








 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
 نظرّية عدالة الصحابة

ةـــــة مقارنــّيـمـويـراءة تقــــق





 
 
 
 
 

 

 هيدمت
تعّد نظرية عدالة الصحابة من أهّم النظرّيات التي يقوم عليها احلديث عند أهل السنّة، 
ومن أهم التوثيقات العاّمة عندهم؛ ألّن القول بعدالتهم يعني توثيق طبقة بأكملها من 
طبقات األسانيد التي بني أيدينا. وليس أّي طبقة، بل طبقة مهّمة وحّساسة، وهي الطبقة 

 .‘للنبّي حمّمداملعارصة 
من هنا، يذهب مجهور أهل السنّة إىل تعديل كّل الصحابة، عماًل بتعديل اهلل سبحانه 

، وهلذا ال نجد عند إثبات صحبة شخٍص أّنه يقع يف كتب الرجال حمّطًا للجرح هلم
والتعديل، وإّنام يكتفى بكونه صحابّيًا للحكم بعدالته، وإذا وقع أحد الرواة يف طبقة 

بة ومل ُيعلم اسمه، ُحكم بصّحة احلديث، لو صّح السند إليه، فلو حّدث تابعيٌّ ثقة الصحا
وقال: حّدثني أحد الصحابة، كفى، حتى لو مل يتعنّي الصحايّب الذي حّدث؛ إذ بعد العلم 
بوثاقتهم مجيعًا ال حاجة لتحديد االسم، بل هذا ما فتح الباب عىل حجّية مراسيل بعض 

ُعلم أّنه ال ُيرسل إال عن صحايّب، أو أّن خربه املرسل هذا ليس إال عن التابعني، فيام لو 
 صحايّب.

وقد خالف بعُض علامء أهل السنّة يف ذلك، لكّن املخالفني قّلٌة، ربام ال يكادون يمثلون 
سوى أنفسهم؛ هلذا ُينسب القول بالعدالة إىل مذاهب أهل السنّة كام فعل املارديني 

أن خالف بعُضهم يف تفصيٍل هنا أو هناك، مثل الشوكاين والشيخ  ، وإذا وقعهـ(750)
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حممد عبده وغريهم، فهذا ال يمثل املوقف الرسمّي التارخيي ألهل السنّة أو لغري اإلمامّية 
 بعد القرنني األّولني.

أّما الشيعة اإلمامّية، فأنكروا عدالة الصحابة إنكارًا يبدو فيه اإلمجاع منعقدًا عىل ذلك 
م، بل ذهب بعضهم إىل تكفري بعض الصحابة، ومجاعٌة إىل تفسيق أغلبهم، من هنا عنده

عرّب الشيخ احلسني بن عبد الصمد بأّن النصوص داّلة عىل ارتدادهم، فضاًل عن 
. هلذا ال فرق عند اإلمامّية بني أصحاب النبّي وأصحاب سائر العلامء أو األئّمة فسقهم

 اجلميع بحاجة إىل إثبات عدالته، كغريهم من سائر الرواة. من أهل البيت النبوّي، يف أنّ 
حبة تقتيض 1104وقد ذكر احلّر العاميل ) هـ( يف رسالته يف معرفة الصحابة أّن الصُّ

بنفسها مدحًا ما مل يرد ذّم، فكّل صحايبٍّ ممدوح ما مل يدّل دليٌل عىل فسقه أو كذبه أو نحو 
 .ذلك

بعدالة الصحابة إىل زمان الفتنة التي وقعت يف أيام خالفة وقد ُنسب إىل املعتزلة القول 
اإلمام عيل بن أيب طالب، وأما بعد ذلك فلم يعد يمكن األخذ بنظرّية عدالة الصحابة، بل 
نسب إىل بعضهم مثل واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد أّنه مل يعد يمكن األخذ برواياهتم 

 .أيب طالب نفسه حتى لو كان هذا الصحايّب هو اإلمام عيّل بن
ـ أّنه يرى  كام يظهر من بعض علامء اإلباضّية ـ وهو اإلمام الساملي فيام ُينقل عنه

عدالة مجيع الصحابة إال من ظهر منه فسٌق أو ارتداد قبل الفتن، وأّما بعد الفتن فكذلك 
 فيمن ُعلم منه البقاء عىل السرية النبوّية.
ة عدالة الصحابة لنقٍد واسع من قبل التّيارات ويف القرن العرشين، تعّرضت نظريّ 

الفكرية اجلديدة يف الوسط السنّي، وُاّلفت يف هذا السياق كتٌب أثارت الضجيج واجلدل، 
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: أضواء عىل السنّة املحمدية وشيخ املضرية، لألستاذ حممود أبو رية. إال أّن  مثل كتايبي
ة السنّية سوى عن جمّرد ابتداع، متامًا كام خمالفة هؤالء أيضًا مل تعرّب عند التيارات الرسميّ 

 .«شذوذ من املبتدعة»وصف املخالفني يف هذه املسألة ابُن حجر يف اإلصابة بأّّنم 
ونتيجة اخلالف اإلسالمي يف املوقف من أحداث العقود األوىل من التاريخ اإلسالمّي، 

لسنّي يتعاطى مع هذا فصار الوعي ا أخذ موضوع الصحابة تدرجيّيًا شكاًل عقائدّيًا،
املوضوع بذهنّية كالمية أكثر منها تارخيّية أو رجالّية، وهكذا احلال عىل املستوى الشيعي، 
دّي، األمر الذي زاد هذا البحث  قي حيث صار املوقف السلبّي من الصحابة بمثابة شعاٍر عي

وهو يتخىّل عن  تعقيدًا وتشابكًا، حتى يكاد الشيعي ال يشعر بإمكانّية تعديل الصحابة إال
عقيدته يف اإلمامة، كام ويكاد السنّي يشعر بأّن حفاظه عىل عقيدته مرتبط ارتباطًا وثيقًا 

 بموقفه التعدييل من الصحابة.
وقد ترك املوقف من الصحابة ـ وهو يف احلقيقة موقٌف من التاريخ اإلسالمي األّول ـ 

ين يأخذون بعدالة الصحابة تكثر تأثرياته عىل احلديث عند املسلمني؛ هلذا نجد أّن الذ
عندهم املروّيات الراجعة واملنتهية إىل الصحابة، بحيث لو سقطت نظرّية عدالة الصحابة 
خليُش من اّنيار واسع يف األحاديث، فيام نجد الرافضني لعدالة الصحابة، السيام الشيعة 

عندهم، وربام يكون اإلمامّية، يقّل وجود أحاديث عن الصحابة يف كتبهم، عدا أهل البيت 
هذا أحد أسباب قّلة احلديث النبوّي عند اإلمامّية، وندرة وجود حديث نبوّي عندهم من 
غري طريق أهل البيت، فكّل األحاديث النبوّية عندهم ال تزيد عن بضعة آالف قليلة 

 تقريبًا.
تعديل : »وعىل أّية حال، فمرجع نظرّية عدالة الصحابة إىل ما وصفه أمثال الغزايل بأّنه

، وهو وجود نصوص من الكتاب الكريم والسنّة الرشيفة تدّل عىل عدالتهم «اهلل هلم
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ووثاقتهم، وهي نصوٌص البّد من بحثها والتأّمل فيها، ثم معرفة وجود شواهد عكسيّة 
تعارضها أو ال، وإال فتوثيق هذا العاملم أو ذاك هلذا الصحايّب أو ذاك، برصف النظر عن 

ة الصحابة، داخٌل يف القواعد العاّمة للجرح والتعديل، فبحثنا يف التوثيق العام قانون عدال
هلم، ال يف توثيق بعضهم أو مجيعهم بتوثيقات خاّصة ال تنطلق من قانون عدالة الصحابة 

 العام.
وحيث إّن بحثنا بحث رجايّل بامتياز، يعتمد معايري اجلرح والتعديل، هلذا ال شأن لنا 

ي اخلارج عن إطار عملنا املهنّي هنا، إّنام ّندف لنشتغل بطريقة احرتافّية باجلدل املذهب
برصف النظر عن امليول العقدّية بوصفها أصوالً مذهبّية خاّصة، ومن ثّم فنحن مضطّرون 
للتعامل مع املوضوع من مجيع زواياه، وعىل األصول العقدّية املتنّوعة، وال ّندف 

 وك سبيل املحاججات، فال شأن لنا بكّل هذا هنا.املقارنات بني املذاهب، وال سل
كام أننّا سوف نستخدم مفردة )الصحابة والصحايب( عىل ما هو الشائع، وإن كان هناك 
من يميل إىل عدم ورود هذا التعبري يف نصوص الكتاب والسنّة، بل الغالب ورود تعبري 

 ابة النبّي(.األصحاب، ممّا يرّجح استخدام مفردة )أصحاب النبي( وليس )صح

 أّواًل: من هو الصحابّي؟ جدل التعريفات وتأثرياتها
قبل كّل يشء، البّد من تعريف الصحايب ومن هو، فقد كانت هناك عّدة تعريفات له، 
وهذا ـ مبدئّيًا ـ موضوع مهم جدًا عىل صعيد نظرّية عدالة الصحابة؛ ألّن تعريف 

املئات، وربام اآلالف من األشخاص يف الصحايب يفرتض أّنه سُيدخل أو خُيرج العرشات و
 هذه النظرّية أو خُيرجهم.

الوقوف عىل معرفة أصحاب »ففي سياق التعّرف عىل الصحابة، يقول ابن عبد الرّب: 
النبّي صىل اهلل عليه وسّلم من أوكد علم اخلاّصة، وأرفع علم أهل اخلرب، وبه ساد أهل 

ري  .«السِّ
                                                             

 .19: 1( االستيعاب يف أسامء األصحاب ) 



 

تقّلة يف رصد الصحابة وأسامئهم والتعريف هبم، منها: وقد أّلف أهل السنّة كتبًا مس
االستيعاب يف أسامء األصحاب للحافظ أيب عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب 

هـ(، وقد ترجم فيه حوايل سبعة آالف 630هـ(؛ وأسد الغابة، البن األثري اجلزري )463)
أمحد بن عيل بن حجر العسقالين ومخسامئة شخص؛ واإلصابة يف متييز الصحابة، للحافظ 

هـ(، وغريها من الكتب املختلفة التي سوف نمّر عىل التعريف هبا يف الفصل األخري 852)
 من هذا الكتاب عند احلديث عن الرتاث الرجايل السنّي إن شاء اهلل تعاىل.

حلّر وأما عىل املستوى الشيعي اإلمامي، فقّلام وجدنا اهتاممًا بالصحابة، سوى ما تركه ا
، كام صنّف الشيخ جعفر السبحاين «رسالة يف معرفة الصحابة»هـ( يف 1104العاميل )

 شخصًا. 250املعارص كتابًا يف الصحابة الذين شايعوا عليًا فبلغوا عنده 
لكّن أّي حماولة لرصد الصحابة وأسامئهم وعددهم، رهينة بالتعريف الذي نّقدمه هلم، 

ة عدالة الصحابة، فيقع النقاش فيها عىل صعيد هذه بحيث يكون هو الذي تستوعبه نظريّ 
الدائرة ملفهوم الصحايب أو تلك. وسنرى ما هي هوّية هذا التعريف هنا فهل هو بحث 
لغوّي حمض، أو أّّنم يلقون عليه صفة اصطالحّية؛ بدليل أّّنم مجيعًا اتفقوا عىل أّن 

مٌر غري مأخوذ يف الداللة اللغوّية الصحايب البّد أن يكون مسلاًم، مع أّن إسالم الصحايب أ
 األصلّية ملفهوم الصحبة؟ وما هي قيمة االشتغال يف تعريف الصحايب أساسًا؟

 ـ تعريفات )الصحابي( بني احملّدثني واألصولّيني، عرٌض وحتليل 1
وعىل أّية حال، ففي هذا الصدد ُيذكر أكثر من تعريف للصحايب، والذي يستوعب 

 كام هو واضح، وأبرزها: عندهم الذكور واإلناث
ن لقي »ما ذكره ابن حجر العسقالين، حيث قال:  التعريف األّول: الصحايّب مي

مؤمنًا به ومات عىل اإلسالم، فيدخل يف من لقيه من طالت جمالسته له أو  ‘النبي  
قرصت، ومن روى عنه أو مل يرو، ومن غزا معه أو مل يغُز، ومن رآه رؤيًة ولو مل جيالسه، 



 ..................  
 

 .« يره لعارٍض كالعمىومن مل
اختلفوا فيه، فذهب األكثرون إىل أّنه من اجتمع مؤمنًا بمحّمد صىل »وقال الزركيش: 

اهلل عليه وسلم وصحبه ولو ساعة روى عنه أو ال؛ ألّن اللغة تقتيض ذلك، وإن كان 
العرف يقتيض طول الصحبة وكثرهتا. وقيل: ُيشرتط الرواية وطول الصحبة وقيل: 

 .«حدمهايشرتط أ
هذا التعريف من التعريفات الواسعة التي يدخل فيها تقريبًا كّل املسلمني الذين كانوا 
يف حياة النبّي، ويبدو أّن املحّدثني يف الوسط السنّي ـ بل صار مشهورًا ـ كانوا أكثر مياًل إىل 

 هذا التعريف، وهلذا نميل إىل تسميته بالتعريف احلديثي للصحايب.
عريف ابن حجر، أورد بعض علامء اإلمامّية هنا ـ وهو السيد عيل امليالين ـ وبعد نقله ت

، إال أّنه غري صحيح؛ فإّن بأّن هذا التعريف ُيدخل املنافقني يف الصحابة مستغربًا ذلك
تعبري ابن حجر وغريه كان دقيقًا من حيث إّنه استخدم مفردة اإليامن، فيكون مراده من 

باهلل تعاىل ولقي حمّمدًا، بل خروج املنافقني من الصحابة باملفهوم  الصحايب هو كّل من آمن
 التعدييل عند أهل السنّة واضح، وسيأيت بحثه بعون اهلل.

والعجب من الكالم املوهم للسّيد امليالين، حيث يرّصح ابن حجر نفسه بعد تعريفه 
د ذلك إذا مل جيتمع به مّرًة وخيرج بقيد اإليامن، من لقيه كافرًا ولو أسلم بع»مبارشًة بالقول: 

أخرى. وقولنا: )به( خيرج من لقيه مؤمنًا بغريه، كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل 
. أال يستحّق هذا «البعثة.. ويدخل يف قولنا: )مؤمنًا به(، كّل مكّلف من اجلّن واإلنس
مكن أن ُُترج املنافقني النّص التأّمل ملعرفة أّن تعابري اإليامن والكفر التي استخدمت هنا ي
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 عىل قوهلم؟
نعم، قد يواجه هذا التعريف إشكالّية أّن اإليامن ظاهرة قلبّية، فكيف يمكن التأّكد 

، وهذه ثغرة يف منها؟ أو بمعنى آخر: ال يمكن احلكم بصحبة أحٍد مل ُُيرز إيامنه
غري املنافقني  التعريف؛ ألّن التعريف احلديثي يريد يف احلقيقة إدخال كّل الصحابة ـ

املعروفني ـ يف دائرة التعديل، لكنّه هبذه الطريقة ترك ثغرًة لكّل من يشّكك يف أصل إيامن 
 فالن أو فالن، ويعتربهم منافقني خمفّيني، وسيأيت التعّرض هلذا املوضوع أكثر.

ما ُينسب إىل مجهور من األصولّيني من أهل السنّة، حيث ُيّدعى  التعريف الثاين:
هم عىل العرف يف حتديد مفهوم الصحايب، يف مقابل املحّدثني املعتمدين عىل اللغة يف اعتامد
 .ذلك

والصحايب عند األصولّيني هو من طالت ُصحبته للنبّي وكثرت جمالسته له عىل طريق 
ل اآلمدي عن عمر بن ُييى أّنه من طالت صحبته وأخذ العلم  التبع له واألخذ عنه. ونيقي

ويظهر ـ يف املنقول ـ اختيار هذا القول من بعض علامء اإلباضّية، حيث تبنّاه . عن النبّي 
 .هـ(928الشيخ أمحد بن سعيد الشامخي )

هـ(، حيث ُنقل عنه أّنه كان 94وقد ُنسب هذا القول يف بداياته إىل سعيد بن املسّيب )
وسّلم سنًة أو سنتني، الصحابة ال نعّدهم إال من أقام مع رسول اهلل صىل اهلل عليه »يقول: 

هـ(، حيث ينقل 93. ولعّله يظهر أيضًا من أنس بن مالك )«وغزا معه غزوًة أو غزوتني
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ورّوينا عن شعبة، عن موسى السبالين وأثني عليه خريًا، »ابن الصالح احللبي عنه قائاًل: 
م قال: أتيت أنس بن مالك، فقلت: هل بقي من أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسل

أحٌد غريك؟ قال: بقي ناٌس من األعراب قد رأوه، فأّما من صحبه فال. إسناده جّيد، 
. كام أّنه يبدو من عاصم األحول حيث ُنقل عنه أّنه «حّدث به مسلم بحرضة أيب زرعة

 .«عبد اهلل بن رسجس رأى النبي  صىّل اهلل عليه وسّلم ومل يكن له صحبة»قال: 
ابن السمعاين: والظاهر من طالت صحبته مع النبي صىل اهلل وقال »يقول الزركيش: 

عليه وسلم وكثرت جمالسته له وينبغي أن يطيل املكث معه عىل طريق التبع له واألخذ 
عنه، وهلذا يوصف من أطال جمالسة أهل العلم بأّنه من أصحابه. ثم قال: هذه طريقة 

ابة عىل كّل من روى عنه األصولّيني، أما عند أصحاب احلديث فيطلقون اسم الصح
حديثًا أو كلمة ويتوّسعون حتى يعّدون من رآه رؤيًة ما من الصحابة، وهذا لرشف منزلة 
النبي صىل اهلل عليه وسلم أعطوا كل من رآه حكم الصحابة.. وقال ابن فورك: هو من 
أكثر جمالسته واختّص به؛ ولذلك مل يعّد الوافدون من الصحابة، وقد يقال: فالن من 
الصحابة بمعنى أّنه لقيه وروى عنه وإن مل تطل صحبته ومل خيتّص به، إال أّن ذلك بتقييد، 
واألّول بإطالق. انتهى. وقال أبو نرص بن القشريي: لفظ الصحايب من الصحبة فكّل من 
صحبه صىل اهلل عليه وسلم حلظة يطلق عليه اسم الصحايب لفظًا، غري أّن العرف اقرتن به، 

اللفظ إال عىل من صحبه مدة طالت صحبته فيها. قال: وال تضبط هذه املّدة  فال يطلق هذا
 .«بحّد معني، وكذا قال الغزايل

                                                                                                                                                           
. وقد جعل بعضهم قول سعيد منفصاًل عن قول مجهور األصولّيني، لكنّه ال 175احلديث(: 

خيتلف عنه، وإّنام هو تعبري آخر عن طول الصحبة وعن املالزمة يف تقديري، خاّصة وأّن أمثال 
نسق احلاّد للتعريفات املنطقّية، فال داعي لتكثري املتقّدمني كسعيد بن املسيب ال يستخدمون هنا ال

 .330ـ  325: 2التعريفات كام فعل بعضهم، مثل العالمة املامقاين يف مقباس اهلداية 
 .175( ابن الصالح، املقّدمة )علوم احلديث(: ) 
 .916: 3( االستيعاب ) 
ــه )  ــن الصــال360ـ  359: 3( البحــر املحــيط يف أصــول الفق ــوم     ؛ وانظــر: اب ــة )عل ح، املقّدم
 



 

ومن الواضح أّن هذا التعريف سُيخرج عددًا هائاًل من الصحابة عن دائرة الصحبة 
ـ فيام التي يفرتض أن ترتتب عليها آثارها، مقارنًة بالتعريف األّول، خاّصًة لو أضفنا إليه 

 ُنقل ـ اشرتاط األخذ عن النبّي والرواية.
 لكّن املحّدثني يف الوسط السنّي، مل يرضوا هبذا التعريف؛ حيث عّلق ابن الصالح عليه

رير بن عبد اهلل البجيّل، ومن »بقوله:  لكن يف عبارته ضيق، يوجب أال يعّد من الصحابة جي
اركه يف فيْقد ظاهر ما اشرتطه فيهم، ممّن ال ن  .«عرف خالفًا يف عّده من الصحابةشي
ـ التعارفي والشهرة وسيلة نقدّية لتفنيد  وهبذا جعل ابُن الصالح ـ وتبعه املامقاين

هذا التعريف، بل رأينا أّن بعضهم ذكر أّن رشف النبي وعظيم بركته يستدعيان شمول 
 .هذه الربكة لكّل من لقيه

وهو  ألصويّل السنّي قد ذهب إليه بعض اإلمامّية،ويف املقابل، يبدو أّن هذا التعريف ا
أّن الصحايب  من كثرت مالزمته للنبّي، وأّن املصاحبة تستدعي طول الصحبة وطول 
اللبث، ويرى السّيد مرتىض العسكري أّن كلمة األصحاب أو الصحابة ما كانت بمثابة 

ليم عىل أصحاب رسول اهلل، بل هذا يشٌء ظهر تدرجييًّا بني  املسلمني، وإال فإّن تعيني العي
 .أصحاب رسول اهلل كان بحاجة يف عرص النبي إىل ذكر املضاف إليه

مع أخذ  غري أّن الذي يظهر من الشهيد الثاين هو أّنه خيتار تعريف حمّدثي أهل السنّة،
: من لقي النبي»، قال: قيد اللقاء ال جمّرد الرؤية مؤمنًا به، ومات عىل  ‘الصحايبُّ

، وهذا ما يظهر من احلسني بن عبد الصمد ـ أي «وإن ُتّللت رّدته عىل األظهر اإلسالم
                                                                                                                                                           

 .175احلديث(: 
 .294( ابن الصالح، )علوم احلديث( املقّدمة: ) 
 .326: 2( املامقاين، مقباس اهلداية ) 
 .117( عرت، منهج النقد يف علوم احلديث: ) 
 .88: 1( العسكري، معامل املدرستني ) 
 .269؛ والرعاية: 145( البداية: ) 



 ..................  
 

 .امليل إىل قول املحّدثني ـ ألّنه ذكر أّن النبي تويّف عن مائة وأربعة عرش ألف صحايب
وهو التعريف الذي يمثل القول املتوّسط بني القولني املتقّدمني،  التعريف الثالث:
ريف الرشعي، فإّن القول األّول يعتمد عىل اللقاء، فيام الثاين يعتمد عىل ولعّلني أسّميه التع

طول الصحبة واملالزمة، والصحيح ـ عند القائل هبذا التعريف ـ أّن املراد بالصحايّب رشعًا 
معنى خاص يقرتب من الثاين لكنّه ال يطابقه، وهو أّن الصحابة هم املهاجرون واألنصار 

ن أسلم قدياًم يف العهد املّكي ثم مات أو استشهد أو هاجر إىل ومن يدخل يف حكمهم ممّ 
احلبشة ومل يعد إال بعد احلديبّية، ويدخل النساء املهاجرات وموايل املهاجرين الذين 

 .شاركوا يف اإلسالم واهلجرة
ما ذهب إليه مجاعة من حمّدثي أهل السنّة، وهو جمّرد الرؤية دون  التعريف الرابع:

 للقاء، أي من رأى النبي  مسلاًم بالغًا عاقاًل.حاجة إىل ا
وقد ذهب إىل هذا القول البخارّي، حيث ذكر أّن الصحايب هو من صحب النبي أو رآه 

. وقد ُنسب من املسلمني، كام ذهب إليه عيل بن املديني مكتفيًا برؤية النبي ساعة من ّنار
طلق املصاحب ولو لساعٍة أو حّتى إىل ابن حنبل والبخاري والواقدي أّن الصحايب هو م

 .جمّرد رؤية
ومن »والذي رأيناه أّن البخارّي صّدر باب فضائل الصحابة يف صحيحه بقوله: 

 .«صحب النبي صىل اهلل عليه وسلم أو رآه من املسلمني فهو من أصحابه
لني هبام وربام يمكن دمج التعريف األّول مع هذا التعريف؛ لتقارهبام جدًا؛ ولعّل القائ
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 يقصدون شيئًا واحدًا.
 إّن الصحايب هو من أدرك النبّي ولو مل يره. التعريف اخلامس:

وهذا هو أوسع التعريفات عىل اإلطالق، وقد نسبه السيوطي إىل ُييى بن عثامن بن 
 .صالح املرصي وابن منده وابن عبد الربّ 

ومل يره ودعا له، وإنام وقال أبو عمر: األحنف بن قيس أدرك النبي »يقول العيني: 
. ولعّله يرّبر كونه من الصحابة أو لعّله «ذكرناه يف الصحابة؛ ألّنه أسلم عىل عهد النبّي 

 يقصد أّنه ليس صحابّيًا، ولكنّنا أحلقناه إحلاقًا ألجل هذا السبب.

 ـ نقد التعريف احلديثي للصحابي أو نظرّية اللقاء والرؤية 2
عريف الصحايب، والذي يبدو أّنه مستند القول األّول هو هذه هي أهّم األقوال يف ت

اللغة، حيث يقال: صحب فالٌن فالنًا، ويقصد أّنه صحبه ولو لساعة يف الطريق، فإّن هذه 
 .اجلملة تصدق يف هذه احلال أيضاً 

ويناقش هذا التعريف، مع التعريف الرابع، فضاًل عن اخلامس؛ فإّن ما يرد عىل األّول 
 لرابع واخلامس أيضًا، بأمور:يرد عىل ا
ليس مصطلح الصحايب أو الصحابة أو أصحايب أو صحب النبي أو صحبتي  أّوالً:

بذي بال إال إذا وقع يف لسان دليٍل رشعي، فهنا ندرس التعبري الوارد يف الدليل الرشعي 
ليل وننظر فيه، ثم نرّتب األثر الوارد يف الدليل عىل املفاد اللغوي ضمن سياق هذا الد

الرشعي، وإال فتسمية )الصحايب( يف حّد نفسها ال قيمة وراء البحث عنها ـ ولكّل 
شخص أن ينحت مصطلحًا يريده ـ السيام مع عدم ورود هذا التعبري يف القرآن الكريم، 
فليس هدف األصويّل أو الفقيه أو املتكّلم أو الرجايل وأمثاهلم، جمّرد حتليل تاريخ أصحاب 
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أو رآه، بقدر ما هيدف إىل ترتيب آثار وردت يف النصوص بحّق من اّتسم النبي ومن لقيه 
 هبذا العنوان أو ذاك.

من هنا، ال نوافق عىل ما ذكره احلّر العاميل، من أّن الصحبة بام هي هي مدٌح إذا ُاخذت 
الصحبة بمعنى اللقاء أو الرؤيا وأمثال ذلك، إال عىل معنى سوف نذكره يف آخر هذا 

ر. نعم هي نعمٌة عىل صاحبها أّنه رأى النبي  أو لقيه أو الزمه أو جالسه أو البحث فانتظ
حتّدث معه، أّما هل تشّكُل عنرصي مدٍح لوحدها برصف النظر عن سائر العناوين امللحوظة 
يف هذا السياق؟ فهو أّول الكالم، بل املدح يكون عىل سلوٍك حسٍن صدر من الشخص، 

بّي ـ رغم صحبتهّن ـ أن يكون عذاهبّن مضاعفًا عىل تقدير وهلذا توّعد القرآن نساء الن
املعصية، وهبذا كان االتصال بالنبّي أشّد وطأ ومسؤولّية عىل أصحابه من عدم االتصال يف 
بعض األحيان، فدعوى أصالة املدح يف الصحايب غري مقنعة، برصف النظر عن األدّلة 

 هبا احلّر العاميل نفسه. اآلتية يف حتقيق عدالة الصحابة، والتي ال يقبل
إذن، فاملؤّرخ أو املحّدث أو الرجايل يمكنه أن خيرتع لنفسه عنوانًا مثل عنوان 
)الصحابة(، ثم يضع حتته أفرادًا، وفقًا لتنظيٍم خاّص يرجع إليه، لكّن هذا ال ينفع هنا، 

انتزاعي قد ال  فالبّد من مالحظة األدّلة الرشعية وحتليلها لغوّيًا، ال حتليل مصطلٍح جامعٍ 
 يثبت وروُده يف دليٍل رشعي معترب لرتتيب أثر العدالة عليه.

وبعبارة أخرى: عدالة الصحابة تعرّب عن حكٍم بالعدالة منصّب عىل كّل صحايب 
حسب الفرض، وهنا البّد من الرجوع إىل أدّلة هذا احلكم ملعرفة العنوان الوارد فيها، 

آن الكريم رّتب احلكم ـ مثاًل ـ عىل عنوان )السابقون والذي ُرّتب احلكُم عليه، ففي القر
األّولون من املهاجرين واألنصار( أو عىل )املؤمنني املبايعني حتت الشجرة(، فإذا كان 
املدرك يف عدالة الصحابة هو هاتني اآليتني فأّي فائدة من وراء البحث عن تعريف كلمة 

يمكن ترتيب آثار هاتني اآليتني عىل كّل )صحايب(، وتفكيكها لغوّيًا وعرفّيًا؟! بل كيف 
صحايب باملفهوم األوسع من مفهوم املهاجرين واألنصار؟! فلينصّب البحث عىل عنوان 

 املهاجرين واألنصار مبارشًة، بدل تطويل املسافة بعنواٍن آخر.



 

وهذه التعليقة منّا جمّرد مدخل مفتاحي لتلّمس عنارص املوضوع، إضافة إىل أّن من 
ده مدرك لتعديل الصحابة ال ُيتوي عىل مشتّقات كلمة )صحب(، كالنصوص يثبت عن

القرآنّية، فإّنه لن يكون معنّيًا بالبحث يف تعريف )الصحايب(، بل ال يصّح منه ترتيب اآلثار 
 عىل هذا العنوان الذي مل يؤخذ عنده يف لسان دليٍل رشعي.

وارد يف بعض األحاديث ـ بني استخدام وفقًا ملا تقّدم نمّيز ـ يف عنوان الصحبة ال ثانيًا:
الفعل واستخدام اسم الفاعل، وهذا التمييز مقبوٌل حتى من الناحية اللغوّية والعرفّية، 
فإذا ورد يف الرواية املثبتة لعدالة الصحايّب ـ ال الرواية الواردة يف مطلق فضٍل للصحايب ـ 

إطالقها إلثبات الشمول ملن  تعبري: من صحب النبي كان كذا وكذا، أمكن االستناد إىل
صحبه ولو لساعٍة؛ لصدق عنوان )من صحب( ولو هبذا املقدار، ما مل ُيّدعي االنرصاف، أما 

فإّن العرف ال يفهم من الصاحب هنا مطلق من « أصحايب كالنجوم..»لو كان املدرك هو 
وصاف صحب ولو لساعة، بل يرون ذلك وصفًا حلالٍة هلا نحو استمرارّية، فهي مثل األ

 التي تطلق بلحاظ امللكات، مثل بائع العدس، عندما تطلق بال قيد.
يكفيني اإلطالق اللغوي الصحيح، فاملفرتض أخذ اللغة مرجعًا هنا، واللغة  قد تقول:

 تقبل ذلك، فأّي حاجة إىل إقحام العرف يف امليدان؟
حدود التفسري إّن فهم النصوص الصادرة يف مناٍخ اجتامعّي ما ال يقف عند  واجلواب:

املعجمي، بل يالحظ الفهم العريف السياقي االنسباقي أيضًا، كام هو ديدن مجهور علامء 
املسلمني يف تفسري القرآن ورشح احلديث، فعندما تقول أنت اليوم: أصحايب، فإّن العرف 
ال يفهم منك أّنك تريد احلديث عن كّل من لقيك ولو ساعة يف حياتك، وإال لصّح أن 

صحايب عددهم )مليون( شخص؛ ألنك بال شك لقيت )مليون( شخص حتى تقول: أ
اآلن يف حياتك مثاًل، كام يف احلج وغريه، فهل هذا الفهم صحيح عرفًا؟ وهل يفهم عرف 

 أهل اللغة العربية، بل وغريها، ذلك أيضًا من مثل هذا التعبري؟
ملراد من تعبري أصحايب لفهم ا من هنا، ال يصّح تغييب مرجعّية العرف واللغة معًا هنا؛

 أو صحابتي أو ما شابه ذلك.
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إّن هذا التعريف يدخل فيه غري املسلم؛ لصدق عنوان الصحبة لغًة عليه، ويدخل  ثالثًا:
فيه أيضًا املنافقون لصدق عنوان الصحبة لغًة فيهم، مع أّّنم يف التعريف احلديثي قد 

جعل اللغة مرجعًا حرصّيًا ينافيه  أخذوا رشط اإليامن واملوت عليه. وبعبارٍة أخرى: إنّ 
 أخذ قيد اإليامن واملوت عليه يف تعريف الصحايب.
فإّن القائلني بالتعريف العام أو اخلاّص  لكّن هذا اإلشكال يمكن أن جياب عنه،

للصحايب، ال يقصدون حرص املرجعّية يف ترتيب آثار الصحبة باللغة أو العرف، بل الكّل 
يف مفهوم )الصحايب الذي ترتّتب عليه اآلثار(، وهذه القيود متفٌق عىل تدّخل الرشع 

اإلضافّية التي وضعت عند اجلميع عىل تعريف الصحايب إّنام جاءت من االعتبارات 
الرشعّية، فمثاًل ال يمكن أن يكون االقتداء بأّي واحد من الصحابة موجبًا للهداية حتى لو 

لقيا أم الرؤية أم املالزمة؛ ألّن االستتباع بني كان الصحايبُّ كافرًا، سواء أخذنا مفهوم ال
االقتداء واهلداية فيه قرينة عىل إرادة الصحايب املسلم؛ كونه اهلادي إىل اإلسالم، فيكون 
كًا رشعيًا ألخذ قيد اإلسالم رغم صّحة إطالق وصف الصحايب لغًة وعرفًا عىل  هذا مدري

 الصاحب الكافر.
تساهم يف حتديد الصحايب هي: اللغة، والعرف، وهبذا يظهر وجود ثالث مرجعّيات 

 أي النصوص النقلّية من الكتاب والسنّة. والرشع،
وإذا كان األمر كذلك فهذا معناه أّن حتديد مفهوم الصحايب رهنٌي بمالحظة مجلة 
النصوص الرشعّية، فلعّلها تعطي قيدًا إضافّيًا أو حتذف قيدًا مذكورًا، فال يصّح فرض 

ثم البحث عن دليل عدالته، بل األصّح هو دراسة األدّلة والنظر فيام  تعريف للصحايب
تعطيه برصف النظر عن عنوان الصحايب، ثم وضع عنوان ـ جامع مانع ـ لكّل من عدّلته 

 .النصوص
إّن االقتصار عىل الرؤية ولو من دون لقاء يف التعنون بعنوان )الصحايب( غري  رابعًا:

ال رشعًا، فال يقال ملن رأى شخصًا ولو ساعًة أّنه صاحبه أو صحيٍح، ال لغًة وال عرفًا و
صحبه أو من صحابته أو من أصحابه، واللغة تأبى ذلك، السّيام لو ُعّمم لرؤية النبي ميتًا 



 

 كام وقع أليب ذؤيب خويلد بن خالد اهلذيل الشاعر، هذا فضاًل عن العرف.
ولو من دون متييز، ومثاله  واألوضح من ذلك ما ذهب إليه بعضهم من كفاية الرؤية

، فكيف ُيطلق لغًة حممد بن أيب بكر الذي ولد قبل وفاة النبي بثالثة أشهر وبضعة أيام
 وعرفًا عىل مثله أّنه من أصحاب النبي؟

وأوضح من ذلك أخذ عنوان إدراك زمن النبي ولو مل يره، فال العرف وال اللغة تقبل 
 ثل هذا الشخص.بإطالق وصف الصحايب أو الصاحب عىل م

 وهبذا يظهر أّن اللغة والعرف ال يساعدان عىل التفسري الرابع واخلامس أيضًا هنا.
أما الرشع، فالذي يبدو مستندًا هلذا التعريف الذي اختاره اإلمام البخاري، ما ورد يف 

يأيت عىل الناس زمان يغزو »أّنه قال:  ‘م، عن أيب سعيد اخلدري، عن النبيصحيح مسل
فيقولون: نعم، فيفتح  ‘سول اهللمن الناس، فيقال هلم: فيكم من رأى ر فئام
. فهي داّلة عىل كفاية الرؤية يف حتّقق دخول اجلنّة، مما يعني أّن عنوان الصحايب «هلم..

 شامٌل ـ رشعًا ـ لكّل من رأى النبي.
 إال أّن االستدالل هبذه الرواية غري صحيح، وذلك:

، يف صحيح البخاري «من رأى»، بدل «صحب رسول اهللمن »لورودها بصيغة  أ ـ
، ومع ترّدد احلديث بني صيغتني يصعب الوثوق بواحدة معّينة منهام، ومسلم وغريمها

 فيؤخذ بالقدر املتيّقن، وهو هنا عنوان الصحبة دون الرؤية.
 ما ذكره بعض املعارصين، من أّن هذا احلديث لو كان مرجعًا رشعّيًا يف كفاية ب ـ

 .الرؤية، لشمل ـ رشعًا ـ الكافرين واملنافقني، مع أّّنم ال يلتزمون بذلك
                                                             

 .2: 7( انظر: ابن حجر، فتح الباري ) 
 .448ـ  447: 12رب ( الفئام: اجلامعة من الناس، ال واحد له من لفظه. انظر: لسان الع) 
 .184: 7( صحيح مسلم ) 
 .7: 3؛ ومسند ابن حنبل 184: 7؛ وصحيح مسلم 189ـ  188، 175: 4( صحيح البخاري ) 
 .117( انظر: حسن بن فرحان املالكي، الصحبة والصحابة: ) 
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، بأّن هذا احلديث ُيثبت كفاية الرؤية يف مقابل اللقيا لكن يمكنهم اجلواب عن ذلك
واملجالسة وطول الصحبة وكثرة املالزمة، ال يف مقابل سائر اخلصوصّيات املأخوذة من 

ر إطالق بعض الكلامت أّّنم مل يذكروا يف تعريف الصحايب دليٍل آخر كاإلسالم، نعم ظاه
 غري وصف الرؤية أو اللقيا، فإن كان إطالقهم هذا مقصودًا كان هذا اإليراد يف حمّله.

هذا كّله يف قيد الرؤية من طرف الصحايب، أما لو جعلنا النبي هو الذي رآى هذا 
حيث اكتفى بأن يراه النبي حتى لو الصحايب حتى لو مل يره الصحايب، كام يظهر من بعٍض، 

مل يري هذا الصحايبُّ النبي  فضاًل عن أن يلتقيه، فإّن األمر أوضح يف عدم الصدق اللغوي، 
فضاًل عن العريف والرشعي، فال يقال: أنا صاحب فالن؛ ألّنه رآين مّرًة واحدة من دون 

 لقيا بيننا ومن دون أن أراه أنا!
إّن كلمة )صحايب( عندما  نتصارًا ألوسع التعريفات هنا ـ:وقد خيطر يف بايل القول ـ ا

تنسب للنبّي، فإّّنا تعني املسلم، فمثاًل تقول: فالٌن من أصحاب حمّمد، أي من الذين آمنوا 
.  معه، ومعه تشمل مطلق املسلم ولو مل يري النبي  أو يره النبيُّ

بوي، لكنّه ال يظهر انرصافه إّن هذا االستخدام وإن كان ممكنًا يف العرص الن واجلواب:
من اللفظ لغًة وعرفًا، فنأخذ بالقدر املتيّقن اللغوي والعريف يف الداللة، وهلذا نجد أّنه ال 
نيا  يقال للمسلمني اليوم بأّّنم من أصحاب حمّمد؛ لكوّنم آمنوا به، ويكفي هذا الشّك ملينْعم

 عن اختيار هذا املعنى وتبنّيه.
أّن التعاريف األّول والرابع واخلامس غري مقنعة، لو بقينا نحن  ومن كّل ما تقّدم يتبنّي 

 ومفردة )الصحايب(.

 ـ نقد نظرّية املعنى الشرعي اخلاّص للصحابي 3
ال شك يف أّن البحث عن خصوصّيات رشّعية عىل تعريف الصحايب أمٌر جّيد عندما 

اآلن نبحث يف التفكيك  يراد ترتيب آثار عىل عنواٍن ما ثّمة خصوصّيات رشعّية له، لكنّنا
العنواين ال احلكمي للصحابة، وهذا معناه أّن صدق عنوان الصحايب غري مربوط ال لغًة 



 

وال عرفًا باهلجرة وال باجلهاد وال بالغزو مع النبي، وال حتى باإلسالم بمعنى سوف نبّينه، 
ة هلا بمفهوم وال باهلجرة إىل احلبشة والعود بعد احلديبية، فكّل هذه املفاهيم ال عالق

الصحبة والصحابة، وإنام هي ذات عالقة يف ترتيب بعض األحكام واآلثار مثل العدالة 
مثاًل، انطالقًا من أّن األدّلة التي رّتبت تلك اآلثار مل تدّل عىل أزيد من هذه املساحة. وإال 
 فمفهوم الصحبة يف نفسه لغًة وعرفًا ورشعًا يكفي فيه املالزمة وطول العالقة بني

 الطرفني.
وهبذا يصّح إطالق عنوان )صاحب( حينئٍذ، حتى مع عدم اإلسالم، واالختالف 
العقدي ال يمنع من إطالق وصف الصحبة، وهلذا وصفت اآليات القرآنّية بعض األنبياء 

َوَما َصاِحُبُكْم بأّّنم أصحاب قومهم رغم اهلّوة العقدية بينهم وبني قومهم، قال تعاىل: ﴿
 (.2﴾ )النجم: َما َضلَّ َصاِحُبُكم َوَما َغَوى(، وقال سبحانه: ﴿2لتكوير: ﴾ )ابَِمْجنُون  

نعم، يدخل الرشع يف حتديد املفهوم عندما يؤّسس الصطالح جديد ويتحّول إىل 
حقيقة رشعّية أخّص أو أعم من احلقيقة اللغوّية، فلو أثبتنا أّن تعبري األصحاب أو 

نبي حقيقة رشعّية بحيث عندما يطلق ُيتبادر الصحابة أو الصحايب صارت له يف عرص ال
منه إىل الذهن املعنى اخلاص ال العام، لكان يمكن هنا األخذ بمرجعّية الرشع، فنحن نقبل 
بمرجعّية الرشع عندما يكون هناك نّص يدّل عىل توسعة أو تضييق أو انتقال إىل معنى 

والصوم، أما جمّرد أن تأيت جديد له نحو مناسبة مع املعنى القديم، مثل عنوان الصالة 
فهذه ال تؤّسس ملفهوم جديد للصحبة، وإّنام ترّتب التوصيف « أصحايب كالنجوم..»رواية 

املذكور فيها عىل عنوان أصحاب النبي بام ُيمله من معنى لغوي وعريف، ولو فرضنا 
ـ بقرينة الرواية تقيّدها بقيٍد ما يف روايٍة أخرى، فهذا تقييد يف احلكم بأن نقول مثاًل: مراده 

 الثانية ـ بعض األصحاب، وهم فالن وفالن، فهذا ليس تأسيسًا ملفهوم جديد.
وقد أرشنا فيام سبق إىل أّن مصطلح الصحابة ال ُُيرز أّنه صار حقيقًة رشعّية يف العرص 
النبوي، وال أّنه كان يطلق ويراد به أصحاب النبي من دون إضافة، فإّن هذا األمر ُيتاج 

 يل، السيام مع خلّو النص القرآين عن هذا العنوان يف حّق أصحاب النبّي.إىل دل
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من هنا نقول: الرشع ذو دور يف ترتيب اآلثار عىل الصحابة، وذو دور يف تفسري 
العنوان عندما يرد ما يفيد ذلك موضوعًا ال حكاًم، أو تكون هناك حقيقة رشعّية يف العرص 

له يف تفسري املفهوم، وإّنام دوره يف تعيني مساحة املوضوع النبوّي، أّما يف غري ذلك فال دور 
الذي ينطبق املفهوم ـ وهو العدالة ـ عليه، برصف النظر عن تسميته بالصحايب أو 

 الصحابة، فتأّمل جيدًا.
وعليه، فالتفسري الرابع، وكذا القيود الدينّية التي ُاضيفت عىل التفاسري كّلها، ال متثل 

ة )صحايب(، بل هي إضافات حكمّية، أو عملّيات نحت ملصطلح جزءًا من داللة كلم
جديد للمفردة بعد العرص النبوّي، وليست رشحًا تفكيكيًا للمفردة نفسها، أو أّنه يمكن 
فرض هذا التعريف عىل أّنه نتيجة املوقف من عدالة الصحابة وأّن العدالة ـ عند القائل 

هذا غري تعريف الصحايب يف نفسه، أرجو هبذا التعريف ـ ثابتة هلذه املساحة فقط، و
 التدقيق.

 يف تعريف الصحابي )املالزمة( األصولّيةـ تصويب النظرّية  4
مما أسلفناه، يظهر أّن التعريف األصّح ملفهوم الصحبة أو الصحايب هو ما ذكره 
األصولّيون من املالزمة واالرتباط املتكّرر بام ُيّقق عرفًا توصيف هذا الشخص أو ذاك 

 بأّنه من أصحاب النبّي.
وغالب الظّن أّن التعريف احلديثي جاء تاليًا تارخيّيًا للتعريف األصويل الذي هو 

 التعريف اللغوي العريف معًا، كام رأينا يف نصوص ابن املسيّب وأنس بن مالك.
لكّن هذا التوصيف ال ُيالزم احلكم، فنحن هنا نعّرف فقط كلمة صحايب وأمثاهلا من 

ها يف عنوان البحث، أما هل كّل من يتصف هبذا العنوان )صحايب( تلحقه حيث ورود
أحكام خاّصة مثل العدالة ودخول اجلنّة ونحو ذلك أو ال؟ فهذا هو البحث احلكمي ال 
املوضوعي، وقد يثبت البحُث احلكمي بعدالة الصحابة، وقد يثبت عدالة عنواٍن أوسع من 

لصحابة فقط، وقد يثبت عدالة املهاجرين عنوان الصحابة، وقد يثبت عدالة بعض ا



 

 واألنصار ومن بحكمهم خاّصة، فهذا أمٌر آخر يأيت إن شاء اهلل سبحانه.
أّننا لو خّصصنا نظرنا بتعريف  والنتيجة التي نخرج هبا من ترشيح املفردة واملصطلح،

كلمة الصحايب والصحابة، برصف النظر عن املوقف من صحابة النبي مما سيأيت بحثه 
بعون اهلل، فإّن هذه املفردة تعرّب ـ يف القدر املتيّقن من داللتها ـ عن املعنى األصويّل 
للصحايب )التعريف الثاين(، دون سائر املعاين، والنسبة بني هذه النتيجة وبني املوقف من 
نظرّية عدالة الصحابة قد تتحد وقد تتداخل، بمعنى أّنني قد أفهم هذه الكلمة وفقًا 

ألصويل هلا، لكنّني وألجل األدّلة يف الكتاب والسنّة أحكم بعدالة مجيع من رأى للتعريف ا
النبّي، سواء سّميناه يف اللغة والعرف صحابّيًا أم ال، وقد أقبل بالتفسري احلديثي للكلمة 
)التعريف األّول(، لكنّني يف الوقت عينه مل يثبت عندي أّن من يسّمى بالصحايب هبذا 

عدالته، فالتمييز بني البحث التفكيكي اللغوي واملصطلحي هلذه الكلمة التعريف قد ثبتت 
 وبني نتائج البحث احلكمي يف املوقف من عدالة الصحابة، بالغ األمهّية، فاقتىض التنويه.

وهبذا يظهر أّن البحث التصّوري يف حتليل هذه الكلمة ال قيمة له يف نفسه، بل القيمة يف 
العدالة وعدمها من حيث تركيبها ومفرداهتا وسياقاهتا. وأّما حتليل النصوص الداّلة عىل 

 ماذا يقصد هذا العامل أو ذاك من هذه املفردة فهو بحٌث ال يعنينا هنا.

 ثانيًا: نظرّية عدالة الصحابة، األدّلة والشواهد
حظيت نظرّية عدالة الصحابة باهتامم إسالمّي، وأقام أنصارها أدّلًة عديدة عىل إثباهتا 

القرآن والسنّة واإلمجاع وبعض الوجوه االعتبارّية والعقالئّية والعقالنّية، والبّد لنا هنا من 
 .من استعراض هذه األدّلة؛ ملعرفة مدى داللتها واملعطيات التي تقّدمها

                                                             
وجدان تعديل ( جيب أن أشري هنا إىل أّنه ال يصّح اإليراد عىل أهل السنّة بأّنه ال يقبل عقل وال ) 

أحد بمجّرد صحبته للنبي أو لقائه أو رؤيته له مّرة واحدة، إذا ال تالزم بني هذه األمور وبني 
؛ 12ـ  10العدالة، وال يوجد تفاعل كيميائي بينهام )انظر: آصف حمسني، عدالة الصحابة: 

(، ووجه 20ـ  18؛ وعبد اهلل دشتي، وقفة مع قانون الصحابة: 441: 4والسبحاين، اإلهليات 
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 وأبرز هذه األدّلة:

 ـ املستند القرآني لعدالة الصحابة 1
القرآن الكريم إلثبات مقولتهم، كام  حاول أنصار نظرّية عدالة الصحابة االستناد إىل

فعل يف مقابلهم أنصار نظرّية اإلمامة، واآليات التي اعتمدوا عليها يمكن لنا أن نقّسمها 
 إىل قسمني أساسّيني مها:

 اآليات التي تأخذ عنوان األّمة أو الكّل، أو نحو ذلك من العناوين العاّمة. أ ـ
 ملهاجرين واألنصار وغري ذلك.اآليات التي تأخذ العنوان اخلاص كا ب ـ

 وندرس هذين النوعني، كاآليت:

 ـ اآليات العاّمة يف إثبات عدالة الصحابة، عرض وبيان 1ـ  1
 تتعّدد اآليات املستدّل هبا هنا، أو التي يمكن جعلها دلياًل، وهي:

ًة َوَسطًا لَِتُكوُنواقوله تعاىل: ﴿اآلية األوىل:  ُشَهَداَء َعىَل النَّاِس  َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم ُأمَّ
ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيدًا َوَما َجَعْلنَا اْلِقْبَلَة الَّتِي ُكنَْت َعَلْيَها إاِلَّ لِنَْعَلَم َمْن َيتَّبِعُ  ُسوَل َوَيُكوَن الرَّ  الرَّ

َّْن َينَْقلُِب َعىَل َعِقَبيِْه َوإِْن َكاَنْت َلَكبرَِيًة إاِلَّ َعىَل الَِّذيَن َهَدى  اَّللَُّ َوَما َكاَن اَّللَُّ لُِيِضيَع إِياَمَنُكْم ِِم
 (.143﴾ )البقرة: إِنَّ اَّللََّ بِالنَّاِس َلَرُؤوٌف َرِحيمٌ 

فهذه اآلية الكريمة ـ عندما نتصّور أّننا نسمعها يف فضاء العرص النبوي جالسني حتت 
اء عىل الناس، املنرب النبوي ـ ُتاطب املسلمني يف ذلك العرص وجتعلهم أّمًة وسطًا شهد

وتعدهم بأّنه سبحانه لن يضيع إيامّنم، وهذا توصيف مادح عام للمسلمني يف عرص 
                                                                                                                                                           
اخلطأ يف هذه املقاربة أّن أهل السنّة ال يعّدلون لوجود مالزمٍة مثل هذه، بل طبيعة استدالالهتم 
قائمة عىل التعديل انطالقًا من النصوص، حتى لو أرفقوها بمثل هذه التوجيهات املؤّيدة أحيانًا، 

بي ألّنه كان بالفعل فتبسيط املشهد هبذه الطريقة غري صحيح، ففرق بني تعديل كّل من رأى الن
 عادالً بنّص القرآن مثاًل، وبني كون سبب التعديل ودليله جمّرد رؤيته للنبّي، فتأّمل جّيدًا.



 

 النبّي، وهو كفيل بأن يكون شهادًة هلم ومنقبة.
ة  ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس َتأُْمُروَن بِاملَْْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن قوله تعاىل: ﴿اآلية الثانية:  ُكنُْتْم َخرْيَ ُأمَّ

ْم ِمنُْهُم املُْْؤِمنُوَن َوَأْكَثُرُهُم املُْنْ  َكِر َوُتْؤِمنُوَن بِاَّللَِّ َولَْو آَمَن َأْهُل اْلكَِتاِب لََكاَن َخرْيًا ََلُ
 (.110﴾ )آل عمران: اْلَفاِسُقونَ 

فهذه اآلية تصف املؤمنني وُتاطبهم بأّّنم خري أّمة أخرجت للناس، وأّّنم يؤمنون باهلل 
 نهون عن املنكر، ومثل هذه األوصاف تفوق املدح، كام هو واضح.ويأمرون باملعروف وي

اُء َبْينَُهْم قوله تعاىل: ﴿اآلية الثالثة:  اِر ُرََحَ اُء َعىَل اْلُكفَّ ٌد َرُسوُل اَّللَِّ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ حُمَمَّ
دًا َيْبَتُغوَن َفْضاًل ِمَن اَّللَِّ َوِرْضَوانًا ِس  عًا ُسجَّ ُجودِ َتَراُهْم ُركَّ ياَمُهْم يِف ُوُجوِهِهْم ِمْن َأَثِر السُّ

ْنِجيِل َكَزْرع  َأْخَرَج َشْطَأُه َفآَزَرُه َفاْسَتْغَلَظ َفاْسَتوَ  ى َعىَل َذلَِك َمَثُلُهْم يِف التَّْوَراِة َوَمَثُلُهْم يِف اأْلِ
اَر َوَعَد اَّللَُّ ا اَع لَِيِغيَظ هِبُِم الُْكفَّ رَّ اِت ِمنُْهْم ُسوقِِه ُيْعِجُب الزُّ اِِلَ لَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ

 (.29﴾ )الفتح: َمْغِفَرًة َوَأْجرًا َعظِيامً 
فإّن هذه األوصاف املادحة التي احتوهتا هذه اآلية الكريمة كّلها تتعّلق بمن كان مؤمنًا 
ل مع النبّي، والسورة مدنّية نزلت بعد صلح احلديبية كام هو املشهور، فتدّل عىل شمو

 مضموّنا لكّل املؤمنني يف تلك الفرتة.
 .«وهذا الوصف جلميع الصحابة عند اجلمهور»يقول ابن اجلوزي: 

َبَعَك ِمَن املُْْؤِمننِيَ قوله سبحانه: ﴿اآلية الرابعة:  ا النَّبِيُّ َحْسُبَك اَّللَُّ َوَمِن اتَّ َ ﴾ َيا َأُّيُّ
 (.64)األنفال: 

املؤمنني مع النبّي، فيهم الكفاية للنبّي، وأّن هبم فإذا كانت هذه اآلية الكريمة جتعل 
ُيّقق ما يريد بإذن اهلل سبحانه، فهذا خري دليٍل عىل أّن القرآن ينظر إىل هؤالء الذين كانوا 
ُييطون بالنبّي عىل أّّنم أّمة يمكن أن يعتمد عليها الرسول ويبني حساباته عليها وُيّقق 

 األهداف من خالهلا.
                                                             

 .73: 1( زاد املسري يف علم التفسري ) 
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ْم قوله سبحانه:  اآلية اخلامسة: ُسوُل َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعُه َجاَهُدوا بَِأْمَواَِلِ ﴿َلكِِن الرَّ
اُت َوُأوَلئَِك ُهُم املُْْفلُِحوَن أعّد اَّلل َلم جنات جتري من حتتها  رْيَ ُم اخْلَ َوَأْنُفِسِهْم َوُأوَلئَِك ََلُ

 (.89ـ  88)التوبة:  األهنار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم﴾
هذه اآلية جتعل املؤمنني مع الرسول يف عداد املجاهدين الذين يوعدون باخلريات ف

 وباجلنّة التي سوف يدخلوّنا.
َوَجاِهُدوا يِف اَّللَِّ َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَباُكْم َوَما اآلية السادسة: قوله تبارك وتعاىل: ﴿

َة َأبِ  يِن ِمْن َحَرج  ِملَّ ُكُم املُْْسلِِمنَي ِمْن َقْبُل َويِف َهَذا َجَعَل َعَلْيُكْم يِف الدِّ يُكْم إِْبَراِهيَم ُهَو َسامَّ
َكاَة  الَة َوآُتوا الزَّ ُسوُل َشِهيدًا َعَليُْكْم َوَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعىَل النَّاِس َفَأقِيُموا الصَّ لَِيُكوَن الرَّ

 (.78)احلج:  ْعَم النَِّصرُي﴾َواْعَتِصُموا بِاَّللَِّ ُهَو َمْوالُكْم َفنِْعَم املَْْوىَل َونِ 
فإّن اآلية ُتاطب املؤمنني يف ذلك الزمان، وهم صحابة النبّي، وتقول بأّن اهلل اجتباهم 

 .واصطفاهم، وهذه منزلة عظيمة هلم، ثم جعلهم شهداء عىل الناس
وإّنام اقترصنا عىل بعض اآليات التي ليس فيها قيد، لتكون عاّمًة، فمثل قوله تعاىل: 

( مل ندرجها؛ إذ قد يناقش يف أصل 8﴾ )التحريم:  خُيِْزي اَّللَُّ النَّبِيَّ َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعُه..ال﴿
إيامن كّل من كان مع النبّي، فليالحظ جّيدًا، هلذا اكتفينا بنموذج لذلك وهو اآلية اخلامسة 

 املتقّدمة.

 ّمةوقفات حتليلّية نقدّية مع االستدالل بالنصوص القرآنية العا
هذه هي أهم اآليات العاّمة التي ذكرت دلياًل عىل عدالة الصحابة مجيعهم باملعنى 

                                                             
؛ وعمدة 295ـ  294( انظر حول اآليات التي من هذا النوع: ابن الصالح، علوم احلديث: ) 

؛ والغزايل، املستصفى: 64غدادي، الكفاية يف علم الرواية: ؛ واخلطيب الب121: 12القاري 
: 1؛ والرازي، اجلرح والتعديل 91: 2؛ واآلمدي، اإلحكام 307: 4؛ والرازي، املحصول 130
؛ والقايض اجلرجاين، رشح 362: 9؛ وابن حزم، املحىّل 19ـ  17: 1؛ وابن حجر، اإلصابة 7

؛ ونارص بن عيل عايض حسن 210ـ  208قة: ؛ واهليتمي، الصواعق املحر373: 8املواقف 
 ؛ وغري ذلك.83ـ  79، 68ـ  55: 1الشيخ، عقيدة أهل السنّة واجلامعة يف الصحابة الكرام 



 

الواسع، ولكن يمكن التوّقف هنا عند بعض النقاط التي نجدها عىل صلة هبذه املجموعة 
 من اآليات الكريمة.

وقبل ذلك البّد من اإلشارة إىل أّن هذه اآليات يفرتض ـ حسب تقريب االستدالل هبا 
أّّنا ُتاطب املسلمني يف ذلك العرص، وبناًء عليه فعندما ُيكم بعدالة الصحايب انطالقًا ـ 

من بعض هذه اآليات الكريمة عىل األقّل، يلزم تعريف الصحايّب بأّنه كّل مؤمن كان مع 
النبي، سواء الزمه أم ال، وسواء غزا معه أم ال، وسواء رآه أم ال، وسواء التقى به أم ال.. 

احية النظرّية ال ينبغي أخذ كّل هذه القيود، وإنام املفروض أخذ خصوصّية االنتامء فمن الن
 لألّمة واإليامن واملعّية هبذا املعنى.

فاالستناد هلذه اآليات ُيثبت عدالة ما هو أزيد من الصحايّب باملعنى األصويل، ولعّله 
ذ يف العادة رأى لذلك عّرف املحّدثون الصحايب بمجّرد الرؤية ولو مّرة واحدة؛ إ

املسلمون كّلهم النبّي ولو ملّرة واحدة، بل ربام يكون هذا هو منطلق التعريف اخلامس 
املتقّدم برصف النظر عن مالحظاتنا يف التمييز بني تعريف الصحايب وحكم العدالة الوارد 

 يف الدليل الرشعي ولو عىل عنوان غري عنوان الصحايب.
 ت النقدّية هنا هو اآليت:وعىل أّية حال، فأبرز املداخال

 ـ من هم املعنّيون يف اآليات العاّمة؟ حتليل ثالث فرضّيات 1ـ  1ـ  1
الظاهر من طريقة االستدالل بأغلب هذه اآليات أّّنا تقوم عىل املداخلة النقدّية األوىل: 

أو  أّن املخاطب هبا هم الصحابة، وكأّّنا تقوم عىل نظرّية اخلطاب القرآين ببعض معانيها،
 نظرية احلكاية عن الواقع الناجز إىل زمن نزول اآليات، وهنا نحن أمام فرضّيات ثالث:

إّن اآليات ُتاطب املجموعة التي سمعتها من لسان النبي يف املّرة  الفرضّية األوىل:
األوىل، وهذا ما ال نعلمه من حيث العدد، فقد يكونون قّلًة وقد يكونون كثرة، وال يوجد 

أعياّنم، وعددهم أخّص بكثري يف العادة من الصحابة عاّمة بأّي معنى من حتديد هلم ب
املعاين فّّسنا عنوان الصحابة، فهذه اآليات ال ُتثبت شيئًا من الناحية العملّية، وفقًا هلذه 
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 الفرضّية، إال نادرًا.
ملكان، إّن اآليات ُتاطب األّمة اإلسالمّية ككّل عىل امتداد الزمان وا الفرضّية الثانية:

فجعُل اهلل تعاىل املؤمنني أّمًة وسطًا ُيقصد به املؤمنون إىل يوم القيامة ملحوظني مجيعًا من 
الناحية الزمنّية، وهذا ما ُيعرف بنظرّية عدم اختصاص اخلطاب باملشافهني، فاجلملة ما دام 

حتّقق منها العنوان الوارد فيها عاّمًا تصلح ملخاطبة كّل مصاديق هذا العنوان، سواء الذي 
 خارجًا أم ما سوف يتحّقق إىل يوم القيامة.

وبناًء عىل هذه الفرضّية، لن يكون هناك معنى جلعل العناوين الواردة يف هذه اآليات 
خاّصًة بالصحابة، بل تشمل املؤمنني اليوم، فعندما يقال: مّلة أبيكم إبراهيم، يمكننا القول 

: جعلناكم أّمًة وسطًا، يمكننا اليوم القول: نحن أّمة اليوم: مّلة أبينا إبراهيم، وعندما يقال
وسط، وليس فقط املسلمون يف الصدر األّول هم األّمة الوسط، فلو دّلت هذه اآليات عىل 
عدالة الصحابة لدّلت عىل عدالة مجيع املؤمنني إىل يوم القيامة، وهو واضح الفساد، ولو 

لقيامة لدّلت عىل خصوص العدول من دّلت عىل خصوص العدول من املؤمنني إىل يوم ا
 الصحابة، ال عىل عدالة مجيع الصحابة.

إّن اآليات ُتاطب الفرد أو املجموعة املوجودة من املسلمني حال  الفرضّية الثالثة:
نزوهلا، سواء من حرض جملس املشافهة ساعة النطق باآلية للمّرة األوىل عىل لسان النبّي أم 

 مل يكن كذلك.
ذا االفرتاض، تتّم داللة اآليات عىل املطلوب لو قلنا بداللتها عىل التعديل، وبناًء عىل ه

لكن يبقى أّن هذا معناه أّن ألوان اخلطاب الواردة يف القرآن الكريم يفرتض تفسريها 
بأمجعها عىل ذلك، ومن ثّم ما هو املوجب لتّسية أحكام القرآن للمسلمني الذين أتوا بعد 

 ذلك؟
سؤال بحثناه مفّصاًل يف دراساتنا القرآنية ـ األصولّية وتعّرض له واجلواب عن هذا ال

العلامء، وهو عدم القول بالفصل أو اإلمجاع عىل االشرتاك يف األحكام إال ما خرج بدليل 
أو ما شابه ذلك، وهنا نقول: ما هو املوجب لكون سائر اآليات ساريًة ـ من حيث 



 

 سالمي األّول، أّما هذه اآليات فال؟!املضمون دون اخلطاب ـ ملا بعد الزمن اإل
فإن كان املوجب هو نفس نظرّية عدالة الصحابة، فهذا مصادرة عىل املطلوب، وإال 
فلُيربز، ومع التّسية ـ وفقًا للقاعدة ـ ال يعود هناك جمال للحديث عن عدالة الصحابة 

 أمجعني.
باملوصوفني زمن النزول،  بأّن األصل يف اخلطاب أن يكون متعّلقاً  إال أّنه قد جياب هنا

والتّسية لغريهم حتتاج لدليل، ودليل التّسية يف باب األحكام هو قاعدة االشرتاك، وهي 
ال ُتثبت التّسية يف غري باب األحكام الرشعّية، كالذي نحن فيه، فإّننا نتكّلم عن آيات 

 حتمل توصيفات خربّية وليس إنشاءات حكمّية، فال يرد هذا اإلشكال.
 بل هذا اجلواب تّم، وإال استحكم اإلشكال السابق.فإن قُ 

 ـ البنية اللغوية للخطابات املوصِّفة للجماعات 2ـ  1ـ  1
قد تعّرضنا يف أبحاث حجّية السنّة وغريها، لنقطة مهّمة يف فهم املداخلة النقدّية الثانية: 

وصاٌف عىل اجلامعات، ألوان اخلطاب والبيان، وهي أّن اللغة العربّية عندما ُتْطليُق فيها أ
فإّنه ُيالحظ فيها حال األعم األغلب، ال االستيعاب الشمويل التفصييل الفردي، إال مع 
قرينة، فعندما نقول: الرشقيّون اليوم متخّلفون، أو نقول: الغربّيون متقّدمون، أو العكس، 

الرشقّيني، وإّنام ُيراد فهذا ال يعني أّن كّل فرٍد فرد من الغربّيني متقّدم عىل كّل فرٍد فرد من 
أّن مالحظة احلال االجتامعي العام يستدعي صورًة من هذا النوع، فعندما يقال: أنتم أّمٌة 
وسط، فالتوصيف هنا توصيف لألّمة بام هي أّمة، وكذلك عندما يقال: كنتم خري أّمٍة 

 أخرجت للناس، فتوصيف األّمة ال يعني توصيف كّل فرٍد فرد.
ا يقول بأّن الذين آمنوا مع حمّمد هم رّكع سّجد أتقياء.. فإّن هذه وهكذا احلال عندم

األوصاف عندما ُتطلق بمالحظة مجاعاٍت تبلغ اآلالف فإّنه يالحظ فيها احلالة الغالبة 
عرفًا، فالعرف يقول: أنصار هذا الزعيم أبطال أشداء، أو تالمذة هذه املدرسة ناجحون، 

طون سياسيًا، فهذه األوصاف عندما ُتطلق عىل أو تالمذة الشخصّية الفالنّية ناش



 ..................  
 

جمموعاٍت كبرية تأخذ الطابع الغالبي ما مل ُيوم النصُّ إشاراٍت واضحة إلرادة اجلميع 
 بشكل تاّم، فهذا هو حال اجلمل اخلربّية التي من هذا النوع عرفًا.

ويشهد لذلك ـ من باب املثال ـ بعض ما ورد يف اآليات نفسها، فهل كان كّل 
لصحابة باملعنى العريض سيامهم عىل وجوههم من أثر السجود؟ وهل كانوا كّلهم فردًا ا

 فردًا كثريي الركوع والسجود؟
إّن هذا كّله يعطينا تأكيدًا لرؤيتنا اللغوّية لفهم النصوص، وهي رؤية نزعم أّّنا تسري 

 عىل وفق الفهم العريف دون الفهم الفلسفي اإلطالقي.
جممل هذه اآليات أّّنا تريد أن ُتثبت أّن احلالة الغالبة والطابع  وعليه، فام نفهمه من

العام يف الصحابة كان الصالح واخلري واإليامن، ولكّن هذا ال يمنع من وجود حاالٍت هنا 
 وهناك خارجة عن القاعدة الغالبّية هذه، حتى لو شّكلت اخلمسة أو العرشة يف املائة.

الم الفخر الرازي الذي قال يف تفسري آية األّمة وكالمنا أسهل وأكثر عرفّيًة من ك
إّن قوله: )جعلناكم(، خطاب ملجموعهم، ال لكّل واحٍد منهم وحده.. وهذا »الوسط: 

معنى ما قال العلامء: ليس املراد من اآلية أّن كّلهم كذلك، بل املراد أنه البّد وأن يوجد فيام 
 .«بينهم من يكون هبذه الصفة

لقائل أن يقول: اإلخبار عن الشخص بأّنه خري أعّم من اإلخبار عنه بأّنه و»وقال أيضًا: 
خري يف مجيع األمور، أو يف بعض األمور، ولذلك فإّنه يصّح تقسيمه إىل هذين القسمني، 
فيقال: اخلري إما أن يكون خريًا يف بعض األمور دون البعض أو يف كّل األمور، ومورد 

ن كان خريًا من بعض الوجوه دون البعض، يصدق عليه التقسيم مشرتك بني القسمني، فم
أّنه خري، فإذن إخبار اهلل تعاىل عن خريّية األّمة ال يقتيض إخباره تعاىل عن خريّيتهم يف كّل 

 .«األمور، فثبت أّن هذا ال ينايف إقدامهم عىل الكبائر فضاًل عن الصغائر
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ناس(، من حيث كون اجلملة هذا، وتوجد بحوث متعّلقة بآية )خري أّمة أخرجت لل
ـ أو غري  الالحقة حالّية هبدف التنزيل منزلة التعليل ألجل احلّض ـ كام ذكر ابن عاشور

ذلك، ويمكن مراجعتها يف حمّله، وقد بحثناها بالتفصيل يف فقه األمر باملعروف، 
 . حتى ال نكّرر وال نطيل.فلرتاجع

 املدلول وتاريخ النزول ـ العالقة العضوّية بني مساحة 3ـ  1ـ  1
إذا كانت هذه اآليات تستخدم النهج اخلطايب أو تتحّدث عن املداخلة النقدّية الثالثة: 

الفرد اخلارجي، ال املمتّد يف الزمان واملكان، فهذا يعني أّّنا ال تقدر عىل إثبات عدالة مجيع 
عىل زمان النزول ال  الصحابة؛ ألّن املفروض يف هذه احلال مالحظة زمان نزوهلا وتطبيقها

ما بعده، فلو نزلت اآلية مثاًل يف العام الثالث للهجرة، فيمكن من خالهلا إثبات عدالة عيل 
بن أيب طالب أو أيب بكر، لكنّه ال يمكن من خالهلا إثبات عدالة أيب سفيان وال أيب هريرة؛ 

 ألّّنام أسلام بعد ذلك.
بت القاعدة العامة بالطريقة احلرفّية التي وعليه، فأغلب هذه املجموعة من اآليات ال ُتث

يريدها املستدّل، بل البّد فيها من مالحظة التفاصيل، ومن ثّم ُيفرتض أن نحكم ـ لو 
جعلنا املعيار آيًة نزلت يف العام السادس من اهلجرة مثاًل ـ بأّن املسلمني الذين كانوا مع 

وال إشارة فيها حلال املسلمني الذي النبّي زمان نزول اآلية، حتكم هذه اآلية بعدالتهم، 
أسلموا بعد ذلك، سواء يف عرص النبّي أم بعده، وإال لزم تعميم التعديل لكّل املسلمني 

 بعد عرص النبّي أيضًا.
ارِ نعم مثل آية: ﴿ اُء َعىَل اْلُكفَّ ﴾، قد ال جيري فيه اإلشكال الثاين .. َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ

 والثالث.
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 ية الفتح بني التقييد والتوصيف، نقد النقد الشيعيـ آ 4ـ  1ـ  1
ذكر الشيُخ املفيد أّن هذه اآلية ـ اآلية األخرية من سورة الفتح املداخلة النقدّية الرابعة: 

ـ تذكر جمموعًة من املواصفات يف الذين هم مؤمنني مع حمّمد، فهي تقول بأّن املؤمنني مع 
كذا، من هنا نعود إىل الواقع اخلارجي، فام حمّمد يتصفون بمجموعة أوصاف وهي كذا و

وجدنا من املحيطني بالنبّي فيهم هذه الصفات، قلنا بأّّنم املؤمنون معه، وإال ال نحسبهم 
 يف زمرة أصحابه، بل يف زمرة الكافرين أو املنافقني.

وقد عّزز املفيد ذلك بأّن القرآن قد بنّي أّن هذه الصفة هي صفة هؤالء يف التوراة 
نجيل، وهذا معناه أّن هؤالء كانوا متصفني هبذه الصفات من أّول حياهتم، وإال كيف واإل

يكونون ممدوحني يف التوراة واإلنجيل حال كوّنم كفارًا يعبدون األوثان قبل دخوهلم يف 
 اإلسالم؟!

وهذا ما جيّر إىل اختصاص هذه اآلية بمثل عيل وفاطمة واحلسن واحلسني وأمثاهلم، كام 
 .يخ املفيد إىل أّن ظاهر اآلية املدُح يف احلال ال بمالحظة العواقب واالستقبالأملح الش

هـ( يف 1320وهذه الطريقة التي استخدمها املفيُد، عاد واستخدمها املحّدث النوري )
، وسيأيت بعون اهلل التعّرض هلا، وهذا معاجلة الروايات الشيعّية الواردة يف مدح الصحابة

 .بعض الكلامت األخرىما وجدناه يف 
وذلك أّن ظاهر هذه  إال أّن هذه املحاولة النقدّية من الشيخ املفيد وغريه غرُي صحيحة؛

اجلملة يف اآلية كّلها هو اإلخبار، فكام أّّنا ُترب عن أّن حممدًا رسول اهلل كذلك ُُترب عن أّن 
املفيد ـ حممد رسول الذين هم معه يتصفون بمجموع صفات، فال يكون معناها ـ كام قال 
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اهلل والذين معه ممن اتصف هبذه الصفات يكونون ممدوحني يف التوراة واإلنجيل 
وموعودين باملغفرة، فإّن هذا، أي جعل الصفات قيدًا يف الذين معه ال وصفًا، خالف 

 ظاهر اآلية.
فإذا قلت: األستاذ قدير ومن معه حمّصلون، فهذا وصف لكّل من معه، ال أّنه مجلة 

طّية أو تفصيلّية بحيث يكون معناها: فإن كان من معه حمصلني فهم كذا وكذا.. إذ هذا رش
 خالف الظاهر جدًا.

فالشيخ املفيد أراد أن يقلب املعيار من اآلية إىل الواقع، مع أّن ظاهر اآلية اإلخبار عن 
وغريها، فهل  الواقع اخلارجي، فتكون هي املعيار ال العكس، وهذا متامًا كام يف آية التطهري

يفّّسها الشيخ املفيد بأّن من ثبتت طهارته خارجًا من أهل البيت يكون مشموالً لآلية 
 وإال فال؟ أو أّنه يعتربها بنفسها معيارًا للحديث عن واقع أهل البيت؟

وأّما وجود توصيفات أصحاب حمّمد يف التوراة واإلنجيل، فال أجد فيه أّي غرابة، إذ 
﴾، وقبل َوالَِّذيَن َمَعهُ م بمالحظة اتصافهم بكوّنم مع النبّي بقرينة ﴿املأخوذ هنا توصيفه

البعثة مل يكونوا معه حتى يشملهم الوصف، وإال هل كان اإلمام عيّل سيامه عىل وجهه من 
أثر السجود قبل البعثة، وكان شديدًا عىل الكّفار قبل البعثة أو أّن ذلك حتّقق بعد البعثة أو 

ما أقول أصحاب فالن الذين خُيلقون بعد ألف عام فيهم هذه بعد اهلجرة؟! فعند
الصفات، فهذا ال يعني اتصافهم هبا قبل أن يصريوا أصحابه، بل امللحوظ حال الصحبة 

 واملعّية.
وقْس ذلك عىل البيانات العرفّية، فلو قلت: تالمذة السّيد اخلوئي جمّدون يف الدرس، 

 بدء دراستهم احلوزوّية؟!فهل معنى هذا رضورة اتصافهم بذلك قبل 
والغريب من مثل الشيخ املفيد، كيف جيمع بني هذه املقولة التي توجب االختصاص 
بمثل أهل البيت، ثم يقول بعد ذلك بأّن الوعد باملغفرة الوارد يف اآلية خاّص بالذين آمنوا 

الالزم  ، فلو كان هذا هو املراد لكان منوعملوا الصاحلات من أصحاب حمّمد ال كّلهم
                                                             

 .149ح: ( انظر: اإلفصا) 



 ..................  
 

شمول املغفرة هلم مجيعًا بال حاجة للتعليق عىل ما هو مفروض التحّقق، فكيف مجع بني 
 اإلشكالني؟! إال لو كان يف مقام اجلدل فقط.

وأما مسألة اختصاص املدح بمالحظة احلال دون االستقبال، فهذا ما سوف نبحثه 
 صحابة وعدالتهم، فانتظر.حتت عنوان عام؛ كونه يطال جممل األدّلة تقريبًا عىل مدح ال

 ـ تفكيك املعّية يف آية الفتح 5ـ  1ـ  1
هـ(، وتبعه كثريون، من 877ما ذكره عيل بن يونس العاميل )املداخلة النقدّية اخلامسة: 

أّنه ال ُيراد بكلمة )معه( الواردة يف آية سورة الفتح، املعيّة يف الزمان واملكان؛ ألّن هذا 
بّي يف املدينة فهو ممّن تشمله هذه اآلية، مع أّنه كان مع النبّي فيها معناه أّن من كان مع الن

منافقون كام تشهد بذلك اآليات الكريمة. كام ال يراد باملعيّة، ما يرجع إىل الدين؛ ألّن هذه 
األوصاف الواردة يف اآلية ال يتصف هبا كّل متدّين باإلسالم، وإّنام هي أوصاف خاّصة، 

ة املصاحبة فتكون عاّمة إال ما خرج بالدليل كاملنافقني؛ وذلك ألّن اآلية كام ال يراد باملعيّ 
 عىل هذا التفسري تصبح جمازًا بعد ُتصيصها.

من هنا حُتمل اآلية حمماًل أوىل من هذا كّله، وهو املعّية يف النرصة وبنحو احلقيقة بال 
ى، كام ذكر الشيخ نارص ، أو املعّية يف اإليامن والتقوُتصيص، فال تشمل مجيع الصحابة

 .مكارم الشريازي
إّن احلمل عىل املعّية يف النرصة خالف الظاهر، من حيث احلاجة إىل تقدير ال  واجلواب

داللة يف اآلية عليه بخصوصه، فاألصّح عرفًا هو أن يكون املقصود باملعّية هم من ُُيسبون 
فالن، أي هؤالء الذين يكونون إىل أّّنم معه، يقال: مع العامل الفالين يف دعوته فالٌن و

جانبه وُيسبون أّّنم معه، وهذا يف العرص النبوي يصدق عىل الصحابة املحيطني به، حيث 
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يقال: هؤالء معه، وبخروج املنافقني ال ُيصل جماز؛ ألّن التخصيص ليس جمازًا عند 
عة وصفًا ال يامنع املتأّخرين، وعىل مبنانا يف تفسري اآلية ال ُتصيص؛ ألّن اآلية تصف اجلام

من األّول يف خروج بعض األفراد، ومنهم املنافقون، حيث إّّنم ليسوا يف احلقيقة مع النبّي 
باملفهوم الذي قلناه، فال داعي حلمل اآلية عىل عناوين أخّص منها مثل النرصة وما شابه 

 ذلك.

 ـ آية الفتح من اإلخبار إىل اإلنشاء، تغيري وجهة الداللة 6ـ  1ـ  1
ُيتمل بعض الباحثني املعارصين، ولعّله يرجع يف روحه إىل  املداخلة النقدّية السادسة:

ما أفاده الشيخ املفيد ممّا تقّدم سابقًا، أن تكون اآلية برغم ظاهرها اإلخباري واقعًة موقع 
اإلنشاء، فهي تريد أن تقول: جيب عىل من يريد أن يكون مع حمّمٍد أن يكون كذا وكذا، 

م مع حممد جيب فيهم كذا وكذا، فال يكون يف اآلية أّي إشارة خربّية مطلقًا، بل فالذين ه
 .هي بياٌن حلكم رشعي وأخالقي وتوجيهي عام، فتخرج متامًا عن موضوع البحث

فإّن إخراج ظاهر مجلة  إال أّن هذه املحاولة ـ عىل وجاهة احتامَلا يف نفسها ـ غري دقيقة؛
إىل قرينة وشاهد ولو كان سياقّيًا، وهو مفقود يف املقام، خاّصة  خربّية نحو اإلنشاء ُيتاج

مع كون اجلملة األوىل إخبارًا عن كون حمّمد هو رسول اهلل، كام أّن احلديث عن مثلهم يف 
التوراة واالنجيل خالف ظاهر اإلنشائّية، بل هو حكاية خربّية عن مجاعات متعّينة ـ 

ا مذكورة وموّصفة يف التوراة واإلنجيل، إال إذا قيل برصف النظر عن زمان التعنّي ـ وأّّن 
بأّن مثلهم يف التوراة واالنجيل هو أيضًا يف سياق اإلنشاء، بمعنى أّنه يف اإلنجيل ُاصدر 
حكٌم إنشائي أيضًا بأّن أصحاب حمّمد جيب أن يكونوا كذلك، وهو بعيٌد جدًا كام هو 

 واضح عن سياق اآلية الكريمة.
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 هد التقييد يف ذيل آية الفتح، وقفة نقدّيةـ شوا 7ـ  1ـ  1
ما ذكره العديد من املفّّسين الشيعة، من أّن آية سورة الفتح املداخلة النقدّية السابعة: 

حتمل يف ذيلها قرينة واضحة عىل عدم عموم مطلعها جلميع الصحابة أو عىل وجود متييز 
فرة واألجر ثابتني خلصوص من آمن بني صحابة النبّي، فإّّنا ذكرت أّن الوعد اإلهلي باملغ

وعمل الصاحلات )منهم(، وهذا معناه وجود متييز بينهم، وإال فام معنى كلمة )منهم( يف 
 .هذه اآلية الكريمة؟!

وهو أّن محل )منهم( يف اآلية عىل ويثار يف الذهن تساؤٌل نقدي هنا ضّد هذه املداخلة، 
الضمري الوارد فيها راجع إىل )الذين معه..(،  التبعيض غري ممكن أبدًا؛ ألّن املفروض أنّ 

وهؤالء ممن ال يصّح التبعيض فيهم بعد أن وصفهم بكّل هذه األوصاف العالية، السيام 
ذكرهم يف التوراة واإلنجيل، فعود الضمري يوجب خلاًل مضمونّيًا واضحًا يف اآليات 

 الكريمة.
نهم( بيانّيًة ال تبعيضّية؛ كي يتميّز هو جعل )م من هنا، قد ُيرى أّن األرجح يف التفسري،

. أّن هذا الوعد يراد توجيهه يف حّقهم ال يف املطلق، وهذا ما فهمه مجع من املفّّسين
فتكون اجلملة بمعنى: وعد اهلل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات، وهم من تقّدم احلديث 

 عنهم وعن صفاهتم، مغفرًة وأجرًا.
ة الكلمة ـ باآلية املتقّدمة من جمموعة هذه اآليات حيث قال ويتعّزز هذا األمر ـ بيانيّ 

اُت تعاىل:  رْيَ ُم اخْلَ ْم َوَأْنُفِسِهْم َوُأوَلئَِك ََلُ ُسوُل َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعُه َجاَهُدوا بَِأْمَواَِلِ ﴿َلكِِن الرَّ
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خالدين فيها ذلك الفوز َوُأوَلئَِك ُهُم املُْْفلُِحوَن أعّد اَّلل َلم جنات جتري من حتتها األهنار 
(، حيث مل يرد ذكر )منهم( فيها، األمر الذي يؤّيد عدم إرادة 89ـ  88﴾ )التوبة: العظيم

 التبعيضّية هنا أيضًا.
ـ تبعًا آلخرين ـ حاول أن يدافع عن تبعيضّية )منهم( يف اآلية  لكّن العالمة الطباطبائي

لك، بحيث كان مؤمنًا من األّول الكريمة، بمعنى من آمن وعمل صاحلًا واستمّر عىل ذ
مقابل الكافر واملنافق، وعاماًل بالصاحلات مقابل مقرتيف املعايص، كام ُيفهم من آيات 
اإلفك وآية النبأ، ومستمرًا عىل ذلك مقابل من آمن ثم كفر أو آمن ثم انحرف وعىص.. 

ة ال تدخل عىل ؛ ألّن )من( البيانيّ فهذا هو ـ فقط ـ من يشمله الوعد اإلهلي املذكور
 .الضمري مطلقًا يف كالم العرب، فتعنّي أن تكون تبعيضّيةً 
فابن هشام األنصاري مل يرش إىل  وبمراجعة كتب اللغة مل يظهر ذكرهم َلذا الرشط،

، بل يف القرآن إشارة مشاهبة قد تصّحح دخول )من( البيانّية عىل ذلك يف مغني اللبيب
َقْد َكَفَر الَِّذيَن َقاُلوا إِنَّ اَّللََّ َثالُِث َثالَثة  َوَما ِمْن إَِله  إاِلَّ إَِلٌه لَ الضمري، وهي قوله تعاىل: ﴿

نَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمنُْهْم َعَذاٌب َألِيمٌ  (، فإّن 73﴾ )املائدة: َواِحٌد َوإِْن مَلْ َينَْتُهوا َعامَّ َيُقوُلوَن َلَيَمسَّ
أخذ الكفر يف عنوانه. وأّما إرجاُعها إىل مقّدر،  )منهم( ترجع إىل صدر اآلية، واملفروض

 وهو مطلق أهل الكتاب، فقد ال يبدو منسجاًم مع ظاهر اللفظ.
ولعّل الطباطبائي انطلق من كون ما بعد )من( البيانية جيب أن يبنّي اجلنس، واملفروض 

ما تقّدم يمكن . غري أّن عود الضمري عىل يف الضمري أّنه مبهم، كام أفاده الشيخ البالغي
أن يرفع إهبامه بحسب املآل، فيكون يف قّوة قولنا: عملوا الصاحلات من جنس الصحابة، 
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فتكون )من( بيانّية بال مانع، متامًا كقولنا: )الذهُب ماّدة مفيدة للجسم، وقد اشرتيت خامتًا 
 وجود منه(، فإّن الضمري حيث عاد إىل الذهب، أّي مانع من كون )من( هنا بيانّيًة، بال

 تلك اإلشكالّية التي أثارها املحّقق البالغي.
أن يقّدم تفسريًا قريبًا، لكن بطريقة أخرى، فريى  وحياول الشيخ نارص مكارم الشريازي

أّن تكرار ذكر هذه األوصاف مع أّّنا مستبطنة فيام مىض، ما هو إال إشارة إىل جانب 
لئك املّتصفني بالصفات السابقة بأّنكم االستمرار، فكأّن آخر اآلية يريد أن يقول لكّل أو

موعودون باملغفرة إذا استمّريتم عىل اإليامن والعمل الصالح، أما إذا مل تستمّروا عليهام معًا 
فال يشملكم هذا الوعد. من هنا التزم الشريازي بتبعيضّية )من( بلحاظ االستمرار 

لك خالف الظاهر، بل خالف الزمني، ال بمالحظة األصل، رافضًا كوّنا بيانّية؛ ألّن ذ
القرائن العقلّية؛ إذ ال أحد يّدعي عصمة مجيع الصحابة، فيطرأ احتامل الكفر أو املعصية يف 
املرحلة الالحقة، ومعه كيف يعدهم اهلل بام وعدهم به دون تقييد باإليامن والعمل 

 .الصالح؟!
د أّي إشارة لقيد تكمن يف عدم وجو واملالحظة التي تسّجل عىل حماولة الشريازي،

االستمرارّية، وأّن هذا القيد هو بعينه ما أريد من التبعيض يف كلمة )منهم(، فال ظهور يف 
اآلية يف أّن مطلعها كان بمالحظة احلدوث، فيام ذيُلها كان بلحاظ االستمرار، بل الظاهر 

ًة بقيد اإليامن أّن اجلميع كان بمالحظة االتصاف. وإذا كانت اجلنّة والرمحة واملغفرة مأخوذ
ّدة فإّن هذا يؤخذ يف كّل فقرات اآلية، بقرينة  والعمل الصالح بنحو االستمرار دون رم
ورود توصيفهم يف التوراة واإلنجيل، إذ هل من املعقول أن يبرّش اإلنجيل والتوراة، ثم 

هلم يف يتبنّي أّّنم ارتّدوا أو انحرفوا، أو أّن املناسب أن يكون التوصيف بمالحظة جممل حا
 الدنيا؟!

ويف تقديري، حتى لو مل يرد ذيل اآلية، فإّن مطلعها شاهد عىل أّن هذا االتصاف 
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اتصاف بلحاظ جممل حاهلم يف الدنيا، وإخبار عن أّّنم لن يرتّدوا ولن يفسقوا، وهلذا 
كانت هلم اجلنّة ألّّنم آمنوا وعملوا الصاحلات يف جممل حياهتم حتى وفاهتم. وإال 

األمور بخواتيمها فلو وصفُت شخصًا تويّف، فال أصف بضعة سنوات صاحلة  فاألصّح أنّ 
 من عمره وأقول: هو متدّين صالح، مع علمي بأّن بقية عمره كان فيها مرتّدًا فاسدًا.

وأما قضّية عدم الوعد دون تقّيد باإليامن والعمل الصالح فهذا صحيح؛ لكن 
ُله يف مطلع اآلية، وهو من اتصف بصفاٍت املفروض أّن هذا الوعد تعّلق بمن ُبنّيي حا

تستبطن اإليامن والعمل الصالح، فال وعد للصحابة مطلقًا، وإّنام باإليامن والعمل 
الصالح، واملفروض حتّققهام بمقتىض إخبارات مطلع اآلية الكريمة نفسها، فهذا متامًا 

 ار.كعلم اهلل املسبق بأفعالنا من حيث كونه ال يفيض إىل سلبنا االختي
إىل معنى الشطء الوارد يف مثل « منهم»أن يرجع ضمري  هذا، وقد حاول املفّّسُ الطربي

أصحاب النبّي يف اإلنجيل، عىل أساس أّن املراد كّل من يدخل يف دين حمّمد إىل يوم القيامة 
بعد اجلامعة التي جاء وصفها، فتكون )من( تبعيضّية دون أن حتدث تبعيضًا يف الصحابة 

 .أنفسهم
التي وقعت كّلها يف  إال أّن هذا اإلرجاع يف الضمري خالف الظاهر من اآلية الكريمة

سياق احلديث عن صحابة النبي، فعود الضمري إىل فرع جزئي متضّمن يف معنى الشطء 
 غري ظاهر منه، ُيتاج إىل شاهد وقرينة.

تكون )من( هنا ـ بعد أن تبنّى كون )من( لبيان اجلنس ـ أن  وقد احتمل الفخر الرازي
لَِيِغيَظ هِبُِم للتبعيض، لكن الضمري املتصل هبا عائد إىل الكّفار الذين ذكروا قبلها ﴿

ارَ  ﴾، فيكون املعنى: إّن اهلل وعد الذين آمنوا من هؤالء الكفار مغفرًة، وأّما من مل اْلُكفَّ
 .يؤمن فله جهنّم
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ولو كانت هذه الطريقة  بقه،وهذا الكالم أبعد ـ عىل مستوى الظهور العريف ـ من سا
سليمة، ألمكن اخرتاع مراجع عديدة للضمري! فاملفرتض أخذ السياق كّله، وما هي اآليُة 
بصدده وتريد أن ترّكز عليه، وليس إال الذين مع حمّمد، فإّن الضامئر عادًة ترجع إىل النقطة 

إّما إرجاع الضمري إىل أّي  املحورّية أو النقاط املركزّية يف النّص، والتي يدور احلديث عنها،
نقطة يف النّص ال متثل أساسًا حمورّيًا فهذا ُيتاج عادة إىل مقاربة سياقية أو قرينة معيّنة 
كاجلملة املعرتضة أو نحو ذلك، وإال فلامذا ال نقول بأّن الضمري يف )والذين معه( يرجع 

 إىل اهلل، يف قوله تعاىل: )حممد رسول اهلل(؟!
ـ يف أحد املعاين التي طرحها ـ للتأكيد عىل أّن )من(  ى، سعى القرطبيويف حماولة  أخر

هنا مؤّكدة، ال تبعيضّية وال للجنس، فكأّن اآلية تريد التأكيد عىل أّن كّل مؤمن وعامل 
للصاحلات من الصحابة له وعٌد خاّص باملغفرة غري الوعد العام الذي ملطلق املؤمنني، 

ُل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاءٌ َوُننَ وهذا مثل قوله تعاىل: ﴿ (، فهو تأكيد للشفاء 82﴾ )اإلرساء: زِّ
 .يف كّل حرف يف القرآن، ال أّن بعض القرآن شفاء

فاعترب أّن ذكر اإليامن والعمل الصالح إنام جيء به يف ّناية  أما الشيخ ابن تيمّية اِلراين،
اإليامن والعمل الصالح، حتى ال يتوّهم أحٌد اآلية للتأكيد عىل أّن معيار اجلنّة واملغفرة هو 

أّن جمّرد االتصاف بام مّر من صفات هو الذي أوجب دخوهلم اجلنّة، فذكر ذلك مع أّن 
 .كّلهم متصٌف باإليامن والعمل الصالح

فإّن هذه األوصاف التي ذكرت يف مطلع اآلية داّلة عىل  إال أن هذا املعنى غريب،
داللة مستبطنة واضحة، بل إّن اإليامن مفروٌغ عنه فيها، ولعمري اإليامن والعمل الصالح 

اْرَ لو مل ُيذكر هذا الذيل يف اآلية، هل كان ُيّدعى أّن مطليعها إىل قوله ﴿ ﴾ لَِيِغْيَظ هِبُِم اْلُكفَّ
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 غري داّل عىل إيامّنم وعملهم الصالح؟!
ى: وعد اهلل الذين آمنوا فيكون املعن وربام حُيتمل أن يكون )منهم( راجعًا للذين آمنوا،

 وعملوا الصاحلات من الذين آمنوا مغفرة، وذلك هبدف إخراج غري العاملني للصاحلات.
فإّن الزمه شمول الوعد للذين آمنوا ولعاميل الصاحلات منهم معًا،  لكنّه بعيد جدًا،

اط وهو غريب عن السياقات القرآنّية وغري مألوف أبدًا، بل يلزمه التوّسع وليس االشرت
 للعمل الصالح.

ل، بعد املحافظة عىل التبعيض، فيكون املراد  وربام حيتمل أيضاً  كون )منهم( نوع بيدي
مجلة مستأنفة بعيدة عن السابق، وهي بمعنى: وعد اهلل بعض الذين آمنوا وعملوا 

 الصاحلات كذا وكذا.
نّة واملغفرة راجع وخمالٌف لسياقات القرآن وأدبّياته يف أّن الوعد باجل لكنّه بعيٌد أيضاً 

 لكّل املؤمنني الصاحلني.
ويبدو يل أّنه قد التقطه  والذي يرتّجح عندي يف تفسري هذا املقطع من اآلية الكريمة،

بنحو اإلشارة الشيُخ ابن تيمّية، هو أّن القرآن يريد دائاًم تأكيد ميزان اإليامن والعمل 
مغفرة، لكن لو قال ذلك خلرج عن  الصالح، فذكر أّن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات هلم

دائرة الصحابة، فبنّي أّن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات منهم له كذا وكذا، فتكون )من( 
عىل األرجح بيانّيًة لتوكيد املفهوم، وهذا هو الذي ُيّقق االنسجام بني فقرات اآلية، حيث 

يؤمن من أصحاب حمّمد  وصفهم بصفاٍت ثّم وعدهم باملغفرة واألجر، فكأّنه قال: إّن من
ويعمل صاحلًا فله كذا وكذا، وهم كّلهم يؤمنون ويعملون الصاحلات، وإال فاحلمل عىل 

 فاإلشكال بالذيل غري صحيح.التبعيض يفيض إىل املنافرة يف فقرات اآلية الكريمة، 
وبالبيان الذي قلناه ـ التوكيد ـ يرتفع افرتاض اللغوّية يف إضافة )آمنوا وعملوا 

 حلات منهم( هنا، كام صار واضحًا.الصا

 اآليات العاّمة، خالصة واستنتاج
أّّنا حتكي عن احلالة العاّمة التي  والذي نفهمه من جممل هذا النوع من اآليات الكريمة
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، وأّن هذا املجتمع كانت حتكمه قيم الدين ’كانت حتكم املجتمع املؤمن مع رسول اهلل
غايل والنفيس يف سبيل اإلسالم، وكانت تسيطر ومعانيه، وكان املسلمون يضّحون بال

عليهم احلالة اإليامنّية العاطفّية الصادقة، لكن هذا كّله ال يمنع من وجود حاالت عىل 
وهؤالء هم املنافقون مع  %10أو  %5أو  %1مستوى بعض األفراد الذين قد يبلغون 

طئ أو يعيص يف املنحرفني، وكذلك عىل مستوى بعض احلاالت للفرد الواحد، كأن خي
ومعه فال كّل الصحابة بالعدول، موقٍع أو آخر ثم يتوب أو جيهل يف ترّصف هنا أو هناك، 
 وال مجيعهم أو أغلبهم بالفّساق أو املنحرفني أو املنافقني.

وأما مناقشة هذه اآليات بالواقع التارخيي أو إجراء مقاربة بينه وبني الصورة النمطّية 
نّة أو الشيعة، فهذا ما سنُفرد له ـ بعون اهلل تعاىل ـ بحثًا مستقاًل عن الصحابة عند أهل الس

 الحقًا.
وهبذا يظهر أّن املداخالت النقدّية السبع عىل االستدالل هبذه اآليات عىل عدالة مجيع 
الصحابة، يمكن مناقشتها، إال املداخلة الثانية )ومعها الثالثة( التي سّجلناها، ونعتربها 

لكنّها تسمح بيشء من تعديل املجتمع ال تعديل  هنا، فهي تبطل االستدالل،بالغة األمهّية 
وسيأيت أّننا سوف نعّلق كثريًا من الفهم واالستنتاج عىل هذه الطريقة يف تناول  األفراد،

 اآليات الكريمة.

 ـ اآليات اخلاّصة إلثبات العدالة، بيان واستعراض 2ـ  1
ملستدّل هبا عىل عدالة الصحابة، وقد حظيت هذه هي املجموعة الثانية من اآليات ا

 بأمهّية عالية جدًا يف هذا املوضوع بني الفرقاء املتخاصمني فيه، وترّكز اجلدل عليها.
 وأهّم هذه اآليات الكريمة هو اآليت:

ُلوَن ِمَن املَُْهاِجِريَن َواأْلَْنَصاِر َوالَّ قوله تعاىل: ﴿اآلية األوىل:  ابُِقوَن اأْلَوَّ ِذيَن َوالسَّ
َتَها اأْلهَْنَاُر َخ  ِري حَتْ ْم َجنَّات  جَتْ َبُعوُهْم بِإِْحَسان  َرِِضَ اَّللَُّ َعْنُهْم َوَرُضوا َعنُْه َوَأَعدَّ ََلُ الِِديَن اتَّ

 (.100﴾ )التوبة: فِيَها َأَبدًا َذلَِك اْلَفْوُز اْلَعظِيمُ 



 

 من املهاجرين فاآلية واضحة ورصُية يف رضا اهلل تعاىل عن السابقني األّولني
واألنصار، ومن أبرز من سبق املهاجرين عيل بن أيب طالب وأيب بكر بن أيب قحافة وخدجية 
بنت خويلد، بإمجاع املسلمني تقريبًا، فهذه اآلية بام وعدت به من اخللود يف اجلنّة والنعيم 

 املقيم والرضا، شاهٌد صارخ عىل مكانة هؤالء وعدالتهم ونقائهم.
َجَرِة َفَعلَِم َما قوله تعاىل: ﴿ :اآلية الثانية َت الشَّ َلَقْد َرِِضَ اَّللَُّ َعِن املُْْؤِمننَِي إِْذ ُيَبايُِعوَنَك حَتْ

ْم َفْتحًا َقِريبًا * َوَمَغانَِم َكثرَِيًة َيْأُخُذوهَنَا َوكَ  كِينََة َعَليِْهْم َوَأَثاهَبُ اَن اَّللَُّ يِف ُقُلوهِبِْم َفَأْنَزَل السَّ
 (.19ـ  18﴾ )الفتح: كِيامً َعِزيزًا َح 

فاآلية تعلن رضا اهلل تعاىل عن املؤمنني الذين بايعوا الرسول حتت الشجرة، وليس 
هؤالء سوى الصحابة الذين تشهد اآلية بام يف قلوهبم وبإنزال السكينة عليهم وما إىل ذلك 

 من الثناء واملديح.
ْم لِْلُفَقَراِء املَُْهاجِ قوله تعاىل: ﴿ اآلية الثالثة: ِريَن الَِّذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم َوَأْمَواَِلِ

اِدُقوَن * َوالَِّذيَن  وَن اَّللََّ َوَرُسوَلُه ُأوَلئَِك ُهُم الصَّ َيْبَتُغوَن َفْضاًل ِمَن اَّللَِّ َوِرْضَوانًا َوَينرُْصُ
ياَمَن ِمْن َقْبلِِهْم حُيِبُّوَن َمْن َهاَج  اَر َواأْلِ ُأوا الدَّ َّا َتَبوَّ َر إَِلْيِهْم َوال جَيُِدوَن يِف ُصُدوِرِهْم َحاَجًة ِِم

ُأوُتوا َوُيْؤثُِروَن َعىَل َأْنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة َوَمْن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأوَلئَِك ُهُم 
 (.9ـ  8﴾ )احلرش: املُْْفلُِحونَ 

وتفانيهم وإخالصهم وصدقهم فاآليات بصدد مدح املهاجرين واألنصار عىل إيامّنم 
ونرصهتم، وهذا من عظيم املنزلة ورفيع املكانة، فكيف ُُيكم بعد ذلك بفسقهم وعدم 

 عدالتهم؟!
َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا يِف َسبِيِل اَّللَِّ َوالَِّذيَن قوله سبحانه: ﴿ اآلية الرابعة:

وا ُأوَلئَِك ُهُم املُْؤْ  ْم َمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِريمٌ آَوْوا َوَنرَصُ  (.74﴾ )األنفال: ِمنُوَن َحّقًا ََلُ
َبُعوُه قوله تعاىل: ﴿ اآلية اخلامسة: َلَقْد َتاَب اَّللَُّ َعىَل النَّبِيِّ َواملَُْهاِجِريَن َواأْلَْنَصاِر الَِّذيَن اتَّ

ِة ِمْن َبْعِد َما َكاَد َيِزيُغ ُقُلوُب َفِريق   ُه هِبِْم َرُؤوٌف  يِف َساَعِة الُْعّْسَ ِمنُْهْم ُثمَّ َتاَب َعَليِْهْم إِنَّ
 (.117﴾ )التوبة: َرِحيمٌ 
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فاآلية تعلن توبة اهلل وعفوه عن املهاجرين واألنصار، وهي واردة يف سورة التوبة، 
 وهي من أواخر ما نزل من القرآن الكريم.

ُُلُِموا َوالَِّذيَن َهاَجُروا يِف اآلية السادسة والسابعة: قوله تعاىل: ﴿  اَّللَِّ ِمْن َبْعِد َما 
ْنَيا َحَسنًَة َوأَلَْجُر اآْلِخَرِة َأْكرَبُ َلْو َكاُنوا َيْعَلُمونَ  َئنَُّهْم يِف الدُّ (. ومثلها 41﴾ )النحل: َلنَُبوِّ

ِذيَن َهاَجُروا ِمْن َبْعِد َما ُفتِنُوا ُثمَّ َجاَهُدوا َوَصرَبُ قوله تعاىل:  وا إِنَّ َربََّك ِمْن ﴿ُثمَّ إِنَّ َربََّك لِلَّ
 (.110)النحل:  َبْعِدَها َلَغُفوٌر َرِحيٌم﴾

إىل غريها من النصوص القرآنّية التي ترتب بعض النتائج عىل بعض اخلاصيات 
والعناوين، مثل اإلسالم والقتال قبل الفتح أو بعده كام جاء يف اآلية العارشة من سورة 

 .احلديد

 نصوص القرآنّية اخلاّصةوقفات تفكيكّية وتقوميّية لل
هذه اآليات القرآنية البّد من دراستها، فهناك بعض التعليقات يف جمال االستناد إليها 

 هنا:

 ـ عدم استيعاب النصوص لدائرة الصحابة مجيعًا 1ـ  2ـ  1
إّن هذه اآليات كّلها ال تفيد عدالة مجيع الصحابة ال بالتعريف احلديثي للصحابة وال 

يل؛ ألّنا أخّص بكثري من عنوان الصحبة؛ فاآلية األوىل خاّصة بالسابقني بالتعريف األصو
األّولني من املهاجرين واألنصار؛ ألّّنا قّيدت الالحقني هلم باالتباع هلم بإحسان، وال 
جتعل مطلق االتباع كافيًا، وهذا واضح، السيام بناًء عىل جعل )من( يف اآلية تبعيضيًّة ال 

 بيانية.
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ية تستوعب من بايع النبي حتت الشجرة ال مطلق الصحابة، فكّل من أسلم واآلية الثان
مثاًل ـ يف املقدار املتيّقن ـ بعد صلح احلديبّية ال يكون مشموالً هلذه اآلية، وكّل من مل يكن 

 حارضًا البيعة فهو كذلك.
واآلية الثالثة تتحّدث عن خصوص اجلامعات األوىل التي هاجرت من مكة 

وىل التي آوت ونارصت يف املدينة، وأين هذا من عدالة مجيع الصحابة حتى واجلامعات األ
 باملعنى األصويل، السيام وكثري من الصحابة أسلم بعد اهلجرة وحصول املؤاخاة يف املدينة.
وعىل املنوال عينه اآلية الرابعة، السيام مع ُتصيصها باجلهاد والنرصة، فليس كّل 

نبّي، أو شاركوا يف حروبه وغزواته، حتى باملعنى األصويل الصحابة جماهدين ومنارصين لل
للصحبة، األمر الذي يستدعي إثبات املوضوع الذي هو اإليامن واهلجرة واجلهاد قبل 

 إثبات احلكم.
وهذه اآليات خمتلفة عن اآلية األخرية من سورة الفتح التي تقّدمت يف املجموعة 

مع حممد، أما هذه فهي جتعل املوضوع األوىل؛ إذ تلك هي التي قامت بوصف الذين 
عنوانًا أخّص من عنوان )الذين معه( بكثري، كام صار واضحًا، وترّتب حكم املغفرة أو 

 اإليامن احلقيقي أو نحو ذلك عليه.
واحلاصل: إّن هذه اآليات أخّص من املّدعى السائد بكثري، ولعّله هلذا وجدنا بعض 

 رآنية عىل عدالة الصحابة كابن الصالح الشهرزورّي.العلامء مل يستعرضها يف األدّلة الق

 ـ إخراج )السابقون األّولون( من الدائرة الزمانّية، نقد املفيد واملرتضى 2ـ  2ـ  1
ذكر الرشيف املرتىض وغريه، أّن اآلية األوىل تفيد السبق، وكلمة )األّولون( تعني 

ّي يشء، واّدعاء أّنه السبق إىل اإلسالم معنى )السابقون(، لكّن اآلية ال حتّدد لنا السبق يف أ
واإليامن بالنبّي مصادرة؛ إذ لعّله السبق إىل فعل اخلري والدين معًا، وهو ال ُيثبت أّن املتقّدم 
إسالمًا هو املراد باآلية ما مل ُنثبت أّنه سابٌق باخلريات أيضًا، فيبطل االستدالل باآلية عىل 



 ..................  
 

 إسالمًا.أفضلّية أوائل املهاجرين واألنصار 
ُيضاف إىل ذلك أّن اآلية مقّيدٌة بقيد لّبي متصل هبا، إضافة إىل قيد اإلسالم واإليامن 
بالنبي ـ لو سّلمنا ـ وهذا معناه أّنه البّد من إثبات إخالص هذا الصحايب أو ذاك وأّن 

 .ظاهره كباطنه، وهذا يعني أّن جمّرد السبق إىل اإلسالم الظاهرّي ال يكفي
ل هؤالء العلامء االستداللي باآلية عىل عظم منزلة اخلليفة األّول أيب بكر بن وهبذا أبط
 أيب قحافة.

إذ املفهوم عرفًا هو السبق إىل اإلسالم، وأّنم من  وال يبدو يل أّن هذه املناقشة صائبة؛
أوائل الذين التحقوا هبذا الدين ثم جاء من بعدهم بعد اهلجرة وتابعهم عىل مسريهتم، 

قلت اليوم: لقد أجاد السابقون األّولون من أبناء مسرية النهضة يف األّمة،  فأنت إذا
 وكذلك الذين اتبعوهم يف هذه املسرية، فإّن الذي يفهم منها عرفًا هم أوائل القوم زمانًا.

ويتعّزز ذلك بأّنه لو ُاريد ما ُذكمر، ملا كانت هناك حاجة لذكر املهاجرين واألنصار؛ إذ 
بقون وهم بعدهم زمانًا مثل الكثري من الصاحلني، كأئّمة أهل البيت قد يكون هناك سا

الالحقني، فهم ـ باعرتاف املفيد واملرتىض وغريمها ـ سابقون خلّلص األنصار واملهاجرين، 
فأّي معنى حينئٍذ لذكر املهاجرين واألنصار والذين يفرتض أن يكونوا من التابعني يف 

ال إذا قيل بأّن نظر اآلية من األّول خلصوص املهاجرين أغلبهم وفقًا لتفسري املرتىض؟! إ
 واألنصار، فأرادت مدح السابقني منهم.

بل يزداد ترجيح ما نقول، بأّن كلمة )األّولون(، تدّل عىل الدفعة األوىل من السابقني، 
 مما يرّجح اللحاظ الزماين يف املوضوع.

طلق فهي بنفسها تكون قد أّمنت وأّما قيد اإلخالص، فهو مطلوب، لكّن اآلية عندما تُ 
قيد اإلخالص، وإال كيف أطلقت؟! فلو جاء نصٌّ وقال: صحابة حمّمٍد كّلهم عدول، 
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فهل هذا يعني أّنه هو اكتشف صالحهم وشهد بعدالتهم أو أّن كالمه مقّيٌد بإخالصهم، 
 وعلينا نحن أن ُنثبت إخالصهم من اخلارج ال من إطالق كالمه وعمومه؟!

ذلك أّن يف اآلية مقطعني أحدمها السابقون األّولون من املهاجرين ُيضاف إىل 
واألنصار، وثانيهام من اتبع هؤالء، ومن املالحظ أّن اآلية قّيدت التابعني بأن يّتبعوا 
بإحسان، ومل نجدها تقّدم مثل هذا القيد يف السابقني، وهذا يدّل عىل أّن السابقني حمرٌز 

لتابعني مما اضطّر إىل ذكر قيد اإلحسان يف التابعني دوّنم، وهذا فيهم مجيعًا هذا القيد دون ا
 كاشٌف عن حتّقق مثل اإلخالص فيهم.
إّن )بإحسان( ليست رشطًا أو قيدًا يف اإلتباع،  ـ: قد تقول ـ كام ذكر الشيخ املفيد

وإنام هي وصف له، فاإلّتباع ألولئك حسٌن، ال أّن اإلتباع هلم منه حسٌن وغري حسن، 
قّيدت اآلية باإلّتباع احلسن هلم. كام أّنه من املمكن أن يكون القيد هلام معًا، واكتفي بذكره و

 يف التابعني لالختصار بعد اقرتاّنام ببعضهام يف اآلية الكريمة.
بأّن اإلحسان ظاهٌر يف القيدّية ولو املستبطنة يف التوصيف، وأصالة  ويمكن أن نجيب

ذلك، وال يمكن عود اجلار واملجرور إىل كّل من اسم الفاعل االحرتازّية يف القيود تدعم 
)السابقون( والفعل )اتبعوهم(، فريجع إىل األقرب، وأما تقدير وجوده يف األّول فهو 
صحيح، لكنّنا بّينّا أّن املتكّفل لوجوده هو املوىل بفعل عدم ذكره قيدًا وترتيب الرضا عليه، 

و مل يكن اإلحسان قيدًا بل كان وصفًا، لكان مع أنه ذكر خصوصّية اإلحسان. وحتى ل
معناه ُحسن اّتباع هؤالء مطلقًا، وحيث مل يذكر قيدًا ورّتب الرضا عليه كان أوضح يف 
إِنَّاَم الداللة عىل الرضا بجميعهم، ال أّننا بحاجة إىل إثبات قيد من اخلارج، فمثاًل آية: ﴿

تثبت مكانة ذلك املتصّدق يف ركوعه، ال أّننا بحاجة ﴾ هي بنفسها َولِيُُّكُم اَّللَُّ َوَرُسولُُه..
لالستدالل هبا إىل إثبات إخالصه يف التصّدق ثم االستعانة هبا؛ فاملوىل هنا ُيربز االّتصاف 
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 برتتيبه أثرًا عىل عنوان ُيتاج إىل غريه، فيكشف عن أّنه قد أحرز غريه.

 قد الطباطبائيـ التقّيد الوصفي يف )السابقون األّولون(، ن 3ـ  2ـ  1
ـ بتعميٍق منّا ـ أّن آية )السابقون  يلوح من ثنايا كلامت العالمة الطباطبائي وغريه

األّولون( مقّيدة وصفًا غري مقّيدة زمانًا، بمعنى أّّنا ملا أثبتت رضا اهلل تعاىل عنهم، دّل ذلك 
وعمل صالح، بقرينة  عىل أّن جمّرد السبق إىل اهلجرة والنرصة ال يكفي ما مل يكن معه إيامن

سائر اآليات الكريمة التي تدّل عىل أّن اهلل تعاىل ال يرىض عن القوم الفاسقني، وهذا معناه 
أّن وصف السبق واألولّية البّد وأن يكون مقرونًا هبذين الوصفني، فال يشمل ـ بحسب 

تصاف اآلية ـ السابقني األولني غري املتصفني هبذه األوصاف، فال بّد من إحراز اال
 اإلضايف املذكور.

نعم، اآلية غري مقّيدة بزمان حيث تكشف عن حتّقق الرضا اإلهلي وإعداد اجلنّة هلم، 
وهذا ال يتناسب مع صالح حاهلم يف حلظة واحدة فقط، عىل خالف اآلية الثانية )لقد 

رتفاع ريض اهلل(، فإّّنا ظاهرة يف ارتباط الرضا بزمان املبايعة حتت الشجرة، فيمكن تصّور ا
 الرضا بعده إذا تغرّي حاهلم.

فاآليتان ـ عىل هذا ـ ال تدالن عىل مدٍح مطلق للصحابة أو عنوان منهم، كام يريد 
 املستدّل.

فإّن اآلية عندما ُتسند الرضا اإلهلي  إىل  إال أّنه قد ُهر اجلواب عن ذلك ِما أسلفناه؛
عرفّية ـ بتحّقق سائر الرشوط وصف السابقني األّولني، فهي تشهد ضمنًا ـ بالداللة ال

فيهم، فنحن نقّر بأّن قيد اإليامن والعمل الصالح مأخوذ ثبوتًا، لكّن تعليق اآلية عليه إثباتًا 
غري ظاهر، بل الظاهر شهادهتا بكونه وصفًا منّجزًا فيهم، وهذا هو ظاهر اجلمل اخلربّية 
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 بقًا.اخلالية من الرشط ونحوه، يشهد لذلك )بإحسان( كام بّينا سا
وهبذا يظهر عدم صّحة ما ذكره املفّّس الشيخ مكارم الشريازي، من أّن أخذ رشط 
اإلحسان يف التابعني يقتيض أخذه بطريق أوىل يف السابقني، وأّنه ال ُيعقل أن ُتضمن اجلنّة 

 .للصحابة مطلقًا مهام فعلوا؛ فهذا إغراء هلم بالقبيح..
ا مل نحتمل ـ حيث املورد خارجيٌّ ـ أّن اهلل لعلمه فإّن اإلغراء بالقبيح يمكن تصّوره إذ

بحاهلم وأّّنم ال ينحرفون بمجّرد اطمئناّنم بدخول اجلنّة، أطلق هذا الكالم يف حقهم، 
فهذا متامًا مثل سورة اإلنسان التي يقول الشريازي وغريه بأّّنا نزلت يف عيّل والزهراء، 

 فهل هي إغراء بالقبيح يف حّقهم؟!

 ـ فك العالقة بني مفهوم )التابعني( القرآني واالصطالحي 4ـ  2ـ  1
اشتهر يف الثقافة اإلسالمّية اعتبار اجليل الالحق جليل الصحابة )تابعني(، وقّسموهم 
هم حتت عنوان )تابعي التابعني(.  إىل أقسام، ككبار التابعني وصغارهم، ثم جعلوا من بيْعدي

اآلية ال عالقة هلا هبذا التوصيف والتحقيب؛  ونريد أن نشري هنا ـ استطرادًا ـ إىل أنّ 
﴾ هو التبعيضّية ال البيانّية، كام أّن ِمَن املَُْهاِجِريَن َواأْلَْنَصارِ ألّن ظاهر )من( يف قوله: ﴿

صيغ املايض تساعد عىل ذلك، وهذا معناه أّن الذين أسلموا من الصحابة بعد جيل 
ية مل تضع إطارًا زمنيًا للتابعني مما يعني قابلّية السابقني، ُُيسبون من التابعني، كام أّن اآل

انفتاح مضمون مجلة: )والذين اتبعوهم بإحسان( عىل املدى الزمني إىل يومنا هذا، إال إذا 
قيل بتمّحضها يف اإلخبار عن واقع مفروغ عنه، فتكون إشارة خلصوص من اّتبع إىل زمن 

 نزول اآلية.
د يقال بأّن وصف املهاجرين واألنصار ال يشمل متام بل حتى لو جعلنا )من( بيانّيًة، فق

الصحابة، فيظّل غريهم يف دائرة التابعني، رغم كونه من الصحابة، إذ ال يصدق عىل من 
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 أسلم بعد فتح مّكة ـ السيام مع عدم اجلهاد ـ أّنه مهاجر أو من األنصار.
فربام تكون حينها وهبذا تكون هذه اآلية قد قّيدت الرضا عن التابعني )باإلحسان(، 

أدّل عىل عدم عدالة مجيع الصحابة، وفق التفسري الذي بّيناه للتابعني، إال إذا قيل بأّن هذا 
 التعبري توصيفّي وليس تقييدّيًا.

 ـ الفخر الرازي وتوظيف اآليات يف إثبات خالفة أبي بكر 5ـ  2ـ  1
ينظر فيها إىل مثل إشكال  ذكر الفخر الرازي حماولًة خمتلفة يف داللة اآليات، ربام كان

السّيد املرتىض املتقّدم، وخالصتها أّن اآلية الكريمة أطلقت وصف السابقني األّولني دون 
أن تبنّي الوجه الذي كانوا به سابقني، مما يستدعي بقاء اللفظ جمماًل، إال أّن التأّمل يف 

﴾ ِمَن املَُْهاِجِريَن َواأْلَْنَصارِ كلامت اآلية يرشد إىل احليثّية التي هبا كان السبق، وهي قوله: ﴿
فإّن إقحام هذا القيد ـ مع إمكان حذفه ـ يدّل عىل أّن السبق كان يف اهلجرة والنرصة، فكّل 
من سبق إىل اهلجرة يكون هو املراد، وكذلك كّل من سبق إىل النرصة، وهبذا يتعنّي املراد 

 من السابقني ويرتفع اإلمجال يف اآلية.
لرازي معيارّية السبق إىل اهلجرة والنرصة، ذكر أّن الذي يبادر ويسبق إىل ولكي ُيعقلن ا

اهلجرة معناه استعداده لإلقدام عىل طاعة عظيمة فيها املشاّق وخمالفة الطبع واإلقدام عىل 
ترك أمواله ودياره، كام أّن السبق إىل النرصة فوٌز عظيم؛ ألّن فيه إقدامًا عىل خدمة الرسالة 

 ها.يف مراحل ضعف
ُّف الرازي هذا التفسري إلثبات خالفة أيب بكر، كان أّول حيث ذكر أّن أبا بكر  وقد و

، وكان مالزمًا يف ، حيث كان معه كام تفيده قّصة الغار‘املهاجرين مع رسول اهلل
خيدمه ويعينه، وكان صاحبًا له يف هذه اهلجرة كام دّلت اآلية، فيكون  ‘اهلجرة للرسول

واألبرز لآلية التي نحن فيها، ويقّدُم عىل عيّل بن أيب طالب، فإّنه وإن هو املصداق األّول 
كان من السابقني، إال أّنه يف السبق يأيت بعد أيب بكر، وهذا ما ُيثبت حقّية إمامة أيب بكر، إذ 

 لو كانت إمامُته باطلًة الستحّق اللعن واملقت، دون هذا املدح الذي يف اآلية الكريمة.



 

الرازي عىل نفسه بجواز أن ُيراد السبق إىل اإلسالم من جهة، وإمكان ثم أورد الفخر 
عروض وصف آخر أليب بكر بعد أخذه اخلالفة، فتكون اآلية داّلًة عىل توصيفه يف مرحلة 

 خاّصة.
وأجاب بأّن السبق إىل اهلجرة يتضّمن السبق يف اإلسالم دون العكس، فيكون األّول 

طالق يف اآلية، فقد أثبتت الرضا دون استثناء، أوىل، والتخصيص الزماين خالف اإل
وعندما يرّتب الرضا عىل وصف السابقني املعّلل باهلجرة والنرصة، فإّنه يقتيض بقاء الرضا 
اإلهلي ببقاء الوصف، واملفروض بقاء الوصف فيبقى الرضا، مضافًا إىل أّن هتيئة اجلنان هلم 

 .ظاهرٌة يف ذلك
 كالم الفخر الرازي، وذلك: إال أنه يمكن التعليق عىل

إّن )من( الواردة يف اآلية، إما بيانّية أو تبعيضّية، فإن كانت بيانيًة مل يكن وصف ـ  1
املهاجرين واألنصار مأخوذًا عىل نحو عّلة السبق ومالكه؛ ألّن املفروض أن يصبح املراد: 

ما ذكره الرازي،  والسابقون األّولون الذي هم كّل املهاجرين واألنصار. ومعه ال يصّح 
وال تعود هناك قيمة ألّول من هاجر فضاًل عن أن تثبت إمامة أيب بكر بذلك. لكّن اآلية 

 عىل هذا تصبح داّلًة عىل الرضا اإلهلي عن جمموع املهاجرين واألنصار.
وأما إذا كانت )من( تبعيضّيًة، فكام يمكن تصّور احتامل الرازي، كذلك يمكن تصّور 

و أن يكون السابق من املهاجرين واألنصار هو السابق مطلقًا، وإّنام ذكر احتامٍل آخر، وه
هذان الوصفان ليشريا إىل أّن السابق منحرٌص يف دائرة هؤالء، وهذه إضافة داللّية تساعد 
عىل معرفة حال السابق وترفع قدرًا من اإلهبام عنه، فليس الوصفان لبيان مالك السبق، 

 ي يقع السابق داخلها.بل مها لتحديد املساحة الت
بل يمكن القول بأّن السابق عىل نوعني: أحدمها سابق وهو األّول زمانًا يف السبق إىل 
العلم واخلري والتقوى، وثانيهام سابٌق، لكنه ليس األّول زمانًا، فأرادت اآلية أن ُتعطي 
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ت بوصف داللًة عىل متبوعّية السابق الذي يكون األّول أيضًا من ناحية الزمان، وجاء
املهاجرين واألنصار لتدّل عىل أّن السابقني يف اخلري والتقوى والكامل املعنوي موجودون 
يف األزمنة الالحقة لكّن األّولون منهم زمانًا موجودون بني املهاجرين واألنصار، فيكون 
التوصيف مساعدًا عىل التحديد، وهبذا نجمع بني السبق الروحي واألّولية الزمنية، 

 لك إلبطال االحتامل الذي أثاره الفخر الرازي.ويكفي ذ
إّن املحاولة التعقّيلية التي ذكرها الرازي غري واضحة؛ فنحن نقّر بأّن اهلجرة  ـ 2

والنرصة معاٍن سامية، وُتتزن الكثري من الدالالت اإليامنية والروحّية، لكّن اهلجرة 
ني يف اهلجرة ال يعني أّنه أّول القوم والنرصة ال تعنيان السبق بالرضورة، وجمّرد التقّدم الزم

وسابقهم، فإّن هذا يتصّور عندما يكون التنافس االختياري عىل اهلجرة، أما عندما يقف 
مجيع املسلمني عىل اهلجرة، لكن يصادف من الناحية الزمنّية ـ ولرضورات تقنّية تستدعيها 

لة عقلّية أو اعتبارية عىل طبيعة اخلروج من مّكة ـ تقّدم خروج زيد عىل عمرو، فأّي دال
أحسنّية اخلارج األّول؟! خاّصًة لو كان تأّخر اخلارج لسبب نبيل كمبيته يف فراش الرسول 

 أو محايته للنساء املسلامت.
لنفرض جدالً صّحة ما قاله الرازي، لكّن الغريب أّنه جعل أبا بكر أّول املهاجرين،  ـ 3

ّية أّن النبي  مل يكن يف الدفعة األوىل املهاجرة، وقد مع أّنه ليس كذلك، ففي املروّيات التارخي
عّد بعضهم مصعب بن عمري أّول املهاجرين، وعّد بعضهم أبا سلمة بن عبد الرمحن يف 
الذكور، وزوجته أم سلمة، وذكروا أّن الثاين كان عامر بن ربيعة حليف بني عدي بن 

ن يارس، ويقول الذهبي بعد كعب، ثم عبد اهلل بن جحش، وعثامن بن مظعون، وعامر ب
 .، وهناك ترتيب آخر أيضًا ذكروه«ثم خرج عمر وعياش بن أيب ربيعة»هذا: 
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ومل نعثر عىل من اعترب أّن أبا بكر بن أيب قحافة كان أّول من هاجر إىل املدينة املنّورة، 
وىل فكالم الرازي ليس له أساٌس تارخيّي، ومن ثّم عليه أن جيعل غري عيّل وأيب بكر أ

باخلالفة، بل ملاذا نّحى أّول األنصار زمانًا عن موضوع اخلالفة مع أّن اآلية تشري إىل 
األنصار أيضًا؟ إال إذا كان هدفة جمّرد إجراء مقارنة مع خصوص عيّل يف مقام االحتجاج 

 عىل الشيعة.
ليل لنفرض أّن أبا بكر كان أّول املهاجرين إىل املدينة، لكن بناًء عىل طريقة حت ـ 4

الرازي يف جعل اهلجرة عنوانًا للسبق، كان يفرتض أن ال ينسى اهلجرة إىل احلبشة، فإّن 
فيها اخلاصيات نفسها، بل قد تكون من بعض الزوايا أشّد؛ ألّن مهاجري املدينة أقدموا 
عىل األنصار، أما مهاجرو احلبشة فلم ُيقدموا عىل أٍخ مسلم ينرصهم، بل عىل قوٍم غري 

 ذا ُحرص عنوان املهاجرين باهلجرة للمدينة خاّصة؟!مسلمني، فلام
إال إذا قيل بأّن ذلك بقرينة )األنصار( يف اآلية، مع أّن املهاجرين للمدينة واملنارصين 
فيها، يمكن فرضهم أبرز مصداق تارخيّي لعنوان املهاجرين واألنصار، ال أّن الوصفني 

 منحرصان فيهام.
إىل اهلجرة يتضّمن السبق إىل اإلسالم ال دليل عليه، نعم إّن قول الرازي بأّن السبق  ـ 5

يتضّمن اإلسالم، فال السبق إىل اإلسالم يتضّمن السبق إىل اهلجرة، وال العكس، وإذا 
 تساوت االحتامالت مل يعد كالم الرازي تاّمًا.

ية إّن الرازي تكّلف يف حماولة إثبات حقّية إمامة أيب بكر بمثل هذه اآل وحاصل الكالم:
الكريمة، واإلنصاف أّن اآلية منرصفة عن ذلك وبصدد مدح جمموعة من األشخاص معًا، 

 بال إجياد تفضيل بينهم أو تقديم وتأخري.

 ـ إثبات الرضا بني اإلطالق والتفريد، إشكالّية البحراني 6ـ  2ـ  1
ثبات هـ( عىل االستدالل بمثل هذه اآليات بأّن غايتها إ699أورد ابن ميثم البحراين )
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الرضا. وإثباُت الرضا أعّم من إثباته مطلقًا عىل الشخص وإثباته بلحاظ أحد أفعاله دون 
غريها، واملقدار املتيّقن أّن اهلل ريض عن هؤالء يف فعٍل فعلوه، ولعّله أصل إسالمهم، أما 

 .سائر أفعاهلم فلم يرضي عنها
ا ذكرناه بام صار واضحًا، من أّن ، السيام يف اآلية األوىل هنا؛ ملوهذا اإليراد غري صحيح

إطالق الرضا مع هتيئة اجلنّة ظاهٌر عرفًا يف شمولّية الرضا، أي عن جمموع حياته بضّم 
بعضها إىل بعض، ال عن كّل أفعاله بام يفيد العصمة أو ما هو قريب منها. فعندما يقول 

اص يدّل ذلك عىل عاّلم الغيوب بأنه راٍض عن هذه املجموعة وال يقّيد الرضا بفعٍل خ
 الرضا العام، فام يقوله البحراين خالف الظهور العريف.

بل لو كان الرضا عن مفردة واحدة، فإّن اهلل يرىض عن مجيع البرش عىل اإلطالق، فام 
من إنسان إال وفعل فعاًل ما ُيريض اهلل تبارك وتعاىل، وما من مسلم إال وكان كذلك، فام 

د أن ييضء عىل حالة خاّصة؟! بل هل يصّح التعامل بنفس قيمة كّل هذا النّص الذي يري
هذه الطريقة مع تفسري سائر آيات القرآن الكريم أو األحاديث الرشيفة؟! فلو قالت 
الرواية: فالٌن ثقة خذ عنه معامل دينك، فهل نفهم منها أّنه ثقة يف ثالثة مفاهيم دينيّة ينقلها 

وصف )الثقة( بضّمه إىل صيغة اجلمع يف )معامل لك فقط، فإّن هذا هو القدر املتيّقن من 
الدين(؟! وهل هذا فهٌم عريف؟! أرجو تطبيق نفس هذا الفهم عىل أدّلة البحراين عىل إمامة 

 أهل البيت يف الكتاب والسنّة!
وحيث إّننا يف سياٍق استداليّل، وليسنا يف سياق جديّل؛ فأّي حماولة لفهم النّص هنا 

 باستخدامه يف تفسري سائر اآليات الكريمة، فلننتبه لذلك جّيدًا. ستشّكل قانونًا يلزمنا

 ـ النصوص املادحة ومعضل اإلغراء بالقبيح، رّد ونقد 7ـ  2ـ  1
ذكر بعض العلامء أّن آية: )السابقون األّولون( والثانية أيضًا، إما أن ُيقصد هبا من ثبتت 
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قول أحد بعصمة حتى أبرز عصمته أو غريه، واألّول مقترص عىل أهل البيت؛ لعدم 
الصحابة، والثاين معناه أّن الرضا اإلهلي وكذا اجلنّات املعروشات مرشوطتان باالستمرار 
عىل فعل اإليامن والعمل الصالح، وإال كان ذكر هذه إغراًء ألصحاهبا بالقبيح، وهو فاسد 

 .باإلمجاع، وال جيوز عىل اهلل تعاىل
ّيًا، أمكن القول بأّن أولئك املقصودين باآلية قّلٌة بأّنه حيث كان املورد جزئ وجياب

ون بالقبيح بنزول هذه اآلية الكريمة، ال ألّّنم  لممي بأّّنم من إيامّنم ال ُيغري قليلة، واهلل عي
معصومون، بل ألّن هذه اآلية ال توقعهم يف األمن من مكر اهلل أو تدفعهم لعدم اإليامن 

هلم نزلت كذلك، ال لعدم أخذ قيد االستمرارّية ثبوتًا، والعمل الصالح، فاآلية لعلمها بحا
 وفرق بني األمرين، وقد سبق أن أرشنا ملثل هذا آنفًا.

 ـ هل آية البيعة خاّصة باإلمام علّي؟! حتّفظ وتعليق 8ـ  2ـ  1
﴾ ظاهرة يف تعليق الرضا اإلهلي لقد رِض اَّلل..ذكر بعض العلامء الناقدين أّن آية: ﴿

ن، واملؤمن هو من يستحّق الثواب وال يكون مستحّقًا ليشٍء من العقاب، عىل وصف اإليام
فال تكون اآلية شاملًة لكّل من بايع حتت الشجرة، كام أّن اآلية الكريمة ذكرت بأّن اهلل علم 
ما يف قلوب هؤالء، وأّنه أنزل السكينة عليهم، ومن نزلت السكينة عليه أثابه فتحًا قريبًا، 

ف أّن أّول حرب وقعت بعد بيعة الرضوان كانت خيرب، وأّن الفتح ونحن نعلم بال خال
ُفوا  عرم فيها كان عىل يد أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب، وأّن البقية كانوا خائفني مل يي
السكينة، فيكون هو املعنّي باآلية والذي نزلت عليه السكينة وأثابه اهلل الفتح املبني القريب 

 .ال غري
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 شة يمكن اجلواب عنها؛ وذلك:وهذه املناق
إّن وصف اإليامن غري مرشوط باستحقاق الثواب دون عقاٍب إطالقًا؛ بل هو ـ  1

وصٌف مرّتب عىل الشهادتني واالعتقاد هبام قلبًا، أّما استحقاق الثواب وعدم استحقاق 
اطب العقاب مطلقًا عىل أّي ذنب، فهذا غري داخل يف توصيف )املؤمن(؛ وإال لزم أن ال ُُت 

آياُت )املؤمنون، والذين آمنوا( ونحو ذلك إال أولئك غري املستحّقني لعقاٍب أصاًل! وهذا 
 ال يقول به حتى صاحب هذا اإلشكال نفسه.

نعم، لو أشكل بأّنه البّد من إثبات وصف اإليامن، فلو ُشّك فيه يف مورد شخٍص مل يعد 
ة املصداقّية للعام نفسه، كام قد يمكن التمّسك باآلية؛ لكونه متّسكًا بالعام يف الشبه

، تّم وكان منسجاًم برصف النظر عن مرّبرات صغرى ُيستوحى من كلامت بعضهم
 الشّك املذكور.

إّن اإلثابة بنزول السكينة وحتّقق الفتح ال يعني أّن الفتح سيكون عىل أيدهيم  ـ 2
ضهم، فاآلية تثبت أّن اهلل باملبارشة، فيقال: إّن اهلل أثاهبم فتحًا قريبًا ولو عىل يد بع

سيمنحهم فتحًا ومغانم، لكنّها ال تقول بأّن ذلك يقترص عىل الشخص األّول الذي ُيّقق 
 الفتح، فهذا تأّوٌل شديد يف اآلية الكريمة.

؛ ألّنه مل يقل ستفتحون وليس هذا الذي نقوله جمازًا، كام ذكر ابن يونس العاميل
ائم، وإنام قال وأثابكم فتحًا، وهذا ليس فيه نسبة هلم من البلدان وتضعون أيديكم عىل الغن
 حيث الفاعل حتى يكون جمازًا.

بل إّن إسناد فتح خيرب لعيّل لوحده غري منطقّي؛ فإّن الكثري من املسلمني شاركوا يف  ـ 3
                                                                                                                                                           

 .101ـ  100: 3؛ وانظر: الرصاط املستقيم 145والتنكابني، سفينة النجاة: 
صالح املازندراين، رشح ؛ واملوىل حممد 259( انظر: املحّقق احليّل، املسلك يف أصول الدين: ) 

 .216، وإحقاق احلّق )األصل(: 286: 4أصول الكايف 
 .101: 3( الرصاط املستقيم ) 



 

فتح خيرب أيضًا حتى لو كان القائد أو الشخصية األبرز هي عيّل، لكّن هذا ال يمنع عن 
اآلية يف حّقهم، فهل كّلهم اضطربوا يف خيرب ومل يكن أحد عىل اإلطالق يف  صدق عنوان

سكينة؟ وهل يمكن إثبات ذلك بشكل مؤّكد تارخيّيًا، حتى نحرص اآلية يف عيّل بن أيب 
 طالب كام يريد املناقشون هنا؟

والغريب أّن املناقشني هنا تارًة يفرضون تقّيد اآلية بوقتها، وأخرى يتعاملون  ـ 4
كأّّنا مطلقة، فال أدري ملاذا مل يقولوا هنا بأّن نزول السكينة كان يف صلح احلديبّية، وأّنه و

ال يدّل عىل أّّنم سيكونون يف السكينة إىل األبد، بحيث لو مل تكن السكينة موجودة يف 
قلوهبم يف فتح خيرب فال يرّض؟! مع أّن هذا حمتمٌل جدًا، نتيجة تركيبة اجلملة عرب صيغة 

ويف ُنّي فإّن األسلوب عل املايض، وكّلنا يعرف أّّنم اضطربوا يف قضّية صلح احلديبّية. الف
 اجلديل كان حاكاًم يف دراسة هذه النصوص عند الفريقني املتنازعني.

هذا كّله فضاًل عن أّن الفتح القريب قد يكون عنوانًا لفتوحاهتم، ال عنوانًا لفتح  ـ 5
يف اآلية لكون املراد بالفتح القريب خصوص فتح خيرب، خاّص وقع بعد ذلك، وال إشارة 
 أو أقرب فتٍح بعد صلح احلديبّية.

 ـ آية البيعة بني احلصر واالمتداد الزماني 9ـ  2ـ  1
إّن مقتىض اجلمع بني أجزاء اآلية الكريمة، يدّل عىل أّن الرضا اإلهلي كان بمالحظة 

السادس للهجرة، ومل يكن مطلقًا ممتدًا يف  بيعة الرضوان التي وقعت يف احلديبّية يف العام
الزمان واملكان، فليس لآلية نظٌر إىل املؤمنني املبايعني عىل امتداد حياهتم، وهذا هو الظاهر 

﴾، فاهلل ريض عنهم من حيث كوّنم قد بايعوا ويف زمان إذ يبايعونكمن قوله تعاىل: ﴿
هم بعد ذلك، السيام وأّنه ال يوجد ومكان بيعتهم، ولكّن هذا ال ُيثبت استمرار الرضا عن

يف اآلية حديٌث عن اجلنّة، وإّنام عن نزول السكينة وحصول الغنائم هلم الحقًا، وهذا 
يمكن أن ينتهي بوفاة الرسول، ألّن )فتحًا ـ مغانم( فيها تنكري يمنع عن التأّكد من 

 ريمة.الشمول واإلطالق القهري؛ فيؤخذ بالقدر املتيّقن من داللة اآلية الك
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فالحظ ما ُيشبه هذه اجلملة وُياكيها، هل تفهم منه الداللة عىل الشمول للمستقبل 
الزماين أو ال؟ مثل أن يقول الوالد لولده: لقد رضيت عنك إذ أعطيت املال ألخيك، أو 
يقال: لقد ريض زيٌد عن عمرو إذ ينرُص املظلوم، فهل ترى أّن عرف أهل اللغة يفهمون 

املطلق يف املستقبل أو يفهمون أّنه اآلن راٍض عنه نتيجة فعله هذا ويف أّنا إثبات الرضا 
 ظرف فعله هذا، مع السكوت اإلجيايب أو السلبي عن املستقبل؟

يف اإليراد عىل االستدالل باآلية هنا، من أّنه البّد  ويتعّزز هذا األمر بام ذكره بعضهم
إِنَّ الَِّذيَن ُيَبايُِعوَنَك ي قوله تعاىل: ﴿من ضّمها إىل آية أخرى وردت يف البيعة نفسها، وه

اَم َينُْكُث َعىَل َنْفِسِه َوَمْن َأْوَف  اَم ُيَبايُِعوَن اَّللََّ َيُد اَّللَِّ َفْوَق َأْيِدُّيِْم َفَمْن َنَكَث َفإِنَّ باَِم َعاَهَد َعَلْيُه  إِنَّ
ية تدّل عىل أّن هناك فريقني يف املبايعني، (، فهذه اآل10﴾ )الفتح: اَّللََّ َفَسُيْؤتِيِه َأْجرًا َعظِيامً 

وال أقّل من أّن اآلية تثري يف ذهننا صورًة لفريقني: أحدمها الناكثون، واآلخر املوفون 
بالعهد، ولو كان مجيع الذين بايعوا حتت الشجرة موفون بعهدهم فأّي رضورة إلثارة هذه 

 القضّية يف حّقهم؟
ـ بأّن القرآن مل جيعل الوفاء بالعهد شاماًل  ر بعضهمبل ربام يتأّيد ذلك أيضًا ـ كام ذك

ِمَن املُْْؤِمننَِي ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اَّللََّ َعَلْيِه َفِمنُْهْم َمْن َقََض لكّل املؤمنني، حيث قال: ﴿
ُلوا َتْبِديالً  كّل املؤمنني ممّن (، فلو كان 23﴾ )األحزاب: َنْحَبُه َوِمنُْهْم َمْن َينْتَظُِر َوَما َبدَّ

، ملا كانت هناك حاجة لـ )من( يف مطلع اآلية الكريمة.  صدقوا العهدي
إّن اآلية املستدّل هبا عىل ُحسن حال الصحابة هنا ُتعّلق حديثها عىل املؤمنني،  قد تقول:

 (، فتعّلقه عىل مطلق املبايعني دون توصيفهم باملؤمنني.10أّما هذه اآلية )الفتح: 
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هذا يكشف لنا عن أّن املبايعني حتت الشجرة مل يكونوا كّلهم مؤمنني، بل  بأنّ  وجياب:
كانوا عىل نوعني مؤمن وغري مؤمن، وأّن القسم الثاين هو الذي يرد فيه النكث ملفاد البيعة، 
ومعه ال يمكن االستدالل بحضور بيعة الرضوان مطلقًا قبل إثبات إيامن من حرض، نعم 

يكفي إسالمه؛ ألّن اآليات ترّتب اآلثار عىل اإليامن، وهو مغاير  مع ثبوت إيامنه يصّح، وال
ْ ُتْؤِمنُوا َوَلكِْن ُقوُلوا َأْسَلْمنَا َوملََّا َيْدُخِل لإلسالم، قال تعاىل: ﴿ َقاَلِت اأْلَْعَراُب آَمنَّا ُقْل مَل

ياَمُن يِف ُقُلوبُِكْم..  (.14﴾ )احلجرات: اأْلِ
 ز عىل مناقشة إيامن زيٍد وعمرو، ال عىل أّي يشء آخر.يركّ  ولعّله هلذا وجدنا بعضهم

عىل هذا الكالم كّله، بأّن الظرف الذي جاء يف  وقد حاول بعض علامء أهل السنّة الردّ 
َجَرةِ اآلية يراد به الظرفّية املحضة أو التعليل: ﴿ َت الشَّ ﴾، فيدّل عىل أّن إِْذ ُيَبايُِعوَنَك حَتْ

ومن حيثّية البيعة، فمن اتصف هبذه احليثّية كان مرضّيًا مطلقًا  تعّلق الرضا كان باملبايعني
 .بحكم اآلية الكريمة

فنحن نقبل بدور البيعة يف الرضا، إال أّن اآلية جعلت  إال أّن هذا الكالم غري واضح؛
بيعة املؤمنني هي املعيار التاّم للرضا، فأخذت قيدين يف ترتيب الرضا، نعم هي ال تدّل عىل 

لذين بايعوا كان منهم املؤمن واملنافق والفاسق و.. وإّنام تدّل عىل قبول بيعة املؤمنني، أّن ا
وقد يكونون كذلك مجيعًا وقد ال يكونون، وإثبات ذلك أو عدمه يكون من خارج اآلية 

 الكريمة.
فإذا قصد الشيعي هنا أّن اآلية تنّوع املبايعني إىل مؤمنني وغريهم، فهذا غري ظاهر منها، 

إذا قصد السنّي أّّنا حتكم بإيامن كّل من بايع، فهذا أيضًا غري ظاهر، نعم، ال ُيعقل أن و
                                                             

؛ وآصف حمسني، بحوث يف علم الرجال: 499: 12( انظر: املازندراين، رشح أصول الكايف ) 
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تريد اآلية شخصًا واحدًا أو شخصني من أصل ألف شخص فهذا أيضًا ال يتناسب مع 
 الفهم العريف املتناسق مع مناسبات احلكم واملوضوع وظرف النزول.

يعتهم حتت الشجرة، وهذا ال إطالق فيه فاملفهوم من اآلية هو رضا اهلل عنهم ملبا
بمالحظة مستقبل الزمان، فأنت إذا قلت: أنا رضيت عنك حيث ساعدت أخاك، فهذا ال 

 إطالق فيه للرضا املطلق حتى وفاته، بل هو ناظر حلصول الرضا من هذه الناحية.
نعم، يمكن للمستدّل هنا أن يستعني باستصحاب الرضا حتى يثبت العكس، لكّن 

يل عىل التعديل الالحق سيكون باالستصحاب، ال باآلية نفسها، فانتبه جّيدًا، حتى ال الدل
جُيعل دليل عدم العدالة الذي يقّدمه الشيعي مثاًل معارضًا للكتاب، بل هو يف واقعه رافٌع 

 لالستصحاب فقط، فتأّمل جّيدًا.

 ـ داللة العموم يف آية البيعة 10ـ  2ـ  1
أّن )املؤمنني( يف آية بيعة الرضوان ال تفيد العموم؛  عه غريهذكر الرشيف املرتىض وتب

ألّن األلف والالم ال تفيد االستغراق، بل هي مرّددة بني العموم واخلصوص، فقد يريد 
 بعضهم وقد يريد مجيعهم، فال داللة يف اآلية عىل إرادة العموم.

ره مجع من حمّققي ـ برصف النظر عن إفادة األلف والالم للعموم كام ذك ويناقش
ر أّن هذه األوصاف ـ أي اإليامن  األصولّيني املتأّخرين ـ بأّن ظاهر عدم ذكر قيود أخي

 والبيعة ـ كافية يف االتصاف بالرضا، والفهم العريف حّجٌة يف املقام.

 ـ اآليات بني توصيف األفراد وتوصيف اجلماعات 11ـ  2ـ  1
ة ـ جيري فيها ما أرشنا إليه يف املجموعة األوىل إّن أغلب هذه اآليات ـ كالثالثة والرابع

من اآليات، وهو أّّنا وصٌف للجامعات، بحيث يصدق يف حالة الصدق األعّمي 
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 واألغلبي، بال حاجة إىل افرتاض املوجبة الكلية احلّدية.
 وقد تقّدم منّا بيان املقاربة الداللّية هلذا الفهم من النصوص، فال نعيد.

 ّص القرآني بني القيود الظاهرة والباطنةـ الن 12ـ  2ـ  1
ذكر بعض العلامء أّن اآلية الثالثة هنا، أخذت جمموعًة من القيود الظاهرة والباطنة، 
فالقيود الظاهرة هي الفقر واهلجرة واإلخراج من الديار واألموال، أما القيود الباطنة فهي 

اه أّن الذي يمكننا ترتيب ابتغاء الفضل من اهلل والرضوان ونرصة الرسول، وهذا معن
توصيف الصدق يف حّقه إّنام هو من متّكنا يف املرحلة السابقة من إثبات متام صفاته الظاهرة 

 .والباطنة املذكورة يف اآلية الكريمة، وهذا ال ُيثبت عدالة مجيع الصحابة من اآلية نفسها
 أوصافًا جيري اإلنباء إىل اعتبار مقاطع اآلية قيودًا ال وهذا اإلشكال يرجع يف روحه

عنها، فعندما أقول: أعطم أهلي هذه املحّلة الفقراء ماالً، فإّن هذا الكالم ُيتمل إراديت تقييد 
من تعطيهم بالفقر، وُيتمل أّنني أريد إعطاءهم املال مجيعهم مع توصيفي هلم بالفقر 

 راء.وإخباري عن فقرهم، فكأّنني قلت: أعط أهل هذه املحّلة ماالً؛ فهم فق
ولعّل ما يرّجح التقييد يف مورد بحثنا يف هذه اآلية، أّن اآلية يف مقام بيان حكٍم رشعي 

﴾ ترجع إىل ما جاء لِْلُفَقَراِء املَُْهاِجِرينَ ال يف سياق الكشف عن واقٍع خارجي؛ فإّن مجلة: ﴿
َرُسولِِه ِمْن َأْهِل اْلُقَرى َما َأَفاَء اَّللَُّ َعىَل يف اآلية السابقة، وهي آية الفيء، حيث قال تعاىل: ﴿

بِيِل َكْي ال َيُكوَن ُدوَلًة َبنْيَ  ُسوِل َولِِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواملََْساكنِِي َواْبِن السَّ ِه َولِلرَّ َفلِلَّ
ُسوُل َفُخُذوُه َوَما هَنَاُكْم َعنُْه َفاْنَتُهوا َواتَّقُ  وا اَّللََّ إِنَّ اَّللََّ َشِديُد اأْلَْغنَِياِء ِمنُْكْم َوَما آَتاُكُم الرَّ

(، فاجلاّر واملجرور يف )للفقراء(، إما بدٌل من )ولذي القربى 7﴾ )احلرش: اْلِعَقاِب 
واليتامى..(، فيكون املعنى: إّن مال الفيء هو هلل وللرسول ولذي القربى و.. من الفقراء 

اَر..املهاجرين، ويكون قوله: ﴿ ُأوا الدَّ عطفًا عىل الفقراء املهاجرين، أو أّن  ﴾َوالَِّذيَن َتَبوَّ
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﴾، بمعنى: كي َكْي ال َيُكوَن ُدوَلًة َبنْيَ اأْلَْغنَِياِء ِمنُْكماجلاّر واملجرور مرتّتبان عىل قوله: ﴿
ال يكون املال حرصًا بني األغنياء بل يكون أيضًا للفقراء املهاجرين الذين فيهم هذه 

 الصفات.
حكٍم رشعي يف مرصف مال الفيء، ومعه فتكون  وعليه، فتكون اآليات بصدد بيان

الصفات املأخوذة أظهر يف القيدّية؛ حيث السياق إنشائيٌّ وليس إخبارّيًا، ألنه عندما 
ج املبتغي فضل اهلل والنارص له ولرسوله، فمن  يقول: أعط مال الفيء للفقري املهاجر املخري

املوىل بصدد اإلخبار عن  الطبيعي أن يوكل حتديد هذه الصفات للمكّلف، وال يكون
اِدُقونَ وجودها، ويكون قوله: ﴿ ﴾ أشبه ببيان احلكمة والعّلة، أي أعطوا ُأوَلئَِك ُهُم الصَّ

 هؤالء مال الفيء، فهم الصادقون.
وحتى لو مل تكن اآليات ظاهرًة يف القيدّية، إال أّن ظهورها يف الوصفّية مشكٌل ومبهم 

لذي حتمله، خاّصًة مع تصدير اآلية بعنوان الفقراء ال بعد هذا السياق احلُكمي اإلنشائي ا
 بعنوان املهاجرين، واهلل العامل.

من أّن األوصاف املوجودة يف  وربام يكون من الباب نفسه، ما ذكره ابن ميثم البحراين،
اآلية الكريمة ال تنطبق عىل عموم الصحابة بل عىل بعضهم، مضيفًا أّن الصادق وصٌف 

مجيع األحوال أو يف بعضها، ومعه يمكن أن يصدقوا من ناحية  أعّم من الصدق يف
 .آحادهم، وممكن أن ال يصدقوا، فالكذب جائز باالتفاق عىل آحاد الصحابة

ألّن الصدق هنا إما أن ُيراد منه  لكن تفسري البحراين لـ )الصادق( غري واضح؛
لنفوس، أو نحو ذلك من احلّقانية، أي وأولئك عىل احلّق، أو يراد منه صدق القلوب وا

املعاين، أّما إرادة الصدق املقابل للكذب يف اإلخبار فهو غري واضح، وعىل تقديره فأّي 
معنى للحديث بأّن هذا الوصف ال يشمل متام احلاالت، بل يصدق يف بعضها، فإذا أراد 
كفاية صدق وصف )الصدق( عىل حتّققه يف بعض احلاالت فهذا غريب، إذ سيكون كّل 
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س صادقني؛ إذ ال يوجد من يكذب يف كّل أقواله، فال بّد من صدقه يف بعضها، وهذا النا
ال يطلق عليه أّنه صادق عرفًا. نعم بنّي علامء أصول الفقه أّن الصادق قد يكذب، بمعنى 
صدوره منه نادرًا أو اتفاقًا، وإال خلرج عن أن يوصف بالصادق بذاته، بل يوصف هذا 

 ق بوصفه فعاًل جزئّيًا من األفعال.القول منه أو ذاك بالصد
باآلية الالحقة ـ بعد وصف املهاجرين واألنصار ـ حيث  وقد استشهد بعضهم لذلك

ْخَوانِنَا الَِّذيَن جاء فيها قوله سبحانه: ﴿ نَا اْغِفْر َلنَا َوإِلِ َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن َبْعِدِهْم َيُقوُلوَن َربَّ
ياَمِن َوال  نَا إِنََّك َرُؤوٌف َرِحيمٌ َسَبُقوَنا بِاأْلِ ِذيَن آَمنُوا َربَّ َعْل يِف ُقُلوبِنَا ِغاًل لِلَّ ﴾ )احلرش: جَتْ

(، حيث إّنه ليس كّل الذين جاؤوا بعد املجموعتني السابقتني يقولون ذلك، إذ ليس 10
كّلهم مستغفرين وداعني، فهذا دليل عىل أّن هذه األوصاف لبعض الالحقني، فتكون 

مي اإلمام األوصاف املت كي قّدمة يف اآليات السابقة لبعض الصحابة ال جلميعهم؛ ومن هنا حي
 .مالك بن أنس بعدم استحقاق الساّب للصحابة الفيء، بمقتىض سياق هذه اآليات

أّنه من املحتمل أن تكون اآلية املذكورة ناظرة إىل اخلارج،  وهذا الكالم جّيد لوال
يقّية، بحيث تتحّدث عن املجموعة الثالثة من وليست مسوقًة عىل ّنج القضية احلق

املسلمني املؤمنني آنذاك، وهي التي أسلمت وآمنت بعد حركة اهلجرة والنرصة، كام يف 
الذين أسلموا بعد معركة األحزاب أو بعد صلح احلديبيّة، حيث مل يكن هؤالء يف غالبهم 

بالرعيل األّول الذي  من املهاجرين ومل يكونوا من األنصار بعد ُتصيص وصف األنصار
آوى ونرص واحتضن الدعوة يف يثرب، فاآلية ُترب عن املجموعة الثالثة، ومعه ال معنى 

 لنفي إطالقها حيث قد يكونون مجيعًا مّتصفني هبذه الصفات واقعًا.
مضافًا إىل أّنه بناًء عىل ما قلناه، من أّن األوصاف الالحقة للجامعات تصدق ولو مع 

النادر، يمكن وصف املجموعة الثالثة بام ذكر حتى مع جّر مضموّنا زمانًا املخالف القليل 
إىل يوم القيامة؛ ألّن الغالبّية الساحقة من املسلمني تستغفر وحتّب املسلمني األوائل. نعم 
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 قد خيتلفون يف بعض املصاديق وهذا شأٌن آخر.
 اإلمام مالك بن ولعّله ألجل نكتة السياق األحكامي التي ذكرناها جاء ما نسب إىل

 أنس، فال نعيد.
يكّرره ونجد يف السياق عينه اجلواَب النمطيَّ الشيعّي عىل كّل آيات عدالة الصحابة، 

، وهو أّن هذه اآليات حتوي أوصافًا، فال بّد من إثبات صدق هذه الشيخ حممد سند
 األوصاف يف حّقهم لرتتيب اآلثار، ال العكس.

مرشوطة بأن ال يكون ظاهر اآليات أو بعضها هو اإلخبار  وقد قلنا بأّن هذه الطريقة
عن حتّقق األوصاف فيهم، إذ يف هذه احلال جيب تقديم اآلية القرآنية عىل بعض املروّيات 
التارخيية لو كانت تعارضها، وأما مع كثرة الشواهد التارخيية فالبّد من استئناف بحث 

بتقديم غري القرآن عليه، كام حصل يف  حقيقّي يف حّل هذه اإلشكالّية، ال االستعجال
 بعض الكلامت.

 ـ آية التوبة وعدم الداللة على نفي الذنب الالحق 13ـ  2ـ  1
( هنا، أّن اهلل تعاىل قد تاب عن 117إّن غاية ما تدّل عليه اآلية اخلامسة )التوبة: 

لو مل يّتبعوه،  املهاجرين واألنصار املّتبعني للرسول يف ساعات الشّدة، ال عن مطلقهم حتى
وهي تدّل عىل أّن بعضهم قد كاد يزيغ قلبه وينحرف أو يرتاجع، لكّن اهلل عفا عن هذه 
اهلفوات وساحمهم، وهذا يعني أّّنم كانوا خيطؤون ويزّلون ويتوب اهلل عليهم، وال تنفي 
ما هذه اآليات إمكان ارتكاهبم اخلطأ فيام بعد، بل هي تدّل عىل التوبة يف حلظتها، وأّن 

صدر منهم إىل أواخر البعثة النبوّية ـ ألّن السورة هي التوبة ـ معفّو عنه، وأن زيغ قلوهبم 
مغفور، مما حصل منهم سابقًا، أما أّنه لن ُيصل يشء بعد ذلك، فهذا ال تشري إليه اآلية 
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 الكريمة ال سلبًا وال إجيابًا.
هلنّي إطالقًا، وسيأيت الحقًا نعم، داللتها عىل التوبة عنهم تلك اللحظة، ليست باألمر ا

 ما يشري إىل طبيعة التعاطي اإلهلي الرحيم مع ذلك املجتمع النبوّي.

 ـ آيات سورة النحل والوعد املعّلق 14ـ  2ـ  1
( ـ ومثلهام اآلية الرابعة 110، 41إّن اآليتني األخريتني السادسة والسابعة )النحل: 

يف اهلل واجلهاد والصرب والوعد باملغفرة بنحو ( ـ داّلتان عىل فضل اهلجرة 74)األنفال: 
القضّية احلقيقّية، فكّل من ثبت أّن هجرته كانت هلل، وأّنه جاهد وصربي موعوٌد باملغفرة 
ومستحقٌّ هلذا املدح العظيم، وال ُيعلم أّّنا بصدد اإلشارة لواقع خارجّي تريد توصيفه 

 فالحظ السياق.
أصل حتّقق هذه األوصاف من األّول، السيام مع  فإذا ناقش شخٌص فعليه أن يناقش يف

ظهور اآلية األوىل يف الوعد األخروي إضافًة إىل الدنيوّي، إال إذا قيل بأّّنا وعدهتم باألجر 
الدنيوي، أما األخروي فلم تعدهم به، بل وصفته بأّّنم أعظم من ذاك الدنيوي الذي 

ان والوعد املوجود يف اآلية حصلوا عليه، األمر الذي يقع عىل خالف سياق االمتن
 الكريمة.

 ـ هالمّية مفهوم )السابقون األّولون( يف تعديل الصحابة 15ـ  2ـ  1
أورد الشيخ آصف حمسني عىل االستدالل بآية )السابقون األّولون(، بأّّنا ال ترشح لنا 

ل بأّن مفهومًا دقيقًا بحيث نستطيع أن ندرج شخصًا يف السابقني أو نخرجه عنهم، وهلذا قي
املراد هم من صىّل إىل القبلتني، وقيل: من بايع بيعة الرضوان، وقيل: هم أهل بدر خاّصة، 
وقيل: هم الذين أسلموا قبل اهلجرة، كام جاء يف أوائل كتاب االستيعاب رشُح هذه 

 .االختالفات، وكأّن الشيخ حمسني عاد ورّجح املفهوم األضيق
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ايته أّنه جيب علينا األخذ بالقدر املتيّقن كّلام شككنا يف والتساؤل املذكور يف حمّله، بل غ
املراد، وهو ُيساعد عىل تضييق دائرة االستدالل هبذه اآلية عن الشمول لعدد كبري من 
الصحابة، فتأّمل جّيدًا. وإن كان الذي يبدو يل أّّنا تتحّدث عن اجليل الذي أسلم بدايات 

 سنّي الدعوة.

 القرآني لعدالة الصحابةنتيجة البحث يف املستند 
من خالل تتّبع اآليات القرآنيّة التي تعّد املستند لنظرّية عدالة الصحابة، وما مل نذكره 
صار حاله واضحًا ممّا ذكرناه فال نطيل، نجد أّنه مل تقم أّي آية عىل إثبات عدالتهم مجيعًا؛ 

الة اجلميع، واملجموعة ألّن املجموعة األوىل من اآليات الكريمة ليس فيها داللة عىل عد
الثانية أخّص من املّدعى، لعدم كوّنا يف مقام احلديث عن مجيع الصحابة، بل عن بعضهم، 
من هنا نجد أّن القفز من هذه اآليات إىل إثبات عدالة مجيع الصحابة ـ السيام باملعنى 

 احلديثي للصحابة ـ غري صحيح.
عىل األقل ـ يف رصاط مدح اجليل لكن ال شك يف أّن هذه اآليات تقع ـ يف غالبها 

اإلسالمي األّول املعارص للنبّي، وأّن أكثر الذين كانوا مع النبّي من املهاجرين واألنصار 
وأمثاهلم كانت فيهم الكثري من الصفات احلميدة الفاضلة، خاّصة الدفعة األوىل من 

ث عن شخص املهاجرين واألنصار، ومحل هذه اآليات مجيعًا عىل أّنا تريد أن تتحدّ 
واحد، هو اإلمام عيل بن أيب طالب، أو عن جمموعة حمدودة ال تتعّدى أصابع اليد 
الواحدة، كام صّور ذلك بعض نّقاد نظرّية عدالة الصحابة.. بعيٌد جدًا عن سياق اآليات 
ومجع بعضها مع بعض، فاإلنصاف أّن اآليات متدح أّمًة كبريًة من الناس كانت حتيط 

 ربة منه ومالزمة له.بالرسول وعىل مق
وحيث فهمنا توصيفات اآليات وأّّنا الحقة للجامعات، فال تكون ناظرًة لكّل فرٍد 
فرد، بل ناظرة لألعم األغلب، فيكون قيام دليٍل حّجة عىل عدم عدالة واحٍد ممّن تشمله 



 

 اآليات موجبًا إلحراز عدم كونه من األعم األغلب، وهبذا ال تكون أدّلة عدم عدالة بعض
األفراد مناقضًة ملا فهمناه من الكتاب الكريم، وسيأيت املزيد من اإلضاءة عىل هذا األمر، 

 واهلل العامل.

