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 مقدمة الناشر

على خريته من خلقه حممد وآله  السالمرب العاملني والصالة و هلِل احلمُد

  .الطاهرين

شكورًا مساحة العامل األصيل واخلطيب املفوه مفقد تفضل علّي  ,وبعد

طاب )جنل املرحوم الفاضل السيد حمي  (دام عزه)البارع األستاذ السيد علي 

هري بالعنكوشي ما دّبجته أنامله الشريفة من حبٍث ضاٍف احلسيين املدني الش (ثراه

الذي كان من أجل وأنبه وأفقه  صاٍف ممتٍع عن شخصية أبان بن تغلب 

يراعته  اهللوقد جرى سيدنا العنكوشي أدام  ,0أصحاب األمام الصادق 

من  سديد يف عرٍض مونق وأّطراٍد أخذ يف حبثه املذكور على منهجوسدد براعته 

ومل يّدخر جهدًا يف تتبع املصادر القدمية  ,والرصانة بالسبب األقوى اإلتقان

  .االطالعاملعتربة على النحو الذي يشهُد له بطول الباع وسعة 

وال يسعين يف هذه العجالة إال أن أبتهل إىل املوىل العلي القدير أن يوفق 
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سالمية بكل سيدنا وصديقنا السيد أبا ضرغام ملواصلة جهوده يف رفد املكتبة اإل

 .اإلسالميةما هو نافع ومفيد من البحوث واآلثار لتأخذ مكانها الالئق من املكتبة 

 . وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني



 

 

 

 

 اإلهداء

 . وحّجته على عباده, يف أرضه اهلليا سّر  ....إليك

 . يا من قارعت الظلم والطغيان واالحنراف والّضالل ....إليك

 . ا باعث الفكر اإلسالمي غضًا طريًاي ....إليك

 . يا من طأطأت له هامات العلماء وقادة الفكر ....إليك

 . سّيدي اإلمام جعفر الصادق, يا ساللة الطاهرين ....إليك

عّلي أنال من حبر شفاعتك , أرفع بكلتا يدّي صحائفي هذه إىل رفيع قدسك

 . يوم الورود

باِن الوالِء ألَِْهِل واضِع إىل ُرْوح َمْن َغّذاِني ِبِلاملت املؤلَّفُثّم ُأهدي َثواَب هذا 

مع  اهللة والرسالة والدي فضيلة السيد حميي احُلسيين املدني َحَشَرُه ّوبيت النب

 . أجداِدِه الّطاهرين

 

 املؤلف
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 املقدمة

احلمد هلل رب العاملني, والصالة والسالم على خري خلقه حممد وآله الطيبني 

 ين.الطاهر

أوالهما , خدمة ألتباعه من وجهتني 0الصادق  اهللعبد  وأسدى اإلمام أب

بل أضاف , ومل يقتصر على العلوم القرآنية, اهتمامًا كبريًا أنه اهتم بتعليم أتباعه

. إليها علومًا زمنية كالرياضيات والفيزياء والنجوم واهليئة والتاريخ واحلكمة

ومن . ته عدد غري قليل من أفذاذ العلماءالكرميتني ومن مدرس وخترج على يديه

وأوضح معاملها  بنى الثقافة الشيعية 0هنا يصح القول بأن اإلمام الصادق 

ألن , وهذه بديهية ,اجلعفرية عاش وازدهر املذهب الشيعي وبفضل املعارف

ومهما يكن  ,الثقافة هي اللبنة األساسية وسر بقاء واستمرار اجملتمعات البشرية

أن يؤسسوا مدرسة علمية  0تتح لألئمة قبل اإلمام الصادق مر مل أمن 

جانب اخللفاء  أهمها الضغوط السياسية من, وذلك ألسباب شتى, كمدرسته
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 0 اهللعبد  وأما أب. والسلطة احلاكمة واسرتابت السلطة يف حتركاتهم وأنشطتهم

أمام  اتالثَّب فقد كان يعرف أن الشيعة حتتاج إىل مدرسة علمية قوية تتكفل هلا

ومنذ اليوم . وجتعلها مبنأى عن التأثر بوفاة هذا أو جميء ذاك, التيارات املنحرفة

أهمها , يتوخاها وضع لنفسه أهدافًا معينة, بالتدريس 0األول لقيام اإلمام 

, (اجلعفرية املعارف)تأسيس مدرسة علمية وإقامة ثقافة شيعية رصينة تتمثل يف 

يدل على أن  وهذا, ا يتوافر هلا من علم وثقافةلثقته من أن بقاء الشيعة رهن مب

ًا يف فذأيضًا  بل كان, ًا يف العلم وحدهفذمل يكن  0الصادق  ًااإلمام جعفر

على الكيان  وكان يدرك أن إجياد مدرسة علمية شيعية من شأنه احلفاظ, السياسة

فالقوة العسكرية وإن عزت عرضة ألن . الشيعي أكثر من أي قوة عسكرية

أما املدرسة العلمية اليت تنشر الثقافة املتعمقة فتبقى ما , قوة أكرب منها اتدمره

 . بقي الدهر

ألنه أستاذ العلماء وإمام  0وقد تركت احلديث عن سرية اإلمام الصادق 

ولكن جيدر بنا  .وهو إمام عصره كما هو إمام العصور وأستاذ األجيال ,الفقهاء

أن نوضِّح أّن اإلمام الّصادق مل  0ق وحنن نتحّدث عن مدرسة اإلمام الّصاد

بل كان مواصاًل ملسرية الرسالة  ,وال صاحب رأي اجتهادي ,يكن جمتهدًا

ا عليهو ,فمنها َيغرتف وبها ُيفيت املسـلمني, /وحافظًا آلثار جده وأهل بيته 

وكشفًا عن حمتوى الوحي  ,فكانت مدرسته ومنهجه امتدادًا للسّنة النبوّية ,يعتمد

  .وإظهارا ملضمونه القرآني

  :من ابرز أهداف مدرسته العلمية وكاَن
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محاية العقيدة من التّيارات العقائدية والفلسفية اإلحلادية واآلراء الّضاّلة 

والتأويالت االعتقادية اّليت ال تنسـجم , كالزندقة والغلّو ,اّليت انتشرت يف عصره

الكالمية واملدارس الفلسفية واّليت نشأت كتّيار كّونته الفرق , وعقيدة التوحيد

على احلفاظ على أصالة عقيدة التوحيد  0لذا انصّبت جهود اإلمام , الشاّذة

وتصحيح األفكار  ,وإيضاح جزئياتها وتفسري مضامينها ,ونقاء مفهومها

  .واملعتقدات يف ضوئها

شام بن احلكم ِهوقد سلح تالمذته بهذه العلوم أمثال أبان بن تغلب َو

, موا بالدفاع عن عقيدة التوحيد ومحايتها من املعتقدات الضاّلةوغريهم ليقو

كمعتقد اجَلْبر والتفويض والتجسيم والغلّو وأمثاهلا من اآلراء واملعتقدات الشاذة 

فضال  ,وتوجيهاته 0مناظرات اإلمام  عليهوهذا ما تدل  ,عن عقيدة التوحيد

وتتسّتر على عقائدها  /عن أن فرقًا كثريًة حاولت أن تستغل اسم أهل البيت 

املنحرفة اخلارجة عن عقيدة اإلسالم اّليت محل أهل البيت وأتباعهم وتالمذتهم 

  .لواءها ودافعوا عن أصالتها ونقائها

وتوسيع دائرة الفقه  ,أّما اهلدف الثاني هلذه املدرسة فهو نشر اإلسالم

من احلديث ومل إذ مل ُيْرَو عن أحد , وحفظ أصالتها ,وتثبيت معاملها ,والتشريع

ولذا اعتربت , 0 اهللُيؤخذ عن إمام من الفقه واألحكام ما ُاِخَذ عن أبي عبد 

حكام لدى العلماء وفتاواه أساسًا وقاعدة الستنباط الفقه واأل ,أحاديثه

وامللتزمني مبدرسته ومن اجلدير بالذكر أّن , والسائرين على نهجه, والفقهاء

يت رواها اإلمام الّصادق وبقّية أئّمة أهل األحاديث والروايات واألخبار اّل

قد ُجِمَعت وُرتَِّبت يف أربعة كتب أساسية وهي  , اهلل رسولالبيت عن 
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الكايف ألبي جعفر حمّمد بن يعقوب بن إسحاق الكليين الّرازي املتوّفى سنة 

سّتة عشر ألفًا ومائة وتسعة وتسعني )هذا الكتاب  حويوقد  ,(هـ813/ 813)

  .(حديثا

ألبي جعفر حمّمد بن احلسن الطوسي املتوّفى  :وكتابا التهذيب و االستبصار 

  .(ر ألفًا ومخس مئة وتسعني حديثًاَشَع ثالثَة)التهذيب  حويوقد , (هـ061)سنة 

  .(آالف ومخسمائة وأحد عشر حديثا َةَسْمَخ) حويوأما االستبصار فقد 

وقد  ,(هـ830)ى سنة للشيخ الّصدوق املتوّف :وكتاب َمن ال حيضره الفقيه

  .(مخسة آالف وتسعمائة وثالثة وسّتني حديثًا)حوى 

  :0ومن ابرز مميزات مدرسة اإلمام الصادق 

أنها مل تنغلق يف املعرفة على خصوص  ,اختالفها عن باقي املدارس. 0

  .العناصر املوالية فحسب وإمنا انفتحت لتضم طالب العلم من خمتلف االجتاهات

سة اإلمام على خمتلف فروع املعرفة اإلسالمية واإلنسانية انفتحت مدر. 1

فاهتمت بالقران والسنة والفقه والتاريخ واألصول والعقيدة والكالم والفلسفة 

كما اهتمت بعلوم أخرى مثل علم الفلك والطب واحليوان والنبات  ,اإلسالمية

  .والكيمياء والفيزياء

ىل الدولة األموية أو العباسية ومل مل تتخذ مدرسة اإلمام طابع االنتماء إ. 8

  .تتلوث بسياسة احلاكمني ومل تكن أداة خلدمة احلكام

متيزت مدرسة اإلمام الصادق بإنتاجها رموزًا للعلم والتقوى واالستقامة . 0

وأصبح  ,وعرفت بالعطاء العلمي والديين لألمة وأبدعت يف ختصصاتها العلمية
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لمنتسب كما ناهز عدد طالبها أربعة آالف االنتساب إىل مدرسة اإلمام مفخرة ل

  .طالب

 :متيزت مدرسة اإلمام باالرتباط املباشر مبصادر التشريع واملعرفة وهما. 5

كما متيزت مدرسة اإلمام باالهتمام  ,الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة

  .بالتدوين بشكل عام ومدارسة العلم إلمنائه وإثرائه

فيما بعد وشكلت عدة فروع هلا يف الكوفة والبصرة  اتسعت هذه املدرسة. 6

  .وقم ومصر

 اإلمامفنحن نسعى يف هذا البحث إىل دراسة اثر  أمرومهما يكن من 

ن فضال ع ,بن تغلب أبانتنوع مرويات تلميذه  إحصاءمن خالل  0الصادق 

وقد وقع , ودراستها دراسة حتليلية النصوص وأقوال العلماء يف مدحه,

  :تشرف بالكتابة يف هذا املوضوع ألسباب منهااختياري لل

 اهللأن أكون واحدا ممن خدم سيدي وموالي أبا عبد  اهللكنت أرجو من . 0

وملا كان للموضوع من مساس مباشر  ,من خالل خدمة من خدمهم 0الصادق 

كون أبان بن تغلب من أحب الناس إىل قلبه وان موته قد  ,0باإلمام الصادق 

 . 0م الصادق أوجع قلب اإلما

لعل من دواعي اختياري هذا العنوان كون أبان بن تغلب ميثل رمزا . 1

يف نشر العلوم اإلسالمية املختلفة  /فكريا من رموز مدرسة أهل البيت 

فضال عن كونه جماهدا يف ميادين احلركة  ,(...واحلديث ,والفقه ,التفسري)

  .دم اخلط الذي ينتمي إليهالثقافية يف جمال الصراع الفكري والعقائدي مبا خي
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: وقد تنوعت مصادر البحث عن هذه الشخصية املهمة فكانت منها الرتاجم

وكتاب معجم رجال احلديث للسيد , ككتاب أعيان الشيعة للسيد حمسن األمني

وتاريخ , ألبن األثري ,الكامل يف التاريخ: ومن كتب التاريخ ,أبو القاسم اخلوئي

ورجال , رجال الشيخ النجاشي: ن كتب الرجالوم, األمم وامللوك للطربي

 . ورجال الكّشي, الطوسي

له أن يقدم نفسه متواضعا يف  آَن ,وبعد أن استوى هذا اجلهد على ساقه

  :موزعة على النحو اآلتي ,وخامتة ِنْيَثَحْبكل منهما َم َفْصَلْيِن َيُضمُّمقدمة َو

 اهللغلب رضوان حياة ابان بن ت)) :حيث جاء الفصل األول حتت عنوان

  .((عليه

حيث تناولت فيه ترمجة شاملة حلياته مبينا ابرز مالمح عصره الفكري 

  .والسياسي وهو منتظم مببحثني

  :سريته الشخصية :املبحث األول

  .كنيته ,لقبه ,امسهـ 

  .أسرته ونسبهـ 

  .وفاته ,والدتهـ 

  .شيوخه وتالمذتهـ 

  .الراوون عنهـ 

  :السياسي والفكري عصره :املبحث الثاني

  .احلالة السياسية و الفكرية العامة. 0
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  .األبعاد الفكرية يف شخصية أبان بن تغلب. 1

أبان بن تغلب يف ميزان اجلرح )) :أما الفصل الثاني فجاء حتت عنوان

  :ويشتمل على مبحثني ((والتعديل

  :أبان يف ميزان الوثاقة :املبحث األول

  .توثيق اإلمام املعصوم. 0

  .توثيق متقدمي اإلمامية. 1

  .االمامية ْيِرخَِّأَتُم يتوثيق املتأخرين ومتأخر. 8

  :ر اإلمام الصادق يف أبان بن تغلبَثَأ :املبحث الثاني

  :مناذج من مرويا ته الفقهية :أوال

  .يف أبواب العبادات ُهاُتّيرِوَمأـ 

  .يف أبواب املعامالت ُهاُتّيرِوَمب ـ 

 .يف أبواب احلدود والديات ُهاُتّيرِوَمت ـ 

  .مناذج من مروياته العقائدية واألخالقية :ثانيا

  .اخلامتة

  .قائمة املصادر واملراجع

وما كان هلذا البحث أن يبلغ نهاية مطافه من دون خامتة موجزة اذكر فيها 

ومن ثم تليها قائمة بأهم , أهم نتائج توصل إليها البحث مستخلصة من البحث

وبني كتب  ,املراجع اليت جاءت متنوعة بني القديم واحلديث من جهةاملصادر و
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والتفسري والفقه من جهة  ,والرجال ,وعلوم احلديث والرتاجم ,والتاريخ ,اللغة

  .أخرى

ويف نهاية هذا الِسفر يشرفين أن أتقدم بكلمة شكر لكل َمن َمدَّ يد العون 

أَنْ قبل غريهم بقوله: ]شكرهم  على إجنازه, وأبدأ أواًل مبا عّلمنا اهلل سبحانه

(, فإليك يا خالقي ومنعمي 00)سورة لقمان/ [اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِريُ

ومكرمي شكري وثنائي, وأمحدك فوق محد احلامدين, وأشكرك فوق شكر 

 الشاكرين؛ جلميل إحسانك, وحسن صنعك وتوفيقك إياي. 

