقلني فال وجامت للتناازل عان حهيتهماا    
والخاي  قاد    ,الووا ة عن محيد بن ز ال عان احلسان بان حمماد بان مساعاة       ىرو

ىل محياد بان ز اال عان     إليمت تنتهاغ  إابتدأ فيها باحلسن بن حممد بن مساعة ويوقمت 
ن أن ابن مساعاة ومحياد موجاولان يف الةاو قني  ساتبعد      إوحي   (1)بن مساعةا

ىل محياد ماوتني   إحدهما ناأن  نقا  ابان مساعاة الووا اة      أ كون منخأ االختالف 
ول ملان  ومحياد بادوره  نقا  األ    ,خاوى عان غا  واحاد    عن فضالة واأل إحداهما

مساعاة  نقا  عان ثالثاة     ن ابن أو أو نق  الثانغ للكليين,  (1)وقع يف يو ق الخي 
و نق  ملن وقع يف يو ق  ,ولكن محيد  نق  للكليين عن الثالثة  مالا ,مسائهمأب

ن ناان  إو هم  البقية, فكال الفوضاني بعيادان و   -فضالة  -الخي  واسةة واحدة 
 مااع ماان مخااا   اباان   ن  كااون الكلاايين قااد روى نتباااا أقوب بعااد, فاااألأول األ

ل وهذه الكت  تختم  على هذه الووا ة, فبةبيعة مساعة عن يو ق محيد بن ز ا

                                                           

)وما رنوتمت يف هذا الكتاب عن احلسن بن حممد بن  من املخي ة قال: 71/ 11: التهذ  ( 1)
مساعة فقد اخربنغ بمت أمحد بن عبدون عن أبغ يالا  األنبااري عان محياد بان ز اال عان        

الخاي  أباو عباد اهلل واحلساني بان عبياد اهلل        احلسن بن حمماد بان مساعاة , وأخربناغ أ ضاا     
وأمحد ابن عبدون نلهم عن أبغ عبد اهلل احلسني بن سفيان البزوفوي عن محيد بان ز اال   

 عن احلسن بن حممد بن مساعة(.
 ( األنباري والبزوفوي.1)
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نثو أباان با  أن ابان مساعاة  وو هاا عان     أرال رنو الةوق للووا ة تبني لامت  أاحلال ملا 
, علاى معلوميتهاا ذناذائ ماثالا     مجاال اعتماالاا  من يو ق فذنو الةوق على حنو اإل

ال إو ىل ابان مساعاة فلام  تاوف    إمن وقاع بينامت وباني محياد يف يو قامت       وأما الخي  أ
 -نتاب فضاالة   -على واحد من نت  تلكم ا ماعة وا اشتم  على هذه الووا ة 

و توفو على غ ه لكنمت مل  خأ رنو نا  الةاوق   أ واحداا فبةبيعة احلال  ذنو يو قاا
ىل إوفااوق بااني عاادش االلتفاااع   -ىل تكااور الووا ااة إو مل  لتفاال أمااثال  اختصاااراا

فاالشاتباه   ,يف مساع ماا  لقاى    وأتكور الووا ة واالشاتباه يف نقا  ماا هاو مكتاوب      
 .-ىل التكورإلتفاع ص   ثبل اإلأص  عقالئغ يف حني ال أ دفعمت 

وال وجامت لنسابة اخللا      ,وعليمت ال موج  لوفع اليد عن ما ورل يف التهاذ بني 
 ىل ما نق  فيهما.إ

و )عاان  ق بااني )عاان غاا  واحااد(ن اخلةااني ليسااا متقاااربني ففااوأىل إ مضااافاا
 فضالة(.

التعب  با )عن غ  واحاد( ظااهو بتعادل الواساةة يف عاوض      مو اخلامس: األ
وعليامت ال  كاون املاورل     ,ف ا  ظااهو منامت    وعوضااا  ما تعدل الوسائد ياوالا أواحد 

 يف احلساب. لاخالا -بغ نصو أمحد بن حممد بن أ وب عن أحممد بن  -خ  األ

 ن املخا   وعدل الووا اع يف هذا املستوى نالتالغ:أهغ  األمورنتيهة هذه 

 ثقة. 31 يف مخسة وثالثني موضعاا    محد بن احلسن امليثمغ       أ (1)

 , مل  وثق.3يف ثالثة مواضع      محد بن عد س              أ  (1)

 , ثقة.11 يف مخسة عخو موضعاا      جعفو بن مساعة             (3)

 , ثقة.3يف ثالثة مواضع               جعفو                     (1)

 , مل  وثق.1احلسن بن محال = احلسن بن عد س   يف موضعني  (1)

 , مل  وثق.   1يف موضع واحد        محد             أحمسن بن   (1)
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 , ثقة.(1)1يف موضع واحد                    فضالة             (7)

 ضاا ال  نفاع التعاب  ب ا      أعادل غا  الثقااع ال  قا  عان ثالثاة ف      ن أاملالح  
 واحد حبد راتمت حل  املخكلة .

 حساب االحتمال

 :بلحاظ عدل املخا  

ن املاوال  ما ألإ -را بنينا على احتال عنوان جعفو مع عنوان جعفو بن مساعة إ
ا    كاون عادل املخا    -ن املاوال بهماا غا ه    و ألأبهما جعفو بن حممد بان مساعاة   

وعليامت قيماة    ,الثقاع ثالثة وعدل املخاا   غا  الثقااع ثالثاة والعادل الكلاغ ساتة       
 11\1=  1\1×  1\1×  1\3احتمال اجتماب ثالثة من املخا   غ  املوثقني = 

 % وهغ نب ة1 ة = ئوالنسبة امل
املاوال ععفاو هاو جعفاو بان حمماد بان مساعاة          -را بنينا على عدش االحتاال  إو

ربعة وعدل املخا   غا   أ كون عدل املخا   الثقاع  -وهو غ  جعفو بن مساعة 
 الثقاع ثالثة والعدل الكلغ سبعة 

 1\1×  1\1×  7\3وعليمت قيمة احتمال اجتماب ثالثاة مان املخاا   املاوثقني =     
 =1\31 

 % وهغ نسبة ضعيفة  1ر217املؤ ة = النسبة 

 بلحاظ عدل الووا اع:

خاوى بلحااظ   أىل احلساب موتني موة بلحااظ نا  الووا ااع و   إوهنا ال حنتاج 
ن روا اااع هااذه الاادائوة موجااولة يف نتاا     أل ,الااوارل منهااا يف نتاا  احلااد     

نمت ال ؤثو البناء على احتال جعفو مع جعفو بن مساعة وعدمامت  أاحلد   فقد, نما 
 الهما ثقة.فك

                                                           

 .99/ 3, االستبصار: 111/ 7( التهذ  : 1)
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فقاد   1وعادل روا ااع الضاعاف    11وعليمت ملا نان عدل الووا اع مجيعاا  
 ستكون النتائج نالتالغ:

1حد الوسائد من غ  الثقة هغ قأقيمة احتمال نون 
11ق \ 1

1  =1\11  =1\ 11   
 % وهغ عالية  11  ة =ئوالنسبة امل

1قوقيمة احتمال اجتماب ثالب وسائد نلهم مان غا  املاوثقني =    
11ق \ 3

3  =11 \ 
31111 =1 \ 1711  

 %    وهغ ضعيفة ال  عتنى بها.  111121 ة = ئوالنسبة امل
ش يف النقةااة قااوى نماا تقاادّ وهاذه النساابة هاغ الاايت  نب اغ اعتمالهااا علاى األ    

  مو الثال .اخلامسة من األ

 صاغ بوجاول الثقاة يف ماوارل عان غا        حصاول االيمئناان الخ  بقغ شغء: 
واحااد ماان روا اااع اباان مساعااة قو اا  جااداا ملاان  واجااع روا اااع اباان مساعااة,  
ورلل مبالحظة أنمت يف مجيع املوارل اليت تكورع فيهاا الواساةة باني ابان مساعاة      

 وأبان أو غ  أبان لائماا  وجد ثقة أو أنثو, ب  غ  الثقة لائماا واحد ال أنثو.    