 ـ املستند احلديثي لنظرّية عدالة الصحابة 2
إىل جانب القرآن الكريم، تّم االستناد؛ إلثبات نظرّية عدالة الصحابة، إىل جمموعة من 

استعراضها، وقد ذكرها علامء أهل السنّة، بل ذكروا األحاديث والروايات التي البّد من 
أّن روايات فضل الصحابة مل تقترص عىل املصادر السنّية، وإّنام وردت يف املصادر الشيعّية 

 أيضًا.
ومقصودنا من األحاديث هنا ليس النصوص احلديثية الواردة يف فضل هذا الصحايب 

يفوق حّد التصّور، وهو جمموٌع يف أو ذاك، أو بعض الصحابة، فإّن حجم هذه النصوص 
كتب ضخمة يمكن مراجعتها، كفضائل الصحابة ألمحد بن حنبل، إّنام ّندف لرصد 
النصوص التي تؤّسس قاعدًة توثيقّية تعديلّية عاّمة يف هذا الصدد للصحايب باملفهوم 

 احلديثي أو األصويل.
لسنّة، ثم نحّللها لنرى بدورنا، سوف نستعرض املهّم من هذه الروايات عند الشيعة وا

مدى صّحتها صدورًا وداللًة، ونرشع بالروايات الشيعّية؛ ألمهّيتها من حيث إعطائها قّوًة 
 عند ورودها يف مصادر من يعارض بشّدة القول بعدالة الصحابة.

 ـ الروايات الشيعّية يف تكريس عدالة الصحابة 1ـ  2
 صحابة ومكانتهم، أمّهها:ثّمة روايات شيعّية إمامّية داّلة عىل فضل ال

خرب التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكري، فقد ورد فيه احلوار الذي الرواية األوىل: 
جرى بني اهلل تعاىل والنبّي موسى، وكان من مجلة هذا احلوار ـ بحسب نقل اإلمام 

فقال ]موسى[: يا رّب، فإن كان آل حمّمد عندك كذلك، فهل يف ».. العسكري ـ اآليت: 
صحابة األنبياء أكرم ]عندك[ من صحابتي؟ قال اهلل عّز وجل: يا موسى، أما علمت أّن 
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عىل مجيع صحابة املرسلني كفضل آل حممد عىل مجيع آل النبّيني ’ فضل صحابة حمّمد
 .«و]كـ[ فضل حمّمد عىل مجيع املرسلني؟!..

فيها هذا احلوار × وقد نقل العالمة املجليس روايًة عن اإلمام عيل بن موسى الرضا
: علل الرشائع وعيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق، إال أّن املطبوع من أيضاً  ، عن كتايبي

ني  علل الرشائع وعيون أخبار الرضا فيه هذه الرواية من دون السؤال واجلواب املتعّلقي
دون ، بل الرواية موجودة أيضًا يف كتاب من ال ُيرضه الفقيه للصدوق، لكن بالصحابة

 .هذا املقطع كذلك
ولعّل من الغريب أّن العالمة املجليس عاد وذكر هذه الرواية يف موضعني آخرين يف 
البحار، نقاًل عن تفسري العسكري وعيون أخبار الرضا ومعاين األخبار والعلل، وليس 

 .فيها هذا املقطع
تني وصلتا للعالمة املجليس لكتاب ال علل وأمثاله يف وهناك احتامل يف وجود نسخي

 إحداها يوجد هذا املقطع اخلاّص بالصحابة، ويف الثانية غري موجود.
ومهام يكن، فهذه الرواية تفّضل صحابة النبّي ـ دون متييز ـ عىل مجيع صحابة األنبياء 

، األمر الذي يدّل عىل منزلٍة عظيمة هلم. وحيث إّننا ×السابقني، بمن فيهم أمثال عيسى
الداللة اللغوّية والعرفّية لكلمة )الصحابة( تفيد التعريف األصويل، فإّن  رّجحنا سابقًا أنّ 

 هذه الرواية تعّدل الصحابة بالتعريف األصويل.
تبعًا لعدم اعتبار هذا التفسري برّمته؛  لكّن هذه الرواية يف تفسري العسكري غري معتربة
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املصادر األخرى غري  لعدم ثبوت نسبته إىل اإلمام العسكري أساسًا، وكذلك احلال يف
كتب الصدوق، مثل املحترض للحيّل، حيث وردت هناك مرسلًة، وأما كتب الصدوق فلم 
نعثر عىل هذا املقطع فيام بأيدينا منها اليوم، فإّما حصل سهٌو من املجليس، فنقل الرواية عن 

ري موجود التفسري املنسوب للعسكري، وملا تقاربت املقاطع ظّن أّن كّل ما يف رواية التفس
أيضًا يف كتب الصدوق، أو أّنه حصل حذف من أحدهم هلذا املقطع، أو حصلت إضافة له 

 منه، ومع تعّدد االحتامالت يصعب الوثوق.
وحتى عىل تقدير وجود هذا املقطع يف رواية العلل وغريه، فإّن سندها فيه نفس السند 

د بن سيار ويوسف بن حممد إىل تفسري العسكري، وفيه من هو غري موثق، مثل عيل بن حمم
 بن زياد.

فالرواية ساقطة سندًا، وأّما من الناحية الداللّية فتاّمة عىل نظرّيتنا يف األوصاف التي 
 ُتطلق عىل اجلامعات، والتي رشحناها سابقًا.

انظروا أهل بيت ».. ما ورد عن اإلمام عيل بن أيب طالب، من قوله:  الرواية الثانية:
تهم، واّتبعوا أثرهم، فلن خُيرجوكم من هدى.. وال تسبقوهم فتضّلوا، نبّيكم فالزموا سم
فام أرى أحدًا يشبههم )فام أرى  ‘هم فتهلكوا، لقد رأيت أصحاب حممدوال تتأّخروا عن

أحدًا منهم يشبهه(، لقد كانوا يصبحون شعثًا غربًا، وقد باتوا سّجدًا قيامًا، يراوحون بني 
ثل اجلمر من ذكر معادهم، كأّن بني أعينهم ُركب جباههم وخدودهم، ويقفون عىل م

املعزى، حتى تبّل جيوهبم، ومادوا كام يميد الشجر يوم الريح العاصف، خوفًا من العقاب 
 .«ورجاء الثواب

ففي حديث أيب أراكة، الذي رواه »وقد وصف املحّدث النوري هذا احلديث بقوله: 
لفة، بالزيادة والنقيصة، وهو عىل لفظ السّيد مجاعة من املشايخ بطرق متعّددة، ومتون خمت

، وساق الرواية املتقّدمة، مما يعني وجودها بطرق متعّددة بينها اختالف، «يف النهج..
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لكنّها تشرتك يف مدح الصحابة، واخلرب أيضًا منقول عن أيب أراكة يف بعض املصادر 
 .السنّية

 الدنيا باختالٍف طفيف، ولكنّها ونقل العالمة املجليس هذه الرواية عن ابن أيب
 .مسندة

املعيار واملوازنة يف فضائل اإلمام أمري »هو كتاب  ولعّل املصدر األقدم َلذه الرواية،
، أليب جعفر حممد بن عبد اهلل اإلسكايف املعتزيل املتوّّف عام «املؤمنني عيل بن أيب طالب

اخلرب يف تصحيحه هلذا الكتاب، بأّن  هـ، وقد وصف الشيخ حمّمد باقر املحمودي هذا220
 .له مصادر كثرية

، ‘رة العاّمة يف أصحاب النبّي حممدوظاهر الرواية كسابقتها اإلشارة إىل الظاه
وهي صفاٍت تشبه ما ورد يف اآلية األخرية من سورة الفتح، كام بّيناها سابقًا، إال أّن هذه 

سند هلا، كام يف ّنج البالغة، وأخرى مسندة الرواية وردت يف مصادرها، تارًة مرسلًة وال 
بسنٍد فيه عمرو بن شمر، وهو الوّضاع املعروف عند الشيعة والسنّة معًا. وثالثة بسنٍد فيه 

 القاسم )كام يف تاريخ ابن عساكر(.
لكّن الالفت أّنه كيف يروي عمرو بن شمر املتهم بالغلّو شيئًا مثل هذا يف حّق 

هذا، فهل كان غلّوه عقدّيًا دون أن يكون لديه غلّو طائفي  الصحابة؟ جيب التأّمل يف
ومذهبي يف عالقات املذاهب ببعضها، بحيث كان حمّبًا ألهل البيت والصحابة معًا فيضع 

 األحاديث لالثنني بال وجود مشكلة عنده؟ هذا ُيتاج لدراسة شخصّيته بعمٍق أكثر.
ستدالل باآلية املتقّدمة تأيت هنا مع وكثري من املناقشات الداللّية التي وردت عىل اال
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 أجوبتها، فال نعيد.
اللهم وأتباُع »ما جاء يف الصحيفة السّجادية عن اإلمام زين العابدين:  الرواية الثالثة:

الرسل وُمصّدقوهم من أهل األرض بالغيب عند معارضة املعاندين هلم بالتكذيب.. 
حبة، والذين أبلوا البالء احلسن يف اللهم وأصحاُب حمّمٍد خاّصًة الذين أحسنوا الص

نرصه، وكانفوه وأرسعوا إىل وفادته، وسابقوا إىل دعوته، واستجابوا له حيث أسمعهم 
حّجة رساالته، وفارقوا األزواج واألوالد يف إظهار كلمته، وقاتلوا اآلباء واألبناء يف 

ارًة لن تبور يف موّدته، تثبيت نبّوته، وانترصوا به، ومن كانوا منطوين عىل حمّبته، يرجون جت
والذين هجرهتم العشائر إذا تعّلقوا بعروته، وانتفت منهم القرابات إذا سكنوا يف ظّل 
قرابته، فال تنسى اللهم هلم ما تركوا لك وفيك، وأرضهم من رضوانك، وبام حاشوا 
اخللق عليك وكانوا مع رسولك، دعاًة لك إليك، واشكرهم عىل هجرهم فيك ديار 

وخروجهم من سعة املعاش إىل ضيقه، ومن كّثرت من إعزاز دينك من قومهم، 
مظلومهم. اللهم وأوصل إىل التابعني هلم بإحسان.. يدينون بدينهم، وهيتدون هبدهيم 
يتفقون عليهم، وال يتهموّنم فيام أّدوا إليهم. اللهم وصّل عىل التابعني من يومنا هذا إىل 

 .«يوم الدين..
يف الدعاء متّيز أصحاب حمّمد عن أصحاب سائر الرسل وُتّصهم  فإّن كلمة )خاّصة(

بالدعاء، ثم تصفهم بأّّنم أحسنوا الصحبة إىل آخر ما يصف هذا الدعاء به أصحاب 
حمّمد، ولو رجع )خاّصة( إىل ما بعدها لدّل عىل شمول الدعاء يف املطلع لكّل الصحابة 

 .أيضاً 
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، فهذا املقطع يصلح «هموّنم فيام أّدوا إليهموال يتّ »وامللفت يف هذا الدعاء قوله: 
 شاهدًا عىل وثاقة الصحابة فيام نقلوه من الدين لألجيال الالحقة.
صار واضحًا مما تقّدم، وهو  واجلواب الداليل الشيعي املعروف عىل هذه الرواية وأمثاَلا

 .اختصاص هذا الدعاء بمن ثبت ومل يبّدل بعد ذلك
وقلنا بأّن هذه النصوص إخبارّية حتكي عن احلالة  قة يف الفهم،وقد ناقشنا هذه الطري

العاّمة للمجتمع األّول، وتؤّسس حلُسن حال الصحابة إال ما خرج بالدليل، هلذا فهي 
 .شاملة للمعظم عىل حّد تعبري السيد مهدي احلسيني الروحاين

اًل يف حمّله من فال يبقى هنا سوى ضعف سند الصحيفة السّجادية عىل ما بحثناه مفّص 
 .فقه اجلهاد، وفاقًا يف ذلك للسّيد اخلميني

ما جاء يف ّنج البالغة وغريه، يف كتاٍب لإلمام عيّل إىل معاوية بن أيب  الرواية الرابعة:
وملا أدخل اهلل العرب يف دينه أفواجًا، وأسلمت له هذه األّمة ».. سفيان، يقول يف آخره: 

خل يف الدين إما رغبًة أو رهبة، عىل حني فاز أهل السبق طوعًا وكرهًا، كنتم ممّن د
 .«بسبقهم، وذهب املهاجرون األّولون بفضلهم..

 فهذا اخلرب يدّل عىل فضل السابقني من املهاجرين، كام يف بعض اآليات السابقة.
بأّّنا جتعل الذين أسلموا بعد الفتح يف موقٍف يّسء، وأّّنم أسلموا رغبًة أو  لكن يناقش

رهبة، وال تدّل عىل ُحسن حال مجيع الصحابة، هذا مضافًا لورودها بال سند يف ّنج 
 «.وقعة صفني»البالغة، ومرسلًة عن رجل يف كتاب 
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يف الباب التاسع × خرب مصباح الرشيعة، عن اإلمام الصادق الرواية اخلامسة:
اليقني بالشّك ال تدع »، حيث جاء: «يف معرفة الصحابة»والعرشين الذي يقع حتت عنوان 

واملكشوف باخلفي، وال حتكم ما مل تره بام تروي، قد عظم اهلل أمر الغيبة وسوء الظن 
د زور وهبتان يف أصحاب بإخوانك )قوله( املؤمنني، فكيف باجلرأة عىل إطالق قول واعتقا

أصحابه طائفًة أكرمهم بأجّل  .. واعلم أّن اهلل تعاىل اختار لنبّيه )من(‘رسول اهلل
لكرامة، وحالهم بحلية التأبيد والنرص واالستقامة؛ لصحبته عىل املحبوب واملكروه، ا

وأنطق لسان نبّيه بفضائلهم ومناقبهم وكراماهتم، واعتقد حمبتهم، واذكر فضلهم، واحذر 
جمالسة أهل البدع؛ فإّّنا تنبت يف القلب كفرًا وضالالً مبينًا، وإن اشتبه عليك فضيلة 

 الغيب، وقل: اللهم إيّن حمبٌّ ملن أحببته ورسولك، ومبغٌض ملن بعضهم فكمْلهم عامل
 .«أبغضته أنت ورسولك، فإنه يكّلف )ومل يكلفك( فوق ذلك

فإّن الرواية ظاهرة يف مدح الصحابة وبيان منزلتهم وُحسن حاهلم وداّلة عىل لزوم 
 مراعاة اليقني يف احلكم عليهم، وعدم غيبتهم وهبتاّنم وما شابه ذلك.

 إال أّن االستناد إىل هذه الرواية هنا مشكل؛ وذلك:
إىل اإلمام جعفر الصادق « مصباح الرشيعة ومفتاح احلقيقة»إّن أصل نسبة كتاب  أّوالً:

غري ثابتة؛ وقد بحثنا حول هذا الكتاب يف مناسبة سابقة، وقلنا بأنه ال سند له إطالقًا، بل 
، وهناك من اعتقد بأّن هذا املجليس قد قال بذلك حتى بعض اإلخبارّيني كالعالمة

، وقيل بأّن أصل الكتاب للبلخي الكتاب ألحد املتصّوفة، حيث ُنقل أنه لشقيق البلخي
لكن املوجود اليوم هو خمترص الكتاب، اخترصه سليامن الصهرشتي تلميذ السيد املرتىض، 
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 .واحتمل بعض آخر أن يكون الكتاب من استنباطات بعض أهل العلم
وقد حاول املحّدث النوري تصحيح الكتاب بحشد شهادات كّلها تقريبًا ترجع 

 .لعصور متأّخرة وال تنفع، دون أن يذكر طريقًا للكتاب
وتفصله عن اإلمام  هـ(664ويظهر أّن أقدم نسبة للكتاب ترجع إىل ابن طاوس )

ومعه فالكتاب ال  الصادق مخسة قرون دون ذكر طريق، فضاًل عن كون الكتاب مشهورًا،
 ُيعلم كونه رواية فضاًل عن تصحيحها.

إّن النسخة املوجودة بني أيدينا لكتاب مصباح الرشيعة ليس فيها حرف )من( يف  ثانيًا:
، لكّن املحدث النوري ينقل عن النسخة التي وصلته «اختار لنبيه أصحابه طائفة»قوله: 

دخال هذا احلرف يكاد يكون أكثر وجود هذا احلرف بني )لنبّيه( و )أصحابه(، وإ
انسجامًا، السيام بقرينة ما جاء يف ذيل الكالم، فإّن الذيل رصيح بأنه عند الشك يف فضيلة 
بعضهم ُادُع اهلل تعاىل، وهذا الدعاء فيه تفويض للعلم اإلهلي من حيث احلّب والبغض، 

ة احتامل إرادة احلديث فلو كانوا مجيعًا صلحاء فلامذا جاء احتامل البغض، وهذا معناه قوّ 
عن بعض أصحاب النبي املوصوفني بأّنم )طائفة(، فال يكون الكالم عامًا شامالً 

 للجميع، بل لعّله يكون ملّوحًا بالطعن، ال داالً عىل التعديل املطلق.
خرب هشام بن سامل ـ وهو صحيح السند عىل املشهور ـ عن أيب عبد الرواية السادسة: 

اثني عرش ألفًا، ثامنية آالف من املدينة، وألفان ’ صحاب رسول اهللكان أ»قال: × اهلل
، وال مرجي، وال حرورّي، وال معتزيل،  من مّكة، وألفان من الطلقاء، ومل ُيري فيهم قدريٌّ
وال صاحب )صحاب( رأي، كانوا يبكون الليل والنهار، ويقولون: اقبض أرواحنا من 
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 .«قبل أن نأكل خبز اخلمري
واية التاّمة السند عىل املشهور ظاهرة واضحة يف وجود عدد هائل من فهذه الر

أصحاب النبّي ممدوٍح تشهد الرواية عىل تدّينه وبكائه يف الليل والنهار، وسالمة مسلكه 
العقائدي، وهي ظاهرة يف احلديث عن هؤالء، ال فقط بلحاظ حال حياة النبي؛ إذ لو ارتّد 

و مل يبق منهم إال القليل النادر، فأّي معنى لوصفهم هؤالء مجيعًا وكفروا أو فسقوا أ
ومدحهم يف عرص اإلمام الصادق ومن قبله؟ وهل يكون ذلك معقوالً دون إبراز تقييٍد 

 زمايّن واضح؟!
إّن هذه الرواية تؤّكد ما فهمناه من اآليات، من أّن الصاحلني حول النبّي مل يكونوا 

، نعم، الرواية ال ُتثبت حال اجلميع، وإّنام الظاهرة جمموعًة صغرية، بل كانوا جياًل كبرياً 
العامة كام قلنا، السيام وأّّنا مل تقل: )كان من أصحاب(، وإّنام ذكرت األصحاب كّلهم، ثم 
وصفتهم بام وصفتهم به. بل قد يقال بداللتها عىل توثيق وتعديل االثني عرش ألفًا كّلهم، 

ُيري فيهم قدري، ثم مدحهم، قد يكون ملّوحًا بالشمول فإّن ذكر هذا الرقم ثم القول بأّنه مل 
 االستيعايب التاّم.

وال يرد عىل هذه الرواية أّن هناك من أصحاب النبي من ال يعّد من مّكة وال املدينة وال 
من الطلقاء، فكيف حذفتهم الرواية؟ وذلك أّنه ال يبعد كون املراد من كانوا يف املدينة وإن 

ملدينة، وحيث إّن عددهم قليل أدرجوا يف أهل املدينة، أو ُيراد هنا مل يكونوا من أهل ا
التحقيب الزمني ال التصنيف املكاين، شبه ما قيل يف تصنيف آيات املكي واملدين باملعيار 
املكاين تارًة والزماين )قبل وبعد اهلجرة( أخرى. بل ال يراد بالرواية حتديد عدد املسلمني 

كان أكرب من ذلك؛ ألّّنا بصدد حتديد عدد األصحاب، وقد  زمن النبي حتى يشكل بأنه
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قلنا سابقًا بأّن الظاهر عرفًا وعقالئيًا أّن األصحاب وصٌف يطلق عىل من الزم فرتة معتّدًا 
هبا، ال مطلق من رأى النبي أو رآه النبي، فيكون املراد وصف حال بعض املسلمني ال 

)األصحاب( هنا باملعنى األصويل، فال يصّح  مطلقهم، وهذا ما يؤّكد فكرة استخدام كلمة
القول بأّن الكلمة صار هلا معنى جديد يف عرص اإلمام الصادق، وهو املعنى احلديثي الذي 

 باتت تنرصف إليه عند اإلطالق؛ إذ هذا غرُي حمرٍز أبدًا يف ذلك العرص.
هاشم عندي، وليس يف سند الرواية مشكلة، إال من ناحية الرتّيث يف أمر إبراهيم بن 

 وإال فهو ثقة عىل املشهور.
، ×، عن عيل×خرب املجاشعي، عن حممد بن جعفر، عن الصادق الرواية السابعة:

وأوصيكم بأصحاب نبّيكم، ال تسّبوهم، وهم الذين مل ُُيدثوا بعده حدثًا ومل ».. أّنه قال: 
ثًا، فإّن رسول اهلل  .«أوىص هبم..’ يأتوا حمدي

 أصحاب النبّي يف أّّنم مل ُُيدثوا بعده، وتويص هبم خريًا.فهذه الرواية متدح 
وقد ُُيتمل يف الرواية احتامٌل، وهي أّّنا تريد أن حترص أصحاب النبي بخصوص 
أولئك الذين مل ُُيدثوا ومل يبّدلوا، ال أّّنا تريد وصف مجيعهم بذلك، ومعه وال أقّل من 

حتتمل الداللة عىل عدم عدالة بعض الرتّدد، تصبح الرواية جمملة من هذه الناحية، 
 الصحابة.

هذا، مضافًا إىل ضعف السند بإمهال املجاشعي إمهاالً شديدًا يف مصادر الرجال 
 .الشيعّية والسنّية

 ‘حديث الثقلني، حيث قال رسول اهللخرب أيب سعيد اخلدري، وهو  الرواية الثامنة:
تي عيبتي التي آوي إليها، وأّن األنصار أال إّن أهل بي».. بعد إيراده الكتاب والعرتة: 

. وروح هذا املقطع من الرواية ورد يف «كريش، فاعفوا عن مسيئهم، وأعينوا حمسنهم
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 .بعض مصادر أهل السنّة أيضاً 
ويف هذا احلديث يوصف األنصار بأّنم بطانة النبّي ومجاعته، ويطلب العفو عن 

 مسيئهم وإعانة حمسنهم، وهذه مكرمة هلم.
ُيتمل ذلك معنيني: أحدمها أن يكون »وقد رشح الرشيف الريض معنى الكرش فقال: 

أراد عليه الصالة والسالم أّنم ماّديت التي أقوى هبا، وأفزع إليها كام تفزع ذوات االجرتار 
إىل أكراشها يف انتزاع جلرة منها، واالعتامد عند فقد املرعى عليها. فأراد عليه الصالة 

نصار رمحة اهلل عليهم يمّدونه بأنفسهم، ويكون معوله يف الّساء والرضاء والسالم أّن األ
عليهم. واملعنى اآلخر أن يكون املراد أّن األنصار أهيل وعيايل وحامتي ومجاعتي، 

 .«والكرش اسم للجامعة
لكّن اخلرب يثبت وجود امليسء واملحسن يف األنصار، غاية األمر العفو عن امليسء وعدم 

، فضاًل عن أّنه ليست فيه أّي إشارة جلميع الصحابة أو للمهاجرين، وأين هذا من معاقبته
 عدالة الصحابة مجيعهم؟!

بل يف النفس يشء من مثل هذه األحاديث التي متّيز الناس، فاألنصار ُيعفى عن 
مسيئهم، أما سائر الناس فيعاقيبون، مع أّن النبي هّدد بإقامة احلّد عىل ابنته الزهراء لو 
رسقت وهو يعرف بأّّنا ال تّسق، إال إذا قيل بأّن العفو هنا يف األمور الشخصيّة، فريتفع 
اإلشكال، أو يقال بأّنه ملا كان الشخص صاحلًا أمكن العفو عنه؛ ملكان صالحه بخالف ما 

 لو كان كثري الفساد واالنحراف.
 هذا، مضافًا إىل ضعف السند بجهالة عطية العويف )أو الكويف(.

ما رواه ابن أيب فتح اإلربيل، عن اإلمام عيل بن احلسني زين العابدين،  واية التاسعة:الر
م عليه نفٌر من أهل العراق، فقالوا يف أيب بكر وعمر وعثامن ريض اهلل عنهم، فلام  أّنه قيدم
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أال ُتربوين، أنتم املهاجرون األّولون الذين ُاخرجوا من »فرغوا من كالمهم قال هلم: 
مواهلم يبتغون فضاًل من اهلل ورضوانًا وينرصون اهلل ورسوله أولئك هم ديارهم وأ
فأنتم الذين توّلوا الدار واإليامن من قبلهم ُيّبون من هاجر »، قالوا: ال، قال: «الصادقون؟

إليهم وال جيدون يف صدورهم حاجًة مما أوتوا ويؤثرون عىل أنفسهم ولو كان هبم 
أنتم قد تربأتم أن تكونوا من أحد هذين الفريقني، وأنا أما »، قالوا: ال، قال: «خصاصة؟

نَا اْغِفْر أشهد أّنكم لستم من الذين قال اهلل فيهم: ﴿ َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن َبْعِدِهْم َيُقولُوَن َربَّ
َعْل يِف ُقُلوبِنَا ِغاًل لِلَّ  ياَمِن َوال جَتْ ْخَوانِنَا الَِّذيَن َسَبُقوَنا بِاأْلِ ﴾، أخرجوا عني، ِذيَن آَمنُواَلنَا َوإِلِ

 .«فعل اهلل بكم
فهذا اخلرب ُيفهم منه ُحسن حال الصحابة، ومنهم الثالثة املذكورون يف الرواية، وقد 

 .جاء هذا اخلرب يف بعض املصادر السنّية أيضاً 
أن جُييب عن هذه الرواية بدعوى أّّنا  هـ(،1019وقد حاول السّيد نور اَّلل التسرتي )

، فهي تدّل عىل أّن املخاطبني فيها مل يكونوا من الفريقني األولني ـ املهاجرين جمملة
واألنصار ـ لكنّها ال تدّل عىل دخول الثالثة يف هذين الفريقني، فالرواية مبهمة، وإهبامها 
خرُي شاهٍد عىل أّّنا واردة مورد التقية، وإال فأبو بكر ليس داخاًل يف اآلية؛ لعدم كونه من 

املهاجرين، كام أّن اآلية الثانية قد نزلت يف األنصار، والثالثة ليسوا من األنصار فقراء 
 .حتامً 

ملن فهم سياق حركة املوقف؛ فإّن اإلمام زين  ولكّن هذه املحاولة غري واضحة،
العابدين يريد أن يصّد النفر العراقيني بام يدّلل عىل ُحسن حال الصحابة الذين هؤالء 
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احلّد من ظاهرة نقد الصحابة واحلديث فيهم، فأتى بآياٍت تدّل عىل ُحسن  منهم، فهو يريد
حال الرعيل األّول، وذكُر هذه اآليات ليس من باب االستدالل املبارش، وإّنام من باب سّد 

العراقيني الذين أتوه يف عداد اآلية × الطريق عىل التعّرض للصحابة، هلذا مل جيعل
يد أن يدعو لظاهرة احرتام اجليل األّول. واحلمل عىل التقّية ُيتاج الثالثة، وهذا معناه أّنه ير

 إىل شواهد، ال أّن أّي رواية ال تنسجم مع عقائدنا ُيفرتض محلها عىل التقّية!
هـ( قد 693يف املصادر الشيعّية، وأغلب الظّن أّن اإلربيل ) لكّن هذا الرواية ال سند َلا

هـ(؛ لتقارب تعابريمها يف هذا املوضوع، مع 652أخذها من حممد بن طلحة الشافعي )
 حديثهام معًا عن أهل البيت.

وأّما يف املصادر السنّية، فهي مروّية عن حممد بن حاطب، وهو صحايبٌّ صغري تويّف عام 
، وتوثيقه مبنيٌّ عىل عدالة الصحابة مجيعًا، واملفروض أّننا ما هـ كام يقول ابن حجر74

 زلنا نبحث يف عدالتهم.
إّن الرواية غري تاّمة السند، وداللتها تتبع ما قلناه يف البحث القرآين، فال  واِلاصل:

نعيد، خاّصة ًوأّّنا ليست بصدد إعطاء غري ُمفاد اآليات، وسياُقها املبارش هو سياق النهي 
 عن التعّرض للصحابة.
نصار املهاجرون واأل»قال:  ‘خرب جرير بن عبد اهلل، عن النبي الرواية العارشة:

بعضهم أولياء بعض يف الدنيا واآلخرة، والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم 
 .«أولياء بعض يف الدنيا واآلخرة

، وقد ذكر اهليثمي أّن بعض وقد ُروي هذا اخلرب يف بعض مصادر أهل السنّة أيضاً 
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 .طرق هذا احلديث رجاهُلا رجال الصحيح
طويس، الذي هو املصدر الشيعّي الرئيس الذي نقل اخلرب، ومن خالل مالحظة أمايل ال

نجد أّن هناك احتادًا يف سند احلديث مع بعض أسانيده عند أهل السنّة، وهو: عاصم بن 
أيب النجود، عن أيب وائل، عن جرير بن عبد اهلل )البجيّل(، وهذا ما يرّجح أّن الطويس أخذ 

ي طريقته يف بعض كتبه املنفتحة عىل احلديث من كتب أهل السنّة ومشاخيهم، كام ه
 روايات الفريقني مثل كتاب األمايل.

وهذه الرواية ال جتعل مطلق الصحابة يف حاٍل واحدة، وإّنام متّيز بني املهاجرين 
واألنصار من جهة، والعتقاء والطلقاء من جهة ثانية، فلو كان كّل الصحابة عدوالً أتقياء 

ز؛ ألّن املؤمنني كّلهم أولياء بعض، كام نّص عىل ذلك القرآن ملا كان هناك وجٌه هلذا التميي
الكريم، السيام وأّّنا مل جتعل الوالية خاّصًة بالدنيا بل شملتها لآلخرة، كام أّن الرواية ال 
تتحّدث عن الوالية بمعنى اإلرث ونحوه حيث كان يقوم بني املهاجرين واألنصار؛ ألّن 

عد نزول آيات اإلرث وأمثاهلا، بقرينة أّن هذه الرواية املفروض أّن هذا احلكم قد طوي ب
ُيفرتض أن تكون صدرت بعد فتح مّكة، األمر الذي يرّجح تأّخرها عن نسخ حكم 
التوارث املذكور، علاًم أّن ذكر قيد اآلخرة يبّعد احتامل إرادة التوارث منها؛ إذ ال معنى 

 للتوارث الفقهي هناك إال برضٍب من التأويل.
لرواية واضحة يف والية املهاجرين واألنصار لبعضهم حتى يف اآلخرة، فهم لكّن ا

يعينون بعضهم هناك وينرصون بعضهم وُيّبون بعضهم.. إىل آخر معاين الوالية حسبام 
، ومل تقّيد ببعض املهاجرين واألنصار، بل عّممت هلم مجيعًا.  تفّس 

ب إىل جرير بن عبد اهلل البجيّل أّنه يرجع يف األغل والذي يظهر من تتّبع سند اِلديث
داره، لكن × ، والتحق بمعاوية وخّرب اإلماُم عيل’الذي أسلم عام وفاة رسول اهلل

ذكر بعض علامء أهل السنّة أّنه مل يلتحق بمعاوية، بل اعتزل علّيًا ومعاوية معًا حتى مات، 
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قد ال يراد  والروايات التي متدحه من جانب عمر بن اخلطاب بأّنه يوسف هذه األّمة
منها سوى اإلشارة إىل مجاله؛ ألّنه ورد أّنه كان مجياًل جدًا. ويف هذه احلال ال نلتزم بثبوت 
وثاقته، إال بعد افرتاض ثبوت عدالة الصحابة، واملفروض أّننا ما زلنا نبحث يف هذا 

 الثبوت.
 .وفيه خالفوقد ذكر اهليثمي أّن السند اآلخر إىل ابن مسعود، فيه عاصم بن هبدلة، 

 ومعه، فالسند مشكٌل يف مصادر الشيعة والسنّة.
وأنا أمنة : ».. ‘در الراوندي، قال: قال رسول اهللخرب نوا الرواية اِلادية عرشة:

ألصحايب، فإذا ُقبضت دنا من أصحايب ما يوعدون، وأصحايب أمنة ألّمتي، فإذا قبض 
دين ظاهرًا عىل األديان كّلها ما دام أصحايب دنا من أّمتي ما يوعدون، وال يزال هذا ال

 .«فيكم من قد رآين
فإّن هذا احلديث جيعل الصحابة أمانًا لألّمة بعد النبّي، وميزُة احلديث أّنه جيعل الدين 

، وهو هبذا يشري ‘باملعنى احلديثي ـ رأى رسول اهللظاهرًا ما كان يف املسلمني صحايّب ـ 
 إىل عظم مكانة الصحابة.

بأّنه أدّل عىل عدم عدالة الصحابة منه عىل عدالتهم؛  يف داللة هذا اِلديث، وقد نوقش
فإّنه يشري إىل أّن األصحاب سيالقون ما يوعدون بعد وفاة النبّي من احلروب والفتن 
والرصاعات واألهواء التي تكون بينهم، كام أقّر بذلك بعض علامء أهل السنّة، حيث كان 

 . أّن هذا احلديث يدحضه الواقع التارخيي. كامالنبي يفّض نزاعاهتم
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ُيضاف إىل ذلك أّنه يمكن القول ـ عىل رأي بعض الناقدين هنا ـ بأّن هذا احلديث 
حمّرف؛ ألّن األصل فيه ما رواه احلاكُم النيسابوري يف مستدركه بسنده إىل جابر، ومكان 

مان ألمتي، فإذا ذهب وأهل بيتي أ»)األصحاب( يف املقطع الشاهد جاء )أهل البيت(: 
وارد يف املصادر الشيعيّة « أهل بيتي». واحلديث بصيغة «أهل بيتي أتى أّمتي ما يوعدون

 .أيضاً 
والذي يظهر يل، برصف النظر عن ضعف سند احلديث ـ بصيغته األوىل، أي أصحايب 

ي، األوىل رواها ـ يف املصادر الشيعّية، أّن احلديث معترب اإلسناد بصيغتيه يف احلديث السنّ 
أبو موسى األشعري، والثانية رواها جابر بن عبد اهلل األنصاري، وكالمها ثقة عند أهل 
السنّة، نعم األشعرّي فيه كالم كثري عند الشيعة، ومع تعّدد الصيغ ال يمكن الوثوق 
 بإحدامها بعينها لالستدالل هبا حتى لو كانت إحدى الصيغتني واردة يف صحيح مسلم.

عىل تقدير البقاء مع الصيغة املستدّل هبا هنا عىل عدالة الصحابة، فال يصّح ما وأّما 
ذكره املناقشون يف داللة احلديث؛ وذلك أّننا قلنا بأّن كلمة األصحاب ظاهرة لغًة وعرفًا 

مني الذين كانوا يف املالزمة، مما يعني أّن املراد من أصحاب النبّي يف احلديث بعُض املسل
، وهذا يعني أّنه من املمكن أن يراد بأّن أصحاب النبي سيواجهون ‘سولعند وفاة الر

بعد وفاته مشاكل مع بعض املسلمني، كام يف بعض ما ظهر عقب وفاة الرسول، فليس من 
الرضوري أن يكون ما يوعدون أمرًا راجعًا إىل سوئهم يف أنفسهم، نعم الرواية ال تدّل عىل 

 يكون مجٌع وافر منهم من الصاحلني لتتحّقق هذه األمور.عدالة الصحابة مجيعًا، فيكفي أن 
ويعّزز ما قلناه أن صدر احلديث هو الكالم عن النجوم مع أهل األرض، فاملقصود هنا 
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جانب اهلداية والداللة يف سياق ربط عملّية التشبيه بالغرض من احلديث، وهذا معناه أّنه 
لصحابة سوف يتيه املسلمون بقدٍر بذهاب النبي سوف يتيه الصحابة بقدٍر، وبذهاب ا

أيضًا، والتيه ال يناقض العدالة. نعم ذيل احلديث يدّل عىل أّنه وكأّن النفر الواحد من 
 الصحابة له فضيلة، وهذه داللة ليست قليلة.

هم »يف مدح األنصار أّنه قال: × اخلرب املروّي عن اإلمام عيل الرواية الثانية عرشة:
 .«، مع غنائهم، بأيدهيم السباط وألسنتهم السالط ُيريب الفلوواهلل ربوا اإلسالم كام

يف مصادر أهل السنّة، لكن ضّعفه  ‘ذا احلديث منسوبًا إىل رسول اهللوقد جاء ه
 .ابن اجلوزي بالوليد بن حممد املوقدي

واحلديث ظاهر يف سالمة مجاعة األنصار وُحسن فعاهلم، لكنّه مرسل ال سند له، وقد 
 ورد فقط يف ّنج البالغة، وال يدّل عىل عدالة مجيع الصحابة مطلقًا، كام هو واضح.

خرب نرص بن مزاحم، يف املراسلة التي وقعت بني عيّل ومعاوية،  الرواية الثالثة عرشة:
ويف املهاجرين خرٌي كثري نعرفه )ُيعرف(، ».. حيث جاء يف كتاب عيّل إليه النصُّ اآليت: 

 .«أعامهلم جزاهم اهلل بأحسن
وهذا اخلرب شاهد عىل أّن يف املهاجرين خريًا كثريًا، لكنّه ال يدّل عىل اعتقاد اإلمام عيّل 
بعدالتهم مجيعًا ـ فإّن اخلري الكثري يصدق مع عدالة أكثرهم ـ فضاًل عن عدالة مجيع 

 الصحابة، وهذا واضح.
شهور(، قال: قلت أليب املخرب منصور بن حازم )الصحيح عىل  الرواية الرابعة عرشة:

: ..فأخربين عن أصحاب رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله صدقوا عىل حمّمد ×عبد اهلل
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أما »، قال: قلت: فام باهلم اختلفوا؟ فقال: «بل صدقوا»صىّل اهلل عليه وآله أم كذبوا؟ قال: 
           فيجيبه تعلم أّن الرجل كان يأيت رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله فيسأله عن املسألة 

فيها باجلواب، ثم جييبه بعد ذلك ما ينسخ ذلك اجلواب، فنسخت األحاديث بعضها 
 .«بعضاً 

فإّن حلن احلديث هو تصديق الصحابة فيام نقلوه عن النبّي، وهو وإن مل يدّل عىل 
ًا به العدالة لكّن إفادته التصديق ليست هيّنة، ولو كانوا يكذبون أو كان الكذب فيهم معتدّ 

 لكان من املناسب التربير به أيضًا.
بأّنه يعني احتامل النسخ، فاحلديث يمكن أن  وقد حاول املجليسُّ األّول تفسري اِلديث

يكون منسوخًا، ال أّنه منسوخ فعاًل دائاًم، وهلذا كان سبب االختالف هو النسخ خاّصة، 
ثالثة كانوا يكذبون عىل »مستشهدًا لذلك بحديث حممد بن عامرة عن الصادق أّنه قال: 

. وكأّنه أراد التوفيق بني احلديثني «رسول اهلل: أبو هريرة، وأنس بن مالك، وامرأة
 .بذلك

فإّن ظاهر إحالة اإلمام سبب االختالف إىل ظاهرة النسخ بعد  إال أّن تفسريه فيه نظر؛
ال يستحّق  إقراره بصدقهم، كاشٌف عن أّن الكذب فيهم منعدٌم أو قليل جدًا بحيث

الذكر، فحمل احلديث عىل إمكان النسخ خاّصًة، فيه جتاهل إلقرار اإلمام بصدقهم 
 الظاهر يف التوصيف الفعيل.

واحلديث الذي يفيد تكذيب الثالثة ضعيُف السند، بعدم ثبوت وثاقة كّل من حممد بن 
، بل وحمّمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاين، وحمّمد بن زكرّيا، وجعفر بن حمّمد بن عامرة

 عامرة نفسه أيضًا عىل التحقيق، فكيف ُيراد جعله قرينة أو شاهدًا هنا؟!
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تفسري هذا احلديث بأّن املراد به جمموع األصحاب من  كام حاول الشيخ آصف حمسني
حيث املجموع يف جمموع كلامهتم، بمعنى أّنه مل يكذب مجيعهم يف مجيع رواياهتم، وأّن 

 .ست كّلها مكذوبةالروايات املختلفة لي
فإّن اإلمام يرّصح بصدقهم، وكذب  إال أّن يف كالمه بعض الغرابة التي تبدو يل،

بعضهم ينايف مثل هذا اجلواب، بل يصبح حرص التربير بالنسخ مع تصديقهم بال معنى 
هنا، فأنت لو كنت ترى كذب بعض الصحابة وكان عدد مروّيات الكذابني معتدًا به، هل 

هذا اجلواب صائٌب؟! واحلمل عىل املجموع بام هو جمموع ال معنى له؛ إذ ال  كنت ترى أنّ 
ُيعقل أّن السائل يتصّور كذب جمموع الصحابة يف جمموع مروّياهتم، نعم لو كان الكذب 
فيهم قلياًل بحيث يكون تأثريه يف ظاهرة اختالف احلديث بسيطًا، أمكن فهم جتاهل اإلمام 

 اسخ واملنسوخ.له وتركيزه عىل قضّية الن
هذه هي الروايات األساسّية الواردة يف مصادر الشيعة اإلمامّية حول فضل الصحابة 

برصف النظر عن الروايات اخلاّصة هبذا الصحايب أو ذاك أو هذه  وعدالتهم عاّمة،
املجموعة الصغرية أو تلك، وهلذا مل ُندرج هنا النصوص الشيعّية الداّلة عىل ُحسن حال 

ّول أو الثاين؛ ألّننا لسنا بصدد البحث الكالمي اخلاّص، وإنام هدفنا التعّرض اخلليفة األ
ي الدراية  لنظرّية عدالة مجيع الصحابة بوصفها قانونًا عامًا يف جمال النقد السندي وعلمي
والرجال، وإن كانت النصوص اجلزئّية ـ خاّصة تلك املتعّلقة برموز اخللفاء والصحابة 

يمكنها أن تربك النصوص اجلزئية املشاهبة التي وردت يف هؤالء وأّمهات املؤمنني ـ 
بالعكس، وكانت من أدّلة عدم عدالة الصحابة عند القائلني بذلك، إال أّن اإلنصاف أّن 
روايات مدح اخللفاء وأمثاهلم قليلٌة جدًا عند الشيعة اإلمامّية مقارنًة بالروايات الذاّمة أو 

 الطاعنة.
د يف مصادر حديثّية شيعّية من والذي الحظناه أّن أ رم كثر ـ وربام كّل ـ هذه الروايات مل يي
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الدرجة األوىل، وأّّنا بأمجعها ضعيفة السند، عدا رواية واحدة عىل املشهور وليس عندنا، 
مل نري فيها بشكل جازم )وإن كان هذا الئحًا منها لإلنصاف، بل ظاهر( سوى ما قلناه يف 

ر الصحابة ال أفرادهم واحدًا واحدًا، وقد الحظنا أّن بعض البحث القرآين من مدح مجهو
املروّيات هو يف األصل مرويٌّ عند غري اإلمامّية وطرقه غري شيعّية، وقد نفذ إىل بعض 
كتب احلديث الشيعّية بأسانيده، يف سياق بعض التصنيف احلديثي املشرتك بني السنّة 

 والشيعة.
ىل املشهور تفيد خصوص تصديق الصحابة يف كام توجد رواية أخرى معتربة السند ع

 نقلهم عن النبّي، وهذا يكفي فيه األعّم األغلب من حيث الصحابة ومن حيث حديثهم.
من هذا، فاإلنصاف أّنه ال توجد يف مصادر احلديث والتاريخ والتفسري والفقه اإلمامّية 

عن أن نجعل هذه  نصوص معتربة أو حتى كثرية داّلة عىل عدالة الصحابة مجيعًا، فضالً 
النصوص يف عرض النصوص الشيعّية الكثرية الداّلة عىل عدم عدالة بعضهم، فام حاوله 
بعض الناقدين املتأّخرين من اإليراد عىل الشيعة اإلمامّية بوجود نصوص تدّل عىل فضل 

 الصحابة عاّمًة يف كتبهم، غرُي صحيح هبذا املعنى.
ند ـ يصلح شاهدًا عىل بطالن بعض التصّورات نعم، خرب هشام بن سامل ـ التاّم الس

الشيعّية املفرطة يف تفسيق أغلب الصحابة وتضليلهم أو تكفريهم، ويمكن اجلمع بينه 
وبني الكثري من الروايات الشيعّية اجلارحة؛ ألّّنا يف الغالب جترح بعض الصحابة، فيقترص 

عىل ُحسن حاهلم. ومثُله خرب عىل املقدار املتيّقن، والباقون يدّل حديث هشام بن سامل 
 منصور بن حازم املعترب سندًا عىل املشهور.

ونكتفي هبذا القدر يف معاجلة النصوص الشيعّية اإلمامّية يف عدالة الصحابة، تاركني 
اإلشارة لبعض النصوص األخرى التي اشتهرت عند أهل السنّة مثل: )أصحايب 

وتاركني أيضًا النصوص اخلاّصة، ومن  كالنجوم( إىل البحث احلديثي عند أهل السنّة،
 أشهرها تلك التي متتدح هذا الصحايب أو ذاك أو هذا اخلليفة أو ذاك.



 

 ـ الروايات السّنية يف عدالة الصحابة 2ـ  2
تعّددت الروايات املعّدلة للصحابة أو التي استدّل هبا عىل عدالة مجيع الصحابة، يف 

تقّلة يف فضل الصحابة، وكثري من كتب احلديث مصادر أهل السنّة، حتى ُاّلفت كتٌب مس
 خّصصت فيها أبوابًا هلذا املجال.

ونحن ذاكرون أهّم هذه الروايات أو أكثرها رواجًا يف هذا املجال، والتي تسّلط الضوء 
عىل هذه القاعدة التعديلّية العاّمة، ال عىل تعديل هذا الصحايب أو ذاك خاّصة، أو هذه 

 :كاآليت املجموعة أو تلك، وهي
خري الناس قرين، ثم الذين يلوّنم، ثم الذين يلوّنم، »النبوّي املشهور:  الرواية األوىل:

وقد «. ثم الذين يلوّنم، ثم يأيت بعد ذلك قوم تسبق شهاداهتم أيامّنم، وأيامّنم شهاداهتم
 .ورد بصيغ متقاربة

     النـاس أّمتـي، ثـمخـري»، ويف أخـرى جـاء: «خري الناس قـرين»ويف روايٍة جاء فقط: 
                                                             

( البّد من االنتباه هنا إىل أّن أّي حديث يراد االستدالل به هنا سينتهي إىل النبّي، ومن ثّم سيكون ) 
ا يعني أّنه البّد من إثبات وثاقة هذا الصحايّب بغري نظرّية عدالة الراوي له أحد الصحابة، وهذ

الصحابة، وإال لزم الدور الواضح، مما يلزمنا بالفراغ عن ثبوت عدالة هذا الصحايب الراوي هنا 
من غري طريق عدالة عموم الصحابة، وهبذا يظهر عدم صّحة ما سلكه مجهور أهل السنّة من عدم 

ة الصحايب الراوي هنا من غري طريق عدالة الصحابة، وكذلك عدم صّحة االعتناء بإثبات عدال
؛ وبحوث يف علم 35ما سلكه الشيخ آصف حمسني، حيث أورد يف كتابيه: )عدالة الصحابة: 

لة للصحابة بإيراٍد عام بأّّنا مروّية عن الصحابة، فال 81الرجال:  (، عىل كّل األحاديث املعدِّ
الة بعض الصحابة غري متوّقف عىل نظرّية عدالة عموم الصحابة، كام حجّية فيها؛ فإّن إثبات عد

 هو واضح.
؛ وصحيح 426، 278ـ  277، 267: 4، و442، 434، 378: 1( انظر: مسند ابن حنبل ) 

، 339: 3؛ وسنن الرتمذي 185: 7؛ وصحيح مسلم 174: 7، و189: 4، و151: 3البخاري 
، 123ـ  122: 10والبيهقي، السنن الكربى ؛ 471، 191: 3؛ واملستدرك 357: 5، و376
 وغريها من الكتب واملصادر. 65ـ  64؛ والبغدادي، الكفاية يف علم الرواية: 160
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 .«الذين يلوّنم
، فإّن داللته تغني؛ إذ ليس وال هيّمنا البحث يف سند هذا احلديث، حيث اّدعي تواتره

ـ مهام فّّسنا معنى  ‘مني يف القرن الذي عاش فيه النبياملراد منه أّن كّل واحد من املسل
م القيامة، وإنام يتحّدث عن الزمان القرن ومّدته الزمنية ـ أفضل من مجيع املسلمني إىل يو

الذي عاش فيه، فعندما نقول نحن اليوم: إن هذا العرص هو عرص اإليامن، أو هو عرص 
الفسق والضالل، فال يعني ذلك أّن مجيع أهل هذا العرص يّتصفون هبذه الصفات، وإّنام 

، فهذه توصيفاٌت يعني أّن احلالة الطاغية عىل هذا العرص هي احلالة اإليامنّية أو غريها
لألزمنة والعصور، وليست أوصافًا لألفراد حتى ُيستدّل هبا عىل عدالة مجيع الصحابة. إّن 
هذا بالضبط مثل الروايات الداّلة عىل تدهور احلال يف آخر الزمان، فهل يستدّل هبا عىل 

 عدم عدالة أهل آخر الزمان كّلهم؟!
فهمناها بمعنى املائة عام أو أقّل أو أكثر أضف إىل ذلك، أّن كلمة )القرن( مرّددة، فلو 

قلياًل، وحسبناها من زمن وفاة النبّي أو هجرة النبي أو بعثة النبي فهذا معناه أّن القرن 
سينتهي يف عرص التابعني وسيدخل التابعون أيضًا، فكيف تّم التمييز يف التعديل بني 

 يف مورد الصحابة أيضًا.الصحابة والتابعني؟! فإن قبل اخلروج التخصييص فلُيقبل 
أضف إىل ذلك أيضًا، أّن إطالق كالم النبّي معناه شمول احلديث ما ال يمكن تعّقل 
شموله، فإّن الرواية جعلت العرص الرابع هو عرص االنحراف، وهذا معناه أّننا لو فهمنا 
ي، القرن بمعنى مخسني سنة فقط ستكون ّناية املرحلة املفّضلة يف القرن الثاين اهلجر

وستكون يف القرن الثالث اهلجري، بل الرابع، عىل تفاسري أخرى للقرن، فهل يريد 
املستدّل هنا أن ُيثبت خريّية أهل القرون اهلجرّية الثالثة األوىل وعدالتهم وُحسن حاهلم 
مجيعًا؟! وكيف يمكن يف ضوء هذا احلديث هبذا التفسري له، تفسري عرشات النصوص 

                                                             
 .20: 10( جممع الزوائد ) 
 .121( تواتره مشهور بينهم، فانظر ـ عىل سبيل املثال ـ: عرت، منهج النقد يف علوم احلديث: ) 



 

 اد احلال عقب وفاة النبي أو عقب عرص الصحابة عىل األقّل؟!األخرى الداّلة عىل فس
 من هنا، ال داللة يف هذا احلديث عىل مفهوم العدالة املطروح هنا إطالقًا.

)إّن( قوله صىل اهلل عليه وسّلم: خري ».. ومن املناسب هنا نقل ما قاله ابن عبد الرب: 
الفاضل واملفضول، وقد مجع قرنه  الناس قرين ليس عىل عمومه؛ بدليل ما جيمع القرن من

مع السابقني من املهاجرين واألنصار مجاعًة من املنافقني املظهرين لإليامن وأهل الكبائر 
 .«الذين أقام عليهم أو عىل بعضهم احلدود

، فإّن هذه نعم، ال يقال بأّن هذا احلديث شامل للكّفار يف عرص النبّي، كام قيل بالفعل
 واضحة، ينرصف عنها النّص.مقّيدات لبّية 

ال تسّبوا أصحايب، فإّن »النبوّي اآلخر املعروف، عن أيب سعيد اخلدري:  الرواية الثانية:
. وقريب من مفهومه ما «أحدكم لو أنفق مثل ُاُحد ذهبًا ما بلغ ُمد  أحدهم وال نصيفه

ىل اهلل عليه وسّلم، ال تسّبوا أصحاب حمّمد ص»ُينقل عن عبد اهلل بن عمر أّنه كان يقول: 
. ويف خرب أنس بن مالك عن النبّي «فلمقام أحدهم ساعة، خري من عمل أحدكم عمره

 .«إذا أراد اهلل عز وجل برجل من أمتي خريًا ألقى ُحّب أصحايب يف قلبه»أّنه قال: 
 ، وال نبحثوقد وقع هذا احلديث موقع االهتامم من القائلني بنظرّية عدالة الصحابة

                                                             
 .171: 4؛ وانظر: القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن 250: 20( ابن عبد الرب، التمهيد ) 
 .233ـ  232: 2( يثريب، سريي در آيات واليت وامامت ) 
؛ 188: 7؛ وصحيح مسلم 195: 4؛ وصحيح البخاري 63، 54، 11: 3( مسند ابن حنبل ) 

ي، ؛ والنسائ358ـ  357: 5؛ وسنن الرتمذي 404: 2؛ وسنن أيب داود 57: 1وسنن ابن ماجة 
 .65؛ والبغدادي، الكفاية: 62فضائل الصحابة: 

: 2؛ وانظر ما يشبهه يف سنن أيب داود 470؛ وابن أيب عاصم، السنّة: 57: 1( سنن ابن ماجة ) 
 .112ـ  111: 2؛ والبخاري، التاريخ الكبري 402

ات يف . واملرويّ 532: 11؛ وكنز العامل 64: 1؛ واجلامع الصغري 41: 2( ذكر أخبار إصبهان ) 
 حمّبة الصحابة متعّددة.

؛ والبغدادي، الكفاية يف علم 295( انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: ابن الصالح، علوم احلديث: ) 
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يف سند هذا احلديث بعد تصحيح علامء اجلرح والتعديل واحلديث من أهل السنّة له 
واشتهاره بينهم، ولكن لنا وقفة داللّية مع هذا احلديث، وذلك أننا تارًة نفّّس الصحايب 

 بأّنه كّل من رأى النبي، وأخرى بالتفسري األصويل، وهو املالزمة له:
وره، إذ سنرى أّن هذا احلديث متناقض ال ُيعقل صدفإذا أخذنا بالتفسري األّول، ف أ ـ

يتكّلم هبذا احلديث؟ أليس مع من يراه؟ إذًا فهؤالء من  ‘مع من كان رسول اهلل
األصحاب، فكيف يقول هلم بأّنكم مهام فعلتم لن تبلغوا مكانة أصحايب أبدًا، واملفروض 

 أّن املخاطبني أصحاُبه، فكيف يعقل تصّور ذلك؟!
خياطب أشخاصًا ليسوا  ‘التفسري األصويل، فمن املمكن أنهنا وإذا أخذ ب ـ

مالزمني له، كبعض املسلمني من أهل البادية أو املناطق البعيدة الذين جاؤوا إىل املدينة 
لزيارة النبي، وهنا ُيعقل خماطبتهم، إال أّن اخلطاب هنا غري موّجه لألّمة اإلسالمّية عرب 

لظاهرة؛ وهنا من املحتمل أّن املخاطبني جمموعٌة ال القرون، بل هلؤالء بحسب صيغته ا
ترقى إىل مستوى املهاجرين واألنصار، والنبّي يعرف حاهلم، وإال فلامذا ال يكونون مثل 
الصحابة؟ إذ ما املانع أن يستقّروا يف املدينة ويالزموا النبي فيصدق عليهم عنوان الصحبة 

 أمر بلوغهم منزلة الصحابة بعيدًا جدًا؟! فيكونون من الصحابة؟! فعىل ماذا جيعل النبي
الظاهر أّنه إما هناك خصوصّية يف املخاطبني، أو أّن املراد بالصحابة جمموعة خاّصة من 

 أصحابه ال مطلقًا، وإال فاحلديث مثار تساؤل عندي.
ـ خياطمب فيه النبيُّ خالد بن  بل هذا احلديث جاء يف بعض املصادر ـ عىل ما قيل

ا ُتاصم مع عبد الرمحن بن عوف، مع أّن ابن الوليد معدوٌد من الصحابة حتى الوليد ملّ 
 باملعنى األصويّل؛ ألّنه صحب النبي مّدًة من الزمن.

بالنهي عن  ‘أّنني مل أفهم ملاذا خّص أصحابه وهبذا نتوّقف يف هذا احلديث؛ علامً 
                                                                                                                                                           

 و.. 643: 3؛ واإلجيي، املواقف 65الرواية: 
 .49( انظر: حسن بن فرحان املالكي، الصحبة والصحابة: ) 



 

ييش بأّن هذا احلديث قد سّبهم؟ وهل كانت هذه القضّية مطروحة آنذاك أو أّن هذا األمر 
ُوضع يف القرون الالحقة عىل خلفّية تنازع املسلمني حول الصحابة ونزاهتهم والسلوك 

 األخالقي جتاههم؟
ربام يكون ذلك ألّن هناك مجاعة كانت تسّب أصحاب النبي، فورد النهي عن سّب 

هرة سّب األصحاب، وهذا االحتامل ضئيل جدًا عىل املستوى التارخيي، فلم نسمع بظا
الصحابة يف العرص النبوي، إال من قبل الكافرين، وهو سّب خارج إطار الصحابة، بل 

 يشمل املسلمني والرسول أيضًا، وظاهر احلديث أّن النبي ينهى املسلمني عن ذلك.
وربام يكون ذلك حلصول ُتاصم أو حالة فردّية ما، فوقع فيها سّب، وهنا ال أدري ملاذا 

السّب مطلقًا بعد كونه حرامًا يف حّق كّل مسلم؛ ألنه من االعتداء عىل  مل ينهي النبيُّ عن
املسلم؟ وملاذا التفت النبّي خلصوصّية الصحبة ومل يبنّي احلكم الرشعّي العام مع عدم 

 وجود خصوصّية يف احلالة الفردّية هذه لصحبةم هذا الصحايب الذي وقع سّبه؟
يث من موضوعات الفرتة الالحقة التي ظهر من هنا قد يطرح احتامل يف أّن هذا احلد

 فيها سّب الصحابة.
. «أصحايب كالنجوم بأهّيم اقتديتم اهتديتم»النبوّي املعروف أيضًا:  الرواية الثالثة:

 .وقد جاء بصيغة أخرى يف مصادر الشيعة والسنّة
خذ اهتدى، إنام مثل أصحايب فيكم كمثل النجوم، فبأهّيا أ»..  وهو بالصيغة الشيعّية:

 .«وبأّي أقاويل أصحايب أخذتم اهتديتم، واختالف أصحايب لكم رمحة
                                                             

 .132: 1؛ وكشف اخلفاء 230ـ  229: 2ار ؛ وُتريج اآلث155: 10( انظر: حتفة األحوذي ) 
( يرّصح الشيخ جعفر السبحاين بأّن الدليل الوحيد ألهل السنّة عىل عدالة مجيع الصحابة من ) 

احلديث الرشيف، هو هذا احلديث، عىل ما جاء يف كتابه )اإلهلّيات عىل هدى الكتاب والسنّة 
ديث الوحيد، كام سيظهر لك يف هذا (، لكّن كالمه غري دقيق؛ فليس هو احل440: 4والعقل 
 البحث.

ـ  156، مع إضافة أّن أصحابه هم أهل بيته؛ ومثله معاين األخبار: 31( انظر: بصائر الدرجات: ) 
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ويف رواية عن اإلمام الرضا جاء أّنه صّحح هذا احلديث، لكنّه حرصه بأولئك الذين مل 
 .يغرّيوا ومل يبّدلوا بعد النبي

تم بقوله مثل أصحايب مثل النجوم هيتدي به، فأهّيم أخذ»، فهي: أّما الصيغة السنّية
 .«اهتديتم

 .«مثل أصحايب مثل النجوم من اقتدى بيشء منها اهتدى»وورد بصيغة: 
 .«مثل أصحايب يف ُأمتي مثل النجوم، بأهّيم اقتديتم اهتديتم»وبصيغة: 
 .«أصحايب بمنزلة النجوم يف السامء بأهّيم اقتديتم اهتديتم»وبصيغة: 
 .«ى بيشء منها اهتدىأصحايب كالنجوم، من اقتد»وبصيغة: 
 .«أصحايب كالنجوم، فأهّيم أخذتم بقوله اهتديتم»وبصيغة: 

وقد أخذ هذا احلديث أمهيًة متمّيزة، حتى أّنه قد استدّل به يف الفقه يف بعض األحيان، 
 .بل اعُترب من أدّلة حجّية سنّة الصحايب وليس عدالته فقط

 ث سندًا ومتنًا؛ وذلك:لكن يمكن مناقشة االستدالل هبذا اِلدي
فقد ضّعف هذا اخلربي عدٌد ال بأس به من علامء السنّة، فضاًل  أّوالً: أما النقد السندي،
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يف  عن الشيعة بغري صيغته الشيعّية املتقّدمة، وقد أفاض صاحب عبقات األنوار
ي، استعراض مواقف املضّعفني كابن حنبل، واملزين، والبزار، وابن القطان، والدارقطن

وابن حزم، والبيهقي، وابن عبد الرّب، وابن عساكر، وابن اجلوزي، وابن دحية، وأيب حيان 
األندليس، والذهبي، وابن مكتوم، وابن قيم اجلوزية، وزين الدين العراقي، وابن حجر 

 العسقالين، وكثريون آخرون.
يف حديث  رسالة»وأفرد امليالين رسالًة خاّصة ذكر فيها عني هذا الكالم، وساّمها 

 «.أصحايب كالنجوم
وقد حتّدثت املصادر السنّية عن ضعف هذا احلديث، بأمثال محزة النصيبي )اجلزري(، 
ومحيد بن زيد، وعبد الرحيم بن زيد العمي، وجعفر بن عبد الواحد اهلاشمي، واحلرث 

 .. وقيل بأّن سنده مرفوع)احلارث( بن غصني، وسالم املدائني
د إىل هذا احلّد ال يصّح جعله دلياًل بمستوى تأسيس نظرّيات وحديٌث ضعيف السن

 .كربى، مثل عدالة الصحابة وحجّية سنّة الصحايب، وما شابه ذلك
                                                             

 .167ـ  123: 3( انظر: خالصة عبقات األنوار ) 
؛ والزيلعي، 91ـ  90: 2فضله ؛ وجامع بيان العلم و156ـ  155: 10( انظر: حتفة األحوذي ) 

؛ وأضواء 512ـ  511: 5؛ وتفسري البحر املحيط 232ـ  229: 2ُتريج األحاديث واآلثار 
 .810: 6، و650، 642: 5؛ وابن حزم، اإلحكام 331ـ  330: 7البيان 

 .220ـ  219: 2( انظر: يثريب، سريى در آيات واليت وامامت ) 
لكي يدرؤا التهم »كتابه )شيخ املضرية أبو هريرة( فيقول ما نّصه: ( ينقل حممود أبورّية يف هامش ) 

عن بعض الصحابة الذين فتنتهم الدنيا، أوردوا حديثًا يقول: أصحايب كالنجوم بأهّيم اقتديتم 
اهتديتم. وهذا احلديث ال أصل له، وهلذا احلديث قّصة جرت بيني وبني الناصبي حمّب الدين 

تايب: األضواء، واّطلع فيه عىل فصل عدالة الصحابة، قابلني غاضبًا، اخلطيب، فإّنه عندما ظهر ك
وقال: كيف تذكر ذلك بعد أن قال فيهم النبّي صىل اهلل عليه وآله: أصحايب كالنجوم ـ 
احلديث؟! فقلت له: إّنك قد أوردت هذا احلديث يف تعليقاتك عىل كتاب )املنتقى( للذهبي ص 

يه، ومن كبار الطاعنني ابن تيمّية، فاشتّد غضبه، وقال: يف أّي ، عىل أّنه صحيح، وقد طعنوا ف71
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 ثانيًا: وأما النقد املتني، فتوجد عّدة مالحظات هنا، أبرزها:
إّن هذا احلديث يصّحح للملحدين أن يعيبوا عىل النبّي؛ وذلك أّن  املالحظة األوىل:

معنى إمكان االقتداء بأّي واحٍد منهم جواز قتلهم مجيعًا؛ ألّّنم قتلوا بعضهم بعضًا، فجاز 
 .قتل كّل واحد اقتداًء بصاحبه

ما ذكره أبو حيان األندليس وغريه، من أّن هذا احلديث يستبطن إباحة  املالحظة الثانية:
ت هداية، وهذا أمٌر غري ؛ إذ يعني أّن كّل هذه االختالفات كان‘االختالف بعد النبّي 

 .، علاًم أّنه يلزم صريورة الباغي مهتدياً معقول، فالنبّي ال يبيح هذا االختالف قطعاً 
ما ذكره السّيد حممد بن عقيل العلوي، من أنه البّد من حرص هذا  املالحظة الثالثة:

مطلق  احلديث بخصوص العلامء الراوين املتحّملني عن رسول اهلل من الصحابة، ال
اّتباعهم يف اجتهاداهتم وأخطائهم، إذ ال جيوز أن يتعّبدنا النبّي باالقتداء باملخطئ ويقول 

 .عنه بأّنه هداية، وكذلك أن يتعّبدنا باالقتداء باجلاهلني
ما ذكره غرُي واحٍد، من أّن الزم هذا احلديث أن يعّبدنا الشارع  املالحظة الرابعة:

سرية اخللفاء والصحابة يف نفسها، فهل يكون احلكم باملتناقضني؛ لوضوح تناقض 
الواقعي هو جمموع هذه السنن املتناقضة، كتناقض سنّة عيل مع سنّة الشيخني؟! ولذا 
                                                                                                                                                           
موضٍع هذا الطعن؟ فقلت له: يف نفس كتابك )املنتقى(! فكاد يتمّيز من الغيظ، وقال: يف أّية 

، وفيها يقول ابن تيمّية: وحديث أصحايب كالنجوم ضّعفه 551صفحة؟ قلت له: يف صفحة 
د يقرأ هذا الكالم الذي أثبته هو بنفسه يف كتاٍب حّققه ونرشه أئّمة احلديث فال حّجة فيه. وما كا

بني الناس حتى هبت واصفّر وجهه، وقد قلت له قبل أن أغادر جملسه: إّن كتاب املنتقى هذا 
، 200)شيخ املضرية أبو هريرة: « سيسجّل عليك هذا اجلهل وهذه الوصمة إىل يوم القيامة

 (.1اهلامش رقم: 
 .87ـ  86: 1؛ والدعائم 125ـ  122ن األزدي، اإليضاح: ( الفضل بن شاذا) 
 .181؛ وحممد بن عقيل، النصائح الكافية: 511: 5( تفسري البحر املحيط ) 
 .95ـ  94؛ والتعّجب: 521( انظر: اإليضاح: ) 
 .182( النصائح الكافية ملن يتوىّل معاوية: ) 



 

، ولو كان بأّي واحٍد رفض التقّيد هبام يف حادثة الشورى املعروفة بعد وفاة اخلليفة الثاين
عضاي، فيكون االقتداء بمعاوية هدى منهم هدى، لكان ضاللة؛ ألّّنم خّطؤوا بعضهم ب

 .وضاللة معاً 
بأّن االهتداء معناه األخذ بالوظائف  لكّن اإلصفهاين أجاب عن هذه املالحظة،

الرشعّية، سواء كانت ظاهرّيًة أم واقعية، فالظاهرّية هداية أيضًا ولو مل تطابق الواقع، بل 
 .كانت ضالالً وخطأ واقعاً 

فنحن اليوم نقول بأّن تقليد أّي فقيه ومرجع ـ  اين ال بأس به؛وجواب املحّقق اإلصفه
بناًء عىل عدم القول بوجوب تقليد األعلم ـ صحيٌح ومربء للذّمة، ونحن متعب دون بتقليدم 
واحٍد منهم مع اختالفهم يف األحكام الرشعّية، فكام مل يكن هذا األمر تعّبدًا باملتناقضني، 

احٍد من الصحابة، فاحلديث ال يرشعن التعّبد باملتناقضني، كذلك احلال يف األخذ بأّي و
يقف حائاًل أمام كالم اإلصفهاين الغروي؛ لظهوره يف « هداية»نعم، التوصيف الذي فيه 

اإليصال أو اإلرشاد إىل الواقع احلّق، ال يف احلكم الظاهري، إال أن يراد اهلداية السلوكيّة 
 العملّية فقط.

ن خُياطب النبيُّ هبذا احلديث؟ فإن خاطب أصحابه ـ كام هو مي  املالحظة اخلامسة:
واضح ـ مل يكن له معنى لإلنسان الفصيح، وإن خاطب غريهم فهو خالف الظاهر؛ لتبادر 

 .اخلطاب الشفاهي
                                                             

لعالمة احليل، هتذيب الوصول إىل علم ؛ وا811ـ  810: 6، و642: 5( ابن حزم، اإلحكام ) 
؛ واألصول العامة للفقه 25ـ  24؛ واحلكيم، السنّة يف الرشيعة اإلسالمّية: 295االصول: 
 4؛ والصوارم املهرقة: 247ـ  246: 1؛ وانظر: جعفر مرتىض، زواج املتعة 133ـ  132املقارن: 

 .79ـ  78: 2االستغاثة  ؛ والكويف،28: 20؛ وابن أيب احلديد، رشح ّنج البالغة 5ـ 
 .146: 3، و21: 2؛ وانظر: الرصاط املستقيم 523( ابن طاوس، الطرائف: ) 
 .408( انظر: الفصول الغروّية: ) 
 .78: 2؛ والكويف، االستغاثة 4( انظر: الصوارم املهرقة: ) 
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ولعّله هلذا اإلشكال رّجح اآللويس أن يراد خواّص الصحابة كي يصّح اخلطاب، ال 
، لكن ترجيحه يؤّدي إىل إبطال يكون اخلطاب لنامطلق الصحابة، مع جتويزه الكّل و

 االستدالل باحلديث هنا.
يمكن التخّلص منه باألخذ باملعنى األصويل لكلمة  لكّن أساس هذه املالحظة

، والذي هو املعنى العريف، ويكون املخاطيب هو قوٌم من املسلمني مل يكونوا «أصحايب»
 .‘مالزمني للنبّي 

ذكره ابن حزم، من أّن النبي  ال يقول الباطل، وهذا التشبيه ما  املالحظة السادسة:
الوارد يف احلديث غري صحيح؛ وذلك أّن النجوم ال هُيتدى هبا كّلها، فكيف يشّبه النبيُّ 
أصحابيه بالنجوم يف أنه بأّي واحٍد كان االقتداء تكون اهلداية؟! مع أّن بعض النجوم ال 

. بل لو كان هذا صحيحًا لقال تعاىل: بعضها ضالالً هتدي إىل يشء، بل قد يكون اّتباع 
 .وبالنجوم هم هيتدون، ومل ُيفرد الكلمة، فالتشبيه غري صحيح

إال أّنني أعتقد بأّن هذه املالحظة قد تكون متكّلفة بعض اليشء؛ إذ املراد من التعبري أّنه 
داية للمسافرين، كذلك حيث إّن النجوم ـ كعنوان عام مهمل، ال كّل نجٍم نجم ـ تعترب ه

جعل الصحابة هداًة للناس، فهذا كقولك ـ من باب التشبيه؛ لتقريب الفكرة، ال غري ـ: إّن 
سّيارايت األربع جّيدة كسائر السيارات يف املدينة، أهّيا استخدمت أوصلك ملقصودك، رغم 

 أّن بعض السيارات قد يكون خربًا.
ىض، من أّن هذا احلديث الزمه القول بعصمة ما ذكره الرشيف املرت املالحظة السابعة:

 .كّل الصحابة، وهذا باطٌل باالتفاق
ولعّله لبعض اإلشكاالت املتنية السابقة، حاول بعض علامء أهل السنّة تقديم تفسري 
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من هنا ذكر بعضهم أّنه ليس املراد منه الفتوى،  للحديث خُيرجه عن هذه اإلشكالّيات،
فكّل ما حّدث به الصحابة فهو صحيح وهدى؛ وهذا ما يكشف وإّنام النقل والتحديث، 
 .عن وثاقتهم وعدالتهم

ألنه جعل العربة باالقتداء ال باألخذ  ولكّن هذا التأويل خالف ُاهر اِلديث؛
والسامع والتصديق، واالقتداء ظاهٌر يف االّتباع، والفقيُه اليوم ال يقول العرف: هو يقتدي 

 ل: إّنه يأخذ منهم احلديث.بالرواة العدول، بل يقا
أّن املراد هبذا احلديث وأمثاله هو السرية اجلارية بني الصحابة، ال كّل  كام ذكر الغزايل
، وكأّنه يريد جعل هذا احلديث ، وإال فام العمل يف حال اختالفهام؟صحايبٍّ عىل حدة

احلديث يف مباحث حجّية  داعاًم لنظرّية السرية املترّشعية؛ وربام من هنا وجدنا حضور هذا
 إمجاع الصحابة يف أصول الفقه السنّي.

 وهبذا يظهر أّن هذا اِلديث ال يصّح سندًا وال متنًا.
وأّما الرواية الشيعّية عن اإلمام الرضا والتي صّححته، غاية األمر أّنا فّّسته بمعنى 

بن ُييى أضيق من معناه اللغوي والعريف، فهي ضعيفة السند أيضًا بإمهال حممد 
، علاًم أّن متنه أيضًا غرُي واضح؛ ألنه يفّّس احلديث النبوي بخصوص الصاحلني الصويل

من الصحابة حتى مماهتم، وهذا املعنى أخّص من املعنى العريف واللغوي، فكيف ُيطلق 
هذا الكالم بال توضيح بحيث سُيفهم منه معنى ال يريده النبّي، بل هناك حمذوٌر ’ النبي
ته. إّننا نعتقد أّنه ال يصّح للنبّي أن يطلق كالمًا دون بياٍن يف مثل هذه احلال، لذلك يف إراد

نرّجح أّن هذا احلديث غري صادر هبذه الطريقة، وهبذا ـ مع ضعفه السندي واملتني ـ ال 
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 يمكن االستدالل به عىل موضوع بحثنا هنا.
اهلل اهلل يف : »‘ل رسول اهللمغفل املزين، قال: قاخرب عبد اهلل بن  الرواية الرابعة:

أصحايب، )اهلل اهلل يف أصحايب(، ال تتخذوهم غرضًا بعدي، فمن أحّبهم فبحّبي أحبهم، 
ومن أبغضهم فببغيض أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاين، ومن آذاين فقد آذى اهلل تبارك 

 .«وتعاىل، ومن آذى اهلل فيوشك أن يأخذه
، وقد وصفه ة الصحابة يف بعض الكلامتوقد اسُتدّل هبذا احلديث عىل عدال

 .الرتمذي بأّنه حسن غريب
وهذا احلديث يدّل عىل حّب الصحابة وعدم بغضهم وعدم أذيتهم وجتنّب اإليقاع هبم 

 واحلديث بالسوء عنهم، وهذا يدّل عىل مكانتهم الرفيعة.
 وقد يورد عىل هذا ِلديث:

؛ ألّنه ‘ُيعقل صدور هذا احلديث من النبي بام ُاورد عىل ما سبقه، يف أّنه ال أّوالً:
 «.ال تتخذوهم غرضًا بعدي»خياطب فيه أصحابه، السّيام وأّنه يقول: 

عىل تقدير األخذ بالتعريف األصويل للصحبة كام بّينا  لكّن هذا اإليراد غري واضح هنا
 سابقًا.

وهذا معناه أّنه  إّن الصحابة أبغض بعضهم بعضًا، فمعاوية أبغض علّيًا وهكذا،ثانيًا: 
البد أن يكون حمّل البغض اإلهلي، فكيف تكون حمّبة هذا الصحايب مثاًل حّبًا هلل ولرسوله 
مع أّنه آذى اهلل وهكذا.. إال أن يقال: إّّنم ما أبغضوا بعضهم، وإنام قاتلوا بعضهم حّبًا 

 لبعضهم وألجل اإلسالم!
ال يصّح األخذ به، بل هو يشبه إّنه يشمل املنافقني والفاسقني وغريهم، فثالثًا: 
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 .املوضوعات
تارًة ترجع لدخول املنافقني، وسوف يأيت احلديث عن هذا  لكّن هذه اإلشكالية

املوضوع، وأخرى لدخول الفاسقني، وهذا نحٌو من افرتاض وجود الفاسقني يف 
تنازع مع الصحابة بوصفه أمرًا مسّلاًم يصلح لالحتجاج به، واملفروض أّنه حمّل البحث وال

القائلني بعدالة مجيع الصحابة، فكيف نورد عليهم أّن احلديث يشمل الفاسقني من 
 الصحابة؟! فاملناقشة غري وجيهة منهجّيًا.

 .هذا، ولعّل اخلرب ضعيف بجهالة عبد اهلل بن عبد الرمحن الواقع يف سنده
ل: أبرصت ، فقا‘عباس، قال: جاء أعرايب إىل النبيخرب ابن  الرواية اخلامسة:
قم »قال: نعم، قال: « تشهد أن ال إله إال اهلل وأّن حممدًا رسول اهلل؟»اهلاللي الليلة، فقال: 

 .«يا بالل، فأذن يف الناس أن يصوموا غداً 
فقد استدّل هبذا احلديث عىل عدالة كّل صحايب أسلم، واألعرايب عادًة ال يالزم النبّي، 

 .جهول غري املعروففيدّل عىل عدالة كّل صحايب حتى امل
، كام وبرصف النظر عن سند هذا احلديث الذي اعترب ضعيفًا يف بعض الكلامت

وبرصف النظر عن معارضته للمعروف فقهّيًا من لزوم شهادة اثنني يف إثبات اهلالل، لو 
قلنا بأّن النبي مل تكن عنده شهادة من شخص آخر من قبل.. ال يدّل عىل يشء، إذ غايته 

ة اإلسالم يف الشاهد، فيكون معارضًا ملا دّل عىل اشرتاط العدالة يف الشاهد عىل رؤية كفاي
اهلالل، وأما القول بأنه دليل عىل عدالة كّل صحايب، فهذا يستبطن افرتاض مقّدمات 
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مطوّية، إذ مل يرّصح بذلك يف النّص إطالقًا، وكام هو أمر حمتمل، كذلك ما ذكرناه يكون 
ال موجب لرتجيح تأويٍل عىل آخر، بل ُيتمل أّن النبّي بعد أن علم بإسالمه حمتماًل أيضًا، ف

رأى عليه عالمات الصالح وُحسن اخللق، فأجرى قاعدة أصالة العدالة أو كاشفّية حسن 
 الظاهر عن العدالة.

وإذا قيل بأّنه يبعد االكتفاء بخرب غري العادل أمكن القول للخصم بُبعد االلتزام بعدالة 
صحابة حتى لألعراب الذين وصفهم القرآن بأّّنم أسلموا ومل يؤمنوا، فكيف مل كّل ال

 يتثّبت النبي ـ عىل األقّل ـ من أمر هذا األعرايب؟!
إّن غاية ما يف األمر هو فعل نبوي غري واضح يف الكشف عن منطلقاته، فال  واخلالصة:

 ُيستند اليه هنا يف أمٍر من هذا النوع.
إّن اهلل اختارين : »‘أنس بن مالك، قال: قال رسول اهلل خرب الرواية السادسة:

واختار أصحايب، فجعلهم أصهاري، وجعلهم أنصاري، وأّنه سيجيء يف آخر الزمان قوٌم 
ينتقصوّنم، أال فال تناكحوهم، أال فال تنكحوا إليهم، أال فال تصّلوا معهم، أال فال تصّلوا 

 .ا رواية أخرى؛ وقريب منه«عليهم، عليهم حّلت اللعنة
فهذا احلديث يضع الصحابة يف موضع االختيار اإلهلي، وهذه منزلة عظيمة، ويمنع 

 انتقاصهم األمر الذي يكشف عن عدالتهم.
، فإّن الصحابة انتقص بعضهم من بعض، وهذا الزمه تركهم لكن اخلرب غري واضح

فكيف ينسجم ذلك والقطيعة معهم، بموجب التوجيه الديني املوجود يف هذا احلديث، 
 مع غاية احلديث وهدفه؟ واختصاُص ذلك بقوم يف آخر الزمان غرُي واضح أبدًا.

ويف السند برش احلنفي، ومل أعرفه، والظاهر أّنه برش الذي ترمجه املزي، وقال بأّنه غري 
 .منسوب، ومل يذكر فيه شيئًا عند العلامء
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إّن اهلل : »‘ي، قال: قال رسول اهلل األنصارخرب جابر بن عبد اهلل الرواية السابعة:
اختار أصحايب عىل العاملني )عىل الثقلني( سوى النبّيني واملرسلني، واختار يل من أصحايب 
أربعًة: أبا بكر وعمر وعثامن وعلّيًا رمحهم اهلل، فجعلهم )خري( أصحايب، )وقال:( ويف 

أربعة قرون: القرن األّول  أصحايب كّلهم خري، واختار أّمتي عىل األمم، واختار من أّمتي
 .«والثاين والثالث والرابع

فإّن اخلرب يدّل عىل كون أصحاب النبّي أفضل من مجيع البرش، عدا النبّيني واملرسلني، 
 وهذا دليل قوّي عىل التعديل.

رواه البزاز، ورجاله ثقات، ويف »فقد قال اهليثمي:  وقد ُيناقش يف سند هذا اِلديث،
. كام ورد الطعن يف عبد اهلل بن صالح وعّد من املجروحني، وأّنه منكر «بعضهم خالف
 .. ونقل عن النسائي أّن هذا احلديث موضوعاحلديث جداً 

فإّن احلديث يقّدم أّمة الرسول عىل سائر األمم، ثم يقّدم القرون  أّما عىل مستوى املتن،
قديم يوجب تعديل األّمة كّلها أو األربعة عىل سائر القرون، ومل يقل أحد بأّن هذا الت

تعديل أبناء القرون األربعة كّلهم، وهذا يعني أّن تقديم أصحابه يراد به هذا النوع من 
التوصيف، نعم التعبري بالكلّية التي تنسب اخلري ألصحابه يوحي بالشمولّية رغم احتامله 

ييش بأّن املوضوع قد يوجب ما قلنا أيضًا. كام أّن هذا الرتتيب الذي ذكر للخلفاء األربعة 
الريب، فكأّنه رّتبهم عىل ما وقعت عليه األمور فيام بعد. بل ترمّحه عىل اخللفاء األربعة 
وهم أحياء يوجب الريب، إال إذا قيل بأّن هذا التعبري من الراوي، وقد ُادرج إدراجًا يف 

 متن احلديث، وليس ببعيد.
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ثيل أصحايب يف أّمتي كامللح »نبّي أّنه قال: خرب أنس بن مالك، عن ال الرواية الثامنة: إّن مي
 .«يف الطعام، ال يصلح الطعاُم إال بامللح

وهذا اخلرب يدّل عىل عدم صالح األّمة إال بالصحابة، فكيف ُيعقل أن يكونوا غري 
 عدول، ثم يوصفون بمثل هذا الوصف؟!

لم )البرصي(، وهو من حيث إّن فيه إسامعيل بن مس وقد نوقش يف سند هذا اِلديث،
. بل هذا احلديث واضح يف أّنه يريد أن يتكّلم عن أصحابه ال عن كّل ضعيف جداً 

واحٍد واحد. كام ال أدري ـ إذا أردُت ممارسة نقٍد متنّي عىل هذا احلديث ـ هل هو متناسب 
؟ مع الواقع اخلارجي لألّمة املفرتض وجود امللح فيها يف القرن األّول املوجب لصالحها

وهل حّقًا فسدت األّمة بعد ذهاب الصحابة أواخر القرن األّول أو أّن الفساد رضهبا قبل 
ذلك بكثري خاّصة عندما قتلت ابن بنت النبّي يف جمرزة رهيبة يف كربالء، وقصفت الكعبة 
باملنجنيق، وفعلت ما فعلت يف واقعة احلّرة؟! وهل حّقًا يريد هذا احلديث أن يقول بأّننا 

 يمكن أن يصلح حالنا أبدًا؛ ألّن الصحابة غري موجودين فينا؟! أو أّن األفضل أن اليوم ال
نقول بأّن هذا التعبري كنائيٌّ عن أّن اجليل األّول من املسلمني كان يف إمجاله العام يمثل 
اجليل الذي نقل اإلسالم ورعاه وعمل عىل نرشه ومحايته وديمومته، لكن بوصفه جياًل ال 

 .بوصفه أفراداً 
إال إذا قيل بأّن غاية ما يفيده احلديث هو أّنه لو كان الطعام صاحلًا يف نفسه لتّم صالحه 
النهائي بامللح، ال أّن امللح هو املصلح الوحيد للطعام، بحيث لو وجد كشف عن صالحه 

 بالرضورة.
ة، وقال لنا لفًا وأربعامئخرب جابر األنصاري أّنه قال: كنّا يوم احلديبّية أ الرواية التاسعة:

 .«أنتم اليوم خرُي أهل األرض: »‘النبّي 
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 واخلرب معترب اإلسناد عند أهل السنّة.
بأّن املنافقني كانوا فيهم، ومل يكن املنافقون خري أهل األرض قطعًا. إال إذا  وقد نوقش

 .كان املراد أّّنم كذلك يف ذلك اليوم بالنسبة للمعلنني بالرشك، واملظهرين العناد
فإّن خروج املنافقني لّبٌي واضح، بل وبقرينة التوصيف   أّن هذه املناقشة غري دقيقة؛إال

باخلريّية، نعم لو أشكل بأّنه ال يتمّيز املنافق عن غريه ممّن ُقصد باملدح، لكان أمرًا آخر 
 سيأيت بحثه، لكّن هذا املقّيد اللّبي ينبغي أخذه بعني االعتبار، وهو واضٌح يف تقديري.

أّن جعل املنافقني خري أهل األرض بلحاظ أفضلّيتهم عىل املعاندين املظهرين،  علامً 
خالف ظهور الرواية جدًا، لو فّّسنا املنافق بالكافر املظهر لإلسالم، بل كيف يكونون 
 كذلك حتى هبذا اللحاظ وهم يف الدرك األسفل من النار، كام شهد به القرآن الكريم؟!

أن يقال بأّّنا تدّل عىل مدٍح عظيم ملن بايع  ة هذه الروايةمن هنا، فاألصّح يف مناقش
مسلاًم مؤمنًا حتت الشجرة، ولكنّها ال تدّل عىل تعديل الصحابة عمومًا، بل ال تدّل حتى 
عىل تعديل املبايعني مطلقًا يف الزمان واملكان، وذلك أّن الرواية فيها قيد )اليوم(، وهو داّل 

رض، وال يدّل عىل كوّنم سيكونون كذلك الحقًا، فال داللة عىل أّنكم اليوم خري أهل األ
تعميمّية يف احلديث املذكور، بل هو منسجم متامًا مع طبيعة الفهم الذي خرجنا به آلية 
البيعة حتت الشجرة، فال يدّل عىل سلب العدالة عنهم بعد احلديبّية، وال عىل إثباهتا، إال 

 ن قيبل، فانتبه.باالستصحاب كام عّلقنا عىل مثل ذلك م
يأيت »أّنه قال:  ‘خرب أيب سعيد اخلدري، عن النبي الرواية العارشة واِلادية عرشة:

 ‘يقال هلم: فيكم من رأى رسول اهللمن الناس، ف عىل الناس زمان يغزو فئام
 .«فيقولون: نعم، فيفتح هلم..
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بن خراش، قال: سمعت طلحة  وكذلك خرب موسى بن إبراهيم بن كثري األنصاري،
ال متّس »يقول: سمعت جابر بن عبد اهلل يقول: سمعت النبي  صىل اهلل عليه وسّلم يقول: 

، قال طلحة: فقد رأيت جابر بن عبد اهلل، وقال موسى: «النار مسلاًم رآين أو رأى من رآين
 .وقد رأيت طلحة، قال ُييى: وقال يل موسى: وقد رأيتني، ونحن نرجو اهلل

وكان أصابه سهٌم مع النبّي صىل اهلل  عبد الرَحن بن عقبة، عن أبيه عقبة،ومثلهام خرب 
ال يدخل النار مسلٌم رآين، وال رأى من رآين، وال »عليه وسّلم قال: سمعت النبّي يقول: 

 .«رأى من رأى من رآين، ثالثاً 
 أى النبّي.وهي داّلة عىل كفاية الرؤية يف حتّقق دخول اجلنّة، وهذا يعني تعديل كّل من ر

، يف «من رأى»، بدل «من صحب رسول اهلل»ولكّن رواية اخلدري وردت بصيغة 
، وهي معتربة من حيث اإلسناد، فتدّل عىل تعديل صحيح البخاري ومسلم وغريمها

الصحايب باملفهوم األصويل، ألّنه القدر املتيّقن من احلديث، إال إذا قيل بأّن دخول اجلنّة 
، ال لكوّنم عدوالً يف الدنيا، فال تالزم بني دخول اجلنّة والعدالة يف ربام يكون للشفاعة

 الدنيا.
، ورّصح هذا، وقد أدرج األلباين خرب طلحة بن خراش يف ضعيف سنن الرتمذي

. بل اخلربان األخريان لو متّت داللتهام لداّل عىل اهليثمي بأّن خرب عقبة فيه من ال يعرفهم
 التابعني، بل أغلب مسلمي القرن األّول والثاين!تعديل مجيع الصحابة و

هذه كانت أكثر الروايات تداوالً ـ قدياًم وحديثًا ـ يف كتب الرجال واجلرح والتعديل 
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واحلديث والدراية واجلدل املذهبي عند أهل السنّة لتعديل الصحابة، وقد تبنّي أّنا بني 
 راج نّص آحادي واحد منها.ضعف السند وضعف املتن، وقصور الداللة، وغايته استخ

وأّما النصوص التي تدّل عىل تعديل أهل بدر خاّصة أو أحد أو العرشة املبرشين باجلنّة 
أو اخللفاء األربعة، أو نحو ذلك، فال عالقة هلا بعمومّية قاعدة عدالة الصحابة، بل ينبغي 

 أن ُتبحث بوصفها قواعد تعديلّية لوحدها، حتى ال نخلط األمور ببعضها.

 مالحظتان جوهرّيتان يف رصد القّوة االحتمالّية ألخبار مدح الصحابة
وينبغي لنا هنا اإلشارة إىل نقطتني عاّمتني يف رصد القّوة االحتاملّية ملجموع هذه 

 األخبار:
إّنه قبل إثبات عدالة الصحابة أمجعني وجاللتهم، البد من النظر بعني  النقطة األوىل:

ن الصحابة التي يرجع سندها بالرضورة إىل الصحابة أنفسهم، ممّ  الريبة إىل روايات تعديل
، وذلك ألّن هذه املروّيات تقع ملصلحة الصحابة ‘روى هذه الروايات عن رسول اهلل

أنفسهم يف بعض األحيان؛ ألّّنا حتّقق هلم نفوذًا وهيبًة وعصمًة ونزاهًة وتعاليًا عن النقد 
وكّل رواية يعود نفعها إىل راوهيا تنخفض فيها  واملساءلة، فهي روايات هلم ال عليهم،

 درجة الوثوق ويتضاعف فيها احتامل الوضع.
وقد قلنا هذا األمر يف بحٍث آخر عندما تعّرضنا لروايات ذّم املرأة يف خلقها ودينها، إذ 
الحظنا أّن هذه املروّيات كّلها رواها رجال، ومن املحتمل أن تكون هناك مصلحة 

 يف الرتويج هلذه الروايات املنقصة من حّق املرأة وشأّنا.مشرتكة للرجال 
طبعًا، هذا ال يعني أّن هذه الروايات غري صحيحة يف حّق الصحابة، وال أّّنا 
موضوعة، وإّنام يعني أّن الرتاكم الكّمي لن يستطيع بّسعة حتصيل الوثوق بالصدور 

 ألجل هذه النقطة.
بل ومنذ زمن عيّل بن أيب طالب ـ شهد نزاعًا كالمّيًا إّن العرص العبايس ـ  النقطة الثانية:

وفرقيًا عظياًم بني املسلمني حول الرعيل األّول وما حدث بعد وفاة الرسول، إىل شهادة 
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، ومن الطبيعي يف ظّل االنقسام بني مؤّيد للسلطة بعد وفاة النبّي، ×احلسني بن عيل
و التزكية هلم والتعديل، فهذا املحّفز ومعارٍض هلا، أن تظهر أحاديث الطعن يف الصحابة أ

املذهبي الفرقي الكالمي يعّد عاماًل آخر من عوامل اإلبطاء يف حتصيل الوثوق بروايات 
 مطاعن الصحابة ومناقبهم وتعديلهم مجيعًا.

إّن املستند احلديثي ـ عند الشيعة والسنّة ـ غري مقنع، ومل تسلم سندًا ومتنًا  والنتيجة:
اية أو روايتني أو ثالث ال أكثر، وما يستفاد ليس تعديل مجيع الصحابة وداللًة سوى رو

 باملفهوم احلديثي قطعًا.

 ـ مستند اإلمجاع يف نظرّية عدالة الصحابة 3
يظهر من بعض أنصار نظرّية عدالة الصحابة االستناد لإلمجاع يف إثبات صّحة هذه 

مذهب كافة »الة مجيع الصحابة هو ، فقد ذكر اخلطيب البغدادي أّن القول بعدالنظرّية
قد ُكفينا البحث عن »، ويقول ابن عبد الرّب: «العلامء، ومن يعتّد بقوله من الفقهاء

أحواهلم؛ إلمجاع أهل احلّق من املسلمني، وهم أهل السنّة واجلامعة، عىل أّّنم كّلهم 
 عدول، فواجٌب الوقوف عىل أسامئهم والبحث عن سريهم وأحواهلم ليهتدي

 .«هبدهيم..
ثم إّن األّمة جممعة عىل تعديل مجيع الصحابة، ومن البس الفتن »وقال ابن الصالح: 

منهم فكذلك، بإمجاع العلامء الذين يعتّد هبم يف اإلمجاع، إحسانًا للظّن هبم، ونظرًا إىل ما 
لية متّهد هلم من املآثر، وكان اهلل سبحانه وتعاىل أتاح اإلمجاع عىل ذلك؛ لكوّنم ني  قي

 .«الرشيعة
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وقد نقل ابن حجر عن النووي الشافعي إمجاعي من يعتّد به عىل أّن الصحابة كّلهم 
 ، والكلامت يف تعديل الصحابة كثرية.عدول

 إال أننا نالحظ عىل هذا اإلمجاع املّدعى:
لون مل يتّم التحّقق من إمجاع األّمة اإلسالمّية عىل هذا األمر، فالشيعة ال يقو أّوالً:

بعدالتهم مجيعًا، وكذا مجٌع من املعتزلة واإلباضّية يف التفصيل الذي ذكروه بني من البس 
الفتن وغريه ونحو ذلك، هذا فضاًل عن املناقشني يف هذه النظرّية من املتأّخرين 
 واملعارصين. ومعه فكيف ُيّدعى إمجاع األّمة عىل هذا األمر، وهو نقطة خالف جوهرّي؟!

 دعوى اإلمجاع عىل عدم عدالتهم، فإّّنا دعوى غري صحيحة، بعد وكذلك احلال يف
 ذهاب أكثر علامء أهل السنّة إىل تعديلهم.

وألجل وضوح عدم انعقاد إمجاٍع إسالمي، نجد كلامت مّدعي اإلمجاع تصيغه بطريقة 
معهودة، وهي تنزيل املخالفني منزلة العدم أو إدراجهم خارج نطاق احلّق ليدخلوا يف 

، وكأّن سائر «من يعتّد به»داع والكفر والزندقة، فالنووي ـ كام ُنقل عنه ـ أتى بعبارة االبت
علامء املسلمني من أهل السنّة واملعتزلة والشيعة ال قيمة ألقواهلم، وكذلك رأينا مع 

أهل »اخلطيب البغدادي وابن الصالح، كام رأينا ابن عبد الرّب جيعل مساحة اإلمجاع هي 
، ثم ُيرصهم يف أهل السنّة واجلامعة، كام نجد البغدادي يقول ـ بعد «لمنياحلّق من املس

وذهبت طائفة من أهل البدع إىل أّن حال الصحابة كانت مرضّية إىل »اّدعائه اإلمجاع ـ: 
ظ كيف جعل املخالفني من املعتزلة من أهل البدع ليسقط «وقت احلروب.. ، فليالحي
 قيمة خمالفتهم.

 إذا رأيت الرجل»ُيتناقل كالٌم عن أيب زرعة الرازي، يقول فيه:  ويف هذا السياق،
، وأيضًا قال أبو بكر «فأعلم أّنه زنديق.. ‘ينتقص أحدًا من أصحاب رسول اهلل
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ن فيهم فهو ملحد، منابذ لإلسالم، دواؤه السيف إن مل يتب».. الّسخيس:   .«فمن طيعي
دة اّدعاء اإلمجاع أو هتميش وهتشيم وهذه الطريقة يف تبسيط حجم اخلالف عند إرا

املخالفني وإخراجهم عن دائرة العلم والتحقيق أو الدين واإليامن واحلّق، رائجة مع 
األسف، وقد وجدناها عند املسلمني بمذاهبهم يف الفقه والعقائد واألصول والتفسري 

العلامء، وغريها، حتى أّن اإلمجاع بات يمكن أن ينعقد من ذهاب اثنني أو ثالثة من 
 وخمالفُة اآلالف اآلخرين أمٌر ال قيمة له.

وعليه، ال نرى أّن هناك إمجاعًا إسالمّيًا يف هذا املوضوع، والذين ناقشوا يف عدالة 
الصحابة ال دليل عىل كوّنم زنادقة ومالحدة وأعداء ألصل اإلسالم، وإّنام هي 

ا أو كّل زمن ينطلق من اجتهادات قد ُتصيب وقد ُتطأ، حتى لو كان بعضهم يف زمٍن م
دوافع سّيئة أخالقّيًا ومن هوى نفس أو غري ذلك. والباقي ال نراه سوى ادعاءات 
وهتويالت عىل اآلخرين، ونوعًا من فرض دوغمة معّينة يتّم حتريم احلديث فيها أو 

 النقاش.
وجود لنفرض أّنه انعقد إمجاع، فهو غري معترب؛ ألّنه إمجاع مدركي واضح، نتيجة  ثانيًا:

سائر اآليات والروايات يف املقام والتي اعتمدوا عليها أو ُيتمل جدًا أّنم اعتمدوا عليها، 
وقد حتّقق يف أصول الفقه أّن اإلمجاع بنفسه ال قيمة له؛ لبطالن املستندات النصّية له، 
وبطالن نظرّيات اللطف والدخول فيه، وحيثّية الكشف تصبح ضعيفة جدًا مع وجود 

 ذا اجتهدنا وفهمنا مستنداهتم بطريقة خمتلفة عنهم مل يعد قوهلم ملزمًا لنا.املدرك، فإ
ما ذ كره بعض الباحثني املعارصين، من أّن هذا اإلمجاع ال قيمة له؛ ألّن حجيّة  ثالثًا:

اإلمجاع إّنام هي يف الرشعّيات ال يف األمور اخلارجّية، بل هذا اإلمجاع مل يكن يعتقده 
 .عضهم بعضاً الصحابة حيث كّذب ب
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فإّن اإلمجاع ال فرق فيه بني األمور الرشعّية وغريها،  ولكّن هذا اإلشكال غري واضح؛
مع حتّقق رشوطه، سواء قلنا بمسلك الكشف واحلدس فيه أو الدخول أو اللطف أو 
بدليل النّص عليه كام يراه الكثري من أهل السنّة، فإّن كاشفّية اإلمجاع عن مسألة فقهيّة 

ّيته عن مسألة مثل التي نحن فيها، يف كوّنم تلّقوا ذلك عن املعصوم لو صّح ككاشف
 اإلمجاع هنا.

كام أّن مناقشة هذا اإلمجاع بمواقف الصحابة من بعضهم، صحيحة، لكنّها تستخدم 
أدّلة عدم عدالة الصحابة يف مناقشة دليل العدالة، مع أّن املفروض دراسة أدّلة العدالة يف 

 نفسها أّوالً.
وعليه، فمسألة عدالة الصحابة كمسألة عدم عدالتهم، قضّية اجتهادّية بامتياز جيب فيها 

وسوف يأيت منّا التعليق والنقد  مراجعة األدّلة من الكتاب والسنّة، وال قيمة لإلمجاع فيها،
 عىل االستناد لإلمجاع إلثبات عدم عدالة الصحابة يف الطرف املقابل.

 عديل أصحاب النيّبـ مستند االعتبار يف ت 4
مل يقف القائلون بعدالة مجيع الصحابة عند حّد املستندات النقلّية من الكتاب والسنّة، 
وال حتى عند اإلمجاع، بل حاولوا تقديم مرّبرات ومنطلقات عقالنّية موضوعّية هلذه 

نّية عىل النظرّية، وهلذا نجد أّنه قد ُذكرت هنا بعض األدّلة العقلّية أو االعتبارّية العقال
 تعديل مجيع الصحابة.

 وأهّم هذه املرّبرات العقالنّية االعتبارّية يرجع إىل اثنني، مها:
لو مل يرد من اهلل »ما ذكره اخلطيب البغدادي، بقوله:  املرّبر العقالين االعتبارّي األّول:

 ورسوله فيهم يشء مما ذكرناه، ألوجبت احلال التي كانوا عليها من اهلجرة واجلهاد
والنرصة، وبذل املهج واألموال، وقتل اآلباء واألوالد، واملناصحة يف الدين، وقّوة اإليامن 
واليقني، القطع عىل عدالتهم، واالعتقاد لنزاهتهم، وأّّنم أفضل من مجيع املعّدلني 
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 .«واملزّكني الذين جييئون من بعدهم أبد اآلبدين
بعد البغدادي، وإىل يومنا هذا، وقد كّررت هذه الفكرة بصيغ وأساليب متعّددة 

 فراجع.
لكّن هذا املنطلق االعتباري يمكن مناقشته ـ برصف النظر عن املبالغة التي ال يستبطنها 
الدليل، والواردة يف آخر كالم البغدادي، حيث مل نعرف كيف َعَرف أّن أّي واحد من 

 الصحابة أفضل من مجيع املزّكني إىل يوم القيامة؟! ـ؛ وذلك:
ال شّك يف جهاد وتضحية وإيامن مجهور الصحابة املسلمني، وال توّقف عندي يف  الً:أوّ 

هذا األمر، لكّن هذا ال ُيثبت عدالة اجلميع، حيث يصدق باألغلبّية، فال ُُيرز أّن كّل 
صحايب ـ باملفهوم احلديثي أو األصويل ـ هاجر أو آوى أو ضّحى باملال، بل هذا خاصٌّ 

ا طبقة املهاجرين واألنصار، أو الثّلة القريبة من النبي واملحيطة به بطبقة منهم، ولنفرضه
من األصحاب، فهذا التعميم ال دليل عليه، فهل كّل من رأى النبي يتصف هبذه الصفات 

 كّلها؟!
إّن هذا التوصيف توصيٌف للمجتمع ككل، ال لكّل فرٍد فرد، فال يصّح ترتيب آثار 

 رادي هنا.التعديل االستغراقي الشمويل األف
ال شك يف صدق هذه العناوين يف زمان النبي، وعىل أبعد تقدير إىل ما قبل الفتنة  ثانيًا:

زمان اخلليفة الثالث عثامن بن عفان، أّما بعد ذلك فكيف يمكن تبسيط كلِّ املشهد 
الدموي الذي حصل، وكلِّ مظاهر التنازع والتخاصم والتقاتل بجعل ذلك بأكمله جمّرد 

ولو كان كذلك فلامذا تاب بعض الصحابة عن بعض ما فعلوه ما دام مل اجتهادات، 
يذنبوا؟! إّن تبسيط املشهد إىل هذا احلّد يسمح للطرف اآلخر بتبسيط كّل مظاهر اإليامن 
التي ذكرها اخلطيب البغدادي ليجعلها جمّرد نفاق ووصولّية وغنائم ومكاسب وسلطة! 

 جمّرد هذا الكالم.وبالتايل فنحن نحتاج ملقاربة أعمق من 
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وال أظّن أّن الكثري من معاريض نظرّية عدالة الصحابة أمجعني يشّككون ـ يف الفرتة 
، فاملشكلة ليست يف ‘ّككوا يف نزاهته بعد وفاة الرسولالنبوّية ـ يف نزاهة أكثر من ش

 الفرتة األوىل، وإّنام يف جمموع حياة الصحايّب.
ـ عدا مجلة من فقهاء الشافعّية ـ يرون اخلارجني عىل  وإذا كان كثرٌي من فقهاء أهل السنّة

أمري املؤمنني بغاًة، ويرون البغي اسمي ذّم، فكيف يمكن اجلمع بني هذه النظرّية وبني 
 تعديل مجيع الصحابة؟!

إّنني أعتقد بأّن هذا الدليل غري موّفق، إال ـ عىل أبعد تقدير ـ بمقدار ما توّصلنا إليه يف 
من التعديل األغلبي كام رشحناه، وإال فهذا الدليل ال ُيّق له ـ لتكوين البحث القرآين، 

صورة عقالنّية ـ أن يكتفي بمشهد املعارصة للنبي أو مشهد املشاركة يف الفتوحات، دون 
 املشهد الذي نقله لنا التاريخ الحقًا.
إذا رأيت »ه قال: ما ُينسب إىل أيب زرعة الرازي، من أنّ  املرّبر العقالين االعتبارّي الثاين:

الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول اهلل ـ صىّل اهلل عليه وسلم ـ فاعلم أّنه زنديق؛ 
وذلك أّن الرسول ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ عندنا حّق، والقرآن حق، وإنام أّدى إلينا هذا 

حوا القرآن والسنن أصحاُب رسول اهلل ـ صىّل اهلل عليه وسّلم ـ وإّنام يريدون أن جير
 .«شهودنا لُيبطلوا الكتابي والسنّة، واجلرح هبم أوىل، وهم زنادقة

وهذا الدليل االعتباري املستكّن يف وعي الكثريين من أنصار نظرّية عدالة الصحابة، 
والذي صاغه هبذه الصورة أبو زرعة الرازي، جيعل من نظرّية عدالة الصحابة أساس 

وال سنّة من دون عدالة الصحابة، وهلذا نجد أّن  حجّية الكتاب والسنّة، فال من كتاٍب 
الكثري اليوم من النّقاد عىل الشيعة يرون أّن الشيعة ال يؤمنون بسنّة النبّي؛ لكوّنم ُيملون 

 موقفًا سلبّيًا من مجهور الصحابة.
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لكن ُيالحظ عىل هذا الكالم، برصف النظر عن عدم جريانه وفق العقيدة الشيعّية التي 
 ة النبوّية من طريق أهل البيت النبوّي:تأخذ السنّ 
إذا مل تكن هناك حجّية للقرآن والسنّة إال بعدالة الصحابة، فكيف ثبتت عدالة  أّوالً:

الصحابة إذًا؟! فإذا ثبتت من الكتاب والسنّة، فاملفروض أّنه ال سبيل إليهام إال بالصحابة 
يل آخر فليدّلنا عليه الرازي، الذين مل نحرز عدالتهم بعُد حسب الفرض، وإذا ثبتت بدل

فكيف نثبت قيم الدين ومفاهيمه لنخرج عربها هبذا الوجه االعتباري، واملفروض أّنه ال 
 يوجد دليل عىل تلك القيم واملفاهيم قبل إثبات عدالة الصحابة حسب االّدعاء؟!

 ما مل يقل بأّّنا معلومة بنحو العلم اإلمجايل االرتكازي.
لقرآن كان بالتواتر احلاصل بني املسلمني جياًل بعد جيل، والتواتر ال إّن إثبات ا ثانيًا:

يشرتط فيه عدالة الرواة، بل حتى لو مل يثبت لنا تعديلهم يمكن بضّمهم إىل بعضهم إثبات 
صّحة األمر، بعد استبعاد تواطئهم مجيعًا عىل الكذب، فلسنا بحاجة قهرّية دائاًم إىل نظرّية 

 ى ُنثبت تواتر القرآن، وكذا متواتر السنّة النبوّية.عدالة مجيع الصحابة حت
كأّن أبا زرعة يريد أن ُيلزمنا باملوجبة الكّلية بحّجة أّن بطالّنا يساوي السالبة  ثالثًا:

الكلّية، مع أّن هذا الكالم غري صحيح ال منطقيًا وال خارجّيًا؛ فإّن نفي نظرّية عدالة 
م مجيعًا أو أغلبيّتهم الساحقة، بل يعني أّن حاهلم الصحابة ال يعني بالرضورة إثبات فسقه

حال سائر الرواة الذين البّد من البحث يف عدالتهم ووثاقتهم، ومن املمكن أن نحصل 
عىل شواهد كثرية تعّدل عددًا وافرًا منهم، وهبذا يصّح األخذ بام ينقله لنا هؤالء، وهذا 

 كاٍف.
اة، فإّننا إذا مل نقل هبذه النظرّية، فال يعني ذلك وهذا متامًا كإبطال نظرّية عدالة كّل الرو

إبطال طرقنا إلثبات الكتاب والسنّة، وإنام حتديدها، وأّي ضرٍي يف ذلك؟ فنفي )عدالة 
 اجلميع( يشء، والقول بفسق اجلميع أو األغلب يشٌء آخر.

إلثبات  اجة ـلو تتّبعنا مصادر احلديث عند السنّة والشيعة، فال نجد أنفسنا بح رابعًا:
ـ إىل تعديل مجيع الصحابة؛ إذ ليس اجلميع قد شارك يف عملّية  ‘الروايات عن النبّي 



 

توارث السنّة، وإنام عدٌد من الصحابة كان هو العمدة يف النقل، لو حسبناه ملا وجدناه يزيد 
عن ثالثني شخصًا كأيب بكر، وعيل، وعمر، وأيب هريرة، وعثامن، وعائشة، وجابر 

بد اهلل بن مسعود، وأيب سعيد اخلدري، وأنس بن مالك، وعبد اهلل بن األنصاري، وع
 عمر، ونحوهم من الرواة.

فلامذا افرتاض حاجتنا إىل إثبات عدالة أكثر من عرشة آالف شخص، ألجل تصحيح 
مروّياٍت ُعمدهتا رواه لنا بضعة عرشات منهم؟! أال يوجد طريٌق لتوثيق هذه املجموعة 

صوص النبوّية عربها إال من خالل تعديل مجيع الصحابة؟! أليس التي وصلتنا أغلب الن
 هذا قفزًا من اخلاّص إىل العام بال مرّبٍر منطقّي؟!

إّن حجّية الروايات يكفي فيها وثاقة الرواة، وال يلزم يف الصحابة لتصحيح  خامسًا:
لسنّة ـ أن ُنثبت مروّياهتم أكثر من إثبات الوثاقة، فام هو املوجب ـ لتربير حجّية الكتاب وا

 عدالتهم مجيعًا، بل جعلهم يف أعىل مراتبها؟!
أعتقد أّن الرازي وكل  التيار الذي نافح عن هذه املقاربة العقالنّية، قد قفز يف هذا 
الدليل قفزات أساسّية، فاملعطيات التي عنده متنحه مقدارًا من النتائج لكنّه مارس طفرًة 

 .ليأخذ من هذا الدليل حجاًم أكرب
ط يف جرح الصحابة، بحيث ال ُيبقي أحداً  كام يبدو يل أّنه كان ينظر إىل واقٍع ما مفرم
منهم عىل خري، إال أّننا قلنا بأّن هناك نظرّيات وسطى عديدة بني نظرّية عدالة اجلميع 

 ونظرّية فسق اجلميع أو األغلب.

 نتائج البحث يف مستندات تعديل الصحابة أمجعني
تقّدم، يظهر لنا ـ حتى اآلن ـ أّن القول بعدالة مجيع الصحابة فردًا من خالل جمموع ما 

فردًا باملعنى احلديثي، مل يقم عليه أّي دليل ُيركن إليه، ال من الكتاب وال من السنّة، فضاًل 
عن اإلمجاع أو االعتبار، وأما املعنى األصويل فإّن أدّلة االعتبار واإلمجاع عىل عدالة 

ى ساقطة كام رأينا، ودليل السنّة يعاين من مشاكل حقيقّية يف أسانيده الصحابة هبذا املعن
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ودالالته عدا خرب واحد أو خربين، أّما دليل الكتاب فهو ُيثبت ـ يف قناعتي الشخصّية ـ أّن 
دوحني، ال كّل مجعًا وافرًا من املحيطني بالنبّي ـ وليس عددًا قلياًل ـ كانوا صاحلني عدوالً مم

 .‘نبيمن كان حول ال
إال أّن هذه النتيجة، جيب افرتاضها حتى اآلن معّلقًة عىل مالحظة النظرّية البديلة هنا؛ 
لنرى ما سُتنتجه املعطيات التي تقّدمها، ثم نقوم بحاصل اجلمع بني املعطيات التي توّفرت 

 لنا وصّحت من مجيع األطراف؛ لتكوين نظرّية ّنائية وفقًا هلا مجيعًا.
 ظرّيات البديلة يف هذا املجال وأدّلتها إن شاء اهلل.من هنا سندرس الن

 ثالثًا: نظرّية نفي عدالة مجيع الصحابة
تقوم هذه النظرّية احلارضة يف األوساط الشيعّية واملعتزلّية واإلباضّية والتيارات النقدّية 

 اآليت: اجلديدة، عىل جمموعة من األدّلة، نبحثها بالرتتيب ـ إن شاء اهلل تعاىل ـ عىل الشكل

 ـ املستند القرآني لنظرّية نفي تعديل مجيع الصحابة 1
من خالل النّص  ‘الصحابة املشهدي املحيط بالنبّي  يقرأ املعارضون لنظرّية عدالة

القرآين، عىل أّنه كان مشهدًا متنّوعًا، ومل يكن نسخًة واحدًة صاحلة أو فاسدة، وينطيلقون 
ن مجاعاٍت كانت حتيط بالنبّي، بعُضها كان صاحلًا يف ذلك من أّن القرآن الكريم حّدثنا ع

وهم الذين حتّدثت عنهم اآليات املادحة كالتي استدّل هبا القائلون بنظرّية عدالة 
 الصحابة، وبعضها كان فاسدًا حتكي عنه سور قرآنية بأكملها، وآياٌت قرآنّية عديدة.

 ي كاآليت:ولتوضيح الصورة الثانية للمشهد جيب التعّرض لعنارصها، وه

 ـ النصوص القرآنّية حول ظاهرة املنافقني 1ـ  1
ظاهرة املنافقني التي حتّدث عنها القرآن الكريم حتى سّميت سورة  العنرص األّول:

بأكملها باسمهم، فإّن هذه الظاهرة تعني أّن هناك مجاعة كانت مندجمًة يف اجلسم 
بل كانت تتحنّي الفرص لالنقضاض  اإلسالمّي، لكنّها مل تكن تؤمن بالرسالة اإلسالمّية،



 

عىل الدعوة اإلسالمّية، وقد شارك فريٌق منها يف دعم الكافرين، أو ال أقّل، مل يكن مشاركًا 
 يف القضايا األساسّية املفصلّية للمسلمني كاجلهاد.

إّن هؤالء املنافقني هم مسلمون يف الظاهر ومندجمون يف املجتمع اإلسالمّي، وممّن رأى 
وسمع منه، فكيف يمكن تعديلهم إذًا بنظرّية عدالة الصحابة أمجعني، وجتاهل النبي  

الظاهرة النفاقّية الواسعة التي كانت حارضًة يف جمتمع املدينة املنّورة ويف جمتمع األعراب 
 أيضًا؟!

ويرى بعض الباحثني املعارصين أّن ُاهرة النفاق هذه مل تكن يف املدينة املنّورة فحسب، 
ويضع القرآن الكريم حركة النفاق يف مّكة حتت  ،ا وجوٌد حتى يف مّكة املكّرمةبل كان َل

عنوان )الذين يف قلوهبم مرض(، وذلك يف رابع سورٍة نزلت عىل النبّي يف مّكة، وهي 
 سورة املّدثر، وكذلك احلال يف سورة العنكبوت املّكية عىل قول األكثر.

هَتُْم َومَ : ﴿فقد قال تعاىل يف اآلية األوىل ا َجَعْلنَا َأْصَحاَب النَّاِر إاِلَّ َمالئَِكًة َوَما َجَعْلنَا ِعدَّ
ِذيَن َكَفُروا لَِيْسَتْيِقَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب َوَيْزَداَد الَِّذيَن آَمنُوا إِياَمنًا َوال  َيْرَتاَب إاِلَّ فِْتنًَة لِلَّ

َذا  الَِّذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب َواملُْْؤِمنُونَ  َولَِيُقوَل الَِّذيَن يِف ُقُلوهِبِْم َمَرٌض َواْلَكافُِروَن َماَذا َأَراَد اَّللَُّ هِبَ
 (.31﴾ )املدثر: َمَثاًل..

فهذه اآلية وضعت أربع فئات، وهم: الكافرون، واملؤمنون، وأهل الكتاب، ومن يف 
ون للفئات الثالث قلبه مرض، وظاهر التمييز بني األربع أّن الذين يف قلوهبم مرض مغاير

 األخرى، وليس هلم معنى سوى املنافقني.
بل إّن نفس اختيار هذا العنوان هلم يدّل عىل أّن مشكلتهم قلبّية، فكأّّنم أخفوا املرض 

 يف قلوهبم.
ويالحظ هنا أّن هذه الفئة لطاملا حتّدثت عنها اآليات املدنّية بعد ذلك ممّيزًة بينها وبني 
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رآن بأّّنا ذات دور أخطر من املنافقني، وهذا ما ُيفهم منه أّن عنوان املنافقني، فيصفها الق
املنافقني الذي ظهر يف احلقبة املدنّية يستوعب متام أهل النفاق ممّن ظهر التواؤه أو مل يظهر، 
عىل خالف عنوان )الذين يف قلوهبم مرض(، فإّنم حمرتفو النفاق؛ ألّّنم تسّللوا إىل 

الفرتات األوىل هلا وحتى ّناية حياة النبي، واآليات القرآنّية الوارد الدعوة اإلسالمّية منذ 
 فيها هذا العنوان تبنّي حجم دور هؤالء.

.. َوِمَن النَّاِس َمْن َيُقوُل آَمنَّا بِاَّللَِّ َفإَِذا ُأوِذَي الواردة، فهي قوله تعاىل: ﴿ أّما اآلية الثانية
ا ُكنَّا َمَعُكْم َأَوَليَْس يِف اَّللَِّ َجَعَل فِْتنََة النَّاِس َكعَ  َذاِب اَّللَِّ َوَلئِْن َجاَء َنرْصٌ ِمْن َربَِّك َلَيُقوُلنَّ إِنَّ

﴾ اَّللَُّ بَِأْعَلَم باَِم يِف ُصُدوِر الَْعاملنََِي * َوَلَيْعَلَمنَّ اَّللَُّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَلَيْعَلَمنَّ املُْنَافِِقنيَ 
 (.11ـ  10)العنكبوت: 
ت تؤّكد وجود فئة منافقة حتى يف مّكة، التحقت بالدعوة لتحصيل مكاسب فهذه اآليا

سلطوّية ونفوذية، كانت اّطلعت عليها من خالل عقائد أهل الكتاب الذين نرشوا يف 
اجلزيرة العربية فكرةي النبّي املخّلص الذي سيهزم أعداءه ويسيطر عىل اجلزيرة العربّية 

 بأكملها.
تشري أيضًا إىل ظهور النفاق يف املراحل األوىل للدعوة، وهي  بل هناك آية ثالثة مكيّة

َح قوله تعاىل: ﴿ ياَمِن َوَلكِْن َمْن رَشَ َمْن َكَفَر بِاَّللَِّ ِمْن َبْعِد إِياَمنِِه إاِلَّ َمْن ُأْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمئِنٌّ بِاأْلِ
ْم  ْنَيا بِاْلُكْفِر َصْدرًا َفَعَلْيِهْم َغَضٌب ِمَن اَّللَِّ َوََلُ َياَة الدُّ ُُم اْسَتَحبُّوا اِْلَ َعَذاٌب َعظِيٌم * َذلَِك بَِأهنَّ

 (.107ـ  106﴾ )النحل: َعىَل اآْلِخَرِة َوَأنَّ اَّللََّ ال َُّيِْدي اْلَقْوَم اْلَكافِِريَن..
فإّن االستثناء الوارد يف هذه اآلية ـ إال من أكره وقلبه مطمئّن باإليامن ـ عبارة عن مجلة 

، حيث حاصل اآلية أّن من كفر باهلل من بعد إيامنه رشح بالكفر صدرًا، وما قيل معرتضة
من نزول قوله: من رشح بالكفر صدرًا، يف عبد اهلل بن سعد بن أيب رسح من بني عامر بن 
لؤي، غري مقنع؛ ألّن ظاهر اجلمع يف اآلية يعطي أّن هؤالء كانوا جمموعة كفرت دون 

 وإنام طمعًا يف الدنيا. ضغط أو إكراه من املرشكني،
َّْن وتشتّد ظاهرة النفاق إيغاالً يف الّسّية والكتامن من خالل مالحظة قوله تعاىل: ﴿ َوِِم



 

ُهْم َحْوَلُكْم ِمَن اأْلَْعَراِب ُمنَافُِقوَن َوِمْن َأْهِل املَِْدينَِة َمَرُدوا َعىَل النَِّفاِق ال َتْعَلُمُهْم َنْحُن َنْعَلمُ 
هُبُمْ  وَن إىَِل َعَذاب  َعظِيم   َسنَُعذِّ َتنْيِ ُثمَّ ُيَردُّ (، فإّن هذه اآلية تشري إىل 101﴾ )التوبة: َمرَّ

مجاعة حترتف الّسّية والكتامن حتى أّّنا مل تظهر للعيان إىل أواخر العهد املدين، وهذا خرُي 
كن شاهٍد عىل أّن املحيطني بالنبّي من أهل املدينة كان فيهم الصالح والطالح، ومل ي

 املجتمع املديّن املسلم واحدًا من حيث اإليامن والعمل الصالح.
بل إّن سورة التوبة نزل فيها فضح املنافقني وهلذا سّميت بالفاضحة واملبعثرة 
والبيحوث؛ لفضحها املنافقني املتسرّتين، وبعثرهتا أرسارهم، وبحثها عن رسائرهم، ومل 

ول ومجاعته؛ ألّّنم كانوا معروفني حينها، يكن ُيقصد هبؤالء خصوص عبد اهلل بن أيب سل
ر متخّفية كأهل العقبة الذين مّهوا بام مل ينالوا  .وإّنام مجاعاٍت أخي

هبذا يتبنّي أّن ظاهرة املنافقني مل تكن ظاهرةي فرٍد أو فردين من األّمة املسلمة، بل كانوا 
إىل سورة كاملة خّصصها  مجاعاٍت كبرية احتاج القرآن إىل احلديث عنهم بآيات عديدة، بل

هلم، سّميت بسورة املنافقني، بل قد ورد اسم املنافقني واملنافقات يف القرآن الكريم حوايل 
مّرًة، وهذا خري شاهد عىل تشكيلهم رشُيًة ال ُيستهان هبا داخل املجتمع املسلم،  30

 فكيف يوصف هذا املجتمع كّله بالعادل ملجّرد أّنه رأى النبّي أو الزمه؟!
وحتى لو فرضنا أّن أدّلة عدالة الصحابة أمجعني صحيحة وتاّمة، فالبّد من تقييدها أو 

 .ُتصيصها بأدّلة ظاهرة النفاق التي عرفتها احلياة اإلسالمّية األوىل

 ـ نصوص الوقائع املتفّرقة حول الصحابة 2ـ  1
ها مواقف اآليات التي تعّرضت ألحداث متفّرقة عديدة، صدرت في العنرص الثاين:

 غري مشكورة من بعض الصحابة، ويمكن هنا أن ُيذكر ـ عىل سبيل املثال ـ بعض النامذج:
، وما جرى يف أحداث هذه املعركة، حيث خالف بعُض األنموذج األّول: وقائع ُاُحد
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سُّ املسلمني املجاهدين أوامر الرسول، قال تعاىل: ﴿ وهَنُْم بِإِْذنِِه َوَلَقْد َصَدَقُكُم اَّللَُّ َوْعَدُه إِْذ حَتُ
ْنَيا َحتَّى إَِذا َفِشْلُتْم َوَتنَاَزْعُتْم يِف اأْلَْمِر َوَعَصْيُتْم ِمْن َبْعِد َما َأَراُكْم َما حُتِبُّوَن ِمنُْكْم َمْن ُيرِ  يُد الدُّ

َفُكْم َعنُْهْم لَِيبَْتلِيَُكْم َوَلَقْد َعَفا َعنْ  ُكْم َواَّللَُّ ُذو َفْضل  َعىَل َوِمنُْكْم َمْن ُيِريُد اآْلِخَرَة ُثمَّ رَصَ
ُسوُل َيْدُعوُكْم يِف ُأْخَراُكْم َفَأَثاَبُكْم َغاّمً بِ  َغم  املُْْؤِمننَِي * إِْذ ُتْصِعُدوَن َوال َتْلُووَن َعىَل َأَحد  َوالرَّ

َزُنوا َعىَل َما َفاَتُكْم َوال َما َأَصاَبُكْم َواَّللَُّ َخبرٌِي باَِم َتْعمَ  ُلوَن * ُثمَّ َأْنَزَل َعَلْيُكْم ِمْن َبْعِد لَِكْيال حَتْ
ْتُهْم َأْنُفُسُهْم َيُظنُّوَن بِاَّللَِّ َغرْيَ  َُنَّ  اْلَغمِّ َأَمنًَة ُنَعاسًا َيْغَشى َطائَِفًة ِمنُْكْم َوَطائَِفٌة َقْد َأمَهَّ قِّ  اِْلَ

ء  ُقْل  اِهلِيَِّة َيُقوُلوَن َهْل َلنَا ِمَن اأْلَْمِر ِمْن ََشْ ُه َّللَِِّ خُيُْفوَن يِف َأْنُفِسِهْم َما ال  اجْلَ إِنَّ اأْلَْمَر ُكلَّ
ٌء َما ُقتِْلنَا َهاُهنَا ُقْل َلْو ُكنُْتْم يِف ُبُيوتُِكْم لَ  َز ُيْبُدوَن َلَك َيُقوُلوَن َلْو َكاَن َلَنا ِمَن اأْلَْمِر ََشْ رَبَ

َص َما يِف  الَِّذيَن ُكتَِب َعَلْيِهُم اْلَقْتُل إىَِل َمَضاِجِعِهمْ  َولَِيْبَتِِلَ اَّللَُّ َما يِف ُصُدوِرُكْم َولُِيَمحِّ
اَم  ْمَعاِن إِنَّ ُدوِر * إِنَّ الَِّذيَن َتَولَّْوا ِمنُْكْم َيْوَم اْلَتَقى اجْلَ ُم ُقُلوبُِكْم َواَّللَُّ َعلِيٌم بَِذاِت الصُّ اْسَتَزَلَُّ

ْيَطاُن بَِبْعِض َما َكَسُبوا َوَلَقْد َعَفا  ـ  152﴾ )آل عمران: اَّللَُّ َعنُْهْم إِنَّ اَّللََّ َغُفوٌر َحلِيمٌ الشَّ
155.) 

فهذه اآليات تشري إىل حجم األخطاء والذنوب واملعايص التي ارتكبها املجاهدون يف 
الصحابة، وصحيٌح أّن اهلل تعاىل عفا عنهم عام وقع يف ُاُحد أو طلب من النبي أن يعفو 

مّيًا حتى نتحّدث يف عقاهبم أو جزائهم أو حاهلم يف عنهم، لكّن بحثنا هنا ليس كال
 اآلخرة، وإّنام هو رجايلٌّ يدور حول عدالتهم وعدمها.

ْفِك ُعْصَبٌة ِمنُْكْم فقد قال تعاىل: ﴿ األنموذج الثاين: حادثة اإلفك، إِنَّ الَِّذيَن َجاُءوا بِاأْلِ
ًا لَُكْم َبْل ُهَو َخرْيٌ َلُكْم لِكُ  َسُبوُه رَشّ ُه ال حَتْ ْثِم َوالَِّذي َتَوىلَّ كرِْبَ لِّ اْمِرئ  ِمنُْهْم َما اْكتََسَب ِمَن اأْلِ

َُنَّ املُْْؤِمنُوَن َواملُْْؤِمنَاُت بَِأْنُفِسِهْم َخرْيًا َوَقالُ  وا ِمنُْهْم َلُه َعَذاٌب َعظِيٌم * َلْوال إِْذ َسِمْعُتُموُه 
َهَداِء َفُأوَلئَِك ِعنَْد اَّللَِّ ُهُم َهَذا إِْفٌك ُمبنٌِي * َلْوال َجاُءوا َعَلْيِه بِ  َأْرَبَعِة ُشَهَداَء َفإِْذ مَلْ َيْأُتوا بِالشُّ

ُكْم يِف َما َأَفْضُتْم فِ  ْنَيا َواآْلِخَرِة ملََسَّ ُتُه يِف الدُّ يِه َعَذاٌب اْلَكاِذُبوَن * َوَلْوال َفْضُل اَّللَِّ َعَلْيُكْم َوَرَْحَ
ْوَنُه  َسُبوَنُه َهيِّنًا َوُهَو َعظِيٌم * إِْذ َتَلقَّ بَِأْلِسنَتُِكْم َوَتُقوُلوَن بَِأْفَواِهُكْم َما َلْيَس لَُكْم بِِه ِعْلٌم َوحَتْ

 (.15ـ  11﴾ )النور: ِعنَْد اَّللَِّ َعظِيمٌ 



 

فهذه اآليات ـ برصف النظر عن الشخص الذي نزلت فيه ترّبؤه من التهمة ـ ُتثبت أّن 
، بالزنا دون دليٍل ‘ام املؤمنني، بل بعض أزواج النبيبني املؤمنني ُعصبة خاضت يف اهّت 

ظاهر، بل أخذوا يتناقلون هذه األخبار، ولوال التفّضل من اهلل تعاىل لنزل العذاب العظيم 
عليهم؛ لشّدة اجلرم الذي ارتكبوه، بحيث أغّم النبي  واملحيطني به، بل أّكدت اآليات 

ا مل يقّدم أحدهم شهودًا عىل جريمة الزنا املزعومة، الكريمة أّن هؤالء عند اهلل كاذبون طامل
وهذا ما يعكس لنا ـ ونحن يف املدينة املنّورة والسورة مدنّية ـ نوعّية املجتمع اإلسالمّي، 

 وأّنه مل يكن خالصًا حتى من جرائم بشعة هبذا املستوى.
الُعصبة التي واحلديث عن اهتام املنافقني هبذا اإلفك جمّرد كالم، وإال فاآلية تصُف 

أطلقت اإلفك بأّّنا من املؤمنني، بل تتحّدث عن تناول حديث اإلفك بني املؤمنني 
وتناقله، وأّنه لوال الفضل اإلهلي عىل املؤمنني ألنزل عليهم العذاب، وال ينزل العذاب 

 عىل جمتمع بذنبم عدٍد حمدود جدًا من املنافقني الذين أطلقوا هذه الشائعة املشينة.
د ُاُحد وغريه عندما ُيضّم إىل هذا املشهد يعطينا صورًة أكثر واقعّيًة عن املجتمع إّن مشه

املحيط بالرسول، فهو جمتمع فيه الصالح والطالح، لكّن املؤّكد أّن اهلل ـ باإلمجال العام مع 
 ذلك ـ رحيٌم هبذا املجتمع.

ا الَّ فقد قال تعاىل: ﴿ األنموذج الثالث: حادثة النجوى، َ ِذيَن آَمنُوا إَِذا َناَجْيُتُم َيا َأُّيُّ
ُموا َبنْيَ َيَدْي َنْجَواُكْم َصَدَقًة َذلَِك َخرْيٌ َلُكْم َوَأْطَهُر َفإِْن مَلْ جَتُِدوا َفإِنَّ اَّللََّ ُسوَل َفَقدِّ  َغُفوٌر الرَّ

 ْ ُموا َبنْيَ َيَدْي َنْجَواُكْم َصَدَقات  َفإِْذ مَل َتْفَعُلوا َوَتاَب اَّللَُّ َعَلْيُكْم  َرِحيٌم * َأَأْشَفْقُتْم َأْن ُتَقدِّ
َكاَة َوَأطِيُعوا اَّللََّ َوَرُسولَُه َواَّللَُّ َخبرٌِي باَِم َتْعَمُلونَ  الَة َوآُتوا الزَّ ـ  12﴾ )املجادلة: َفَأقِيُموا الصَّ

13.) 
اعة فإّن قّصة النجوى ظاهرة يف أّن الذين كّفوا، مل يكونوا مؤمنًا واحدًا أو اثنني، وإّنام مج

كبرية، بحيث نسب القرآن ترك الصدقة إىل املؤمنني كّلهم، وهم املخاطبون هباتني اآليتني 
املدنّيتني كام يالحظ من مطلع اآلية األوىل، وهذا أيضًا شاهد عىل نوعّية املجتمع الذي كان 
 ُييط بالنبّي، وأّنه ال يصّح أن نتعامل معه وكأّنه جمتمع منّزه بحيث ال ُيّق ألحد أن



 .................  
 

 يتحّدث عن واحٍد من الصحابة بمنقصٍة صغرية، فهذا هو القرآن حتّدث بذلك.
ى حيث قال تعاىل: ﴿ األنموذج الرابع: حادثة األرسى، َما َكاَن لِنَبِي  َأْن َيُكوَن َلُه َأرْسَ

ْنَيا َواَّللَُّ ُيِريُد اآْلِخَرَة َواَّللَُّ  َعِزيٌز َحكِيٌم * َلْوال َحتَّى ُيْثِخَن يِف اأْلَْرِض ُتِريُدوَن َعَرَض الدُّ
ُكْم فِياَم َأَخْذُتْم َعَذاٌب َعظِيمٌ   (.68ـ  67﴾ )األنفال: كَِتاٌب ِمَن اَّللَِّ َسَبَق ملََسَّ

فهذه اآليات واضحة يف أّن املؤمنني ـ يف عدٍد كبري منهم؛ لرضورة تصحيح التوصيف 
م مقابل املال واملنفعة، لكّن اهلل العام يف اآلية ـ كانوا يريدون االحتفاظ باألرسى ملبادلته

تعاىل نّدد هبذا االقرتاح الذي قّدموه واعتربه إرادًة للدنيا، وأنذر بأّنه لوال قضاٌء إهليٌّ ما 
عنده سبحانه، لكان احلّق أن يصابوا بعذاٍب جّراء هذا امليل الدنيوي الذي توّرطوا فيه يف 

 يعّزز الصورة املتنّوعة املّدعاة. معركة بدر، كام هو املعروف تارخيّيًا، وهذا ما
هذه بعض األحداث التي تساعد عىل تكوين الصورة إىل جانب أحداث أخرى ورد 
هبا القرآن، مثل اللمز يف الصدقات، وترك النبّي يصيّل مع اجّتاههم نحو التجارة، وغري 

)انظر:  ذلك من النصوص والفقرات القرآنّية الكريمة التي ال نريد اإلطالة باستعراضها
؛ 109ـ  107، 83، 81، 77، 72؛ والنساء: 144؛ وآل عمران: 187، 108البقرة: 
؛ 20ـ  13؛ واألحزاب: 63، 50ـ  47؛ والنور: 81، 50ـ  45، 39ـ  38والتوبة: 
؛ واجلمعة: 3ـ  2؛ والصف: 17، 4؛ واحلجرات: 4؛ والتحريم: 38ـ  36وحمّمد: 

11)... 
اهرة املنافقني والذين يف قلوهبم مرض، مع األحداث هبذا املكّون الثنائي ـ من ظ

املتفّرقة التي تضعنا أمام صورة واقعّية للمشهد ـ نستطيع أن نعرف أّن جمتمع الصحابة يف 
العرص النبوّي كانوا عرضًة للزالت واالنحرافات وألوان النفاق التي ظهرت بينهم مع 

اجلّو كيف نستطيع األخذ بإطالق  عدم القدرة عىل متييز بعضها عىل األقّل، ويف هذا
وشمول اآليات التي استدّل هبا عىل عدالة مجيع الصحابة السيام باملعنى احلديثي 

                                                             
 ( بعض هذه النصوص القرآنّية التي أحلنا عليها، ال ُُيرز حديثه عن غري املنافقني، فانتبه.) 



 

للصحبة؟! وكيف يمكننا احلديث عن عدالة الصحابة مع وجود هذه األدّلة عىل عدم 
 ذلك؟!

ابة، نستطيع فبهذا املكّون اجلديد، إىل جانب املناقشات املتقّدمة عىل أدّلة عدالة الصح
أن ننفي إطالقّية نظرّية عدالة الصحابة، ونثبت عدم العدالة الشاملة )سلب املوجبة 

 الكلّية(.

 وقفات حتليلّية وتقوميّية مع املستند القرآني النايف للتعديل
 هذه الصورة القرآنية الشاملة يمكن ذكر بعض الكلامت حوَلا:

 ومن يف قلبه مرض أ ـ العالقة النْسبّية بني ظاهرَتي: النفاق
إّن فكرة وجود النفاق يف العرص املّكي ال تدعمها الشواهد القرآنية  الكلمة األوىل:

املتقّدمة، فإّن عنوان )يف قلوهبم مرض( ال دليل عىل مغايرته للعناوين الثالثة األخرى 
 الواردة يف آيات سورة املّدثر املّكية؛ ألّنه بطبيعته عنواٌن شامل للكفر أيضًا.

يشهد لبطالن مبدأ املغايرة بني األنواع األربعة يف اآلية أّن عنوان الكافرين شامل و
للذين أوتوا الكتاب، فهم من الكافرين، ولو جاء عنوان املرشكني ألمكن القبول، لكّن 
عنوان الكفر يشمل أهل الكتاب قطعًا بال خالف، ولو يف مجلٍة منهم، فاآلية بنفسها 

ـ بنحو املباينة التاّمة ـ بني العناوين األربعة الواردة فيها، فكيف خرقت اّدعاء املغايرة 
يمكن التأّكد بعد ذلك من تغاير عنوان الكفر واملرض القلبّي مع أّّنام لغًة وعرفًا وقرآنًا 

 غري متباينني تباينًا تاّمًا؟! إال إذا جعل التباين يف خصوص اآلية ال مطلقًا.
ن كالمه بأّن عنوان النفاق والقلب املريض قد جاءا والغريب أّن املستدّل أقّر ضم

متغايرين يف اآليات املدنّية، فهذا يقتيض التغاير، ال احلديث عن ظاهرة نفاقّية يف احلقبة 
 املكّية.

وأّما التعليل بأّن تغايرمها بنحو اخلربوّية الزائدة يف الذين يف قلوهبم مرض، بخالف 
هو جمّرد تأّول مل ُيقم عليه صاحب الدليل دلياًل، بل عنوان املنافقني الشامل لغريهم، ف
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املقتىض الذي تعطينا إّياه العملّية التحليلية للكلمة أّن عنوان النفاق هو الذي ُيفرتض أن 
يستبطن خربوّية االزدواجّية بني الظاهر والباطن، أّما عنوان القلب املريض فهذا ينسجم 

اإليامن والكفر، فكيف انعكست الصورة؟ وما هو حتى مع الكفر الظاهر، أو الرتّدد بني 
 الدليل؟

 ب ـ هل سورة العنكبوت مّكية لُتثبت وجود ظاهرة النفاق يف مّكة؟!
إّن آية سورة العنكبوت تشري إىل وجود حالة نفاق، لكن السؤال هو:  الكلمة الثانية:

 هل كّل آيات سورة العنكبوت مّكية؟ وهل أساسًا سورة العنكبوت مكّية؟
ذكر الطربيس أّن يف سورة العنكبوت ثالثة أقوال: قوٌل بمّكيتها كّلها، وهو قول 
عكرمة وعطاء والكلبي، وقوٌل بمدنّيتها وهو أحد قويل ابن عباس، وقتادة، وقول بأّّنا 
مّكية إال عرش آيات من أوهلا، فهي مدنّية، عن احلسن، وهو أحد قويل ابن عباس، وهو 

 .عن ُييى بن سالم
قال قوٌم: هي مّكية، وقال قتادة: العرش األول مديّن، »ر الشيخ الطويس أّنه: وذك

 .«والباقي مّكي. وقال جماهد: هي مّكية
وقد رّجح العالمة الطباطبائي والشيخ نارص مكارم الشريازي أن تكون بأمجعها مكّيًة؛ 

 .ألّن مضامينها تناسب أيام الشّدة والعّسة قبل اهلجرة
قصود بالعرش األول منها هو األحد عرش آية التي يف أوهّلا، كام يلمح إليه كالم ولعّل امل

الشيخ نارص مكارم الشريازي يف املصدر املتقّدم، لُبعد الفصل بني اآلية العارشة واحلادية 
عرشة، فيكون عّد عرشة آيات مبنّيًا عىل أّن بعض اآليات مندمج، كام لو فرض اندماج 

اآلية الالحقة، واهلل العامل. ويشهد له ـ يف اجلملة، ومن حيث مبدأ األحرف املقطعة يف 
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االختالف يف عدد اآليات فيها ـ ترّدد الفخر الرازي يف بيان تعداد آيات هذه السورة بني 
 .السبعني والتسع والستني

 هذا عىل مستوى املصادر الشيعية، أّما املصادر التفسريية السنّية، فقد ذكر غري واحد من
هـ( أّّنا مكّية يف قول 489، وذكر السمعاين )التفاسري أّّنا مكّية، مثل جامع البيان وغريه

عطاء واحلسن، ومدنّية يف أحد قويل ابن عباس، ويف رواية أخرى عنه أّّنا مكّية، فبعضها 
نزل باملدينة وبعضها نزل بمّكة، وعن الشعبي أّنا مكّية إال عرش آيات من أّوهلا مدنّية، 

 .وعن عيلٍّ أّنه قال: نزلت بني مّكة واملدينة. وهذه رواية غريبة
توضح لنا املنقوالت أّن هناك خالفًا يف مكّية هذه السورة ومدنّيتها، وأّنه اشتهرت 

 مكّيتها فيام بعد عرص التابعني، ولدراسة مكّية السورة ومدنّيتها يتّم القيام بخطوتني:
النقلّية، ويف حالتنا هنا ال يوجد أّي دليل مقنع عىل دراسة الشواهد  اخلطوة األوىل:

مكّية السورة وال عىل مدنّيتها، تارًة بسبب وجود خالف يف النقل بني ثالثة أقوال، ومع 
التعارض ال مرّجح هنا، وأخرى بسبب اإلرسال املوجود يف احلديث عن هوّية السورة؛ 

من التابعني والالحقني عليهم، فكيف ألّن الشعبي وعطاء وقتادة واحلسن وأمثاهلم كّلهم 
عرفوا مدنّية السورة أو مكّيتها، حيث مل يذكروا لنا سندهم ومستندهم يف هذا األمر؟ 
ولعّل كل واحٍد منهم اجتهد يف مضمون السورة، كام فعل الطباطبائي والشريازي، 

 فانكشف هلم مكّيتها أو مدنّيتها.
عن اإلرسال إليه، حيث ال سند معتربًا  وأّما الرواية عن ابن عباس، فبرصف النظر

ُيثبت أّنه قال ذلك، وبرصف النظر عن التعارض يف املنقول عنه، حيث نقل عنه تارة القول 
باملكّية وأخرى باملدنّية.. إّن ابن عباس مل ينقل لنا مصدر معلوماته، فإّنه كان صغريًا يف 

ّطالعه املبارش عىل األمر، ولو بيشء من املدينة املنّورة، فلو نزلت يف املدينة أمكن تصّور ا
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الصعوبة، أّما لو نزلت يف مّكة، فإّن اّطالعه عليها سيكون بالواسطة بالتأكيد، ومل تثبت 
بعُد نظرّية عدالة كّل الصحابة حتى نقول بأّن جمهولّية الناقل البن عباس ال ترّض، ومعه 

 يصعب األخذ بروايتيي ابن عباس هنا.
ّن الشواهد التارخيّية النقلّية ال تستطيع أن ُتقّدم لنا دلياًل حاساًم يف وهذا كّله يعني أ

 مدنّية السورة أو مكّيتها.
وهكذا احلال يف أسباب النزول، فإّّنا أيضًا متعارضة؛ فبعضها يشري إىل النزول يف 

 ات.مّكة، وبعضها يشري إىل نزول أوائل السورة يف املدينة فضاًل عن اإلرسال يف هذه املرويّ 
دراسة متن السورة، وهذا هو الطريق األكثر وثوقًا يف بعض املوارد،  اخلطوة الثانية:

وعليه اعتمد مثل العالمة الطباطبائي والشيخ الشريازي كام أسلفنا، لكن ما ذكروه حمّل 
نظر؛ فإّن أيام الشّدة والعّسة غري خاّصة بمّكة املكرمة، بل تشمل حمّطات بالغة األمهّية يف 

رص املدين، كام فيام حصل مع املسلمني يف ُاُحد واألحزاب، وقد حتّدثت آياٌت مدنّية الع
كثرية عن الضغط والشّدة واملصاعب يف حقبات حّساسة يف املدينة، كام يظهر بمراجعة 

 سورة األحزاب وسورة آل عمران وغريمها، فإطالق الشّدة غري واضح.
ّية وشواهد عىل املدنّية، فقصص األنبياء والذي نجده أّن يف السورة شواهد عىل املك

الواردة فيها تشبه الفرتة املكيّة، خصوصًا مسألة إثارة عبادة األوثان والرشك، إال أّن هناك 
 شواهد مدنّية، ال تفيد القطع باملدنّية، لكنّها تثريه بوصفه احتامالً موازيًا، وهي:

اَم جُيَاِهُد لِنَْفِسِه إِنَّ اَّللََّ َلَغنِيٌّ  َوَمنْ ﴿احلديث عن اجلهاد يف اآليتني: السادسة  أ ـ َجاَهَد َفإِنَّ
َوالَِّذيَن َجاَهُدوا فِينَا َلنَْهِدَينَُّهْم ُسُبَلنَا َوإِنَّ اَّللََّ ملَََع ﴿، والتاسعة والستني ﴾َعِن اْلَعاملنَِيَ 
 .﴾املُْْحِسننِيَ 

د من أّن كلمة اجلهاد ُاطلقت لكّن هذا الشاهد ليس بقوّي جدًا، ملا ذكرناه يف فقه اجلها
 يف السور املكّية تعبريًا عن مطلق املكابدة واملعاناة يف سبيل اهلل.

ما جاء يف اآليات موضع الشاهد من احلديث عن النرص اإلهلي، فإّن هذا اللسان  ب ـ
 يناسب السور املدنّية ويشبهها، وإن جاء احلديث عن النرص معّلقًا عىل املستقبل.



 

اِدُلوا َأْهَل اْلكَِتاِب إاِلَّ بِالَّتِي ِهَي َأْحَسُن  اآلية السادسة واألربعني: ﴿قوله يف ج ـ َوال جُتَ
كُ  نَا َوإََِلُ ََُلُموا ِمنُْهْم َوُقولُوا آَمنَّا بِالَِّذي ُأْنِزَل إِلَْينَا َوُأْنِزَل إَِليُْكْم َوإََِلُ ْم َواِحٌد َوَنْحُن إاِلَّ الَِّذيَن 

﴾، فإّن جمادلة أهل الكتاب واستثناء الظاملني منهم يتناسب مع السور املدنّية َلُه ُمْسلُِمونَ 
 التي ُخّصت كثريًا بأهل الكتاب.

بل إّن نفس ذكر املنافقني هبذا العنوان يف اآلية احلادية عرشة، هو بنفسه شاهُد املدنّية؛ 
عن املنافقني وأهل  لكثرة احلديث عن املنافقني يف السور املدنّية، بل من معاملها احلديث

 الكتاب واجلهاد والنرص.
من هنا، نحتمل أّن السورة مل تنزل دفعًة واحدة، وأّن بعض آياهتا مدينٌّ وبعضها مكّي، 
فإثبات املكّية يف املقطع حمّل الشاهد يصبح صعبًا، وإن كان حمتماًل، ومعه ال يمكن بمثل 

استنتاُج وجود ظاهرة النفاق يف العرص  هذه اآليات التي ال يتوّفر يقنٌي أو وثوق بمكّيتها
 املّكي.

وأّما ما ذهب إليه بعض العلامء من أّن السورة القرآنّية ـ أّي سورة ـ إّما كّلها مكّية أو 
 كّلها مدنّية، فهذا مل يثبت بدليل، ولو ثبت فإثبات مكّية سورة العنكبوت، يظّل صعبًا.

 عصر املّكيج ـ بني ظاهرة االرتداد ومقولة النفاق يف ال
إّن آيات سورة النحل ال تشّكل دلياًل عىل وجود ظاهرة النفاق ـ باملعنى  الكلمة الثالثة:

اخلاّص ـ يف العرص املّكي؛ ألّنه حتى لو سّلمنا بالرتكيب اللغوي واإلعرايب الذي ذكره 
ن هذا املستدّل هنا، إال أّن غايته وجود ظاهرة ارتداد يف مّكة قام هبا بعُض األشخاص، وأي

من ظاهرة النفاق؟! ألّنه عندما يقال بأّن مجاعة كفروا بعد إسالمهم، وبعضهم كفر لفظّيًا 
وظّل مؤمنًا، فإّن ظاهر ذلك أّن الكفر حصل منهم علنًا ـ بقرينة اطمئنان القلب ـ وهذا ال 
بن  يساوق النفاق وبقاءهم داخل الدائرة الدينّية، وإذا كان التاريخ مل يذكر سوى عبد اهلل

سعد بن أيب رسح، فلعّله كان معه بضعة أشخاص آخرين كفروا وارتّدوا، فام عالقة 
ظاهرة االرتداد بظاهرة النفاق؟! فالدليل ال يتعنّي يف إثبات املّدعى، إال إذا جزمنا بعدم 
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حصول ارتداد علني يف مّكة املكّرمة، وأّنى لنا بإثبات هذا؟! بل املعطيات قائمة عىل 
 عكسه.

يظهر يل أّن إثبات ظاهرة النفاق يف العرص املّكي عىل مستوى اآليات القرآنيّة والذي 
يبدو عسريًا، وال يصّح بمثل ذلك احلديث عن منافقني يف هذا العرص، وإن كان نفي ذلك 

 نفيًا جازمًا ُيتاج لدليل أيضًا.
له، تبدو أمرًا بل إّنني اعتقد بأّن فرضّية وجود املنافق يف العرص املّكي، خاّصًة يف أوائ

صعبًا من حيث منطق األشياء تارخيّيًا، فام هي الفائدة التي سريجوها مثل هذا الشخص؟ 
وهل سيجني غري املتاعب واملصاعب؟ ومن أين له أن يعرف أّن حمّمدًا هذا سوف ينترص 
بعد حني لكي يكسب من انتصاراته املكاسب؟ إّنه البّد من افرتاض شخص عارف بحّقية 

ّنه عرف بذلك من خالل أهل الكتاب مثاًل أو غري ذلك واّطلع عىل مآالت حمّمد وأ
دعوته، ثم دخل ضامنًا أّنه لن تلحقه مشاكل من وراء ذلك، ولن يموت يف ظّل حركة 
حمّمدية فيها الكثري من العذابات والتضحيات.. إّن هذه الفرضّيات حتتاج للكثري إلثباهتا 

 ات الفرضيات املحضة.تارخيّيًا، بعيدًا عن أيديولوجيّ 

نعم، النفاق بمعنى االنقطاع وذهاب اليشء بعد وجوده، كام يف قولك: نفقت الغنم، 
أو نفقت السلع يف األسواق، ومنه سّميت النفقة هبذا االسم، يمكن تصّوره يف االرتداد، 
فع ويتامهى معه، فهذا املعنى للنفاق معقول يف مّكة متطابق مع االرتداد، غري أّنه ال ين

املستدل  بيشء هنا؛ إذ مراده وغايُته هي النفاق باملعنى اللغوّي الثاين، وهو إخفاء اليشء 
ًا، وهذا ال يستفاد من خالل  قي ُق يف األرض نيفي وإغامضه، كام هو معروف، ومنه ُسّمي النيفي

 آيات االرتداد.

 د ـ هل كان املنافقون مكشوفني للنيّب؟ النفاق بني العلنّية والسرّية
واخلُّلص من  ‘كشوفة متامًا للنبّي هل كانت ظاهرة النفاق م الكلمة الرابعة:

 أصحابه أو ال؟ وهل كان بعُض املهاجرين واألنصار من املنافقني؟



 

ر يف القرآن الكريم ـ يف  ‘عرف أمرًا مهاًم، وهو أّن الرسوليف البداية جيب أن ن قد ُامم
اَر َواملُْنَافِِقنَي تعاىل: ﴿ موضعني منه ـ بجهاد الكّفار واملنافقني، قال ا النَّبِيُّ َجاِهِد اْلُكفَّ َ َيا َأُّيُّ
(، فقد تكّررت 9، والتحريم: 73﴾ )التوبة: َواْغُلْظ َعَليِْهْم َوَمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوبِْئَس املَِْصريُ 

نا ذا يعطياآلية بعينها بال زيادة وال نقيصة وال اختالف يف موضعني: التوبة والتحريم، وه
ـ بعد نزوهلا مكّررًة مما يفيد التشديد يف هذا األمر ـ يفرتض أن  ‘مؤرشًا عىل أّن النبّي 

يواجه بغلظة وشّدة، بل وجهاد، كّل املنافقني الذين يعرفهم، فال يمكن القول بأّنه يعرف 
 املنافقني، ولكنّه تركهم؛ إذ هو مأموٌر باجلهاد والغلظة، فال جيوز له أن يقّرب املنافقني
ويدنيهم وجيعلهم من خاّصته ووجوه الناس عنده أو يؤّمرهم هنا وهناك بعد هذا األمر 

 الواضح، ما مل تربز استثناءات واضحة يف هذا املجال.
فلو كان حول النبّي من الصحابة باملعنى األصويل أشخاٌص مل جياهدهم النبّي ومل يغلظ 

بنفاقهم. وهذه نقطة مهّمة  ‘عىل عدم نفاقهم أو عىل عدم علمه عليهم، دّل ذلك
 لدراسة املوقف.

نعم، قد ال ُيقدم النبيُّ عىل قتلهم ـ وهم حميطون به ـ ولو ألجل اخلوف من أن يقال بأّن 
، فيرتك ذلك آثارًا سلبّيًة عىل حممدًا يقتل أصحابه، كام جاء يف بعض الروايات التارخيّية

ة، لكنّه ـ عىل األقّل ـ ُمطالٌب بالرضورة املجتمع العريب ومدى اقرتابه من الدعوة اجلديد
بفضحهم والتشّدد معهم، وكشف أمرهم بوضوح وقاطعّية أمام املجتمع اإلسالمّي، 
بحيث يصبح أمرهم واضحًا للمسلمني يف أواخر احلقبة املدنّية، إّن منطق األشياء يقول 

 ذلك فيام يبدو لنا.
يف أواخر العرص املديّن بوصفها ظاهرة هذا ما يعني أّننا جيب أن نفّّس ظاهرة النفاق 

بني متخارجني عن  مسترتة، وإال فاملنافقون الظاهرون كان أمرهم معروفًا، وصاروا حماري
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 جسم املجتمع اإلياميّن الصادق.
ْ َينَْتِه املُْنَافُِقوَن بل، وهناك آيات قرآنّية أخرى هلا داللة هنا، وهي قوله تعاىل: ﴿ َلئِْن مَل

 ُقُلوهِبِْم َمَرٌض َواملُْْرِجُفوَن يِف املَِْدينَِة َلنُْغِرَينََّك هِبِْم ُثمَّ ال جُيَاِوُروَنَك فِيَها إاِلَّ َقلِياًل َوالَِّذيَن يِف 
لُِسنَِّة  جَتَِد * َمْلُعوننَِي َأْينَاَم ُثِقُفوا ُأِخُذوا َوُقتُِّلوا َتْقتِياًل * ُسنََّة اَّللَِّ يِف الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن َقْبُل َولَْن 

 (.62ـ  60﴾ )األحزاب: اَّللَِّ َتْبِديالً 
فهذه اآليات ترشد ـ وهي يف سورة األحزاب ـ إىل هتديد بتحريض النبّي عىل املنافقني 
واملرجفني، وأّن هؤالء إذا مل ينتهوا عن أفعاهلم وأذّيتهم املؤمنني وإشاعة اخلوف يف 

ة بمالحقتهم وقتلهم، بل تشري اآليات إىل املجتمع اإلسالمّي، فسوف تصدر األوامر اإلهليّ 
أّن هذا األمر سنٌّة إهلية ال تتبّدل وال تتحّول، فإّما أن تتوّقف حركة النفاق املؤذية واملرّضة 
هذه أو تصدر األوامر باملواجهة والطرد من املدينة، وبالفعل فقد صدرت األوامر بعد 

حّد أّّنم قد هدم مسجدهم، فاملفرتض ذلك بجهاد املنافقني عىل حّد جهاد الكّفار، إىل 
قام بمواجهة املنافقني، لكن مل تصدر األوامر بالقتل فيهم، هلذا مل  ‘ّيًا أّن النبي  منطق

 يظهر أّن النبّي أعدم املنافقني أو اعتقلهم وأنزل فيهم أحكامًا عقابّية من هذا النوع.
قني إذن، فهناك هتديٌد بإخراج املنافقني من املدينة، وعقب ذ لك صريورهتم مالحي

كالكّفار لُيقتلوا، ويبدو أّن مسلسل اآليات واملواقف النبوّية قد حّدا بالفعل من حركة 
املنافقني، فبعد نزول سورة التوبة متّت مواجهتهم والقطيعة معهم، وهذا ما أّدى إىل 

 .إضعاف حركتهم، وهلذا مل نسمع بأّن هناك حركة نفي مجاعي للمنافقني من املدينة
وهذا ما ُيرشد ـ وبضّم كّل هذه العنارص إىل قانون السنّة اإلهلية الوارد يف اآليات 
املتقّدمة ـ إىل تراجع حركة املنافقني حتى مل يُعد املوقف معهم بحاجة إىل قانون الطرد، 
فلعّل النبي  اكتفى بالقطيعة والفضح والنبذ هلم وهدم مسجدهم، بحيث هتاوت قدرهتم 

م، وتوقف إرجافهم وُتويفهم، دون أن يمنع بقاء بعض األفراد منهم، وتعّطل نشاطه
فليس صحيحًا ما ُياول بعٌض أن يثريه من انتهاء ظاهرة النفاق أواخر العرص املدين، فإّن 
هذا األمر ال دليل عليه، بل اآليات املدنية املتأّخرة النزول تشهد بعكسه، نعم يمكن أن 



 

وجودهم ومخدت جذوة نشاطهم يف أواخر العرص املدين،  نتّصور أّن املنافقني قد ضُعف
وصار تأثريهم حمدودًا بفعل اخلطوات النبوّية التي جاءت عقب األوامر القرآنّية احلاسمة، 

 وإن مل تنته فعاليتهم مطلقًا.
 أو ال؟ ‘الظاهرة النفاقّية كّلها للنبيّ  لكن يظّل السؤال: هل انكشفت
، من سورة التوبة، 101بل ما سبق استعراضه من اآلية: ال يوجد ما يؤّكد هذا األمر، 

يفيد اجلزم ببقاء البعض ممّن مل يعرفه النبّي، نعم، هذه اآلية تفيد وجود بعض املنافقني يف 
أهل املدينة واألعراب املحيطني هبا، وهذان العنوانان غري واضحني يف التدليل عىل وجود 

نوا من إذ ال تكشف عن أّن منافقي أهل املدينة كانفاق يف األصحاب املقّربني من النبّي؛ 
أو ال؟ فهذه اآلية تبطل عدم نفاق أحد من الصحابة  ‘األصحاب املالزمني للنبّي 

باملعنى احلديثّي؛ للجزم عادًة بأّن أهل املدينة يرون النبّي، لكنّها ال تستطيع إبطال عدم 
من أهل املدينة ـ األعراب( نفاق أحد منهم باملعنى األصويل؛ لعدم مساوقة عنوان )

لعنوان الصحايب باملعنى األصويل، بل بينهام تداخل، بل قد ُيّدعى خروج املهاجرين من 
 مّكة عن هذين العنوانني.