اء الصابرين, دعائي له ملا غرسه يف قليب وإىل روح والِدي وهو يرفل يف هن

فجزاه اهلل تعاىل عن كل حرف خط  ,Š من حب القرآن, ووالء آلل طه األمني

  يف السفر غفرانا ورمحة.

وبعد فإني أتقدم خبالص شكري وجزيل امتناني إىل مؤسسة كاشف الغطاء 

ف الغطاء العامة, وأخص بالذكر أمينها العام األستاذ الدكتور الشيخ عباس كاش

ملا قدمه لي من توجيهات تركت بصماتها واضحة على صفحات الكتاب, 

 ولكرم خلقه وما بذله من جهد يف نشر هذا السفر.

 كما وأتقدم بالشكر والتقدير إىل فضيلة العالمة السيد عبد الستار احلسين.

كما أشكر وبكل احرتام مجيع األخوة العاملني يف هذه املؤسسة املباركة ممن 

هر هذا الكتاب إىل الوجود. وأسأل املوىل العلي القدير أن جيزيهم بأحسن ما أظ

 جيزي احملسنني.

أن يكون حماولة َوِمْن ناِفَلِة الَقْوِل َأْن ُأِشْيَر ُهنا إىل أنَّ عملي هذا ال َيْعُدو 



 01 املقدمة
 

الفقهية واألخالقية والعقائدية  /متواضعة رادت اجملال يف روايات أهل البيت 

فان أصبت فمن فضل  ,والرائد قد خيطأ ,نهج الذي اتبعه البحثعلى وفق امل

وأخريًا ال يسعين , فأنا بشر يصيب وخيطئ ومن اهلل التوفيقوان أخطأت  ,اهلل

وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ ...]إال  القول

 واحلمد هلل رب العاملني.  (0)[الِحاً تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِنيَأَعْمَلَ صَ

 

 املؤلف 

                                              

 .03 : اآليةالنملسورة  (0)



 



 

 

 الفصل األول

 حياة أبان بن تغلب رضوان اهلل عليه

 املبحث األول: سريته الشخصية. 

 مسه، لقبه، كنيته.اـ 

 ـ أسرته ونسبه.

 وفاته.و ـ والدته

 متته.ـ شيوخه وتال

 ـ الراوون عنه.

 املبحث الثاني: عصره السياسي والفكري. 

 . احلالة السياسية والفكرية العامة.1

 . األبعاد الفكرية يف شخصية أبان بن تغلب.2





 

 

 

 

 

 املبحث األول

 سريته الشخصية  

 امسه: 
هو أبان بن تغلب بن رباح موىل لبين ُجَرير بن ُعباد بن ضبيعة بن قيس بن 

 . (0)بن عكابة بن صعب بن بكر بن وائلثعلبة 

 كنيته: 
, وقيل أبو سعد, (1)يكنى أبان بن تغلب بكنى عديدة اشهرها أبو سعيد

 . (8)ويكنى بابي اميمة أيضا

 نسبه: 

كان من الالزم ان نبني  0ملا كان أبان احد أقطاب مدرسة اإلمام الصادق 

                                              

؛ العالمة 13؛ ابن داود, الرجال: 016؛ الطوسي, الرجال: 01ظ النجاشي, الرجال:  (0)
 .18حللي, خالصة األقوال: ا
 ( ظ م. ن.1)
 .10 /0( ظ الشبسرتي عبد احلسني, الفائق يف رواة وأصحاب اإلمام الصادق 8)
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يذكرون عدد من  نسبه واحلق ان أصحاب الرتاجم جندهم حني يرتمجون له

 األلفاظ منها: 

والعلة يف إطالق هذا اللفظ نسبة إىل قبيلة بكر بن وائل الذي  البكري: *

 . (0)ينتهي نسب أبان اليه باْلوالء ال َصِلْيَبًة

فوجه النسبة ان أبان كان موىل لبين ُجَرير بن ُعباد بن ضبيعة  اجُلَرْيِريُّ: *

 . (1)بن قيس

 . (8)ة إىل كندة احلي الذي نزل فيه ابان بن تغلبوجاء ذلك نسب الكندي: *

نسبة إىل الكوفة اليت هي احد األمصار املشهورة آنذاك و نسب  الكويف: *

 . (0)اليها أبان بسبب سكنه فيها

 شيوخه: 
تتلمذ أبان على َأْيدي امهر املشايخ فقد اخذ القراءة عن عاصم بن أبي 

عم  وهو احد القّراء الثالثة الذين النَُّجْود, وطلحة بن مصرف, وسليمان األ

ختموا عليه الُقْرآَن الكريم, ومسع احلكم بن عتيبة, وأبا إسحاق اهَلْمذاني, 

وفضيل بن عمر, وعطية العويف كما روى عن انس بن مالك, وإبراهيم النخعي 

 . (5)وغريهم

                                              

 .51( ظ الطوسي, الفهرست: 0)
؛ الطهراني اغا بزرك, الذريعة اىل تصانيف 063/ 1الربوجردي علي, طرائف املقال:  ( ظ1)

 .085/ 1الشيعة: 
 .066, تاريخ الكوفة: ( ظ الرباقي حسن بن امحد8)
 ( ظ م. ن.0)
 .33-36 /1؛ األمني, اعيان الشيعة: 01( ظ النجاشي, الرجال: 5)
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زين إال ان َأبانًا اخذ العلم من منبعه الثر الصايف حيث روى أبان عن اإلمام 

إال انه  +, وروى عن اإلمام حممد الباقر وولده اإلمام الصادق (0)0العابدين 

حيث بلغ عدد مروياته عن اإلمام  0أكثر الرواية عن أبي عبد اهلل الصادق 

صفوان بن حييى عن أبان بن عثمان عن  الصادق ما يزيد الثالِثني ألف وقد ذكر

وى عين ثالثني ألَف َحِدْيٍث انه قال: ان أبان بن تغلب ر 0ابي عبد اهلل 

 . (1)فاْرِوها عين

 والدته: 
 ال توجد اشارة صرحية حول تاريخ والدة ابان بن تغلب.

 وفاته: 
اتفق علماء السري والتاريخ واألخبار َأنَّ وفاة أبان كانت يف حياة اإلمام أبي 

 . (8)حدود سنة إحدى وأربعني ومائة 0عبد اهلل الصادق 

 الراوون عنه: 
شك إن مدرسة الكوفة كانت متثل امتدادا إلشعاع مدرسة أهل البيت  ال

وقد تألقت يف هذه املدرسة شخصيات عرفت يف العامل االسالمي مبكانتها  /

دور املرجعية الدينية, والوسائط اليت  -حبق –العلمية والفقهية, فكانت متثل 

أييد وقواعدهم, وقد نالت شخصية أبان بن تغلب ت /تربط بني األئمة 

                                              

 .11 /0؛ اخلوئي, معجم رجال احلديث: 01/ ( ظ م. ن0)
 .185( الكشي, الرجال: 1)
 .08( ظ النجاشي, الرجال: 8)
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األمر الذي عزز مكانته االجتماعية ومهد  +اإلمامني الباقر وولده الصادق 

 لتصديه للمرجعية والفتيا واحلديث. 

واما الدور الذي نهض به أبان فيمكن ان يتبني من خالل الكلمات الصادرة 

واليت مل تكن صادرة لغرض التشريف واإلطراء  0يف حقه من قبل املعصوم 

 لدور العلمي وأبعاده النهضوية. فحسب بل لتحديد ا

, فلما أردت ان افارقه 0))كنت عند أبي عبد اهلل  قال سليم بن أبي حبة:

وّدعته وقلت: أحب ان تزودني, فقال: أئت أبان بن تغلب فانه قد مسع مين 

 . (0)حديثا كثريا فما روى لك فاروه عين((

أبان ولذلك جند ان وهناك من الروايات ما يبني صفة اجمللس الذي كان يأمه 

 عنه كانوا كثر نذكر منهم:  ارووالرواة الذين 

 . أبو أيوب 0

 . أبو مجيلة 1

 . أبو احلسن السواق 8

 . أبو سعيد القماط 0

 . أبو علي صاحب االمناط 5

 . أبو علي صاحب الكلل6

 . أبو الفرج 1

                                              

 .185( الكشي, الرجال: 0)



 15 الفصل األول: املبحث األول: سريته الشخصية
 

 . ابن أبي عمري 3

 . ابن سعيد 3

 . ابن أبي جنران 01

 . ابن سنان 00

 . ابن مسكان01

 . أبان بن عثمان 08

 . إبراهيم بن الفضل اهلامشي 00

 . امساعيل بن أبي سارة 05

 . مجيل بن دراج06

 . حفص بن البخرتي01

 . احلكم بن امين 03

 . محاد03

 . خلف بن محاد11

 . رفاعة بن موسى10

 . زيد القتات 11

 . سعدان بن مسلم18

 . سعيد بن غزوان10
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 . سليمان الدليمي15

 . سيف ابن عمرية16

 . صاحل بن سعيد11

 . صاحل القماط 13

 . عبد الرمحن بن احلجاج13

 . عبد اهلل بن سنان 81

 . عبيس بن هشام 80

 . علي بن أبي محزة81

 . علي بن احلسن 88

 . علي بن رئاب80

 . علي بن حييى الريبوعي 85

 . عمار أبو اليقضان 86

 . عمر بن أبان الكليب 81

  . عمر احلليب83

 . القاسم بن إبراهيم83

 . مالك بن عطية 01

 . مثنى احلناط 00



 11 الفصل األول: املبحث األول: سريته الشخصية
 

 . حممد بن محران 01

 . حممد بن سامل 08

 . معاوية بن عمار 00

 . املفضل بن صاحل05

 . منصور بن حازم06

 . مهران01

 . هشام بن سامل 03

 . يونس بن عبدالرمحن 03

 . امليثمي51

 . حريز بن عبد اهلل السجستاني50

 بن بشري. جعفر 51

 





 

 

 

 

 

 املبحث الثاني

 عصره السياسي والفكري

عاش أبان بن تغلب يف مرحلة تعد من أدق املراحل التارخيية اإلسالمية اليت 

تفصح عن حال األمة السياسي واالجتماعي واالقتصادي والفكري فقد عاش 

 من الناحية السياسية واالجتماعية مرحلًة خمضرمة ختتصر يف طياتها كل الظروف

واألساليب يف تشابهها واختالفها لدولتني لعبتا دورًا حّساسًا وخطريًا يف التاريخ 

 اإلسالمي, هما دولة بين أمية ثم دولة بين العباس. 

 العامة:  احلالة السياسية. 1
لقد آلت اخلالفة األموية إىل ُمْلك عضوض بعيد عن اإلسالم وأحكامه. 

علوا كرسي اخلالفة وسلطانهم, موقعًا ولقد بلغ من أمر حكام تلك الدولة أن ج

يقود األمة إىل خدمة أهوائهم, وحتقيق مصاحلهم, وتثبيت سلطانهم بشتى 

الوسائل غري الشرعية من قتل, ونهب, وسيب, وظلم, وترف, واستبداد, 

وذلك حتت ظالل الشعارات اإلسالمية الكبرية, وقد انغمس ملوك األمويني 

للذة واجملون وانفقوا خزينة الدولة على شهواتهم باللهو والرتف وتهالكوا على ا

وملذاتهم اجلاحمة... وشاع استعمال الغناء يف العصر األموي, وكانت يثرب قد 
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عنت بالغناء, وكان ذلك أمرا مقصودا من قبل احلكم األموي وذلك إلسقاط 

, حّتى أضحى القتل ُسّنة, وأضحى التالعب (0)مكانة يثرب يف نفوس املسلمني

  .ؤوس بدعة مستساغةبالر

وميكن القول جبرأة إن ما حلق بأهل العراق كان النتيجة الطبيعية لدعاء املوىل 

يف كربال حيث دعا عليهم قائال: ))اللهم احبس عليهم  0أبي عبد اهلل احلسني 

قطر السماء وابعث عليهم سنني كسين يوسف, وسلط عليهم غالم ثقيف 

أدهى اخلطوب وأخطرها على األمة , وان من (1)فيسومهم كأسا مصربة((

اإلسالمية تولية احلجاج بن يوسف الثقفي من قبل عبد امللك وقد عرف هذا 

الرجل بالقسوة وسفك الدماء وكان ))ال يصرب عن سفك الدماء وارتكاب 

 . (8)أمورا ال يقدر عليها أحدا غريه((

 وقد منحه عبد امللك صالحيات واسعة النطاق فجعله يتصرف يف شؤون

اشد تنكيل فأشاع فيهم  0الدولة حسب أهوائه ورغباته حيث نكل بشيعة علي 

القتل وأشاع يف بيوتهم الثكل واحلزن واحلداد وكان متصفا جبميع الصفات 

الكريهة والنزعات الشريرة, ويذكر أن عمر بن عبد العزيز قال فيه ))لو جاءت 

متألت نفسه بالبشاعة والشر , فقد ا(0)كل امة خببيثها, وجئنا باحلجاج لغلبناهم((

                                              

/ 1: 0شي باقر شريف, حياة اإلمام حممد الباقر ؛ القر050 /5( ظ الطربي, تاريخ الطربي: 0)
055- 053. 
 .050 /5( م. ن: 1)
 .050/ 0بن األثري, الكامل يف التاريخ: ( ا8)
العسقالني  ؛5/00: الذهيب, سري اعالم النبالء ؛035 /01 :ابن عساكر, تاريخ مدينة دمشق( 0)

 .030 /1 :ابن حجر, لسان امليزان



 80 عصره السياسي والفكري: املبحث الثانيالفصل األول: 
 