ب هو اعتبار روا اع ابان مساعاة   حتص  وا تقدَّش أن األقو:  النتيهة النهائية
 عن غ  واحد عن أبان بن عثمان ب  عن غ ه لو وجدع.  

 .وذخو لعوانا أن احلمد هلل رب العاملني 
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 األولامللحق 
 من هو املوال مبحمد بن ز ال الذي  ووي عنمت احلسن بن حممد بن مساعة؟   

احلسان بان حمماد بان     هنائ نالش يف تعايني حمماد بان ز اال الاذي  اووي عنامت        
مساعة فها  هاو حمماد بان أباغ عما  ز اال بان عيساى األزلي بيااب الساابوي أو            

بان   احلسن بن حممد أنمت احتمال إثارة أص  ولع  العةار؟ ز ال بن احلسن بن حممد
بان  يف عناوان حمماد بان احلسان      (1)الوسايد  يف ياألسرت ذبالز ال العةار ما رنوه 

بن  حممد عن سنده: ذخو يف )جش(. وقال حممد بن احلسن ععنمت:قال ز ال العةار,
ز اال, وهاو  عةاغ أناامت  نسا  إىل جاده وهاو  قااع ناث اا, وقاد ورل يف التهااذ  :         

 احلسن بن حممد عن حممد بن ز ال نث اا فال  بعد أن  كون هو املوال, فتدبوع.
 مساعااة باان حممااد باان احلساان روا ااة ثبااوع عاان الفااوا  ونيفمااا نااان, بعااد

  قاع  (3)العةار ز ال بن احلسن بن حممد وعن (1)عم  أبغ ابن حممد عن باملباشوة
 :  مساعة بن حممد بن احلسن عنمت  ووي الذي ز ال بن حممد تعيني يف الكالش

 ز اال  بان  احلسن بن حممد أنمت حيتم  نما, عم  أبغ بن حممد أنمت حيتم  بدواا
 :رلل , بيان(1)للةوفني شواهد وهنائ العةار,

 بان ز اال الاذي  اووي عنامت ابان مساعاة       ناون املاوال مان حمماد      على الخاهد
النهاشاغ يف تومجاة حمماد بان      مان   ظهاو  ماا  هو العةار ز ال بن احلسن بن حممد

                                                           

 .13: األوىل( حكاه يف مخا   الثقاع احللقة 1)
 .2/ 7الكايف:  يف ما منها امللحق, يف رنوناها متعدلة بعناو ن مواضع مخسة يف ( نما1)
  .111/ 7الكايف:  يف ما منها امللحق يف رنوناهما بعنوانني مواضع مخسة يف ( نما3)
, 111املاانهج:  , وإنلياا 91/ 1الااوواة:  وجااامع ,171/ 1الوجااال:  نقااد ماان مست لصااة (1)

  .119/ 11واملعهم: 
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روى  -وهاو ابان مساعاة     -احلسان بان حمماد     أن مان  (1)احلسن بان ز اال العةاار   
 رناو  أن بعاد  فعنامت , ز اال  بان  بعنوان حمماد  العةار ز ال بن احلسن بن نتاب حممد

 أخربناا ع هكاذا   إليامت  يو قامت  يف رناو  العةاار  ز اال  بان  احلسان  بن حممد العنوان يف
 حادثنا : قاال , محياد  عان , حبخاغ  بان  علاغ  حادثنا : قاال  الواحاد  عباد  بان  أمحد

 حممد بن احلسن بأن ظاهو فهوع بكتابمت ز ال بن حممد حدثنا: قال حممد بن احلسن
العةاار, با     ز اال  بان  احلسان  بان  حمماد  وأرال بامت  الساند  يف ز اال  بان  حممد أيلق

 يف الةو ااق أيلااق حممااد باان ز ااال علااى   كفااغ أن النهاشااغ أو بعاا  ماان وقااع   
حممد بن احلسن ابن ز ال العةار, فهو  دل علاى تعارفامت, وبالنتيهاة  اوجح علاى      

 احتمال نونمت ابن أبغ عم .
 هاو  العةاار  ز اال  بان  حمماد  أن مان  لاول ابن رجال من  ظهو ما رلل و ؤ د

 قاال , جاده  إىل  نسا   قاد  أنامت  علاى  لاللاة  ففيامت  العةاار  ز اال  بن احلسن بن حممد
 رنااو لاول اباان أن, رلاال و ؤنااد: ع- (3)للتفو خااغ تبعاااا - (1)اخلااوئغ  الساايد
  ونلمااة. ثقااة( ق(  )نااو( )نااش: )فياامت وقااال, العةااار ز ااال باان احلساان باان حممااد

 ز اال  بان  حمماد  بقليا   رلل بعد رنو ثم, جزماا( جش)  حموف, نالممت يف( نش)
 فيامت ( ناش )  ونلمة. _ اهلل عبد أبغ عن أبوه روى, ثقة( نش:  )وقال, العةار
 بان  احلسان  بن حممد هو, العةار ز ال بن حممد أن, رلل من فيعلم, أ ضاا حموف

 .ع بعينمت العةار ز ال

 :هغ عم  أبغ بن حممد أنمت على عد دة رلل شواهد قبال ويف

 مساعة بن احلسن رواه ماع :قال (1)التهذ   يف الةوسغ الخي  أورله ما -1

                                                           

 .319النهاشغ:  رجال( 1)
 .119/ 11( املعهم: 1)

 .171/ 1النقد:  ( يف3)
 .391/ 9( التهذ  : 1)
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 عان  خالد بن سليمان عن هخاش عن العةار احلسن بن وحممد ز ال بن حممد عن 

 يف وأورله...ع قاااال ساااائبة أعتاااق ولاااوئ عااان ساااألتمت: قاااال _ اهلل عباااد أباااغ
 قو ناة  ففيامت ع العةاار  احلسان  بان  حممد عن ز ال بن حممدع  فيمت أن إال (1)االستبصار

 االخاتالف   اؤثو  وال, العةار احلسن بن  مد ز ال بن حممد م ا وة على واضحة
 امل اا وة  علاى  فالداللاة ع عان ع أوع وع ناان  فسواء لف , من عنوانيهما بني وقع فيما

 .واضحة
  اووِ  ومل عما   أباغ  ابان  عانهم  روى أشا ا   عن ز ال بن حممد روا ة -2

 بان  حمماد  فاعن  (1)اهلمادانغ  مصاع   بان  ناحلساني  العةاار  احلسن بن حممد عنهم
 مان  هاذا  (3)الفهوسال  يف الخاي   يو اق  يف مصع  بن احلسني نتاب راوي ز ال

 ابان  احلساني  عان  العةاار  احلسان  بان   ماد  روا ة تول مل أخوى جهة ومن جهة,
  .(1)مواضع مخسة يف عنمت عم  أبغ ابن روا ة وورلع مصع ,

 أشاااهو بأحااادهما املعناااون وناااان عنواناااان تةاااابق إرا واحااادة يبقاااة يف -3
 أشاهو  عما   أباغ  إن حمماد بان   وحيا   غ ه, و قيد  قيد, ال املخهور أن فالقاعدة

 مان  املاوال  هاو  عما   أباغ  فابن, أصالا مخهوراا ليس العةار ب  العةار, من بكث 
 .أيلق لو ز ال بن حممد

 : املدعى وجول قو نة على اخلالف فال  نفع األص  والقاعدة.أقول

 -ماثالا حمماد بان احلسان بان ز اال العةاار        - مقياداا  ز ال بن حممد ورل ملا -4
 .عم  أبغ ابن أيلق إرا منمت املوال نان العةار احلسن بن حممد بمت وأر د

                                                           

 .199/ 1( االستبصار: 1)

( ورنووا غا ه نمعاو اة بان عماار وعباد اهلل بان سانان وغ هام الحا  مخاا   الثقااع            1)
 . 11احللقة األوىل  

 .111( الفهوسل: 3)

 .171, 112:  اخلصال ,312 الصدوق: أمالغ ,111/ 2, 131/ 1( الكايف: 1)
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ال خيفى فقد ورل حممد بن ز ال مقيداا وأر اد بامت حمماد بان أباغ       فيمت ما أقول:
 عم  مث  حممد بن ز ال ابن عيسى نما تقدش. 