وهذا يعني أّن آيات النفاق غاية ما يمكنها التدليل عليه هو إبطال نظرّية عدالة 
صحايب باملعنى األصويل كان من الصحابة باملعنى احلديثي، لكن من غري املعلوم أّن ال

ضمن املنافقني الذين ورد النّص عىل وجودهم وعىل عدم معروفّيتهم للنبّي، فإثبات 
وجود الظاهرة النفاقّية ال يساوق إثبات نفاق بعض الصحابة باملعنى األصويل، أرجو 

العام لتعديل التدقيق جّيدًا؛ فإّن القائل بعدالة الصحابة باملعنى األصويل يمكنه التمّسك ب
مجيع الصحابة باملعنى األصويل لو ثبت له دليله، وال يعارضه الدليل القرآين عىل ثبوت 
ظاهرة النفاق بني املسلمني يف املدينة؛ ألّنه ال ُُيرز شمول ذلك للصحايب باملعنى األصويل 
 مصداقًا، فكيف يراد التمّسك بالعام عرب خاصٍّ ال ُُيرز أصالً شموله ألحد مصاديق
العام، فالبّد من إحراز هذا الشمول بدليٍل آخر، ثم إجراء املقاربة القرآنّية املذكورة هنا 

 هبذه الطريقة، وهذا استنتاج بالغ األمهّية يف موضوع بحثنا هنا.
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فأنت لو قلت: كّل العلامء يف هذه املدينة عدول، ثم قلت: بعض أهل هذه املدينة 
لامء، حتى نخّصص بدليلم الفسق دليلي التعديل، بل فاسقون، فهذا ال ُيثبت فسق بعض الع

لعّل العكس هو الصحيح؛ إذ خُيرج دليُل التعديل العلامءي من حتت دليل فسق بعض أهل 
 هذه املدينة، ولعمري هذا واضٌح ومطابٌق للصنعة األصولّية.

يف اآلية ـ وهذا نطرحه بوصفه احتامالً فقط ـ بأّن تعبري )منافقون( الوارد  بل ربام يقال
، من سورة التوبة )وربام يف بعٍض غريها أيضًا(، ال يراد منه املسلمون املنافقون، 101رقم: 

ن  بل ُيراد النفاق باملعنى اللغوي، بمعنى وجود مجاعات من غري املسلمني يف املدينة ومم
ه أو حوهلا متلّونون، فهم يتعاونون مع اخلصوم، ولكنّهم يوحون للنبّي بأّّنم متحالفون مع

مهادنون، وهذا ما يشّكك يف قدرة هذه اآلية عىل إبطال فكرة عدالة الصحابة حتى باملعنى 
احلديثي، ولعّل قرينة ما نّدعي أّن اآلية مل تقل: وممّن حولك من األعراب منافقون، بل 
قالت: ومّمن حولكم، ومرجع الكالم إىل اجلامعة املسلمة أو املؤمنة، فيخرج عن الصحايب 

 ى احلديثي، والقدر املتيّقن خروجه عنه باملعنى األصويل.باملعن
هذا، وقد يقال بأّن هذا التفسري األخري الذي احتملناه ـ خروج املنافقني عن كوهنم من 

ملعلومّية احلديث عن نفاق بعض األعراب من خالل آيات أخرى،  املسلمني ـ غري قوّي؛
ْ ُتْؤِمنُوا َوَلكِْن ُقوُلوا َأْسَلْمنَا َوملََّا َيْدُخِل َقاَلِت اأْلَْعَراُب آَ ﴿مثل ما جاء يف اآلية:  َمنَّا ُقْل مَل

ياَمُن يِف ُقُلوبُِكْم َوإِْن ُتطِيُعوا اَّللََّ َوَرُسوَلُه اَل َيلِْتُكْم ِمْن َأْعاَملُِكْم َشْيًئا إِنَّ اَّللََّ َغفُ   ﴾وٌر َرِحيمٌ اإْلِ
 (، فتأّمل.14)احلجرات: 
أّنه يعرف هؤالء املنافقني مجيعًا،  ‘العلم الغيبّي لرسول اهللمقتىض  إنّ  قد تقول:

كيف واملعروف يف املروّيات اإلسالمّية أّن حذيفة بن اليامن كان ُيرجع إليه يف معرفة 
املنافقني، فكيف ال يكون النبّي عىل علٍم بذلك، فام معنى احلديث عن بقاء بعض األفراد 

 ؟‘من املنافقني غري معروفني للنبّي 
ـ بعد ُتّطي مسألة صّحة مبنى العلم الغيبي هبذا الشكل للنبّي، وهو ما مل يثبت  وجياب

عندي بدليل حاسم ـ بأّن النبي  مأموٌر بالعمل بالظاهر وترتيب اآلثار عىل علومه الظاهرّية 



 

ال عىل العلوم اإلرشاقّية اللدنية، وهلذا كان يقيض باأليامن والبّينات، فقد يعرف شخصًا 
ومه اخلاّصة، لكن يكون مستورًا بحسب العلوم الظاهرّية، والعربة بالظاهر كام هو بعل

واضح، وحُتمل اآلية عىل العلوم الظاهرّية، وإن كان يف نفسه بعيدًا، فيكون اجلواب 
 املختار هو رفض مبنى العلم الغيبي النبوّي الشامل.

انع من إرادة الغالب، ال معرفته وأّما مسألة حذيفة ـ مع أّن بحثنا اآلن قرآينٌّ ـ فال م
بتامم املنافقني، علاًم أّن هلا إشارات خاّصة يف خصوص مسألة حادثة العقبة، سيأيت احلديث 

 عنها.
نعم، ثّمة آية قرآنية قد تشري إىل معرفة النبي بأمر بعض من يف قلبه مرض، قال تعاىل: 

ْن خُيِْرَج اَّللَُّ َأْضَغاهَنُْم * َوَلْو َنَشاُء أَلََرْينَاَكُهْم َأْم َحِسَب الَِّذيَن يِف ُقُلوهِبِْم َمَرٌض َأْن لَ ﴿
ِن اْلَقْوِل َواَّللَُّ َيْعَلُم َأْعاَمَلُكْم * َوَلنَبُْلَونَُّكمْ  َحتَّى َنْعَلَم  َفَلَعَرْفَتُهْم بِِسياَمُهْم َوَلَتْعِرَفنَُّهْم يِف َِلْ

ابِِريَن َونَ  (، بناًء عىل أّن )ولتعرفنّهم 31ـ  29﴾ )حمّمد: ْبُلَو َأْخَباَرُكمْ املَُْجاِهِديَن ِمنُْكْم َوالصَّ
 يف حلن القول( غري مرتبطة باجلملة السابقة املعّلقة عىل املشيئة اإلهلّية، فتأّمل جّيدًا.

ومع كون السياق السابق عىل هذه اآليات يقّربنا من مفهوم النفاق، وبرصف النظر عن 
ري املنافقني، ال تستطيع هذه اآليات إثبات معرفة النبّي بجميع احتامل أّن املراد باآلية غ

املنافقني قاطبًة من إخبارها باملعرفة بلحن القول؛ ألّن آية سورة التوبة أرصح يف نفي العلم 
منها، فيكون املراد املعرفة الغالبة مع بقاء بعض من ال يعرفه النبّي، أو ُيمل األعراب 

ة ممّن ال يعرفهم النبّي عىل أّنم مل يكونوا يتواصلون معه، حتى املنافقون وبعض أهل املدين
ُيالحظ حلن قوهلم فيعرفهم من خالله، وهبذا جيمع بني اآليتني بناًء عىل محل الثانية ـ سورة 

 حممد ـ عىل املنافقني.
إذن، ال يوجد أّي معطى قرآين ُيثبت االنكشاف التاّم لتامم املنافقني، نعم سورة التوبة 

ها تكشف حجاًم كبريًا منهم ومن صفاهتم وأعامهلم، لكن ال موجب فيها يفيض بنا وغري
إىل رضورة االلتزام بانكشافهم مجيعًا، بل الشاهد القرآيّن عىل عدم انكشافهم مجيعًا كام جاء 
يف سورة التوبة نفسها، لكّن كّل فكرة املنافقني ال تستطيع إثبات عدم عدالة بعض 
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صويل، إال بعد إثبات نفاقه أّوالً من دليٍل آخر، فيعود الدليل يف النهاية الصحابة باملعنى األ
غري قرآيّن، واملفروض أّننا نقيم دلياًل قرآنّيًا عىل إثبات عدم عدالة بعض الصحابة، فالحظ 

 جيدًا.
إّن الركن والعنرص األّول من عنارص االستدالل القرآين عىل عدم عدالة  والنتيجة:

مكنه أن يبطل نظرّية تعديل الصحابة باملعنى احلديثي دون املعنى بعض الصحابة، ي
األصويّل، وهو عاجز ـ لوحده ـ عن إثبات حتى فسق صحايّب واحد باملعنى األصويل، فإّن 
غاية ما يمكن لدليل ظاهرة النفاق كّلها إثباته هو وجود منافقني يف املسلمني، لكنّها ال 

 للنبّي والذين جالسوه لفرتة معتّد هبا. ُتثبت وجود منافقني يف املالزمني
وُاشري أخريًا هنا إىل أّن بحثنا حتى اآلن كان يف املعنى اخلاّص لكلمة النفاق، وهي من 
أسلم ومل يؤمن ودخل مجاعة املسلمني، أّما املعنى العام للنفاق وهو بمعنى مطلق 

سنتعّرض له عند  الشخص ـ ولو املؤمن ـ الذي قد يامرس النفاق واإلخفاء، فهذا ما
 احلديث عن الكلمة اخلامسة اآلتية، حتت عنوان مطلق االنحراف السلوكي.

 هـ ـ من النفاق اخلاّص إىل االحنراف السلوكّي العام يف التصوير القرآني
بعد غّض الطرف عن ظاهرة النفاق بمعناها األخّص نّتجه إىل ظاهرة  الكلمة اخلامسة:

 ىل املستوى العميل، والتي جتامع النفاق باملعنى األعم.ثانية، وهي ظاهرة االنحراف، ع
 الذي يبدو أّن اآليات املتقّدمة تقّدم لنا حقيقتني:

إّن املجتمع املحيط بالنبّي يعاين ـ عىل مستوى بعض أفراده ـ من بعض  اِلقيقة األوىل:
اسّية عىل االهتزازات والسلوكّيات، والصحابُة مل يكونوا بمعزٍل عن الوقوع يف أخطاء أس

هذا الصعيد، كام شهدت اآليات املتقّدمة، وال يوجد ما يؤّكد أّن كّل الصحابة تكاملوا 
خالل الفرتة املدنّية كي يبلغوا مرتبة الكامل، بحيث ال خيطؤون وال يعصون وال يرتكبون 

 املعايص والذنوب.
من كان حول النبّي إّن النصوص القرآنّية املتقّدمة تؤّكد أّن بني املسلمني واملجاهدين و



 

ـ الصحايب باملعنى األصويل فضاًل عن احلديثي ـ أشخاٌص يقعون يف املعايص ويتأثرون 
 بإغراءات الدنيا هنا وهناك.

 والبّد يل هنا من التمييز بني مفاهيم:
فنحن ال نريد من هذه النصوص القرآنّية أن تنفي لنا عصمة الصحابة،  أ ـ العصمة،

فية لذلك؛ والسبب هو أّن أحدًا من املسلمني ال يّدعي عصمة وإن كانت هي بالفعل نا
الصحابة، والكالم ليس هنا بالفعل، وهذا يعني أّن أّي حماولة استداللّية هبذه اآليات عرب 
صياغٍة تريد نفي عصمة الصحابة، هي حماولة ـ وإن كانت صحيحة يف نفسها ـ غري أّّنا 

 لة الصحابة؛ لوضوح عدم عصمتهم.غري رضورّية وال حتّقق غرض النايف لعدا
هذا الثنائي مهّم جدًا لنا هنا لتوضيح الصورة، وذلك أّن هناك  ب ـ العدالة والفسق،

 تصويرين تارخيّيني للقضّية يمكن فرضهام:
أّن بعض الصحابة فاسٌق، بمعنى أّنه غري ملتزم بالرشيعة  التصوير التارخيي األّول:

حابة كام نتصّور بعض فسقة أهل زماننا، ممن يرشبون أساسًا، وكأّننا نتصّور بعض الص
اخلمر ويرتكبون الزنا ويرتكون الصالة وغري ذلك، ووفقًا هلذا التصوير يريد املستدّل 

 بالنصوص القرآنّية هنا أن ُيثبت هذا األمر.
ألّننا لو راجعناها،  إال أّن هذا التصوير ال تعطيه اآليات القرآنّية املشار إليها؛

وض أّننا ال نعرف أّّنا حتكي مجيعًا عن شخص واحد أو مجاعة معّينة منحرصة واملفر
بأسامئها، لوجدنا فيها أّن بعض الصحابة وقع يف معصية هنا أو هناك، ففي ُاُحد تعّرض 
لإلغراء فسقط، ويف حنني غّرهتم مظاهر القّوة فتهاونوا، ويف قضّية اإلفك استزهّلم 

ىل بعض أّمهات املؤمنني، وهكذا، وهذا ال ُيثبت كون هؤالء الشيطان فوقعوا يف االفرتاء ع
األفراد فسقة باملعنى األّول هذا، بل يمكن أن جيتمع مع أشخاص متدّينني باملعنى العام، 

 غاية األمر أّّنم سقطوا يف معصيٍة هنا أو هناك، يستحّقون عليها العقاب والعذاب.
غري عادل، بمعنى أّن القرآن الكريم خيربنا إّن بعض الصحابة  التصوير التارخيي الثاين:

عن أّن بعض الصحابة كانت تقع منه بعض املعايص دون توبة، ومن ثّم فهذه الصورة 
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تناقض الصورة التي تقول بعدالة الصحابة؛ ألّن القرآن الكريم ال يتحّدث عن حالة فردّية 
صحابة كان منهم من واحدة، بل عن جمموعة حاالت وقعت يف عرص النبّي، تؤّكد أّن ال

ينة واألخرى عىل األقّل، األمر الذي جيعلنا ـ وهو يصّور لنا املشهد  يرتكب املعايص بني الفي
هبذه الطريقة ـ ال نستغرب بعد ذلك أّّنم وقعوا يف املعايص أيضًا بعد وفاة النبّي، مما 

لته أو يناقض الصورة التي حتاول تنزيه كّل صحايب عن الوقوع يف معصية ُتّل بعدا
استغراب وقوعه يف معصية كبرية معيّنة هنا أو هناك، وكأّن كّل الصحابة يف الفضيلة 

 ُيملون روحًا عالية جتعلنا نضطّر لتنزهيهم عن مثل هذه األمور.
إّن املشهد القرآين يبّدد من أمامنا مثل هذا التصّور، وبالتايل فالصورة الصحيحة هي 

نهم عدوٌل ومنهم أشخاص متدّينون باملعنى العام الصورة التي تقول بأّن الصحابة م
للكلمة، لكنّهم غري منّزهني عن السقوط األخالقي، وال يوجد ضامنات أخالقّية يف 
حّقهم، ومن ثم ال ينبغي لنا محل صورة عنهم تبالغ يف سمّوهم األخالقي والسلوكي، بل 

م هنا وهناك يف معاٍص أو ُيفرتض أن نتوّقع منهم ـ جريًا عىل التصوير القرآين ـ وقوعه
 انحرافات أخالقّية، تستحّق العقاب والعذاب، فضاًل عن أخطاء.

ويف هذه احلال، ال يشّجعنا القرآن عىل محل صورة عن الصحابة ترى أصالة عدالتهم، 
وأّّنم لو وقعوا لتابوا فورًا، كام ُيصل مع املؤمن الصالح التّواب، خاّصة وأّن النصوص 

، بل هو يصّور بعضهم لنا أّنه يسقط أخالقيًّا قة مل ترش اىل مثل هذا األمرالقرآنّية الساب
بالفعل، وعىل هذا األساس فهذا املجتمع املحيط بالنبّي ُيمل مجلة من السقطات 
األخالقّية التي قد يقع فيها بعض املسلمني، وبعضها يبلغ مبلغًا كبريًا، وليس هفوًة 

ورة التي قّدمها لنا القرآن الكريم عن ذلك املجتمع مع أخالقّية بسيطة، فهل جتتمع الص
                                                             

( الحظ كيف أّن القرآن الكريم عندما كان يتحّدث عن قضايا تتصل بذنوب األنبياء ـ عىل ) 
اخلالف بني املسلمني يف اعتبارها ذنوبًا وُتالف العصمة أو ال ـ كان يشري إىل توبة هؤالء األنبياء 

ما نجد شيئًا من هذا يف  مما حصل معهم، فراجع النصوص القرآنّية يف هذا السياق، بينام نادراً 
 سقطات املجتمع املحيط بالنبّي.



 

 الصورة التي نسجناها نحن عن الصحابة الحقًا؟
هنا يكمن التساؤل.. حاول تصّور املشهدين ثم احكم بنفسك. وحاول أن تتلّقى 
الصورة القرآنّية هنا بعيدًا ـ يف هذه املرحلة ـ عن دليل تعديل الصحابة، لرتى أّن هذه 

من اآليات ال تصّور لنا املجتمع املسلم األّول بتلك املثابة التي تصّورناها  املجموعة
بي عىل  ذي الحقًا، فلو أّنك قرأت هذه النصوص املتقّدمة هل ستستبعد أّن بعض الصحابة كي
النبّي ووضع بعض األحاديث ولو القليلة هنا وهناك ملصالح وقتّية تناسبه؟ هل هذا بعيٌد 

ارك يف إثم اإلفك الذي رأيناه يف آيات اإلفك؟ وهل هذا من شخص )أو أشخاص( ش
بعيٌد من شخص )أو أشخاص( يصفه القرآن بأّنه يف قضّية األرسى يريد عرض الدنيا؟ 

 وملاذا هو بعيد؟
إّن تركيز القرآن يف أكثر من موقع عىل أخطاء أو انحرافات بعض املسلمني هنا أو 

ورة واقعّية عنهم، وأّن هذا املجتمع رغم صالحه هناك، كأّنه يريد أن يرشدنا إىل تكوين ص
العام، لكنّه غري حمميٍّ من انحراٍف هنا وآخر هناك. إّن جتربة ُحنني يمكن أن تتكّرر، 

 ويمكن أن يعيش املجتمع حالة الغرور أو اإلدبار عن املهامت العظيمة.
حرافهم هنا وهناك، إّن هذا املجتمع رغم زالته وأخطاء بعض أبنائه وان اِلقيقة الثانية:

كان حمل  العطف اإلهلي عىل الدوام، وكان اهلل تعاىل يتغاىض عام ُيصل هنا وهناك أحيانًا 
بعطفه عىل اجلامعة، برصف النظر عن هذا الفرد أو ذاك، وقد رأينا كيف أّن بعض اآليات 

أّّنا مل تذكر املتقّدمة حتّدثت عن عدم نزول العذاب عليهم رمحًة وحنانًا من اهلل تعاىل مع 
توبتهم، أو لكلمة سبقت من اهلل سبحانه، وربام تكون هي حالة اهلداية احلّقة املتواصلة 

َوَما التي كانت تنترش فيام بينهم، أو لوجود رسول اهلل فيهم جريًا عىل منوال قوله تعاىل: ﴿
ْم َوَأْنَت فِيِهْم َوَما َكاَن اَّللَُّ ُمَعذِّ  هَبُ ْم َوُهْم َيْستَْغِفُرونَ َكاَن اَّللَُّ لُِيَعذِّ  (.33﴾ )األنفال: هَبُ

وربام يكون هذا العطف اإلهلي؛ ألّن هذا املجتمع هو جمتمُع انطالق الدعوة، فلو نزل 
العذاب عىل هذا املجتمع املديّن لتالشت الدعوة وهتاوت، فغّض اهلل الطرف عن بعض 

 ىل جانب الرسول.املعايص الصادرة منهم يف مقابل أفعاهلم األخرى ووقوفهم إ
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إّن األدّلة املقّدمة قرآنيًا عىل نظرّية عدم عدالة الصحابة أمجعني، تفيد  وحصيلة القول:
عدم العدالة العاّمة، لكن بالطريقة التي ذكرناها، وهي أّن بني الصحابة ـ وفقًا للتصوير 

فضمريها  القرآين ـ مجاعة ما، ولو غري متعّينة، ال نملك ضامنات أخالقّية يف سلوكها،
الديني ليس بتلك املثابة التي ُيميها من السقوط أو يدفعها لتدارك السقوط فورًا، وإن 

 كانت احلالة الغالبة فيهم هي احلالة اإلجيابّية.
إّن مقتىض اجلمع بني نصوص تعديل الصحابة املتقّدمة ومثل هذه النصوص إن مل 

لصحابة، وهي أّّنا ال تفيد توجب التقييد، فهي ُتثبت صّحة فهمنا لنصوص تعديل ا
ني لكّل صحايب باملعنى احلديثي أو األصويل، ولكّل حاالته  الشمول واالستيعاب املطليقي
عىل امتداد عمره، بحيث يقال بعصمته عن الذنوب أو ما هو يف قّوة العصمة، وهبذا نفهم 

 نا هنا.اإلطالقّية يف نصوص املدح والتعديل دون أن نتأّول النصوصي التي بني أيدي

 ـ املستند احلديثي لعدم تعديل مجيع الصحابة 2
كام هي نصوص الكتاب الناطقة ببعض االنحرافات أو النفاق يف املجتمع األّول، 
كذلك هي نصوص احلديث، وسوف نذكر هنا بعض الروايات من باب املثال، وإال فهي 

 كثرية:

 ويمـ حادثة حماولة اغتيال النيّب بالعقبة، حتليل وتق 1ـ  2
بالقائمة من العقبة يف تبوك، فقد ذكر ابن  ‘ل النبيرواية حماولة اغتيا الرواية األوىل:

حزم الظاهري روايًة تتحّدث عن أّن بعض املسلمني، وفيهم أبو بكر، وعمر، وعثامن، 
 .وإلقاءه من العقبة يف تبوك ‘بن أيب وقاص، أرادوا قتل النبّي  وطلحة، وسعد

 دالئل النبّوة أليب بكر البيهقي، من حديث حممد بن إسحاق، وهذه الرواية جاءت يف
أقود به، وعامر  ‘كنت آخذًا بخطام ناقة رسول اهلل بسنده إىل حذيفة بن اليامن، قال:
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يسوق الناقة، أو أنا أسوقه وعامر يقوده، حتى إذا كنا بالعقبة، فإذا أنا باثني عرش راكبًا قد 
ل لنا هبم، فرصخ هبم فوّلوا مدبرين، فقا ‘اهللضوه فيها، قال: فأنبهت رسول اعرت

، قلنا: ال يا رسول اهلل، قد كانوا متلثمني، ولكنّا قد «هل عرفتم القوم؟: »‘رسول اهلل
قلنا: ال، « هؤالء املنافقون إىل يوم القيامة، وهل تدرون ما أرادوا؟»عرفنا الركاب، قال: 

، قلنا: يا رسول اهلل، أفال «فيلقوه منهايف العقبة  ‘أرادوا أن يزامحوا رسول اهلل»ل: قا
ال، أكره أن تتحّدث »نبعث إىل عشائرهم حتى يبعث إليك كّل قوم برأس صاحبهم؟ قال: 

العرب بينها أّن حممدًا قاتل بقوٍم حتى إذا أظهره اهلل هبم، أقبل عليهم يقتلهم ـ ثم قال ـ 
شهاب من نار يقع عىل نياط »ة؟ قال: ، قلنا: يا رسول اهلل، وما الدبيل«اللهم أرمهم بالدبيلة
 «.قلب أحدهم فيهلك

وجاءت هذه الرواية بأشكال متعّددة، وأّيدها ابن كثري مائاًل إىل صّحتها، متعّرضًة 
 .بعُض الروايات إىل أسامء غري ما ذكره ابن مجيع

كر وبحسب الرواية التي يرجع مصدرها الرئيس إىل البيهقي يف دالئل النبّوة، مل يرد ذ
 هذه األسامء، وإنام أسامء أخرى.

فهذه الرواية تدّل عىل اخرتاق كبري يف ُبنية املجتمع اإلسالمي من قبل املنافقني الذين 
بلغوا حدًا أن صاروا هم زعامء املجتمع اإلسالمي ووجوه املسلمني، فكيف ُيلتزم مع هذا 

 ؟!‘صحابة، وفيهم من أراد قتل الرسولبعدالة مجيع ال
 تصّح رواية األسامء املذكورة، يظّل االستدالل ساريًا؛ ألّن تعليق النبّي عىل وحتى لو مل
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اقرتاح طلب رؤوس هؤالء من عشائرهم، يدّل عىل أّن هؤالء كانوا من الصحابة وممّن 
 قاتل مع النبّي يف حروبه واستعان هبم الرسول يف إنفاذ أمر الدين.

التي فيها األسامء املذكورة بأّّنا ضعيفة  رّد هذه الرواية وقد حاول ابن حزم األندليس
 .موضوعة؛ فإّن يف سندها الوليد بن مجيع

فالرجل مهمل  إال أّن مراجعة مصادر الرجال واجلرح والتعديل تعطي شيئًا خمتلفًا،
الذكر عند اإلمامّية، ومل نعثر عىل ترمجة له بينهم، لكنّه موثق عند أهل السنّة بشكل 

ه واجلرح به. نعم ذكر رصيح ، لكّن السائد يف مصادر اجلرح والتعديل ابن حّبان ضعفي
السنّية األخذ برواياته. نعم، ليس هو من رواة الدرجة األوىل، لكنّه ورد يف أسانيد سنن 

، ، ومستدرك احلاكم، وسنن النسائي، وسنن أيب داود، وصحيح مسلمالدارمي
املصادر األخرى، فام ذكره ابن حزم مل يظهر وجهه، ولعّله  ، وغريها منوسنن البيهقي

ضّعفه ألجل هذا اخلرب، وإن كانت عبارة ابن حزم تفيد أّن الوليد بن مجيع ال يعلم من 
الذي وضع هذا احلديث، فغمز فيه هبذا، ال أّنه هو واضع احلديث، ومن ثّم فإّن ابن حزم 

 اية، فراجع.مل ُيرش لنا إىل جهة الضعف السندي يف الرو
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من هنا، ُيفرتض النظر يف هذا اِلديث بعيدًا عن الوليد بن مجيع، لننظر يف صّحته 
 بصيغه الواردة:

فلم أعثر عليها عند غريه، ومل يذكر سندًا إليها  أ ـ أّما الصيغة التي ذكرها ابُن حزم
 أساسًا، فال يستند إليها، السيام يف مثل هذه التهمة العظيمة.

الذين نفروا برسول »الرواية الشيعّية بالسند إىل حذيفة بن اليامن أّنه قال: نعم، ورد يف 
اهلل ناقته يف منرصفه من تبوك، أربعة عرش: أبو الرشور، وأبو الدواهي، وأبو املعازف، 
وأبوه، وطلحة، وسعد بن أيب وقاص، وأبو عبيدة، وأبو األعور، واملغرية، وسامل موىل أيب 

يد، وعمرو بن العاص، وأبو موسى األشعري، وعبد الرمحن بن حذيفة، وخالد بن الول
وا باَِم مَلْ َينَاُلواعوف، وهم الذين أنزل اهلل عز وجل فيهم: ﴿  .«﴾َومَهُّ

ولعّل األسامء الثالثة إشارة إىل بعضهم، لكّن هذه الرواية هي األخرى ضعيفة السند 
ّن زياد بن املنذر الذي عاش يف القرن بجهالة أمحد بن ُييى بن زكريا القطان، إضافة إىل أ

الثاين اهلجري يروهيا بقوله: حّدثني مجاعة من املشيخة، عن حذيفة، فيكون السند مرساًل 
 جدًا.

وهناك كالم كيّل يف هذا املوضوع يف املصادر الشيعّية األخرى دون ذكر أسامء مع 
ىل العسكري، والسند ؛ وهو يرجع إىل االحتجاج والتفسري املنسوب إتلويح وإشارة

 ضعيف كام أرشنا مرارًا.
وعليه، ال يمكن بمثل هذه الرواية الضعيفة السند، اهّتام شخص بمحاولة قتل النبي، 
وترتيب آثار جريمة هبذا احلجم يف حّقه، مهام كانت األفعال األخرى التي صدرت منه، 

 إن خريًا أو رّشًا.
ففيها أبو عالثة حممد بن  ا كان قريبًا منها،ب ـ وأّما الصيغة التي ذكرها البيهقي أو م
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عمرو بن خالد، ومل نعثر عىل توثيٍق له، وفيها حممد بن إسحاق صاحب السرية، وهو رجٌل 
تدور حوله الكثري من الكلامت، وفيها أبو اإلصبع عبد العزيز بن ُييى احلراين، ومل تثبت 

 وثاقته.
، فال يبعد تصحيح بعض أسانيد وغريهلكّن بعض أسانيد اخلرب وّثق رجاَلا اَليثمي 

 اِلادثة مع عدم حتديد األسامء.
فالنبّي يف بعض مروّيات احلادثة طلب من الناس أن  لكن عندي هنا بعُض التساؤالت،

يسلكوا الوادي، وأخذ معه عامرًا وحذيفة إىل العقبة، ملاذا سلك النبّي العقبة؟! وملاذا ترك 
فيام صعد هو إىل العقبة؟! فلو كان عاملًا بأمر املنافقني وأّّنم املسلمني يسلكون بطن الوادي 

يريدون قتله، فلامذا صعد العقبة وأغراهم بذلك؟ وإذا مل يكن عارفًا يظّل السؤال: ملاذا 
 ترك املسلمني وصعد العقبة وهو أمٌر خالف املتعارف؟!

قني، لكن ما ليس هناك من تفسري لذلك سوى أّنه كان يريد فضح أمر هؤالء املناف
احلاجة للصعود إىل العقبة؟ لقد كان بإمكانه أن يقول ذلك للمسلمني أو للخاّصة من 
املسلمني، ألن يصّدقه املسلمون؟! فام هو املرّبر لتعريض حياته للخطر ما دام األمر عىل 
هذه الشاكلة؟! ثم هل فضحهم بعد احلادثة؟! وأين؟! لو فضحهم لتوافرت الدواعي 

 النبوّي هلم، فأين هي األسامء؟! لتناقل الفضح
كيف ُيعقل أن يكون هناك أربعة عرش شخصًا أو مخسة عرش أو  ثم لدّي تساؤٌل آخر:

اثنا عرش ـ عىل اختالف الروايات ـ وهم عازمون عىل قتل النبّي، ثم وبرصخة واحدة 
افوا أن خافوا، فإذا كانوا غري مؤمنني باهلل تعاىل وال برسوله، فام الذي أخافهم؟ هل خ

ينكشف أمرهم فلقد كان بإمكاّنم قتل النبّي وصاحبييه فلامذا مل يفعلوا ذلك؟ وهل 
الرصاخ ينفع يف حاٍل من هذا النوع؟ والغريب أّن بعض املروّيات تبنّي أّن حذيفة هجم 
عليهم، وأّّنم ظنّوا أّن مكرهم قد بان فخافوا ورجعوا، ولست أدري أمل يكن بإمكان 
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؟! ال فرق يف قتل النبي بني ‘بّي أن يقتلوا حذيفة وعامرًا ثم يقتلوا الن أربعة عرش رجالً 
رميه عن الناقة وقتله بالسيف مع رفيقيه، فإذا كان الرمي عن الناقة ُيبقي األمر مستورًا 
فكيف ُيعقل ذلك ومع النبّي رجالن يريان ذلك ويعرفان أّنه ُرمي رميًا وقتل، وإذا كان 

 امذا مل يفعلوا ذلك؟!األمر بالقتل مطلقًا فل
إّن حيثّيات القّصة ال تبدو يل واضحة، إال أن يقال بإعجاٍز إهلّي بحيث ألقى اهلل الرعب 

 يف قلوهبم وأفقدهم توازّنم فرجعوا.
إذا كان النبّي قد عرف أمر هؤالء بالفعل بوحي من اهلل،  بل يمكن أن نتساءل جمّددًا:

م؟ ملاذا يف بعض النصوص أرّس النبّي حلذيفة هبم؟ فلامذا مل يفضحهم، حتى لو مل ُيرد قتله
أليس مأمورًا بالغلظة عىل املنافقني إذا كانوا من املنافقني واملفروض أّن احلادثة وقعت بعد 
تبوك، والنبّي كان مأمورًا حينها بمجاهدة املنافقني والغلظة عليهم؟ أليس يف كشف هذه 

تمع اإلسالمي حتى لو مل يكونوا من املنافقني املجموعة رضورة أمنّية وجودّية عالية للمج
باملعنى األخّص؟ كيف يمكن أن نفّّس سكوت النبّي عن هذا املوضوع خاّصة إذا كان 
هؤالء من وجوه املهاجرين واألنصار؟ هل انتبه النبّي فجأة إىل انحراف هؤالء ومل يكن 

ت هبم احلال إرادة قتل عىل علم مسبق هبم؟ وهل انحرفوا فجأة عن جاّدة احلّق بحيث بلغ
النبّي؟ وأين متهيد النبّي قبل سنوات يف فضح هذه املجموعة لو كان عىل اّطالع عىل 
حاهلا؟ وأّي قيادة حكيمة ال نجد لدهيا تركيزًا عىل فضح جمموعة خطرة وحّساسة من هذا 

ع املخاطر النوع، مع أّن التجربة النبوّية مل تأُل جهدًا يف فضح املنافقني والضغط عليهم م
التي تصاحبها هذه احلال؟ كيف ونحن نتكّلم هنا عن أواخر املرحلة املدنّية وقّوة النبّي 

 ونفوذه كانا قد أصبحا كبريين يف هذه املرحلة.
أّن الرواية هنا اضطربت، حيث ورد ذكر أسامء أشخاص خمتلفني  ُيضاف إىل ذلك كّله،

اجرين واألنصار، ويف بعضها أسامء جلامعة يف الروايات، ففي بعضها أسامء جلامعة من امله
 كّلهم من األنصار، ويف بعضها كالم حول املنافقني، وهكذا.

وعىل أّية حال، فالوثوق هبذه احلادثة مشكل، لكن من جمموع نصوصها والقاسم 
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املشرتك بينها ـ واحلّجة للخرب املوثوق ـ يمكن أن يثق اإلنسان بوقوع حماولة الغتيال النبّي 
حتديد طبيعة األشخاص الذين حاولوا اغتياله، وهل هم من الكافرين أو املنافقني دون 

املتاميزين عن جمتمع املؤمنني أو أّّنم من املؤمنني؟ وهل أّّنم من الصحابة )باملعنى 
 األصويل( ومن املهاجرين واألنصار أو ال؟

صعبًا، خاّصة بناء عىل ومن ثّم فاالستناد هلذه احلادثة يف التوّصل إىل يشء هنا يبدو يل 
القول بتعديل عنوان الصحايب باملعنى األصويل أو عنوان املهاجرين واألنصار أو عنوان 
ل االغتيال مصداٌق هلذه  اوي املبايعني حتت الشجرة، حيث ال ُُيرز من هذه الرواية أّن من حي
ن العناوين، فال يمكن أن حتول هذه الرواية دون شمول تلك العمومات والعناوي

 .ملصاديقها اخلارجّية

 ـ حديث احلوض، تقويم احملاوالت الدفاعّية 2ـ  2
النبوّي املشهور باسم حديث احلوض، عن أيب سعيد اخلدري، قال:  الرواية الثانية:

فأقول: أصحايب أصحايب، فقيل: إّنك ال تدري ما أحدثوا بعدك، قال: فأقول: بعدًا بعدًا، »
 .«ل بعديأو قال: سحقًا سحقًا ملن بدّ 

كرة وابن مسعود وحذيفة، عن برواية أنس بن مالك وأيب ب ويف صيغة  أخرى،
لريدّن احلوضي عيل  رجاٌل، حتى إذا رأيتهم رفعوا إيّل فاختلجوا دوين، »قال:  ‘النبي

                                                             
( أذّكر مّرًة أخرى بأّننا هنا نبحث األمور بطريقة علمّية استداللّية )رجالّية( حمايدة، ال بطريقة ) 

نا ـ إال بؤسًا يف املعرفة، وتأّوالً اجلدل واالحتجاج املذهبي السائدة التي ال ُتنتج غالبًا ـ يف قناعات
يف فهم النصوص، ولّيًا لعنقها، وحتّكاًم وتكّلفًا يف دراسة املوضوعات، وتطويعًا للحقيقة. فقد 
يتمّكن الشيعي من اجلدل هنا من كتب السنّة واالحتجاج التبكيتي عليهم، لكّن هذا أمٌر ال 

 راسة املوضوع يف نفسه، للوصول إىل احلقيقة.يعنيني هنا، وال هيّمني أبدًا، بقدر ما هيّمني د
؛ وكتاب ُسليم بن قيس اهلاليل: 93: 1؛ وعيون أخبار الرضا 28: 3( انظر: مسند ابن حنبل ) 
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 .«فألقولّن: يا رّب! أصحايب أصحايب، فُيقال: إّنك ال تدري ما أحدثوا بعدك
إّنكم حُترشون حفاًة.. وأّن أناسًا »قال:  ‘ن عباس، عن النبّي عن اب ويف صيغة ثالثة،

من أصحايب يؤخذ هبم ذات الشامل، فأقول: أصحايب أصحايب، فيقال: إّّنم مل يزالوا 
 .«مرتّدين عىل أعقاهبم منذ فارقتهم..

أنا فرطكم عىل احلوض، وألنازعّن أقوامًا، ثم ألغلبّن عليهم، » ويف صيغة رابعة:
 .«يا رّب أصحايب أصحايب، فُيقال: إّنك ال تدري ما أحدثوا بعدكفأقول: 

وقد وردت هذه املضامني يف روايات أخرى عديدة، جاء فيها تصغري أصحايب، أي 
 .، مكّررًة أو غري مكّررة«أصيحايب أصيحايب»

فهذا احلديث داّل عىل ترّدي حال بعض أصحاب النبّي بعد وفاته، فكيف ُيلتزم 
 م مجيعًا إىل آخر أّيام وفاهتم؟!بعدالته

 وثّمة حماوالت دفاعّية ذكرها بعض علامء أهل السنّة هنا، أبرزها:
إّّنم أهل الرّدة، وأّنه لذلك قال فيهم تعبري: سحقًا سحقًا، وهو ما ال  املحاولة األوىل:

 .يقال يف مذنبي األّمة؛ إذ يشفع هلم وهيتّم ألمرهم
هو ورود تعبري )مرتدين( يف بعض صيغ حديث احلوض، ولعّل منطلق هذه املحاولة 

 كام تقّدم.
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فلعّل اجلرم الذي فعلوه بعد وفاة النبّي كان عظياًم،  لكّن هذه املحاولة غري واضحة؛
وذنبهم كبري جدًا حتى حيل بني النبّي وبني الشفاعة، وال دليل عىل أّن النبّي البّد أن يشفع 

اإلطالق غري واضح، وقد يقال بأّن االنقسام الذي فعله  بالرضورة لكّل مذنبي أّمته، فهذا
بعض الصحابة باألّمة املسلمة كان كبريًا سّبب تشّظي األّمة إىل يومنا هذا، فلعّل خطورة 

 احلدث استثنتهم من الشفاعة، فلم يقدر النبّي عىل أن يناهلم بشفاعته.
مل عىل املعنى اللغوي وهو وال موجب حلمل تعبري االرتداد عىل املعنى الفقهي، بل ُُي 

الرجوع والتخاذل والتخّلف، بل لو كان املراد هنا أهل الرّدة، فهذا معناه أّن بعض 
الصحابة قد ارتّدوا بعد النبّي، فإذا جّوزنا أن يرتّد صحايبٌّ )واحلديث يعرّب بأصحايب( بعد 

ْرقًا لقانون عدالة الصحابة؟ أال يعني أّنه  يمكن أن يفُسق الصحايب النبّي، أال يكون ذلك خي
 بعد النبّي؟! وهل هناك فرٌق بني األمرين؟ وملاذا جاز األّول ومل جيز الثاين؟!

فيه إشارة إىل قّلة عدد من وقع هلم »إّن التصغري الوارد يف احلديث  املحاولة الثانية:
 .«ذلك، وإنام وقع لبعض جفاة العرب، ومل يقع من أحٍد من الصحابة املشهورين

 ا الكالم غري دقيق؛ وذلك:وهذ
إّن احلديث مل يرد بلفظ )أصيحايب( فقط، بل ورد كثريًا أيضًا ـ كام تقّدم ـ بلفظ  أّوالً:

)أصحايب(، فال داعي حلرص البناء عىل إحدى الصيغتني، بل البّد من تقديم جواب عن 
 الصيغة األخرى واملوقف منها.

التقليل، ال يالزم كون أولئك األصحاب من سّلمنا، لكّن التصغري الذي فهم منه  ثانيًا:
جفاة العرب دون مشهوري الصحابة إال بمقّدمة خارجّية، وإال فاحلديث من حيث ذاته 
يفيد انحراف عدد ـ ولو قليل ـ من األصحاب عن جاّدة احلق برصف النظر عن 

 حتديدهم، فتتساوى نسبته إىل املشهورين من الصحابة وغريهم.
)أصيحاب( مجع )أصيحب(، فالتقليل يف الصحايب والصحبة، ال يف أّن  لكّن اإلنصاف
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 العدد، فال ترد هذه املناقشة.
برصف النظر عام تقّدم، فهذا إقرار بانخرام قاعدة عدالة مجيع الصحابة، ولو عىل  ثالثًا:

 مستوى صغار الصحابة ومهّمشيهم.
 د تقّدم مع الرّد عليه.هذا، إذا مل ُيقصد من هذا كّله العود إىل اجلواب األّول، وق

أن ُيقصد هبؤالء )املنافقون(، ويكون النبّي خاطبهم عىل ظاهر  املحاولة الثالثة:
اإلسالم، ويكون املراد من اإلحداث بعده بأّنك ـ يا حمّمد ـ ال تدري عدم بقائهم عىل 

 .ظاهر اإلسالم بعدك، ومل يموتوا عىل ظاهر ما فارقتهم عليه
ما سّجلناه عىل سابقاهتا، من أّن فيها تأّوالً وحتّكاًم بال  ل عليهاوهذه املحاولة ُيسّج 

دليل، وهي عىل خالف الظاهر عرفًا من احلديث، فإّن املنافقني ال يؤسف عليهم حتى 
يرصخ النبّي ويسأل عنهم يوم القيامة، ولو كان كذلك فلامذا جاء اللوم من حيث ما فعلوه 

بّي ربام يكون أخطر وأسوأ منه بعده، فام اجلديد الذي فعلوه بعده، مع أّن النفاق يف حياة الن
بعد وفاته حتى خيّص بالذكر؟ هذا ولعّله يقصد عني ما يف املحاولة األوىل وقد تقّدم 

 اجلواب عنها.
ُيضاف إليه أّن الصحايب والصحابة واألصحاب يف تعريف أهل السنّة األصولّيني 

نفاق، فكيف ارتفع هذا الرشط يف هذا النّص هنا؟! واملتقّدمني مرشوٌط باإلسالم وعدم ال
وكيف صّحح النبّي لنفسه إطالق هذا الوصف عىل من يفرتض أن يكون خارج هذا 

 العنوان لغًة أو عرفًا أو رشعًا؟!
نعم، الصحايب ـ عىل رأينا ـ لغًة وعرفًا غري مرشوط هبذه الرشوط الدينّية؛ إال إذا قيل 

افق ُتصيصًا بدليل، ال ُتّصصًا، عن عموم قاعدة عدالة بأّنه غري مرشوط، خرج املن
الصحابة أمجعني، ال عن داللة العنوان يف نفسه لغًة أو عرفًا، ولعّله األقرب، وسوف يأيت 
الكالم عن اخلروج التخصييص عند احلديث عن عالقة أدّلة التعديل بأدّلة عدم التعديل، 
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 فانتظر.
أهل البدع والكبائر من أّمته ممّن مات عىل اإلسالم، أن يراد هبؤالء  املحاولة الرابعة:

وال ُيقطع بدخوهلم النار؛ جلواز أن يذادوا عن احلوض، أو ال عقوبة هلم ثم يرمحوا، وعىل 
 .هذا ال فرق بني أن يكونوا يف زمن النبي أو بعده

فإّن توصيف من بعده بأّنه من أصحابه، خالف  وهذا التخريج أيضًا غري مناسب،
ني الالحقني من أّمة دلول اللغوي والعريف للكلمة، فال ُيطلق الصاحب عىل أحد املسلمامل

، ولو كان هذا املراد لقال: أمتي أو من أمتي، ففي هذه املحاولة حتّكم ‘النبّي حممد
 أيضًا.

ُيضاف إىل ذلك أّن احلديث عن رمحتهم فيام بعد ينايف سياق احلديث املقامي؛ فإّن 
 هذا املقدار من الكالم مع مناداته بأصحابه تعبري عن انقطاع الصلة هبم، سكوت النبّي عىل

وأّن املفرتض أن ال يكون هناك كالم عنهم، ولو أّّنم ُرمحوا بعد ذلك أو شفع هلم 
الرسول، ملا كان من املناسب لبيان حال هذا الفريق من الناس الوقوف عند هذا املقدار من 

 بيان حاهلم.
طالق احلديث الشمول للمعارص للنبي وسواه، وال معنّي خلصوص عىل أّن مقتىض إ

غري املعارصة، إال إذا خّصص احلديث بأدّلة عدالة الصحابة، وهذا أمٌر آخر حيث 
املفروض أّننا ننظر يف داللة احلديث يف نفسه، إال إذا قيل بأّنه ال يستطيع يف هذه احلال 

 احلديثي أو األصويل.إثبات أّن املجموعة هي من الصحابة باملعنى 
وهذه املحاولة تعرّب عن بدايات نقد متن عىل مستوى هذا احلديث،  املحاولة اخلامسة:

فإن قلت: كيف خفي عليه حاهلم مع إخباره بعرض أّمته عليه؟ »فقد ذكر العيني ما نّصه: 
 .«قلت: ليسوا من أّمته، وإّنام يعرض عليه أعامل املوّحدين ال املرتدين واملنافقني..

نعم فرضّية االرتداد تتحّملها بعض  هذا الكالم تقّدم اجلواب عن فرضية النفاق فيه،
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صيغ هذا احلديث من حيث تعبريها بأّّنم ارتّدوا بعدك القهقرى أو ارتّدوا عىل أدبارهم 
أو أعقاهبم، فهذا النوع من التعابري يمكن أن يتحّمل هذا املعنى برصف النظر عن صغرى 

 وارد حتّققها.االرتداد وم
وأّما تعارض هذه الرواية مع الروايات الداّلة عىل عرض األعامل عليه، فيمكن تطويره 

 من ناحيتني أيضًا:
التعارض الواقع بني هذه الرواية وبني نظرّية العلم اللدين اإلرشاقّي  الناحية األوىل:

ُيفرتض عىل هذه للنبي، السيام بعد فراقه الدنيا وبعد الدخول يف عامل اآلخرة، حيث 
النظرّية أن يكون النبّي مطلعًا عىل حال فالن وفالن من أّمته وغريهم، فكيف تتحّدث 

 الرواية عن عدم علمه بام أحدثوه بعده؟!
وال جمال هنا لفرض حّل هذه املعضلة بثنائّية: العلم الواقعي والعمل بالوظيفة 

واقع والثواب والعقاب وعامل اآلخرة ال الظاهرية كام أسلفنا سابقًا؛ ألّن املقام هو مقام ال
 الدنيا، فال معنى لفرض هذا التمييز هناك.

إّن نفس الرواية شاهٌد عىل ذلك، حيث خُيرب النبي يف الدنيا بأّن قومًا من  الناحية الثانية:
أصحابه سيحصل هبم كذا وكذا، وسوف يرتّدون أو ينحرفون عن سبيل اهلدى واخلري، 

ب هناك حاهلم، وينادي عندما يؤخذ ببعضهم ذات الشامل مع أّنه اليوم وعليه فلامذا يستغر
 خيرب بحال ذات الشامل يف اآلخرة؟!

إّن هذا ما يضع احلديث أمام عالمة استفهام نقدّية متنّية قد تبلغ درجة التشكيك يف 
أصل صدوره، ُيضاف إليها االختالف املوجود يف صيغ احلديث بني أصحايب وأصيحايب، 

 ري ذلك من العبارات والكلامت.إىل غ
 هذه اإلشكالية يمكن حّل بعض مفاصلها، كاآليت:

إّن الرواية تعني استغراب النبّي ألخذ هذه املجموعة إىل النار أو الشامل، فقد ال  أ ـ
يكون استغرابه ألصل ذهاب جمموعٍة، وإّنام هلذه املجموعة أو تلك، فليس يف مقام 

ذهاب أعياّنم، وإخباره بأّّنم سُيحدثون بعده ال يساوق استغراب أصل ذهاهبم وإّنام 
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علمه بام أحدثوا، والرواية تنفي علمه بام أحدثوه ال أصل وجود اإلحداث بعده؛ ألّنا 
 قالت بأّنه ال يدري ما أحدثوا بعده، ال أّنه ال يدري أّّنم أحدثوا بعده.

 وإن كان يف هذا احلّل كّله نظر.
يف صيغ احلديث كثرٌي منه طفيف، وأّما االختالف  إّن االختالف املوجود ب ـ

األسايّس فيمكن تعّقله يف سياق صدور هذا احلديث من الرسول أكثر من مّرة، 
وبتوضيحات خمتلفة، فهذه ليست رواية حلادثة واحدة حصلت، وإنام لنّص قد صدر، 

ع هذا احلديث وربام يكون صدر مّرًة واحدة، وربام يكون قد صدر متعّددًا، السيام وموضو
مهّم جدًا وخيرب املسلمني بأمٍر عليهم أن ُيتاطوا فيه، فيعقل تكّرر صدوره يف عّدة 

 مناسبات من النبي.
إال أّنه مع ذلك، يظّل هذا اِلديث ُيعارض كاًل من أخبار عرض األعامل عىل رسول 

 :اَّلل ونظرّية العلم النبوّي، وال مفّر من إشكالّية التعارض هذه إال بسبيلني
إنكار هاتني النظرّيتني، باّدعاء أّنه ال يوجد دليل واضح عىل عرض  السبيل األّول:

أعامل أّمته عليه، بمعنى عرض عمل كّل فرد فرد، وإّنام بمعنى عرض أعامل األّمة بام هي 
ى اَّللَُّ أّمة، وأخبارها بام هي أمة ومجاعة، واآلية القرآنية املعروفة: ﴿  َوُقِل اْعَمُلوا َفَسرَيَ

(، ال تفيد معنى العرض التفصييل املّدعى 105﴾ )التوبة: َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواملُْْؤِمنُوَن..
 .هنا

وكذلك بإّدعاء بطالن نظرّية العلم النبوي العريض، ولو ملخالفتها لظواهر القرآن 
 الكريم وبعض األحاديث أيضًا.

سهولة من اإلشكال املتني املشار فإذا أبطل شخٌص هاتني النظرّيتني، أمكنه اخلروج ب
                                                             

( بل قد يقال بأّن عرض أعامل األّمة بام هي أّمة يلزم منه معرفته بام وقع بعده من انقسام الصحابة ) 
ب؟! فالبّد من نفي أصل عرض األعامل عليه هبذا املعنى أي ْستيْغرم ضًا، إال إذا واملسلمني، فكيف يي

 قلنا بأّن استغرابه من هذه املجموعة التي رآها ال من أصل اإلحداث.



 

 إليه، وإثباهتام أو إنكارمها موكوٌل إىل حمّله.
اّدعاء أّن هذه الرواية وأمثاهلا جمّرد قّصة تشبيهّية للحال التي ستكون يف  السبيل الثاين:

اآلخرة، فلن ُيصل مثل هذا يف اآلخرة، كّل ما يف األمر أّن الرسول يريد أن خُيرب املؤمنني 
عضكم سوف ينحرف يف غيايب وبعد وفايت، وأّن هذا األمر يؤملني، فأنا قلبي عليكم بأّن ب

وأسأل عنكم وهيّمني حالكم، لكّن ما أعرفه عنكم بعد رحييل سوف يؤذيني، فاحذروا ثم 
 احذروا..

هذه هي روح الرسالة التي ُقّربت بقّصة خيالّية عن حدٍث سوف يكون عىل احلوض أو 
اآلخرة، فهذا أشبه يشء ببعض القصص القرآين الذي قيل ـ من قبل يف أّي مقام آخر يف 

 بعٍض ـ بتمثيلّيته مثل قّصة آدم وحواء وإبليس واخلروج من اجلنّة.
وليست اللغة العربية باآلبية عن مثل هذه البيانات، فإذا ُقبملي مثل هذا، ُحّلت املشكلة 

 حتى لو صّح سنده، فإّن صّحة السند املتنّية بشقوقها الثالثة، وإال أشكل تصديق هذا اخلرب
 ليست ّناية الطريق بل بدايته.

إّن ما يبدو لنا أّن حديث التبديل واإلحداث بعد الرسول هيدم إطالقّية  واملتحّصل:
نظرّية عدالة الصحابة، بل هناك العديد من الروايات األخرى التي تتحّدث عن دفع 

ردت يف الصحيحني وغريمها، وقد ذكر بعض أصحاب النبّي عن احلوض يوم القيامة و
القندوزي أّّنا تبلغ تسعة أحاديث يف صحيح مسلم وثامنية يف صحيح البخاري، وغريمها 

 .من املصادر أيضاً 
هذا، وإّن األحاديث الواردة يف هفوات هذا الصحايب أو ذاك، ويف ذّم النبي هلذا أو ذاك 

 يُعها حديثي احلوض يف فكرته الرئيسة.ليست بالقليلة، فتعضد بعضها بعضًا، ويعضد مج

 ـ نصوص التنافس والتبديل واإلحداث والتضييع 3ـ  2
إين فرط لكم، وأنا ».. ، أّنه قال: ‘خرب عقبة بن عامر، عن رسول اهلل الرواية الثالثة:
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شهيٌد عليكم، وإيّن واهلل ألنظر إىل حويض اآلن، وإيّن أعطيت مفاتيح خزائن األرض أو 
رض، وإيّن واهلل ما أخاف أن ُترشكوا بعدي، ولكنّي أخاف عليكم أن تنافسوا مفاتيح األ

 .«فيها
، «وتقتتلوا فتهلكوا كام هلك من كان قبلكم»ويف بعض املصادر أضيف يف آخرها: 

 .«ولكنّي أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها فتفشلوا فتهلكوا..»ويف بعض املصادر: 
 خوف الرسول عليهم من التنافس واالقتتال واهلالك كحال فهذا احلديث يدّل عىل

لممي هبا النبي، فكيف كان خيشى  األمم السابقة، فلو كانت نظرّية عدالة الصحابة قائمة لعي
ييه؟! شم  الذي خي
إّن حديثه هنا عن األّمة اإلسالمّية، ال عن املخاطبني الذين يشافههم  إال أن يقال:

 يث كثري داللة.باخلطاب، فال يكون يف احلد
إّنكم ستحرصون عىل اإلمارة، »‘: خرب أيب هريرة، عن النبي الرواية الرابعة:

 .«وستصري ندامة وحّسة يوم القيامة، فبئست املرضعة، ونعمت الفاطمة
فهذا كالم واضح من النبّي عىل قضايا التنازع يف اإلمارة بعده، فلو كانوا عدوالً 

لندامة؟! إال إذا قصد باخلطاب األّمة ال خصوص الصحابة فاضلني، فعىل ماذا احلّسة وا
 املشافهني باخلطاب هذا.

قال لشهداء ُاُحد ‘ خرب عمر بن عبيد اهلل، أّنه بلغه أّن رسول اهلل الرواية اخلامسة:
)هؤالء أشهد عليهم(، فقال أبو بكر الصّديق: ألسنا يا رسول اهلل بإخواّنم، أسلمنا كام 

بىل، ولكن ال أدري ما حُتدثون »‘:  جاهدوا؟ فقال رسول اهللأسلموا، وجاهدنا كام
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 .، فبكى أبو بكر، ثم بكى. ثم قال: أئنّا لكائنون بعدك؟«بعدي
واخلرب داّل عىل عدم وجود ضامنات عند النبي بحال أصحابه بعده، فلو كانوا عدوالً 

ا كان هناك معنى هلذا مجيعًا ـ باملعنى الذي تطرحه نظرّية عدالة الصحابة السائدة ـ مل
 السياق كّله.

إال إذا قيل بأّن هذا احلديث صدر بعد ُاُحد، وربام مل تكن آيات تعديل الصحابة قد 
 نزلت بعُد، أو يقال بأّنه حديٌث عن األّمة املسلمة كّلها.

هذا حديٌث منقطع مل خُيتلف عن مالك يف »واخلرب مرسٌل، لكن قال ابن عبد الرب: 
وي معناه مسندًا متصاًل من وجوه، من حديث عقبة بن عامر، وحديث انقطاعه، وقد ر

 .«جابر، وحديث أنس وغريه
خرب سهل بن سعد الساعدي، أّنه قال: إّن رسول اهلل صىل اهلل عليه  الرواية السادسة:

وسلم التقى هو واملرشكون فاقتتلوا، فلام مال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إىل عسكره، 
خرون إىل عسكرهم، ويف أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم رجٌل ال يدع ومال اآل

هلم شاذة وال فاذة إال اتبعها يرضهبا بسيفه، فقال: ما أجزأ منّا اليوم أحد كام أجزأ فالن، 
، فقال رجٌل من القوم: أنا «أما إّنه من أهل النار»فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: 

معه كّلام وقف وقف معه، وإذا أرسع أرسع معه، قال: فجرح الرجل صاحبه، قال فخرج 
جرحًا شديدًا، فاستعجل املوت، فوضع نصل سيفه يف األرض وذبابة )وذبابه ـ ذبابته( بني 
ثدييه، ثم حتامل عىل سيفه، فقتل نفسه، فخرج الرجل إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

، قال: الرجل الذي ذكرتي آنفًا أّنه من أهل «ا ذاك؟وم»فقال: أشهد أّنك رسول اهلل، قال: 
النار فأعظم الناس ذلك، فقلت: أنا لكم به، فخرجت يف طلبه، ثم جرح جرحًا شديدًا، 
فاستعجل املوت، فوضع نصل سيفه يف األرض وذبابة بني ثدييه، ثم حتامل عليه فقتل 
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لرجل ليعمل عمل أهل اجلنّة إّن ا»نفسه، فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عند ذلك: 
فيام يبدو للناس، وهو من أهل النار، وإّن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيام يبدو للناس، 

 .«وهو من أهل اجلنّة
فهذا احلديث يعطي أّن الرجل جياهد مع النبّي ولكنّه كان يبدو صاحلًا فيام ّنايته سيئة 

كانت هذه حال بعض من هو جماهٌد مع جّدًا، فكيف نعرف أّن كّل صحايّب عادل إذا 
 النبّي، بحيث ظنّه املقّربون من النبّي من أهل اجلنّة؟!

، لكّن هذا ال ينفع بل يزيد وقد حاول ابن اجلوزي أن يعترب هذا الرجل من املنافقني
 األمر سوءًا، كام هو واضح.

 أثري تساؤالً حوله، وهذا اخلرب الصحيح اإلسناد عند مجهور أهل السنّة، ربام يمكنني أن
وهو أّنني مل أجد تفسريًا منطقّيًا لذهاب هذا الرجل خلف ذاك يتبعه حتى وقعت تلك 
احلادثة التي انتحر فيها وكأّنه يعلم بأّّنا سوف تقع معه! إّن هذا العمل غريٌب حّقًا، فهل 

ا كنت تتوّقع أّنك لو سمعت النبي  يقول بأّن فالنًا من أهل النار فسوف تتبعه لرتى؟ وماذ
أن ترى يف تتّبٍع ال يطول عادًة أكثر من ساعات؟ وهل كان هذا يتوّقع أن ينكشف له أنه 
من أهل النار بتتّبعه له يف ساحة احلرب؟ يبدو يل املوضوع أقرب إىل )الفربكة( منه إىل 

 الواقعّية، والعلم عند اهلل.
عكم هذا الذي صنعتم يف أمر خرب قيس، قال: قلت لعامر: أرأيتم صني الرواية السابعة:

)عىل ـ عيّل( أرأيًا رأيتموه أو شيئًا عهده إليكم رسول اهلل صىّل اهلل عليه وسلم، فقال: ما 
عهد إلينا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسّلم شيئًا مل يعهده إىل الناس كاّفة، ولكّن حذيفة 

أصحايب إثنا عرش منافقًا فيهم يف »أخربين عن النبّي صىل اهلل عليه وسّلم قال: قال النبّي: 
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)أربعة( ثامنية ال يدخلون اجلنّة حتى يلج اجلمل يف سّم اخلياط، ثامنية منهم تكفيكهم 
 .مل أحفظ ما قال شعبة فيهم« الدبيلة، وأربعة

فهذا احلديث رصيح يف أّن من أصحاب النبّي من هو منافق، ومع هذا الترصيح كيف 
 ب النبّي، واملفروض أّن اخلرب صحيح اإلسناد.يمكن القول بعدالة مجيع أصحا

وهذه الرواية تشبه طريقة تطبيق الصحايّب زيد بن ثابت، عنواني املنافقني عىل بعض 
َفاَم َلُكْم يِف املُْنَافِِقنَي ﴿أصحاب النبّي، وذلك يف الرواية املروّية عنه يف نزول قوله تعاىل: 

صىّل اهلل عليه وسّلم، من ُاُحد، وكان الناس فيهم رجع ناٌس من أصحاب النبّي »: ﴾فَِئَتنْيِ 
 .«فام لكم يف املنافقني فئتنيفرقتني: فريق يقول: اقتلهم، وفريق يقول: ال، فنزلت: 

فالحظ كيف مل جيد زيد بن ثابت أّي مشكلة يف إطالق وصف أصحاب النبّي عىل 
يعني أّن بعض من يوصف  الراجعني من ُاحد، ويف الوقت عينه انطباق اآلية عليهم، وهذا

بأّنه من أصحاب النبّي يمكن أن يكون منافقًا، وأّن الصحابة أنفسهم مل يكونوا يشعرون 
 بأّي تناقض بني األمرين.

ومن هذا النوع أيضًا رواية إياس )بن سلمة(، قال: حّدثني أيب، قال: ُعدنا مع رسول 
يدي عليه، فقلت: واهلل ما رأيت اهلل صىل اهلل عليه وسّلم رجاًل موعوكًا، قال: فوضعت 

أال أخربكم بأشّد حّرًا منه يوم »كاليوم رجاًل أشّد حّرًا، فقال نبّي اهلل صىل اهلل عليه وسّلم: 
 .، لرجلني حينئذ من أصحابه«القيامة، هذينك الرجلني الراكبني املقفيّني

عىل فسق اثنني من  فإذا أرجعنا الضمري يف )أصحابه( إىل النبّي، فسيكون النبّي ناّصاً 
أصحابه هو، مع إطالق هذا الوصف دون إحساٍس بالتناقض من قبل والد إياس، فكيف 

                                                             
؛ والبيهقي، 333؛ وانظر: ابن البطريق، عمدة عيون صحاح األخبار: 122: 8( صحيح مسلم ) 

 .466: 2؛ والضحاك، اآلحاد واملثاين 198: 8السنن الكربى 
 .306: 4؛ وسنن الرتمذي 181: 5( صحيح البخاري ) 
 .19: 7؛ والطرباين، املعجم الكبري 198: 8؛ والبيهقي، السنن الكربى 124: 8( صحيح مسلم ) 



 .................  
 

 نتكّلم عن تعديل مجيع أصحاب النبّي ودخوهلم اجلنّة؟!
ساّممها من »اخلروج من مشكلة هذا احلديث بالقول:  وأّما حماولة اإلمام النووي

فهو تأّول، ، «ّّنام ممن نالته فضيلة الصحبةأصحابه؛ إلظهارمها اإلسالم والصحبة، ال أ
ومحٌل للفظ عىل غري ظاهره؛ إذ ظاهره أّنه يصفهام بالصحبة بنفسه، ال أّنه يستخدم 
التوصيف جمازًا باّدعائهام الصحبة، بل لو كانت العدالة ثابتة يف ذهنه ملا صّح منه االنصياع 

 ر مع الفسق.الّدعائهام الصحبة واخلضوع هلذا التوصيف املتناف
وإذا أخرجنا هذه احلاالت لكوّنا ثابتة بدليل، فهذا يعني أّن من حّق اآلخرين أن 
يّدعوا بأّن لدهيم أدّلة خاّصة ُتثبت عدم عدالة بعض الصحابة وُُترجهم عن حتت هذا 

 التعديل، األمر الذي ينتج عدم عدالة بعض الصحابة.
اديث يف مصادر الفريقني، تدّل عىل نكتفي هبذا القدر، وهناك نامذج أخرى من األح

عدم عدالة بعض الصحابة، وليس بحثنا معقودًا عىل اإلطالة فيها، وغالبها يتصل هبذا 
الصحايب أو ذاك، ويرتبط بنّص قرآين أو نبوّي، مثل قّصة الوليد بن عقبة الذي حكم 

صىّل الصبح  القرآن الكريم نفسه بفسقه يف احلادثة الشهرية املروّية، والذي روي أّنه
بالناس بالكوفة أربعًا من الُسكر، ورشب قدامة بن مظعون للخمر، أو ما جرى مع مروان 
بن احلكم وطرد الرسول له حتى ُعرف بذلك، والعديد من األحداث األخرى التي تشري 
إىل تقاتلهم أحيانًا كام جرى يف أسباب نزول آية البغي من سورة احلجرات، فهذا كّله ال 

  مفهوم عدالة الصحابة بالصورة التي يطرحها أنصار هذه النظرّية.يساعد عىل

 ـ فكرة التبديل والتغيري يف أدبّيات الصحابة أنفسهم 3ـ  2
إّن نوعًا من التناغم بني هذه النصوص املتقّدمة وبني نصوٍص ُتنقل عن بعض 

عد وفاة النبّي، الصحابة، تعطي إُياًء بارتكاز فكرة التبديل والتغيري عند بعض الصحابة ب
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 وسأنقل بعض العّينات رسيعًا ملزيد تأكيد، استكامالً للبحث احلديثي هذا:
خرب العالء بن املسيب، عن أبيه، قال: لقيت الرباء بن عازب ـ ريض اهلل  الرواية األوىل:

يا ابن أخي، »، وبايعته حتت الشجرة، فقال: ‘عنهام ـ فقلت: طوبى لك، صحبت النبّي 
 .«ما أحدثنا بعده إّنك ال تدري

فإذا كان الرباء بن عازب ممّن بايع حتت الشجرة وحرض مواقع نزول آيات تعديل 
الصحابة، فلامذا عّلق هبذا التعليق؟ وملاذا مل ُيعطم السائل جمال املدح له وألمثاله؟ هذا 
يكشف عن أّنه مل يكن يفهم من نصوص الكتاب والسنّة شيئًا عن نظرّية تعديل مجيع 

 صحابة هبذا العرض العريض.ال
ما أعرف شيئًا مما كان عىل عهد »خرب غيالن، عن أنس، قال:  الرواية الثانية:

 .«أليس ضّيعتم ما ضّيعتم؟»، قيل: الصالة، قال: «‘النبّي 
 واخلرب داّل عىل اعتقاد أنس بأّنه قد ُضّيعت السنن واألحكام بعد النبّي.

هـ، 93أنس بن مالك تويّف عىل املعروف عام  فإنّ  لكّن االستدالل به غري صحيح؛
فيمكن أن يكون صدر هذا منه يف النصف الثاين من القرن اهلجري األّول، والصحابة 
آنذاك نزٌر يسري جدًا، وهو يتكّلم عن مسلمي العرص األموي، فال ربط للرواية بام نحن 

 فيه.
إيّن قد أحدثت »د وفاهتا: خرب إسامعيل بن قيس، قال: قالت عائشة عن الرواية الثالثة:
 .«‘، فادفنوين مع أزواج النبّي ’بعد رسول اهلل

؟ فقالت: ‘ويف صيغٍة أخرى للخرب وردت مرسلًة أّنه قيل هلا: ندفنك مع رسول اهلل
 .، فُدفنت بالبقيع«إيّن قد أحدثت بعده، فادفنوين مع أخوايت»
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شيخني، عن قيس بن أيب ويف خرٍب ثالث صّححه احلاكم النيسابوري عىل رشط ال
حازم، قال: قالت عائشة ريض اهلل عنها، وكان حتدث نفسها أن تدفن يف بيتها مع رسول 

، «حدثًا فادفنوين مع أزواجه‘ إيّن أحدثت بعد رسول اهلل»وأيب بكر، فقالت: ’ اهلل
 .فُدفنت بالبقيع

ندمت ندامًة كلّية، وقد فّّس الذهبي احلدث هنا بأّّنا كانت تعني يوم اجلمل، فإّّنا 
 .وتابت من ذلك، عىل أّّنا ما فعلت ذلك إال متأّولًة قاصدًة للخري

 ووفقًا لتفسري الذهبي فإّن جمال االستدالل هبذا اخلرب يصبح ضعيفًا.
خرب يوسف بن مهران، قال: كنّا مع جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام،  الرواية الرابعة:

الذين مل يغرّيوا ومل يبّدلوا  ‘تنظروا إىل أصحاب حمّمد رّسكم أنإذا »فقال جابر: 
 .«فانظروا إىل عبد اهلل بن عمر، ما منّا أحد إال غرّي 

فهذا اخلرب فيه شهادة رصُية من أحد وجوه الصحابة بأّن أغلب الصحابة قد غرّيوا 
منهم  وبّدلوا، فلو كانت فكرة عدالة الصحابة مركوزة يف ذهن الصحابة أنفسهم ملا صّح 

 صدور مثل هذه املواقف يف حّق بعضهم، وهبذا األسلوب الشمويل تقريبًا.

 هل يضّر إثبات عدم عدالة البعض بأصالة عدالة الصحابّي؟
بناًء عىل جممل ما تقّدم يف املستند احلديثي لعدم عدالة بعض الصحابة يظهر أّن هناك 

بعض الصحابة باملعنى بعض النصوص التي يمكن أن ُيفهم منها فكرة عدم عدالة 
األصويل ـ الستخدام كلمة األصحاب فيها بام حتمله، وفق ما قلنا سابقًا، من داللة عىل 

 الصحايب باملعنى األصويل ـ فضاًل عن املعنى احلديثي.
والعديد من النصوص قادر عىل هدم نظرّية العدالة باملفهوم احلديثي، أّما املفهوم 
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هتدم نظرّية العدالة عىل صعيده هو حديث احلوض، األصويل، فعمدة النصوص التي 
( وغري 7مؤّيدًا بعدٍد من النصوص األخرى، مثل خرب قيس يف روايته عن عامر )رقم 

 ذلك.
 لكن ماذا يعني كالمنا هذا؟

إّنه يعني أّن الصحابة فيهم من ليس بعادل، سواء عرفناه أو ال، ومن ثّم فالقاعدة 
عادل(، ليست مطابقًة للواقع اخلارجي وفق هذه النصوص الكلّية القائلة: )كّل صحايب 

 احلديثّية، التي تؤّكد ما توّصلنا إليه يف املقاربة القرآنّية اآلنفة.
 لكن هل يعني ذلك بطالن أصالة عدالة الصحايب؟

هذا السؤال بالغ األمهّية منهجّيًا، إذ هناك فرق بني أن تقول ـ وأرجو التأّمل جّيدًا ـ: 
بة غري عدول(، وأن تقول: )األصل يف كّل صحايب مل يثبت فسقه أّنه عادل )بعض الصحا

 أو األصل يف الصحايب العدالة إال إذا ثبت فسقه(.
إّن الصيغة األوىل توّصف الواقع اخلارجي، فترّض بام يقوله أنصار نظرّية عدالة 

بعموم قاعدة  الصحابة من عدالة كّل صحايب، أّما الصيغة الثانية، فهي مع كوّنا مرّضةً 
سًة لقانون عدالة الصحايب بوصفه قانونًا مرجعّيًا يمثل احلالة  التعديل؛ لكنّها تظّل مؤسِّ

 األصلّية التي حتتاج إىل دليل االستثناء كي نخرج عنها.
من هنا، قد يقال ـ يف مقابل مثل هذه املوارد اجلزئّية التي تثبت فسق فالن أو فالن 

ق هذه املجموعة أو تلك، أو فسق جمموعٍة ما وسط الصحابة ـ: باالسم أو من دونه، أو فس
إّن غاية ذلك هو التزام التخصيص واإلخراج عن حتت دليل تعديل الصحابة العام، لكّن 
كّل من مل يثبت فيه هذا التخصيص يبقى حتت عموم التعديل، فتبقى النظرّية قائمًة من 

صوص ممّا هيدم النظرّية لو ثبتت حيث املبدأ، وهذا صحيح، فال تكون بعض هذه الن
بعموٍم أو إطالق، لكّن هذه النصوص ُتثبت بالتأكيد الرأي الذي يقول يف النهاية بأّن 

 بعض الصحابة مل يكن عادالً أو مل خيتم حياته بعدالة.
فإذا اّدعى القائُل بنظرّية عدالة الصحايب القولي بأصالة التعديل فيمن مل يثبت فسقه، مل 
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هذه النصوص، نعم سيكون كّل صحايب حينها ُعرضًة للبحث يف وجود دليٍل  ترّضه كّل 
خمّصص خُيرجه عن القاعدة، ويكون البحث يف املخّصص الزمًا )وليس حمّرمًا!(؛ لعدم 

 جواز العمل بالعام قبل الفحص عن املخّصص، كام تقّرر يف أصول الفقه.
ابة هل هي نصوص بيان إال أّن الكالم كّل الكالم يف أّن نصوص تعديل الصح

األصل/املرجع أو هي نصوص توصيف الواقع اخلارجي؟ وهل تقبل التخصيص 
 بحسب نسقها البياين أو ال؟

الذي يبدو يل أّّنا نصوص بيان واقع، وليست نصوصي تأصيلم قانوٍن مرجعّي عىل 
ياين غري مقنع طريقة القوانني اإلنشائّية االعتبارّية يف الفقه والقانون الوضعي، ولساّنا الب

يف إفادة تأصيل مرجعّي باملعنى الذي بّيناه، فراجعها جتد صّحة ما نقول، فهي ال تقول: 
كّل صحايب عادل إال ما خرج بالدليل، بل هي تنظر لواقع الصحابة، وتقول ـ بناًء عىل 
ال داللتها عىل التعديل العام ـ: كّل هؤالء عدول، وهذا لساٌن بياينٌّ ال معنى لتخصيصه إ

كونه غري مطابق للواقع أو أّنه كاذب! أو أّنه من األّول يريد بيان األعم األغلب، كام هو 
فهُمنا الذي رّجحناه للنصوص التعديلّية يف باب الصحابة، وهو فهم ال ينفع القائل 

 بالتعديل العام بالطريقة السائدة.
ّل الصحابة عدول إال ما وهي أّنه لو قيل بأّن ك كام أّن هنا مشكلة ميدانّية تواجهنا،

خرج بالدليل، وثبت فسق جمموعة غري متعّينة بّدلت وغرّيت، ففي هذه احلال يغدو صعبًا 
العمل بالعام يف مجيع الصحابة بعد العلم اإلمجايل بفسق بعضهم وعدم انطباق العام عليه، 

لعام بال إال إذا قيل بأّن من نرجع إليه من الصحابة غالبًا هو بعضهم، فيجري فيهم ا
معارض؛ خلروج البقّية عن حمّل االبتالء كام هي قواعد العلم االمجايل، أو يقال بأّنه قد 

 تعّينت لنا جمموعة، فُيحمل املعلوم باإلمجال عليها وترتفع املشكلة.

 أخطاء منهجّية يف الفهم احلديثي لناقدي نظرّية عدالة الصحابة
ّيز هنا جمّددًا يف نصوٍص من هذا النوع بني ووفقًا ملجمل ما تقّدم، من الرضوري أن نم



 

عّدة مفاهيم: العصمة والعدالة، من جهة، واألّمة والصحابة من جهة ثانية، وبني أحوال 
 الصحابة زمنّيًا من جهة ثالثة:

فقد خلط بعُض الناقدين لنظرّية عدالة الصحابة بني املروّيات التي حتكي عن  أ ـ
، فليس ضوع الصحابة كام حصل مثاًل مع العالمة احليّل مستقبل األّمة املسلمة وبني مو

كّل حديٍث ُيّذر من فتن الحقة يف األّمة معناه أّن الصحابة مشمولني بالرضورة، فإذا قال 
بأّن أناسًا من أّمتي سيحصل معهم يوم القيامة كذا وكذا، فهذا ال يعني بالرضورة أّن 

خبار، فاالستناد إىل هذا النوع من الصحابة ـ ولو بعضهم ـ مندرجون يف هذا اإل
 األحاديث واملروّيات يف غري حمّله، وهلذا مل نذكره حيث ال حاجة لإلطالة.

ي العدالة والعصمة، كام أرشنا سابقًا، فليس كّل  ب ـ كام ينبغي التمييز بني مفهومي
تعني معصية تصدر من صحايب معناها أّن نظرية عدالة الصحابة قد بطلت؛ إذ العدالة ال 

العصمة بحيث ال تصدر منهم معصية إطالقًا، وإّنام املراد أّّنم من اإليامن بحيث لو 
صدرت منهم املعايص واهلفوات لتابوا إىل اهلل سبحانه وعادوا إىل رشدهم، وصّححوا 

 أخطاءهم.
وهلذا ال يامنع أنصار نظرّية عدالة الصحابة يف اإلقرار بصدور بعض اهلفوات هنا أو 

هم يقولون بأّن الصحابة كانوا يتوبون، وكان إيامّنم ينبّههم دومًا عند كّل زلة أو هناك، لكنّ 
سقطة، من هنا أقّر الكثري منهم بأّن عائشة أخطأت ثم تابت مما فعلت، وأّّنم كانوا 

 يستغفرون اهلل سبحانه عىل الذنوب، فالعصمة يشء والعدالة يشء آخر.
من شخص تسقط عدالته حتى تثبت توبته ممّا  نعم، ظاهريًا إذا ثبت لنا صدور معصية

 فعل، بطريٍق أو بآخر.
وعليه، فالروايات اجلزئّية يف صدور معصية هنا من صحايب أو هناك من صحايّب آخر، 
أو خطأ هنا أو هناك، أو فساد مزاج هنا أو هناك، ال ُتدش بقّوة يف نظرّية عدالة الصحابة 
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أو كيفًا ـ بحيث نفقد الوثوق بعدالة شخص من هذا النوع؛ ما مل تبلغ حدًا كبريًا جدًا ـ كاًم 
ألّن أنصار نظرّية عدالة الصحابة بإمكاّنم أن يقولوا بأّن األدّلة الداّلة عىل نظرّيتهم تصلح 

 مؤرشًا عىل أّن املخطئ أو العايص من الصحابة آيٌل للتوبة وعدم اإلرصار وهكذا.
بني املراحل الزمنّية، فال يصّح االعتامد عىل وينبغي التمييز يف املرحلة الثالثة  ج ـ

مروّيات تبنّي سوء بعض الصحابة مثاًل يف العهد املّكي أو أوائل العهد املدين؛ إذ بإمكان 
القائل بنظرّية عدالة الصحابة أن يتحّدث عن أّن تعديل الصحابة ـ بحسب اآلية ـ قد جاء 

ولعّل الصحابة قبل ذلك كانوا يف طور يف احلّد األدنى منتصف العهد املديّن وما بعد، 
اإلعداد والتأهيل ليصلوا إىل هذه املرحلة، فتصدر منهم زّلٌة هنا أو هناك أو يكون بعضهم 
سّيئًا، وهلذا ذكرنا سابقًا النصوصي التي تتحّدث عن توصيف املشهد بحسب املآالت مثل 

 حديث احلوض الذي يتحّدث عن املشهد يوم القيامة.
ال، فمثل هذه النقاط املنهجّية مهّمة، وهلذا استبعدنا مجلة النصوص وعىل أّية ح

احلديثّية التي تتوّرط يف هذا اخلطأ القائم عىل عدم التمييز بني هذه األمور، وحتى ال نطيل 
اكتفينا باإلشارة إىل هذه األخطاء املنهجّية التي وقع فيها بعُض الباحثني الناقدين لنظرية 

 عدالة الصحابة.
السيام حديث احلوض بصيغه وأشكاله  ذي نستنتجه من الروايات املتقّدمة وأمثاَلا،وال

املتعّددة، والقاسم املشرتك من نصوص التبديل والتغيري املروّية عن النبّي والصحابة معًا.. 
أّن جمتمع الصحابة مل يكن كاماًل من مجيع اجلهات بحيث لن تقع فيه انحرافات، ولن يظهر 

نحرفون عن جادة احلّق علمّيًا أو عملّيًا، بل املؤرشات تفيد عكس ذلك، حيث فيه أفراٌد م
 تدّل عىل بعض التغرّيات السلبّية التي ستحدث عقب وفاة الرسول.

 ـ مستند اإلمجاع يف نفي التعديل العام للصحابة 3
لوضوح عدم وجود إمجاع إسالمي عىل عدم عدالة  لن نقف عند دليل اإلمجاع هنا؛

حابة، وال حتى شهرة غالبة، واإلمجاُع الشيعي أيضًا ال ينفع؛ لالطمئنان بعض الص



 

بمدركّيته ومستنده ومنطلقاته من مثل األدّلة السابقة، إىل جانب املرّبرات العقدية املنطلقة 
 من مسألة اإلمامة.

ة فال يصّح التهويل عىل من يقبل بعدالة الصحابة ويرى أّن لديه توفيقًا بينها وبني نظريّ 
اإلمامة الشيعّية، واّدعاء خروجه عن التشّيع ملخالفته ملا اتفقت الشيعة عليه من عدم القول 

 بعدالتهم مجيعاً.
هلذا سوف ننتقل ـ بعون اهلل تعاىل ـ إىل دراسة املعطيات التارخيّية ودورها يف تأسيس 

 نظرّية عدم عدالة بعض الصحابة.

 كاّفة الصحابة ـ املستند التارخيّي لنظرّية نفي تعديل 4
ُيقصد باملستند التارخيّي الذي ُيبطل نظرّية عدالة الصحابة وُيثبت عدالة بعض 

، فإّن ‘الصحابة فقط، الوقائع واألحداث التي وقعت بشكل مرّكز عقب وفاة النبّي 
هذه األحداث تكشف بوضوح عن احلال التي كان عليها بعض الصحابة، وهذه الوقائع 

 ة جدًا، بحيث يصعب حرصها.واألحداث اجلزئية كثري
ولكن تقف عىل رأس هذه األمور ـ وفقًا لكلامت معارِض نظرّية العدالة ـ جمموعة 

 وقائع، نذكر عّينات منها فقط:
خروج مجاعة من الصحابة عىل إمام زماّنا اإلمام عيّل بن أيب طالب، الواقعة األوىل: 

سلمني، وإذا أردنا أن نكون حياديني وتسّببهم بسفك دماء املسلمني وإحداث تشظٍّ بني امل
متامًا فإّن نفس هذه احلروب وما رافقها من أحداث دموّية وأخطاء كثرية تدّل عىل انحراف 

 بعض الصحابة ـ وال هيّمنا حتديده ـ عن جاّدة احلّق.
هل يمكن تعّقل أّن خروج معاوية ـ وهو أحد الصحابة ـ عىل اإلمام عيل كان اجتهادًا؟ 

اجتهادًا وقد استقّرت حكومة عيل ودان هلا القريب والبعيد وريض هبا فكيف يكون 
مجهور الصحابة؟ فام هو التربير االجتهادّي ملعاوية غري أّنه يرى هذا اإلمام اجلديد 
للمسلمني غري عادل، وهذا ما ُيثبت عدم عدالة بعض الصحابة يف وعي بعضهم بحّق 
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 بعضهم بعضًا.
التي ال تعّد وال حتىص والتي سطرها الصحابة بحّق  إّن هذه الرسائل واملحاورات

بعضهم أثناء هذه احلروب، مثل ما جاء يف ّنج البالغة، ومثل شعار املطالبة بدم عثامن، 
األمر الذي ُيوي اهّتامًا لصحايّب جليل مثل عيل بن أيب طالب بقتل إمام املسلمني عثامن 

 ل عىل عدم اعتقادهم بعدالة بعضهم.بن عفان وغريها وغريها.. إّن هذا كّله خري دلي
إّن سياسة معاوية مع الصحابة من البعيد محلها عىل أّّنا اجتهاد، فهل هو اجتهاٌد سفُك 
 الدماء ملعارضة معاوية بالطريقة التي فعلها، كام فعل مع حجر بن عدّي الكندي وغريه؟!

ومعاوية عىل أّّنا من العسري جدًا تفسري الفتن التي وقعت بني الصحابة يف زمن عيل 
حمض اجتهادات مل تتخّللها مطامع دنيوّية، ونصوصهم فيها تشري بوضوح إىل انحرافات 
ال إىل تصحيح اجتهادات، فلو أّن عليًا حكم ومل يكن أحّق باخلالفة فام هو املوجب رشعًا 
ومنطقيًا للخروج عليه وسفك دماء عرشات آالف املسلمني؟ أمل يكن باإلمكان التعايش 

ع عيّل؟ وهل كان يف انحرافه وفسقه وفجوره خطرًا عىل اإلسالم ال يمكن حتّمله ولو م
للحظة حتى ُُتاض معه حروب دموية ثالثة؟! هل هذا هو منطق األشياء؟ وهل هذا هو 
التحليل العقاليّن للتاريخ؟! لنفرض أّن عليًا قتل اخلليفة الثالث عثامن بن عفان، لكن قد 

ارة، فهل ُُتاض معه حروٌب تسفك دماء املسلمني أم يطالب انتخبه املسلمون لإلم
 بقصاصه؟

نحن قادرون عىل أن نصّدق أّن عددًا وفريًا من الصحابة قد يكون قد ُضّلل إعالمّيًا يف 
هذه احلروب، فخرج قاصدًا اهلل ورسوله، جاهاًل باحلّق تائهًا، أّما أّن اجلميع كذلك، وقد 

 تفضيل هذا الصحايب أو ذاك، فهذا أمٌر يبدو تربيره بالغ سمعوا كّلهم بروايات النبّي يف
 الصعوبة.

حادثة قتل خالد بن الوليد مالكي بن نويرة ودخوله بزوجته يوم مقتله،  الواقعة الثانية:
واخلالف الذي دار بني أيب بكر وعمر يف هذا املوضوع، حيث أرّص عمر عىل إنزال العقاب 

ل تركه لذلك ببعض االجتهادات، كيف يمكن احلديث عن واحلّد بخالد، لكّن أبا بكر علّ 



 

العدالة يف حاٍل كهذه وبفعلٍة هبذا املستوى؟ اإلنسان العادل قد يصدر منه فعٌل ثم يندم 
عليه، أّما أن يصدر منه فعٌل هبذا احلجم وال نسمع عن ندم، فهذا ما هيّز الثقة بعدالته 

 الصحابة. باملعنى الراقي والرفيع الذي ُيطرح يف عدالة
التكاذب الذي كان ُيصل بني الصحابة أنفسهم، فهناك شواهد عىل  الواقعة الثالثة:

تكذيب بعضهم لبعض، كام حصل بني أيب هريرة ومجع من الصحابة، بل الحظ طبيعة 
اخلالف بني أيب بكر من جهة وفاطمة الزهراء ابنة الرسول من جهة ثانية يف قضّية املرياث، 

 خذوا بنقل بعضهم بعضًا عن النبّي يف موضوع أّنه يوّرث أو ال!وأّّنم كيف مل يأ
إّن هذا النوع من الشواهد التارخيية يرّكز عليه املعارضون لنظرّية تعديل مجيع الصحابة 

 .ويسوقون عرشات األحداث التارخيّية يف هذا املضامر
قلها املناقشون وبرصف النظر عن إمكانّية النقاش يف بعض القصص التارخيّية التي ين

هنا ويف إمكانات َحل بعض  منها عىل االجتهاد، يمكن أن يضاف إىل ذلك شاهٌد تارخيي 
وهو أّننا مل نسمع أحدًا من الصحابة احتّج عىل أحٍد بنصوص  آخر يمكننا أن نذكره

التعديل العاّمة املوجودة يف الكتاب والسنّة، بل قد رشطوا يف مجع القرآن عدالةي الشاهد، 
القّصة التارخيّية، فلو كانت هذه الفكرة مركوزة يف وعي الصحابة، لظهرت يف كلامهتم  يف

أثناء خالفاهتم أو يف عالقاهتم مع سائر املسلمني من األجيال الالحقة، ومل نسمع يومًا أّّنم 
دعوا للصلح أو لبناء عالقة مع الصحابة أو فيام بينهم تقوم عىل مفهوم عدالة اجلميع 

 ميع وجاللة اجلميع وعدم الشّك يف نزاهة اجلميع.وصالح اجل
إّن املعطيات التارخيّية ال تعطي أّي إيامء بوجود هذا املفهوم، وهلذا نحتمل أّنه ظهر يف 
العرص العبايس أو بعد عهد عمر بن عبد العزيز؛ ألّن عهد بني ُأمية قبله قد ال يسمح 

ة، فُاريد الحقًا طّي هذا اخلالف يف بذلك مع اشتهار سبِّ عيّل ومن كان معه من الصحاب
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العصور األوىل، وأظّن يف مواجهة اخلوارج وبعض الزيدية واإلسامعيلّية واإلمامّية الذين 
 شاد ـ ولو بعضهم ـ مفاهيمه عىل الطعن يف بعض الصحابة.

وهي  كام يمكن تقديم تفسريات سيكولوجّية لظهور فكرة عدالة الصحابة أيضًا،
عادًة بتقديس املراحل األوىل للعمل الديني وحتييدها عن املستويات املتدّنية الرغبة الدينّية 

التي حصلت الحقًا؛ ألّن ذلك يعطي مزيدًا من الطمأنينة الروحّية، فإّن هذه الطمأنينة 
تربز عادًة إّما بتقديس السابق؛ إذ ال جمال ملحاكمته بعد غيابه، أو بافرتاض وجود مرحلة 

ام والعدل وتطبيق الدين احلقيقّي، فالعامل النفيس قادر عىل تكوين الحقة سيعّمها الوئ
هذين املفهومني، دون أن يعني ذلك بطالّنام، وإّنام إشارة إىل رفض استبعاد املنشأ غري 

 الديني هلام، من حيث املبدأ.
و إّن الوقائع التارخيّية كانت ثقيلة ومكثفة جدًا إىل حّد أّنه ليس من السهولة ُتّطيها أ

هـ( 793ففي نّص بالغ األمهّية يف تقديري يرّصح سعد الدين التفتازاين )التالعب هبا، 
عىل الوجه املسطور يف كتب  إّن ما وقع بني الصحابة من املحاربات واملشاجرات: »باآليت

التواريخ، واملذكور عىل ألسنة الثقات، يدّل بظاهره عىل أّن بعضهم قد حاد عن طريق 
الظلم والفسق. وكان الباعث له احلقد والعناد، واحلسد واللداد، وطلب  احلّق، وبلغ حدّ 

امللك والرئاسة وامليل إىل اللذات والشهوات، إذ ليس كّل صحايبٍّ معصومًا، وال كّل من 
لقي النبي  صىّل اهللّ عليه وسّلم باخلري موسومًا، إال أّن العلامء حلُسن ظنّهم بأصحاب 

ليه وسّلم، ذكروا هلا حمامل وتأويالت هبا تليق، وذهبوا إىل أّّنم رسول اهللّ صىل اهللّ ع
حمفوظون عام يوجب التضليل والتفسيق؛ صونًا لعقائد املسلمني عن الزيغ والضاللة يف 
حّق كبار الصحابة، سّيام املهاجرين منهم واألنصار، واملبرشين بالثواب يف دار القرار. وأّما 

هل بيت النبّي صىّل اهللّ عليه وسّلم، فمن الظهور بحيث ما جرى بعدهم من الظلم عىل أ
ال جمال لإلخفاء، ومن الشناعة بحيث ال اشتباه عىل اآلراء؛ إذ تكاد تشهد به اجلامد 
والعجامء، ويبكي له من يف األرض والسامء، وتنهّد منه اجلبال، وتنشق الصخور، ويبقى 

 عىل من بارش، أو ريض، أو سعى، سوء عمله عىل كّر الشهور ومّر الدهور، فلعنة اهللّ



 

 .«ولعذاب اآلخرة أشّد وأبقى
وال أدري، ملاذا مل ُيمل التفتازاين الالحقني ـ كيزيد بن معاوية ومجاعته ـ عىل 
التأويالت أيضًا؛ عماًل بقانون ُحسن الظّن باملسلم عاّمة؟! السبب هو أّنه حتّرر من تأويل 

لوقائعه بعيدًا عن أّي أيديولوجيا مسبقة. وأكتفي هبذا  التاريخ، وعاد إىل الفهم الطبيعي
 املقدار من التعليق.

 عدالة الصحابة بني مرجعّيَتي: النّص والتاريخ
يواجه الكثري من القائلني بنظرّية عدالة الصحابة هذا الكم  التارخيي الوافر من الشواهد 

ا أو تلك هناك، وأّن املوضوع بفكرة االجتهاد، وأّن الصحابة اجتهدوا يف هذه القضّية هن
ال عالقة له بكامهلم النفيّس والروحي واإليامين، فيام يرّص املعارضون عىل أن هذا الواقع 

 التارخيي ال يقبل مثل هذه التأويالت.
أمام هذا املشهد، نجد أّن أحد أوجه اخلالف احلقيقّي بني املؤّيدين واملعارضني ترجع 

نّص القرآين وبعض الروايات مها املرجع الرئيس يف تعديل إىل حتديد املرجعّية، فهل ال
الصحابة، األمر الذي يتطّلب تأوياًل قهرّيًا لوقائع التاريخ، مما توّفره لنا فكرة االجتهاد، أو 
أّن املرجع هو الواقع التارخيي زمن النبّي وبعده، وأّما النّص فداللته ظهورّية تقبل التأويل 

ريخ األخرى التي دّلت عليها الروايات التارخيّية هنا وهناك، أو أو التخصيص بشواهد التا
 أّنه من األّول ال ُيفهم إال يف ضمن الوعي السياقي للتاريخ عاّمة؟

لقد الحظنا يف طّيات املباحث السابقة كيف أّن مجلة من ردود املعارضني عىل 
ن مفاد النّص، فالبّد من االستدالل بالنّص الديني أّن الواقع التارخيي يقع عىل النقيض م

حرص النص بخصوص من ثبت تارخيّيًا يف املرحلة السابقة أّنه كان حاويًا عىل الصفات 
التي احتواها النّص الديني، فيام نرى أّن املؤّيدين لعدالة الصحابة جيعلون النّص معيارًا 
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أو بأخرى، وأهم  توصيفيًا ّنائيًا، فإذا واجهوا وضعًا تارخيّيًا ما سعوا لتأويله بطريقة
 أعمدة التأويل فكرة االجتهادات.

 هذا ما يضعنا أمام سؤال أسايّس مفصِل: أّي من هذين املنهجني هو الصحيح؟
ألّن اآليات والروايات ظهورات ظنّية ـ كام قال علامء  ربام يتم ترجيح جانب التاريخ؛

حقائق التاريخ، والقرآن أصول الفقه ـ ُتضع أمام الدالالت القطعّية اآلتية من العقل أو 
قد ُخّصص مرارًا أمام دليل العقل أو التاريخ أو جرى تأويله بطريقٍة أو بأخرى. والوقائُع 
التارخيّية من الكثرة والوضوح بحيث ال تتحّمل تأويل مالبساهتا ومضموّنا، وإال ملا 

ما هنا أمكن إثبات عدالة أحد أو فسقه برؤية صدور املعايص منه؛ الحتامل مرّبرات 
 وهناك له فيها!

ألّن اهلل أعلم بام يف القلوب والنفوس، فنحن مل نعرف  وقد يتّم ترجيح جانب النص؛
سوى ظواهر األفعال التي صدرت من بعض الصحابة، أّما البواطن والنوايا والقصود 
والدوافع فهذه يعلمها اهلل تعاىل، فكيف نّدعي العلم هبا فضاًل عن أن نتأّول هبا أو 

ص عمومات قرآنّية وحديثّية؟! بل قد رّصح علامء أصول الفقه اإلسالمي أنفسهم نخّص 
بأّن الفعل دليٌل صامت ال ُيكي كثريًا عن نفسه، ومن ثّم فال نستطيع من خالله مقاومةي 

 النّص اللفظي احلاكي واملعرّب عن مضمونه.
ارخيّية فهو ظنّي، ُيضاف إىل ذلك أّن القرآن قطعّي السند أما أكثر هذه الشواهد الت

فكيف نقّدم شواهد ظنّية عىل دليل قطعي ونتأّوله ألجلها؟! وحتى األحداث القطعيّة 
تظل مالبسات حصوهلا أمرًا غري واضح بعد ميض قرون عىل وقوعها، فكيف يمكن البّت 

لًة للنصوص القرآنّية القطعّية؟!  فيها واحلال هذه وجعلها مأوِّ

 الصحابة وصيغة احلّل والتوفيق النظرّية املختارة يف عدالة
هذه اإلشكالّية املتقّدمة يف موضوع املرجعّية بني النّص والتاريخ، تبدو معطياهتا متكافئة 

 بعض اليشء، ويبدو يل أّن باإلمكان اجلمع بني هذه املعطيات هنا؛ وذلك:



 

األغلب  لقد قلنا سابقًا: إّن األوصاف التي تطلق عىل اجلامعات يراد منها عادًة األعم
من أفرادها، وال أقّل من أّن تفسريها بذلك ال ُيعّد تأوياًل أو حتّكاًم، من هنا توّصلنا فيام 
سبق إىل أّن اآليات القرآنية داّلة عىل حسن حال مجع وفري من الصحابة باملعنى األصويّل 

تي استند إليها للصحبة، فإذا أخذنا بعني االعتبار النصوص القرآنّية واحلديثّية والتارخيّية ال
القائلون بنفي نظرّية عدالة الصحابة فسوف نجد أن ضّمها مجيعًا إىل بعضها سيفيض إىل 

منهم، قد ارتكبوا أخطاء وانحرافات عقب وفاة  %5االعتقاد بأّن بعض الصحابة، ولنقل 
النبّي وأثناء حياته معًا، فآيات اإلفك وأرسى بدر واللمز يف الصدقات وعدم األخذ بقول 

لفاسق وظاهرة املنافقني يف الشّق غري الظاهر منها، وأحداث واقعة ُاحد، وحادثة حماولة ا
قتل النبّي يف العقبة عقب منرصفه من تبوك، وحديث احلوض، السيام صيغة أصيحايب 
بناء عىل تفسريها بالقّلة العددّية، وغريها.. كّلها شاهدة بوجود عدد من الصحابة مل يكن 

من اإليامن واألخالق والعمل الصالح، لكنها ال تدّل عىل أّن أغلبهم أو  باملستوى املطلوب
حتى نصفهم كان منحرفًا عن احلّق، فيؤخذ باملقدار الداليل هلذه النصوص وجتمع مع 
اآليات السابقة التي قلنا بداللتها عىل ُحسن حال مجع وفري من الصحابة، بالقول: إّن 

عضهم مل يكن كذلك، والقرآن حتّدث عن الظاهرة معظم الصحابة كانوا صاحلني لكّن ب
 العامة فيهم جريًا عىل لغة العرب من بيان اليشء باألعم األغلب.

وهذه هي أصل نظرّيتنا يف موضوع عدالة الصحابة، والتي الحظها القارئ يف طّيات ما 
ح تقّدم من بحوث، وهي القوُل بعدالة أغلب الصحابة باملعنى األصويل للصحبة، والصال

 االجتامعي العام، مع القول بعدم عدالة بعض  منهم، لكنّه يمثل األقليّة.
أّما الصحابة باملعنى اِلديثي للصحبة، فلم تثبت عندي قاعدة كلّية فيهم تفيد 
عدالتهم، بل الّبد إلثبات عدالة كّل فرد منهم من الرجوع ألدّلة أخرى غري نصوص عدالة 

 الصحابة.

 نظرّية املختارة، تفكيك وتذليلمعوقات وعقبات أمام ال
أمام هذه الصورة التي توّصلنا إليها يف موضوع عدالة الصحابة، والتي قد ختالف 
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 مشهور السنّة والشيعة، تقف بعض العوائق التي البّد من تذليلها:

 العائق األّول: آية النجوى و.. والداللة على فسق األعّم األغلب
عىل أّن احلالة العاّمة فيهم كانت اخلوف عىل املال إّن ما ورد يف آية النجوى يدّل 

والدنيا، وأّّنم مل يقّدموا الصدقات بني يدي رسول اهلل ملالقاته، فإطالقها احلديث معهم 
مع عدم توصيف الفاعلني بالبعض وإنام جاء اخلطاب عامًا شاهٌد عىل إرادة األعم 

نوّفق بني الصورة التي تريد مثل  األغلب منهم، وبعض الروايات تؤّيد هذا املعنى، فكيف
 آية النجوى تقديمها وبني الصورة التي خرجنا هبا؟

بام قلناه سابقًا من أّن جمتمع الصحابة خضع يف حياته مع  ويمكن اجلواب عن ذلك
لدورة تدريبيّة قاسية وأّن شهادة التعديل والرضا والنجاح التي حازها ‘ الرسول

نصف الثاين من العقد املدين اهلجري األّول، وال يوجد املجتمع الصحايب قد جاءت مع ال
أّي مانع من أن يتعثر سري املتدّربني أثناء دورهتم التدريبيّة مرارًا وتكرارًا قبل أن ينالوا 
رشف الرضا اإلهلي، وحادثة النجوى ال يوجد دليل تارخيي قاطع يؤّكد نزوهلا بعد 

 املراحل األوىل لتنامي جمتمع الصحابة. الشهادة اإلهلّية، فيمكن أن نجعلها يف سياق
إّن هذا ما يمكنه أن يضعنا أمام فهم تارخيي للنصوص القرآنية الواردة حول جمتمع 
الصحابة؛ إّن القرآن ال يبدو أنه يتحّدث عن هذا املجتمع ـ عىل مستوى منحه شهادات ـ 

 مسلسل االمتحانات يف العرص املكي، إّنام الرتكيز كان عىل مستوى املراحل الالحقة عىل
 السابق، وهذا أمٌر منطقي جدًا.

 العائق الثاني: مفارقة عدالة الصحابة للموقف من خالفة اإلمام علّي
 إّننا لو تتّبعنا تاريخ الصحابة بعد وفاة النبّي، سنجد أمرين مها:

وعدم إعطائه اخلالفة، وهو مؤرش بالغ × ترك أغلب الصحابة لإلمام عيل أ ـ
إنتاج ما هو النقيض من نظرّية عدالة الصحابة ولو غالبهم، فكيف يكون اخلطورة يف 

 غالبهم عدوالً ويرتكون الوصّية النبوّية األهم، ويذرون أهل بيت نبّيهم؟!



 

مشاركة الكثري جدًا منهم يف احلروب الداخلّية التي وقعت بني املسلمني، فلو كان  ب ـ
 ا مع كوّنم كثرة فكيف يمكن تفسري ذلك؟!املشاركون قّلًة ألمكن اجلمع والتوصيف، أمّ 

أعتقد أّن أحد أهم عنارص التمّسك الشيعي بنفي نظرّية عدالة الصحابة هو هذه 
القضّية املرّكبة من جزءين، وهذا ما جيعل نظرّية عدالة الصحابة من عوائق إنتاج نظرّية 

ة الصحابة مع اإلمامة يف الفكر الشيعي، والعكس هو الصحيح، فإّن نفي نظرّية عدال
القول بفسق أغلبهم هو املفهوم الطبيعي الذي يمكن ترّقبه يف مناخ نظرّية اإلمامة؛ ألّن 
السؤال الذي سيطرح نفسه هو: إذا كان الصحابة عدوالً فكيف تركوا اخلليفة الرشعي 

؟ وإذا كانت اإلمامة حقيقًة واقعة فكيف يمكن أن يتخذ هذا ‘الذي وىّص به الرسول
 ها الصحابة العدول؟!املوقف من

د عىل أصول الفكر السنّي؛ لعدم ثبوت  هذه اإلشكالّية املتصلة بمسألة اإلمامة ال تيرم
 اإلمامة بالنّص هناك، لكنّها أساسّية جّدًا عىل أصول الفكر الشيعّي.

لكي ندرس هذا املوضوع باختصار وتكثيف، البّد من عرضه عىل النظرّيات املتعّددة 
 ة، ويمكنني هنا عرض بعض هذه النظرّيات رسيعًا ورصد النتيجة وفقها:يف قضّية اإلمام

وهي ما يمثل املعروف بني اإلمامّية، من النصب اإلهلي باالسم لإلمام  النظرّية األوىل:
عيّل بعد النبّي خليفًة بعلٍم من أغلب املسلمني عىل األقّل، خاّصة بعد حادثة غدير خّم، 

 ني ساعدة هو غصٌب للخالفة عىل مرأى املسلمني ومسمع.ومن ثّم فام وقع يف سقيفة ب
يف التوفيق بني تعديل األعم األغلب  وفقًا َلذه النظرّية تظهر الصيغة اإلشكالّية املتقّدمة

 من الصحابة وبني نظرّية اإلمامة.
وهي ما يمثل الرأي املشهور بني أهل السنّة؛ وذلك أّنه ال يوجد  النظرّية الثانية:

مام عيّل مطلقًا، ال من قبل اهلل وال من قبل النبّي، بل إن مل نقل بتنصيب أيب بكر تنصيب لإل
أو األربعة األول فإّن املسؤولّية وضعت عىل كاهل األّمة يف اختيار خليفٍة هلا بعد النبّي، 

 وقد قامت بوظيفتها.
 كام هو واضح. ووفقًا َلذه النظرّية، ال توجد مشكلة أساسًا يف موضوع بحثنا،
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ما ُطرح مؤّخرًا بني بعض الباحثني، وله جذور معتزلّية معروفة عند  النظرّية الثالثة:
معتزلة بغداد، من أّنه ال يوجد أّي نّص أو تنصيب، كّل ما يف األمر أّن علّيًا كان األوىل 

 باخلالفة من حيث مواصفاته ومؤّهالته.
ألّن الصحابة من  ثنا هنا؛ووفقًا َلذه النظرّية ال توجد مشكلة عندنا يف موضوع بح

املمكن أن يكون أخطؤوا يف الرتجيح، واخلطأ ال يعني الفسق، بل من املمكن أّّنم قّدموا 
املفضول عىل الفاضل؛ لكوّنم مل يؤمنوا بقبح ذلك أساسًا، متامًا كام كان يرى بعض 

 املعتزلة ذلك، حتى قالوا: احلمد هلل الذي قّدم املفضول عىل الفاضل.
وهي ما تلوح يف بعض األوساط الدينّية الشيعّية والسنّية، من أّن  ة الرابعة:النظريّ 

 اخلالفة عىل نوعني:
اخلالفة الظاهرّية أو الوالية السياسّية: وهي إدارة األّمة، وهذه تركها النبّي لألّمة،  أ ـ

 فاختارت أبا بكر.
 ب عيّل هلا من قبل النبّي.اخلالفة الباطنّية أو الوالية الدينّية: وهذه قد جرى تنصي ب ـ

خاّصة وأّن  ووفقًا َلذه النظرّية، ال توجد مشكلة عميقة يف موضوع بحثنا أيضًا؛
النصوص الشيعّية تقّر برجوع األّمة لعيّل علمّيًا وقضائيًا بعد النبّي بنسبة جّيدة، فريتفع 

 اإلشكال وال يكون يف حادثة السقيفة أّي معضلة هنا.
وهي التي ترى أّن النبي  قد رّشح علّيًا للخالفة ومل ينصبه أو يعّينه، فام  النظرّية اخلامسة:

حصل هو أّن األّمة مل تأخذ برتشيح النبّي، واعتربته تشخيص موضوع، وال تكون بذلك 
 قد عصت، بل غايته أّّنا أخطأت.

 .ووفقًا َلذه النظرّية من الواضح أّن املشكلة القائمة يف موضوع بحثنا باتت ملغاة
أكتفي هبذا القدر من عرض القراءات املتصلة باإلمامة واخلالفة، وهبذا يتبنّي أّن 
املشكلة تكمن بني النظرّية األوىل ـ مشهور الشيعة ـ وبني نظرّية عدالة الصحابة بمعنى 

 األعم األغلب، فهل يمكن تصّور صيغة توفيقّية حتافظ عىل االثنني؟
كن أن يقبلها الشيعي تارخيّيًا، بمعنى أّّنا إذا ما سأطرحه هنا هو صور افرتاضّية يم



 

كانت ممكنًة ومعقولة تارخيّيًا ومنطقّيًا، فهي كافية لنا لرفع التناقض يف موضوع بحثنا حتى 
لو مل نقدر عىل أن ُنثبتها تارخيّيًا بشكل حاسم، فريجى التنّبه، فنحن ال نبحث يف اإلمامة هنا 

 التنايف بني مفهومني يفرتض ثبوهتام مسبقًا.وإّنام يف موضوٍع حمّدد يريد رفع 
يف هذا السياق، يبدو يل أّنه يمكن طرح حّلني، وربام يوضعان ضمن حّل واحد  من 

 جانبني، وهو يكمن يف اآليت:
الفكرة األساسّية التي ُاريد بياّنا: هل يمكن أن  التصوير األّول للموقف التارخيي:
 عىل عيّل، بل هو انقالب من جمموعٍة معّينة عليه؟يكون ما حصل ليس متّردًا من األّمة 

اجلواب عن هذا السؤال ُيّدد طبيعة املوقف هنا، فكّلام افرتضنا أّن األّمة هي التي 
قامت برفض عيّل، تعّقد املوقف يف التوفيق بني التعديل واإلمامة، لكن لو افرتضنا أّن 

قامت هبذه اخلطوة االنقالبّية، ثم فرضت ُنخبًة من الصحابة هلا نفوذ يف قبائلها ومجاعاهتا، 
نفسها يف وقت قصري )بعض الروايات التارخيّية تشري حتى إىل وجود بعض القوى 
العسكرّية عىل أرض املدينة عند وقوع حادثة السقيفة، وأّنه استخدمت القّوة بدخول قبيلة 

ّورة، بل حتى بعض بني أسلم ليثرب، وأخذ البيعة بيشء من القّوة يف طرقات املدينة املن
املواقف العنيفة ضّد بعض األنصار توحي بإمكانّية وقوع مثل هذا القهر واستخدام 

 القّوة(، ففي هذه احلال ستتغرّي رؤيتنا لألمور.
يف هذه احلال، ستكون األمور قد متّت وبّسعة دون أن تفسح جماالً العرتاض أو ثورة 

ة، وأعتقد أّن هذا هو الذي دفع اإلمام علّيًا مضاّدة أو أزمة فراغ دستوري أو بلبلة سياسيّ 
لرتك حتى تسجيل اعرتاض حقيقّي عىل سقيفة بني ساعدة يف األيام األوىل، مكتفّيًا برفض 
البيعة، ولعّل لإلمام عيل دورًا يف منع حصول مواجهات واسعة ضّد هذه الظاهرة 

 املرحلة. االنقالبّية خوفًا من رصاعات قبلّية أو تشّظيات ال تتحّملها
بل تشري بعض املعطيات التارخيّية إىل أّن هناك من عرض عىل عيّل التحّرك لكنّه رفض، 
بل لو صّح أّن بعض حركات التمّرد عىل اخلليفة األّول مل تكن ذات صلة بموضوع الرّدة، 
وال بمنع الزكاة، بل كانت تعبريًا عن رفض اخلالفة، وهلذا رفضت الطاعة للخليفة 
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رضائب العاّمة، فإّن هذا يعني أّن حركات معارضة قد ظهرت لكّن األوان كان وتسليمه ال
 قد فات أو أّن املرحلة ما كانت تسمح بذلك.

إّن فهم تركيبة املجتمع املدين والعريب مسألة رضورّية هنا، فعندما وقع اجتامع سقيفة 
بفعلهم هذا ـ ُاعلن يف بني ساعدة ـ واملفروض شيعّيًا أّن أفراد املجتمع غري عدول السياّم 

املدينة أّن وجوه الصحابة من املهاجرين واألنصار قد انتخبوا أبا بكر بن أيب قحافة خليفًة 
بعد الرسول، إّن هذا اإلعالن يف أجواء وفاة النبّي واالنشغال بتجهيزه ودفنه، وعيش هذا 

بّي مبارشًة كانت املصاب األليم، قد يكون ساعد عىل تكريس هذا الواقع؛ إذ بعد وفاة الن
األّمة مصدومًة مدهوشًة باحلدث اجللل، وعقب انتهاء هذه املراسم من الطبيعي أن تثار 
أسئلة ويأيت فالن وفالن إىل اإلمام عيّل إلثارة املوضوع عنده، والذين استعجلوا يوم الوفاة 
إىل للقاء السقيفة من املمكن جدًا أن يكون استعجلوا أيضًا إرسال الرسل والوفود 

األطراف بإعالن اخلليفة، واألطراف ستسّلم بام يقال هلا؛ ألّّنا تعترب األصحاب يف املدينة 
 هم املرجع املقّرب من النبّي، فال معنى ألن يكونوا اختلفوا..

بييل، إضافة إىل رسعة األحداث بمجّرد وفاة النبي، يمكن أن يكون  إّن ّنج املبايعة القي
فيعي اإلمام عليًا وس ائر الذين استغربوا املوقف للسكوت وتشخيص أّن املرحلة مل تعد قد دي

تتحّمل خوض معركة يف هذا املوضوع، األمر الذي أّدى إىل التعامل مع الواقع من منطلق 
 األولوّية الثانية، أي سياسة األمر الواقع.

أّّنم هنا لن يكون أغلب الصحابة فّساقًا، وإّنام حاهلم حال اإلمام عيل يف سكوته، أو 
 كانوا يف األطراف ال شأن هلم بقرارات املدينة.

يف هذا التصوير يمكن أن نرتّقى أكثر ونطرح ما أثاره التصوير الثاين للموقف التارخيي: 
، ولكن بصيغة مطّورة من قبلنا، بوصفه افرتاضًا معقوالً يف ذاته، السيد حمّمد باقر الصدر

                                                             
( الصدر، التشّيع واإلسالم )بحث حول التشّيع ـ بحث حول الوالية(، من سلسلة املجموعة ) 

صدر نفسه من اإلشارة ؛ وإذا صّح ما طرحه ال56ـ  51: 18الكاملة ملؤّلفات السّيد الصدر 
 



 

ني رئيسني يف حياة النبّي رافقا نشوء األّمة وذلك عرب القول باحتاملّية وجود اجتاه
 اإلسالمّية، ومها:

اجتاه التعّبد التاّم بام يصدر عن النبّي، بوصف كّل ما يصدر هو وحي إهلّي ّنائي  أ ـ
 حاسم، البّد من التسليم له فورًا بحرفّيته.

عبادات االجتاه الذي ال يرى أّن الدين يتطلب منه التعّبد إال يف نطاق خاّص كال ب ـ
والغيبيات، وأّن بعض ما صدر من النبّي كان من موقع زعامته الدنيوّية وتشخيصاته 
املصلحّية، كون النبّي يامرس االجتهاد أيضًا، ومن ثّم يمكننا االجتهاد والترّصف عىل 

 أساسه بالتغيري والتعديل يف النّص النبوي، وفقًا للمصالح الدينّية العليا أيضًا.
مكن فرض أّن ما حصل يف السقيفة كان من قبل التيار الثاين، أو عىل وبناًء عليه، ي

األقّل إّن ما حصل يف السقيفة يمكن أن يكون تّم قبوله من جانب مجاعة من املسلمني 
انطالقًا من فهمهم ما قاله النبّي بوصفه اجتهادًا قاباًل للتعديل، فلام رأوا بعض كبار 

عتهم به، فال يكون موقفهم من إمامة عيّل حينها موقف الصحابة قد عّدلوه زاد هذا من قنا
 فسٍق بالرضورة، بل هو موقُف اجتهاٍد خاطئ عىل أبعد تقدير.

إّن الكثري مما ُفهم متّردًا عىل النبّي من قبل بعض الصحابة يف حياته كعمر بن اخلطاب، 
صحيحًا من يمكن تفسريه وفقًا هلذا النمط من الفهم، والذي هو يف نفسه قد ال يكون 

 وجهة نظرك اليوم مثاًل، لكّن التفسيق يشء والتخطئة يشء آخر.
وهذا معنى ما يقوله السّيد الصدر من أّن هذين االجتاهني اللذين بدأ الرصاع بينهام يف 
حياة النبّي، قد انعكسا عىل موقف املسلمني من أطروحة زعامة اإلمام للدعوة بعد النبّي، 

دي وجدوا يف النّص النبوي عىل هذه األطروحة سببًا بقبوهلا، دون فاملمثلون لالجتاه التعبّ 
                                                                                                                                                           
التلميحّية إىل كون قضّية اإلمامة ليست من الرضورّيات الواضحات حتى يف عرص النّص بام قد 

 396: 3يلتقي مع فكرته هذه، فإّن األمر يغدو أوضح، فانظر له: بحوث يف رشح العروة الوثقى 
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توّقف أو تعديل. وأّما االجتاه االجتهادي فقد رأى أّنه بإمكانه أن يتحّرر من الصيغة 
املطروحة من قبل النبّي، إذا أّدى اجتهاده إىل صيغة أخرى أكثر انسجامًا ـ يف تصّوره ـ مع 

 الظروف.
الصدر هذه )ببعض التطوير الصياغي واملفهومي من قبلنا(، ربام  إّن فكرة السيد باقر

تكون ساعدت عىل تصديق بعض املسلمني بأّن اإلمامة كانت كذلك، بعد أن رأوا أّن 
نخبًة من أصحاب النبّي املقّربني فعلوا ذلك يف سقيفة بني ساعدة، فهذا الفضاء إذا كان 

ا وجوده يف بعض بحوثنا يف كتاب حجيّة موجودًا كام يقول الصدر ـ وقد سبق أن رّجحن
 السنّة ـ فهو يعّزز من سكوت ولو بعض املسلمني عاّم حصل.

، فأمرها أسهل؛ إلمكان خضوع كثريين يف تلك الفرتة أما املشاركة يف اِلروب
 للتضليل اإلعالمي.

 وهبذا يمكن طرح فرضّية توفيقّية إمكانّية بني نظرّية تعديل أغلب الصحابة، ونظرّية
اإلمامة باملفهوم الشيعّي، دون حاجة للتأّول أو التكّلف يف فهم نصوص التعديل ونصوص 

 اإلمامة عند من يؤمن باالثنني معًا.

 العائق الثالث: النصوص احلديثّية اخلاّصة
 العائق الثالث هنا هو بعض املروّيات اخلاّصة، والتي يقف عىل رأسها اثنان، مها:

 ل النعم(أ ـ حديث احلوض بصيغة )هم
حديث احلوض ببعض صيغه، وهي الصيغة التي جاء فيها التعبري هبمل  الرواية األوىل:

بينام أنا قائم، فإذا زمرة، حتى إذا عرفتهم »قال: ‘ النعم، ففي خرب أيب هريرة، عن النبي
خرج رجل من بيني وبينهم، فقال: هلّم. فقلت: أين؟ قال: إىل النار واهلل. قلت: وما 

ل: إّنم ارتّدوا بعدك عىل أدبارهم القهقرى، ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج شأّنم، قا
رجل بيني وبينهم، فقال: هلم. قلت: أين؟ قال: إىل النار واهلل. قلت: ما شأّنم. قال: إّنم 



 

 .«ارتّدوا بعدك عىل أدبارهم القهقرى، فال أراه خيلص منهم إال مثل مهل النعم
ل من اإلبل قليل ، ويف ذلك إشارة إىل قّلة ، وهو الذي ال يرعى وال يستعملواهليمي

عدد الناجني من الصحابة، فكيف يمكن التوفيق بني هذا احلديث والنتيجة التي خرجنا 
 هبا؟!

إّن احلديث ال يدّل عىل أّن الناجني من الصحابة هم مثل مهل النعم، بل يدّل  واجلواب:
هم مثل مهل النعم؛ ألّنه ال ‘ تي يراها النبيعىل أّن الناجني من هذه املجموعات ال

خيلص »يوجد ترصيح بالصحابة يف احلديث، وكّل ما يف األمر أّن يف الرواية إشارة إىل 
، ‘يفرتض رجوعه إىل هذه املجموعات التي رآها النبي« منهم»والضمري يف « منهم

إىل جهنم ولن  فكأّن الرواية تريد أن تقول: إّن هناك جمموعات سوف أعرفها وستدخل
ينجو منها سوى بضعة أفراد، ال أّن كّل الصحابة هذا حاهلم، وال أقّل من عدم وجود 

 ظهور يف ذلك.
بأّنه ال يمكن عود الضمري عىل غري الصحابة؛ ألّن املفروض أّن الفئات التي  إال أن يقال

 .رآها النبّي قد ارتّدت ونودي هبا إىل النار، فال معنى ألن خيلص منها أحد
إلمكان أّن االرتداد هنا، كام اعرتف به صاحب هذا الكالم نفسه، هو  لكنّه غري واضح؛

مطلق الرجوع ال الكفر، وهذا معناه أّن من املمكن أّن هؤالء متّكن بعضهم من اخلالص، 
وهم قليل جدًا، إما لعمٍل عملوه أو لعدم إغراقهم يف الرتاجع، وال مانع منه، كام نقول: ال 

ن أصحاب الكبائر إال القليل، فال داعي إلرجاع الضمري إىل مفروض ذهني ال ينجو م
 مؤرّش عليه من اللفظ.

يضاف إىل ذلك أّن حديث احلوض ورد بصيغ عديدة، فنأخذ منها بالقدر املشرتك، 
                                                             

 .209ـ  208: 7( صحيح البخاري ) 
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 واملفروض أّن أغلب صيغه ليس فيه مثل هذا التعبري )مهل النعم( أو املفهوم.

 د النيّب، وقفة نقدّية تأّملّيةب ـ حديث ارتداد الناس بع
حديث االرتداد، فقد ورد يف كتاب ُسليم بن قيس اهلاليل، عن سلامن،  الرواية الثانية:
 .«غري أربعة‘ إّن الناس كّلهم ارتّدوا بعد رسول اهلل»، أّنه قال: ×عن اإلمام عيل

× أيب جعفرويف االختصاص املنسوب للشيخ املفيد، بسنده إىل بريد بن معاوية، عن 
إال ثالثة نفر: املقداد بن األسود، وأبو ذر الغفاري، ‘ ارتّد الناس بعد النبي»قال: 

 .«وسلامن الفاريس، ثم إّن الناس عرفوا وحلقوا بعدُ 
ويف روايٍة أخرى، عن عمرو بن ثابت نفس املضمون، وفيه إضافة يشء من الطعن 

 .بعامر بن يارس
ارتّد الناس إال ثالثة نفر: سلامن، ×: »قال أبو جعفروعن أيب بكر احلرضمي، قال: 

، واجليضة هي «لقد جاض جيضة..»، قال: فقلت: فعامر؟ فقال: «وأبو ذر، واملقداد
 .امليل والزيغ

ارتّد الناس إال ثالثة: أبو ذر وسلامن ×: وعن أيب بصري، قال: قلت أليب عبد اهلل
 .«أين أبو ساسان وأبو عمرة األنصاري؟!ف×: »واملقداد؟ قال: فقال أبو عبد اهلل

كان الناس أهل رّدة بعد »، قال: ×وعن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أيب جعفر
                                                             

 .162( كتاب سليم بن قيس: ) 
 .6( االختصاص: ) 
 .6( املصدر نفسه: ) 
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املقداد بن األسود، وأبو ذر الغفاري، »، فقلت: ومن الثالثة؟ فقال: «إال ثالثة‘ النبي
 .«بعد يسري.. وسلامن الفاريس، ثم عرف الناس

، حتى قال له: فهلك الناس ×، أّنه مل يزل يسأل أبا عبد اهللوعن عبد امللك بن أعني
، قلت: من يف الرشق ومن يف «أي واهلل يا ابن أعني، هلك الناس أمجعون»إذًا؟ قال: 

إّّنا فتحت عىل الضالل، أي واهلل هلكوا إال ثالثة، ثم حلق أبو »الغرب؟ قال: فقال: 
 .«سبعةساسان، وعامر، وُشتيرية، وأبو عمرة، فصاروا 

قال: « أال أخربك بأعجب من ذلك؟»فقال: ×.. وعن محران، قال: قلت أليب جعفر
 .«املهاجرون واألنصار ذهبوا )وأشار بيده( إال ثالثة»فقلت: بىل، قال: 

جاء املهاجرون واألنصار وغريهم بعد »، قال: ×ويف خرب أيب بصري، عن أيب جعفر
واهلل أحّق الناس وأوالهم  أمري املؤمنني وأنت ، فقالوا له: أنت واهلل×ذلك إىل عيلّ 

إن كنتم صادقني ×: ، هلّم يدك نبايعك فواهلل لنموتن قّدامك! فقال عيل‘بالنبي
، وحلق سلامن وحلق مقداد وحلق أبو ذر، ومل ×فاغدوا غدًا عيل  حمّلقني، فحلق عيلّ 

: أنت واهلل أمري املؤمنني، ُيلق غريهم، ثم انرصفوا فجاؤوا مّرًة أخرى بعد ذلك، فقالوا له
، هلّم يدك نبايعك فحلفوا، فقال: إن كنتم ‘بّي وأنت أحّق الناس وأوالهم بالن

قلت: فام كان فيهم عامر؟ فقال: «. صادقني فاغدوا عيّل حمّلقني، فام حلق إال هؤالء الثالثة
 .«بعدُ × إّن عامرًا قد قاتل مع عيلّ »قلت: فعامر من أهل الرّدة؟ فقال: «. ال»

ما بقي أحٌد إال وقد جال جولة إال املقداد بن »ويف مرسل حممد بن بشري، قال: 
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 .«األسود، فإّن قلبه كان مثل زبر احلديد
عرّب عنه ‘ فهذه الروايات واضحة يف حصول حالة اّنيار ديني بعد رسول اهلل

عد اإلسالم، وإّنام باالرتداد، وقد ذكر بعض العلامء أّنه ال ُيراد باالرتداد هنا الكفر ب
، فإذا مل يبق االرتداد عن البيعة يوم الغدير وعن إمامة أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب

 سوى ثالثة فقط أو سبعة فأّي جمتمع هذا إذًا؟!
، «ارتّد الناس»وقد استشهد لعدم إرادة االرتداد الفقهّي، بأّن النصوص ذكرت تعبري 

حتى ُيفهم منه تكفري الشيعة لكّل « الرّدة»مل يرد فيها تعبري وهو تعبري يعني الرجوع لغًة، و
 .املسلمني

، مثل خرب سدير الوارد يف رجال «رّدة»لكّن بعض الروايات ـ كام رأينا ـ استخدم تعبري 
 الكيش والكايف، وخرب أيب بصري يف قّصة احللق.

تداد والرّدة ونحومها، ُيشار إىل أّن هذا النوع من النصوص الذي ورد فيه استخدام االر
 قد ورد يف بعض املروّيات السنّّية القليلة، مثل:

قال: ملا ويل عمر بن عبد العزيز، قال القاسم بن حمّمد: اليوم  أ ـ خرب موسى بن هياج،
ملا قبض ـ يعني رسول اهلل صىّل اهلل »تنطق العذراء يف خدرها، سمعت عّمتي عائشة تقول: 

ب قاطبة، وارشأّب النفاق وصار أصحاب حمّمد كّلهم معري عليه وسّلم ـ ارتّدت العر
 .«)معرى( مطريه يف حفش، فواهلل ما اختلفوا يف نقطة إال طار أيب وعنائها..

لكّن هذا احلديث ال يفيد ارتداد أصحاب حمّمد، بل كأّنه ناظر إىل قبائل العرب يف 
 األطراف، فالحظ.

                                                             
 .11؛ واالختصاص: 46( املصدر نفسه: ) 
 .196( انظر: الكلبايكاين، نتائج األفكار ـ األّول ـ: ) 
 .48( راجع: حمسن احلائري، الثقالن: ) 
 .336: 6البداية والنهاية  ؛ وابن كثري،314: 30( ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق ) 



 

لنبي صىّل اهلل عليه وسّلم كفر الناس إال ملا مات ا»خرب عمرو بن ثابت، أّنه  ب ـ
 .«مخسة

وهو حديث ضّعفوه بعمرو بن ثابت، وعمرو هذا هو الذي له رواية شبيهة تقّدمت 
 آنفًا يف مصادر الشيعة.

 بعض صيغ حديث احلوض التي ورد فيه تعبري االرتداد، وقد تقّدمت. ج ـ
مهل النعم املتقّدمة ـ ارتداد لكّن حديث احلوض ال يفيد ـ يف أغلب صيغه عدا صيغة 

 أغلب الناس، بل يفيد ارتداد بعض اجلامعات من الناس، فراجع.
 والبّد من دراسة هذه األحاديث من حيث الصدور والداللة، يف ثالثة أبحاث:

 البحث األّول: رصد مصادر حديث ارتداد الناس
ومعرفة الرجال  املصادر األصلّية هلذه األحاديث هي كتب: االختصاص للمفيد، إنّ 

للكيش، والكايف للكليني، وكتاب ُسليم بن قيس، وإىل هذه املصادر ترجع جممل هذه 
 الروايات ومهّمها، برصف النظر عن حديث احلوض.

فأمره واضح وال نقاش فيه من حيث هو مصدر  أ ـ أّما كتاب الكايف للشيخ الكليني،
 حديثي.

كن سيأيت البحث فيه يف الفصل األخري فهو كذلك، ل ب ـ وأّما كتاب الرجال للكيش،
من هذا الكتاب، حيث سنتكّلم عن بعض األمور التي تتصل به ومنها نسبته من جهة، 

 واعتباره كثري األخطاء من جهة أخرى، لكّن هذا ال يرّض بثبوت مصدرّيته هنا.
ارها فاألخبار الواردة هنا فيه البّد من اعتب ج ـ وأّما كتاب ُسليم بن قيس اَلاليل،

ضعيفة السند؛ ملا حّققناه يف حمّله من أّن ُسليم بن قيس من الثقات األجالء، وله كتاب هبذا 
                                                             

؛ والبداية 280: 11؛ وتاريخ اإلسالم 9: 8؛ وهتذيب التهذيب 557: 21( هتذيب الكامل ) 
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االسم، إال أّن هذه النسخة الواصلة إلينا من هذا الكتاب مل تصلنا بأّي طريق معترب، متامًا 
 كام هو رأي السّيد اخلوئي.

اهضة، خاّصة ما اعتمد وحماوالُت بعض املعارصين تعويض سند هذا الكتاب ليست ن
منها عىل طرق املتأّخرين التي مل يثبت كوّنا طرقًا حقيقّية إال بقرينة هنا أو هناك، بل سيأيت 
بالتفصيل يف هذا الكتاب البحث حول قاعدة تعويض األسانيد، وأّن هذه القاعدة تواجه 

 مشاكل عميقة يف اإلثبات.

 يدوقفة حول ثبوت نسبة كتاب االختصاص للشيخ املف
فاملشكلة فيه تكمن يف صّحة نسبته للشيخ املفيد د ـ وأّما كتاب االختصاص، 

 هـ(؛ حيث قد يقال بأّنه ال دليل يثبت ذلك.413)
 وقد انقسم العلامء والباحثون يف أمر مؤّلف هذا الكتاب إىل آراء:

المة ومن أبرز هؤالء العوهم الذين يرون أّن املؤّلف هو الشيخ املفيد،  الرأي األّول:
وأّما كتاب االختصاص، فهو كتاٌب »الذي رّصح يف مقّدمات البحار بالقول: املجليس، 

لطيف مشتمل عىل أحوال أصحاب النبّي صىّل اهلل عليه وآله، واألئّمة عليهم السالم، 
وفيه أخبار غريبة، ونقلته من نسخة عتيقة، وكان مكتوبًا عىل عنوانه: كتاٌب مستخرج من 

صنيف أيب عيل أمحد بن احلسني بن أمحد بن عمران رمحه اهلل. لكن كتاب االختصاص ت
كان بعد اخلطبة هكذا: قال حممد بن حممد بن النعامن: حّدثني أبو غالب أمحد بن حممد 
الزراري وجعفر بن حممد بن قولويه إىل آخر السند، وكذا إىل آخر الكتاب يبتدئ من 

 .«ّلفات املفيد رمحه اهلل، فالظاهر أّنه من مؤمشائخ الشيخ املفيد
ومن هؤالء أيضًا احلّر العاميل كام يظهر من بعض كتبه، والسيد هاشم البحراين، 

                                                             
( سيأيت أّن الكتاب فيه من هم ليسوا من مشايخ املفيد، بل أكثر مشايخ الكتاب ليسوا مشايخ ) 

 للمفيد.
 .27: 1( بحار األنوار ) 



 

، وقد دافع السّيد جعفر مرتىض العاميل والشيخ يوسف البحراين، والسيد حمسن احلكيم
، وخالفه السّيد اخلوئي والسيد الزنجاين وغريمها بشكل وآخرون عن هذا الرأي

 .واضح
ويظهر من »وممّن رفض النسبة الدكتور البهبودي يف تعليقاته عىل البحار، حيث قال: 

هذا التوافق بني كتاب االختصاص وبني كتاب التكليف البن أيب العزاقر الشلمغاين 
من هذه الطبعة ـ أّن  375ص  51املعروف بفقه الرضا عليه السالم ـ كام عرفت يف ج 

اعتمد عىل كتاب التكليف وأخذ عنه، كام أخذ عنه ابن أيب  مؤّلف كتاب االختصاص
مجهور يف كتابه غوايل اللئايل عارفًا بنسبة كتاب التكليف إىل مؤلفه. ويستظهر من هذا 
التوافق بني العبارتني أّن مؤّلف كتاب االختصاص أّلف كتابه ومجعه من مطاوي كتب 

حذى حذوه مؤّلف كتاب جامع األخبار املحّدثني تارًة مع السند، وتارة بال سند، كام 
الذي ُنسب إىل الصدوق رمحه اهلل، فمن البعيد جدًا أن يأخذ الشيخ املفيد عن الشلمغاين 
رواياته هذه وكّلها مرسلة، بلفظه ونّصه، وكيف كان هذا التوافق بني العبارتني مما يوهن 

 .«نسبة كتاب االختصاص إىل الشيخ املفيد قدس رسه
                                                             

؛ والبحراين، 571، 479، 120: 1حلّر العاميل، الفصول املهّمة يف معرفة أصول األئّمة ( انظر: ا) 
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 .105، 103: 14واحلكيم، مستمسك العروة الوثقى 
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 االختصاص.
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 .241: 1؛ وحممد رضا السيستاين، قبسات من علم الرجال 30ـ  27، 15ـ  14: 1
الشلمغاين وقع . إال أّنه ُاورد عىل هذا الكالم أّن كتاب 2، اهلامش رقم: 354: 68( بحار األنوار ) 
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إّن الكتاب من تأليف أيب عيل أمحد بن احلسني بن أمحد بن عمران،  اين:الرأي الث
املعارص للشيخ الصدوق، وقد ذهب إىل هذا الرأي غري واحد، مثل ضامن بن شدقم 

 .هـ(1082احلسيني املدين )
لكّن اآلغا بزرك الطهراين والسيد حمسن األمني العاميل ذهبا إىل أّن هذا الكتاب 

ينا هو عني كتاب العيون واملحاسن للمفيد، وخطبة الكتابني واحدة، وأّن املوجود بني أيد
 .األصل هو البن عمران لكّن املوجود هو املخترص للمفيد

إّن الكتاب جلعفر بن احلسني املؤمن، ومل يتّم التحّقق من قائل هذا  الرأي الثالث:
ل: إّن املؤّلف إّنام هو جعفر وقي»الرأي، لكنّه ذكره السيد إعجاز حسني الكنتوري قائالً: 

بن احلسني املؤمن، الذي قد تكّرر يف أوائل أسانيد هذا الكتاب، لكّن الظاهر من سياق 
الكتاب أّن مصنّفه هو الشيخ املفيد وجعفر بن احلسني راويه، واعلم أّن الذي يلوح من 

اختصار  آخر الكتاب ومما كتبه بعض العلامء عىل ظهر بعض نسخه أّن هذا الكتاب هو
كتاب االختصاص، ال نفسه، ومؤّلف االختصاص هو الشيخ أبو عيل أمحد بن احلسني بن 

 .«أمحد بن عمران املعارص للصدوق، ومؤّلف االختصار الشيُخ املفيد..
ما ذكره بعض الباحثني املعارصين، وهو الدكتور حسن األنصاري، من  الرأي الرابع:

ألحد املشتغلني باحلديث، مجع فيه متفّرقات حديثّية من  أّن الكتاب يرّجح أن يكون دفرتاً 
كتب كانت عنده ليستعني هبا الحقًا يف تصنيفاته، وهذا ما يرّبر كّل هذا اإلرباك املوجود يف 

 .الكتاب، ثم حاول هذا الباحث تقطيع الكتاب ليجعله متفّرقات هبذا النحو
                                                                                                                                                           
يف طريقه املفيُد، وأّنه كان يف حال استقامته، انظر يف هذا الصدد: الزنجاين، شيخ مفيد وكتاب 

 .80ـ  79اختصاص، مصدر سابق، احللقة األوىل: 
 .89( انظر: ضامن بن شدقم، وقعة اجلمل: ) 
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 املفيد أموٌر نعرض عن بعضها والذي ُجعل أساسًا لرفض الوثوق بنسبة الكتاب إىل
 لوضوح ضعفها، لكن املهم هو:

إن الكثري من روايات الكتاب قد صّدر بكلمة: حّدثني جعفر بن احلسني املؤمن، ـ  1
 مما يظهر منّه أّن هذا الكتاب يرجع إليه.

، كام عّلق السيد بأن الكثري من الروايات األخرى صّدرت بأسامء آخرين وأجيب
لكّن الظاهر من سياق الكتاب أّن مصنّفه هو »هنا ـ كام تقّدم ـ بالقول:  إعجاز حسني

 .«الشيخ املفيد، وجعفر بن احلسني راويه
جعفر هذا هو أبو حمّمد جعفر بن »وعّلق الطهراين عىل هذا الرأي أيضًا بالقول: 

اله من قم ، بالكوفة بعد انتق340احلسني بن عيل بن شهريار القمي املؤمن الذي تويف سنة 
إليها، كام ترمجه النجايش ومل ينسب إليه االختصاص، مع أّنه بمرآه، وإّنام ذكر من كتبه 

 .«املزار والنوادر فحسب
ومن الواضح أّن هناك تفاوتًا يف هذه الكلامت يف تشخيص من هو جعفر بن احلسني 

، ويف كالم إعجاز حسني ما هذا، ففي كالم الطهراين ما يدّل عىل أّنه متقّدم زمانًا عىل املفيد
 يفيد أّنه راوية كتاب املفيد، وهو يقتيض التأّخر عن املفيد زمانًا.

وجود اختالفات يف النسخ اخلطّية هلذا الكتاب، وكذلك تشويٌش واضح، فخطبة  ـ 2
الكتاب يف إحدى النسخ تقع بعد صفحات من موقع اخلطبة يف نسخ أخرى، وقد قّدم 

 .بأحوال النسخ اخلّطية واملطبوعةالسيد الزنجاين رشحًا 
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؛ وجعفر 69( انظر: الزنجاين، شيخ مفيد وكتاب اختصاص، مصدر سابق، احللقة األوىل: ) 

 .178: 1مرتىض، مأساة الزهراء 
 .30وري، كشف احلجب واألستار: ( الكنت) 
 .360: 1( الذريعة ) 
 .66ـ  62( انظر: شيخ مفيد وكتاب اختصاص، مصدر سابق، احللقة األوىل: ) 
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بأّنه ال مانع من أن يكون قد انفرط عقد بعض النسخ وحصل تشّوش فيها،  وأجيب
. عىل أّن ذلك ال ربط شديدًا له بنسبة فنّظمها منّظموها بطريقة سّببت هذا االضطراب

 الكتاب بقدر ارتباطه بضعف الوثوق به.
 أفاده الزنجاين من أّن بعض النسخ اخلطّية للكتاب لكّن فائدة هذا االرتباك تكمن فيام

وضعت فيها العبارة التي تفيد يف مطلع الكتاب النقل عن املفيد.. وضعت يف غري مطلع 
 ، ممّا يشّككنا يف كون الكتاب قد صّدر هبذه العبارة كي ننسبه للمفيد.الكتاب
مشايخ املفيد، وستة عرش  إذا نظرنا يف مشايخ مؤّلف الكتاب سنجد مخسة منهم من ـ 3

آخرين ال عالقة هلم باملفيد، وليسوا من مشاخيه سوى يف هذا الكتاب، يف املقابل هناك 
 .مشايخ معروفني للمفيد مل تذكر أسامؤهم هنا

وقد قّدم السيد جعفر مرتىض العاميل جوابًا عن هذا اإلشكال وغريه بأّن أصل هذا 
د بن عمران، وأّن املفيد قام بانتخاب بعض الروايات الكتاب هو ألمحد بن احلسني بن أمح

من الكتاب األصل عىل شكل كشكول تقريبًا، وهذا معناه أّن مشايخ الكتاب هم مشايخ 
ابن عمران وليسوا مشايخ املفيد؛ علاًم أنه ال مانع من أن يروي املحّدث عن بعض مشاخيه 

. ونسبة الكتاب األصل د ذلكيف بعض كتبه وليس كّلها، أو يكون قد تعّرف عليهم بع
 .ألمحد بن احلسني بن أمحد بن عمران موجودة عىل نسخة احلّر العاميل وغريها

وهذا يف تقديري إشكاٌل رئيس، وهو أّننا إذا راجعنا كتب الفهارس واملصنّفات  ـ 4
 والرجال واجلرح والتعديل القديمة، ال نجدها تذكر عند احلديث عن الشيخ املفيد هذا
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الكتاب، بل تعّدد سائر كتبه، وهذا ما يظهر بمراجعة النجايش والطويس وابن شهرآشوب 
والشيخ منتجب الدين وغريهم من الشيعة والسنّة، ومعه فكيف يمكن التأّكد من نسبة 

 الكتاب إىل املفيد؟!
 وقد حاول املؤّيدون لنسبة الكتاب للمفيد تاليف هذا اإلشكال، وذلك:

رس ال تقوم يف ترمجة املفيد عىل أساس ذكر مجيع املصنّفات، وإنام إّن كتب الفها أ ـ
 غالبها أو قسم منها.

وهذا ـ وإن أمكن تأييده بذكر صاحب معامل العلامء بعض ما مل يذكره النجايش من 
رسائل للمفيد ـ لكنّه ال يفّّس غياب اسم الكتاب من كّل الرتاث الواصل إلينا، وعدم 

نفسه يف سائر كتبه إليه، خاّصة وأّن ما أشار له صاحب معامل العلامء وجود إشارة من املفيد 
هو عبارة عن رسائل صغرية للمفيد، وليس كتبًا مثل كتاب االختصاص، وفقًا لرأي 

 .السّيد الزنجاين
إّن هذا الكتاب حيث كان اختيارًا وانتخابًا من كتاٍب آخر؛ هلذا مل ُينسب للمفيد،  ب ـ

الفصول املختارة، الذي هو ما اختاره الرشيف املرتىض من كتاب ويشهد لذلك كتاب 
للمفيد، حيث مل يذكر يف عداد كتب املرتىض، بل ذكر يف عداد كتب « العيون واملحاسن»

 .املفيد
وإنام جيعل هذا  وما ُذكر صحيح هنا، غري أّن هذا ال يثبت صّحة نسبة الكتاب إىل املفيد،

وجود دليل عىل صّحة نسبة الكتاب، فإىل اآلن مل تتّم الربهنة  اإلشكال غري وارد عىل تقدير
عىل صّحة نسبة الكتاب، وإّنام اكتفي باجلواب عن بعض اإلشكالّيات، فعندما نراجع 
كتب العلامء إىل قريب القرن احلادي عرش اهلجري وال نجد ذكرًا هلذا الكتاب عندهم، ثم 

ًا إىل املفيد، والنسخ التي هلذا الكتاب ترجع يبدأ يظهر هذا االسم منذ تلك الفرتة منسوب
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، وقد راجعنا حتى الكتب غري الرجالّية وغري املختّصة بالفهارس فلم إىل تلك الفرتة
نجد ـ يف حدود املراجعة ـ أثرًا هلذا الكتاب، بل عندما يذكر النجايش مؤّلفات املفيد، وهو 

له كتب: الرسالة »رها بقوله: شيخه املبّجل، يستعرض حوايل املائتي كتاب، ويصدّ 
، مما ظاهره االستقصاء. ودعوى أّن الكتاب هو العيون واملحاسن ال دليل «املقنعة..

عليها؛ إذ ُُيتمل أّن جامع الكتاب أخذ اخلطبة أيضًا من بعض كتب املفيد، بل إّن جمّرد 
 جيمع املعلومات ورود هذا االسم يف املقّدمة ال ُيثبت االحتاد. بل إّن السيد الزنجاين

املتصلة بام نقل عن كتاب العيون واملحاسن، ويطابقها مع ما هو موجود يف االختصاص، 
 .فريى عدم التطابق، باذالً مقاربة لطيفة يف هذا الصدد يمكن مراجعتها

وبعد هذا كّله، نسأل: أين النسخ القديمة للكتاب؟ وأين الطرق الصحيحة التي تثبت 
ب إىل عرص الشيخ املفيد؟ ثم كيف نفّّس هذا التفاوت يف أسلوب تناقل نسخة الكتا

التدوين بني هذا الكتاب وكتب املفيد؟ بل املعطيات تؤّكد عدم تطابق الكثري من مضمونه 
، وجمّرد ذكر اسم املفيد يف مع سليقة املفيد وآرائه العلمّية عىل ما استقرأه السيد الزنجاين

ء يف حالتنا هذه؛ ألّنه من املحتمل أّن الكتاب مجعه شخص مطلع الكتاب ال يدّل عىل يش
متأّخر زمانًا عن املفيد وأخذ الكثري ممّا فيه من كتب املفيد وغريه، أو يكون عمدته كتاب 

 ابن عمران وضّم إليه أشياء ُاخر.
وعليه، فمجّرد اشتهار كتاب منذ القرن احلادي عرش إىل يومنا هذا ـ وتعداد هذا النوع 

كتب ليس بالقليل ـ ال ُيثبت نسبته ملؤّلفه لوحده، بل البّد من البحث والتنقيب، من ال
السيام وأّن هذه الفرتة هي فرتة اإلخبارّيني الذين كانوا متساهلني يف أمر احلديث نسبّيًا 

 آنذاك.
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، «بحار األنوار»ونحن نجد أّن العالمة املجليس عندما حتّدث عن مصادر كتابه الشهري 
فيه أخبار غريبة، ونقلته من نسخة عتيقة، وكان مكتوبًا عىل »تصاص، وقال: ذكر االخ

عنوانه: كتاب مستخرج من كتاب االختصاص تصنيف أيب عيل أمحد بن احلسني بن أمحد 
بن عمران رمحه اهلل، لكن كان بعد اخلطبة هكذا: قال حممد بن حممد بن النعامن: 

املفيد، فنجد كيف أنه رّجح النسبة بمجّرد ، مرّجحًا بذلك أّنه من كتب «حّدثني..
حصوله عىل نسخة عتيقة ال يعلم عنها يشء، وأّكد أّن املفيد هو صاحب االختصاص، 

 .وتبعه قوم من املتأّخرين
، فهذا ال وأّما أّن احلر العاميل ذكر كتاب االختصاص يف مجلة مصادره يف الوسائل

لعاميل ليست بالرضورة طرقًا إىل أعيان الكتب؛ ألّن ينفع؛ ملا بحثناه من أّن طرق احلّر ا
اإلجازات تربكّية آنذاك، وكّل طرقه تنتهي إىل الشهيد الثاين واملحّقق الكركي والشهيد 
األّول، ثم يذكر طريقني من هؤالء إىل الطويس، فهل وصلته كّل هذه الكتب من خالل 

ف أن وصله االختصاص من هذين الطريقني أو أّن مراده وصول أسامئها؟ وكيف صاد
هؤالء ومل يرش إليه أحٌد عرب هذه الفرتة املمتّدة إىل ستة قرون تقريبًا مع أّن املفيد ممّن 

 تتداول كتبه يف احلديث والفقه واألصول والكالم وغريها؟!
وهذا معناه أّننا ال ُيصل لنا الوثوق هبذا الكتاب، ولو كان طريق احلّر العاميل طريقًا 

ال ترّبكيًا، فلامذا مل جيعل العالمة املجليس هذه الطرق وسيلًة إلثبات هذا الكتاب، حقيقّيًا 
 وإّنام اكتفى بأّنه عثر عىل نسخٍة قديمة؟!

هذا، وعىل تقدير أّن الكتاب هو ألمحد بن احلسني بن أمحد بن عمران، فهو جمهول 
آل شعبة الثقات، املعارص  احلال مل تثبت وثاقته. وأّما دعوى أّنه أمحد بن عمران احللبي من
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للكاظم والرضا، بقرينة عدم وجود رواية يف الكتاب عن إمام بعدمها.. فهو غري مقنع؛ إذ 
أمحد بن عمران احللبي يف طبقة الباقر، وأّما إذا قصد أمحد بن عمر بن أيب شعبة احللبي، 

الد اجلّد غري املعارص لطبقة الكاظم والرضا، فهي دعوى بال أّي دليل؛ إذ اسم اجلّد وو
متطابقني، أو ال ُُيرز تطابقهام، والظّن ال ُيغني من احلّق شيئًا، علاًم أّن طريق املفيد إليه مل 

 ُتعلم صّحته.
وهبذا يظهر أّنه ال يوجد دليل مقنع ُيثبت انتساب هذا الكتاب للشيخ املفيد، وال لشيخ  

صّحة النسخة ـ بعد ما قلناه ـ  آخر ثابت الوثاقة والعلم، بل لو ثبت أّنه للمفيد فإحراز
 ليس باألمر السهل أيضًا، ومن ثّم فال يمكن االستناد ملروّيات هذا الكتاب.

وهبذا نتوّصل إىل أّن مصدرين أساسّيني من مصادر هذه النصوص غري معتربين 
 أساساً.

 البحث الثاني: أسانيد حديث االرتداد، تفكيٌك ونقد وتعليق
 انيد أحاديث الرّدة واالرتداد، يمكن رشح املوقف كاآليت:إذا أردنا رصد وحتليل أس

إّن خرب سلامن )وهو اخلرب األّول( الوارد يف كتاب ُسليم اهلاليل، مل تثبت صّحته،  أّوالً:
 بناًء عىل عدم ثبوت صّحة نسبة الكتاب، كام تقّدم.

إذ مضافًا لعدم  إّن اخلرب الثاين ـ وهو خرب بريد بن معاوية ـ غري معترب سندًا؛ثانيًا: 
ثبوت نسبة الكتاب الذي جاء فيه هذا اخلرب، وهو كتاب االختصاص، كام تقّدم، فإّن 
مطلع احلديث هو: عّدة من أصحابنا، وهذا معناه أّن املفيد أو ابن عمران صاحب 
االختصاص أو أّي شخص ثالث، نقل هذا احلديث عن عّدة من األصحاب، وال دليل 

فيكون اخلرب مرساًل من هذه الناحية أيضًا، وعليه، فهذه الرواية غري  عىل توثيق هذه العّدة،
 ثابتة السند.

هذا مضافًا إىل أّن يف السند املثنى بن الوليد احلنّاط، ونحن ـ كام حّققناه ـ نرى وثاقته 
 مع احتياٍط يف أمره.



 

مشكلة أيضًا، فمضافًا إىل « االختصاص»وأّما خرب عمرو بن ثابت الوارد يف  ثالثًا:
، أصل كتاب االختصاص املتقّدمة، ضعيف السند بجهالة عبد اهلل بن القاسم احلرضمي

 .وضعف موسى بن سعدان
وأّما خرب أيب بكر احلرضمي، فقد صّدر الكيش السندي فيه بعيّل بن احلكم، دون  رابعًا:

إىل ما تقّدم  أن يذكر سنده إليه فتكون مرسلًة، وأّما السند يف كتاب االختصاص، فمضافاً 
حول أصل الكتاب، هناك أبو بكر احلرضمي نفسه، فتوثيقه مبني تارًة عىل وروده يف 
أسانيد القمي وكامل الزيارة، وقد حّققنا عدم صّحة املبنييني، وأخرى عىل جعل ابن 
شهرآشوب له من خواّص اإلمام الصادق، وهو اجتهاٌد منه؛ علاًم أّنه من املتأّخرين الذين 

ذ بأقواهلم، ويبدو أّنه اعتمد يف ذلك عىل رواية األجالء عنه أو روايته بعض ال يؤخ
 الروايات الشيعّية اخلاّصة مثل هذه الرواية، فلم تثبت وثاقته عندنا.

، ال ُيضاف إىل ذلك أّن يف السند عيل بن احلسني بن يوسف، وهو رجٌل مهمل جداً 
 ذكر له يف كتب الرجال عند السنّة والشيعة.

وأّما خرب أيب بصري، فإّن املشكلة الوحيدة فيه هي حممد بن إسامعيل عن  امسًا:خ
الفضل بن شاذان، وقد حّققنا يف حمّله أّن هذا السند إن مل يكن األقرب أن يكون املراد 
بمحمد بن إسامعيل النيسابوري املجهول ـ عىل وجوه ناقشناها يف حمّله ـ فال أقّل من 

والربمكي الثقة، بعد استبعاد كونه ابن بزيع الثقة؛ لُبعد الطبقة،  ترّدده بني النيسابوري
 ومعه ال يصّح هذا السند أيضًا.

وأّما خرب سدير الصرييف، فهو ضعيف به؛ ألّنه جمهول، مضافًا إىل ضعف  سادسًا:
 السند باإلرسال يف تفسري العيايش.
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د بن حممد بن ُييى وأّما خرب عبد امللك بن أعني، فهو ضعيٌف بجهالة أمح سابعًا:
العّطار يف سند كتاب االختصاص، مضافًا إىل مشكلة الكتاب نفسه، لكّن السند بطريق 

 الكيش صحيح.
وأّما خرب محران بن أعني، فهو ضعيٌف بسهل بن زياد، وكذلك بأيب خالد القامط  ثامنًا:

اته بأّن فيها اللذين مل تثبت وثاقتهام، وحممد بن أورمة حمّل نظر وقد وصف الطويس رواي
ُتليطًا، وقد طعن الصدوق عىل ما تفّرد به وغري ذلك، وهلذا توّصل السيد اخلوئي إىل 

. هذا مضافًا إىل جهالة ُييى بن أيب صّحة رواياته ما مل يكن فيها غلّو أو ُتليط ال مطلقاً 
 .خالد القامط أيضاً 

، ففيه حممد بن إسامعيل عن وأما خرب أيب بصري اآلخر الذي يتحّدث عن احللق تاسعًا:
 الفضل بن شاذان، وقد قلنا بأّن هذا السند غري معترب.

 وأما خرب حممد بن بشري، فهو ضعيف باإلرسال، وبجهالة جربئيل بن أمحد. عارشًا:
وهبذا يظهر أّن هذه الروايات بأمجعها ضعيفة السند عدا رواية واحدة )وعند املشهور 

ّمد بن إسامعيل عن الفضل بن شاذان(، وهي خرب ثالث روايات؛ لتصحيحهم سند حم
عبد امللك بن أعني بسند الكيش إليه. ومن الواضح أّن مضمون احلديث ـ سواء عنى 
االرتداد بمعنى الكفر أم االرتداد بمعنى النكوص عن إمامة عيل وتركه بعد مبايعته يف 

تدعي حرصًا يف درجة الغدير ـ يعرّب عن هتمة عظيمة آلالف املسلمني، األمر الذي يس
 الوثوق وكيفية تكّوّنا.

وامللفت أّن هذه الروايات ورد يف أسانيدها أشخاص ضعاف وغالة أو متهمون 
بذلك، مثل سهل بن زياد، وموسى بن سعدان، وسدير، وحممد بن أورمة، ويف حال من 
هذا النوع يصعب الوثوق بصدور هذه الروايات، السيام مع عدم ورودها يف مصادر 
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حلديث األساسّية، عدا روايتني يف الكايف ضعيفتني من حيث السند )خرب سدير ـ خرب ا
 محران(.

هذا، وتفسري العيايش كله مراسيل، ورجال الكيش فيه مشاكل كثرية كام ذكر النجايش، 
وكتاب االختصاص تقّدم حاله، فكيف يمكن االعتامد عىل مثل هذه الروايات الهتام 

 اف واحلكم عليهم بالنار واهلالك؟!آالف املسلمني باالنحر
 هذا كّله من حيث السند واملصدر.

 البحث الثالث: دراسة مضمون احلديث، أو النقد املتين
حيث قد ُيناقش يف األخذ انطالقًا ممّا تقّدم، ننطلق مّرًة ثالثة إىل دراسة متن احلديث، 

 هبذه الروايات من حيث مضموهنا، بعّدة مناقشات:
ما ذكره الشيخ جعفر السبحاين، من أّن الكتب التارخيّية كالطربي ىل: املناقشة األو

وغريه، ذكرت أّن مجاعًة من بني هاشم قد حتّصنت يف بيت عيّل بن أيب طالب معرتضني 
عىل ما آل إليه أمر السقيفة، وأّن معهم الزبري بن العوام وطلحة، وأّنه هناك هّدد عمر بن 

إّن فيها فاطمة، فقال: وإن. فكيف يقال بأّنه مل يكن مع  اخلطاب بإحراق الدار، فقيل له:
 .عيّل غري ثالثة أو أربعة؟!

وهذا اإليراد نافٌع بناًء عىل القول بحجّية خصوص اخلرب املوثوق بصدوره عىل ما هو 
ألّن وجود هذه النصوص يف املصادر التارخيّية ُيضعف من قّوة الوثوق الصحيح؛ 

  تفسري سنذكره قريبًا.بنصوص االرتداد، إال عىل
إّن الشيخ الصدوق ذكر املنكرين خلالفة أيب بكر من املهاجرين املناقشة الثانية: 

واألنصار، وبلغوا عنده اثني عرش رجاًل، وهم: خالد بن سعيد بن العاص، واملقداد بن 
بن  األسود، وُايب بن كعب، وعامر بن يارس، وأبو ذر الغفاري، وسلامن الفاريس، وعبد اهلل
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مسعود، وبريدة األسلمي، وخزيمة بن ثابت، وسهل بن حنيف، وأبو أيوب األنصاري، 
 .وأبو هيثم بن التيهان، فكيف يمكن القبول برواية الثالثة مع وجود هذه الرواية؟!

والرواية املذكورة وإن كانت ضعيفة السند لكنّها أيضًا تصلح لالنضامم إىل ما سبق، 
 ىل حديث ارتداد الناس بعد النبّي.هبدف إرباك االستناد إ

إّن هذه الروايات هنا متعارضة فيام بينها، فبعضها يذكر ثالثة، وبعضها  املناقشة الثالثة:
 .سبعة، وبعضها ستة، وهو تعارٌض يوهن الرواية

ونحن نزيد بأّن يف رواية ُسليم رقم أربعة، ويف مرسل حممد بن بشري أّن الكّل جال 
د، أي واحد، ويف رواية أيب بصري يستنكر اإلمام أن يكونوا ثالثة ويضيف جولة إال املقدا

هلم اثنان، فكأّنه ناظر لروايات الثالثة ويريد استنكارها وتكذيبها، نعم رواية السبعة تشري 
 إىل صريورهتم سبعًة فيام بعد، فال تعارض رواية الثالثة.

، فكيف ال ÷ أقّل فاطمة الزهراءوال× إّن بني هاشم كانوا مع عيلّ  املناقشة الرابعة:
 ُيذكر هؤالء وال ُيسبون مع الباقني؟!

بأّن مراد الرواية غري البيت العلوي، ولو بقرينة  وهذا اإليراد ربام يمكن اجلواب عنه
 ، فليس هذا اإليراد قوّيًا.«الناس»كلمة 

، مثل خرب إّن بعض هذه الروايات ُيفهم منه هالك الناس إال ثالثة املناقشة اخلامسة:
عبد امللك بن أعني )الصحيح السند بني هذه النصوص( وخرب محران، فكيف يمكن 
اجلمع بني هذا الكالم وبني الروايات الداّلة عىل حلوق آخرين هبم بعد ذلك ليصبحوا 
سبعة، فإّن الثانية ظاهرة يف صالح حاهلم بعد هذا األمر، فكيف يتصّور هالكهم؟! بل 

هذا اجلمع مع أّن عددًا منهم كان مع عيّل واحلسن واحلسني يف كيف يتصّور هالك كّل 
احلروب، بل لقد استشهد بعُض الصحابة مع عيّل واحلسني مثل حبيب بن مظاهر 
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، فهل هلك هؤالء أيضًا؟! وإذا ُفّّس اهلالك بأّّنم ارتّدوا ثم عادوا، فهو وإن كان وغريه
 عنا وال يرّضنا.خالف الظاهر، إال أّنه سوف يأيت أّن هذا ينف

إّن مرسل حممد بن بشري ال يدّل عىل أّن الناس كّلها تركت اإلمام  املناقشة السادسة:
علّيًا، بل غايته أّن الوحيد الذي مل يتزلزل كان املقداد بن األسود، وهذا ال ُيفهم منه ترك 

 الكثريين لإلمام عيّل، فلعّلهم حصل هلم تزلزل ثم عادوا يف اليوم نفسه.
نا، قد تعني بعض هذه الروايات ـ وربام مجيعها ـ أّن حالًة من االضطراب من ه

، وأّن غالب املسلمني مل يقفوا مع اإلمام عيّل، وإّنام ‘حصلت عقب وفاة الرسول
التزموا الصمت إزاء ما حدث، ولو ملّدة زمنّية قصرية جدًا، وكأّّنم كانوا مدهوشني، أو 

خيّية، ثم انجلت الصورة هلم وعرفوا كام توحيه بعض سقطوا أخالقّيًا للحظة زمنيّة تار
النصوص املتقّدمة، أو ندموا، فرجعوا إىل عيّل، ال أّّنم وقفوا ضّده أو عارضوه أو وقفوا 
مع غريه، هذا فضاًل عن أّن بعض التفاسري الشيعّية لألحداث التارخيّية تشري إىل أّن بعض 

فض اخلالفة التي أعطيت للخليفة أيب بكر حروب مانعي الزكاة كاملك بن نويرة كانت لر
 لصالح اإلمام عيّل، فكيف يفّّس األمر بأّنه هالك لكّل الناس إال الثالثة؟!