, وكان من ابرز أحداث ذلك العصر اغتيال اإلمام زين العابدين علي (0)واخلبث

بأمر من الوليد بن عبد امللك, فضال عن مقتل سعيد بن جبري  +بن احلسني 

الذي يعد من اشهر علماء الكوفة وزّهادها وملا بلغ خربه احلسن البصري  0

د بن جبري يوم مات وأهل األرض من مشرقها إىل قال: ))واهلل لقد مات سعي

 . (1)مغربها حمتاجون لعلمه((

هـ ومل يكن خمتلفا عن أبيه 36ثم ولي اخلالفة بعد الوليد أخوه سليمان سنة 

وأخيه يف جتردهما عن الرأفة, والرمحة, على الرعية وكان هذا الرجل جمحفا 

قتصادية وأشاع الفقر أشد اإلجحاف يف جباية اخلراج فقد أمات احلركة اال

هـ الذي عرف 33, ثم آل امللك إىل عمر بن عبد العزيز سنة (8)والبؤس يف البالد

فلم يضطهد العلويني بل أحسن إليهم ورفع  /عهده باحلرية ألهل البيت 

السب عن أمري املؤمنني وارجع فدك إىل العلويني بعد ان غصبت منهم وقد نقم 

 . (0)وه مسا قاتالعليه األمويون لفعلته هذه فسق

ثم آلت اخلالفة من بعده إىل يزيد بن عبد امللك الذي اشتهر مبجنه ودعارته, 

هـ( بقوله: ))كان 130ثم بويع هشام بعد هالك يزيد وقد وصفه اليعقوبي )ت 

هشام خبيال حسودا فظا غليظا ظلوما شديد القسوة بعيد الرمحة طويل 

وأتباع أهل البيت ومن ابرز األعمال  , وكان شديد البغض للعلويني(5)اللسان((
                                              

 .1/18 :0ة اإلمام حممد الباقر القرشي باقر شريف, حيا( 0)
 .010/ 0 :الدمريي, حياة احليوان( 1)

 .00/ 1 :0ظ القرشي باقر, حياة اإلمام حممد الباقر ( 8)
 .566 /6: ظ الطربي, تاريخ الطربي( 0)
 .813/ 1 :اليعقوبي, تاريخ اليعقوبي( 5)
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 0واغتياله اإلمام حممد الباقر  +اليت قام بها قتله زيد بن علي بن احلسني 

, وقد استمر اضطهاد العلويني وأتباعهم على يد األمويني (0)بدس السم إليه

 /هـ(, وقد أعطت هذه الفرتة أهل البيت 081حتى سقوط دولتهم سنة )

الصعداء بسبب ضعف الدولة األموية ثم تلت هذه  فرصة من الراحة وتنفس

املدة حركات املعارضة من علويني وعباسيني وغريهم, فقامت سلسلة من 

 0الثورات واالنتفاضات وخالل هذه الفرتة أتاحت الفرصة لإلمام الصادق 

أن يؤسس جامعته العلمية وينشر علومه وعلوم آباءه من خالهلا ثم عقد مؤمتر 

 . (1)بويع فيه حممد بن عبد اهلل وعقبه قيام الثورة العباسيةاالبواء الذي 

 احلروب من أخرى مرحلة إال العباس بين دولة بداية تكن ومل

واالضطرابات والثورات والعمليات العسكرية املتنقلة لالنتقام والقضاء على 

آخر ذيول احلكم األموي وتثبيت املواقع السياسية والعسكرية للعهد اجلديد 

 أول خلفائهم عبد اهلل بن حممد املعروف بالسفاح الذي ولي احلكم سنة وكان

هـ(, وقد ذكر املؤّرخون إن من قتلهم أبو مسلم يف عهده من املسلمني 081)ت 

, وقد اعرتف أبو مسلم بذلك يف رسالة كتبها إىل املنصور جاء (8)ستمائة ألف

. وامرني أن آخذ بالظنة فيها: ))أما بعد فقد كنت اختذت أخاك )السفاح( إماما..

واقتل على التهمة وال اقبل املعذرة, فهتكت بأمره حرمات حتم اهلل صونها, 

وسفكت دماء فرض اهلل حقنها, وزويت األمر عن أهله ووضعته يف غري 

                                              

 .813, 53/ 1 :دقالقرشي باقر, حياة االمام الصا ؛3/116 :ظ الطربي, تاريخ الطربي( 0)
 .801/ :املفيد, االرشاد( 1)
؛ ابن خلكان, وفيات األعيان: 016/ 5بن األثري, الكامل يف التاريخ: ؛ ا061/ 3ظ م. ن:  (8)
 .11/  01؛ ابن كثري, البداية والنهاية: 003/ 8
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, ومل توطد الدولة العباسية سلطانها يف حكم السفاح لقصر املدة اليت (0)حمله((

قليال آنذاك غري انه  /باع أهل البيت حكم فيها حيث كان الضغط على أت

هـ( حيث أّنه أسرف كثريًا يف 086ومبجيء املنصور الدوانيقي إىل احلكم سنة )

الظلم والقسوة واإلجرام بشكل ملفت لألنظار, ويكفي لإلملام جبرائمه وقسوته 

ما كتبه ابن عبد رّبه يف العقد الفريد عن ذلك حيث قال: ))إّن املنصور كان 

جلس إىل جانبه واعظًا, ثّم تأتي اجلالوزة يف أيديهم السيوف يضربون جيلس وُي

أعناق الناس, فإذا جرت الدماء حّتى تصل إىل ثيابه, يلتفت إىل الواعظ ويقول: 

عظين فإذا ذّكره الواعظ باهلل, أطرق املنصور كاملنكسر ثّم يعود اجلالوزة إىل 

ور ثانيا قال لواعضه ضرب األعناق, فإذا ما أصابت الدماء ثياب املنص

  .(1)عظين...((

وأكثر من مضايقاته للناس بل راح يسلب األموال اليت حبوزتهم بالقوة دون 

أن يبقي هلم شيئا حيث بلغ ما استلبه ما يناهز الثمامنائة مليون درهم وكان اشد 

, وكان هدفه من هذه السياسة جعل الناس (8)العباسيني خبال وحبا للمال

ني ومعتمدين عليه دائما وبالتالي يكن همهم إشباع بطونهم حمتاجني وجائع

فقد فرض على املدينة حصارا اقتصاديا نتيجة عدم قبوهلم إمرة رياح بن  (0)فقط

عثمان عليهم, وكان املنصور قلقا جدا من نشاطات وحتركات اإلمام الصادق 

                                              

/ 85ابن عساكر, تاريخ مدينة دمشق: ؛ 811/ 01البغدادي, تاريخ بغداد: اخلطيب - 1( 0)
 . 00/ 01ابن كثري, البداية والنهاية:  ؛003

 .005/ 0( ابن عبد ربه, العقد الفريد: 1)
 .015/ 8ظ اليعقوبي, تاريخ اليعقوبي:  (8)
 .801عشر:  االثين( ظ البيشواني مهدي, سرية االئمة 0)
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احلني  اإلمام إىل العراق بنيوأصحابه السياسية ولذا كان كثريا ما حيضر  0

خر وخيطط لقتله ولكن بإرادة من اهلل تعاىل ينجو من كيده وكان كثري املراقبة واآل

لتحركات الشيعة يف املدينة حيث نشر اجلواسيس فيها ينظرون من ثبتت شيعيته 

العقوبة حتى , حتى قيل له يوما من قبل عمه: ))لقد هجمت ب(0)يضربون عنقه

مران مل تبل رممهم وآل أبي طالب مل  ! فقال: ألن بينكأنك مل تسمع بالعفو

تغمد سيوفهم, وحنن بني قوم قد رأونا أمس سوقة واليوم خلفاء, فليس تتمهد 

  .(1)هيبتنا يف صدورهم إال بنسيان العفو واستعمال العقوبة((

ومع كل ما قام به املنصور مل ينجح يف القضاء على الثورات االنتفاضات 

عبد اهلل بن احلسن بن احلسن بن علي امللقب  الشيعية وباألخص ثورة حممد بن

بذي النفس الزكية الذي نهض ضد احلكم الذي استوىل على مقدرات األمة 

اإلسالمية والذي تلطخت يداه بدماء الصاحلني حيث كان يعي  متخفيا خارج 

املدينة حتى تزايد عدد أنصاره وبعد جهاد وتضحيات استمر لسنني دخل املدينة 

قتحم السجون وقام بتحرير السجناء ملا علم املنصور بالثورة بعث هـ وا005سنة 

جيشا يقّدر بأربعة آالف فارس بقيادة عيسى بن موسى وبعد قتال مرير وحرب 

دامية بني اجليشني خارج املدينة رغبة من حممد وحفاظًا على املدينة من عبث 

ار واحتز جي  املنصور حيث تفرق جند حممد وأصيب جبراحة بالغة فشل الثو

محيد بن قحطبة رأس حممد ذي النفس الزكية وثأر له أخوه إبراهيم يف البصرة 

                                              

 .101-061/ 01 :ظ اجمللسي حممد باقر, حبار االنوار( 0)
/ 1 :سعيد ايوب, معامل الفنت؛ 880-881/ 81 :ظ ابن عساكر, تاريخ مدينة دمشق( 1)

  :أسد حيدر, اإلمام الصادق واملذاهب األربعة؛ 03 :الورداني صاحل, مدافع الفقهاء ؛830
0-1 /031. 
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وأحاط داره  0, واخذ املنصور يضيق على اإلمام الصادق (0)وقتل أيضا

بالعيون وهم يسجلون كل بادرة تصدر من اإلمام حيث واجه حمنا وصعوبات 

قتضت سياسته عند مل يلق بعضا منها يف العصر األموي كما أن املنصور ا

اشتداد ملكه أن يقضي على أبي عبد اهلل وما إن حانت إليه الفرصة دس إليه 

مسا قاتال على يد عامله وكان استشهاده من األحداث اخلطرية اليت مين بها 

, وعلى كل حال كانت الصفة الغالبة على ذلك العصر إن (1)العامل اإلسالمي

كل ما يتمتع به غريهم من سعة حمرومون من  /أتباع مذهب أهل البيت 

العي  وحرية الفكر وإظهار العقائد فكان الزنديق يعي  يف سعة من العي  وان 

أنكر اخلالق وأحلد يف عقيدته والشيعي مضايق من كل جهاته ويرمى بسوء 

العقيدة مع إقراره بالشهادتني وال يسلم من الطعن ألنه معارض للسلطة 

حلديث عنهم يناله سوء االتهام وومسوهم فمنعوهم من احلديث من يأخذ ا

باخلروج عن الدين واتهموهم بالزندقة واإلحلاد ليتوصلوا إىل حلية دمائهم ورد 

 . (8)رواياتهم

 احلالة الفكرية العامة: 

لقد خال العهد األموي من منو وتطور للفكر والعلم, نتيجة منع تدوين  

قابا شديدا كل من حتدث احلديث ونقله, لدوافع سياسية, بل كان يعاقب ع

حبديث, حيث أوجبت هذه املضايقات أن تبقى األحاديث النبوية الشريفة 

                                              

 .035-030 :ظ االصفهاني أبو الفرج, مقاتل الطالبيني( 0)
 .030/ 1 -0 :ظ أسد حيدر, اإلمام الصادق واملذاهب األربعة( 1)
 .516 :ظ م. ن( 8)
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حبيسة صدور محلتها وحفـّاظها لدرجة إن الشعيب قال: ))كنت جليسًا البن 

, ومن اجللي إن اخلسارة (0)عمر مدة عام واحد مل امسع منه حديثا واحدا((

جدًا الن تدوين احلديث بات مرتوكا  اليت مين بها اإلسالم جراء ذلك كبرية

قرابة مائة عام واألسوأ من ذلك إن بعض املرتزقة والوّضاعني ومن اشتهر 

مبا ينصب يف صاحل  بالكذب راحوا يضعون األحاديث على لسان النيب 

احلكومات احلاكمة يف تلك الفرتة وقد ذكر زرارة ذلك حيث روى عن أبي 

وان بنانا لعنه اهلل كان يكذب  -أو بيان  –ان انه قال: ))لعن اهلل بن 0جعفر 

, وقد استمر ذلك (1) على أبي اشهد إن أبي علي بن احلسني كان عبدا صاحلا((

هـ( حيث أمر الناس بتدوين 33 )ت احلال حتى خالفة عمر بن عبد العزيز

, إذ نشطت يف العصر األموي فرق (8)احلديث خمافة دروس العلم وذهاب أهله

ية عديدة كاملعتزلة واخلوارج واملرجئة واليت كانت من اخطر املظاهر دينية وسياس

الفكرية كما تصارعت األحزاب السياسية بأشد صورة يف ذلك العصر وهذا 

أدى إىل وقف املد اإلسالمي واالحنراف عن جمراه إىل جمرى ليس فيه أي 

ا إذ بصيص من النور والوعي حيث أن احلياة الثقافية العامة كانت ضحلة جد

, ويف تلك الظروف (0)خلت من مقاييس األخالق واملثل اليت جاء بها اإلسالم

ببث املعارف والعلوم اإلهلية وأحدث حركة علمية  0العصيبة قام اإلمام الباقر 

عظيمة مهدت لتأسيس جامعة إسالمية ضخمة بلغت ذروتها يف فرتة إمامة ابنه 

                                              

 .00/ 0 :ابن ماجة, سنن ابن ماجة( 0)
 .860/ 8 :اخلوئي, معجم رجال احلديث( 1)
 .136-135 :عشر االثينظ البيشوائي, سرية األئمة ( 8)

 .005/ 1 :0القرشي باقر, حياة اإلمام حممد الباقر ؛ 15 :ظ الصغري, حياة اإلمام الصادق( 0)
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جيال من محلة العلم  0اقر حيث أنشيء اإلمام حممد الب 0اإلمام الصادق 

والفكر ويف امليادين كافة وكان لكل واحد منهم ثقله العلمي وقد متثلت رؤى 

اإلمام يف اإلصالح بإعداد خنبة من الشخصيات الكبرية كأبان بن تغلب وحممد 

بن مسلم وأبي بصري وبريد بن معاوية العجلي وهشام بن سامل وزرارة ابن 

من اكرب فقهاء وحمدثي عصرهم  0مام الباقر أعني وكان تالمذة مدرسة اإل

  .(0)وكان هلم األفضلية على الفقهاء والقضاة غري األمامية

قد أمثر وأصبح صرحا شاخما  0ومهما يكن من أمر جند أن ما أسسه الباقر 

 أن الظروف السياسية 0, حيث أدرك 0يف عصر أبي عبد اهلل الصادق 

 مل تكن لتساعده للقيام بأي ثورة أو انتفاضةوالعسكرية واالجتماعية احمليطة به 

عسكرية أو سياسية, وقد رأى وعلم ما جرى آلبائه وأجداده ونظرا لتوفر 

الفرصة السياسية املناسبة وحاجة اجملتمع املاسة واستعداد األرضية نتيجة ما متيز 

به العصر من تالقح وتضارب األفكار وانبثاق شبه وإشكاليات ومواضيع جديدة 

رية على اجملتمع اإلسالمي أحدثتها حركة الرتمجات املختلفة اليت جلبتها وخط

الفتوحات اإلسالمية فضال عن كثرة احملّدثني والرواة حيث امتدت احلركة 

, وكان (1)سائر احلواضر اإلسالمية الكربى يف انطالقة فريدة العلمية لتشمل

حاتها اجلديدة دور النتشار الفلسفة مبواضيعها وشخصياتها ومفاهيمها ومصطل

على مواصلة جهوده يف النهضة العلمية و  0هام ساعد اإلمام الصادق 

                                              

 .110-111 :عشر االثينظ البيشوائي, سرية األئمة ( 0)
البيشوائي مهدي, سرية  ؛016 :ظ فضل اهلل حممد جواد, اإلمام الصادق خصائصه مميزاته( 1)

 .808 :عشر االثيناألئمة 
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 تأسيس تلك اجلامعة العظيمة وقد ذكر صاحب املختصر ذلك: ))وال مشاّحة أن

انتشار العلم يف ذلك احلني, قد ساعد على فك الفكر من عقاله, فأصبحت 

ر العامل اإلسالمي... ويعترب الفلسفية عامة يف كل حاضرة من حواض املناقشات

يف الواقع انه أول من أسس املدارس الفلسفية املشهورة يف اإلسالم, ومل يكن 

حيضر حلقته العلمية ألولئك الذين أصبحوا مؤسسي املذاهب الفقهية فحسب, 

, حيث إن (0)بل كان حيضرها طالب الفلسفة واملتفلسفون من األحناء القاصية((

ق يف املعرفة على خصوص العناصر املوالية فحسب وإمنا هذه اجلامعة مل تنغل

انفتحت لتظم طالب العلم من خمتلف االجتاهات حتى كثرت الرواة عنه 

واملصنفون يف حديثه ومل يرو احد من أهل بيته ما روي عنه حتى قال احلسن 

ابن علي الوشاء أدركت مسجد الكوفة تسعمائة شيخ كل يقول حدثين جعفر 

د افرد احلافظ ابن عقدة كتابا مجع فيه الثقات ممن روى عن وق 0بن حممد 

أبي عبد اهلل فكانوا أربعة آالف رجل ودون أربعمائة مصنف ألربعمائة مصنف 

 . (1)من أجوبة مسائله تعرف باألصول األربعمائة

ابان  0وكان من اشهر الذين تكاملوا على يديه الكرميتني تلميذ أبيه الباقر 

يبجله ويعتز به ألنه من كبار العلماء والفقهاء  0عبد اهلل  بن تغلب وكان أبو

 الذين تتلمذوا على يدّي أبيه. 