 الااوواة ماان أّناامت علااى لياا ل هااذه الةبقااة يف ز ااال باان حمّمااد روا ااة نثااوة -5
 لون مساعاة  بان  باحلسان  عنامت  الووا اة  نثوة اختّصل شغء فبأّي فيها, املخهور ن

مخاهور وروى عنامت    هو الذي عم  أبغ ابن حممد منمت املوال بأن  خهد فهذا غ ه؟
 الاذي  الةايوي رلل يف و خارنمت العنوان هذا اختار مساعة ابن الكث ون, لكن

 ماان ناشااغء اختياااره ولعاا  أساابا , باان علااغ ونااذلل الوقاات, مااذه  علماامت
, أبياامت تكنيااة مبسااتوى ولااو خيااالفهم ماان بتكااو م أنفسااهم تةاا  فلاام التعصاا ,

 !فليتأم 

 العةاار  ز ال بن احلسن بن حممد عن  وِو مل من ز ال بن حممد عن روى -6
 عان  روى فعنامت  عيساى,  بان  حمماد  بان  أمحاد  مثا   عما   أبغ بن حممد عن وروى

 فعنامت  هاشم بن إبواهيم , ومث (1)عم  أبغ بن حممد عن وروى, (1)ز ال بن حممد
 .(1)نث اا عم  أبغ بن حممد عن وروى (3)ز ال بن حممد عن روى

وهنائ مناقخة يف االستفالة من نالش النهاشغ إلثباع نون املاوال مان حمماد    
باثالب نقاا     (1)بن ز ال حممد بن احلسن بن ز ال العةار رنوها الخي  عوفانياان ا

 هغ:
 أن سند النهاشغ إىل نتاب العةار ضعيت بعلغ بن حبخغ. -1

 أن ضعت السند ال  ؤثو لائماا, فحتى الكذاب ال خياوج عان األمسااء    وفيمت:
 

                                                           

 .3/ح193/ 1الكايف:  ويف ,1/ح191/ 1الكايف:  يف ( نما1)
 .17العةار:  ز ال بن احلسن تومجة يف النهاشغ رجال يف ( نما1)
 .1/ح1/193الكايف:  ويف ,3ح /ر  193/ 1الكايف:  يف ( نما3)
 .13, 11, 32 ,33/ 1الكايف:  يف ( نما1)
 بعدها. وما 11االوىل:  احللقة الثقاع مخا   ( يف1)
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 املعووفة للوواة.

أن النساابة إىل ا ااد فيمااا ال  كااون االنتساااب مخااهوراا, ومل تقاام قو نااة     -1
لكاان املصا  إىل لعواهاا مصا اا إىل     واضحة على االنتساب ال  صار إليهاا, وإال  

 لعوى بال بينة وبوهان.

أن الكالش يف استكخاف الخهوة من نالش النهاشغ, ماع أنامت  كفاغ أن     وفيمت:
 نفهم أن هذا موال عند ابن مساعة ولو على حنو التعب  اخلا  بمت.  

أن العبارة ليسل ناصَّة يف النسبة إىل ا د, وإمناا هاغ حتتملاها, نماا أّنهاا       -3
تم   التقاد و واحلاذف أو الساقد وأشاباه رلال, با  ميكان لعاوى: أن العباارة          حت

بان   احلسن حممد بن بكتاب مساعة ابن بحّد ز ال بن حممد أن يف االحتمال قو ة
 ز ال. 

ميكاان أن  قااال إن التخااكيل لاايس يف حملاامت, فلااو مل  كاان هنااائ ماان    أقااول:
 خرتئ بهذا االسم ه   توقت أحد يف نون املوال من حممد بان ز اال يف األساانيد    
هو حممد بن احلسن بن ز ال العةار؟! ثم أ ان روا ااع حمماد بان أباغ عما  عان        

 العةار؟! ولو نان راو اا لكتابمت النعكس عالة.
 قال إن هذه الدعوى خمالفة ملاا هاو ل ادن النهاشاغ يف رناو      مع أنمت ميكن أن 

يوقاامت إىل أصااحاب الكتاا , فعناامت يف ذخااو الةو ااق  ااذنو اساام صاااح  الكتاااب  
 بان  ساليم  قال يف ذخو الةو اق ععان   (1)ضمن السند مثال يف تومجة سليم بن قيس

عان األصابغ   ع خاو الةو اق  ذقاال يف   (1)األصبغ بن نباتة يف تومجةبالكتابع و قيس
 ععاان خاو الةو اق  ذقاال يف   (3)األمناايغ  صاا   بان  إباواهيم  يف تومجاة ع والوصاية ب

 عنمتع وهكذا.   نهيل بن أمحد بن اهلل عبيد

                                                           

 .2النهاشغ:  رجال (1)
 .2: رجال النهاشغ( 1)
 .11: رجال النهاشغ( 3)
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, (1)األسادي  عماو  بان  أباان  يف تومجاة لكن هذا ليس لائماا فقد ال  ذنو نما 
األساديع, ومل   عماو  بان  أباان  بكتااب  هخااش  بان  عبيس ععنخو الةو ق ذقال يف 

 .بكتابمتع األسدي ق  ععن عبيس بن هخاش عن أبان بن عمو 
ب  ميكن أن  قاال إن النهاشاغ عناد إ اوال أمسااء أصاحاب الكتا  يف ذخاو         
يوقمت إىل نتبهم ال  واعغ األمساء الاوارلة يف األساانيد وإمناا  كتفاغ باأي عناوان       

 األمحااو عثمااان باان و عتمااد علااى قو نااة أن الرتمجااة لاامت, فمااثالا يف تومجااة أبااان  
 عان  نصاو  أباغ  بان  حمماد  بان  أمحاد  األول عحادثنا  خو الةو اق ذقال يف  (1)البهلغ

 عان  نصاو  أباغ  بان  حممد بن أمحد الثانغ عحدثنا خو الةو قذقال يف بهاع, و  أبان
بكتبمتع ولو مت ما رنو القتضى أن تكون روا اع ابن أبغ نصاو عان أباان مان      أبان

 ا رجعنااا إىل األسااانيد وااد روا اااع حااني إرنتاااب أبااان نلااها بعنااوان أبااان, يف   
عان أباان بعناوان أباان بان عثماان ناث ة جاداا, با            أمحد بن حممد بن أبغ نصاو 

لعلها تز د على روا اتمت عنامت بعناوان أباان, واا ال  بقاغ  ااالا للقاول بأنهاا مجيعااا          
 .ليسل من نتاب أبان

اعتماالاا علاى   وميكن أن  قال بالفوق بني احلذف مان ذخاو االسام اختصااراا     
قو نة الرتمجة وبني النسبة إىل ا د فهو ليس اختصااراا معهاولاا, وال  كاال  صاح     

 لو مل  كن التعب  بمت معهولاا, فليتأم  !
هذا وقد رنو الخي  عوفانيان بعد رلل قاوائن بعضاها تفصاي , أو مصاال ق     
أخوى لبع  ما رناو يف النقاد واإلنليا , وبعضاها ال  اتم لوحاده  فياد االياالب         
عليها يف توسي  الوثوق بكون املوال من حممد بان ز اال مان غا  تقيياد حمماد بان        

 أبغ عم . 
  تمعاة  فانهاا  عما   أباغ  بان  حمماد  أنمت شواهد واألقوى الةوفني شواهد هذه

 

                                                           

 .11: رجال النهاشغ( 1)
 .13: رجال النهاشغ( 1)
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 مت لاو  العةاار  نونامت  شااهد  علاى  االعتمال منع من -بنفسمت تاش هو ما فيها أن مع -

 مع أنمت ليس بذلل الوضوح نما ظهو وا تقدش. بنفسمت
 وجاامع  (1)النقاد  يف إليامت  أش  االشتباه نما فيمت  بعد ال لاول ابن عن رنو وما

 بن ز ال العةار., فعنمت ال وجول لعنوان حممد (1)الوواة
وهذا الكالش ال تظهو لمت مثوة عملية هنا, فعن العةار وابن أبغ عما  نالهماا   

تظهاو مثاوة البحا  يف توثياق      وإمناا ثقة, غا تمت أل هما تعد روا اع حممد بن ز اال,  
 ال  اووي من  ووي عنمت حممد بن ز ال لو قلنا إّنمت ابن أبغ عم  بناء  على قبول أنامت  

قة, وال تعد روا ة حممد بن ز ال عن ش   توثيقاا لو قلنا إّنامت  وال  وس  إال عن ث
 العةار أو توللنا يف رلل.