فإذا كان عامر جاض جيضة ثم رجع ومل نقل بفسقه، فإّن البقّية حصل معهم ذلك، 
لتوبة وعود وهذا ال يلغي أدّلة العدالة بل يوحي بالسقوط األخالقي يف حلظة تارخيّية، ثم ا

 األمور، غاية األمر أّّنم عادوا بعد فوات األوان.
بل إّن ما توّصلنا إليه يف األبحاث السابقة يناقض هذا الذي تريد هذه الروايات 
حتقيقه، فنصوص الكتاب والسنّة ـ ولو الضعيفة سندًا ـ عند الشيعة والسنّة تقّدم لنا صورًة 

وال منزهًا لكن ال يمكن تصّور هالكه بأمجعه. ليس معصومًا ‘ خمتلفة عن جمتمع النبّي 
بل إّن صحيحة هشام بن سامل التي ذكرناها يف األدّلة احلديثية عىل تعديل الصحابة تفيد 
مدحًا عظياًم الثني عرش ألف صحايب، فكيف يمكن تصديق هذه الروايات هنا وغالبها 
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 ضعيف السند؟!
 جانب عيّل، أو ارتباكهم يف األّيام إّننا نفهم ارتداد الناس بمعنى عدم الوقوف إىل

األوىل، أما هالكهم كام تريد الرواية الصحيحة السند هنا وغريها أن تفيد، فهذا غري 
 واضح، ومن ثّم فاألفضل الذهاب خلف التفسري التوفيقي الذي طرحناه آنفًا.

حديث  ومن خالل جمموع مداخالتنا السابقة عىل مسألة عوائق النظرّية املختارة خاّصة
 ارتداد الناس، يمكن أن نستخلص اآليت:

 ال يبعد أن يقال: إّن املسلمني عرص النبي كانوا عىل جمموعات ثالث:
وهي الطائفة املؤمنة املخلصة املتفانية يف سبيل اهلل، والتي ندر أن يسّجل عليها األوىل: 

 وتتفانى يف العمل هبا.مالحظة أو هفوة فاضحة أو سقطة بّينة، بل كانت دائاًم تتبع التعاليم 
وهي الطائفة املؤمنة املخلصة أيضًا، لكّن إيامّنا مل يكن بحجم عدم السقوط يف الثانية: 

هفوات وزالت أساسية، فقد كان يتغّلب عليهم الشيطان أحيانًا، أو يستزهّلم ويسقطهم 
هبفوات، أو ينصاعون للرغبات الشخصية فيسقطون فيها لفرتة أو ضمن ظرف حرج 

اس، وهؤالء كانت تصدر منهم هذه األمور ال عن خبث وسوء وترّصد مسبق، بل وحّس 
ألّن طبيعة اإلنسان خّطاءة، وليس كّل الناس عىل درجة واحدة من اإليامن والعمل، فهم 
درجات عند اهلل، وقد نزلت يف هذه الطائفة التي نعتقد أّنا متّثل رشُية كبرية من املسلمني 

الكثري من اآليات التي تعّلق عىل فعٍل ما ارتكبوه هنا أو خطأ ما يف عرص الرسالة.. نزلت 
وقعوا فيه هناك، أو هفوٍة أو سقطة جّرهم الشيطان أو الدنيا أو اهلوى إليها، وربام اجلهل 
أحيانًا، فاستنكرت اآليات منهم هذا الفعل ونّبهتهم عليه، ويف بعض األحيان أشارت إىل 

 ه وتذكريهم برضورة أن ال يعودوا إىل مثل هذا.عفو اهلل عاّم صدر مع استنكار
ْيَطاُن بَِبْعِض َما قال تعاىل:  ُم الشَّ ﴿إِنَّ الَِّذيَن َتَولَّْوْا ِمنُكْم َيْوَم الَتَقى اجَلْمَعاِن إِنَّاَم اْسَتَزَلَُّ

قال عز من قائل: (، و155﴾ )آل عمران: َكَسُبوْا َوَلَقْد َعَفا اَّللُ َعنُْهْم إِنَّ اَّللَ َغُفوٌر َحلِيمٌ 
وهَنُم بِإِْذنِِه َحتَّى إَِذا َفِشْلُتْم َوَتنَاَزْعُتْم يِف األَْمِر َوَعَص  سُّ ن ﴿َوَلَقْد َصَدَقُكُم اَّللُ َوْعَدُه إِْذ حَتُ ْيُتم مِّ

ن ُيِريُد اآلِخَرَة ُثمَّ  ْنَيا َوِمنُكم مَّ ن ُيِريُد الدُّ ا حُتِبُّوَن ِمنُكم مَّ َفُكْم َعنُْهْم  َبْعِد َما َأَراُكم مَّ رَصَ



 

(، وقال تبارك 152)آل عمران:  لَِيْبَتلِيَُكْم َوَلَقْد َعَفا َعنُكْم َواَّللُ ُذو َفْضل  َعىَل املُْؤِمننَِي﴾
ِة ِمن وتعاىل: ﴿ َبُعوُه يِف َساَعِة الُعّْسَ َلَقد تَّاَب اَّلل َعىَل النَّبِيِّ َواملَُهاِجِريَن َواألَنَصاِر الَِّذيَن اتَّ

ِحيٌم * َوَعىَل الثَّاَلَثِة َبعْ  ُه هِبِْم َرُؤوٌف رَّ نُْهْم ُثمَّ َتاَب َعَلْيِهْم إِنَّ ِد َما َكاَد َيِزيُغ ُقُلوُب َفِريق  مِّ
نُّوْا َأن  َُ الَِّذيَن ُخلُِّفوْا َحتَّى إَِذا َضاَقْت َعَلْيِهُم األَْرُض باَِم َرُحَبْت َوَضاَقْت َعَلْيِهْم َأنُفُسُهْم َو

ِحيُم﴾الَّ مَ  اُب الرَّ ـ  117)التوبة:  ْلَجَأ ِمَن اَّللِ إاِلَّ إَِليِْه ُثمَّ َتاَب َعَلْيِهْم لَِيُتوُبوْا إِنَّ اَّللَ ُهَو التَّوَّ
118.) 

وهي الطائفة املنافقة التي دخلت اإلسالم عن نفاق أو عن صدق ثم نافقت، الثالثة: 
و تدمري الدين وتفتيته أو احلفاظ عىل وكان مّهها وقصدها االنتفاع واملصلحة والوصولية أ

أوضاعها التي كانت متلكها يف ظّل احلال االجتامعي واالقتصادي القديم السابق عىل عهد 
اإلسالم، وهؤالء ساّمهم اهلل يف أكثر األحيان باملنافقني، وقد نزلت فيهم الكثري من اآليات 

ون أن نجد عىل لسان هذه اآليات القرآنية أيضًا تنّدد هبم وتستنكر أفعاهلم ومواقفهم، د
عطفًا عليهم أو رمحًة هبم، كتلك التي كنا نجدها مع املؤمنني الذين يرتكبون بعض 

 األخطاء، وال حاجة للتذكري بآيات هذه الطائفة فهي كثرية ومعروفة جدًا.
من هنا، ال يصّح أن ننظر إىل جمتمع الصحابة عىل أنه جمتمع ثنائي الرشُية: إما مؤمن 

ي ال يزّل وال يسقط، وإما منافق وصويل انتهازي ال ُُيسن فعاًل وال يمدح عىل صنع، تق
بل التقسيم ثالثي بالطريقة التي بّيناها، األمر الذي ينسجم أيضًا مع املنطق التارخيي 

 الطبيعي للحركات الدينية يف حلظات انطالقتها العاطفية األوىل.
ة عىل أنه بأكمله وبتامم أفراده جمتمع سليم عادل كام ال يصّح أن ننظر إىل جمتمع الصحاب

تقي نزيه ورع، إال ما شّذ وندر، وال ننظر إليه أيضًا بنظرة أحادية أخرى بوصفه جمتمعًا 
ملوثًا سيئًا سلبيًا فاسدًا إال ما شّذ وندر، فالنظرة األحادية اإلجيابية أو السلبية، وكذلك 

ت غري صحيحة للمجتمع اإلسالمي األّول حسبام النظرة الثنائية املتقّدمة كّلها قراءا
 يستوحى من القرآن الكريم.

هلذا توّصلنا إىل أّن غالب الصحابة كان صاحلًا قد تصدر منه هفوة هنا وأخرى هناك 
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وقد يزل وقد يسقط، لكن النظرة املجموعية التي تالحظ اجلامعة ال األفراد تيش بالصالح 
 العام.

فاألصّح  يف مقابل النظرّية التي توّصلنا إليها غري ناهضة، وعليه، فالعوائق التي تقف
القول بصالح أغلب الصحابة باملعنى األصويل، دون احلديثي، وخاّصًة منهم املهاجرون 
واألنصار، دون أن يعني ذلك تعديل اجلميع، وال تأسيس قاعدة عدالة الصحابة وال 

ام عرفنا أّن فالنًا صحايبٌّ ومل يثبت فيه أصالة العدالة يف الصحايب، نعم هذا يقتيض أّنه كلّ 
ضعف بدليٍل مقنع، زاد احتامل صالحه وكونه من األغلبّية الصاحلة، فالحظ وتأّمل، 
ولعّله هبذا يكون يف الصحبة نوع مدح هبذا املعنى، وربام يكون هذا ما أراده احلّر العاميل 

 نوع مدٍح.فيام نقلناه عنه مطلع هذا البحث من أّن الصحبة بنفسها 

 عدالة الصحابة ومديات إنتاج حجّية الرواية
ما تقّدم كان دراسًة يف عدالة الصحابة، لكن لو أثبتنا عدالة الصحابة ـ باملعنى الشمويل 
املشهور عند أهل السنّة أو باملعنى األغلبي الذي اخرتناه هنا، ولعّلنا خالفنا فيه مشهور 

لني، لكّن السنّة والشيعة معًا ـ فإّن األدّلة ا لسابقة تعطي صالحًا أخالقّيًا هلؤالء املعد 
الصالح األخالقي ال يساوق حجّية حديث الصحايب دائاًم، فضاًل عن أن يساوق حجيّة 
سنّته أو قوله أو اجتهاده وفتاويه؛ وذلك أّن الصحايب من املمكن أن يكون عادالً صاحلًا 

واالشتباه يف النقل، واخلصوصّية األخالقيّة  موعودًا باجلنّة، لكنّه قليل الضبط كثري اخلطأ
 التي فيه ال تساوق اخلصوصّية التكوينية التي حتتاجها تقنّيات التناقل احلديثي.

وهذا يعني أّن إثبات العدالة ال يساوق حّجية الرواية، بل البّد من التثّبت من 
يسًا ال يوجب ضعفه مستويات نقل هذا الصحايب، وهل أّنه كثري اخلطأ أو أّنه يدّلس تدل

األخالقي، أو أّنه كثري الوهم وااللتباس، أو أّنه لصغر سنّه يف زمن النبّي مل يكن دقيقًا يف 
مالحظة الوقائع كابن عّباس وأنس بن مالك، أو أّنه لكثرة رواياته يقع يف وهٍم كثري حتى 

ن إخباره خالفه بعض الصحابة يف ذلك، مثل أيب هريرة، أو لضعٍف يف بعض حواسه يكو



 

 عن األمر الذي هو ضعيف احلاّسة به مشوبًا بالريب أحيانًا كابن أّم مكتوم أو غري ذلك.
وهذا ما ُينتج أيضًا أّن ما سلكه بعض العلامء من االكتفاء بتعديل اهلل للصحابة يف 
األخذ بحديثهم دون دراسة أحواهلم يف النقل والتحديث، غرُي صحيٍح إطالقًا.



 
 
 
 
 
 

 ثنتائج البح
 يف عدالة الصحابة

 نخرج من هذا البحث بعّدة نتائج، هي:
ال شّك يف أّن األنبياء خاضوا جتارب كبرية وناجحة عىل مستوى أداء وظائفهم ـ  1

العظيمة، إال أّن ذلك ال يعني أّن حجم اّتباع الناس هلم جيب أن يكون متناسبًا مع حجم 
عام لكن يف ّناية املطاف مل يؤمن  يف قومه قرابة ألف× جهودهم، فقد ظّل النبّي نوح
َحتَّى إَِذا َجاَء َأْمُرَنا َوَفاَر التَّنُّوُر ُقْلنَا اَْحِْل فِيَها ِمْن ُكل  َزْوَجنْيِ معه إال القليل، قال تعاىل: ﴿

(، 40﴾ )هود: يٌل اْثننَْيِ َوَأْهَلَك إاِلَّ َمْن َسَبَق َعَلْيِه اْلَقْوُل َوَمْن آَمَن َوَما آَمَن َمَعُه إاِلَّ َقلِ 
جتربًة طويلة قاسية مع قومه حكى لنا فيها القرآن عن × وخاض نبّي اهلل موسى

مصاعب، وأّن قومه مل يكونوا يف كثري من املراحل بمستوى الرسالة التي أتاهم هبا وعمل 
 عليها.

إّن املنطق القرآين يشري إىل قّلة جتاوب الناس مع دعوة األنبياء من جهة أوىل، وعدم 
رسوخ اإليامن إال عند فئة حمدودة من الذين التحقوا بالدين من جهة ثانية كاحلوارّيني 

، ووقوع االختالف بني أبناء الديانات من بعد ما جاءهم العلم بغيًا ×بالنسبة إىل عيسى
 بينهم من جهة ثالثة.

ل إذن، فمن املمكن أن تتشابه التجربة املحّمدية مع التجارب السابقة، من هنا حاو
 القرآن أن يرشح لنا معامل املجتمع املحيط بالنبّي من خالل رشح جتربته.



 

فمع إشارته إىل قّلة املؤمنني يف بداية الدعوة، إال أّنه يشري إىل عنرص الكثرة فيام بعد، قال 
اَء إَِذا َج (، وقال سبحانه: ﴿86﴾ )األعراف: َواْذُكُروا إِْذ ُكنُْتْم َقلِياًل َفَكثََّرُكْم..تعاىل: ﴿

َنرْصُ اَّللَِّ َواْلَفْتُح * َوَرَأْيَت النَّاَس َيْدُخُلوَن يِف ِديِن اَّللَِّ َأْفَواجًا * َفَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك 
اباً  ُه َكاَن َتوَّ  (.3ـ  1﴾ )النرص: َواْسَتْغِفْرُه إِنَّ

ك، أشار أيضًا إىل سعي كتاب اهلل لبناء هذه اجلامعة، لقد كشف عن السقطات هنا وهنا
عن أخطاء ارتكبت هنا وهناك، لقد كشف عن درجات كبرية تبدأ من املنافقني الذي 
انقسموا كام رأينا بني مجاعات مكشوفة وأخرى مستورة، لتصل إىل خّلص الصحابة، كام 
تشري إىل ذلك آية النجوى وغريها، ليعلن يف ّناية املطاف تكّون اجلامعة الصاحلة، وهي 

سقط أحيانًا بغرور القّوة كام حصل يف ُحنني، وقد ُُترتق مجاعة غري معصومة، قد ت
باملندّسني كام حصل يف حركة النفاق، وقد تصدر من بعض رجاهلا ترّصفات ال حُتسب عىل 
درجات اإليامن األوىل، وقد تكون هناك زالت وأخطاء، لكّن اجلامعة بشكل عام صارت 

اُء َعىَل مهّيئة للقب: ﴿ اِر..َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ ُلوَن ِمَن املَُْهاِجِريَن ﴾ و ﴿ اْلُكفَّ ابُِقوَن اأْلَوَّ َوالسَّ
َجَرةِ ﴾ و ﴿َو.. َت الشَّ  ﴾..َلَقْد َرِِضَ اَّللَُّ َعِن املُْْؤِمننَِي إِْذ ُيَبايُِعوَنَك حَتْ

كان القرآن ُيّذر تارًة من حركة النفاق، وأخرى يكشف بنزعة واقعّية عن مستويات 
مع النبوّي، وثالثة يبدي رضاه عن املنجزات التي وصل إليها هذا اإليامن يف املجت

 املجتمع.. إّن اجلمع بني هذه العنارص يساعد عىل تكوين صورة واقعّية للمشهد.
إّن احلديث عن عصمة الصحابة أو عدالتهم فردًا فردًا السيام باملعنى احلديثي  ـ 2

وص الدينّية واملعطيات التارخيّية للصحبة، حديٌث بعيٌد عن اجلمع بني متفّرقات النص
والعقالنّية، كام أّن احلديث عن كفر أو فسق أو انحراف أغلب الصحابة بحيث مل يبقي إال 
القليل النادر جدًا حديٌث ال ينسجم مع النصوص الدينّية أيضًا، ويعتمد عىل معطيات 

تطال آالف  أيديولوجّية تارًة ونصوص ال ترقى إىل مستوى إثبات هتمة هبذا احلجم
 املسلمني األوائل تارة أخرى.

إّن مفهوم الصحبة باملعنى احلديثي غري ثابت، واألصّح هو الصحبة باملعنى  ـ 3
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األصويل، والثابت هو صالح حال أغلب الصحابة باملعنى األصويل، ولكّن هذا ال ينتج 
لوقوع يف ذنٍب هنا قاعدة عدالة الصحابة باملعنى الشمويل، كام أّنه ال يعني العصمة وعدم ا

 أو هناك قد يرجع عنه ويتوب هذا الرجل الصالح أو ذاك.
انطالقًا مما تقّدم يفرتض السعي للحصول عىل صورة أكثر واقعّية عن الصحابة،  ـ 4

يتخىّل فيها السنّي عن شعوره العقدي األيديولوجي بأّن عدالة الصحابة أمجعني جزٌء 
ا الشيعي عن الشعور بالثأر من الصحابة بالرغبة يف عقائدي يمّس هويته، كام يتخىّل فيه

 مهامجتهم وحتريف صورهتم وتشوهيها.
إّن القول بصالح املجتمع عمومًا، مع إمكانية فساد أفراد أو حصول هفوات 
وسقطات، قوٌل جيمع بني نجاح التجربة النبوّية فيام أّدته، وطبيعة النفس البرشّية يف 

يف فهم الظواهر واألحداث التارخيّية التي وقعت يف الزمن نوازعها نحو اخلري والرش، و
النبوّي وما بعده. إّن هذا القول يضعنا أمام تقديٍر ملجتمع الصحابة ال يبلغ حّد اإلفراط يف 

 التقديس، وال حّد التفريط يف الطعن عليهم ونكران مجيلهم.
ًا حقيقّيًا بني املسلمني، ليس إّن القول الذي توّصلنا إليه يمكنه أن ُيّقق تقاربًا جزئيّ  ـ 5

اهلدف من هذه النتيجة هدفًا براغامتيًا، لكن صادف أّن حقق غايًة هنا، أعتقد أّن غالبّية 
املسلمني قد تفسح هلا الفرصة عىل التوافق عىل هذه النتيجة، إذا جتاوزنا تيارات يف أقىص 

 اليمني واليسار.
لب الصحابة، فهذه ليست قضّية إذا كان بعض علامء الشيعة يرون فسق غا ـ 6

إمجاعّية، ومن يطالع كتب املطاعن عند الشيعة سيجد الرتكيز عىل عدد حمّدد من الصحابة، 
وهذا معناه أّن املطلوب إعادة تكوين صورة الصحابة حتى يف الوعي الشيعي الذي نعتقد 

 أيضًا.أنه قرّص يف هذا املجال، كام قرّص الوعي السنّي يف استحضار أهل البيت 
من هنا، يمكن أن ُيقرتح اإلعداد لربامج إعالمّية وتثقيفّية وتوعوّية تعّرف الشيعة 
بمآثر الصحابة وتوطني النفس عىل اإلقرار بحسنات اآلخرين مهام اختلفنا معهم، قال 



 

﴾ )املائدة: لِلتَّْقَوى.. .. َوال جَيِْرَمنَُّكْم َشنَآُن َقْوم  َعىَل َأالَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب تعاىل: ﴿
8.) 

ويف املقابل هتيء هذه الربامج اإلعالمّية لتعريف أهل السنّة بأهل البيت ومآثرهم 
 ومكانتهم وفضلهم ودورهم يف التاريخ اإلسالمي.

وتتّم هذه الربامج عند الطرفني عرب أفالم أو مسلسالت تلفزيونّية وسينامئّية، وكذلك 
لألطفال وغريهم، إىل جانب تداول كلامهتم يف املجتمعيني أكثر من عمل قصيص وروائي 

ني.  املسلمي
وال نفرض عىل أّي من الفريقني أن يفعل ذلك مع من ال يؤمن به أو يراه عدّوًا هلل 
ورسوله، فهذا رأٌي حمرتم، لكن باإلمكان فعل ذلك يف املساحة املفتوحة الكبرية، وعىل 

النبّي والفتوحات واألعامل البطولّية املوجودة عند املستوى الشيعي التذكري بعامة غزوات 
 الكثري من الصحابة واملدّونة حتى يف املصادر الشيعّية نفسها.





 
 
 
 
 
 
 
 

 لرابعالفصل ا
 التقوميات اخلاّصة

ةاّصأو التوثيقات والتضعيفات اخل





 
 
 
 
 
 

 متهيد
ة، وصل بنا املطاف بعد أن انتهينا من احلديث عن التقويامت العاّمة أو التوثيقات العامّ 

أو التقويامت اخلاّصة ـ كام مّر ة يقصد بالتوثيقات اخلاّص للكالم يف التقويامت اخلاّصة. و
م فيها  اق فيهتلك التي يكون املوث  سابقًا ـ  ، اخلاص الشخيص شخصًا بعينه وعنوانهأو املقو 
أو  القميرواة تفسري ك مبعنوان جامع هل مق ضمن جمموعة من الرواة ورد توثيقهه يوث  ال أنّ 

 .أو نحو ذلك رواة كامل الزيارة
وعندما ندرس علم الرجال اإلسالمي يف نسخته الالحقة عىل مرحلة تدوين املصنّفات 
األّم يف القرون اخلمسة اهلجرّية األوىل، نجد أّن احلالة الغالبة يف التوثيق والتضعيف هي 

الّيون السابقون بحّق زيد أو عمرو، حالة الرجوع للشهادات اخلاّصة التي قّدمها الرج
منذ زمن نالحظ وقلياًل ما كان هناك رجوع للشهادات العاّمة يف تلك املرحلة، وهلذا 

هـ( ـ إمامّيًا ـ ومن بعده، وصوالً إىل العرص اإلخباري، أّن علامء 725العالمة احليل )
قالته عن زيد هنا أو عن  الرجال يقومون بالدوران حول الكتب الرجالّية األّم األصلّية فيام

 .عمرو هناك
 واألمر أوضح يف الرتاث السنّي، لو تركنا التوثيق العام املعروف بعدالة الصحابة

، حيث نجد الرتاث الرجايل السنّي يدور حول تلك املجموعة وتركنا موضوع الصحيحني
ّيًا الكبرية من املصنّفات التي حتّدثت عن زيد أو عمرو بمعلومات تتصل هبام شخص

ومبارشًة. وكالمنا بالطبع خارج إطار عملّية االجتهاد الرجايل القائمة عىل نقد متون 
 روايات الرواة أنفسهم.
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عرف ما يُ فبعد أن كانت العملّية تقوم عىل  ،وقد تنّوعت معايري التوثيق اخلاّص 
 ّن هذه الكلمة تدّل عىل جرح فيام تلك الكلمة تدّل عىلبنصوص اجلرح والتعديل، وأ

ت وعني ووجه و.. وككلمة ضعيف وضعيف يف بي تعديل، ككلمة ثقة وعدل وضابط وثي 
ربت بمثابة اع وغري ذلك، دخلت جمموعة معايري أخرى اعتُ احلديث وكذاب ووّض 

توثيقات أو تضعيفات بطريقة الالزم أو بالداللة االلتزامّية، فمثاًل عندما يقول الرجايّل: 
اإلمام، فإّن هذه الكلمة ليست توثيقًا بنفسها، لكنّهم بحثوا يف أو  ّن فالنًا كان وكيل النبّي إ

ّنه ثقة؟ أفهل يمكن أن نستنتج من توكيل اإلمام له أّن الوكالة تنتج توثيق اإلمام له أو ال؟ 
أّن ذلك الشخص ثقة؟ وهل  ليل عن شخصٍ الثقة اجلوهل يمكن أن نستنتج من رواية 

 ّنه ثقة؟ وهكذا.أ ة لراٍو ثقةٍ زإجا ن نستنتج من كون شخص شيخي يمكن أ
 وهذا يعني أّننا يف باب التوثيق والتضعيف اخلاّصني أمام نوعني من املعطيات:

املعطيات املبارشة يف الداللة أو يف التأكيد عىل الوثاقة أو الضعف. وهذا مثل قول  ـ 1
 فالن ثقة أو كذاب. :الرجايل
خلاّص أو التضعيف اخلاّص، ومعنى كلمة املعطيات غري املبارشة يف إفادة التوثيق ا ـ 2

 غري املبارش( يقع عىل شكلني:)
زيد عىل التوثيق تقوم عىل  عدم املبارشة بمعنى أّن داللة كلمة الرجايل يف حّق  أ ـ

، فهل أو له كتاب له أصل عندما يقول الرجايل: فالنٌ  هااللتزام ال عىل املطابقة، ومثاله أنّ 
صل فهو أّن من يكون له بشكل غري مبارش باعتبار أ ريد توثيقهيأّنه هذه الكلمة تدّل عىل 

امّية عىل زعىل راٍو، فهل يدّل هذا بالداللة االلت  أو ترّحم الرجايلذا ترىّض إ؟ أو عنده ثقة
 أّنه يرى وثاقته أو ال؟

ة بحيث تكون هناك شهادة من لكن ال بمعنى الداللة االلتزاميّ  ،عدم املبارشة ب ـ
الزمه  ل للخرب عىل وثاقة هذا الراوي، بل بمعنى كون ما أخربنا به الرجايلّ الرجايل الناق

وكيل اإلمام،   عنه ثقة، وهذا مثل أن يقول الرجايل: فالنٌ اخلارجي كون الراوي املخربي 
من الدالالت عىل توثيق هذا الرجايل هلذا الراوي هبا،  ّي ونفرض أّن هذه الكلمة ال تدّل بأ



 

نتج أّنه ثقة خارجًا، ال ـ بشهادة هذا الرجايل ـ وكياًل للنبي أو لإلمام يُ كونه  أنّ لكن نقول ب
واقعًا بل ألّن نفس كونه وكياًل يفيد كونه ثقة  ،ألّن هذه الكلمة تدّل عىل شهادته بالتوثيق

 مثاًل. من خالل أّن اإلمام ال يوّكل من ال يكون ثقةً 
 اّصة التي ستأيت معنا هنا.وعىل هذا األساس، يمكن فهم وتنويع التوثيقات اخل

فقد تعّرض الرجالّيون وعلامء الدراية واِلديث للعديد من التقويامت  ،ّية حالأوعىل 
 :هو اآليتوأبرز التوثيقات اخلاّصة أو التوثيقات اخلاّصة نذكر أمّهها، 

 شهادة املعصومـ  1
عىل وثاقة ريم ـ ـ بام يشمل اهلل تعاىل يف كتابه الكه إذا نّص املعصوم من الواضح أنّ 

يشء آخر يتصل به، فإّن هذه الشهادة تؤخذ  شخص أو عدالته أو فسقه أو كذبه أو أّي 
، بل التعامل معها معاملة الواقع، وال تنطبق عليها رشوط التعّدد وأمثال ذلك ويتمّ 

ُيصل اليقني بمفادها إذا ثبتت هي لنا باليقني، بناء عىل أّن دليل العصمة يشمل العصمة 
 املوضوعات اخلارجّية، أّما لو قلنا بأّن دليل العصمة ال يشمل العصمة يف املوضوعات يف

اخلارجّية بالرضورة، ولو كانت تؤّثر عىل األحكام الرشعّية، ففي هذه احلال ال ُيصل 
 اليقني بمفادها من هذه الزاوية، بل قد ُيصل من زوايا ُاخر.

 :وشهادة املعصوم
وهذا أمٌر نادر التحّقق بعد بأن نسمع مبارشًة منه ذلك،  الوجداين،علم بالعلم تارًة تُ أ ـ 

يف بعض  ذ هذا مبنيٌّ يعّيًا، لو قلنا بإمكان حتّققه؛ إوفاة النبّي أو بعد غيبة اإلمام املهدي ش
وجوهه عىل إمكان رؤيته يف عرص الغيبة ومالقاته واحلصول منه عىل مثل هذه املعلومات، 

ّما ، ألومات التي ُيصل اإلنسان عليها حّجة له بشكل شخيصومن ثم فستكون هذه املع
ولعّله ملا قلناه ذكر الشيخ جعفر  ثاين اآليت إن شاء اهلل تعاىل.الخرين فتخضع للطريق لآل

                                                             
؛ وكليات يف علم 58: 1مستدركات علم رجال احلديث ؛ و39: 1معجم رجال احلديث ( انظر: ) 

 .36؛ وآصف حمسني، بحوث يف علم الرجال: 213؛ ومقياس الرواة: 151الرجال: 
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ذكر السّيد اخلوئي أّنه نادر فيام ، السبحاين بأن ّهذا الطريق غري متحّقق يف زماننا
 .التحّقق
يف زماننا هو الثاين، وقد مجع الشيخ عادًة ق واملتحقّ  ،ائطوالوسطرق الوأخرى بب ـ 

ث فيها أحد األئمة أو أكثر عن أبو عمرو الكيش يف رجاله الكثري من الروايات التي يتحدّ 
مكن حال راٍو من الرواة، ويف هذا الكتاب العديد من الروايات الصحيحة أو التي يُ 

 .حتصيل الوثوق بصدورها
ات ال يتحّدث فقط عن صدق الراوي أو هذا النوع من املرويّ   أنّ اإلشارة هنا إىل روجتد

ث عن قضايا أخرى أيضًا كانتامئه املذهبي أو الثقايف، وهذا كّله ينفع يف كذبه، وإنام يتحدّ 
 حشد القرائن والشواهد.

 والبّد ـ هبذه املناسبة ـ أن أشري مستطردًا إىل أّن ما قد ُيذكر هنا وهناك من داللة حّب 
، غري واضح، فمطلق اِلّب جيامع جمهولّيته عنده من بي أو اإلمام لشخص عىل وثاقتهالن

حيث الوثاقة وعدمها، ككونه مسلاًم أو فاعاًل لبعض اخلريات، بعد افرتاض عدم علمه 
بالغيب أو عدم إعامله يف حياته لعلمه بالغيب، كام أّن اِلّب ال يدّل عىل الوثاقة بمعنى 

والنسيان، ِما نحتاجه جدًا يف الراوي، نعم لو التقت القرائن اِلاّفة  الضبط وعدم السهو
 فقد يدّل اِلّب عىل َشء.

 شروط العمل باألخبار الناقلة لشهادة املعصوم
املنقولة عن النبّي وأهل روايات الرشوط العمل بوبناًء عىل ما تقّدم، يلزم التحّقق من 

 .^ الواردة يف هذا املضامربيته
 :لرشوط ما يِل، وقد يرجع بعضها إىل بعضوأهم هذه ا
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 ، نقد مقولة النوريالرواية الناقلة للشهادةعتبار اـ  1ـ  1
ة ته يف حجيّ كلٌّ وفقًا لنظريّ  ،وحّجة أن تكون الرواية معتربةً أّول الرشوط هنا هو 

متصل عن  بسندٍ  ةً ة خرب الثقة يلزمه أن تكون الرواية مرويّ األخبار؛ فمن يبني عىل حجيّ 
إرساهلا أو تكون يكن ما مل الثقات، فال يصّح االستناد إىل رواية ضعيفة السند أو مرسلة، 

 ،ة اخلرب املوثوقوأما من يبني عىل حجيّ هي مع ضعفها حجًة عنده بدليل إضايف خاّص، 
، أو عىل األقّل حتصيل فالبّد له من حتصيل الوثوق واالطمئنان بصدور هذه األخبار

بوثاقة الراوي املمدوح يف هذه األخبار نتيجة ضّم هذه األخبار إىل الوثوق واالطمئنان 
 .سائر قرائن الوثوق بوثاقته

وربام أكثر ـ الكثري  أنّ  ،ة خرب الثقة هناالتي تواجه القائلني بحجيّ األبرز واملشكلة 
الكيش لديه العديد من  ضعيفة السند، السيام وأنّ ـ روايات هذا املجال وروايات الكيش 

ن روى عنهم كثريًا، مثل جربئيل بن أمحد الفاريايب، وعيل بن حممد بن وخ املجاهيل ممّ شيال
الكيش مبتىل بالرواية عن الضعاف،  م سابقًا ـ عىل أنّ قتيبة، وقد نّص النجايش ـ كام تقدّ 

وكذلك احلال يف  .ةات من الناحية السنديّ ق يف هذا النوع من املرويّ فعىل الباحث أن يدقّ 
 .بعض الصحابة والتابعني الواردة يف حّق الروايات 

يضاف إىل ذلك أمٌر منهجي واضح هنا، وهو أّنه من الصعب أو النادر حتصيل خرب 
معترب هنا، وتكون وثاقة رواته قد ثبتت بنفس هذا الطريق خاّصة ـ عنيت: شهادة املعصوم 

ألخرى، كتوثيقات ـ وهذا يعني أّن هذا الطريق ُيتاج يف الغالب إىل الطرق التوثيقّية ا
املتقّدمني العاّمة أو اخلاّصة املبارشة أو غري املبارشة، حتى يتسنّى تصحيح هذه الروايات، 

 ليمكن هبا إثبات وثاقة راٍو من الرواة.
مفّصاًل يف قناه املوثوق ـ كام حقّ االطمئناين رباخلة أما املشكلة التي تواجه القائلني بحجيّ 

ات البارزة من الرواة قد وردت يف الكثري من الشخصيّ  نّ أفهي ـ كتابنا حجّية احلديث 
الروايات الواردة يف مدح أشخاص أو ذّمهم،  ضاف إىل ذلك أنّ ها أخبار متعارضة، يُ حقّ 
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 ،ر الدواعي إىل الكذب فيهالتوفّ  ؛ث يف أمرهارتيّ السيام يف شخصيات وقع حوهلا خالف، يُ 
الطبيعي  نفم ،نقسامات يف الرأي واختالفاتة، فعندما تكون هناك االذامّ  مسواء املادحة أ

 قإىل اختالعادًة ر الدواعي ات البارزة، وهنا تتوفّ أن حتدث اصطفافات حول الشخصيّ 
 واملثالب، ويف مناخٍ  نصوص الذمّ  قر الدواعي الختالنصوص املدح واملناقب، كام تتوفّ 

رت الدواعي أكثر فأكثر وفّ من هذا النوع كّلام قوي اخلالف وأخذ طابعًا سياسيًا ومذهبيًا ت
، األمر حّدة االصطفافضاعف من حّدة االنقسام عامودّيًا تُ  ألنّ  ؛النصوص قالختال
 .نفسها زيد من حّدة الدواعيالذي ي

الً يف مما ورد أوّ  مّ ذث كثريًا وحتليل نصوص املناقب واملثالب واملدح والهلذا جيب الرتيّ 
إذ قّلام نجد  ؛ةأصحاب األئمّ  يف حّق ثانيًا ما ورد  ثمّ  ،بأطيافهموأهل البيت الصحابة  حّق 
أو مل تكن قليلة نادرة ـ إذا وردت فيه ة مل ُتتلف الرواية فيه ثًا كبريًا من أصحاب األئمّ حمدّ 

 .الطائفي مثل حممد بن مسلمروايات ـ 
ث ـ ثقًة أو وثوقًا ـ ذهب املحدّ  عتبار السندي والصدورياالويف مقابل اشرتاط 

روى الكيش خربين، فيهام مدح عظيم، » أّنه إىل القميترمجة عمران بن عبد اهلل  النوري يف
احلاصل من  وهذا معناه كفاية الظنّ  .«منهام ال يرّض ضعف سندمها بعد حصول الظنّ 

ويلوح من آخرين هذا الرأي لو أّن العلامء اعتمدوا عىل روايات  .الروايات ولو الضعيفة
الظّن بالوثاقة هنا أقوى من الظّن هبا يف التوثيقات األخرى يف هذه هذا الراوي أيضًا، فإّن 

 .احلال
وكربويًا بعدم ثبوت  ،بالصدق صغرويًا بأن اخلرب الضعيف ال يالزم الظنّ  ونوقش

وكالمنا يف هذه القرينة التوثيقّية ال يف ضّمها  .ًا رجالياً ة هذا الظن، حتى لو كان ظنّ حجيّ 
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 لقرائن ُاخر.
املناقشات يف حمّلها لو كان مراد املحدث النوري التالزم بني اخلرب الضعيف وهذه 

عمران القمي الذي  ه يتحدث يف خصوص ما ورد يف حّق ظاهر كالمه أنّ  والصدق، مع أنّ 
 ،وردت فيه روايتان ضعيفتان، فلعّل تعّدد اخلرب الضعيف هو الذي أوجب للنوري الظنّ 

، وقد تقّدم الكالم عن مسألة حجّية الظنون عامةه ساق ذلك مساق القاعدة الال أنّ 
 .الرجالّية يف الفصل األّول من هذا الكتاب، فراجع

للمحّدث النوري كالمًا يف خامتة املستدرك عند حديثه عن  أنّ قد سبق أن أرشنا إىل و
ق ة عىل مجع القرائن التي تفيد الوثومدار الظنون الرجاليّ  فهم منه أنّ يُ  ،«فقه الرضا»كتاب 

ـ فيام أسلفناه من عبارته ـ  ، ومعه فلعّله يقصد بالظنّ واالطمئنان من تراكمها
 .، فيخرج عن حمّل البحث هنااالطمئناني 

 ة الظنّ دائاًم وكيف ـ بحجيّ  ـ بعد الفراغ عن حال الصغرى وأنه ُيصل الظنّ  وقد يقال
 ة الظنّ  قانون حجيّ احلاصل من اخلرب أو األخبار الضعيفة يف جمال بحثنا، استنادًا إىل

 .الرجايل من أين حصل وكيفام اتفق
االنسداد الذي يعطي  وبأنّ  ،ق صغرى االنسداد يف التوثيقات تارةبعدم حتقّ  وأجيب

وقد  ،. وهذا هو الصحيحعىل حدة علمٍ كّل ة هو االنسداد يف األحكام ال يف احلجيّ 
يف كتابنا: حجيّة  ة األخبارفّصلنا الكالم فيه عند حديثنا عن دليل االنسداد وحجيّ 

املوقف هنا يف الفصل األّول من فصول هذا الكتاب، فال نعيد بالتفصيل احلديث، كام بّينا 
 .وال نطيل
ة عىل الوثاقة، متامًا االحتامليّ  القرينةي املوثِّقة عادًة فغاية ما تفيد الرواية الضعيفة  ،وعليه
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ة عىل الضعف، األمر الذي احتامليّ  ففيها قيمةٌ  ما،ٍو اراعنة يف كام هي الرواية الضعيفة الط
ومرادنا من الرواية الضعيفة هنا كّل  االحتاملّية يف هذه الرواية أو تلك. ةخيضع ملدى القوّ 

رواية مل تتوفر فيها رشوط احلجّية، فإذا ُبني عىل حجّية خرب الثقة كان الالزم وثاقة الرواة، 
ان الالزم حصول االطمئنان بالصدور، وعليه فكّل ما وإذا ُبني عىل حجّية اخلرب املوثوق ك

 نزل عن هذا املستوى فهو رواية ضعيفة بمفهومنا.

 ـ عدم كون الرواية منقولة بطريق الراوي نفسه 2ـ  1
نا ال املفروض أنّ  ألنّ  عن الراوي نفسه؛ ةً أن ال تكون الرواية مرويّ ثاين الرشوط هنا هو 
فلعّله كان كاذبًا وأراد أن يضع نفسه يف موقع ، فيلزم الدورنعرف صدقه من كذبه، 

علو من شأّنم اإلنسان ذي املقام واملنزلة، وما أكثر الناس الذين يكذبون عىل العظامء ليُ 
 .العظامء أنفسهم، السيام بعد وفاة هؤالء
من هذا النوع من الروايات التي يلزم منها الدور لو  ويف نصوص احلديث العديدُ 

وقد اشتهر الشهيد الثاين بالتعليق عىل هذا املوضوع يف تعليقته عىل  .وحدهال أخذنا هبا
خالصة األقوال، حيث كان يرفض االحتجاج برواية الشخص يف حّق نفسه بالوثاقة أو 

 .املدح
 بدعوى أنّ  ،هبذا احلديث يف إثبات التوثيقإىل األخذ  قد يذهب بعٌض  ويف املقابل،

 .أو إلفادة هذه الرواية الظنّ  همالشيعي ال يكذب عىل إما
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 وذلك:غري صحيح،  وهذا
وال أّن املسلم أو غريه ال يكذب عىل  ال يكذب عىل إمامه الشيعي   ال دليل عىل أنّ  أ ـ
أو فهل كّل الشيعة خاّصة فيام يرجع ملصالح نفسه ومدحها وتعلية شأّنا بني الناس،  نبّيه،

عىل النبّي الكذب وقوع عىل قد قام بل الدليل ! ملتزمون بالرشيعة اإلسالمّية؟املسلمني 
 والصحابة وأهل البيت من قبل أنصارهم.

، وهذا وأصعب هذه الرواية أشكلمثل بالصدق من  حصول الظنّ  ب ـ إّن دعوى
حصولي الظّن  لكنّ »وقد قال املحّقق الكلبايس:  ،؛ لقّوة دواعي الكذب فيها عادةً واضح

 ،بعيدٌ  ،آخر غري ما ينُقُله اجلهل بحاله وعدمم وجود يشء بصدق الراوي فيام نقله مع فرض
الشخص بام ينفُعُه بالكذب،  وإن يتأّتى الظّن بصدقه لو نقل شيئًا آخر؛ لشّدة قرب إخبار

 ءالشخص بام ينفُعُه، بخالف اإلخبار بيش واستقرار سرية الناس عىل عدم قبول إخبار
 .«آخر

ترمجة إبراهيم بن مهزيار بأّن االستدالل عىل وثاقة  د اخلوئي يفذكر السيّ ولعّله هلذا 
. بل من املضحكات عىل حّد تعبريه ،من الغرائب نفسه يعدّ قول شخص وعلّو مرتبته ب

فإّن  ،ذا كان الناقل للوثاقة هو نفس الراويإد اخلميني أّنه كان يقول بأّنه نقل عن السيّ بل يُ 
 .العام اإلسالمّي  ألمدائحه وفضائله عىل املذ قد قام بنقل ؛ إذلك يثري سوء الظّن به

 نعم، لو احتّف خربه عن نفسه بقرائن تفيد القطع بالصدور فال بأس.
هذا كّله فيام لو أردنا إثبات وثاقة الراوي هبذه الرواية التي يروهيا هو نفسه، أّما لو أثبتنا 

فهذا ال يرّض باألخذ هبا ما مل  وثاقته يف املرحلة السابقة، ثم أورد روايًة فيها مدٌح لنفسه،
ترتفع احتامالت الوضع ملصالح أو لقناعات دينّية، ففي هذه احلال يتأّثر املوقف تبعًا 
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للنتيجة االحتاملّية التي نملكها، فإذا قلنا بحجّية خصوص اخلرب االطمئناين، فقد يتأثر 
فقد يمكن العمل به ما مل أحيانًا فينهار االطمئنان، وإذا قلنا بحجّية خرب الثقة الظنّي، 

يسقط الظّن ونشرتط يف الوقت عينه يف حجّية اخلرب حصول الظّن بالوفاق عىل مؤّدى 
 األمارة، كام هو مفّصل يف حمّله.

والكالم الذي تقّدم برّمته يأيت يف أّي رواية ُتنقل عن راٍو تتصل بمدح نفسه، سواء كان 
غري ذلك مما يوجب مدح نفسه عادًة، كام لو  ينقل فيها كالمًا عن اإلمام يف مدح نفسه أو

كام أّن ما  ه العلمي أو عن خربته يف احلديث أو النقل أو غري ذلك.احتّدث عن علمه ومستو
تقّدم ال يتصل باإلقرارات كام لو ظهر من الرواية مذهب الشخص واعتقاده فننسب إليه 

قّية أو غري ذلك بشكل معقول ومعتّد ما مل ُيطرح احتامل التورية أو الت ،مذهبه تبعًا ملا قال
 به.

هذا كّله فيام لو ُاريد إثبات وثاقة الراوي بيشء ينقله الراوي يف مدح نفسه، أّما لو نقل 
فإّن األمر خيتلف يف كثري من احلاالت، وهذا ُيشبه ما طرحوه يف  الراوي روايًة يف ذّم نفسه،

السندّية عىل الوضع يف احلديث  العالمات أشهري علم احلديث وتارخيه، ممّا اعُترب 
بن أيب  حوأوضحها، وهو اعرتاف الراوي بكذبه، فعندما يقوم راٍو ـ مثل أيب عصمة نو

بيل إعدامه أو غري ذلك بأنه وضع احلديث الفالين أو مريم وعمر بن صبح ـ باالعرتاف قُ 
 .األحاديث الفالنية، فإّن ذلك أمارة واضحة عىل اجلعل

أو نقله رواية عن اإلمام يف ىل هذه األمارة أّن إقرار الواضع بالوضع عوقد يالحظ هنا 
قد يكون بنفسه إقرارًا كاذبًا هيدف من خالله إىل تشويش األمور عىل الناس، كونه واضعًا، 

فكيف يمكن تصديق شخص بأّنه وضع احلديث، إذ لو صّدق لكان رجاًل كذابًا، ومع 
نوعية األحاديث التي زعم وضعها أو يف عددها  كونه كذلك كيف ال نحتمل أنه كذاب يف
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 .أو يف موضوعها؟!
نعم، من الناحية الرشعية يؤخذ بإقراّر املقّر ويعاقب رشعًا؛ عماًل بموجب حجية 

، فمثاًل قد يكون هذا الشخص ثقة صادقًا عندما نقل الروايات اإلقرار يف باب القضاء
هلم، فأراد تشكيك شيعتهم بكّل ما أوصله  لكنّه عاد واختلف مع األئّمة وناصب العداء

هلم عنهم من أحاديث ليعملوا هبا، فاّدعى أّنه كذاب فيام نقل أو أّنه قال له اإلمام بأّنك 
 .كذاب
بالصدق فيام قال عن الوضع أو ما نقل عن اإلمام القوّي  مع ذلك يفيد اإلقرار الظن  و

 إىل غريها يف هذا املجال.ويشّكل أمارة عىل ذلك قد تضاف من كونه كذابًا، 
وليس من البعيد أن نفّصل يف هذا األمر؛ وذلك أّن العاقل ال جيلب الرضر إىل نفسه، 
فلامذا يقف شخص ليقّر بأنه كذاب ويفضح نفسه أمام الناس إذا مل يكن كذابًا واقعًا؟! من 

ر هذا رت املعطيات السياقية التارخيية ـ مالبسات صدوهنا جيب أن ندرس ـ إذا توفّ 
؛ فقد يلقى القبض عليه وُيال لإلعدام أو هذه الرواية الطاعنة فيه منه اإلقرار من صاحبه

بتهمة الزندقة مثاًل ـ كام حصل مع بعضهم ـ ثم يقّر وهو عىل املقصلة بوضع كذا وكذا، إّن 
هذا النوع من اإلقرار ضعيف اإلضاءة؛ ألّن الرجل يعرف بأنه ميت، وأن صورته عند 

ّوهة، فلعّله أراد االنتقام منهم يف حتويله إىل املوت، السيام إذا أكثري من األرقام الناس مش
التي وضعها يف احلديث، كأن يتحّدث عن آالف األحاديث أو عن الدّس يف الكتب 

 بشكل كبري دون وجود اسمه يف األسانيد.
إىل اهلل وصار أما لو مل يكن األمر كذلك، بل عرفنا من مالبسات اإلقرار أنه رجٌل تاب 

تغدو أو نقله هذه الرواية إنسانًا صاحلًا، ثم عرف بالصالح فيام بعد، فإّن هذا اإلقرار 
إضاءته قوية جدًا وفقًا للمنطق االحتاميل العقالين، إذ ما الداعي إلنسان صالح أن يفضح 

ر يظّل نفسه وتارخيه إال أن يكون تقيًا خيشى اهلل تعاىل؟! إّن رصد مالبسات صدور اإلقرا
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 هو املعيار يف حجم وثوقنا بمضمون هذا اإلقرار.

 ـ داللة الرواية على املطلوب 3ـ  1
تكون الرواية ـ بعد البحث والنظر يف متنها وبياّنا اللغوي أن ثالث الرشوط هنا هو 

والعريف ومالبساهتا ومقارنتها ومقاربتها مع سائر النصوص احلديثّية والتارخيّية ـ داّلًة عىل 
وثيق أو عىل التعديل أو عىل ما نريد أن ُنثبته من خالهلا، فلو مل تكن دالًة سوى عىل تشيّع الت

الرجل مثاًل مل يكن فيها ما يستفاد منه التوثيق مثاًل، وهبذا يعلم أّن كّل حيثيات الداللة عىل 
رواية، مستوى املدلول التصّوري والتصديقي البد أن تكون حمرزًة ليتّم االستناد إىل هذه ال

 كام هو واضح. وهذا رشٌط جيري يف كّل نصوص ووثائق الرتاث الرجايل عاّمة.
فة مع غريها، فسيأيت بحث تعارض  وأّما لو تعارضت هذه الرواية املوثقة أو املضعِّ
اجلرح والتعديل إن شاء اهلل يف الفصل السادس من فصول هذا الكتاب، وهناك سنبنّي 

 قليلة يف الرتاث الرجايّل عاّمة.املوقف من هذه الظاهرة غري ال
وحتّقق الداللة  ،رشط االعتبار يف النقل وإمكانه، صّحة هذا التوثيق اخلاّص  :والنتيجة

، ما مل تُقم قرينة عاضدة وعدم كون راويه هو نفس الراوي املراد معرفة حالهعىل املقصود، 
ثاقة قبل عرص صدوره، إال . نعم نّص املعصوم ـ كأّي نّص آخر ـ ال يفيد عادًة الوللتصديق

 .بترصيح، كام أملح إليه بعض املعارصين

 منينّص أحد العلماء املتقّدـ  2
التقويم اخلاّص الثاين هو أن ينّص أحد العلامء الرجالّيني املتقّدمني عىل وثاقة شخص 
أو ضعفه أو غري ذلك، وهذا هو أبرز مصداق للبحث السابق يف الفصل األّول من هذا 

 .قيمة التوثيق الرجايلب حول الكتا
                                                             

 .532: 1ج األصول حممد الرجائي، منهاانظر:  



 

العربة يف علم الرجال  واستنتجنا أنّ  ،وقد تعّرضنا هلذا املوضوع سابقًا بالتفصيل
ـ ال غري ـ من شهادات هؤالء العلامء املتخصصني بحصول الوثوق واالطمئنان 

 امت العلامءمن هنا ال نعيد هذا البحث كّله، فكلّ . ، مع سائر القرائن األخرىواملّطلعني
 ،عامل واحد ة قول الرجايل، فقد يكفي توثيُق يف حجيّ  ةاملختارنظرّية مني معتربة وفقًا للاملتقدّ 
 .فال نعيد ،موتفصيله تقدّ  ،ال يكفي توثيق اثننيقد و

 شروط األخذ بتقوميات املتقّدمنيـ  1ـ  2
ة ـ التي تتأثر بنسبة كبرية بالنظرّيات املطروحة يف باب حجييمكن ذكر بعض الرشوط 

 برزها:أو ،امت املتقّدمني من العلامءيوقلتوفري الفضاء املناسب لألخذ بتقول الرجايل ـ 
، عند أداء إفادته الرجالّية مرشط الوثاقة والصدق يف الرجايّل املقوِّ  ّول:األالرشط 

 ليهم يف توثيق راوٍ إني الذين نرجع ّنه البّد أن يكون هذا الرجايل أو هؤالء الرجاليّ أبمعنى 
، أّما لو مل يكونوا ثقاتًا فكيف ىل توثيقاهتم ونقلهمإيمكن الركون  ،أو تضعيفه ثقاتاً 

 نصّدقهم يف قوهلم بأّن فالنًا ثقة أو ضعيف؟!
وهذا الرشط واضح عىل مسالك حجّية قول الرجايل من باب حجّية خرب الثقة أو من 

عيٌّ كبري عىل مسالك حجّية باب حجّية البّينة ونحو ذلك، كام أّن هذا الرشط له دوٌر واق
الظّن الرجايل أو حجّية االطمئنان، وإن أمكن يف بعض احلاالت حتصيل الظّن أو 

 االطمئنان لو مل تثبت وثاقة الرجايل نتيجة بعض القرائن.
تقويامت الرجالّيني أغلب ويف هذا السياق يذكر بعض علامء اإلمامّية أّن عدم األخذ ب

، وال أستبعد أن يكون هذا هو أحد األسباب ط الوثاقة فيهمالسنّة يرجع إىل فقدان رش
                                                             

غرضنا من هذا القيد هو أّنه لو كان عند التحّمل غري ثقة، لكنّه عند الشهادة كان ثقًة، كفى جريًا  
عىل القاعدة يف ذلك، كام هو واضح، نعم لو كان عند التحّمل غري حمرز الضبط أو يوجد التباس 

؛ الحتامل التباس األمر عليه يف إمكانّية ضبطه للحدث أو القول أو األمر، أشكل األمر جداً 
 وفقداننا الوثوق بخربه بناء عليه، فانتبه.

هادي آل رايض، دروس صوتّية يف علم الرجال، الدرس اخلامس، وسبق يل أن سمعت ( انظر: ) 
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األساسّية لعدم رجوع الرجالّيني والباحثني السنّة أيضًا إىل مصادر الرجال الشيعيّة، 
وعن  سيأيت احلديث عن رشط املذهبّية يف قول الرجايلكالمنا هنا يف حيثية الوثاقة، وو

 ، فانتظر.مسألة اختالف املباين
أن نتوّقف قلياًل عند هذا األمر، فإّنه ما هو املوجب لعدم إثبات وثاقة شخص لكن لنا 

ـ ومثله اإلمام الشافعي واإلمام سائي ّن اإلمام الن  أاتفقت كلمة أهل مّلته عىل وثاقته؟ فلو 
نه أاتفقت كلمة علامء أهل السنّة عىل توثيقه وجتليله وتعلية ش ـ اهلل ممحهرمالك 

ال من عندهم وال من عند غريهم من علامء  ،معارضًا لكلامهتم هذه وخربوّيته، ومل نجد
ذا مل نحصل عىل شواهد تدّل ، ففي هذه احلال إأو ذاك الكبري يف حّق هذا العامل ،املسلمني

ثبت وثاقة أّي شخص يف كام نُ  ،قتهثاثبت وعىل ضعف هذا الرجل وكذبه، ملاذا ال نُ 
 ؟ته بعد حتصيل رشط الوثاقة فيه، وبالتايل يمكن األخذ بتوثيقاالتاريخ

م وجود دجيب التمييز بني حالة وجود تضعيف له ولو عند سائر املذاهب، وحالة ع
بناء مذهبه، كام جيب التمييز بني حالة عدم حد مع وجود تزكية له عند أتضعيف له عند أ

ييز ب التمكام جيعامله عىل الكذب والنفاق، وحالة وجود ذلك، وأوجود مؤرش يف سريته 
تمل كذهبم يف هذا التوثيق خصوصًا لو كان ُُي أيضًا بني توثيق قومه له ملصالح بحيث 

شخصًا واحدًا فقط، وحالة عدم وجود هذا االحتامل عادًة يف شخصّيته وبحسب له ق املوثِّ 
بل وربام بعض املختلفني  ،وضعه، خاّصة لو كان املوثقون املادحون له مجهور علامء مّلته

 ..ر والعقيدةمعه يف الفك
بل ما هو  ؟فام هو املوجب لعدم حتصيل الوثوق بصدقهلو مّيزنا بني هذه احلاالت، 

؟ وما هي ث والرجايلّ قهم هلذا العامل واملحدّ ياملرّبر لتكذيبهم ودعوى عدم قبول توث
بناء املذهب لرجل من علامء هذا املذهب موجبًا لتحصيل أاملعطيات التي جتعل مدح 

ّن هذه القضّية ال تتصل املذاهب األخرى ال يفيد ذلك، مع أبناء أمدح التوثيق بينام 
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وبعنرص األمانة  هات السلوكّية والعملّيةباألفكار واالختالف الفكري بل تتصل بالتوّج 
 ؟الذي يكون موجودًا عند املسلم وغريه

باب  ان أو منطمئنّن أو االظذا بنينا عىل حجّية قول الرجايل من باب إفادته مطلق الإ
امت يك، ملاذا ال نأخذ بتقوة خرب مطلق الثقة أو نحو ذلأهل اخلربة أو من باب حجيّ 

ف لنا خطؤهم فيه أو احتامل عدم كشفيام ال ين بوصفها قرائن، املذاهب رئي سارجاليّ 
دّقتهم أو وثاقتهم فيه؟ وما هو الفرق بني السكوين وغريه حتى يؤخذ الدين من السكوين 

يان تكون ألّنه ليس بثقة؟ بل يف بعض األحخر آ يؤخذ من سنّي غري الشيعي فيام ال
عىل عكس مذهبه وملصلحة خصومه يف مدحه ملن هم خمتلفون معه،  شهادات غري اإلمامّي 

فلامذا ال ، إذ هو من باب شهادة العدّو بالفضل عىل حّد تعبري املحّقق التسرتي يف الرجال
 يوجب ذلك الوثاقة فيه يف نقله هذا؟

، عندما يؤخذ الرفض ـ رات موضوعّية عميقةوليست له مربّ  ،نفيسٌّ  ّن األمري أعتقد أ
 .، بال فرق عندي بني املذاهب مجيعاً بمالك عدم الوثاقة ـ عىل إطالقه

هذا، وقد بحثنا بالتفصيل يف املعوقات املعرفّية والدينّية والنفسّية لرجوع أبناء املذاهب 
خّصصنا دراسة مطّولة نسبّيًا هلذا الصدد وناقشنا كّل مرّبرات لبعضهم يف املعرفة الدينّية، و

القطيعة، وذلك يف كتابنا حول دائرة حجّية احلديث، فراجع حتى ال نكّرر وال نعيد، فام 
 .قلناه هناك مهّم للغاية يف بحثنا هنا

ونشري هنا إىل رضورة االنتباه العاّم من مسألة طعن األقران ببعضهم واملرّبرات 
ملوضوعّية لعدم الرتّيث والتدقيق يف الطعن، ولو كان ذلك ال يوجب سقوط وثاقة ا

الطاعن، لكنّه عنرص مؤثر يف مستويات القّوة االحتاملّية لدّقة تشخيصه حلال املطعون فيه، 
 وقد تعّرضنا ـ ضمنًا ـ يف اجلزء األّول من هذا الكتاب لقضّية طعن األقران، فراجع.
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ق، وهذا الرشط جيب أخذه وفقًا يف املوثِّ  دالتعدّ الذكورة ورشط  :ثوالثال الرشط الثاين
التعّدد يف الذكورة والشرتاط  ؛ة البّينة والشهادةة قول الرجايل من باب حجيّ جلعل حجيّ 
نعم رشط الذكورة قد يفرض تعّدد الشاهدات ال إلغاء ، عىل ما هو املعروف الشهادة

 شهادهتّن مطلقًا كام هو واضح.
عىل سائر املباين يف  امال وجه هل ي رشط التعّدد والذكورة ـأـ  نيالرشط نيهذ نّ أال إ
ة ة خرب الثقة وحجيّ جيّ حومطلق الظّن الرجايل وطمئنان قول الرجايل، كمسلك اال ةحجيّ 

مهاًم عادًة يف حتصيل  دنان يكون التعدّ ئقول أهل اخلربة وغري ذلك، نعم عىل مسلك االطم
، ليه قرائن عاضدةإيله من جمّرد توثيق شخص واحد ما مل تنضم لصعوبة حتصطمئنان؛ اال

 .كام بحثنا ذلك سابقًا يف الفصل األّول من هذا الكتاب
ارح، فلو مل خيرب عن اجلو أرشط اإلخبار عن حّس ونحوه يف املوّثق  :رابعالرشط ال

 .حّس مل يكن خربه حّجةً 
ساس له ة ونحومها، ولكنّه ال أوخرب الثق وهذا الرشط جيري عىل مسالك حجية البّينة

هل اخلربة أو الفتوى أو نحو ذلك، أأو الظّن الرجايل أو االطمئنان ة عىل مسالك حجيّ 
 .، وقد تعّرضنا لتفاصيله يف الفصل األّول من هذا الكتاب، فراجعوهذا واضح
ًا، فلو أو املعّدل بالغًا عاقاًل مدرك حقصد به أن يكون اجلاراألهلّية، ويُ  :امسالرشط اخل

 .قويامتهفقد هذه األمور ال يمكن االعتامد عىل ت
، ك عىل خمتلف املباينوهذا الرشط صحيح عادًة يف مثل رشط العقل والتمييز واإلدرا

ة البّينة، وأّما عىل ال عىل مبنى حجيّ إفضاًل عن الذكورة، مستقاًل البلوغ فليس رشطًا أّما 
ان أو نحو ذلك، فال وجه طمئنأو الظّن أو االة قول أهل اخلربة أو خرب الثقة مبنى حجيّ 
ألّن العربة بوعيه وإدراكه ولو كان صغريًا، نعم بناء  ؛بوصفه رشطًا قائاًم بنفسه هلذا الرشط

، وأخذنا اإلفتاء عىل رشط البلوغ يف املفتي يلزم هنا لو أدرجنا قول الرجايل يف هذا الباب
 .بمفهومه احلريف

؛ إذ ال نواجه ظاهرًة من هذا النوع؛ فليس عندنا  هذا، ولكّن هذا الرشط كّله نظريٌّ



 

 رجايّل جمنون أو صغري.
ط البّد والرش هوهذ .يامن، والعدالةواإل ،اإلسالم لسادس والسابع والثامن:الرشط ا

وقلنا  ،ة الفتوىلو كان مدرك حجّية قول الرجايل من باب البّينة، أو من باب حجيّ  امنه
ان طمئنثل هذه الرشوط، أّما عىل مثل مسالك حجية الظّن أو االبرشط البّينة والفتوى بم

وهلذا يعملون بقول اخلبري ساسًا، أصل هلذه الرشوط أأو الثقة أو اخلربة أو غري ذلك، فال 
وُيصل هلم الظّن من قوله واالطمئنان، ولو كان غري مسلٍم أو كان من غري املذهب 

نعم قد يعيق لوثاقة واألمانة واخلربوّية فيه. اخلاّص أو كان غري عادل، رشط حتّقق وصف ا
ان يف بعض احلاالت، كام لو ضّعف غري طمئنالظّن أو اال حصولي  هذه األوصاف عدمُ 

 أو العكس. تهصحّ بنت تعتقد أ مرٍ أالشيعي شيعّيًا ملكان 
، متامًا كام اني بتوثيقات بني فضال وابن عقدة وغريمهوهلذا عمل الكثري من الرجاليّ 

، وسوف يأيت قريبًا الكالم يف توثيقات والفطحي والواقفي وغريه يبروايات السنّ عملوا 
 .وتضعيفات ابن عقدة

ارح أو املعّدل اجل ن يكون الرجايلُّ الع، واملراد من ذلك أاملعرفة واالطّ  :تاسعالرشط ال
 تهمطلعًا عىل ما يقول من وثاقة زيد أو كذب عمرو ولديه معرفة بحاله، ويمكنه بخربويّ 

ن أذا ُيتاج الثقة، إنة وخرب ة البيّ مر، وهذا الرشط واضح عىل مسالك حجيّ حتصيل هذا األ
 .راوي أو ذاكالما قيل يف هذا ـ عىل  نقل لهيُ  ولو من خالل سندٍ ـ لعًا يكون مطّ 

ني ويامت الرجاليّ قة ترشط يغدو أوضح بكثري لو قلنا بشياع اجتهاديّ الولكّن هذا 
ة قول ان أو حتصيل الظّن أو حجيّ طمئنك االلفإّنه عىل مس ؛نريملتأّخ فضاًل عن ا ،املتقّدمني

هذا اجلارح  خربوّية ةأهل اخلربة أو الفتوى أو نحو ذلك، نكون بحاجة ماّسة لتحديد درج
هل اخلربة طمئنان أو يصدق عليه عنوان أو االأّن ظأو املعّدل، بحيث ُيصل لنا من قوله ال

د عبّ التقلنا سابقًا بأّن جمّرد كون شخص من املتقّدمني ال يعني أو املفتي أو نحو ذلك، وهلذا 
لعًا ن يكون مطّ ة عالية أقضايا التي حتتاج خلربويّ التقويم يقوله، بل البد يف مثل هذه  ّي أب

ة جتعل خربويّ وية ؤر بحيث عندما يقول بأّن فالنًا ثقة أو كذاب ينطلق يف ذلك من ،كاً رمد
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د كام فنا بعض اليشء يف مثل توثيقات الشيخ املفيان، وهلذا توقّ مئنطللظّن أو اال قوله مفيداً 
وسيأيت الكالم يف توثيقاته قريبًا إن شاء اهلل، ، وّيتهصل خربتقّدم، من حيث عدم العلم بأ

 ،ربيس وأمثاهلمطسائي والاين والطربي واألحفنا يف مثل توثيقات املشهدي واحلرّ كام توقّ 
، وغاية ما تعطينا كلامهتم قرينة يف هذا املجال الشائك عادةً  هم خربوّيةً نممّن ال نعرف ع

 .ناقصة عادةً 
ريق طلينا عرب إا من ذلك الرجايل مهنحوووصول اجلرح والتعديل  :عارشالرشط ال

من  قوٌل  ىل رجايلٍّ إسب ذا نُ ظرّيته يف احلجّية، وهذا معناه أّنه إمعترب حّجة، كلٌّ وفقًا لن
حّجة معترب، فال يمكن  ريٍق طومل نتأّكد من هذه النسبة ب ،يفقوال يف توثيق أو تضعاأل

حتامل ال تبعاً اره أمارة ناقصة احتاملّية بنعم يمكن اعت ،رة كاملةأماو لياًل أاعتبار ذلك د
 صدق هذه النسبة.

ّن ة األساسّية من حيث إثبات أوهلذا جيب البحث التفصييل يف مجيع املصادر الرجاليّ 
صادر األم، هل هي ثابتة مما فيه توثيق أو تضعيف أو غري ذلك من املالكتب التي وصلتنا 

ار النسخ واملخطوطات أو بوسائل اعتطبقًا لالنسبة ألصحاهبا؟ وهل هذه النسخ معتربة 
من حيث ـ وسيأيت بحول اهلل ـ الغضائري ابن ال؟ ومن هنا وقع البحث بينهم يف توثيقات 

 ووقع البحث يف صّحةليه، ينا اليوم إيدأبني  غضائري املوجودالابن صّحة نسبة رجال 
ق مما ينقله يضًا التحقّ ي إليه كام تقّدم، ومن هنا يلزم أنسبة تفسري عيل بن إبراهيم القم
يف العصور وغريمها كام فيام نقلوه عن العقيقي وابن عقدة  ،العلامء الالحقون عن املتقّدمني
 .ليهملكالم إالالحقة للتأّكد من نسبة هذا ا

اغ عن بعد الفرالكتب الرجالّية سخ نُ ، يأيت أيضًا بحث تنقيح حال ويف هذا السياق
كام  ،يصةقسخ أو نسب خمتلفة يف الزيادة والنصحاهبا، من حيث وجود نُ صّحة نسبتها إىل أ

 وغريها. الرجالّيةوالكيش  النجايش والطويسكتب ىل إهي احلال يف نسخ أو النسب 
ليه، كام نقول عند املنقول منه واملنقول إمون الكالم املوحدة مض اِلادي عرش:الرشط 



 

 .صالة العدالة، ومّثل له بكلمة العدالة وببحث أذكره بعض املعارصين
بني  األسسصاغ عىل الشكل التايل: اشرتاط وحدة ويره ليُ وهذا الرشط يمكن تط

ال قيمة لتوثيقه، الرجايل وبيننا؛ فلو وثق الرجايل وفقًا ملبنى خاّص نختلف معه فيه، ف
تلف معه فيها، فال قيمة لتضعيفه، خاّصة حتتّية، نخ ةساس نظريّ أوهكذا لو ضّعف عىل 

فيام ال يرى الشيعي صّحة هذا  ،ألّنه صحايبفقط  ؛ومثال ذلك أن يوثق السنّي صحابّياً 
 يرى عليًا عىل سائر اخللفاء، فيام ال ميروي ما يقدّ ّنه ي راويًا ألاألساس، أو يضّعف السنّ 

راويًا لروايته  ن يوثق الشيعيُّ أوهكذا عىل املقلب اآلخر كيف، علتضًا لالشيعي ذلك موجب
ما يعتربه هو من الفضائل فيام يراه السنّي غلّوًا يف أهل البيت، أو يضّعف الشيعي راويًا 

 .لرواياته يف فضائل اخللفاء الثالثة ممّا ال يعتربه السنّي ضعفًا يف الراوي مثالً 
ف العدم انكشاف خطئه ولو باخت ئّيتهرشوط حجّية قول الرجايل هنا وجدوا فمن

والتعامل معه وفهم  املباين التي تقوم عليها التوثيقات والتضعيفات، مثل فهم معنى الغلوّ 
 معنى التقصري والتعامل معه وغري ذلك من القضايا.

، فالحظ املراد بعد فهمهة ال ِلجيّ  ،فهذا راجع لفهم املراد ،أّما اختالف معنى الكلمة
رى إىل عدم ثبوت خطأ اجلارح أو املعّدل أو باألح تعديل هذا الرشط، ّح فاألص جيدًا،

 وجود معارض أو غري ذلك.بام يشمل عدم حصول موجب سقوط قوله 
 ،والظنّ  ،هل اخلربةة قول أحجيّ  :وهذا الرشط تكثر االستفادة منه عىل مثل مسالك

 طمئنان.واال
ّدد شأن ختتلف مبانينا مع مباين ذلك الرجايل يف التـ بل هو منه ـ رشط لاويلحق هبذا 

مر الرواة، فيام ثبت لنا أّنه متساهل جدًا يوثق ألدنى أذا كنّا متشّددين يف إف ساهل،توال
ة ريقة يف التوثيق، ففي هذه احلال تصبح القيمة االحتامليّ طواختلفنا معه يف هذه الناسبة، م

كام هو واضح، وهكذا لو كان متّّسعًا للغاية يف التضعيف ألدنى  لتوثيقه ضعيفة جداً 
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، نهجاملّن تضعيفه ستكون قّوته االحتاملّية ضئيلة نسبّيًا عندما نختلف معه يف هذا إف ،سبب
إن شاء وغريه الغضائري ابن وسيأيت ما يتصل هبذه القضّية عند احلديث عن تضعيفات 

 .اهلل تعاىل
القّوة االحتاملّية للتوثيق أو التضعيف فيام لو أحرزنا اختالف  وال يؤثر هذا الرشط يف

املبنى فقط، بل إّن تأثريه يظّل حارضًا ـ ولو بدرجة أضعف ـ فيام لو احتملنا أّن التوثيق أو 
التضعيف يرجعان إىل نكتة قد يدور حوهلا خالف مبنائي، كام ستأيت اإلشارة له يف 

الغضائري، فمثاًل لو ضّعف ابن النجايش وموضوع تضعيفات ابن عقدة وتضعيفات 
تضعيفه له منطلٌق من  أنّ احتامالً عقالئّيًا ـ ال فرضّيًا فقط ـ شخصًا واحتملنا  النجايشُّ 

اعتقاده بكونه مغاليًا يروي الغرائب واملناكري، ففي هذه احلال تغدو قّوة تضعيف النجايش 
 لو مل يكن هذا االحتامل موجودًا. أقّل ممّا

الرجايّل زادت عامل لليعني أّن مبانينا كّلام اقرتبت من املباين الفكرّية والعقدّية وهذا 
القّوة االحتاملّية يف التوثيق والتضعيف من قوله، وكّلام ابتعدت ضعفت القّوة االحتاملية، 
إىل أن تزول عند إحراز مدرك التضعيف أو التوثيق عنده، واختالفنا معه فيه بشكل 

 واضح.
فلو مل تكن للراوي روايات يف العقائد، بل  يتأثر أيضًا بنوعّية مروّيات الراوي،وهذا ما 

غالب رواياته يف األخالق، فإّن خالفنا مع الرجايّل يف العقائديات ال يؤثر عادًة يف القّوة 
االحتاملية لشهادته يف هذا الراوي؛ إذ يصبح من املستبعد أن ينطلق يف تضعيفه من موقٍف 

، أّن مروّياته ال تشتمل عىل األمور العقائدّية حتى يضّعفه عىل أساسهاعقدي؛ لفرض 
 .وهكذا لو ضّعفه رغم كون رواياته منسجمة مع مبانيه الشخصّية
وفقًا ملا سيأيت عند احلديث  لكّن هذا األمر ال خيتّص بالتضعيف كام يتصّور بعضهم،

أيضًا؛ فإذا كانت مباين  الغضائري والنجايش، بل يشمل التوثيقابن عن مثل تضعيفات 
الشيخ الطويس يف قضّية الغلو خمتلفة عاّم أعتقد به، وكنت أراه أقرب إىل فكر الغالة، أو 
متساهاًل مع فكرهم، صار توثيقه ملن ُيتوّقع أن يكون مغاليًا أضعف يف قّوته االحتاملّية 



 

، وهذا ما الغضائري أو النجايشابن من توثيق شخص متفق معي يف التوّجه مثل عندي 
ة لعلامء الرجال أنفسهم، فبقدر ما يستدعي دراسة التوّجهات الفكرّية والعقدّية والسياسيّ 

نلتقي معهم فيها بقدر ما ترتفع القّوة االحتاملّية يف توثيقاهتم وتضعيفاهتم، والعكس 
 صحيح.

ملضّعف رشط القدم أو التقّدم الزماين، بمعنى أن يكون املوّثق أو ا ثاين عرش:الرشط ال
من القدماء، وأّما إذا كان من املتأّخرين، فال يؤخذ هبذا التوثيق أو التضعيف إال من باب 

 التأييد.
وهذا الرشط سوف يأيت بحثه واملوقف منه، مفّصاًل يف التوثيق اخلاّص الثالث اآليت 

 قريبًا بحول اهلل، فنحيله إىل هناك.

 هل يلزم ذكر السبب يف اجلرح والتعديل أو ال؟
وقع خالف يف أّنه لو عّدل املعّدل أو جرح اجلارح، فهل يمكن أن  الرشط الثالث عرش:

 نأخذ بقوله دون أن يبنّي لنا عّلة التعديل أو عّلة اجلرح، أو ال؟
وهذه املسألة تتصل بالرشط احلادي عرش املتقّدم اتصاالً وثيقًا، كام أّّنا ليست من 

يف علوم املصطلح يتناوهلا الفقهاء يف كتاب  مباحث علم الرجال فقط، بل هي كام تبحث
القضاء وأمثاله عند حديثهم عن عمل القايض وعن الشهادات وما شابه ذلك، ونحن 

 سنشري إىل أهّم األقوال ونعّلق بتعليقات موجزة نراها كافية هنا، والتفصيل يف حمّله.
ئية التارخيّية عند ويبدو يل يف ُن  قوّي أّن سبب نشوء هذا البحث هو التجربة القضا

ولعّله هلذا انترش هذا البحث يف كلامت غري اإلمامّية  املسلمني يف القرون اَلجرّية األوىل،
قدياًم أكثر من اإلمامّية، لتوّليهم مناصب القضاء، ثم انتقل من علم الفقه إىل علوم احلديث 

ًا يف نشوء هذا اجلدل يف والرجال، إن مل نقل بأّن التجربة الرجالّية كانت مؤثرة بنفسها أيض
هذه القضّية؛ الختالف مذاهب اجلارحني واملعّدلني وانتامءاهتم املذهبّية والعقدّية والفقهيّة 
ملدارس خمتلفة، األمر الذي جعل تقويم األشخاص عرضًة لقدٍر عاٍل من النسبّية، وهو ما 
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موا يف كلامت الرجالّيني ن من اإلمامّية جتاه من اهتُّ ياملتأّخرعند بات يشري إىل ما يشبهه 
 ـ بالغلوّ وابن الوليد والصدوق ومدرسة قم الغضائري والنجايش ابن القدامى ـ خاّصة 

 ملواقف من هذا النوع. فيهم وطعن
وذلك أّن األخذ بشهادة الشاهد بمجّرد أن يشهد بعناوين مثل العدالة والفسق، سّبب 

ع االنقسام بني املسلمني يف مفردات هذه يف التجربة ـ عىل ما نظّن ـ التباسًا نتيجة وقو
العناوين والعنارص ذات التأثري فيها، فُاريد وضع معايري وضوابط تستطيع االنسجام مع 

 االختالف الفكرّي واالجتهادّي القائم.
 وعىل أّية حال، فقد انقسم الرأي هنا إىل عّدة اجتاهات أمّهها:

ملطلق، وهو الذي يرى عدم لزوم بيان وهو قبول اجلرح والتعديل ا االجتاه األّول:
عن ابن حنبل وأيب  السبب أو تقديم تفسري يف حجّية التعديل واجلرح معًا، وهو املحكّي 

وربام يظهر أّنه سرية علامء اإلمامّية يف علم الرجال، حيث ال يسألون عن ، حنيفة
عنى ذلك أّنه لو قال وم. ليه غري واحدأشار إكام إال يف موارد خاّصة حمدودة، السبب، 

 الرجايل: فالن ثقة أو فالن عدل أو فالن فاسق أو فالن كذاب، كفى ذلك يف األخذ بقوله.
ه فاسق أو أن نّ أوهو أن يشهد ، يقبل اجلرح املطلق :قال أبو حنيفة.. »يقول ابن قدامة: 

ترصيح ال نّ وأل، فكذلك اجلرح ،سمع مطلقاً التعديل يُ  ألنّ  ؛وعن أمحد مثله ،ليس بعدل
 وهو أن يشهد عليه ،يف بعض احلاالت ويوجب عليه احلدّ  ،بالسبب جيعل اجلارح فاسقاً 

 .«ح هبا املجروحفيفيض اجلرح إىل جرح اجلارح وتبطيل شهادته وال يتجرّ  ،بالزنا
هو إبطال أدّلة سائر األقوال من جهة، واالستناد ـ من جهة ثانية  واملستند يف هذا القول

دّلة حجية إخبار الثقة أو البّينة والشهادة، وعدم وجود تفصيل فيها يف هذا ـ إىل إطالق أ
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 .املضامر
 لكن ـ برصف النظر عن إبطال أدّلة سائر االجتاهات ـ ال يمكن التمّسك هنا بأيّ 

بل العكس هو الصحيح؛ فام مل نحرز أّن الشاهد قد شهد بام نعتقده نحن تعديالً  إطالق،
ب آثار اجلرح والتعديل عىل كالمه ال معنى له، فالبّد من إثبات كون أو جرحًا، فإّن ترتي

زيد فاسقًا ببّينة، فإذا مل نتأّكد من أّن فسقه قد حصل وفقًا لفهمنا للفسق الذي هو مدار 
 ترتيب اآلثار عندنا، فكيف نبني عىل الشهادة يف هذه احلال؟!

ف إىل العدالة والفسق وهذا ال ُيتاج إىل بيان يف النصوص؛ ألّن النصوص تنرص
الواقعّيني، نعم غايته ال يوجد سؤال يف هذه القضّية يف ألسنة الروايات، ولعّله لعدم 
االبتالء هبا يف العرص النبوي، وعدم وجود هذا االختالف الشاسع يف معنى العدالة 

 والفسق يف عرص األئّمة بني أتباعهم.
ايف، واختاره الشوكاين، وغالبًا ما ال ُيعرف ما نسب إىل ابن اجلنيد االسك االجتاه الثاين:

له، من أّنه البّد يف التعديل واجلرح معًا من بيان السبب، فيقول مثاًل: فالن عادل؛ ألّنني ئقا
عارشته كذا وكذا ووجدت هذا حاله، وأّنه يفعل كذا ويرتك كذا، أو يقول: فالن فاسق؛ 

 .لواجب الفالين، وهكذاألّنني رأيته يرتكب الكبرية الفالنية أو يرتك ا
هو أّن مفهوم العدالة والفسق وغريمها خمتلف فيه؛ فقد تكون  واملستند العمدة َلؤالء

معصيٌة ما هي ذنب عند اجلارح، لكنّها ليست كذلك عندك أو يف الواقع بنظرك، 
فاالختالف املفهومي واملصداقي يف الكثري من األشياء املؤثرة يف تكّون مفاهيم مثل 

دالة والفسق والوثاقة والضبط وغريها يلزمنا بفرض التفسري عىل املعّدل واجلارح، الع
حتى ال توجب شهادته الوقوع يف االلتباس، بل حتى نحرز حتّقق املثبت للفسق أو العدالة 
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 بنظرنا.
التفصيل بني اجلرح والتعديل، برضورة بيان السبب والتفسري يف اجلرح  االجتاه الثالث:

 ، فيكتفى فيه باإلطالق.دون التعديل
، ويظهر اختياره من الشيخ الطويس، ناسبًا له ـ هو وقد ُنسب هذا القول إىل املشهور

 .. كام اختاره املريدامادوغريه ـ إىل الشافعي
وينطلق هذا القول من أّن هناك اختالفات يف موجبات الفسق ويف عدد الكبائر، وكثريًا 

يف السبب انكشف أّنه ليس بجرح، وكام ينقل اخلطيب البغدادي ما ُجرح شخٌص فلاّم نظر 
وغريه من أّّنم سألوا عن شخص فجرحه، فلام سألوه عن السبب قال: رأيته يركض عىل 

 .برذون!
، عىل هذا التفصيل هنا، بأّن االلتباس يف تعريف الفسق وأشكل الشهيد الثاين وغريه

عريف العدالة ومفرداهتا، فكيف جاز لنا التفصيل يف ومفرداته ينعكس التباسًا أيضًا يف ت
 هذه القضّية؟!

ويبدو يل أّن هذا القائل لعّله ينطلق من أصالة العدالة أو من كفاية حسن الظاهر يف 
 التعديل لو متّت بعض مصاديقه هنا، وإال فالتفصيل ال معنى له.

يرى رضورة بيان التفسري ما هو عىل عكس االجتاه الثالث، وذلك أّنه  االجتاه الرابع:
، وظاهر كالمه أّن سامع والسبب يف التعديل دون اجلرح، وقد ُنسب إىل العالمة احليّل 
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 .التعديل مطلقًا دون اجلرح هو األحوط؛ ألّنه أحفظ للحقوق
وبّرر ذلك بأّن مطلق اجلرح يسقط الثقة بخالف مطلق التوثيق فال يفيدها، لتسارع بناء 

 .اهرالناس عىل الظ
وما يورد به عىل هذا االجتاه هو عني ما ُاورد به عىل سابقه، بل لعّله هنا أوضح. لكن 
عنرص الوثوق الذي أقحمه بعض املستدّلني هنا مهّم، وهو يغاير عنرص حجية البيّنة حجّيًة 

ا التفصيل تعّبدية، فإذا قلنا بأّن إخبار الثقة نأخذ به تعّبدًا، وكذلك شهادة البّينة، مل يكن هلذ
معنى هنا كام تقّدم، أّما لو قلنا بأّن إخبار الثقة وشهادة البّينة مرشوطان بحصول الوثوق 
منهام أو الظّن القوّي بمفادمها، ففي هذه احلال يكون املعيار هو حالة الظّن القائمة يف 
لنا النفس بعد سامع الشهادة، فإذا شهد له بالعدالة فمن الصعب حتصيل الوثوق إذا احتم

احتامالً حقيقّيًا أّن الشاهد انطلق من جمّرد االنطباع العام والتسامح أو كان متساهاًل يف 
مذهبه يف املحّرمات بحيث يراها جائزة، أو من أصالة العدالة، أو من حسن الظاهر مع 
عدم قبولنا بنظرّيتي أصالة العدالة وحسن الظاهر، بينام جرح اجلارح من دون تفسري 

ل تطابقه مع رأينا يف املفهوم واملصداق، مما قد يؤثر يف بعض األحيان عىل يطرح احتام
درجة وثوقنا، فمعيارّية الوثوق هنا قد تساعد عىل هذا التفصيل، بخالف تعّبدية احلجّية 

 يف بايبي اخلرب والشهادة، فتأّمل جيدًا.
وبوجود اختالفات يف التفصيل بني كون اجلارح واملعّدل عاملًا باملعايري  االجتاه اخلامس:

أسباب اجلرح ومعاين العدالة وغري ذلك، ومن ثّم فهو يعرف مبانينا يف املوضوع، ففي 
هذه احلال يكتفى منه باإلطالق يف اجلرح والتعديل معًا، بخالف غريها، فالبّد من 

 التفسري؛ لألسباب املتقّدمة التي طالبت بالتفسري وبيان السبب.
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، ولعّله يمكن دجمه مع القولني األّولني، ألّنه ُياول أن اً وهذا القول وجد له أنصار
 يوّفق بينهام أو فلنقل هو يشء من التفصيل يف القول الثاين.

مي ووبالتحليل نجد أّن هذا االجتاه يريد أن ينطلق من تذليل عقبة االختالف املفه
ام حصلنا عىل واملصداقي بني اجلارح وبيننا، وبني الشاهد والقايض واملحكمة، فكلّ 

حاالت يرتفع فيها احتامل التطابق بني الشاهد وبني املحكمة تصبح الشهادة نافذة، وكّلام 
زاد احتامل عدم التطابق أصبح األمر مشكاًل، فكأّن معرفة الشاهد باختالف النظرّيات 

ل أّنه وفهمه هلا، ثم إطالقه التعديل أو اجلرح، معناه أّنه ملتفٌت إىل املوضوع، إذا مل نحتم
يرى ـ اجتهادًا أو تقليدًا ـ أّنه غري معنّي بموقف املحكمة، بل هو معنيٌّ بقناعته الذاتّية. 
وهذا يعني أّنه لو علمنا مسبقًا بتطابق مفهومه ومفهومنا للعدالة والفسق، أمكن األخذ 

ي نقّلده بقوله، كام لو كنّا معًا نقّلد مرجعًا واحدًا، أو تطابق اجتهاده مع ذلك املرجع الذ
 نحن، إىل غري ذلك من الصور واحلاالت التطبيقّية.

التفصيل بني كون االختالف يف مفهوم العدالة والفسق أو احتمل  االجتاه السادس:
 ذلك، وبني كون االختالف يف غري املفهوم، ففي األّول يلزم بيان السبب دون الثاين.

 ونكتفي هبذا القدر.
 ،ع طريقتهم يف الرواةأصحابنا، فالذي يظهر من تتبّ ا وأمّ »يقول السيد حسن الصدر: 

ة يف هذا الشأن، التامّ  لون إال عىل أرباب البصائرم ال يعوّ أّّن  طالق، غريخذ باإلإنام هو األ
فيستنهضون السبب وجيعلونه  ه إال أن يذكر السبب،ؤخط ف مقامه، أو كثردون من ضعُ 

حكام ا نقول: ليس الكالم يف األألنّ  التقليد. ه يكون حينئذ منال يقال: إنّ  وجيتهدون. راوياً 
إذ احلكم الرشعي هنا هو  ؛موضوع احلكم ر عىل املجتهد التقليد فيها، وإنام هو يفظكام ُي
وال  ،سواء فالناس يف االجتهاد فيه رشعاً  ف العدالةا تعرّ خذ بخرب الواحد العدل، وأمّ األ
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خذ بإطالقه من ذي خبار، فاألقوى األاإل بالعلامء، وأقىص ما يشرتط الوثاقة ملكان خيتّص 
 .«البصرية مع عدم العلم باملخالفة
إّن جوهر املوضوع قائم عىل ردم اهلّوة بني شهادة الشاهد  والتحقيق يف املسألة أن يقال:

وبني احلاكم الذي يريد االعتامد عىل هذه الشهادة، فكّلام أحرزنا التطابق بني مفادمها 
 املشكلة، وكّلام مل نحرز هذا التطابق ظّلت املشكلة عىل حاهلا.وقناعاهتام ارتفعت 

وليس هناك يف القضية مقاربة نصّية بحتة؛ ألّن املسألة تكاد ال تكون مطروحة يف 
النصوص الدينّية، وإّنام هي ـ عىل ما يبدو ـ وليدة االنقسامات بني املسلمني فيام بعد 

م للعدالة والفسق والوثاقة واملرّوة وغري واختالف معايريهم يف تقويم األشخاص وفهمه
ذلك، وبالتايل فنحن أمام إشكالّية يلزمنا فيها وضع حّل توفيقي، وأجد أّن كّل اآلراء 

 السابقة شاركت بالفعل يف وضع حّل توفيقي هنا.
 وما يرتّجح أن يكون حاًل هو اآليت:

، واقتنعنا به، رتبنا األثر إذا بنّي الشاهد أو الرجايل السبب وقّدم تفسريه للموضوع ـ 1
عليه بال إشكال، وإذا مل نقتنع به؛ الختالف مفهومي أو غريه بيننا وبينه، فال موجب 

 لرتتيب األثر عىل ما يعتقده هو عنوانًا، بل املهم هو ما نعتقده نحن، وهذا واضح.
اخلارج أن ال يبنّي الشاهد أو الرجايل السبب وال يقّدم تفسريه، لكنّنا نجزم من  ـ 2

بوحدة املعايري بيننا وبينه، أو لدينا اطمئنان بذلك، بحيث يكون احتامل اختالف املعايري 
ضئياًل للغاية، ففي هذه احلال ال شّك يف ترتيب األثر؛ للعلم العقالئي بأّن ما شهد به 

 متحٌد يف املفهوم واملعايري مع ما نريد ونقتنع، وهذا كثري الوقوع جدًا.
خر، لو كنّا نجزم أو ُيصل لنا اطمئنان عقالئي باختالف املعايري بيننا وعىل املقلب اآل

وبينه، كام لو خربنا إخباراته ورأينا لديه معايري خاّصة يف تقويم األشخاص ال نقتنع نحن 
بان يف  هبا، كأن يكون متساهاًل جدًا يف التعديل بمرّبرات غري مقنعة لنا، كام ُينقل عن ابن حم
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ض أهل السنّة، ففي هذه احلال يصعب األخذ بتقويامته والبناء عليها؛ ألّن توثيقاته عند بع
حجية شهادة الشاهد وخرب الثقة مأخوذ فيهام حصول الظّن من خربمها عىل األقّل، كام 
دي الظّن بدرجته التي  حّققناه يف مباحث دائرة حجّية احلديث، ويف هذه احلال إذا ُفقم

تعد للبّينات وال ألخبار الثقات حّجة؛ فإّّنا مأخوذة طريقًا  يعتمدها العقالء يف األخبار مل
 إلحراز الواقع.

أن يكون هناك تباٍن عام أو خاص عىل التعّرض الختالف املباين لو شهد الشاهد،  ـ 3
ففي هذه احلال مقتىض أمانته والثقة به أّنه يبنّي لو كان يف األمر يشء من هذا القبيل، فإن 

األوىل، وإال أخذنا بشهادته وإخباره. وهذا مرشوط باّطالعه عىل املباين بنّي رجعنا للحالة 
وخربوّيته فيها، كام أملح إىل مثله السيد حسن الصدر، وعىل كون هذه املباين موجودة يف 

 عرصه، وليس بعضها حادثًا بعد ذلك.
أن ال يكون يشء من ذلك كّله، وحصل لنا شّك حقيقي يف كون شهادته يمكن أن  ـ 4

ُتتلف عام نريده أن يثبت هبا، ففي هذه احلال؛ يصعب التمّسك بإطالق أدّلة حجّية اخلرب 
أو البّينة؛ إلثبات حجّية خربه؛ فهذا أشبه يشء بشخص شهد لكّن عبارته مل تكن واضحة، 
وباتت حتتمل احتاملني، ففي هذه احلال نأخذ فقط بالقدر املتيقن والقاسم املشرتك بني 

 كان موجودًا ال غري.االحتاملني لو 
هذا كّله عىل تقدير البناء يف حجّية اخلرب أو البّينة عىل الظّن، أّما لو بنينا عىل الوثوق، 
فاألمر أوضح، بل عليه إذا احتملنا أّن اجلرح مطابٌق يف مفاده ملا هو الصحيح عندنا 

و الظّن اآليت من مفهومًا وتطبيقًا، ففي هذه احلال قد يؤثر هذا األمر عىل مستوى الوثوق أ
شهادة التعديل املقابلة عىل فرض وجودها، أو يؤثر عىل مدى إمكان إجراء استصحاب 
عدالته لو قلنا بدور مثل هذه العناوين يف االستصحاب، حتى لو مل يكن هذا اجلرح يف 

 نفسه حّجًة، والعكس صحيح.
الرجالّيني  وينتج عن هذا كّله ـ عىل مستوى علم الرجال ـ رضورة بالغة لدراسة

ونظرّياهتم وأفكارهم ومعايريهم ومناهجهم، بغية التعّرف أكثر فأكثر عىل مديات تطابق 



 

 .رؤيتنا معهم يف املفاهيم واملعايري وعدم ذلك
بل البّد ومن ثّم فليس هناك َشء اسمه رجايلٌّ قديم شهد بأمر  ما، فيجب األخذ به، 

كالعدالة والفسق والوثاقة واجلهالة والغلو  من دراسة مفهومه للعنوان الذي ذكره يف كتابه
وغري ذلك، وهذا ما يفعله الكثري من املحّققني والباحثني املتأّخرين يف دراستهم ألدبيات 

 ومعايري ومناهج القدماء واحلمد هلل.
ـ وفقًا ملسلك حجية الظّن االطمئناين يف علم الرجال فام ثبت عندنا من الرشوط  ،وعليه

 :هوـ 
 ط األّول بدرجة قوّية )الوثاقة واألمانة(.الرش أ ـ

الرشط الثالث )التعّدد(، لكن بمعنى غلبة تأثريه يف حتصيل االطمئنان بحال  ب ـ
 الراوي.
 الرشط اخلامس )األهلّية(، يف خصوص العقل والوعي واإلدراك، دون البلوغ. ج ـ
 الرشط التاسع )املعرفة واخلربوّية واالطالع(. د ـ
 عارش )وصول موقفه لنا بطريق معترب(.الرشط ال هـ ـ
 الرشط احلادي عرش )عدم اختالفنا معه يف أسس التوثيق والتضعيف(. و ـ
 الرشط الثالث عرش عىل تفصيل )بيان السبب وذكر التفسري(. ز ـ

ُيشار إىل أّنه لو وّثق الرجايل شخصًا فال يكفي، وفاقًا لكثريين، بل البّد من الفحص 
عارض، لكثرة املعارضات يف الرتاث الرجايل عمومًا، ومعه إّما يّدعى والنظر يف وجود امل

عدم حصول وثوق نوعي هنا أو حتى ُّن، ومها مالك اِلجّية عىل أغلب أو كّل املباين، أو 
 يقال بأّن السرية ال حُيرز قيامها عىل األخذ بالتوثيق أو التضعيف دون مراجعة شاملة.

مثل ال بأس باحلديث عن بعض تطبيقاهتا املهّمة،  وبمناسبة البحث عن هذه الرشوط،
 :و.. وابن عقدة والشيخ املفيدأهل السنّة تقويامت 

 حجّية تقوميات املخالفني يف املذهب ومعطياتهمـ  2ـ  2
ال نفّصل أكثر يف هذا املوضوع، حيث تكّلمنا عنه قبل قليل عند احلديث عن الرشط 
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وهو الوثاقة، كام تكّلمنا عنه عند احلديث عن األّول من رشوط العمل بقول الرجايل، 
 املذهبّية ورشط عدم اختالف املبنىالرشط السابع والرشط احلادي عرش، ومها رشط 

هذا مضافًا لدراستنا املطّولة ـ واملهّمة هنا ـ حول مرجعّية احلديث  .، فلرياجعواألساس
ائرة حجّية احلديث، كام غري املذهبي، والتي درسناها بالتفصيل يف كتابنا املخّصص لد

 أرشنا لذلك من قبل.
وقد توّصلنا إىل أّن دليل احلجّية ال يمّيز بني العامل الرجايل من هذا املذهب أو ذاك، نعم 
 مقتىض ما تقّدم هو التفصيل بني حاالت اختالف املباين من جهة وحاالت حصول الوثاقة

ملذاهب األخرى عند أبناء هذا ؛ فقد ال يتأكد من وثاقة بعض رجالّيي امن جهة ثانية
املذهب أو ذاك؛ خلصوصّية أو لوجود معارض، وما هيّمنا هنا هو املقتىض األّويل لدليل 
احلجّية، وهو يثبت مبدأ حجيّة قول الرجايل من غري املذهب اخلاّص بنحو القضّية املهملة، 

سنّي بالنسبة إىل الشيعي، أي قول الرجايّل الشيعي مثاًل بالنسبة إىل السنّي، وقول الرجايل ال
 يف اجلملة، وهكذا.

رجالّيي املذاهب األخرى مثاًل، أّي من تصديق بوثاقة أبدًا أّي نعم، من ال ُيصل له 
فهذا شأنه، لكن ليس من حّقه دعوى عدم جواز العمل بتوثيقاهتم عند من حصل له 

وليس تقعيدّيًا  ،غروّياً ًا ص؛ ألّن اخلالف سيكون تطبيقيّ التصديق بوثاقة بعضهم عىل األقّل 
 فالحظ جيدًا. ،كربوّياً 

هذا كّله، فضاًل عن أّن عدم تصديقهم يف التوثيق والتضعيف خلصوصّيٍة ما أو 
الختالف املباين أو غري ذلك، ال ُيفرتض أن يّسي إىل سائر املعلومات التي يقّدمها 

ضعف مرّبراته جدًا لالرتاث الرجايل لسائر املذاهب يف غري جمال التوثيق والتضعيف، 
ناهم وألقاهبم وكُ وأنساهبم كبيان أسامء الرواة وأسامء آبائهم هناك كام هو واضح، 

ونوعية  ، وانتامءاهتم القبلّية والعشائرّية والقومّية واجلغرافّية،وأمكنة عيشهم ،ونسبتهم
م وفاهتم، وحتديد مؤّلفاهتوالدهتم ووتاريخ ومهنهم، وحتديد طبقتهم وعرصهم، عملهم 
 ،وغري ذلك من األمور التي يقّل فيها جدًا جمال التشكيك عىل مستوى الوثاقة ،فاهتمومصنّ 



 

 النظرّيات الرجالّية العاّمة.ثري الناتج عن اختالف أوكذلك جمال الت
بة الناضجة، وندعو مرارًا ـ وهلذا دعونا سابقًا  ملوسوعة ـ خدمًة للعلم واملعرفة املستوعم

لتقّدم  ،عند مجيع املسلمني بمخنلف طوائفهم ةاألحاديث املوجودتستوعب كاّفة  ،حديثية
لينظروا فيها بوصفها تراث املسلمني احلديثي برّمته،  ؛باحثني من مجيع املذاهباليدي أبني 

 ولُيشبعوها ـ كلٌّ وفقًا لنظرّياته وقناعاته ـ نقدًا وتأييدًا ومتحيصًا وتقليبًا.
جتمع خمتلف الرواة عند  ،جالّية ضخمةموسوعة ر سسيأتدعونا وندعو لوكذلك 

ارات تيمع بيان املواقف واملعلومات حوهلم من خمتلف ال ،سلمنيخمتلف مذاهب امل
، ليختار العامل الرجايّل املعارص ما يراه توثيقًا وتضعيفًا وغري ذلك ،واملذاهب اإلسالمّية

 .مهرًا أمااحلّق وسط هذا احلشد اهلائل من املعلومات الذي بات متوفّ 
ذة العالمة مأحد تالالدكتور السيد عِل سّجادي زاده ـ نقل هنا نّص كالم أن أوال بأس 

 رتاث الرجايلّ الستاذه يف التعامل مع أيف منهج ـ املفّّس الشيخ حمّمد هادي معرفت 
لقد »ستاذه الشيخ معرفت ما نّصه: أحيث يقول التلميذ عن  ،للمختلفني معه يف املذهب

راجع كتب الفريقني، وكان ينصح تالميذه ة يُ يتعل ق باملباحث الرجاليّ  كان سامحته يف ما
بسلوك هذا املنهج، قائاًل: قد جتدون يف مصادر أهل السنّة أحيانًا ـ بشأن بعض رجال 

وعىل أّي  ة عىل ذكرها.الشيعة ـ الكثري من املسائل واملطالب التي مل تْأتم املصادر الشيعيّ 
كان كثري الرجوع إىل مصادر الفريقني من الشيعة وأهل  األستاذ معرفت& حال فإنّ 
ة مورد وهكذا كان ُيصل عىل الكثري من الشواهد والقرائن بشأن الشخصيّ ، السنّة

ف الباحثني والطالب، والقارئ لرتاثه  البحث، ويضع النتائج التي ُيصل عليها يف ترصُّ
امحته ندرك أنه قل ام يوجد مصدر ومن خالل النظر يف املصادر التي يستند إليها س، وأفكاره

ْيه  .«من املصادر الرجالية والتفسريية لدى الفريقني قد خفي عن ناظري
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 قدة الزيديوقفة مع تقوميات ابن ُعـ  3ـ  2
مع توثيقات وتضعيفات ابن عقدة الزيدي أيضًا ال بأس هنا أن نتوّقف قلياًل 

 :م فيها من نواٍح هـ( العامل الرجايل الكبري، فإّنه وقع الكال333)
إذا ُتّطينا أّن ابن عقدة من املذهب الزيدي اجلارودي، وأّن التوثيق  الناحية األوىل:

والتضعيف يمكن أن يؤخذ ممّن هو غري إمامي، وفقًا ملن يعتقد هبذا املذهب مثاًل، وقبلنا 
 ..برصف النظر عن طعون غري واحد من أهل السنّة بهوثاقة ابن عقدة نفسه، 

وذلك أّن بعض  كل االعتامد عىل خصوص تضعيفات ابن عقدة اعتامدًا مطلقًا،لكن يش
من ضّعفهم ابن عقدة أو ُيتمل عود التضعيف له فيهم، مثل حمّمد بن سنان، وفقًا لنّص 

، قد يكون ناشئًا عن أّنه مل يتجّل البن عقدة مقام اإلمامة بشكل واضح؛ الشيخ النجايش
بن سنان غري صادق، فضّعفه، وعليه فالبّد من التوّقف يف  فلهذا تصّور أّن مثل حمّمد

تضعيفات ابن عقدة خاّصة، السيام تلك التي تّتصل بشخصّيات ُُيتمل فيها مثل هذا 
 األمر.

يف كّل من ـ كام تقّدم ـ بل جيري  وهذا الكالم يفرتض منطقّيًا أن ال خيتّص بابن ُعقدة؛
توّقع أن يرجع تضعيفه له إىل خصوصّيات ثم ضّعفي شخصًا يُ  ،هو خمتلف يف املذهب

ابن . ومن ثّم فيشمل األمر النجايش وةتتصل باالختالف املبنائي يف قضايا العقيد
ع أن تكون سببًا يف تضعيفهم يضًا لو وقع اختالف بيننا وبينهم يف أمور يتوقّ أالغضائري 

عند الكالم  املوضوع يت احلديث عن هذاأألشخاص قد ال نراهم نحن ضعافًا. وسوف ي
 .، يف الفصل األخري من هذا الكتابإن شاء اهلل تعاىل الغضائريابن و ايشعن كتاب النج

د بن قاش يف تضعيفات ابن عقدة ملثل حممّ نوقد أورد بعض املعارصين عىل هذا ال
دوا مرارًا وتكرارًا عىل عظم وثاقة وأمانة ودّقة ابنا أكّ حألّن أص عبأ به؛سنان، بأّنه ال يُ 

ديث والرجال، طعن عليه يف احلفظ وال العلم باحلال يُ  وأّنه ممّنة وحفظ ابن عقدة لالوج
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ويف مثل هذه احلال ال يتصّور من مثل ابن عقدة أن يطعن يف راٍو ملجّرد االختالف معه يف 
بل إّن من يتصّدى جلرح الرواة من مذاهب  العقيدة أو ملجّرد روايته ما خيالف عقيدته.

ملذهبه، إذا مل يكن عىل درجة عالية من احلياد واملوضوعّية، فإّنه ال يمكن أن خمتلفة وخمالفة 
يوصف بالعظمة واجلاللة والوثاقة واألمانة يف كلامت أصحاب املذاهب املخالفة له، كام 
هي احلال يف كلامت علامء اإلمامّية يف حّقه، فال وجه للنقاش يف حجّية تضعيفات ابن 

 .عقدة الزيدي
 فيه جانبان:كالم وهذا ال

وهو أّنه ال ُيعقل من شخٍص ُوصف باألمانة والوثاقة واخلربة أن  أ ـ جانب ضعيف،
يضّعف نتيجة االختالف املذهبي؛ فإّن هذا الكالم إذا ُقصد منه أصل التضعيف ملجّرد 
كون الراوي منتميًا ملذهب آخر فهو صحيح، أّما لو قصد ـ كام هو ظاهر عبارة صاحبه ـ 

عقدة قد نظر يف روايات هذا الراوي فرآها ُتليطًا ونكارًة وجتديفًا وهرطقًة وفقًا  أّن ابن
لقناعاته؛ فهذا ال ينايف كّل هذه الصفات التي قيلت يف حّقه؛ إذ عاّمة علامء الرجال ال خيلو 

، بل واحد منهم من مثل هذا التطبيق هلذه اآللية يف النقد الرجايل للرواة كام صار واضحاً 
 .أّنه مما يقبله املستشكل نفسه هناأظّن 

وهي مدح بمالحظة النقطة األخرية التي جاءت فيه، وهو ما وقع ، مقبولب ـ جانب 
املختلفني معه يف املذهب مدحًا عظياًم، فإّّنم لو رأوه يضّعف من يروّنم ثقاتًا ملجّرد أّن 

ثل ذلك، بل لطعنوا مروياهتم توافق مذهبهم وُتالف مذهبه، ملا تسنّى هلم أن يمدحوه بم
أو عىل األقّل مل يمدحوه عليه بأّنه يضّعف من خيتلفون معه يف رواية ما هو خمالف لعقيدته، 

مع إضافة اعتامد علامء اإلمامّية عىل كلامته يف الكثري من املوارد عند بمثل هذا املديح. هذا، 
 النجايش والطويس واحليل وغريهم.

ـ ذكرًا  ـ كام ذكر صاحب الكالم أعاله لكن مع ذلك يندر أو ينعدم أن نجد
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لتضعيفات ابن عقدة ألحٍد من اإلمامّية يف كلامت اإلماميّة، وهذا يعني أّنه من املمكن أّّنم 
مل يعتمدوا عىل تضعيفاته يف حّق اإلمامّية نتيجة أّن مستنداته يف التضعيف مل يتوافقوا معه 

لّية الوفرية التي شعروا بأّنه ال خالف مبنائّيًا فيها، فيام أخذوا منه سائر املعلومات الرجا
بينهم وبينه فيها، وهذا ال ينايف مقامه وجاللته وحفظه وأمانته وسائر ما ذكروه له من 
أوصاف رغم اختالفهم املذهبي معه؛ ألّن اخلالف مبنائي يف بعض الرواة من اإلمامّية، 

والتضعيفات نتيجة اختالف بعض متامًا كام خيتلف الطويس مع النجايش يف التوثيقات 
 األصول واملناهج الرجالّية بينهام.

مارسه ابن عقدة  د من أّن كّل تضعيٍف أكّ لكن برصف النظر عن ذلك، ال يمكن الت
ىل دليل، من هنا ال نقول بسقوط إائي بيننا وبينه، فهذا ُيتاج نلراٍو كان ناجتًا عن خالف مب
ام زاد ّنه كلّ أمعه يف بعض املباين العقدّية، بل نقول ب ّننا نختلفأ دتضعيفات ابن عقدة ملجرّ 
ضعفت القّوة  ،تضعيفه عبارة عن خصوصّية نختلف معه فيها أاحتامل أن يكون منش

االحتاملّية يف تضعيفه، متامًا كتوثيقه الذي ُيوي هذه اخلصوصّية كذلك، والعكس 
تى نطلق القول بعدم . ومن ثّم فال خيتلف ابن عقدة عن غريه يف هذا األمر حصحيح

 األخذ بتضعيفاته.
هذا كّله عىل مثل مسلكنا يف حجّية االطمئنان، أّما عىل مثل مسلك القائلني بحجّية خرب 

فيلزمهم األخذ بتضعيفات ابن عقدة؛ ألّنه بعد فرض وثاقته يكون  الثقة يف باب الرجال،
بن سنان، فيكون إخباره  قد نقل هذه التوثيقات عّمن هو ثقة، وصوالً إىل املعارص ملحمد

 عن الضعف حسّيًا، ليس فيه ُبعٌد حديس، فيؤخذ به حتى يثبت املعارض.
إّن توثيقات ابن عقدة وتضعيفاته كسائر معلوماته التي وّفرها لنا، حتظى  والنتيجة:

 ،بقيمة احتاملّية جيدة يف علم الرجال، وُتضع ملعايري القّوة االحتاملّية والضعف االحتاميل
 ها من شهادات علامء الرجال داخل املذهب اخلاّص أو خارجه.كغري

لينا بطريق ، مل تصل إبه يف الرجالتُ يف أّن كتاب ابن عقدة يف الرجال أو كُ  الناحية الثانية:
ًة هو الشيخ الطويس والشيخ النجايش والعالمة دقل عن ابن عقدة عا؛ ألّن الذي نمعترب



 

ريق حقيقي مؤّكد البن عقدة خيالف ط ليس له يّل ّن العالمة احلأ، ومن الواضح احليّل 
 ،ريق إجازاتطوليس  اً ريقًا حقيقيّ طويس ويتاميز عنه، بل لو سّلمنا أّن له ططريق الشيخ ال

 .عرب الشيخ الطويس يمرّ أّنه فغايته 
ريقًا ، ال نجده طوإذا رجعنا إىل طريق الشيخ الطويس يف الفهرست والرجال واملشيخة

مل  ، وهو رجٌل هـ(409) ه أمحد بن حمّمد بن موسى بن الصلت األهوازيصحيحًا، فإّن في
سامل صحيح  ا بشكلٍ علم وصوهلُ تثبت وثاقته، ومن ثّم فالكتب الرجالّية البن عقدة ال يُ 

يف كتب علامء  ابن عقدة نقل عنفضاًل عن العالمة احليّل، فكّل ما يُ  ،للشيخ الطويس
ة إن كان الذي يبدو هو أّن الطويس كان عىل ثقة تامّ و .ليهإغري ثابت النسبة  ،اإلمامّية

وهذا غايته تصحيح ما ينقله الطويس عن ابن  ،بسالمة الكتب التي وصلته من ابن عقدة
 .دون ما ينقله العالمة احليل ،عقدة

نعم، لو اختار الطويس ما اختاره ابن عقدة، بحسب ما وصله، فإّن العربة باختيار 
 نا فيام يكون بلسان النقل عن ابن عقدة من قبلهم.الطويس، إّنام كالم

 والبّد هنا من بعض التعليقات:
 :من مشايخ الشيخنيهـ( 409ـ  324)إّن ابن الصلت األهوازي  التعليق األّول:

وقد قلنا . ة مشايخ النجايش أو الطويسقالطويس والنجايش، ووثاقته مبنّية عىل وثا
ّن مشايخ ألكن قد ثبت  ،ملشايخ الطويس وال النجايش ّنه مل يثبت توثيق عامأسابقًا ب

 الع النجايشوفقًا الطّ  ،همني بالضعفومل يكونوا متّ  ،النجايش مل يثبت ضعفهم عنده
هـ(، قد قال فيه بأّنه صدوق صالح وأّنه 463، كام أّن تلميذه اخلطيب البغدادي )نفسه
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الربقاين أّنه قال فيه ويف ابن  ، نعم نقل البغدادي يف موضع آخر عن أيب بكركتب عنه
 .املجرب بأّّنام ضعيفان

أخربنا بجميع »فإذا أضفنا هذه املعلومات إىل قول الطويس ـ وهو يذكر طريقه إليه ـ: 
 سأيب العبا رواياته وكتبه أبو احلسن أمحد بن حممد بن موسى األهوازي، وكان معه خطّ 

، مما يشري إىل «..أمحد بن حممد بن سعيد سبإجازته ورشح رواياته وكتبه، عن أيب العبا
جانب  إىل قناعة الطويس ووضوح أمر كون املخطوطات بخّط أيب العباس بن عقدة،

ساس كتاب الرجال كام أعله يث جاعتامد الطويس عىل كتاب ابن عقدة اعتامدًا شديدًا بح
فهذا واحدة، وهو هنا ُيكي عن خّط أيب العباس، الذي بينه وبينه واسطة هو معروف، 

قّل وضوح نسبة هذه الكتب إىل ابن عقدة نفسه، ومن ازي أو عىل األويعني إّما وثاقة األه
 ىل الطويس من ابن عقدة.تشكيك يف نسبة الكتب التي وصلت إثّم ال موجب لل

روى عنه »ويتأّكد ذلك بأّن الطويس نفسه يف الرجال قال يف ترمجة ابن عقدة: 
ومن أمحد بن حممد املعروف بابن  ،ريه، وسمعنا من ابن املهديمن شيوخنا وغ التلعكربّي 

 .«الصلت رويا عنه، وأجاز لنا ابن الصلت عنه بجميع رواياته
وهذا يعّزز احتامل أّن رواية كتب ابن عقدة كانت متعّددة، وأّن الطويس ذكر يف 

زة إخبار وهي إجاالفهرست طريقه بتوّسط األهوازي نتيجة ما يملكه من إجازة منه، 
ويبدو أّّنا كانت شاملة لكتب ابن عقدة وملا رواه هر من نّص الفهرست، ورواية، كام يظ

، وهلذا خّص كتبهابن عقدة من كتب، أي كانت إجازة فهرست وليست جمّرد إجازة 
مل نجد يف كلامت النجايش أو الطويس حديثًا عن الطويس هذا الطريق بالذكر. كام أّننا 
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بن عقدة املتداولة، رغم أّن النجايش ـ وهو أمر غريب ـ مل يذكر اختالف نسخ كتب ا
وهو أمر ُيتمل أكثر من وجه متقابل يف طريقه إىل ابن عقدة عندما ترمجه يف رجاله، 

مع عدم  رسال املسّلامتإراء ابن عقدة مرساًل هلا آ، لكّن نقل النجايش مرارًا تفسريه
ليه إكانت معروفة متداولة واضحة النسبة أّن كتبه  ُيتمل جداً عند ترمجته ليه إذكره طريقه 

 .وال نقاش فيهامتعّددة الطرق، 
 يضاف إىل ذلك أّن النجايش ذكر طريقًا البن عقدة يف ترمجته ليزيد بن خليفة احلارثي،

، ثنا أبو احلسن بن داودحدّ  :له كتاب يرويه مجاعة. أخربنا حممد بن حممد قال»حيث قال: 
عن عيل بن  قال: حدثنا محيد بن زياد قال: حدثنا عبيد اهلل بن أمحد،، عقدةقال: حدثنا ابن 

، قال هارون السنجي أيب. ويف ترمجة «..احلسن، عن حممد بن أيب محزة، عن يزيد
قال: ، أمحد بن داود، عن ابن عقدة، عن محيد أخربنا ابن نوح، عن حممد بن»النجايش: 

. «..ثنا عبيس بن هشام، عن أيب هارون السنجيحدّ  قال: ،ثنا القاسم بن إسامعيلحدّ 
وهذا يشري إىل أّن شيئًا من كتب ابن عقدة أو مروّياته قد وصل إىل النجايش عرب حممد بن 

هـ( الثقة اجلليل، من أكثر من طريق وبعضها صحيح، ولعّل 368) أمحد بن داود القمي
امء اإلمامّية يف ذلك العرص، عند علهذا كّله يساعد عىل وضوح أمر نسخ كتب ابن عقدة 

من وفاة ابن واحد فقط عندما تتحّول إىل مركز اعتامد كبار الرجالّيني الشيعة بعد قرن 
 عقدة نفسه.

هذه الكتب التي ذكرها أصحابنا وغريهم »: ةبل إّن النجايش يقول يف ترمجة ابن عقد
 ري[ وما رأيت أحداً وهو كتاب حسن ]كب ،نآتفسري القر ن حدثنا عنه، ورأيت له كتابممّ 
ن لقيه وسمع منه وأجازه منهم من أصحابنا ومن وقد لقيت مجاعة ممّ  ثنا عنه ذكره،ن حدّ ممّ 
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وهذا ييش باتصال النجايش بجملة ممّن لقي ابن عقدة وحصل  .«ة ومن الزيديةالعامّ 
 عىل إجازٍة منه.

قله عن ابن عقدة، يضاف أيضًا أّن الطويس نفسه ذكر بعض الطرق املتفّرقة لبعض ما ن
أخربنا به  له كتاب،»قال: إسامعيل القصري ففي ترمجة  ،إليهولعّل هذا يعّزز تعّدد طرقه 

، وهو الطريق «عن ابن عقدة ة من أصحابنا، عن هارون بن موسى التلعكربي،عدّ 
وعيل بن سويد  ،وسالم بن عمرو ،خالد السنديكّل من الذي ذكره بعينه يف ترمجة 

وعمر  ،وعبد اهلل بن عيل بن احلسني ،وعبد امللك بن حكيم ،وعبد اهلل بن سنان ،الصنعاين
يف ترمجة زياد بن ، وذكر طريقًا آخر كذلك وأيب الصباح موىل آل سام أيضاً  ،بن سامل
 .املنذر

فبجمع هذه القرائن إىل بعضها قد ُيصل اطمئنان بوضوح نسخة كتب ابن عقدة 
نجايش حتى اعتمدا عليها بشكل واضح يف كتبهام، فال داعي إىل الطويس والالرجالّية 

للتشكيك يف صّحة الطريق بعد عدم ثبوت ضعف األهوازي أيضًا، بل ثبوت عدم ضعفه 
 عند مثل النجايش عىل األقّل.

إّن حجم اعتامد النجايش والطويس عىل كتب ابن عقدة، مع عدم  وخالصة الكالم:
ولة إليه، مع شّدة معروفّيته ومرجعّيته الرجالّية، مع عدم التشكيك يف نسبة نسخ كتبه املتدا

وجود ضعف يف الطرق إليه وإن مل تثبت وثاقة كل رجال الطريق، مع القرب الزمنّي 
الشديد بينهم وبينه، هذا كّله يرفع بقّوة احتامل وصول نسخ كتب ابن عقدة إليهم بشكل 

 معتمد وصحيح.
مجيع من  وهو أنّ  باخلصوص، يف أمر األهوازيلكن مع هذا كّله، هناك إشكال رئيس 
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هـ، فمتى أخذ منه 333 أو 332  ابن عقدة عامهـ، بينام تويّف 324د عام لم وُ ترمجه ذكر أّنه 
 10إّن سّن األهوازي كان عند وفاة ابن عقدة هو ـ عىل أبعد تقدير ـ  !األهوازي؟

ة؟ إّن األمر يدعو للريب سنوات، فكيف ُيعقل أّنه حصل منه عىل إجازة راسخة هبذه القوّ 
عقدة مثاًل، مع أّن األمرين  إّما من حيث اخلطأ يف تاريخ مولده أو تاريخ وفاة ابن

 مشهوران معروفان مل يناقش فيهام أحد.
بقرينة  ،هوازي قبل شهرين من وفاتهأّن الطويس التقى باأليضًا ىل ذلك أإيضاف 

ألّن  ؛سخاً منه إجازة عاّمة، ومل يأخذ منه نُ  . وهذا يعني أّنه أخذأماليهترصُيه بذلك يف 
، وإن كانت هذه املالحظة قابلة الوقت مل يكن يكفي للتثّبت من أمر النسخ واالستنساخ

للدفع؛ إذ ال يظهر من الطويس أّن مجيع ما أخذه من األهوازي كان يف هذا الوقت، 
 .فراجع

وابن  ،ايش وأمثاهلام، كالعالمة احليّل إّن نقل غري الشيخني الطويس والنج التعليق الثاين:
كتب ابن عقدة قد يظهر منهام أّن بعض  نذيلالوالشهيد األّول وابن طاوس  ،داود احليّل 
، وغريهم، بحاجة إىل إثبات إضايف؛ نتيجة البعد الزمني امإليهنسخها وصلت تكون 

يهم، نتيجة كون النسبي بينهم وبني ابن عقدة، مع التدقيق يف وصول نسخ ابن عقدة إل
الطرق إجازات عاّمة ال ُيعلم تضّمنها لإلخبار أو املناولة أو نحومها، وهلذا ال نجد العالمة 
احليّل يذكر يف طرقه وإجازاته كتاب الرجال البن عقدة، مما يوحي بأّن هذا الكتاب قد 
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 يكون مل يصله بطريق معترب.
األّول أو العالمة احليّل أو وال يعني ذلك أّن ما وصل إىل ابن طاوس أو الشهيد 

غريهم، إذا تأّكدنا من وصول نفس الكتب إليهم، ال أّّنم نقلوا عن غريهم بالواسطة، ال 
كتاب آخر، وُنسب البن عقدة، فالبحث عن بالرضورة يعني ذلك أّننا نفرتض أّنه وصلهم 

 تصحيح الكتب ونسبة النسخ يقع يف مرحلتني:
لكتاب هلذا الشخص، وهذا يمكن أن يكون باملقارنة، أ ـ التحّقق من نسبة أصل هذا ا

 بحيث نعلم بأّن هذا الكتاب هو لفالن يف القرن الثالث اهلجري مثاًل.
ب ـ التحّقق من صّحة النسخة التي وصلت للمتأّخرين لكتاب فالن الذي يرجع 
 للقرن الثالث اهلجري، وهذا أمٌر آخر، وسيأيت البحث فيه بالتفصيل عند احلديث عن

 املصادر الرجالّية األوىل يف الفصل التاسع من هذا الكتاب إن شاء اهلل.
فإذا كان يف يد ابن طاوس كتاب الرجال البن عقدة، وهو خيربنا بذلك، فهذا ال يعني 
أّننا نعترب ما بيده كتابًا آخر ولسنا متأّكدين أساسًا من كونه كتاب رجال ابن عقدة 

ـ لو  أّن هذا الكتاب الذي وصله أو حصل عليه بالوجادة بالرضورة، إّنام الكالم أيضًا يف
هو نسخة صحيحة ومطابقة لكتاب ابن عقدة الذي وصل سّلمنا أّنه كتاب ابن عقدة ـ 

للشيخ الطويس والشيخ النجايش، وهذا يعني أّن األمر تابع لنوعّية املخطوطة التي 
لسابع اهلجري، وحصل وصلت البن طاوس، فقد تكون وصلته نسخة مكتوبة يف القرن ا

عليها بالوجادة، ثم اعترب أّن اإلجازة التي عنده يمكن إلقاؤها عىل هذه النسخة، ويف هذه 
احلال عندما يتباعد الزمان بني أصل الكتاب والفرتة التي ظهر فيها، جيب البحث يف قيمة 
ا النسخة التي وصلت فقد تكون رديئًة أو وقع فيها خلط بني كتابني أو حصلت فيه
اشتباهات عظيمة فاحشة بحيث ال يمكن االعتامد عليها، فليس كّل تشكيك يف النسخة 
وانتساهبا يرجع ألصل االنتساب، بل قد يرجع ملديات هذا االنتساب أحيانًا، وهذا 
بخالف ما لو قال بأّن هذه النسخة التي عندي عليها خطوط وسامعات وإجازات وتواقيع 

مر يضاعف من الوثوق بكوّنا نسخة متداولة جياًل بعد جيل العلامء عرب القرون، فهذا األ



 

 .، أو تطابقهابني العلامء أنفسهم، وترجع لقرون سابقة قريبة من عرص املؤّلف
هلذا، ال نستطيع التأّكد من وصول نسخة مطابقة للشهيد األّول، ملجّرد أّنه قال يف 

ليه بكتاب النجايش والطويس مقّدمات كتاب الذكرى أّن من أراد معرفة رجال الشيعة فع
وابن عقدة وغري ذلك، فهذا النّص ال يوضح لنا طبيعة النسخة الواصلة إليه، بل قد ال 
يوحي بوصول نسخة كاملة أساسًا له، ولعّله كانت هناك نسخة موجودة يف عرصه ونيسب 

 إليها من هذه الناحية، نتيجة اجتهاد شخيص بقبوهلا ولو اإلمجايل.
حّقق من وصول نسخة معتمدة بطريق معترب ـ عىل خمتلف املسالك ـ وعليه، فلم نت

لكتب ابن عقدة الرجالّية بعد عرص الشيخني الطويس والنجايش، فنسبة هذه الوثائق إىل 
ونحن نتمنّى أن تبذل املزيد من اجلهود احلقيقّية يف  ابن عقدة هي بنفسها نسبة احتاملّية.

شتغال عليه؛ ملا يف هذا الرتاث من فوائد عظيمة استخراج الرتاث الزيدي وحتقيقه واال
 وهائلة للمسلمني عمومًا.

 ـ وقفة مع تقوميات الشيخ املفيد 4ـ  2
هـ( من كبار علامء اإلمامّية املتقّدمني، 413يعّد الشيخ حممد بن حممد بن النعامن املفيد )

يقّدمها لنا، خاّصة يف إال أّن هناك حاجة لوقفة خمترصة يف قيمة املعطيات الرجالّية التي 
ق عددًا من الرواة، سواء يف وثّ ، وذلك أّن الشيخ املفيد قد باب التوثيق والتضعيف

عند حديثه عن النّص عىل اإلمام الكاظم تارًة  رسالته العددية أم يف سائر كتبه مثل اإلرشاد
 .وعىل اإلمام الرضا أخرى

                                                             
يمكن للقارئ العزيز هنا أن ُيراجع ما حتّدثنا به عن الشيخ املفيد وتقويامته الرجالّية يف الفصل ( ) 

األّول من فصول هذا الكتاب، عند احلديث عن إشكالّيات العمل الرجايل ومشكلة عدم 
ّلمنا به يف الفصل الثاين من فصول هذا الكتاب، اخلربوّية عند بعض املتقّدمني، وكذلك ما تك

عند احلديث عن توثيق كّل أصحاب اإلمام الصادق يف باب التوثيقات العاّمة، فمراجعة هذين 
 البحثني مع هذا البحث هنا تعطي النتيجة النهائّية.
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عليه باإلمامة من أبيه عليهام  ّص يف النفصل: »ففي حديثه عن اإلمام الكاظم قال: 
السالم عىل ابنه  ن روى رصيح النص باإلمامة من أيب عبد اهلل الصادق عليهفممّ ، السالم

ته وبطانته وثقاته أيب عبد اهلل وخاّص  من شيوخ أصحاب ،أيب احلسن موسى عليه السالم
ذ بن كثري، وعبد ل بن عمر اجلعفي، ومعااملفّض ـ  رضوان اهلل عليهم ـالفقهاء الصاحلني 
 اج، وسليامن بن خالد، وصفوانويعقوب الّّس  والفيض بن املختار، الرمحن بن احلجاج،
وقد روى ذلك من إخوته إسحاق وعيل ابنا . بذكرهم الكتاب ن يطولاجلامل، وغريهم ممّ 

 .«نالفضل والورع عىل ما ال خيتلف فيه اثنا وكانا من ،جعفر
عىل  ن روى النّص فممّ : فصل»موسى الرضا قال:  وعند حديثه عن اإلمام عيل بن

ته بذلك، من خاّص  من أبيه واإلشارة إليه منه الرضا عيل بن موسى عليهام السالم باإلمامة
ي، وحممد بن إسحاق بن والفقه من شيعته: داود بن كثري الرقّ  وثقاته وأهل الورع والعلم

 املختار، وزياد بن مروان،عيم القابويس، واحلسني بن بن يقطني، ونُ  عامر، وعيل
يط، لم بن سي  يب، ويزيدرْ وداود بن زُ  واملخزومي، وداود بن سليامن، ونرص بن قابوس،

 .«وحممد بن سنان
 احلديث بأنّ  وأما رواة»ويف رسالته العددية التي وقعت يف جوابات أهل املوصل قال: 

، فهم ن ثالثني يوماً ويكو ،تسعة وعرشين يوماً  شهر رمضان شهر من شهور السنة، يكون
حممد بن عيل، وأيب عبد اهلل جعفر بن حممد ]وأيب احلسن موسى  فقهاء أصحاب أيب جعفر

احلسن عيل بن  جعفر، وأيب احلسن عيل بن موسى، وأيب جعفر حممد بن عيل، وأيب بن
عليهم، واألعالم الرؤساء املأخوذ  ، وأيب حممد احلسن بن عيل بن حممد صلوات اهللدحممّ 
عليهم، وال طريق إىل )مطعن( واألحكام، الذين ال يطعن  والفتيا م احلالل واحلرام،عنه
 هم قد أمجعوافات املشهورة، وكلّ نة، واملصنّ صحاب األصول املدوّ أ واحد منهم، وهم ذمّ 

                                                             
 .216: 2املفيد، اإلرشاد ( ) 
 .248ـ  247: 2املصدر نفسه ( ) 



 

اهلدى  ة، نقلوا ذلك عن أئمّ شهر رمضان يكون تسعة وعرشين يوماً  عىل أنّ  وعمالً  نقالً 
 .«مه يف عقيدهتم، واعتمدوه يف ديانتهوعرفو ،عليهم السالم

واضع عىل هذه عرشات املـ ومنهم السيد اخلوئي ـ يف  وقد اعتمد الرجالّيون
بحّق بعض أوالد األئّمة  التوثيقات الثالثة التي أصدرها املفيد، وبعض متفّرق غريها

 ،توثيقات املفيد، وكان الوحيد البهبهاين قد ناقش يف إمكان استفادة العدالة من وغريهم
، وهذا بحث آخر غري مطابق غري أّنه مقّر بأّن توثيقاته تفيد القّوة واالعتامد عىل الراوي

، لكنّه يستوحى منه أّّنم شعروا بمشكلة يف تعديل الرواة الذين ذكرهم لبحثنا هنا فراجع
 املفيد بعد كون العديد منهم غري إمامي.
العمل بتوثيقات الرجايل أو تضعيفاته اخلربوّية  وقد ذكرنا سابقًا أّن من أهم رشوط

واملعرفة يف هذا العلم وفنونه، وهذا الرشط قد يناقيش يف طبيعة املعطيات التي قّدمها لنا 
املفيد بام يوحي بأّن هذا الرشط غري موجود أو يفقدنا الوثوق بطبيعة تقويامته حتى لو 

 أحرزنا وجود هذا الرشط عنده.
األخذ بتقويامت الشيخ املفيد، واعتبارها قرينة ناقصة، إال ما خرج وسبب حتّفظنا يف 

 بالدليل، هو:
مسامهات الشيخ املفيد يف هذا العلم قليلة جدًا بل نادرة؛ وهلذا مل نجد حضورًا إّن  ـ 1

ًا فيام يبدو، نعم للبحث الرجايل يف كتبه، فبمراجعة أسامء كتبه ال نجد عنده تصنيفًا رجاليّ 
ة، وأغلب كتبه يف الكالم ألمور حول الصحابة يف سياق املساجالت الكالميّ عنده بعض ا

والفقه واملتفّرقات، وهذا بنفسه يقّدم لنا الشيخ املفيد غري متخّصص يف الرجال عىل 
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ملا ترمجه الطويس والنجايش مل يذكراه  ا.. وهلذوالربقي خالف الطويس والنجايش والكيش
حوال الرجال والرواة، وإنام غلب عىل توصيفهم له اجلانب ه عامل بالرجال أو عارف بأبأنّ 

 إىل جانب الرواية والفطنة وقّوة املناظرة. ،الفقهي والكالمي
ة كعدم ثبوت خربويّ  ،ة الشيخ املفيد يف جمال الرجال وأحواهلمإّن عدم ثبوت خربويّ 

شيخه مّتبٍع ل حيث يرونه جمّرد، عىل رأي بعضهم عىل األقّل  الشيخ الصدوق يف هذا املجال
الصدوق كان حمّدثًا بارزًا أيضًا، فهذا أشبه يشء مثاًل  ابن الوليد يف أمر الرواة، مع أنّ 

 صًا يف هذا املجال.ة للسيد املرتىض حيث مل يكن متخّص باآلراء الرجاليّ 
عام حدود ومل أالحظ من أثار هذه اإلشكالّية عندما طرحُتها عىل بعض أساتذتنا 

اإلقرار هبا )إشكالّية عدم خربوّية بعض املتقّدمني كاملفيد(، لكنّني م، وبدا منه 1996
 وجدت فيام بعد من انتبه هلذا املوضوع يف الشيخ املفيد، وحاول تربيره، وسيأيت.

عريض،  ة التي أدرجها يف سياٍق من مسامهاته الرجاليّ جدًا ومع هذا القدر القليل  ـ 2
فه فيهم واقع حاهلم يف تراث الرجالّيني، أو ممّن ال يناسب موقذكر لنا بعض الرواة 
بحيث ال يبدو األمر من نوع االختالف العادي ، اضطرابًا عجيباً  اضطربت كلامته فيهم

 وهذه بعض النامذج:، بني العلامء يف التوثيقات والتضعيفات، خالفًا ملا ذكره بعض
وثقاته وأهل مام الرضا بن سنان من خاّصة اإل حممدي يف كتاب اإلرشاد عّد املفيد  أ ـ

لكنّه عند بيان النّص عىل إمامة الرضا كام تقّدم،  من الشيعة، وذلكوالفقه  الورع والعلم
شهر رمضان ثالثون  تذكر أنّ وهي  ،عند تعّرضه إلحدى الروايات يف رسالته العددية

بن سنان، حديث شاذ نادر غري معتمد عليه، يف طريقه حممد  اذكر أّّن  ،يومًا ال ينقص أبداً 
وهو مطعون فيه، ال خيتلف العصابة يف هتمته وضعفه، وما كان هذا سبيله مل يعتمد عليه يف 

 هل ُيتمالن العدول؟! . فكيف يمكن تفسري هذين النّصني؟!الدين
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إّنه وصف الناقلني للنّص عىل اإلمام الرضا بأّّنم من خاّصة اإلمام وأهل الورع  ب ـ
هم داود الرقي الغايل الضعيف، وزياد القندي الواقفي الذي منع والعلم والفقه، مع أّن في

اإلمام من األموال الرشعيّة، واحلسني بن املختار وحممد بن إسحاق بن عامر اللذين قيل 
عيم القابويس ومها من املغمورين بأّّنام من الواقفة، وعبد اهلل بن احلارث املخزومي ونُ 

 .الصفات؟!جدًا، فكيف يصف هؤالء مجيعًا هبذه 
ّّنم من الفقهاء الصاحلني ومن ثقات ألنص عىل إمامة الكاظم بلإّن وصف الناقلني  ج ـ

أمثال النجايش نجد كتب الرجال واإلمام وخاّصته وبطانته، غري دقيق؛ فنحن لو تتّبعنا 
ّن كّل من ذكر النّص عىل اإلمام أعدد الفقهاء من أصحاب كّل إمام قلياًل، فكيف اتفق 

وأّن هذه املجموعة مل يذكر الرجالّيون فيها من هو  ظم كانوا هبذه املواصفات؟! خاّصةالكا
من الفقهاء عدا منصور بن حازم وسليامن بن خالد، بل بعض األسامء جمهولة غري معروفة 

 .مثل طاهر بن حمّمد، ويف بعضهم كالم كاملفضل بن عمر!
وإن كان كثري منهم ثقاتًا، غري  ،ةالعدديّ  إّن من ذكرهم املفيد وشملهم بنّص الرسالة د ـ

كمحمد بن الفضيل، وبعضهم نّص عىل أّنه جمهول  أّن بعضهم رمي بالضعف والغلوّ 
 ْ ر بن عبد امللك وحبيب طْ ال ذكر له كعمر بن مرداس وفم مهمٌل د، وبعضهم لي كأيب خمي

ام اخلثعمي كرّ احلسني، وبعضهم من مذاهب غري إمامّية كن اجلامعي وحممد بن عبد اهلل ب
وسامعة بن  ،نيالواقفي، وأيب اجلارود الزيدي، وعامر الساباطي وعبد اهلل بن بكري الفطحيّ 

مهران الذي عّد من الواقفة، وفيهم خمّلطون كجابر بن يزيد اجلعفي الذي حكى النجايش 
 صاحب كتاب ، وفيهم من مل يكنعن املفيد أّنه كان ينشد أشعارًا تدّل عىل االختالط

يب عيل بن راشد وعبد األعىل بن أعني، فكيف يوصف هؤالء بتلك األوصاف كأ
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فيهم هذه  تام شهر رمضان اتفقيّ ذه الصدفة أن اتفق أّن رواة عدد أالعظيمة؟! وما ه
 .؟!، مع أّن هذا خالف العادةاألوصاف

ته عىل فبعد مثل هذه املالحظات جمتمعًة، كيف يمكن البناء عىل توثيقات املفيد وتقويام
 أّّنا تقويامت رجالّية دقيقة وخربوّية؟!

هـ( ملشكلة عبارات املفيد 1030وقد تنّبه الشيخ حمّمد العاميل حفيد الشهيد الثاين )
كالم املفيد غري معلوم املراد من عبارته، فإّنه كثريًا ما يوّثق من أّن »وتوثيقاته، وهلذا ذكر 

يقه متقّدم عىل الضعف كام يف حممد بن سنان، ويف ليس له أهلّية التوثيق، أو يقال: إّن توث
مناه يف حممد بن سنان من جهة ُبعد عدم وقوف املفيد عىل الضعف وإطالق هذا يشء قدّ 

 .«التوثيق، فليتأّمل
حسني بن املختار واقفٌي يف كتاب الشيخ. »ويف نّص أكثر أمهّية وخطورة قال العاميل: 

علم من مراجعة الكتاب االعتامد عليه مشكل، كام يُ  ، لكنّ ويف إرشاد املفيد ما يفيد توثيقه
هبم من دون كتب الرجال، بل وقع الترصيح  يف التوثيق املوجود فيه جلامعة اختّص 

بضعفهم من غريه عىل وجه يقرب من االتفاق، ولعّل مراده بالتوثيق معنى آخر، ومعه ال 
لمفيد مشكل أيضًا كام ذكره الوالد )عىل أّن إثبات الكتاب ل املطلوب يف هذا الفنّ  يتمّ 

 .«وقد أرشنا إىل ذلك فيام سبق من هذا الكتاب ،ه(قدس رّس 
أّن املفيد أطلق هذه األوصاف عىل هذه  قد ذكر السيد حممد رضا السيستاينو
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املجموعات للتغليب أو لبعض الدواعي الصحيحة، والتي هي غري كوّنم متصفني هبذه 
 .األوصاف واقعًا!

كام  ّن هذا التربير يزيد األمر أشكلًة وتشكيكًا يف إمكانّية االعتامد عىل كلامت املفيد،ولك
فإذا كان من املمكن أن يكون قد انطلق من هو حمّل إقرار صاحب هذا التربير ظاهرًا، 

دوافع ُاخر غري الواقع الوصفي للرواة أنفسهم، فكيف يمكن االعتامد عىل توثيقاته 
بل لو قلنا هذا يف حّقه فام الذي يمنعه يف حّق غريه ولو يف  بعد ذلك؟!وتقويامته للرواة 

 اجلملة؟!
، وأّما ما ذكره الدكتور الفضيل من إمكانية عود التوصيفات عىل غري موصوف واحد

فهو خالف الظاهر من العبارة إنصافًا، خاّصة مع عدم العطف بحرف )أو( بني 
 الغرض.األوصاف، بل قد يوجب يف اجلملة نقض 

والنتيجة: إّن تقويامت الشيخ املفيد الرجالّية قرائن ناقصة، ال ترقى للقرينة الكاملة، 
 فضاًل عن أن تكون دلياًل يفيد االطمئنان بالوثاقة.

 ريناملتأّخعلماء أحد ال نّصـ  3
 :رين شخصًا فهنا حالتاناملتأّخ علامء إذا وثق أحد ال

ر معارصًا له أو قريبًا جدًا من زمنه، ففي ملتأخِّ هذا ا هأن يكون من وثق األوىل:اِلالة 
تبنّاها نة التي مني، فنبني عىل النظريّ توثيق جاء من أحد املتقدّ  تعامل معه كأّي هذه احلالة يُ 
 .مع الرشوط التي مّرت سابقاً  ة قول الرجايليف أصل حجيّ 

أو احلّر سقالين فإذا وثق ابن طاوس احليل أو العالمة احليل أو الذهبي أو ابن حجر الع
شخصًا مقاربًا لزمنهم أو معارصًا هلم، فال خيتلف احلال مع توثيق البخاري أو ابن العاميل 

 معني أو الطويس أو النجايش شخصًا يف القرن الثالث اهلجري وهكذا..
                                                             

 .25، 23: 1انظر: قبسات من علم الرجال ( ) 
 .144انظر: الفضيل، أصول علم الرجال: ( ) 



 .........  
 

ر معارصًا له أو قريبًا من زمانه، كام هي أن ال يكون من وثقه هذا املتأخِّ  الثانية:اِلالة 
، فهنا عندما تتصل بحّق الرواة الواقعني يف الطرق واألسانيد رينالعامة يف املتأّخ  احلال

 ي:أأكثر من ر

 ـ اآلراء يف قيمة إفادات املتأّخرين 1ـ  3
بل اعترب  قبول هذه التوثيقات،وهو ، بل نّصوا عىل معروفّيته، املعروفما لعّله  ـ أ

 يكن أقوى من توثيق املتقّدم، فال يقّل عنه، وأّن السّيد عيل الفاين أّن توثيق املتأّخر إن مل
. ويظهر الذهاب حلجّية توثيقات املتأّخر جيمع يف حقيبته علم املتقّدم واملتأّخر معاً 

 .املتأّخرين من مجاعة كبرية
ولكن البّد من اإلشارة إىل أّنه يظهر يف الغالب كون نظرهم إىل أمثال ابن طاوس 

ن داود والشيخ منتجب الدين وابن شهرآشوب والشهيدين األّول والعالمة احليل واب
والثاين عىل أبعد تقدير، ال إىل مثل احلّر العاميل والعالمة املجليس وأيب عيل احلائري 
وغريهم من الالحقني، وهلذا جتد أّن العنوان عند كثري منهم ليس توثيقات املتأّخرين، بل 

ن وأمثاهلم، بل إّن مصطلح )توثيقات املتأّخرين( توثيقات ابن طاوس والعالمة والشهيدي
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 مصطلح حادث ال يرقى ألكثر من قرن تقريبًا عىل األرجح.
بل نحن لو الحظنا نجد أّن مجلة من املناقشات هنا كأّّنا خاّصة بالعالمة احليل وابن 

 طاوس أخذًا ورّدًا، من حيث كثرة اشتباهاهتام وغري ذلك.
ة توثيقات رفض حجيّ ، وهو وبعض آخر من العلامء ،وئيالسيد اخلما ذهب إليه  ب ـ
 ، من العالمة وابن طاوس، فضاًل عّمن بعدمها.ريناملتأخِّ 

 ـ إفادات املتأّخرين، مقاربة يف ضوء نظرّيات حجّية قول الرجالي 2ـ  3
ـ يف الفصل األّول من اًل د تطبيق ملا بحثناه مفّص عل هذه القضية جمرّ والصحيح هنا أن جُت 

ك وعدمها، رَ ْد لننظر يف مصداقّية اِلالة للمَ ة قول الرجايل، يف مدرك حجيّ هذا الكتاب ـ 
 :يتونوجز األمر عىل الشكل اآل

هنا ة قول الرجايل من باب الشهادة أو من باب خرب الثقة، فحجيّ  إذا بنينا عىل أنّ  ـ 1
 احتامالن:

هم لون حدسي عمم رين يُ ملتأّخ ة؛ عىل أساس أّن اقد يقال بعدم احلجيّ االحتامل األّول: 
وهذا ظاهر من كلامهتم مثل الشهيد ، أو نقلهم عن السابقني املعروفني لدينا واجتهادهم

مون م يعتمدون عىل ما ذكره املتقدّ أو أّّن  ،الثاين واملجليس والبهبهاين واجلزائري وغريهم
 .مثل الطويس والنجايش وابن معني والرازي والنسائي وغريهم

اب العالمة احليل )خالصة األقوال( وكتاب الرجال البن داود احليل تكاد فهذا كت
تتطابق مع ما ذكره النجايش والطويس وابن الغضائري، بل هم فيهام الكثري من العبارات 
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بل بعض مقّدمات كتبهم واضحة يف ذلك، ويف غري ذلك جتد يرّصحون بذلك يف مواضع، 
رين، فات املتأّخ د اجلمع والتنظيم ملصنّ م عىل جمرّ بل بعضهم بنيت كتبهاالجتهاد واضحًا، 

مني وأقواهلم وكلامهتم، وهذه كتب املزي والذهبي وابن حجر تنقل متتاليًا مواقف املتقدّ 
، فام هي قيمة هذه الكتب لو حذفنا اجتهاداهتا اً ذ. إوبعضهم ال يضيف شيئًا من عنده

ابن شهرآشوب لرتى أّن الذين  وبإمكانك الرجوع إىل كتب ؟!ن سبقها معاً ونقلها عمّ 
وثقهم أو ضّعفهم من املتقّدمني والرواة قد أخذ ذلك من كلامت الطبقة املتقّدمة التي 

 وصلتنا كتبها، وعليك بإجراء مقارنات لتتأّكد من ذلك بنفسك.
حتى نأخذ هبا من باب الشهادة  ،رينة شهادة املتأّخ من هنا، ال وجه للحديث عن حسيّ 

 .فاحتامل احلسّية كاملعدوم، أو خرب الثقة
قد  ،ةرين إلشكال احلدسيّ ة شهادة املتأّخ ويف مقابل القول بعدم حجيّ  االحتامل الثاين:

قد وصلت إليه كتب  ،رون أو بعضهم عىل األقّل ه من املحتمل جدًا أن يكون املتأّخ يقال بأنّ 
رجال مثل فني البارزين القدامى يف علم الومصادر قديمة مل تكن وصلت إىل املصنّ 

رون ومل تكن قد النجايش والرازي وغريمها، فكم من كتب وخمطوطات عثر عليها املتأّخ 
مني، وأمثلة ذلك كثرية، فقد عثر ابن إدريس احليّل عىل بعض األصول ظهرت للمتقدّ 

يت وسمّ  ،القديمة احلاوية لألحاديث ودّوّنا يف القسم األخري من كتابه )الّسائر(
كام عثر ابن طاوس أيضًا عىل بعض األصول ودّون بعض أحاديثها بمستطرفات الّسائر. 

ة د حممد احلجّ يّ سيف كتاب )كشف املحجة لثمرة املهجة(، كام عثر يف عرصنا احلارض ال
املعروف بالسيد الكوهكري عىل ستة عرش أصاًل، وسامها باألصول الستة عرش، كام ينقل 

ث النوري ما يقرب من مخسني عند املحدّ  ل بأنّ عن املريزا النائيني يف تقريراته أنه كان يقو
فلامذا استبعاده إذًا عىل مستوى علم  ،أصاًل، فإذا كان مثل هذا األمر ممكنًا ووارداً 

 .الرجال؟!
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الغضائري، كام أّن ابن بل إّننا نجد أمثال العالمة احليّل ينقل عن ابن عقدة والعقيقي و
 الكثري من الكتب التي مل تصل ومل يذكرها شتملت عىلامكتبة ابن طاوس املعروفة قد 

وال غريمها، وقد طبع إيتان غولربغ هذا الفهرس اخلاّص بمكتبة ابن  الطويس والنجايش
طاوس مؤّخرًا، وطبع السيد عبد العزيز الطباطبائي فهرس مكتبة العالمة احليّل، وعليه فام 

خرى إليهم، ولو بطرق أخرى ـ من وصول كتب اُ  املانع ـ عىل حّد تعبري بعض العلامء
وكثريًا ما يقف املتأّخر عىل ما مل يّطلع عليه  ،فإّن يف الزوايا خبايا»غري طريق الطويس؟ 

 .، حسب تعبري السيد بحر العلوم«املتقّدم
بل توثيقهم وتضعيفهم مع علمهم بأّن اجتهادهم غري حّجة ال معنى له، فنفهم من 

 ر عىل ما ملكم وقف املتأّخ هنا يرى السيد األبطحي أّنه ومن  ذلك أّن إخباراهتم حسّية.
ع كثري التتبّ  م من اآلثار يف الرجال والفقه وغريمها، وهذا واضح ملن كانيقف عليه املتقدّ 

 .يف األخبار
 االحتامل الثاين لصالح االحتامل األّول بأّن هنا حالتني:يضّعف  وقد

حضور مع فون شخصًا رين يوثقون أو يضعّ ّخ تي نجد فيها املتأوهي ال اِلالة األوىل:
أو مع وجود ما يلوح منه االجتهاد، وهذه هي  ،يف كلامهتماملعروفة مني فات املتقدّ مصنّ 

راٍو نقلهم لنصوص عن  رين يرافقها دومًا يف ترمجة كّل كتب املتأّخ أغلب ف احلالة الغالبة،
قون بذكر رأهيم الشخيص أحيانًا علّ قون بيشء، فيام يمني البارزين، وأحيانًا ال يعلّ املتقدّ 

نظرهم إىل هذه الكتب،  أخرى مع ذكر دليلهم، ويف هذه احلاالت كّلها من الواضح أنّ 
، فلامذا مل ينقلوا عن الكتب الرجالّية األخرى التي د احتامل رصفوافرتاض نظر آخر جمرّ 

 وصلتهم؟!
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ـ بحسب ظاهر  ايستخدمون أن دورون موقفًا التي قّدم فيها املتأّخ وهي  اِلالة الثانية:
عباراهتم ـ ما يفيد إعامل النظر واملقاربة والنقد واإلبرام، كام ال نجدهم يسبقون توثيقهم 

 .بحيث يرتبون توثيقهم عىل كلامت هؤالء ،املعروفني منيبنقل بعض كلامت املتقدّ 
رت عقب وفاة احلالة التي سيط رة تفيد أنّ املعطيات املتوفّ  أنّ  د اخلوئيوهنا ذكر السيّ 

ون ون بكلامته كام يستدلّ حتى أّنم كانوا يستدلّ  ،الشيخ الطويس كانت حالة تقليد للشيخ
فات والكتب واألصول تنتهي سلسلة املصنّ  بالروايات؛ يضاف إىل ذلك ـ وهو األهم ـ أنّ 

فمراجعة اإلجازات املعروفة يف  ،ومنه إىل القرون السابقة ،كّلها إىل الشيخ الطويس
فات كانت احللقة الوسطى يف تناقل الكتب واملصنّ  اإلمامي تدفع إىل االعتقاد بأنّ  املذهب

 .الشيخ أبا جعفر الطويس
واضح للشهيد الثاين يف إجازته الكبرية للشيخ حسني بن عبد الصمد والد  ة نّص وثمّ 

وهبذه الطرق نروي مجيع مصنفات من تقدم عىل الشيخ أيب »ي يقول فيه: ئالشيخ البها
من املشايخ املذكورين وغريهم، ومجيع ما اشتمل عليه كتابه فهرست أسامء  جعفر
نتها فني ومجيع كتبهم ورواياهتم بالطرق التي له إليهم ثم بالطرق التي تضمّ املصنّ 

أصول املذهب كّلها ترجع إىل  األحاديث، وإنام أكثرنا الطرق إىل الشيخ أيب جعفر؛ ألنّ 
 .«كتبه ورواياته
مثل كتاب الكيش مل يصل سوى من الشيخ الطويس، وهلذا ال  ذلك أنّ  زوالذي يعزّ 

ه ملا وجود ألصل الكتاب وإنام املوجود خمترصه، وكذلك احلال يف كتاب ابن الغضائري فإنّ 
رين طريقًا إىل كتب ابن الغضائري تلفت بعد وفاته، هلذا ال نجد للمتأّخ  شهد الطويس بأنّ 

 .د الطويس بعد افرتاض تلفهه مل يصل إىل يألنّ  ؛هذا الكتاب
وبعد هذا ال ويف هذه احلال، فإّن موارد احلالة الثانية ترجع إىل ما يف احلالة األوىل، 

 .رين من باب الشهادة أو خرب الثقةمعنى لالعتامد عىل قول املتأّخ 
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مجيع الطرق بالشيخ الطويس ال ينايف يف مرور وغريه السيد اخلوئي  لكّن هذا الكالم من
ىل العالمة احليل يمة إوذلك أّن غايته وصول كتب الرجال القد ؛ة توثيقات املتأّخرينيّ حج

ذا وثق شخصًا مل يوثقه إاعتمد عليها يف كتبه الرجالّية مثاًل، فأّن العالمة قد عرب الطويس، و
ليه عرب الطويس، وال إقلت خذ التوثيق من الكتب التي نُ طويس ومل جيرحه، فيكون قد أال

ّي من كتب الرجال عند عًا يف أمن مل يوثقه الطويس فليس له توثيق قط ّن كّل أىل دليل ع
)ومقارنة الطويس بالنجايش وغريه تؤّكد أّنه مل  خاّصة لو مل يكن من املصنِّفنيالشيعة قبله، 

ّنه لو أحتى يقال ب، يقل كّل يشء وصله من التوثيقات والتضعيفات، أو مل يصله كّل يشء(
ّّنم مل يوثقوه، فال يكون توثيق العالمة له ويس، فلام مل يذكره فهذا معناه أالط قوه لذكرهوثّ 

وهذا يعني أّن حمورّية الطويس يف نقل الكتب ال ترّض بقيمة توثيقات  قد جاء من قبله.
املتأّخرين؛ ألّننا نفرتض توثيقاهتم راجعًة إىل توثيقات من هم قبل الطويس من الذين 

  الطويس، وأّي ضري يف ذلك؟!وصلت كتبهم للحيل عرب
ه لو كانت عند أنّ إىل ما ذكره اخلوئي  أن نضيفمن هنا نجد األفضل يف اإلشكال 

مع أّن  فاهتمفلامذا مل تظهر يف مصنّ  ،اعتمدوا عليها يف الرجال أخرى رين كتٌب املتأّخ 
يف والكيش فنحن نجد أسامء النجايش والطويس والربقي  ،طريقتهم ذكر املصادر

مل يأتوا وال  مولكننا ال نجد أسامًء أخرى، فام هذه املصادفة أّنبكثرة عارمة، فاهتم مصنّ 
إال ما نراه للعالمة احليل  ،آخر غري هؤالءرجايّل يومًا واحدًا عىل ذكر اسم آخر أو كتاب 

هذا خري دليل  إنّ  ؟..وابن العقيقي وابن الغضائري يف نقله عن ابن عقدة الزيديوأمثاله 
، وأّن مصادرهم فات السابقة مل يأتوا بجديد فيهاكوّنم صاروا يستحرضون املصنّ ه مع أنّ 

الغضائري والعقيقي ابن ليست إال األصول الرجالّية املعروفة، إىل جانب ما ينقلونه عن 
فلو كانت عندهم كتب أخرى وصلتهم فأين هي؟ وملاذا مل تظهر يف كتبهم؟ وما  .والزيدي

 حمّل نظر وتأّمل.وأمثاله م أّن طرقهم البن عقدة الزيدي وقد تقدّ  ؟هي طرقهم إليها
بل لو قارنا الكثري من نصوص العالمة احليل وغريه يف حّق الرواة فهي مطابقة لنّص 
النجايش أو الطويس يف الرجال والفهرستني، حتى لو مل يذكر اسم النجايش أو الطويس، 
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 وهذا واضح ملن قارن وتأّمل.
عقالئيًا يف هذا  بحيث ال جتري أصالة احلّس  ،ة جداً حتامل احلسيّ هذا كّله يضّعف ا إنّ 

هذا كّله إذا غضضنا و .املورد، فضاًل عن ظهور االجتهاد يف كلامهتم وطريقة تعبريهم
قنا ذلك سابقًا ويف مباحث كام حقّ  ،ةالطرف عن بطالن ما سّمي بأصالة احلّس العقالئيّ 

ل احلسّية يف بعض املوارد لقرينٍة أو غريها، إّنام نعم ال مانع من حتقق احتام .أصول الفقه
 كالمنا يف القاعدة العاّمة.

وما يعّزز ما نقول أّن أصل فكرة )احلسّية اإلسنادّية( يف التوثيقات حسمت يف مدرسة 
كام تقّدم، عرب اّدعاء كثرة الكتب واملصنّفات الواصلة يف علم الرجال  حجية خرب الثقة

ذه الطريقة بات األمر واضحًا وجتاوزنا إشكالّية اإلرسال أيضًا، للطويس والنجايش، فبه
ـ أّنه البّد من إثبات إّما كثرة الكتب  حجّية خرب الثقةوهذا يعني ـ عىل مثل مسلك 

الرجالّية األخرى التي وصلت للعالمة وأمثاله، وهو أمٌر لو كان لبان وظهر يف مصنّفاهتم 
كشف عنها، أو وضوح سندهم إىل تلك الكتب، التي أخذت تذكر مصادر املعلومات وت

واملفروض أّّنا إجازات عاّمة، ومن ثّم فال ُُيرز سندهم ألغلب هذه الكتب القليلة التي 
نقلوا عنها غري األصول اخلمسة، وعىل كال التقديرين ال يمكن االحتجاج بقوهلم عىل 

 .مسلك البينة وخرب الثقة
يطال  رين إشكاٌل ة عىل األخذ بأقوال املتأّخ يّ وقد يضاف إىل سلسلة املالحظات النقد

وهو أّنه قائل بأصالة العدالة، وقد تقّدم بحث هذا اإلشكال العالمة احليل باخلصوص، 
بالتفصيل ومناقشته والتعليق عليه يف الفصل األّول من فصول هذا الكتاب، فراجع حتى 

 ال نطيل.
، ما مل يكن ين بإعامل أصالة احلسرعدم إمكان االعتامد عىل أقوال املتأّخ  والنتيجة

التي ال نؤمن هبا  وفقًا ألصالة احلّس  املورد موجبًا حلصول احتامل حقيقي يف احلسّية
، وهذا كّله أيضًا وفقًا للقاعدة، بحيث . هذا كّله مع البناء عىل الشهادة أو خرب الثقةأساساً 

لواحد يف هذا النقل أو ذاك، ممّا ال مانع يف مورٍد هنا أو هناك من إجراء قاعدة حجّية خرب ا



 

نقله املتأّخرون؛ حلصول حالة استثنائّية، كام قد يقال يف حّق بعض املوارد التي نقلها مثل 
 .العالمة احليّل، لكنّه يظل استثناء نادر احلصول، فانتبه

قول الرجايل هو كونه من أهل اخلربة، أو من باب حجّية مدرك  ما إذا بنينا عىل أنّ أ ـ 2
فهنا قد يقال بإمكان االعتامد ملفروغّية خربوّية هؤالء العلامء، وال فرق يف لفتوى، ا

 اخلربوية بني املتقّدم واملتأّخر.
م وإن كانوا من ألّّن ًا؛ هنا أيض ريناملتأّخ  إفاداتعدم إمكان األخذ بإال أّن الصحيح هو 

اجلاهل، أما هنا فاملفرتض  قاعدة الرجوع إىل أهل اخلربة جتري يف حّق  إال أنّ  ،أهل اخلربة
نا اليوم من أهل اخلربة، فام املوجب لرجوعنا إىل العالمة وهو مثلنا يقوم بقراءة كتب أنّ 

ولو صّح االستناد إىل توثيقاته لصّح مني الواصلة إلينا وُيّللها ويقارب نصوصها؟! املتقدّ 
 وئي واملامقاين وغريهم!أيضًا االستناد إىل توثيقات املازندراين والنوري والبهبهاين واخل

هو أّن خربوّية املتقّدم  والفرق بني املتقّدمني واملتأّخرين هنا رغم اشرتاكهم يف اخلربوّية،
غري منكشفة املصادر لنا واملستندات واملوجبات، هلذا نحن نشعر أّن بعض األمور خافية 

يعطيهم سعة اطالع ممّا بحكم الزمان والوثائق واملعطيات التي وصلتهم عنا وظاهرة هلم 
وخربوّية زائدة، وهذا بخالف املتأّخرين، حيث إّن طريقتهم ومصادرهم ومستنداهتم 

ص يف واضحة لنا ال خيتلفون عنّا فيها، ومن ثّم يمكن االعتامد عىل شهاداهتم لغري املتخّص 
خلوئي أو الربوجردي بالقياس إىل ابن طاوس أو ثل ايمكن ذلك مل لكن الالرجال أساسًا، 

فإّنه إن مل يّدعي فيهام اخلربوية الزائدة عىل العالمة مثاًل، خاّصة مع ما هو املعروف العالمة، 
وتضارب مواقف العالمة تضاربًا من كثرة أخطاء العالمة وابن داود يف الرجال، 

 فال أقّل من عدم إحراز خربوّية العالمة الزائدة قياسًا بالربوجردي واخلوئي.، عجيباً 
                                                             

 عىل ـّنه قد حكم صاحُب املعامل إ»ال بأس هنا بنقل كالم املحّقق الكلبايس بحرفه، حيث قال:  () 
ة أوهام العاّلمة، بكثر اعتبار توثيقات العاّلمة؛ تعليالً  بعدم ـما حكى عنه نجُلُه الزكّي شفاهًا 

كام أّنه قد  أوهام. وهو مشتمل عىل ،وأخذه من كتاب ابن طاوس وقّلة مراجعته يف الرجال،
م النجُل املشاُر إليه بعدم اعتبار تصحيحات العاّلمة؛ تعليالً  بكثرة ما وقع له من األوهام يف  حكي
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هو باالطمئنان كام بحثنا سابقًا، و ةة قول أهل اخلربة مربوطحجيّ  فضاًل عن أنّ  هذا كّله
 .بعد ما تقّدم عادةً  ال ُيصل يف مثل هذه احلاالت

 ،أو غريه االنسدادي ة الظنّ ة قول الرجايل هو حجيّ مدرك حجيّ  أن نبني عىل أنّ  ـ 3
رفع يمني األخذ بكتب املتقدّ  املفروض أنّ  رين؛ ألنّ املتأّخ فادات ة إلوهنا أيضًا ال حجيّ 

 .كفيياالنسداد و
مني واملتأخرين فال معنى مطلقًا متساوية النسبة إىل املتقدّ  ة الظنّ حجيّ  نعم قد يقال: إنّ 
، فهذا التقديم إنام ينفع يف مثل مبنى الشهادة أو إخبار الثقة ال فيام لتقديم فريق عىل آخر

                                                                                                                                                           
األوهام أيضًا. ثّم قال: كثرُي  الشيخ؛ ألّنه توثيق الرجال. قال: نعم، يشكل احلال يف توثيق

ويقتيض القول بذلك ما  املنتهى. التصحيح كام يعرف من االضطراُب قد ُعلممي من العاّلمة يف
أّن "ترمجة إبراهيم بن حمّمد بن فارس من  ذكره الشهيد الثاين يف بعض تعليقات اخلالصة عند

بن طاوس، حّتى شاركه يف كثري  متابعُة السّيد مجال الدين الغالبي من طريقة العاّلمة يف اخلالصة
العاّلمة  أنّ "وكذا ما ذكره السّيد السند التفريش يف ترمجةم حذيفة بن منصور من  ."من األوهام

فه ابُن  الرجلي بمحض توثيق النجايش أو الشيخ، وإن يف اخلالصة كثريًا ما وّثقي  كاني ضع 
يس عن صاحب املعامل أّنه مل يعترب وحكى املوىل التقي املجل وعد  مجاعة. "الغضائري أو غريه

ناقلون عن  العاّلمة، والسّيد بن طاوس، والشهيد الثاين بل أكثر األصحاب؛ متّسكًا بأّّنم توثيق
بكثرة  كام أّنه قد حكم املوىل املشار إليه بعدم اعتبار تصحيحات العاّلمة؛ تعليالً  القدماء.
املتأّخرين، ومع ذلك العاّلمُة  ة باصطالحبالصّحة عند القدماء، فال جيدي يف الصحّ  تصحيحه

كام أشار إليه النجل املشار إليه يف بعض  كان شديد العجلة كام ُعلم باالستقراء يف اخلالصة،
إّنه يرجع  وإن قلت: وقيل: وكأّن جتديد النظر مل يكن من عادته، كام ال خيفى عىل املتتّبع. الرتاجم.