بن تغلب, عصر التالقح الفكري واالنفراج  أبان ويرى الباحث إن عصر

حيث أتيح هلا الفرصة يف نشر  /النسيب الذي متيزت به مدرسة أهل البيت 

                                              

 .013 :اهلندي مري علي, خمتصر تاريخ العرب( 0)
 .001/ 0 :ظ العاملي حمسن األمني, أعيان الشيعة( 1)
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تطويره من خالل التخصص وإمناء الفكر اإلسالمي و علوم جدهم النيب 

العلمي يف خمتلف فروع املعرفة والذي ينتج عنه تنوع عطاءاته فيكون اإلبداع فيه 

 أعمق نتاجا وأكثر احتواءًا. 

 . األبعاد الفكرية: 2

 القرآني: البعد 

 التفسريي: 

حيث كان  أبان بن تغلب,يعد هذا اجلانب من أهم اجلوانب يف شخصية 

آليات القرآنية املباركة, فكثريا ما جنده يسأل اإلمام شديد االهتمام بتفسري ا

عن آيات وال يكتفي بتفسريها, بل يستنطق اإلمام عن سبب نزوهلا  0الصادق 

, وخري شاهد على ذلك ما ذكره النجاشي يف رجاله: وأسرار مكنونها, ودالالتها

أبي  ))... مجع حممد بن عبد الرمحن بن فنيت بني كتاب التفسري ألبان وكتاب

 . (0)روق عطية بن احلارث وحممد بن السائب وجعلها كتابا واحدا((

 فضال عن أمهات الروايات اليت تشري إىل ذلك اجلانب منها: 

 ابن أبان عن محاد عن حممد بن احلسن حدثنا قال أمحد بن حممد حدثنا

رَبَّنَا هَبْ  وَالَّذِينَ يَقُولُونَ] وجل عز اهلل قول عن 0 اهلل عبد أبا قال))سألت تغلب

 أهل هم حنن , قال(1)[لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِنيَ إِمَاماً

                                              

 .01 :النجاشي, الرجال( 0)
 .10 :الفرقان( 1)
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 . (0)البيت((

 مجيلة أبي عن حمبوب ابن عن حممد بن أمحد عن إدريس بن أمحد أخربنا

 وجل عز اهلل إن أترى نأبا يا: 0 اهلل عبد أبو لي قال :قال تغلب بن أبان عن

وَوَيْلٌ ] :يقول حيث به يشركون وهم أمواهلم زكاة املشركني من طلب

 .(1)[الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ*  لِّلْمُشْرِكِنيَ

 الذين للمشركني ويل فقال؟ لي فسره فداك جعلت ذلك كيف: له قلت

 العباد اهلل دعا إمنا أبان يا ,كافرون اآلخرين باألئمة وهم ولاأل باإلمام أشركوا

 . (8)الفرائض عليهم افرتض وبرسوله باهلل آمنوا فإذا به اإلميان إىل

رواه حممد بن جعفر النحوي قال: حدثنا امحد بن حممد بن سعيد عن  ما

 املنذر بن حممد بن املنذر اللخمي, قال: حدثين أبي قال: حدثين عمي احلسني

مَالِكِ يَوْمِ بن سعيد أبي اجلهم قال: حدثين عن أبان بن تغلب يف قوله تعاىل: ]

 . (5), ذاكرا التفسري إىل آخره(0)...[الدِّينِ

 القراءات: 

ومن املمكن القول بعد استقراء اغلب الكتب الرجالية أنهم امجعوا على 

                                              

 .001 /1 :ي علي بن ابراهيم, تفسري القميالقم( 0)
 .1-6 :فصلت( 1)
 .861 /1( القمي علي بن إبراهيم, تفسري القمي: 8)
 .0( سورة الفاحتة: اآلية 0)
 .081/ 0( ظ اخلوئي, معجم رجال احلديث: 5)



 00 عصره السياسي والفكري: املبحث الثانيالفصل األول: 
 

 . (0)إن أبان بن تغلب كان قارئا من وجوه القّراء

مقدما يف كل فن من العلم وقد انفرد بقراءة مشهورة عند  كان وانه 

القراء, قال أبو احلسن التميمي حدثنا امحد بن حممد بن سعيد قال: حدثنا حممد 

بن يوسف الرازي املقرئ بالقادسية قال: حدثنا الفضل عبد اهلل بن العباس بن 

بن أبي معمر االزدي الطالقاني ساكن سواد البصرة, حدثنا حممد بن موسى 

احدا اقرأ منه قط يقول: إمنا  رأيتمريم صاحب اللؤلؤ قال: مسعت أبان وما 

 . (1) اهلمزة رياضة...

 البعد الفقهي: 

 خمتلف العلوم عن اإلمامني أبان بن تغلبنظرا لطول املدة اليت انتهل فيها 

واليت من أبرزها مسائل الفقه واحلديث, وقد كان  +الصادق  الباقر وولده

ومن املمكن ثناء اإلمام عليه جليا يف البعد الفقهي من بني أقرانه,  بانأ تفوق

: ))اجلس 0وإطراءه له خري شاهد على هذا البعد حيث قال اإلمام الصادق 

, ومل (8)يف مسجد املدينة وافت الناس, فاني أحب أن يرى يف شيعيت مثلك((

اإلمامني الباقر  وتتلمذه علىأبان كان لطول صحبة يكن تفوقه عفويا فحسب بل 

اثر بالغ يف تنوع النتاج الفقهي فقد استمد منهما أنواع املسائل  +والصادق 

الفقهية وقضايا احلالل واحلرام يف خمتلف أبواب الفقه من عبادات ومعامالت 

                                              

 .51؛ الطوسي, الفهرست: 00, الرجال: ( ظ النجاشي0)
؛ 01 /0؛ التفرشي, نقد الرجال: 56فهرست: ؛ الطوسي, ال00-01( ظ النجاشي, الرجال: 1)

 .3 /0االردبيلي حممد علي, جامع الرواة: 
 .01( النجاشي, الرجال: 8)



 أبان بن تغلب 01
 

وأحكام, فلم يكن يكتف باجلواب جمردا عن الدليل والتعليل, بل كان يسأله 

 . (0)وجه اجلواب إذا خفي عليه

 لبعد العقائدي والكالمي: ا

جدال عقائديا حادا بني  أبان بن تغلب عصرا يسريا وإمنا شهدعصر  مل يكن

املسلمني, وقد تولدت اثر ذلك صراعات فكرية ثقافية, متخض عنها نشوء 

فكان ملدرستهم  /تيارات ومذاهب كالمية كثرية, كان روادها أهل بيت النيب 

لشبهات الباطلة واألفكار املضلة, وقد مثل عظيم يف تبني احلقائق ودحض ا دور

هذه ملدرسة يف امليدان الكالمي علماء كبار, نبغوا فكانوا وجها مشرقا, ولسنا 

صادقا ومصدرًا للعامل وينبوعًا يفيض على األمة بالعلوم واملعارف اإلسالمية, 

ليم وقد أغدقوا على العامل اإلسالمي خدمة هذه املدرسة اجلليلة, يف بثِّ التعا

 أولئكومن  القيمة يف عصر ازدهر فيه العلم, واقبل املسلمون على انتهاله

األفذاذ شخص أبان بن تغلب حيث جيد من يتفحص كتب الروايات الرتاث 

اجلم من الروايات اليت ختص شتى أبواب العقائد من توحيد وإمامة ومعاد 

 . (1)وغريها من أبواب العقائد والكالم

 البعد الوالئي: 

 زت شخصية أبان حبب انتمائها ووالئها الشديد آلل بيت رسول اهلل متي

فضال عن عناية اإلمامني  0ويرجع ذلك لطول مالزمته لإلمام أبي عبد اهلل 

                                              

 .000 /00( ظ احلر العاملي, وسائل الشيعة: 0)
 .038/ 0( ظ الكاظمي حمسن بن احلسن, عدة الرجال: 1)



 08 عصره السياسي والفكري: املبحث الثانيالفصل األول: 
 

وفرط اهتمامهما به وكان هذا البعد جليا ملن دقق النظر يف  +الباقر والصادق 

انه اجتاز عل مميزات هذه الشخصية, فمن عظيم والئه وحبه لإلمام الصادق 

فرد  0قوم فاخذوا يسخرون منه ويعيبون عليه ألنه يروي عن اإلمام الصادق 

عليهم ردا يدل على عمق منهجه وعلمه قائال هلم: كيف تلوموني يف رواييت عن 

إال قال: قال رسول  ءرجل ما سألته عن شي
(0) . 

 البعد النحوي: 

يشركه يف  0ام الصادق وكان أبان مميزا يف علوم العربية حتى بلغ باإلم

املناظرات املختصة يف ذلك اجملال, وقد ذكر الطوسي أن شاميا ناظر اإلمام 

فقال الشامي أريد يا أبا عبد اهلل أن أنظارك يف العربية, فالتفت أبو  0الصادق 

فقال: يا أبان بن تغلب ناظره فناظره أبان فما ترك الشامي  0عبد اهلل 

 . (1)يكّشر...

 ي: البعد األدب

إذ مل يذكر املؤرخون  أبان,يعد هذا البعد من األبعاد اخلفية يف شخصية 

شيئا من أدبه وأشعاره, إال ان أئمة الرجال قد ذكروا شيئا عن هذا البعد, قال 

 . (8)مقدما يف كل فن من العلم... واألدب(( ))كان أبان النجاشي: 

 ل أسباب أهمها: ويرى الباحث انه من املمكن ان نثبت هذا البعد من خال
                                              

 .038/ 1 :0؛ القرشي باقر, حياة اإلمام الباقر 01( ظ النجاشي, الرجال: 0)
 .555/ 1( الطوسي, اختيار معرفة الرجال: 1)
 .00( النجاشي, الرجال: 8)



 أبان بن تغلب 00
 

األدبية ألنه من سكنة أبان بن تغلب أن للبيئة تأثريا شديدا يف شخصية 

 . (0)الكوفة, والكوفة حاضرة من حواضر األدب, وملتقى للشعراء واألدباء

السياسي الن األحزاب  أبانأن األدب كان قوام عصر ويرى الباحث 

األدب والبيان, فاألحزاب  السياسية ال تستطيع أن تسيطر على عقول الناس بغري

السياسية املضطهدة هي أحوج إىل الشعر واخلطابة لبيان أهدافها, وزرارة من 

خملص للتشيع وقد اختذ من الشعر وسيلة  0أتباع اإلمام أبي عبد اهلل الصادق 

 . لنشر مذهبه والدعاية له

                                              

 .030 -038/ 0( ظ الكاظمي حمسن بن احلسن, عدة الرجال: 0)



 

 

 

 الفصل الثاني

 أبان بن تغلب يف امليزان الرجالي

 ان يف ميزان اجلرح والتعديل.املبحث األول: أب

 .Š نص أحد املعصومني -

 نص أحد األعالم املتقدمني. -

 نص أحد األعالم املتأخرين. -

 يف أبان. ˆ اإلمام الصادق املبحث الثاني: اثر 

 مناذج من مروياته الفقهية. -

 مناذج من مروياته العقائدية. -

  مناذج من مروياته األخالقية. -





 

 

 

 

 

 املبحث األول

 ميزان اجلرح والتعديل أبان يف 

 أمارات التوثيق: 
وضع علماء الرجال طرقا وأمارات مهمة إلثبات وثاقة الراوي حني أداء 

احلديث ونقله وهي على قسمني منها ما هو مستند إىل نقل سابق عن سابق حتى 

ينتهي إىل الناقل املعاصر للراوي املراد توثيقه وهو األكثر شيوعا والقسم األخر 

 احلدس واإلمارات االجتهادية ويسمى هذين القسمني باألمارات مستند إىل

 اخلاصة والعامة وحنن هنا بصدد اخلاصة. 