 

  

                                                           

 .117/ 1( نقد الوجال: 1)
 .111/ 1: ( جامع الوواة1)
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 امللحق الثانغ

 يف تعيني جعفو بن مساعة

 املوال يف ورل عنوان جعفو بن مساعة نث اا يف أسانيد الووا اع, ووقع نالش
 مساعاة  بان  حمماد  بان  احلسان  أخاو  مساعة بن حممد بن جعفو منمت املوال ه , منمت

 ش   ذخو؟ منمت املوال أو  ده منسوباا رنو
 (1)واألرلبيلاغ  (1)ره  الكاث  مان الوجااليني إىل االحتاال نالسايد التفو خاغ      

 (1)والساايد علااغ الربوجااولي  (1)والكوباسااغ (1)واحلااائوي (3)والوحيااد البهبهااانغ
 . (11)وغ هم (11)وعوفانيان (9)واألبةحغ (2) والسيد اخلوئغ (7)النواقغ القاسم وأبغ

ومل  (11)وره  ذخوون إىل عدش االحتال نالخي  علاغ النماازي الخااهوولي   
 .  (13) ستبعده اجمللسغ

                                                           

 . 311/ 1( نقد الوجال: 1)

 .111/ 1( جامع الوواة: 1)

 .119, 111: ( التعليقة 3)
 .117/ 1( منتهى املقال )رجال أبغ علغ احلائوي(: 1)

 .111( إنلي  املنهج: 1)

 . 122/ 1( يوائت املقال: 1)

 .11( شع  املقال: 7)

 .32/ 1( املعهم: 2)

 .371/ 1( تهذ   املقال: 9)

 .191( مخا   الثقاع احللقة الثانية: 11)

 يف واحااد, واسااتظهوه أّنهمااا أ ضااا واجملمااع احلاااوي : ع يف117/ 1( يف رجااال احلااائوي: 11)
 .البعيدع بذلل وليس.  ضعيت غ ه: وقي : قال ثّم, الوجيزة يف بمت وحكم النقد

 .111/ 1( مستدرناع علم رجال احلد  : 11)

 ( نما تقدش نقلمت عن احلائوي يف هامش سابق.13)
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 رلال مضاافاا   علاى  و ادل  مساعة بن حممد بن جعفو ليس إنمت  قال أن وميكن

 :أمور التعب  ظاهو إىل
 مساعاة  بان  احلسان  قاال ع  (1)االستبصاار  يف الةوساغ  الخاي   نقلامت  ماا  األول:

 أن ألااغ الساانة غاا  علااى يلقاال امااوأة عاان وساائ  مساعااة باان جعفااو ومسعاال
 إ ااانم روى: حنظلااة باان علااغ أن تعلاام ألاايس: لاامت فقلاال نعاام: فقااال أتزوجهااا؟
 روا ااة بااين  ااا: فقااال أزواج؟ رواع فااعنهن الساانة, غاا  علااى ثالثاااا واملةلقاااع

 بان  علاغ  روى: قاال  روى؟ فاأ ش : قلال  الناس, على أوسع محزة أبغ بن علغ
 علاى  لاللاة  باين(  ) اا  للحسان  قولامت  ففغ ,(1)التهذ   يف ومثلمتع اخل...محزة أبغ
ناب ة وال   بعنا ة إال منمت أص و نان وإن بين  ا ألخيمت  قول ال فاألخ أخاه ليس أنمت

 . كفغ  ول العلو يف الوتبة
, ز اال  بان  محياد : عقاال ( 119/ 7) الكاايف  يف عمامت  نونمت يف التصو حالثانغ: 

 عباد  عان  مثنى عن, مساعة بن جعفو عممت عن, مساعة ابن حممد بن احلسن عن
 .عشغء والعقار الدور من للنساء ليس: قال ¬ أحدهما عن, أعني بن امللل

 ويف املةبااوب يف وجاادع وإن فعنهاااع عماامتع لفظااة وجااول  ثباال مل ولكاان هااذا
 مخاس  منهاا  خلل قد أنمت إال, (1)للوسائ  املوافق وهو (3)الكايف من نس  مخس

ع أخيامت  عان ع (1)الاوايف  , ويف(1)املقااش  يف النسا   أقادش  من  عد ما وفيها أخوى نس 
 وا  عين خلو نس تمت من لفظة ععممتع. ععممت عنع بدل

                                                           

 .191 /3( االستبصار: 1)

 .12/ 2( التهذ  : 1)

  احلد  . لار يبعة)اهلامش(  119/ 13( الكايف: 3)
 .119/ 11( الوسائ : 1)
   احلد  . لار يبعة)اهلامش(  119/ 13: ( الكايف1)
 .721/ 11( الوايف: 1)
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 _ الصالق أصحاب من االبن نون غوابة من (1)الوحيد إليمت أشار ما :الثال 
 ,_ الوضاا  أصحاب من عد مساعة بن فمحمد ,_ الوضا أصحاب من واألب

جعفاو بان حمماد     _فعرا أر د ععفو بن مساعة الذي هو من أصحاب الصاالق  
 بن مساعة لزش ما رنو.

لكاان مضااافاا إىل اإلشااكال يف أصاا  نااون جعفااو باان مساعااة ماان أصااحاب   
حيا  إن واقاع الووا ااع ال  سااعد علاى رلال فعنامت مل  عثاو علاى          -_الصالق 

 أتغ ماا   -(1)مورل واحدباملباشوة إال يف  _روا ة جعفو بن مساعة عن الصالق 
ين أنثو من الووا ة, فلو أن حممد من أن الصحبة ال تع (3)رنوه احلائوي يف رجالمت

  عااد يف أصااحابمت, واستخااهد  ومل  ااوو عناامت ال _باان مساعااة عاصااو الصااالق  ا
. (ال أش عناامت روى ألري وال عاصااوه): الرتاجاام بعاا  يف الخااي  ع قااولقااائال: 

 بان  احلسان   ناِل بذلل, وهاذا  (مل: b عنهم  وو مل وملن): رجالمت أّول يف وقولمت
 أّنامت  ماع  - _ظام ا أي يف أصاحاب الكااظم       يف إلَّاا   اذنوه  مل مساعاة  بان  حمّماد 
 ع ...¬ والعسكوي واهلالي ب , ¬ وا وال الوضا ألرئ

 صافوان  فيهاا  توساد  روا ااع  وجاول  الوحيد أ ضااا مان   إليمت أشار ماالوابع: 
 .(1)مساعة بن وجعفو مساعة بن احلسن بني

نا  علاى أن جعفاو بان حمماد بان مساعاة         (1)وميكن أن جياب بأن النهاشغ
أناارب ماان إخوتاامت )أخو اامت(, فاايمكن أن  كااون ماان الةبقااة السالسااة, فاايمكن أن   

  ووي عنمت صفوان, فالةبقة الواحدة تووي عن بعضها البع .