قلت: إّن قّلة املراجعة إّنام تستدعي العجل  عامل كام تقّدم.إليه دعوى قّلة املراجعة من صاحب امل
بحيث متانعت عن جتديد النظر فهي أخّص من العجل، واألمر فيه  يف اجلملة، وأّما شّدة العجل

مع دعوى قّلة  وإن قلت: إّن املقصود من قّلة املراجعة إّنام هو جتديد النظر، فيّتحد ذلك أشّد.
كام  الرجوع إىل كلامت أرباب الرجال، لت: إّن املّدعى فيام تقّدم إّنام هو قّلةق املراجعة فيام تقّدم.

 «بقّلة جتديد النظر؟ هو رصيح العبارة املتقّدمة، وأين هذا من قّلة الرجوع إىل ما تأّلف املقصود
 (.219ـ  218: 1)الكلبايس: الرسائل الرجالّية 

 .52والوحيد البهبهاين، الفوائد الرجالّية:  ؛109: 1انظر: املازندراين، منتهى املقال ( ) 



 

من قول أحد  يف الصغرى باستبعاد حصول الظنّ نحن فيه، ومعه ينحرص اجلواب باملناقشة 
رين مع العلم بحاهلم وما وصل إليهم، نعم قد ُيصل بضم بعضهم إىل بعض، املتأّخ 

 .صل لهححجة عند من  فيكون الظنّ 
عليه، فعىل مسلك حجّية الظّن يف باب الرجال، ال مانع من الرجوع إىل توثيقات 

ّمها إىل غريها من اإلفادات، غايته أّن حتصيل الظّن املتأّخرين مع إفادهتا الظّن، ولو عرب ض
 من خالهلا لوحدها نزُعم أّنه قليل موضوعّيًا، أّما حصول االحتامل فهو وارد جدًا.

، كام قوثة االطمئنان والوجيّ حة قول الرجايل هو مدرك حجيّ  أن نبني عىل أنّ  ـ 4
رين ملن هو أقوال املتأّخ اخرتناه، ويف مثل هذه احلال يصعب جدًا حتصيل الوثوق من 

 إال إذا انعقد بينهم إمجاع أو شهرة كبرية مع عدم املعارضاليوم، جمتهد يف علم الرجال 
دعوى حصول وحينئٍذ،  ، فاإلشكال صغرويٌّ وعدم وضوح املأخذ مع خمالفتهم فيه

 .مما تقدّ  الوثوق عهدهتا عىل مّدعيها بعد
ن قرائن مساعدة عىل حتصيل الوثوق لكّن هذا ال يمنع من كون شهادات املتأّخري

وهذا ُينتج رضورة األخذ بعني االعتبار شهادات املتأّخرين أيضًا حتى لو كانت  بالنتيجة،
 من القّوة االحتاملّية لشهادات املتقّدمني.بكثري قّوهتا االحتاملّية أضعف 

رب الثقة والفتوى والنتيجة: إّن إفادات املتأّخرين ال حجّية فيها عىل مثل مسلك البّينة وخ
وأهل اخلربة، إال يف موارد خاّصة، بال فرق  يف ذلك بني السنّة والشيعة فيام بدا لنا، أّما عىل 
مثل مسلك حجيّة الظّن أو االطمئنان، فهي قرائن ناقصة ضعيفة عادًة، لكنّها تنفع ـ 

ة األخذ بعني بضّمها إىل غريها ـ يف مضاعفة القّوة االحتاملّية، األمر الذي ُينتج رضور
االعتبار إفادات املتأّخرين إىل حدود القرن التاسع اَلجري تقريبًا. ولعّل ما توّصلنا إليه هو 
رأٌي وسط، ال ُيسقط قيمة إفادات املتأّخرين متامًا وكأهّنا ال وجود َلا، وال جيعلها حّجًة 

 .عىل املقلب اآلخردومًا قائمة بذاهتا أو أّمارًة كاملة بنفسها 

 ، وقفة حتليلّيةرينمني واملتأّخمقولة التمييز بني املتقّدـ  3ـ  3
رين يف جمال احلديث والرجال، عرفها الشيعة والسنّة مني واملتأّخ فكرة التمييز بني املتقدّ 
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رين املتأّخ  ة فكرة تقول بأنّ عىل السواء، ففي بعض األوساط احلديثية عند أهل السنّة ثمّ 
وهذه الفكرة بعينها قد تنطبق بعض اليشء  مني.ونقدًا من املتقدّ أكثر تساهاًل أو أقّل تشّددًا 

 يف بعض الفرتات الزمنّية عىل األقّل. عىل الوسط الشيعي
عد العلمي داخل علوم احلديث والرجال وتفسرينا هلذه الظاهرة ـ برصف النظر عن البُ 

يارهم للنصوص فرص اخت تفكان ،كثرية جداً  م نصوٌص دهير لمني كانت تتوفّ املتقدّ  ـ أنّ 
هلذا كان من  ،األحاديث والكذب هبا ق، وكانت تلك الفرتات فرتات اختالعديدة

واحلّد من تنامي  ،الطبيعي أن يظهر تيار التشّدد يف نقد األخبار ملواجهة هذه الظواهر
فريق  ة، حيث كان كّل األخبار التي من هذا النوع، السيام يف مناخ االنقسامات املذهبيّ 

املذاهب والفرق  هي أنّ و ةٍ النصوص لصاحله، مع خصوصيّ  قالفريق اآلخر خيتل يشعر بأنّ 
إىل طرق  ذواالجتاهات وامليول كانت حتوي قدرًا من التداخل، فكان الشيعي قد نف

ي إىل طرق وأسانيد الشيعي، إضافة إىل عدم وجود فرز قاطع ي، كام نفذ السنّوأسانيد السنّ 
ًا داخل الشيعة ويف أوساطهم متامًا كام كان غريه، ومل ُيصل فكان املغايل حمسوب ،لالنتامءات

ع جغرافيًا وسكانيًا واجتامعيًا ومعرفيًا إال بالتدريج، السيام يف طالفرز النهائي التام والقا
ع نقد األخبار شكالً من أشكال الدفاع عن االنتامء ورة، من هنا كان مرشالعصور املتأّخ 

 ّس والوضع يف األحاديث.املذهبي، ومواجهة لتيارات الد
ة، كام تكّونت ة والفقهيّ ًا بعد استقرار املذاهب العقديّ تدرجييّ  ىهذا الوضع تالش

 دوالكتب األربعة عن ،كالكتب التسعة عند أهل السنّة ،املوسوعات الكربى اجلامعة
 مهل الكثري غريها إمهاالً نسبيًا.اُ زت هذه الكتب مرجعًا، واإلمامية، وتركّ 
وصارت جزءًا من هوية  ،يئًا تكّرست هذه الكتب ذات الطابع املرجعيوشيئًا فش

حركة راجع املذاهب والفرق واالجتاهات، األمر الذي سمح بتكّون تصّور جديد ـ بعد ت
ًا يف رواية من شأنه أن ُيذف نّص  ة ـ يقيض بأّن حذف أّي الوضع وانعدام فرصها الزمنيّ 

 ة هذا املذهب أو ذاك.ويّ هباألمر الذي قد يرّض  ،ةكتب املرجعيّ ال
أو ذاك،  الت الزمنية وّلدت هنا وهناك حاجًة إىل هذا النّص التحوّ  أنّ  ،ضاف إىل ذلكيُ 



 

ًا سياسة التساهل ة، وهذا ما وّلد تدرجييّ ة بدل احلركة النقديّ األمر الذي سمح بحركة دفاعيّ 
 يف نقد األحاديث عند بعض االجتاهات داخل التيارات واملذاهب.

حركة النقد التي ظهرت بني الفينة واألخرى كانت تنطلق أحيانًا من منطلق وحتى 
نقد بعض النصوص عند بعضهم رغبًة يف إلغاء  الدفاع عن الدين، ففي عرصنا احلارض يتمّ 

ة املسلمني، لتي تشّوه الدين أمام العامل، أو تشّوه هذا املذهب أو ذاك أمام غالبيّ االصورة 
 ًا يف أكثر من موقع.الدفاعي كان حارض فاحلّس 

فات التي تعود النقطة األخرى التي جيب أخذها بعني االعتبار هي أّن الكتب واملصنّ 
ة الثالثة األوىل قد فقدنا الكثري منها، وعىل مستوى بعض املذاهب ـ مثل إىل القرون اهلجريّ 

حيث كانت رة ـ قد فقدنا أكثرها، عىل خالف احلال من الفرتات املتأّخ اإلمامّية الشيعة 
ة متقّدمة كانت املواد رة أكثر، فإذا أردت التعّرف عىل كتاب أو شخصيّ املعلومات املتوفّ 

األولية التي بني يديك قليلة قياسًا بتعّرفك عىل كتاب أو تيار فكري أو حركة يف الفرتات 
رة، من هنا يستعيض الباحث تلقائيًا عن نقص املواد األّولية بعمليات التحليل املتأّخ 

 عنه علامء الرجال باالجتهاد والنظر واحلدس.يعرّب واالستنتاج، وهذا ما 
القرون الثالثة األوىل عند الشيعة، والقرن  ندرة املعلومات من جهة فيام خيّص  إنّ 

 دفع من جهة إىل اعتامد سبيلني يف اكتشاف حال الرواة: ،ل عند السنّةاهلجري األوّ 
 روايات الراوي أو ما شابه ذلك. سبيل النظر واالجتهاد عرب حتليل ـ 1
ة والتناقل الشفوي للمعلومات، حيث ينقل عن فالن ـ مثل ُييى بن سبيل الشفويّ  ـ 2

معني ـ أنه سئل عن فالن فقال فيه كذا، أو ينقل عن فالن عن فالن عن الفضل بن شاذان 
 أنه قال يف فالن كذا وكذا..

م، مل يعد هناك أمام أبناء القرون الالحقة يومًا بعد يو ف باب الرواية الشفوّي وملا توقّ 
سوى جمموعة وثائق عليهم النظر فيها واالجتهاد، كروايات الراوي أو نصوص العلامء 

 فيه.
معًا، ي الشيعي والسنّ  :نا لو نظرنا عىل املستوينيهي أنّ  ،ة هنا أيضاً النقطة الثالثة املهمّ 
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ة يف مثل علم الرجال واجلرح ت أوليّ ه بعد القرن اخلامس مل تعد هناك معطيالوجدنا أنّ 
والتعديل، وإنام صار العلامء يعتمدون عىل املعطيات األولية التي تبلورت يف مرحلة 
مسبقة، يشهد عىل ذلك مراجعة كتبهم فهي تنطق من جهة بمامرستهم االجتهاد ومقاربة 

ملعتمدة يف ة املصادر االنصوص والوثائق ومقارنتهام، كام حتكي من جهة أخرى عن نوعيّ 
الوصول إىل معلومات، فمثل كتاب خالصة األقوال للعالمة احليل أو هتذيب الكامل 
للمزي أو الرجال البن داود أو الذهبي يف تذكرة احلفاظ وسري أعالم النبالء، كّلها كتب 

 بمصادرها املعتمدة.ـ ترصُيًا أو مقارنًة ـ ناطقة 
ي أننا اليوم يف ظّل تطّور املعلوماتية ة، وهوهذا ما يدفعنا إىل إثارة نقطة إضافيّ 

 وأجهزهتا ويف عامل األقراص املدجمة واملكتبات االلكرتونية الرتاثية العمالقة، ويف ظّل 
اكتشافات مذهلة وتصحيحات واسعة للنسخ واملخطوطات والكتب.. يف ظّل هذا 

ة أكرب وأهم يّ قد نكون ـ عىل بعض املستويات ـ ممن يملك مادًة أولية ومصدر ،الوضع كّله
من مثل املزي والعالمة، وقدرة ورسعة وصول أكرب للمصادر والكتب، فإذا أضفنا إىل 

ة يف عرصنا، وإمكانية التطّور الذي يمكنها هذا األمر التطّور الذي بلغته العلوم اإلسالميّ 
 رين علينا.الوصول إليه، سنرى أنه من البعيد احلديث عن ترجيح ألمثال هؤالء املتأّخ 

 بينهم، واشرتاكنا معهم يف املوادّ االجتهاد رين، وظهور فعنارص مثل تساهل املتأّخ  ،ذنإ
األولية إال نادرًا، وتفّوقنا عليهم يف جمال الرصد والتحليل، ذلك كّله يلغي أساس افرتاض 

ة للزم أن يكون كذلك يف الفقه واألصول وغريمها ة قوهلم علينا، فلو كان قوهلم حجّ حجيّ 
 أيضًا!
نام طرحنا القرن اخلامس اهلجري؛ ألننا نعتقد أن هذا القرن كان ـ تقريبًا ـ قرن ّناية وإ

، وما كتب بعده كان اقتباسًا مما جاء يف إال نادراً  ةاألسانيد، فلم تظهر بعده أسانيد مستقلّ 
وهذا  ،جديدة اً املصادر التي كتبت قبله ووصل أغلبها إلينا، ويندر أن نجد أسانيد وطرق

 د أنّ واضح جدًا يف املذهب اإلمامي، بل وكذلك يف املذاهب األخرى، فاليشء املؤكّ  األمر
من الطويس واخلطيب البغدادي، هو قرون  ما بعد القرن اخلامس اهلجري، أي ما بعد كّل 



 

أو اجتهادات واقتباسات إال ما ندر، إذ قد نجد شيئًا عند ابن عساكر يف القرن السادس، 
 القاعدة هي ما ذكرناه. كنّ ن السابع، لعند ابن طاوس يف القر

رين يف حّق بعضهم، كأن يوثق الشهيد بقي أن نشري إىل أمر  هام، وهو توثيقات املتأّخ 
الثاين شخصًا يف القرن السادس اَلجري، أو يوثق الشهيد الثاين شخصًا يف القرن السابع 

 ال؟ وفهل يؤخذ هبذه التوثيقات حينئذ  أ ،اَلجري
يف مباحث التعارض من علم األصول بمناسبة حديثه عن  مد باقر الصدرد حمذكر السيّ 

ة الزمنية، بل ة يف اإلخبار ال يقوم فقط عىل طول املدّ احتامل احلسيّ  إحدى الروايات أنّ 
خيضع أيضًا ملالبسات وظروف تلك املدة الزمنية الفاصلة، فقد يكون الفاصل قصريًا لكن 

ر املعلومات بقّوة، فقد نجد ه يوفّ وقد يكون طوياًل لكنّ بحيث ال يوفر للباحث املعلومات، 
أرسًة علوية ُيفظ نسبها مئات السنني، بينام قد ال متلك أرسة أخرى ذلك ولو لقرنني 

 سابقني.
الربكات  هـ( وأيب1104فصل بني احلر العاميل )تة التي فاملدّ  ،هذا ما يدفع إىل التمييز

سعيد بن هبة اهلل الراوندي، تقارب السبعة قرون، عيل بن احلسني العلوي الذي يروي عنه 
فيها ووسائل املعرفة والضبط وشّدة قائاًم وهي مدة طويلة، لكن هذه املدة كان العلم 

االهتامم وشيوع الكتب واإلجازات والوثائق.. هذا كّله يوفر للحر العاميل معلومات ربام 
 .قط من الزمانا يوفر للطويس معلومات عمن يبعد عنه قرنني فممأكثر 

العاميل  كبري ووثقه احلرّ  فلو كان هناك عاملٌ  هذا الكالم صحيح عىل بعض املستويات،
ل بوصفه أمرًا صوو ،تداوله بوضوح بني أجيال العلامء شهرة هذا العامل وحاله تمّ  لقلنا: إنّ 

التي ال ات نقطة بحثنا يف الغالب ليست مثل هذه الشخصيّ  لكنّ  ،واضحًا إىل احلر العاميل
ش فيها عادًة، وإنام يف حال علامء ال نعرف عنهم إال وقوعهم يف إجازة أحد العلامء أو يناقي 

ترّدد اسمه قلياًل يف هذا الكتاب أو ذاك مثل املشهدي صاحب املزار، فلو كان شخصيًة 
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 علم حاهلا نتيجة حجم نفوذها لقبلنا، أما يف مثل هذا األمر فال.بارزة يُ 
رون أقّل منه فيام تركه حجم الكتب املفقودة التي تركها املتأّخ  أضف إىل ذلك أنّ 

نا أن نسأل كيف عرف احلر العاميل وثاقة أيب الربكات؛ إذ لعّله ن، ونحن من حقّ وماملتقدّ 
فهو ثقة، أو كام هي احلالة الغالبة  اً حدس أنه حيث وقع اسمه يف بعض اإلجازات، إذ

ن مطعون فيهم، هذا وروكأنه مل يعد يوجد علامء متأّخ ر، املهيمنة يف ُبعد جرح عامل متأّخ 
ة يف القرن احلادي رين برزت بقوّ فت يف ترمجة العلامء املتأّخ صنّ الكتب التي  مضافًا إىل أنّ 

عرش فصاعدًا، ومل تكن هبذه املثابة ـ عىل املستوى الشيعي ـ قبل هذا الوقت، وهلذا ال نجد 
: ةاخلامس واحلادي عرش عند اإلماميّ  إال القليل من كتب الرتاجم بني القرن ، مثل كتايبي
 .الشيخ منتجب الدين والشيخ املازندراين

ات اآلخر لعمليّ هو ع ر جيب أن خُيضي ر ملتأّخ التوثيق والتضعيف من متأّخ  فالصحيح أنّ 
 ة االعتامد عليه.لنرى مدى إمكانيّ  ،التحليل هذه

 يم، تأّمل وتقووغريه دعوى اإلمجاع على التوثيقـ  4
أو حتى عىل أمٍر آخر يتصل به غري ، ما عى أحد العلامء اإلمجاع عىل توثيق شخصٍ إذا ادّ 
 :فهنا حالتانتوثيقه، 

مني، كالشيخ أيب عمرو الكيش الذي أن يكون مّدعي اإلمجاع من املتقدّ  األوىل:اِلالة 
 .ّموا بعدها بأصحاب اإلمجاععى إمجاع الطائفة عىل تصديق بضعة أشخاص ُس ادّ 

 :عوى اإلمجاع هذهود
 ،عىل وثاقة شخصكان متفقًا أو األغلب اجلميع فهذا يعني أّن  ،إن كانت مصيبةً  أ ـ

طريقة ظ عىل ناقل اإلمجاع وطريقة نقله أو بعد عدم وجود حتفّ  ،لتوثيقه وهذا موجٌب 
 .، كام تقّدم مثله يف مسألة مراسيل الثالثة ووثاقة مشاخيهماكتشاف ناقله له

كشف عن وجود جمموعة من أّّنا ت، فال أقّل ةً اإلمجاع دقيقدعوى كن تمل وأما إذا  ب ـ
يف توفري دليل الوثاقة أو األمارة  مني، وهذا أيضًا كاٍف كانت ُتتار هذا التوثيق بني املتقدّ 



 

 .الكاملة بحسب اصطالحنا
هر يظبنفسه مّدعي اإلمجاع  يكفي أنّ  ،اإلمجاع إطالقاً دعوى صدق تبل حتى لو مل  ج ـ

وهذا ما  ،منييقول بالوثاقة، فيكون شهادة من أحد املتقدّ  هأنّ ن نفس دعواه اإلمجاع عادًة م
 .م من طرق التوثيقيرجع إىل الطريق الثاين املتقدّ 

ىل ما يّدعي هو عليه بمعنى عدم ذهاب أحد إ، احتامل عدم صدق اإلمجاع إطالقاً  لكنّ 
هذا العامل الذي يقوم بالتوثيق، فإذا أخطأ ت فاداوإت ياموالوثوق بتقعادًة فقدنا يُ ، اإلمجاعي 

إذ  ؟!يف موضوع وهبذا احلجم من اخلطأ فكيف يصّح االعتامد عىل قوله يف أصل التوثيق
ق، فهذا هيدم إمجاع الطائفة عىل التوثيق فوّثق، ولوال ظنّه اخلاطئ هذا ملا وثّ  لعّله ظنّ 

 .طمئنان والوثوقة قول الرجايل هو االمستند حجيّ  الوثوق بناًء عىل أنّ 
بحيث ال يوجد حتى يف عرصه  ،احتامل خطئه إىل هذا احلدّ  نعم، الذي هيّون اخلطب أنّ 

عندما يكون مّدعي اإلمجاع من أهل عادًة  مرجوحتيار أو مجاعة يقولون بالتوثيق، احتامٌل 
يف  أو معطيات تدفعنا لالقتناع أو التشكيك يف دّقته ، ما مل تقم قرائن خاّصةهذا الفنّ 

دعوى اإلمجاع، بل أحيانًا يف دّقته يف بنائه الشخيص عىل التوثيق ظاّنًا انعقاد اإلمجاع، فانتبه 
 .وراجع ـ ملزيد اّطالع ـ بحث مشايخ الثالثة يف الفصل الثاين من هذا الكتاب

ق، ويف العادة يالتوثحتصيل أمارة مني كافية يف فدعوى اإلمجاع من أحد املتقدّ  ،وعليه
تفيد الوثوق كثريًا ما ـ بال معارض أو مزاحم ـ ف ممن هو من أهل هذا الفنّ  إذا صدرت

أيضًا، نعم لو صدرت ممن ال باع له يف الرجال وأحوال الرواة أو ممن يكثر خطؤه يف 
لكثرة تساهله يف  ؛رتاب يف أمرهبحيث يُ  ، أو هو متساهل يف مثل هذه التوصيفات،اإلمجاع

 .مل ُيصل وثوق حينئذٍ ردّية خاّصة، أو قامت قرائن موهذا األمر، 
عاء السيد ابن طاوس رين، مثل ادّ أن يكون مّدعي اإلمجاع من املتأّخ  الثانية:اِلالة 

، وقد اكتفى السيد اخلوئي القميعىل وثاقة إبراهيم بن هاشم  هـ( اإلمجاعي 664)
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لشهادة مهام كانت هذه ا ثبت الوثاقة، عىل أساس أنّ ا تُ وذهب إىل أّّن  ،بدعوى اإلمجاع هذه
تكشف عن وجود ولو شخص من القدماء يذهب إىل القول ـ ال أقّل ـ فإّنا  خاطئةً 

 .بالوثاقة، وهذا كاٍف 
فرض االتفاق من قبل طبقة ابن  ألنّ  ؛د كاظم احلائري عىل هذا الكالموقد وافق السيّ 

 عىل األقّل رين يورث القطع بوثاقته أو ة املتأّخ طاوس عىل شخص وقع يف زمن األئمّ 
 .تام ثبوت وثاقته بسندٍ 

جدًا يف  كثريٌ  اإلمجاع غري الواقعّي  ءاّدعا ألنّ  للمناقشة جدًا؛ هذا الكالم قابٌل  لكنّ 
رين، وهلذا األمر أسباب عديدة كشف الشيخ األنصاري يف مني واملتأّخ كلامت العلامء املتقدّ 

عليه، إىل  فٍق متّ  نتقال من أمرٍ رسائله عن بعضها، ومن مجلة ذلك ممارسة االجتهاد يف اال
مّدعي اإلمجاع رأى ترتبًا أو تالزمًا أو عالقة وطيدة بني ما أمجعوا  أمر مل يتعّرضوا له، لكنّ 

عى اإلمجاع عىل عليه وبني هذا األمر، فادعى إمجاعهم عىل هذا األمر مبارشًة، كام لو ادّ 
لنفس، مع اعتقاد مّدعي اإلمجاع حرمة التتن، انطالقًا من إمجاعهم عىل حرمة اإلرضار با

 .رشب التتن مرّض بالنفس أنّ 
عىل تقدير  ـ من هنا، مل يذكر لنا ابن طاوس من أين عرف إمجاع الشيعة عىل هذا األمر

فلعّل هذا األمر شاع يف عرصه، أّنه ال يقصد خصوص املتأّخرين واملعارصين له فقط ـ 
ل قد اشرتكا يف إكثار الثقة من بن املتوكّ  اسم إبراهيم بن هاشم وحممد بن موسى ووجد أنّ 

عيل بن إبراهيم قد أكثر من الرواية عن أبيه، وأبا جعفر بن بابويه  الرواية عنهام؛ ألنّ 
يف  عنٌ طه ما دام األمر كذلك ومل يبلغه أنّ  ل، فظنّ الصدوق أكثر من الرواية عن ابن املتوكّ 

 هذا معناه اتفاقهم عىل أنّ  ألصحاب.. ظنّ تداول رواياهتام بكثرة يف كتب ا بل تمّ  ،الرجلني
حتى ة وال وثيقة تارخييّ  أّي ـ يف واقع احلال ـ عى اإلمجاع، فيام مل جيد  فادّ اماألخذ بروايته
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 سندًا يوثقهام..
عاء اإلمجاع من شخص ، السيام عندما يصدر ادّ وقوّية مثل هذه االحتامالت كثرية إنّ 
. وقد رأينا ة التي يؤمن هباعرف عنه نزعته التساحميّ يُ بل  ،اد يف األخبار واألسانيدغري نقّ 

سابقًا كيف أّنه ويف نفس هذا الكتاب الذي اّدعى فيه هذا اإلمجاع، قد أشار يف املقّدمة إىل 
طريقته يف التصحيح وبالغ يف التسامح يف التوثيق، فراجع ما بحثناه يف رجال فالح 

 .توثيقات العاّمة(السائل، يف الفصل الثاين من هذا الكتاب )ال
 القميأليس من املمكن أن يكون ابن طاوس قد رأى اسم إبراهيم بن هاشم يف تفسري 

ه، وكان الشائع يف زمن ابن انالقمي والصدوق يوثق أنّ  أو كتاب من ال ُيرضه الفقيه، فظنّ 
 .االحتامالت مفتوحة إنّ  ؟عى اإلمجاع..فادّ  ،طاوس وثاقته

دليل  ،مع عدم إشارة أحد إىل الطعن ،كثرة الروايات الشهرة مع بل ربام اعترب أنّ 
عى ولو واحد دّ العى اإلمجاع، إذ لو كان ضعيفًا رين، فادّ التوثيق كام هو مبنى بعض املتأّخ 

، مع أّن أحدًا مل مني ضعفه، فلام مل يري تضعيفًا له ظّن أّنم متفقون عىل وثاقتهمن املتقدّ 
 .يتحّدث عن وثاقته
ل إذا الحظ وجود األوّ  أنّ هنا هو رين مني وأحد املتأّخ أحد املتقدّ  عاءوالفرق بني ادّ 

الثاين لفرض كوّنم  حّق  عى اإلمجاع كفى، أما مثل هذا التيار ال يكفي يفدّ اار يف عرصه وتيّ 
 .، فتكون الغاية تكوين أمارة ناقصة فقطرينمجيعًا من املتأّخ 

صني غري املتخّص املتساهلني أو ـ السيام  رينعاء أحد املتأّخ ادّ  والنتيجة التي نخرج هبا أنّ 
ما مل ال قيمة له،  ،عىل توثيق شخص أو تضعيفه يف فّن الرجال واجلرح والتعديل ـ اإلمجاعَ 

رين، وهذا ال فائدة وغايته وجود هذا الرأي يف بعض أوساط املتأّخ يعتضد بقرائن إضافّية، 
 .قاً بكام قلنا سابوصفه دلياًل أو قرينة كاملة،منه 

 ، دراسة ومطالعةشيخوخة اإلجازةـ  5
 البحث يف مسألة شيخوخة اإلجازة يمكن أن نرّتبه ضمن حماور عّدة، أبرزها:
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 ـ معنى شيخوخة اإلجازة وأنواعها 1ـ  5
 :، منهاحتّدث عنها علامء احلديث والدراية يف كتبهم ،لتحّمل الرواية طرق عّدة

 .من حفظه تارًة وعن الكتاب أخرى السامع من الشيخ الذي يقوم بقراءة احلديث ـ 1
القراءة عىل الشيخ، وتسّمى العرض، وهي أن يكون الراوي يقرأ احلديث أمام  ـ 2

كتاب، وسواء كان الشيخ يستمع من الشيخ ويعرضه، سواء كان يقرأ من حفظه أم 
 .ويعرض من حفظه أو كتاب معه

ند القدماء، وكانا ة تناقل احلديث عوهذان الطريقان أفضل طريقني لضامن عمليّ 
الكتب كانت قليلًة من حيث عددها، وحمدودًة من  مني؛ ألنّ ين جدًا عند املتقدّ ري مشته

 .رينحيث احلجم يف الغالب، فكان هذان الطريقان مضمونني أكثر ومتوفّ 
وقد كان الشيخ يف هذين الطريقني ـ وهو ما حّسنوه ـ جييز أحيانًا لتلميذه رواية ما 

وأجزت له روايته  ،ي فالنسمعه منّ »نجد يف بعض الكلامت تعبري: سمعه منه، وهلذا 
 .«يعنّ 

ن طرق حتّمل الرواية، وقد تعني أن جييز الشيخ للتلميذ احلضور م ، فهياإلجازة ـ 3
 والتسويغبالرواية عنه املعنى املشهور هلا يقع بمعنى اإلذن  عنده والسامع منه، ولكنّ 

كتابه للتلميذ فيستنسخه، فيجيزه يف روايته عنه، أو  الشيخ قد يدفع ، وذلك أنّ والتجويز
، خاّصة يسمع كتابًا من الشيخ ثم جييزه الشيخ أن يرويه عنه، واملعروف فيها عدم السامع

 .بني املتأّخرين
 :أو أنواع ولإلجازة حاالت

كأن يقول الشيخ:  ،تكون اإلجازة ملعنّي بمعنّي، وهي أفضل أنواع اإلجازاتأن  أ ـ
 .ناني الكتاب الفالين، فاملجاز واملجاز به معيّ نًا بأن يروي عنّ أجزت فال
 .كأن يقول: أجزتك رواية كتبي وروايايت ،تكون ملعنّي بغريهأن  ب ـ
 .هذا بمعنّي، كأن يقول: أجزت اجلميع أن يرووا كتايب تكون لغري معنّيٍ  أن ج ـ
 .ميع املسلمنيجل ية عنّ تكون لغري معنّي بغري معنّي، كأن يقول: أجزت الروايأن  د ـ



 

ثني كلامت يف هذا األمر، من نوع أصل جواز الرواية باإلجازة دون وكانت للمحدّ 
 سامع ونحوه، حيث نسب التحريم إىل الشافعي يف إحدى روايتيه، واملستند يف ذلك أنّ 

 .السائد هو اجلواز اإلجازة بغري سامع معناها أنك جتيز لغريك أن يروي ما مل يسمعه، لكنّ 
لقد شاع أسلوب اإلجازة بغري قراءة وال سامع بني العلامء فيام بعد؛ لكثرة الكتب 

ز الشيخ للراوي أن يروهيا عنه، ويسّمى يظم حجمها، فكانوا يستنسخون الكتب وجياوتع
 .شيخة اإلجازةالشيخ يف هذه احلال بشيخ إجازة، ومجعه مشايخ اإلجازة أو مي 

، وقد تكون خطّية، والثانية قد تكون خمترصة، وقد كام أّن اإلجازات قد تكون شفوّيةً 
 .تكون متوسطة، وقد تكون كبرية كإجازة العالمة احليل لبني زهرة

وال يف ال يف مطلق الشيخوخة  ،وينبغي التنّبه إىل أّن البحث هنا يف شيخوخة اإلجازة
وثاقة مطلق من  أخذ الرواية؛ ألّن هذا العنوان العريض مرجعه إىل البحث القادم يفمطلق 

 يروي عنه الثقة، وهذا أعّم بكثري ممّا نحن فيه.

 ـ الفرق بني شيخ اإلجازة وشيخ الرواية 2ـ  5
يظهر من العالمة املامقاين ـ تبعًا للكاظمي ـ أّن شيخ اإلجازة خيتلف عن شيخ الرواية، 

روايات فشيخ اإلجازة هو الذي يقع واسطًة إىل كتب وروايات غريه، وليست له كتب أو 
له، بخالف شيخ الرواية فهو الذي له كتبه ورواياته اخلاّصة به حتى لو مل ينفرد هبا، وطريق 

 .العلم أّنه لو ُذكر له كتاب فهو شيخ رواية وإال فشيخ إجازة، لكنّه عاد وتنّظر يف األمر
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ند فاملعروف ع ، هذا الفرز اِلادّ والصحيح أّنه ال وجه َلذا التفصيل، وال دليل عىل
املذاهب املختلفة أّن مشايخ الرواية قد يكونون مشايخ إجازة، والنسبة هي العموم 

 واخلصوص من وجه، فال نطيل.
وقد ذكر بعض املعارصين أّن مسألة شيخوخة اإلجازة البد أن ُتفرض يف حال كون 
 الشيخ واسطة فقط ال أّنه ينقل رواياته، وأن يكون واسطًة لكتب مشهورة معلومة النسبة

ليس . وألصحاهبا، فهنا نستغني عن إشكالّية توثيقه؛ ألّن هذه الشيخوخة ترشيفّية
ظاهره اعتبار شيخوخة اإلجازة توثيقًا، بل رفع إلشكالّية عدم وثاقة مشايخ اإلجازة، 

 وفرٌق بينهام.

 ـ أهمّية مسألة شيخوخة اإلجازة وضرورتها 3ـ  5
م من مشايخ إجازات من ذكروا أّّن  ة حال، فقد وقع بحث يف توثيق كّل وعىل أيّ 

 .الصدوق وأمثاهلموالثقات، كمشايخ إجازات الطويس والنجايش 
تحت باب النقاش يف هذا املوضوع وجعلته هامًا ـ باألخص عىل ة التي في واإلشكاليّ 

الكثري جدًا من مشايخ الطويس والنجايش والصدوق  املستوى الشيعي اإلمامي ـ أنّ 
ريهم ال يوجد أّي دليل عىل توثيقهم من نّص أو شهادة، وقد روى واملفيد واملرتىض وغ

الصدوق والطويس الكثري من الكتب واملصنفات عرب هؤالء املشايخ الواردين يف طرقهام 
ة النصوص فسوف تنهار أغلبيّ  ،، فإذا مل تثبت وثاقة هؤالءارسأو يف الفه اتيف املشيخ

إذا مل يوثق مشاخيهام لوقعت كارثة يف احلديث احلديثية الواردة يف كتب هؤالء األعالم، ف
 .الشيعي

أمحد بن حممد بن احلسن بن  :ومن هؤالء املشايخ الذين تستهدف هذه النظرية توثيقهم
، وأمحد بن عبد الواحد العطار وأمحد بن حممد بن ُييى، القميوإبراهيم بن هاشم الوليد، 
احلسني  ويش، وأبري بن حممد بن الزبري القُ ارش، وعيل وبابن احلبدون املعروف بابن عُ البزاز 
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وعيل بن احلسني السعدآبادي، واحلسني بن أمحد بن إدريس، وعبد  ،القمي ديْ بن أيب جم 
وغري هؤالء النيسابوري، وحممد بن موسى بن املتوّكل،  بدوسعُ حمّمد بن الواحد بن 

 .كثريون
مشايخ النجايش حاًل جزئيًا ة توثيق ة بذلت جهود لتذييلها، فكانت نظريّ هذه اإلشكاليّ 

هذه  مقبوالً للتوصل إىل توثيق أهم مشايخ الطويس، وكانت نظريات أخرى، ومن أهمّ 
 .شيخ إجازة لثقٍة من الثقات ة وثاقة كّل النظريات كانت نظريّ 

 ـ تنّوع اآلراء يف قيمة شيخوخة اإلجازة يف التوثيقات 4ـ  5
التوثيقات يف علم الرجال، وظهر  طرحت مسألة دور شيخوخة اإلجازة يف ،من هنا

 انقسام يف الرأي:
إثبات ما ذهب إليه مجاعة من العلامء، بل هو مشهوٌر بني املتأّخرين، وهو  الرأي األّول:

أو عىل األقّل معترب،  مشايخ اإلجازة الذين ثبت أّنم مشايخ إجازة بدليلٍ  الوثاقة لكّل 
أو  ،هورةمشايخ إجازة للكتب احلديثية املش، أو الذين وقعوا القول بوثاقة املشاهري منهم

 .ذلك كثرياً كوقعوا 
ختار ا، كام ه املشهور بني األصحابث البحراين معتربًا أنّ قد ذهب إىل ذلك املحدّ ف

 حلصول الوثوق متامًا كشهادة النجايش بوثاقة شخصٍ  ؛هذا القول اآلغا رضا اهلمداين
ي بعد املراجعة مل أجد كالمه رصُيًا ، لكنّ دامادسب إىل السيد الونُ ، عرب هذا السبيل

 .بل بمالك الشهرة وغري ذلك يف توثيق هؤالء بمالك كوّنم يف مشايخ اإلجازة
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 نّ أساس أعىل  ،ولعّل إطالق كالم العالمة فضل اهلل يدّل عىل قبوله هبذا املبنى أيضاً 
ردبييل يف األ ليهذهب إكام  .ليه يف الرواية وليس مطلق راوٍ إرجع الشيخ هو مرجع يُ 

والكجوري  والسيد عيل الفاين ، واخلواجوئي، والعالمة املجليسظاهر كالمه
 .وغريهم، واملحدث النوريالشريازي 

أّن اإلجازة، و كون الراوي من مشايخوقد ذكر الوحيد البهبهاين من أمارات الوثاقة 
أعىل  ه يفآخر أنّ  لته عىل الوثاقة، ومن بعضٍ دال يظهر من بعضٍ ، وقد ه حسناً املتعارف عدّ 

التعديل هبذه اجلهة طريقة كثري من ، ناسبًا إىل القيل أّن درجات الوثاقة واجلاللة
 .ريناملتأّخ 

ما ذهب إليه مجاعة آخرون من العلامء، من عدم عّد شيخوخة اإلجازة  الرأي الثاين:
ي، ، والشيخ التربيزد اخلمينيوالسيّ  من موجبات التوثيق، ومن أبرزهم السّيد اخلوئي،

 .وغريهم من العلامءوالسيد عيل السيستاين، ، والشيخ آصف حمسني
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 ومن أبرزها:ونجد يف بعض الكلامت بعض ألوان التفصيل، 
 .التفصيل الذي أملحنا إليه مطلع الرأي األّول من التمييز بني املشاهري وغريهم أ ـ

 ة الذي يروي الكتب احلديثية الكربى وغريه.التفصيل بني شيخ اإلجاز ب ـ
فتفيد شيخوخة  الطباطبائي بني مسلك حجية الظّن يف باب الرجالتفصيل السيد  ج ـ

 .وغريه فال تفيد ،جازة التعديلاإل
أّن كون الرجل من مشايخ اإلجازة نوع مدٍح له، من السيد حسن الصدر ما ذكره  د ـ

، وهو ما نسبه تفاض النقل باالعتناء بشأنه وتعظيمهولكنّه ليس توثيقًا، إال إذا اس
 صحيح.له ، وفهمه ىل والده، وفهمه من كالم الوحيد البهبهاينإالكلبايس 
اعترب أّن حمّل التوثيق هو اإلجازة ق الكلبايس، حيث املحقّ الذي أثاره تفصيل ال هـ ـ

 . التوثيقبعد االستجازة ال مطلقًا، فلو أجازه بال استجازة فال يدّل عىل
السيد عيل الفاين بني شيخ إجازة جلزء يسري من الروايات وبني شيخ تفصيل  و ـ

وهذا  .فيفيد التوثيق يف الثاين دون األّول ،اإلجازة الذي يعّد نارشًا لعلوم أهل البيت
 التفصيل لعّله يلتقي تارًة مع التفصيل الثاين، وأخرى مع التفصيل األّول املتقّدم.

التفصيل بني من ـ من خالل بعض األدّلة القادمة ـ ا يظهر من بعض التعابري م ز ـ
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فشيخ إجازته ثقة، وبني  املستجيز املعروف بالنقد والتضعيف وعدم الرواية عن الضعفاء
 غريه، فالحظ.

وغريه، والكتاب للغري تارة فال تفيد التوثيق، التفصيل بني رواية كتاب نفسه  ح ـ
د ي، فتفوأخرى غري مشهورتوثيق وإن كانت شهرته قد تغني عنها، ، فال تفيد المشهور

، بل ، ويلوح هذا القول من املجليّس األّول وبعض املعارصينوإال كانت اإلجازة لغواً 
لعّله ُيفهم من املامقاين يف عملّية تقسيمه الشيخ إىل شيخ إجازة وشيخ رواية عىل ما تقّدم 

 .آنفاً 
وهو أّن مسلك بعض العلامء أّن السند الذي يقع فيه  وضيح  مهم،وال بّد لنا هنا من ت

بل اعتباره هذا  ،مشايخ اإلجازة صحيح؛ لكّن تعليله ال يظهر منه توثيقه هلؤالء املشايخ
ة ألصحاهبا بالنسبة ليّ صة انتساب الكتب األملعلوميّ  ؛السند تربكّيًا وتيمنّيًا ال غري

يه، فهو ليس موقفًا من عاّم نحن فمتامًا ي خيتلف رأدين الثالثة وأمثاهلم، وهذا للمحمّ 
بل هو جتاوز لإلشكالّية التي جاءت فكرة  ،زة توثيقًا أو تضعيفًا أو جهالةشيخوخة اإلجا

الكتب احلديثية اجلامعة وبني  هاتمّ أل السند بني ضوهي مع ،وثاقة مشايخ اإلجازة حلّلها
تفصيل ـ بحول اهلل ـ وسوف يأيت  ،هلذا األمر فانتبه جيداً  ،صول احلديثية السابقة عليهااأل

ترّبكّية الطرق إىل األصول والكتب وعدم احلاجة إليها، عند احلديث عن ة البحث يف نظريّ 
 فانتظر. ،نظرّية تعويض األسانيد، وذلك يف الفصل اخلامس من هذا الكتاب

 وثاقة مشايخ اإلجازة، وقفات وتأّمالتة أدّلة نظرّيـ  5ـ  5
هو ـ مطلقًا أو ضمن حدود ـ كرت إلثبات وثاقة مشايخ اإلجازة ألدّلة التي ذُ ا وأهمّ 

 :اآليت
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مشاخينا  العصور أنّ  املشهور يف كّل  من أنّ  ،ما ذكره الشهيد الثاين وولده ل:األوّ الدليل 
 ؛يهمنة تزكّ من عهد الكليني إىل يومنا هذا ال ُيتاجون إىل تنصيص عىل عدالتهم وال عىل بيّ 

، بل إّن عادة ظاهر مشهور عند اجلميع هم وثقتهم وعدالتهم وورعهم أمرٌ ضبط ألنّ 
 .املصنّفني عدم توثيق الشيوخ

ل عنه أّن مشيخة املشايخ الذين وممّا جيب أن يُ »يقول املريداماد:  علم، وال جيوز أن ُيذهي
، وتوثيق م ،كاألساطني واألركان هم  .«وّثقأمرهم أجّل من االحتياج إىل تزكية مزكٍّ

من ليس له ذكر يف كتب  قد يدخل يف أسانيد بعض األحاديث»ويقول الشيخ البهائي: 
مني قدس اهلل أرواحهم قد أعاظم علامئنا املتقدّ  غري أنّ  ،وال قدح اجلرح والتعديل بمدٍح 

رين طاب ثراهم قد حكموا وأعيان مشاخينا املتأّخ  ،بشأنه وأكثروا الرواية عنه اعتنوا
 .«بعدالته هذا القدر كاف يف حصول الظنّ  والظاهر أنّ  ،ات هو يف سندهاة روايبصحّ 

 عن هذا الدليل: واجلواب
إّن هذا الدليل ال يثبت التوثيق بمالك شيخوخة اإلجازة بعنواّنا، وهو املالك  أّوالً:

الذي نبحث عنه هنا، وإّنام هو دليل يثبت وثاقة املشايخ والعلامء سواء كانت هناك 
، فقارن عباراهتم أو غريها، فال يتطابق، وإن كان يعّم مشايخ اإلجازة بنسبة معّينة إجازات

 ،لتتأّكد من ذلك، بل بعض كلامهتم ـ مثل كلامت املريداماد والبهائي ـ ال تشري إىل اإلجازة
 .وإّنام أقحمها القائلون بوثاقة مشايخ اإلجازة هنا

إلجازات؛ ألّن ظاهره وثاقة مشايخ الطائفة إّن هذا الدليل ال يشمل كّل مشايخ ا ثانيًا:
اإلمامّية منذ عهد الكليني وما بعد، وهذا ال ُيفهم منه وثاقة مشايخ غري اإلمامّية يف هذه 
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، وكذلك ال ُيثبت وثاقة مشايخ اإلجازات قبل الكلينياملّدة، ولو كانوا مشايخ إجازة، 
 ص من وجه.فالنسبة بني الدليل وما نحن فيه هي العموم واخلصو

رين، بني املتأّخ قائمًة قد تكون وغريه هذه الشهرة التي يّدعيها الشهيد الثاين  إنّ  ثالثًا:
وأين هي  ؟أي منذ زمن العالمة احليل ومن بعده، وإال فام هو الدليل عليها قبل ذلك

أقدم من حتّدث يف هذا  ونحن نعلم أنّ  ؟ثنا عن هذا األمرالنصوص والوثائق التي حتدّ 
 .ضوع ربام يكون الشهيد الثاين نفسه أو من هو قريب من عرصهاملو

وا اشتهار هذا فظنّ  ،منيرون اجتهدوا اجتهادًا يف حتليل مواقف املتقدّ وربام يكون املتأّخ 
الشيخ حسن نفسه  القول بينهم، فيام هم اعتمدوا عىل أمور أخرى كام سيظهر؛ فإنّ 

، ك كثرة رواية املشايخ الكبار عنهمصاحب املعامل نجده يذهب إىل توثيق هؤالء بمال
مشايخ اإلجازة ثقات؛ لكثرة الرواية عن  كّل  رون أنّ وّ رين يتصفلعّل هذا ما جعل املتأّخ 

وعليه فال توجد وثيقة تؤّكد وثاقة كّل مشايخ الطائفة منذ عهد الكليني وما  .كثري منهم
 بعده.

باملشايخ املشاهري، وهذا  بل الذي يظهر من عبارة الشهيد الثاين اختصاص كالمه
أضيق دائرًة، ومع ذلك ال دليل عىل أّن كل مشهور من العلامء قبل الطويس فهو ثقة، ولو 

، وستأيت النظرّيات التي كان هناك دليل فليثبت ذلك، فإّن هذا الدليل هنا هو عني املّدعى
 .تتصل بمقولة توثيق املشاهري وأمثاهلم

لو كنّا بصدد احلديث عن الوثاقة يف مقابل الكذب فقط،  إّن هذا الكالم قد يتمّ  رابعًا:
إال أّن إثباته يف الوثاقة بمعنى صّحة النقل بالغ الصعوبة، فكيف نتأّكد أّن مجيع العلامء ـ 
املشاهري وغريهم ـ كانوا دقيقني يف نقل الروايات وثقاتًا ضابطني يف تناقلها، وهم 

خ وتناقل الكتب واخلربوّية وغري يتفاوتون كثريًا فيام بينهم يف الدّقة  والضبط وسالمة النُّسي
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 ذلك؟!
وعليه، فهذا الدليل ليس سوى دعوى عاطفّية كبرية، ال يوجد ُمثبت تارخيي هلا هبذا 

، وهلذا شّكك بعضهم يف دعوى أّن كّل من كان يف عرص الكليني أو بعده العرض العريض
 .فهو جليل مستفيضة جاللته

زون من الرواية عن م كانوا يتحرّ من أّّن  ،ا أشار إليه الشيخ حسن أيضاً م الثاين:الدليل 
 ،النجايش كانت هذه طريقته، فإذا كان هذا دأهبم وديدّنم الضعيف، وقد مّر أيضًا أنّ 

 .؟!فكيف تكون طرقهم التي رووا عربها آالف الروايات قد وقع يف طريقها ضعاف
 عن ذلك:واجلواب 

من أّن هناك فرقًا بني الضعيف وجمهول احلال، فإذا كان هناك  ،ابقاً ام ذكرناه سب أّوالً:
ال حمذور حتى لو مل يثبت هلم ب أمكنهم الرواية عنه ،فوهشيخ معروف بالتحديث ومل يضعّ 

غري ثابت الوثاقة وال دام ما وفام دام غري ضعيف فال حرج يف الرواية عنه،  ،صدقه ووثاقته
هؤالء مل  زون منه، فغاية ما يدّل عليه هذا الدليل أنّ يتحرّ م كانوا فال نعلم أّّن  ،الضعف

 .ه ثبتت وثاقتهم فهو غري واضحأما أنّ  ،يثبت ضعفهم عند الطويس مثالً 
مثل احلسن بن حممد بن ُييى،  ،بالفعل مشايخ اإلجازة قد ضّعفواإّن بعض  ثانيًا:

 .وغريهم اخلضيني(احلُضيني ـ يبي )صم واحلسني بن محدان اخلي 
، أو بإمكان كونه من اختالف أنظار الرجالّيني أو كون جهة التضعيف خمتلفة وُاجيب

 .من جهة اختصاص الكالم باملشاهري وليس هؤالء منهم
عن أصاًل القدماء كانت عىل عدم الرواية والرواة ثني ّن سرية املحدّ أإّن دعوى  ثالثًا:
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منهم أو فريق، وهلذا نجد أّن من الكالم، بل كانت هذه سرية مدرسة  أّوُل  ..ضعيف
يتحّرز عن الرواية عن الضعيف يذكرونه وينّصون عليه، وعددهم تقّدم عند احلديث عن 

صناه للكالم يف التوثيقات العاّمة، فال تكاد يف الفصل الثاين الذي خّص  ،مشايخ الثقات
إثبات تارخيي حاسم،  عددًا كبريًا من املحّدثني والرواة كان هذا ديدنه، وهذا ُيتاج إىلجتد 

 ،نجد شواهدها سوى يف عرص الطويس والنجايشلكن قد ال  ة،نسّلم هبذه املعلومفنحن 
هذه كانت عادة عندهم  د أنّ فال يوجد ما يؤكّ وغريه  بحوايل القرن مع الكليني امأما قبله

و الكليني أأو ديدنًا هلم، فلو تّم هذا الدليل ألثبت وثاقة مشايخ الطويس مثاًل ال 
 .، فهو أخّص من املدعىالصدوق
إّن هذا الدليل ال يقوم عىل عنوانية شيخوخة اإلجازة، بل عىل عنوانية الرواية  رابعًا:

، بني عناوين متعّددة للتوثيق فتأّمل جيدًا، فقد وقع خلط عجيب يف هذا البحث عندهم
أو كّل من أكثر ومقتىض هذا الدليل لو تّم عىل إطالقه هو وثاقة كّل من روى عنه الثقة 

فريجع إىل البحث القادم يف هذا الصدد، ال إىل عنوان شيخوخة الثقة من الرواية عنه، 
، فإّن بحثنا هنا هو أّن شيخوخة اإلجازة بام هي شيخوخة إجازة توجب التوثيق اإلجازة

 ال؟ أو
م نا إذا الحظنا منهج الشيخ الطويس وعامة املتقّدمني يف دراستهإنّ  الثالث:الدليل 
ال نجدهم يتعّرضون إال ألصحاب الكتب ومن وقع يف الطريق بينهم وبني  ،لألسانيد

املعصوم، وال يتحّدثون عن الطريق بينهم وبني أصحاب الكتب أنفسهم، وهذا يعني أّن 
فوا بعض رجاله ولو أحيانًا، وهذا كّله يدّل هذا الطريق كّله ثقات، وإال لناقشوا فيه وضعّ 

 .ال تربير لذلك إال كوّنم مشايخ إجازةعىل وثاقة هؤالء، و
بأّن جمّرد عدم التعّرض للطريق بني الطويس وأصحاب الكتب ال يساوق  ونوقش

توثيق الرجال الواقعني يف هذا الطريق؛ إذ قد تكون هذه الكتب مشهورة معلومة النسبة 
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ضها إىل أصحاهبا ولو باعتقاد الطويس، وقد يكون هلا عّدة طرق بعضها صحيح وبع
 .ضعيف، هلذا مل يعّلقوا عىل الطرق الضعيفة

الصدوق يف مقّدمة )الفقيه( ذكر أنه يعّول عىل الكتب املشهورة  ويشهد هلذا الكالم أنّ 
ومعه من  ،ه حصل له وثوق بنسبتها من خالل اشتهارهاوهذا معناه أنّ  ،املعروفة املعتمدة

ملشيخة سوى بوصفها عنرصًا مساعدًا ه مل يعتمد عىل الطرق التي ذكرها يف ااملمكن أنّ 
لتحصيل الوثوق ال ركنًا مقّومًا له، ويف هذه احلال فمجّرد كوّنم مشايخ إجازة له لن 

 .يكون دليل توثيق
مني قليلة، ومل ة يف كلامت املتقدّ الوقفات السنديّ  أنّ إىل ذلك أيضًا ويمكن أن نضيف 

حتى نستنتج من عدم  ،ة وغريهاالفقهيّ  تكن بالكثرية أثناء توظيفهم الروايات يف األبحاث
 .تعّرضهم بالطريقة املذكورة ثبوت التوثيق عندهم

 فريى الشيخ الطويس أنّ  ،عامل يف تلك الفرتة طرقه هلذه الكتب بل قد تكون لكّل 
ة ز نظره عىل القطعة السنديّ تضعيف طريق أو طريقني قد ال ينفع يف حسم املوقف، فريكّ 

الطرق إىل  الطرق، ال تلك املختلف حوهلا، ويشهد ملا نقول أنّ توافق  التي تكون حمّل 
ام عربنا ـ زمنيًا ـ من راٍو إىل آخر، ه كلّ وطبيعة األشياء تستدعي أنّ  ،الكتب كانت متعّددة

ني، بمعنى أنه إذا كان زيد هو الذي سمع ة لدخول رواة عرضيّ اتسعت الدائرة االحتامليّ 
زيد شخصان يصبح احتامالً أكرب، وإذا سمع شخصان  احتامل أن يسمع من املعصوم، فإنّ 

وذلك يف ظّل  ،فرصه أكرب واحد منهام اثنان كذلك تظّل  احتامل أن يسمع من كّل  فإنّ 
الطرق  اتساع حركة التحديث، فمرور الزمان جيعل شكل األسانيد هرميًا، غاية األمر أنّ 

تعّدد طرق الرواية بني صاحب التي وصلتنا حمدودة، ومع ذلك كان التعّدد فيها أكرب من 
 الكتاب واملعصوم وهكذا.

فتعّدد هذه الطرق إىل الكتب قد يكون دفعهم إىل إمهال مناقشة األسانيد ال لصّحة 
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فاملناقشة بام هو  ،مناقشة طريق أو طريقني قد ال يكفي وإنام لشعورهم بأنّ  ،مجيع الطرق
يف علم احلديث عند أهل السنّة إىل وهذا ما هو الشائع  .أقرب إىل رأس اهلرم تظّل أضمن

اليوم، حيث يناقشون عادًة يف الرواة الواقعني قبل خمرج احلديث أو مداره، دون أولئك 
 الواقعني بعده زمنّيًا.

وعليه، فلو كانت املناقشات السندية يف كلامهتم كثرية ألمكن قبول ذلك لكن مع قّلتها 
 .عىل التوثيقمقنعًا ضهم دلياًل إضافة إىل ما أرشنا إليه، ال يصبح عدم تعرّ 

الرواة  ام كّل وإنّ  ،هذا الدليل ال يوثق فقط مشايخ اإلجازة هذا كّله، إىل جانب أنّ 
الواقعني يف الطرق إىل أصحاب األصول والكتب، أي أكثر من وقع يف طرق الفهرست 

ه إىل ، وهذا التوثيق ال ُيعلم رجوعومشيخة التهذيب واالستبصار، وكذا مشيخة الفقيه
 .عنوانّية شيخ اإلجازة، فتأّمل جيداً 

مشايخ اإلجازة روى عنهم الثقات األجالء، مثل الطويس واملفيد  إنّ  الرابع:الدليل 
دليل توثيق، حيث ال يروون ـ السيام اجلليل من أمثال هؤالء ـ والصدوق، ورواية الثقة 

 .عن أّي شخص
رواية الثقة أو اجلليل عن شخص  عىل أنّ  مبنيٌّ ـ برصف النظر عاّم تقّدم ـ وهذا الدليل 
 .، فاخلالف مع هذا الدليل مبنائييأيت إن شاء اهلل عدم صّحة ذلك فدليل توثيق، وسو

تارًة يقوم الشيخ نفسه بإجازة رواية كتابه للراوي، ويف هذه احلال ال  اخلامس:الدليل 
لشيخ بالتحديث ويسمع حاهلا حال السامع، فكام يقوم ا تدّل اإلجازة عىل الوثاقة، فإنّ 

 .الراوي كذلك هنا ال معنى لكون ذلك مفيدًا للتوثيق
فيعطيه اإلجازة بالرواية عنه، وهنا  ،وتارًة أخرى يطلب الراوي اإلجازة من شيخه

 :حالتان
أن تكون نسبة الكتب إىل أصحاهبا معلومة، كام يظهر من مقّدمة الفقيه،  األوىل:اِلالة 

هذه اإلجازة  ؛ ألنّ املستجيز يرى املجيز ثقةً  لب اإلجازة عىل أنّ ويف هذه احلال ال يدّل ط
لن تصّحح رواية الكتاب ولن جتعل نصوصه صحيحًة بعد أن كانت ضعيفة، فهي متامًا 



 

، ال أو صحيح البخاري مثالً  رين املتصلة بكتاب الكايفنية عند املتأّخ مثل اإلجازات التيمّ 
 .ة نسبته إىل أصحابهملعلوميّ  ؛الكتابدف منها تربير العمل بروايات ذلك هُي 

علم نسبته إىل صاحبه إال ال تُ  أن يطلب املستجيز اإلجازة لرواية كتاٍب  الثانية:اِلالة 
عرب هذه اإلجازة نفسها، بحيث لوالها لصار الكتاب ضعيفًا؛ ففي مثل هذه احلال يكون 

 .طلب اإلجازة دلياًل عىل توثيق املستجيز للمجيز أو ثبوت وثاقته
شيخ اإلجازة هذا هل صار شيخ إجازة  ـ برصف النظر عن صعوبة حتديد أنّ  واجلواب
هل كان عنده  ،، وصعوبة معرفة رأي املستجيز يف الكتابالثاين بحالتيهل أو بالطريق األوّ 

هذا عن أّن  ال، وبرصف النظر وومن وجهة نظره مشهورًا معلوم النسبة إىل صاحبه أ
د جمرّ  نّ أـ  ة مشايخ إجازة مثل الصدوق الذي اعتقد باشتهار كتبهثبت وثاقالدليل ال يُ 

ه ال يساوق توثيقه له؛ إذ من املمكن أنّ  ،مع عدم ثبوت ضعفه عنده بدليلٍ  ،طلبه اإلجازة
ل الوثوق متامًا ُيّص  ،مع احتاد النسخ ،مجع الطرق إىل الكتاب من مصادر متعّددة يعتقد أنّ 

ق بصدوره لتعّدد الطرق ولو مل تكن كّلها سليمة، وما أكثر ما يقع كاخلرب املتواتر أو املوثو
 ،ال أقّل إىل جانب منهج الوثاقة ،مني كانوا يعتمدون منهج الوثوقاملتقدّ  السيام وأنّ  ،ذلك

 .فمجّرد االستجازة ليس دليل توثيق
إّن طريقة املتقّدمني املعروفة كانت تقوم عىل حتصيل إجازات  وبعبارة  أخرى:

عات من خمتلف الشيوخ للتوّفر عىل طرٍق كثرية متعّددة للرواية، وهذه خاصية وسام
ة نوعّية يف املحّدث، أّنه يتمّكن من الوصول إىل أحاديثه عرب طرق متنّوعة، وهذا ما إضافيّ 

جيعله ينفتح عىل تنّوع املشايخ مهام كانت قيمتهم عنده، خاّصًة وأّن بعض املشايخ الذين 
بعض املذاهب أو التيارات التي غريه أو عند تهم عنده حمرتمون عند قد ال تثبت وثاق
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وهذا كّله ـ عندما نضيفه ملا جاء يف نفس هذا الدليل ـ يصلح أيضًا لرّد مجلة من األدّلة األخرى ( ) 

 املتقّدمة واآلتية، فتأّمل والحظ.
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خيتلف هو معها، فيحصل عىل إجازته كي يروي الرواية بطرقه التي يمّر بعُضها هبذا 
الشيخ، وهذا ما جيعل رواياته أكثر قّوًة يف دائرٍة أوسع بني تيارات املحّدثني العقدّية 

أهل املذاهب كثريًا ما كانوا يأخذون احلديث من والفقهّية وغريها. أال ترى كيف أّن 
 شيوخ املذاهب األخرى رغم كوّنم غري مقتنعني هبم يف بعض احلاالت؟

فاملحّدثون القدامى مل يكن منهج عملهم عىل مسألة احلجّية باملعنى األصويل، وإّنام 
األحيان قد  كانوا يعتمدون يف قّوة املحّدث عىل تنّوع طرقه وتعّددها أيضًا، بل يف بعض

، من حيث قّلة الوسائط فيه رغم عدم د وقريبههيتّم هلذا الطريق املعنّي لكونه عايل اإلسنا
ثبوت وثاقة أحد أفراده، وهذه كّلها خصائص نافعة للمحّدث، بخالف األصويل والفقيه 

قط وفقط عادًة، وهلذا نجد النجايش يتحّرز عن الذي قد هيّمه أصل احلجّية يف احلديث ف
رواية عن الضعيف ويف الوقت عينه ال يامنع من الرواية عنه إذا كانت هناك واسطة بينه ال

وبينه كام تقّدم، فلو كان املعيار هو احلجّية األصولّية مل يكن هلذا الكالم معنى، وهو ما 
 يستكشف منه أّن معايري املحّدثني ال تتطابق متامًا مع معايري األصولّيني والفقهاء.

املستجيز إذا مل يكن ممّن يطعن عىل  من أنّ  ،ما ذكره الوحيد البهبهاين ادس:السالدليل 
الرجال يف روايتهم عن املجاهيل والضعفاء مل تكن استجازته لشيخه دليل توثيق له، إذ قد 
يكون هو بنفسه ممّن يروي عن الضعفاء، أما إذا كان ممّن يطعن عىل الذين يروون عن 

ستجازته لشخص وأخذه اإلجازة منه دليل توثيق حتاًم، إذ كونه ا فإنّ  واملجاهيل، الضعفاء
 .كيف يكون شيخ إجازته ضعيفًا أو جمهوالً؟! ،السيام مع كونه مشهوراً  عننيمن الطا

 عن هذا:وجياب 
هذا الشيخ ليس ضعيفًا عند املستجيز، أما كونه ثقًة  نا يف هذه احلال نرّجح أنّ نّ إ أّوالً:

مني حتتمل جدًا أن عند املتقدّ  (جمهول)كلمة  ملا قلناه سابقًا من أنّ  فهذا غري واضح؛ وذلك
 .يكون املقصود منها الشخص النكرة الذي ال معلومات عنه
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ولعّله مسلك  ،النجايش وابن الغضائريأمثال ونحن مل نجد هذا التعبري سوى عند 
الصدوق روى تقريبًا  الشيخفهذا  ن املحّدثني،ه سبيل غري املتشّددين مرز أنّ وال ُُي  ،هلم

 .هم بال سند أصالً بنصف أحاديث الفقيه بإرسال، وأحيانًا إرسال م
ّنا احتوت إمن حيث  ًا تارةً الرواية عن املجاهيل جاءت ذمّ  أضف إىل ذلك أنّ  ثانيًا:

، وثالثة ، وأخرى مصحوبة باهتام صاحبها بالوضع والدسنقاًل ألحاديث منكرة
 أنّ  وأغلب الظنّ  .عنه د الروايةر من جمرّ ث، وهو أكاملجاهيل جاءت حتت عنوان اعتامد
وأخرى  ن عن ثقةٍ وال الرواة الذين قد يرو ،كان هذا ديدّنم املراد يف هذه املواضع رواةٌ 

 .عن غريه
إّن هذا يتّم لو روى الثقة عن شيخه هذا، لكّن جمّرد ثبوت كون شخص شيخ  ثالثًا:

واية ذلك الثقة عنه، فقد يأخذ الثقة إجازات من خمتلف إجازٍة ألحد الثقات ال يعني ر
املحّدثني، لكنّه ال يروي إال عن الثقات منهم، ومعه فهذا الدليل أخّص من املّدعى؛ ألّنه 

 يرشط الوثاقة باألداء ال بالتحّمل.
مشاخيه، علاًم أننا بحثنا  ومعه، فال يفيد هذا الكالم توثيق املستجيز ـ الطاعن ـ لكّل 

 .ًا يف وثاقة مشايخ النجايشسابق
وربام يكون هو مقصود العالمة ، وغريه ما ذكره أبو املعايل الكلبايس السابع:الدليل 
وحاصله التفصيل بني املشهورين باإلجازة وغريهم، بمعنى ، ممّا نقلناه عنه سابقاً  فضل اهلل

ألخذ إجازته، فهذا شيخ اإلجازة شيخًا مشهورًا يقصده العلامء واملستجيزون كان ه إذا أنّ 
كونه مرجعًا للمحّدثني يف اإلجازة واالستجازة معناه أّنم  يدّل عىل وثاقته بل عدالته؛ ألنّ 

يعتمدون عليه ويرون عدالته، حتى لو كان الكتاب الذي يريدون أخذ اإلجازة يف روايته 
 معلوم النسبة إىل صاحبه. وهذا بخالف شيخ اإلجازة غري املعروف وال املرجع وال
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 .يف هذه احلال ال تدّل عىل الوثاقةمنه االستجازة  املقصود بني املحّدثني، فإنّ 
كون شخص مرجعًا من مراجع التحديث ال يقتيض بنفسه العدالة وال  إنّ  واجلواب:

علينا أن نمّيز بني أشخاص كانت وظيفتهم تناقل  الوثاقة أو الضبط أو.. ففي تلك األيام
فيقصدهم  ،م ممّن هلم طرق وهيتّمون بالكتبعرفون بأّّن انوا يُ كالكتب والرواية، بحيث 

، وهؤالء كانوا متعّددين، فأّي مانع أن ُياول وأحيانًا النّسخ أهل العلم ألخذ الطرق منهم
طالب العلوم قصد أكرب عدد ممكن من هؤالء بحيث يكثرون من طرقهم إىل الكتب 

لو حصل عىل أكثر من إجازة ومن أكثر ه منفات؟ وأّي يشء سوف يترّضر املستجيز واملصنّ 
 ةيّ معل ةولعّل وجود املجيز يف حارض ى.بل سوف يكون ذلك له مصدر غن ؟من شخص

 .عطيهم هذه اإلجازاتفيُ  ،أو سفره الكثري يساعد عىل لقيا عدد كبري به
ف كّلها عىل عدالة ال تتوقّ  ،رات أخذ اإلجازة من شخص كثريةمربّ  جيب أن نعرف أنّ 

يف التحديث أو  جميزٍ  أو وثاقته، حتى لو اشتهر املجيز بإعطاء اإلجازات، وليس كّل املجيز 
كام يفهم من بعض  ،من ذلك أو فقيه أو متكّلم، بل كثري منهم مل يكن هلم حظّ  بعاملٍ  ٍث حمدّ 

 اً فات، وهلذا مل يذكر كثريمنهم كتبًا وال مصنّ  كلامت املرتىض واملفيد، وهلذا مل نجد لكثريٍ 
 .لطويس والنجايش؛ ألّنم ما كانت هلم كتب يف احتامل قوّي منهم ا

فهؤالء أشبه باملهتّمني اليوم بأمور النُسخ واملخطوطات، أال جتد أّن الباحث اليوم 
يذهب نحو أّي شخص يّدعي أّنه يملك خمطوطًة هلذا الكتاب أو ذاك، وال ينظر يف وثاقته 

، نعم عادًة ال توثيقه له بالرضورةعندما يرجع إليه، فنفس الرجوع ليس بكاشٍف عن 
 .يكون معلوم الضعف ومشتهرًا بالكذب
مات كإثبات االستجازة ال ُيتاج إىل كثري من املقدّ  إّن إثبات االستجازة للتوثيق أمرٌ 

ف إثبات الكتاب بنظر ة نسبة الكتاب، وإثبات توقّ د اإلجازة، وإثبات عدم معلوميّ جمرّ 
مجع الطرق لتحصيل الوثوق وغري ذلك من  هيكون مهّ املستجيز عىل املجيز، بحيث ال 
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أو يف عدد حمدود  ق سوى يف شخص أو شخصنيربام ال يتحقّ هذا كّله  الرشوط، وحتصيل
 .جداً 

بني شيخوخة اإلجازة التي هي حمّل بحثنا ولو تعّلقت  تفكيٌك هو وهذا الذي نقوله هنا 
كثارهم د أو مع إن قبل أحبشيخ مشهور، وبني نفس شهرة الشيخ مع عدم الطعن فيه م

يت الكالم عنه أبل سي ،ثاين هناالمن ذكره يف األسانيد والطرق، فنحن ال نبحث يف األمر 
هل يوجب توثيقًا لو كان هذا  ،وهو كونه شيخ إجازة ،عد األّولنتكّلم يف البُ إّنام الحقًا، و

الشهرة  برصف النظر عن كون ،ري شيوخ اإلجازاتهالوصف قد حلق مشهورًا من مشا
بعض العلامء الذين بحثوا يف ّن أ فانتبه جيدًا؛ فإّنني الحظُت  ؟بنفسها موجبًا للتوثيق أو ال

 نًا بأولئك املشاهري الذيري تصّور البحث خمتّص وا حتت تأثجازة وقعموضوع شيخوخة اإل
فكأّن كلمة )شيخ اإلجازة( صارت عنوانًا هلم وقعوا يف طرق الفهارس واملشيخات، 

واألمر ليس كذلك، بل هو عنوان عام، وقد يكون هؤالء املشاهري ثقاتًا بمالك خاّصة، 
كثرة وقوعهم يف الطرق أو بمالك شهرهتم مع عدم الطاعن أو بمالك اعتامد الكبار عليهم 
كثريًا أو غري ذلك، وهذا ليس بحثنا، إّنام كالمنا أّنه لو دخلت اإلجازة عىل اخلّط، فهل هلا 

 فتأّمل جيدًا.توثيق أو هي كضّم احلجر إىل جنب اإلنسان؟ تأثري يف إفادة ال
ون  ولعّله هلذا نالحظ أّن املحّدث النوري كأّنه كان واضحًا لديه إرادة توثيق من يسم 

 بمشايخ اإلجازات بغري مالك شيخوخة اإلجازة فراجع أطراف كلامته.
خة اإلجازة غري كافية، وهبذا يظهر أّن كّل األدّلة التي قيلت عىل التوثيق بمالك شيخو

وأّن أقىص ما تفيد يف اجلملة هو قناعة املستجيز بعدم ضعف أو اشتهار كذب املجيز، وأين 
فلم تثبت أمارّية شيخوخة اإلجازة ـ بام هي شيخوخة إجازة ـ عىل  هذا ِمّا نحن فيه؟

 التوثيق، ولو أمارّيًة ناقصة.

 اإلجازةة شيخوخة املداخالت النقدّية على نظرّيـ  6ـ  5
غري ما تقّدم يف  ،ة شيخوخة اإلجازةعىل نظريّ لقد ُذكرت جمموعة من اإلشكالّيات 
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 ثنايا مناقشة األدّلة السابقة، وأبرز هذه اإلشكاليات واملداخالت هو اآليت:
شيخ اإلجازة كشيخ  من أنّ  ،وغريهد اخلوئي ا ذكره السيّ م املداخلة النقدّية األوىل:

ق، فكام ال تكون الرواية عن ثقة دلياًل عىل وثاقته وكذا القراءة السامع والقراءة بال فر
فال مانع أن يستجيز  ،ينا بعض الثقات يروي عن ضعافأوكام ر .والسامع، كذلك اإلجازة

 .من ضعيف
وهذا اإليراد يسّجل عىل جعل شيخوخة اإلجازة بنفسها دلياًل، ال ما إذا انضّمت إليها 

أو كون املستجيز ممن يطعن عىل من يروي عن الضعفاء وما االشتهار مثل بعض القيود 
الذين أدخلوا بعض هذه القيود وقالوا بقدٍر من التفصيل هدفوا إىل  وكأنّ  .شابه ذلك

 .الصحيح إلشكالاتفادي مثل هذا 
نعم، إذا قيل بأّننا وجدنا الثقات املشاهري يروون عن ضعاٍف مشاهري، مل تعد تنفع مثل 

 ميمّية يف معاجلة هذه املشكلة القائمة.هذه القيود الرت
وثاقة مشايخ اإلجازة خاّص بالشيعة منهم، أما غريهم مبدأ  إنّ  املداخلة النقدّية الثانية:

علامء الشيعة قد يقصدون أهل السنّة  شيخوخة اإلجازة فيهم ال تدّل عىل الوثاقة؛ ألنّ  فإنّ 
ـ فيام ينقل ـ  كام حصلعندهم، يف بعض أمور احلديث ألغراض أخرى غري ثبوت الوثاقة 

باالحتجاجات أو تتعّلق  ، إذ لعّل ذلك لتكثري الطرق أو ألغراضٍ لد األوّ يمع الشه
 بالعالقات بني املذاهب أو غري ذلك. 

جديد بالتفصيل يف مشايخ  ويف احلقيقة إذا أخذنا هبذا الكالم سنحصل عىل قولٍ 
ه يفتح ل بطالن فكرة مشايخ اإلجازة؛ ألنّ اإلجازة بني الشيعة وغريهم، وهذا بنفسه دلي

د يف ّناية املطاف ما قلناه ويؤيّ  ،الباب عىل نفوذ احتامالت واعتبارات أخرى يف االستجازة
 .، فدّقق جّيداً سابقاً 
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ون ومل فلامذا أغفلهم الرجاليّ  ،إّنه لو كان مشايخ اإلجازة ثقاتاً  املداخلة النقدّية الثالثة:
ن وقعوا يف هم ممّ من ألسامء مجلةٍ  هممع ذكر ،ايش مثاًل عىل وثاقتهمينّص الطويس وال النج

هذا خري  إنّ بل إّّنم ذكروا أصحاب اإلمجاع ووثقوهم!  !العديد من الطرق واألسانيد؟
 .ظهم يف شأن بعضهمدليل عىل حتفّ 

ابًا بهناك أس عن هذا اإلشكال بأنّ  ،وقد أجاب الشيخ حسن صاحب منتقى اجلامن
كتب الرجال  عن هؤالء، ومن ذلك أنّ  ني احلديثي مني من الرجاليّ ادي املتقدّ عديدة لتف

فات ال ن  فني واملصّلفت لبيان املصنّ اُ  ـ ة ـ الفهرست ورجال النجايشالقديمة األساسيّ 
الطويس  مطلق الرواة، وكثري من مشايخ اإلجازة مل تكن هلم كتب، هلذا مل يأتم لبيان 

 .والنجايش عىل ذكرهم
إلشكال يف بعض الكلامت لعّله هلذا ُاعيد صياغة هذا او يف اجلملة، ا كالم معقوٌل وهذ

ني عندما ذكروا مشايخ اإلجازة وثقوا مجاعًة منهم دون التعليق بأنه ملاذا وجدنا الرجاليّ 
 .ظهم عىل املجموعة األخرىآخرين؟ فإّن هذا خري دليل عىل حتفّ  عىل مجاعةٍ 
كام يمكن اجلواب عن سابقه عىل املستوى  واب عنه أيضًا؛هذا اإلشكال يمكن اجل لكنّ 

 .ّلفا للمصنفات فقط ال ملطلق الرواةاُ اإلمامي، فإّن رجال النجايش وفهرست الطويس 
ومشايخ اإلجازة  عن النبي أو أحد األئّمة، ملن وردت فيه رواية ُصنّفوأما رجال الكيش ف

رجون ـ يف الغالب ـ ُتّصصًا عن دائرة فهم خابعد عرص النص، قد أتوا مجيعهم تقريبًا 
فيها  دةً كان مسوّ هناك من يرى أّنه فالطويس وأما رجال الشيخ اشتغال رجال الكيش. 

ولعّله مل يكمله حتى نرى صورته  ،رة واخلاطئةالكثري من املعلومات الناقصة واملكرّ 
كّل ن دأهبم التعليق عىل ني مل يكالرجاليّ  كام أنّ  .السيد الربوجرديهو رأي النهائية، كام 
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ّن بعض أ، بل أنت جتد هلذا قد يبّينون حال راٍو دون آخر بعضهم بذلك،الرواة وإن وعد 
 .صحاب اإلمجاع مل ينّصوا عىل توثيقه كام تقّدمأ

عدم ذكر الشيخ الطويس يف الرجال لبعض مشايخ اإلجازة الكبار،  أنّ  اإلنصاف إال أنّ 
بل مقتىض طبيعة األمور يف قسم )من مل  ؟!كيف ينساهملفت، إذ مُ أمٌر ومنهم شيوخه، 

ذكرهم يف الفهرست  يف الرواية، كام أنّ  م أعمدةٌ ألّّن  ؛الً هؤالءأن يذكر أوّ ×( يرو عنهم
النجايش مع عدم التعليق يف حّق بعض مشايخ الطويس والنجايش أنفسهم، مع رجال أو 

معروفون كالصدوق واملفيد، ذكر بعضهم اآلخر واإلطالة فيهم مع مدحهم رغم أّنم 
 ،ذلك يف النفس شيئاً  ياللتهم يبقجألنه لو تركهم مع علمه بيشء يثري بعض االستغراب؛ 

 .بالنسبة إلينا مثار تساؤل ال نقول: إنه يفيد التضعيف، بل يظّل 
هم أكثر وضوحًا فام ذكره بعضهم من أّن مشايخ اإلجازات املشاهري وثاقتُ  ،ومن هنا

، لو تّم يف ع، هلذا مل يوثقوا فيام ُوثق أصحاب اإلمجاعصحاب اإلمجاحتى من وثاقة أ
نفسه، فيناقش بأّن بعض املشايخ هم األكثر شهرًة، ومع ذلك ذكروا ووثقوا كاملفيد 

 والصدوق وغريهم، فلامذا كان هذا التمييز؟!
دالته كون الشخص شيخ إجازٍة ال يدّل عىل وثاقته فضاًل عن ع ونتيجة البحث كّله أنّ 

م حّددوا يف بعض الكلامت تاريخ وجاللته، والغريب يف بعض زوايا هذا املوضوع أّّن 
 بأن املقصود منها بعد عرص الكليني ال قبله، وهلذا قالوا بأنّ  وااعتبار الشيخوخة، فقال

م بأّن النجايش ضّعف بعض مشايخ اإلجازة ال يرد؛ ألّن من إشكال السيد اخلوئي املتقدّ 
قبل عرص الكليني ال بعده؛ ودعوى الشهرة ومنظور الشهيد الثاين  واايش كانفهم النجضعّ 

 .بعد الكليني ال قبله
بني عرصين يف وثاقة مشايخ اإلجازة،  التمييزُ ـ أو يستلزمه املقصود ـ فإذا كان املقصود 
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جازة مشايخ اإل ه بعد وفاة الكليني صار كّل راته، فام الذي حصل أنّ ذكر مربّ مل تُ  فهو أمرٌ 
الزمني جيب أن ينطلق من توافر معطيات  بمثل هذا التحقي !ثقاتًا أما قبل ذلك فال؟

 .ث عنه بوضوح وجالءمن حتدّ  مل نري  ترّبره، وهو أمرٌ 
صحيحة  ةً نظريّ ـ بعنوان شيخوخة اإلجازة ـ ة مشايخ اإلجازة ال نجد نظريّ  ،من هنا

بأن  )تلموذة اإلجازة(وهو  ،يف التوثيق، بل قد يكون العكس صحيحاً  بوصفها قاعدةً 
فهذا أقرب إىل مفهوم التوثيق،  ،برواية مجيع كتبه ورواياته ألحدٍ  إجازةً  الثقةُ  يعطي الشيُخ 

إلمكان كونه جمهول احلال بنظره ومنحه اإلجازات العديدة  أيضًا؛بنفسه  وإن كان ال يدّل 
 .ةهيدف منه الرتويج لكتبه يف األوساط العلميّ 

 .ة شيخوخة اإلجازةة نظريّ فالصحيح عدم صّح 

 لة يف شيخوخة اإلجازةمع األقوال املفصِّاستنتاجّية وقفة ـ  7ـ  5
شيخوخة اإلجازة،  ةا تقّدم املوقف من األقوال التي متيل للتفصيل يف قضيّ ُهر ِمّ 

 ونوجز عىل الشكل اآليت:
ة قة بمعياريّ التمييز بني املشاهري وغريهم، وقد تبنّي أّن جمّرد شهرته ليس له عال ـ 1

يضًا. نعم شهرة أو منه ال تفيد توثيقه أشيخوخة اإلجازة للتوثيق، وكثرة طلب الطرق 
آخر سيأيت الكالم  كثرة وروده يف طرق العلامء الكبار كالطويس والنجايش والصدوق أمرٌ 

 .إن شاء اهلل فيه
ر من جمّرد فال يظه ،التفصيل بني مسلك الظّن الرجايل وغريه، وهو هنا غري واضح ـ 2

ال لكان االستامع إونعم احتامهلا الرصف موجود، شيخوخة اإلجازة الظّن بالوثاقة، 
 توثيق الشيخ.قوى ظنًّا يف والتلّمذ والقراءة والرواية أ

 ؛ال ينفعناـ لو تّم ـ وإن مل تكن توثيقًا، وهذا  دعوى أّن شيخوخة اإلجازة نوع مدٍح  ـ 3
لو استفاض أّنه حتى ُيتّج بنقله. ومنه يظهر حال  لرضورة عود املدح إىل جهات النقل

آخر غري شيخوخة  دليٌل ـ لو تّم ـ النقل واالهتامم به وتعظيمه فهو يفيد الوثاقة، فهذا 
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 .بعنواّنا اإلجازة
 التفصيل بني اإلجازة واالستجازة، وقد تبنّي بطالن هذا التفصيل متامًا. ـ 4
، وقد تبنّي فتفيده وعدمها ،اإلجازة التوثيقفال تفيد التفصيل بني شهرة الكتاب  ـ 5

 فراجع. ،عدم صّحة هذا التفصيل
هل البيت، سيط من الروايات وبني نارش علوم أالتفصيل بني شيخ إجازة ملقدار ب ـ 6

ال فام الفرق إىل مطلق الراوي، و، بل يرجع إىل شيخوخة اإلجازةال يرجع إ وهذا تفصيٌل 
 ؟!تّم هذا املعيار ن النارش لعلوم أهل البيت فيه، لوق عنوابني شيخ اإلجازة وغريه لو حتقّ 

فشيخ  الرواية عن الضعاف واملجاهيليف  هالتفصيل بني الذي يطعن عىل غري ـ 7
، وقد تبنّي أّن هذا التفصيل غري فال تدّل شيخوخة اإلجازة عىل التوثيق وغريه إجازته ثقٌة،
 صحيح.
، وهذا إن قصد منه النارش يثية الكربى وغريهالتفصيل بني الذي يروي الكتب احلد ـ 8

وليس تفصياًل جديدًا، للتفصيالت السابقة،  فهذا رجوعٌ  ،هل البيت أو املشهورلعلوم أ
ال فهو يف غاية الضعف؛ ألّن الكتب احلديثية الكربى عادًة ما تكون معلومة النسبة إو

ل عىل توثيقه بشيخوخة اإلجازة لصاحبها أو يتوّقع فيها ذلك؛ فال يكون يف روايته هلا ما يد
 كام تقّدم.

وكتاب غريه  ،التفصيل بني رواية كتاب نفسه فال تدل الشيخوخة عىل التوثيق ـ 9
فتدّل عىل تقدير عدم معلومّية كتاب الغري، وهذا غري واضح بعدما تقّدم؛ فلامذا كانت 

 اب؟!جيأّّنا أوىل باإل معالتوثيق روايات نفسه ال توجب 
أّن بعض هذه التفصيالت غري صحيح، وبعضها اآلخر ال يصلح جعله وهبذا ظهر 

تفصياًل بل هو تداخل بني املباين والنظريات، وإال لصّح أن نقول مثاًل بالتفصيل بني شيخ 
اإلجازة الذي وثقه الطويس والنجايش رصُيًا فهو ثقة، وغريه فليس بثقة، فهل هذا 

 تفصيل يف شيخوخة اإلجازة؟!



 

 ت معرفة شيخوخة اإلجازةآلّياـ  8ـ  5
واآلغا بزرك الطهراين أّن املريزا القمي واملحّقق الكلبايس يذكر املحّدث النوري 

ذكر مجاعة ، وأّنه يف معرفة مشايخ اإلجازة من الرواةهـ(، صنّف رسالة 1231اجليالين )
ل هو . ومرجع هذه املعلومة وفق هذا النقم شيخ إجازةح علامء الرجال بأّّن رّص  منهم ممن

آلغا حممد لجازته إيف  ، وأّنه ذكر ذلكصاحب مفتاح الكرامةالسيد حممد جواد العاميل 
، وأّنه نقل عن شيخه أّن هناك أربعة طرق ملعرفة حممد باقر اهلزار جريبي عيل بن اآلغا

 .اشيخ اإلجازة، دون أن يبّينه
 :هو اآليتوعمدة ما قد يطرح ملعرفة شخص أّنه شيخ إجازة 

، وهلم يرّصحون يف بعض األحيان بأّن فالنًا شيخ إجازة مأرباب الرجال، فإّّن  نّص  ـ 1
 .يف ذلك تعابري وصيغ معروفة

من أّن طريقة كثري من الرواة  وُيلحق هبذا الطريق ما ذكره الدكتور نور الدين عرت،
ن يل فيه، أو املتقّدمني واملتأخرين يف التعبري عن اإلجازة هو: أخربنا فالن إذنًا، أو فيام أذ

لي عن  األوزاعي ُتصيص اإلجازة اإلمام فيام أطلق يل احلديث به عنه، أو فيام أجازنيه، ونيقي
 .بتعبري: خرّبنا بالتشديد

 وهذا الطريق هو القدر املؤّكد من طرق معرفة شيخ اإلجازة.
يس أو ما ذكره أبو املعايل الكلبايس، من أّن السلسلة السندّية التي يذكرها الطو ـ 2

تدّل عىل أّن رجاهلا من مشايخ اإلجازة،  ،الصدوق يف املشيخات وُيذفها من داخل كتابه
رشط أن يكون الكتاب الذي ينقالن عنه مشهورًا، ومل تكن بينهم وبني صاحب الكتاب 

 .قيا أو معارصة أساساً لُ 
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، وذلك أّن ظهور وهذا الطريق وإن كان ال يفيد اليقني لكنّه يفيد الظّن أو قّوة االحتامل
اإلجازات جاء يف عصور ازدهار الرواية وكثرة الرواة وطالب احلديث، مع انتشار ما 
زي املشايخ من جهة عن اإلمالء املتكّرر الكثري، كام ازدادت  جم ُيعرف بسوق الوّراقني، فعي
فرص معلومّية نسبة الكتب إىل أصحاهبا لكثرة النسخ وازدهار عمل الوّراقني، فإذا كان 
الكتاب مشهورًا من جهة، وكانت الوسائط يف عرص ازدهار الرواية، أمكن ترجيح كون 

أو ثبت أّن مّدة الشيخ شيخ إجازة، بل كّلام كان الشيخ أكثر شهرًة وأكرب سنًّا حال اللقيا 
ازداد االحتامل. إال أّن هذه الطريق حتتاج إلثبات مقّدماهتا كام هو اللقيا قليلة جدًا، 

 واضح.
رواية بعض من املشايخ ا ذكره الكلبايس أيضًا رغم ذهابه إىل عدم واقعّيته، وهو م ـ 3

الواسطة من وسائط الرواية عن الكتب ، وتكون مع الواسطة الثالثة عن بعض الرواة
 .املشهورة

وهذا الطريق إن مل يرجع إىل سابقه، فليس له حمّصل؛ إذ كيف نعرف أّنه يف هذه الرواية 
 نا شيخوخته باإلجازة؟!باخلصوص اكتشف

رواية الشيخ أو الصدوق ذكره الكلبايس أيضًا، رغم عدم موافقته عليه، وهو  ما ـ 4
 بينهام.  واسطة مع توّسط واسطة أو وسائطبال عن بعض الرواة

إّنام يتّم لو ثبت كون رجال طرق الشيخني من مشايخ وقد عّلق الكلبايس بأّن ذلك 
وكالمه صحيح  .تهم يف اإلسناد أو ال، وهو غري ثابتثبت عدم مداخل اإلجازة، سواء

فإّن إثبات ذلك بنحو القضّية املطلقة غري واضح، خاّصة بعد عدم معلومّية شهرة املصدر 
 والكتاب.

ما ذكره الكلبايس أيضًا، وهو أن ُيعلم بترصيح أو غريه أّن طرق الصدوق مثاًل إىل  ـ 5
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ا، فُيعلم أّن وسائط الطرق هم مشايخ إجازة ال وسائط الراوي كثرية، لكنّه ذكر واحدًة منه
وسائط اإلسناد خصوصًا رواية  لُبعد كثرةذلك؛ الطرق  حيث إّن الظاهر من كثرةإسناد، 

 .مجاعة عن واحد، فإّنه بعد ثبوته يف غاية الندرة
يف  الظنّ  وهو يفيدومرجع كالمه ـ فيام نفهم ـ إىل ما قلناه يف التعليق عىل الطريق الثاين، 

، غري أّنه هنا ُُيتمل أّن أحد الطرق هو طريق إسناد فيام البقية طرق إجازات، ومن اجلملة
 .ثم فالتعيني مشكل

 ونكتفي هبذا القدر من اِلديث عن شيخوخة اإلجازة.

 ، املؤشرات والدالالتكثرة الروايةـ  6
، سواء كانت روايته عن تهوثاقأو أمارة كثرة رواية الراوي دليل  العلامء أنّ  ذكر بعُض 

ظاهر اجلميع كون كثرة  ث النوري أنّ أهل البيت بالواسطة أم بدوّنا، بل اعترب املحدّ 
وقد رأينا  .ا تكشف عن اهتامم الراوي بأمور الدينرًا بأّّن الرواية مدحًا عظياًم، مربّ 

 .حكي عنهامفيام بدايات هذا التوثيق بمالك كثرة الرواية يف كلامت الشهيد واملجليس 
واة بعنوان: كثري الرواية أو كثري احلديث، ون عىل توصيف بعض الروقد نّص الرجاليّ 

مثل احلسن بن احلسني اللؤلؤي، واحلسن بن حمّمد بن سامعة، واحلسن بن موسى 
اخلشاب، واحلسن بن خرزاذ، واحلسن بن متيل، وأمحد بن إدريس، وأمحد بن داود القمي، 
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وعيل بن أمحد الطربي، وعيل بن عبد الرمحن القناين، والعباس بن ومحزة بن القاسم، 
هاشم النارشي، والعباس بن عامر القصباين، وفارس بن سليامن األرجاين، وحممد بن 

وحمّمد بن  بن ُييى العطار، عيسى بن عبيد، وحمّمد بن احلسني بن أيب اخلطاب، وحممد
د بن أمحد الكاتب، وحممد بن إبراهيم العباس البزاز، وحممد بن مهام اإلسكايف، وحمم

، وإبراهيم بن نرص الكيش، وأمحد بن حممد الزراري، وأمحد بن حممد بن عياش، النعامين
وابن عبدون، وجربيل بن أمحد الفاريايب، ومحدويه بن نصري، واحلسني بن عيل بن بابويه، 

 ، وغريهم.وعيل بن حممد بن فريوزان القمي
والشهرة، كثرة الرواية عنه،  ي:ومفهومي  ،ّيز هنا بني مفهوم كثرة الروايةوالبّد لنا أن نم

فإّن كالمنا يف اجلهة األوىل فقط، وسيأيت احلديث عن اجلهة الثانية يف بحث رواية الثقة عن 
فهي جهات ومالكات متعّددة وإن التقت  ، وعن اجلهة الثالثة يف بحث املشاهري،غريه

 فانتبه.ان، ميدانيًا يف كثري من األحي
ومن الطبيعي أّن مفهوم الكثرة والقّلة مفهوٌم نسبي، فربام يكون من هو متقّدم زمانًا 
كثري الرواية بروايته عن اإلمام عرشين رواية، بينام املتأّخر يف عرص اإلجازات قليل الرواية 

 لو نقل عرشين فقط، فالحظ جيدًا.

 أدّلة الوثاقة بكثرة الرواية، وقفات ومناقشات
 :وجوهة وقد استدّل عىل ذلك بعّد 

ن عىل التديّ  ةٌ شاهدكثرة الرواية  من أنّ  ،ث النوريما أسلفناه عن املحدّ  ل:األوّ الوجه 
ة د املرسلني وآله امليامني، فهو أمارة عقالئيّ واالهتامم بأمور الدين والرغبة يف حفظ سنّة سيّ 

 .يف هذا املجال
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هم هلم، وعىل أّنم ـ رهبم من أهل البيت وحبّ كثرة الرواية دليل قُ  ضاف إىل ذلك أنّ يُ 
 .لعون عىل أرسار الرشيعةدها كاًم وكيفًا ـ مطّ مع تعدّ 

كر قد يكون أحد وما ذُ  ،راهتاكثرة الرواية ظاهرة تتعّدد مناشؤها ومربّ  إنّ  ب:واجلوا
، فالرغبة يف املنصب االجتامعي قد تكون سبباً  ،هلا أسباهبا األخرى مناشئها، إال أنّ 

والرغبة يف الدفاع عن عقائد مذهبه وفرقته قد تكون سببًا أيضًا، والرغبة يف ُتليص نفسه 
ن من بعض األمور واهلموم أمام اآلخرين تكون سببًا يف كثرة الرواية، وقد يكون التديّ 

بعضهم كان  اعني من أنّ رواية بال صدق، كام فيام ذكروه يف أنواع الوّض النفسه عامل كثرة 
ر هو الزندقة وإرادة السوء بالدين، الناس عىل الدين، وقد يكون املربّ  يث حلّث يضع احلد

 !ن الصدق؟عن الكاشف فمع هذا كّله كيف نحرص أسباب كثرة الرواية بالتديّ 
خاّصة إذا أخذنا  ،ثر نّصوا عىل كذهبم مع كثرة روايتهمابني كُ أضف إىل ذلك وجود كذّ 

مما مذهب من وجهة نظر أبناء هذا املذهب أو ذاك، بعني االعتبار ما هو خارج دائرة كّل 
يعني إمكان اجلمع بني الكذب وكثرة الرواية، فال تكون كثرة الرواية شاهدًا حاساًم 

 .الوحده
كًا يف كثرة الرواية قد تكون عنرصًا مشكّ  وهو أنّ  ،بل يمكن أن نقول أكثر من ذلك

يف ة ودقّ الضطراب وعدم االقوعه يف روايته زاد احتامل و ته كّلام كثرضبط الراوي؛ ألنّ 
ل ة كروايات القرن األوّ ألسانيد أو املتون ببعضها، السيام يف الروايات الشفويّ اخلط 

 هُ لي عي وشطر من القرن الثاين اهلجري؛ من هنا احتمل اآلمدي يف أبحاثه األصولية ـ وإن جي 
اإلكثار من الرواية ال  أنّ أيب هريرة من باب الصحايب بعيدًا ـ أن يكون إنكار الصحابة عىل 

 .ن معه اختالل الضبط الذي ال يعرض ملن قّلت رواياتهيؤمي 
فضاًل  ،سن احلالُح الصدق أو العدالة أو ة أساسًا يف كثرة الرواية عىل فال أماريّ ومعه، 

                                                             
 .160قه الرجال: الفاين، بحوث يف فعيل ( انظر: ) 
 .76: 2( اإلحكام ) 



 .........  
 

وبتعبري بعض املعارصين: إّن االستدالل هنا دورّي، فقد يكون كذابًا  ة والضبط.عن الدقّ 
 .لكّل ما قال حتى يكون كثري الروايةأمينًا ا قال، وليس راويًا يف كّل م

 النبوي كثرة الرواية ال تفيد املالزمة، فقد كان أهل البيت د الفاين أنّ ذكر السيّ بل قد 
دون أن نفرض كونه فقد يسمع السامع ويأخذ احلديث،  ،فتونجيلسون يف املسجد ويُ 

 ام من نوعٍ عرف من خالل الرواية، وإنّ رسار الرشيعة ال يُ الع عىل أاالطّ  كام أنّ ، ممالزمًا هل
علاًم أّن املالزمة متفّرعة عىل كون رواياته باملبارشة، ومن ثم فال  .خاص من الروايات

 يدّل هذا الدليل عىل وثاقة كثري الرواية بالواسطة.
نقل مروّياته إال  هذا كّله إذا مل نأخذ كثرة الرواية مع وجود مزاحم هلا أحيانًا، وهو عدم

من طرف شخص واحد مثاًل، أو يف الغالب، فهذا ال يدّل عىل حضوره احلديثي، وهذا 
مثل إبراهيم بن هاشم الذي نقل األغلبّية الساحقة من مروياته ابنُه عيل القمي، مع كون 
، سائر تالمذته ال يتعّدون أصابع اليدين، فكثرة الرواية هنا لوحدها ال تنفع كام هو واضح
بل هي جتتمع أحيانًا مع الريب يف الرجل برصف النظر عن سائر اخلصوصّيات يف إبراهيم 
بن هاشم نفسه، فكيف كان يعيش يف احلوارض العلمّية يف الكوفة ثم قم، ومل ينقل عنه أو 
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جيلسون يف املساجد وُيلقون عىل املأل أحاديثهم، فهذا لو ثبت يف بعض األئّمة كاإلمام عيل بن 
الرضا، إال أّن إثباته يف غريه ُيتاج إىل دليل تارخيي، فهل كانوا يستخدمون هذه الطريقة  موسى

يف ُلقيا الناس واإلمالء عليهم؟ ومتى؟ ويف أّي مسجد ذكر التاريخ أّنه كان ُيصل ذلك منهم؟ 
ملدينة وطبعًا هذا غري حصوله مرًة أو مّرتني. علاًم أّن اإلمام الباقر واإلمام الصادق كانا يف ا

املنّورة، وُيتاج األمر للتحّقق من أّّنام هل كانا ُيلقيان أحاديثهام يف املسجد النبوي عىل العموم 
ومجهور الناس والرواة؟ السيام وأّنه يندر أن نجد رواة مدنيني عنهام! وعىل أّية حال فالتحقيق 

هم، ونوعّية الطريقة التارخيي ُيتاج لنظر جاّد يف كيفية تلّقي أصحاب األئّمة لألحاديث من
املستخدمة، وهل كان ُيصل يشء من هذا يف مواسم احلّج والعمرة مثاًل أو ال؟ وتفصيله يف 

 حمّله.



 

يتلّمذ عىل يديه سوى عرشة، بل واحد يف احلقيقة، ولعّل هذا الواحد ـ وهو ابنه عيل ـ نقل 
فللكالم  داً ّمل جيّ أفت ،ثم رواها للناس ،عد وفاته، بحيث أخذ خزانة كتبهمروّياته ب
 .تفصيل

 النصوص احلديثّية يف تقويم الرواة بعدد رواياتهم
 عمدهتا، والنبوّي  االستناد إىل بعض الروايات الواردة عن أهل البيت الثاين:الوجه 

 ثالث روايات:
اعرفوا منازل الرجال منّا عىل »ال: ق× عن أيب عبد اهلل خرب حذيفة بن منصور،ـ  1
 .«وايتهم عنّار قدر
×: قال: قال الصادق ي،مرفوعة حممد بن أَحد بن َحاد املروزي املحمودـ  2

ا ال نعّد الفقيه منهم فقيهًا حتى سنون من رواياهتم عنّا، فإنّ اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما ُُي »
م هي فْ واملُ )مفّهاًم( اًم هي فْ يكون مُ »ثًا؟ قال: حمد  ، فقيل له: أو يكون املؤمن «ثاً يكون حمد  

 .«ثحمد  
اعرفوا منازل الناس )منّا( عىل قدر »قال: × عن أيب عبد اهلل خرب عِل بن حنظلة،ـ  3

 .«رواياهتم )روايتهم( عنّا
فهذه الروايات جتعل معيار منزلة الراوي من أهل البيت يف مقدار ما يرويه، فكّلام 

ايته زاد قربه ومقامه منهم، وهذه قاعدة عامة ال يف التوثيق فحسب، بل يف املكانة زادت رو
 .واملنزلة واجلاللة أيضاً 

 :الوجهويناقش هذا 
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بمحمد بن سنان، والثانية ضعيفة ، فاألوىل هذه الروايات ضعيفة السند إنّ  الً:أوّ 
عن بعض رجاله،  رواها حممد بن حممدحيث بالرفع، والثالثة مرسلة بطريق الكيش 

 ها ال يمكن االعتامد عليهافكلّ وعليه،  .وضعيفة بسهل بن زياد بسند الكليني يف الكايف
 .بعد قّلتها وضعفها خاّصًة عىل مسلكنا يف اختصاص احلجّية باخلرب املطمأّن بصدوره

وأّما دعوى االستفاضة وحتصيل الوثوق عرب ضّمها إىل جمموعة الروايات احلاثة عىل 
واالهتامم بشأّنه وفضل املحّدثني والتحديث وغري ذلك فال وجه؛ ألّن النظر إىل  احلديث

 القضية احلقيقية غري النظر إىل القضية اخلارجّية.
 ةتفرتض معرفة مكان اتهذه الرواي ما ذكره السيد اخلوئي ـ وتبعه غريه ـ من أنّ  ثانيًا:

رحلة األسبق من حتديد الروايات الراوي بقدر روايته عنهم، وهذا معناه أنه البّد يف امل
ة عنهم من قبل هذا الراوي، بحيث قالوها وكانت عنهم، فمقدار حتّملهم للروايات املرويّ 

كثر الكذاب الرواية فقد يُ  ،النقل ال يكشف عن يشء ألنّ  ؛هو املقصود، ال مقدار نقلهم
 .ويقّلها الصادق

الرواية عنهم تصدق حتى مع  نّ الروايات عكس ذلك؛ فإهذه الظاهر من  بأنّ  جيابو
من الصدق والكذب، فلو قال: اعرفوا منازهلم عىل قدر معرفتهم  ا أعمّ ألّّن  ؛الكذب

رواياهتم عنّا، روايتهم أو برواياتنا وكلامتنا، لكان الكالم صحيحًا، أما مع قوله: عىل قدر 
 .بل بجانب النقل ،لفهذا ال عالقة له بجانب التحمّ 

رة الرواية شاهدًا عقالئيًا عىل التوثيق يمكن للطرف اآلخر أن وحتى لو مل تكن كث
كثرة  جيعل هذه الروايات الثالث كشفًا من أهل البيت لوضع خاص بنقل رواياهتم يف أنّ 

 .روايتها يغلب يف الثقات دون غريهم
 ،«ُيسنون»دت بقوهلا: الرواية الثانية قيّ  من أنّ  ،ما ذكره الشيخ مسلم الداوري ثالثًا:
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 .سابقة بل يفرتضها يف مرحلةٍ  ،سن النقل والضبط، فال يثبت الوثاقةهذا متفّرع عىل ُح و
الرواية أردفت باحلديث عن عالقة الفقه بالتحديث،  السيام وأنّ  وهذا اإليراد يف حمّله،

التحديث الذي يقّوم فقاهة  التحديث من عالمات الفقاهة، ومن الواضح أنّ  بمعنى أنّ 
ديث الصادق الضابط املنطلق من فهم احلديث لنقله بمعناه أو ضبطه الفقيه هو التح
طلق يف ال يُ ـ بصيغة اسم املفعول ـ ث بعبارة أخرى: إّن وصف املحد  و .بشكل صحيح

اإلمام ال عىل من حّدثته املالئكة وأمثال ذلك، وهلذا استغرب الراوي ملا قال له إالعادة 
وأّنه ليس باملعنى  ،عنى التحديثم ح له اإلمامثون، فرشالصادق بأّن بعض الشيعة حمد  

والوعي والبصرية  رزق الفهمالذي يفرض اتصال املالئكة وغريهم به، بل بمعنى أّنه يُ 
جيعل هذه الرواية متصلة بشؤون الفقه والفقاهة أكثر من ما واإلدراك ملا ينقل، وهذا 

كون بقدر إحسانه يف الرواية صاهلا بشؤون احلديث والرواية، بمعنى أّن منزلة الرجل تتا
نقل كان يام كان واعيًا ملا عن أهل البيت، وهذا اإلحسان مقروٌن بالفهم والوعي، فكلّ 

لة األشكال بمسأمن  أصوب وأدّق وأفقه وأقرب إليهم، ولعّل هذا احلديث يتصل بشكلٍ 
حيث النقل، دور الفقاهة والفهم يف دّقة الرواية وسالمتها من بو ،الفقاهة والنقل باملعنى

 وهذا ما جيعل السياق أجنبّيًا عن مسألتنا هنا.
قال: الصادق، ، عن أيب عبد اهلل )زيد الزراد( بريد الرزازولعّل ما يؤّيد ما نقول خرب 

هي  املعرفة عرف منازل الشيعة عىل قدر روايتهم ومعرفتهم، فإنّ ، انّي يا بُ » :قال أبو جعفر
يامن، إين نظرت يات يعلو املؤمن إىل أقىص درجات اإلوبالدرايات للروا ،الدراية للرواية

اهلل  وقدره معرفته، إنّ  امرءٍ  قيمة كّل  عليه السالم فوجدت يف الكتاب أنّ  لعيلّ  يف كتاٍب 
 .«ُياسب الناس عىل قدر ما آتاهم من العقول يف دار الدنيا تبارك وتعاىل

لشخص بقدر روايته، وهذا كام ولعّل ما يؤّيد هذا التفسري أّن الرواية جعلت منزلة ا
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يصدق يف جانب الكثرة يصدق يف جانب القّلة، فيصبح املعنى أّن من كان قليل الرواية 
فهو قليل املنزلة عندنا، ومن كان كثري الرواية فهو كبري املنزلة، وهذا خالف الواقع، فهناك 

ارس وغريه، والعكس العديد من الرواة من املقّلني لكنّهم من أقرب املقّربني كعامر بن ي
صحيح، األمر الذي يعّزز أّن نظر الروايات هنا جلانب الفقاهة وأمثاهلا ال جلانب عدد 

لع عىل أمورنا، وهلذا فهو الروايات، بحيث تريد أن تبنّي أّن هذا الشخص فقيه فاهم مطّ 
ستوى نّا عىل معقريب منّا وله منزلة عندنا، بخالف غري الفاهم وغري املدرك فإّنه أبعد 

 جانب الفقاهة والفهم والعلم.
ل بالشيعة وال يشمل مطلق الرواة، بينام احلديث األوّ  احلديث الثاين خاّص  إنّ  رابعًا:

 .والثالث ورد فيه تارة تعبري الرجال وأخرى تعبري الناس
هذه الروايات الثالث هتدف إىل حتديد منزلة الراوي ال  أنّ ما تقّدم ضاف إىل يُ  خامسًا:

فليست بصدد احلديث عن وثاقة الراوي أو حسنه يف نفسه، وإنام عن منزلته،  وثاقته،
نظر يف مكانته متامًا كام نتحّدث عن لية فيه ليُ تحدث عّمن اكتملت الصفات األوّ تا فكأّّن 

نا ه فقيه قد ثبتت فقاهته يف املرحلة السابقة وأنّ أعلم الفقهاء، فإن هذا يفرتض سلفًا أنّ 
ثبت الصفات ته، فليس غرض هذه الروايات هنا أن تُ بت أعلميّ بصدد أخذ عالمات تث

 .ةثبت مكانة الراوي احلائز عىل الرشوط األوليّ توإنام أن  ،ة يف الرواةاألوليّ 
يل وبني داللة هذه النصوص وهذا التفسري املحتمل جيمع بني اجلانب العقالئي األوّ 

 .ةبدهيا غري عقالئيّ بحيث ال يُ 
وهو برصف النظر عاّم تقّدم،  ،د هنابعذلك كّله احتامل غري مست ضاف إىليُ سادسًا: 

ة؛ ألّنا تريد أن تربط بني كثرة الرواية اختصاص هذه النصوص بالرواية املبارشة عن األئمّ 
ذهم علينا وأخذهم العلم عرفوا منازل الناس بقدر تلمّ اواملنزلة والعالقة، فكأّنا تقول: 
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مطلق الرضا ولو لشخص يروي بالواسطة يف عرص الغيبة،  املراد باملنزلة عندنا، ال أنّ 
شاهد عىل ذلك، بدل  ةوالتعبري بـ )منّا( يف الرواية األوىل، وبعض نسخ الرواية الثالث

 .التعبري بـ )عندنا(، فالحظ
ولو من غري  ال يمكن احلكم بوثاقة الراوي بمجّرد كثرة رواياته عن أهل البيتوعليه ف
 .مبارشة
، فاتللكثري من الرواة املكثرين وأصحاب الكتب واملصنّ  قد ورد الذمّ  إنهبعًا: سا

وسهل بن زياد وغريمها، بل عىل املستوى املذهبي فقد ذم السنّة  ،مثل حممد بن سنان
الشيعة العديد من  الشيعة كجابر اجلعفي وغريه، وذمّ عند كثري الرواية مُ من  عديدال
احلال كيف يمكن األخذ بمثل  هيرة وغريه، فمع مثل هذيب هرأالسنّة كعند كثري الرواية مُ 

 ؟!هذا التوثيق
 من ثبت ضعفهم خيرجون عن هذه القاعدة ُتصيصًا. إنّ  قد يقال:
فعدم بيانه لوجود استثناء هنا، اإلمام بصدد بيان قاعدة بالغة اخلطورة  إنّ  ب:واجلوا
رصه ومن حوله، فكيف الكذابني كانوا يف ع مع أنّ  ،فاضح خطري وله تأثريات تقصريٌ 

كيف وقد صدرت من أهل البيت ذموم عديدة بحّق رواة  ؟!يرتك استثناًء من هذا النوع
 هلم روايات ليست بالقليلة، فكيف يمكن فهم ذلك؟!

 وبناء عليه، ال يتّم االستدالل هبذه الروايات هنا عىل وثاقة كّل من كان كثري الرواية.

 دح والقدح؟يث( من ألفاظ املقليل احلدكثري احلديث وهل تعبري )
االستناد إىل ما ذكره الشيخ الطويس يف ما يمكننا إضافته يف املقام، وهو  الوجه الثالث:

فه ضعّ  هال أنّ إ ،كثري الرواية»حيث قال فيه: حممد بن عبد اهلل بن املطلب الشيباين، ترمجة 
لذلك استثنى منه و ،اقتهّن كثرة رواياته تقتيض وثأ. فإّن هذا التعبري يدّل عىل «قوم
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 فرتض أن يكون ثقًة.ّنه من دون هذا التضعيف يُ أتضعيف قوٍم له، وك
ّن أّن الطويس يبني عىل االستدالل به أ قصد مننّص الفريد إّما أن يُ الإّن هذا  واجلواب:

والتعديل  لفاظ التوثيقأّن تعبريه بكثري الرواية من أالرواية من موجبات التوثيق، أو  ةكثر
 :املدحو

ال قيمة ملا يبني هو عليه؛ ألّننا نختلف معه اختالفًا ف عىل االحتامل األّول،أ ـ أّما 
ّنه ال مرّبر له يف اعتامد هذا املبنى يف التوثيق؛ بل لو بنى عليه لربام ، ونرى أاجتهادّيًا كام تقّدم

كثرة روايات د جمرّ اعتمد فيها عىل نحتمل جدًا أّنه أوجب ذلك ترّيثنا يف توثيقاته التي 
 .الراوي
فإّن كالمه هذا سوف يعني أّّنم يف كّل مورد ذكروا فيه  ّما عىل االحتامل الثاين،أوب ـ 

توصيف )كثري احلديث أو كثري الرواية( فيكون هذا التوصيف بعينه تعبريًا عن التوثيق 
قد رة التي عندهم ومن ألفاظ املدح والتعديل لدهيم، كام نرى ذلك يف كتب الدراية املتأّخ 

جتعل من ألفاظ املدح أو التعديل وصف كثرة الرواية، ومن ثّم ال تكون كثرة الرواية 
موجبًة للتوثيق، وإّنام التعبري يف كتب الرجاليني هبا داّل عىل توثيق الرجالّيني لصاحبها، 

ا خروج عن فريجع التعبري هبا إىل نّص أحد العلامء املتقّدمني أو املتأّخرين عىل الوثاقة، وهذ
 بحثنا كام هو واضح.

لفاظ املستعملة )كثري الرواية أو احلديث( من األلكن مع ذلك، ال نسّلم أّن تعبري 
دراج هذا إرين يف تأّخ املعندهم يف التعديل والتوثيق، وإّنام هو يشء رأيناه عند بعض 

ة وعلوم ، وهلذا مل تذكر الكتب الرجاليالتوصيف يف ذلك أو يف املدح دون التوثيق
يف عداد ألفاظ اجلرح والتعديل، وتعبري )قليل احلديث( املصطلح السابقة هذا التعبري 

ّنه كثري الرواية يف أن من داللة هذا الوصف هو التوصيف وبيان ّن القدر املتيقّ أوهذا يعني 
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 ومتوّسط، وكثريًا ما كان املقّل كثر ومقّل مقابل من كان قليل الرواية، والرواة عندهم مُ 
قد بل  ،كثر، وهلذا مل يكن وصف قليل احلديث من أوصاف الطعنضبط عندهم من املُ أ

 .، فراجعملواضع مع توثيقهم للراوياكثري من اجتمع يف 
تنفع كثرة رواية شخص  ،نعم .دليل وثاقة وال مدح تكثرة الرواية ليسوالنتيجة: إّن 
 أّن مصادفة روايات الراوي كام .وحتديد الطبقات يف متييز املشرتكات عن شخص معنّي 

الكثرية لسالمة متنها بعد عرضها عىل القرآن والعقل وصحيح السنّة وأخبار الثقات 
ما مل يكن الراوي ِمّن حيتمل يف حّقه ، دًة عىل وثاقتهاألثبات، يمكن أن يشّكل أمارة جيّ 

ه غلّو أو ختليط أو أّن املتقّدمني قد قاموا بتصفية حديثه، فنقلوا لنا خصوص ما مل يكن في
 غري ما نحن بصدده هنا.كّله وهذا منافرة، 
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 ، مدياتها ومعطياتهارواية الثقةـ  7
ة سنجمع ـ بعون اهلل ـ حتته عدّ هذا العنوان من العناوين اجلامعة بالنسبة لنا، حيث 

أّن هناك صورًا متعّددة وتقسيامت متنّوعة لظاهرة رواية الثقة عن شخص، أبحاث؛ وذلك 
 تقسيامت: أربعةترجع إىل وهي 

 الثقة عندما يروي عن شخصٍ  نّ فإ التقسيم األّول: وهو التقسيم بمالك عدد الروايات،
وأخرى تكون كثرية، وهذا ما  فقط، ة واحدةأو ربام ملرّ عنه تكون روايته قليلة  فتارةً  ،آخر

ق املروّي يفتح الباب عىل موضوعني: أحدمها مطلق رواية الثقة ومدى داللتها عىل توثي
 .عىل التوثيق ة هذه الكثرةعنه، وثانيهام كثرة رواية الثقة عن شخص ومدى دالل

وكثرة الرواية هنا مفهوم نسبي، فقد تكون جمموع روايات الراوي الثقة مخسني، 
فريوي منها ثالثني عن شخص فهذا كثري، أّما إذا كان جمموع رواياته يتجاوز األلف، لكنّه 

 ة عن شخص، فهذا قليل.ينقل الثالثني رواي
مطلق الراوي ه قد يكون فإنّ  نفسه، بمالك نوعية الراويتقسيم التقسيم الثاين: وهو ال

، وقد تلحقه أوصاف خاّصة عالية، وهلذا جلياًل فريوي عن شخص ثقة، وقد يكون ثقةً ال
نبحث يف أّن مطلق الثقة لو روى عن شخص فهل يوجب ذلك توثيق املروّي عنه أو ال 

النظر اآلن عن حجم رواياته عنه؟ كام نبحث يف أّن الثقة اجلليل لو فعل ذلك فهل برصف 
 ينتج التوثيق أو ال؟

ومن الطبيعي أيضًا أّن مفهوم اجلاللة مفهوٌم نسبيٌّ كذلك، وقد خيتلف بني األشخاص 
 تبعًا لتقويمهم ألحوال الرواة والرموز الناقلني لألخبار.

قد يكون وذلك أّن الثقة هذا  بمالك عدد الرواة الثقات،التقسيم الثالث: وهو التقسيم 
مثل رواية واحدًا روى عن هذا الراوي الذي نريد إثبات وثاقته برواية الثقة عنه، مفردًا 

بحيث تكون  عن شخص وقد يكون مجعًا كرواية األجالءعيل بن إبراهيم عن أبيه بكثرة، 
، والنتيجة قد ُتتلف فالبّد من ع كثرياً رواية كّل واحد منهم عنه كثرية أو يكون املجمو

 رصد هذه احلاالت.



 

قد وذلك أّنه  وهو التقسيم بمالك الترصيح باسم املروّي عنه وعدمه، التقسيم الرابع:
أن  مثلوال تعيني بال تسمية  هيروي الثقة عن شخص ذاكرًا اسمه، وأخرى يروي عن

 رجل، أو نحو ذلك.أو عن  ، أو عن غري واحد،عن رهطأو  ،: عن بعض أصحابنايقول
 توجد عّدة حاالت تصل إىل ست عرشة صورة، مثل: ،ومن هنا

 .مطلق رواية الثقةـ  1
 .روايةالثقة الإكثار ـ  2
 .مطلق رواية اجلليلـ  3
 .روايةاجلليل الإكثار  ـ 4
 .ولو بنحو الكثرة ،رواية الثقاتـ  5
 .رواية األجالء، ولو بنحو الكثرةـ  6
من جليل أو  ، بكثرة أو غريهاةأشخاص بال تعيني اَلويّ  وأشخص  عنالرواية ـ  7
 .غريه

مورد كالمنا وهو أّن  مر بالغ األمهّية،أىل لنا أن نشري قبل الرشوع يف هذا البحث إوالبّد 
أو ح بذلك فلو رّص  الإال عن الثقات، وإالراوي الثقة الذي ال يرّصح بأّنه ال يروي هو 

، وغريهم حتت عنوان مشايخ الثقات ،رد يف التوثيقات العاّمةدخل املوثبت يف حّقه ذلك 
 ال عن ثقةإن بحثنا عن خمتلف من ُاورد اسمهم ضمن الثقات الذين ال يروون أسبق  وقد

 .كتبهميف رواة الأو تعّهدوا بوثاقة 
كام البّد أن ال يكون الثقة الراوي ممّن قيل يف حّقه أو عرف عنه أّنه يروي عن الضعفاء 

كثر من الرواية عن الضعفاء، كام قيل يف حّق غري واحد، فهذا يضعف من قرينّية هذه أو ي
 القرينة هنا.

ّننا نتعامل مع سلوك أوهو  ،ة هناشديد األمهيّ  منهجيّ  يضًا أن ننّبه ألمر  أومن الالزم 
وعمل صدر منهم، ولسنا نتعامل مع نصوص ذكروها تدّل  ي مع فعلٍ أثني والرواة، املحدّ 
ية عنه، ومنطق وثيقهم ملن رووا عنه بالواسطة أو بدوّنا أو من أكثروا من الرواعىل ت
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ن أة املعقولة التي يمكنها دسلوك العميل هو طرح االحتامالت املتعدّ البحث يف تفسري ال
وهو توثيقهم ملن  ،واحد ذا نجحنا يف حرص االحتامالت يف احتاملٍ إترّبر هذا السلوك، ف

، تّم هذا التوثيق اخلاّص هنا بال إشكال وال نزاع، وأّما الرواية عنه كثروا منأرووا عنه أو 
إذا استطعنا تقديم حتليالت متعّددة تفّّس ذكرهم للراوي ولو بكثرة دون افرتاض وثاقته، 
فإّن جمّرد السلوك يعرّب عن دليل صامت، وبالتايل ال يمكن االستناد إليه بنحٍو مطلق؛ وهلذا 

لتعامل هنا هو حتليل الفرضّيات املحتملة واقعّيًا ووقوعّيًا، للنظر سوف يكون منهجنا يف ا
 فيام يرتّجح من هذه الفرضّيات.

 أو الثقات مطلق رواية الثقةـ  1ـ  7
أو روى عّدة ثقات عنه ولو مّرة واحدة، ولو مّرًة واحدة،  إذا روى الثقة عن شخصٍ 

 ؟ال ودليل وثاقة املروّي عنه أبمجّرده فهل يكون ذلك 
الثقة ال يروي عن  ؛ ألنّ دليل وثاقته رواية الثقة عن شخصٍ  ذكر بعض العلامء أنّ 

 كذاب ويرّوج له وألكاذيبه. ضعيٍف 
ه . والظاهر أنّ وقد نسب السيد بحر العلوم هذا القول إىل مجاعة من علامء األصول
يف  ح العضدي أنّ يشري بالدرجة األوىل إىل اخلالف املوجود عند أهل السنّة، إذ ذكر يف رش

ه ال يروي ظاهر الثقة أنّ  ة مذاهب ثالثة هي: إفادته التعديل مطلقًا من حيث إنّ هذه القضيّ 
ر عّمن ألننا كثريًا ما نرى الثقة يروي وال يفكّ  ؛إال عن عدل. وعدم إفادته التعديل مطلقاً 

ايته تعدياًل، فتكون رو ،ه ال يروي إال عن عدللم من عادته أنّ يروي، والتفصيل بني من عُ 
 .تعديالً  وغريه فال تكون

ّن املشهور عند أكثر علامء اِلديث وغريهم من أهل السنّة هو عدم اعتبار الرواية أإال 
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ىل بعض لتعديل إالشهرزوري، ناسبًا القول باابن الصالح كام رّصح بذلك  ،تعديالً 
وهو ما  .راد غريه أيضاً ولعّله ظاهر م .أكثر العلامء حًا قولي صحاب الشافعي، ومرّج أ

 .رّصح برتجيحه بعض علامء اإلمامّية أيضاً 
 وذلك:عنه،  عىل وثاقة املروّي بمجّردها ال تدّل  رواية الثقة عن شخصٍ  أنّ  والصحيح

فمتى الرواية كذلك ليست حرامًا رشعًا، السيام مع عدم إحراز كذبه وضعفه،  إنّ  أ ـ
حرمته؟! وما هو الدليل؟ بل إّن رواية احلديث ثبت أّن ذلك حرام؟! وأين رّصحوا ب

 املوضوع فيها كالم بينهم فكيف باحلديث الذي مل يثبت وضعه؟!
الكثري  مجع الرتاث احلديثي كان غايةي  فإنّ  ،اً عقالئيّ  ليست مذمومةً الرواية كذلك  كام أنّ 
 .، حيث وجدناهم يرّصحون أحيانًا بذلكعرب التاريخ ثنيمن املحدّ 
م قد رووا عن الضعاف كثريًا، السيام مع تثبت أّّن امليدانّية ة شواهد اخلارجيّ ال نّ إ ب ـ
ومل يكونوا يرون يف ذلك حرجًا، فهذا هو النجايش الذي يتحّرز عن الرواية عن  ،الواسطة

بل الضعيف قد مّر معنا أّنه ال يامنع ذلك لو كانت هناك واسطة بينه وبني ذلك الضعيف، 
ز ضعفهم ـ من دة سنجد العديد من الروايات عن الضعاف ـ املحري إذا أخذنا هبذه القاع

 ح الروايات عند املسلمني قاطبة.قبل الثقات، يظهر ذلك من تصفّ 
يضّعفون عند املذاهب املختلفة رجال الديث واحلعلامء العديد من لقد وجدنا  ج ـ

يف كتبه كيف  ، فراجع ـ عىل سبيل املثال ـ الطويسشخصًا ويروون عنه ولو مع الواسطة
بل تتأّكد هذه  ضّعف العرشات، لكنّه أورد هلم رواياٍت يف التهذيب واالستبصار وغريمها.
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احلال لو قصد من إيراده الروايات االحتجاج عىل غريه، فيأيت بمن هو ثقة عند غريه ال 
 عنده.
ّن وجود مؤّيدات ملضمون احلديث املنقول عن هذا الشخص ووجود أحاديث إ د ـ
صّب يف نفس الفكرة التي ُيتوهيا حديث هذا الشخص، يكفي لنقل رواياته من أخرى ت

باب ضّم الطرق واألسانيد إىل بعضها لتحصيل الوثوق بالصدور أو لتقوية االحتامل أو 
 لغري ذلك.
 د رواية الثقة عن شخص دليل وثاقة ذلك الشخص افرتاٌض جمرّ  افرتاض أنّ إّن  هـ ـ

 ؛عند املسلمني صحيحةأغلب روايات كتب احلديث  كانت ، وإالانب الواقع واحلقيقةجي
، فنحكم لوثاقة أصحاهبا، فتكون روايتهم دليل توثيق شيوخهم وهكذا إىل النبّي أو اإلمام
 .بصّحة كّل الروايات إال ما خرج بالدليل، ومل يقل بذلك حتى اإلخبارّيون أنفسهم

 نّ أعدل عن غريه تعديل له برواية ال من زعم أنّ  احتّج »يقول اخلطيب البغدادي: 
ال يعرف  ألنه جيوز أن يكون العدل ؛وهذا باطل ،لذكره يعلم فيه جرحاً  العدل لو كان

 عنه ألغراض يبل يرو ،عن صدقه وال خرباً  فال تكون روايته عنه تعديالً ، عدالته
يف  كيف وقد وجد مجاعة من العدول الثقات رووا عن قوم أحاديث أمسكوا ،يقصدها
بالكذب  بعضها شهدوا عليهميف و ،ةا غري مرضيّ مع علمهم بأّّن  ،عن ذكر أحواهلمبعضها 

ن ليس بثقة ومل يذكر إذا روى الثقة عمّ  :ن قالواإف.. بيف الرواية وبفساد اآلراء واملذاه
 ،ه غري ثقةن يكون حاله كذلك مع معرفته بأنّ أمره أّناية  :قلنا. يف الدين حاله كان غاشاً 
ذكر البغدادي بعد كالمه هذا قد و .«هفبطل ما ذكرو ،وال تعديلجرح وقد ال يعرفه ب

 .، وإن كان يف بعضها نظرشواهد عىل ما قال
 ألنّ  ؛ل الذي عليه املعظمواملعتمد عندي هو القول األوّ »ويقول السيد الطباطبائي: 
ن تضمّ أما املطابقة وال ،عىل تعديله بيشء من الدالالت رواية العدل عن غريه ال تدّل 
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ملا ذكره  ،وال عادةً  وال رشعاً  ه ال مالزمة بني األمرين ال عقالً وأما االلتزام فألنّ  ،فواضح
 من أنّ  ،يف النهاية واملنية والّدراية واملعامل واإلحكام واملحصول وحاشية املنهاج للعربي

واية عي يف مجلة من الكتب كثرة روقد ادّ  ،العدل كام يروي من العدل كذا يروي عن غريه
 ،من سمعوه من عادة أكثرهم الّرواية عن كّل  :ففي النهاية واملحصول ،العدل من غريه

 ،عادة كثري من الّسلف الّرواية عن العدل وغريه ويف املنية أنّ  ،ولو كّلفوا الثناء عليه سكتوا
ة العاد ويف اإلحكام أنّ  ،فني ذلكويف الّدراية قد وقع من أكثر األكابر من الرواة واملصنّ 

إذ  :ويف حاشية املخترص للعضدي ،ف فيهان لو سئل عن عدالته لتوقّ جارية بالرواية عمّ 
ويعضد ما ذكر الشهرة العظيمة وما  .ر فيمن يروي انتهىما نرى من يروي وال يفكّ  كثرياً 

فال يكون سكوته عن اجلرح  ،الراوي ساكت عن اجلرح والتعديل ذكره يف النهاية من أنّ 
لو عرف العدل كون من  :ال يقال .انتهى ن الّسكوت عن التعديل جرحاً وإال لكا تعديالً 

ملا ذكره  ؛هذا باطل :ا نقولألنّ  ،يف الدين ساً مدلّ  لكان يف روايته عنه غاشاً  يروي عنه فاسقاً 
ه مل يوجب عىل ألنّ  ؛وتدليساً  يف النهاية واإلحكام واملحصول من املنع من كون ذلك غّشاً 

مل يعرفه بالفسق  لعّل  ثمّ  .وصدق فيه ،قال كذا سمعت فالناً  :بل قال ،غريه العمل
 :وال يقال ،فروى عنه وأحال البحث عن حاله إىل من يريد العمل بالرواية ،والعدالة

وقد حكى  ،لالظاهر من اإلطالق األوّ  ولكنّ  ،العدل وإن كان يروي عن العدل وغريه
 .«م ذلكا نقول ال نسلّ ألنّ  ؛ذلك تعديل االحتجاج بام ذكر ن قال بأنّ العضدي عمّ 

واملتحّصل: إّن جمّرد رواية الثقة عن شخص ال يدّل عىل توثيقه له، ما مل يعتضد ذلك 
 بقرينة خارجّية.

 روايةالثقة أو الثقات الإكثار ـ  2ـ  7
لئن مل يكن يف رواية العدل أو الثقة عن شخص دليل وثاقته لكّن بعضهم قال بأّنه لو 
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 :بعّدة أمور دليل وثاقته، ويستدّل لهلثقات الرواية عن شخص، كان ذلك أكثر الثقة أو ا
كثرة الرواية عن الضعفاء كانت من موجبات الطعن والتضعيف، وقد ورد  إنّ ـ  1

م كانوا يكثرون من الرواية عن الضعفاء ويعتمدون عض الرواة من ناحية أّّن بالغمز يف 
رج من قم لذلك، ومع خبل إنه أخالد الربقي،  أمحد بن حممد بن املراسيل، كام ورد يف حّق 

 .هذا الوضع التارخيي يبعد أن يروي الثقة كثريًا عن غري الثقة دفعًا للتهمة عن نفسه
زنا غري الطعن أتى من الرواية عن الضعيف ال عن جمهول احلال، وقد ميّ  إنّ  ب:واجلوا

ـ لو سّلمنا وجوده ـ  هذا التشّدد أنّ أضف إىل ذلك  .اً ًا وواقعيّ مّرة بني هذين األمرين نظريّ 
علم مل نجده سوى عند أمحد بن حممد بن عيسى وعند النجايش وابن الغضائري، وال يُ 

آالف املراسيل ومل واملفيد وغريمها وجود هذه الظاهرة عند غريهم، فقد اعتمد الصدوق 
ف ولو نيظيرت يف كي، وال يوجد دليل عىل أّن هذه الظاهرة كانت عامة، مل ذلك بمكانتهخُي 

كتب املحّمدين الثالثة لوجدت آالف املراسيل، فضاًل عن كتب الكثري من علامء احلديث 
وأمثاهلا كانت عندها هذه أو بغداد مدرسة سمرقند أو نيشابور  رز أنّ فال ُُي السنّة، 
 .الظاهرة

ىل إ لثث عن شواهد عىل هذه الظاهرة ترجع إىل القرن الثانا نتحدّ أضف إىل ذلك أنّ 
ني األولني حتى د وجود هذه الثقافة يف القرنني اهلجريّ معلومة تؤكّ  وال يوجد أّي  ،اخلامس

 .نعّمم، فاملسألة يف غاية اإلشكال. وسيأيت مزيد توضيح
بل إّن إخراج الربقي من قم مل ُيعلم أّنه كان ألجل الرواية عن الضعفاء فقط، برصف 

 القمياحلسني بن عبيد اهلل  قل الكيش: أنّ النظر عن مضمون الروايات املنقولة، فقد ن
 .يف وقت كانوا خيرجون منها من اهتموه بالغلوّ  خرج من قمّ اُ 

ه لو مل يكن كثرة نقل الثقة عن شخص ال معنى هلا إال اعتقاده بوثاقته؛ ألنّ  إنّ  ـ 2
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حشد معتقدًا هبا لكان نقله لغوًا ومرغوبًا عنه، فقّلة النقل قد يمكن تفسريها بإرادة 
ال  ، بل هو عمل سفهّي أما مع الكثرة فهذا األمر منتٍف  ،النصوص وتعضيد الروايات

 .ن عاقلميصدر 
 عن ذلك: بواجلوا
عنه دليل  كثرة النقل وقّلته متصّورة؛ فليس عدم إحراز الثقة لوثاقة املروّي  إنّ أّوالً: 
املصلحة يف نقل  فريى أنّ  لكذبه وضعفه، فقد ال يعرف عنه شيئًا أو يرتّدد يف أمره، هإحراز

ة، معقول ينفي اللغويّ  رواياته حذرًا من ضياعها مع احتامل صدق ولو بعضها، فهذا تربيرٌ 
ن ضّعفه بنفسه يف رجاله وغريه، ولو بالواسطة، فأّي كيف وقد أكثر الطويس الرواية عمّ 
 املرسلة فأّي ة املذكورة؟ كام أكثر الصدوق الرواية فرق بني الواسطة وعدمها يف اللغويّ 

وإذا قلت يل بأّّنم قاطعون بصدور احلديث،  ؟!فرٍق بينها وبني الرواية عن جمهول احلال
قلنا: لعّلهم قاطعون بالصدور هنا مع جمهويّل احلال؛ لقرائن أو لتعدّد الطرق والشواهد 

 واملتابعات.
نع بصدق الراوي يف قد يقتـ أو الثقات ـ مهّمة جدًا، وهي أّن الثقة  ّن هنا نقطةً إ ثانيًا:

تؤّيد الفكرة ها بقرائن، أو لوجود شواهد هلا فاألحاديث التي نقلها هو عنه، نظرًا الحتفا
التي أتت هذه الروايات ألجلها، وهذا ال يعني أّنه يراه ثقًة مطلقًا، حتى نأخذ برواياته 

ة وليس توثيقًا إلثبات أّنه وّثقه باملطلق، وإّنام هذا تصحيٌح لرواياته بالقرينة اخلارجيّ 
لشخصه؛ ويف مثل هذه احلال كيف يمكن القول بالوثاقة حتى نأخذ بذلك لتصحيح رواية 

 أخرى مل ينقلها هذا الثقة عنه؟
ومثال ذلك: أن يذكر الكليني مائة رواية لشخص يف كتاب الكايف، وعندما نتتّبع هذه 

روايات أخرى تتفق معها يف الروايات نجد أّنه إىل جانبها يف كّل مواردها ثالث أو أربع 
املضمون، ويف هذه احلال كيف نعرف أّن الكليني وّثق هذا الراوي مطلقًا؟ إذ لعّله اختار 
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شواهد  ما توجدُ  طريقة ما ُيعرف بمنهج االنتقاء من أحاديث الضعفاء،، عىل من رواياته
سانيد أو عليه عنده من طرق أخرى، فضّم الروايات إىل بعضها لكي ُيثبت ـ بتعاضد األ

بضّم ثالثة أخبار غري صحيحة السند إىل خرب صحيح السند غري متعنّي لنا ـ لكي يثبت 
 عنوان الباب الذي أوردها فيه.

إّنه من املمكن يف بعض احلاالت أن يكون الراوي الذي نريد حتقيق حاله قد وقع  ثالثًا:
ثقة طريق شكيّل هلذا مشهور معلوم النسبة لصاحبه، وليس عند ال ىل كتاٍب إيف الطريق 
إال هذا الراوي الذي مل يثبت ضعفه عنده، وهنا جمّرد ذكره للطريق كان لتتميم  الكتاب

السند ال لالعتامد، واملفروض أّن اآلخرين ال يعيبون عليه فيه بعد علمهم أيضًا بكون 
يفيد  الكتاب املصدر معلوم النسبة، فكيف نحرز يف هذه احلال أّن ذكره السمه ولو كثرياً 

 توثيقه له؟
ونحن ال نّدعي أّن مجيع الرواة الذين أكثروا من الرواية عنهم هم كذلك، بل يكفينا 

  يف إفادة التوثيق.كون بعضهم كذلك، فال يتعنّي القانون الكيّل 
ة رواية الثقة عن جمهول احلال، بل حتى عن بعد أن تبنّي معقوليّ وبناء عليه، و

س أإذ ما دام ذلك أمرًا ال بات حينئٍذ أّي مؤرش عىل يشء، الضعيف، مل يكن يف رواية الثق
، خالفًا ملا ذهب إليه األردبييل من أّن رواية مجع كثري من به، فال إشكال يف اجتامعهم عليه

 .الثقات عن شخص كاشف عن ُحسن حاله
 وعليه فكثرة ،تية بعون اَّللوسوف يأيت مزيد تعميق وتوضيح َلذا األمر يف النقاط اآل

، ما مل تعتضد بعاضد خارجي أو عن شخص ليست دليل توثيقأو الثقات رواية الثقة 
، فام قد يقال بأّن الراوي لو قيل عنه بأّنه روى كتابه مجاعة، أو مجاعة من قرينة مساعدة

األصحاب، أو أّنه روى هو عن مجاعة، كام يظهر استخدام مثل هذه التعابري من الطويس 
 .ًا، فهو غري صحيح، فهذا ال يفيد توثيقاً والنجاَش، أفاد توثيق
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 أو األجالء مطلق رواية اجلليلـ  3ـ  7
 ة تعطي داللًة عىل توثيقه للمروّي ة إضافيّ خصوصيّ  ليس يف رواية اجلليل عن شخصٍ 
جليل هبذه املكانة عن راٍو ضعيف أو جمهول احلال،  عنه سوى استبعاد أن يروي شخٌص 

ه ال ُبعد يف ذلك، بل لقد حصل كثريًا ولو مع الواسطة، فال نّ م وسيأيت أوقد تبنّي مما تقدّ 
 .م وسيأيت إن شاء اهللأمره واضح مما تقدّ  ألنّ  ؛حاجة إىل اإلطالة يف هذا األمر

 الروايةأو األجالء إكثار اجلليل ـ  4ـ  7
ية عن شخص ولو من دون مبارشة مهّمة االروأو األجالء تعّد مسألة إكثار اجلليل 

تداول اسمهم يف الكتب األربعة من خالهلا يمكن توثيق أغلب الذين كثر  جدًا، إذ
راهيم بن هاشم، إبحمّمد بن اسامعيل، وحممد بن سنان، وسهل بن زياد، و :حوها مثلون

 .وغريهموالنوفيل، والسكوين، والبطائني، 
 وتعّد فكرة التوثيق بإكثار األجالء الرواية عن شخص من األفكار التي تلعب دوراً 
أيضًا يف حّل مشكلة الطرق ـ إمامّيًا ـ بني املحّمدين الثالثة وأصحاب األصول 

 واملصنّفات، إىل جانب مثل فكرة شيخوخة اإلجازة كام تقّدم.
 .ويظهر من بعضهم اعتامد التوثيق بكثرة رواية اجلليل أو األجالء عن شخص

ريًا عن شخص هي بعينها من هنا، نجد أّن منطلقات التوثيق برواية األجالء ولو كث
املنطلقات التي تقّدمت يف املحاور السابقة، ومن ثّم فأغلب األجوبة التي قلناها هناك 

ألغراض التي كانت حتّرك ـ اة تكمن يف دراسة وفهم والنقطة األساسيّ جتري هنا أيضًا، 
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ا هنا ويمكننثني القدامى إىل جانب منهجهم يف تصحيح األحاديث، تارخييًا ـ عمل املحدّ 
 صياغة رؤيتنا عىل الشكل اآليت:

 ألنّ  ؛مأغراض املحّدث ال تساوق دائاًم أغراض الفقيه أو املتكلّ  قد عرفنا أنّ ل أ ـ
ث فقهي أو كالمي، أما املحدّ  ًة فعاًل عىل موضوعٍ ن يريدان باحلديث ما يكون حجّ ياألخري

د مطلق مجع احلديث فرييد مثل ذلك أحيانًا كام يف كتاب الفقيه للشيخ الصدوق، ويري
تفيده بالرصاحة عبارة الصدوق يف مقّدمة الفقيه من أّن دأب املصنّفني كان كام  ،رأحيانًا أخي 

 إيراد مجيع ما رووه، وليس خصوص ما اعتمدوا عليه واعتربوه حّجًة بينهم وبني رهّبم،
دة، فيام ملؤكّ ة احيث نجد بعضهم يريد أن ينقل خصوص األخبار التارخييّ  ،خنيمتامًا كاملؤرّ 

ة رغم عدم اعتقاده ببعضها أو اعتقاده ببطالن ات التارخييّ يريد بعض آخر نقل متام املرويّ 
، وبالتايل فتنّوع هذه األغراض هبذا الشكل يفرض تقييدًا يف إطالق التوثيق هذا البعض

نّفني بمالك كثرة رواية األجالء، للنظر يف أّن هذا اجلليل ملّا أكثر هل كان من نوع املص
الذين قصدوا إيراد مجيع ما رووه جلمع الرتاث أو كان من نوع املصنّفني الذين ال يريدون 

 أن يذكروا سوى ما يرونه حّجًة بينهم وبني رهّبم؟
كثريًا ما نجد اليوم الكثري من العلامء واملحّدثني والفقهاء يرفضون ـ عندما يريدون و

لني أن تكون صحيحًة عىل مباين رجالّية مجع احلديث ـ حذف األحاديث الضعيفة، حمتم
أخرى، وحمتملني لتفسريها خمارج وحمتمالت، فلعّل بعض املتقّدمني كان يريد عملّية 

التوحيد وكامل الدين  :اجلمع هذه وفقًا ملثل هذه التربيرات، كالشيخ الصدوق يف كتب
الثالثة واألمايل وثواب األعامل وعقاب األعامل وعلل الرشائع وفضائل األشهر 

فضالً واألمايل، واخلصال ومعاين األخبار وعيوّنا وغري ذلك، والشيخ الطويس يف الغيبة 
وعيل بن إبراهيم، وإبراهيم بن  ،عن املحّدثني والرواة من غري املحّمدين الثالثة كالصّفار

 هاشم، واحلمريي، والعيايش، والطربي، وغريهم.
يث ليس دائاًم منهج الوثاقة يف الراوي، مني يف تصحيح األحادمنهج املتقدّ  نّ إ ب ـ

دة كحشد الروايات بحيث تكون هي املعيار الوحيد، بل كانوا يعتمدون مناهج متعدّ 



 

للنصوص وحصول الوثوق باملتن من عدم معارضته  لتحصيل الوثوق، أو التحليل املتنّي 
وع ما ويف حاالت من هذا الن ،مع ُحسن مضمونه ،للكتاب والسنّة والعقل والوجدان

فها ضمن هذه ث من الرواة الضعاف فضاًل عن املجاهيل، ليوظّ املانع أن يستفيد املحدّ 
ومن ثّم فمن املمكن جدًا أن ُيكثر اجلليل أو األجالء  ؟ةدد االجتهاديّ التوليفة من العُ 

الرواية عن جمهول احلال عندهم أحيانًا بسبب وجود روايات عاضدة لرواياته هنا أو هناك 
 ما مكاّنلو كنّ ربام وحسن مضمون الرواية التي ينقلها بحيث يكون هلا مؤّيد متني،  تارًة أو

 .لفعلنا ذلك
وعرب هذه الطريقة نتتّبع ـ مثاًل ـ كتاب الكايف، لننظر يف رواياته عن إبراهيم بن هاشم 

اب يف كّل باٍب من األبوغالبًا عىل سبيل املثال، فإذا رأينا أّن رواياته عنه انضّم إليها 
ّن الكليني كان يرى وثاقة إبراهيم بن هاشم، فلعّله كان أر، فمن غري املعلوم خي يات اُ ارو

إىل جمهول احلال عنده ومل يظهر له ضعفه، فاختار من رواياته الكثرية التي وصلته ما كان 
دف باب ألجل تراكم النصوص هبيات معاضدة له، فعّدد الروايات يف كّل اروجانبه 

لتكون رواية باب، الالذي يؤّكد الفكرة التي يشتملها عنوان دور بالصحتصيل الوثوق 
 ويف هذه احلال كيف نستكشف التوثيق؟!إبراهيم بن هاشم من الشواهد ال من األصول، 

لو علمنا من منهجه أّن اخلرب الصحيح عنده هو اخلرب األّول مثاًل دائاًم، وترّدد  ،نعم
اب يف الكتاب احلديثي ـ كام قيل مثله يف حّق الكليني اسم الراوي يف كثري من بدايات األبو

يف الكايف ـ أمكن ذلك، وإن كان هذا ُيتاج لنظر؛ من حيث إّن الكليني وأمثاله قد أّلفوا 
كتبهم يف فرتات طويلة امتّدت لسنوات، فقد يكون مجع بعض الروايات التي ليست 

رواية صحيحة فأدرجها ووقعت بصحيحة عنده، غايته أّنه ُيصل وثوق هبا، ثم عثر عىل 
يف آخر الباب، وهذا نجده أحيانًا يف كايف الكليني، أو ربام أحيانًا يضع اخلرب األكثر داللًة يف 
البداية، ثم يؤّخر اخلرب األضعف داللة واألصّح سندًا إىل ما بعده، فيحتاج األمر لبذل 

 ؤّكد يف هذا األمر.حتقيق موّسع يف معرفة منهج هذا املحّدث أو ذاك بشكل علمي م
إّن املحّدث كان هيّمه إثبات عنوان الباب تارًة أو القاسم املشرتك بني النصوص 
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 أخرى، إذا مل هيمه اجلمع فقط، ومن ثم فال نستطيع تطبيق مفاهيمنا اليوم عليه.
له  :حممد بن سنان»بل الحظ ـ عىل سبيل املثال ـ ما قاله الطويس يف حمّمد بن سنان: 

ف، وكتبه مثل كتب احلسني بن سعيد عىل عددها، وله كتاب وضعِّ  ،طعن عليهكتب، وقد 
 ...«أخربنا به مجاعة، عنـ  ال ما كان فيها من ُتليط أو غلوـ إومجيع ما رواه  النوادر.

ى أبا سمينة، له كتب، حممد بن عيل الصرييف، يكنّ »وما قاله يف الصرييف أيب سمينة: 
أخربنا بذلك مجاعة، عن أيب جعفر بن بابويه، عن  بن سعيد. وقيل: إّنا مثل كتب احلسني

ال ما كان إأبيه وحممد بن احلسن وحممد بن عيل ماجيلويه، عن حممد بن أيب القاسم، عنه، 
 .«عرف من غري طريقه، أو ينفرد به وال يُ سفيها من ُتليط، أو غلو، أو تدلي

ّل عىل أّنه ما كان يتحّرج يف أخذ لقد كّرر الطويس وغريه مثل هذا التعبري، وهذا يد
الروايات التي تكون عن راٍو هذا حاله ما دام يرى سالمة سائر رواياته، رغم عدم األخذ 

 بام تفّرد به أحيانًا.
 البخاري ي:هذا األمر يف صحيحشبيه لقد أقّر العديد من علامء أهل السنّة بوقوع  ج ـ
، فرأوا أّن البخاري له الدقيق املعيار اطبق عليهال ين ام، ملّا وجدوا أّن بعض رواياهتومسلم

روايات أصول وله روايات شواهد، وأّن رشوط البخاري كانت يف روايات األصول ال 
الشواهد، وهذا لو صّح يعني أّن البخاري اعتمد إّما طريقة الوثوق التي قلناها أو اعتمد 

د بأ خبار دونه يف الصّحة، رغم أّنه أّلف أن يورد يف كّل باب ولو خربًا صحيحًا واحدًا ويؤي 
بعدم نقل ـ حسب املعروف ـ كتابه يف الصحيح من األخبار، وكان من أوائل املتعّهدين 

 غري الصحيح يف كتابه.
ـ كابن الصالح واحلازمي والذهبي وابن القيم وابن حجر وقد بحث علامء أهل السنّة 

بب رصدهم هلذه القضّية، واعتربوا يف هذا املوضوع، برصف النظر عن سواملعلمي و.. ـ 
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أّن علينا النظر يف كّل باب من أبواب صحيحي البخاري ومسلم، فالرواية األقوى سندًا 
واخلالية عن أّي مغمز عىل اإلطالق وفقًا للمعايري احلديثية املتشّددة، ومل يتكّلم أحد يف 

سنادها من حيث أحٍد من رواهتا عدالًة ووثاقة وضبطًا ونحو ذلك، أو يف تركيب إ
يف األصول  فاحلديث املروّي  يف الباب، االتصال واالنقطاع، ستعترب من روايات األصول

خاّصة لو الشواهد واملتابعات، يندرج عندهم يف هو احلديث األقوى يف الباب وما دونه 
 كان أحد الرواة ممّن ورد فيه طعن ما.

رواية األوىل يف كّل باب هي األصل فقال بعضهم بأّن ال ،وقد اختلفوا يف تعيني الرواية
وما بعدها شواهد ومتابعات، وقال بعضهم بالعكس متامًا بأّن الرواية األخرية هي 
األصل، وقال آخرون بأّنه ال توجد قاعدة حاسمة هنا، وإّنام العربة بالنظر يف الباب حيث 

ان دونه يف حاٍو لرشوط البخاري ومسلم، فيكون هو األصل وما ك البد من وجود حديٍث 
 املواصفات فيكون من الشواهد واملتابعات.

ووجودها يف ثقافة نا هو منطقّية الفكرة، نا مثال البخاري هنا، بل ما هيمّ وال هيمّ 
فأّي مانع أن يكون الكليني قد فعل ذلك؟ وأّي مانع أن يكون الكليني حتى لو املحّدثني، 

ية واحدة عىل األقّل صحيحة السند يف ة خرب الثقة أن يعتمد طريقة ذكر روابنى عىل حجيّ 
وقد رأينا سابقًا كيف أّن  كّل باب مع اعتبار سائر الروايات بمثابة مؤّيدات وشواهد؟

بعض العلامء ـ كالشيخ جواد التربيزي وغريه ـ فهم ذلك من بعض التوثيقات العاّمة، مثل 
 توثيق رواة كامل الزيارات ورجال التفسري املنسوب للقّمي.

ني تعابري من نوع تضعيف الرجاليّ بعض ت نا نالحظ يف كلامأنّ  ما يعّزز ما نقول ولعّل 
، وهذا التعبري ورد كثريًا يف كلامت «ج شاهداً وجيوز أن خيرّ »ثم التعليق بقوهلم:  ،شخص

معناه ـ أو أّن  ،ومسلم البخاريالشيخني: ّنه يعني ما قلناه عن أ، والظاهر ابن الغضائري
للمجهول، بمعنى  ـ ُتريج احلديث بصيغة املبنّي  عيل الربوجرديعىل ما ذكر السيد 
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إذ غالبًا ما جاء هذا التعبري عقب تضعيف شخص، مما يعني ـ  ،عدم عّد احلديث من األدّلة
دلياًل معتمدًا. وهذا يعني أّن التضعيف وليس د حديثه مؤيِّ  رين ـ أنّ يف اصطالحات املتأّخ 

ي»عنوان حتت يج احلديث، ولو مرساًل، وكان جيامع الترصيح بإمكان ُتر أو ما « ُروم
، بناء عىل تفسري الربوجردي، أو بالترصيح بناًء عىل فهمنا له، وهذا كّله مع التضعيف شابه

ولعّل هذا يفّّس أيضًا ـ وفقًا لفهم الربوجردي ـ مراسيل الكثري من  فكيف مع اجلهالة؟!
 العلامء.
أّن فكرة التسامح يف أدّلة السنن  ووه ،عدم إغفاله هناجدًا أيضًا جيب مهم ثّمة أمر  د ـ

 وغري ذلك كالطّب والسنن األعامل ومكارم األخالق فضائل د يف روايات وعدم التشدّ 
ا كانت موجودة يف تمل جدًا، وربام ال يبعد، أّّن األشياء وغريها.. هذه الفكرة ُُي  وخواّص 

ث رًا للمحدّ وعليه فسوف تكون مربّ  ،والسنّة ةوعي العلامء يف تلك الفرتات عند الشيع
يف هذا املجال؛ ـ فضاًل عن املجاهيل  ،الرواة الضعافعن حتى ـ كثرية بنقل روايات 

 .إلمكان االعتامد عليها أو لعدم وجود رضر ـ بتصّورهم ـ يف االعتامد عليها
وينتج عن هذا االحتامل الوجيه امللموس واقعّيًا أّنه جيب حذف جمموعة النصوص 

لتي ورد هذا الراوي يف أسانيدها وكان مضموّنا من هذا النوع؛ الحتامل أّن ذكر اسمه ا
هناك مل يكن لوثاقته، بل للتسامح يف مضمون رواياته املنقولة، وهذا ما سيخّفف كثريًا من 
حجم تأثري الكّم العددي للروايات عن هذا الراوي أو ذاك يف حساب مرّبر توثيقه بمالك 

 عنه من قبل األجالء.كثرة الرواية 
من أّنه من املمكن يف بعض احلاالت أن يكون الراوي الذي نريد  ،ما ذكرناه آنفاً  هـ ـ

حتقيق حاله قد وقع يف الطريق إىل كتاٍب مشهور معلوم النسبة لصاحبه، وليس عند الثقة 
ه طريق شكيّل هلذا الكتاب إال هذا الراوي الذي مل يثبت ضعفه عنده، وهنا جمّرد ذكر
للطريق كان لتتميم السند ال لالعتامد، واملفروض أّن اآلخرين ال يعيبون عليه فيه بعد 
علمهم أيضًا بكون الكتاب املصدر معلوم النسبة، فكيف نحرز يف هذه احلال أّن ذكره 
السمه ولو كثريًا يفيد توثيقه له؟ ويكفينا هنا أن نحتمل يف اجلملة أّن هذا الكتاب أو ذاك 



 

لكي نعرف أّن هذا الطريق املذكور له يف املشيخة أو التهذيب أو الفهارس ال  كان مشهوراً 
يوجب التوثيق، ومع ذلك سيؤّدي هذا الطريق إىل تكّرر اسم هذا الراوي يف عرشات 

 الروايات وربام مئاٍت منها.
بل يف بعض األحيان ربام يتوّفر للمحّدث طريقان للكتاب املشهور، وكّل واحٍد فيهام 

 من راٍو جمهول احلال، لكنّه خيتار أحد الطريقني بخصوصه لعلّو اإلسناد فيه مثاًل أو يعاين
وهذا ما يفسح املجال يف بعض احلاالت عىل كام هو معروف بني املحّدثني، خلواّص ُاخر، 

 إمكان وجود طريقني لكنّه اختار أحدمها بعينه لغري مالك الوثاقة.
لفهارس واملشيخات مجيع الطرق التي عندهم، لكّن مل يذكروا يف ا مّّن نلتزم بأونحن 

ّنه يف كّل الرواة هلم طرق متعّددة بالرضورة، بل يكفي ذلك يف مجلة وفرية، أهذا ال يعني 
ـ وهذه نقطة مهّمة ـ فنحن ال نريد إثبات السلب الكيل لنّدعي أّن كّل من أكثروا  ومن ثمّ 

م يوثقون بعضهم، لكّن اإلجياب الكيّل هو الرواية عنه فهو جمهول، بل نكاد نطمئّن بأّّن 
املشكلة، ومن ثّم فيصعب وضع اليد عىل كّل اسم أكثروا من الرواية عنه واّدعاء توثيقهم 

 له.
إّن هذا كّله يرّبر كثرة رواية الروايات التي وقع يف طريقها جمهول أو ضعيف،  و ـ

بل لعّل  .رصيًا ـ عىل التوثيقفًا ـ حفليست الكثرة هنا دليل توثيق، وليس التحديث متوقّ 
هذا ما يفّّس لنا كثرة مراسيل الصدوق، وكثرة روايات الرواة الضعاف يف كتب احلديث 
عند املسلمني، فنحن نجد الطويس ضّعف رجاالً روى هو عنهم، ونجد الكيش ضّعف 

نهم، ونجد ابن حنبل ضّعف رجاالً روى عنهم يف مسنده، وهذا أمٌر حصل عرجاالً روى 
 وبدرجات متفاوتة.ثرة بك

، مع أّنه روى عنه ومن أمثلة ذلك تضعيف الطويس يف الفهرست لسهل بن زياد
وأما اخلرب » عنه:، بل يف كتاب االستبصار قال وطرقه مئات الروايات يف كتبه احلديثّية
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، مع أّنه اعتمد «ل فراويه أبو سعيد اآلدمي، وهو ضعيف جدًا عند نّقاد األخباراألوّ 
 ليه يف االستبصار نفسه، وجعله قرينة مجع يف غري موضع.ع

واالستبصار  وكذلك حمّمد بن سنان، فقد ضّعفه الطويس يف الفهرست والرجال
 ، مع أّنه روى عنه يف خمتلف كتبه مئات الروايات.والتهذيب

 ،، وعيل بن حديدتضعيف الطويس لعامر الساباطيأيضًا ومن أمثلة ما نحن فيه 
 أّنه روى عن كّل واحد منهام عرشات الروايات. مع

 هذا يف الضعاف، فكيف يف املجاهيل؟!
وهبذا يظهر أّن كثرة اجلليل من الرواية عن شخص  ال يكشف عن توثيقه له، خاّصًة لو 

 م رواية األجالء ولو بكثرة.وعىل املنوال املتقّد كانت الرواية عنه مع الواسطة. 
ذلك عمل  ء والكبار الرواية عن شخص دليل توثيق؛ ألنّ إكثار األجال إنّ  قد تقول:

 .سفهي ال نرى له وجهًا يرّبره
ات له ما يرّبره من حفظ الرتاث تارًة، واالستفادة من هذه املرويّ  قد تبنّي أنّ  :واجلواب

يف حشد النصوص وحتصيل الوثوق بالصدور تارًة أخرى، وتوظيف هذه النصوص فيام 
 ؟!هٍة يف ذلكافأي سف ،ة كام يف السنن وأمثاهلا ثالثة وهكذاالسنديّ  ال يشرتط فيه الصحة

ثني الكبار كالكليني والبخاري قد وضعوا كتبهم لتكون مرجعًا املحدّ  إنّ  وقد تقول:
لألجيال، فكيف يعقل أن يضّمنوها روايات عن الضعاف والكذابني؟ وهل هذا معقول 

 !يف حقهم؟
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كتبهم  ثني لفكرة أنّ يف التفات كثري من املحدّ  النظر عن تشكيكنا ـ بغّض  واجلواب
ف كتابه لشخص كان ألجيال، فلم يكونوا عاملني بالغيب، والكليني ألّ لستكون مرجعًا 

ولعّله كان من العلامء أيضًا، واشتهار الكتب فيام بعد وصريورهتا مرجعًا ال يعني  ،يعرفه
املحدثني ربام كانوا  لعرض العريض ـ: إنّ ة هبذا اأصحاهبا كانوا ملتفتني إىل هذه املرجعيّ  أنّ 

وكانت ُتشى من  ،يريدون تقديم الرتاث احلديثي بني يدي األجيال لتمّحصه وتنقده
حديثية ليكون يف متناول اجلميع، وما  ه يف موسوعاٍت ومه وقدّ وفجمع ،زوال هذا الرتاث

 .قّدمناه سابقًا جيري هنا أيضاً 
 طول الصحبة، وهي ال جتتمع عادًة مع كون املروّي إكثار الرواية يالزم  إنّ  قد تقول:

 .عنه جمهول احلال
ه قد أنّ إليه يضاف  ،كثرة الرواية قد جتامع قّلة الصحبة كام يف اإلجازات إنّ  ب:واجلوا

فال تكون له  ،ثم ينرصف إىل بيته ،يكون الشيخ يلقي رواياته عىل عدد كبري من التالمذة
كثرة الرواية قد تكون مع  عض املقّرب منه. هذا مضافًا إىل أنّ عالقة وطيدة باجلميع بل بالب

 .الوسائط أيضاً 
، ءجالأأو  ات  ثقة أو جليل أو من كثري ثق الرواية وإكثارها من واحد   وِما تقّدم يظهر أنّ 
، كوضوح قرائن تبّعد احتامل عدم التوثيق ال تفيد توثيقًا ما مل تتمّ  ،أو من متعّدد كذلك

 .مع عدم إمكان تربير هذا االعتامد إال عىل الوثوق بحديثه من خالل وثاقته اعتامدهم عليه

 ةالرواية عن شخص أو أشخاص جمهولي اهلوّيـ  5ـ  7
ة مثل: عن رواية الثقة أو إكثاره عن أشخاص جمهويل اهلويّ  ذكر الوحيد البهبهاين أنّ 

ة يف ذلك روايًة قويّ  بل عدّ  ،غري واحد، أو عن رهط، أو عن بعض أصحابنا، دليل توثيق
 .ه يبعد أن ال يكون فيهم ثقةغاية القّوة، بل وأقوى من كثري من الصحاح؛ بناًء عىل أنّ 
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من وربام كانوا ثقاتًا أو بعضهم  ،إذ لعّله نيس اسمه أو اسمهم وهذا الكالم غري واضح؛
كثرة ذكره   أنّ علامً كام يف حالة ابن أيب عمري، وربام كانوا جماهيل ونيس حتديدهم،  ،ثقاتال

بل قد يكون النسيان أو رواية فيرتّدد األمر،  ذلك ال يدّل عىل وحدة املراد منهم يف كّل 
التعمية من أحد الرواة الواقعني يف السند بعد هذا الثقة، فيكون الثقة قد ذكر أسامءهم لكّن 

قد حذفها الراوي الواقع بعد هذا الثقة هو الذي حذف األسامء أو نسيها، وربام يكون 
عمدًا يف بعض احلاالت لكوّنم من الضعاف عنده أو عند املشهور، فلم يرد ذكرهم يف 
السند، أو ربام يكون احلذف اختصارًا، بمعنى أّّنم وجدوا أّن عدد هؤالء هو ثالثة مثاًل 
فلم يريدوا ذكر األسامء كاملًة فاخترصوا، بل قد يكون هذا التعبري عند بعض املحّدثني أو 

اة له مصطلح خاّص به، ولكنّنا مل نتعّرف عىل مصطلحه، فكان اختصاره اعتامدًا عىل الرو
 .، كام قيل مثله يف عّدة الكليني يف الكايفأّنه يريد هبم فالنًا وفالناً 

دد خاص عرفنا مراده منه أمكن العمل عليه، كام يف عُ  لو كان عنده اصطالٌح  ،نعم
بت وثاقة بعض رواهتا، أو كام يف بعض حاالت الكليني عن املشايخ الثالثة، والتي ث

االعتامد عىل السند السابق املذكور يف الكالم، مما ُيصل أحيانًا مع الشيخ أيب جعفر 
كاشفًا عن تعّدد املروّي ـ ولعّل هذا هو مراد البهبهاين ـ وكذلك لو كان التعبري  ،الطويس

عن ثالثة ضعافًا معًا أو ليس  عنهم وأحرزنا بحساب االحتامل ُبعد أن يروي هذا الشخص
بينهم ثقة، وهو أمر خيتلف باختالف الرواة من حيث نوعّية غالبّية مشاخيهم، وهو ما ُطرح 

بوصفه  وإال مل نفهم وجهًا جلعله خربًا تامًا سنداً يف مسألة مراسيل ابن أيب عمري األزدي، 
 .أمارة عاّمة
ثل دلياًل عىل الوثاقة وال العدالة إال مع قرينة ال مت ،أشكاَلا رواية الثقة بكّل  نّ : إوالنتيجة

 .ومراكمة خاّصة موردّية إضافّية خاّصة

 الوكالة عن املعصومـ  8
فهل يكون ذلك دلياًل عىل عدالة هذا الشخص أو  ،وكياًل عن املعصوم لو صار إنسانٌ 



 

 ؟ال ووثاقته وضبطه أ
يانًا حفتجد أ عام،خرى بشكل فّرق موردي وأبحث بشكل متهذه املسألة تارًة تُ 

خرى بمالك أة و األوقاف أو األمور املاليّ احلديث عن التوثيق بمالك التوكيل يف تويّل 
رسله ة حالة ما لو أ، وثالثابًا أو كاتباً و بوّ أو خادمًا أ حاجباً ن يكون أمطلق التوكيل أو حتى 

، كام ورد يف زهر لليه كالسفراء بني الدوإمنه خطّيًة أو شفوّيًة  ىل شخص لتسليمه رسالةً إ
 ، والكّل كام سنرى يرجع لبحث واحٍد ُيتاج نظرةً بن قيس وزياد بن كعب بن مرحب

 شاملة.
خاّصًة  التوثيقعن ّن الوكالة بنفسها كاشف أبحث من زاوية هذا املوضوع تارًة يُ كام أّن 

من هل هي  (،الوكيل)ني كلمة ، وأخرى يبحث يف أّن إطالق الرجاليّ من قبل املوّكل
لفاظ التوثيق بحيث تكون هذه الكلمة توثيقًا من الرجايل للوكيل ولو مل تكن الوكالة أ

 أو ال؟ للتوثيق بنفسها عندنا موجبةً 

 ـ الوكالة بوصفها مؤشر التوثيق 1ـ  8
بعدمها  ومن قائلٍ  ،بالداللة مطلقاً  ذهب العلامء يف هذه املسألة مذاهب، فمن قائلٍ 

 .هنا أو هناك مطلقًا، ومن قائل بتفصيلٍ 
 :وهي ،ات البد من استعراضهافهنا نظريّ  ،وعليه

 الوكالة مطلقًا على الوثاقةداللة  ةنظرّيـ  1ـ  1ـ  8
عل  دليٌل  مطلق توكيل املعصوم لشخصٍ  أنّ  قصد هبذه النظرية يف جانبها اإلطالقّي ويُ 

ين واألموال وإدارة الدِّ كهّمة ة املله يف األمور العامّ توثيقه له، بال فرٍق يف ذلك بني أن يوكّ 
 اب واخلادم والوكيل يف رشاء منزلٍ ة كالبوّ أو قوم، أو يف األمور الشخصيّ  جمتمعٍ شؤون 
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 .وما شابه ذلك
، وإن كان ُتميني أّن العالمة املامقاينك ،بعض العلامءة ذهب إليها وهذه النظريّ 

الف فيام بينهم يف نوعّية األغلبّية الساحقة من العلامء ذهبوا للقول بالتفصيل، عىل اخت
 التفصيل، وسوف يأيت إن شاء اهلل تعاىل.