 أمارات الثوثيق اخلاصة: 
ويقصد بها توثيق راٍو أو اثنني أو عدد معني من الرواة من خالل أمارة من 

 أمارات التوثيق املخصصة بهكذا نوع من التوثيقات هذه األمارات هي: 

 : /احد املعصوميـن نص 

وهذه اآللية من اآلليات اليت تثبت من خالهلا وثاقة الراوي وذلك بأن  



 أبان بن تغلب 03
 

بإشارة صرحية على وثاقة شخص ما فال إشكال يف  0ينص احد املعصومني 

كون ذلك مسلكا إلثبات الوثاقة إال إن ثبوت ذلك يتوقف على إحرازه 

يف زماننا  قالغيبة وغري متحقبالوجدان او برواية معتربة واألول نادر يف زمان 

خبالف الثاني فانه موجود بكثرة ويشرتط ان ال يكون الناقل لذلك التوثيق عن 

هو ذات الشخص املراد إثبات وثاقته بشهادة اإلمام وإال كان ذلك  0اإلمام 

, والسبب ان الرواية (0)أشبه بالدور كما انه ال تثبت وثاقة شخص برواية ضعيفة 

ية بطريق نفس الرجل ال تالزمان الظن بالصدق وعلى فرض الضعيفة واملرو

وكما قرر يف علم األصول  (1)[إَنَّ الظَّنَّ الَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاًاملالزمة, فضال عن ]

 . (8)من ان العمل بالظن ما مل يقم دليل على حجيته غري جائز

اقة أبان اليت تؤكد على وث 0وقد وردت النصوص الكثرية عن املعصوم 

 بن تغلب ومنزلته الرفيعة نذكر بعض هذه النصوص: 

حدثنا حممد بن قولويه قال حدثين سعد بن عبد اهلل القمي عن امحد بن 

حممد بن عيسى عن عمر بن عبد العزيز عن مجيل قال: ذكرنا أبان بن تغلب 

 . (0), أما واهلل لقد أوجع قليب موت أبانفقال:  0عند أبي عبد اهلل 

الباحث عدة أمور قد كشف عنها النص وأبانها منها ترحم اإلمام ويرى 

                                              

  .051؛ السبحاني جعفر, كليات يف علم الرجال: 83/ 0 :ظ اخلوئي, معجم رجال احلديث( 0)
 .86( سورة يونس: اآلية 1)
املازندراني علي اكرب, مقياس الرواة يف كليات  ؛83/ 0 :ال احلديثاخلوئي, معجم رج( ظ 8)

 .100 :علم الرجال
 .185( الكشي, الرجال: 0)



 03 املبحث األول: أبان يف ميزان اجلرح والتعديلالفصل الثاني: 
 

يدل داللة بينة على عظم منزلة أبان وإال لو كان الرتحم أمر رمزيا  0الصادق 

ال يدل على الوثاقة لرتحم اإلمام الصادق على عمر بن عبد العزيز وحينها قال 

صورة أدق وعبارة يدل على وثاقته ب لو يصح الرتحم عليه لرتمحنا فضال عن ما

 متأملا: أما واهلل لقد أوجع قليب موت أبان.  0حتتاج إىل التأمل قوله 

  قال ألبان: جالس  0بإسناد عن ابن أبي عمري قال: ان أبي عبد اهلل

 . (0)أهل املدينة, فاني أحب ان يروا يف شيعتنا مثلك

ند صاحل بن السندي عن أمية بن علي عن مسلم بن أبي حبة قال: كنت ع

يف خدمته فلما أردت أن أفارقه ودعته وقلت أحب ان  0أبي عبد اهلل 

تزودني, قال: أئت أبان بن تغلب فانه قد مسع مين حديثا كثريا فما روى لك 

 . (1)عين فاروه عين

وهذه الرواية أوضح من سابقتها يف تأكيد وثاقة أبان بن تغلب حيث لو كان 

ن يتزود من على ابن أبي حبة ا 0مام هناك ما يقدح بشخص أبان ملا أشار اإل

: )فما 0ابان قد مسع منه حديثا كثريا ثم ان قوله  نأبان وقوله صريح يف ا

 روى لك عين فاروه عين( دليل على شدة وثاقة أبان مطلقا. 

انه قال ان ابان  0صفوان بن حييى عن أبان بن عثمان عن أبي عبد اهلل 

 .(8)روها عينبن تغلب روى عين ثالثني ألف حديث فا

                                              

 .185( م. ن: 0)
 .185( م. ن: 1)
 .11/ 0؛ اخلوئي, املعجم: 00؛ النجاشي, الرجال:  185( م. ن: 8)



 أبان بن تغلب 51
 

ومن اجللي ان كثرة الرواية عن املعصوم من املناقب اليت تدل على وثاقة 

 الراوي. 

وروى أبان بن حممد قال مسعت أبي يقول: دخلت مع أبان بن تغلب على 

فلما بصر به أمر بوسادة فألقيت له وصافحه واعتنقه وسأله  0أبي عبد اهلل 

 . (0)ورحب به

تقدم من الروايات ان ابان بن تغلب من أوثق ويرى الباحث من خالل ما 

الثقات فضال عن منزلته الرفيعة وعلو مقامه حيث انه إذا قدم يثرب تقوضت إليه 

 . (1)لالستماع إىل حديثه وما يرويه اخللق وأخليت له سارية النيب 

 نص احد األعالم املتقدميـن: 

هـ(, 130 لربقي )تإذا شهد على وثاقة الراوي احد األعالم املتقدمني, كا

هـ(, 000 هـ(, والغضائري )ت830 هـ(, والصدوق )ت813 والكشي )ت

هـ( فإنها مما 061هـ(, والطوسي )ت 051 هـ(, والنجاشي )ت008 واملفيد )ت

تثبت به الوثاقة بدليل انعقاد السرية العقالئية على العمل خبرب الثقة يف مجيع 

 . (8)اجملاالت اليت احدها جمال التوثيق

قد جيد الباحث نفسه يف غنى عن التعرض لكلمات االعالم حول هذه و

الشخصية القذة ال سيما مع مالحظة ما صدر يف شانه من تكريم وتبجيل من 

وعند استقراء الكتب الرجالية جند ان اغلب االعالم قد بينوا  0جهة املعصوم 
                                              

 .11/ 0؛ اخلوئي, املعجم: 00( النجاشي, الرجال: 0)
 .3( ظ م. ن: 1)
 .00/ 0 :ظ اخلوئي, معجم رجال احلديث( 8)



 50 املبحث األول: أبان يف ميزان اجلرح والتعديلالفصل الثاني: 
 

اليك مناذج من الرجالية يف ابان حيث جندهم قد اطنبوا يف الثناء عليه و آرائهم

 الرجالية:  آرائهم

 بن علي لقي ,أصحابنا يف املنزلة عظيمهـ(: ))051الشيخ النجاشي )ت 

 منزلة عندهم له وكانت ,عنهم روى ,/ اهلل عبد وأبا جعفر وأبا احلسني

 . (0).((..وقدم

 ,أصحابنا يف املنزلة عظيم ,القدر جليل ,ثقةهـ(: ))061الشيخ الطوسي )ت 

 وكانت ,عنهم وروى / اهلل عبد وأبا جعفر وأبا احلسني بن علي حممد أبا لقي

 . (1).((..وقدم حظوة عندهم له

 : املتأخرين األعالمنص احد 

اليت تثبت بها الوثاقة أو احلسن أن ينص على ذلك أحد  األماراتومن  

املتأخرين, بشرط أن يكون من أخرب عن وثاقته معاصرا للمخرب أو  األعالم

بن بابيه  نه, كما يتفق ذلك يف توثيقات الشيخ منتجب الدينقريب العصر م

هـ(, 533)ت  ابن شهر آشوب حممد بن علي أو هـ(,535القمي املتوفى بعد )

هـ( وغريهم, واملتتبع لكتب الرجال 618 أو مجال الدين ابن طاووس )ت

للمتأخرين جيدهم مل خيتلف رأيهم عمن سبقهم يف وثاقة علو منزلة ابان بن 

 حيث قال فيه:  تغلب

 سيد القدر جليل ثقةهـ(: ))ابان بن تغلب بن رباح... 111ابن داود )ت 

                                              

 .01( النجاشي, الرجال: 0)
 .51( الطوسي, الفهرست: 1)
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 ألف ثالثني 0 الصادق عن روى ,/ األئمة وعمدة وفقيهه عصره

 . (0)((حديث

 ,أصحابنا يف املنزلة عظيم القدر جليل ثقةهـ(: ))... 116العالمة احللي )ت 

  .(1)((عنهم روى وقد / اهلل عبد أباو جعفر وأبا احلسني بن علي حممد أبا لقي

 جليلة أحاديث فيه روىهـ(: ))... 0100 احلسن بن الشهيد الثاني )ت

 إىل ضرورة ال جدا شهري واجلاللة الثقة يف وحاله ,وتعظيمه تفخيمه تقتضي

 . (8)((خاص خبرب عليه االستدالل

 ,اجلريري البكري سعيد أبوهـ(: 0100 التفرشي مصطفى بن احلسني )ت

 / اهلل عبد وأبا جعفر وأبا احلسني ابن علي لقي ,أصحابنا يف املنزلة عظيم

 . (0)وقدم منزلة /هل البيت أ عند له وكانت ,عنهم وروى

 ثقةهـ(: ))أبان بن تغلب... 0808الربجردي علي اصغر بن حممد شفيع )ت 

 له وكانت ,عنهم وروى / الثالثة األئمة لقى ,املنزلة عظيم القدر جليل

 . (5)((وقدم خطوة دهمعن

 وحمدثي وفقهاء علماء مشاهري منهـ(: ))0808 الشبسرتي عبد احلسني )ت

 حنويا لغويا فكان ,واملعرفة العلم صنوف شتى يف مقدما وكان ,الثقات االمامية

                                              

 .13 /0( احللي ابن داود, الرجال: 0)
 .18( احللي العالمة, خالصة االقوال: 1)
 .63( العاملي حسن بن زين الدين, التحرير الطاووسي: 8)
 .01 /0( ظ التفرشي مصطفى, نقد الرجال: 0)
 .1 /1( الربوجردي, طرائف املقال: 5)
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 . (0)((بالكوفة القراء وجوه ومن للقرآن قارئا أديبا مفسرا

 يف الشأن عظيم القدر يلجل ثقةهـ(: ))0015الشاهرودي علي النمازي )ت 

 وروى ,عليهم اهلل صلوات والصادق والباقر السجاد أصحاب من ,أصحابنا

 . (1)((حظوة عندهم له وكانت ,عنهم

(: أبان بن تغلب البكري من اجل أصحاب اإلمام هـ0008 اخلوئي )ت

جلة إعدادا متميزا ومن النخبة األ 0ومن خواصه الذين أعدهم  0الصادق 

للدفاع عن الدين وبناء العقيدة عظيم املنزلة جليل القدر لقي الذين تصدوا 

وروى عنهم وروى عن أبي عبد  +األئمة الثالثة السجاد والباقر والصادق 

 . (8)اهلل كثرا

عظيم املنزلة يف أصحابنا لقي علي بن احلسني وأبا  االبطحي حممد علي:

 . (0)مجيعا /جعفر وأبا عبد اهلل 

. (5)أبان بن تغلب... ثقة روى عن جعفر بن بشري...(عرفانيان غالم رضا: )

                                              

 .10 /0( الشبسرتي, الفائق يف اصحاب االمام الصادق: 0)
 .31/ 0( الشاهرودي علي, مستدركات علم رجال احلديث: 1)
 .0/088( ظ اخلوئي, معجم رجال احلديث: 8)
 .105-100/ 0( ظ االبطحي, تهذيب املقال يف تنقيح كتاب رجال النجاشي: 0)
 .011غالم رضا, مشايخ الثقات:  ( عرفانيان5)





 

 

 

 

 

 املبحث الثاني

 اثر مدرسة اإلمام الصادق يف أبان بن تغلب 

كانت متثل امتدادا طبيعيا ملدرسة  0الشك يف إن مدرسة اإلمام الصادق 

وقد تألقت يف هذه  0ومدرسة جده علي بن أبي طالب  جده النيب حممد 

املدرسة شخصيات عرفت يف العامل اإلسالمي مبنزلتها العلمية الرفيعة ومكانتها 

جعفر بن حممد الصادق  اإلماماليت نشط فيها  األعمالمن ابرز  السامية, وكان

جيل من محلة العلم الفكر, ويف امليادين كافة فقد  إنشاءهـ(, هو 003)ت  0

خنبة تأخذ على عاتقها محل  بإعداد اإلصالحيف  0عبد اهلل  أبيمتثلت رؤى 

 األفذاذور ومن بني هؤالء جلللمجتمع الذي حطمه حكام ا اإلصالحيةالرسالة 

 إنوحيث أبان بن تغلب, الذين تكاملوا على يديه الشريفتني تلميذه املميز 

وعلما من  اإلسالم أفذاذجاللته وعظمة قدره اكرب من ان تذكر فقد كان فذا من 

الدين وكّبار الفقهاء والعلماء فضال ووثوقا وكيف ال يكون كذلك وهو  مأعال

من  أكثرعبد اهلل يف  أبو إليه أشار, وقد +عبد اهلل  وأبيجعفر  أبيمن حواري 

يف أبان بن تغلب من  0كما تقدم سالفا. وقد ظهر اثر اإلمام الصادق  موضع
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حبسب الكتب واألبواب  خالل تنوع مروياته حيث انتخبنا جمموعة من الروايات

 الفقهية والعقائدية واألخالقية. 

 مناذج من مروياته الفقهية:  -1

 مروياته يف أبواب العبادات: 

 كتاب الصالة "باب من حافظ على صالته او ضيعها".

 عبد عن اهلل عبد بن يونس عن عيسى بن حممد عن إبراهيم بن علي

 0 اهلل عبد أبي لفخ صليت: قال تغلب بن أبان عن احلجاج بن الرمحن

 املفروضات اخلمس الصلوات أبان يا: ))فقال إلي التفت انصرفت فلما باملزدلفة

 عهد عنده وله القيامة يوم اهلل لقي مواقيتهن على وحافظ حدودهن أقام من

 وال اهلل لقي مواقيتهن على حيافظ ومل حدودهن يقم مل ومن ,اجلنة به يدخله

 . (0)((له فرغ شاء وإن عذبه شاء إن له عهد

 كتاب الصالة "باب صالة النوافل". 

حممد بن حييى عن حممد بن احلسني عن ابن أبي عمري عن امساعيل بن أبي 

: أية ساعة كان 0سارة قال: اخربني ابان بن تغلب قال: قلت ألبي عبد اهلل 

 . (1)يوتر؟ فقال: ))على مثل مغيب الشمس إىل صالة املغرب(( }رسول اهلل 

 يام "باب كراهية الصوم يف السفر"كتاب الص

 جعفر أبي عن ,تغلب بن أبان عن ,سعيد بن صاحل عن ,حممد بن امحد
                                              

 .161/ 8( الكليين, الكايف: 0)
 .003/ 8( الكليين, الكايف: 1)
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 وقصروا أفطروا سافروا إذا الذين أميت خيار)):  اهلل رسول قال: قال 0

 يف ولدوا الذين أميت وشرار ,استغفروا أساؤوا وإذا استبشروا أحسنوا وإذا

 مل تكلموا وإذا الثياب لني ويلبسون طعامال طيب يأكلون به وغذوا النعم

  .(0)((يصدقوا

 كتاب الصيام "باب أن املستطيع إذا حج مجاال أو أجريا". 

جَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ ]: 0 اهلل عبد ألبي قلت: قال تغلب بن أبان

 . (8)ومعائشهم لدينهم اهلل جعلها: قال؟ (1)[قِيَاماً لِّلنَّاسِ

 كتاب احلج " فضائل احلج وثواب احلاج... " 

 يف دخول الكعبة دخولقال: )) 0روى أبان بن تغلب عن أبي عبد اهلل 

 ,عمره من بقي فيما معصوم ,الذنوب من خروج منها واخلروج ,اهلل رمحة

 . (0)((ذنوبه من سلف ما له مغفور

 كتاب احلج " باب الرجل يطوف فتعرض له احلاجة او العلة ".