                                                           

وليس تخكيكاا يف االحتاال   -رنوه نعشكال على عده يف أصحاب الصالق  111( التعليقة: 1)
 .119ألنمت عال والتزش باالحتال يف: 

 .131, ورنوها يف نمال الد ن: 32( اإلمامة والتبصوة: 1)
 .117/ 1: (احلائوي علغ ابغ رجال) املقال ( منتهى3)
 .21/ 3( التهذ  : 1)
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 علاى  - املاوال أخااه   ناون  علاى  (1) اخلاوئغ  السيد استدل رلل مقاب  ويف

 : حاصلهما بوجهني - مساعة بن جعفو عم للحسن باسم بوجول التسليم تقد و
جعفو بن مساعة  هاول وجعفاو بان حمماد بان مساعاة صااح  نتااب          (1)

 رجاال  يف نماا  ناب   نتااب  وهاو  أخيامت  ناوالر  روى مساعاة  ابن حممد بن واحلسن
 بان  جعفو هو األسانيد يف مساعة بن جعفو من املوال بأن نق  مل فلو ,(3)النهاشغ

 نتابامت   اوو  مل  هاول  عان  روا تامت  نثاوة  لزش أمٌو بعيٌد عاالةا وهاو   مساعة بن حممد
 يف إال مساعاة  بان  حمماد  بان  جعفاو  عان   اوو  فلام  نتابمت, روى عمن روا تمت وندرة

 .(1)االستبصار يف مورل ن
ملارا ال وعا  نثاوة روا اة جعفاو بان مساعاة للايال علاى شاهوتمت, وال           أقول:

 نافيمت عدش رنوه يف رجاال النهاشاغ؛ ألنامت لايس مان أصاحاب الكتا  ماثالا. ثام          
 نون الواوي صاح  نتاب ال  الزش نونمت مخهوراا.

مساعااة باادل  باان جعفااو وفيهمااا (1)التهااذ   يف ورلتااا أعاااله الووا تااان  (1)
 بنااء   إال وجامت  نتابيامت  يف الخاي   تعاب   الخاتالف  ولايس جعفو بن حممد بن مساعة 

ليكاون مااا يف   مساعاة  باان حمماد  بان  جعفااو إىل مساعاة  بان  جعفااو انصاواف  علاى 
التهااذ   معتمااداا علااى االنصااواف لااو نااان مااا يف املصاادر جعفااو باان حممااد باان    
مساعااة, و كااون مااا يف االستبصااار تبييناااا ملااا يف املصاادر, إرا نااان املوجااول فياامت     

 .اعتمالاا على االنصواف جعفو بن مساعة
 ملارا حبى الخي  هذ ن املورل ن بالتبيني ويف االستبصار فقد؟! أقول:

                                                                                                                                      

 .119( رجال النهاشغ: 1)

 .32/ 1( املعهم: 1)

 .119النهاشغ:  ( رجال3)

 .179, 172/ 1( االستبصار: 1)

 .339, 331/ 2( التهذ  : 1)
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 عدش جداا البعيد أ ضاا وهو أنمت من رنوه السيد اخلوئغ وهنائ وجمت ثال  
 

 عين جعفاو بان حمماد بان مساعاة, فعنامت        -الووا ة  يف شه  هو ملن تعوض الخي 
لكاان هاا  رنااو الخااي  ناا  أصااحاب     -الفهوساال وال يف الوجااال  مل  ااذنو يف 

 الكت ؟! وه  ن  صاح  نتاب مخهور؟!
: احلسان  بان  حمماد  عقاال  1ميكن اسات واجمت واا ورل يف التهاذ     ووجمت رابع 

 باالةالق  تتباع  أن فيهاا مان   بد ال امل تلعة أن بمت وأفيت الباب هذا يف أعتمده الذي
 حذ فاة  رباا  وابان   بان  وعلغ مساعة بن واحلسن مساعة بن جعفو مذه  وهو

 مان فقهااء   البااقون  فأماا , املتاأخو ن  مان  احلساني  بن علغ ومذه , املتقدمني من
مان   أنثاو  مانهم   نقا   ومل بامت  العما   يف فتيا هلم أعوف فلسل املتقدمني أصحابنا

 الااذي الوجاامت علااى رووهااا  كونااوا أن وجيااوز, وأمثاهلااا رنوناهااا الاايت الووا اااع
 قلناهع. ما على وعملهم فتياهم نان وإن فيما بعد نذنو

أن هاذا الكاالش نالصاو ح باأن جعفاو بان مساعاة مان فقهااء          تقو   الوجامت  
 .أصحابنا املتقدمني فكيت ميكن أن  وال بمت رج   هول!

 وفيمت ما تقدش من أنمت ملارا ال نعترب هذا لليالا على شهوة جعفو بن مساعة.
 على االحتال واألص  مع امل ا وة.أنمت مل  تم وجمت مبا  ونن إليمت النتيهة 

إمنا تظهاو لاو أر اد حسااب االحتماال حبسا  عادل املخاا   ولكنامت          والثموة  
ليس امل تار نما تقدش, وأما من حي  الوثاقة فال مثوة عند من  قب  وثاقة مخا   

                               نما تقدَّش.  (1)ابن أبغ عم  وأخو مت, فعن صفوان قد روى عن جعفو بن مساعة
  

                                                           

 .97/ 2( التهذ  : 1)
 .21/ 3( التهذ  : 1)
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 امللحق الثال 

 ه  ميكن أن  ووي من نان من الةبقة السابعة عن وهي  بن حف ؟

قد  خك  بأن وهي  بن حف  من اخلامسة فال ميكن ملن هو من السابعة أن 
  ووي عنمت.

 لكن الظاهو عدش مامية اإلشكال, ولنتكلم يف مقامني: 

 وهي  من الةبقة اخلامسة.يف أص  نون  األولاملقاش 
واألساااس الااذي أعتمااد علياامت يف إثباااع أن وهياا  ماان الةبقااة اخلامسااة هااو 

 , لكنمت وا ميكن املناقخة فيمت.¬روا تمت عن أبغ عبد اهلل وأبغ احلسن 
ولنتكلم تارة بناء  على عدش احتاال وهيا  بان حفا  ماع وها  بان حفا          

 وأخوى بناء  على االحتال. 
 _أما بناء  على عدش االحتاال فووا اة وهيا  بان حفا  عان أباغ عباد اهلل         

باملباشوة وا ميكن اخلدش فيها, فعنمت وإن رنو النهاشغ يف تومجتمت أنامت عروى عان   
ووقاات ع وعااده الخااي  يف رجالاامت ماان أصااحاب   ¬أبااغ عبااد اهلل وأبااغ احلساان 

ثياة ال الفقهيااة  إال أن رلال مل  تمثا  يف الووا اااع يف املصاالر احلد     _الصاالق  
 وال غ ها.  

: قاال  _ اهلل عباد  أبغ عن حف  بن وهي  ع وروى (1)نعم, ورل يف الفقيمت
 ع غ هم من أو بيل أه  من نانوا إرا نفو سبعة عن والبدنة جتز ان البقوة

 باان وهياا  وفيهااا ععاان  (3)والعلاا  (1)بنفساامت أورلهااا يف اخلصااال  لكناامت 
 ع, و نااذلل أورلهااا الخااي  يف_ اهلل عبااد أبااغ عاان, بصاا  عاان أبااغ, حفاا 

 

                                                           

 .191/ 1الفقيمت:  (1)

  .311اخلصال: ( 1)

 .111/ 1عل  الخوائع:  (3)
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 نما يف اخلصال والعل  مع اختالف يف املنت. (1)واالستبصار (1)التهذ  
, _وعليمت ال حيص  الوثوق مبا رنوه النهاشغ من روا تمت عن أبغ عباد اهلل  

فاال  اتم ماا رتا  عليامت مان نونامت مان          _وعد الخي  إ اه من أصحاب الصالق 
  قال., هكذا ميكن أن (3)الةبقة اخلامسة

لايس هلاا موضاوعية, وإمناا      _ولكن ميكن املناقخة بأن روا تمت عن الصالق 
هغ ناشفة عن نونمت من اخلامسة, وميكن االستدالل على أنمت من اخلامسة بأمو ن 

 ذخو ن:  
أّن األعم األغل  من روا اع وهي  بن حف  هغ عن أبغ بص ,  األول:

بسانتني أي   _ة الصاالق  ب  مااع بعاد وفاا    _وهو ون مل  تأخو بعد الصالق 

                                                           

 .112/ 1التهذ  : ( 1)

 .111/ 1االستبصار:  (1)

 عان  الصافار  احلسن بن ( حممد111/ 1جتدر اإلشارة إىل أنمت ورلع روا ة يف التهذ  ) (3)
  خاارئ  الوجا   عان  ساألتمت : قاال  _ جعفو أبغ عن حف  عن وهي  بن احلسني بن حممد

 ولاوئ  عن وسألتمت: قال, فعليمت وضع وإن فلمت ربح إن: قال عليها السلعة و وليمت على الوج 
 . عليمت فيما  ستسعى: قال مثنمت مث  عليمت صار حتى مواله بذلل علم و بيع قد  خرتي

 عان  احلساني  بان  حمماد  عان  الصافار  احلسان  بان  ( حمماد 11/ 3وأورل ر لها يف االستبصار )
مواله  بذلل علم قد و خرتي  بيع ولوئ عن سألتمت قال _ جعفو أبغ حف  عن بن وه 
 عليمت.  فيما  ستسعى: قال مثنمت مث  عليمت صار حتى

لكن مل  ول يف غ  هذا املورل ومل  ذنو أي واحد من الوجااليني روا اة وهيا  بان حفا       
فمان املةماأن بامت وقاوب خلا  يف الساند وواا  ؤ اد رلال ورول روا اة يف            _عن أبغ جعفاو  

( ماان غاا  البعيااد أنهااا نفااس صاادر هااذه الووا ااة ورل فيهااا هكااذا ععناامت  127/ 7التهااذ   )
 رجا   يف _ اهلل عباد  أباغ  عان  بصا   أباغ  عان  وهيا   عان  )احلسن بن حممد بن مساعاة( 

فعليمتع نماا أشا  إليهاا يف     وضع وإن فلمت ربح إن: قال عليها,  دل السلعة يف الوج   خارنمت
 .(111/ 1هامش التهذ   )
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يف  _, فالووا ااة عناامت ال تفااوق عاان الووا ااة عاان الصااالق (1)ساانة مخسااني ومائااة

 .(1)نخفها عن أن الواوي من الةبقة اخلامسة
هااذا بناااء  علااى نااون املااوال ماان أبااغ بصاا  هااو حييااى باان القاساام      ال  قااال

األسدي, ولكن لعلمت لي  بن الب رتي املوالي, فعنمت  قال لو سلم فهو غ  ضاائو  
, فماا رناوه الخاي  يف الفهوسال مان      _بعد عدش ثبوع بقائمت إىل زمان الكااظم   

نهاشاغ  وعده إ اه يف أصحابمت يف رجالامت خماالت لظااهو ال    _روا تمت عن الكاظم 
ال تعاين أنامت بقاغ إىل زمان      _, مع أن الووا ة عن الكااظم  (3)والكخغ و الربقغ

  بقى إليمت من نان من اخلامسة حبي   عد من روى عنمت من السالسة, فتأم !,
                                                           

 بان  إباواهيم  عان , مجيعااا , جعفاو  بان  اهلل وعباد , اهلل عباد  بان  ساعد  عان  روى الكليين (1)
 ابان  عان , سانان  بان  حمماد  عان , ساعيد  بان  احلسني عن, مهز ار بن علغ أخيمت عن, مهز ار

 يف سانة  ومخساني  أربع ابن وهو, _ بن جعفو موسى قب : قال, بص  أبغ عن, مسكان
, 1 ا ازء : الكاايف .  سانة  وثالثاني  مخسااا  _ جعفاو  بعاد  وعااش , ومائاة  ومثاانني  ثالب عاش

 . 9 احلد  , 111 _ جعفو بن موسى احلسن أبغ مولد باب.  1 احلهة. نتاب
 تومجاة  يف ماو  وقاد , حمالة ال حتو ت فيها الووا ة قائال: عوهذه علق عليها السيد اخلوئغ  

 نفساها  يف فالووا اة  رلال  وماع , _ الوضاا  زماان  إىل  باق  مل أ ضااا  أنمت: مسكان بن اهلل عبد
 .ع  وثق مل نفسمت يف سنان بن حممد فعن, ضعيفة
 .ومائة مخسني سنة يف موتمت نون من والخي  النهاشغ بمت صوح ملا خمالفة الووا ة هذه أقول:

إليل أمساء بع  من روى عنهم وهي  بن حف : علغ )علغ بن أبغ محازة( , أباو    (1)
 حسان العهلغ ,عبد اهلل بن القاسم.

 أن النهاشااغ ظاااهو أن وهااو: شاا  هنااا : ع بقااغ111/ 11يف املعهاام:  قااال الساايد   (3)
 ماان الفقهاااء تساامية يف الكخااغ رنااوه أن نمااا, _ عاان الكاااظم  ااوِو مل الااب رتي باان لياا 

 عااده يف الخاي   مان  عوفال  لكناال, رلال   قتضاغ  ¬ اهلل عباد  وأبااغ أباغ جعفاو   أصاحاب 
 لامت  واد  مل فعناا , هاو الصاحيح   النهاشاغ  رناوه  ما أن والظاهو, أ ضاا _ الكاظم أصحاب

 عان  فهاغ , _ الكااظم  عان  بصا   أباو  رواهاا  روا اة  فك  وعليمت . _ الكاظم عن الووا ة
 العاملع. واهلل, القاسم بنحييى 
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ونون ش   من أصحاب اإلماش ال  دل على أنثو من أنمت روى عنمت فال  قال ال 
معتاداا بهاا مان الازمن     إرا مل  صاحبمت مادة    _ صدق أنامت مان أصاحاب الكااظم     

 فتدبو!.
نعم قد  قال نما أشار إليمت السايد األساتار )لامال بوناتامت( لعا  بعا  مان        

ال  تحوج من الووا ة عن أبغ بصا ,   _ تحوج من الووا ة عن اإلماش الصالق 
 ناامت لاايس ناا  ماان  تحماا  الووا ااة  ااووي    نماان نااان شاااباا يف مقتباا  عمااوه, فع   

 عاد   ¬وا ة يف عصو الصالق والكاظم , وعليمت ليس ن  من روى الوbعنهم 
أو ناان   ¬من اخلامساة, با  خصاو  مان روى فعاالا عان الصاالق والكااظم         

 مؤهالا لذلل هو من  عد من اخلامسة, فتأم !
عناامت مثاا  حممااد باان علااغ    (1)الثااانغ: روا ااة ماان  عااد ماان الةبقااة السالسااة   

إىل وهياا  باان   اهلماادانغ فعناامت وقااع يف مخااي ة الفقياامت يف يو ااق الصاادوق       
 _, وال الاا  يف مان  ااووي عناامت  _حفا , وقااد روى اهلماادانغ عان الوضااا   

 اووي عان اهلمادانغ بواساةتني      -وهو من التاسعة-نونمت من السالسة والكليين 
  ووي عنمت أ ضاا, فتأم ! -وهو من السابعة-عالة , والربقغ 

 هذا نلمت بناء  على عدش احتال وهي  بن حف  مع وه  بن حف .

ء  على احتال وهي  بن حفا  ماع وها  بان حفا  نماا رها  إليامت         أما بنا
وهو األقوب فهنائ بع  الووا اع لوه  بن حف  عان أباغ    السيد اخلوئغ 

 باملباشوة هغ:  _عبد اهلل 

                                                           

إليل بع  من رووا عن وهي  بن حف : حممد بن عصاش , علاغ بان حمماد بان عباد       (1)
اهلل اخليا  , حممد بن  وست بان إباواهيم الاورلانغ عان أبيامت , حمماد بان نعماة السالولغ ,          

 الةايوي ,حممد بن علغ الكويف , جعفو بن عثمان , احلسن بن علغ , علغ بن احلسني.
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بان حفا  عان أباغ      (1)محيد بن ز ال عن احلسان بان حمماد عان وها       -1

 .(1)لمت قال: من قال علم اهلل ما ال علم اهتز العوش إعظاماا _عبد اهلل 

قاال:   _بان حفا  عان أباغ عباد اهلل       (3)حممد بن احلسني عان وها    -1
 . (1). احلد  ل: إن القوذن فيمت حمكم ومتخابمت.مسعتمت  قو

 عاان سااألتمت: قااال _ اهلل عبااد أبااغ عاان, حفاا  باان عاان وهاا  روي  -3
.  الح  أن هاذه  (1)فصاعداا...احلد   سل يف: قال ؟  قوأ القوذن نم يف الوج 

 الووا ة موسلة.