 :اآليتَلذه النظرية ب استدّل قد و
أن ال يوّكل اإلنسان يف أموره إال عىل ة جرت السرية والعادة العرفيّ  إنّ الدليل األّول: 

م بل توكيل املعصو ؟!من كان موثوقًا به، وإذا كان الناس يقومون بذلك فكيف باملعصوم
 لغري الثقات العدول هتك لساحته املقّدسة، وال يليق نسبته إليه.

من الرواة والعلامء  من كان وكياًل ألحدٍ  ثبت وثاقة كّل الدليل يفرتض أن يُ  ذاوه
ة للمعصوم فال خصوصيّ  ،دام الطبع العريف والعقالئي كاشفًا عن ذلك الثقات؛ إذ ما

 دليل أن جيعل الوكالة عن الثقة دليلي فرتض بصاحب هذا الهلذا يُ  ؛بحسب هذا الدليل
 هل البيت أو الصحابة مثاًل.أأئّمة أو  لوكالة عن النبيخصوص اال  ،توثيٍق 

تالزم بني  ه ال يوجد أّي بأنّ  فقد ناقش السيد اخلوئي هذا الدليل وروحه ،ة حالوعىل أيّ 
لة رشعًا وال الوثاقة يف شرتط العداه ال تُ فضاًل عن العدالة؛ ألنّ  ،الوكالة والوثاقة يف الرواية

هلم التوكيل إمجاعًا، فيجوز توكيل الفاسق، غاية األمر أّن العقالء ال يوّكلون من ال ثقة 
 .وهذا غري اعتبار العدالة ،اتبأمانته يف املاليّ 
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 لمسها بالوجدان، فإنّ نعاة ة املدّ السرية العقالئيّ  بأنّ  وقد ناقش بعضهم يف هذا الكالم
ه ال يوّكل شخصًا ولو يف رشاء منزٍل له إال إذا كان يثق به يف أن ال نفسه أنّ  اإلنسان يرى من

 .العقالء ال يالزمون بني الوكالة والوثاقة؟! ّدعى أنّ يكذب عليه، فكيف يُ 
بمعنى رضورة أن يعتقد املوّكل بوثاقة الوكيل، بحيث  ة،يف اجلمل وهذا الكالم صحيٌح 

هذا ال يعني  األمانة أيضًا بشكل من األشكال، لكنّ  ال يكذب عليه مما يرجع إىل عنرص
مطلق الوثاقة بمعنى عدم الكذب مطلقًا، وعدم الكذب بالنسبة إىل غري الوكيل، وهذا أمٌر 

من بستان  وقٍف أو  أو إدارة مالٍ  لت شخصًا يف رشاء منزلٍ ك إذا وكّ واضح بالوجدان، فإنّ 
اهلا أو التعّدي مهيف عدم رسقة األموال أو إ دار، فإنك بالرضورة تعتقد بأمانتهعقار أو أو 

ه ال ه لن يكذب عليك يف أمرها بصفتك املوّكل، أما أنّ والتفريط فيها من جهة، كام تثق بأنّ 
لته به، فهذا مما ال يظهر يكذب يف سائر أمور حياته ومع اآلخرين غريك ويف غري ما وكّ 

ن؛ ألّن املورد من األدّلة قدر املتيقّ قترص عىل البالوجدان العريف، وال أقّل من الشك فيُ 
 .ةفظيّ لاللبية ال ال

وكيلك  رز أنّ فإذا كنت ال حُت  التفكيك غري واضح؛ ـ بأنّ  كام قيل فعالً ـ وقد تقول 
ه يكذب أو ُيتمل أن يكذب ولو يف عالقته فهذا معناه أنّ  ،ما يقوله مطلقاً  صادق يف كّل 

 ؟!لفكيف يقع التصديق يف مثل هذه احلا ،معك
مني يف بعض واستخدمها بعض املتكلّ  ،ة التي ينطلق منها هذا الدليلوهذه الذهنيّ 
 التفكيك يف أفعال اإلنسان ظاهرةٌ  ألنّ  ؛العصمة، غري صائبةمسألة ة كاألبحاث الكالميّ 
ن العاقل عن عورته يف الشارع، فمن املستحيل عادًة أن يكشف املتديّ  ،عقالئية واضحة

إىل امرأة ما،  أن يغتاب شخصًا يف جملٍس ما أو ينظر نظرة حرامٍ لكن من املمكن جدًا 
كون الوكالة عماًل له ـ كذلك فيام نحن فيه فقد يكون الوكيل بحكم ارتباطه املايل باملوّكل 

                                                             
 .153( دروس متهيدية يف القواعد الرجالية: ) 
 .154: املصدر نفسه( انظر: ) 



 .........  
 

يستثقل قد ي به إىل خسارة موقعه أو ألّن ذلك قد يؤدّ  ؛ـ بحيث ال يكذب عىل موّكله
لكن )وهذا غري أن يكذب عن لساّنم أمام اآلخرين(،  ه أو إمامهاملؤمن أن يكذب عىل نبيّ 

فضاًل عن أن  ،أمور حياته األخرى مع سائر الناس ال رضورة يف أن يكون صادقًا يف كّل 
بعض الفاسقني املجرمني ثقة صادق يف إخباراته التي تتصل أّن فأنت ترى  .يكون عادالً 

ة، بينام هو كذاب ال يوثق به يف بشؤون عمله؛ ألّن هذا رضوري له لتأمني مصاحله التامّ 
 سائر أمور احلياة.

التفكيك يف السلوك اإلنساين بني األفعال ويف الفعل الواحد بني أكثر من حميط  إنّ 
، وقد أجاد الشيخ آصف حمسني بقوله هنا: قوم عليه حياة الناس عادةً تهو ما  ،وظرف

 .«من املحسوس اختالف وثاقة األشخاص يف اجلهات واألحوال»
والغريب أّن مشهور العلامء القائلني بحجّية خرب الثقة يتصّورون متام الوثاقة يف 

رتمة، وال يرون ذلك مستحياًل، قاتل للنفس املح شخص كافر فاسق شارب للخمر زانٍ 
فال يّدعون التالزم بني الوثاقة والعدالة، بينام يستثقلون هنا أن يكون الوكيل يف إصالح 

و بناء بيت أو إجراء عقد أو غري ذلك غري ثقٍة، مع أّن األمر هنا من بعض أعطال املنزل أ
هذا القبيل. بل لو تأّملت سلوك كبار مراجع الدين يف عرصنا لوجدهتم ال يتحّرزون عن 
توكيل من ليس بعادل وال جليل وال ثقة يف بعض أمورهم العادية اليومّية، ويتفقون مع 

التاّمة بعض األمور اجلزئّية هلم، فهل يبحثون عن الوثاقة بعض التّجار أو املوّظفني للقيام ب
 والعدالة فيهم؟!

عدالة أو ـ ة ولو العرفيّ ـ ثبت بالرضورة ال يوجد أّي دليل عقيل أو عقالئي يُ  ،وعليه
 .ةهنا يف دالالته اإلطالقيّ  ل غري واضٍح ل مطلقًا، فهذا الدليل األوّ وثاقة الوكيل بنظر املوكّ 

الرشعي، واملقصود به ما دّل من اآليات والروايات  االستناد إىل النّص  الدليل الثاين:
من ألوان الركون  عىل النهي عن الركون إىل الظامل، فإّن توكيل غري العادل أو غري الثقة لونٌ 
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 .م حسب الفرض، فال يصدر من املعصومالظاملني، وهو حمرّ  إىل
ل بحرمة مطلق التعامل ـ بام فيه املايل الزمه القو فإنّ  ؛واجلواب عن هذا الكالم واضح

تّل نظام احلياة بالنسبة خًا الـ مع غري العدول أو غري الثقات؛ ولو كان هذا احلكم حقيقيّ 
بحرمة التعامل املايل  أحدٌ  فتم ه مل يُ مع أنّ  ،ولظهر ذلك يف أسئلة املترّشعة ،ننيللمتديّ 

ة بطالن هذا الفهم هلذه فقهيّ واالقتصادي حتى مع الكافر، وقد اتضح يف األبحاث ال
 .اجلهاد فقهاملقصود منها معنى سيايس سبق أن بحثناه يف  وأنّ  ،اآليات والروايات
وهي خرب احلسن بن عبد  ،ة واردة يف املقامخاّص  االستناد إىل روايةٍ  الدليل الثالث:

احلميد، قال: شككت يف أمر حاجز، فجمعت شيئًا ثم رصت إىل العسكر، فخرج إيّل: 
 .«ما معك إىل حاجز بن يزيد د  وال فيمن يقوم مقامنا بأمرنا، رُ  ليس فينا شّك »

ا عىل مستوى عدالته وديانته أو إمّ  ،يف حاجز بن يزيد احلسن بن عبد احلميد شّك  فإنّ 
عامة تنفي  يعطي قاعدةً  ، فخرج له توقيعٌ وكالته عن اإلمام املهدّي أصل عىل مستوى 

وهذه داللة واضحة عىل  ،من أهل البيت إىل من يقوم بأمر واحدٍ  ة تطّرق الشكإمكانيّ 
 .متّسكًا بإطالق هذه الرواية ؛عدالة مجيع الوكالء

 هذا الدليل: ويناقش
 جمهول ه رجٌل حيث إنّ  ،الرواية ضعيفة السند باحلسن بن عبد احلميد نفسه إنّ الً: أوّ 
جدًا، بل لعّله مل تظهر له غري هذه  ورواياته قليلةبل مهمل متامًا مل يرتمجه أحد، ، احلال
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ودعوى توثيقه  .لم يثبت توثيقه، فوقد أقّر بأّّنم مل يذكروه النامزيُّ الشاهروديالرواية، 
، باطٌل قاعدًة كام سيأيت بحثه، بل مل بمالك خروج توقيع إليه يف عرص الغيبة الصغرى

 وي نفسه هلذا التوقيع.يثبت أّنه خرج إليه توقيع، حيث املفروض أّنه هو الرا
ظاهرة يف « من يقوم مقامنا بأمرنا»كلمة  من أنّ  ،ا ذكره السيد اخلوئي وغريهم ثانيًا:

 .هذا القبيل، ال مطلق الوكيلمن اب وما كان منصب السفراء والنوّ 
مطلق، ال « يقوم مقامنا بأمرنا»تعبري  بأنّ  ة للسيد اخلوئيوأورد عىل املناقشة الدالليّ 

من يوّكله املعصوم يف أمٍر من األمور حقريًا  كّل  بمورد أو باألمور اخلطرية؛ ألنّ  خيتّص 
 .ةمقام املعصوم بأمره يف هذه املهمّ قائم ه ًا يصدق عليه أنّ ريكان أم خط

ع إىل السياق وإىل نوعية وال يتطلّ  وهذا الكالم يقف عند حدود الصدق اِلريف للجملة،
احلسن بن عبد احلميد يف أحد الوكالء يف عرص  دما يقع شّك التعبري وإىل املالبسات، فعن

عن  ثم يصدر التوقيع بنفي الشّك  ،ل فيه املعصوم يف بيع داره أو مركبهالغيبة الذي ال يوكِّ 
ال ينعقد فيه إطالق  ،«القائم مقام»هذا السياق، إضافة إىل تعبري  فإنّ  ،القائمني مقام اإلمام

هذا  إنّ  .ة اإلمام من طريق إىل طريقإلمام يف أن يوصل دابّ حلالة ما إذا قام شخص مقام ا
، فقدنا الظهور بالُبعد اإلطالقي الشمويل للنّص ه يُ إذا مل يوجب االنرصاف فال أقّل من أنّ 

 .ولو ألجل تعبري )يقوم مقامنا( املختلف عن تعبري )من نوكله يف أمٍر ما( بالوجدان العريف
الفرمان ـ )صدر قرارًا أشبه بويُ  ،ةصل بالقضايا العامّ يت ى لشأنٍ اإلمام هنا يتصدّ  إنّ 

لفهم منه  ،من وضعناه جيب التعاون معه كّل  ، فلو أصدر احلاكم قرارًا بأنّ (السلطاين
وهكذا احلال يف  ،العرف ما يتصل بالشأن العام، ال ما يتصل بالشأن الشخيص الرصف
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 .هو أوسع من ذلك مشكلة عىل ما املقام، فداللة النّص 
 ولعّل ما دفعه لذلك هو االستيحاء التامّ ، ومجاعةد اخلوئي ما ذهب إليه السيّ  فاحلّق 

 .الذي أخذه من النص ومالبساته ومناسبات احلكم واملوضوع
بل هو يف مقام اإلنشاء،  ،ه يف مقام اإلخبارز أنّ ري اإلمام هنا ال ُُي  أضف إىل ذلك أنّ 

خيّص الشيعة  ل إليه أمرٌ شكيكات فيمن يوكّ فكأنه يريد أن ينهى الشيعة عن اخلوض يف الت
ة ة حساًم ملادّ بني من قبله يف مناصب رسميّ فهذا مثل أن يدعم احلاكم املنّص  يف عرص الغيبة،

ما يقوله  مسؤويل الدولة، وهذا يعني أنّ صورة ًا من محالت تشويه الفساد واخلالف وحدّ 
 ،أهل البيت يف أمورهم كّلها وليس إخبارًا عن سياسة كّل  ،حكومّي  اإلمام هنا حكمٌ 

 .داً فالحظ جيّ 
إّن ضمري اجلمع يف الرواية يمكن أن يرجع إىل أهل البيت مجيعًا، ويمكن أن  ثالثًا:

يكون راجعًا إىل خصوص شخص اإلمام املهدي، فكأّنه يتحّدث عن نفسه، فيقول: إّن ما 
ائه يف التعامل مع صدر منّا هو كذا وكذا، وال خيرب عن مطلق سياسة أهل البيت من آب

نظرًا حلساسية مرحلة  ؛وكالئهم، وال أقّل من الشّك يف الداللة. واحتامل التمييز ممكنٌ 
الغيبة الصغرى واخلصوصّيات الدقيقة التي رافقتها، بحيث قد ُتتلف عن مرحلة اإلمام 

ث ملا عيل أو شخص النبّي أو اإلمام الباقر مثاًل، وعليه فلو ُسّلم االستدالل هبذا احلدي
 أمكن تعميمه لغري وكالء اإلمام املهدّي.

 إشكالية الوكالء املذمومني
يف حّق عدد من  ه قد ثبت الذمّ بأنّ  ،ة التوثيق بالوكالةد اخلوئي عىل نظريّ أورد السيّ 

يبة(، فلو كانت الوكالة دلياًل الوكالء، وقد استعرض ذلك الشيخ الطويس يف كتاب )الغي 
 .عنها يف موارد عديدة؟! فكيف انفّكت ،عىل العدالة
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 ، فال يدّل عىل اجتامع الذمّ من التوكيل قد صدر بعد فرتةٍ  ذلك الذمّ  بأنّ  ونوقش
ال يرجع إىل وثاقة الوكيل  قد صدر يف أمرٍ  واحدة، بل قد يكون الذمّ  والوكالة يف حلظةٍ 

اجتامع الوثاقة والوكالة  ة أو أخالقه أو عقائده، فال يدّل عدمام إىل أمانته املاليّ وإنّ  ،لساناً 
 .والذمّ 

وهي وجود  ،هناك مشكلة وهذا اجلواب عىل كالم السيد اخلوئي صحيح، لكن تظّل 
دين أهل البيت كانوا مقيّ  مع الوكالة، وكأنّ  ظاهرها اجتامع الذمّ  بعض الروايات يف الذمّ 

بن هاشم  أحيانًا يف حركتهم مع الوكالء، ومن ذلك ما رواه الشيخ الطويس عن إبراهيم
، إذ دخل عليه صالح بن حممد بن سهل، وكان يتوىّل ×قال: كنت عند أيب جعفر الثاين

فإين أنفقتها، فقال  له الوقف بقم، فقال: يا سيدي، اجعلني من عرشة آالف درهم يف حلٍّ 
أحدهم يثب عىل أموال آل حممد ×: »، فلام خرج صالح قال أبو جعفر«أنت يف حّل »له: 

جعلني يف حّل، اينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم، فيأخذها ثم جييء، فيقول: وأبنائهم ومساك
 .«هم اهلل تعاىل عن ذلك يوم القيامة سؤاالً حثيثاً أين أقول: ال أفعل، واهلل ليسألنّ  أتراه ظنّ 

بعض من  اإلمام مل يكن ليعزل حتى السند عىل املشهور، وهو رصيح يف أنّ  واخلرب تامّ 
جتاذبات األمور ومالبساهتا كانت تفرض الكثري من  األموال، ويبدو أنّ  ين يفكانوا مقرّص 

 ؟!ة، فكيف يكون الوكيل يف أموال الوقف ثقًة بالرضورةذلك عىل األئمّ 
فقد يكون املرجع الديني نفسه أو غريه  ،وهذا ما نلمسه بالوجدان يف عرصنا احلارض

ة وسياسية عتبارات اجتامعيّ مقّيد اليد يف سحب وكالٍة أو منصٍب من شخٍص نتيجة ا
وقبلية ومناطقّية، بل قد تفرض الظروف عليه القبول بتولية شخص دون غريه العتبارات 
زمنّية وعناوين ثانوية طارئة، وهذا أمٌر ُيدركه كّل من له مراس وخربة يف القضايا 
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ة، فمن السلطوّية واإلدارّية واالجتامعّية مع الناس، خاّصة يف املجتمعات غري املستقرّ 
املمكن أّن بعض األئّمة يف بعض األحيان كان بعض الوكالء مرفوضني من قبلهم، لكنّهم 
ما كانوا يقدرون ـ العتبارات زمنّية ـ عىل عزهلم، بل ربام ُفرض أمر توكيلهم لبعض 

 الوكالء عليهم فرضًا، وإن كان األمر الثاين أقّل وقوعًا عادًة.
رم يف عالقاته ببعض املنافقني يف املدينة، حيث وهذا ما حصل مع شخص النبّي األك

، مثل عن التشّدد معهم العتبارات مصلحّية عاّمة كام هو معروفأحيانًا كان يتحّرج 
 ، ممّا هوضه قتل بعض املنافقني واملتآمرين حتى ال تتسامع األمم أّن حمّمدًا يقتل أصحابهرف

 .مروّي منقول
 ـ نجل املرجع الديني السّيد عِل السيستاين ـ ما نّصه: د حمّمد رضا السيستاينيقول السيّ 

الحظ كور، والسيام مع ما يُ ذية البيان املمولكّن اإلنصاف أّنه ال سبيل إىل االطمئنان بتام»
ىل اإلبقاء عىل وكالة بعض إون بسببها ئّمة كانوا يعيشون يف ظروف صعبة يضطرّ ّن األأمن 

 .«مراجع التقليد يف هذا الزمان، فليتأّمل ىلإاخلائنني، كام هو احلال بالنسبة 
ومن هنا، قد يفّصل يف بعض املوارد بني األئّمة فيام بينهم وبني ظروفهم وحاالهتم، 

 وبني عرص بسط اليد وغريه.
احتجاجيٌّ نقيّض، وإال فال ـ عنيُت خرب إبراهيم بن هاشم ـ وذكُرنا َلذا اِلديث هذا، 
ن بعض اجلهات التي نرتكها الساعة، ه بعض الغرابة مونجد أّن مضمونه في نسّلم به،

فضاًل عن أّن هذه الرواية ال تفيد عدم وثاقة صالح بن حممد بن سهل، بل تفيد عدم 
أمانته، بل طلبه اإلذن الالحق والتحليل شاهد حسن نيته من بعض اجلوانب، وسنرتك 
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 .لكّن الفكرة األساسّية معقولةالتعليق عىل هذه الرواية، 
م، افرتاض أّن أصل التوكيل كان قهرّيًا وإن كان واردًا، لكنّه قليل عادًة، ال يمنع من نع

جعل الوكالة يف اجلملة أمارة توثيق، ومن ثّم ُيستند إىل االستصحاب يف إثبات وثاقته 
الحقًا، ونفي احتامل عروض اخليانة عليه، وعجز اإلمام عن عزله، فإشكال السّيد اخلوئي 

سلب األمارّية عن مطلق التوكيل، وسيأيت حتديد املوقف عند احلديث عن  غري واضٍح يف
 القول بالتفصيل إن شاء اهلل.

ة التي ترى إثبات الوثاقة بمطلق الوكالة غري صحيحة ومل ينهض النظريّ  وهبذا يتبنّي أنّ 
 .مقنع عليها دليٌل 

 داللة الوكالة مطلقًا على التوثيق ـ نظرّية عدم 2ـ  1ـ  8
 سوى السفراء والنواب حيث مل يستثنم  ؛د اخلوئي تبنّي هذه النظرّيةن السيّ يظهر م
فسيكون  ،وكالةٍ  سفارة والنيابة نوعي العلنا الوكالة داّلًة عىل يشء، واذا ج ، ومل يري وأمثاهلم

 بالتفصيل يف أمر الوكاالت.القائلني يضًا من أالسيد اخلوئي 
وقد ، مطلقاً  لقائلني بداللة الوكالة عىل التوثيقاأدّلة اخلوئي ما تقّدم يف مناقشة  ومستند

ـ أي لكّن املوقف النهائي من هذه النظرّية تبنّي صحة كالمه يف نفي إطالق الداللة، 
ة الثالثة ال بعد النظر يف النظريّ إلن يظهر إطالق عدم الداللة، وليس عدم إطالق الداللة ـ 

 .فانتظر ،ة الوكاالتالقائلة بالتفصيل يف نوعيّ 

 بني الوكاالت والظروف التفصيلنظرّية ـ  3ـ  1ـ  8
 األغلب من العلامء يذهب إليه األعمّ ومبدأها ها حّن روهذه النظرّية التي نزعم أتطرح 

رة التمييز بني أنواع الوكاالت وحدودها ومستلزماهتا وىل رضإ، إن مل يكن مجيعهم
 .ومقتضياهتا

عنهم  أن يكون وكيالً  :لاألوّ  عىل أنحاء: رالوكالة تتصوّ »يقول السيد عيل الفاين: 
مامة الناس وإرشادهم إىل إفتاء والقضاء والدين كاإل عليهم السالم فيام يرجع إىل شؤون



 

 أن يكون وكيالً  :الثاين املعصومني إليهم وما شاكل ذلك. ونقل كالم ،ما فيه صالحهم
الرايات يف الغزوات وحتميل  ،العيون كنصب ،ق بأمور النظام العامعنهم فيام يتعلّ 

أن  :الثالث ة من تعزير أو قتل وما إىل ذلك.وقائيّ  والتولية يف إجراء أحكام ،واحلروب
كاألمخاس والزكوات  ةمن قبلهم فيام يعود للحقوق والواجبات املاليّ  يكون وكيالً 

ة من قبلهم بالنسبة إىل احلقوق اخلاّص  أن يكون وكيالً  :الرابع ارات وما شابه ذلك.والكفّ 
 قكحفظ املساجد واألوقاف واملدارس وإدارهتا وسائر ما يتعلّ  ،ما ناظرها للناس أو
ال ترتبط  ة التيمن قبلهم يف مجلة من املسائل اخلاّص  أن يكون وكيالً  :اخلامس بشؤوّنا.

 .«شاكل ذلك وما وطلب حاجةٍ  ،وإيصال رسالةٍ  وبيعٍ  كرشاءٍ  ،بأمور الدين وال بالناس
ة وقد تكون يف األمور العامّ  ،ةالوكالة قد تكون يف األمور الشخصيّ  أنّ هذا يعني و

األمر الذي يفرض قبل إصدار حكٍم يف ، التنظيمّية، وقد تكون يف األمور الدينّية وهكذا
معرفة تارخيية ـ  قضّية دالالت التوكيل أن تكون لدينا ـ كام يقول الدكتور الفضيل

، وأّن هذا األمر يمكن أن يكون مفتاحًا للتوفيق ةئمّ ت األعمل الوكالء وطبيعة توكيال
 واملصاحلة بني اآلراء املختلفة يف هذا املوضوع.

ال فل فام كان من النوع األوّ هم إىل التفصيل بني األمور الشخصّية والعاّمة، يذهب بعُض 
عية ة واملترّش رفيّ السرية الع فإنّ  ،بأشكاله تدّل الوكالة عىل التوثيق فيه، بخالف النوع الثاين

فساد  إليه؛ ألنّ  ل من يليق هبذا املنصب بحيث يثق به ويطمئنّ قائمة عىل أن ينتخب املوكّ 
ني الوكالء العامّ  ل، وضياعًا للحقوق؛ وهذا يعني أنّ إهانًة أيضًا للموكّ  الوكيل يعدّ 

مخاس ني للشؤون املالية من األة الدين يف املناطق والنواحي واملتولّ والسفراء وأئمّ 
كّلهم نحكم بوثاقتهم  ..والزكوات واألوقاف ونحو ذلك مما يرجع إىل الشأن العام

 .بالوكالة التي أعطيت هلم، دون الوكيل يف بيع الدار أو ما شابه ذلك
                                                             

 .165ـ  164عيل الفاين، بحوث يف فقه الرجال: ( ) 
 .125عبد اهلادي الفضيل، أصول علم الرجال: ( ) 
؛ 486ـ  484أصول علم الرجال: وري، الدا؛ و166ـ  164( انظر: بحوث يف فقه الرجال: ) 
 



 .........  
 

استفاد ، حيث وبني األمور العامة ،ةة واحلسبيّ األمور املاليّ يرى بعٌض آخر التمييز بني و
هل يف وكالء أ شكال الذموم التي وردتإص من الّية، وهبذا ُتلّ التوثيق يف العاّمة دون امل

 ، ولعّله ال يرى الداللة عىل التوثيق يف الشؤون الشخصّية بطريٍق أوىل.البيت
ذا كانت الوكالة يف إومّيز السيد حسن الصدر، فذهب لعدم داللة الوكالة عىل يشء إال 

اجلامعة وغري اجلمعة ومامة إفتاء وضاء واإلالة، ولعّل مراده مثل القجهة تؤخذ فيها العد
 .ذلك

 املوقف املختار يف مسألة الوكالةـ  4ـ  1ـ  8
هبا ما يقرّنا  خرى ال ُيتّف أو ،وهذا واضح ،تفيد التوثيقما  الوكالة تارًة تقرتن بقرينةٍ 

 ا يفيد التوثيق، والكالم يف احلال الثاين.ممّ 
 :والذي يبدو لنا أنّ 

يف غري ما ُوّكل ام شخصًا يف شأٍن شخيص ال يفيد توثيقًا وال تعدياًل، توكيل اإلم ـ 1
 عند مناقشة أدّلة إطالق إفادة التوكيل للتوثيق.ناه سابقًا، كام بيّ به، 
ه يفيد التوثيق والوثوق بالوكيل يف أن ال يستغّل فالذي يبدو أنّ  ،ا الشأن العامأمّ  ـ 2

ن أو السفراء وم ـ كذبًا وافرتاًء، فالوكالء العامّ ل ـ وهو املعصومنصبه للتحديث عن املوكّ 
الذي ينصبه املعصوم عىل أهل منطقة أو فرتض أن يكونوا ثقاتًا، وكذلك احلال يف الوايل يُ 

هبم بحيث  الوكالء يف مثل هذه املناصب موثوٌق  كمرص أو البحرين، فإّن العقالء يرون أنّ 
الوكالة يف الشأن الديني كاإلفتاء أو ل أمورًا غري صحيحة، وكذلك ال ينسبون للموكّ 

 .بام يرجع إىل التحديث يف مثل تلك العصور القضاء
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ة فال تفيد الوثاقة؛ حيث يكفي فيها أن يكون مأمونًا يف أما الوكالة يف القضايا املاليّ  ـ 3
 غري ذلك فالي إىل خالف هذه األمانة، أما يف ة بحيث ال يكذب بام يؤدّ جمال األمور املاليّ 

معروفًا لدى اإلمام ـ ولو من غري جهة الوكالة ـ هيتّم املوّكل ما مل يكن الوكيل نفسه 
بالتحديث عنه ونقل الروايات عنه، فإّنه من املتوّقع أن يكون توكيله مفضيًا إىل مزيد من 

 النقل الكاذب عىل اإلمام، األمر الذي يبّعد احتامل تنصيبه يف هذا املوقع.
شرتط أن يكونوا علامء أو يقصدهم الناس يف قضايا ة ال يُ ر املاليّ األمووالوكالء يف 

جمّرد جتار مأمونني لدهيم  نوتواصل مع اإلمام، بل قد يكونو الدين أو يكونوا عىل صلةٍ 
ستأمنون يف هذا املجال، فال صالهتم بأصحاب األموال وهم أمينون يف جمال املال بحيث يُ 

ي إىل خالف هذه األمانة، فيمكن لإلمام توكيل يّسقون املال، وال يكذبون بام يؤد
التوكيل هنا عىل  شخص هبذه املواصفات مع عدم العلم بحاله يف سائر اجلهات، فال يدّل 

 .التوثيق
كام لو طالت مّدة الوكالة وكان الوكيل ـ  ،كام قلنا قد تدخل هنا اعتبارات أخرى ،نعم

اإلمام له مع انكشاف النبي أو دم عزل ع يف زمن هذه الوكالة ـ معروفًا بالتحديث، فإنّ 
 له.. شاهدٌ كثرًا يف الرواية بعد مرور سنوات بالنسبة إىل موكّ حال الكذاب عادًة إذا كان مُ 

 .وجود ظروف حالت دون متّكن اإلمام من عزلهاحتامالً عقالئّيًا ، إن مل نحتمل عىل وثاقته
ة وإما أن تكون يف األمور الشخصيّ  إما الوكالة هو القول بالتفصيل بأن يقال: إنّ  فاِلّق 
 :يف غريها
والتي منها كونه عاماًل عند النبي أو اإلمام يف أرض   ـ ةفإذا كانت يف األمور الشخصيّ أ ـ 

نوعاً عىل التوثيق  فال تدّل أو مصنع أو دّكان  أو حاجبًا أو بوابًا أو حارسًا شخصّيًا أو.. ـ 
 .عادةً و

 :وأما إذا كانت يف غريهاب ـ 
كام يف  ،ل ونقل كلامتهفإن كانت يف الشأن العام الذي يستدعي التحديث عن املوكّ ـ  1

السفارة والنيابة، والوكالة يف األمور الدينية العلمّية كاإلفتاء والقضاء، والوكالة يف األمور 
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بت ومنه كونه من أبواب النبي أو األئّمة لو ث .دلّت عىل التوثيقالتنظيمّية العاّمة كالوالية، 
 .َلذا مفهوم واضح، يدّل عىل مثل مقام عِل بن أيب طالب بالنسبة للنبي نفسه

أو مدنّية ـ كام يف الوكاالت املالّية، والوكاالت املتصلة بإدارة شؤون عسكرّية وإال ـ  2
، أو إجراء اِلدود والتعزيرات، أو يف إدارة أموال خاّصة لبعض الناس كمدرسة أو جزئّية

أداء حتّمل أو أو يف أو يف إيصال رسالة خاّصة كالسفري بني شخصني،  ك،وقف أو غري ذل
، املطلق تدّل عىل التوثيقفال ـ ونحو ذلك من الوكاالت ، شهادة حمّددة يف موضع معنّي 

، ثم يقوم اإلمام بتوكيله ويعلنه وكياًل له يف كثراً ككونه حمّدثًا عن اإلمام ومُ  إال مع القرينة
ىل هذا التوكيل أو إراره طأمام الناس، أو يقّره عىل وكالته مع نفي احتامل اضمثاًل األموال 
بل ال يبعد جريان هذه القرينة ـ قرينة كونه مكثرًا معروفًا يف الرواية ـ حتى يف  اإلقرار.

 الوكاالت الشخصّية يف اجلملة، فتأّمل.
بل زمان التوكيل، فلو وينتج عن ذلك أّن إكثاره ومعروفّيته بالتحديث البّد أن يكونا ق

ُعرف أو أكثر من التحديث بعد زمان التوكيل أو بعد وفاة املوّكل مل ينفعنا هذا شيئًا، وال 
ينفعنا مطلق رواياته عن اإلمام ولو عرشة أو عرشين رواية فقط، بل البّد أن يكون حتديثه 
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لتحّمل الشهادة أو أدائها يف عداد األمارت النافعة، لكنّها قليلة النفع، واألصّح أّّنا غري نافعة إال 
بقرينة؛ ألّن ذلك عندما يكون يف مورٍد جزئّي حمّدد، فال نستطيع معرفة مالبساته وخصوصّياته، 

ذا املوضوع باخلصوص، لكن لو تكّرر ذلك كثريًا أو ُعرف عنه اختياره هلذا األمر فقد يثق به يف ه
ونحوه، فال بأس به، غري أّنه يكاد ال يكون له مصداق يف اخلارج بالنسبة إلينا اليوم عىل مستوى 
الرتاث احلديثي والرجايل. نعم، لو كانت الشهادة من الشهادات الرشعّية ال مطلق إخبار الثقة، 

نا برشط العدالة يف الشاهد، فُيفهم عرفًا أّن اإلمام يراه عادالً، لكن يبقى إثبات وثاقته بمعنى وقل
الضبط والدّقة، فإّن اختياره لذلك ملّرة واحدة ال يشري إىل مطلق وجود الضبط والدّقة عنده 

 عمومًا إال بنحو القرينة الناقصة، بخالف حال التكرار.



 

اهنم عليهم بحيث لو سأل عنه اإلمام قبل التوكيل يكون معروفًا بنقل الرواية عن لس
 السالم.

 لفاظ املدح والتوثيقأـ الوكالة بوصفها من  2ـ  8
يف وصف أحد الرواة، فهل ُيستفاد من ذلك  (الوكيل)كلمة إذا استخدم علامء الرجال 

كلمة د كثرت هذه الأو ال؟ وق سياق املدح يفهذه الكلمة تقع  نّ هلذا الراوي؛ أل موثيقهت
 .يّل والعالمة احلوالشيخ الكيش  طويسالأيب جعفر ات الشيخ يف أدبيّ 
ترمجته ال يدّل عىل  رجايل لوصف الوكيل يف الراوي عندّن الصحيح أّن جمّرد ذكر الأإال 

 سلسلة ته كام يبنّي صل بشخصيّ ذ لعّله يريد فقط بيان بعض ما يتّ إ أّنه يوثقه هبذا التعبري؛
ولعّل الطويس صلة به، ة املتوكذلك بعض املعلومات الشخصيّ  ،نسبه ونوع عمله ووظيفته

حرزنا أّن الشيخ الطويس مثاًل يرى أذا مثاًل ال يرى التوثيق بمالك الوكالة مطلقًا، بل إ
وصفه شخصًا بأّنه وكيل بن يّدعى أّنه أمكن أبمالك كونه وكياًل من كان وكياًل  وثاقة كّل 

ة لاللفنا معه يف دّنه لو ثبت ذلك واختأال ة عنده، إاميّ زيريد توثيقه ولو بالداللة االلت
لم حديس اجتهادي عُ  ألّنه توثيٌق  ؛ليناإالوكالة عىل التوثيق مل يعد توثيقه ذا قيمة بالنسبة 

 تعبري الوكالة نوعٌ  نّ نعثر يف كلامهتم عىل شاهد يفيد أتّج به كام هو واضح. ومل خطؤه فال ُُي 
 .من ألفاظ املدح والتوثيق يف كلامت القدماء

واملذمومني من الوكالء، بام يوحي  اب الغيبة عّدد املحمودينّن الطويس يف كتإبل 
وكأّن الوكيل منه مذموم ومنه ممدوح، وأّن القضّية ال ُيفهم منها أّن كّل وكيل ممدوح إال ما 
خرج بالدليل، علاًم أّنه ذكر أّن ما عّدده هو بعضهم، وأّما الباقي من الطرفني فهو معروف 

ني أّن توصيفهم لشخص بأّنه وكيل قد ال يكون توثيقًا؛ نظرًا ، وهذا يعمذكور يف الكتب
ملعروفّية حال الوكالء املحمودين واملذمومني يف الكتب األخرى املوجودة بني الطائفة يف 
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 ذلك الزمان.

 نهايضرورة إثبات الوكالة وتعي
ناس وال فقد ترد رواية يف إثبات وكالة فالن من ال ،معترب البد من إثبات الوكالة بدليلٍ 

، ليهاعب اآلثار معترب لكي ترتّ  فمن الرضوري أن تثبت هذه الوكالة بدليلٍ  ،تكون معتربةً 
والظاهر أّن شهادات الرجالّيني املبارشة بالوكالة تؤخذ كقرينة تاّمة يف ذلك ما مل يعلم أو 

رة عن ، ومن ثّم فيكون إثبات الوثاقة بالوكالة عباُيتمل جدًا املستند اخلاطئ هلم يف ذلك
أمارة يف طول أمارة، أي أمارّية نقل الرجايّل أّنه وكيل، وبعد ثبوت ذلك هبذه األمارة 
تصبح هذه أمارة عىل التوثيق، وهذا ما يضعف عادًة من القّوة االحتاملّية إلثبات وثاقة هذا 

 الشخص بشكل مطمأّن به، فالحظ جيدًا.
لكّن انرصف إىل الوكالة عن اإلمام، كلمة )وكيل(  وقد ذكروا أّنه لو أطلق الرجايلّ 

ال لوحدها يرى أّن كلمة )وكيل( ـ  ـ كالسيد اخلوئي يف ترمجة إبراهيم بن سالمبعضهم 
ّنه وكيل أيانًا حيث جتدهم يبينون أحتدّل بالرضورة دائاًم عىل أّنه وكيل النبي أو اإلمام، 

فلعّله ، وكيل اإلمام الفالينالناحية، أو وكيل الرضا أو وكيل الرجل عليه السالم، أو 
وإذا صّح هذا التشكيك مل يعد  ،وكيل لبني أمّية أو بني العباسعند اإلطالق يراد أّنه 

يكفي إلثبات الوكالة هنا جمّرد توصيفه بالوكيل، بل ُيتاج لقرينة إضافّية تؤّكد ارتباط هذه 
ـ أّنه تعبري  د البهبهاين، وإن كان الراجح ـ وفاقًا للوحيالوكالة بالنبّي وأهل البيت
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 .منرصف إليه مصطلحي خاص واضح املعنى
البد من تعيني نوع يف أمر الوكالة ه بناًء عىل التفصيل الذي ذكرناه أنّ  أضف إىل ذلك
ه إذا أطلق لفظ الوكيل فال ينرصف إىل ب اآلثار عليها، ومن الواضح أنّ الوكالة لكي ترتّ 

ة إىل دليل، نعم يدور أمر اج إثبات الوكالة الشخصيّ ة، فيحتالوكيل يف األمور الشخصيّ 
ولعّل لشهرهتام معًا،  ؛الوكيل بني الشأن الديني والعام من جهة والشأن املايل من جهة ثانية

وإال أخذ بأقّل املعطيات، وهي كونه وكياًل يف األمور  ،تبت اآلثار رُ فإن تعنّي الثاين أشهر، 
 .كام قلناكمعروفّيته بالتحديث، لتوثيق إال مع قرينة إضافّية ، فال ُيستفاد اة وأمثاهلااملاليّ 

 ، بني اإلبطال واإلثباتسالمة الروايات واملضمونـ  9
 وغريمهايظهر من تضاعيف كلامت الوحيد البهبهاين والشيخ النامزي الشاهرودي 

م منافاهتا ل يف مضمون روايات الراوي واكتشاف سالمتها وعدالتأمّ  ة أنّ يف كتبهم الرجاليّ 
معتربينها  وخالف يف ذلك آخرون .شاهدًا عىل وثاقة الراوي للمسّلامت واألصول يعدّ 

 مهلوا ذكر هذه القرينة.، وكثريون أضعيفة رةً اأم
 :وذلك أّنهالصحيح عدم كون ذلك دلياًل عىل الوثاقة،  إال أنّ 

اته يف كثري من أو ال نحرز وصول متام روايمل تصل إلينا متام روايات الراوي  ـ 1
اهتم وما ثني مل ينقلوا لنا سوى السامل من مرويّ دّ أّن املحبل بعض الرواة يظهر ، األحيان إلينا
كام تقّدم سابقًا بعض أمثلته عند احلديث عن موضوع كثرة  وال ُتليط ليس فيه غلوّ 

عرفة يعيق من قدرة اكتشاف حاهلم بعد صعوبة م، وهذا روايات الراوي وكثرة الرواية عنه
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مجيع مروّياهتم؛ ألّن عملّية االنتقاء هذه مضلِّلة بالنسبة إلينا، وإن كانت أمرًا حسنًا يف حّد 
 نفسه من جهة املحّدثني القدامى.

عىل ما ينايف أمرًا ثبت يف مرحلة مسبقة ال يعني  روايات الراوي عدم العثور يف نّ إ ـ 2
ويف  ،ضعت روايات يف األعامل احلسنةوُ ، فقد دومًا بل البّد من النظر فيها ا صادقةأّّن 

لصعب  سور القرآن وفضيلة تالوته، ويف أهل البيت والصحابة، ولو كانت موضوعةً 
 .اكتشافها يف كثري من األحيان، وكذا بعض روايات التاريخ

نعم، لو شهد الرجايل املتبّحر يف الكتب واألصول احلديثّية كالنجايش والطويس، بأّن 
وي سليمة أو صحيحة أو معتمدة أو غري ذلك كان هذا منه توثيقًا من روايات هذا الرا

جهة، بل كان شهادًة بسالمة مضمون رواياته عىل مباين هذا الرجايل، الذي ُيفرتض أّنه 
وصلته كّل أو أغلب كتب ومصنّفات هذا الراوي، قبل االنتقاء منها، وهذا يقّوي بالنسبة 

ًا، خاّصة لو اقرتبنا من املباين الكالمّية والفقهية هلذا إلينا وثاقة هذا الراوي كثريًا أيض
 الرجايّل.

أمارًة وتكون  ،سالمة املضمون ترفع العوائق أمام وثاقة الراوي أن نقول بأنّ  فاألصّح 
أو حيتمل بقّوة ال ما إذا كانت قليلة، ومل حُيرز  متنّوعة يف حال كون رواياته كثريةإلثباهتا 

ها ال تكون دلياًل ولكنّ من قبل كبار املحّدثني الالحقني من بعده،  يف أخباره حصول انتقاء
 .ب اآلثار عليها لوحدهاأبدًا بحيث ترتتّ 

 ، لوازم ومالزماتيوالرتّض الرتّحمـ  10
أحد األجالء املعصوم أو  وعادة ما يطرحون ـ قصد هبذا العنوان أن يقوم أحد الثقاتيُ 

بعد ذكر اسمه فيقول: رمحه اهلل. أو أو كثريًا، مّرًة م عىل شخص بالرتّح ـ أو مجاعتهم 
 . عليه فيقول: ريض اهلل عنه أو رضوان اهلل تعاىل عليه وما شابه هذه التعابريالرتيّض 

ويعّد هذا املوضوع مهاًم، خاّصة فيام يتصل بمشايخ الشيخ الصدوق؛ ألّنه سيشّكل 
 اقته.وا عىل وثمنهم مل ينّص  مفتاحًا لتوثيقهم بعد أن كان كثريٌ 



 

 وقد تعّددت االجتاهات يف تقويم مديات داللة الرتّحم والرتِّض، وأبرزها ثالثة:
 م والرتيّض الرتّح  أنّ  واحدٍ  قد ذكر غريُ ف ـ وهو اجتاه التوثيق املطلق أو املدح املطلق، 1

 عىل مشاخيه م الشيخ الصدوق وترىّض ، وكثريًا ما ترّح وتعديل أو دليل مدح دليل توثيق
 .م والرتيّض فيد من ذلك وثاقة هؤالء مجيعًا بمقتىض الرتّح د استُ وغريهم، وق

بعض العلامء ـ كالسيد هو اجتاٌه رفض فيه و ـ اجتاه عدم التوثيق واملدح مطلقًا، 2
 .ا ال تفيد شيئًا يف علم الرجالأّّن  وااخلوئي ـ داللة ذلك عىل احلُسن والوثاقة، واعترب

وقد رأى أنصار هذا االجتاه أّن علينا أن  والرتّحم، ـ اجتاه التفصيل يف داللة الرتِّض  3
 فهو لتوثيق وليس دلياًل، أما الرتيّض اد إلفادة م مؤيِّ فالرتّح نمّيز بني الرتيّض والرتّحم، 

 ومّيز آخرون بني أصل الرتّحم والرتيّض وبني كثرهتام، وسيأيت. .بالتأكيد للتوثيق مفيدٌ 
 .ةالثالثالجتاهات وجهة نظر هذه ااسة روال بّد لنا من د

 بالرتّحم والرتّضيمطلقًا ـ اجتاه التوثيق أو املدح  1ـ  10
ة ، حيث فهم القائلون هبذه النظريّ مطلقاً  ة للتوثيقلة والرضيلة إفادة الرمحنرشع بنظريّ 

 راٍض عن م واملرتيضِّ املرتحِّ  عىل أنّ   عىل شخص بعد ذكر اسمه دليٌل الرتّحم والرتيّض  أنّ 
، فلو مل من الرتّحم والرتيّض  ري ثي كْ الً للرضا والرمحة، السيام إذا أي هويراه أ، الشخص املذكور

 .يكن ثقًة عنده أو عدالً أو صاحلًا فمن غري املنطقي أن يرتىّض عليه
كثرون من الرواية رون ذكرهم ويُ شاخينا الكبار مشيخة يوقّ مل» وقد ذكر املريداماد أنّ 

ة عنهم أو الرمحة هلم البتة، لرداف تسميتهم بالرضي، واالعتناء بشأّنم، ويلتزمون إمعنه
 .«ثبات أجالء..أوفخامء فأولئك أيضًا ثّبت 

واعترب ، إىل اعتبار تريّض األجالء شاهد توثيقوغريه وذهب املحّقق الكاظمي 
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ًا عليه، وغري يًا أو مرتمّح ذكر اجلليل شخصًا مرتّض  الوحيد البهبهاين يف أمارات التوثيق
، ويظهر من الشيخ مهدي الكجوري الشريازي سن ذلك الشخص بل جاللتهُح  خفّي 
 ه مستفادٌ  من جانب اجلليل أمٌر عريف، أي أنّ م والرتيّض استفادة الوثاقة من الرتّح  أنّ 

 .ح والقّوة وقبول الروايةاملازندراين أّّنا من أسباب املدكام يفهم من  .عرفاً 
من أو التعديل أو اجلاللة در ـ مل يفهم التوثيق كالسيد حسن الصـ ولكّن بعضهم 

 .بل اعترب أّن فيه مدحًا فقط ،م والرتّح الرتيّض 
 وقالوا بأنّ  ،ةرفض مجاعة هذه النظريّ  ا،ووفقًا َلات، إشكاليّ ب ا االجتاهوقد نوقش هذ

 ، واإلشكالّيات هي:عىل َشء الرَحلة والرضيلة كطلب املغفرة ال تدّل 
م ليس سوى دعاء يطلب ّن الرتّح ما ذكره السيد اخلوئي من أ: اإلشكالّية األوىل

 ،ويشمل مجيع املؤمنني ،حسن مرغوٌب فيه آخر، والدعاء أمرٌ  اإلنسان فيه الرمحة لشخصٍ 
يف  ة بعنواّنا كالدعاء للوالدين، وإذا مل يكن يف الدعاء رشطٌ كام يشمل بعض املوارد اخلاّص 

 .سنفيه عىل التوثيق أو احلُ  فأّي داللةٍ  ،املدعّو له بعد إسالمه
شخص له فضٌل  الرتّحم يصّح عىل كّل  نّ ما ذكره السيد الفاين، من أاإلشكالّية الثانية: 

م عليه ما عىل اإلسالم واملسلمني مطلقًا ما مل يدخل يف عنوان يوجب عدم جواز الرتّح 
 من نواٍح  أيضًا فضٌل كقاتل النفوس املحرتمة أو املدخل بدعًا يف الدين، وإن كان هلؤالء 

 .رخي اُ 
وهذه اإلشكالّية تالحظ مبدأ الرخصة يف الرتّحم عىل شخص مل يثبت توثيقه، وهو أمٌر 
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صحيح تاّم، إال أّن املستفيدين توثيقًا من الرتّحم والرتيّض ال يقصدون وجود إشكالّية 
يف العادة إىل اجلانب رشعّية أو أخالقّية فيهام لو مل تثبت الوثاقة أو العدالة، بل ينظرون 

أّنه يستبطن نوع رضًا ـ عرفًا ـ العريف للموضوع، فأن يقوم شخٌص بالرتّحم عىل آخر معناه 
منه عنه، فيكون هناك نوع ظهور لفظي وحايل مرّكب معًا ُيفهم منه التعديل وأمثاله، أو ال 

نت إشكالية اخلوئي أقّل من الرضا واملدح. ومن ثّم فال تكفي هذه اإلشكالّية هنا، وهلذا كا
أفضل؛ كوّنا تذهب إىل حتسني الدعاء لكّل مسلم والرتغيب فيه، فيكون الرتحم والرتيض 

وهو مرّبر كاٍف لظهور هذه الرمحلة  ،عاء للمسلمغيب يف الدرتليه بنصوص الإ مدفوعاً 
، األمر الذي يعيقنا عن اكتشاف أو تبلور هذا العرف والرضيلة ولو الكثرية يف كلامهتم

 .ملّدعىا
من  م عىل كّل قد ترّح × اإلمام الصادق قد ورد يف الروايات أنّ لاإلشكالّية الثالثة: 

من  فهم منها طلب املغفرة لكّل ، وهناك روايات كثرية بأسانيد متعّددة يُ ×زار احلسني
 .شري له يف النقطة السابقةاُ ليس هلذا األمر من تفسري سوى ما ، وزاره

دعاء عام يساق يف مورد ـ م عىل موتى املسلمني كالرتّح ـ ّحم الرت أّن هذا اعليهويرد 
وهي االسالم أو الوالية أو الزيارة وغري ذلك،  ،القضية احلقيقّية أو العاّمة بجهة مدٍح 

 ،دون بيان جهة الرتّحم أو الرتيّض  وهذا عرفًا غري الرتّحم عىل شخص باسمه اخلاّص 
ن أوبني  ،رحم اهلل املسلمني :بني أن تقول ففرٌق  ،انوهذا أمر عريف يلمسه اإلنسان بالوجد

م عىل ّح رتاج الثقفي، فمثل هذا االستدالل ينفع يف أصل جتويز الرحم اهلل احلجّ  :تقول
 .، وقد قلنا بأّن القضّية ليست هناال أكثر مطلق مسلمٍ 

ني قد ورد الرتّحم من املعصومما ذكره السيد اخلوئي من أّنه اإلشكالّية الرابعة: 
 ، وأبرز ذلك:ةفني وفسقأشخاص مضع   وغريهم يف حّق 
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وهو اخلرب الذي أورده  د إسامعيل احلمريي،ترّحم اإلمام جعفر الصادق عىل السيّ  أ ـ
تل زيد بن أيب عبد اهلل عليه السالم بعدما قُ  ان، قال: دخلت عىلفضيل الرّس الكيش عن 

قلت:  «ي زيد؟تل عمّ قُ  ،يا فضيل»يل: فقال ، جوف بيت دخلت بيتاً اُ عيل رمحة اهلل عليه، ف
، أما وكان صادقاً  وكان عاملاً  وكان عارفاً  ه كان مؤمناً نّ إرمحه اهلل »قال:  نعم جعلت فداك.

. نشدك شعراً اُ أال  ،، قلت: يا سيدي«لو ظفر لوّف، أما أنه لو ملك لعرف كيف يضعها هأنّ 
.. ـ ثم ، فأنشدته«أنشد» :م قالففتحت، ث وبأبواٍب  ،فسدلت ، ثم أمر بستورٍ «أمهل»قال: 

قلت:  «من قال هذا الشعر؟»من وراء السرت، فقال:  فسمعت نحيباً  قال:ذكر القصيدة ـ 
رمحه »  رأيته يرشب النبيذ، فقال:يّن إ، قلت: «رمحه اهلل»ابن حممد احلمريي، فقال:  السيد
رمحه »قال:  ت: نعم،قل ،«تعني اخلمر؟» رأيته يرشب نبيذ الرستاق، قال: يّن إ ، قلت:«اهلل

 .«يلع اهلل وما ذلك عىل اهلل أن يغفر ملحّب 
ترّحم النجايش عىل بعض معارصيه، مثل حممد بن عبد اهلل بن حممد بن عبيد اهلل  ب ـ

 .ه رأى شيوخه يضّعفونهبن البهلول، بعد ذكره أنّ 
ات حياته، وإال د احلمريي كان ضعيفًا يف بدايبأّن السيّ  ُاجيب عن هذه اإلشكاليّةوقد 

مثل ما  ،يف هذا املجالمهّمة تبت دراسات مستقّلة فقد صار إنسانًا عظياًم بعد ذلك، وقد كُ 
شاعر العقيدة، وما كتبه حوله العالمة  كتبه العالمة السيد حممد تقي احلكيم يف كتابه:

ّحم بل إّن استغراب احلارضين من تراألثواب،  فالرجل مات نقّي  ،«الغدير»األميني يف 
ة ترّحم النجايش جاءت قضيّ  كام أنّ اإلمام عليه شاهد داللة الرتّحم عىل حسنه عرفًا، 

 ، علاًم أنّ م والرتيّض وهذا القيد خيتلف عن مطلق الرتّح « رمحه اهلل وساحمه»بعبارة 
الشخص الذي ترّحم عليه النجايش هو أمحد بن حممد بن عبد اهلل بن احلسن بن عباس 

 .يس ابن البهلول)عياش( اجلوهري، ول
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بأّن خرب الفضيل الرّسان ضعيف السند عند السيد اخلوئي نفسه،  بل يمكن أن يضاف
، إال إذا كان من باب وقد رّصح بذلك يف ترمجة احلمريي الشاعر، فكيف بنى عليه هنا؟!

 النقض واإلفحام.
مثل  ،اخلوئيصحيح؛ فإّن فيه من مل تثبت وثاقته عندي وعند السيد  هذا اخلرب وضعُف 

نرص بن الصباح املتهم بالغلّو، وإكثار الكيش من الرواية عنه ال ينفع كام مّر، خاّصة وأّن 
 الكيش متهٌم من قبل النجايش بأّنه يروي عن الضعفاء.

 وعليه، فداللة الرتِض والرتّحم عىل التوثيق مطلقًا غري واضحة.

 ّضيـ اجتاه عدم التوثيق مطلقًا بالرتّحم والرت 2ـ  10
جبان توثيقًا يرى أنصار هذا االجتاه ـ كالسيد اخلوئي ـ أّن الرتّحم والرتيض ال يو

 موجود برصف النظر عن ر الرتّحم والرتيّض ّن أدّلة التوثيق قارصة، ومربّ أل مطلقًا؛
 التوثيق، كاستحباب الدعاء للمسلم املّيت.

ة السيد اخلوئي وغريه، ثارهتا مدرسات التي أن ناقشنا يف خمتلف اإلشكاليّ أوقد سبق 
، وهو ر ديني للرتّحم والرتيّض ّدمت هنا هي فكرة وجود مربّ وقلنا بأّن أفضل مداخلة قُ 

، وهذا يعني أّن من يريد أن ُيثبت التوثيق والتعديل الدعاء للمسلم امليتومرغوبّية سن ُح 
ًا بني العلامء هاتني الظاهرتني متثالن عرفًا خاّص  بالرتيّض والرتّحم، عليه أن يبنّي أنّ 

ر الديني الذي ذكره ال بالتوثيق والتجليل، وإال فإّن املربّ إثني ال يمكن تفسريه واملحدّ 
من هنا، فالبحث جيب أن يرتّكز عىل أّنه هل توجد أعراف عاّمة أو خاّصة اخلوئي صحيح، 

 تدفع للقناعة بالتوثيق من خالل الرتيّض أو الرتّحم أو ال؟
وهو  ضوحًا يف هذا املوضوع وتدفع لتربير الرتِض والرتّحم،بل ثّمة مشكلة تزداد و

عندما يكونان صادرين من شخص ولو كان جلياًل، قلياًل كانا أو كثريًا، يف حّق ُاستاذه 
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وشيخه؛ فإّن املرّبرات الدينّية واألخالقّية والعرفّية تفرض عليه ذكره باخلري بعد موته، ما 
ل منحرف، فمجهول احلال لو كان شيخًا ـ كام يف مشايخ دام مل يثبت عنده أّنه وّضاع دّجا

من مشايخ الصدوق كذلك ـ توجد دوافع كثرية للرتيّض عنه، بل حتى  اإلجازات، وكثريٌ 
لياًم يف الوضع أو االنحراف الديني  لو كان عنده بعض الضعف، بحيث مل يكن عي

هات الحظ ذلك من نفسك فقد يكون بعض مشاخيك فيهم بعض ج واألخالقي.
الضعف األخالقي أو الديني أو السلوكي، لكنّك ترتّحم عليهم وترتىّض، بل وتسرت 
عليهم؛ ملكان حّق االُستاذّية جتاههم، وهلذا قد جتد الناس يعيبون عىل التلميذ الذي يشّهر 

 بأستاذه يف بعض نقاط ضعفه، ويرونه غري ويّف له، وأّنه ما كان ينبغي له فعل ذلك.
ـ حتى اآلن ـ عدم إثبات التوثيق بالرتِّض والرتّحم، لكنّها نتيجة وعليه، فالصحيح 

 معّلقة عىل النظر فيام سيقّدمه أنصار اجتاه التفصيل، فانتظر.

 ـ اجتاهات التفصيل يف التوثيق 3ـ  10
ذهب  ،م والرتيّض ة الرتّح ه للشعور بورود بعض اإلشكاالت عىل إطالق نظريّ كأنّ 

بني الرتّحم والرتيّض؛ ليفّر ـ عىل ما يبدو ـ من  لتفصيلبعض املعارصين إىل القول با
وال  ،هي أدنى مرتبة« غفر اهلل له»طلب املغفرة  فذكر أنّ شكاالت الواردة يف الرتّحم، اإل

سن أو الوثاقة، ثم ييل هذه املرتبة مرتبة طلب الرمحة، فإنه وإن كان باملعنى تدّل عىل احلُ 
رف يرون طلب الرمحة أعىل مرتبًة من طلب العُ  ال أنّ اللغوي ال يزيد عن طلب املغفرة، إ

 املغفرة.
إال يف  شخصٍ   يف حّق ال يقال الرتيّض  إذالرضوان،  متني طلُب وأعىل من املرتبتني املتقدّ 

( 18 )الفتح: ﴾..َلَقْد َرِِضَ اَّللَُّ َعِن املُْْؤِمننِيَ ﴿ :ت آيةمقام اإلكبار والتعظيم، وهلذا فّّس 
 .، وهذا أمر عريف يعلم بمتابعة كلامهتموهو ال يالزم الذنب ،ء الثوابا بمعنى إعطابأّّن 

أهل  هاطلقطلق عىل التنزيه، ويُ وهي تُ  ،«م اهلل وجههكرّ »وهي  ،وهناك مرتبة رابعة أعىل
 .يف كّل حياته ذلك بنزاهته عن السجود لألصناميعّلل و× السنّة عىل أمري املؤمنني عيل



 

ريض »قال للمتجاهر بالفسق وقبوله هلذا الشخص، فال يُ عىل رضا اهلل   داّل فالرتيّض 
إىل  اً  نظريف الرتيّض  طلق عىل أصحاب اجلاللة كسلامن وأيب ذر، فكأنّ ام يُ ، وإنّ «اهلل عنه

 .األعامل الصاحلة لطلب الثواب هبا، أما املرتبة األخرية فهي أعىل املراتب
ّل الرتّحم عىل يشء فيام الرتيض فال يد وهناك تفصيل آخر بني أصل الرتِض والرتّحم،

يدّل عىل املدح، وأيضًا بني أصل الرتيض وكثرته خاّصة، فتدّل الكثرة عىل التعديل 
 .واجلاللة لو صدرت من املعصوم أو األجالء

 والرتحم بال ّن مناقشات اخلوئي ال تطاله ـ بني الرتيّض أـ اعترب  وهناك تفصيل ثالث
 كثرهتام من املعصوم أو األجالء، فيفيدان اجلاللة والعدالة كثرة فال يفيدان شيئًا، وبني

ام ذكروه وال يكون ثقة والوثاقة؛ إذ يبعد من األكابر االعتناء بشخص هبذه الطريقة كلّ 
بل لعّلك تفهم من بعض أنصار مطلق إفادة الرتّحم للوثاقة ممّن ذكرناهم  .مقبوالً 

 سابقًا، أّّنم يقصدون الكثرة خاّصة.
 ؛ وذلك:مل والكلامت عىل َشءاِلّق عدم داللة هذه اجلُ ّن لكو

غفر له، وإذا مل يكن ظاهرًا يف الغمز طلب املغفرة ال يفيد سوى الدعاء له بأن يُ  إنّ  أّوالً:
 .فليس ظاهرًا قطعًا يف التحسني والتوثيقكام قالوا يف مثل: )ساحمه اهلل ـ عفا اهلل عنه(،  ،فيه

ال عرفًا،  ه كذلك لغةً بالرمحة ال تزيد شيئًا، وأما ما قيل من أنّ فهي دعاء  ،وأما الرمحلة
م عىل لغلبة إطالق الرتّح  ؛اهبنا نستأنس بترة التي فهو حتميل لألعراف احلادثة املتأّخ 

وحتى لو أفاد فال يصل إىل وعىل املّدعني إثبات ذلك تارخيّيًا، العلامء والفقهاء وأمثاهلم، 
، أو مع عدم ئات له ومفاسدله حسناته وخدماته مع وجود سيّ  أنّ حّد التوثيق، بل إىل حّد 

 فليس وأما الرتيّض ، العلم بوجود سيئات له ومفاسد يف جوانب ُاخر كالنقل والرواية
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 .بحاجة إىل دليليف ذلك الزمان ، ودعوى التمييز العريف مبأكثر من الرتّح 
بة انطالقًا من اآليات  عىل الصحارف أهل السنّة يغلب إطالق الرتيّض نعم، يف عُ 
ة وهذا التوصيف عند أهل السنّ  ،ايعني حتت الشجرةبثة عن الرضا عن املالقرآنية املتحدّ 
 ة عدالة الصحابة، وهذا غري ما نحن فيه هنا.وفقًا لنظريّ  ،بل ما هو أكثر ،دليل توثيق

ت أّّنا ال ُتطلق وأّما القول بأّن هذه التعابري ال ُتطلق عىل املتجاهر بالفسق، فهذا ال ُيثب
 إال عىل العادل، فالواسطة الشاسعة بني الطرفني موجودة كام هو واضح.

رمحه  :مجلة الذي أوقع القائل بالتفصيل هنا أنه مل يلتفت ـ كام يبدو يل ـ إىل أنّ لعّل  ثانيًا:
ة م اهلل وجهه، إنام هي أدعية وإنشاءات، وليست مجاًل خربيّ اهلل، وريض اهلل عنه، وكرّ 

ه ريض اهلل عنه، معناها نسأل اهلل له أن يرىض عنه ويقبله ال أنّ  :ي، فكلمةدلوهلا اجلدّ بم
ه مأخوذ بوصفه مرحومًا وقد نزلت عليه ال أنّ  ،اللهم ارمحه :مقبول عند اهلل، متامًا كام نقول

 .ةًا الرمحة اإلهليّ حقّ 
وإن قيل فيه بأن  ،يةالرىض الوارد يف اآل فرتض هنا األخذ بعني االعتبار أنّ يُ  ثالثًا:

 عن ربُُت  اة واملدح الذي فيها أّّن اجلملة خربيّ  يعطيهم الثواب وهو ال يالزم الذنب، إال أنّ 
 رضا اهلل وقبوله هلؤالء املؤمنني، وهذا غري الدعاء هلم بأن يرىض اهلل عنهم ويقبلهم، فإنّ 

 .صاحلًا وآخر سيئاً  هذا جيامع كوّنم ممن خلطوا عمالً 
عىل األستاذ والشيخ والوالد والوالدة ومن له ـ ولو كثريًا ـ م  والرتّح الرتيّض  نّ إ رابعًا:

م وإن مل تري يف هؤالء أّّن  ،فضل عىل اإلنسان من األمور الراجحة جدًا حتى بنظر العرف
م عىل والدك حتى لو كان فاسقًا وتطلب رضا اهلل عنه وإن كان ثقات وعدول، فترتّح 
موا م عىل هؤالء الذي قدّ مانع من الرتّح  ي وعلمي، فأّي روح كذلك، واألستاذ والدٌ 

حيث وردت  ،خدمات يف اجلملة وإن مل يكونوا مجيعًا عدوالً أو ثقاتًا، السيام بعد املوت
، خاّصة لو كانت جهة النصوص بالعطف عىل موتاكم وذكر حماسنهم وما شابه ذلك
ائل األعامل أو عىل األقّل الكذب يف هذا الشيخ ناشئًة من دافع دينّي كالكذب يف فض

 التسامح فيها.



 

وكذا  ،م عىل علامء املذاهب األخرى إال قليالً  والرتّح نعم، غاب بني املسلمني الرتِّض 
وال يرتىض  ، الشيعة عىل بعض الصحابةعىل بعض رموز الفرق األخرى، فال يرتىّض 

يه، بل هو راجع إىل ورموزهم، وهذا ال عالقة له بام نحن ف ةالسنّة عىل بعض علامء الشيع
وأحيانًا لبعض ، أخرى ةة بني املذاهب اإلسالميّ عة حتى الروحيّ يالقطوروح التكفري تارًة، 

 .وهذا أمٌر آخراملرّبرات املقبولة ثالثة مبنائّيًا، 
عىل  عطي داللةً ال يُ  ، السيام عىل املشايخ واألساتذةم والرتيّض الرتّح  فاإلنصاف أنّ 

فالبّد من حشد املزيد من األمارات األخرى  ،طلق ولو كان كثرياً التوثيق أو التحسني امل
اًل ه يرى الطرف اآلخر أم واملرتيّض املرتّح   دليل أنّ م والرتيّض إلثبات التوثيق، نعم الرتّح 

قطعًا رمحة اهلل ورضاه وال يغفر  للرمحة والرضا، فال يكون بنظره إنسانًا بلغ حدًا ال يستحّق 
، وال يبعد أّن الشيخ الصدوق كان يمّيز مشاخيه من حيث سبحانهباهلل  الرشك له، كحدّ 

 .ة، فمن ترىض عنه فهو شيعي عنده عىل ما قيللمذاهبهم بالرضيلة والرمح
ه يكذب أو ال يكذب، بل يمتّد حلالة الثقة ّن التوثيق ال يقف عند حّد أنّ إ خامسًا:

لنقل وفقًا لقناعة خاّصة أو ه ال خيلط النصوص أو ال يتساهل يف ابكالمه من حيث إنّ 
يكون ضابطًا، وفقدان مثل هذه الصفات ال يرّض بمكانته الدينية واستحقاقه الرمحة؛ 

ل ـ يف اجلملة ـ عندما ُيشهد هبا قد تتحمّ  ،ثقة :كلمة لفرض عدم وجود معصية؛ فإنّ 
حصول االعتامد عىل قوله من ناحية صدقه وكذلك من ناحية مدى ضبطه ودقته، أما 

ثبتان كونه أمينًا يف النقل لكنهام ال يُ  ،ابثبتان سوى أنه ليس بكذّ  فهام ال يُ ّحم والرتيّض الرت
، ولذلك وثقوا أشخاص غمزوا فيهم بكثرة بام يتصل بالدقة والضبط وما شابه ذلك

واالشتباه وركاكة النقل وبأّّنم كثريو الوهم  واملراسيل ضعفاءروايتهم عن املجاهيل وال
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 وأصالة الضبط العقالئّية سبق أن ناقشناها يف الفصول السابقة، فراجع.وغري ذلك، 
 م عليه واملرتىّض  ال يثبتان أكثر من عدم العلم بكذب املرتح  م والرتيّض وعليه، فالرتّح 

بمعناها  سن حاله ظاهرًا عىل أبعد التقادير لو سّلمنا، وأين هذا من الوثاقةعليه مع ُح 
 ؟!التام

من املشايخ كانوا مشايخ إجازة، وربام مل يلتق هبم الصدوق وأمثاله إال  اً كثري نّ إ سادسًا:
 .م والرتيّض سن الظاهر كاٍف يف الرتّح بضعة أيام، ومثل هؤالء مع ُح 

بناًء عليه فال فرق يف الرتيّض والرتّحم بني القّلة والكثرة، إذ غاية ما يستفاد  سابعًا:
م ال يرى امل لياًم من أعالم الفسق منهام أّن املرتيّض واملرتحِّ م عليه عي رتىّض عليه أو املرتح 

والضاللة، أو ال يراه كذابًا، أّما أّنه يراه جلياًل أو عادالً أو ثقة فهذا غري واضح، فقد يكون 
عنده جمهول احلال، ومل يسمع فيه طعنًا، فيكون املرّبر الديني واألخالقي كافيني للرتّحم 

 والرتيّض عليه.

 يف الرضيلة والرمحلةنتيجة البحث 
ونتيجة البحث يف موضوع الرتِّض والرتّحم أهّنام ال يفيدان شيئًا مطلقًا، خاّصة لو 
صدرا يف حّق الشيخ واالُستاذ، نعم يمكن أن يستفاد منهام أّن املرتّّض عليه ليس بشخصّية 

ىل أبعد ، وعبارزة معلومة للمرتِّض بالكذب أو الوضع أو الضاللة أو البدعة أو نحو ذلك
تقدير يمكن تصنيف كثرة الرتِّض بكونه من األمارات الناقصة املفيدة للمدح دون 

 .التوثيق
اَّلل  أيدهمثل  ،ياةندة حال اِلهو األدعية املساقرب إىل التعديل أو املدح بل لعّل األ

 أدام اَّلل علّوه أو نحو ذلك.أو  ،أو دام عّزه ،تعاىل
قاعدة، وال يمنع ذلك من حتصيل اإلنسان الوثوق أو لل وكّل ما قلناه إّنام هو إبطاٌل 

الرتجيح القوّي يف حالة  هنا أو هناك، من استفادة التوثيق أو املدح من الرتِّض أو خمتلف 
 األدعية، إّنام كالمنا يف القاعدة العاّمة أو الغالبة، وقد تبنّي عدم صّحتها.



 

لرجايل بالفعل، وإال فإذا احتملنا أّن هذا كّله لو أحرزنا أّن الرتِّض قد صدر من العامل ا
، وعليك هبذا األمر فإّنه مهّم جدًا يف اخ الحقًا، أشكل األمر جداً الرتِّض قد صدر من النّس 
 .قضايا النُّسخ واملخطوطات

 النيب واإلمام و..ـ مصاحبة  11
يقًا للمعصوم أو عيشه يف عرصه ال يفيد توث قيا شخصٍ د لُ جمرّ  أنّ يف ال خيتلف العلامء 

والتي ناقشناها بالتفصيل ة عدالة الصحابة، وال تعدياًل، إال وفق بعض التفسريات يف نظريّ 
 سابقًا يف الفصل الثالث من هذا الكتاب.

ه صاحب املعصوم أو بأنّ  ون أحيانًا عن شخصٍ عرّب علامء الرجال قد يُ  لكن ذكروا أنّ 
 ؟يكون هذا دلياًل عىل الوثاقةهل ف ،أصحابهمن 

ة اعي ضي يف ترمجة حممد بن أمحد بن عبد اهلل بن قُ  ،ر الشيخ الطويس يف الفهرستذكمثاًل 
، وذكر الشيخ النجايش يف ترمجة حممد بن زرقان، ×..«صاحب اإلمام الصادق»أنه: 

ووصف الطويس يف ، أّن موسى بن جعفر بن احلباب صاحب جعفر بن حمّمد الصادق
بمثابة فهل يمكن اعتبار ذلك ، ب اإلمام عيلحصايم بن قيس اهلاليل بأّنه لي الرجال ُس 

 أو ال؟وأمثاله قضاعة موجب لتوثيق ابن 
بل لعّله يمكن طرح هذه القضّية بشكل أوسع، لتشمل صاحب الصحايب أو صاحب 

ة بن عبد الرمحن أّنه صاحب عبد اهلل بن مي ثي يْ العلامء أو صاحب الثقة اجلليل، كام قيل يف خي 
تيبة أّنه بصري كثريًا، ويف عيل بن حممد بن قُ  اأب بي اح أّنه صاحي  بن وّض ، ويف عبد اهللمسعود

صاحب الفضل بن شاذان، ويف حمّمد بن اخلليل السكاك أّنه صاحب هشام بن احلكم، 
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بل لعّله يمكن احلديث عن صاحب  .نيس بن ُخ ويف حممد بن احلداد أّنه صاحب املعىّل 
 أو الظامل من حيث إّنه هل يفيد نوع قدٍح أو ال؟ الشخص املنحرف أو املتجاهر بالفسق

والبّد يل من التوضيح هنا أّننا نبحث حالّيًا برصف النظر عن نظرّية عدالة الصحابة 
 فانتبه.سابقًا، البحث فيها مفّصاًل تقّدم التي 

 ـ اآلراء واملستندات 1ـ  11
 :أساسّيان يوجد هنا رأيان
بل ذهب املحّقق التسرتي إىل أّنه يفيد ما هو فوق  إّنه يفيد التوثيق، الرأي األّول:

التوثيق؛ ألّن املرء عىل دين خليله، فال يمكن ألهل البيت أن يتخذوا صاحبًا هلم إال إذا 
كان ذا نفٍس قدسّية، ويؤّيده أّن غالب من ُوصفوا هبذا الوصف هم من الثقات األجالء 

 .كمحمد بن مسلم وأبان بن تغلب
ه كان رافق اإلمام، وأنّ هنا تعني مُ  (صاحب)كلمة  ع إىل هذا االعتقاد أنّ ولعّل الذي دف

 نبّي نا إياه من املقّربني للمالزمًا له، فعندما نصف شخصًا هبذه الصفة فنحن نمدحه بعدِّ 
 .يف توصيفه بصاحب اإلمام عتّد بشأنه ملا كان هناك وجهٌ عتنى به ويُ ه يُ ولوال أنّ واألئّمة، 

رفض العديد من العلامء هذا السبيل ما يقع يف مقابل الرأي األّول، حيث  الرأي الثاين:
التوصيف بالصاحب ال يفيد أكثر من كونه قد أدرك هذا اإلمام أو ذاك أو  للتوثيق؛ ألنّ 
وهو  ،، وأورد السيد اخلوئي بإيراد نقيّض والتقاه، وهذا ال يفيد توثيقاً  حممداً  أدرك النبي

من ال حاجة إىل بيان حاهلم وفساد »وسائر املعصومني  صاحب النبي   ه قدنا نعلم بأنّ أنّ 
 .«سريهتم، وسوء أفعاهلم
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ّرد بيان يت أحيانًا ملجإىل أّن التعبري بالصاحب وأمثاله قد يأ املعارصين وذهب بعض
با عبد اهلل السياري حليل أدريس ا، فقد وصف ابن إّن املالزمة ال تقتيض الوثاقةالطبقة، كام أ

يخ الطويس يف ، ووصف الشمع أّنه يف غاية الضعف ،بأّنه صاحب الكاظم والرضا
مشاهري  ه مننّ والرجل معروف أ ،عبد اهلل يبه صاحب أنّ أالرجال حفص بن غياث ب
بل إّن مصاحبة  لة وما فوق الوثاقة يف هذا املجال؟!الستفاد اجلقضاة أهل السنّة، فكيف يُ 
ربام تكون بل كانت وفقًا العتبارات مصلحّية، وقد تكون  النبي وأهل البيت لكثريين

 .مفروضة عليهم بعض أشكال الصحبة، فال ُيستفاد التوثيق
وذهب آخرون إىل أّن للصحبة درجاٍت، منها مطلق املعارصة والرؤية، ومنها ذلك مع 

لامن بالنسبة الرواية عنه، وثالثة الرفقة واملصاحبة واملالزمة، ورابعها أّنه صاحب رّسه كس
 .لعيّل، واألخريتان تفيدان املدح والتوثيق دون األوليني

 املوقف املختار من مسألة الصحبةـ  2ـ  11
بأنه  وأخرى يف توصيف العلامء لشخص   ،والصحيح أننا تارًة نتكّلم يف واقع الصحبة

 :صاحب النبي أو اإلمام
إنسانًا التقى النبي أو اإلمام أو  ّرد أنّ جم فال يدّل عىل وثاقة؛ فإنّ  ،أما واقع الصحبةأ ـ 

ه ال أو عدالة؛ ألنّ  ال يدّل عىل وثاقةٍ قلياًل أو كثريًا أو الزمه، حّدث عنه أو حرض جملسه 
النبي أو أهل بيته ما كانوا يسمحون ألحد بصحبتهم أو احلضور يف  ثبت أنّ دليل يُ 

الناس إال يف حاالت  انوا يقبلون بكّل د إليهم إال إذا كان ثقًة عدالً، بل كجمالسهم أو الرتدّ 
صحبتهم  خاّصة، كام لو كان مّدعيًا ملنصٍب أو كثري الكذب عىل لساّنم بحيث يستغّل 
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دليل عقالين أو رشعي، بل يوجد عاء أمر أو كثرة التكذيب، أما يف غري ذلك فال الدّ 
معهم، السيام  بعض أصحاهبم كانوا غري سليمني وظّلوا عىل عالقة التاريخ شاهد عىل أنّ 
، كام أّن النبّي ة التي كانت تفرض عليهم أمورًا نتيجة أوضاع خاّصةظروف بعض األئمّ 

ريض باملنافقني معه يف املدينة املنّورة ورفض تصفيتهم جسدّيًا بتهمة التآمر عليه، رغم 
ثبوت ذلك يف حّق بعضهم، انطالقًا من اعتبارات مصلحّية عليا كام هو معروف مذكور 

، وهذا األمر يغدو أوضح يف حياة األئّمة حيث من املمكن أن يكونوا مارسوا لتاريخيف ا
التقّية مع شخص ربام ال يثقون به، لكنّهم مضطّرون لقبوله حوهلم، وبني مالزميهم، وقد 

 .يكون من عيون السلطة وال يقدرون عىل إبعاده، أو يشّكون بذلك فيأخذون حذرهم
اإلنسان يرىض بأن يصاحبه أّي شخص  فإنّ  أيضًا؛ ذلكوالبناء العقالئي يشهد عىل 

كثر من لقطع عالقته به عندما يُ  ىه يسعثقًة أو غريه ليستفيد منه ذلك الشخص، لكنّ 
ال بمجرد أن  ،الكذب عىل لسانه بام يشّوه صورته أو يضعه يف مهلكة مستغاًل مالزمته له

ل عنده ومل تظهر عليه قرائن ، أو ال يكون معلوم احلاولو بضع مرات يكذب عىل لسانه
 .وعالمات الكذب

الكذابني من حوهلم أو ترتيبهم  النبي وأهل البيت كانوا يعلمون بكّل  هذا عىل تقدير أنّ 
وإال فمن لو فرض وجودها عندهم هبذه السعة، ة دنية غري الظاهريّ لاألثر عىل العلوم ال

حني أو بعد كثرة كذبه يف كن جدًا أن يصاحبهم الكذاب وهم ال يعرفون إال بعد مامل
 .، خاّصة لو أّنه كذب عن لساّنم بعد وفاهتمالعادة، خصوصًا مع قّلة فرتة الصحبة

نعم لو كانت الصحبة متضّمنًة ألمٍر آخر ككونه من خواّصه املقّربني وأهل رّسه، فهذا 
 يشء آخر، إال أّن الكالم يف مطلق الصحبة واملالزمة.

 .ضّم إليه قرائن خاّصةال يفيد شيئًا ما مل تُ فواقع الصحبة بنفسه  ،وعليه
ه بأنّ بخصوصه  لشخص  واجلرح والتعديل وأما توصيف أحد علامء الرجال ب ـ 

 له حالتان:فهذا  ،صاحب اإلمام
ّّنم بصدد احلديث عن تعيني تمل احتامالً معقوالً أأن يظهر منهم أو ُي اِلالة األوىل:



 

 فتعبريهم بصاحب فالن الشابه له يف االسم، أو متييزه عن شخص آخر مطبقة الراوي، 
أو أّنه هذا ه وعارصه معًا، آّنه كان يف عرصهم وأّنه يف طبقته أو رأقصد منه أزيد من بيان يُ 

 دون الراوي اآلخر املشابه له يف االسم.
اء قي رْ بن عبد الرمحن بن وي  قارم خي ني بن املُ صي ُح »نجد النجايش يقول:  ،وعىل سبيل املثال

ّ بي بن حي   ،«صاحب النبي صىل اهلل عليه وآله يشم بي يل، وحي وْ لُ ة أبو جنادة الس  ادي ني بن ُج  يشم
بن  ةي بي قْ سيد الغفاري، وعُ يفة بن أذي بن عاصم، وُح  رْشي وكذلك نجد الطويس يذكر أّن بم 
 .عمرو األنصاري، صاحب النبي

د أجداد ابن خمارق هو من حّن أأن يقول بأّنه يريد أإال النجايش مثاًل فهنا ال يظهر من 
 فهم التوثيق هنا وال املدح وال التعديل.صحاب النبي ال غري، فال يُ أ

كانت  ، حيثعناوين لألبوابكالشيخ الطويس يف الرجال  هذكر ومن هذا القبيل ما
أصحاب أيب حممد احلسن بن : فرد فصاًل حتت عنوانها عىل طريقة متشاهبة تقريبًا، فيُ كلّ 

وهنا ال  ا العنوان من اإلمام احلسن املجتبى إىل اإلمام احلسن العسكري،ر هذعيل، ويكرّ 
 يريد سوى بيان الطبقة ال غري.

وال التمييز وال ُيتمل ذلك بشكل  بقةطرادة بيان الإأن ال يظهر منه  اِلالة الثانية:
و أيضًا ال يدّل عىل أّنم يريدون توثيقه أو مدحه بام يفيض إىل التعديل أ، وهنا معقول

ه عرفت عنه مالزمة اإلمام ولو فرتًة بحيث أنّ ـ أبعد تقدير  عىلـ التوثيق، وإنام يقصدون 
، وهلذا مل يرض بعض العلامء بداللة لفظ: صاحب اإلمام، عىل توثيق أو رف بصحبته لهعُ 

 .تعديل
بي فالن ب فالناً حم وأّما القول بأّن استخدام صيغة املايض من هذه املاّدة )صي  احي ( اً أو صي
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فالن( فهو يفيد  ُب احم ال يفيد سوى املدح يف اجلملة، أما استخدام اسم الفاعل )صي 
 ، فقد ظهر عدم وجود وجه له كام تقّدم.التوثيق

)غري رجال الذي قّلام يرد يف كتب الرجال ـ فأقىص ما يستفاد من هذا التوصيف 
كل من أشكال مالزمة اإلفادة بشيف خصوص غري النبّي ـ الطويس يف عناوين األبواب( 

 .معروفًة، ال أّنم يريدون بذلك التوثيق والتعديل ه كان معه ولو مّدةً اإلمام وأنّ 
د علامء الرجال واحلديث والدراية جيعلون من ألفاظ التعديل جنا مل ند ذلك أنّ ويؤيّ 

ة عدالة الصحابة، ويمكن ه صاحب املعصوم، إال عند أهل السنّة عىل نظريّ بأنّ  التوصيفي 
راجعة الكتب التي حتّدثت عن الدراية ككتب الشهيد الثاين، واحلسني بن عبد الصمد م

هـ( 1205العاميل، واملريداماد وأمثاهلم، وإنام ظهر هذا القول مع الوحيد البهبهاين )
 .تقريباً 

 .ه ال يفيد لوحدهباملدح، لكنّ  نعم، ال ننكر وجود إشعارٍ 
ملعارصين كام أسلفنا، من أّن حفص بن وممّا تقّدم يظهر ضعف ما أشكل به بعض ا

غياث من أصحاب الصادق مع أّنه من أهل السنّة، فإّن هذا لو ورد إشكاالً فريد عىل 
اثبات التشّيع اخلاّص ولواحقه بمفهوم الصحبة، ولكنّه ال ينفي كون حفص بن غياث ثقًة 

الّسنة، وليس ذلك  جلياًل، كان حمّبًا ألهل البيت ومواليًا هلم رغم كونه عىل مذهب أهل
بعزيز، كام أّن تضعيف الرجالّيني للسّياري رغم نّص ابن إدريس عىل كونه من أصحاب 
بعض األئّمة، ال ضري فيه؛ فلعّله انحرف الحقًا، هذا لو أخذنا بشهادة ابن إدريس هذه، 
 حيث مل يعرّب هبذا التعبري غريه، وهو من املتأّخرين، فلعّله اشتبه، كيف واملعروف أنّ 

ـ من أصحاب اهلادي والعسكري، وليس من  السياري ـ كام نّص الرجالّيون أنفسهم
 دريس هنا لإليراد يف املقام.إطبقة الرضا والكاظم، فال يمكن االعتامد عىل شهادة ابن 
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 ـ املوىل والكاتب واخلادم والرفيق والغالم 3ـ  11
يقال عنه: ظهر املوقف فيام لة، يف بحث صاحب النبّي واإلمام، وبحث الوكاممّا تقّدم و
مهام فّّسنا كلمة  ،ـ فإّن هذا ه موىل أحد املعصومني ـ عىل ما ذكره الوحيد البهبهاينإنّ 

ال تفيد توثيقًا، وكذلك لو قيل: غالم اإلمام، أو خادم اإلمام، أو كاتب اإلمام، أو  ،موىل
واقعّية ال تكشف سوى عن كونه رفيقه يف السفر أو غري ذلك، فهذه التعابري ومعنوناهتا ال

 يراه أمينًا يف عالقته معه وخدمته له ونحو ذلك.

 أو نوادر أو.. أصلأو  تأليف كتاٍبـ  12
أو له كتب أو له أصل أو له  اً كتاب التعبري بأّن لفالنٍ  اً ورد يف كتب احلديث والرجال كثري

التعابري التي حتكي عن نسخة أو تصنيف أو عنده نوادر أو لديه مسائل وما شابه ذلك من 
 .قام به تصنيفيٍّ  عملٍ 
أو مدحه بدرجٍة  درس يف علم الرجال مديات إفادة هذه األمور لوثاقة هذا الراويتُ و
، وإمكانّيات االعتامد عليه، والبّد لنا ـ بدايًة ـ من فهم معنى هذه املصطلحات الرجالّية، ما

 .لتطويل والتحقيق، لكنّنا سنخترص ولن نخوض يف اللرشوع يف املوضوع

 ف والنوادرـ الفرق بني األصل والكتاب واملصنَّ 1ـ  12
، والنوادر فكثريًا عن الفرق بني األصل والكتاب واملصن  العلامء والباحثون  حتّدث

 ، وذلك عىل شكل مسائل:كرت أفكار عديدة نشري إليها باختصار مقّدمًة للبحثوذُ 

 ألصل؟ما هي نسبة الكتاب إىل اـ  1ـ  1ـ  12
ومن النوادر ومن املصنّف، وال تقابل بينه  ،من األصل الكتاب أعمّ  نّ املعروف أ
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، وال حاجة فهذا عنوان عام ينطبق عىل مجيع هذه األنواع ،فعندما يقال: له كتاب ،وبينها
يانًا يف أحالكتاب طلق ، وقد يُ تيةصل لتربير املعطيات اآللفرض الرتادف بني الكتاب واأل

 .صل عند بعضهممقابل األ
 :ألعمّيةويشهد ل

روى عنه محيد بن زياد كتاب »الشيخ الطويس قال يف ترمجة أمحد بن ميثم:  نّ إ ـ 1
حريز بن عبد اهلل وقال يف ترمجة ، «املالحم وكتاب الداللة وغري ذلك من األصول

لنوادر، ا له كتب، منها: كتاب الصالة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب» :السجستاين
 وهذا النّص جيعل النوادر كتابًا كام يمكن أن تكون أصاًل. .«ها يف األصولكلّ  تعدّ 

كتاب  له كتب، منها:»: بندار بن حممد بن عبد اهلل يف ترمجةالطويس أيضًا وقال 
، كتاب الزكاة، وغريها عىل نسق احلّج  الطهارة، كتاب الصالة، كتاب الصوم، كتاب

إذا فّّسنا  .«..جهة اخلرب، وكتاب املتعة، كتاب العمرة مامة مناألصول، وله كتاب اإل
 كلمة )نسق األصول( بمعنى كوّنا من األصول بالفعل.

 .الطويس كثري يف كتب الشيخ هذه الكلامت ومثل
 .«له كتاب أصل»وكذلك قال النجايش يف ترمجة احلسن بن أيوب: 

وابن  كثريًا مما ساّمه الطويس ـ أنّ  هوغري كام ذكر الشيخ السبحاين ـ يؤيد ذلك ـ 2
 80، وقد تّم تنظيم فهرست هبذا األمر بلغ حوايل أصاًل ساّمه النجايش كتاباً  شهر آشوب
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 .حالة
جيوز أن يكون هناك اختالف اصطالحي بني النجايش  هلكن أورد املال عيل كني هنا بأنّ 

 .او اختالف مصداقي، فال يفيد ذلك شيئًا هنأوالطويس 
يضاف إىل ذلك أّنه من الغريب أّن الطويس يف مقّدمة الفهرست يشري إىل أّن ابن 
الغضائري له كتاب يف ذكر أصول أصحابنا، وهذا ييش بكثرهتا، ومع ذلك فإّن النجايش 
نادرًا ما يعرّب عن كتاٍب ألحد من املؤّلفني بعنوان أصل، مما ال ُيعقل أن يكون احلال 

قد يشري ـ كام يراه بعضهم ـ إىل احتامل وجود اختالف شديد بني كذلك، األمر الذي 
 أو يف املصداق. الطويس والنجايش إّما يف مفهوم الكتاب واألصل

 لكّن النجايش رغب يف التعبري بام هو أعّم، ،ّي اختالفأومن املمكن أن ال يكون بينهام 
، وهو أّنه يريد أن ُيتّج كتابربام لكون )الكتاب( أبلغ يف غرضه الذي بّينه يف مطلع ال

عىل خمالفي مذهبه بأّن لعلامء مذهبه مصنّفات وكتب، فذكُر الكتاب واملصن ف أفضل هنا؛ 
ألّن ذكر األصل قد يكون مبهاًم عند أهل السنّة ممّن ال يعرفون هذا املصطلح، أو قد ال 

وبحثّية للمؤّلفني، مما قد  يكون معرّبًا سوى عن الرواية عن أهل البيت، ال عن جتربة علمّية
ه؛ ألّن األصل يوحي بمجّرد اجلمع والتدوين ال التصنيف والتأليف، وبالتايل  ينقض غرضي
فكّل األصول ترجع إىل األئّمة فقط ومن تأليفهم، وأين هذا من جعل علامء الطائفة 

 أصحاب مصنّفات؟!
ل يف صى لذكر أربعامئة أفال معنوليس أعّم منه، ، لو كان الكتاب هو األصل متاماً  ـ 3

، ومع ذلك نجد أّن تعبري وفقًا ملا يف فهارس اإلمامّية فقط ،الف الكتبحني يوجد هناك آ
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األصل ُاطلق عىل بعضها، وغالبًا ُاطلق عىل بعض كتب أصحاب اإلمام الصادق وقليل 
، نجايشمن الباقر، دون سائر األئّمة، ويف األغلب استخدم الطويس هذا التعبري أكثر من ال

 .بل لعّل الطويس هو األصل والعمدة فيه تقريباً 
من مطلق الكتاب أّن ابن شهرآشوب نقل عن  يشهد لكون األصل أخّص ف ،وعليه
 ة يف عرص النّص فها اإلماميّ جمموع الكتب التي صنّ  ة أربعامئة أصل، مع أنّ لإلماميّ  املفيد أنّ 

 .تفوق ذلك بكثري
د دليل عىل التباين التام بني األصل والكتاب، بل وهبذا يظهر أّن األرجح عدم وجو

 الكتاب أعّم من األصل، فكّل أصل هو كتاب، لكن ليس كّل كتاب أصالً.

 فـ النسبة بني األصل واملصنَّ 2ـ  1ـ  12
يشهد لذلك ما ذكره الشيخ الطويس يف مقّدمة  ،للتصنيف األصل مقابٌل  نّ الظاهر أ
د اهلل )رمحه يو احلسني أمحد بن احلسني بن عببده أإال ما قص».. حيث قال:  ،الفهرست
. وقال «فات، واآلخر ذكر فيه األصول..ه عمل كتابني: أحدمها ذكر فيه املصنّ اهلل(، فإنّ 

كثريًا من  فني وأصحاب األصول.. ألنّ فإذا ذكرت كّل واحد من املصنّ »بعد ذلك: 
 .«في أصحابنا وأصحاب األصول..مصنّ 

 .من االثنني الكتاب أعمُّ  وأنّ  ،لألصول مغايرٌ  د أن املصن ف يشءٌ فهذه اجلمل تفي

 ما هو معنى األصل؟ـ  3ـ  1ـ  12
عّدة تفاسري يعّد تفسري معنى مفردة األصل من البحوث الصعبة، وهلذا ذكرت هنا 

 :، تكشف عن طبيعة االلتباس يف هذه املفردة/املصطلححمتملة
                                                             

 .594ـ  593( انظر: عوائد األيام: ) 
 .32( الفهرست: ) 
 .449، وراجع: رجال الطويس: 241( املصدر نفسه، وانظر: ) 



 

 ن اإلمام مباشرًة أو بواسطة مساعّيةـ الكتاب احلديثي ع 1ـ  3ـ  1ـ  12
عبارة عن أّن األصل ، وهو حسب الظاهر املشهورالتفسري وهو  التفسري األّول:

الكتاب احلديثي الذي مجع فيه مؤّلفه الروايات عن اإلمام مبارشًة أو عّمن سمع اإلمام 
وهلذا بحيث ال وجود هلذه األحاديث الواردة يف هذا الكتاب قبل تصنيف صاحبه له، 

الكتب األخرى، فكام  بعض ما يفه كتاب مجع فيه أي هو كتاب أصل، ال أنّ  ،ّمي أصالً ُس 
فكذا  ،ف ومل يأخذه من أحدة أو األصل عىل ما كتبه املؤلّ طلق كلمة النسخة األصليّ نُ 

 .األصل
، وكان موجودًا قبله مع إضافة هذا هو التفسري الذي أوضحه الطهراين يف الذريعة

 ،اصطالحًا حادثاً  (أصل)هذا التفسري ال جيعل كلمة  وهو يعتقد بأنّ  .تامد أحياناً قيد االع
 .بل جريًا عىل املدلول اللغوي للكلمة

ومن  ،من حيث قّلة الوسائط فيه ،ةب األصل قيمًة إضافيّ سووفقًا هلذا التفسري يكت
 .من املعصومه ال يأخذ من غريه بام ُيتمل فيه خطأ النسخة، ومن حيث قربه نّ حيث إ

ـ االهتامم باألصول بوصفها مصادر  وهذا ما يفّّس ـ كام يشري أيضًا العالمة الطهراين
 .ة للحديث الشيعي، وإفرادها بالذكر ورعايتها وتناقلهاأوليّ 

 وقد يناقش يف هذا التفسري:
ون كلمة لو كان هذا هو املعنى املّطرد لألصل إثباتًا ونفيًا، فلامذا مل نجدهم يطلق أوالً:

الباقر والكاظم، مع نادرًا و ،األصل عىل أّي كتاٍب من كتب أصحاب غري اإلمام الصادق
أّن بينها كتب أصول هبذا املعنى قطعًا؟ أال يشري ذلك إىل خصوصّيات إضافّية غري هذه 

 اخلصوصية املربزة يف هذا التفسري؟
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صًا غري واٍف باملشهد الذي وهذه املناقشة ال تبطل هذا التفسري جذرّيًا، بل تعتربه ناق
 تعطينا إّياه كتب الفهارس.

شّكك يف هذا املعنى لألصل، واعترب أّنه ال دليل بعد أن السيد اخلميني ما ذكره  ثانيًا:
التي الدليل عىل خالفه، واستشهد لذلك بعبارة للشيخ البهائي يف الوجيزة من أّن عليه، 

 شكر اهلل سعيهم جلمع تلك الكتب وترتيبها ثّم تصّدى مجاعة من املتأّخرين» جاء فيها:
فوا كتبًا مبسوطةً ر عىل طالبي تلك األخبالالنتشار، وتسهياًل  تقليالً   وأصوالً  مبّوبة، ، فأل 

سالم اهلل عليهم،  ، مشتملة عىل األسانيد املتصلة بأصحاب العصمةةمضبوطة مهّذب
ومدينة العلم واخلصال كالكايف وكتاب من ال ُيرضه الفقيه والتهذيب واالستبصار 

ل هي التي عليها املدار يف األاألمايل وعيون أخبار الرضا وغريها، وو صول األربعة األوي
 .«هذه األعصار

عليها تعبري فالحظ كيف أطلق عىل الكتب األربعة التي هي منتزعة من الكتب السابقة 
 لي عي ، ومثل البهائي في زعكتاب غري منت صل هو كّل ّن األأربعة، فال يصّح دعوى األصول األ
 .ل والفيض الكاشاين واجلزائري وغريهماألوّ  املجليسُّ 

بل إّن الشيخ الطويس أدرج مجاعة يف من مل يروم عنهم عليهم السالم، ومع ذلك قال 
ومن أمثلة  ؟!بأّن هلم أصوالً، فكيف يكون األصل هو الكتاب املأخوذ مبارشًة عن اإلمام

روى »ّنه مل يرو عنهم لكنّه قال فيه: أب ة أمحد بن حمّمد بن زيديف ترمج هؤالء قول الطويس
وعّد أمحد بن حمّمد بن عاّمر يف باب من مل يروم عنهم، ومع ذلك ، «كثرية عنه مُحيْيد ُأصوالً 

. وعّد عيّل بن ُبُزْرج ممّن مل «إّنه كثري احلديث واألُصول، وصنّف كتباً »قال يف الفهرست: 
ومن البعيد جّدًا لو مل نقل ، «صولعنه مُحيْيد كتبًا كثرية من األ ىرو»يروم عنهم، وقال: 

مقطوع اخلالف أن تكون تلك األُصول الكثرية من اجلامعة، رواياٍت بال واسطة، أو مع 
صحاب عىل ضبط أخبار األالواسطة سامعًا، ال من كتاب مدّون قبلهم، مع شّدة حرص 
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أن ال تكون تلك األُصول من اجلامعة بل من  واحتامل األئّمة عليهم الّسالم وكتابتها.
 .غريهم، يف غاية البعد، بل كخالف الرصيح يف مثل قوله: كثري احلديث واألُصول

 د اخلميني:ويمكن أن جياب عىل ما أفاده السيّ 
إّن ما استشهد به من تعابري الشيخ البهائي وغريه من املتأّخرين، ال يمكن جعله  أ ـ

من املتقّدمني،  مني، بل بني بعٍض خاّص عىل تفسرٍي ملصطلٍح درج بني املتقدّ مفّّسًا أو نقضًا 
فنحن ال نّدعي بأّن كّل علامء احلديث والدراية والرجال عرب التاريخ استخدموا كلمة 
األصل يف هذا املعنى حرصًا، بل املّدعى هو أّن هذا هو املصطلح يف كلامت املتقّدمني من 

عل نّص البهائي شاهدًا عكسّيًا، وهو نصٌّ يرجع إىل ما بعد أصحاب الفهارس، فكيف جُي 
 ستة قرون من زمن الفهارس األوىل؟!

يف طبقة من مل يرو عنهم  هفهرسترجال الطويس ويف إّن بعض من ورد ذكرهم  ب ـ
؛ ألّن رواية محيد مثاًل عن عليهم السالم، ال يفيد ذكرهم هذا يف النقض عىل التفسري األّول

صول أأّن هذا الشخص كان من رواة  ايضًا بأّن املراد منهأفّّس تكثرية، ربام  صوالً شخص أ
ّنه بنفسه صاحب أال  ،صولىل تلك األلسابقني، بمعنى أّنه وقع طريقًا إّمة اأصحاب األئ

ي س الضبّ ل  في أمحد بن احلسني بن مُ ، ويشهد لذلك ما قاله الطويس يف ترمجة صولأ
 .«زكريا بن حممد املؤمن وغري ذلك من األصول روى عنه محيد كتاب»: النخاس

روى عنه محيد بن زياد كتاب أيب محزة » :يونس بن عيل العطار وكذلك ما قاله يف ترمجة
 .«الثاميل وغري ذلك من األصول

رجال يف  يف بعض املوارد ـ حيث كان عدد هؤالء قليالً ىل ذلك أّنه من املمكن إضاف يُ 
قة املعارصة طبكونوا قد صنّفوا أصوالً أخذوها بالسامع عن اليه ـ أن فهرستالطويس و
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فأمحد بن حممد بن زيد نّص  يف بعضهم، كن جداً ني، وهذا ممري األئّمة كالعسكري  ملتأّخ 
ن يروي أّنه من املمكن للغاية أ، وهذا يعني هـ262ّنه مات عام أالطويس هناك عىل 

حتى أن يكون بينه وبني اإلمام الصادق واسطة  ، بلرينّخ ة املتأسامعًا عن معارصي األئمّ 
أّما أمحد بن حمّمد بن عاّمر فإّن هذا االحتامل فيه يضعف؛ ألّنه تويف عام  .واحدة أيضاً 

، ومع ذلك ال يبعد أن يروي جمموعة من األصول هـ، كام نّص عليه الطويس نفسه346
ّن لديه كتب أصوٍل كثرية وكتب بواسطة واحدة عن متأّخري األئّمة، مع احتامل أن يراد أ

 حديث كثرية كام قلنا.
وعليه، فال ترد إشكاالت السيد اخلميني هنا، وإن كان هذا التفسري ما يزال ناقصًا من 
حيث رصد املعطيات، وبحاجة لشواهد أيضًا تؤّكده بشكل حاسم، يف مقابل التفاسري 

 اآلتية.

 بّوبةـ جممع األخبار واآلثار غري امل 2ـ  3ـ  1ـ  12
صل ما مجعت فيه واأل ،ّن الكتاب ما كان مبّوباً من أ ما ذكره بعٌض  التفسري الثاين:

 .ثاراألخبار واآل
بل إطالقهم الكتاب عىل كثري من  ،د افرتاض ال دليل عليههذا جمرّ بأّن  يناقشو

 اّدعى أّن األصول مبّوبة أيضًا. ، بل بعضهمنفيهياألصول 

 اب املعّد ملباحث أصول الدينـ الكت 3ـ  3ـ  1ـ  12
، قال دون أن يبنّي وجه ضعفه ما احتمله السيد اخلميني ثم عدل عنه التفسري الثالث:
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ّنه عبارة عن كتاب معّد لتدوين ما هو مرتبط بأصول الدين أو املذهب، إ»ما نّصه: 
طالب كاإلمامة والعصمة والبداء والرجعة وبطالن اجلرب والتفويض.. إىل غري ذلك من امل

ة التي كان التصنيف فيها متعارفًا يف تلك األزمنة، كام يظهر من الفهارس الكثرية األصليّ 
والذي أوقعني يف هذا االحتامل إثباهتم األصل لكثري من  والرتاجم، والكتاب أعّم منه.

أصحابنا املتكّلمني، كهشام بن احلكم وهشام بن سامل ومجيل بن دّراج وسعيد بن غزوان 
ويؤّيد هذا االحتامل قول الشيخ يف الفهرست يف  ..هر من ترمجته أّنه أيضًا منهمالذي يظ

الرّصام: إّنه من مجلة املتكّلمني من أهل نيسابور، وكان رئيسًا مقّدمًا، وله  ترمجة أيب منصور
وقال يف ترمجة هشام بن احلكم: له . بيان الدين كتب كثرية: منها كتاب يف األصول ساّمه:

وعن منتجب الدين يف ترمجة . ة مع املخالفني يف األصول وغريها، وله أصلمباحث كثري
أيب اخلري بركة بن حمّمد: أّنه فقيه دّين، قرأ عىل شيخنا أيب جعفر الطويس، وله كتاب حقائق 

 .«إىل غري ذلك من التعبريات ة..وكتاب احلجج يف اإلمام، اإليامن يف األُصول
فمثالً  ضح، وال دليل عليه، بل توجد شواهد عىل عكسه،إال أّن هذا التفسري غري وا
كتاب الطهارة،  له كتب، منها:»: بندار بن حممد بن عبد اهلل ذكر الشيخ الطويس يف ترمجة

، كتاب الزكاة، وغريها عىل نسق األصول، وله احلّج  كتاب الصالة، كتاب الصوم، كتاب
، وكذلك ذكر يف ترمجة «..لعمرةجهة اخلرب، وكتاب املتعة، كتاب ا كتاب اإلمامة من

له كتب، منها: كتاب الصالة، كتاب الزكاة، كتاب »، فقال: حريز بن عبد اهلل السجستاين
 ، مع أّّنا يف الفقه وليست يف الكالم.«ها يف األصولكلّ  النوادر، تعدّ  الصوم، كتاب

د اخلميني تساعد عىل عكس ما أراد السينفسه بل ترمجة الطويس هلشام بن احلكم 
فات وله من املصنّ .. أخربنا به وكان له أصل،»االستفادة منه، فالحظ ماذا قال يف ترمجته: 
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عىل  كتاب اإلمامة، وكتاب الدالالت عىل حدوث األشياء، وكتاب الردّ  كتب كثرية، منها:
عىل هشام  وكتاب الردّ  عىل أصحاب االثنني، وكتاب التوحيد، الزنادقة، وكتاب الردّ 

وكتاب الشيخ والغالم، وكتاب التدبري،  عىل أصحاب الطبايع، ليقي، وكتاب الردّ اجلوا
مامة املفضول، وكتاب اختالف إعىل من قال ب وكتاب الردّ ، امليدان وكتاب امليزان، وكتاب

وكتاب  ،والقدر عىل من أنكرها، وكتاب يف اجلرب ة والردّ اإلمامة، وكتاب الوصيّ  الناس يف
وكتاب ، والزبري، وكتاب القدر عىل املعتزلة يف أمر طلحة الردّ يف احلكمني، وكتاب 

عىل  الثامنية األبواب، وكتاب الردّ  وكتاب األلطاف، وكتاب املعرفة، وكتاب االستطاعة،
 يف التوحيد، وكتاب الردّ س عىل أرسطا طالي وكتاب الردّ  شيطان الطاق، وكتاب االخبار،

ولو مل الكتاب العقدي مطلق فإذا كان األصل هو  .«وكتاب األلفاظ آخر، عىل املعتزلة
الكتب يف أصول هشام بن احلكم، مع أّّنا يف  هفلامذا مل ُيدرج الطويس كل  هذيكن رواية، 

 ؟!، مكتفيًا بأّن له أصاًل واحداً غالبها أموٌر عقائدّية
طويس يف كلامت العلاًم أّن هذا التفسري ال يبنّي لنا ملاذا اقترص التوصيف باألصل 

عىل أصحاب اإلمام الصادق ومن قاربه، مع أّن مصنّفي الشيعة أّلفوا بعد ذلك والنجايش 
وسيأيت ما يتصل بمسألة الفرتة الزمنّية التي تغّطيها  وقبله يف األصول هبذا املعنى أيضًا؟!

 األصول.
وأّما ما استشهد به السيد اخلميني هنا، من أّن تعبري األصل ورد يف حّق بعض 

كّلمني، فهذا ال ينفع؛ ألّن جمّرد كون بعض املتكّلمني له أصل ال يعني شيئًا، ما دام ذكر املت
األصل مل يّطرد يف كّل املتكّلمني إثباتًا، ومل ُيسليب عن غريهم أيضًا، بل ُذكمري األصُل يف حّق 

 بعض املتكّلمني خاّصة، وبعٍض من غريهم أيضًا.

  الرواية دون غريهاـ الكتاب املتمّحض يف 4ـ  3ـ  1ـ  12
األصل ما  أنّ من ـ كالبهبهاين والقهبائي وغريمها ـ بعضهم  هذكرما  التفسري الرابع:
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 فه ُيوي أمورًا هي للمؤلّ ف فإنّ أما الكتاب واملصن   ،متّحض للرواية عن املعصوم
 .وليست روايةكاالستدالالت والنقض واإلبرام 

ّن األصل إ»ني أيضًا وقّواه احتاملّيًا، قال ما نّصه: احتمله السيد اخلميوهذا ما يبدو أّنه 
سواء كان مسموعًا عن اإلمام عليه الّسالم بال  ،عبارة عن كتاب معمول لنقل احلديث

وال يبعد أن يكون  .واسطة أو معها، وسواء كان مأخوذًا من كتاب وأصل آخر أو ال
ة عن كتاب معمول ألجل واملصنّف عبار غالب استعامله فيام مل يؤخذ من كتاب آخر.

والشاهد عىل ما ذكرناه ما عن  مقصد ممّا تقّدم؛ وإن ُأطلق أحيانًا عىل مطلق الكتاب.
الشيخ يف الفهرست قال: إيّن رأيت مجاعة من أصحابنا من شيوخ طائفتنا من أصحاب 
التصانيف، عملوا فهرست كتب أصحابنا، وما صنّفوه من التصانيف، ورووه من 

، جد أحدًا استوّف ذلك إال  أمحد بن احلسني الغضائري، فإّنه عمل كتابنياألصول، فلم أ
وهذا كام ترى ظاهر الداللة يف أّن  انتهى. .أحدمها ذكر فيه املصنّفات، واآلخر فيه األُصول

بل يمكن أن يقال: إّن ظاهر قوله:  الكتاب أعّم من التصانيف واألُصول، ومها متقابالن.
يف الفقرتني بيانية، فتدّل عىل  (من)أّن كلمة  ،ف، ورووه من األُصولما صنّفوه من التصاني

أّنه كثري احلديث وعنه يف ترمجة أمحد بن حمّمد بن عاّمر: . أّن مطلق كتب الرواية أصل.
صول، وصنّف كتبًا منها كتاب أخبار آل النبي وفضائلهم وإيامن أيب طالب عليه واأل

لو تصّفحت ملّيًا، جتد أّن التصنيف يطلق غالبًا يف  ثّم إّنك.. وكتاب املبيضة، الّسالم
لساّنم عىل الكتاب الذي عمل ملقصد غري مجع األخبار؛ وإن ذكرت فيه استشهادًا هبا مثل 
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بيان الفروع، ككتاب عيّل بن احلسني إىل ابنه، أو لغري ذلك، كالرجال والطّب والنجوم وما 
ثّم ال يبعد أن يقال: إّن رّس  من الصنفني.يرتبط بُأصول املذهب ونحوها، فالكتاب أعّم 

عدم إطالق األصل عىل كتب من يف الطبقة األوىل من أصحاب اإلمجاع وأرضاهبم إال  ما 
استثني عدم كوّنم من املصنّفني، وتعارف التصنيف يف الطبقات املتأّخرة عنهم، وإّنام 

 أّنه ذو أصل، وكذا يظهر منُأطلق عىل كتاب أبان بن عثامن لكونه ذا تصنيف، مضافًا إىل 
 .«، وله كتاباً ترمجة مجيل بن دّراج أّن له أصالً 

لكن تبقى أمامه مسؤولّية وقريب جدًا من التفسري األّول، هذا التفسري حمتمل جدًا، و
عند النجايش مثل: ملاذا مل ُتطلق كلمة األصل واألصول  اإلجابة عن بعض التساؤالت،

 مام الصادق والباقر والكاظم؟عىل غري أصحاب اإلوالطويس 
.. »حيث قال:  ،ما قد ينافيه زياد بن املنذربل يظهر من تعبري الشيخ الطويس يف ترمجة 

ذا كان كتاب التفسري إف. «له أصل، وله كتاب التفسري عن أيب جعفر الباقر عليه السالم
تكون األصول  درجه يف األصول؟ وهل من املحتمل أنرواية عن أيب جعفر فلامذا مل يُ 

 خمتّصة باملسائل الفقهّية مثاًل؟ هذا ما ُيتاج إىل توضيح.
له »، حيث قال: د بن قيس البجيّل حممّ ومن هذا القبيل ما أورده الطويس يف ترمجة 

حممد بن النعامن  بن دكتاب قضايا أمري املؤمنني عليه السالم، أخربنا به مجاعة، منهم: حممّ 
القمي، عن ابن بابويه، عن أبيه، عن  بن احلسني بن حسكة واحلسني بن عبيد اهلل وجعفر

هاشم، عن عبد الرمحان بن أيب نجران، عن عاصم بن  سعد واحلمريي، عن إبراهيم بن
فإّن السند الذي  .«وله أصل أيضاً  بن قيس، عن الباقر عليه السالم. محيد، عن حممد

كتاب رواية عن اإلمام، ومع ذلك يقول  يذكره لكتابه يرجع إىل اإلمام الباقر مما يعني أّنه
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 بعدها بأّن له أصاًل، فلامذا مل ُيدرج كتاب القضايا يف األصول؟!

 ـ الكتاب املرّتب برتتيٍب خاّص 5ـ  3ـ  1ـ  12
أمحد بن  أن يفهمه من كالم الشيخ الطويس يف ترمجة : ما حاول بعٌض التفسري اخلامس

ألّن الطويس  ؛عىل حسب نظر صاحبه اً خاّص  باً بت ترتياألصول رتّ  من أنّ  ،حممد بن نوح
 .صولقال بأّن له كتبًا يف الفقه عىل ترتيب األ

هذا ، فدون الكتاب اً خاّص  هلا ترتيباً  د أنّ يكذلك، وإن أر أغلب الكتببأّن  ونوقش
 .، فهو غري واضح ذلك، فليبني  ه الكّل اال يتعدّ  اً خاّص  ترتيباً  لألصول جممل، فإن أراد أنّ 

هذا الكتاب جرى عىل نسق  نّ أّن يكون مراد الطويس هنا هو أبل احتمل الطهراين 
ًا وجرى هو هنا هلا ترتيبًا خاّص  نّ بة، ال أمة وال مرتّ صول من حيث كوّنا غري منظّ كتب األ
 .عليها

 ـ الكتاب املتمّيز من خالل راويه 6ـ  3ـ  1ـ  12
صول والكتب التمييز عىل كون املراد باأل، وهو أن يما احتمله بعٌض  التفسري السادس:

 أساس بعض الرواة، فبعض الرواة كتبهم أصول دون غريهم.
بأّن القرائن عىل العكس، حيث يذكرون الشخص  وناقش من طرح هذا االحتامل

، فمثاًل ذكر الطويس الواحد ويعّدون له كتبًا وأصوالً، ال أّن مجيع كتبه أصول أو كتب
 :فات كثرية منهاف مصنّ وصنّ »: بن مهران بن حممد بن أيب نرص السكوين إسامعيليف ترمجة 

                                                             
 .84املصدر نفسه: ( ) 
 .160غفاري، دراسات يف علم الدراية: ( ) 
 .134: 2الطهراين، الذريعة ( ) 
: 4انظر: حممد حسني احلسيني اجلاليل، األصول األربعامئة، دائرة املعارف اإلسالمّية الشيعّية ( ) 

263. 



 .........  
 

وكتاب  ،وكتاب خطب أمري املؤمنني عليه السالم.. كتاب ثواب القرآن.. وكتاب املالحم
 .«..أخربنا به وله أصل،.. وكتاب العلل.. النوادر

ال كتابه الذي إته فامصنّ  رف منوما عُ »: أبان بن عثامن األمحر البجيّل وقال يف ترمجة 
وهي كتاب  ـأخربنا هبذه الكتب  ة.والسقيفة والردّ  جيمع املبدأ واملبعث واملغازي والوفاة

له »: ار بن ُييى الواسطيزكّ وقال يف ترمجة  .«..أخربنا به ،وله أصل.. الشيخ ـواحد 
 .«..كتاب الفضائل، وله أصل

إّن الكثري من أقرب ف ؛غري صحيحق داإلمام الصارواة كام أّن التمييز بمالحظة 
 صول كأيب بصري ومؤمن الطاق.الصادق مل يذكر هلم أصحاب أ

 ـ كتاب الرواية عن خصوص اإلمام الصادق غالبًا، تفسري اجلاللي 7ـ  3ـ  1ـ  12
ّن أمن  ،د حسني احلسيني اجلاليلحه السيد حممّ ما اختاره أو رّج  :بعالتفسري السا

سامعه غالبًا عن الصادق عليه السالم وكان من  املروّي صل هو احلاوي للحديث األ
 .، ويف مقابل الغالب بعض قليل يف طبقة الباقر والكاظمتأليف رواته

وقد ذكر اجلاليل شواهده عىل هذا األمر من بعض النصوص التي ذكرها العلامء بام 
ة عىل ايش الدالّ لنجّ كتب الطويس وا عم بُّ تي ن تي ومم  ،الصادق غالباً اإلمام صول لعرص جع األريُ 
ظم، دق وما هو قريب منه من عرص الباقر والكاإال ألصحاب الصا صوالً أكروا ذم مل يّّن أ

 .ة ولو قليلةصول روائيّ وكذلك بالنظر فيام وصلنا من أ
 لكنّها مهّمة. ،مع تعديالت طفيفةاملتقّدم  الرابعتفسري الوهذا التفسري هو بعينه 
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 ن جهات قد تفرض عليه بعض اإلضافة كي يكتمل:ناقش هذا التفسري مقد يُ و
إّن كلامت الطويس والنجايش تساعد عىل هذا التفسري من حيث احلرص يف عرص  الً:أوّ 

صول ترجع أّن األتوجد نصوص تدّل عىل لكن ، وكذلك كلامت علامء آخرينالصادق، 
 :مثلوذلك  ،مهاألئّمة كلّ  رلعصو
هـ( عنه، حيث قال: 588ًا لنقل ابن شهر آشوب )هـ( وفق413)املفيد الشيخ  نّص  أ ـ

وحروف التفاسري عن  اآلثار، سالم كتاب ابن جريحف يف اإلكتاب صنّ لأو :قال الغزايل»
راشد الصنعاين باليمن، ثم كتاب املوطأ باملدينة  ر بنثم كتاب معمّ  ،ةجماهد، وعطاء بمكّ 

ف فيه أمري املؤمنني ل من صنّ وّ أ نّ أسفيان الثوري. بل الصحيح  ملالك بن أنس، ثم جامع
أبو ذر  جالله، ثم سلامن الفاريس ريض اهلل عنه، ثم السالم مجع كتاب اهلل جّل  عليه

ثم الصحيفة الكاملة عن ، ، ثم عبيد اهلل بن أيب رافعةاألصبغ بن نبات الغفاري رمحه اهلل، ثمّ 
د بن النعامن البغدادي ريض وقال الشيخ املفيد أبو عبد اهلل حمم زين العابدين عليه السالم.

أيب  عليه السالم إىل عهد ة من عهد أمري املؤمنني عيلّ ماميّ ف اإلس روحه: صنّ وقدّ  اهلل عنه
وهذا معنى ، ى األصولأربع ماية كتاب تسمّ  ،حممد احلسن العسكري صلوات اهلل عليه

 .«قوهلم: أصل
 إلمام العسكري.فهذا النّص جيعل األصول ممتّدة من عرص اإلمام عيل إىل ا

من  صحيحاً  يامنوال يكون اإل»هـ(، حيث يقول: 381) الصدوقنّص الشيخ  ب ـ
 قال اهلل تبارك وتعاىل: إال من شهد باحلّق  كام ،مؤمن إال من بعد علمه بحال من يؤمن به

إال من بعد علمهم، ثم كذلك لن ينفع  ما يشهدون به ةفلم يوجب هلم صحّ  ،وهم يعلمون
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 وذلك أنّ  ؛بشأنه يف حال غيبته حتى يكون عارفاً  عليه السالم القائم باملهدّي إيامن من آمن 
عليه السالم ووصفوا كوّنا لشيعتهم فيام نقل عنهم  بغيبته ة عليهم السالم قد أخربوااألئمّ 

أو  فة من قبل أن تقع الغيبة بامئتي سنة أو أقّل املؤلّ  ن يف الكتبواستحفظ يف الصحف ودوّ 
كتبه  عليهم السالم إال وقد ذكر ذلك يف كثري من ةمن أتباع األئمّ  أكثر، فليس أحد

نة مستحفظة عند مدوّ  ،عرف باألصولالتي تُ  وهي الكتب ،فاتهنه يف مصنّ ودوّ  ،ورواياته
 .«..من السنني شيعة آل حممد عليهم السالم من قبل الغيبة بام ذكرنا

رص اإلمام وال خيّصص بعفات أصحاب األئّمة هي األصول فهذا النص جيعل مصنّ 
 الصادق.
هـ(، يف الغيبة حيث قال ـ يف وصف كتاب ُسليم بن 380نّص الشيخ النعامين ) ج ـ

وليس بني مجيع »قيس اهلاليل، وهو من أصحاب اإلمام عيل بن أيب طالب ـ ما نّصه: 
قيس ليم بن كتاب ُس  ة عليهم السالم خالف يف أنّ ن محل العلم ورواه عن األئمّ الشيعة ممّ 

محلة حديث أهل البيت  من أكرب كتب األصول التي رواها أهل العلم ومن اهلاليل أصٌل 
هو عن رسول اهلل صىل  مجيع ما اشتمل عليه هذا األصل إنام ألنّ  ؛عليهم السالم وأقدمها

ن شهد جرى جمراهم ممّ  اهلل عليه وآله وأمري املؤمنني واملقداد وسلامن الفاريس وأيب ذر ومن
من األصول   صىل اهلل عليه وآله وأمري املؤمنني عليه السالم وسمع منهام، وهورسول اهلل

عليه الكتاب وغريه  ام أوردنا بعض ما اشتملل عليها، وإنّ التي ترجع الشيعة إليها ويعوّ 
وتكريره ذكر  من وصف رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله األئمة االثني عرش وداللته عليهم

ظاهرهم باطنهم،  ئمة من ولد احلسني تسعة تاسعهم قائمهم،األ عدهتم، وقوله: إنّ 
مبطل، وزخرف  لدعوى كّل  شبهة، ودفع أفضلهم ويف ذلك قطع لكل عذر، وزوال لكّل 

ة ال يتهيأ ة من األئمّ ة أمر هذه العدّ صحّ  ه، ودليل واضح عىلمموّ  مبتدع، وضاللة كّل  كّل 
ة وهم منهم براء أن يأتوا عىل صحّ  ،ةالشيع ألحد من أهل الدعاوي الباطلة املنتمني إىل
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 ،من كتب األصول التي ترجع إليها الشيعةء يش يف وال جيدونه ،دعاوهيم وآرائهم بمثله
 .«وال يف الروايات الصحيحة

افرتاض وجود أكثر من أصول أربعامئة:  حمسن األمنيالسيد وَلذا االضطراب، حاول 
كالم املفيد السابق  ويدّل »! حيث قال: األئّمةواحدة لإلمام جعفر الصادق، وثانية جلميع 

والشهيد عىل  قوكالم الطربيس واملحقّ  ،ةة عن مجيع األئمّ األصول األربعامئة مرويّ  عىل أنّ 
ة فهناك أصول أربعامئة مرويّ  داجلمع بالتعدّ  ة. ويمكنة عن اإلمام الصادق خاّص ا مرويّ ّّن أ

 .«ةّص خا ة عن الصادقوأخرى مرويّ  ،ةعن مجيع األئمّ 
وإال فام معنى أن يكون  ولكنّه من الواضح أّن هذا اجلمع ملجّرد الفرار من االضطراب،

ألصحاب الصادق أربعامئة أصل، وألصحاب اجلميع بمن فيهم الصادق أربعامئة أيضًا؟! 
 وملاذا هذا التمييز؟ وأين شواهده يف كلامهتم؟

ّصص اإلمام جعفر الصادق بذلك، مع أّن مل نفهم ـ وفقًا هلذا التمييز ـ ملاذا ُخ  ًا:يثان
التصنيف كان قبله ويف عرص الباقر أيضًا؟ فهل ذلك ألّن التصنيف احلديثي املستقل بدأ 
منذ ذلك الزمان بالتحديد؟ وهل أّن كتب سائر أصحاب األئّمة الالحقني مل تشتمل عىل 

جمّرد تفريعات  هذه اخلاصية يف التصنيف املتمّحض للرواية؟ أو أّن هذه الكتب كانت
فنا أّن األصول متمّحضة يف  ري وإضافات عىل ما جاء يف كتب أصحاب الصادق؟ وكيف عي

 الرواية وال تشتمل عىل غريها؟
من هنا يبدو يل من الصعب جدًا حتديد معنى األصل بالدّقة والوضوح يف اصطالح 

ابن شهرآشوب ال النجاَش والطويس، فضاًل عن أّن رقم األربعامئة الذي افرُتض يف كالم 
. واليشء املؤّكد أّن بعض الواصلة إلينا يتناسب مع واقع معطيات كتب الفهارس القديمة

أصحاب الصادق وقليل من الباقر والكاُم ُذكرت َلم أصول، ومل نتمّكن من فهم 
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املبارشة أو السامعّية ولو خصائصها، لكنّها نوٌع من املؤّلفات التي يرتّجح أهّنا يف الرواية 
 عىل ما يبدو.الواسطة بحيث ال تأخذ مضموهنا من مصادر قبلها ب

باختصار بعض  هراضعد حمسن األمني العاميل بعد استومن اللطيف ما أشار له السيّ 
. ولعّل «وُتمني ذلك حدٌس  كّل »حيث قال:  ،برز التمييزات بني األصل والكتابأ

من ، دًا األمنيمؤيّ  ره اجلاليلليه األمني هو ما ذكإالسبب يف هذا االضطراب وما ذهب 
نة وكثب ّن متون الكتب واألصول مل تصل إلينا حتى نحكم عىل املوضوع عن بيّ أ

ال إ، ومل يظهر استخدام مصطلح األصل ام وصلتنا يف الغالب الكتب الالحقةنّ ومبارشة، وإ
 .يف القرن اخلامس اهلجري مع ثالثة أشخاص هم الطويس والنجايش واملفيد

َمن سمعنا عنه أّنه يعترب أّن ـ وهو السيد املددي ـ وهناك من بعض املعارصين هذا، 
، ويشهد لذلك وقوع ونفذت للفكر اإلمامي الحقاً  مفردة األصل جاءت من الواقفة،

الواقفة يف طرق الكتب املحسوبة أصوالً، وأّن النجايش حيث مل يعتمد هذه الطرق مل يذكر 
 .ما ذكره الطويس من األصول

من حيث عدم استيعابه لكّل املوارد، بل بعضها ال جيري فيه ذلك، واملسألة  يه نظر،وف
حتتاج لدليل، وإال فهذا املقدار من الشواهد ال يكفي، ولعّل السيد املددي لديه شواهد مل 

 نتعّرف نحن عليها، واهلل العامل.
 ، وقدةدعتمالكتب امل وهو ،يت تفسري خاّص ألكن سي ،برز التفاسري لألصلهي أهذه 

 .إن شاء اهلل يت بحثه يف القسم الالحقألكن سي سابقًا، ليهإملحنا أ

 ـ معنى النوادر 4ـ  1ـ  12
يستخدم علامء الرجال والفهارس تعبري: له نوادر، أو كتاب النوادر، أو نوادر فالن، أو 
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 نحو ذلك.
 بأكثر من تعريف:ّرفت النوادر عُ وقد 

قة ال تنضبط حتت الكتاب الذي جيمع أحاديث متفرّ  إّن النوادر هي التعريف األّول:
فمالك النوادر هو التفّرق يف األحاديث بحيث ال يمكن مجعها  .ومعنى واحد باب معنّي 

 حتت باب واحد.
لكّن هذا التعريف هبذا املقدار ناقص؛ فإّننا لو نظرنا لكتب احلديث وفصلناها عن 

ال تنضبط ضمن باب واحد، ومع ذلك فهي تصنّف عناوينها وأبواهبا، لصّح أن نقول بأّّنا 
إىل جمموعات وجتعل ضمن أبواب، وال تعّد من النوادر، فالبّد من إضافة يشء ما عىل هذا 

 التعريف هبذا املقدار، ولعّله هو مراد أصحابه، وسيأيت.
 التيما جاء يف التعريف األّول أو أّن النوادر هو  ، منبعضهم هذكرما  التعريف الثاين:

عن إمام واحد أو أكثر، وقد يكون  ياٍت اروكانت ال تكون لرواياهتا شهرة حمّققة، سواء 
 .النوادر يف موضوع معنّي لكن بطريقة غري مبّوبة

 وهذه الصيغة جتمع أكثر من تفسري يف حقيقتها:
 فهي من جهة ترى إطالق النوادر عىل التعريف األّول. أ ـ

بالشهرة وعدمها، فالرواية املشهورة ليست من  ومن جهة ثانية تربط النوادر ب ـ
النوادر، بينام الرواية غري املشهورة هي من النوادر، والظاهر أّن املراد من الشهرة هو 

 الشهرة الروائّية أو ربام يكون املراد الشهرة العملية االستنادّية.
معنّي لكنّها  ومن جهة ثالثة تتكّلم عن النوادر بوصفها جمموعة روايات يف موضوع ج ـ
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 غري مرتبة وال مبّوبة بشكل صحيح أو منّظم.
وهذا يعني أّن النوادر قد تطلق عىل معاٍن متفاوتة بدرجٍة ما. وغالب الظّن أن الذي 

 يقصد مجع كلامهتم ال أكثر. يثري هذا التعريفي 
رج يف يتحّدثون عن النوادر بأّّنا ما ال تندما قد يالحظ أحيانًا عندما  التعريف الثالث:
 .هلا بحيث ال تصلح جلعل باٍب  أو منفردة عدداً باب أو كوّنا قليلة 

وهذا التعريف يضيف إىل التعريف األّول فرضّية وهي العنرص الكّمي، فإذا كانت 
هلا  يٍف نالروايات قليلة جدًا كواحدة أو اثنتني، فإّنه ال يصّح جعل باب هلا مستقّل أو تص

ة روايات كّل واحدٍة منها ال تصلح لوحدها يف جعل باٍب كذلك، فعندما تكون هناك عدّ 
هلا أو مصن ف مستقل، وال تندرج ضمن األبواب األخرى، فإّّنم يقومون بإدراج هذه 

 الروايات مجيعًا يف باٍب واحد ُيطلقون عليه عنوان: النوادر مثاًل.
يف كتب احلديث  ما ليس متداوالً أّن النوادر هو  ، منعن بعضٍ ما نقل  التعريف الرابع:
 وهذا التعريف هو أحد احتامالت التعريف الثاين املتقّدم وصوره.وال معموالً به، 

، فكأّن إطالق وصف صويلاأل وبتحليل هذا التعريف، نجده يفهم الندرة باملعنى
النادر فيه نوٌع من القدح، من حيث إّن هذه الروايات هي يف حقيقتها نصوص غري 

ل عليها العلامء وبنوا عليها اجتهاداهتم وآرائهم، وهذا فيه نوُع متداولة وال بالتي عم
 تضعيٍف للنوادر.

حيث  ،يف رسالته العددية ما ذكره الشيخ املفيدهذا التعريف هو والظاهر أّن املستند يف 
، اً من ثالثني يوم شهر رمضان ال يكون أقّل  ق به أصحاب العدد يف أنّ ا ما تعلّ وأمّ »قال: 

سندها، وهي مثبتة يف كتب الصيام،  اد اآلثار من الشيعة يفة قد طعن نقّ ذّ فهي أحاديث شا
 .«التي ال عمل عليها يف أبواب النوادر، والنوادر هي
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واستدّل له بأّن كثريًا من روايات النوادر مشهورة  وقد رفض بعضهم هذا التعريف،
 .ريهاحمّققة عليها العمل، مثل نوادر احلكمة ونوادر ابن أيب عمري وغ

تي ال : إّن أبواب النوادر هي الفاملفيد إّنام قال» ق التسرتي هنا بالقول:وقد عّلق املحقّ 
واألمر كام ـ ثّم ذكر نّصه، ثم قال: ـ ال األخبار النوادر، وهذا نّصه يف عددّيته  عمل هبا،يُ 

عىل العقد نادر، وقد جرى  الصوم يف باٍب  قال املفيد، فذكر تلك األخبار الكايف يف كتاب
بأبواب الزيادات، تبعًا لشيخه املفيد يف مقنعته يف  للنوادر الكايف والفقيه، وبّدهلا التهذيب

عمل به ذي ال يُ وهو ال "باب نادر"الفرق بني قوهلم:  لكّن التحقيق التعبري بالزيادات.
 ل يفقا ،فالكايف ملّا مل يعمل بأخبار عدم نقص شهر رمضان ،يف املطاوي أيضاً  ويذكرونه

، "باب النوادر"ونقل أخباره، وبني قوهلم:  "باب نادر"السابع من أبواب صومه: 
أخبار  ويذكرونه يف آخر الكتاب، ولذا ذكر الصدوق ،كباقي األبواب ،ويعملون بأخباره

، حّتى بالعمل هبا ألّنه كان مرّصاً  ؛عدم نقص شهر رمضان يف باب النوادر يف آخر صيامه
بمعنى  ،فيه مجع النادرة "النوادر"وخلاّصة أّتقيه كام أّتقي من العاّمة. قال: من أنكرها من ا

وممّا ذكرنا انقدح أّنه كان عىل املفيد أن يقول يف رّد  .بمعنى الشاذّ  "النادر"ال  ،الطريفة
تي ال عمل هبا كام عرفته يذكروّنا يف األبواب النادرة ال النقص الصدوق: إّن أخبار عدم

ويشهد ملا قلنا أيضًا من أّن النوادر أخبارها معتربة .. "بواب النوادرأ" من الكايف، ال
 "باب النوادر"بمعنى الطرائف: أّن الكايف يف آخر دياته قال:  وإّنام هي ،كباقي األخبار
 القميقضايا أمري املؤمنني عليه السالم العجيبة، وجلعفر بن عيّل بن أمحد  وروى كثريًا من

وروى الكايف أيضًا كثريًا من قضاياه  ،"األثر يف عيّل خري البرش نوادر"بـ  مرتجم كتاٌب 
الباب "ثّم الظاهر أّن الباب املجّرد مثل  عليه السالم الغريبة يف نوادر آخر كتاب قضاه.

ذي نقل فيها أخبار عدم نقص ذاك الباب النادر ال يف عدم العمل به، فالكايف بعد "النادر
بارًا أّن يف يوم الشّك يف أّول الشهر يصام اليوم أخ ونقل "باب"شهر رمضان قال: 
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هذا، ولنا كتب نوادر، كنوادر حمّمد بن أمحد بن ُييى، ونوادر  اخلامس من السنة املاضية.
 .«اعمري، وقد جعلهام الفقيه من مراجعه، واملراد هبا: ما يندر وجود مثله حمّمد بن أيب

 وهبذا يستنتج التسرتي عّدة مفاهيم:
 باب النادر أو باٌب نادر، ويراد به الندرة مقابل الشهرة والعمل.ال أ ـ

 .، كسائر الرواياتباب النوادر، وُيراد به الروايات املعمول هبا ب ـ
 النوادر تعبري يراد منه أحيانًا الطرائف واألمور العجيبة. ج ـ
 كتب النوادر أو كتب نوادر، ويراد منه ما يندر وجود مثله. د ـ
 جمّردًا، وهو مثل الباب النادر أو باب نادر، يف عدم الشهرة وعدم العمل.باب،  هـ ـ

، يف التمييز بني هذه املصطلحات واملفردات املتعّددة رحتهذه بعض األفكار التي طُ 
 .كثرياً  نا هنا حتديد املرادوال ُّيمّ وقد قّدمنا جمموعة مداخالت ومالحظات وتعليقات، 

 فصل والكتاب والنوادر واملصنَّـ التوثيق وفق معيار األ 2ـ  12
بأّن توصيف شخص بأّن له كتابًا أو أصاًل أو نوادر أو مصنّفًا هو توثيق له  قد يقال

إىل أّنه  بعٌض وكونه كذلك شاهد وثاقته، أو عىل األقّل يف موضوع األصل، حيث ذهب 
 .أو مدح أو ُحسن توثيٌق ُيستفاد من كون شخٍص ذا أصل 

أو أصل أو نوادر أو تصنيف ال  صاحب كتاٍب  شخصٍ كون د جمرّ  أنّ  إال أّن الصحيح
فه هبذا الوصفعىل الوثاقةيف نفسه  يدّل  صي أقّر وقد ، ، وال عىل التوثيق من جانب من وي

، أو احلسن املصطلح أو الوثاقة عىل الفقاهةوأمثاله الكتاب ّنه ال يدّل بأغري واحد 
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 . وال ربط بني التأليف والصدقمبنّي  غري بحسب تعبري الشيخ آصف حمسني، أمرٌ و
ه يروي عن اإلمام أو جيمع ذا كتاب أو أصل معناه أنّ  كون شخصٍ  نّ والسبب يف ذلك أ

ال عقاًل وال عرفًا ـ ، لكن ال تالزم د فيه مدح يف حّد نفسهوهذا عمل جيّ  ،اتبني املرويّ 
ولو كان التأليف  !ف ثقة؟مؤلّ  فهل كّل  ،بني ذلك وبني عدالته أو وثاقتهـ وال عادًة 

فات نّ والتصنيف دليل توثيق فلامذا ضّعف الطويس والنجايش العديد من أصحاب املص
ه سمعه من اإلمام أو ممّن سمع غاية ما يفيد أنّ  وحتى لو كان الكتاب أصاًل فإنّ  ؟والكتب

أو وهل هذا يعني الوثاقة  ،ه متمّحض يف الرواياته كتاب مبّوب أو أنّ اإلمام أو أنّ 
 ؟العدالة
 أبرزها: ،مجموعة معطيات، بينترص الذاهبون لداللة مسألة )األصل( عىل التوثيققد و

ال نّدعي أّن جمّرد كون شخٍص مصنّفًا أو صاحب أصٍل ننّا أأن يقولوا باملعطى األّول: 
 أو كتاب هو بنفسه دليل وثاقة، حتى ُيشكل علينا بأّنه ال تالزم بني االثنني، فهذا فهمٌ 

كاشٌف العلامء باألصول الطائفة واهتامم  نّ قني هنا، بل ما نقصده هو أئ ملقصود املوثِّ خاط
 عن توثيقهم ألصحاهبا، وإال فام هو املرّبر هلذا االهتامم هبذه األصول؟!

 رجاهلا ال يعني توثيقهم لكّل إّن اهتامم الطائفة والعلامء باألصول  واجلواب:
املبارشة أو شبه  ا املصادر األقدمّّن مرجع ذلك أُيتمل جدًا أن يكون بل  ،بالرضورة

الرتكيز عىل  ومن الطبيعي أن يتمّ املبارشة والتي حتتوي مروّيات غري موجودة يف غريها، 
وهذا نقاش،  حتى لو كان بعضها حمّل  ،األقدم التي هي املصادر األمّ األصلّية املصادر 
ودائاًم  ،يف التاريخ إىل أقدم املصادريف العمل التارخيي عمومًا، حيث يرجع الباحث  واضٌح 
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صحاب مجيع هذه املصادر أه يرى بالرضورة وثاقة نّ أيعني ذلك وال يكون الرتكيز عليها 
، أو أّّنا بمستوى واحد من الوثوق والقّوة، خاّصة لو أخذنا بعني االعتبار أّن التارخيّية

عالية أن ُيصل عىل أقدم  منهج املتقّدمني هو منهج الوثوق، فهذا املنهج هيّمه بدرجة
املصادر كي يعضد بعضها بعضًا، حتى لو كان هذا املصدر أو ذاك لو تفّرد بيشٍء ال يعتّد 

 .به؛ لعدم وثوقه بصاحبه
وعليه، فخصوصّية األصل أّنه ُيتوي الروايات بشكل مستقّل ـ ولو احتامالً ـ وهذا ما 

 ايات من مصادر قبلها.جيعله مقّدمًا عىل الكتب األخرى التي هي مّجاعة رو
ه أصحابنا من أصحاب فالنًا عدّ  ذكر النجايش أو الطويس أحيانًا أنّ  نّ إ املعطى الثاين:

أو أّن من من التعابري مثل له كتاب نوادر يعّد يف األصول وما أشبه ذلك  ،األصول
 وإال، ل بعض املعارصينوقيكام  ،مدح دليُل وغري ذلك، صول ابنا من عّده يف األأصح

فام هي خصوصّية هذه اإلشارة يف كلامهتم لتمييز أصحاب األصول عن غريهم غري أّّنم 
 يريدون بذلك نوع مدٍح هلم ومتييز ومزيد اهتامم؟

الذي صنّفه هذا بل هو لبيان حال الكتاب إّن هذا األمر ال يدّل عىل املدح،  واجلواب:
املصدرين األساسي ني اللذين ورد  خاّصة وأنّ  ،ج يف األصول أو غريهادري ه مُ وأنّ الراوي، 

فيهام موضوع األصول بالتفصيل يف ترمجة الرواة، مها كتابا الفهرست للطويس والنجايش. 
ومن الواضح أّن املؤّلفني يف الفهارس من غرضهم أن يمّيزوا نوعّية املؤّلفات التي تركها 

وأّّنا أصٌل أو كتاب أو  هذا العامل أو الراوي أو غريه، فلهذا يذكرون نوعّية مؤّلفاته،
مصنّف أو يف علم الكالم أو غريه، أو نوادر أو كتاب كبري أو صغري أو نحو ذلك من 

ستفاد منه املدح هبذا املعنى الذي نطلبه يف فكيف يُ ، فضاًل عن أسامئها صفات هذه الكتب
 ؟علم الرجال واحلديث

ذا ال يرجع إىل إرادة وأّما االختالف يف أّن بعضهم عّده يف األصول دون بعض، فه
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تصحيح الكتاب أو توثيق صاحبه عند هذا البعض بالرضورة، بل ربام خيتلف العلامء يف أّن 
هذا الكتاب هل هو أصل أو ال؟ فيشّكون هل رواياته أخذها بالسامع مبارشًة من اإلمام أو 

أّن بعض من راو آخر سامعًا من اإلمام أو أّنه أخذ بعض روايات كتابه من ُكتب أخرى، و
رواياته موجودة قبله يف كتب غريه؟ ومن ثّم فوفقًا للتعريف األّول من تعريفات األصل، 

 سيكون هناك جدل يف اندراج هذا الكتاب يف األصول أو غريها.
، وهو ثقة، له أصٌل »الشيخ الطويس قال يف ترمجة مجيل بن دراج:  د ما نقول أنّ ؤيّ يو

جليل  كبري، وهو ثقةٌ  له أصٌل » بن رئاب الكويف: ، وقال يف ترمجة عيل«أخربنا به..
دي إىل بيان حاله من الوثاقة «القدر مي ، فالحظ كيف أّنه ـ رغم قوله بأّن له أصاًل ـ عي

 واجلاللة، األمر الذي ييش بأّن جمّرد أّن له أصاًل ال يكفي لبيان وثاقته وجاللته.
فني ذكرت كّل واحد من املصنّ فإذا »بل قال الشيخ الطويس يف مقّدمة الفهرست: 

وأصحاب األصول، فالبّد من أن أشري إىل ما قيل فيه من التعديل والتجريح، وهل يعّول 
 .«أو خمالف له؟ عىل روايته أو ال؟ وأبنّي عن اعتقاده، وهل هو موافق للحّق 

وكان هذا أمرًا  ،ثقةً  صاحب أصلٍ  من حيث إنه لو كان كّل  ؛ولعّل فيه وجه تأييد
وأّنه البّد أن يذكر ث عن حاهلم، حبمن يُ  ملا صّح إدراج أصحاب األصول يف ،كوزاً مر

عىل القول بأّن إال فيهم ما قيل فيهم من جرح أو تعديل، وأّنه هل يعّول عىل رواياته أو ال، 
أّن أصحاب األصول يرجع إليهم أو  ،خاّصة فاتأصحاب املصنّ مرجع هذا الكالم إىل 
 ط.احلديث عن مذهبهم فق

معروفًا  هيصرّي  ،كون شخص صاحب أصلما ذكره بعضهم، من أّن  املعطى الثالث:
 .فيكون ذلك أمارة التوثيق ،فوهومل يضعّ  ،مشهوراً 
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 عن هذا الكالم:واجلواب 
مسألة املشاهري معيار توثيقّي آخر، وهو ودخول يف  ،هذا خروج عن املوضوعإّن أّوالً: 

، فهذا الكالم ال جيري يف حّق بحول اهلل تعاىل حثهب وسيأيت ،ن عليهمعي طْ ال مي  نالذي
أصحاب األصول فحسب، بل جيري يف كثري من الرواة املكثرين، وكثري من أصحاب 

 الكتب الذين ذكرهم النجايش والطويس.
أّول الكالم أن يكون كّل أصحاب األصول مشاهري، فلعّل بعضهم كان له أصٌل  ثانيًا:

 الكتب كثريًا، وهذا ليس بالنادر، بل هو موجود، فال تالزم صغري، ومل ُيتداول اسمه يف
، وإال صار كّل من ذكروا قهرّيًا بني كونه صاحب كتاب أو أصل وبني كونه من املشاهري

 .يف كتب الرجال واحلديث من املشاهري تقريباً 
االستناد إىل بعض التعابري والنصوص، مثل عبارة الشيخ الصدوق  املعطى الرابع:

عليهم السالم إال وقد ذكر ذلك يف  ةفليس أحد من أتباع األئمّ »: فيها قّدمة حيث قالاملت
نة مدوّ  ،عرف باألصولالتي تُ  وهي الكتب ،فاتهنه يف مصنّ كثري من كتبه ورواياته ودوّ 

أو  .«من السنني مستحفظة عند شيعة آل حممد عليهم السالم من قبل الغيبة بام ذكرنا
.. »ليم بن قيس اهلاليل: التي جاء فيها وهو يصف كتاب ُس  ين املتقّدمةعبارة الشيخ النعام

من كتب ء يش يف وال جيدونه ..ل عليهامن األصول التي ترجع الشيعة إليها ويعوّ  وهو
 .«وال يف الروايات الصحيحة ،األصول التي ترجع إليها الشيعة

قة رواة األصول مجيعًا، إّن هذه النصوص تدّل عىل أمهّية األصول ال وثا واجلواب:
نّصوا عىل توثيقه ـ هي كتب  بعضهمفكتب األصول ـ برصف النظر عن أحوال رواهتا، و

للحديث الوارد عن أهل البيت،  لكوّنا ـ ولو احتامالً ـ متثل املصادر األمّ  ؛هتتّم هبا الطائفة
ل ترجع وهذا ال يمنع من كون بعض رواهتا مل تثبت وثاقتهم يف أنفسهم، وكتب األصو
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إليها الشيعة لكن ال يعني ذلك أّّنم يوثقون مجيع مؤّلفيها، بل قد يرجعون إليها بوصفها 
 املصادر األّم، فيعملون بام اعتضد فيها وتعاضد نتيجة منهج الوثوق.

هذا كّله فضاًل عن احتامل أن يكون القيد يف تعبري النعامين احرتازّيًا، بمعنى أّن كتاب 
 ن كتب األصول املعتمد عليها، ال كتب األصول غري املعتمد عليها.ُسليم اهلاليل هو م

ّن األصل هو الكتاب املعتمد عند املتقّدمني، وهذا إّننا نّدعي بأاملعطى اخلامس: 
ثني من أصحابنا األصل يف اصطالح املحدّ  نّ إ»د بحر العلوم: اصطالح هلم، يقول السيّ 

قد  هالكتاب، فإنّ  آخر، وليس بمعنى مطلق ن كتاٍب نتزع مد الذي مل يُ مي تي بمعنى الكتاب املعْ 
، وهلذا جتدهم يطعنون عىل حديث بأّنه غري فيقال: له كتاب، وله أصل ،له عل مقابالً جُي 

 .«لمذكور يف كتب األصو
ولعّل الذي دفع بحر العلوم وأمثاله هلذا االستنتاج، هو نّص الشيخ الطويس يف مقّدمة 

فني وأصحاب األصول فالبد من من املصنّ  واحدٍ  كل   ذكرُت إذا ف»الفهرست، حيث قال: 
 عن وأبنّي  ل عىل روايته أو ال،شري إىل ما قيل فيه من التعديل والتجريح، وهل يعوّ اُ  أن

في أصحابنا مصنّ  من كثرياً  نّ أل ؛أو هو خمالف له ه وهل هو موافق للحّق ،اعتقاد
 .«كتبهم معتمدة توأصحاب األصول ينتحلون املذاهب الفاسدة، وإن كان

شهر من  شهر رمضان ا رواة احلديث بأنّ وأمّ »وكذلك نّص الشيخ املفيد، حيث قال: 
واألعالم الرؤساء املأخوذ عنهم احلالل  ..فهم فقهاء أصحاب أيب جعفر ..ةشهور السنّ 

 واحدٍ  عليهم، وال طريق إىل ذمّ )مطعن( واألحكام، الذين ال يطعن  واحلرام، والفتيا
 .«..فات املشهورةنة، واملصنّ أصحاب األصول املدوّ  وهممنهم، 

فإّن هذين النصني قد يوحيان بأّن أصحاب األصول كتبهم معتمدة، وال يطعن عليهم، 
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 فاألصل هو الكتاب املعتمد، وصاحبه هو الثقة.
 هذا الكالم:ناقش ويُ 
من الكتاب، أّما هل إّن هذا ال دليل عليه؛ إذ غاية ما بأيدينا أّن األصل أخّص  الً:أوّ 

د عليه، فهذا ما ال دليل عليه، ومل نعثر عىل عبارة مي تي كون األصل عندهم بمعنى الكتاب املعْ 
 .، غري ما تقّدم من معطيات متّت مناقشتها برّمتهارشد إليههلم تُ 

ّنه يريد أعىل العكس، وذلك  بل هو داّل  ،عي هنافهو ال يفيد ما ادُّ  ،وأّما نّص الطويس
 ،ولكن كانت معتمدة كتبهم ،صول كانوا منحرفنيصحاب األأّن الكثري من أل بن يقوأ

وأصحاب صول صحاب األأن يقول بأّن بعض أوهذا ليس نّصًا يف اجلميع، بل هو يريد 
ّّنم منحرفني عقدّيًا، بل كالمه قبل ذلك عاّم قيل يف أكانت كتبهم معتمدة رغم املصنّفات 

ن أف يمكن صل وصاحب املصنّ صاحب األ عن أنّ الرجل من اجلرح والتعديل كاشف 
 بال دليل.حتّكم ة ف خاّص نّ الكالم لصاحب املص وعودُ  روحًا،يكون جم

وهم  ،ّن هؤالء الذين ذكرهم هم ثقات علامءأغايته ، حيث وكذلك نّص املفيد
ال أّن كّل صاحب أصل هو ثقة، وأصله مشهور، علاًم أّننا  صول املشهورة،أصحاب األ

 املعطيات التي يقّدمها املفيد، خاّصة يف مثل نّصه هذا، فال نعيد. سابقًا عىلحتّفظنا 
لو كان هذا هو املراد للزم يف كّل من وثقوه من معارصي األئّمة الراوين عنهم  ثانيًا:

باملبارشة أن يذكروا أّن كتابه أصل، مع أّنك جتدهم يكثرون من نسبة عنوان الكتاب إىل 
ين املعروفني بالرواية عن أهل البيت مبارشًة، وكان من األنسب كبار األصحاب املعارص

هنا أن يذكروا هلم تعبري األصل ما داموا ثقاتًا، كام لعّله مراد السيد اخلميني هنا من إشكاله 
 .يف هذه القضّية

إال أّن هذا اإلشكال ربام يمكن الرّد عليه بأّن بعض الرواة ولو الثقات صنّفوا كتبًا 
 فيها روايات هلم، لكنّها مل تكن عىل طريقة األصول.أوردوا 
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، يفهمضعقد تّم تالً وأص مّن هلأمن أّن بعض من ذكروا  ،ما ذكره غري واحد ثالثًا:
، ففيام نّص الطويس يف التهذيب برز مثال عىل ذلك احلسن بن صالح بن حّي أو

يف  ته، نّص هو عينهتّص بروايمرتوك احلديث فيام خيرتي ّنه زيدّي بُ أعىل واالستبصار 
 .عىل أّن له أصالً  الفهرست

ومن هذا النوع إثباهتم األصل ملثل عيل بن أيب محزة البطائني، وسفيان بن صالح، وعيل 
سعدان بن مسلم، وزيد الزّراد، ، وعبد اهلل بن سليامن، ووشهاب بن عبد رّبهبن ُبُزْرج، 

 .وغريهم هيم بن ُييىوزيد الن ْريس، وإبراهيم بن عمر اليامين، وإبرا
، ما ذكره غري واحد، من أّن كلامت املتقّدمني تشعر بخالف هذه الدعوى رابعًا:

ه نّ أال إ اً له أصل، وكان فطحيّ » :إسحاق بن عامر الساباطي ترمجةيف الطويس كقول الشيخ 
عليه شعر بأّن األصل يف نفسه غري معتمد فإّن عبارته تُ . «عتمد عليهصله مُ أو ثقة،

ّن أحيانًا معتمدًا عليه عندما يكون الراوي ثقة، ال ألكن يمكن أن يكون  ،بالرضورة
 صل يكشف عن وثاقة الراوي.األ

بل قد جتد بعض التعابري عندهم توحي بأّن قضّية األصول ليست مسألة اعتامد، بل هي 
حمّمد نسق خاّص، كام ورد يف ترمجة ابن نوح السريايف ومحيد بن زياد وبندار بن 

 .وغريهم
ما لعدم وجداّنا يف األصول، فهذا ليس  إّن القول بأّّنم كانوا يضّعفون روايةً  خامسًا:
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ألّن كّل أصل فهو معتمد، وصاحبه ثقة، بل ألّن إطباق األصول عىل عدم ذكر هذه 
الرواية يفيد وهنها؛ إذ كيف خفيت عن مجيع الذين كتبوا يف الروايات؟! األمر الذي 

 يف الشاّذ النادر.يدرجها 
فًا وكتابًا أزيد وأكثر له مصنّ  مدح الرجل بأنّ  أنّ والغريب أّن اخلواجوئي ذهب إىل 

ه ل يدفع تعيري املخالفني علينا ال بالثاين، فإنّ ، إذ باألوّ له أصالً  اعتبارًا من مدحه بأنّ 
صيل ما  عمره يف حتيف العلم مع تعب صاحبه واجتهاده يف الدين، وتقيّض  ن العلوّ يتضمّ 

 .يعنيه وجيب عليه ويعترب يف الدنيا واآلخرة
صاًل أو كتاب نوادر أو أ له كتاباً  نّ ما قالوا عن شخص بأ ّنه ليس كّل أومما تقّدم يظهر 

 .ولو بمستوى قليل كام قيل ،ف فهو ممدوحمصنّ أو 
 سخة أو مصنَّف ال يفيدكون شخص ذا أصل أو كتاب أو نوادر أو نُ  والنتيجة: إنّ 
 واَّلل العامل.، ، وال هو بالدليل وال باألمارة أو القرينةتوثيقًا يف حّد نفسه

 الصّحةالوقوع يف سند حمكوم عليه بـ  13
مني أو العلامء املتقدّ  وُيكم أحدُ  ،له سندٌ  املقصود هبذا العنوان أن يكون هناك خربٌ 

رتجم لنا دون أن يُ  ،ا رواية صحيحةرين بصّحة هذا السند أو يصف الرواية بأّّن املتأّخ 
وقوع أحد الرواة يف  ، فقد ذكروا أنّ توثيق عامبأو  قهم فردًا فردًا وبعناوينهمرواهتا أو يوثّ 

ويظهر من بعض العلامء  .العلامء بصّحته معناه ثبوت وثاقة هذا الراوي م أحدُ كي حي  سندٍ 
 .وقرائنه واعتباره من أمارات التوثيقولو يف اجلملة، اختيار هذا السبيل 
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ة عندهم هو الورود يف أسانيد كتاب نوادر احلكمة واملثال األشهر هلذه القاعدة التوثيقيّ 
يف قسم املستثنى منه، حيث صّحح ابن الوليد وأبو العباس ابن نوح والصدوق هذه 

العالمة  تصحيحاُت  ةومن األمثلة املشهور .، ووثاقة رواهتاتهاحكم بصحّ فيُ  ،الروايات
ر يف ذلك ليستفاد توثيق الرواة الواقعني يف ظي نْ لألسانيد، حيث كان يُ ألّول والشهيد ااحليّل 
 .السند

 الذي بحثناه سابقاً  د بن أمحد بن ُييىـ برصف النظر عن مثال نوادر حممّ  الصحيح لكنّ 
 :حّن املصحِّ ن يقال: إـ أ

حه ال يزيد تصحي ن بعده، فإنّ ومي  العالمة احليّل ابن طاوس ورين كإذا كان من املتأّخ  أ ـ
إال عىل رين ال اعتبار هبا، يامت املتأّخ وتق عىل الترصيح بالتوثيق والتعديل، وقد تقّدم أنّ 

 مثل مسلك حجّية الوثوق واالطمئنان فتكون أمارة ناقصة وضعيفة كام قلنا.
مواضع ملا بحثناه مفّصاًل يف  ؛فال يؤخذ بتصحيحهم ،منيوأما إذا كان من املتقدّ  ب ـ

مني كان منهج املتقدّ  من أنّ « نظرية السنّة يف الفكر اإلمامي الشيعي»كتابنا  عّدة أبرزها
ال يعتمد فقط عىل مالحقة حال الرواة وإثبات وثاقتهم أو عدالتهم بالرضورة، بل  ،متنّوعاً 

كبري يف  ة ومصادرها وحتليل مضموّنا وما شابه ذلك دورٌ يقد يكون لتعّدد طرق الروا
برصف النظر وهذا كّله  ،ة الوثوقأكرب وفقًا لنظريّ  يسريون بشكلٍ  م كانواالتصحيح؛ ألّّن 
، وسبق أن حتّدثنا عنها ة أصالة العدالة التي أثارها السيد اخلوئي هناعن إشكاليّ 

 بالتفصيل فال نعيد.
فإذا أثبتنا أّنه كان يرى ـ ولو  نعم، املسألة تتبع منهج العامل الذي قام بتصحيح اِلديث،

هج املتقّدمني ـ أّن العربة يف صّحة الرواية بوثاقة رواهتا فقط، وأّنه ال يمكن خالفًا ملن
تصحيحها أو االعتامد عليها يف الفتوى أو القول عنها بأّّنا معتربة أو حّجة أو غري ذلك إال 
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، ففي هذه احلال يمكن القول بأّن تصحيحه بمثابة توثيق منه فقط وفقط عرب هذا السبيل
ند، إال أّن الكالم يف وجود من ثبت أّن هذا هو رأيه من املتقّدمني بشكل لتامم رواة الس

قاطع وحرصي، فإّن إثباته صعٌب للغاية، لكن لو ثبت تّم هذا السبيل التوثيقي وكان 
أمارة كاملة يف هذه احلال، وهكذا لو كانت عبارة أحد املتقّدمني مثاًل يف حّق هذه الرواية 

ح سندها، بحيث حتى لو كان مبناه الوثوق، لكّن عبارته جلّية واضحًة يف النظر إىل تصحي
وأّن السند هو ما منحه الوثوق بالصدور، يف النظر إىل حال السند من حيث حال رواته، 

، ودعوى فهنا يمكن األخذ هبذا التعبري للحكم بوثاقة مجيع الرواة الواقعني يف السند عنده
 .ال من خالل الوثاقة عهدهتا عىل مّدعيها، كام تقّدمأّنه ال سبيل للقدماء لتحصيل الوثوق إ

 .واألمر صار واضحًا بعد جممل ما تقّدم، فال نطيل
ذلك أعّم من تضعيف أحد الرواة أو  فإنّ  ،هم بضعف رواية  وعىل املنوال عينه حكمُ 

إرسال أو خمالفة مضموّنا للقرآن أو قواعد  الحتامل اعتقادهم بوجودم  ؛عدم تضعيفه
، ما مل تقم باملطلق ال يعني طعنًا يف الرواة بالرضورة غري ذلك، فتضعيف روايةٍ  الدين أو

قرينة يف الكالم عىل كون جهة التضعيف هي الراوي نفسه، بل األمر يف التضعيف 
أصعب؛ ألّن غايته أّن العامل املتقّدم يرى ضعف أحد الرواة ال بعينه، وهذا يشّكل أمارة 

من هؤالء، لكنّه ال يقدر عىل إثبات ضعفهم مجيعًا أو أحدهم  عكسّية عىل توثيق كّل واحد
 .بعينه، كام هو واضح

ومن هذا القبيل أيضًا استناد الفقيه أو مطلق العامل إىل رواية إلثبات أمر ما دون أن 
فهذا لوحده غري كاٍف يف توثيق رواهتا؛ إذ لعّله اعتمد عليها  يصفها بالصحيحة أو املعتربة،

لضعيف عنده بعمل األصحاب أو العتضادها بعاضد آخر، وكذا لو رّد جلرب سندها ا
الفقيه العمل برواية دون أن يضّعف سندها، فإّنه من املمكن أن تكون صحيحة السند 
ضة بام هو أقوى منها أو تعاين من الوهن بإعراض املشهور  عنده وموثقة الرواة لكنّها معاري

 .الشهيد الثاين أيضاً النقطة األخرية ذه عنها عنده أو غري ذلك، كام رّصح هب
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 ـ خروج التوقيع إىل الراوي 14
خرج له توقيع يف زمان العلامء والباحثني أّن كّل من قليل جدًا من  بعٌض  ذكر

، وقد اختار السيد حمّمد باقر الصدر هذه ربعة من اإلمام املهدي فهو ثقةالسفراء األ
يف املشهورة حال بعض رجال سند صحيحة احلمريي األمارة، واعتمد عليها يف تقوية 

من األخبار الصدر والتي اعتربها وهو حممد بن عبد اهلل احلمريي، باب خرب الواحد، 
هـ( أّن جمّرد صدور التوقيع 1388فيام اعترب املحّقق الداماد اليزدي ) .املطمأّن بصدورها

 .من الناحية املقّدسة ال يوجب توثيقًا يف حّد نفسه
وقد كان يف »حيث قال:  ،يبةواملستند يف هذا التوثيق نّص الشيخ الطويس يف كتاب الغَ 

قبل املنصوبني للسفارة من  ترد عليهم التوقيعات من ثقاٌت  زمان السفراء املحمودين أقوامٌ 
 .«األصل
ّن أو ،من خرج له توقيع ّن الشيخ الطويس يرّصح بوثاقة كّل ا النّص أهم من هذوقد فُ 

 بالالم يف وأّن هذا هو مقتىض اجلمع املحىّل  ،ذه التوقيعات مل تكن لتخرج إال للثقاته
 )التوقيعات( املفيد للعموم، فكّل التوقيعات كانت ترد يف تلك الفرتة عىل الثقات خاّصة.