 بن أبان عن ,مجيل عن ,عمري أبي ابن عن ,أبيه عن ,إبراهيم بن يعل

 رجل مع خرج ثم شوطني أو شوطا طاف رجل يف 0 اهلل عبد أبي عن ,تغلب

 ينب مل فريضة طواف كان وإن عليه بنى نافلة طواف كان إن: فقال حاجة يف
                                              

 .011/ 0( م. ن: 0)
 .31( سورة املائدة: اآلية 1)
 .61/ 00( احلر العاملي, وسائل الشيعة: 8)
 .116/ 1( الصدوق, من ال حيضره الفقيه: 0)
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 . (0)عليه

 ة "كتاب احلج "باب استحباب كون إحرام التمتع باحلج يوم الرتوي

 فإن ,املتعة نفسك يف اضمر: قال 0 اهلل عبد أبي عن ,تغلب بن أبان

  .(1)حاجا كنت وإال متمتعا أدركت

 مروياته يف أبواب املعامالت: 

 كتاب النكاح "باب شروط املتعة".

 أبان عن ,الفضل بن إبراهيم عن أسلم بن حممدعلي بن إبراهيم عن أبيه 

: قال؟ بها خلوت إذا هلا أقول كيف :0 اهلل عبد ألبي قلت: قال تغلب بن

 كذا موروثة وال وارثة ال  نبيه وسنة اهلل كتاب على متعة أتزوجك تقول

 ما األجر من وتسمى درهما وكذا بكذا سنة وكذا كذا شئت وإن يوما وكذا

 وأنت امرأتك فهي رضيت فقد نعم: قالت فإذا كثريا أم كان قليال عليه تراضيتما

 ,عليك أضر هو: قال األيام شرط أذكر أن أستحيي فإني: تقل ,بها الناس أوىل

 العدة يف النفقة ولزمتك مقام تزويج كان تشرتط مل إن إنك: قال؟ وكيف: قلت

 . (8)السنة طالق إال تطلقها أن على تقدر ومل وارثة وكانت

 كتاب النكاح " باب ما جيوز من األجل ". 

 عن ,أسلم بن حممد عن ,علي بن حممد عن ,خالد بن حممد بن أمحد

: 0 اهلل عبد ألبي قلت: قال تغلب بن أبان عن ,اهلامشي الفضل بن إبراهيم
                                              

 .008/ 0( الكليين, الكايف: 0)
 .136/ 00ملي, وسائل الشيعة: ( احلر العا1)
 .08/ 10؛ احلر العاملي, وسائل الشيعة: 5/055( الكليين, الكايف: 8)
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 قلبه يف تقع إنها ثم شهر على فيتزوجها متعة املرأة يتزوج الرجل فداك جعلت

 يف ويزداد أجرها يف يزيدها أن جيوز فهل شهر من أكثر شرطه يكون أن فيحب

 ,شرط يف شرطان جيوز ال ,ال: فقال عليها شرط اليت أيامه تنقضي أن قبل األيام

 شرطا يستأنف ثم األيام من بقي مبا عليها يتصدق: قال؟ يصنع فكيف: قلت

  .(0)جديدا

 كتاب النكاح" باب األبكار ". 

 عن ,علي بن حممد عن ,خالد بن حممد بن أمحد عن ,أصحابنا من عدة

 عبد ألبي قلت: قال لبتغ بن أبان عن ,الفضل بن إبراهيم عن ,أسلم بن حممد

 تكون أن آمن وال احلسناء املرأة فأرى الطرقات بعض يف أكون إني: 0 اهلل

 يف تصدقها أن عليك إمنا عليك هذا ليس: قال؟ العواهر من أو بعل ذات

 . (1)نفسها

 كتاب الطالق " باب أحكام الطالق ". 

 تغلب نب أبان عن حمبوب بن احلسن عن عيسى بن حممد بن أمحد رواه وما

 واملستحاضة ,حتيض ال اليت املرأة عدة: قال 0 اهلل عبد أبي عن احلليب عن

 اليت وعدة ,أشهر ثالثة احليض تدرك ومل يئست قد اليت واجلارية ,تطهر ال اليت

 بني تنايف فال. لألزواج حلت فقد حاضتها ما متى حيض ثالث حيضها يستقيم ال

 وليس حتيض مثلها اليت املسرتابة على هماحنمل ألنا قدمناه ما وبني اخلربين هذين

 األخبار يوافق ما على محلناهما كذلك كان فإذا ,حتيض ال مثلها ان فيهما

                                              

 .053/ 5( م. ن: 0)
 .061/ 5( الكليين, الكايف: 1)
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وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ ]: تعاىل قوله ذلك صحة على يدل والذي تضاد وال املتقدمة

 يف فشرط (0)[أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَالْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ 

 . (1)قدمناه ما على دال وذلك الريبة عليهما العدة وجوب

 كتاب الطالق " باب حلوق األوالد باآلباء وثبوت األنساب ". 

 اهلل عبد أبا سألت: قال تغلب بن أبان عن مجيلة أبي عن حمبوب بن احلسن

 حتى أشهر أربعة إال إليه أهديت ما بعد تلبث فلم امرأة تزوج رجل عن 0

 ذلك يقبل ال: فقال منه حبلت أنها هي وزعمت ,ولدها فأنكر جارية ولدت

  .(8)أبدا له حتل ومل بينهما وفرق تالعنا السلطان إىل ترافعا وإن ,منها

 كتاب الفرائض واملواريث " باب مرياث الوالدين ". 

 0 اهلل عبد أبي عن غلبت بن أبان عن مجيلة أبي عن حمبوب بن احلسن

 . (0)فلألب بقي وما الثلث لألم: قال أبويه وترك مات رجل يف

 كتاب الفرائض واملواريث " باب مرياث الوالدين مع األزواج " 

 أبان عن مجيلة أبي عن حمبوب ابن احلسن عن مساعة بن حممد بن حسن

 للزوج: قال وزوجها أبويها وترت ماتت امرأة يف 0 اهلل عبد أبي عن تغلب بن

 موافق خرب هذا: احلسن بن حممد قال. بقي ما ولألب السدس ولألم النصف

                                              

 .0( سورة الطالق: اآلية 0)
 .63/ 3( الطوسي, تهذيب األحكام: 1)
 .061/ 3( الطوسي, تهذيب األحكام: 8)
 .110/ 3( م. ن: 0)
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 لظاهر وخلالفه به العمل ترك على احملقة الطائفة مجاع ال عليه نعمل لسنا للعامة

هِ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فأَلُمِّ]: تعاىل اهلل قال املتواترة واألخبار القرآن

 . (0)[الثُّلُثُ

 كان ذلك عن نقصها فمن الكمال على الثلث الولد عدم مع هلا فأوجب

 على حمموال يكون أن جلاز ذلك من اخلرب سلم لو أنه على لظاهر الكتاب خمالفا

 لظاهر موافق السدس وهو إىل الثلث عن األم حيجبون أخوة هناك كان إذا أنه

 مل انه اخلرب يف وليس (1)[لَهُ إِخْوَةٌ فأَلُمِّهِ السُّدُسُ فَإِن كَانَ]: تعاىل اهلل قال الكتاب

  .(8)األخوات أو اإلخوة من حيجب من هناك يكن

 كتاب الفرائض واملواريث " باب يستحب لألب ان يطعم اجلد واجلدة... ". 

 عن ,خلف أبي بن سعد عن ,عمري أبي ابن عن ,أبيه عن ,إبراهيم بن علي

 بن أبان وعنده 0 اهلل عبد أبي على دخلت: قال اهلل عبد أبي بن الرمحن عبد

 المك ليس ال: أبان فقال حية وأمي هلكت ابنيت إن اهلل أصلحك: فقلت تغلب

 . (0)السدس أعطها اهلل سبحان: 0 اهلل عبد أبو فقال ,ءشي

 

                                              

 .00سورة النساء: اآلية ( 0)
 .00( سورة النساء: اآلية 1)
 .131/ 3( م. ن: 8)
 .083/ 16( احلر العاملي, وسائل الشيعة: 0)
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 مروياته يف أبواب احلدود والديات: 

 ". كتاب احلدود والديات" باب اجملنون واجملنونة يزنيان 

 ,الفضل بن إبراهيم عن ,عثمان بن عمرو عن ,أبيه عن ,إبراهيم بن علي

 جلد املعتوه أو اجملنون زنى إذا: 0 اهلل عبد أبو قال: قال تغلب بن أبان عن

 واملعتوه واجملنونة اجملنون بني الفرق وما: قلت ,رجم حمصنا كان وإن احلد

 اللذة يأتي كيف عقل إذا يزنى إمناو يأتي والرجل ىتؤت إمنا املرأة: قال؟ واملعتوهة

  .(0)بها يفعل ما تعقل ال وهي بها يفعل و تستكره إمنا املرأة وإن

 كتاب احلدود والديات " باب الرجل يقتل املرأة... ". 

 شاذان بن الفضل عن ,إمساعيل بن وحممد ,أبيه عن ,إبراهيم بن علي

 تغلب بن أبان عن ,احلجاج بن الرمحن عبد عن ,عمري أبي ابن عن ,مجيعا

 كم املرأة أصابع من أصبعا قطع رجل يف تقول ما: 0 اهلل عبد ألبي: قلت: قال

؟ ثالثا قطع: قلت ,عشرون: قال؟ اثنني قطع قلت ,اإلبل من؟ عشر: قال؟ فيها

 ثالثا يقطع اهلل سبحان: قلت ,عشرون: قال أربعا قطع: قلت ,ثالثون: قال

 وحنن يبلغنا كان هذا إن؟ عشرون عليه كونفي أربعا ويقطع ثالثون عليه فيكون

 حكم هكذا أبان يا مهال: فقال شيطان به جاء الذي ونقول قاله ممن فنربء بالعراق

 رجعت الثلث بلغت فإذا الدية ثلث إىل الرجل تقابل املرأة إن  اهلل رسول

 . (1)الدين حمق قيست إذا والسنة ,بالقياس أخذتين إنك أبان يا. النصف إىل

                                              

 030 /1( الكليين, الكايف: 0)
 .811 /1( م. ن: 1)
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 ب احلدود و الديات "باب املسلم يقتل التمي أو جيرحه". كتا

 عن ,حييى بن صفوان عن ,اجلبار عبد بن حممد عن ,األشعري علي أبو

 إبراهيم: 0 اهلل عبد ألبي قلت: قال تغلب بن أبان عن ,حازم ابن منصور

  .(0)احلق قال نعم: فقال ,سواء واجملوسي والنصراني اليهودي دية أن يزعم

 دود و الديات " باب ما بجب فيه الدية كاملة ". كتاب احل

: قال 0 اهلل عبد أبي عن ,تغلب بن أبان عن ,مجيلة أبي عن ,حمبوب ابن

  .(1)املاء متسك السفلى الن آالف أربعة العليا ويف آالف ستة السفلى الشفة يف

 مناذج من مروياته العقائدية واألخالقية:  -2

 مناذج من مروياته العقائدية: 
شهدت الفرتة اليت عاصرها أبان بن تغلب جدال عقائديا حاّدا بني  

املسلمني, متخض عنه نشوء تيارات ومذاهب كالمية شتى. وقد كان ملدرسة أهل 

دور عظيم يف تبني وتركيز العقائد اإلسالمية احلقة على ضوء القران  /البيت 

يف امليدان العقائدي الكريم والسنة النبوية املباركة وكان قد مّثل هذه املدرسة 

الكالمي علماء كبار, نبغوا فكانوا وجها مشرقا ولسانا صدقا ملذهب أهل البيت 

األفذاذ هشام بن احلكم وهشام بن سامل وشخصيتنا املرتجم  أولئكومن  /

الكثري من الروايات واليت  0هلا أبان بن تغلب فقد روى عن أبي عبد اهلل 

إىل مسلم بن أبي  0اإلمام إىل ذلك بقوله بلغت ثالثني ألف رواية وقد أشار 
                                              

 .813/ 1ليين, الكايف: ( الك0)
 .801 /1( م. ن: 1)
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حبة وقد كان يقوم خبدمة اإلمام, وأحب قبل أن يفارقه فطلب منه أن يزوده أبي 

فقال له ائت أبان بن تغلب فانه قد مسع مين حديثا كثريا, فما  0عبد اهلل 

 . (0)روى لك عين فاروه عين

 واليك مناذج من هذه الروايات: 

 ن قال ال اله إال اهلل خملصا " كتاب التوحيد " باب م

 بن أمحد عن ,الوشاء عن ,مجيعا ,حممد بن أمحد عن ,أصحابنا من عدة

: قال 0 اهلل عبد أبي عن ,تغلب بن أبان عن ,السواق احلسن أبي عن ,عائذ

 خملصا اهلل إال إله ال أن شهد من: احلديث هذا فارو الكوفة قدمت إذا أبان يا

 أفأروي األصناف من صنف كل من يأتيين إنه: له قلت: قال ,اجلنة له وجبت

 األولني اهلل ومجع القيامة يوم كان إذا إنه أبان يا نعم: قال؟ احلديث هذا هلم

  .(1)األمر هذا على كان من إال منهم اهلل إال إله ال فتسلب واآلخرين

 كتاب التوحيد " باب املشيئة واإلرادة " 

 عن ,الرمحن عبد بن يونس عن ,عيسى بن حممد عن ,إبراهيم بن علي

: قال؟ وقضى وقدر وأراد شاء: 0 اهلل عبد ألبي قلت: قال بصري أبي عن أبان

؟ حيب ومل وقضى وقدر وأراد شاء وكيف: قلت ,ال: قال؟ وأحب: قلت ,نعم

 . (8)إلينا خرج هكذا: قال

                                              

 .185( ظ الكشي, الرجال: 0)
 .510/ 1( الكليين, الكايف: 1)
 .051/ 0( الكليين, الكايف: 8)
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 كتاب احلجة " باب أن احلجة هلل ال تقوم على خلقه إال بإمام "

 عن ,محاد بن خلف عن ,الربقي عن ,حممد بن أمحد عن ,ىحيي بن حممد 

 وبعد اخللق ومع اخللق قبل احلجة: 0 اهلل عبد أبو قال: قال تغلب بن أبان

 . (0)اخللق

 كتاب احلجة " باب معرفة اإلمام والرد إليه " 

 عن ,أبان عن ,احلكم بن علي عن ,حممد بن اهلل عبد عن ,حييى بن حممد

 ,واهلل إي: قلت: قال؟ إمامك عرفت هل: 0 جعفر أبو لي قال: قال بصري أبي

 . (1)إذا حسبك: فقال ,الكوفة من أخرج أن قبل

 كتاب احلجة " باب ما فرض اهلل عز وجل ورسوله من الكون مع األئمة "