 هااا ثبااوع روا ااة وهاا  باان حفاا  عاان أبااغ  وهنااائ روا تااان قااد  تااوهم من 
 باملباشوة إال أنمت ليس نذلل.  _عبد اهلل 

ع وعن حممد بن علغ عن وه  بن حف  عن أباغ   (1)يف ا واهو السنية -1
 إن اهلل خلق العق  فقال لمت أقب  ثم قال لمت ألبو...احلد  .  _عبد اهلل 

ونااذا يف  _بصاا  عاان أبااغ عبااد اهلل  رواهااا عاان أبااغ  (7)لكاان يف البصااائو
 عن البصائو.( 2)الوسائ 

 

                                                           

  وهي  بدالا من وه .عن الكايف 119/ 13يف الوسائ :  (1)
  .3 ح 137/ 7الكايف: ( 1)
( عن البصاائو وهيا  بان    192/ 17( عن البصائو ويف الوسائ  )192/ 13يف البحار )( 3)

 حف  بدالا من وه  بن حف . 

 .113البصائو:  (1)

  .131 /1ياووس:  ابن للسيد اإلقبال (1)

  .313العاملغ:  للحو السنية ا واهو يف (1)

 .191/ 1البصائو:  (7)

 .11/ 1:  الوسائ  (2)
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 عبااد اهلل أبااغعاان  بعساانالهحممااد باان علااغ باان احلسااني    (1)يف الوسااائ  -1
 ¬حممد بن خالد الربقغ, عن وه  بن حف , عن جعفاو بان حمماد عان أبيامت      

 قال: ال  أن  الضالة إال الضالون.

روى أبو عبد اهلل حممد بن خالد الربقغ رضغ اهلل عنامت عان    (1)لكن يف الفقيمت
 ....احلد  .  _وه  بن وه  عن جعفو بن حممد 

وعليمت ملا نان الصحيح احتال وهي  بن حف  مع وها  بان حفا  فووا اة     
 ثابتة. _وهي  بن حف  عن أبغ عبد اهلل 

لكن املالح  أن ال البية العظمى من روا ااع وهيا  بان حفا  مباا لامت مان        
بالواسةة ومل تثبال روا تامت باملباشاوة إال يف املاوارل      _ناو ن عن أبغ عبد اهلل ع

القليلااة جااداا املتقدمااة فماان القااوب مبكااان وقااوب اخللاا  يف هااذه املااوارل بسااقو    
ومان قاال    _الواسةة, ولعلمت هلذه املوارل نظو من عده مان أصاحاب الصاالق    

 ._بووا تمت عنمت 
ميكاان القااول بااأن وهياا  باان حفاا  ماان اخلامسااة ال لووا تاامت عاان  اخلالصااة 

ب  لووا تمت عمن هو من الةبقاة الوابعاة ومل  ةا  بامت العماو إللرائ       _الصالق 
 ومل  تأخو بعده. _اخلامسة, أو ق  من نان معاصواا للصالق 

 املقاش الثانغ: يف روا ة الةبقة السابعة من الوواة عنمت

الظاهو إلرائ وهي  بن حف  للةبقة السالسة وبقااهه إىل زمان ميكان ملان     
 نان من الةبقة السابعة الووا ة عنمت ورلل ألمو ن: 

أن النهاشغ روى نتابمت عن يو ق احلسن بن مساعة, وهاو احلسان بان     -1
حممد بن مساعة, وهو من السابعة و الخي  يف الفهوسل روى نتابامت عان يو اق    

                                                           

 .11/ 11الوسائ :  (1)

 .191/ 3الفقيمت:  (1)
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حمماد بان احلساني بان أباغ اخلةااب, وهاو مان الساابعة           حممد بان احلساني, وهاو   

 أ ضاا.

روا اع مان هام مان الساابعة عنامت ناث ة مبثوثاة يف الكتا  ناحلسان بان            -1
نامت املتعادلة تز اد علاى اخلماس      روا اتمت يف الكايف وحاده بعناو   -حممد بن مساعة 

روا اتاامت يف التهااذ    -وحممااد باان احلسااني اباان أبااغ اخلةاااب   - (1)روا ااةعخااوة 
, حممااد باان علااغ الكااويف )أبااو    (3)والةااايوي -(1)ه مخااس عخااوة روا ااة  وحااد

 .(1)مسينة(

 .(1)هذا ومل  وجد وال يف مورل واحد واسةة بينهم وبينمت
ومن الواضح أن روا اع من هم من الةبقة السالساة عنامت ال تاؤثو يف ثباوع     

مت روا اع الةبقة السابعة عنمت, فمن نان من اخلامسة وبقغ إىل السالسة تووي عنا 
 السالسة والسابعة .

 وبهذا  ظهو عدش مامية اإلشكال واحلمد هلل رب العاملني.

                  
 
 
 

 
                                                           

 .. وغ ها. 191,  311, 91/ 1منها الكايف:  (1)

 .. وغ ها. 137,  311, 191/ 1منها التهذ  :  (1)

 .13/ 1التهذ  :  (3)

 .177, 111, غيبة الةوسغ :  379/ 1إرشال املفيد:  (1)

ال  قال ههنا لور فقد اعتمد على روا ة ابان مساعاة يف إثباتهاا, فعنامت  قاال: الكاالش مل        (1)
 عتمد عليها لوحدها وإمنا تخك  هاغ وماا شاانلها قاوائن توجا  الوثاوق بالووا اة وتادعم         

 ظاهو السند بأنمت ال سقد فيمت.
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 املصالر

 يف املدرسااني االختصااا , منسااوب للخااي  املفيااد, منخااوراع مجاعااة     - 1
 املقدسة. قم العلمية يف احلوزة

 تصااحيحالخااي  الةوسااغ,   -اختيااار معوفااة الوجااال  )رجااال الكخااغ(    - 1
 مهااادي األسااارتابالي, حتقياااق السااايد م لاماااال الثالااا  وتعلياااق املعلااام

 .b البيل ذل الوجائغ, مؤسسة

 الرتاب. لتحقيق b  البيل ذل مؤسسة, املفيد, اإلرشال - 3

االستبصار فيما اختلات فيامت مان األخباار, الخاي  الةوساغ, لار الكتا          - 1
 , تهوان, حتقيق السيد حسن اخلوسان. اإلسالمية

أساسااياع االحتماااالع, ل. خالااد زهاادي خواجااة مااد و املعهااد العوبااغ     - 1
 . اإلحصائيةللتدر   والبحوب 

 اإلسالمغ. اإلعالش مكت  النخو مونز ,ياووس ابن السيد ,األعمال إقبال - 1

 لار حباوب  إنلي  املنهج يف حتقيق املةل , حممد جعفو الكوباساغ, موناز   - 7
 احلد  .

 .عثة, الخي  الصدوق, مؤسسة البمالغاأل - 2

األمالغ, الخي  املفيد, منخوراع مجاعة املدرسني يف احلاوزة العلمياة يف     - 9
 قم املقدسة.

 األمالغ, الخي  الةوسغ, مؤسسة البعثة . - 11

اإلمامة والتبصوة, علغ بن بابو امت القماغ, مدرساة اإلمااش املهادي )عاج(        - 11
 يف قم املقدسة.  

العالمااة اجمللسااغ,  حبااار األنااوار ا امعااة لاادرر أخبااار األئمااة األيهااار,      - 11
 مؤسسة الوفاء, ب وع.