اس القول بأّن عرص الغيبة الصغرى هو عرص خطر وحّس ـ ىل ذلك إضافًة إـ بل يمكن 
                                                             

بّد لنا من اإلشارة إىل أّن هذا املعيار التوثيقي الذي قّلام تعّرضوا له، يمكن إدراجه يف ال( ) 
التوثيقات العاّمة باعتبار أن يكون مستنده نّص الطويس اآليت يف كتاب الغيبة؛ ألّنه سيكون 

تسمح بمثابة توثيق عام من خالل ذلك، لكنّنا أحببنا وضعه هنا؛ نظرًا لوجود أدّلة إضافّية ال 
بوضعه يف التوثيقات العاّمة، وعليه، فيمكن جعل هذا املعيار التوثيقي يف التوثيقات العاّمة، 
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وهذا ما  ،صحابص واألال للخلّ ثاهلم إالتواصل مع السفراء وأم ىنّ فلم يكن يتس ،للغاية
ّن من خرج له التوقيع هو من الكبار يف الوثاقة واألمانة، حيث ترّشف بخروج أيدّل عىل 
سمح لغري املوثوق به التواصل مع الناحية ن يُ أعقل له منه عليه السالم، فهل يُ  توقيعٍ 

 .املقّدسة يف تلك الظروف العصيبة؟!
بالقول:  وقد أورد السيد كاُم اِلائري هنا عىل هذه األمارة املستفادة من نّص الطويس

 وقد يتبادر إىل الذهن من هذه العبارة أّن املقصود ورود التوقيعات إىل الثقات، ولكنّ »
مراجعة باقي عبارة الشيخ توّضح أّن املقصود هو ورود التوقيعات احلاكية عن شأّنم 

 يذكر بعد هذه العبارة مبارشةً  ـرمحه اهلل  ـألّنه  ؛وثاقتهم ال ورودها إليهم والدال ة عىل
 ،بعض املصاديق هلذه العبارة بعنوان )منهم ومنهم(، وكّل ما ذكره إّنام هو من هذا القبيل

فاحلائري فهم من العبارة ورود توقيعات بشأّنم متتدحهم  .«فراجع ،ال من ذاك القبيل
رغم أّن احلائري يف موضع آخر كأّنه رّجح استفادة مكانة  قيعات هلم.ال أصل خروج التو

 .ورفعة من خرج له التوقيع، واعتربه من اخلواّص؛ نظرًا لظروف التقّية
 أن يقال: والتحقيق

إّن محل مجلة الطويس عىل خروج توقيعات مادحة هلم، وإن كان ينسجم نسبّيًا مع  أّوالً:
ص موضع الشاهد، إال أّنه ال ينسجم مع تركيبة النّص الذي قاله املقاطع الالحقة هلذا الن

ترد فيهم التوقيعات، والفرق  :الطويس؛ فإّن الطويس قال: ترد عليهم التوقيعات، ومل يقل
د التطبيقات التي ذكرها بعد وجمرّ  ،، فاخلروج من األّول إىل الثاين ُيتاج لقرينةبينهام واضح
، إال برزهاأ ارليهم توقيعات فاختإراد ذكر نامذج ملن خرجت ه أ؛ ألنّ ثبت القرينّيةذلك ال يُ 
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 .يف العبارة إذا قيل بكفاية احتامل القرينيّة إلثبات اإلمجال
إّن نّص الطويس غري ظاهر يف توثيق كّل من ورد إليه توقيع، ولو كان هناك  ثانيًا:

سبق ال بالتقعيدات صيغت مجع يف كلمة )التوقيعات(؛ ألّن العربة بالفهم العريف املن
األصولّية املحضة، فإّن غاية ما يفهم منه أّنه كان هناك أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات، 
فهذا مثل قولنا: يوجد يف هذا العرص علامء من مدينة بغداد جاءت فيهم املدائح، فهل يعني 

قلنا:  ذلك أّن كّل املدائح انحرصت فيهم؟! وهل حّقًا يفهم العرف ذلك؟! وهكذا لو
خّرجيو حوزة النجف يف زماننا حازوا عىل الشهادات املثبتة لالجتهاد يف الفقه، فهل هذا 
يعني أّن الشهادات املثبتة لالجتهاد يف الفقه منحرصة فيهم وأّن العرف يفهم ذلك؟! ولو 

 طالب حوزة قم درسوا عند العلامء الكبار، فهل يفهم العرف حقًا أّن مجيع العلامء قلنا: إنّ 
الكبار قد درس عندهم طالب حوزة قم بحيث ال يوجد علامء كبار آخرون مل يدرسوا 

 عندهم؟!
من الواضح أّن هذه الرتاكيب البيانية ال تعطي هذه املعاين الشمولّية، كّل ما تعطيه 
اجلملة أّن هناك بعض الثقات خرجت إليهم توقيعات إّما مادحة هلم أو جميبة هلم، أّما أّن 

عات انحرص خروجها بالثقات، فهذا غري واضح من نّص الطويس، فاالستناد كّل التوقي
 العريف.الذهن للجمع املحىّل بالالم هنا غري منسجم مع املنسبق إىل 

نعم، لو قال الطويس: أقواٌم ثقات عليهم ترد التوقيعات، ألفاد احلرص، وكذلك لو 
 إىل كّل التوقيعات، وكّلها احتامالت احتملنا أّن املراد هو األلف والالم العهدّية، مما يشري
بل قد يقال ـ احتامالً ـ بأّن جميء الورود  ال ُيصل مع ضّمها استظهار ما ينفع املستدّل هنا.

بصيغة املضارع )ترد عليهم التوقيعات(، ال بصيغة املايض: )وردت عليهم التوقيعات(، 
 ار أو بكثرة.يفيد الكالم عن خصوص الذين كانت تردهم التوقيعات باستمر

وإال لزم توثيق كّل من كانت له  ،إّن جمّرد خروج توقيع لشخص ال يعني توثيقه ثالثًا:
مكاتبة مع أّي من األئّمة من أهل البيت، كيف واملكاتبات يف نفسها حمّل نظر عند بعض 
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 .العلامء من حيث احتامل صدورها عن تقّية بشكل أكرب
فسها، لكنّه ال يأخذ بعني االعتبار نّص الطويس وال وهذا اإلشكال يفّكك القضّية يف ن

طريقة املقاربة االستداللّية التارخيية التي جتعل لعرص الغيبة الصغرى خصوصّية إضافّية، 
فهو غري نافع هنا متامًا، وإن كان مفيدًا وصحيحًا يف حّد نفسه، علاًم أّن فرضّية التقية هنا 

يبة اإلمام بالأقّل احتامالً   فعل.بعد غي
إّن خصوصيات تلك املرحلة الزمنّية ال تفيد وثاقة كّل من هو مّطلع عىل وجود  رابعًا:

اإلمام أو كان عىل صلة بالسفراء أو غري ذلك، بل تفيد تشّيعه ومتّحضه يف التمّسك بمذهبه 
ما  وكونه أمينًا عىل اإلمام والسفراء، وُيفظ الّّس ويكتم ما ُيطلب منه، أّما كونه ثقًة يف كّل 

ينقل فهذا ال عالقة له باملوضوع، فكثرٌي من األشخاص اليوم متعّصبون أشّد التعّصب 
ملذاهبهم، ومستعّدون للتضحية يف سبيل انتامئهم املذهبي، لكنّهم ليسوا صادقني يف 
كالمهم بالرضورة فيام ينقلون، فضاًل عن أن يكونوا ضابطني، فكيف تّم االنتقال من جمّرد 

؟! كان يفرتض عىل هذه احلال توثيق ضابطني إىل اعتبارهم ثقاتًا أجالءحساسية املوقف 
 كّل من كان يؤمن بالسفراء ويعرف أسامءهم!

هذا، ومن الرضوري هنا أن ال ُنثبت خروج توقيع هلذا الشخص أو ذاك من خالله هو 
فيد بشكٍل من نفسه، وإال فهذا ال يفيد كام تقّدم سابقًا ما يشبهه، بل البّد ـ لو أردنا أن نست

ـ أن يثبت خروج توقيع له بدليل ، كأّن نثبت تشّيع الرجل األشكال من مسألة التوقيعات
، وإال فسوف يكون دليل وثاقة الراوي معترب، ال بمطلق نسبة ال ترقى إىل مستوى احلجّية

 هو دعواه خروج التوقيع له!
التوقيع، نعم لو تضّمن إّن خروج التوقيعات ال يفيد توثيقًا ملن خرج له  والنتيجة:

التوقيع توثيقًا له أو مدحًا اندرج يف شهادة اإلمام بالوثاقة ويطّبق عليها ما تقّدم سابقًا يف 
، كام ال يمنع يف بعض املوارد اخلاّصة من استنطاق التوثيق من خروج التوقيع نتيجة حمّله

                                                             
 هذا اإلشكال ذكره لنا األخ الفاضل الباحث الشيخ حمّمد باقر ملكيان رعاه اهلل.( ) 



 

ة عاّمة، كام هو حمّط احتفافه بقرائن ومالبسات، وهذا غري اخلروج بقاعدة أمارّية نوعيّ 
 .النظر هنا

 يف املشيخة أو غريهاذكر الطريق إىل شخص ـ  15
يف مشيخة  طريقًا إىل شخصٍ ، الطويس أو الصدوق قصد هبذا العنوان أن يذكر الشيُخ يُ 

 .هذا الشخص ثقة الفقيه أو االستبصار والتهذيب أو يف الفهرست، فهذا معناه أنّ 
كر له طريق يف ن ذُ أي كون الشخص ممّ  ،الفهرست الوقوع يف طرق ومن الواضح أنّ 

الطويس  ألنّ  ؛، ال يفيد توثيقًا وال تعديالً أو يف رجال النجايش لطويسافهرست 
ام داللة ف ،إىل الكتب امذكر املصنّفني واملصن فات وبيان طرقه اممّهههناك كان والنجايش 
 اأو غمز اهمالرواة الذين ضّعفإىل عرشات  امطرقه اذكر اموثيق؟! علاًم أّّن تذلك عىل ال
 .تضعيفهم فيهم أو نقال

فهو أيضًا ال ينفع  ،يف مشيخة التهذيب واالستبصار إىل شخصٍ  وأما ثبوت طريٍق 
ذلك  أنّ ـ ال عقاًل وال عرفًا وال رشعًا ـ د ذكر طريق إىل راٍو ال يعني جمرّ  شيئًا؛ ألنّ 
العديد من الرواة الذين ضّعفهم ، كيف وقد ذكر الشيخ الطويس طرقًا إىل ثقةٌ  الشخصي 

 .: الفهرست والرجالني أو يف كتايبي يّ بنفسه يف كتابيه احلديث
أو  من يذكر هلم الطرق ثقاٌت  أنّ  ،ال يف الفهرست وال يف التهذيبني ،ومل يّدع الطويس

ك حتى نتمّس  ،ه مل يأخذ من غري الثقات أو غري الكتب املعتربةوأنّ  ،كتبهم كّلها معتربةأّن 
 .وهذا كّله واضح، هادتهبش

كر له الصدوق يف مشيخة الفقيه طريقًا أو أكثر من ام الكالم يف الشخص الذي ذَ إنّ 
من  تهحيث جعل العالمة املجليس ذلك من موجبات املدح، وعّده يف وجيز طريق،

 .البهبهاين والشيخ النامزي وغريمها بع هذه الطريقة فيام بعد الوحيدُ املمدوحني، وقد اتّ 
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وهذا ما سيؤّدي إىل تعديل أو توثيق أو حتسني ما يقرب من أربعامئة شخص ذكر الصدوق 
 هلم طرقًا يف مشيخة الفقيه.

ومجيع ما »الشيخ الصدوق قال يف مقّدمة الفقيه ما ييل:  أنّ  املستند يف ذلك والظاهر أنّ 
يز بن عبد اهلل مشهورة عليها املعّول، وإليها املرجع، مثل كتاب حر من كتٍب  فيه مستخرٌج 

فات التي طرقي السجستاين.. ورسالة أيب ريض اهلل عنه إيّل، وغريها من األصول واملصنّ 
 .«ها عن مشاخيي وأساليف ريض اهلل عنهمتُ يْ وِّ يف فهرس الكتب التي رُ  إليها معروفةٌ 

 الذين أخذ الصدوق رواياته منهم وأوردها يف كتاب من ال ُيرضه الفقيه فهذا معناه أنّ 
دليل عىل وثاقة  معتمد، وهذا خريُ  معتربة معّول عليها وهي مرجعٌ  م ثقات وأخبارهمكّله

 .هؤالء الرواة أصحاب الكتب الذين ذكرت هلم طرق يف املشيخة

 إشكالّية التهافت بني مشيخة الفقيه ومقّدمته ـ رصد 1ـ  15
ملقّدمة واملشيخة، بالفصل بني ا ةناقش يف هذه النظريّ ـ وآخرون ـ السيد اخلوئي  لكنّ 

ه استخرج أحاديث كتابه من مصادر معتمدة، أما مة ُيكي فيها الصدوق عن أنّ فهذه املقدّ 
 من ذلك؛ فإنّ  موضوعها أعمّ  بل إنّ  ،ص لذكر طرقه إىل هذه الكتباملشيخة فلم ُتص  

مل يذكرهم الطويس والنجايش يف أصحاب الكتب  الصدوق ذكر فيها طرقًا ألشخاصٍ 
من  حتى الشيخ الطويس مل يذكر بعض هؤالء يف كتاب الرجال الذي هو أعمّ أصاًل، بل 

 ،فني وأصحاب األصول، فالصدوق مثاًل ذكر يف املشيخة طريقًا إلبراهيم بن سفياناملصنّ 
 ،وغريهم ،نوإسامعيل بن عيسى، وأنس بن حممد، وجعفر بن القاسم، واحلسن بن قارم 

، فضاًل عن أن يكون هلم كتابًا أو أصالً  ف أنّ التصانيالفهارس وكتب  ومل يذكر أصحاُب 
 .مشهوراً 
أفهل ُيتمل أن يكون هلا  ،سيْ مي الصدوق ذكر طريقًا يف املشيخة إىل أسامء بنت عُ  بل إنّ 
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مشهور معروف؟! بل نحن نجد الصدوق يذكر أحيانًا طريقًا إىل رواية وليس إىل  كتاٌب 
 .كتاب، مثل طريقه إىل رواية: جاء نفر من اليهود

 كر له طريقًا يف املشيخة إال روايةً عن بعض من ذي  الصدوق مل يروم  د ذلك أنّ ويؤكّ 
م وغريهم، دي رْ ار بن كي ك  ن، وبي ، وبزيع املؤذّ ءاقّ وب بن نوح، وبحر الّس واحدة مثل أيّ 

 .واحدة ويستبعد أن يكون هلؤالء كتب معروفة وال يرو عنها الصدوق شيئًا إال روايةً 
مصادر  وهبذا نسف فكرة أنّ  ك اخلوئي بني مقّدمة الفقيه واملشيخة،وهبذه الطريقة فكّ 

ام بمعنى صّحة سندها إىل املعصوم، وإنّ  ،مشهورة معّول عليها كتٌب  يكتاب الفقيه ه
وأمثاهلم من  الكتب التي اعتمد عليها هي كتب والده وشيخه ابن الوليد املقصود أنّ 

، لكّن سائر الروايات أخذها من اياته هباوكثريًا ما صّدر رو ،أصحاب الكتب املشهورة
هذه املصادر املشهورة بتلك الطرق التي يف املشيخة ال أّن من ابتدأ هبم السند أخذ رواياهتم 

 .هم بنفسها من املصادر املشهورة، فالحظ جيداً بمن كتبهم بأنفسهم، حتى تكون كت
بن الوليد نفسه، عىل ما نقل ولعّل هذا كّله هو ما يفّّس ندرة تصدير الصدوق السند با

 عن بعض املعارصين شفاهًا!
جعل مصادر حديث الصدوق هي  ه ال يصّح بأنّ  اخلوئيالحظ عىل السيد وقد يُ 

لكتب  مة بذكر أسامءٍ بعد أن رّصح هو يف املقدّ وأمثاهلام خصوص كتب والده وشيخه 
مثل كتاب حريز  ،ليدكتاب والده، وجامع شيخه ابن الوإىل جانبها عّد أقدم منهام، أخرى 

األهوازي،  وكتب عيل بن مهزيار، وكتاب عبيد اهلل بن عيل احللبي، د اهلل السجستاينعب بن
، فضاًل عن أّنه يذكر يف ّناية كالمه حممد بن أيب عمري وكتب احلسني بن سعيد، ونوادر

حلدود تعبري )وغريها من األصول واملصنّفات(، فإذا علمنا أّن األصول ترجع عىل أبعد ا
إىل عرص اإلمام الكاظم، ورّجحنا هذه اخلصوصّية يف تعريف األصل، لزم أن نقول هنا 
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بأّن الصدوق يدرج يف الكتب املعتمدة ما يرجع إىل تلك األزمنة، وليس فقط كتب 
فأّي مرّبر املتأّخرين اجلامعة ملا قبلها كجامع شيخه ابن الوليد بحيث أخذ يف الواقع منها، 

 ؟!.و. بأّن مصادره هي كتاب والده وشيخه داً للقول جمدّ 
 :من حيثويمكن تقويته،  ة،ما قاله السيد اخلوئي فيه بعض عنارص القوّ  لكنّ 
كرت الطرق هلم يف املشيخة من ذُ  إّن كالم الصدوق هنا ال يكشف لنا بالضبط أنّ  ـ 1

يق إىل أسامء بنت وإال فام تفسري الطر ،مةكّلهم كانوا املصادر التي يصفها الصدوق يف املقدّ 
 ؟!وأمثاهلا عميس
استبعاد السيد اخلوئي أن يكون لبعض الرواة كتبًا ومل ينقل عنها الصدوق سوى  ،نعم

، فقد تكون بعض الكتب صغريًة ومل رواية واحدة حمض استبعاد ال يقوم عىل دليل
تفق لكّن هذا الكالم جيري فيام لو ا .يصادف أن اختار منها الصدوق إال رواية واحدة

للصدوق ذلك يف مورد أو اثنني أو مخسة أو عرشة أّما عىل إحصاء املجليس األّول فيبلغ 
، وهذا سني شخصاً الذين صّدرت هبم األسانيد أكثر من مائة ومخمن عدد هؤالء 

 سيجعل األمر غريبًا للغاية.
ن وهلذا خلص املجليس األّول ـ بعد سلسلة مالحظات ـ إىل أّن الصدوق كان بصدد أ

يؤّلف كتابه من املصادر املشهورة، لكنّه بعد ذلك عدل عن هذا األمر لكثرة غري املشاهري 
 الذين ذكرهم.

أّنه يف مقّدمة الفقيه ذكر أّنه التي قاهلا التقي املجليس ولعّل ما يؤّيد هذه الفرضّية 
عدل  سيحذف األسانيد اختصارًا، لكنّنا وجدناه أضاف املشيخة بعد ذلك، مما يعني أّنه

 عن مسلكه الذي كان قد قّرره يف املقّدمة يف اجلملة.
إال أّن اِلّق أّن عبارة الصدوق يف املقّدمة مشعرة إشعارًا قوّيًا جدًا، بل لعّلها ُاهرة يف 

فالحظ فقراهتا لتجد كيف أّّنا ُتتلف عن مقّدمة فهرست  أهّنا كتبت بعد تأليف الفقيه،
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سمح بافرتاض أّن الصدوق عدل عن منهجه، وأّن مثل الطويس مثاًل، األمر الذي قد ال ي
هذا االفرتاض جاء من باب ُحسن الظّن به، نعم، من املحتمل جدًا أّنه أّلف الكتاب، ثم 
كتب املقّدمة، ثم بدا له أن يكتب املشيخة، وهذا ما يفّّس أّنه ذكر مسألة أّنه يريد حذف 

دي من ذلك حذفه ا من التكرار داخل الكتاب، وهو حمتمل، األسانيد اختصارًا، إال إذا قيصي
 لكن كان من املناسب يف املقّدمة أن يشري إىل مسألة منهجه يف اّتباع طريقة املشيخة.

ـ يف حماولة ملفتة ـ حركة روايات ويف هذا السياق رصد السيد حسن الصدر هذا، 
، فيام روى معّدل ، فالحظ أنه أْكثيري الرواية عن ثالثة وعرشين شخصاً «الفقيه»الصدوق يف 

ثالثني حديثًا عن ثالثة أشخاص، ومن واحد وعرشين حديثًا إىل مخسة وعرشين روى 
الصدوق عن عرشة أشخاص، ومن سبعة عرشة إىل عرشين حديثًا روى عن عرشة 
أشخاص، وكان عدد الذين روى عنهم مخسة عرش حديثًا أو ستة عرش حديثًا ستة 

أو أربعة عرش حديثًا فكانوا تسعة أشخاص،  أشخاص، أما من روى عنهم ثالثة عرش
وهكذا يبلغ السيد الصدر ثالثة روايات أو أربع فيذكر أسامء ستني شخصًا، وأما من روى 
عنه الصدوق خربًا أو خربين فيبلغ عددهم ثالثة وثالثني شخصًا، وأما أصحاب اخلرب 

 راويًا. 144الواحد فعددهم حوايل 
 هذا االستقصاء الذي يّّسه اهلل جّل جالله بفضله وإذا وقفت عىل»ثم يقول الصدر: 

وكرمه، يظهر لك أّن الصدوق رمحه اهلل مل يفم بام وعده يف أّول كتابه، من أّنه مستخرج من 
ألنه روى عن مجاعات غري مشهورين، وال  ؛كتب مشهورة، عليها املعّول وإليها املرجع

 .«لذلك..كتبهم مشهورة، وقد رأيت التقي املجليس قد تفّطن 
هذا، وقد يناقش كالم السيد حسن الصدر بأّن يف الفقيه الكثري من املراسيل املطلقة 
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املحضة، فلعّل جزءًا كبريًا منها قد ُاخذ من املصادر التي أقل  الصدوق النقل عنها، فتتغرّي 
 الصورة املرسومة بشكٍل واضح.

ال يرّض؛ إذ  ،أسامء بنت عميسذكر الصدوق طريقًا إىل غري من له كتاب مثل  نّ إ ـ 2
هذا الراوي أو ذلك كان له كتاب معروف عرب مراجعة  يمكن أن نثبت من اخلارج أنّ 

حرز وأما ما ال نُ  ،كتب الطويس والنجايش مثالً، فيكون طريق الصدوق طريقًا إىل الكتاب
 .كتاباً ، وإّنام نقول بأّنه أخذ منه رواية وليس هنا ق عليه القاعدةفيه ذلك فال نطبّ 

فربام وصلته  ،كتاب هذا الشخص وصل إىل الصدوق رز أنّ ه ال ُُي إال أن يقال بأنّ 
اته، ثم وصل الكتاب إىل الطويس والنجايش، إال إذا كان طريق رواياته أو بعض مرويّ 

 .بالصدوق الطويس والنجايش إىل الكتاب يمرّ 
مع ، ىل وهب بن وهبالصدوق ذكر يف املشيخة طريقه إ أنّ والذي نراه إشكاالً ـ  3

 ،د بن عيسى بن عبيده ذكر طريقه إىل حممّ ، كام أنّ ه ضعيف يف الكتاب نفسهأنه رّصح بأنّ 
، فكيف يمكن حتقيق االنسجام ه استثناه ـ بنّص الطويس ـ من رجال نوادر احلكمةمع أنّ 

 وواقع الكتاب؟! التي ُيفرتض أّّنا حتمل توثيقًا عامًا من الصدوقوالتطابق بني املقّدمة 
 ومن ثّم فيمكن ذكر طريق إىل شخص يف املشيخة، ولكنّه ال يكون ثقًة عند الصدوق.

يد بن املثنى العجيل يف مُح إىل ا ذكر طريقه الصدوق ملّ  د ما نقول أنّ لعّل ما يؤيّ  ـ 4
م توصيفه بالثقة ال معنى له ما دا ، فإنّ «كويف ثقة، وله كتاب وهو عريبّ »املشيخة قال: 

ه دليل عىل أنّ  له كتابًا خريٌ  ُتصيصه بأنّ  ن، كام أنّ يمعتمد اً من ذكرت هلم الطرق ثقات كّل 
 .من ذكرهم يف املشيخة هلم كتب ليس كّل 
للصدوق، وضعه لبيان طرقه إىل املصادر اًل أّن املشيخة كانت كتابًا مستقربام يقال بو
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ملشيخة يف آخره، دون أن يلتفت التي وصلت إليه، ثم ملّا صنّف كتاب الفقيه وضع هذه ا
، وسيأيت إىل أّن بعض الطرق ال عالقة هلا بكتاب الفقيه نفسه، فتأّمل جيدًا يف هذا االحتامل

، خاّصة يف الفصل األخري من هذا الكتاب عند احلديث عنه وعن مرّبرات تضعيفه
 احلديث عن مشيخة الصدوق.

مجيع رواياهتا  بمعنى أنّ ليس  ،عتمدةالكتب م أنّ من مراد الصدوق  الظاهر أنّ  نّ إ ـ 5
ه ذكر من بني الكتب كتاب نوادر يف اجلملة، والدليل عىل ذلك أنّ  بل هي معتمدةٌ  ،معتمدة
ه وشيخه ابن الوليد استثنوا الكثري من روايات هذا الكتاب، نا نقطع أنّ مع أنّ  ،احلكمة

وبني أن  ،مشهورًا معتمداً  ه من املمكن اجلمع بني أن يكون الكتابورواته، وهذا معناه أنّ 
 .تكون بعض رواياته غري معتمدة، وبعض رواته غري معتمدين

ه إذا لراٍو ال يدّل عىل وثاقة هذا الراوي دائاًم، فإنّ  اعتامد كتاٍب  وهذا معناه أيضًا أنّ 
كتب احلسني بن سعيد يف مة كام رّصح الصدوق يف املقدّ  ،كانت كّل كتبه معتمدة

ثالثني كتابًا وكّلها معتمدة وال يكون ثقًة، أما لو  يد أن يكون لشخصٍ فمن البع ،األهوازي
وأخذ الصدوق من واحٍد منها، وكان هذا الواحد من الكتب  ،ة كتبكانت لديه عدّ 

ه حصل هلم وثوق بصّحة الحتامل أنّ  ؛فهذا ال يدّل عىل التوثيق ،دًا دون سائر الكتبمعتمي 
 أحد كتبه يدّل  شخٌص  :متامًا كام نقول ،لم تكن كذلكأما سائر كتبه ف ؛هذا الكتاب لقرائن

 .سائر كتبه كذلك عىل اجتهاده، فهذا ال يعني أنّ 
له كتابًا كأسامء بنت عميس أو  إليه مل يثبت أنّ  وعليه، فكّل راٍو وقع يف املشيخة طريٌق 

 .اقتهفال تثبت وث ،هايعرز اعتامد الصدوق وأخذه من مجومل ُُي  ،له أكثر من كتاب ثبت أنّ 
ه حتى لو كان يمكن القول بأنّ  ،د اخلوئيه لتعزيز ومزيد ترشيح لكالم السيّ كام أنّ  ـ 6

الصدوق أخذ من الكتاب الذي هلذا  فهذا ال يدّل عىل أنّ  ،من وقع يف املشيخة له كتاب
الشخص حتى يكون من الذين اعُتمد عىل كتبهم، السيام مع قّلة نقل الصدوق عنه يف هذا 

 ،ما رواه عن فالن فقد أخذه من فالن وفالن الصدوق يف املشيخة ذكر أنّ  الكتاب؛ ألنّ 
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ال أنه أخذه  ،واعتمده من ذلك الكتاب ،ولعّل ما رواه عن فالن قد وجده يف كتاب أبيه
ة روايات بل تثبت صحّ  ،من كتابه الذي وصله بطريق والده مثاًل، ومعه ال تثبت الوثاقة

تصحيح الصدوق  أنّ ممّا تقّدم نفسه، وقد بحثنا يف موضعه هذا الراوي الواردة يف الفقيه 
 .الزم توثيقه لرواهتاال يُ  لروايةٍ 

وبني طرق  ،هذا هو الفارق بني طرق الطويس والنجايش يف الفهرست والرجال
أما األخري فطرقه إىل  ،الصدوق يف املشيخة، فاألوالن طرقهام إىل الكتب برصيح عباراهتام

فال  ،وى عن زيد من كتاب عمرو، وقد يروي عنه من كتابه نفسهما رواه، وقد يكون ر
وذكره  ،أسامء بنت عميسذكره  وهذا ما يفّّس مة، السيام بمعونة الشواهد املتقدّ  ،تالزم

 .وهكذا ،طرقًا لبعض الروايات دون الكتب
ما ذكره الشيخ آصف حمسني، من أّن الذين وقعوا يف مشيخة الفقيه يزيدون عن  ـ 7
ًا، هذا غري من قيل بأّن الصدوق روى عنهم ولكنّه مل يذكر طريقه إليهم يف شخص 380

املشيخة، ممن بلغوا ـ عىل ما قيل ـ املائة شخص، وعليه فال ُيعقل أن تكون كتب كّل هذا 
 .العدد الكبري مشهورة معتمدة عليها املعّول

ملا رواه يف الفقيه، وال  ولعّل ما يشهد عىل أّن الصدوق مل يذكر طرقه للكتب، وإّنام ـ 8
أّنه عندما ذكر طريقه ، من ما أشار إليه السيد السيستاينيوجد تطابق بني االثنني، هو 
وكّل ما كان يف هذا الكتاب عن عيل بن جعفر فقد رويته »لعيّل بن جعفر مبتدئًا به بجملة: 

. فلو «اإلسناد وكذلك مجيع كتاب عيل بن جعفر فقد رويته هبذا»، ختمه بالقول: «عن..
 كان طريقه يف املشيخة إىل الكتب فام معنى هذه اإلضافة؟!
وما كان فيه عن حمّمد بن يعقوب »وكذلك عند ذكر طريقه إىل الشيخ الكليني، يقول: 
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عليه ـ فقد رويته عن حمّمد بن حمّمد بن عصام الكلينّي؛ وعيّل بن أمحد  اهلل الكلينّي ـ رمحة
عنهم ـ عن حمّمد بن يعقوب الكلينّي؛ اهلل  محد السنايّن ـ ريضبن موسى؛ وحمّمد بن أ

 .«وكذلك مجيع كتاب الكايف فقد رويته عنهم عنه عن رجاله
قد ُيثار هنا تساؤل وهو أّن الصدوق لو كانت طرقه إىل الكتب واملدّونة يف فهرسته  ـ 9

ذا دّون املشيخة أساسًا؟ بل كان ـ كام قال يف املقّدمة ـ هي بعينها طرقه التي يف املشيخة، فلام
بإمكانه اإلحالة عىل فهرسته، بل ملاذا مل يذكر يف املشيخة فهرسته كّله أصاًل بدل أن يضيّع 
وقته يف تتّبع من ابتدأ هبم السند منذ بداية الكتاب وحتى ّنايته ـ ووقع يف أخطاء ومشاكل 

كره يف فهرسته لن يزيد عن هذا نتيجة ذلك ـ ليذكر طريقه إىل فالن وفالن، مع أّن ما سيذ
كثريًا؟ أال ييش ذلك باحتامل قوّي يف أّن مشيخته كانت مغايرًة لفهرست طرقه إىل الكتب 

 واملصنّفات واألصول؟
بل إّن الصدوق وقع يف الطرق إىل الكتب واألصول يف فهارس الطويس والنجايش 

ه الطرق بني مشيخة الفقيه ومشيخة التهذيب واالستبصار، ومع ذلك ال نجد تطابقًا يف هذ
إىل أّن طرق الصدوق إىل الكتب غري طرقه التي يف ـ تأييدًا ـ وتلك الكتب، أال يشري ذلك 

 املشيخة مغايرة ولو بنحو العموم واخلصوص من وجه؟

 العالقة بني املقّدمة واملشيخةالفرضّيات املعقولة لتفسري ـ  2ـ  15
يل: كيف يمكن اجلمع والتوفيق بني نّص وبعد هذه املالحظات يقوى التساؤل التا

هل للصدوق طرق إىل  ما الذي حصل بالضبط مع الصدوق؟ املشيخة؟ املقّدمة ونّص 
 األصول واملصنّفات غري هذه التي يف املشيخة؟

 :وفرضيات توجد احتامالت
مل تصله كتب األصول واملصنّفات مجيعها، بل أن نفرتض أّن الصدوق  ّول:االحتامل األ
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 معتمدة مشهورة بعضها، فيام بعضها اآلخر مل يصله إال من خالل كتب أخرىوصله 
مجعت بعض تلك األصول كجامع شيخه ابن الوليد مثاًل، فقام بإخراج ما يف الكتب 
املتأّخرة من روايات هذا الراوي وما ُنقل عن كتبه، وأفردها يف كتاب خاّص عنده، ذاكرًا 

النقل عنها، وملا أراد كتابة املشيخة، نظر يف السند الذي الطريق إليه يف مقّدمتها، ثم قام ب
 صّدر به ذلك اجلزء الذي احتفظ به لنفسه، فنقله يف املشيخة.

فكأّن الصدوق يقوم بام نقوم به نحن اليوم، حيث ننظر يف روايات حريز مثاًل يف كتاب 
ب حريز، بل يصل إلينا الكايف فنجمعها، ونجد أّن هلا مثاًل سندًا واحدًا، فال تصل إلينا كت

 بعض ما يف كتبه مما نقله الالحقون.
أّن الصدوق يبدو  حيث كان يرى ،السيد حممد حسني اجلاليلولعّل هذا ما كان يريده 

أّنه كان قد مجع روايات كّل راٍو يف جزء خاّص به عنده، ووضع أسانيده إىل رواياته، وملا 
هي أسانيده إىل روايات هذا الراوي عنده، أراد كتابة املشيخة ذكر تلك األسانيد التي 

 .وليست أسانيد اىل الكتب التي صنّفها هذا الراوي بالرضورة
أّن الصدوق وقع يف الكثري من الطرق إىل الكتب  لكّن هذه الفرضّية قد يضّعفها
فضالً عن ترصُيه يف املقّدمة بأّن له فهرسته اخلاّص واملصنّفات عند الطويس والنجايش، 

ىل الكتاب وبني إي فيه طرقه إىل األصول واملصنّفات، فكيف ُيعقل التمييز بني طريقه الذ
 ىل روايات هذا الكتاب يف الفقيه؟!إطريقه 

وذلك أّنه من املمكن أن تكون بعض طرق  تضعيفًا، هذا ليس بموجب   واِلّق أنّ 
ولو ا اآلخر فات، لكّن بعضهصنّ املصول وىل الكتب واألإ املشيخة هي يف احلقيقة طرٌق 

 .ورفع االستبعاد ليس كذلك، وهذا كاٍف يف تربير خطوة الصدوقبنسبة عرشين يف املائة 
عىل أّنه من املمكن أن تكون طرق الصدوق إىل املصنّفات هي يف احلقيقة طرقه إىل ما 
أخذه من تلك املصنّفات عن شيخه ابن الوليد؛ فإّن الصدوق ـ كام يظهر منه ـ كان يأخذ 
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ن شيخه ابن الوليد يف غري ما كان فيه ُتليط أو غلّو، فلعّله كان يقرأ شيخه عليه الكتب ع
خصوص الروايات الساملة املتن عند ابن الوليد من تلك األصول، فتصله النسخة املنّقحة 
لألصول دون تلك األصلّية، فكان ينقل عن تلك النسخة املنّقحة التي وصلته عرب ابن 

 الوليد.
فات صول واملصنّ إىل األأن نفرتض أّن ظاهر املقّدمة هو أّن له طرقه  :االحتامل الثاين

ّن هذه الكتب أنا نرى نّ أّنه نقل منها يف هذا الكتاب ال من وسائط عنها، واحلال نفسها، وأ
ينا، أرواهتا كام ر ليست مشهورة وال معروفة، بحسب املشيخة، بل هو قد ضّعف بعض

 فني الغالب بينهم من مدح كتبهم بنمطٍ منوال املصنّ ّن الصدوق جرى عىل أوهنا نفرتض 
 ،ليها معتربةإوطرقه  ،دةره جيّ صادّن النسبة الغالبة من كتبه ومأث عّد يحبتساهل، المن 

 فحمل الكتاب عىل الغلبة فقام هبذا املدح.
، وإن كانت بعض قريبًا جدًا يف نفسه يضاً دًا، وأراه أبأستبعد هذا االحتامل أوال 
 ت السابقة كاملالحظة الثامنة تبعده.املالحظا

أن نفرتض أّن الصدوق وصلته األصول واملصنّفات بطرق إىل  االحتامل الثالث:
اهبا، لكنّه كان قد قرأها عىل شيخه ابن الوليد وأمثاله مع حذف غري السامل املتن منها، صحأ

له إليها طريق، بل وعندما نقل عنها يف الفقيه مل ينقل عن النسخة األصلّية التي عنده، و
 نقل عن النسخة املنّقحة التي هي روايات أصحاب األصول وفقًا ملا تاله عليه ابن الوليد

، فالكتب مشهورة معتمدة يف اجلملة ال باجلملة، متامًا كام نقول بأّن كتاب الكايف وأمثاله
ما اختاره من  كتاب معتمد عند الشيعة اليوم، لكنّه مل يذكر طرقه إىل الكتب نفسها، بل ذكر

 رواياهتا عرب شيوخه.
وهذا احتامل معقول جدًا أيضًا، ولعّله يؤّيده موقفه وموقف شيخه من نوادر احلكمة. 
ووفقًا هلذا االحتامل ال يقصد الصدوق من كوّنا معتمدة ومشهورة أّّنا صحيحة، وأّن 

ّّنا مشهورة يف مؤّلفيها ثقات بالرضورة دائاًم، بل يقصد أّن هذه الكتب يرجع إليها وأ
 اً وق موقفدالطائفة، أما هل كّل رواياهتا صحيحة، فهذا تابٌع للنظر، وهلذا يتخذ الص
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يار عنده هو ويف الوقت عينه ينقل عن كتابه يف الفقيه؛ ألّن املع ،مضّعفًا لوهب بن وهب
 ،ليهثّم فكتاب وهب معروف مشهور ُيرجع إدور ال حمض الوثاقة، ومن الوثوق بالص
 .الرضوري أن يكون وهب ثقة عندهم من لكن ليس
 ؛مة ربام يمكن االعتامد عليه يف توثيق الرواة الواقعني فيهافام جاء يف املقّد ّية حال، أوعىل 

وهم: حريز بن عبد اهلل السجستاين، وعبيد اهلل بن عيل  لشهادة الصدوق باعتامد كتبهم،
ألهوازي، وأمحد بن حممد بن بن مهزيار األهوازي، واحلسني بن سعيد ا احللبي، وعيلّ 

عيسى، وحممد بن أمحد بن ُييى بن عمران القمي، وسعد بن عبد اهلل األشعري، وحممد 
بن احلسن بن الوليد، وحممد بن أيب عمري، وأمحد بن أيب عبد اهلل الربقي، وعيل بن احلسني 

 .ة ال غريمفهؤالء نحكم بوثاقتهم بعبارة املقدّ  ،بن بابويه القمي والد الشيخ الصدوق

 املشيخة أو غريهاوقوع الراوي يف أحد طرق ـ  16
إىل الكتب أو التي يف الفهارس واملشيخات يف الطرق  وقوع شخصٍ  ر أنّ وّ تصقد يُ 
 ؛فيكون الطريق معتمداً  ،هذه الكتب معتمدة فات دليل وثاقته، ولو عىل أساس أنّ املصنّ 

 .ة عند االعتامد، وقد ذهب بعضهم إىل أمارّية ذلك خاّص ألّنا وصلت به
الطويس يف الفهرست والنجايش كذلك مل يرّصحا  فإنّ  لكن هذا الكالم غري صحيح؛

ا هي ا هي الطرق الوحيدة التي عندهم أو أّّن الطرق إىل الكتب صحيحة أو أّّن  يومًا بأنّ 
 ام ذكرا بعض الطرق التي مناملوجب لثبوت نسبة الكتاب إىل صاحبه، غاية ما يف األمر أّّن 

 .وهكذا احلال يف مشيخة التهذيب واالستبصار والفقيه .خالهلا وصلتهم هذه الكتب
واآلن فحيث وفق اهلل تعاىل »الطويس يف مشيخة التهذيب قال:  أنّ  ويشهد لذلك

ل هبا إىل رواية هذه األصول للفراغ من هذا الكتاب، نحن نذكر الطرق التي يتوّص 
لتخرج األخبار بذلك عن حّد  ؛من االختصار فات، ونذكرها عىل غاية ما يمكنواملصنّ 
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 .«املراسيل وتلحق بباب املسندات
ولعّله لذلك  ،وذكر بعض الطرق ال اإلسهاب يف ذكر مجيعها ،ه قصد االختصارفإنّ 

، واختيارهم لبعض نجده يف الفهرست يذكر طرقًا أخرى غري تلك التي يف التهذيب
جعه لوثاقة رواهتا تارًة، أو لشهرهتا وتداوهلا الطرق يف الفهارس واملشيخات قد يكون مر

سناد ثالثة، أو لكون بعض رواهتا من سائط فيها واشتامهلا عىل علّو اإلأخرى، أو لقّلة الو
( يف اجلملة )وهو احتامل معقول غري الشيعة اإلمامّية، ليكون إثبات الكتب هلم أقوى

ة أخرى، لكنّه شيعة يف مدرسة حديثيّ أو لكون هذا الطريق معتمدًا عند مجاعة من الرابعة، 
أو لكون غري معتمد عند املصنّف نفسه، فيذكره العتامده عند غريه من باب االحتجاج، 

 ،صحيحًا، والباقي للتأييد فقط خامسةـ عند ذكر طرق متعّددة ـ أحد الطرق غري املعنّي 
 وهكذا.

وهو غري معلوم وهذا  ،اة نسبة هذه الكتب إىل أصحاهبيّ وعليه، فإما أن نقول بقطع
إال  فلامذا خيشى اإلرسال ةً الطويس لو كانت النسبة قطعيّ  النص املتقّدم شاهد عليه؛ ألنّ 

علاًم  ألجل ذكر الطرق لغري اإلمامّية، حتى ال يقولوا بأّن كتب اإلمامّية ورواياهتم مرسلة.
ة ال قيمة لورود القطعيّ  مني ـ ومعم بأنفسهم ناقشوا يف الطرق نفسها ـ أعني هبم املتقدّ أّّن 

ك بذكر أّي طريق له إىل الكتاب برصف د التربّ الحتامل إرادة جمرّ  ؛الشخص يف الطرق
 .النظر عن صّحة هذا الطريق
ومعه فأّي موجب للقطع أو نحوه بوثاقة رجال السند إال  ،ةأو نقول بعدم القطعيّ 

وأّن املوضوعان  ،ابقها مع املشيخةوالتي أسلفنا عدم تط ،مةمة يف املقدّ عبارة الفقيه املتقدّ 
 .بينهام عموم وخصوص مطلق، وفاقًا للسيد اخلوئي
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مثاًل لو رأينا تكّرر إبراهيم بن هاشم يف عرشات الطرق، ثم نظرنا ـ عىل سبيل املثال ـ يف تلك ( ) 

معها، فال ُيرز أّن طريق إبراهيم بن هاشم صحيح املوارد، فرأيناها بأمجعها حتتّف بطرق أخرى 
 عندهم، وأّن إبراهيم نفسه ثقة نتيجة ذلك، وقد أملحنا إىل يشء من هذا من قبل.
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 .يف أحد طرق املشيخة أو الفهارس ال يدّل عىل التوثيق فوقوع اسم شخص   ،وعليه

 ـ االشتهار بالعدالة والوثاقة 17
لثاين: يذكر عادًة من وسائل تزكية الراوي اشتهاره بالعدالة والوثاقة، يقول الشهيد ا

بأن تشتهر ، ُتعرف العدالة املعتربة يف الراوي بتنصيص عدلني عليها، أو باالستفاضة»
الشيخ حمّمد  كمشاخينا السالفني من عهد عدالته بني أهل النقل أو غريهم من أهل العلم،

املشايخ املشهورين  بن يعقوب الكليني وما بعده إىل زماننا هذا، ال ُيتاج أحد من هؤالء
عرص من ثقتهم وضبطهم  يص عىل تزكية وال بّينة عىل عدالة؛ ملا اشتهر يف كّل إىل تنص

وإّنام يتوّقف عىل التزكية غري هؤالء من الرواة الذين مل  وورعهم، زيادًة عىل العدالة.
ممّن سبق عىل هؤالء، وهم طرق األحاديث املدّونة يف الكتب  ككثري يشتهروا بذلك،

 .«غالباً 
 احلسني بن عبد الصمد العاميليضًا مسألة الشهرة واالستفاضة كوقد ذكر آخرون أ

 غريمها.و ق احليلواملحقّ 
وهذا أمٌر جّيد إذا رجع إىل وجود مؤّكدات تدّل عىل كوهنم كانوا يرونه عادالً أو ثقًة، 

لكّن املهم هو التأّكد  فإّن الشهرة والتعارف أقوى من جمّرد شهادة زيد  أو عمرو لوحدمها،
من وجود هذه الشهرة يف هذا املوضوع، وأّّنا شهرة واعية وليست جمّرد سكوت عن أمٍر 
شائع استمّر مئات السنني، فلو انطلقنا لتحديد الشهرة من وسائل غري صحيحة، كالقول 
بأّن كونه شيخ إجازة يفيد شهرة وثاقته، أو كونه واقعًا يف الطرق كثريًا يفيد شهرة وثاقته، 

الوسائل غري املؤّكدة، فال يمكن تطبيق قانون االستفاضة والشهرة  أو غري ذلك من
هنا وهذا واضح، فالعمدة يف حتقيق الصغرى والتطبيق والتأّكد من اشتهار أمر والشياع 
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 وثاقته بني العلامء اشتهارًا حقيقّيًا واعيًا.
ىل كّل هذه القاعدة ع وهلذا سبق أن أشكلنا عىل الشهيد الثاين نفسه هنا، حيث طّبق

علامء الشيعة بعد الكليني، مع أّن التأّكد من شهرة وثاقتهم بني الطائفة الشيعّية فضاًل عن 
؛ نظرًا يتعّرضوا للطعن يف الشخصلنعم غالبًا مل يعودوا  ًا.عموم املسلمني، أمر ليس يسري

 اته.ض لسلبيّ بحيث ُيتاجون للتعرّ  ،رواةالمن  لعدم كونه
يقّية بالوثاقة والعدالة قرينة توثيق، بل لعّلها من أقوى القرائن إّن الشهرة احلق والنتيجة:

 .عىل اإلطالق، لكّن صعوباهتا تكمن يف التطبيق وسبل االكتشاف
بل نحن نرى أّن شهرة وثاقة عامل من العلامء وعدالته ونزاهته وتقواه وتدّينه وورعه، 

الع هلم عىل أحوال هذه الطائفة بني أبناء طائفته كاٍف ألبناء الطوائف األخرى الذين ال اطّ 
وخصوصّياهتا من الداخل، وهلذا قلنا يف غري موضع: إّن توثيق الشيخ الكليني ال ُيتاج أن 
يثبت يف مصادر أهل السنّة، وتوثيق الشيخ البخاري ال ُيتاج أن يثبت يف مصادر الشيعة، 

بينها، بال معارض  فكّل أّمٍة من الناس أعرف برجاهلا ورموزها، فإذا أطبقت ـ واشتهر
عندها وال عند غريها، وال كاشف عن اخلطأ يف هذا اإلطباق ـ عىل وثاقة شخص من كبار 

 رموزها، كفى يف التوثيق، نعم لو ثبت املعارض أمكن التفصيل يف املسألة.
وهذا الذي نّدعيه أمر عقالئي، فأنت عندما تذهب إىل قرية أو مدينة، وترى اشتهار 

ص من األشخاص، بحيث يبدو أمرًا منترشًا، وال يظهر لك مرّبٌر احلديث عن كرم شخ
عكيس هلذه الشهرة وال معارض أو خمّطئ، ففي هذه احلال ترى أّن هذا الشخص كريم، 
وهكذا لو دخلت مسجدهم فوجدت املئات يصّلون خلفه، وأنت تعلم أّّنم يطلبون 

د من عدالتهم هم، فإّن منطق عدالة اإلمام يف العادة، ففي هذه احلال حتى لو مل تتأكّ 
االحتامل يشري إىل االطمئنان بوثاقة هذا الشخص يف العادة، ما مل يربز بعد الفحص الالزم 

 معارض أو معطى عكيس متامًا، فهذه سبل عقالئّية معرفية متداولة.
لكن يبقى أمر وهو أّن دعوى اتفاق الطائفة أو العلامء عىل العمل برواية شخص ـ لو 

الصغرى، وحتّققها ليس يسريًا ـ ال تفيد توثيقهم له، إال إذا أحرزنا أّّنم متفقون حتّققت 
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عىل األخذ بكّل رواياهتبام فيها تلك التي انفرد هو هبا، وإال فمن الصعب إحراز التوثيق، 
وليس يكفي أّّنم أخذوا بكّل رواياته التي يف الكتب احلديثّية الواصلة إلينا، لو احتمل أّنه 

نا ما انتقوه منها، وقضّية االنتقاء من أعظم املعيقات حصلت ع لي صي ملّية انتقاء ألحاديثه فوي
االستداللّية يف علم الرجال، والتي مل هيتم هلا كثريون خاّصة يف الوسط الشيعي اإلمامي 

 حسب اّطالعي.

 الراويجهة  ـ الطعن يف السند من غري 18
 ،يةاتقّدمون مثاًل بتضعيف سند هذه الرولو ذكرت رواية من الروايات وقام العلامء امل

يف السند، فهل  بوصفه جهة ضعٍف  ومل يذكروا عمرواً  ،فوا السند من جهة زيدلكنّهم ضعّ 
 يكشف ذلك عن توثيقهم لعمرو أو ال؟

ثم طعنوا فيها من  ،ية رواهاارو ّي أ ضوحًا عندما ال نجد لعمروٍ ووقد يزداد األمر 
 ال؟ بّيًا منه أوأّن هلم موقفًا إجياًا عن يضأًا، فهل يكشف ذلك دبأجهته 

ربام تشري بعض كلامت الوحيد البهبهاين واملحّدث النوري يف ترمجة سهل بن زياد 
وبيان حاله، إىل وجود فكرة إمكانّية االعتامد عىل هذا األمر، بوصفه قرينة أو مؤرشًا عىل 

يعّلق ببحثها، مكتفيًا  . فيام رفض الشيخ آصف حمسني هذه األمارة دون أنالتوثيق
 .بالقول بأّن عدم داللتها عىل املدح واضح
 وذلك:م الداللة؛ دوالتحقيق أّن مقتَض األصل هو ع

 ،النقد احلديثي عىل عرض متام عنارص الضعف يف السندّنه ال يوجد تباٍن عند علامء إ أ ـ
 .بواحدة من أبرزها كتفون عادةً يبل 

طرف يرّجح الناقد ذكر جهة الضعف يف أعىل السند من يان قد يف بعض األحإّنه  ب ـ
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بطل احلديث بمختلف طرقه إىل الراوي األقرب، خاّصة لو كان ألّنه بذلك يُ  املعصوم؛
و طريقني له عنده ال أيق ، فإّن نقد طرالكتاب واملصدر معلوم النسبة لصاحبه ومشتهراً 

 الطرق فيه.لنقد الراوي الذي تشرتك  فيضطرّ  ،كفي يف نقد الروايةي
علم ذلك ة سابقًا، يُ سانيد كانت قليلة عند اإلماميّ ة لألحاالت النقد التفصيليّ إّن  ج ـ

ة، ومن ثم فإمكانية االستفادة والتفسرييوالكالمية ة واحلديثية من مراجعة بحوثهم الفقهيّ 
 .وثيق تغدو حمدودة للغايةريقة يف فهم التمن هذه الط

كثر من اجلرح يف الراوي ح من خالل الراوي الضعيف أل اجلرّض الناقد قد يفإّن  د ـ
راوي الهول احلال، فيمكن أن يكون بعض الرواة جمهولني عنده لكنّه يرّكز عىل جم

 الضعيف.
هذا العامل أو ذاك  دىل ترجيح وثاقة شخص عنإل ال يمنع ذلك كّله من التوّص  ،نعم

، لكنّه ال قدًا سنديًا برواة جيرحهمعندما نراه يف عرشات املواضع التي ينقد فيها روايات ن
ذلك يف بعض فربام يعطي  ،رغم تكّرره يف متام هذه الروايات القيشري إليه عىل اإلط

ام حالة جزئية نّ إو ،ل قاعدةغري أّن ذلك ال يشكّ  ،تقويمه لهطبيعة املحدودة ظنًّا ب املوارد
 ة ُتتلف وتتخّلف.مورديّ 

 ةـ اجلهاد واحلرب والراية والشهاد 19
قصد هبذا العنوان ما يتصل بمشاركة الراوي يف قضايا اجلهاد والتضحية، فقد طرح يُ 

أو غريها من معارك  ،هنا ـ ولو نادرًا ـ احلديث عن توثيق كّل من وقع شهيدًا يف كربالء
الرشف والفضيلة، خاّصًة لو كان مع النبي كشهداء معارك وغزوات النبّي، وكذلك 

أيب طالب، وربام ُيدرج هنا املشاركون يف معارك الفتوحات وغري معارك اإلمام عيل بن 
ذلك، وكذلك اجلرحى واملعوقني واألرسى وغري ذلك من املضّحني يف سبيل اإلسالم 

 واملسلمني.
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ومن توابع هذا األمر أصل املشاركة الفاعلة يف النضال واجلهاد حتت راية رشعيّة 
احلروب التي عرفها املسلمون يف القرون وللدفاع عن اإلسالم واملسلمني يف خمتلف 

، فإّنه شاهٌد عىل األوىل، ومن هذا أيضًا تسليم النبي أو اإلمام الراية لشخٍص يف احلرب
مكانته الرفيعة أو جعله من قيادات اجلند، فلوال أّنه مأمون صالح ما أمكن أن يصل إىل 

 هذه املرتبة.
فكم من  ؛أّن ذلك ال يوجب توثيقاً  وذهب إىل وقد خالف يف هذا بعض املعارصين،

جماهٍد ليس بثقة وقوله ونقله ليس بحّجة، وهذا األمر تّم ملسه بالوجدان يف العرص 
احلديث، بل غاية ما تدّل عليه الشهادة هو أّن ّناية حياته كانت خمتومة بالصالح والفوز 

يف أوائل عمره كان ثقًة بالرضوان عند اهلل تعاىل، فكيف يدّلنا ذلك عىل أّنه قبل الشهادة و
 .عادالً صاحلًا؟!

فقد جتد مضّحني يضًا، أوهو ملموس بالوجدان  وما ذكره من النقد صحيح تاّم،
ة يف جمال خاّص أبدًا، لكنّهم يف النقل غري دقيقني  جبهات احلرب،اء يف شدّ وجماهدين أ

د صالح احلال دينّيًا، بل وليس فقط جمرّ  ،ذ يف الرواية بقّوةومما هو مأخ ،ة النقلودقّ  الضبط
آخرون ومنهم بعض شهداء كربالء و م،واخر عمرهأىل اهلل تعاىل يف آبوا إكثري من الشهداء 

 .والغزوات ممّن قضوا مع النبي نفسه يف احلروب
يف التوثيق من هذه لكّن الكالم  ،يمكن أن يدّل دليل عىل وثاقته من جهة أخرى ،نعم

تاريخ واحلارض كثريون جاهدوا ال العتبارات دينّية اجلهة بخصوصها، وقد كان يف ال
بيلّية، أو مالّية يف الغنائم، أو وطنّية، أو مناطقّية، أو سلطوّية، أو غري  أساسًا، بل ملصالح قي

 ذلك.
وأّما قيادة اجلند أو بعضهم أو تسليم الراية أو غري ذلك، فغاية ما يفيد األمن من هذا 
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بخربويته ودّقته يف التعامل مع قضايا احلرب والصرب فيها  يف اخليانة، واالطمئنان الشخص
والتحّمل، وأين هذا من احلديث عن الوثاقة باملطلق باملفهوم الذي نريده يف علم 

 ؟!الرجال
وعىل املقلب اآلخر، إذا مل يشارك الراوي يف حرب  واجبة مثل غزوات النبي أو معركة 

؛ الحتامل وجود عذر له يف وفاقًا لغري واحد التضعيف؛ كربالء، فهذا ال يدّل بنفسه عىل
فإّن ذلك مل نعلمه كمرٍض أو اعتقاٍل أو صّد من قبل ظامل عن املشاركة أو غري ذلك، 

بل حتى لو املسلم عىل الصحيح واألحسن،  عملاألفعال أدّلة صامتة، واألصل محل 
ثاقته لو ثبتت كام فرض أّنه عىص بذلك، فهذا ال يفيد غري سقوط عدالته، وليس سقوط و

 هو واضح، نعم لو ثبت بالقرائن اخلاّصة أمٌر إضايف فال بأس.
ال يدّل عىل  ،ما يتصل بقضايا احلرب واجلهاد والراية والشهادة وغريها وعليه، فكّل 

يشء هنا غري صالح احلال من بعض اجلهات، وال ُيرز تطابقها مع اجلهات املنظورة 
 .، ما مل تقم قرائن خاّصة سلبًا أو إجياباً اقة يف النقلوهي جهات الوث ،للناقد الرجايل

 ، نقد رأي الشيخ التربيزيطعن فيهممل ُي نـ املعاريف الذي 20
قصد هبذا السبيل التوثيقي أّنه لو كان الراوي من املعاريف املشاهري يف عامل الرواية يُ 

مل نجد فيه أّي طعن من  ثميطلبه املحّدثون ويقع يف أسانيدهم كثريًا، واحلديث وأمثاهلا، 
من العلامء عرب القرون، فهذا كاشف عن كونه ثقًة، وإال فال يعقل أن يكون  قبل أحدٍ 

وترد رواياته يف عرشات املواضع يف عامل احلديث والرواية الشخص هبذه املثابة والشهرة 
يف السلب والكتب، ثم ال يتّم التعليق عليه بنقطة سلبية هنا أو هناك، فاتفاق هذا العدم 

 كاشف نوعي عقالئي عن توثيقهم له واعتامدهم عليه.
حيث  وقد اختار هذه القرينة بعض املعارصين، وهو الشيخ جواد التربيزي رَحه اَّلل،
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وهو عىل ما ذكرنا من املعاريف الذين مل »قال لدى حديثه عن احلكم بن مسكني ما نّصه: 
ه؛ ألّن تصّدي مجاعة من الرواة، وبينهم يرد فيهم قدح، وهذا املقدار يكفي يف اعتبار خرب

األجالء، ألخذ الروايات عن شخص، يوجب كونه حمّط األنظار، وإذا مل يرد فيه قدٌح ولو 
وقد بنى الشيخ التربيزي  .«بطريٍق غري معترب، يكشف ذلك عن ُحسن ظاهره يف عرصه

وفيل، وعمر بن حنظلة، عىل هذا الرأي توثيقي مجاعة من الرواة، مثل إسامعيل بن مرار، والن
ومسعدة بن  قاسم بن عروة،ال، وأيب بكر احلرضمي، ووموسى بن بكروصالح بن عقبة، 

 .وغريهمصدقة، 
ولعّله يمكن فهم هذا التوّجه التوثيقي من القائلني بوثاقة مشايخ اإلجازة املشهورين، 

 وفقًا للتفصيل الذي مّر يف بحث مشايخ اإلجازة.
ثبت توثيقاً؛ عن عليه ال يُ طن يُ أكون الشخص من املعاريف دون  ّن الصحيح أنّ أإال 
 وذلك:
ة االستداللّية ة والبحوث الفقهيّ فات الرجاليّ إّن هذه الفكرة تتجاهل واقع املصنّ  الً:أوّ 

الواصلة إلينا ة فات الرجاليّ صنّ يف القرون اخلمسة اهلجرّية األوىل، فإّن املعند اإلمامّية 
 :ور يف فلكتد هيحمدودة جدًا، و

ىل الرواية بيانًا للطرق إوليست سوى كمشيختي الطويس والصدوق،  املشيخات،أ ـ 
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ودون أن أو الشخص أو الكتاب، دون أن يتصّدى صاحب املشيخة للتوثيق والتضعيف، 
 .عابر ونادر بشكلٍ هنا أو هناك  و تضعيفاً أ وهلذا نجده يذكر توثيقاً يتعّهد بذلك، 

النجايش والطويس، ومن الواضح أّنه ليس الغرض منها كفهرستي  ب ـ الفهارس،
التوثيق والتضعيف، وإّنام ذكر الكتب واملصنّفات والطرق إليها، وهذا هو السبب يف أّن 

 أغلب من ترمجوهم مل يذكروا فيهم توثيقًا وال تضعيفًا.
كرجال الربقي ورجال الطويس، وهذه هدفها مجع أسامء الرواة عىل  ج ـ الطبقات،

يب الطبقات، وهلذا يف أغلب املوارد ال يتعّرضون ألكثر من ذكر اسم الراوي يف الطبقة ترت
 دون أّي تعليق ُيذكر.

مثل رجال الكيش، وهذا خاّص بمن وردت فيه روايات عن  د ـ الرواية الرجالّية،
 النبي واألئّمة، ال مطلق الرواة ولو كان من املعاريف كام هو واضح.

ّن أو ،فاتة عىل الرواة يف سياق سائر املصنّ ندرة التعليقات الرجاليّ ىل ذلك إضفنا أذا إف
مضافًا إىل عدم وصول الكثري من كتب اًل، ًا مفّص يأغلب الكتب مل يكن استداللّيًا وحتقيق

املتقّدمني إلينا يف الفقه والرجال وغريها، ككتب ابن اجلنيد والعامين والغضائري وغريهم، 
 .فهو ثقة عندهم ذكر بقدٍح واحد من املشاهري مل يُ  ّل ّن كأفال نستطيع اجلزم ب

منهم غري املعنّي، أّما  ي يف بعضٍ أ ،ة املهملةبذلك بنحو القضيّ طمئنان يمكننا اال ،نعم
، خاّصة لو جعلنا ـ كام فعل الشيخ ار ذلك بمثابة توثيق عاّم هلم فهو يف غاية الصعوبةتباع

 .ه يروي بضعة عرشات من الرواياتالتربيزي ـ معيار املعروفّية والشهرة أنّ 
 .مما قلناه بعض املعارصين أيضاً  هذا، وقد أملح ليشءٍ 

إّن غاية ما تفيده هذه املحاولة أّنه لو علمنا باعتامدهم يف رّد فكرٍة ما عىل نقد سند ثانيًا: 
 ضّم رواية ما، فهذا قد يكون صحيحًا؛ لكنّهم يف الغالب إثباتًا ونفيًا نجدهم يعتمدون عىل

الروايات إىل بعضها أو النظر يف متنها من حيث خمالفته ألصول املذهب أو مهجورّيته أو 
                                                             

 .323ـ  322، 238ـ  237: 1الرجال انظر: قبسات من علم ( ) 



 .........  
 

نحو ذلك، فإذا كانت املرّجحات النقدّية عندهم تقع يف الغالب يف هذا السياق، وهلذا قّلام 
نجدهم يطرحون روايًة العتباٍر سندّي حمض، ففي هذه احلال يمكن أن يكونوا يرون 

ضعافًا أو جماهيل؛ لكنّهم ال يطعنون يف السند اعتامدًا عىل معايري أرجح وأكثر  بعض الرواة
 توافقًا.

ويمكن صياغة الفكرة بطريقة أخرى وهي: إّن الفقيه من املتقّدمني عندما ينظر يف 
جمموعة روايات تدل عىل موضوع، ثم نجد أّنه ال يؤمن هبذا املوضوع، ففي الغالب نجد 

السند يف كّل رواية، بل إّما االكتفاء بصاحب الكتاب لو ُاخذت منه  طريقتهم ليست تتّبع
كّل هذه الروايات، وأّنه ضعيف، أو بمعارضة هذه الروايات لغريها، أو بكوّنا مهجورة، 

ذلك، ومن ثم ال نستطيع يف مورد رّدهم للروايات أن نتأّكد أّن الرواة مل يكونوا  أو نحو
الوثوق ال يعقل أن يكون بمعزل عن الوثاقة العاّمة يف ودعوى أّن  ضعفاء عندهم أيضًا.

الراوي، غري مقنعة أبدًا، كيف وغري املتشّددين يف الرجال من املتأّخرين يعملون بعرشات 
النصوص بل وأكثر دون بحث أصاًل عن سندها، فلامذا ال يكون هذا حال كثري من علامء 

تلك األزمنة، وإّنام كان حتّفظهم عن الرجل الطائفة يف مواضع كثرية من العلوم الدينّية يف 
الضعيف أو املجهول املنكر نكارة تاّمة، خاّصة وأّن األغلبّية الساحقة من النصوص 
املنقولة عرب هؤالء املشاهري يمكن أن يكون هلا شواهد أو متابعات، وهلذا نجدها غالبًا 

ر معها يف الباب احلديثي الواحد، فهذا  كاٍف عندهم يف االعتبار منضّمة لروايات ُاخي
 احلديثي، وما النايف هلذا االحتامل؟!

وعليه، فغاية ما يفيده السكوت عن املعاريف أّّنم مل يظهر فيهم طعن، وأّن ذلك أمارة 
ناقصة عىل رضاهم عنه عندما تكثر رواياته يف األبواب املختلفة، أّما جعل ذلك أمارة تاّمة 

 و يف غاية الصعوبة.و دلياًل عىل التوثيق فهأدائمّية 

 مطلق املتشّددينالقمّيني أو  احملّدثني أوراٍو من قبل  ـ اعتماُد 21
ة أّنه إذا اعتمد الطويس أو القمّيني األشعرّيني أو الغضائري يقصد هبذه األمارة التوثيقيّ 



 

أو الكليني أو غريهم من كبار العلامء عىل راٍو، كشف ذلك عن وثاقته أو ُحسنه، وابنه 
إذا أكثروا من هذا االعتامد، وباألخص إذا كانوا ممّن يطعن يف الرواية عن املجاهيل  خاّصةً 

 والضعفاء.
رواية ة واألمارة السابقة التي وضعناها حتت عنوان والفرق بني هذا األمارة التوثيقيّ 

ّن تلك تعتمد عىل أهو  ،كثرة رواية الثقات واألجالء عن شخص ونحو ذلكالثقة و
د الرواية أو كثرهتا اعتامد اجلليل مثاًل عىل هذا ىل جمرّ إ، فيام هذه تضيف رهتاالرواية أو كث

ته واجتهاداته ويقبله ويتلّقاه بالرتحاب، االشخص، بحيث يبني عليه كتبه ومواقفه ونظريّ 
 و كثرهتا.أد الرواية رّ أعىل من جمّن االعتامد رتبة ومن الواضح أ
الشيخ الوحيد ثم ذكرها بعده  هذه األمارة،التقي املجليس أملح إىل ّن أواملالحظ 

يف  اموتابعهبراهيم بن هاشم القمي، توثيق غري واحٍد مثل إ بل اعتمد عليها يف ،البهبهاين
 .شاروا لهأذلك بعضهم أو 
السيد حسن الصدر مثل السيد اخلميني و ،مجاعةيف ذلك ـ ولو جزئّيًا ـ وخالف 
إىل أّنه يفيد القّوة ال أّنه يفيد التوثيق، وذكر  الصدرحيث ذهب  ،صف حمسنيوالشيخ آ
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الوثاقة  هر يفاظ، وأّنه لعّل الظاهر قصور هذا عن إفادة الوثاقة املصطلحةالكجوري أّنه 
 .باملعنى األعمّ 

هو أّنه لو ثبت اعتامد عامل جليل متثّبت غري متساهل عىل  والذي يبدو أّنه الصحيح
، وأحرزنا أّن االعتامد كان عىل نفس كتاٍب من كتبه أو شخص ال عىل رواية معيّنة لشخص

ذلك الشخص يف جمموعات من رواياته، بحيث مل يكن هناك احتامل أّنه اعتمد عىل قرائن 
حاّفة، أو وقعت رواياته ضمن جمموعة روايات أخرى إلثبات املراد عينه، أو غري ذلك، 

 .فهو يفيد التوثيق
اعتامده عىل الراوي من حيث ذات الراوي، أي ال من إال أّن الكالم يف أّنه كيف ُنثبت 

حيث القرائن، وال من حيث اعتامده عىل روايٍة أو روايتني له، وال من حيث اعتامده عىل 
روايته ورواية غريه معًا، بام ربام يكون مرجعه إىل خصوصّيات ال إىل أّن الراوي بنظره ثقة 

 مطلقًا؟ وإثبات ذلك يف غاية الصعوبة عادًة.
فلم ُُيرز أّّنم ال يعتمدون إال عىل الثقة، ومواقفهم املتشّددة ال  وأّما مسألة القمّيني،

 ُُيرز منها يف أبعد التقادير إال أّّنم كانوا يتشّددون يف:
 مضامني الروايات من حيث الغلّو ونحوه. أ ـ

كثرة رواية الشخص عن جماهيل مناكري غري معروفني، مما يدفعهم للرتّدد  ب ـ
 الرتياب يف أمره.وا

 كثرة رواية الشخص املراسيل، وعدم ذكره األسانيد ومصادر معلوماته وأحاديثه. ج ـ
أّما لو روى روايات كثرية ساملة املتن من تلك النواحي عندهم أو روى رواياٍت قليلة 
رز أو قليلة جدًا وفيها إرساٌل أو روايٌة عن جماهيل بمعنى مناكري ال ُيعرفون أبدًا، فال ُُي 

أّّنم يتخذون منه موقفًا سلبّيًا، وعىل املّدعي إثبات ذلك بدليل، ُيضاف إليه أّن املراد 
أمحد بن حممد بن مثل بالقمّيني ينبغي أن يقترص عىل الفرتة التي كان هييمن فيها عىل قم 

عيسى األشعري ال غري؛ ففي غري هذه املرحلة ال نعرف أّّنم كانوا متشّددين بتلك املثابة، 
 بل القرائن قامت عىل عكس ذلك.



 

إّن هذه القرينة جّيدة، غاية األمر أّن إثبات صغراها ُيتاج جلهد كبري، وهو  والنتيجة:
 قليل التحّقق فيام نعلم.
فإّن هذه  ،شخاصة روايات شخص من األمقبوليّ ما ذكروه من ويلحق هبذه النتيجة 
 معليق عليه، أو إىل كثرة روايتهتتقّدم ال دىل سالمة متن رواياته، وقإاملقبولّية إّما أن ترجع 

أو إىل اعتامدهم عليه، وقد أسلفنا اِلديث يف رواية الثقة والثقات عن شخص، د قعنه، و
هذا ولو ثبت أّن كل روايات الراوي  جديد ُيذكر.هناك َشٌء بّيناه آنفًا فال نطيل، فليس 

 كانت عندهم مقبولة، فهذا واضٌح يف التوثيق.

 ؤتى برواياته بإزاء روايات الثقاتـ أن ي 22
املراد من هذه القرينة التوثيقّية أن تذكر رواية أو روايات الراوي يف مقابل روايات من 
هم من الثقات خاّصة األجالء، ثم يعمدون للجمع بينهام أو التوفيق أو تطرح رواياته من 

 غري جهة وثاقته هو بعد ابتالئها بمعارض ما.
 .نة بعضهم مثل اجليالين الرشتي، وغريهوقد ذكر هذه القري
هنا بأّن الرتجيح قد يكون لنكات خارجة عن عنرص الوثاقة يف  وقد عّلق بعضهم

فضاًل عن أّن اجلمع والتوفيق قد يكون العتقادهم بقاعدة كاملرّجحات املتنّية، الراوي، 
وثوق باخلربين ، خاصة إذا قلنا بإمكان حتصيل الاجلمع مهام أمكن أوىل من الطرح

، وهو أمر ممكن يف موارد املتعارضني لوال التعارض، كام حّققناه يف كتاب حجّية احلديث
 اجلمع والتوفيق العريف بال إشكال.

 ة جزئية، وليست بعنوان قاعدة.فهذه القرينة ال تنفع إال نادرًا ويف حاالت مورديّ 
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 ـ مالقاة اإلمام املهدي يف عصر الغيبة 23
ه األمارة التوثيقية أّن من يالقي اإلمام املهدي يف عرص الغيبة فالبد من يقصد هبذ

افرتاض أّنه ثقة جليل عايل املنزلة، فهو أمر ال يتسنّى إال للخّلص الرفيعي املنزلة الذين 
 .يكونون موردًا لعناية اإلمام املهدي

هدي يف عرص ويمكن التعليق هنا ـ برصف النظر عن كربى إمكان مالقاة اإلمام امل
 الغيبة أساسًا ـ:

إّن إثبات أّن الشخص قد رأى اإلمام املهدي هو عادًة أمر ال يكون إال من قبله،  أّوالً:
فإذا مل تثبت وثاقته مسبقًا فكيف نثبتها بذلك؟! فهذا مثل من ينقل عن األئمة روايًة يف 

 .مدحه بنفسه، نعم لو كان ثابت الوثاقة من قبل فال بأس
قد حتصل بغرض رفع إيامنه، فنحن ال نعرف  ّنه شيعّي مثاًل أوأتفيد قد إّن املالقاة  :ثانياً 

ما هي متام املربرات التي جتعل الشخص موردًا لظهور احلّجة له، وليس كّل من القوا 
اإلمام فقد أفصحوا عن مالقاهتم له حتى نتأّكد بنحو االستقراء ولو شبه التام من طبيعة 

تدعو ملالقاته للناس، فلعّل من مرّبرات مالقاته هلم هو حّبه ملساعدة بعض املرّبرات التي 
الشيعة، أو سعيه لرفع إيامّنم، أو تذكري من يالقيه بيشء ما، أو رفع الشك عنه أو عن غريه 
يف مكان ما، أو جعله جمّرد واسطة ألمر معنّي، فكيف لنا أن نحرز أّن املهدّي ال يظهر إال 

ّين ثقة مؤمن عادل؟! فال نعلم الغيب يف هذا. نعم نحتمل ذلك ولو ملن هو شيعيٌّ دي 
 بشكل معتّد به.

لكّن هذا هو  ،ّنه إنسان صالح دّين خملصأإّن غاية ما تدّل عليه هذه القضّية هو  ثالثًا:
ال فجانب الضبط إالرجال، واحلديث وده يف علم يأحد جوانب مفهوم الوثاقة الذي نر

لنسيان يف الراوي ليس هلا عالقة بموضوع العدالة والتدّين، والدّقة وعدم اخللط وا
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، وقد سبق أن ناقشنا يف أصالة الضبط العقالئّية من املّدعى دائرةً هنا أضيق فالدليل 
 .املّدعاة

فهذا هو غالبها إن مل يكن مجيعها ِما طرح إىل ونكتفي هبذا القدر من طرق التوثيق، 
من الوحيد  واستوعبها كّل  ،كرت هنا وهناكطرق التي ذُ إذ منها ُيعلم حال سائر الاليوم، 

والعالمة املامقاين يف كتابه الرجايل الكبري،  ،ةالبهبهاين يف الفائدة الثالثة من أبحاثه الرجاليّ 
 ، فالمات كتابه مستدركات علم رجال اِلديثوالشيخ عِل النامزي الشاهرودي يف مقّد 

 .حاجة إلطالة الكالم





 
 
 
 
 
 

 رابعل النتائج الفص
 املعنّي للتوثيقات اخلاّصة إىل جمموعة نتائج هذه أبرزها: رابعخلصنا يف الفصل ال

حراز ، غايته جيب إعىل الوثاقة إّن شهادة املعصوم بوثاقة شخص أمر نافع وداّل  ـ 1
 ريق معترب.طهذه الشهادة ب

ق فيه من حتقّ  التوثيق، لكن البدّ مارات  يعّد من أنيمقدّ تإّن نّص أحد العلامء امل ـ 2
 رشوطه.
ة قول الرجايل ال تكون هناك قيمة لتقويامت يّ جات يف مدرك حغلب النظريّ أعىل  ـ 3
والظّن، وتزداد طمئنان ة واالناقصة عىل مسلك اخلربويّ رين، نعم هي أمارات املتأّخ 

 ر الزمان فيها.ّخ أام تنقصانًا كلّ 
عىل التوثيق، ومستويات االنتفاع رين ّخ أحد املتأة لدعوى اإلمجاع من قبل ال حجيّ  ـ 4

 ثل ذلك قليلة جدًا.مب
 .من التوثيق جازة عىل يشءال داللة يف شيخوخة اإل ـ 5
 .ال تفيد توثيقاً  تهكثرة روايأصل رواية الشخص أو  نّ إ ـ 6
 ال تعطي مؤرش توثيق. ،و غريهم عن شخصٍ أجالء إّن رواية الثقة أو الثقات األ ـ 7
 فبعض صورها تفيد التوثيق دون بعض. ،عصوم فيها تفصيلإّن الوكالة عن امل ـ 8
، ورافع للموانع يف راوي مؤرش ناقص عىل وثاقتهالسالمة مضمون روايات  إنّ  ـ 9

 .دليالً أن تكون فضاًل عن  ،كاملة مارةً ألكنّها ليست اجلملة، 
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إال  ،بنظره عىل كونه ثقةً  ،ال داللة يف الرتّحم والرتيض من قبل أحد عىل أحد ـ 10
 .بقرائن مضافة

 .إال بقرينة مضافة مصاحبة شخص للمعصوم ال تفيد توثيقًا له إنّ  ـ 11
عىل  ال يدّل  ،و غري ذلكأو نوادر ف أو مصنّ أصل أو كتاب أإّن كون الشخص ذا  ـ 12

 يف اجلملة.له  وثاقته، نعم هو نحو مدٍح 
مبنى من أّن  حرزناإذا أ الإة ال ينفع حمكوم عليه بالصحّ  إّن وقوع الراوي يف سندٍ  ـ 13
 مني.ق بني املتقدّ صعب التحقّ  يف توثيق رواته. وهو رشطٌ  ح احلديث منحرٌص صحّ 

ة ال يدّل امن الرو لراوٍ  ،مام املهدي أو مكاتبة من غريهإّن خروج توقيع من اإل ـ 14
 عىل وثاقته.

يخة بام فيها مش ،هاهارس واملشيخات كلّ فشخص يف الإىل إّن ذكر الطريق  ـ 15
 ال يفيد توثيقًا.الصدوق، 
 يضًا.، ال يفيد توثيقًا له أحد طرق املشيخات والفهارسأإّن وقوع الراوي يف  ـ 16
ت التثبّ  املهم لكنّ  ،ة عىل التوثيقوثاقة من القرائن القويّ الاالشتهار بالعدالة و نّ إ ـ 17

 من حصول هذه الشهرة.
، إال بقرينة ال يفيد توثيقًا له ،وي املعنّي عن يف سند رواية من غري جهة الراطإّن ال ـ 18
 .مضافة
و كونه جرُيًا أرس إّن شهادة الراوي أو مشاركته يف احلرب واجلهاد والنضال واأل ـ 19

يئًا إال بقرينة وشاهد ال يفيد ش ..و محله الرايةأ و بعضاً أ أو قيادته للجند كالً  حّق يف معركة 
 إضايف.
ان من املعاريف وال قدح فيه وال مطعن، بل غايته إثبات ال داللة عىل وثاقة من ك ـ 20

 عدم الطعن فيه وعدم كونه من الضعفاء.
إّن اعتامدهم عىل راٍو يف مجلة وافرة من رواياته أو يف كّل كتبه يفيد توثيقًا قويًا، إال  ـ 21

 أّن الكالم يف إمكانات إحراز االعتامد املغاير ملفهوم مطلق الرواية.



 

ر رواية شخص يف مقابل روايات الثقات، ومجعها معها أو تقديمها عليها، إّن ذك ـ 22
 ال يفيد توثيقًا بالرضورة، لكنّه أمارة ناقصة يف مورد التقديم يف اجلملة.

إّن مالقاة اإلمام املهدي يف عرص الغيبة لو ثبتت من حيث جوازها مبدئّيًا، ال  ـ 23
 بقرائن حاّفة.تنفع شيئًا يف جمال التوثيق والتعديل إال 
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 متهيد
 جمال تصحيح هّمة يفات املمن النظريّ أو تبديل األسانيد ة التعويض السندي ّد نظريّ عت

فقد تكون هناك الكثري من األحاديث التي تبدو للوهلة األوىل ـ نتيجة  ،ودراستها األسانيد
 ،ة التعويض السندي حتّوهلا من ضعيفة إىل صحيحةنظريّ  إال أنّ  ،قد السندي ـ ضعيفةً الن

 .د حممد باقر الصدر مفيدًة جداً وهلذا اعتربها السيّ 
قدماء الفقهاء إىل القرن احلادي عرش اهلجري كانوا يعرفون شيئًا عن  وال يبدو أنّ 

ّم استخدامها يف موارد متعّددة بشكل بوصفها منظومة سندّية قابلة ألن يت ة التعويضنظريّ 
وإن كانت املواّد التي شّكلت عنارص تكّون هذه املنظومة التعويضّية قد ظهرت  ،منظومي

مع كتب الفهارس واملشيخات بالدرجة األوىل كام سوف نرى؛ ألّن هذه الكتب احتوت 
 عويض.عىل الطرق واألسانيد العاّمة التي تّم توظيفها فيام بعد يف نظرّية الت

وهذا ما ُيتوّقع معه أن يكون لدراسة مناهج املحّدثني وأصحاب املشيخات 
كالشيخ عنيت احلديث واملشيخات و.. ـ  ـ معاً  ينيف هذ بي تي والفهارس، خاّصة من كي 

لفكرة التعويض تارخيّيًا؛ ألّن الطويس والشيخ الصدوق.. دورًا يف حصول تبلور تدرجيي 
خات والفهارس ويعتمد االختصار السندي يف كتب املحّدث الذي يصنّف يف املشي

 الرواية ييضء الطريق لتكّون البذور األوىل لفكرة التعويض.
كرة التعويض، وغالبًا ما كانت بعنوان ويواجه املتتّبع التارخيي تطبيقات بسيطة لف
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رجع هذه أباحثني الىل نظرّية، حتى أّن بعض إحّول قبل أن تت )تصحيح األسانيد(
عهم للتفكري يف أّن اهلّم الذي دفويبدو  .ىل زمان العالمة احليل وربام قبلهإبيقات التط

البدايات األوىل هلذه النظرّية التي مل يعّرفوها بشكل شامل بسبب غرقهم يف التطبيقات، 
ّن عمليات ن ما اتضح أسانيد الشيخ الطويس يف التهذيبني، ورسعاأهو تصحيح بعض 

ىل قانون مرشوط برشوط يمكن إا عىل األقّل يمكن حتويلها التصحيح هذه أو بعضه
ّبق فيه أو جيء به ملعاجلة طيف غري هذا املورد الذي  تطبيقه يف غري كتب الشيخ الطويس أو

 نة فيه.أزمة معيّ 
 هـ(993) دبييلرتطبيقات جلّية هلذه النظرّية هو املحّقق األ ولعّل من أقدم من طرح

وولده صاحب استقصاء االعتبار، وهم هـ( 1011)ملعامل وتلميذه الشيخ حسن صاحب ا
يشريون إىل إمكانّية االستعانة بطرق الشيخ يف الفهرست وغريها لتصحيح سنٍد ضعيف 

 ،يف كتاب األربعني (هـ1111) العالمة املجليسثم جاء  .يف التهذيب أو االستبصارله 
 فيام نسب إليه.

ـ أحد تالمذة املجليس وصاحب كتاب  (هـ1101) وقد شارك الشيخ حممد األردبييل
يف التنظري وأمثاهلم، واملحقق الكلبايس والسيد بحر العلوم جامع الرواة ـ والسيد اخلوئي 

                                                             
يرى الصديق والباحث الفاضل الشيخ حممد باقر ملكيان أّن مصطلح تصحيح السند أفضل من ( ) 

مصطلح التعويض الذي يفرتض العوض واملعّوض وحلول كّل واحد منهام مكان اآلخر، األمر 
املفقود يف التعويض )انظر له: حوارات حول علم الرجال ودوره ومشكالته ومآالته، جمّلة 

(؛ إال أّن هذا اإلشكال غري وارد؛ ألّن املراد بالتعويض هنا 50: 42التجديد، العدد االجتهاد و
هو أن يكون أحد السندين مكان اآلخر، فأنت عملّيًا حتذف السند أو حتذف احلالة السابقة 
وتستعيض عنها بحالة جديدة، وهذا املقدار كاٍف يف التصحيح اللغوي، وليس التعويض 

تجارة والعوضني. نعم مصطلح التعويض ربام ال يضارع نتيجته وهدفه وهو مقترصًا عىل فكرة ال
التصحيح، بينام مصطلح التصحيح يستبطن الغاية من وراء التعويض. وال مشاحة يف 

 االصطالح بعد وضوح املعنى.
 .24ـ  19: 2انظر: ثامر العميدي، تعويض األسانيد تارخيه ونظرّيته وتطبيقه ( ) 



 

تصحيح » ا:اسمه رسالةً صاحب جامع الرواة حيث أّلف  ،ةلبعض صور هذه النظريّ 
طرق  غاية جهده لتقوية أسانيد كتاب التهذيب للطويس وسائر اسعى فيه ،«األسانيد

هذه الرسالة يف كتابه املعروف ـ جامع الرواة  ثم اخترص ،ةالطويس ورفع مشاكلها السنديّ 
جاء عند  ث النوري بّسد ماوقد قام املحدّ  .ـ يف الفائدة الرابعة من فوائد هذا الكتاب

 .جاء فيهاما معّلقًا عىل  ،األردبييل يف الفائدة اخلامسة من فوائد املستدرك
كان من أكثر من هـ( 1400)السيد حممد باقر الصدر وهو أّن  ،قالاِلّق يإال أّن 
بحيث يمكن أن نسند له  ،ةة يف أبحاثه األصوليّ قوا البحث يف هذه النظريّ أسهبوا وعمّ 

فعندما حتويل هذا املوضوع من متبعثرات تطبيقّية إىل نظرّية ذات قيود وصور وأشكال، 
وتعّرض حلديث الرفع املعروف يف أدّلة  ،وصل يف البحث األصويل إىل مباحث الرباءة

أسهب رمحه اهلل يف الكالم عن  ،وبمناسبة احلديث عن سند هذا احلديث ،ةالرباءة الرشعيّ 
 .نظرية التعويض بتفصيل

وذلك يف  ،السيد كاُم اِلائري أيضاً بعده وتبعًا له تلميذه ة التعويض وقد اهتّم بنظريّ 
 ،بمناسبة حديثه عن عهد اإلمام عيل إىل مالك األشرت ،يف الفقه اإلسالمي القضاء ه:كتاب

احلائري ال يأخذ  ألنّ  ؛حيث حاول تصحيح السند بتجاوز مشكلة ابن أيب جيد الوارد فيه
وقد أفاض  .وثاقة مشايخ النجايشبنظرّية ة شيخوخة اإلجازة حسب الظاهر وال بنظريّ 

 .ة أيضاً احلائري يف بحث هذه النظريّ 
ذه احلائري تعّرض الشيخ مهدي اهلادوي الطهراين هلذا البحث يف كتابه وتبعًا ألستا

 .الشيخ باقر اإليرواين أيضاً أستاذنا كام تعّرض له  ،الرجايل حترير املقال
حول  (ةقضايا إسالميّ )مفّصلة يف جمّلة  كتب األستاذ ثامر هاشم العميدي دراسةً  كام

 ،ته يف التعويضاستعرض فيها نظريّ  ،الصدرعلم الرجال واحلديث عند السيد حممد باقر 
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م كتابًا كبريًا يف ثالثة جمّلدات حتت عنوان )تعويض األسانيد 2014ثم عاد وأصدر عام 
ّية التابعة جلامعة املصطفى يف تارخيه ونظرّيته وتطبيقه(، كام أصدرت جامعة آل البيت العامل

رين، حتت عنوان )نظرّية تعويض  الربيع من البحنيكتابًا للباحث عبد الرؤوف حسيران إ
 .هـ1435األسانيد، املفهوم احلجّية احلدود(، وذلك عام 

ويف ثنايا  قة هنا وهناك عند املعارصين تظهر باملراجعةوهناك دراسات متفرّ  ،هذا
 .الكتب الرجالّية واحلديثية والفقهّية

لك عرب تسعى نظرّية التعويض بشكلها املعارص املوّسع إىل تصحيح اِلديث، وذ
 ل:اشكأ

وذلك بأخذ القطعة الضعيفة من  الشكل األول: ترميم السند الضعيف للحديث،
السند واستبداهلا بقطعة أخرى من مكان آخر، بحيث ينتج عن ذلك سنٌد صحيح خاٍل من 

 نقطة الضعف السابقة.
وذلك بالتخيّل عن هذا السند الضعيف كّله،  الشكل الثاين: استبدال السند الضعيف،

 لسعي للعثور عىل سند آخر للحديث نفسه يكون خاليًا من أّي ضعف.وا
أي إذا واجهنا حديثًا ليس  الشكل الثالث: العثور عىل سند صحيح ِلديث ال سند له،

له سند بحيث كان مرفوعًا بال سند، كام هي احلال يف الكثري من مراسيل الصدوق يف 
أشكاهلا إىل حماولة التامس سند هلذا  كتاب الفقيه، فإّن نظرّية التعويض تسعى يف بعض

 احلديث الذي ورد بال سند حسب الظاهر.
 وتتنّوع وسائل التعويض إىل:

التعويض الذي يستند إىل طرق املحّدث نفسه، بمعنى أن نستعني بطرق هذا  ـ 1
املحّدث لتصحيح حديث رواه هو نفسه من طريق ضعيف، وهذا هو املعروف والشائع، 

 لتعويض السند الضعيف يف التهذيب بأسانيد الطويس يف الفهرست.حيث يتّم السعي 
التعويض الذي يستند إىل طرق شخص آخر غري املحّدث نفسه الذي ذكر احلديث  ـ 2

بالطريق الضعيف املراد تصحيحه، كأن نصّحح طريقًا ضعيفًا للصدوق بطريٍق صحيح 



 

 للطويس أو العكس.
ية تبعًا لزمان املحّدث الثاين مقارنة بزمان وتتعّدد صور الوسيلة التعويضّية الثان

 صاحب السند الضعيف، فقد يعارصه وقد يتقّدم عليه وقد يتأّخر.
 التعويض امللّفق أو املزدوج الذي يعتمد الدمج بني وسائل متعّددة. ـ 3

وال نقاش يف صّحة التعويض لو التأمت أركانه ورشوطه املوضوعّية، فإّن التعويض 
الكتشاف سنٍد صحيح قائم بالفعل هلذا احلديث، فكأّن التعويض  ليس سوى حماولة

 يفرتض أّن األسانيد عىل نوعني:
األسانيد املرّصح هبا بشكل مبارش، وهي التي نراها يف الكتب احلديثّية عادًة تسبق أ ـ 

متن احلديث، حيث يقول مثاًل: عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن هشام، 
 ام.عن اإلم
األسانيد املسترتة التي ال تبدو مرفقًة باألحاديث، لكّن احلديث مسنٌد هبا واقعًا،  ب ـ

غاية األمر أّن الباحث الرجايل واحلديثي يسعى الكتشاف هذا السند املسترت من خالل 
 عملّية تلفيقّية تتبعّية.

لنبحث له عن وهذا ما ينتج عنه حجّية السند اجلديد، فنحن ال نخرتع شيئًا من عندنا 
يف احلقيقة باكتشاف السند الذي كان غائبًا عنّا هلذا احلديث، ومن  مدليل احلجّية، بل نقو

ثم تطبيق قانون حجّية السند عليه، فالبحث التعوييض صغروي ميداين تطبيقّي بامتياز، 
هلذا ومعركة الرأي هنا تكمن يف واقعّية كون السند املنكشف اجلديد سندًا حقيقّيًا بالفعل 

 احلديث الذي نبحث عن تصحيح سنده.
 وبيئة حاضنة، ىل أرضّية خصبةأّن نظرّية التعويض حتتاج إوال بأس أن نشري هنا إىل 

ة أو البيئة احلاضنة هي الدراسات املتخّصصة يف الفهارس واملشيخات رضيّ وهذه األ
وخرباتنا يف  ، فكّلام ضعفت معلوماتناوتاريخ تداول الكتب القديمة والطرق واإلجازات

هذا املجال صعب ممارسة تطبيقات موّفقة لنظرّية التعويض، بينام ترفدنا اخلربة العالية 
 بذلك بالكثري من الفرص يف اكتشاف تطبيقات هلذه النظرّية ورصد جدوائّيتها أيضًا.
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 الصيغ األوىل املتفّرقة لنظرّية التعويضأّواًل: 
ما طرحه السابقون من أبرز ستعراض سوف نحاول يف البداية ا ،ة حالوعىل أيّ 

إىل أن نصل إىل  ،ثم نقوم بدراستها ،وتصحيحها حول تعويض األسانيد اٍت نظريّ 
لندخل معها  ،السيد حممد باقر الصدرالكلّية الشاملة التي قّدمتها مدرسة طروحة األ

ات ة العامة يف سّد ثغرومن خالل هذه اجلولة نعرف مديات صّحة هذه النظريّ  ،مفّصالً 
 .األسانيد

 الشيخ حممد األردبيلي يف تصحيح األسانيد طريقةـ  1
املعروف بتضّلعه يف علم الرجال هـ( 1101)األردبييل عيل الحظ الشيخ حممد 

هتذيب األحكام  :ة يف كتايبهناك العديد من األسانيد غري التامّ  أنّ  ،والطبقات
لريى هل للطويس طرق  فرجع إىل فهرست الطويس ،أليب جعفر الطويس ،واالستبصار

فات يمكن االستفادة منها يف ردم الثغرات املوجودة يف جديدة إىل أصحاب الكتب واملصنّ 
 ؟ال ووافر من أحاديث التهذيبني أ عددٍ 

العديد من طرق الطويس يف الفهرست  وملا فعل ذلك وجد ـ كام ُيّدثنا بنفسه ـ أنّ 
 ،وعثر عىل احلّل  ،ر وترّضعكلة وفكّ فسعى لوضع حّل جذري هلذه املش ،واملشيخة ضعيفة
 .دًا إىل أسانيد الروايات يف التهذيبني عينهام حيث سنجد احلّل هناكوهو العودة جمدّ 

شيخنا السّيد الربوجري وأوضحه ولتوضيح ذلك نأخذ هذا املثال الذي طرحه 
إّن  :وحاصله، موجودة يف كالم األردبييلاملبهمة ، وإشارته والشيخ السبحاين اإليرواين

                                                             
؛ وقد نقلها النوري يف خامتة 529ـ  473: 2طريقة األردبييل يف كتابه: جامع الرواة  ( انظر) 

 و فراجع.املستدرك، مستوعبًا املجّلد السادس مع تعليقاته ه
ة يف القواعد دروس متهيديّ ؛ واإليرواين، 7ـ  6: 1الربوجردي، مقّدمة جامع الرواة ( انظر: ) 

؛ واألردبييل، جامع 398ـ  396؛ والسبحاين، كليات يف علم الرجال: 278ـ  276ة: الرجاليّ 
 .505: 2الرواة 



 

الشيخ الطويس روى يف كتاب التهذيب عددًا من الروايات عن عيل بن احلسن الطاطري 
وملا رجع  ،وملا مل يكن الطويس معارصًا للطاطري كان البّد من الرجوع إىل املشيخة، الثقة

فقد  ،وما ذكرته عن عيل بن احلسن الطاطري» :األردبييل إىل املشيخة وجد النص التايل
عن أيب امللك أمحد بن عمرو بن  ،عن عيل بن حممد بن الزبري ،به أمحد بن عبدون أخربين
 .«..كيسبة

وحتى لو رجعنا  ،هؤالء الثالثة مل تثبت وثاقتهم ألنّ  ؛هذا الطريق أيضًا ضعيف ولكنّ 
ذكر له طريقًا هو عينه  ،سنجد الطويس بعدما ترجم الطاطري وعّدد كتبه ،الفهرست إىل

 !ءيشيف املشيخة والفهرست مل ينفعانا  فهذا يعني أنّ  ،جود يف املشيخةتقريبًا املو
 ،راجع أبوابه املختلفة، فدًا إىل التهذيب نفسههنا انقدح يف ذهن األردبييل العودة جمدّ 

عن عيل بن  ،موسى بن القاسم :فرأى أربع روايات يف باب الطواف عىل الشكل التايل
 .×عن أيب عبد اهلل ،عن ابن مسكان ،صورعن درست بن أيب من ،احلسن الطاطري

موسى بن  الطويس أيضًا مل يلقي  لكنّ  ،هم ثقاتهؤالء األربعة كلّ  وإذا راجعنا وجدنا أنّ 
عن ابن  ،املفيد: ونجد طريقه إليه هكذا ،دًا إىل املشيخة أو الفهرستفنرجع جمدّ  ،القاسم
عن  ،عيسىحممد بن بن  عن أمحد ،عن الصفار ،عن حممد بن احلسن بن الوليد ،بابويه

 .موسى بن القاسم
لروايات الطاطري  تام ونحصل عىل سندٍ  ،مفنضّمه إىل ما تقدّ  ،صحيح وهذا طريٌق 

املفيد، عن ابن بابويه، عن حممد بن احلسن بن الوليد، عن الصفار، عند الطويس، وهو: 
 .، عن عيل بن احلسن الطاطريعيسى، عن موسى بن القاسمحممد بن عن أمحد بن 

 دته هذه ال تقف عنونظريّ  ،عويصة يف األسانيد هبذه الطريقة حّل األردبييل مشكالٍت 
 .حيث يمكن تطبيقها عىل الكليني والصدوق وغريمها ،بل تستوعب غريه ،الطويس

 ،ومنه إىل املشيخة والفهرست ،ننا نذهب إىل سند التهذيبوجوهر هذه الطريقة هو أ
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دًا إىل املشيخة أو ثم نكمله بالعودة جمدّ  ،ثر عىل حّل فنع ،ثم نعود إىل أسانيد التهذيب
، بافرتاض أّن وجود طريق صحيح إىل الطاطري ولو يف رواية فتحّل املشكلة ،الفهرست

 .وكتبه حمّددة، كاٍف يف فرض طريق صحيح عام جلميع رواياته
 .مشكالت السندبه ة بمثابة فتح كبري حتّل كانت هذه النظريّ 

 ة الفاضل األردبيليوقفة نقاش مع طريق
الروايات  وهي أنّ  ،ةهذه الطريقة يف تعويض األسانيد تعاين من مشكلة أساسيّ  نّ إ

موسى بن القاسم وصلته هذه  األربع التي وجدناها يف باب الطواف من التهذيب تفيد أنّ 
رواه كتبه أو ما  لكن هل تفيد هذه الروايات أّن كّل  ،الروايات من خالل الطاطري

 ؟فقد أخذه عنه موسى بن القاسمالطاطري 
 :هناك أكثر من احتامل نشري إىل بعضها نّ أل ؛دليل عىل ذلك ال يوجد أيّ 
أن يكون الطاطري قد أعطى متام كتبه ورواياته إىل موسى بن القاسم  :لاألوّ االحتامل 

 .وأجازه يف روايتها
للطاطري فإّنا تكون  رواية نجدها منسوبةً  كّل  ووفقًا هلذا االحتامل يمكننا القول بأنّ 

إرثه  األخري قد ترك كّل  ألنّ  ؛بالتأكيد قد وصلت للشيخ الطويس عرب موسى بن القاسم
ومن مجلة  ،العلمي يصل إىل الطويس كام يفيد طريق الطويس إليه يف الفهرست أو املشيخة

كتاب الطاطري وصل إىل  وهذا يعني أنّ  ،إرثه العلمي ما وصله من كتاب الطاطري
 .الطريق فيتمّ  ،وسى بن القاسممبواسطة  الطويس

ولعّل هذا هو االحتامل الذي دفع األردبييل لتصّور إمكانية تصحيح األسانيد هبذه 
، بل قد رّصح السيد الربوجردي يف تقديمه لكتاب جامع الرواة بأّن الطريقة التي طرحها

لطرق املعتربة إىل أرباب ا استنباط امّ أ»هذا هو ما فهمه األردبييل من القضّية، حيث يقول: 
من  ه إذا رأى يف سندٍ نّ أه ؤفمنش ،أسانيد التهذيبني الكتب واألصول من وقوعهم يف
بذلك السند مأخوذ من  ّي احلديث املرو نّ أاستظهر  ،أسانيدمها صاحب كتاب أو أصل



 

سنده بني الشيخ وبينه رووا هذا احلديث  طوا يفالرواة الذين توّس  نّ أكتاب هذا الرجل و
روى  (ره)الشيخ  ولذلك إذا رأى أنّ ، نه بسبب روايتهم جلميع ما يف كتابه من الرواياتع

ومل يذكر يف املشيخة والفهرست إليه  بذكره يف أسانيدها أخر وبداُ  عن هذا الرجل رواياٍت 
ملا وجده من الطريق  ؛تهابصحّ  عىل املشهور حكم ضعيفاً  أو ذكر إليه طريقاً  طريقاً 

 .« إىل كتابه..الصحيح أو املعترب
وال ُاريد اآلن أن ُاعّلق عىل هذا االحتامل، وسيأيت أّنه حتى عىل هذا االحتامل يمكن 

 فرض مناقشات.
ـ أن يكون الطاطري ملا التقى موسى بن القاسم أعطاه أحد كتبه  :الثايناالحتامل 

 ،قد أّلفها بعدُ  ولو لعدم كونه كان ،وأجازه يف روايته دون سائر الكتبككتاٍب يف احلّج ـ 
فروى كتب الطاطري عن طريق موسى بن القاسم  فهنا يكون الطويس قد وصلته بعُض 

أّن من د مسبقًا وهذا معناه أننا حتى نصّحح السند البد لنا من التأكّ  ،كتبه وليس كّل منها 
الرواية التي نضع يدنا عليها ونريد تصحيح سندها قد كانت موجودًة يف كتاب الطاطري 

ة قيمة فال تكون هناك أيّ  ،وهو أمر ليس من السهل حتصيله ،سّلمه ملوسى بن القاسم الذي
 .للسند اجلديد الذي عثر عليه األردبييل

لكن ال يسّلمه كتابه وال  ،أن يلتقي موسى بن القاسم مع الطاطري :الثالثاالحتامل 
درست  :هذا املثال وهو يف ،كتاب الراوي الذي يقع قبل الطاطري هام يعطيوإنّ  ،مجيع كتبه

للطاطري  فهنا مل ُيصل موسى بن القاسم عىل أّي كتاٍب  ،بن أيب منصور أو ابن مسكان
من  وإنام سّلمه نسخةً  ،اًم إىل الطاطريحتى نجعل الطريق إىل موسى طريقًا متمّ نفسه 

وعليه فام هي قيمة وجود هذه األسانيد يف كتاب الطواف من  ،كتاب درست مثالً 
 .!؟التهذيب
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يمكن لألردبييل التخّلص من االحتامل الثالث يف حالة واحدة وهي ما إذا كان  ،نعم
الرواة الواقعني قبل الطاطري كانوا يف  لكنّ  ،رمثل السند الوارد يف كتاب الطواف قد تكرّ 

 ،كتب هؤالء بحيث ال نحتمل أّن الطاطري أعطى موسى بن القاسم كّل  ،كل مّرة خمتلفني
 .ا اليشء ارتفع االحتامل الثالث وإال فالفإذا وقع مثل هذ

أن يكون الطاطري قد التقى موسى بن القاسم، لكنّه مل يسّلمه ال كتبه  االحتامل الرابع:
وال كتب غريه، بل روى له بضع روايات شفوّية يف الطواف، فدّوّنا موسى بن القاسم يف 

والً يف حال قّلة عدد الروايات كتابه هو أو نقلها شفوّيًا لغريه. وهذا االحتامل يظّل معق
 التي نقلها موسى بن القاسم عن الطاطري.

مة ال أسانيد باب الطواف املتقدّ  واليشء الذي بّرر لنا فتح باب تعّدد االحتامالت أنّ 
ثني حدّ  :فلم يقل مثالً  ،الطاطريمن تفصح عن طبيعة ما وصل إىل موسى بن القاسم 

ة التعويض عىل كالم شابه ذلك مما قد يصّحح نظريّ  كتبه وهذا منها أو ما الطاطري بكّل 
ومل ينقل سوى رواية واحدة أو  ،عن الطاطري :وإنام قال ،اًل بعون اهلل سبحانهسيأيت مفّص 

 ؟!فام قيمة هذه األسانيد إذاً  ،أكثر
املزبور نفسه  لقد أتعب الفاضل»وهلذا قال الكلبايس هنا معّلقًا عىل حماولة األردبييل: 

ت لنا رواية ه إذا صحّ من املعلوم أنّ  إىل أنّ  املرام، نظراً  يفبيشء  م، ولكن ال أراه نافعاً يف املقا
قني، فال وجه لتصحيح رواية أخرى، وصلت إلينا بطريق غري موث   عن ثقة بوسائط

رضورة ؛ ةصحيح يف رواية، أو روايات خاّص  د ثبوت طريقهذا الثقة، بمجرّ  صحيح عن
 .«غريهم يال ما يرو ائط خلصوص ما يروون أنفسهم،، وستالوسائط الثقا أنّ 

، وحتتاج إىل الكثري من عنارص التتميم ،ةطريقة الشيخ األردبيِل غري تامّ  إنّ  :والنتيجة
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وربام َلذا كّله مل تلَق هذه الطريقة رواجًا وقبوالً بني العلامء فيام بعد رغم املكانة العلمّية يف 
 .ردبيِلعلم الرجال التي حيظى هبا األ

 )بني الطوسي والصدوق( التعويضاجمللسي يف  ـ طريقة 2
ـ وأشار هلا السّيد بحر العلوم ـ  ون حديثًا(األربع)عالمة املجليس يف كتاب ذكر ال
ه إذا كان طريق الشيخ الطويس إىل صاحب وتقوم عىل أنّ  ،ثانية يف تعويض األسانيد طريقةً 
هل له طريق إىل ذلك  :ظرنفن ،لشيخ الصدوقفهنا نذهب إىل ا ،من الكتب ضعيفاً  كتاٍب 

ة فإن مل يكن له طريق أو كان طريقه غري معترب مل يمكن إجراء عمليّ  ؟ال والراوي أ
فهنا نستبدل طريق الطويس الضعيف يف  ،أما إذا كان لديه طريق معترب إليه ،التعويض

 .املشيخة والفهرست بطريق الصدوق الصحيح
ا نتحّرك فنحن يف طريقة األردبييل كنّ  ،لطويس إىل الصدوقأما كيف تّم االنتقال من ا

ل بني هتذيبه ومشيخته نقّ تفن ،وهو الطويس مثالً  ،فات وطرق شخص واحددائاًم يف مصنّ 
فنأخذ سندًا  ،إىل آخر ومن راوية إىل آخر أما هنا فنحن نقوم برحلة من قرنٍ  ،وفهرسته

 فهل يمكن تتميم ذلك ،كمثال صحيحًا للصدوق لنحّل به مشكلة سند ضعيف للطويس
 ؟وكيف وتربيره؟

وترمجته للشيخ  ،مرّبر ذلك كّله أننا إذا راجعنا فهرست الشيخ الطويس إنّ  :اجلواب
أخربنا بجميع كتبه ورواياته مجاعة من » :سنجده بعد ذكره الكتب يقول ،الصدوق
ر بن احلسن بن وأبو احلسني جعف ،واحلسني بن عبيد اهلل ،منهم الشيخ املفيد ،أصحابنا

 .«عنه ،وأبو زكريا حممد بن سليامن احلمراين كّلهم ،حسكة القمي
ات كتب ومرويّ  صحيح إىل كّل  ه إذا كان للشيخ الطويس طريٌق وهذا معناه أنّ 

الصدوق له طريق صحيح إىل ذلك الراوي الذي كان طريق  واملفروض أنّ  ،الصدوق
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وتتميمه  ،ند بوضع طريق الطويس إىل الصدوقالس رميمه يمكن تفإنّ  ،الطويس ضعيفًا إليه
 .بطريق الصدوق إىل ذلك الراوي صاحب الكتاب

لكن ام كان طريق الطويس إىل راٍو ضعيفًا يف خمتلف كتبه، ّنه كلّ أوخالصة هذه الطريقة 
كان للصدوق إىل هذا الراوي طريق صحيح، أمكن تلفيق السند جمّددًا بحذف السند 

 اجلديد.األّول واستبداله ب
ويظهر اختيار روح هذه الطريقة من بعض املعارصين أيضًا يف سياق حماوالته تصحيح 

 .الكتب األربعة
ومن الواضح أّن طريقة األردبييل املتقّدمة كانت تعتمد التعويض يف داخل مصنّفات 
ىل املحّدث نفسه، بينام طريقة املجليس هنا تعتمد التعويض بني حمّدثني يتقّدم أحدمها ع

 اآلخر زمانًا.

 التعّدي من الصدوق إىل مثل الزراري واملفيد والكليين وغريهم
بلت فكرهتا، لربام أمكن تّسيتها لغري الصدوق، مثل ما ذكره وهذه الطريقة لو قُ 

من توسعتها أليب غالب الزراري الذي له رسالة معروفة ه ـ ـ وإن مل يتبنّ املحّقق الكلبايس 
إذا ضُعف طريق الطويس لراٍو أمكن تتميم الطريق بطريق الطويس ذكر فيها طرقه أيضًا، ف

 للزراري، وطريق الزراري لذاك الراوي لو حتّققت سائر الرشوط.
ث تركيب األسانيد مع األسانيد التي ذكرها املحدّ »يقول الشيخ أبو اهلدى الكلبايس: 

 غري واحد من الكتب التياجلليل أبو غالب الزراري يف رسالته املعروفة، إىل  النبيل والثقة
هو غري موثق، لو مل ، ابن أيب ،يف طريق الشيخ إىل العيص بن القاسم ذكرها فيها، كام أنّ 

اإلجازة، كام هو أبعد الرأيني. فريجع إىل  نقل بثبوت وثاقته ونظرائه، من مشائخ
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 .«الرسالة
لكليني والشيخ بل يظهر من بعض املعارصين اختيار توسعة هذه الطريقة ملثل الشيخ ا

 .املفيد لو عثرنا هلام عىل سند صحيح ألحد أصحاب الكتب

 ومن تبعه لسياجمل ة مع حماولة العالمةوقفة نقدّي
 ات أبرزها:وإشكاليّ  ملناقشاتـ وتتعّرض ـ لقد تعّرضت هذه الطريقة أيضًا 

تتّم لو كانت ام إنّ ما طرحه األستاذ اإليرواين، من أّن هذه الطريقة  األوىل:اإلشكالّية 
بني ما وصل للطويس وما وصل  متطابقةً له، لكتاب الذي نبحث عن طريٍق انسخة 

أما  ،فإذا تطابقت النسخ صّح األخذ بطريق الصدوق إىل ذلك الكتاب حينئذٍ  ،للصدوق
مل أّن النسخة التي وصلت للصدوق من كتاب الطاطري أو حريز مثاًل غري إذا احتُ 

ه ال يمكن االعتامد فإنّ  ،لطويس ونقل عنها يف كتاب التهذيبالنسخة التي وصلت للشيخ ا
 .عىل طريق الصدوق لتصحيح سند هذه الرواية الضعيفة السند

فقد حتّدث الشيخ الطويس يف  ،قواختالف النسخ بني الطرق أمٌر قائم متحقّ 
نسخٍة  ثم ذكر لكّل  ،له أربع نسخ وذكر له كتابًا قال بأنّ  ،عن العالء بن رزين الفهرست

فكيف نحرز أّن  ،وهذا يعني أّن اختالف نسخ الكتب بني الطرق أمٌر وارد، طريقاً 
ه ذكر طريقه إىل النسخة التي وصلته من طريق الصدوق مع أنّ  الطويس قد اعتمد عىل

ه مل يعتمد الكتاب يف املشيخة والفهرست ومل يرش إىل طريق الصدوق هناك مما يوحي بأنّ 
 ؟عىل تلك النسخة

 :قد جياب عن هذه اإلشكالّيةو
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ّن مشيخة الفقيه تدخل يف ضمن ما أحال عليه الشيخ يف كتبه، وهذا نوع شهادة إ الً:أوّ 
 ، وسيأيت احلديث يف موضوع اإلحالة هذه، فانتظر.عىل عدم وجود اختالف يف النسخ

يس يف ه لو كانت هناك عّدة نسخ للكتاب خمتلفة عن بعضها لبنّي ذلك الطونّ إ ثانيًا:
ض ألمٍر من هذا رّ عتفعندما ال ي ،متامًا كام فعل عند ترمجته للعالء بن رزين ،الفهرست

 فهذا يعني أنّ  ،فني واملصنفاتكتابه ـ الفهرست ـ موضوع لبيان حال املصنّ  مع أنّ  ،النوع
وعليه فهذا اإلشكال عىل  ،هذا الكتاب مل تتعّدد نسخه بشكل ُتتلف عن بعضها بعضاً 

 .وإال فهو غري تام ،ة هبذا الشكل ُيتاج إىل تتميمهذه الطريق
وسيأيت تعميق املوقف منهام الحقًا فانتظر،  وكال هذين اجلوابني يمكن التعليق عليهام

أّن الطويس والنجايش كانا  لكن رسيعًا يمكن إثارة الفكرة التالية وهي أّنه ال ُُيرز
ربام يكون قليلة ذلك يف مواضع ين ببيان اختالفات النسخ يف الكتب، وذكرمها متعّهد

وأمثاله أو تعدّد النسخ بني أكثر  بسبب االختالف الفاحش بني نسخ كتب العالء بن رزين
، ومن ثم حتى متاماً  ، دون أن يعني ذلك أّن سائر الكتب كانت نسخها متطابقةمن نسختني

ّكد أّنه اعتمد لو أحال الشيخ عىل الصدوق وكانت طرقه طرقًا له ال يوجد ما يمكنه أن يؤ
النسخة املطابقة للطريق الذي يمّر بالصدوق، فلعّله رّجح نسخًة أخرى عليها أو رآها 
أضبط أو أوسع، خاّصة ونحن نعرف أّن الكتب كانت تكتب أكثر من مّرة ومُتىل أكثر من 

 .مّرة، ومن املمكن حصول التطوير واإلضافة فيها
رٌق خة الفقيه هي يف جوهرها طق يف مشيإّن طرق الشيخ الصدو اإلشكالّية الثانية:

ملا جاءت الرواية فيه يف التهذيب عن الراوي نفسه، وليست طرقًا  ،ياته التي يف الفقيهالرو
وذلك أّن الصدوق ال يقول بأّنه أخربين بجميع روايات فالن كذا وكذا، بل يقول بأّن ما 

ي أّن طرقه خاّصة بمروّياته رواه يف هذا الكتاب فقد أخربه به فالن عن فالن، وهذا يعن
التي يف هذا الكتاب وليست أوسع من ذلك، وبالتايل ال يمكننا أن نقول بأّن هذه الطرق 
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هي طرق للكتب كّلها. وال نريد نفي كون هذه الطرق طرقًا للكتب كّلها، بل نريد 
 .التشكيك يف داللة ظاهر عبارته يف املشيخة عىل كوّنا طرقًا للكتب كّلها

ا اإلشكال يشبه ما طرحناه سابقًا يف بحث التوثيق بمالك ذكر الطريق إىل شخص وهذ
يف املشيخة أو غريها، من أّن الشيخ الصدوق يمكن أن يكون أخذ الكثري من هذه 
الروايات من جامع شيخه ابن الوليد وليس من أصل الكتب، ومن ثّم فمن الصعب 

اره شيخه يف جامعه من تلك الكتب، جعلها طرقًا للكتب كّلها، بل هي طرق ملا اخت
ه مل تصله أساسًا الرواية التي وردت يف التهذيب حتى نوقعه يف سندها ونرّمم وبالتايل فلعلّ 
 السندي بذلك.

لصدوق به السند هو صاحب ّن من ابتدأ اأإّن هذه الطريقة تتّم لو  اإلشكالّية الثالثة:
يصبح من الصعب التأّكد من عملية ّما لو شّككنا يف كونه صاحب الكتاب فالكتاب، أ

 وهذه اإلشكالّية ذات صلة أيضًا باإلشكالّية الثانية. التعويض يف هذه احلال.
 من املعلوم أنّ  ويشكل بأنّ »ولعّله ألجل مثل هذه اإلشكالّيات قال املحّقق الكلبايس: 

ئدة فال فا لظهور ثبوت كتب الصدوق، ؛اإلجازة الوسائط بني الشيخ والصدوق، مشائخ
م وسائط إىل من أّّن ، مشكال املتقدّ إىل ما فيه من اإل مضافاً  طهم وعدالتهم.يف إثبات توّس 
 الرواية املذكورة، غري مذكورة يف كتبه. املذكورة يف كتبه، واملفروض أنّ  كتبه ورواياته
اته مرويّ  ات الصدوق، وكونه منف عىل كونه من مرويّ ة السند إليه، متوقّ فثبوت صحّ 

 .«وهذا دور ظاهر ة السند إليه،عىل ثبوت صحّ  ٌف متوقّ 
إّن هذه الطريقة لو متّت مع الصدوق الذي له مشيخة وطرق، ملا  اإلشكالّية الرابعة:

متّت مع الكليني وغريه؛ ألّن وجود طريق صحيح هلم إىل راٍو يف إحدى الروايات، ال يدّل 
لرواية املراد تعويض سندها عىل وجود طريق صحيح هلم لكّل كتب هذا الراوي، فلعّل ا
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 ليست موجودة يف الكتاب الذي وصل للكليني بالسند الصحيح.
 ف عىل البحث املفّصل القادماجلواب األساس عن هذه الطريقة متوقّ وعىل أّية حال، ف

بجميع كتبه ورواياته »ثهم ه حدّ ول حتليل مراد الطويس والصدوق عندما يقوالن بأنّ ح
 .، فانتظر«فالن عن فالن

 طريقة التعويض املتبادلـ  3
أن تصلنا رواية واحدة بسندين التي ذكرها الشيخ اإليرواين قصد هبذه الطريقة يُ 

فهنا يمكن التلفيق بني  ،من السندين ضعيفًا من ناحية معّينة واحدٍ  ويكون كّل  ،خمتلفني
 .السندين حلّل املشكلة

 : روى روايًة هبذا الطريقالشيخ الطويس واملثال الذي يطرح يف هذا املجال هو أنّ 
 ،عن احلسني ،عن أمحد بن حممد ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن أبيه ،عن أمحد بن حممد ،املفيد

 وهذا السند قد ثبت وثاقة كّل  ..عن اإلمام الصادق ،عن سامعة ،عن زرعة ،عن احلسن
ه أمحد بن ألنّ  ؛بعد املفيد يف سلسلة السندـ ذكرًا ـ باستثناء أمحد بن حممد الواقع  ،رواته

وهذا الشخص مل يرد فيه أّي  ،ابن شيخ الصدوق املعروف ،حممد بن احلسن بن الوليد
 .توثيق إال بناء عىل مثل نظرية شيخوخة اإلجازة وهي ليست بثابتة

حممد  :اآليتوهو  ،لكن يوجد طريق آخر للرواية نفسها ذكره الشيخ الكليني يف الكايف
عن  ،عن زرعة ،عن عثامن بن عيسى ،ن عيل بن إسامعيلع ،عن أمحد بن حممد ،بن ُييى
رجاله ثقات باستثناء عيل بن إسامعيل  وهذا السند كّل  .×عن اإلمام الصادق ،سامعة

 .الذي مل تثبت وثاقته
 .واملفروض سقوط الرواية عن االعتبار ،وهذا معناه أّن السندين ضعيفان

واحد من السندين يسّد ثغرة  كّل  طريقة التعويض املتبادل بني سندين جتعل إال أنّ 
 :وذلك كام يِل ،السند اآلخر

أمحد بن حممد نحتمل أّن  نافنتجاوزه من خالل أنّ  ،أما الضعف املوجود يف السند األّول



 

 لكنّ  ،وربام ال يكون والده قد حّدثه هبذا احلديث ،كذب عىل لسان والده ابن الوليدقد 
ريق معترب أّن حممد ُييى قد حّدثه هبذا احلديث بدون د لنا بطالكليني يف السند الثاين يؤكّ 

احلديث عينه  ألنّ  ؛أمحد بن حممد مل خيرتع احلديث د أنّ وهذا يؤكّ  ،دتوّسط أمحد بن حممّ 
قاله ابن ُييى الثقة للكليني أيضًا فلو كّذب أمحد بن حممد ملا أمكن أن يكون خرب الكليني 

وهبذا نتغّلب عىل املشكلة  .بن حممد يف هذا اخلربدنا من صدق أمحد إذًا فقد تأكّ  ،موجوداً 
 .من طريق الطويس

أمحد  ه بعد أن ثبت أنّ أما املشكلة من طريق الكليني ـ أي عيل بن إسامعيل ـ فنرفعها بأنّ 
فنأخذ بالطريق األول لسّد ثغرة الطريق بالفعل، ثه والده ه حدّ بن حممد مل يكذب وأنّ 

 .هم ثقاتبن حممد يف سند الطويس كلّ  الواقعني بعد أمحد ألنّ  ؛الثاين
فيحصل التعويض املتبادل  ،فنحن هنا نحّل مشكلة السند الثاين باألول واألول بالثاين

 .ويلّفق بني السندين

 وقفة نقاش مع طريقة التعويض املتبادل
 قة غفلت عن إمكان اختالبأّن هذه النظريّ  وهذه الطريقة يف التعويض أشكل عليها

بأن  ،بل يكذب يف صنع سند احلديث ،فالكاذب قد ال يكذب يف املتن ،تنالسند دون امل
ه يروي هذه الرواية وإنام يزعم بأنّ  ،تصله الرواية التي نقلها الكليني وال يكذب يف نقلها

ّل حلومع هذا االحتامل كيف نستفيد من سند أمحد بن حممد  ،أيضًا بطريٍق له يمّر عرب والده
 .!؟مشكلة عيل بن إسامعيل

وهي  ،األسانيد دون املتون ظاهرة كانت موجودة يف القرون األوىل قوظاهرة اختال
ة لظاهرة تعّدد األسانيد التي تأيت متعاقبًة زمنًا أو ترتك أثرًا عىل تضاؤل القيم االحتامليّ 

األمر الذي ينبغي االلتفات له بعدم االغرتار الّسيع بكثرة  ،اُيتمل االطالع عىل بعضه
رغم أّن تعّدد الطرق يفرتض به تقوية احلديث قانونًا كام قالوه يف احلديث ، رواية ما أسانيد
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الصحيح لغريه واحلسن لغريه، بل قد أشار بعض املحّدثني كالزيلعي وغريه إىل أّن كثرة 
ـ برصف النظر عن كام حتّدثنا عن هذا املوضوع ، طرق احلديث ال تزيده أحيانًا إال ضعفاً 

يف مباحث التواتر من كتابنا حجّية احلديث، ومباحث الوضع ق هذه الفكرة ـ موارد تطبي
 .من كتابنا دراسات يف الفقه االسالمي املعارص، فلرياجع

 .فهذه الطريقة يف التعويض غري تاّمة أيضاً  ،وعليه

 (املريزا االسرتآباديطريقة التعويض ثالثّي األطراف )حماولة ـ  4
، وقيل بوجودها فيام ُنسب إليهصاحب منهج املقال ـ  يسرتآباداملريزا حممد اال حاول

وهي  ،ابتكار طريقة لتصحيح بعض األسانيد الضعيفةـ  يف كلامت التقي املجليس أيضاً 
 :يتوتطبيق هذه الطريقة كاآل .ُتتلف عام سبقها

هذا الطريق  لكنّ  ،للشيخ الصدوق طريقًا إىل عبيد بن زرارة يف مشيخة الفقيه إنّ 
ـ لتصحيح هذا الطريق ـ وهنا نستخدم  ،لوجود احلكم بن مسكني الثقفي فيه ؛ضعيف

 :من خطوتني بةً طريقًة مركّ 
فنجد له طريقًا  ،نذهب إىل النجايش يف ترمجته لعبيد بن زرارةأن  :األوىلاخلطوة 
ة من أخربنا عدّ  عنه.له كتاب يرويه مجاعة » :حيث قال ،يتوهو كاآل ،صحيحًا إليه

عن ابن أيب اخلطاب  ،عبد اهلل بن جعفر ثناحدّ  :قال ،عن أمحد بن حممد بن ُييى ،اأصحابن
عن محاد  ،عن حممد بن إسامعيل بن بزيع ،وحممد بن عبد اجلبار وأمحد بن حممد بن عيسى

 .«عن عبيد بكتابه ،بن عثامن
رواية عبد اهلل بن جعفر احلمريي يقع يف الطريق إىل  فمن خالل هذا السند نعرف أنّ 
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 .بيد بن زرارةكتاب عُ 
 ،يف طريقه إىل عبد اهلل بن جعفر ،نعمد إىل فهرست الشيخ الطويس :الثانيةاخلطوة 

رمحه ) املفيد أخربنا بجميع كتبه ورواياته الشيُخ » :يتحيث سنجد الطريق عىل الشكل اآل
 .«عنهسن، عن أبيه وحممد بن احل ،عن أيب جعفر ابن بابويه، (اهلل

الصدوق قد روى مجيع كتب وروايات عبد اهلل  يق يكشف لنا فيه الطويس أنّ هذا الطر
كام استفدنا  ،احلمريي قد روى كتاب عبيد بن زرارة واملفروض أنّ  ،بن جعفر احلمريي
 :وهو ،ه قد تبلور للصدوق طريق جديد إىل عبيدفهذا يعني أنّ  ،من طريق النجايش

عن ابن أيب اخلطاب وحممد بن عبد  ،رييعن احلم ،عن أبيه وحممد بن احلسن ،الصدوق
وهذا الطريق . .عن عبيد بن زرارة ،عن محاد بن عثامن ،عن ابن بزيع ،اجلبار وابن عيسى

 .رواته ثقات كّل 

 تعليق نقدي على طريقة املريزا االسرتابادي
أعني الصدوق  ،األطراف ة التي تواجهها هذه الطريقة الثالثيةة األساسيّ واإلشكاليّ 

والتي طريقه إليها هو  ،الرواية التي ينقلها الصدوق يف الفقيه أنّ  ،نجايش والطويسوال
يف كتاب عبيد بن زرارة الذي وصل إىل النجايش  لو كانت موجودةً  ،احلكم بن مسكني

 ،دين من وجود هذه الرواية يف الكتابنا غري متأكّ املشكلة أنّ  لكنّ  ،لصّح هذا التعويض
بحيث وصله  ،بن زرارة و الذي اختلقها ونسبها إىل عبيدفلعّل احلكم بن مسكني ه

وكانت هذه الرواية أو تلك مما زاده احلكم بن  ،فيه وزاد وأنقص س  كتاب عبيد ودي 
ومل يكن موجودًا يف نسخة كتاب عبيد التي وصلت إىل النجايش أو إىل الصدوق  ،مسكني

 .بالطريق الثاين
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ل الصدوق من كتاب عبيد بن زرارة نفسه، لو كانت الرواية مأخوذة من قب ،نعم
 ألمكن تصّور األمر.

، وهو وقد ناقش الكلبايس هذه الطريقة بعدم العلم بدخول الرواية يف الطريق العام
 ما حاولوا تفاديه كام سيأيت بحثه التفصييل عرب مثل مجلة: )أخربنا بجميع كتبه ورواياته(.

غري  ،ة التعويضيف تصحيح األسانيد عرب نظريّ فهذا الطريق أو األسلوب  ،وبناًء عليه
 .صحيح

 (طريقة حبر العلومتعويض سند الطوسي بسند النجاشي )ـ  5
تبنّاها املحقق  ،يف رجاله طريقًة لتصحيح األسانيدهـ( 1212)قّدم السيد بحر العلوم 

ا وزاده ،استفاد منها السيد اخلوئي فيام بعد وأجالها، ثم وغريه هـ(1315الكلبايس )
الطريقة عىل الدمج بني أسانيد  هوتقوم هذ، ُمقّرًا هبا ضمن رشوط جالء السيد الصدر
 .الطويس والنجايش

 ه كان معارصاً وقد يعلم ذلك من كتاب النجايش، فإنّ »يقول السّيد بحر العلوم: 
يف أكثر املشايخ كاملفيد واحلسني بن عبيد اهلل وأمحد بن عبدون  له للشيخ، مشاركاً 

 .«للشيخ ط أحدهم، كان ذلك طريقاً فإذا علم روايته لألصل أو الكتاب بتوّس ، موغريه
ه كّلام كان للطويس يف املشيخة والقاعدة التي تصاغ من خالهلا هذه الطريقة هي أنّ 

أمكن  ،وكان للنجايش طريق صحيح إليه ،ضعيف ألحد الرواة والفهرست معًا طريٌق 
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رشط وحدة الشيخ الذي نقل للطويس والنجايش ب ،تعويض سند الطويس بسند النجايش
 .، وكونه ثقةمعاً 

التي قد نجد هلا أمثلة أخرى غري الطويس والنجايش هي: هنا ووالفكرة املركزّية 
ثيني وأخذمها من شيٍخ مشرتك ثقة، فلو ضعف طريق أحدمها عرب هذا الشيخ  تعارص املحدِّ

كتاب نفسه عرب الشيخ الثقة عينه، رشط الثقة إىل كتاب، أمكن تعويضه بطريق قرينه إىل ال
 عدم إشارة أحد لوجود تعّدد يف نسخ الكتاب املراد تصحيح الطريق إليه.

 :ولتوضيحها ُيستخدم املثال التايل
طريق الشيخ الطويس إىل عيل بن احلسن بن فضال الذي نقل عنه العديد من  إنّ 

أخربنا بجميع كتبه قراءًة عليه » :ففي الفهرست جاء عىل الشكل التايل ،ضعيف ،الروايات
 .«عن عيل بن حممد بن الزبري سامعًا وإجازًة عنه ،أمحد بن عبدون ،أكثرها والباقي إجازة
 ،ة الضعف فيه من ناحية ابن عبدونعىل إشكاليّ أمثال السيد اخلوئي هذا الطريق تغّلب 

 ، ما خرج بالدليلبوصفه من مشايخ النجايش الذين ذهب اخلوئي إىل توثيقهم مجيعًا إال
الرجوع إىل رجال النجايش بهلذا حاول للتغّلب عليها  ،لكن ظّلت أمامه مشكلة ابن الزبري

وبداية  ،روايات ابن فضال فوجد أن النجايش له طريق لكّل  ،البن فضال نفسه تهيف ترمج
طريق  وهذا يعني أنّ  ،لكن دون املرور هذه املّرة بابن الزبري ،طريقه هي ابن عبدون نفسه

ه ما دام ابن عبدون ـ وهو أستاذ الطويس ألنّ  ؛الطويس إىل ابن فضال صار صحيحاً 
ما نقله  فهذا يعني أنّ  ،وابن عبدون ثقة ،والنجايش ـ هو الذي نقل هلام روايات ابن فضال

وإال كيف نقل للطويس غري ما نقله للنجايش من كتب ابن فضال  ،هلام واحد ال تغاير فيه
 ؟!اذباً إال إذا كان ك

 تعليقات نقدّية على طريقة السيد حبر العلوم
الطويس  ثبت أنّ أّنه ال دليل يُ  ية التي تواجه هذا التعويض هة األساسيّ اإلشكاليّ إّن 
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 ،والنجايش قد سمعا معًا يف جملس واحد ما نقله ابن عبدون بطريقه إىل كتب ابن فضال
واحدة عن  ،من كتاب ابن فضاله قد تكون وصلت البن عبدون نسختان وهذا معناه أنّ 

حّدثه بالنسخة التي وصلته  وعندما حّدث الطويس   ،طريق ابن الزبري والثانية بطريق آخر
آخر ليس فيه  حّدثه بالنسخة التي وصلته من طريٍق  لكنه ملا حّدث النجايش   ،من ابن الزبري
 .ابن الزبري

ومعه فلعّل ابن الزبري  ،وال يلزم من ذلك كذب ابن عبدون إطالقًا كام هو واضح
 !؟فام معنى التعويض هنا ،كذب يف النسخة التي نقلها

دفع السيد الصدر والسيد كاُم اِلائري إىل هو ما ّن مثل هذه اإلشكالّية الظّن أوغالب 
د الطريقة وتثبيتها، فقد ذكر السيّ إلعادة إحياء هذه ضافّية حماولة وضع بعض الرشوط اإل

عىل نقد هذه ًا لتبنّي هذه الطريقة يف التعويض يصلحان ردّ  نيضافيّ إالصدر رشطني 
 ومها: ،الطريقة نفسها

وهو ابن فضال يف  ،ىل صاحب الكتابإأن يكون للنجايش طريقان  الرشط األّول:
به  هو الذي انفرداملثال، أحدمها طريق الشيخ الطويس الضعيف عينه، والطريق اآلخر 

 و الذي نريد تعويض السند به.وه ،فرضالالنجايش وكان صحيحًا حسب 
ومرّبر هذا الرشط أّنه لو نقل ابن عبدون للنجايش كتاب ابن فضال بطريقني، وكان 
الكتاب يف كّل طريق مغايرًا يف نسخته للطريق اآلخر، للزمه التوضيح وبيان اختالف 
 نسخ الكتاب، وملّا مل ُيرش ابن عبدون إىل ذلك وال النجايش وال الطويس، وهم ثقات
مأمونون، كشف ذلك عن أّن كتب ابن فضال التي وصلت للنجايش واحدة يف الطريقني 
معًا وليست خمتلفة النسخ، وحيث إّن أحد الطريقني هو عينه طريق الطويس، كشف ذلك 

 عن أّن نسخة النجايش بالطريق الصحيح هي عينها نسخة الطويس بالطريق الضعيف.
ونحرز  ،ابن فضال يهام كتبي تجايش معًا يف فهرسأن يسّمي الطويس والن الرشط الثاين:

 يضًا.أه النجايش ه الطويس قد ساّم أّن ما ساّم 



 

للكتب  أن تكون الكتب التي وصلت للطويس وعّددها مطابقةً ومرّبر هذا الرشط هو 
 ؛فلو ذكر الطويس كتابًا مل يذكره النجايش أشكل األمر ،التي وصلت للنجايش وعّددها

ية التي نريد تصحيح سندها قد جاءت يف هذا الكتاب ومل يصل للنجايش الحتامل أّن الروا
 .حتى نجعل سنده عوضًا عن سند الطويس، فالبّد من التطابق

احتامل إعطاء ابن وبناء عىل هذين الرشطني يرتفع اإلشكال املسّجل أعاله، فإّن 
ن وتكون النسختاثم نسخة أخرى للنجايش،  ،عبدون نسخًة من الكتاب للطويس

ووحدة  ،مع دأهبم عىل التدقيق يف النسخ والتنبيه عىل ذلكخمتلفتان، وال توجد إشارة، 
 .بعيدهو احتامل الكتب الواصلة للطرفني، 

إحكام طريقة السيد  فاعلة يف ان مسامهةً سامهياإلضافّيني ّن هذين الرشطني أورغم 
لتخِّل عن الرشط األّول منهام، ّنه يمكن اأّن السيد كاُم اِلائري اعترب أال بحر العلوم، إ

 ّنه يمكن تصحيح السند بواحدة من ثالثة طرق:أىل فذهب إ
ولو مل يكن  ،ىل كتب ابن فضال طريقانإن يكون للنجايش يف سنده أ األوىل:يقة الطر

لكن برشط أن يكون الشيخ الذي تم ابتداء السندين به  ،عينه أحدمها هو طريق الطويس
 يف مثالنا. واحدًا، وهو ابن عبدون

أن يكون الشيخ املبارش للنجايش هو عينه الشيخ املبارش للطويس بال  الطريقة الثانية:
د ضافه السيّ ّول الذي أحاجة إىل يشء آخر، وهذا يف حقيقته ُتلٍّ كامل عن الرشط األ

 الصدر.
و ضعيف ألحد املشايخ أأن يكون للشيخ الطويس طريق صحيح  الطريقة الثالثة:

 ىل كتب ابن فضال.إ طريق النجايش الواقعني يف
ففي كّل هذه احلاالت يعترب السيد احلائري أّّنم ملا كان ديدّنم بيان النسخ وأوضاع 

اصلة من كتب ابن ىل وجود اختالف يف النسخ الو، فإّن عدم اإلشارة مطلقًا إفاتاملصنّ 
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 .ف يف كّل هذه الصور عن وحدهتافضال كاش
 ، وذلك:ف من حجم هذه الرشوطفّ أخرى خت ةً رصين حماولبعض املعاوذكر 
إذا ـ  إذا كان مشهورًا أو ما شابه ذلكـ خاّصة إّن الراوي الذي نبحث عن كتبه  أوالً:

أحدمها عني طريق الطويس، فال حاجة لكون الطريق الثاين قد تّم له ذكر النجايش طريقان 
؛ ألّن النجايش عندما كبل يمكن التعويض بدون ذلالبدء بسنده بعني اسم ابن عبدون، 

، يكشف ذلك عن وحدة النسخ وتطابقها ،ىل اختالف النسخإثم ال يشري  ،يذكر طريقني
 يشهد بوحدة النسخ يف هذه احلال.هنا ايش فكأّن النج
ني اللذين ذكرمها السيد ضافيّ ثاين من الرشطني اإل عن الرشط اليمكن التخيّل  ثانيًا:

ّن هذا إخربنا بجميع كتبه ورواياته(، فأ تعبري )الصدر، وذلك عندما يستخدم النجايش
وبالتايل فام  ،ايشوصلت للنج ّن مجيع الكتب املنسوبة البن فضال قدأالعام يفيد  النّص 

عل للنجايش فقد وصل بال ،ة التي نريد تصحيح سندهاايوصل للطويس من هذه الرو
 .ه الصحيح، فيشملها طريقُ يضاً أ

السيد بحر العلوم وتطويرها من قبل مجاعة من  هذه هي حماوالت عرض طريقة
األعالم والباحثني، وهبذه املحاوالت نتالف اإلشكاليّة التي قّدمناها عىل أصل طريقة السيد 

والتي كانت تقوم عىل افرتاض أّن ابن عبدون يمكن أن يكون قد سّلم  بحر العلوم،
 الطويس نسخة خمتلفة عن النسخة التي سّلمها للنجايش.

ّن السؤال: هل هذه املحاوالت املتّممة يمكنها أن تساعد عىل قيامة طريقة التعويض لك
 هذه أو ال؟

إّن الناظر يف جمموعة املداخالت التي قّدمت يف هذه الطريقة منذ بحر العلوم وإىل اليوم 
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جيدها تقوم عىل فرضّية مسبقة وهي: إّن الطويس والنجايش وابن عبدون وغريهم من 
قعني يف الطرق، لو كانت النسخ الواصلة إليهم أو املوجودة يف السوق، خمتلفًة الكبار الوا

 لزمهم البيان، فإن مل يبّينوا كشف ذلك عن شهادة منهم بوحدة النسخ وتطابقها.
ري يف أن ضفأّي  ؛جمّرد دعوىإال أّن ما يبدو يل هو أّن هذا لو ُاخذ عىل إطالقه ليس إال 

ًا يبحث مع عدم كون ابن عبدون فقيهًا وال أصوليّ  خمتلفة خةً نسابن عبدون للنجايش نقل يي 
ولعّله سّلمهام نسختني  ،عن احلجج، بل هدفه نقل الكتب وتداول النسخ ولو بأّي طريقة

عىل  تركيزهم العظيمأين وجدنا بل النقطة األبرز هي أّنه وأوكل متييز حاهلام إليهام؟! 
هذا أليس  ؟بذلكأو النجايش أو الطويس  النسخ حتى نستبعد احتامل قيام ابن عبدون

د ُحسن ظن، وإال فاهتاممنا اليوم بأمر النسخ يف عامل تصحيح الكتب وحتقيقها أهم جمرّ 
 .ثباتًا ـ مما وصلنا عنهمإبكثري ـ 

أو النجايش  ه ال يوجد أّي خلل رشعي أو أخالقي يف أن يفعل ابن عبدونما يبدو يل أنّ 
، بكذب إحدى النسختني عىل األقّل  ممع عدم جزمه ذلك ولو أحيانًا، أو الطويس

نعم لو كان  .ه بأكمله كتاب رواياتال أنّ  ،وباألخص إذا كان الكتاب فيه بعض الروايات
اختالف النسخ فاحشًا جدًا وكان الشخص الذي تنتسب إليه الكتب بالغ األمهّية، قل  

يف النسخ بسيطًا كزيادة عرشة  احتامل عدم إشارهتم هلذه الظاهرة. أّما لو كان االختالف
روايات يف هذه النسخة عن تلك يف كتاٍب تبلغ رواياته املائتني مثالً، فأين هو التعّهد الذي 
قّدموه أو املرّبر اإللزامي الرشعي أو األخالقي الذي يمكن البناء عليه لفرض أّّنم لو 

أّن الطويس والنجايش وجمّرد  الحظوا شيئًا من هذا القبيل للزمهم الكشف واإليضاح؟!
قد أشارا الختالف النسخ يف بعض املوارد ال يعني أّن ديدّنام كان بيان أحوال النسخ ولو 

 كان االختالف بينها غري فاحش، أو كانت إحدى النسخ معلومة الكذب والدّس.
نعم، ما ال يقومان به هو أن يرويا رواية من كتاب ابن فضال الذي وصلهام بنسخة 

يضعان سند النسخة األخرى، مع علمهام باختالف النسختني ولو يف هذه  فالن، ولكن
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 الرواية، وهذا غري ما نحن فيه.
إّن ما يدّل عىل عدم وجود  ـ: ، وروحه يف كالم الصدرقد يقال ـ كام ذكر السيد اِلائري

مشكلة نسخ يف تلك األزمنة، هو أّن الطويس يف مشيخة التهذيب واالستبصار أحال ـ بعد 
ره بعض الطرق ـ إىل كتب الفهارس واملصنّفات ملعرفة سائر الطرق إىل هذه الروايات، ذك

وهذا كاشف عن أّن الطرق برّمتها كانت تتمركز عىل نسخ متطابقة للكتب، مما يزيل أمر 
 .اختالف النسخ باملّرة

 إال أّن حماولة السيد اِلائري غري واضحة؛ وذلك:
التي يف التهذيبني ح للشيخ الطويس ُييل فيه نفس مروّياته مل نعثر عىل كالم واض أّوالً:

يف املشيخة هو نفسه من الطرق عىل خمتلف الطرق السائدة يف زمانه غري ما أورده 
ل نحن نذكر الطرق التي يتوّص »والفهرست، فقد قال يف مقّدمة مشيخة التهذيب ما نّصه: 

 ؛غاية ما يمكن من االختصار ونذكرها عىل ،فاتهذه األصول واملصنّ  هبا إىل رواية
 .«املراسيل وتلحق بباب املسندات بذلك عن حدّ  خبارلتخرج األ

 ،واألصول فاتمن الطرق إىل هذه املصنّ  قد أوردت مجالً »وقال يف آخر املشيخة: 
فة يف هذا الباب للشيوخ رمحهم هو مذكور يف الفهارس املصنّ  ،يطول ولتفصيل ذلك رشح

وقد ذكرنا نحن مستوّف يف كتاب فهرست  ،من هناك إن شاء اهلل راده أخذهأ من ،اهلل
 .«الشيعة

ال يّدعي هنا  مة املشيخة وّنايتها، لوجدنا أّن الطويسني يف مقدّ فلو ضممنا هذين النّص 
 ،وجود طرق إىل هذه الروايات التي رواها غري طرقه التي يف املشيخة والفهرست معاً 

يقول هو يف املشيخة، ومعه فال يّدعي الطويس  طرق كامحيث استوّف يف الفهرست تلك ال
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يف مشيخة التهذيب وجود طرق أخرى لألصحاب غري هذه، حتى نفرتض أّنه أحالنا عىل 
جممل طرقهم، بل هو ناظر ألبرز الشيوخ من أصحاب الطرق، واملفروض أّنه ذكر طرقهم 

 يف الفهرست.
الطويس يف الفهرست، كشف عنها  وإذا كانت هناك طرق أخرى هلذه الكتب مل يذكرها

وجوُدها يف فهرست النجايش، فهذا ال ُيّل املشكلة، بل يعّقدها؛ ألّن الطويس يف دعواه 
االستيفاء مل يكن موفقًا؛ لكّن هذا ال يعني أّنه ُييل إىل تلك الطرق التي مل يستوفها بنفسه 

 يف الفهرست، فعبارته ال تفيد ذلك، فالحظ جّيدًا.
أّن كلمة )مستوّف( يراد منها أّننا تعّرضنا مفّصاًل هلذا  السيد الصدروأّما دعوى 

املوضوع، وال يقصد منها االستيفاء التام، غري واضح، بل هي ظاهرة يف االستيفاء التام، 
حتى لو كانت دعوى الطويس غري موّفقة يف نفسها، لكّن هذا غري رصف اجلملة عن 

عبري الغالب فلامذا ال نقبل بأن يكون مراد الطويس من ، ولو قبلنا بحملها عىل التظاهرها
اإلحالة عىل الطرق هو اإلحالة عىل غالبها، ومن ثّم ال ُُيرز أّن هذا الغالب الذي أحال 

 .عليه مغايٌر ـ ولو يف اجلملة ـ ملا ذكره هو من الطرق يف الفهرست
ها غري مبتالة رباعتباالصدر ترك عبارة التهذيب وأخذ عبارة املشيخة  بعد منه أنّ واأل

فاده أ، وهذا تركيب غريب للكالم، فالرجل هناك ال ينفي ما بمثل هذا القيد )مستوّف(
مع نّص معصوم  ّنه تعامٌل أك اجلملة ونتعامل معه وكمن دعوى االستيفاء هنا حتى نفكّ 
 يراد منه هنا يشء وهناك يشء آخر.

احلائري، لكنّه ال يتّم االستدالل  ما فهمهيس تفيد ّن عبارة الطوأمنا حتى لو سلّ  ثانيًا:
، وال يعني ذلك بالرضورة النسخ ّنه يكفي يف مثل هذه اإلحاالت غلبة تطابقأوذلك  ؛هنا

سخ الكتب التي وصلته متطابقة مع الكتب ، فأغلب نُ يف كّل الكتب لزوم تطابقها مجيعاً 
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 تفسري إحالته عىل وهذا كاف يف ،صلتهم بطرقهموصحاب والتي يدي األأاملوجودة يف 
ذكر يف مشيخة نفسه رقهم يف مشيخة التهذيب، ويدّل عىل ذلك أّن الشيخ الطويس ط

وفقًا لفهم ـ ، وهذا معناه محد بن حممد بن خالد الربقيإىل ما رواه عن أالتهذيب طريقه 
صحاب متفقة النسخة ّن سائر طرق األـ أاحلائري لكلامت الطويس يف مشيخة التهذيب 

اختالف نسخ، مع  ّن كتب الربقي ليس فيهاأو من كتب الربقي، ا وصل إىل الطويسمع م
أّن الطويس  نفسه كتب بعد ذلك يف الفهرست أّن كتاب املحاسن للربقي قد زيد فيه 

، فضاًل عن أّن النجايش قد أشار يف غري موضع الختالف النسخ ممّا مل ُيرش إليه وأنقص
ف نسخ كتب احلسن بن اجلهم بن بكري وكتب بكر بن صالح الطويس يف كتبه، مثل اختال

إلشارة إىل اختالف النسخ أو أّن ، وهذا يعني أّن الطويس إّما ليس متعّهدًا االرازي
كالمه ال يفرض عدم اختالفها بقول قاطع، فكيف نريد تتميم سند الطويس بسند 

 النجايش يف هذه احلال؟!
وائل عمر الشيخ الطويس، ومن أ أت بالتكّون منذبدضاف اليه أّن مشيخة التهذيب يُ 

ىل النجايش، حيث ر للكتب نسخ أخرى بعد ذلك، وصلت إاملمكن أن يكون قد ظه
، فإحالة رينصحاب الطرق، ال املتأّخ أالطويس غالبًا ما يكون نظره إىل املتقّدمني عليه من 

إذ لعله مل يكن مطلعًا الطويس عىل الطرق ال يوجب الشمول لطرق النجايش أيضًا برّمتها 
فيه كالم ستأيت واألمر يف تاريخ تدوين املشيخة والفهرست  .عليها حال تدوين املشيخة

 بعض اإلشارات له يف الفصل التاسع من هذا الكتاب، إن شاء اهلل.
ومن ثّم فال يوجد ما يؤّكد أّن نسخ  وعليه، فمحاولة السيد اِلائري غري موّفقة بنظري،

لتي وصلتهم بطرق متعّددة كانت متطابقة متامًا، نعم ال مانع من دعوى كتب ابن فضال ا
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غلبة التطابق، لكنّها ال تفيد يف باب تعويض األسانيد إال الظّن الذي ال ُيغني من احلّق 
 شيئًا.

هذا كّله لو حتّدثنا عن التطابق بمعنى يقابل الزيادة والنقصان، أّما التطابق يف مقابل 
ناك، كام هي حال اختالف النسخ املتعارفة اليوم، فهذا مما يكاد وجود سقط هنا أو ه

 يستحيل التأّكد منه، إن مل نتأّكد ـ بمنطق األشياء ـ من عدمه.
مضافًا إىل إشكاالت سّجلها السيد ما يمكن الكالم فيه يف هذه الطريقة للتعويض، هذا 

)كتب ابن  املثال هناكاظم احلائري والشيخ باقر اإليرواين عىل صّحة الصدر والسيد 
 .اجعفلرُت  ،لسنا بصددها ،فضال(

 .ة أيضاً فهذه الطريقة يف التعويض غري تامّ  ،وعليه

 د اخلوئيطريقة السّيـ  6
حاول من خالهلا جتاوز مشكلة أمحد  ،بتكر السيد اخلوئي طريقًة يف تعويض األسانيدا

 .مبن حممد بن ُييى وأمثاله ممّن مل تثبت وثاقته
للشيخ الطويس يف االستبصار رواية يقع سندها عىل الشكل  إنّ  :نقول وللتوضيح

عن حممد بن أمحد بن  ،عن أبيه ،عن أمحد بن حممد بن ُييى ،احلسني بن عبيد اهلل :التايل
 .عن عيل بن جعفر ،عن العمركي ،ُييى

تثبت إذ مل  ،إال من ناحية أمحد بن حممد بن ُييى ،وهذا السند تام عند السيد اخلوئي
 .ة شيخوخة اإلجازة حتى تثبت وثاقته من خالهلانظريّ 

نأخذ أي  راٍو يقع بني ابن ف ،يصار إىل التفكري يف حّل هلذه املشكلة يف هذا السند ،من هنا
 .نا اخرتنا حممد بن أمحد بن ُييىولنقل بأنّ  ،ُييى هذا وبني اإلمام
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الفهرست طريقًا صحيحًا   يففإذا وجدنا للطويس ،هنا نقوم بمراجعة فهرست الطويس
ومن حسن  ،أمكن تعويض هذا السند بذلك السند الضعيف، يف كّل كتبه ورواياته إليه
 فيتمّ  ،للشيخ الطويس طريقًا صحيحًا يف الفهرست إىل حممد بن أمحد بن ُييى أنّ  احلظ

 .السند هنا
اهلا بطريق ي نقطة الضعف يف السند واستبدُتطّ  فقاعدة التعويض هنا تقوم عىل ،إذن

ظنا يقع بعد نقطة الضعف يف السلسلة السندية بحسب تلفّ  ٍخ يصحيح يف الفهرست إىل ش
فرتض يف التعويض هنا أن يقوم بني كتب احلديث وكتب الرجال عند الطويس ويُ  ،هبا

 .نفسه
الطويس يف الفهرست عندما يذكر طريقه إىل  أنّ  ،التعويض هناهذه الطريقة يف ومرّبر 

وملا كانت هذه الرواية  ،ه روى مجيع كتبه ورواياته بطريق كذا وكذاقول بأنّ ذلك الشخص ي
مما يسمح باستخدام  ،ه رواها هبذا الطريق أيضاً فمن الطبيعي أنّ  ،من مجلة رواياته

 .التعويض
ة مواضع وقد استخدمها يف عدّ  ،د اخلوئي يف التعويضهذه هي خالصة طريقة السيّ 

 .الصدرحممد باقر  السيدُ طّبقها يف بعض بحوثه الفقهّية أيضًا كام  ،ةمن أبحاثه الفقهيّ 
وقد أشار الشيخ مسلم الداوري إىل هذه الطريقة بشكل عام يف سياق حماوالته 
لتصحيح الكتب األربعة، وبنّي أّنه ذكرها الُستاذه اخلوئي فاستحسنها وعمل هبا، وقد 

ات والفهرست طريق إىل مجيع كتبه ذكر الداوري مّسدًا بأسامء من للطويس يف املشيخ
 .ورواياته، فبلغوا مائة وأربعة وعرشين شخصاً 

والالفت أّن بعض املعارصين ـ حفظه اهلل ـ ذكر هذه الطريقة معتربًا إّياها وكأّّنا املعنى 
                                                             

 .221( الفهرست: ) 
 .486: 2( انظر: التنقيح يف رشح العروة الوثقى )الطهارة( ) 
 .126ـ  125: 3بحوث يف رشح العروة الوثقى راجع: ( ) 
 .111ـ  103ظر: أصول علم الرجال بني النظرّية والتطبيق: ان( ) 



 

الوحيد للتعويض السندي، ونسبها لبعض أساتذته يف جملس الدرس، وذكر أّنه مل يري أحدًا 
، والظاهر أّن ذلك كتب الرجال واحلديث إال ما طبع أخريًا وُاشري إليها فيه تعّرض هلا يف

 ناتج عن عدم االلتفات ملا أفاده السيد اخلوئي والصدر وغريمها يف املقام.

 مطالعة نقدّية لطريقة السيد اخلوئي يف التعويض
 قد تواجه هذه الطريقة يف التعويض أكثر من مشكلة أبرزها:

أّن الشيخ الطويس يف الفهرست قد ، من ُاستاذنا اإليرواين هما ذكر ىل:املشكلة األو
فهو يقول بأن كتب هذا الراوي  ،روايات حممد بن أمحد بن ُييى ذكر طريقه إىل كّل 

هذه الرواية  فالبّد يف املرحلة السابقة من إثبات أنّ  ،ورواياته وصلته هبذا الطريق الفالين
لتكون داخلًة يف عبارة الطويس  ،حقًا حممد بن أمحد بن ُييىالتي نحن بصددها قد رواها 

ون أمحد بن حممد بن ألنه من املحتمل أن يك ؛ر هناوهذا األمر غري متوفّ  ،يف الفهرست
هذا السند وزّج فيه اسم حممد بن أمحد بن ُييى كذبًا عىل أنه روى هذا  قُييى قد اختل

ومعه ال تكون هذه  ،عن هذا احلديث أصالً احلديث يف حال مل يكن األخري قد قال شيئًا 
 .هاثبت موضوعي ة ال تُ القضيّ  فإنّ  ،الرواية مشمولة لنّص الطويس يف الفهرست

ال يستدعي ثبوت الكتب  «أخربنا بجميع كتبه ورواياته» بأّن تعبري ابوقد جُي 
لتي بل قد يكون علم الطويس هبا ناجتًا عن الطرق نفسها ا ،والروايات ثم حصول اإلخبار

أخربين بكالم فالن يف  :فأنت تقول ،ذكرها يف الفهرست إىل هذه الكتب والروايات
 ،مع أنه ال سبيل لك إلثبات كالمه إال بطريق زيٍد عن عمرو ،خطبته زيٌد عن عمرو

ما وصلني ـ أنا الطويس ـ من كتب فالن ورواياته فقد بلغني بطريق  فيكون املعنى كّل 
ه بدليل أنّ  ؛الرواية التي نحن فيها قد وصلت للطويس واملفروض أنّ  ،فالن عن فالن

 .فتكون مشمولة لطريق الطويس يف الفهرست ،رواها يف االستبصار
                                                             

 .246ـ  245راجع: السيفي املازندراين، مقياس الرواة يف كّليات علم الرجال: ( ) 
 .295ة: ( انظر: دروس متهيدية يف القواعد الرجاليّ ) 



 .................  
 