 ,سعيد بن احلسني عن ,عيسى بن حممد بن أمحد عن ,أصحابنا من عدة 

 تغلب بن أبان عن ,سامل بن مدحم عن ,املغرا أبي عن: أيوب بن فضالة عن

 حييى أن أراد من: } اهلل رسول قال: يقول 0 اهلل عبد أبا مسعت: قال

 علي فليتول ,بيده ربي اهلل غرسها اليت عدن جنة ويدخل ميتيت وميوت ,حياتي

 فإنهم ,بعده من لألوصياء وليسلم ,عدوه وليعاد ,وليه وليتول طالب أبي بن

 ,أميتر أم أشكو اهلل إىل ,وعلمي فهمي اهلل مأعطاه ,ودمي حلمي من عرتتي

 اهلل أناهلم ال ابين ليقتلن اهلل وأيم ,صليت فيهم القاطعني ,لفضلهم املنكرين

  .(8)شفاعيت

                                              

 .011/ 0( م. ن: 0)
 .035/ 0( م. ن: 1)
 .113/ 0( الكليين, الكايف: 8)
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 مناذج مروياته األخالقية: 

 كتاب اإلميان والكفر "باب إدخال السرور على املؤمنني" 

 فضال بن علي بن احلسن عن ,اجلبار عبد بن حممد عن ,األشعري علي أبو

 عبد أبا سألت: قال تغلب بن أبان عن ,اليقظان أبي بن عمار عن ,منصور عن

 أعظم املؤمن على املؤمن حق: فقال: قال ,املؤمن على املؤمن حق عن 0 اهلل

 من مثال معه خرج ,قربه من خرج إذا املؤمن إن لكفرمت حدثتكم لو ,ذلك من

: قال ,خبري اهلل بشرك: له فيقول ,والسرور اهلل من بالكرامة أبشر: له يقول ,قربه

 خبري مر وإذا لك هذا ليس: قال بهول مر وإذا قال ما مبثل يبشره معه ميضي ثم

 بني معه يقف حتى حيب مبا ويبشره خياف مما يؤمنه معه يزال فال لك هذا قال

 قد لوج عز اهلل فان أبشر: املثال له قال اجلنة إىل به أمر فإذا وجل عز اهلل يدي

 خرجت حني من تبشرني اهلل رمحك أنت من: فيقول ,قال ,اجلنة إىل بك أمر

 الذي السرور أنا: فيقول: قال؟ ربي عن وخربتين طريقي يف وآنستين قربي من

  .(0)وحشتك وأونس ألبشرك منه خلقت الدنيا يف إخوانك على تدخله كنت

 كتاب اإلميان والكفر " باب قضاء حاجة املؤمن "

 أبان عن ,أمين بن احلكم عن ,عمري أبي ابن عن ,أبيه عن ,إبراهيم بن علي

 اهلل كتب أسبوعا بالبيت طاف من: يقول 0 اهلل عبد أبا مسعت: قال تغلب بن

 درجة آالف ستة له ورفع سيئة آالف ستة عنه وحما حسنة آالف ستة له وجل عز

 و: قال ثم: لقا ,حاجة آالف ستة له وقضى - عمار بن إسحاق فيه وزاد: قال -

                                              

 .030/ 1( الكليين, الكايف: 0)
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  .(0)عشرا عد حتى وطواف طواف من أفضل املؤمن حاجة قضاء

 كتاب اإلميان والكفر " باب من آذى املسلمني واحتقرهم " 

 ,مهران بن إمساعيل عن ,خالد بن حممد بن أمحد عن ,أصحابنا من عدة

 أسري ملا: قال 0 جعفر أبي عن ,تغلب بن أبان عن ,القماط سعيد أبي عن

 وليا لي أهان من حممد يا: قال؟ عندك املؤمن حال ما رب يا: قال  بالنيب

 أنا شئ عن ترددت وما أوليائي نصرة إىل شئ أسرع وأنا باحملاربة بارزني فقد

 عبادي من وإن ,مساءته وأكره املوت يكره ,املؤمن وفاة عن كرتددي فاعله

 عبادي من وإن ,هللك ذلك غري إىل صرفته ولو الغنى إال يصلحه ال من املؤمنني

 إلي يتقرب وما هللك ذلك غري إىل صرفته ولو الفقر إال يصلحه ال من املؤمنني

 حتى بالنافلة إلي ليتقرب وإنه عليه افرتضت مما إلي أحب بشئ عبادي من عبد

 ولسانه به يبصر الذي وبصره به يسمع الذي مسعه إذا كنت أحببته فإذا أحبه

 . (1)أعطيته سألين وإن أجبته دعاني إن ,بها يبط  اليت ويده به ينطق الذي

 كتاب اإلميان والكفر " باب تعجيل عقوبة التنب " 

 عن ,حمبوب ابن عن ,خالد بن حممد بن أمحد عن ,أصحابنا من عدة

 ليهول املؤمن إن: 0 اهلل عبد أبو قال: قال تغلب بن أبان عن ,سامل ابن هشام

 . (8)ذنوبه له فيغفر بدنه يف ليمتهن وإنه ذنوبه له فيغفر نومه يف عليه

                                              

 .030/ 1( م. ن: 0)
 .858/ 1( الكليين, الكايف: 1)
 .005/ 1( م. ن: 8)
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 كتاب اإلميان والكفر " باب وجوب أداء حق املؤمن ". 

 من رجل لي فعرض 0 اهلل عبد أبي مع أطوف كنت: قال تغلب بن أبان

 0 اهلل عبد أبو فرآه إلي فأشار حاجته يف معه الذهاب سألين كان أصحابنا

: قلت؟ عليه أنت ما مثل على هو قال ,نعم: قلت؟ هذا يريد إياك أبان يا: فقال

: قال الفريضة طواف كان وإن: قلت ,الطواف واقطع إليه فاذهب: قال ,نعم

 ال دعه: فقال املؤمن حق عن فسألته بعد عليه دخلت ثم معه فذهبت: قال ,نعم

 ما فرأى إلي نظر ثم ,مالك شطر تقامسه أبان يا: قال عليه أرد أزل فلم ,ترده

 ,بلى: قلت؟ أنفسهم على املؤثرين ذكر قد اهلل أن لمتع أما أبان يا: فقال دخلين

  .(0)اآلخر النصف من أعطيته أنت إذا نؤثره إمنا تؤثره فلم قامسته أنت إذا: قال

 كتاب اإلميان والكفر " باب حتريم إهانة املؤمن وختالنه " 

 ,مهران بن إمساعيل عن ,خالد بن حممد بن أمحد عن ,أصحابنا من عدة

 أسري ملا: قال 0 جعفر أبي عن ,تغلب بن أبان عن ,لقماطا سعيد أبي عن

 وليا لي أهان من حممد يا: قال؟ عندك املؤمن حال ما رب يا: قال  بالنيب

  .(1)أوليائي نصرة إىل ءشي أسرع وأنا ,باحملاربة بارزني فقد

 كتاب الدعاء "باب فضل حامل القران ". 

 هشام بن عبيس عن ,اهلل عبد بن علي بن احلسن عن ,األشعري علي أبو

 الناس: قال 0 اهلل عبد أبي عن ,تغلب بن أبان عن ,القماط صاحل حدثنا: قال

                                              

 .101/ 01احلر العاملي, وسائل الشيعة:  (0)
 .165/ 01( م. ن: 1)
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 القرآن يؤت ومل اإلميان أوتي رجل: فقال؟ هم وما فداك جعلت: فقلت ,أربعة

 ورجل اإلميان وأوتي القرآن أوتي ورجل اإلميان يؤت ومل القرآن أوتي ورجل

 أما: فقال ,حاهلم لي فسر فداك جعلت: قلت: قال ,اإلميان وال القرآن يؤت مل

 هلا ريح وال حلو طعمها الثمرة كمثل فمثله القرآن يؤت ومل اإلميان أوتي الذي

 طيب رحيها اآلس كمثل فمثله اإلميان يؤت ومل القرآن أوتي الذي وأما

 طيب رحيها األترجة كمثل فمثله واإلميان القرآن أوتي من وأما مر. وطعمها

 طعمها احلنظلة كمثل فمثله القرآن وال اإلميان يؤت مل الذي وأما طيب اوطعمه

  .(0)هلا ريح وال مر

 كتاب الدعاء "باب استحباب التوسل يف الدعاء مبحمد وال حممد". 

 املنذر عن ,اهلمداني حممد بن أمحد عن ,إسحاق بن إبراهيم بن حممد عن

 ,عثمان بن أبان عن ,لفضلا بن اهلل عبد عن ,سليمان بن جعفر عن ,حممد بن

 قصة حديث يف ,عباس ابن عن ,جبري بن سعيد عن ,تغلب بن أبان عن

 يرد دعاء أعلمك أال: فقال يعقوب على جربئيل هبط: آخره يف يقول ,يوسف

 فتاب آدم أبوك قاله ما فقل: قال ,بلى: قال؟ ابنيك عليك ويرد بصرك به اهلل

 قاله وما ,الغرق من وجنا اجلودي على هفاستوت سفينت نوح قاله وما ,عليه اهلل

 ,وسالما بردا عليه اهلل فجعلها النار يف القي حني الرمحن خليل إبراهيم أبوك

 وعلي حممد حبق أسألك إني اللهم قل: فقال؟ جربئيل يا ذلك وما: يعقوب قال

 علي وترد ,مجيعا وبنيامني بيوسف تأتيين أن / واحلسني واحلسن وفاطمة

 قميص فألقى البشري جاء حتى الدعاء هذا يعقوب استتم فما ,فقاله ,عيين

                                              

 .615/ 1ليين, الكايف: ( الك0)
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 . (0)بصريا فارتد عليه يوسف

 كتاب الدعاء "باب وجوب الصالة على النيب واله كلما ذكر". 

 عن أبيه عن جعفر بن اهلل عبد بن حممد عن املؤدب احلسني بن علي عن

 تغلب بن انأب عن عثمان بن أبان عن عمري أبي بن حممد عن يزيد بن يعقوب

 يصل ومل علي صلى من 4 اهلل رسول قال: قال / آبائه عن جعفر أبي عن

  .(1)عام مخسمائة مسري من ليوجد رحيها وإن اجلنة ريح جيد مل آلي على

                                              

 .010/ 1( احلر العاملي, وسائل الشيعة: 0)
 .0103/ 0( احلر العاملي, وسائل الشيعة: 1)



 

 

 

 

 

 الصةاخل

 اتعاىل على آالئه محدا كثريا إذ وفقين إلمتام هذ اهلليف خامتة املطاف امحد 

هذا املرور املتأني الراصد يف مسار حياة هذا الفقيه ومكنين بعد املتواضع  املؤلَّف

من  عليه 0اثر اإلمام الصادق ويف رحاب  ,تغلببن  أبانالعامل الورع الزاهد 

  :النتائج اآلتية بإجياز تاستخلصخالل بيان مروياته يف كافة جنبات العلم وقد 

, هو عصر بناء العقل اإلسالمي اجملدد, 0أن عصر اإلمام الصادق 

 ,أبان بن تغلبملتمثل بإعداد خنبة صاحلة من الفقهاء واجملتهدين أضراب وا

واسهم يف حترر األمة من براثن الفكر , الذي جدد به رسالة اإلسالم السمحاء

اجلربي والقدرية املوهومة, وأطلق قدراتها العقلية يف تفحص الوجود والتأريخ 

, وبعث اهلمم يف النفوس ومسرية الفكر, يف ضوء الرؤية اإلسالمية التنويرية

  .ملواصلة التكامل وصقل الشخصية اإلسالمية بالعلم واملعرفة

الستيعابه اغلب أبواب الفقه من عبادات ومعامالت  أبانمشولية كالم 

فكان له يف جل مسائل األحكام الشرعية  ,وأحكام فضال عن األخالق والعقائد

  .سؤال أو حكم معني
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الفكري واالنفراج النسيب الذي متيزت به عصر التالقح , أبان إن عصر

 حيث أتيح هلا الفرصة يف نشر علوم جدهم النيب  /مدرسة أهل البيت 

وإمناء الفكر اإلسالمي وتطويره من خالل التخصص العلمي يف خمتلف فروع 

املعرفة والذي ينتج عنه تنوع عطاءاته فيكون اإلبداع فيه أعمق نتاجا وأكثر 

 . احتواء

فقد كان فقيها ومفسرا  ,بتعددية األبعاد الفكرية أبانصية امتازت شخ

فضال  ,+وراويا نتيجة طول صحبته وتتلمذه على يد اإلمام الباقر والصادق 

  .عن اهتمامهم ورعايتهم له

مثرة من مثرات املشروع النهضوي الذي قام به اإلمام  أبانتعد شخصية 

ميكن وصله خبيط مع , رإذ هو مبثابة شاخص من املاضي الزاه, 0الصادق 

وحل إشكالية النهضة , لرسم مسار نهضتنا املستقيمة, هدف مستقبلي جتديدي

وصواًل إىل تبين حضاري يشمل كل , والتقدم احلاكمة يف عموم تاريخ املسلمني

 . أطراف األمة وأطيافها املأمورة باحلب والوالء للعرتة الطاهرة

 اهللفان وفقت فمن , يف وسعيبذلت كل ما , فهذا جهد القاصر, وأخريًا

فانَّ القصور من لوازمي؛ النَّ الكمال هلل رب , وإن قصَّرت, تعاىل؛ ألنه وليّي

  .العاملني



 

 

 

 

 

 املصادر واملراجع

 القران الكريم :خري ما نبدأ به.  

 (حرف األلف)

 حممد علي :بطحياأل.  

 1/ طقال يف تنقيح كتاب رجال النجاشي/ مطبعة نكارشتهذيب امل/ 

  .هـ0001

  .* أسد حيدر

 مطبعة دار التعارف للمطبوعات اإلمام الصادق واملذاهب األربعة /

  .م1110 -هـ 0011 /5/ طلبنان –بريوت 

  .(هـ681 ت)عز الدين أبو احلسن علي بن حممد اجلزري  :ابن األثري *

  هـ0858 /ط. / د(القاهرة ,الطبعة املنريية)الكامل يف التاريخ. 

  .(هـ0010ت )حممد بن علي الغروي احلائري  :ردبيلياأل *
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 اهلل/ مكتبة آية حة االشتباهات عن الطرق واإلسنادجامع الرواة وإزا 

  .هـ0018 /ط. / داملرعشي النجفي

 . (هـ865ت )أبو الفرج علي بن احلسني بن حممد بن امحد  :* االصفهاني

 النجف  ,مطبعتها/ منشورات املكتبة احليدرية ومقاتل الطالبيني

  .االشرف

  .(هـ0810ت )السيد حمسن احلسيين العاملي  :األمني *

  5/ طحسن األمني/ دار التعارف للمطبوعات :/ تحأعيان الشيعة/ 

  .م1111 -هـ 0011

 (حرف الباء)

علي اصغر بن العالمة السيد حممد شفيع اجلابلقي  :* الربوجردي

  .(هـ0808)

 السيد مهدي الرجائي :/ تحطبقات الرجالئف املقال يف معرفة طرا /

  .هـ0001 /0قم / ط –مطبعة بهمن 

  .البيشواني مهدي *

 م0333/ 0/ طسري االئمة االثين عشر/ مطبعة النجف االشرف.  