 .لار املؤرخ العوبغ, ب وع حبوب فقهية, السيد حممد رضا السيستانغ, - 13
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 مونااز الةبعااة اخلامسااة, ا سااين, صااتذ حممااد الوجااال, علاام يف حبااوب - 11

   املصةفى.  

 يهوان., األعلمغ الكربى, الصفار, منخوراعبصائو الدرجاع  - 11

 اهلل ذ اة  مكتباة : الاد ن العااملغ, نخاو   التحو و الةاووسغ, حسن بن ز ن   - 11
 ._ الخهداء سيد مةبعة: يبع, املقدسة قم, النهفغ املوعخغ العظمى

 املقال. منهج على البهبهانغ الوحيد تعليقة  - 17

تفس  القمغ, علاغ بان إباواهيم, منخاوراع مكتباة اهلادى, مؤسساة لار         - 12
 الكتاب للةباعة والنخو, قم املقدسة

صااي  مسااائ  الخااو عة, احلااو العاااملغ,      تفصااي  وسااائ  الخاايعة إىل حت    - 19
 إلحياء الرتاب. bمؤسسة ذل البيل 

 حساان الساايد علياامت وعلااق تهااذ   األحكاااش, الخااي  الةوسااغ, حققاامت    - 11
 , تهواناإلسالميةاخلوسان, نخو لار الكت   املوسوي

تهااذ   األحكاااش, الخااي  الةوسااغ, صااححمت وعلااق علياامت علااغ اناارب         - 11
 .األوىلال فاري, مكتبة الصدوق, الةبعة 

الوجال للنهاشغ, األبةحغ, الةبعاة الثانياة    نتاب تنقيح املقال يف تهذ   - 11
 قم املقدسة.

 واألسنال, األرلبيلغ. الةوق عن االشتباهاع الوواة وإزاحة جامع - 13

 قيومغ. حتقيق ا فاق, مؤسسة ياووس, بن علغ السيد األسبوب, مجال  - 11

 إ وان. – املفيد, قم ا واهو السنية, احلو العاملغ, منخوراع مكتبة  - 11

 .يف احلوزة العلمية يف قم الخي  الصدوق, مجاعة املدرسنياخلصال,  - 11

17 - 
 النخااو خالصااة األقااوال يف معوفااة الوجااال, العالمااة احللااغ, مؤسسااة     

 اإلسالمغ.

 .  اإلمامة, الةربي, مؤسسة البعثةلالئ - 12
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 باااقو الساابزواري, مؤسسااة ذل  رشااال, حممااد رخاا ة املعااال يف شااوح اإل   - 19
 إلحياء الرتاب. b البيل 

 لار ال ضاائوي, مؤسساة   احلساني  بان  أمحاد : ال ضائوي,  الوجال البن - 31
 الثقافّية. احلد  

 مةبعة جامعة تهوان.الوجال, الربقغ,  - 31

الوسائ  الوجالية, أبو املعالغ الكلباسغ, مؤسساة لار احلاد  , حتقياق     - 31
 حممد الدرا يت.

نسا ة أولياة حمادولة    شوح مناسل احلج, السيد حممد رضا السيستانغ,  - 33
 التداول.

 النواقغ. القاسم أبو الوجال, امل زا لرجاع يف املقال شع  - 31

 ا اابلقغ  أصا و  علاغ  الوجاال, السايد   يبقااع  املقاال يف معوفاة   يوائت - 31
 الربوجولي.

الو اضاااياع للصااات الساااالس العلماااغ وفاااق مااانهج وزارة الرتبياااة يف     - 31
 .ش 1112مجهور ة العواق لسنة 

الو اضاااياع للصااات الساااالس األلباااغ وفاااق مااانهج وزارة الرتبياااة يف     - 37
 ش. 1113مجهور ة العواق لسنة 

 النهت. -, الصدوق, منخوراع املةبعة احليدر ة الخوائععل   - 32

 , الصدوق, مؤسسة األعلمغ._عيون أخبار الوضا  - 39

 ال يبة, الةوسغ, مؤسسة املعارف اإلسالمية. - 11

 ال يبة, النعمانغ, منخوراع أنوار اهلدى. - 11

فااتح األبااواب بااني روي األلباااب وبااني رب األرباااب يف االساات اراع,      - 11
 إلحياء الرتاب.  bالسيد علغ بن ياووس, مؤسسة ذل البيل 
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فهوسل أمساء مصنفغ الخيعة )رجال النهاشاغ(, النهاشاغ, مؤسساة     - 13

 املخوفة.النخو اإلسالمغ التابعة  ماعة املدرسني بقم 

 الفهوسل, الخي  الةوسغ, مؤسسة نخو الفقاهة. - 11

 الفوائد الوجالية, البهبهانغ  - 11

 الكايف, الكليين, نخو لار الكت  اإلسالمية, يهوان. - 11

 الكايف, الكليين, يبعة لار احلد  . - 17

 اإلسالمغ. النخو ابن قولو مت, مؤسسةنام  الز اراع,  - 12

اإلساالمغ, تصاحيح    نمال الد ن وماش النعمة, الصدوق, مؤسسة النخاو  - 19
 علغ أنرب ال فاري.

 احلااوزة يف املدرسااني نتاااب ماان ال حيضااوه الفقياامت, الصاادوق, مجاعااة      - 11
 الثانية. املقدسة, الةبعة قم العلمية يف

 الد ن جالل عليمت السيد والتعليق وتصحيحمت بنخوه الربقغ, عنىا اسن,  - 11
 احلسيين.

 املةبعااة منخااوراعخمتصااو بصااائو الاادرجاع, حساان باان ساالمان احللااغ,  - 11
 النهت األشوف. يف احليدر ة

ماادارئ األحكاااش يف شااوح شااوائع اإلسااالش, الساايد حممااد العاااملغ,         - 13
 إلحياء الرتاب. bمؤسسة ذل البيل 

 مساااتدرئ الوسااااائ  ومسااااتنبد املساااائ , ا اااادب النااااوري, مؤسسااااة     - 11
 إلحياء الرتاب. bذل البيل 

 - شافق : مستدرناع علم الوجاال, علاغ النماازي الخااهوولي, املةبعاة       - 11
 تهوان.

اإلسااالمغ  النخااو مسااتةوفاع السااوائو , اباان إلر ااس احللااغ, مؤسسااة   - 11
 املخوفة. بقم املدرسني  ماعة التابعة
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 مخا   الثقاع احللقة األوىل والثانية, عوفانيان. - 17

 معانغ األخبار, الصدوق, انتخاراع إسالمغ.   - 12

 سااايد مؤسساااة منخاااوراع احللاااغ, ا قاااق امل تصاااو, شاااوح يف املعتااارب  - 19

 ._ الخهداء

 يف الفقامت  حتقياق قسام  العالماة,   –)  ج( يف حتقيق املذه  منتهى املةل    - 11
 اإلسالمية. البحوب  مع

 علاغ  املازندرانغ )أباو  إمساعي  بن الوجال حممد أحوال منتهى املقال يف  - 11
 الرتاب. إلحياء b البيل ذل احلائوي( حتقيق مؤسسة

 ساايمور. ل تااأليت,  االحتماااالع يف ومسااائ  نظو اااع شااوش مل صاااع - 11
 لاول ساامح .ل تومجة,  مب  جامعة املخارئ الو اضياع أستار,  ليبسختز

 .لبنان - ب وع - العوبغ الوائد لار,  مشس عني جامعة

 الرتاب. إلحياء b البيل ذل , مؤسسةخغ نقد الوجال, التفو - 13

 الكربى, اخلصييب, مؤسسة البال .اهلدا ة   - 11

 املاااؤمنني أمااا  اإلمااااش الاااوايف, الفاااي  الكاشاااانغ, منخاااوراع مكتباااة - 11
 العامة, أصفهان. _علغ 

بااعموة املااؤمنني, الساايد علااغ باان     _الاايقني باختصااا  موالنااا علااغ    - 11
 ياووس, مؤسسة الثقلني إلحياء الرتاب اإلسالمغ.
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