 (حرف التاء)

  .مري مصطفى بن احلسني احلسيين :التفرشي *

 مطبعة إلحياء الرتاث /مؤسسة آل البيت  :/ تحنقد الرجال /
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  .هـ0003 /0/ طإيران –قم  ,ارةست

 (حرف احلاء) 

  .(هـ0010 ت)حممد بن احلسن بن علي بن احلسني  :* احلر العاملي

 مؤسسة  ,قم –/ مطبعة مهر الشيعة إىل حتصيل مسائل الشريعة وسائل

  .هـ0000 /1/ طإلحياء الرتاث /ال البيت 

  .(هـ111ت )تقي الدين احلسن بن علي بن داود  :* احللي

 منشورات مطبعة حممد صادق آل حبر العلوم :/ تحرجال ابن داود /

  .هـ0311 /ط. / دالنجف االشرف ,احليدرية

 ت)مجال الدين ابو منصور احلسن بن يوسف املطهر  :(العالمة)* احللي 

  .(هـ116

  مطبعة الشيخ جواد القيومي :يف معرفة الرجال/ تح األقوالخالصة /

  هـ.0011 /1/ طباقري

 (حرف اخلاء)

  .(هـ068ت )أبو بكر امحد بن علي  :اخلطيب البغدادي *

 دار الكتاب العلميةمصطفى عبد القادر عطا :/ تحتاريخ بغداد / ,

  .م0331 -هـ 0001 /0لبنان/ ط –بريوت 

 ت)مشس الدين أبو العباس امحد بن حممد بن أبي بكر  :ابن خلكان *

  .(هـ630
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 دار الثقافةإحسان عباس :/ تحء الزمانيات األعيان وأنباء أبناوف /, 

  .ت. د /ط. / دلبنان

  .(هـ0008ت )السيد أبو القاسم املوسوي  :اخلوئي *

 د /0النجف االشرف/ ط ,معجم رجال احلديث/ مطبعة اآلداب. 

  هـ.0008 /5؛ طت

 (حرف الدال)

  .(هـ313 ت)الشيخ كمال الدين حممد بن موسى بن عيسى  :الدمريي *

 هـ 0838 /ط. القاهرة/ د ,ة احليوان الكربى/ مطبعة االستقامةحيا- 

 . م0368

 (حرف التال)

  .(هـ103ت )مشس الدين حممد بن امحد بن عثمان  :الذهيب *

 مؤسسة شعيب االرنؤوط ؛ وحسني األسد :سري أعالم النبالء/ تح /

  هـ.0008 /3لبنان/ ط –بريوت  /الرسالة

 (حرف السني)

  .شيخ جعفرال :* السبحاني

 3/ طكليات يف علم الرجال/ مطبعة مؤسسة النشر اإلسالمي/ 

   هـ.0013

  .سعيد أيوب *
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 /0ط /اإلسالمية الثقافة إحياء جممع /مطبعة مسهر معامل الفنت/ 

  .هـ0006

 (حرف الشني)

  .عبد احلسني :الشبسرتي *

  مؤسسة النشر 0الفائق يف رواة وأصحاب اإلمام الصادق /

  .هـ0003 /0/ طمياالسال

 (حرف الصاد)

ت )ابو جعفر حممد بن علي بن موسى بن بابويه القمي  :* الصدوق

  .(هـ803

 مؤسسة النشر اإلسالمي علي اكرب غفاري :/ تحمن ال حيضره الفقيه /

  .ت. د /1/ طبعة جلماعة املدرسني بقم املشرفةالتا

. / ددار سلوني –/ مؤسسة البالغ اإلمام الصادق ,الصغري حممد حسني *

  .م1110 /ط

 (حرف الطاء)

  .(هـ801ت )حممد بن جرير  :الطربي *

 خنبة من العلماء االجالء/ مؤسسة االعلمي  :/ تحتاريخ األمم وامللوك

  .م0338 - هـ0018 /0لبنان/ ط –بريوت  –للمطبوعات 

  .(هـ061ت )أبو جعفر حممد بن احلسن  :الطوسي *
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 املعلم الثالث  :السيد مهدي رجائي/ تع :ح/ تاختيار معرفة الرجال

  .هـ0010 /ط. / دقم –مريداماد االسرتآبادي/ مطبعة بعثت 

 السيد حسن  :تهذيب األحكام يف شرح املقنعة للشيخ املفيد/ تح

 /8/ ططهران –دار الكتب اإلسالمية  ,املوسوي اخلرسان/ مطبعة خورشيد

  .ش0860

 مطبعة قيومي االصفهانيالشيخ جواد ال :رجال الطوسي/ تح /

  .هـ0013 /0/ طة دار النشر اإلسالمي قم املشرفةمؤسس

 نشر الفقاهة / مطبعة مؤسسةالشيخ جواد القيومي :/ تحالفهرست /

  هـ.0001 /0ط

 (حرف العني)

 ت)مجال الدين احلسن جنل الشهيد الثاني زين الدين بن علي  :* العاملي

  .(هـ0100

 مؤسسة السيد حممد حسني ترحيين :/ تحالتحرير الطاووسي /

  .لبنان –االعلمي للمطبوعات بريوت 

  .أبو عمر امحد بن حممد بن محيد :ابن عبد ربه *

 ار الكتب العلمية للطباعة / دمفيد حممد قسيمة :/ تحقد الفريدالع

  .م0338 -هـ 0010 /0/ طوالنشر

  .مريزا غالم رضا :عرفانيان *

 ت. د /ط. / دالنجف ,آلداب/ مطبعة امشايخ الثقات.  
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الشافعي  اهللبن عبد  اهللأبو القاسم علي بن احلسن ابن هبة  :ابن عساكر *

  .(هـ510ت )

 علي شريي/ مطبعة دار الفكر للطباعة  :تاريخ مدينة دمشق/ تح

  .هـ0005 /ط. لبنان/ د –بريوت  ,والنشر والتوزيع

  .(هـ351ت ) شهاب الدين امحد بن علي بن حجر :العسقالني *

 1لبنان/ ط –بريوت  /لسان امليزان/ مؤسسة االعلمي للمطبوعات/ 

  .م0310 -هـ 0831

 (حرف الفاء)

  .حممد جواد :اهللفضل  *

 ط. / دبريوت –/ مطبعة دار الزهراء اإلمام الصادق خصائصه/ 

  .م0330

 (حرف القاف)

  .الشيخ باقر :القرشي *

  مطبعة مهدي باقر القرشي :ح/ ت0حياة اإلمام حممد الباقر /

  .م1113 -هـ 0013 /0شريعت/ ط

  قرشي/ مطبعة شريعتمهدي باقر ال :/ تح0حياة اإلمام الصادق /

  .م1113 -هـ 0013 /0ط

  .(ن813ت )علي بن ابراهيم  :القمي *
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 دار الكتاب /: السيد الطيب املوسوي اجلزائري/ تحتفسري القمي/ 

  هـ.0010/ 8ط

 (حرف الكاف)

 .(هـ0111ت )حمسن بن احلسني  :الكاظمي *

 يليانمطبعة امساع /تح مؤسسة اهلداية إلحياء الرتاث /عدة الرجال/ 

  .هـ0005/ 0ط

عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن عمر القرشي الدمشقي  :ابن كثري *

  .(هـ110ت )

 بريوت  ,علي شريي/ دار إحياء الرتاث العربي :البداية والنهاية/ تح

  .م0333 -هـ 0013 /0لبنان / ط –

  .(هـ863ت )أبو عمرو حممد بن عمرو بن عبد العزيز  :* الكشي

 السيد امحد احلسيين/ مؤسسة االعلمي  :/ تحجال الكشير

  .م1113 -هـ 0081 /0لبنان/ ط –بريوت  ,للمطبوعات

  .(هـ813ت )ثقة اإلسالم الشيخ حممد بن يعقوب  :الكليين *

 هـ0013 /0لبنان / ط –بريوت  ,للطباعة والنشر والتوزيع / أمريالكايف 

  .م1113 -

 (حرف امليم)

  .(هـ115 -111)حممد بن يزيد القزويين  اهللاحلافظ أبو عبد  :* ابن ماجه
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 ر الفكر / منشورات داحممد فؤاد عبد الباقي :/ تحسنن ابن ماجة

  .ت. د /ط. / دللطباعة والنشر والتوزيع

  .علي اكرب السيفي :* املازندراني

 مطبعة مؤسسة النشر اإلسالمي قياس الرواة يف كليات علم الرجالم /

  هـ.0011 /0/ طبعة جلماعة املدرسني بقم املشرفةالتا

  .(هـ0000 ت)املوىل الشيخ حممد باقر  :اجمللسي *

  حبار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار/ مؤسسة الوفاء

  .م0338 - هـ0018 /1/ طدار إحياء الرتاث العربي ,لبنان –بريوت 

  .(هـ008ت )حممد بن حممد بن النعمان العكربي  اهللأبو عبد  :املفيد *

  مؤسسة اهل البيت  :تح /على العباد اهللاالرشاد يف معرفة حجج

 . م0338-هـ 0000 /1ط الرتاث/ مطبعة دار املفيد/ إلحياء

 (حرف النون)

 ت)عباس امحد بن علي بن امحد بن العباس االسدي ابو ال :النجاشي *

  .(هـ051

 مؤسسة النشر يد موسى الشبريي الزجنانيالس :/ تحرجال النجاشي /

  .هـ0013 /3قم املشرفة / ط –اإلسالمي 

  .(هـ0015 ت)الشيخ علي الشاهرودي  :النمازي *

  0/ ططهران –مستدرك علم رجال احلديث/ مطبعة حيدري/ 
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 . هـ0005

 (حرف الواو)

 .صاحل :* الورداني

 الرأي دار/ اخللف وفقهاء السلف فقهاء بني التطرف ,الفقهاء مدافع 

  .م 0333 - 0003 /0/ طوالتوزيع والنشر للطباعة

 (حرف اهلاء)

  .السيد مري علي :اهلندي *

 دعفيف البعلبكي :خمتصر تاريخ العرب والتمدن اإلسالمي/ تع / .

  هـ0383 ,ط

 (اءحرف الي)

امحد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب ابن واضح الكاتب  :اليعقوبي *

  .(هـ130ت )

 ت. د ,ط. لبنان/ د –بريوت  ,تاريخ اليعقوبي/ دار صادر.  
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 من إصدارات مؤسسة كاشف الغطاء العامة

األجوبة النجفية يف الرد على الفتاوى الوهابية, تأليف: آية اهلل العظمى الشيخ  .0
 هـ(, حتقيق: مؤسسة كاشف الغطاء العامة.0860) هادي كاشف الغطاء 

 مهدي كاشف الغطاء أحكام املتاجر, تأليف: آية اهلل العظمى الشيخ  .1
 هـ(, حتقيق: مؤسسة كاشف الغطاء العامة/ الشيخ حتسني البلداوي.0133)

هـ (0818 ,)اإلمامة, تأليف: آية اهلل العظمى الشيخ عباس كاشف الغطاء  .8
 حتقيق: مؤسسة كاشف الغطاء العامة.

 البحث اللغوي عند علماء كاشف الغطاء, تأليف: األستاذ سعد نعمة علي. .0

 قاالت, تأليف: الشيخ الدكتور عباس كاشف الغطاء.حبوث وم .5

التعادل والتعارض والرتجيح, تأليف: آية اهلل العظمى الشيخ علي كاشف  .6
 هـ(, حتقيق: مؤسسة كاشف الغطاء العامة.0000) الغطاء 

 الدراسات النحوية عند آل كاشف الغطاء, تأليف: الدكتور باسم خريي. .1

 -هـ 0080العامة, اإلصدار اخلامس ) دليل خمطوطات مؤسسة كاشف الغطاء .3
 م(, إعداد: قسم الذخائر للمخطوطات.1101

 رسالة يف فن التجويد, تأليف: آية اهلل العظمى الشيخ هادي كاشف الغطاء  .3
 هـ(, حتقيق: مؤسسة كاشف الغطاء العامة/ الدكتور خليل املشاخيي.0860)

 الغطاء  , تأليف: آية اهلل الشيخ حممد رضا كاشف`زيد بن علي  .01
 هـ(, حتقيق: مؤسسة كاشف الغطاء العامة/ الدكتور خليل املشاخيي.0866)
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الصوت وماهيته والفرق بني الضاد والظاء وما يلحق بذا اللفظ من الفوائد,  .00
هـ(, حتقيق: 0866) تأليف: آية اهلل الشيخ حممد رضا كاشف الغطاء 

اء, م. فضيلة عبوسي مؤسسة كاشف الغطاء العامة/ أ. د. حممـد كاظـم البكـ
 العامري, م. رفاه عبد احلسني الفتالوي.

 الغيب والشهادة, تأليف: آية اهلل الشيخ حممد رضا كاشف الغطاء  .01
 هـ(, حتقيق: مؤسسة كاشف الغطاء العامة.0866)

الفساد اإلداري يف املنظور اإلسالمي, تأليف: الشيخ الدكتور عباس كاشف  .08
 الغطاء.

 أليف: آية اهلل العظمى الشيخ جعفر كاشف الغطاء القواعد الستة عشر, ت .00
هـ(, حتقيق: مؤسسة كاشف الغطاء العامة/ الشيخ الدكتور عباس 0113)

 كاشف الغطاء.

كشف ابن الرضا عن فقه الرضا, تأليف: آية اهلل العظمى الشيخ علي كاشف  .05
هـ(, حتقيق: مؤسسة كاشف الغطاء العامة/ مصطفى ناجح 0000) الغطاء 
 ف.الصرا

املال املثلي واملال القيمي يف الفقه اإلسالمي, تأليف: الشيخ الدكتور عباس  .06
 كاشف الغطاء.

جمموعة آثار علماء آل كاشف الغطاء, قرص ليزري, إعداد مؤسسة كاشف  .01
 الغطاء العامة بالتعاون مع مركز البحوث الكمبيوترية للعلوم اإلسالمية. 

 الشيخ الدكتور عباس كاشف الغطاء.املدخل إىل الشريعة اإلسالمية, تأليف:  .03

 املقبولة احلسينية, تأليف: آية اهلل العظمى الشيخ هادي كاشف الغطاء  .03
 هـ(, حتقيق: مؤسسة كاشف الغطاء العامة.0860)

 املنتخب من القواعد الفقهية, تأليف: الشيخ الدكتور عباس كاشف الغطاء. .11

 قسم الوثائق واألرشفة. املوسوعة الوثائقية, صدر منها أربعة أجزاء, إعداد .10

نبذة الغري يف أحوال احلسن اجلعفري, تأليف: آية اهلل العظمى الشيخ عباس  .11
 هـ(, حتقيق: مؤسسة كاشف الغطاء العامة.0818) كاشف الغطاء 
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