وسوف يأيت حتليل معنى مجلة: )أخربنا بجميع كتبه ورواياته(، فإشكالنا هنا مرحيلٌّ 
 .، وإال سيأيت ما يبطل ذلك فانتظربدوي فقط
ولعّله هو مراد  ،الصدرحممد باقر السيد من بعض عبارات قد يفهم ما  ثانية:الاملشكلة 

ه أخربه بجميع كتبه ه عندما يقول الطويس يف الفهرست بأنّ وهو أنّ اإليرواين أيضًا، 
يعتقد الطويس بأّّنا من روايات ابن  ه يقصد احلاالت التيفإنّ  ،ورواياته فالن عن فالن

 ،االت التي يكون فيها يف وسط السندالسند بذكر هذا الشخص ال احل دأبتا ُييى، كام لو
فأنا أعتقد بأّن هذه من كتبه هبذا الشخص  ه متى ما ابتدأُت السندالطويس يشري إىل أنّ  فكأنّ 

 .ال وقوع هذا الشخص كيف اتفق يف أّي سنٍد كان ،هذا طريقي إليهورواياته، و
يف املشيخة وطريقته ام خلط بني طريقة الشيخ الطويس بأّن السيد الصدر كأنّ  وقد جياب
كام هي  ،بدء السند به ففي املشيخة يكون املراد عادًة الشخص الذي يتمّ  ،يف الفهرست

برصف النظر عن وجود مناقشات يف أّن  ،الفقيهاحلال أيضًا مع الشيخ الصدوق يف مشيخة 
أما يف الفهرست فال يوجد كتاب حديثي ، أو ال كل من ابتدأ به السند هو صاحب الكتاب

وإنام يطلق كالمه بأّن كل  ،بعهاتّ ية نظر إليه الطويس ليكون مراده بيان طريقة تدوين خاّص ي
كتب وروايات هذا الشخص  كّل  وهذا معناه أنّ  ،ما رواه فالن فقد وصلني هبذا الطريق

 ،السيد الصدر قاس الفهرست عىل املشيخة فكأنّ  ،قد وصلت الطويس هبذا الطريق
 .وهو ما ال دليل عليه ،واحد وطريقة تدوين واحدة ا ُيكيان عن أمرواعتربمه

هذا عىل مستوى املثال، أّما عىل مستوى أصل الفكرة فسيأيت الكالم فيها عند 
 فانتظر.وأّن ما ذكر يف هذا اإلشكال صحيح، استعراض نظرّية الصدر، 

ات إّن غاية ما تفيد كلمة الطويس هنا هو وصول هذه الكتب والرواي املشكلة الثالثة:
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إليه عرب هذا الطريق املعترب الذي أورده يف الفهرست، لكّن هذا ال يعني تطابق النسخ بني 
ما وصله من هذه الكتب عرب هذا الطريق وما وصله منها عرب طريٍق آخر، فإذا أبطلنا مبدأ 
لزوم إشارة الطويس الختالف النسخ يف موارد االختالفات غري الفاحشة، فمن الصعب 

رواية التي نريد أن نصّحح سندها هنا قد جاءت يف كتب ابن ُييى بطريق إثبات أّن ال
 الطويس املعترب يف الفهرست.

مني كان يعتمد الرواية لكتاب دّ ييش بأّن بعض املتق وهناك نّص بالغ األمهّية للنجاَش
ليه بطريق آخر، وهذا يدّل عىل وجود حتّفظ عىل أصل طريقة إبنسبته لطريق مع وصوله 

، وهو رجل وازينّي لنا كتب احلسني بن سعيد األهيب يف اجلملة، إّن النجايش   التعويض
النجايش النّص اآليت دون أن يرّصح باختالف تبه مشهورة جدًا، ثم يذكر مشهور وك
كتب  فمنها ما أخربنا هبذه الكتب غري واحد من أصحابنا من طرق خمتلفة كثرية.»النسخ: 

والذي " كتايب إليه:  بن نوح السريايف رمحه اهلل، يف جواببه أبو العباس أمحد بن عيل إيلّ 
.. ـ إىل أن ريض اهلل عنه سألت تعريفه من الطرق إىل كتب احلسني بن سعيد األهوازي،

إال قوله  د له ثبتاً ج، مل أغريب قال ابن نوح: وهذا طريٌق يقول بعد ذكر الطريق األخري ـ 
من هذا بام رواه صاحبها فقط، وال حتمل فيجب أن تروي عن كل نسخة : ريض اهلل عنه
 .«"وال نسخة عىل نسخة، لئال يقع فيه اختالف ،رواية رواية عىل

فالنّص ينهى عن استخدام طريقة التعويض رغم شهرة الكتب وتداوهلا، وهذا يعيق 
فهمنا اليوم لنظرّية التعويض، إال إذا قيل بأّن تعبريه هذا كاشف عن وجود اختالف يف 

 تب احلسني بن سعيد، وهلذا مل تتّم الطريقة.نسخ ك
ة ملثل هذه الطريقة إىل حني التعّرض سوف نرتك املناقشات النهائيّ عىل أّية حال، فو
 .لياً أّن ما سّجلناه حتى اآلن من مناقشات كان أوّ ، وسنعترب ة السيد الصدرلنظريّ 
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 لسيد الصدريف الصيغة الشمولّية، مقاربة االتعويض ثانيًا: 
فًا كام مل يرتك مصنّ  ،ةتتعّرض أعامل السيد حممد باقر الصدر كثريًا للبحوث الرجاليّ مل 

ة يف ثنايا أبحاثه ه تعّرض لبعض القضايا الرجاليّ ما يف األمر أنّ  كّل  ،خاصًا يف علم الرجال
 :وأهم هذه األبحاث كان ،ةة واألصوليّ الفقهيّ 
ث التعارض من علم أصول الفقه كام يف تعّرضه يف مباح ،بحثه يف إثبات الكتب ـ 1

وقد تعّرضنا لوجهة نظره يف رسالة الراوندي  .األخبارلرسالة الراوندي يف اختالف 
 .وكيفية إثباهتا، وناقشناه بالتفصيل فراجع

يف جاء متفّرقًا  امكام في ،)البزنطي وابن أيب عمري وصفوان( بحثه يف مراسيل الثالثة ـ 2
، يف كتاب بحوث يف وتطبيق منطق االحتامل فيه ،املوضوع أبحاث الطهارة حول هذا

، وقد تعّرضنا ملشايخ الثالثة بالتفصيل سابقًا يف الفصل الثاين من رشح العروة الوثقى
فصول هذا الكتاب، كام تعّرضنا بالتفصيل أيضًا لبحث مراسيل الثالثة يف كتابنا يف دائرة 

 .حجّية احلديث
كام جاء يف حديثه عن حديث الرفع من مباحث الرباءة يف  ،ويضة التعبحثه يف نظريّ  ـ 3

يف للغاية وموجزًا  ،وقد ورد بحثه مطّوالً يف تقرير السيد كاظم احلائري ،أصول الفقه
 .والشيخ حسن عبد الساتر أستاذنا السيد حممود اهلاشميكّل من تقرير 
ثوثة يف كتبه، يمكن للسيد الصدر مبعديدة وتوجد مواقف رجالّية متفّرقة  ،هذا

بحوثًا رجالّية، بل جمّرد إشارات ومواقف، إضافة يف الغالب مراجعتها، لكنّها ال تشّكل 
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 .ىل جمموعة من املواقف احلديثية واملتصلة بعلم الدرايةإ
وذكر صورها األسانيد ة تعويض الصدر من أهم الذين بحثوا نظريّ  واحلّق أنّ 

عن بعض طرقها يعرب  فيام قد  ،ة التعويض إليه نفسهبنظريّ بل قد تعود تسميتها  ،وحاالهتا
 .سابقًا بتصحيح السند أو األسانيد

، بل سنعترب أّن ونعّلق عليها بالتدريج إن شاء اهلل تعاىل ،ة الصدروسوف نتعّرض لنظريّ 
دراسة منهجته للموضوع متثل املقاربة الشاملة للبحث، بام يستوعب خمتلف الطرق التي 

ّرت معنا، وسيظهر من هذه املقاربة الشاملة املوقف من جمموع تلك الطرق سبق أن م
 املتقّدمة كذلك.

 تنويعات نظرّية التعويض
راد استبدال القطعة األوىل من السند مع االحتفاظ فتارًة يُ  ،حاالت التعويض متعّددة

وثالثة يراد  ،وأخرى يراد استبدال القطعة الثانية مع االحتفاظ باألوىل ،بالقطعة الثانية
ة التعويض عىل تنّوع يف االستخدام عىل األمر الذي يفتح نظريّ  ،استبدال سنٍد بأكمله

 يت:الشكل اآل

 ل من السنداستبدال املقطع األّو :لالنوع األّو
فنعثر  ،فنختار راويًا يقع بني الضعيف واملعصوم ،كام لو وقع يف السند شخص ضعيف

الضعيف، فنحن هنا حذفنا املقطع األّول به هذا السند  عىل سنٍد جديد يربطنا به ونستبدل
آخر يربطنا بذلك الراوي الثقة الذي وقع بني الضعيف  وجئنا مكانه بمقطعٍ من السند 
، وهي تعتمد التعويض يف داخل وهذه هي طريقة السيد اخلوئي املتقّدمة. اإلماموالنبي أو 

 .طرق املحّدث نفسه
الطريقة أو ما يتصل هبا كانت مع السيد حممد العامِل  ولعّل بدايات اإلشارة إىل هذه
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، والسّيد السيد بحر العلوم، واملحّقق الكلبايسثم كّل من  صاحب استقصاء االعتبار،
 اخلوئي عىل ما مّر.

وهذا النوع من التعويض يقوم عىل العثور عىل طريق للطويس يف الفهرست إىل ذاك 
لكن ال يكفي أّي  ،ويكون صحيحاً  ،ي )أو اإلمام(والنبالراوي املتوّسط بني الضعيف 

حتى يكون هذا اخلرب  ،«..أخربنا بجميع كتبه ورواياته» :بل البّد أن ُيوي مجلة ،طريق
ثنا الطويس عن الذي نحن بصدد تصحيحه أحد مصاديق روايات هذا الراوي الذي حدّ 

 .طريق آخر صحيح إليه

 ورواياته(، رصد وحماكمة يف: )أخربنا جبميع كتبه لداللةاحتماالت ا
ة يف حتليل هذا النوع من التعويض تقوم عىل حتليل هذه اجلملة التي والنقطة األساسيّ 

هناك احتامالت يف تفسريها  البدوي ـ أنّ األّويل فإّن الذي يظهر ـ بالظهور  ؛يقوهلا الطويس
 :هي

 ةيات الواقعّياروالكتب وال االحتمال األّول: الشمول لكّل
 كّل  ،«مجيع كتبه ورواياته» أن يكون مقصود الطويس من التفسريي األّول: االحتامل

ه ما علم اهلل أنّ  فكّل  ،كتب هذا الراوي ورواياته التي صدرت عنه واقعًا يف علم اهلل سبحانه
 .يكون هو املقصود بجملة الطويس ،ه من رواياتهمن كتبه وأنّ 

احلديث الذي  ألنّ  ؛الصدر واحلائرية التعويض عند نظريّ  ووفقًا هلذا االحتامل تتمّ 
ه ال ُيتمل أن يكون ألنّ  ؛نحن بصدده قد رواه الطويس وهو يعلم بصدوره من هذا الراوي

فال  ،وهو ال يروي ما يكون قاطعًا بعدم صدوره ،ًا يف صدور هذا احلديثالطويس شاكّ 
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 .طع بصدوره حينئذٍ حمالة يكون هذا احلديث مما قُ 
من بأّنه  :ـ خالفًا للصدر واِلائريقد يقال ـ  نفسه، االحتاملوقبل أن نناقش هذا 

أحدها يقطع بصدورها  :املمكن أن تكون روايات هذا الراوي بنظر الطويس عىل نوعني
وثانيها ما ال يقطع بصدوره  .منه وطريقه إىل ما يقطع بصدوره هو ما ذكره يف الفهرست

 ،وهذا ما ال يرويه بطريق الفهرست ،عندهمعترب  بل هو ظنٌّ  ،ولكنه ال يقطع بعدم صدوره
الشيخ الطويس هذه الرواية التي بني أيدينا هي مما يقطع بصدوره  د أنّ ومعه كيف نتأكّ 

فعىل هذا االحتامل ال  ؟ال وات هذا الراوي أه من مرويّ حتى ندرجه ضمن ما يعلمه اهلل أنّ 
 .التعويض أيضاً  يتمّ 

األمر كذلك ملا صّح  ه لو فرض أنّ ألنّ ري؛ هو ما أفاده الصدر واِلائلكن الصحيح 
جمع بني نفكيف  ،ة هلذا الراويات الواقعيّ ه وصلت إليه مجيع املرويّ للطويس أن يقول بأنّ 

 .يف صدورها عنه جود رواية يشّك ووبني  (رواياته كّل )ا جزمه بأّّن 
ه لكنّ  ،بأنه حتى لو علم الطويس بعدم صدور هذه الرواية من هذا الراوي إال أن يقال

كام لو احتمل خطأ الراوي اآلخر يف تسمية من روى  ؛يظّل ُيتمل صدورها من اإلمام
، صدورالوحتليله للمتن الذي أوجب عنده الوثوق بأساسًا أو عدم نظره إىل السند  ،عنه

فأوردها يف كتابه لوثوقه بصدورها عن اإلمام، رغم علمه بعدم صدورها عن هذا 
 ندها كام وصله رغم اعتقاده بخطئه.الراوي، غايته أّنه نقل س

يضاف إىل ذلك أّنه من املمكن أن يكون الطويس حال نقل الرواية يف التهذيب كان 
قاطعًا بصدورها أو شاّكًا بصدورها من الصفار، فنقلها، وهناك يف تلك الفرتة الزمنيّة مل 

بينام عندما دّون بعد يكن يمكنه أن يّدعي مثاًل أّنه عامل بكّل ما صدر واقعًا من الصفار، 
ذلك كتابي الفهرست، كانت هذه الرواية عنده مما يقطع بأّّنا مكذوبة عىل الصفار، ففي 
مثل هذه احلال وحيث يتأّخر تدوين كتاب الفهرست عن التهذيبني، ال يمكن حتميل 

 الطويس مسؤولّية عبارته وإسقاطها عىل متن التهذيب وأسانيده.
ألنه ـ  ؛ال يبدو أصل هذا االحتامل عقالئياً  ،زنا هذا املوضوعفإذا جتاو ،ة حالوعىل أيّ 
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، أي ما علم اهلل أن ذاك الراوي قد رواه رز بالعلم كّل للطويس أن ُُي  ىكام قال الصدر ـ أنّ 
 .هذا أمر منفّي يف العادة إنّ  ؟ومن أين له هذه اإلحاطة !؟كّل ما رواه ذاك الراوي واقعاً 

 قد كتبًا للراويما اعُت لكّل االحتمال الثاني: الشمول
الكتب  كّل  ،«مجيع كتبه ورواياته» :راد من مجلةأن يُ  االحتامل التفسريي الثاين:

بحيث يكون لديه علم وجداين  ،سبها الطويس إىل هذا الراوينوالروايات التي ي
 .تعّبديعلم بصدورها منه أو 

 هذا االحتامل:ويناقش 
الطويس فيه خيّص هذا الطريق بام  ألنّ  ؛ينفع يف التعويضهذا االحتامل فال  لو تمّ  :الً أوّ 

ما رواه عن هذا  ال بكّل  ،دي بصدوره من هذا الراويكان لديه علم وجداين أو تعبّ 
ا هي مم ،هذه الرواية أو تلك التي نريد تعويض سندها ومعه فكيف نعرف أنّ  ،الراوي

الرواية أو تلك هي مما هذه  وكيف نعرف أنّ  ؟يقطع الطويس بصدوره عن ذاك الراوي
للعام  ةإّن هذا من التمّسك بالعام يف الشبهة املصداقيّ  ؟حصل لدى الطويس علم تعّبدي به

 !نفسه
 .أيضاً  الصدر ، وفاقًا ملا أفاده السيدفهذا االحتامل ال ينفع هنا

حمّدثًا  الظاهر أّن الطويس يتحّدث هنا بوصفه ألنّ  ؛يف نفسهبعيٌد إّن هذا االحتامل  :ثانياً 
فهو يريد ذكر الطرق إىل الكتب والروايات التي  ،هًا جمتهداً يًا فقال بوصفه أصوليّ  ،وراوياً 

 ،وصلته كي ُترج هذه الكتب والروايات ملن سيأيت بعده عن حّد اإلرسال إىل حّد اإلسناد
مصداق هذا دون أن نعرف  ،وإال فأّي فائدة يف أن يذكر لنا طرقًا إىل ما يعتقده بينه وبني اهلل

 .العنوان يف هذه الرواية أو تلك
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 ، وذلك:إال أّن هذه املناقشة قابلة للنقد
نحن ال نّدعي بأّن الطويس ُيصدر هذه اجلملة بوصفه فقيهًا أو أصولّيًا، لكنّه من أ ـ 

يف الفهرست ـ خالفًا للتهذيب وفقًا لترصُيه يف  رج رواياتهغري املعلوم أّنه كان يريد أن خُي 
 من حّد اإلرسال إىل حّد اإلسناد لينتفع اآلخرون هبذا السند يف إثبات رواياٍت شيخة ـ امل

بل هذا هو ما ممّا رواه هو نفسه يف كتبه، أو رواه آخرون يف مواضع ُاخر، هنا أو هناك، 
كّل ما فعله الطويس هو أّنه ذكر أسامء كتب الراوي، ثم بنّي طريقه إليه، حاولناه نحن معه، 

ّنه قال: إّن هذا طريقي إىل كتب الصفار التي أعتقد أنا بأّّنا كتبه بحّجة قطعّية أو بمعنى أ
، له يثبت عنده أّّنا كتٌب مل لزم الطويس بكتب الصفار التي تعّبدّية، وإال فال نستطيع أن نُ 

 .حتى لو وصلته ُنسٌخ منها، خاّصة إذا كانت كتبًا غري منترشة يف زمانه للصفار بكثرة
أخرى: لو ذكر عاملٌ آخر كتابًا آخر للصفار، مل يذكره الطويس، فتكون مجلة رة باوبع

ال أّنه مل وإال لذكره،  ،ّن الطويس مل يثبت عنده هذا الكتابأعىل ـ التزامًا ـ الطويس داّلة 
فطريقه للكتب هو يصله الكتاب أساسًا، فربام يكون وصله لكنّه مل يقتنع بنسبته إليه، 

، أو من ولو كان الثبوت من خالل هذا الطريق نفسه ،ّنه كتب الصفارأ طريق ملا ثبت عنده
ر مل يذكرها، أو من خالل الشهرة والطرق معًا أو  خالل هذا الطريق مع ضّمه لطرٍق ُاخي

 .غري ذلك
وهكذا احلال يف )روايات( الصفار؛ فام يعتقد الطويس أّنه رواياته ذكر له طريقًا، ومن 

رواياته هو هذا وهذا؛ ألّن غريه مل يثبت عنده أّنه من رواياته  ثّم حّق له أن يقول: كّل 
وأّي مانع أن تكون هذه الطرق شاملة لبعض ما  أساسًا، وأّي مانع من هذا االحتامل؟

 وصله من خالهلا ومل يقتنع هو بصّحة النسبة فيها، فأخذها ملا صّح نسبته عنده ال مطلقًا؟
ّورنا أّننا إذا مل نتمّكن من إخراج الرواية من حّد أّننا تصإّن املشكلة املركزّية هي 

اإلرسال إىل حّد اإلسناد بطريق الطويس يف الفهرست فإّن هذا الطريق لغو، وهذا مبنيٌّ 
عىل أّن الطويس قّدم لنا هذا الطريق ليصّحح مجيع رواياته عن هذا الرجل، وهذا أّول 

تبًا ومصنّفات، فذكر أسامءها، ثّم بنّي الكالم؛ فلعّل غرض الطويس أن ُيثبت أّن للشيعة ك
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طرقًا هلا بنحو االختصار، وكأّنه يريد أن يقول: إّن الشيعة هلم كتب )وهو يعتقد بأّن هذه 
الكتب هي فعاًل هلم( وصلتهم بطرق مسندة، ذكرنا بعضها، فال يقال بأّنه ليس هناك 

يات، ال إىل تصحيح للشيعة كتب وطرق وروايات، فنظره إىل أصل إثبات الكتب والروا
 كّل ما رواه هو أو غريه عن املرتمجني يف فهرسته ممّن ذكر هلم طرقًا.

وقد رأيت أّن السيد الربوجردي قد تنّبه للتمييز بني طرق الطويس يف املشيخة وطرقه 
يف الفهرست، من حيث إّن األوىل طرق لرفع النسبة من اإلرسال إىل اإلسناد، بخالف 

يف هذا حتى لو أمكننا نحن اليوم أن ننتفع هبا  ،و الغرض منهاالثانية فليس هذا ه
 .ضرغال

؛ فليس بعدما تقّدم ّن هذا خالف الظاهر من العبارة فهو غري واضحأوأّما دعوى  ب ـ
ّّنا أ؛ ألّن الطويس بعد أن يعرّب بوإن مل نّدع كونه الظاهر من العبارة هذا االحتامل باملرجوح
ن له احلّق يف نسبة هذه الكتب والروايات إليه إال بعد حتصيل العلم كتبه ورواياته، ال يكو

أو احلّجة بأّّنا له ولو من خالل هذا الطريق نفسه، فيكون حاصل كالمه: إّن مجيع ما ثبت 
قد بلغني بطريق كذا وكذا، ولو كان مما ذكرت أسامءه، عندي أّنه كتب وروايات الصفار 
 ثبوته عندي بنفس الطريق هذا.

إّن هذا االحتامل التفسريي الثاين ممكٌن جدًا وليس بالبعيد، فإذا جاء  اصل الكالم:وح
 احتامل أقوى أوجب تضعيفه فال بأس، وإال وقع الرتّدد بني االحتامالت.

 ما ُنسب للراوي االحتمال الثالث: الشمول لكّل
نسب إىل تُ  أن يقصد الطويس مجيع الكتب والروايات التي االحتامل التفسريّي الثالث:

هذا احلديث مما  وحيث إنّ سواء رواها الشيخ الطويس يف كتبه أم مل يروها،  ،هذا الراوي
بل قد نسبه له الطويس نفسه ـ مثاًل ـ فيكون داخاًل يف عموم الكالم  ،نسب هلذا الراوييُ 

 .الذي ذكره الطويس عنه
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لنفس السبب  ؛نفسه يف ضعيٌف ـ رغم أّنه يصلح إلنتاج التعويض ـ لكّن هذا االحتامل 
سب هلذا ما نُ  إذ أّنى للشيخ الطويس أن يعلم بكّل  ؛لم يف استبعاد االحتامل األوّ الذي تقدّ 

نسب له روايات ال يدري هو هبا كام هي العادة القائمة فقد تُ  !؟الراوي من كتب وروايات
اوي أو ذاك يف نسب هلذا الرما يُ  لع الواحد منهم عىل كّل ال يطّ  نيف أوساط املحّدثني الذي

 .أنحاء العامل ويف مجيع العصور إىل زمنه كّل 

 االحتمال الرابع: الشمول لكّل ما وصل لصاحب الفهرست
أن يكون مراد الشيخ الطويس مجيع الكتب والروايات التي  االحتامل التفسريي الرابع:

ند الطويس نا كّلام وجدنا عوهذا معناه أنّ  ،نسب هلذا الراوي ووصلت للشيخ الطويستُ 
 .هذا الكتاب وصله فهنا نحكم بأنه صحيح وعلمنا بأنّ  ،ار مثالً كتابًا للصفّ 

صّحح هبذه الطريقة و ،وقد تبنّى السيد الصدر هذا التفسري واعتربه هو الصحيح
ة لكن الذي يبدو منه يف مباحثه األصوليّ  ؛ل من السندة التعويض يف املقطع األوّ نظريّ 

وقد  ،االستناد إىل هذا النوع من التعويضأو يضّيق ام يبطل األخرى تسجيل إشكال ب
 .تقّدم وسيأيت

سند ضعيف،  ووفقًا لتاممية االحتامل الرابع يف التفسري تصّح نظرية التعويض يف كّل 
الصدوق ـ مثاًل ـ  دحتى لو مل يكن هذا السند موجودًا عند الطويس، إذ يكفي وجوده عن

، فتكون الرواية واصلة للطويس، ومشمولة مع وصول كتب الصدوق إىل الطويس
إلطالق كالمه يف الفهرست. نعم الروايات التي مل تصل للطويس أو شككنا يف وصوهلا 

 م.لقانون التعويض املتقدّ  إليه أو وصلته بعد تأليف الفهرست ال تكون مشمولةً 
 وقد خيضع هذا التفسري لعّدة مناقشات، أبرزها:

كان للشيخ طريق إىل هذا الراوي يف هذه الرواية أو تلك مما نحن و إّنه لاملناقشة األوىل: 
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آخر  فاستبداله ذلك الطريق بطريٍق  ،لكان املفرتض أن يذكره يف بيانه لسند الرواية ،بصدده
راد إجراء األمر الذي يكشف عن أّن هذه الرواية التي يُ  ،فيه ضعف ليس أمرًا واضحاً 

 .ذكره الطويس يف الفهرست ملا ليست مشمولةً  ،التعويض يف سندها
رواية بذكر متام طرقه  لزم الطويس يف كّل إذ ال يُ  ؛اجلواب عن هذا اإلشكال واضح لكنّ 
 ،دأهبم أو دأب كثري منهم كان يقوم عىل االختصار بل طريقة املشيخة تدّل عىل أنّ  ،إليها

 .كتبهة األسانيد إىل سائر تاركًا بقيّ  ،واحد فلعّله لذلك اكتفى الطويس بسندٍ 
يام لو ذكر الطويس يف الفهرست عّدة طرق إىل إّن هذا التفسري ال ينفع فاملناقشة الثانية: 

أخربنا » ه يف هذه احلال من املمكن أن يكون مراده منفإنّ  ،كتب هذا الراوي ورواياته
بحيث تكون قد وصلته بعض الكتب  ،هو جمموع األسانيد «بجميع كتبه ورواياته
وبعضها عرب الطريق  ،ريق األّول وبعضها اآلخر عرب الطريق الثاينوالروايات عرب الط

 :ة التعويض هنا إال يف حالتنيوبناًء عليه ال تتم نظريّ  ..الثالث وهكذا
 .أن يتحد الطريق الذي يذكره الطويس وال يتعّدد ويكون صحيحاً  :األوىلاِلالة 
 .ن كّلها صحيحةً وأن تتعّدد الطرق وتك :الثانيةاِلالة 
 .يف املقطع األّول من السند ة التعويضذا ما سيقّلص فرص االستفادة من نظريّ وه

من هذه األسانيد  سندٍ  كّل  بأّن ظاهر كالم الطويس هو أنّ  عن هذه املناقشة،وقد جياب 
ه فإنّ  ،«وأخربنا» والسيام مع تكّرر مجلة ،روايات هذا الراوي وكتبه قد وصلته عربه كّل 
 .ة هذا الراويكي رم سند طريقًا مستقاًل لتامم تي  ون كّل يف مثل هذه احلال يك

عىل أساس كونه خالف الظاهر أو ال أقّل صعوبة إثبات  هذا اجلوابالرّد عىل ويمكن 
مجيع الكتب  ه ليس مراده أنّ إذ كيف نطمئن إىل أنّ  ؛كونه ظهورًا مستفادًا من الكالم

 .والروايات قد وصلته من خالل هذه األسانيد بمجموعها
طريق من هذه الطرق هو طريق  كّل  يفهم أنّ  «وأخربنا» مع تكرار كلمة ،نعم
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 ،ز ذلك بام ذكره الطويس يف طرقه إىل كتب وروايات احلسن بن حمبوبويتعزّ  ؛للمجموع
وأخربنا » :ثم قال «..أخربنا بجميع كتبه ورواياته عّدة من أصحابنا» :فإنه يف البداية ذكر

 فإنّ  ؛«..أخربنا بكتاب املشيخة ـ قراءًة عليه ـ أمحد بن عبدونو» :ثم قال «..ابن أيب جيد
وهذا ما  ،هم اإلطالقه لوال التخصيص لفُ ُتصيصه أخريًا كتاب املشيخة مؤرش عىل أنّ 

وهذا ما فعله أيضًا مع طرقه إىل  .«/املزاج/املزاحراحاملُ » فعله عقب ذلك فورًا مع كتاب
 .كتب وروايات حممد بن أيب عمري

املوارد التي كانت فيها للطويس طرق متعّددة كّلها ورد فيها  أنّ  اِلظسن من ُح لكن 
، بل حتى لو اً عمليّ املناقشة  هفال صّحة هلذ ،أو نحو ذلك «وأخربنا هبا» أو «وأخربنا» تكرار

فرض استخدام هذا التعبري بال تكراٍر مّرًة أو مّرتني، فيام غالب االستعامالت كانت مع 
ة )أخربنا(، ال يبعد محله عىل سائر االستخدامات، حيث يستبعد يف هذه احلال تكرار كلم

 أّنه يريد إفادة أمر آخر غريها.
عند احلديث عن طريقة السيد اخلوئي يف  مما ذكره السيد الصدر ـ وتقدّ  املناقشة الثالثة:

رواياته ه أخربه بجميع كتبه وه عندما يقول الطويس يف الفهرست بأنّ أنّ من ـ  التعويض
يعتقد الطويس بأّّنا من روايات هذا الراوي، كام  ه يقصد احلاالت التيفالن عن فالن، فإنّ 

حتى نقوم ال احلاالت التي يكون فيها يف وسط السند،  ،بتدأ السند بذكر هذا الشخصا لو
فأنا  ،هبذا الشخص ه متى ما ابتدأُت السندالطويس يشري إىل أنّ  فكأنّ بعملّية التعويض، 

هذا طريقي إليه، ال وقوع هذا الشخص كيف اتفق يف تقد بأّن هذه من كتبه ورواياته، وأع
 .أّي سنٍد كان

كام أنه يف  ،وهو صحيح، يف أحد املواقع عىل املشيخةكالمه هذا وقد طبق الصدر 
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بل جعلها أحد  ،بخصوص ابتداء السند ص احلاليال يفهم من عبارته ُتصآخر موضع 
 .«بأن يسنده وينسبه يف كتبه إليه كام لو بدأ السند به ،هو يراه رواية له كل ما» مصاديق

تقّدم إىل االحتامل التفسريي الثاين امله مال هنا عطي أنّ ّنه يُ أوهذا اإلشكال من الصدر ك
، وإن كان احلّق أّن كالمه غري واضح كثريًا، وعىل الذي رفضه عند بحث قاعدة التعويض

 ه فقد تقّدم الكالم فيه، وأّنه احتامٌل معقول جّدًا.تقدير أّنه مراٌد ل
إال أّن ُاستاذنا السيد اَلاشمي ذكر هذا األمر مبّينًا له بطريقة لعّلها تكون هي املنظورة 

وهو أن يكون مراد الطويس من روايات الرجل وكتبه ما ُينسب إليه ال ما  للسيد الصدر،
ّن إضافة الرواية إىل راٍو معنّي والقول بأّّنا من يقع هو يف طريقه يف سنٍد من األسانيد؛ فإ

رواياته، يراد منه اصطالحًا أّّنا خمتّصة به بنحٍو من األنحاء، كأن جيمعها يف كتاٍب له أو 
 .يبدأ الشيُخ الطويس السندي به، وإال لكثرت الطرق جّداً 

وهذا أخّص ووفقًا هلذا التفسري يكون املقصود وصول روايات هذا الرجل للطويس، 
من جمّرد وقوعه يف سند روايٍة يف التهذيب، فال يكون هذا إشكاالً عىل أصل التفسري 

 الرابع، لكنّه مضيِّق جدًا له والستخداماته.
 وسوف يأيت التعّرض هلذا التفسري عند دراسة معنى كلمة )رواياته(، فانتظر.

لو ري اجلملة، وذلك أّنه وهي مناقشة يمكن إضافتها عىل طريقة تفس املناقشة الرابعة:
 ملا كان هناك معنى لذكر ،من كتب وروايات الصفار مثالً  ما وصلهالطويس  كان مراد
 ،أم ال اً واقعيّ  (اً مجيع)سواء كان  ،(مجيعٌ )ما وصله هو  ألنّ  ؛«مجيع كتبه ورواياته»عبارة 

ر إىل وبعبارة أخرى: عندما يقول الطويس أخربين بجميع كتب الصفار فالن، فهو ناظ
واقع الكتب وفقًا ملا يعتقده هو بأّنه واقع الكتب، فأنت إذا قلت: رأيت كّل الكتب، فإّنك 
ال تقصد بكّل الكتب هو كّل ما رأيته من الكتب، بل تنسب الكّلية للكتب، ثم ُتلقي عليها 
الرؤية، فهناك كتٌب، وهي كّل كتب الصفار برأيك، ثم يأيت السند فيخربك هبا، فتقول: 

                                                             
 .60: 5املصدر نفسه ( ) 
 .377ـ  376: 2انظر: اهلاشمي، أضواء وآراء ( ) 



 

ين بكّل كتبه فالن عن فالن، فال يكون املراد بأّنه أخربين بكّل ما وصلني من كتب أخرب
ه كتبه رب بام يراه أنّ ه خُي أنّ فالن ورواياته فالٌن عن فالن، فهذا خالف الظاهر، هلذا فاألقرب 

 فكّل ما يعتقده هو أّنه كتبه ورواياته فقد أخربه هبا فالٌن عن فالن. ،ورواياته
ن يريد مجيع الكتب والروايات املنسوبة إليه ممّا وصلني، لكن يف هذه ومن املمكن أ

احلال لو كان الطويس دقيقًا يف تعبريه، للزمه أن يقول: أخربين بكّل ما هو من كتبه وروايته 
وبكّل ما ينسب إليه من كتٍب وروايات فالٌن عن فالن، أو يقول: أخربين بجميع ما 

عن فالن، فنفس تعبري )كتبه ـ رواياته( ظاهٌر يف نسبة وصلني من كتبه ورواياته فالٌن 
الطويس بنفسه هذه الكتب والروايات إليه، وإال لقال غري ذلك، فيكون االحتامل 

 التفسريي الثاين أقرب من هذا االحتامل الرابع، وإن كان الرابع ممكنًا أيضًا.
وما  بظاهر جدًا من اللفظ،، لكنّه ليس الرابع معقوٌل التفسريّي االحتامل  وهبذا ظهر أنّ 

 ،فإذا مل يظهر احتامل آخر معقول بحيث يوجب اإلمجال ،زال أيضًا منتجًا لنظرية التعويض
، وقد سبق أن قلنا بأّن االحتامل الثاين املعيق لنظرّية فإّن نظرية التعويض ستكون تاّمة هنا

 .التعويض معقوٌل أيضاً 
طرحها السيد الصدر، ويمكن أن ُيضاف إليها إىل هنا متّت االحتامالت التفسريية التي 

 غريها كام سنرى.

 االحتمال اخلامس: الشمول لكّل ما وصل لصاحب الفهرست ورواه
 ،احلائريكاظم السيد  هضافأوهو االحتامل الذي  االحتامل التفسريّي اخلامس:

ال مما  ،مراد الشيخ مجيع كتب وروايات هذا الراوي مما رواه الشيخ الطويس وحاصله أنّ 
 .فيكون قيد الرواية هو املأخوذ ال قيد الوصول ،وصل إليه

هذا  وقد سعى احلائري ـ رغم ميله إىل االحتامل الرابع أكثر من ميله إىل احتامله اخلاّص 
ربام ألّن  ؛الذي طرحه ـ إىل القول بأّنه ال فرق بني االحتاملني عىل مستوى النتيجة والعمل
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 وشخصًا رأى كتابًا يف مكتبة الطويس ومل ير نعم لو أنّ  ،دةً ما وصل للشيخ قد رواه عا
ة التعويض عىل االحتامل الرابع دون فهنا يصّح تطبيق نظريّ  ،الشيخ عن هذا الكتاب

 .اخلامس
وخيضع هذا التفسري للمناقشات التي قّدمناها يف التفسري الرابع، إال أّنه يمكن مناقشته 

وذلك أّن قيد الرواية غري موجود يف  ،إليه اِلائري نفسه أيضاً ِمّا التفت  يف نفسه بام يضعفه
كالم الطويس، وال توجد قرينة مبارشة عليه، ولو أراده الطويس لذكر ذلك بقوله: أخربنا 
بجميع كتبه ورواياته التي رويناها، ومع ذلك مل نجد عنده شيئًا من هذه التعابري، فإضافة 

ظاهر اإلطالق من العبارة، وإّنام أخذنا يف التفسري الرابع  هذا القيد الزائد بال دليٍل خالُف 
قيد الوصول لعدم القدرة عىل التحّرر منه، مما يفرضه موجودًا؛ وهذا بخالف هذا القيد 

 ، فاحلّق أّن هذا االحتامل ضعيف.الذي طرحه احلائري
االحتامل  تعنّي والطريقة عينها التي ذكرها احلائري يف رّد هذا االحتامل تصلح لرّد 

 )وصلني(، كام تقّدم. ، حيث مل ُيذكر يف العبارة قيد:الرابع

 االحتمال السادس: كون الطرق طرقًا ألمساء الكتب فقط
أن يكون املقصود أساسًا من طرق الفهرست ورجال  االحتامل التفسريّي السادس:

ام وإنّ  ،يشسخ الكتب هبذه الطرق بالرضورة إىل الطويس والنجاليس وصول نُ  ،النجايش
 ثبت للطويس أنّ وهو وصول أسامء هذه الكتب أو وصول ما يُ  ،من ذلك مفهوٌم أعمّ 

فيكون معنى: أخربنا بجميع  .وصلته النسخة أم مل تصل سواءٌ  ،لفالنًا كتبًا هي كذا وكذا
أّننا علمنا بأّن له كتبًا هي كذا وكذا وأّنه روى كتبًا أخرى هي كذا وكذا، هو كتبه ورواياته، 

 عن طريق فالن عن فالن.وقد حصل لنا العلم هبذا كّله 
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ة التعويض برّمتها عىل مستوى سوف تنهار نظريّ فقد يقال بأّنه  ،وإذا صّح هذا االحتامل
 .والنجايش للطويس تكتايب الفهرس

 هل تقع طرق الفهارس إىل واقع النَُّسخ أو ال؟
برصف النظر عن نظرّية التعويض،  وتعّد هذه القضّية بحثًا بالغ األمهّية يف حّد نفسه،

، وإّنام ُطرح يف بشكل حتلييل مستقّل  وال أثر يف كتب السابقني عنيٌ يكاد ال يكون له و
 العقود األخرية يف أوساط الباحثني يف الرتاث والرجال والنسخ وغري ذلك.

 وتوجد هنا فرضّيات يف هذه القضّية يمكن طرحها:

 اء الكتب فقط )آصف حمسين(أ ـ فرضّية كون طرق الفهارس ألمس
وهي الفرضّية التي خيتارها هذا التفسري السادس جلملة: )أخربنا  الفرضّية األوىل:

 ليست طرقًا لواقع الكتب بالرضورة، بل هيّن هذه الطرق أبجميع كتبه ورواياته(، وهو 
 للنسخ، دون أن يمنع ذلك من أن تكون مجلة من هذه الكتب قدال سامء الكتب أل طرٌق 

، كام ال يمنع األمر أن ُيستفاد طرقطويس أو النجايش عرب هذه الللل عبالفُنسخها وصلت 
أحيانًا بقرينة هنا أو هناك أّن هذا الطريق أو ذاك هو طريق لواقع الكتب، لكّن ذلك ُيتاُج 

 .لقرينة خاّصة يف هذا املورد أو ذاك
فنظر إىل ما فيها من كتب  تبته،قد عمد إىل مك ،الفرضّية هوفقًا هلذ ،الطويس وكأنّ 
مثل ما عند ابن  ، عند أقرانه وما يف كتب الفهارس هنا وهناكامثم نظر في ،أسامءها فدّون
 ونحن نعرف ـ كام أسلفنا ـ أنّ ) وغريهموابن بّطة قيقي عوال ،ورجال أيب العباس ،النديم

ه أخذ من ابن فلعلّ  ،(الطويس قد اعتمد عىل الكيش وعىل ابن النديم يف كتابه الفهرست
 لفالنٍ  وطريقه إلثبات أنّ  ،كتاباً  لفالنٍ  فنقل يف فهرسته أنّ  ،النديم أن لزيٍد كتاب كذا وكذا

راد به ذكر السند املتصل إىل الراوي يُ  فذكرُ  ،عن فالن عن فالن كتابًا هو ما ذكره فالنٌ 
 مإىل الطويس أ ل الكتاب بعينهسواء وص ،له كتاب كذا وكذا ثبت منه نفسه أنّ إليه يُ  طريٍق 
 .، فضاًل عن أن يكون الطويس روى من هذا الكتاب أو مل يروم مل يصل
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ويعّد الشيخ آصف حمسني من أبرز أنصار هذه الفرضّية، حيث دافع عنها يف بحوثه 
هـ، أحدث 1436، لكنّه يف الطبعة األخرية من بحوثه، والتي صدرت عام الرجالّية

، وسوف يأيت السيد السيستاين يف هذه القضّيةتعدياًل يف موقفه نتيجة جواب طرحه 
 .احلديث عنه إن شاء اهلل

 :، ذكر بعضها العلامء ونضيف بعضًا آخر، بعّدة أموره الفرضّيةعّزز هذتو
 وقرأ كّل  ،هذه الكتب التي ذكرها أن يكون الطويس قد قرأ كّل إّنه من البعيد  :الً أوّ 
وبعض هذه الكتب  ،ومل يذكر سوى بعضها ،ةعديد ه وصله بطرٍق ألنّ  ؛ةات عدّ مرّ  كتاٍب 

بل لقد ترجم الطويس أبا الفرج  ،كبري احلجم جدًا مثل كتب الصدوق والكليني
أي  ،ه أخربه بجميع كتبه مجاعة عنهوأنّ  ،ه كبريوذكر أّن له كتاب األغاين وأنّ  ،اإلصفهاين

 !عقول؟، فهل هذا مه قرأ كتاب األغاين أو استنسخه وطابقه عّدة مراتأنّ 
ملا ورد يف  ،رسيعة لفهرس الكتب التي ذكرها السيد عبد العزيز الطباطبائي مراجعةً  إنّ 

 عقل أنّ فهل يُ  ،الطويس ذكر ما يقرب من ألفي كتاب تدّلنا عىل أنّ  ،فهرست الطويس
كام  ،ه مل يذكر متام طرقه هلذه الكتبواللطيف أنّ  ؟!الطويس قد قرأ هذه الكتب عّدة مرات

هذا فضاًل عن كتب  ..كثر الطرقتال حتى واحد  ه سيكتفي بطريٍق لنجايش بأنّ رّصح ا
 .هلا تلعدم شمول الفهرس ؛غري الشيعة التي وصلته ومل ينقلها لنا

إّن التأّمل يف غرض تصنيف الفهارس يعطي قناعًة تاّمة بأّنه ليس غرض صاحب ثانيًا: 
سه بجمع كّل هذه النسخ عرب كّل الفهرست حتصيل طريق لواقع النسخة، حتى ُيتعب نف

هذه الطرق، بل املهم هو أن ُيثبت صّحة نسبة كتاب كذا وكذا هلذا املؤلف، وأّن عنده هذا 
الكتاب وأّنه من تأليفه، أّما ما هو غري ذلك فليس بحاجٍة إليه إطالقًا، خاّصة وأّن بعض 
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يه واحلصول عىل هذه الكتب مما ال ُيتاجه أمثال الطويس، حتى يضّيع وقته يف تلقّ 
 .نسخته
من   ملا رأيت مجاعةً فإيّن » :حيث قال ،تما ذكره الشيخ الطويس يف مقّدمة الفهرس :اً لثثا

عملوا فهرست كتب أصحابنا وما صنّفوه من  ،شيوخ طائفتنا من أصحاب احلديث
 بل كّل  ،وال ذكر أكثره ،ومل أجد منهم أحدًا استوّف ذلك ،التصانيف ورووه من األصول

ومل  ،وأحاطت به خزانته من الكتب (أو) منهم كان غرضه أن يذكر ما اختّص بروايته
 .«..يتعّرض أحد منهم الستيفاء مجيعه

 ،ما وصله من الكتب وكان يف خزانته عىل أّن الطويس مل يقف عند فهذا التعبري شاهدٌ 
به خزانته إىل ما  طتمن سبقه، وإّنام ُتّطى دائرة ما اختّص برواياته أو أحاكام كان يفعل 
فام الفرق بينه  !؟نى هلذا لو كانت الطرق معناها وصول نسخ إليهعفأّي م ،هو خارج ذلك
 !؟وبني غريه إذاً 
 ليس بظاهرٍ  ،طريقًا إىل كتبهـ بعد ترمجة الراوي ـ ذكر الطويس والنجايش  إنّ رابعًا: 

 :ذكر الكتب يقولوند أن تُ ففي بعض األحيان بع ،سخعرفًا يف كون الطريق طريقًا إىل النُّ 
ويف مثل هذه احلاالت يكون هذا الطريق طريقًا إىل الكتب نفسها  ..رويناه هبذا السند

فهذا ال يدّل  ،نهعأخربنا فالن عن فالن  :ثم يقال ،أما عندما جيري تعداد الكتب ،سخهابنُ 
 .ذكر بظاهر يف وصول النسخةطريق يُ  فليس كّل  ،من الكتاب عىل وصول نسخةٍ 

بل قد يقال ـ كام ذكر الشيخ آصف حمسني ـ: إّن كلمة أخربنا ليست متعّينة الظهور يف 
املناولة، بل حتى مجلة: روينا، هي كذلك؛ ألّّنا تنظر حلال الراوي، بينام مجلة أخربنا تنظر 

، نعم يف موارد خاّصة يرّصح الشيخ فيها بالقراءة حلال املروّي عنه، فالفرق اعتبارّي 
 .إلجازة، وهذا يعني أّن املناولة حتتاج ملزيد بيان غري جمّرد اإلخباروالسامع وا
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فهذا  ،خسي لنُّ إىل ا طرٌق  اوفقًا لتفسري الطرق بأّّن  ،ة التعويضلو صّحت نظريّ  :خامساً 
سخ ويف العادة ُتتلف النُّ  ،أعداد من النسخ كتاٍب  الطويس مثاًل كانت لديه لكّل  معناه أنّ 
سوى يف موارد  ،حديث عن اختالف النسخ عىل اإلطالق ا مل نجد أي  نمع أنّ  ،فيام بينها
 .سخ كتب العالء بن رزين القالءمثل نُ  ،نادرة

 ،ام بعضها كذلكوإنّ  ،هبذا ربام جيري التشكيك يف كون هذه الطرق طرقًا إىل النسخ
 .وبعضها ليس كذلك

والنجايش تساعد  هناك جمموعة من النصوص والعّينات يف كلامت الطويسإّن سادسًا: 
 عىل فرضّية أّن بعض هذه الطرق ليس طريقًا للنسخ، ونذكر أهم هذه العّينات:

له كتب » :قالحيث  ،النجايش يف ترمجة عيل بن حممد العدويما ذكره  العّينة األوىل:
هذا الكتاب ألفان ومخسامئة  إنّ  :قال يل سالمة بن ذكا .منها كتاب األنوار والثامر ،كثرية
قال  .كتاب النزه واالبتهاج .تشتمل عىل ذكر ما قيل يف األنوار والثامر من الشعر ،ورقة

]ويعّدد بعض الكتب وينقل عن ابن ذكا  ..إنه نحو ألفني ومخسامئة ورقة :سالمة بن ذكا
 .«وصفها ثم يقول[ أخربنا سالمة بن ذكا أبو اخلري املوصيل رمحه اهلل بجميع كتبه

 ،فام معنى نقل توصيفات ابن ذكا هلذه الكتب ،الكتب فلو كان الطريق إىل نفس
 !؟فاملفروض أّّنا عند النجايش

حيث  ،ترمجة الطويس يف الفهرست إلسامعيل بن عيل العمييف ما جاء  العّينة الثانية:
ة بخالف الشيعة من أصول منها كتاب ما اتفقت عليه العامّ  ،له كتب كثرية» :قال

أبو برش أمحد  :قال ،أخربنا أبو طالب األنباري :عبدون قالأخربنا به أمحد بن  .الفرائض
سمعت إسامعيل بن عيل يقرأ  :قال ،ثنا عبد العزيز بن ُييى بن أمحدحدّ  :قال ،بن إبراهيم
وملا أكمل السند وجدنا عبد  ،ه أخربه به ابن عبدونفإّن الطويس قال بأنّ  ،«هذا الكتاب
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 ،ه سمع الكتاب منهومل يقل بأنّ  ،الكتاب يقرؤهه سمع صاحب العزيز بن ُييى يفيد بأنّ 
وإال  ،ف يقرأ يف هذا الكتابله كتابًا بشهادة عبد العزيز بسامع املؤلّ  ه يريد إثبات أنّ فكأنّ 
 ..أو سمعت الكتاب منه وهكذا ،عن عبد العزيز عن إسامعيل به :لقال

حيث  ،د الرمحنعند ترمجة يونس بن عب ،يف فهرست الطويسما ورد  العّينة الثالثة:
ا مثل كتب احلسني بن سعيد إّّن  :وقيل ،أكثر من ثالثني كتاباً  ،كثرية له كتٌب » :جاء

 .«..أخربنا بجميع كتبه ورواياته مجاعة عن أيب جعفر بن بابويه ..وزيادة
ا مثل كتب احلسني فام معنى أن ينقل القول بأّّن مجيعها، ه الكتب توصلقد  ته إذا كانفإنّ 

 .ا ليست عنده بأمجعهاإّن هذا النقل يوحي بأّّن  ؟!ا عندهواملفروض أّّن  ،أزيدبن سعيد و
 :قالحيث  ،يف ترمجته ألمحد بن حممد بن خالد الربقيما ذكره النجايش  العّينة الرابعة:

كتاب أخبار  ،كتاب التعازي ،كتاب التهاين :منها ،تبًا أخرله كُ  أصحابنا أنّ  وذكر بعُض .. »
دقيقًا  «مجيع كتبه» فلو كان تعبري .«..جميع كتبه احلسني بن عبيد اهللأخربنا ب ،األمم

له كتبًا أخرى وال  فام معنى أن ينقل عن بعض األصحاب أنّ  ،بحيث وصلته مجيع الكتب
 .وربام يقرب من هذا كالم الطويس أيضاً  ،يعّلق بنفيها

 حيث ذكر أنّ  ،جعفر احلمريي جاء عند الطويس يف ترمجة عبد اهلل بنما  العّينة اخلامسة:
وكتاب فضل  ،ّطة كتاب الفرتة واحلريةوزاد ابن بُ » :ثم قال ..كتاب الدالئل هامن ،له كتباً 
عن  ،عن أيب جعفر بن بابويه ،املفيد رمحه اهلل أخربنا بجميع كتبه ورواياته الشيُخ  .العرب

فكيف  .«عنه ،لوليدعن ابن ا ،وأخربنا هبا ابن أيب جيد ،عنه ،أبيه وحممد بن احلسن
املفيد أخربه بجميع الكتب يف حال نسب هو نفسه إىل ابن  يصّح من الطويس أن يّدعي أنّ 

ويت له مجيع الكتب ه رُ فلو كان إخباره بأنّ  ؟!ه ذكر للحمريي كتاب كذا وكذاطة أنّ بُ 
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 .الكتاب بني يديه بل املفروض أنّ  ،طةصحيحًا ملا كانت هناك حاجة لذكر ابن بُ 
وله كتب »ما جاء يف ترمجة الطويس للحسن بن حمبوب، حيث قال:  ّينة السادسة:الع

الديات، كتاب الفرائض، كتاب  كثرية، منها: كتاب املشيخة، كتاب احلدود، كتاب
وزاد ابن النديم كتاب التفسري،  لف ورقة.أ النكاح، كتاب الطالق، كتاب النوادر نحو

ة أخربنا بجميع كتبه ورواياته عدّ  عيسى وغري ذلك. بن دكتاب العتق، روامها أمحد بن حممّ 
.. )ويذكر عّدة طرق عيل بن احلسني بن بابويه القمي من أصحابنا، عن أيب جعفر حممد بن

 .«..عليه أمحد بن عبدون، عن وأخربنا بكتاب املشيخة قراءةً ثم يقول(، 
يع كتبه ورواياته فالن عن ذكره ملا قاله ابن النديم كيف جيتمع مع قوله بأّنه أخربه بجمف

 فالن؟!
فات وله مصنّ »حيث قال: حممد بن أيب عمري، ما ذكره الطويس يف ترمجة  العّينة السابعة:
ومسائله عن الرضا .. كتاب النوادر ، منها:له أربعة وتسعني كتاباً  نّ إة: طّ كثرية، وذكر ابن بُ 

 واألمر صار واضحًا. .«..ةأخربنا بجميع كتبه ورواياته مجاع عليه السالم، وغري ذلك.
، حيث قال: إبراهيم بن حممد بن أيب ُييىما ذكره النجايش يف ترمجة  العّينة الثامنة:

ة والعامة هلذه العلّ  وكان خصيصاً  وى عن أيب جعفر وأيب عبد اهلل عليهام السالم،ر»
 يكتب الواقدي سائرها إنام ه وحكى بعض أصحابنا عن بعض املخالفني أنّ  تضعفه.

له  وذكر بعض أصحابنا أنّ  عاها.كتب إبراهيم بن حممد بن أيب ُييى، نقلها الواقدي وادّ 
أخربنا أبو احلسن النحوي قال:  عليه السالم. يف احلالل واحلرام عن أيب عبد اهلل باً مبوّ  كتاباً 
ني ثنا احلسقال: حدّ  ،املنذر بن حممد القابويس ثناحدّ  قال: ،ثنا أمحد بن حممد بن سعيدحدّ 

 .«بكتابه ،إبراهيم بن حممد بن أيب ُييى ثناحدّ  قال: ،بن حممد األزدي
ورغم أّن ظاهر عبارته أّنه ينسب وجود كتاب مبّوب له إىل بعض أصحابنا، لكنّه يذكر 
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 طريقًا!
الشيخ آصف حمسني، من أّنه لو كانت هذه الطرق واقعّيًة إىل النسخ  ما ذكره سابعًا:

خ الطويس ولو يف بعض املوارد من كتبه خاّصًة الفهرست، مع أّننا نفسها، لذكر ذلك الشي
 .ال نجد عينًا وال أثرًا لذلك

يظهر من الشيخ الطويس يف مقّدمة الفهرست أّنه بصدد استقصاء تصانيف  ثامنًا:
األصحاب وأصوهلم، وينّص عىل أّنه سيبذل جهده ومقدار وسعه يف ذلك، لكنّنا نجده يف 

كام نجد النجايش ـ يذكر راويًا ويقول بأّن له كتبًا منها كذا وكذا، ثم يذكر عّدة مواضع ـ 
طريقه إىل مجيع كتبه، فلو كانت كاّفة كتبه قد وصلته، فلامذا ال ينّص عىل سائر الكتب 
وأسامئها وهو بصدد التتّبع واالستقصاء؟! إّن هذا يدّل عىل أّنه مل تصل إليه متام كتب 

 ه أخربه بكتبه مجيعها فالن عن فالن.الرجل، رغم قوله بأنّ 
 ومن نامذج هذه اِلال يمكن ذكر اآليت:

له » حيث قال: البزوفري، احلسني بن عيل بن سفيانما ذكره النجايش يف ترمجة  أ ـ
العبيد، قرأت هذا الكتاب  ، منها: كتاب احلج، وكتاب ثواب األعامل، وكتاب أحكامكتٌب 

ة عليهم الواقفة، كتاب سرية النبي واألئمّ  عىل ، كتاب الردّ عىل شيخنا أيب عبد اهلل رمحه اهلل
 .«كتبه أمحد بن عبد الواحد أبو عبد اهلل البزاز عنه السالم يف املرشكني. أخربنا بجميع

له من »، حيث قال: إبراهيم بن سليامن النهميما ذكره الشيخ الطويس يف ترمجة  ب ـ
ربنا بجميع كتبه ورواياته أمحد بن أخ.. الكتب: كتاب النوادر، كتاب اخلطب

 .«..عبدون
 ف كتباً وصنّ »قال: أمحد بن حممد بن عيسى األشعري، ما ذكره الطويس يف ترمجة  ج ـ
أخربنا بجميع كتبه ورواياته .. كتاب التوحيد، كتاب فضل النبي صىل اهلل عليه وآله :منها
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 .«..ة من أصحابناعدّ 
 ترمجة أمحد بن حمّمد السواق، وأمحد بن حمّمد بن واألمر عينه تكّر من الطويس يف

واحلسن بن حمبوب، واحلسن بن حمّمد بن سامعة، براهيم العمي، إأمحد بن وسعيد، 
واحلسن بن محزة العلوي، وحريز بن عبد اهلل السجستاين، وسعد بن عبد اهلل القمي، 

ني، وحممد بن وسلمة بن اخلطاب، وعيل بن احلسني القمي، وحممد بن يعقوب الكلي
 .غريهمووابن أيب عمري، مسعود العيايش، وحممد بن عبد اهلل الشيباين، 

ما أملح إليه الشيخ آصف حمسني، ويمكن توضيحه بأّن طريقة الشيخ الطويس  تاسعًا:
يف بعض املواضع كانت تقوم عىل ذكر أّنه أخربه هبذا الكتاب أو ذاك فالن قراءة عليه أو 

لكّن هذا ما استخدمه الطويس يف بعض املواضع فقط، فلو كانت كّل  إجازًة أو سامعًا،
الكتب وصلت إليه بنُسخها عرب السامع أو القراءة أو اإلجازة املبنّية عىل املناولة، ملا كانت 
هناك رضورة للتمييز بني هذه املوارد املنصوصة وبني سائر املوارد التي ذكر فيها الطرق إىل 

س ذكره وُتصيصه بعض الكتب هبذه التنصيصات شاهد أّن سائر الكتب واملصنفات، فنف
خ، وإال فام هو املوجب للتمييز؟!  .الطرق ليس حقيقّيًة إىل واقع النُّسي

هبذه املعطيات يمكنن تعزيز الفرضّية األوىل التي ال ترى قيمًة موضوعّية لطرق 
 الفهارس، ما مل تقم قرينة صاحلة مفيدة يف املقام.

 رضّية األوىل وشواهدها التسعةتقويم الف
 إال أّن جمموعة املعطيات هذه تعّرضت أو قد تتعّرض لبعض املداخالت وأبرزها:

، يمكن وإمكاناته وعدم انسجامها مع وقت الطويس ،كثرة الكتب والطرق ـ إنّ  1
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، حيث كان الطويس ُيصل عىل نسخة املبنّية عىل املناوالت تفسريه عىل قانون اإلجازات
وربام الثاين،  طريقالن مأخرى للكتاب نفسه  سخةٍ ثم ُيصل عىل نُ األّول،  طريقالمن 

ات ، وشخصيّ امهل ويطمئنّ  امسختني يثق هببمقارنة النُّ باالستنساخ، وآخر كّلف شخصًا 
مثل الطويس والنجايش يمكنهم فعل ذلك من خالل تالمذهتم واملقّربني منهم، فأّي مانٍع 

 ؟!من هذا األمر
ّننا لو أذه الكتب، وذلك الكثري من هّن الطويس فعل ذلك بنفسه يف أرض بل يمكن ف

ًا مخس صفحات يّ من يومه للتدوين، فإّنه من املعقول أن يكتب يوم فرضناه خّصص ساعةً 
 1825ّنه سوف يدّون يف السنة الواحدة أ، وهذا يعني يف احلّد األدنى من القطع الوزيري
يمكن للطويس أن  أّلف الفهرست أواخر عمره( )والطويسعامًا مخسني صفحة، وخالل 

م، جلتي يتحّدث عنها الطويس صغرية احلصفحة، وأغلب الكتب ا 91250 يدّون
 كن وغري مستبعد.مموبالتايل فاألمر 

ـ إّن فرض أّن غرض الطويس هو فقط وفقط إثبات وجود كتب َلؤالء املصنّفني  2
كنّه ال يمنع األمر أّنه مهتّم بالنسخ فصحيح أّن هذا من أهم أغراضه، ل ليس واضحًا،

والكتب، خاّصًة وأّن الطويس عامل ديني ومرجٌع يف الرشيعة وحمّدث وفقيه ومتكّلم 
ومفّّس معنّي بالدراسات الدينّية، وليس جمّرد باحث يف الفهارس خمتّص هبذا املجال، فمن 

امم بالنُّسخ مل يكن أمرًا الطبيعي أن تتكّون لديه اهتاممات بنُسخ الكتب وأحواهلا، واالهت
 نادرًا، بل هو أمٌر متداول.

إّنه لو دّل الطريق عرفًا عىل وصول النسخ فإّن جمّرد كون الطويس معنيًّا  وبعبارة  أخرى:
بإثبات نسبة الكتب ألصحاهبا، ال يشّكل قرينًة صارفة عن داللة السند عىل وصول 

عىل وصول النسخة وظاهرًا يف ذلك مل  النسخة، فالعربة هناك، وإذا مل يكن السند داالً 
تثبت النسخ هبذه األسانيد، بال فرق عىل اجلهتني بني كون قضّية النسخ من شؤون 

ّن الطويس يف أالطويس وأغراضه هنا أو ال. فام ذكره املحسني ينفع يف رّد دعوى من يّدعي 
ًا بالنسخ ال يمنع نسخ فهذا ُيتاج إلثبات، لكّن عدم ثبوت كونه معنيّ لالفهارس معنّي با
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من كون هذه الطرق طرقًا إىل النسخ، فليس األمر بنحو الـ )برشط ال( من حيث الزيادة، 
 بل هو بنحو الـ )ال برشط( من حيثها.

وأّما القول بأّن بعض هذه الكتب مل يكن من ضمن اهتاممات الطويس فهو غري 
كانت االهتاممات يف ذلك  واضح، فإّن الطويس خاّصة كان موسوعّيًا يف تأليفاته، بل

الزمان متنّوعة، مما يعني أّنه معنيٌّ بكتب احلديث والتفسري واللغة واألدب والتاريخ 
 والكالم وغريها.

واحد  فلعّله يريد اإلشارة إىل اقتصار كّل  ا عبارة الطويس يف مقّدمة الفهرست،أمّ ـ  3
 ،عظيمة ن كانت لديه مكتبةٌ بخالفه هو ممّ  ًة،ة مع كون مكتبته صغريعىل مكتبته الشخصيّ 
 حيث ُيّق  ،فهذا أشبه يشء بالسيد املرعيش النجفي رمحه اهلل يف زماننا ،كام ُيّدث التاريخ

 الدائرة، فكأنّ  قيضيّ قد االختصاص بالرواية  له أن يقول هذه اجلملة مريدًا ذلك، علاًم أنّ 
خالف عىل بني غريه، و هاته ال املشرتك بينواحد منهم كان يروي ما هو من خمتّص  كّل 

 الطويس والنجايش.
أّن هذا التعليق غري مقنٍع بشكل حاسم وإن كان قريبًا؛ ألّننا نفرتض  إال أّن اإلنصاف

افرتاضًا أّن الطويس ناظر إىل صغر حجم مكتبات من قبله، مع أّنه كان بإمكانه أن يشري 
ة، فيام توّفرت يل بحمد اهلل مبارشًة إىل أّّنم ذكروا ما يف مكتباهتم، ولكنّها كانت حمدود

كتٌب كثرية، واستقصيت حتى بنيُت مكتبًة عظيمة يف هذا الصدد. وأّما مسألة ما اختّص 
بروايته، فإّّنا كام حتتمل ما يكون من خمتّصاته، حتتمل بشكل أكرب أّنه لن ينقل إال ما حظي 

     التي مل يروها بروايٍة له، وإال فمن البعيد أن يصنّف الرجل فهرسًا خلصوص الكتب 
 أحٌد غريه!

والذي يرتّجح بالنظر أّن مقّدمة الطويس يف الفهرست ال يمكن تغافلها، وإن كانت 
 داللتها ليست حاسمًة يف إثبات الفرضّية األوىل هنا.

 وأما عدم ُهور عبارة الطويس والنجاَش يف كون الطرق طرقًا إىل الكتب نفسها،ـ  4
وعبارة  ،العبارات متشاهبة ، فإنّ نظر عىل العبارة فقطمع قرص ال فهو خالف الظاهر



 

بل لو  .وهذا أوضح يف إفادة ما نريد ،النجايش التي نقلناها جتعل الطريق إىل نفس الرجل
م نكا صّح: فالن ن يقول يف األألكان يفرتض له، ت الطرق إىل ثبوت نسبة كتب للمرتجي

ّنه أفالن، ويكون مرجع اإلشارة هو  بن فالن، ثقة، له كتب وهي كذا وكذا، أخربنا بذلك
، هتأخربنا بجميع كتبه وروايا يقول:ّن له كتبًا فالن عن فالن، بينام نجد النّص أخربنا بأ

عىل أّن كلمة: أخربنا وحّدثنا وأمثاهلام من التعابري الشائعة يف علم احلديث واملتضّمنة 
يث، وهلذا ُتقّدم عىل جمّرد العنعنة حصول السامع أو القراءة؛ ألّّنا من أعىل طرق حتّمل احلد

إال إذا قيل بأّن فهم غرض أصحاب الفهارس يعيق إسقاط مصطلح  عند كثريين.
 املحّدثني عىل عملهم.

له كتب كثرية، منها »وهو قول الطويس املتقّدم:  نعم، ثّمة نّص يربك هذا الظهور،
أخربنا به أمحد بن  .ة بخالف الشيعة من أصول الفرائضكتاب ما اتفقت عليه العامّ 

ثنا عبد عبدون قال: أخربنا أبو طالب األنباري، قال: أبو برش أمحد بن إبراهيم، قال: حدّ 
، فإّن تعابري «العزيز بن ُييى بن أمحد، قال: سمعت إسامعيل بن عيل يقرأ هذا الكتاب

 حّدثنا وأخربنا به، ال تنسجم مع ّناية املقطع كام تقّدم.
 د معنى )رواياته( دور يف بحثنا هنا، فانتظر.هذا، وسيكون لتحدي

فهذا ال يدّل عىل عدم كون الطرق  ،الختالفها وأما تعّدد النسخ مع عدم اإلشارةـ  5
مل تكن فيه يف العادة سخ نُ  نما وصلهم مطرقًا للكتب بواقعها، وذلك الحتامل أّن 

، أو أّّنم غري متعّهدين ال يستحّق أن يذكر بشكل مرّكزإّما  ،إال بمقدار بسيطاختالفات 
بذكره )أو ال دليل عىل تعّهدهم هذا( بحسب عرف عمل املفهرسني، إال إذا كانت النسخ 

 .خمتلفة اختالفًا فاحشًا مشهوراي ً
فاحلّق أّنه لو فّّسنا  ـ أّما النصوص والعّينات التي ذكرناها إلثبات الفرضّية األوىل، 6

ّن املراد منها االحتامل األّول أو الثالث املتقّدميني، مجلة: أخربنا بجميع كتبه ورواياته، بأ
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صّح هذا اإلشكال هنا بشكل قاطع، لكن لو فهمنا من عبارة الطويس والنجايش أّنه 
يتحّدث عن مجيع الكتب والروايات التي يعتقد هو بنسبتها للراوي، أو مجيع الكتب 

، ففي هذه احلال، ال يوجد والروايات التي وصلته هو من الراوي، أو وصلته وروى منها
أّي هتافت يف كلامته؛ ألّنه يذكر جمموعة كتب للراوي، ثم يقول بأّن فالنًا زاد كتاب كذا 
وكذا، لكن أخربين بجميع الكتب التي أؤمن بنسبتها إليه، أو أخربين بجميع الكتب التي 

ًا حاساًم عىل وصلتني منه، فالٌن عن فالن، فهذا ال غرابة فيه، فهذه العّينات تصلح ردّ 
ْبل.  االحتامل األّول والثالث من االحتامالت املتقّدمة، واللذين تّم استبعادمها جدًا من قي

 ـ وأّما أّنه البّد أن ُيلفت الطويس أو النجاَش النظر لواقعّية الكتب ولو هنا أو هناك، 7
وف تأيت عند احلديث فهذا ال مرّبر له؛ إن مل نقل بأّنه قد ُاملح لذلك وفقًا للشواهد التي س

عن الفرضّية الالحقة، فلعّل هذا األمر كان معروفًا بينهم يف كون هذين الرجلني يذكران 
الكتب التي ُيفرتض ضمنًا أّّنا وصلت إليهام بالنسخ واألوراق، فإذا كان هذا األمر 

ذلك،  معروفًا مل تعد هناك حاجة للبيان، بل لو فرض أّن عبارة: أخربنا، داّلة عرفًا عىل
 كانت لوحدها كافية يف هذا التوضيح.

ليس هناك من ُملزم لوجود إشارة هلذا األمر إال إذا افرتضنا سلفًا أّن  وبعبارة ثانية:
مناهج املفهرسني الشائعة يف ذلك الزمان كانت تقوم عىل عكس طريقة واقعّية الكتب 

، وإن مل يكن عدمه ونسخها، األمر الذي يعّزز وجود رضورة منطقّية يف هذا التوضيح
نافيًا. كيف واملفهرسني الواصلة كتبهم مل يتعارف عنهم ذكر الطرق كام فعل الطويس 

 والنجايش.
أّما أّنه يذكر الطويس والنجاَش أّن لفالن  كتبًا، لكن ال ينّصان عىل تسميتها مجيعًا، ـ  8

ذلك أّن الطويس فهذا ال عالقة له ببحثنا؛ و بل يشريان لوجود بعضها بتعبري: منها..،
والنجايش لو مل تكن هذه الطرق طرقًا لواقع الكتب عندهم، فهي طرٌق ألسامئها، كام قال 
الشيخ آصف حمسني نفسه صاحب الفرضّية األوىل هنا، فإذا وصلتهام أسامء مجيع الكتب 

واقعيّة  فلامذا مل يذكرا هذه األسامء كّلها أيضًا؟! إّن هذه القضّية متساوية النسبة إىل فرضّية



 

 الكتب وفرضّية أسامئها كام هو واضح، فال تصلح شاهدًا يف املقام.
ـ إّن اِلديث عن التمييز يف لغة الطويس والنجاَش بني الكتب بـ )أخربنا( و )قراءة  9

هو قرينة جّيدة واحلّق يقال، فإذا كانت مطلق الطرق طرقًا حتتوي السامع أو  وسامعًا و..(،
أو نحو ذلك، فال حاجة هلذا التنصيص يف هذه املوارد، ولكّن هذا ال القراءة أو املناولة 

يشّكل دلياًل لتأسيس قاعدة هنا، بل هو عملّية إرباك؛ إذ قد يكون الطويس أراد ـ يف بعض 
املوارد ـ تبيني طريقة وصول النسخة إليه، وأّّنا عرب اإلجازة أو السامع أو القراءة أو نحو 

مر أّن الكتب وصلت إليه مجيعًا، وربام ألّنه يريد توضيح طريقة ذلك، دون أن ينفي هذا األ
 الوصول يف بعض الكتب لوجود نقاش فيها أو ملزيد بيان حوهلا.

لكن احلّق كام قلنا أّّنا إشارة لطيفة تستحّق التوقف عندها عند مقاربة جمموع املعطيات 
 املتوافرة للفرضّيات املتعّددة هنا.

ال تتوّفر له شواهد الكتب واقع ة الطرق إىل ث عن إبطال طريقيّ احلدي وهبذا يظهر أنّ 
ن اخرياي ً، فهاتكرنا أحاسمة، عدا مقّدمة الطويس يف الفهرست والتمييز يف التعابري كام ذ

مربكة لسائر الفرضيات، ة لتشكيل قيمة احتامليّ أيضًا؛ ما طرح هنا بعض ن تنضامن لاقرينت
يات سائر رضّية بخصوصها، والبّد من حتليل معطدون أن تكون كافية إلثبات هذه الف

 ىل مقارنة ومقاربة شاملة بني هذه املعطيات والوثائق.إللتوّصل  ؛ألةسالفرضيات يف امل

 ب ـ فرضّية أّن طرق الفهارس لواقع النَُّسخ والكتب )الرأي السائد(
يض هنا، حيث ة املشهورة التي عليها تقوم نظرّية التعووهي الفرضيّ  الفرضّية الثانية:

سامء رقًا ألطىل واقع النسخ، وليست إحقيقّية  رٌق ططرق الفهارس هي مجيع ّن أترى 
 .هنا أو هناك عىل ذلكخاّصة ذا قامت قرينٌة إال إالكتب، 

، نستعرضها ثم نعمل عىل تقويمها إن  ويمكن تعزيز هذه الفرضّية بمجموعة معطيات 
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 شاء اَّلل، وأمّهها:
مل يروا هذا  ميعرّبون بأّّن الطويس والنجايش و.. يف مواضع متعّددة  لقد وجدنا :الً أوّ 

ففي ترمجة النجايش إلبراهيم بن سليامن بن أيب  ،الكتاب وال يذكرون طريقًا بعد ذلك
وقال  ،«له كتب ذكرها بعض أصحابنا يف الفهرستات مل أري منها شيئاً » :قال ،احة املزيند

وأّن له كتابًا  ،فنيذكره أصحابنا يف املصنّ » :ُييى بن خاقان يف ترمجة أمحد بن عبيد اهلل بن
له » :ويف ترمجته ألمحد بن ميثم قال .«مل أري هذا الكتاب ،×يصف فيه سيدنا أبا حممد

وقال الشيخ الطويس يف ترمجة إبراهيم بن سليامن قريب مما قاله  ،«مل أري منها شيئاً  ،كتب
 ،له كتاب التوحيد كالم» :سلمة البكري يش يف ترمجة أيبوقال النجا ،النجايش أيضاً 
 .«ه ذكر يف الفهرستاتغري أنّ  ،ه رآهومل خيربين عنه أحد من أصحابنا أنّ  ،مل نره وهو كتاٌب 

هناك ارتباطًا بني رؤية  وهذا يعني أنّ  ،ّي طريقأل يرد معها ذكرٌ مل فمثل هذه النصوص 
الكتاب مل نجد ذكرًا لطريق من الطويس  ؤيةُ ر فحيث مل جترم  ،الكتاب وبني الطريق

 .، بل اكتفيا بذكر اسم الكتابوالنجايش إليه
فهذا  ،ما أرشنا له سابقًا من طرق الطويس إىل نسخ كتب العالء بن رزين القالء :ثانياً 

، وتوضيحاهتم يف أحوال الكتاب أحيانًا مثل بيان الطرق كانت للنسخ خري شاهد عىل أنّ 
وراقه، ورشح حال نسخته أو نسخه، شاهد عىل أّن ما كانوا يتداولوه هو حجمه أو عدد أ

 .النسخ وليس األسامء
 ؟فام هي الفائدة منها ،الطرق طرقًا إىل الكتب نفسها ونسخهاهذه لو مل تكن  :ثالثاً 

 .ثبت إال بطريقوهذا ال يي  ،كتاباً  الفائدة يف إثبات أّن لفالنٍ  إنّ  :قد تقول
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 فلامذا مل جيرم  ،ه لو كان مرادهم إثبات أصل وجود كتاب لهفإنّ  ح؛اجلواب واض لكنّ 
الطويس والنجايش  نا وجدنا أنّ مع أنّ  ،لبْ االكتفاء بام هو موجود يف كتب الفهارس من قي 

يف إشارة إىل عدم  ،مع وجوده يف الفهارس ،ام مل يريا هذا الكتاب أو ذاكقد ذكرا أحيانًا أّّن 
 . بالفهارساماعتنائه

فلامذا حرصا  ،الطويس والنجايش إذا كان مرادها إثبات أّن لفالن كتاباً  إنّ  :بل نضيف
فات ال ُيتاجون إىل هذه علامء الفهارس واملصنّ  إنّ  ؟طريق اإلثبات بالطرق إىل الكّتاب

فلم نجد ابن النديم وال غريه ممن سبقه أو حلقه يذكرون طرقًا إىل الكتب عندما  ،الطرق
و كان األمر جمّرد إثبات أّن هلم كتبًا لكفى يف ذلك وجود ما يشري فل ،فنييرتمجون املؤلّ 

إّن  :إال أن يقال .كام نفعل نحن اليوم ،لذلك يف كتب معارصة هلم أو قريبة العهد منهم
الحتامل كون النسخة الواصلة هلذا العامل أو ذاك أو هذا  ؛ذلك يف ذلك الزمان ال يفيد
 .ف نفسهصحيح للمؤلّ  د إال بطريٍق  يمكن التأكّ فال ،ةقاملعارص أو ذاك مزّورة خمتل

 .ال ملجّرد إثبات أّن له كتاباً  ،هذا كّله شاهد عىل أّن الطرق كانت طرقًا للنسخ إنّ 
ومل أبلغ  ،هتوقد مجعت من ذلك ما استطع» :ذكر النجايش يف مقّدمة كتابه ما ييل :رابعاً 
وذكرت  ..مل أذكره من وقع إليه كتاٌب  عذرًا إىلذلك وإنام ذكرت  ،لعدم أكثر الكتب ؛غايته
 .«فيخرج عن الغرض ،الطرق (تكثر)طريقًا واحدًا حتى ال يكثر  لرجلٍ 

وإال فام معنى احلديث عن عدم أكثر  ،يف وصول الكتب إليه ظاهرٌ  فإّن هذا النّص 
الكتب؟! فلو كانت الكتب غري متوّفرة لكان يكفي السند إىل أصل وجودها مع أسامئها، 

 .ال إىل إثبات نسبة الكتاب إليه ،الرجل نفسه الطريق طريٌق إىل  أنّ كام
 ،«ورواياته» فام معنى قيد ،لو صّح أّن هذه الطرق ليست طرقًا لنفس الكتب :خامساً 
ه مهام كان املقصود من الروايات هنا وأنّ  ،«..أخربنا بجميع كتبه ورواياته» :يف مجلة

أخربنا  :مهذا معناه عىل التفسري املتقدّ  فإنّ  ؟سلة الطرقوقوع يف سلالة أو الروايات الشفهيّ 
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 .كام هو واضح ،وهذا ما ال معنى له ،عن فالن له روايات فالنٌ  أنّ 
 ه(كتب)قرينة عىل أّن  (رواياته)ّن كلمة أوهذه القرينة ذكرها السيد الصدر، حني قال ب

قال الطويس مثاًل: أخربنا  ث يف الطريق لولكن يظهر منه الرتيّ  ،سامءهاأيس ، ولهي واقعها
. وكأّنه الإىل األسامء يف هذه احلالحتامل كون الطريق ؛ بجميع كتبه، ومل يذكر رواياته

 حرص القرينّية يف حال اجتامع الكلمتني.
لنفس  ا طرٌق ظاهر عبارات الطويس والنجايش يف الطرق أّّن ما تقّدم من أّن  سادسًا:

ّم قد تفهذا معناه أّن نفس الكتب  ،يع كتبه ورواياتهأخربنا بجم :فعندما يقول ،الكتب
 .نسب إىل صاحبهاال أصل وجود كتب تُ  ،إخباره هبا
، لعّل وذكره غري واحد يف سياقات متعّددةوهو من أقوى الشواهد هنا،  سابعًا:

حيث ذكر الطويس يف املشيخة نّصًا بالغ األمهّية، ونحن ، أقدمهم السيد حممد العاميل
 ّصه يف مشيخة التهذيب واالستبصار:نذكر ن
 فاتمن الطرق إىل هذه املصن   قد أوردت مجالً »أّما يف التهذيب، فقد قال:  أ ـ

فة يف هذا الباب هو مذكور يف الفهارس املصنّ  ،يطول ولتفصيل ذلك رشٌح  ،واألصول
يف وقد ذكرنا نحن مستوّف  ،راده أخذه من هناك إن شاء اهللأ من ،للشيوخ رمحهم اهلل

 اهلل عىل حممد وآله الطاهرين العاملني وصىّل  واحلمد هلل رّب ، كتاب فهرست الشيعة
 .«موسلّ 

من  قد أوردت مجالً  :ف هذا الكتابقال مصنّ »وأّما يف االستبصار، فقد قال:  ب ـ
يف  هو مذكورٌ  ،يطول ولتفصيل ذلك رشٌح ، فات واألصولالطرق إىل هذه املصنّ 
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 .«شاء اهلل تعاىل ن، إعليه من هناك فمن أراده وقف ،يوخللش)الفهارس( الفهارست 
ينتج املطلوب، فقد قال  ،مة املشيختنيفاده الطويس يف مقدّ أىل ما إني وبضّم هذين النّص 

 ،يراد األحاديث بأسانيدهاإالكتاب  لوكنت سلكت يف أوّ »يف أّول مشيخة االستبصار: 
لت عىل وعوّ  ،اخترصت يف اجلزء الثالث ثمّ  ل والثاين،وعىل ذلك اعتمدت يف اجلزء األوّ 

ورد عند الفراغ اُ عىل أن  ،احلديث من كتابه أو أصله خذتأاالبتداء بذكر الراوي الذي 
حسب ما عملته يف  ،ل هبا إىل هذه الكتب واألصولتوّص يُ  األسانيد من من الكتاب مجلةً 

 .«كتاب )هتذيب األحكام(
هذا  ق اهلل تعاىل للفراغ منوفّ  اآلن فحيثو»وقال يف مقّدمة مشيخة التهذيب: 

ونذكرها  ،فاتواملصنّ  هذه األصول ل هبا إىل روايةتوص  نحن نذكر الطرق التي يُ  ،الكتاب
املراسيل وتلحق بباب  بذلك عن حدّ  خبارلتخرج األ ؛عىل غاية ما يمكن من االختصار

 .«املسندات
تني بياني الطرق التي توجب إّن هذه النصوص تعني أّن الطويس قصد من املشيخ

واملتضّمن لكون الطرق طرقًا إىل واقع صريورة اخلرب مسندًا باملعنى احلديثي للكلمة، 
فعندما يقول يف آخر املشيختني بأّن تفصيل ما ذكره فيهام الكتب ال إىل األسامء فقط، 

ملشيخة طرق موجود يف الفهارس ويف فهرسته الكبري املستوّف، فهذا معناه أّن ما هو يف ا
حقيقّية لواقع الكتب والنسخ، وبالتايل فام هو موجود يف تفصيل تلك الطرق البّد وأن 

 يكون طرقًا لواقع الكتب أيضًا، وإال فال معنى لكّل هذه اإلحاالت.
ويوافق السيد احلائري عىل هذه القرينة فيام يتعّلق بكتاب فهرست الطويس، لكنّه يرى 

لكتاب النجايش؛ ألّنه قد  الة من الطويس عىل الفهارس شاملةً ّنه ال يكن فرض هذه اإلحأ
سامء ّن كتابه خيتار ذكر الطرق ألووفقًا ملقّدمة النجايش فإصنّف بعد فهرست الطويس، 
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 .الكتب لرفع تعيري املخالفني فقط
وقد حاول الشيخ اهلادوي الطهراين رّد هذا التمييز ببعض القرائن التي سبق وذكرناها 

 .فال نعيد حيث ال متّيز بني فهرست الطويس والنجايش آنفاً 
سامء ه لو كانت هذه الطرق طرقًا إىل أاين، من أنّ رما ذكره الشيخ اهلادوي الطه ثامنًا:
 .مع أّننا ال نجدها كذلكيف العادة،  لكانت متواترةً  ،الكتب

 ،للكتب نفسها ام هي طرٌق هذه الطرق إنّ  ومن خالل جمموع هذه الشواهد يتبنّي أنّ 
ا طرق إلثبات نسبة وجود كتاب لزيٍد من ال أّّن  والنجايش، ولنسخها الواصلة إىل الطويس

 .الناس

 مطالعة تقوميّية للفرضّية الثانية وشواهدها الثمانية
 ، وذلك كاآليت:قّدم هناوالبّد لنا من وقفة تأّملّية يف الشواهد التي تُ 

ؤية الكتب مع عدم ذكر سنٍد هلا ال يكشف عن إّن جمّرد تقارن الترصيح بعدم ر ـ 1
ينا أّنه أّننا لو الحظنا مجلًة من هذه املوارد لرأوذلك  ق طرقًا للكتب بواقعها دائاًم؛كون الطر

ّي طريق يثبت واقع النسخ وال أسامء أالطويس والنجايش ليس هلام بالفعل  من املمكن أنّ 
سامء هذه الكتب يف الفهارس، أّّنم وجدوا أكّل ما يف األمر  ،صحاهباالكتب وانتساهبا أل

ّّنم ال ـ وأكثر الشواهد هنا من النجايش ـ أوالظاهر من منهج الطويس والنجايش هنا 
كتب الفهارس، ولعّله لكثرة ما فيها من أخطاء، األمر الذي ولو بعض يثقون بام تفّردت به 
ال برؤيتها أو بوجود إصحاهبا، وهي ال تكون ت من نسبة الكتب ألينتج رضورة التثبّ 

 .ليهاإطريق 
له كتاب التوحيد كالم، وهو »سلمة البكري:  يف ترمجة أيب يقولوهلذا وجدنا النجايش 
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، فإّن «ه ذكر يف الفهرستاته رآه، غري أنّ مل نره، ومل خيربين عنه أحد من أصحابنا أنّ  كتاٌب 
اهدٌة عىل أّنه لو رآه أو ذكر إشارته إىل عدم رؤيته وعدم ذكر أحد من األصحاب أّنه رآه ش

 له أحد من األصحاب أّنه رآه لكفى ذلك، دون كفاية الذكر يف الفهارس.
ويعّزز ما نقول من عدم التالزم بني عدم ذكر الطريق وعدم الرؤية هنا، أّننا وجدنا 

ة وأصحاب الكتب، رغم نسبتهام االطويس والنجايش ال يذكران الطرق إىل مجلة من الرو
رواياٍت إليهم بشكل واضح ورصيح، وليس هذا خمتّصًا هبذه احلال، حتى نجعله كتبًا و

عالمة وقرينة، ومن باب املثال الّسيع فقط يمكن مراجعة ترمجة الطويس ألمحد بن 
إبراهيم، وأمحد بن إسامعيل بن سمكة، وأمحد بن داود الفزاري، والعربتائي، وأمحد بن 

، وأمحد بن شعيب، وأمحد بن يوسف، وأمحد بن فارس، وأمحد بن عبد العزيز اجلوهري
 .املبارك، وغريهم كثري

أمحد بن إرباكًا من خالل االستعانة بنّص النجايش يف ترمجة  بل يمكن أن نزيد األمر
فمنها: كتاب  ،ف كتباً وصنّ .. »حيث قال: اق بن عمر بن رباح القالء السوّ  حممد بن عيل

يف أيب اخلطاب حممد بن  يكتاب ما رو، ةالعجليّ  اتوكتاب الدالئل، كتاب سقاط، الصيام
من هذه الكتب إال كتاب  أخيه عيل بن حممد، ومل أري  أيب زينب، وهو رشكة بينه وبني

ثنا عبيد اهلل بن أمحد بن أمحد بن عبد الواحد قال: حدّ  بكتبه إجازةً  الصيام حسب. وأخربنا
 .«ثنا أمحد هباأبو طالب، قال: حدّ  أيب زيد األنباري

فإّنه رغم ترصُيه بأّنه مل يري من هذه الكتب إال كتاب الصيام، غري أّنه يبنّي بأّنه أخربه 
بكتبه إجازًة فالٌن عن فالن، مستخدمًا تعبري اإلخبار والتحديث أيضًا، مع أّنه كان 
ُيفرتض التخيّل عن صيغة اجلمع هنا )كتبه(، واستبداهلا بصيغة املفرد، والتي ترجع إىل 

ب الصيام فقط، إال إذا قيل بأّن تقييده اإلخبار باإلجازة مع بيان عدم رؤية الكتب، كتا
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كاشٌف عن كون هذه اإلجازة غري مبنّية عىل املناولة، فيكون املورد خاّصًا حاماًل قرينيتيه 
 معه.

وعليه، فهذا الشاهد غري قوّي خاّصًة بعدما قلناه، بل لعّله يف بعض معطياته مما ينفع 
 هنا كام رأينا. اخلصم
ال  ،خسي حوال النُ ألإّن احلديث عن تعّرض الطويس والنجايش يف مجلة من املوارد  ـ 2

عنها قد  امّن بعض الكتب التي تكلّ أيكشف هو اآلخر عن القاعدة العاّمة هنا، بل غايته 
ع وهذا يشء ال يكاد يشّك به أحد، إّنام الكالم يف أّن تعرضهام يف مواض ،وصلتهام بالفعل

هي موجودة  ها وبّينا هلا طرقاً اركالكتب التي ذ ّن كّل أحمدودة حلال النسخ هل يدّل عىل 
 بنُسخها عندمها؟

ال أجد ذلك واضحًا، فأّي مانع أن تكون نسبة السبعني يف املائة من هذه الكتب قد 
وصلتهام بالفعل، وأخربا عن بعض ما وصلهام يف أحوال نسخه؟! فهذا الشاهد ال ينهض 

 سيس أصٍل هنا.لتأ
يضًا؛ فإّن الكثري من مل تكن لواقع الكتب، غري واضحة أ ذاإإّن فرضّية لغوّية الطرق  ـ 3

رست ابن النديم، ولعّل اإلحالة عىل الفهارس مل تكن هذكر يف الفهارس كفهذه الكتب مل تُ 
أو ربام مل تكن كتب الفهارس هذه متداولة موثوقة بشكل حاسم إال من باب التأكيد، 

 األمر الذي يضطّر لتأكيد انتساب هذه الكتب لطرق معروفة تثبت ذلك.كّلها، 
ولكن مع هذا خيطر يف بايل تساؤل وهو أّن بعض الكتب التي ذكرت هلا طرق نكاد 
نجزم أّّنا كانت مشهورة للغاية معلومة النسبة ألصحاهبا، ككتب الشيخ الصدوق وكبار 

طرق، فهل يعقل أّن هذه الطرق هي طرق  رجال الطائفة، ومع ذلك كانت ُتذكر هلم
إلثبات أسامء الكتب إليه ال لواقعها، بل هل ُيتاج هنا إىل طريق؟! إال إذا قيل بأّن أبناء 
سائر مذاهب املسلمني هم املخاطبون أيضًا بكتايبي الفهرست كام يظهر من مقّدمة 

، بل لعّل بعض النجايش، ولعّل الكثري من الكتب والشخصيات مل تكن معروفة عندهم
كتب الصدوق مل تكن معروفة بني الطائفة بشكل مشهور للغاية، واالنتشار اجلغرايف 



 

 والتوّزع السكاين مؤثر هنا كثريًا.
إّن ما ورد يف مقّدمة فهرست النجايش ال يدّل هنا؛ ألّن النجايش ليس يف مقام بيان  ـ 4

عدم ذكره لبعض الكتب،  وصول الكتب إليه وعدم وصوهلا، بل يف مقام االعتذار عن
والتربير الذي يقّدمه أعم من املطلوب؛ الحتامل أّنه يريد أّن بعض الكتب ذهبت 
وانعدمت ومل يعد منها عني وال أثر، بحيث مل ُيعرف عنها يشء، فكأّنه قال بأّن املعروف أّن 

ا عينًا وال أهل نيشابور أّلفوا مائة كتاب، لكنّنا ال نعرف شيئًا عن هذا الكتب وال نجد هل
 .أثرًا، فال يدّل النّص عىل املطلوب

ألّن النجايش ُييل عىل انعدام الكتب  إال أّن هذه املداخلة النقدّية ليست موّفقة كثريًا؛
نفسها ال انعدام خربها، كام أّن تعبريه بأّنه ذكر ذلك عذرًا إىل من وقع إليه كتاب مل أذكره، 

تاٍب إليه، أي وصوله، مما يوحي بأّن عدم الكتب كاشٌف جيّل عن أّن املقصود وقوع ك
 بمعنى عدم وصوهلا بنفسها، وقد أملح للنقطة األخرية صاحب املناقشة نفسها هنا.

؛ ألّن النجايش إّن ما ذكره اهلادوي الطهراين أخريًا غري واضح، كام أفاد هو نفسه ـ 5
حّد التواتر فال يعني ذلك ذكر أّنه يريد االختصار، ثم لو كانت الطرق كثرية وبلغت 

رضورة نقلها بأمجعها يف كتب الفهارس، فام دامت النسبة صحيحًة، فهو يثبتها، ثم ينقل 
 طريقًا أو طريقني للتأكيد، وُييل الباقي إىل غريه، وإال صار كتابه مماًل كام هو واضح.

 الثالثة ، واحتماالتها«رواياته»وقفة حتليلّية مع مفردة: 
، حتتاج للنظر وممارسة التحليل يف الكشف عن املقصود «رواياته»ة كلمة إّن قرينيّ  ـ 6

أخربنا بجميع كتبه » ة التعويض هنا تقوم بشكل أساس عىل مجلةنظريّ من هذه املفردة؛ ف
حاالت  من حيث إّنا تستوعب كّل  «ورواياته»هو  واملهم يف هذه اجلملة هنا ،«ورواياته

طرح يف تفسري كلمة قد يُ من هنا  ،كتب اآلخرينوقوع الراوي يف الطريق إىل سائر 
                                                             

 .52ـ  51انظر: الربيع، نظرّية تعويض األسانيد: ( ) 
 .137انظر: حترير املقال: ( ) 



 .................  
 

 :الروايات هنا أكثر من احتامل
نفسه  فاتم ما رواه هذا الراوي من روايات وكتب ومصنّ  راد كّل ن يُ أ االحتامل األّول:

، ولعّله يؤّيده ما أشار إليه السّيد احلائري، من أّن هذه الكلمة استخدمت يف واآلخرين
لواقعني يف طبقات مشايخ اإلجازات، دون املتقّدمني من أصحاب حّق الرواة املتأّخرين ا

 .األصول كزرارة بن أعني وحممد بن مسلم وغريمها
ألّنه يعني حاالت وقوع الراوي  ؛ة التعويضنظريّ  تتمّ قد يقال بأّنه ووفقًا هلذا االحتامل 

 .ض السندية التعويوهذا ما نريده يف نظريّ  ،يف الطرق وسلسلة األسانيد إىل الكتب
والظاهر أّن من يريد جعل كلمة )ورواياته( قرينة عىل وصول واقع الكتب، يبني ذلك 
عىل هذا التفسري يف الغالب؛ ألّنه يعترب أّن ما وصل للنجايش هو روايات الراوي لكتبه 

 وكتب غريه، وبالتايل ال معنى للحديث عن مسألة األسامء بمجّردها.
كتب لفّّسنا الروايات هنا برواية هذا الشخص ل إذ لو إال أّن ذلك غري واضح؛

أّن معنى بيضًا أصحاب الفرضّية األوىل هنا بإمكاّنم وبسهولة أن يّدعوا أفات، فإّن صنّ املو
عن فالن، فيكون  فالنٌ  سامء ما رواه من كتب غريهأاجلملة هكذا: أخربين بأسامء كتبه وب

برواية كتاب كذا  في رم هي كذا وكذا، وبأّنه عُ السند خمربًا للطويس بأّن الصفار مثاًل له كتب 
 .للكتب التي رواهاواصل للطويس ار حقيقة يف سند واقعي وكذا، دون أن يقع الصفّ 

كام أّن هذا االحتامل ممكن جدًا يف حّد نفسه؛ لكّن املؤّيد الذي ذكره السيد احلائري غري 
ئّمة وهلم عنهم روايات، مثل واضح، فقد ورد هذا التعبري يف حّق رواة كانوا معارصين لأل

احلسن بن حمبوب، وابن فضال، واحلسني بن سعيد األهوازي، وحريز بن عبد اهلل 
السجستاين، وعيل بن مهزيار، وحممد بن أيب عمري، ويونس بن عبد الرمحن، وغريهم ممن 

 يمكن مراجعة ترمجة الطويس هلم يف الفهرست.
 هل بيته.النبي وأة عن رواياته الشفويّ  كّل  «رواياته» راد منأن يُ  االحتامل الثاين:
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يف حالة ما لو كان الراوي الذي نريد وصل  ة التعويضووفقًا هلذا االحتامل تبطل نظريّ 
ثبت حاالت وقوع هذا هذه اجلملة ال تُ  املفروض أنّ  ألنّ  ؛السند به ليس صاحب الكتاب

ام تستوعب حاالت رواياته وإن ،اتهالراوي أو ذاك يف سلسلة الطرق إىل كتب غريه ومرويّ 
 .ة املنفردةالشفويّ 

عىل وصول واقع الكتب، لوجدنا أّنه )رواياته( وإذا قسنا هذا االحتامل لقرينيّة الكلمة 
قد يرّجح ذلك؛ إذ رغم أّنه من املعقول أن يقول: أخربين ـ مستخدمًا كلمًة واحدة ـ بكّل 

ار بواقع الروايات يقّوي احتامل كون أسامء كتبه وواقع رواياته الشفوّية، إال أّن اإلخب
 اإلخبار كّله هو عن واقع ما وصل دون متييز.

ه وذلك أنّ  ؛هذا االحتامل واعتربه يف غاية الُبعدأصل  وقد استبعد السيد كاُم اِلائري
ة للراوي التي حّدث هبا هنا أو هناك ات الشفويّ كيف يتسنّى للطويس استيعاب متام املرويّ 

 .!؟كتبهدرجها يف ومل يُ 
بل  ،ة خصوص ما ذكرهراد بالروايات الشفويّ ال يُ قد ه بأنّ  وقد يناقش كالم اِلائري

ه كانت بينهم ظاهرة ال عالقة هلا بتناقل فإنّ  ،آخر وهو أخبار األمايل لعّل املراد يشءٌ 
املتفّرقة إما من حفظه  وهي ظاهرة املجالس التي نقل فيها الشيخ بعض الروايات ،الكتب
د مثل هذه فلعّله ُيقصي  ،وتسّمى باألمايل ،كتب غريه أو من كتبه بشكل موّزع أو من

، ومن ثّم فعندما يقول بأّنه أخربين ة يف مقابل قراءة الكتب أمام السامعنيالروايات الشفهيّ 
برواياته الشفوّية فالن عن فالن، فكأّن جمموعة األمايل التي أمالها هذا الشيخ قد وصلته، 

ليوم كتب األمايل لبعض العلامء املتقّدمني، وهذا يعّزز أكثر فأكثر فرضّية أّن كام وصلتنا ا
 .يضاً أ املراد بالكتب واقعها

أو  ،فيقوم بقراءهتا أمام التالمذة ،فًا لكتبقد يكون األستاذ مصنّ  ،ولتوضيح األمر أكثر
اهتا ثم فيختار بعض مرويّ  وقد تكون وصلته كتٌب يسلمهم النسخة وجييزهم يف الرواية، 
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متامًا كاعتامد بعضهم عىل  ،اً وليست كتب ،فهذه روايات ،ولو من حفظه يقرأها أمامهم
 .التدريس دون الكتابة وبعضهم عىل الكتابة دون التدريس
وقد تكون من  ،فة من قبل التالمذةوهذا النوع من الروايات يصل عادًة بصورة مصن  

 .هحيث جيمع فيام بعد ما أمال ،نفسه ذاتقبل األس
ثني والعلامء يف القرون وهو أّن املحدّ  ،راد بالروايات أمٌر آخرأن يُ  االحتامل الثالث:

أخربين  :ريد أن يقالاُ ف ،األوىل كانت بعض كتبهم روايات وبعضها أشياء من عندهم
فليس العطف بنحو  ،عن فالن فالنٌ  ،بجميع كتبه وما رواه يف هذه الكتب من روايات

فنقول  ،ة الروايةوإنام خّصصت الروايات بالذكر أحيانًا ملدى أمهيّ  ،تامّ التباين املصداقي ال
فحيث  ،ة ذلكوال نقول عن كتابه اعتقادات اإلماميّ  ،روايات الشيخ الصدوق :نحن اليوم

فاته ال لربوز رواياته يف مصنّ  ؛بكتبه ورواياته عرّب  ،وروايات ،تراجع كانت للرجل كتٌب 
 .غري

ًا يمنع عن التمّسك بإطالق كلمة هنا مدلوالً اصطالحيّ  وهذا ما يعطي الروايات
ه فإنّ  ،فاتأو الكتب واملصنّ  ،فاتاألصول واملصنّ  :متامًا مثل كلمة ،الروايات أو عمومها

ـ ولو عىل أخذت  (فاتاملصنّ )كلمة  إال أنّ لغًة وعرفًا، فات وإن كانت األصول من املصنّ 
كام رشحنا ذلك من  ،ال األعم منها ،صولًا وهو غري األمعنى اصطالحيّ بعض اآلراء ـ 

 ،في ن  وصي  بي تي عن سائر ما كي  ،ريد هنا متييز روايات هذا الراوي عن املعصومنياُ ف ،قبل
مع سيطرة الكتب  ،رئيس يف هذا املجال إذ الروايات مقصودٌ  ؛فتخّصصت رواياته بالذكر

 .الناقلة للنصوص عىل املناخ الشيعي
ثم  ،له كتباً  الشيخ الطويس ذكر يف ترمجة السكوين أنّ  أنّ  الثوالذي يعّزز االحتامل الث

مراده ليس  مما يشري إىل أنّ  ،«كتبه» وال يذكر يف هذه اجلملة، «أخربنا برواياته» يقول
بعد فرض أّن كتب السكوين  ،ام الروايات التي يف الكتب نفسهاوإنّ  ،معنى مغايرًا للكتب
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وكذلك  .املفرتض أن يذكر ـ كالعادة ـ طريقه إىل الكتبوإال كان كانت رواياٍت برّمتها، 
ها ه أخربه برواياته كلّ حيث عّدد كتبه ثم ذكر أنّ  ،بن احلسن الطاطري احلال يف ترمجته لعيلّ 

وأمحد بن حممد بن عمر  ،وكذلك يف ترمجة عيل بن احلسني بن بابويه ،عن فالن فالنٌ 
وبعد ذكره أّن ألمحد بن حممد  ،ب الرباوستاينوسلمة بن اخلطا ،بن موسى بن اجلراح

 يلعن أمحد بن حممد بن جعفر أيب ع ..وأخربنا.. » :بن جعفر الصويل كتبًا ذكر طريقه فقال
 .«الصويل بجميع رواياته

أخربنا بجميع كتبه ورواياته أمحد بن » :بل ذكر الطويس يف ترمجة أيب الفضل الصابوين
الكتاب  من التسامح أو أنّ  فهذا يدّل عىل وجود قدرٍ  ،«واياتهعنه بجميع ر ..عبدون عن

، أو أّنه حيث كانت كتبه متمّحضة بالروايات، مل يكن هناك كان بحاجة إىل جتديد نظر
 .فرق

ما جاء يف ترمجة  ،ثم بيان الطريق إىل الروايات ،من ذكر الكتبنفسها، وعىل الشاكلة 
كام ذكر الطويس  ،ترمجة عبد العظيم احلسني وما ورد يف رجال النجايش عند ،حريز
 ُتليط أو غلوّ  (فيها من) ومجيع ما رواه إال ما كان فيه» :ملحمد بن سنان كتبًا ثم قال أنّ 

 .«..أخربنا به
قال الطويس ـ بحسب طبعة أخرى للفهرست  ،ويف ترمجته لعبد اهلل بن جعفر احلمريي

وزاد  ،فاته وفهرست كتبهري ذلك من رواياته ومصنّ وغ ..كتاب الدالئل :منها ،له كتب» :ـ
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 .«..ته أبو عبد اهللاأخربنا برواي ،كتاب فضل العرب ،كتاب الفرتة واحلرية :ابن بّطة
 أنّ  تالطويس ذكر لبعض األشخاص الذين ترمجهم يف الفهرس ز املقولة بأنّ وربام تعزّ 

يف هم فكيف يذكر ،ه إىل رواياهتموبعضهم ذكر طريق ،إّن هلم كتباً  :هلم روايات ومل يقل
فلو كانت هذه الروايات  ؟!فاتص ألصحاب األصول واملصنّ الفهرست مع أنه خمص  
هذه الروايات كانت  وهذا يدّل عىل أنّ  ،ا من األصوللذكر أّّن  ،مبارشة عن املعصومني
وال  فال هي بنظام الكتب ،قة ليست مبارشةعة متفرّ لكن موزّ  ،كتبًا فيها أحاديث رشيفة

ولو كان املقصود  ،عنها بالروايات فعرّب  ببعض املعاين، بل هي أقرب للنوادر ،األصول
وقوعه يف طرق كتب غريه ملا كان هناك معنى إليراد االسم يف الفهرست املخّصص 

 .فني والكّتابللمصنّ 
وأمحد بن عمرو بن  ،أمحد بن يوسف :من هم كّل قّ ومن هؤالء الذي يذكر ذلك بح

ا مرويات ال أنه يقع فهذا يدّل عىل أّّن  ،«..له روايات رويناها بـ» وقد ذكر فيه أنّ  ،املنهال
واحلسن بن موفق واحلسن بن عمرو بن  ،بن زياد (أنس) وكذلك إدريس ،يف الطرق
وصالح  ،يلهذواحلسني بن  ،واحلسن بن احلسني ،واحلسن بن عيل الكلبي ،املنهال

وعيل بن  ،وعيل بن حممد األشعث ،وطاهر بن حاتم بن ماهويه ،املكنّى أبا حممد
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 ،رميزوعبدالرمحن بن حممد الع ،وعبيد بن عبد الرمحن ،وعبد اهلل بن جبلة ،الفضل
وحممد بن  ،وحممد بن مهام اإلسكايف ،والقاسم بن حممد اخللقاين ،وعمر بن خالد
 ،وحممد بن عباس ،وحممد بن محاد ،وحممد بن بكر ،وركوحممد بن غ ،أيب الصهبان

 ،وحممد بن الصباح ،وحممد بن مروان ،مروان (مرزوق) وحممد بن العباس بن
 ،ويعىل بن حّسان الواسطي ،وهارون بن مسلم ،موسى بن إبراهيم املروزيو

 .عامر الطّحان وأيب
ه أراد عليه كتابه أو أنّ  ىء عن األساس الذي بنهؤال ا الشيخ الطويس خرج يف كّل فإمّ 

 .ضت للرواية ومل تسّم باألصولحّ ومت ،من الروايات كتبًا فيها روايات
بعض هؤالء الرواة ذكرهم النجايش وقال بأّن هلم  ا كتب ـ أنّ د ما نقول ـ من أّّن ويتأكّ 

 ،وإدريس بن زياد ،هالنمثل أمحد بن عمرو بن امل ، بكتاب النوادركتابًا وأحيانًا عرّب 
وعبد  ،وعيل بن فضل ،وطاهر بن حاتم ،واحلسن بن عمرو بن املنهال ،واحلسن بن موفق
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 ،والقاسم بن حممد اخللقاين ،وعمر بن خالد، (الرزمي) وعبد الرمحن بن حممد ،اهلل جبلة
 .وموسى بن إبراهيم املروزي ،وحممد بن الصباح ،وحممد بن محاد ،وحممد بن غورك

حتمل معنى الروايات والفهارس مصطلح روايات يف كتب الرجال  د أنّ ه يؤكّ هذا كلّ 
يكون املراد أخربنا بكتبه وبام فيها من روايات فالن النبّي وأهل بيته، فيف كتب احلديث عن 

 .عن فالن
بأّن األصل يف العطف املغايرة، بينام  قد يناقش هذا االحتامللكن رغم هذا كّله، 

 .، وهو خالف الظاهرتفسريّياً تامل عن كون العطف يكشف لنا هذا االح
ـ لو سّلمنا بأّن األصل يف العطف املغايرة، وأّن هناك أصاًل يف هذا  إال أّنه قد جياب

بأّنه عىل هذا االحتامل ومع وجود هذه القرائن يكون من ذكر اخلاص بعد العام، املجال ـ 
وليس هذا بغريب، ومن ثّم فنحن نميل هلذا نظرًا ألمهّيته وكونه مقصودًا بالغرض قطعًا، 

االحتامل نتيجة هذه املعطيات برّمتها وهي تسمح بذلك، وإال لزم حصول خطأ كبري يف 
نعم بعض الشواهد ربام يمكن املناقشة فيها من  إقحام أسامء ليست من املصنّفني فيهم.

طريق إىل ما رواه من حيث إّنه قد ال يكون الطويس ذكر الطريق إىل الكتب، لكنّه ذكر ال
 كتب.

وعىل أّية حال، فوفقًا هلذا االحتامل يرتّجح أيضًا أّن الواصل هو عني الكتب، وإال 
إال إذا خّصصنا هذا  كيف تّم إخبارمها بالروايات التي يف الكتب دون وصول الكتب؟!

بحال ضّم الروايات إىل الكتب، ال مطلق الطرق التي يف الفهارس، كام فعل السيد 
 لصدر، األمر الذي يكشف عن كون بعض طرق الفهارس اىل واقع الكتب لكن بقرينة.ا

يف حالة ما إذا مل تكن  لكنّه رغم ذلك ال ينفع هذا التفسري يف استخدام نظرّية التعويض
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الرواية التي نريد تعويض سندها واقعًة يف كتاب نفس الراوي الذي نريد ربطه بسند 
يف كتابه، أّما لو كانت يف كتاب غريه وكان هو راويًا هلذا الفهرست، بحيث تكون موجودة 

الكتاب، فهذا ال ينفع يف املقام؛ لعدم شمول كلمة )ورواياته( هلذا املعنى وفقًا لالحتامل 
 الثالث.

 ، وتأثريها على نظرّية التعويض«رواياته»نتائج حتليل مفردة: 
والبّد من رصد هذه  ،تإّن كلمة )ورواياته( حتتمل ثالثة احتامال والنتيجة:

االحتامالت وتأثريها تارًة عىل القرينّية لكون الطرق لواقع الكتب، وأخرى عىل إمكانية 
 استخدام نظرية التعويض يف املقطع األّول من السند:

 :عىل وصول واقع الكتب أ ـ فأّما عىل مستوى قرينّية كلمة )ورواياته(
عل كلمة )ورواياته( صاحلة للقرينية؛ ألّن بإمكان فإّن االحتامل األّول قد تقّدم أّنه ال جي

أمثال الشيخ آصف حمسني أن يعترب أّن معنى )ورواياته( هو أسامء ما رواه من كتب غريه، 
فالبّد أن ُنبطل مسبقًا نظرّية الشيخ آصف حمسني من أصلها حتى يتّم توظيف كلمة 

 الطرق.)ورواياته( يف القرينّية عىل وصول واقع الكتب عرب هذه 
فيام االحتامل الثاين والثالث، الواضح أّنه وفقهام ـ خاّصًة الثالث ـ تصلح كلمة 

 )ورواياته( للقرينّية عىل كون الطرق لواقع الكتب كام تقّدم.
ب ـ وأّما عىل مستوى صالحية مجلة )أخربنا بجميع كتبه ورواياته(، الستخدامها يف 

 نظرّية التعويض:
ال ينفع؛ ألّنه إذا أمكن أن نجعل معنى اجلملة هو: أخربنا بأسامء فعىل االحتامل األّول، 

الكتب التي رواها، فهذا ال ينفع يف تأسيس طريق حقيقّي لواقع مروّيات تلك الكتب، 
فالبّد من نفي نظرّية آصف حمسني مسبقًا قبل البدء باستخدام هذه اجلملة يف نظرّية 

راد يف االحتامل األّول هو رواياته لواقع تلك التعويض. وهذا، بخالف ما لو قلنا بأّن امل
الكتب، ففي هذه احلال قد يقال بإمكانّية توظيف االحتامل األّول يف نظرّية التعويض، ما مل 
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نقل بأّن غايته أّنه روى كتب بعض من سبقه، أّما هل أّن هذه الرواية التي نريد تعويض 
، فإذا احتملنا مثل هذا اية شفوّية لهسندها هي موجودة يف كتاٍب رواه هو أو أّّنا رو

 االحتامل مل تعد اجلملة قادرة عىل تقديم منفعة لنا يف تعويض السند هنا أو هناك.
وأّما عىل االحتامل الثاين، فاألمر أوضح؛ إذ مل يدخل الصفار مثاًل واسطة يف نقل كتب 

عه يف الطريق كي غريه من خالل مجلة )أخربنا بجميع كتبه ورواياته(، حتى ننتفع بوقو
 نعّوض السند.

وأّما عىل االحتامل الثالث، فاألمر أكثر وضوحًا وجالء، ذلك أّنه وإن كان هذا 
االحتامل ينفع يف جعل الطرق التي يف الفهارس طرقًا لواقع الكتب، غري أّنه ينفي كوّنا 

هذه، البّد لنا طرقًا ملا رواه الصفار من كتب غريه، وبالتايل فحتى ننتفع بعملّية التعويض 
أّوالً من إثبات أّن هذه الرواية التي نريد تعويض سندها هي يف كتاب الصفار، وليست يف 
كتاب شخص آخر رواه الصفار؛ ألّنه عىل التقدير الثاين ال تكون مجلة الفهرست شاملًة 

 هلذه احلال، بعد فرض أّّنا خاّصة بنقل كتبه.
كورة يف شواهد هذه الفرضّية عىل وصول واقع ة املذالقبول بالقرينيّ وهبذا يظهر أّن 

النسخ، ال يساوق تصحيح التعويض فيام لو مل تكن الرواية املراد تعويض سندها يف نفس 
 ّمل جيدًا.أفت ،كتاب الراوي الذي نريد ربطه بسند الفهرست

 ألنّ  ،ّية الثالثةضللنظر يف الفر ،تعليقات عىل معطيات الفرضّية الثانيةال ذههبنكتفي 
ثم نقّوم ونحاكم املحتمالت بعض معطيات الفرضّية الثانية سوف نتعّرض له يف الثالثة، 

 .بعون اَّلل ات مجيعاً والفرضيّ 

 السيستاني(السّيد ّية التفصيل )مقاربة ضج ـ فر
وهي التي تظهر من السيد عيل السيستاين، وفقًا للمراسلة التي جرت  الفرضّية الثالثة:

سني، حيث يظهر التفصيل من السيستاين هنا بني الكتب التي بينه وبني الشيخ آصف حم
فام اعتمده يمكن  وتلك التي مل يعتمدها،اعتمدها الطويس يف التهذيب واالستبصار، 

 ليه.إسخ الكتب القول بوصول نُ 



 

أو يمكن  دتشىل املعطيات التي ُح إّن السيستاين غري مقتنع أو غري ملتفت أوالظاهر 
امد عىل مقاربة نصوص مشيختي عتثناء عملية االتة الثانية هنا، باسلفرضيّ اها لصالح دحش

ثبت إحالته يف الكتب التي اعتمدها يف كام تقّدم، وهذا غاية ما يُ  التهذيب واالستبصار
ة ّنه يقبل بالفرضيّ أو منه ، ويبدالتهذيبني عىل الفهارس، أّما غريها فلم تتحّقق اإلحالة

فيها، وقد حالة التي واإل ةن القرائن هو نصوص املشيخّن مأو ،الثانية لو قامت قرينة
 .رخي تكون ثبتت عنده قرائن اُ 

 صف حمسين يف فرضّية التفصيلآالسيستاني و :احملاكمة بني رأيي
ثم يعود لكنّه يرتّدد، من القبول هبذه املحاولة،  صف حمسني نوعٌ من الشيخ آويبدو 
 دي:، وحاصل تعليقه النقببعض التعليقاتويعّلق 
ّن الطويس ذكر يف أّّنا منسوبة للشيخ أو ال، وذلك أالتشكيك يف أصل اإلحالة و أ ـ

ىل الروايات التي رقه إه يريد اآلن ذكر طنّ أو ،هاء من هذا الكتابتقه لالنّن اهلل وفّ أاملشيخة 
سناد، ثم بعد ل إىل اإلرسااإلصول، حتى ُترج األخبار عن حّد فات واألنقلها عن املصنّ 

ونحن  ،رق فعليه بكتب الفهارسطراد تفصيل هذه الأمن ، وأّنه نّص اإلحالةذكر ذلك ي
 استوفيناها يف الفهرست.

يف بدايات  أّلف التهذيبويس أّلفه آخر حياته، بينام طّن كتاب الفهرست للأذا علمنا إف
 سامء كتبه يف الفهرست،أيف التهذيب واالستبصار، بل أغلب كتبه،  ّنه ذكرأحياته، وذلك 
، األمر الذي يدفعنا للجزم يل عىل كتاب مل يصنّفه بعدُ ن ُُي أّنه من غري املعقول أفهذا يعني 

من قبل الطويس نفسه بعد  إّما ،حلاقًا بنّص املشيخةحلقت إّن هذه اجلملة )اإلحالة( اُ أب
اخ أو التالمذة، وهذا ما يفرض علينا أو من قبل بعض النّس  ،ّلف الفهرستأذلك عندما 

وسياق تركيبة النّص  .ر للتأّكد من هذا األمراصبستخمطوطات التهذيب واال مراجعة
 .يوحي بكّل ما نقول
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 إال أّن هذه املداخلة النقدّية غري واضحة؛ وذلك:
إّنه من املعلوم أّن الكثري من الكتب كانت ُتلقى من قبل الشيوخ عّدة مرات يف  أّوالً:

سابقًا ـ يضيفون ويغرّيون ويزيدون ويصّححون يف  حياهتم، وكان املؤّلفون ـ كام حتّدثنا
كتبهم يف كّل طبعة أو إمالء، فال حاجة الفرتاض وجود تزوير أو إضافة من قبل النّساخ 

 أو بعض التالمذة ما دامت تركيبة النّص تنسب ذلك إىل شخص الطويس.
ع عنها بأّن هذا األمر جيعل نسبة اجلملة للطويس حمتملة جدًا، ويرف إال إذا قيل

 االستحالة العملّية، لكّن اجلزم بذلك يكون صعبًا ما دام االحتامل الثاين موجودًا.
مل أفهم كيف أّن سياق تركيبة النّص يؤّكد هذا االرتياب، فالنّص يقول: ونحن  ثانيًا:

إال إذا  ذكرنا ذلك مستوّف يف فهرست الشيعة، فأّي تنافر يف الرتكيب والسياق منسجم.
ذا كان قد ذكره مستوّف يف فهرست الشيعة، فلامذا ُييل عىل فهارس غريه، بأّنه إ قيل

ل فورًا عىل فهرسته، فإضافته الفهرست بعد إحالته عىل فهارس غريه، موجب ليشء  فلُيحم
 من التشويش.

؛ اً غريبأمرًا ليس  ،وذكر التهذيب يف الفهرست ،إّن إحالة الطويس عىل الفهرست ثالثًا:
طويلة،  ليفه مّدةً أرست الطويس يمكن أن يكون الطويس قد استمّر يف تألّن عماًل مثل فه

ال بعد زمن، فيحيل عليه، يف صنيفه للتهذيب، ولكنّه مل يتّمه إبحيث رشع به يف أواخر ت
وهذا له نظائر يف الكتب، حيث جتد بعضهم ُييل  هذيب فيه.تالوقت نفسه الذي يذكر ال

 ر يف الكتاب األّول.عىل كتاب له يف آخر، وُييل عىل اآلخ
فإّن غاية ما يثبت هنا اختصاص اإلحالة يف جمال األحاديث  ،إّنه لو تنّزلنا عاّم تقّدم ب ـ

 ،ّما الطرق املهملة التي مل يذكرها الطويس يف املشيخةأّية بالطرق املذكورة يف املشيخة، واملر
 .فال تكون مشمولًة لنّص اإلحالة، وكالمه واضح يف ذلك ،وهي كثرية

إذ هذا هو املقدار املتيّقن من داللة نّص الطويس، غري أّنه قد  وهذه املداخلة صحيحة،
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يتّم جتاوز هذه العقبة من خالل القول بأّن إحالة الطويس عىل كتب الفهارس، ثم بعد 
ب كتب الفهارس هو أذلك بيانه أّنه استوّف ذلك يف كتاب فهرست الشيعة، يدّل عىل أّن د

يف جمال مصادر احلديث واألصول، وإال فال ُيعقل أّن كتب الفهارس ذكرت  هذا، وال أقّل 
الطرق احلقيقّية لواقع النسخ يف خصوص الكتب التي اعتمدها الطويس يف التهذيب، 
وذكر طريقها يف املشيخة دون ما أمهله، إّن هذه الطريقة يف معاجلة املوضوع تبدو جتزيئّية 

 ة بشكٍل مبالغ به.وتفكيكيّ 
هناك طرقاً  بيان أنّ  ددعوى ضعف احتامل أّن الشيخ أشار لتلك الطرق ملجرّ  إنّ  ج ـ

؛ فلعّل الشيخ ةسلة السيستاين، غري وجيهاتلك الكتب، كام يظهر من مرصل أخرى أل
وية  ذكر طرق الفهارس لتقطرق إىل الكتب التي أخذ منها أخبار التهذيب، وإّناملديه 

 .عل تلك الطرق التي يف الفهارس طرقًا له بشكل تامّ صل هذه الكتب، ال جلإسناده إىل أ
برصف النظر عن اجلملة التي يذكر فيها الطويس اّنه استوّف  وهذا الكالم معقوٌل جدًا،

الطرق يف الفهرست؛ وذلك أّنه من املمكن جدًا أن يكون كتاب الصفار مثاًل متداوالً يف 
 التهذيب، وأراد أن يبنّي أّن هلذا الكتاب الطائفة، والطويس نقل عنه بطريق أو طريقني يف

طرقًا كثرية أخرى، وأّن من أراد معرفة الطرق إىل هذا الكتاب فيمكنه مراجعة الفهارس، 
وبمراجعته هلا يتوثق من أمر هذا الكتاب، لكّن هذا ال يعني أّن طرق الفهارس هي بنفسها 

ثبت أصل الفهارس لكي يُ  طرٌق للطويس، كّل ما أراده الطويس هو أن ُييل عىل كتب
الكتاب وأّنه متداول وموجود وواصل يف أيدي أصحاب الطرق، وهذا غري كون تلك 

 الطرق طرقًا له، حتى جيري التعويض بني طريق الصدوق مثاًل وطرق الشيخ.
ويظهر هذا املسلك جلّيًا لو بنينا كام بنى السيستاين نفسه ـ كام سوف يأيت إن شاء اهلل ـ 

، كيقينّية نسبة الكايف املوجود بني أيدينا اليوم ةً بة الكتب ألصحاهبا يقينيّ عىل كون نس
للكليني، فهذا يعني أّن الطويس ذكر هذه األسانيد يف التهذيب وأحال عىل سائر 
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الفهارس؛ لتأكيد أّن هذه الكتب مسندة، وليست مرسلة، رغم أّنه ليس بحاجة إىل 
 اإلسناد.
بأّن الشيخ الطويس يبعد أن ال يعرف احتاد نسخته مع  إّن قول السيد السيستاين د ـ

سائر النسخ املوجودة يف يد أصحاب الفهارس، وبالتايل يكون مؤّكدًا لكون طرقهم طرقًا 
لنفس نسخته، هذا االستبعاد الذي ُيطلقه السيستاين بنحو الفتوى ُيتاج لتبيني، فلامذا هو 

خمتلفها، ولكّن الطويس مل يتبنّي له اختالف بعيد؟! وملاذا ال يكون الكتاب متعّدد النسخ 
 .النسخ؟!

ثنا عن قضّية اختالف النسخ؛ خاّصة لو كان ن حتدّ وقد سبق أ وهذا الكالم وجيه جدًا،
ختالفات، بل دون بيان االهذا االختالف غري فاحش، األمر الذي يرّبر للطويس اإلحالة 

استيفاء الطرق التي لألصحاب البّد وأن  وحديثه عن .سخلعًا عىل مجيع النّ قد ال يكون مطّ 
ُُيمل عىل الكثرة واملبالغة، ال عىل الشمولّية الواقعّية لطرق مجيع األصحاب إىل مجيع 

، فإّن هذا غري معقول عادًة بعد الكتب واملصنّفات التي استخرج منها أحاديث التهذيبني
 .كثرة األصحاب وانتشارهم يف البلدان

 طرق الفهارس نتيجة البحث يف هوّية
 نخرج بالنتائج التالية: ،وبناء عىل هذا كّله

إّن مقّدمة الفهرست من حيث متييز الطويس بني ما سلكه هو وما سلكه من قبله،  أّوالً:
إىل جانب اللغة التي استخدمها الطويس والنجايش يف الفهارس بني تعبري )أخربين( 

ري ذلك.. تصلحان قرينة نافعة إلثبات وتعابري القراءة والسامع واملناولة واإلجازة وغ
 الفرضّية األوىل.

إّن ظهور كلمة )أخربين( يف وصول الكتب، مع إحالة الطويس إىل طرق  ثانيًا:
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الفهرست يف مشيخته، برصف النظر عن إشكالّية توثيق هذه اإلحالة، مع نّص النجايش 
اياته هو نفس مروّياته احلديثية يف املقّدمة )لعدم أكثر الكتب(، مع احتاملّية أّن املراد برو

التي يف كتبه.. هذا كّله يقف لصالح الفرضّية الثانية، ال أقّل بالنسبة للكتب التي اعتمدها 
 الطويس يف التهذيبني ال مطلقًا.

إّن الذي يرتّجح بالنظر هو أرجحّية الفرضّية الثانية، عىل الفرضّية األوىل  ثالثًا:
ن غاية ما تثبته وصول واقع الكتب التي نسبها ملن ترمجه إليه، والثالثة؛ لقّوة شواهدها، لك

بجميع كتبه  )أخربنا :ّن االحتامل التفسريي السادس من احتامالت مجلةأوهبذا يظهر 
 سامء، غري مقنع وال راجح.ريق لألكان يقول بأّن هذه اجلملة هي طورواياته( وهو الذي 

اية ما تفيده هذه العبارة حتى اآلن، وصول واقع ّن غيعلم من جممل ما تقّدم أ إّنه رابعًا:
ّن هذه الرواية التي نريد تعويض سندها أفالبّد لتعويض السند من إثبات  الكتب، ومن ثمّ 

بسند الفهرست، مثل الصفار حسب  هموجودة يف كتب الراوي الذي نريد وصل اسم
عويض السند؛ الحتامل املثال، وإال فال نستطيع أن نربط طريق الطويس يف الفهرست به لت

أّن الطويس قد أخذ الرواية من الراوي الذي وقع بعد الصفار زمانًا، والذي هو الراوي 
، والذي صّدر به السند مثاًل يف التهذيب، وهبذا بعدمها زماناً الضعيف، أو أخذها من 

 تنهار نظرّية تعويض السند يف املقطع األّول بالطريقة السائدة.

 كون الطرق ملا هو متداول معلوم من كتب الراوياالحتمال السابع: 
وهو أّن يراد هبذه اجلملة ما ييل: إّن للصفار كتبًا متداولًة يف  االحتامل التفسريي السابع:

السوق يعرفها الناس، وطريقي لكّل كتبه هذه هو كذا وكذا، فليست كلمة مجيع بالتي يراد 
، وال ما روى منه الطويس خاّصة، وال هبا ما يف علم اهلل، وال ما وصل للطويس خاّصة

أسامء كّل الكتب وال غري ذلك، بل أنت اآلن تقول: إّن للسيد اخلوئي كتبًا، وقد أخربين هبا 
 زيد، وتقصد تلك الكتب املعلومة االنتساب للخوئي يف األوساط العلمّية.

مة النسبة ّن الكتب معلو، ويتعّزز وفقًا للرأي القائل بأوهذا االحتامل معقول جداً 
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ّن الطويس معتقد بنسبة هذه الكتب أفرض يُ  ، وشائعة ومتواترة، لكن البّد أنألصحاهبا
وهذا ما جيعل هذا  نسب له من كتب،أخربين بام يُ  :ال لقالب ظاهر عبارته، وإسحب

 االحتامل راجعًا إىل االحتامل التفسريي الثاين الذي قبلناه، واستبعده السيد الصدر.

 تعويض املقطع األّول من السند نتائج البحث يف
 ،الواردة يف الفهارسالعمدة يمكن اخلروج من هذه اجلولة يف تفسري هذه اجلملة 

 علم املوقف من تعويض السند يف املقطع األّول:بالنتائج التالية التي هبا يُ 
ت عىل ما تقّدم يف االحتامال إّنه بناءً إذا أخذنا كتب الراوي، نسأل:  النتيجة األوىل:
، هل هناك احتامل متعنّي أو ال؟ وعىل تقدير وجود احتامل متعنّي فام هو؟ التفسريّية السبعة

 وما هي قدرات هذه االحتامالت يف إنتاج التعويض يف الكتاب؟
 إّن الذي توّصلنا إليه هو اآليت:

أن يكون املراد بالعبارة هو بيان طريق واقعي جلميع الكتب التي يف  االحتامل األّول:
ُينتج ّنه ال أىل أّن هذا االحتامل بعيد يف نفسه، كام توّصلنا إىل ، وقد توّصلنا إعلم اهلل

 التعويض.
ّنه أما اعتقد الطويس  قعي لكّل اأن يكون املراد هو بيان الطريق الو االحتامل الثاين:

ولكنّه ّنه احتامل معقول يف نفسه وقريب، أىل قينًا أو باحلّجة، وقد توّصلنا إكتب الراوي ي
 نتج التعويض عادًة.ال يُ 

ويس، ب للراوي ولو مل يصل للطسنىل كّل ما إأّن املراد بيان الطريق  االحتامل الثالث:
 نتج التعويض.تامل بعيد يف نفسه، ولكنّه يُ أّنه احلنا إىل وقد توّص 

من كتب ووصل  نسب للراويما يُ  يكون املراد هو بيان طريق لكّل  أن االحتامل الرابع:
نتج كن ولكنّه ليس براجح، ولو ثبت فهو يُ ّنه احتامل ممأىل إلنا توّص  طويس، وقدلل

 التعويض.
ضافة قيد الرواية لقيد إلكن مع  ،رابعالوهو نفس االحتامل  االحتامل اخلامس:



 

الطويس نتج التعويض فيام لو روى الشيخ ل، وقلنا بأّنه ضعيف يف نفسه، لكنّه يُ والوص
 ية.اهذه الرو

لنا سامء الكتب، وقد توّص به الطويس من أ خربما أ إّنه طريق لكّل  السادس: االحتامل
 بطل التعويض متامًا.ىل كون هذا التفسري غري راجح، ولو ثبت فهو يُ إ

روفة بني اجلميع، وقد عالكتب املتداولة للراوي وامل إّنه طريق لكّل  االحتامل السابع:
ن شاء إ هثحوسيأيت ب ،ة الكتب ألصحاهبالوميّ ة يف دعوى معاليّ كشإكن، لوال ممّنه أقلنا ب

 نتج التعويض.لو تّم فهو يُ  هاهلل، كام قلنا بأنّ 
 .هي: االحتامل الثاين وعليه، فاالحتامالت الراجحة

ثالث، واالحتامل الهي: االحتامل األّول، واالحتامل  واالحتامالت البعيدة أو املرجوحة
 اخلامس، واالحتامل السادس.

 .رابع، واالحتامل السابعلهي: االحتامل ا املمكنةواالحتامالت 
فضاًل عن كون االحتامل الراجح بنظرنا هو  ،وحيث يصعب تعيني االحتامل اِلاسم

، ومعنى ذلك أّننا لو رأينا الطويس الثاين، فإّنه يصعب تطبيق نظرّية التعويض يف الكتب
كان سند الطويس يف املشيخة ينقل من كتاب الصفار روايًة يف التهذيب، فال نستطيع ـ لو 

 .ضعيفًا للصفار ـ أن نعّوضه بسنده إليه يف الفهرست
يف  درجه من رواياٍت ، ال ما أإذا أخذنا ما رواه الراوي من كتب غريه النتيجة الثانية:

ن مل  إ منها احتامالً ومل نعنّي  ،الت يف تفسري كلمة )رواياته(كتبه، فقد قلنا بوجود ثالثة احتام
 .الذي يبطل طريقّية الراوي لكتب غريه ا الثالثنكن رّجحن

ذا مل نجزم بكون إ ،عدم إمكان إجراء التعويض باملّرةـ كام بّينا سابقًا ـ وينتج عن ذلك 
وكان الطويس معتقدًا حال تصنيف الفهرست بكون هذه  ،الرواية يف كتاب الصفار

أو  نده قطعًا أو باحلّجةالثابتة عالصفار  الرواية التي نريد تعويض سندها هي من كتب
ولعّل هذا هو مقصود السيد الصدر من بعض  .املعلومة النسبة للصّفار عند اجلميع

تعليقاته التي تقّدمت وتشري إىل ُتصيصه املورد بام إذا كان الطويس معتقدًا بأّن الرواية من 
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 ول.كتب الصفار التي يعتقد هبا هو، فكأّن عند الصدر نوعًا من الرتّدد أو العد
وممّا تقّدم يف بحث التعويض يف املقطع األّول، يظهر املوقف النهائي من طريقة السيد 

 اخلوئي يف التعويض والتي تقّدمت سابقًا.
 ال نادرًا.وال نافعة، إفنظرّية التعويض يف املقطع األّول من السند غري ثابتة  ،وعليه

 استبدال املقطع الثاني من السند :النوع الثاني
نستبدل املقطع األّول من السند بالعثور عىل ثقة بني الضعيف األّول النوع  كنّا يف

أما هنا فنستبدل  ،للطويس طريق صحيح إليه يف الفهرست مثالً النبي أو اإلمام، ويكون و
بأن نأخذ شخصًا وقع بيننا وبني الرجل الضعيف الذي يمثل نقطة  ،املقطع الثاين من السند

ما رواه شخٌص ثقة بني  فرض أّن للطويس طريقًا صحيحًا إىل كّل وهنا ن ،اخللل يف السند
وقد وقع يف طريق الشيخ الطويس إىل ذلك الشخص أحد الرواة  ،الضعيف واملعصوم

أو يكون للثقة الواقع بني الطويس  ،الثقات الواقعني بيننا وبني نقطة الضعف يف السند
فنحذف  ،له الثقة ذكره يف كتاٍب أو ذاك  ،ما وصله من اإلمام والضعيف طريق إىل كّل 

 .ما وصله ونستبدله بطريقه إىل كّل  ،املقطع الواقع بني هذا الثقة واإلمام
فإّنه  ؛والسبب يف ذلك واضح يرجع إىل عني ما تقّدم يف النوع األّول من التعويض

 ،ما وصله من اإلمام عندما يكون للثقة الواقع قريبًا من الطويس طريق صحيحة إىل كّل 
وهكذا احلال لو  ،هذه الرواية هي بالتأكيد مما وصله من اإلمام فيشملها ذاك الطريق نّ فإ

فحيث  ،واقع بعد نقطة الضعف يف السند ما وصله من ثقةٍ  كانت له طريق صحيحة إىل كّل 
وهبذا نحذف  ،فتكون مشمولة أيضًا لذاك الطريق ،هذه الرواية هي مما وصله عنه نّ إ

 .املقطع الثاين
 ؛لكن ال يوجد له واقع ،نظرياً  بأّن هذا النوع من التعويض تامّ  عّلق السيد اِلائري وقد
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للطويس طريق صحيح  ننا ال نعثر عل حالة يكون فيها ألحد الرواة الذيإذ من املظنون أنّ 
ما وصله من  ما وصله من اإلمام أو لكّل  طريقًا تامًا لكّل  ،اهتمإىل مجيع كتبهم ومرويّ 

 .قع بني الضعيف واإلمام يف السند املبحوث عنهروايات راٍو و
إذ يف العادة يكون للطويس طريق صحيح إىل  ؛وهذه املالحظة قد ال تكون يف حمّلها

فهذا الشخص يكون له طريق إىل مجيع كتب  ،فيقع يف الطريق شخٌص  ،روايات راوٍ 
ف الذي ألّ فرضه الشيخ الصدوق ولن ،وروايات الثقة الذي يذكر الطويس له طريقاً 

 ،الرواة الواقعني يف هذه األسانيد وهنا باإلمكان وضع جداول نحيص فيها كّل  ،مشيخةً 
ة راٍو للطويس طريق إليه ـ عىل مستوى مجيع كتبه ورواياته ـ يكون له عدّ  كّل  فيظهر لنا أنّ 

فيظهر عندنا أسامء ألشخاص هلم طرق لتامم كتب  ،كتبه أشخاص هلم طريق لكّل 
 .وبالتأكيد يمكن توظيف نتائج هذا اجلدول يف التعويض ،من الرواةوروايات عدد 

قنا الطريقة األوىل للتعويض بأخذ ه لو كان األمر كذلك لطبّ ألنّ  ؛لكن مع ذلك ال فائدة
بال حاجة لفرض أو  ،كتب وروايات الراوي الواقع بعد الضعيف طريق الشيخ إىل كّل 

 .للتفكري بالثقة الواقع قبل الضعيف
من كلامت السيد الصدر أّن نجاح عملية التعويض هذه مرهونة بأن ال يكون  فهمويُ 

أخربنا بجميع ) الراوي الواقع بني الضعيف واملعصوم قد حصل عىل هذا احلديث بعد
 .وإال أشكل األمر ،(كتبه ورواياته

الراوي  ألنّ  ؛تّسي عىل الطريقة األوىل للتعويض أيضاً فهي ة لو رست وهذه اإلشكاليّ 
قد يكون ذكر هذا  ،كتبه ورواياته لكّل  ل الواقع بعد الثقة الذي للطويس طريٌق األوّ 

الطويس هو الذي روى الرواية  والفرق أنّ  ،الطريق قبل أن يروي ذاك الثقة هذا اخلرب
 ،نفسها أو رواها من له طريق إليه كالصدوق والكليني والربقي واحلمريي فتكون وصلته
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عرف ما الذي وصله بالضبط من كتب وروايات ذاك نلذي ال بخالف حال هذا الراوي ا
 .الراوي

 ،فهذه الطريقة يف التعويض مبنية عىل عني ما تقّدم يف الطريقة األوىل ،وعىل أية حال
 .وحيث مل تتم تلك فهذه مثلها فال تفيد

 استبدال السند كاماًل بسنٍد آخر :الثالث النوع
وهلا  ُعرفت يف أوساط بعض الرجالّيني، طريق استبدال السند كاماًل بسنٍد آخر

 تطبيقات متعّددة، من أبرزها:

 أ ـ تعويض طريق الطوسي والنجاشي
وباتت  ،طريقة السيد بحر العلوم التي تبعه عليها السيد اخلوئيقد سبق أن تعّرضنا ل

وع مثاالً مشهورًا لعملّية االستبدال الكاملة، وهذه الطريقة هي التي ذكرها هنا أيضًا للن
استبدال سند الطويس بسند النجايش مع وهي تقوم عىل  ،الصدرحممد باقر السيد الثالث 

 .فتثبت وحدة النسخة الواصلة إليهام ،وفرضه ثقةً  ،وحدة الشيخ املبارش
وناقشناه ا التطبيق من استبدال السند كاماًل فيام مىض، ن تعّرضنا هلذأوقد سبق 

 بالتفصيل.

 يخة والفهرستالسند بني املشب ـ تعويض 
تطبيقات استبدال السند بأكمله تقريبًا، وهو يقوم عىل أّنه  أبسطيعّد هذا التطبيق من 

أمكننا الرجوع إىل طرقه ـ إىل نفس  ،إذا كان سند الشيخ الطويس يف املشيخة ضعيفاً 
 فإذا عثرنا عىل طريٍق  ،صاحب الكتاب الذي له طريق إليه يف املشيخة ـ يف الفهرست

 .ه كّلها مثاًل عّوضنا السندصحيح لكتب
وإّنام أحلقناها هنا رغم أّّنا تصلح لالندراج يف  ،وهذه أبسط الطرق وهي متداولة

تعويض املقطع األّول، نظرًا لكون السند بعد صاحب الكتاب منعدمًا أو بواسطة واحدة 



 

 يف العاّدة.
 لك أنّ ومرّبر ذ ،تعويض سند املشيخة بسند الفهرستهي  ة هذه الطريقةوخالص

فات كام هو واضح من آخر فقرات إىل الكتب واملصنّ  طريق الطويس يف املشيخة طريٌق 
 .أمكن التعويض ،هلذه الكتب فإذا حصلنا عىل طريق ثانٍ  ،املشيخة وفق ما تقّدم

 وتقوم هذه الطريقة عىل ثالثة أركان مفرتضة التحّقق، وهي:
ع كتب وروايات هذا الراوي الذي أن يوجد للطويس يف الفهرست طريٌق إىل مجي ـ 1

ىل الكتاب الذي يح إكان طريق املشيخة إليه ضعيفًا، أو يكون يف الفهرست طريق صح
يخة كان ريقًا يف املشطوكان من كتب هذا الراوي وذكر له  ،نقل عنه الطويس يف التهذيب

ن كتاب هذا ّن الرواية التي رواها الطويس يف التهذيب مأذ هبذه الطريقة نضمن إ ضعيفًا؛
 ليه يف الفهرست.ريقه الذي ذكره إراوي مشمولة لطال

كام رّجحناه  ،سامئهاأىل إىل واقع الكتب وليس إأن نعترب طرق الفهارس طرقًا  ـ 2
 كام مّر يف ما مىض. ،سامء فال قيمة للتعويضرقًا لألإال فلو اعتربناها طسابقًا، و
تبصار قد ابتدأ االساء الالحقة من زذيب ويف األجالطويس يف الته أن نعترب أنّ  ـ 3

ىل إالسند بصاحب الكتاب أو عرفنا من أّي كتاٍب أخذ هذه الرواية حتى نذهب 
 كّل كتب هذا الراوي.لصحيح هلذا الكتاب أو  الفهرست لنعثر عىل طريٍق 

، فلكي تتّم هذه الطريقة جيب أن يذكر الطويس طريقه يف الفهرست إىل مجيع يهوعل
كتبه ويذكر الطريق ويعلم بأّن مأخذه يف التهذيب هو عني هذه  يي أو يسمّ كتب هذا الراو

الكتب التي ذكرها يف الفهرست، كام يشرتط أن يكون طريق املشيخة والفهرست كالمها 
 .كام هو واضح طريق إىل كتب راٍو آخرالإىل كتب الراوي ال أن يقع الراوي يف 

 مشكالت التعويض بني املشيخة والفهرست
وال تواجه أّي مشكلة عندما تكتمل عنارصها  ،جيدةتبدو الطريقة يف التعويض هذه 
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 مع ذلك توجد هنا إشكالّيات:لكن  ،ة املعروفةالتطبيقيّ 
 ،ةجاء بعد هتذيبه واستبصاره بمّدة زمنيّ الطويس فهرست الشيخ إّن  اإلشكالّية األوىل:

هي  ،إىل الكتب يف الفهرست الطرق التي ذكرها الشيخ املحتمل أنّ  ه منوهذا معناه أنّ 
ومع  ،خمتلفة عن النسخ التي اعتمد عليها يف التهذيب ولو اختالفًا يف اجلملة سٍخ طرٌق إىل نُ 

دون أن تتطابق  ،الشيخ يكون صادقًا يف املشيخة والفهرست معاً  فإنّ  ،وجود هذا االحتامل
عينه الواصلة إليه نسخة كتاب حريز مثاًل التي وصلته بطريق املشيخة مع نسخة الكتاب 

خاّصًة لو اعتقد بعد ذلك بتقّدم وأجودّية النسخة الالحقة التي  ،بطريق الفهرست
فكيف نعرف أّن هذه الرواية أو تلك كانت موجودة يف نسخة كتاب حريز بطريق وصلته، 
؟ ليها يف الفهرستإحتى نصّحح سندها الوارد يف التهذيب بسند الطويس  ،الفهرست

 .ا بأّن طرق الطويس يف الفهرست هي غالب طرقه وليس مجيعهاالسيام إذا قلن
ن هذا اإلشكال فيام يبدو إال القول بأّن الطويس لو تعّددت مال طريق إىل اخلروج 

وحيث  ،كام فعل يف كتب العالء بن رزين القالء ،النسخ عنده ألشار إىل ذلك يف الفهرست
لزم الطويس بذكر ولعّل ما يُ  .ةحديه كانت متّ النسخ الواصلة إل ه مل يذكر ذلك دّل عىل أنّ إنّ 

فات من حيث وحدة نسخها فعليه ذكر حال هذه املصنّ  ،فاتكتابه يف املصنّ  أمر النسخ أنّ 
أما إذا قيل بأّن املطلوب من الطويس  ،نابل هبذا صّح سبيل التعويض هفإذا قُ  .وتعّددها

وهلذا  ،ببيان حال النُسخ الواصلة إليهـ بنحو اإللزام ـ بيان الكتب وطرقه إليها وال شأن له 
مل يعد يمكن إال إذا كان االختالف فاحشًا بينها،  ،قليالً نسخ إال المل نجده يتحدث عن 

اجلزم بأّن هذه الطرق التي يف الفهرست تعّد طرقًا لنفس النسخة من الكتاب التي تّم 
 .رستمن تأليف الفه زمنقبل  االعتامد عليها يف التهذيب واالستبصار

وقد سبق أن قلنا بأّن إحالته يف املشيخة عىل الفهرست، ال تكشف عن وحدة النسخ 
بالرضورة، بل غايته أّّنا تكشف عن عدم اختالفها بشكل فاحش أو غريب. وأين هذا من 
إثبات أّن هذه الرواية املراد تعويض سندها موجودة يف النسخة التي وصلت بالطريق 



 

 الثاين؟!
إّن ذكر الطويس طريقًا يف املشيخة إىل كتب هذا الراوي أو كتابه،  نية:اإلشكالّية الثا

مغايرًا ملا ذكره من طريق إليها يف الفهرست، كاشٌف عن أّن ما أخذه من هذه الكتب 
 بالطريق األّول خيتلف عاّم أخذه بالطريق الثاين، وإال لوّحد الطريق.

ه سابقًا، من أّنه ال يلزم أن يذكر ال ُيتاج لإلطالة، وهو ما قلنا واجلواب هنا واضح
الطويس كّل الطرق إىل نسخة واحدة يف موضع واحد، بل يكفيه ذكر بعضها، واإلحالة 
عىل بعض آخر كام فعل يف املشيخة، حيث أحال عىل كتب الفهارس ومنها فهرسته، 

ابقها، فمجّرد تعّدد الطرق يف الكتابني ال يفيد عدم تطابق النسخة، إال أّنه ال يثبت تط
 فاإلشكال هو ما تقّدم يف اإلشكالّية األوىل ال غري.

من أين أخذ  ، وحاصله أّننا ال نعلمما ذكره السيد بحر العلوم اإلشكالّية الثالثة:
يكون الكتاب الذي أخرج منه احلديث، فقد  يف تعينيالطويس هذه الرواية، فهناك اشتباه 

ز املأخذ، ر، فال يتميّ رجه من كتب من تأّخ ثني، وقد خيمن املحدّ  مخرجه من كتب من تقدّ أ
 نّ إفبل لعّل املأخذ هو التناقل الشفوي، وإن كان االحتامل األخري غري معهود بينهم؛ 

 .من الكتب أخذ احلديث هواملعهود 
وهذه اإلشكالّية التي يثريها بحر العلوم، تشبه ما تقّدم يف مصادر الصدوق يف الفقيه، 

ابن الوليد  مقّدمة الفقيه واملشيخة، فلعّل الطويس أخذ الرواية من كتابنتيجة املقاربة بني 
 ال من املصدر.

وطريقة االستبدال بني املشيخة والفهرست تتالّف هذه األزمة من خالل الرشط 
الثالث من رشوطها، بافرتاض تعيني مصدر الرواية عند الطويس، وأّّنا من الكتاب الذي 

وهو ما يفتح عىل موضوع بالغ األمهّية، وهو هل أّن كّل من تّم ابتدأ السند باسم مؤّلفه، 
من االستبصار هو صاحب الكتاب الذي غري اجلزءين األّولني بدء السند به يف التهذيب و
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 ُاخذت الرواية من كتابه أو ال؟ هذا ما ُيتاج إىل حتقيق.

 هل ابتدأ الطوسي السند بصاحب الكتاب املستخرجة الرواية منه؟
ما بعد اجلزأين سانيده يف التهذيب وينهم أّن الشيخ الطويس قد ابتدأ أملعروف بلعّل ا
ستبصار بصاحب الكتاب الذي أخذ الرواية منه، دون اجلزء األّول والثاين من االاألولني 

 .من االستبصار حيث يذكر السند كامالً 
شيخة واملستند الرئيس يف هذا األمر هو نصوص الطويس نفسه، قال يف مقّدمة م

كتابه  أخذنا اخلرب من ف الذييراد اخلرب عىل االبتداء بذكر املصنِّ إواقترصنا من » التهذيب:
 قواستوفينا غاية جهدنا ما يتعلّ  أو صاحب األصل الذي أخذنا احلديث من أصله،
ق اهلل تعاىل للفراغ وفّ  واآلن فحيث ..بأحاديث أصحابنا رمحهم اهلل املختلف فيه واملتفق

 ،فاتهذه األصول واملصنّ  ل هبا إىل روايةنحن نذكر الطرق التي يتوّص  ،كتابمن هذا ال
املراسيل  بذلك عن حدّ  خبارلتخرج األ ؛ونذكرها عىل غاية ما يمكن من االختصار

 .«وتلحق بباب املسندات
 ّنه يأخذ احلديث ممّن أخذ اخلرب من كتابه.أفالطويس هنا واضح يف ترصُيه ب

يراد األحاديث إالكتاب  لوكنت سلكت يف أوّ »ما نّصه:  ويقول يف االستبصار
 ،اخترصت يف اجلزء الثالث ثمّ  ل والثاين،وعىل ذلك اعتمدت يف اجلزء األوّ  ،بأسانيدها

عىل أن أورد  ،احلديث من كتابه أو أصله خذتألت عىل االبتداء بذكر الراوي الذي وعوّ 
ا إىل هذه الكتب واألصول حسب ما ل هبيتوّص  عند الفراغ من الكتاب مجلة من األسانيد

 .«عملته يف كتاب هتذيب األحكام
وقد كانا املؤرش الذي سار عليه هذان النّصان يكشفان منهج الطويس يف التهذيبني، 
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إال أّن مراجعة متون التهذيبني وأسانيدمها تفيض إىل املشهور يف التعامل مع التهذيبني، 
، وهو ما يدفع ملثل افرتاض السّيد بحر العلوم أّن القناعة بوجود إرباك يف هذا الصدد

الطويس يمكن أن يكون قد أخذ من املصادر الالحقة، وليس من األصول دون أن يعّد 
 ذلك تدليسًا.

وعملّية التوفيق بني نّص الطويس املتقّدم وواقع كتبه دفعت لطرح مواقف يف املقام 
هو بصدد تربير اعتامد الصدوق عىل كتب متداخلة ومتقاربة، فقد قال السيد بحر العلوم و

 واالعتامد عىل الغري شائع معروف كثري الوقوع يف نقل»غريه التي مجعت األصول: 
عىل ما نقله عنه  تعويالً ، خبار واألقوال، وهذا كام تقول: روى الشيخ يف التهذيب: كذااأل

املعترب واملختلف، وليس  عىل نقله يف اعتامداً  كذا، :يف الوايف والوسائل، وقال يف املبسوط
ة يف نقل العلامء ال يتناكرونه وال يتحاشون منه، وعادهتم املستمرّ  نّ إف، ممنوعاً  ذلك تدليساً 

منها بغري  خذع األصول واألة قاضية به، ومل يلتزم أحد منهم يف النقل تتبّ واألدلّ  األقوال
خذ والسبب فيه سهولة األ واسطة، بل الكثري الغالب فيه االستناد إىل الواسطة والوسائط،

وضعها وتأليفها وترتيبها عىل الكتب  حلسن ؛فاهتمرين ومصنّ والتناول من كتب املتأّخ 
املوضوعة عىل مجع  األصول القدماء، خصوصاً  فاتواألبواب والفصول، بخالف مصنّ 

غاية النقل منها يف  نّ إق لبعضها ببعض، فقة التي ال تعلّ املتفرّ  حكاماملطالب املختلفة واأل
لوا العسري منه وسهّ  ،بوا البعيد من ذلكزمان قرّ  رون يف كّل واملتأّخ  العّس والصعوبة.

 ق، ولذا ترى الشيخ والصدوق وغريمهاوالتبويب وضم املنترش ومجع املتفرّ  بالرتتيب
رين مع املتأّخ  ينقلون أحاديث األصول من الكتب وأحاديث كتب القدماء من كتب

ر م من كتاب املتأّخ املتقدّ  ء عندهم، واحتامل أخذ حديثوجود األصول وكتب القدما
أخذنا اخلرب من كتابه )الظاهر من قوله:  خبار، وإن كانيف نقل الشيخ هلذه األ قائمٌ 

ينايف  ،عد التزام الشيخ لهه مع بُ من نفس الكتاب واألصل، فإنّ  أخذه (واحلديث من أصله
، ال مرسالً  اية احلديث، وإنه بدوّنا يكونل هبا إىل رويتوّص  بكون الواسطة طريقاً  ترصُيه
خذ عىل املعنى محل األ رسال ليس أوىل منسناد واإلل واإلز يف التوّص ، والتجوّ مسنداً 
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 ءمنقول من ذلك اليش ءمن اليش املنقول نّ إف ؛خذ منهاحلاصل بنقل الغري واأل األعمّ 
ام اشتمل عليه من أخباره، في ،منه م، وبعٌض املتقدّ  من ر نسخةٌ ومأخوذ منه، وكتاب املتأّخ 

طالق إالتسمية، أو قصد الكاتب أو املكتوب له، وال يمنع ذلك من  دوال فرق إال بمجرّ 
عبارات  من اختالف ءمن االحتامل النايش ة عليه، وال أقّل منه مع القرينة الدالّ  خذاأل

 عمالً  ؛بل جيب اعتباره خبار الكتابني،يسقط اعتبار الطريق الذي وضعه أل الشيخ، فال
 .«انتفاء القطع بخالفه باألصل، وظاهر الوضع املقتيض لالحتياج مع

وهذا الكالم من السيد بحر العلوم يرّبر للطويس فعله هذا، ونحن هنا لسنا بصدد 
ر(  تقديم تربير أخالقي ملا فعله الطويس، وإّنام بصدد معرفة أّنه هل فعل ذلك األمر )املرب 

عبارته يف املشيخة ظاهرة وواضحة يف حديثه عن االبتداء بمن أخذ حّقًا أو ال؟ فام دامت 
 ؟!الرواية من كتابه، فلامذا نفرتض أساسًا أّنه أخذها من غريه، ثم نعمل عىل تقديم تربير

وجمّرد وجود تربير مع احتامل ذلك واقعًا ال يلغي شهادة نّص املشيختني يف هذا الصدد كام 
 هو واضح.

 ابتداء الطوسي السند بصاحب الكتابمرّبرات التشكيك يف 
والسؤال هنا: ما الذي يدفع للتخِّل عن ُاهر عبارة الشيخ الطويس يف أخذه الروايات 

 من كتاب من صّدر به السند؟
يرى الفريق املشّكك يف املوضوع أّن هناك جمموعة قرائن ينبغي النظر فيها والتأّمل، 

 :نذكر عّينات  منها
لشيخ الطويس ابتدأ السند بعرشات األشخاص يف موارد قليلة إّن ا القرينة األوىل:

كمورٍد أو موردين أو ثالثة ونحو ذلك، وكثري من هؤالء مل يذكر هلم كتابًا يف الفهرست، 
مثل إبراهيم بن مهزيار، وأمحد بن حممد بن احلسن بن الوليد، وجابر بن عبد اهلل 

سيابة، وعيل بن السندي، وحممد بن زيد  وزيد بن اجلهم اهلاليل، وعبد اهلل بن ،األنصاري
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الطربي، ويعقوب بن عثيم، وغريهم ممّن يمكن استقصاؤهم بسهولة بمراجعة ترتيب 
 .أسانيد التهذيب للربوجردي

وقد مجع الباحث ثامر هاشم العميدي يف كتابه حول التعويض، أسامء من صّدر هبم 
ال املشيخة، فبلغوا تسعة وعرشين الطويس السند ومل يذكر هلم طريقًا يف الفهرست و

 .شخصاً 
فلامذا مل يذكر كّل هؤالء يف املصنّفني  ،فلو كان ال يبدأ السند إال باسم صاحب الكتاب

 ؟!يف الفهرست
 .إّنه مل يذكرهم لعدم كوّنم من الشيعة وكتابه خمّصص هلم قد تقول:

ست قطعًا كام فبعضهم يندرجون ضمن معيار الشيخ يف الفهر لكنّه واضح الضعف؛
 هو واضح باملراجعة.

ها الطويس يف الفهرست مل بأّن هذه األسامء التي مل يذكر وربام تناقش هذه القرينة
يضًا يف املشيخة، فلامذا ال نلتزم بالتفصيل بني ما ذكره يف املشيخة فيكون قد أخذه يذكرها أ

ويكون هذا قوالً  ،نفينفتح فيه االحتامال ،وما مل يذكرهوهلذا ذكره فيها، من كتابه، 
ويرّبر للطويس ذلك أّن هذه املوارد قليلة  بالتفصيل ال يرّض نظرّية التعويض هنا أيضًا؟
 للغاية مقارنًة بالتهذيب واالستبصار بأمجعهام.

إال أّن هذا الكالم يفيض يف ّناية املطاف إىل محل كالم الطويس يف املشيختني عىل 
أّنه استخدم هذه الغلبة حتى يف بعض الطرق التي ذكرها يف الغلبة، األمر الذي ال ينفي لنا 

 .، خاّصة فيمن نقل عنه روايات قليلةاملشيخة
وقد تقول أيضًا: إّن عدم ذكر الطويس لطرق كثريين يف املشيخة مع ابتدائه السند هبم 
كاشف عن أّنه أضاف إىل التهذيب الحقًا أو نيس الطرق فيه، فمن الطبيعي أن ينسى 
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يف الفهرست، لكنّه احتامل يف غاية البعد بعد كثرة األسامء، خاّصًة وأّن من مل يذكر الطرق 
هلم طريقًا يف املشيخة ـ برصف النظر عن ذكره طريقًا هلم يف الفهرست ـ يبلغ عددهم مائة 

، وهذا رقم كبري يؤّكد وجود وواحد وأربعني شخصًا، كام أحصاهم بعض املعارصين
 .خلل ما يف مكاٍن ما
إّن الشيخ الطويس عندما ينقل يف التهذيبني عن بعض مشايخ الكليني  القرينة الثانية:

وسهل بن زياد، فهو يأخذ الرواية من  ،شعرييخ مشاخيه مثل احلسني بن حممد األومشا
 ، يظهر ذلك باملقارنة.الكايف

رشح  ملا أوضحناه يف ؛ه أخرجه عن الكايفأنّ  والظاهر»يقول السيد عيل السيستاين: 
كمحمد بن ُييى ، ابتدأ الشيخ باسم بعض مشايخ الكليني امه كلّ من أنّ  ،مشيخة التهذيبني
 إال مع الترصيح ،ه قد أخذ احلديث من الكايف ال من كتبهمونظرائهام، فإنّ  وعيل بن إبراهيم

باسم من أخذ  ه مل يبتدئ إالل املشيخة يوهم أنّ بخالف ذلك. وإن كان ظاهر كالمه يف أوّ 
ه إال أنّ  ،عىل أحاديث التهذيبني هذا وإن كان هو الغالب يث من كتابه أو أصله، ولكنّ احلد
 .«عليه القرائن الكثرية كام تدّل  ،ية لهال كلّ 

ظله قرائن عديدة عىل هذا  قام مدّ أ»ويوضح ولُده يف هامش بحث والده فيقول: 
خ ياملراجع لرجال الش نّ باملقام أ منها ومما خيتّص  ،عى من نفس املشيخة وخارجهااملدّ 

وإنام ذكره يف  ،العطار يف الفهرست ه مل يذكر حممد بن ُييىس رّس ه قدّ وفهرسته، جيد أنّ 
له كتب  :النجايش عنونه وقال ولكنّ . روى الكليني عنه قمي كثري الرواية :الرجال قائالً 

يى مل كتب حممد بن ُي ذلك أنّ  فيستظهر من. منها كتاب مقتل احلسني وكتاب النوادر
 نّ أمع  ،مل يذكرها يف الفهرست وإال فكيف ،س رسه لينقل منها مبارشةً تصل إىل الشيخ قدّ 
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أخذ ّن الطويس قد أعلم . وهبذا يُ «متهمكان كام يعلم من مقدّ غايته فيه االستيفاء قدر اإل
 يات حممد بن ُييى من الكليني.ارو

ري منها والراجع إىل القرينة وقد تناقش هذه القرينة ـ برصف النظر عن الشّق األخ
أّن جمّرد تطابق ما يف كتاب الكايف مع ما نقله الطويس عن مشايخ الكليني يف  السابقة ـ

النص واللفظ ال يعني أّن الطويس قد أخذ الرواية من كايف الكليني، بل لعّله أخذها من 
نحن التطابق املصدر الذي أخذ الكليني الرواية منه، وحيث تطابقت النسختان الحظنا 

 بني الكايف والتهذيبني.
ُيضاف إىل ذلك، أّنه ال مانع من أن يكون الطويس قد استفاد من الكليني يف تنظيم 
روايات أخذها األخري عن ُاستاذه، لكنّه ال ينفي أّنه راجع الرواية يف املصدر األصل أيضًا، 

، وبالتايل الباحثني املعارصينطبقًا ملا تفيده عبارة املشيخة املتقّدمة، كام يذكر ذلك بعض 
 يصّح للطويس أن يقول ما قاله يف املشيخة، حتى لو استعان أثناء إعداده التهذيبني بالكايف.

، وأوضحه ولده يف هامش كالمه، تاين أيضاً سما ذكره السيد عيل السي القرينة الثالثة:
 خر من كتابهوبعضه اآل ،من أخذ الشيخ بعض ما ابتدأ فيه باسمه من كتابه مبارشة»قال: 

 بصيغة )وما ذكرته عن مستقالً  مع الواسطة، وهم مجاعة منهم مخسة ذكرهم الشيخ تارةً 
 بصيغة )ومن مجلة ما ذكرته عن ،يف ذيل ذكر أسانيده إىل آخرين (، وأخرى تبعاً ..فالن
عيسى،  واحلسني بن سعيد، وأمحد بن حممد بن احلسن بن حمبوب، :وهؤالء هم ،(ن..فال
من  هؤالء وإن نقل الشيخ لفضل بن شاذان، وأمحد بن حممد بن خالد الربقي، فإنّ وا

 ط غريهم ممن ذكرهم بعد إيراد أسانيدهبتوّس  ولكن نقل عنها أيضاً  ،كتبهم بال واسطة
 :بقوله ،تني: تارة بعد ذكر أسانيده إىل الكلينيقد ذكره الشيخ مرّ  ـ مثالً  ـ إليهم، فالربقي

 ه عن أمحد بن حممد بن خالد ما رويته هبذه األسانيد، عن حممد بنمجلة ما ذكرت )ومن
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 أخرى مستقالً  ةً وذكره مرّ  ،(..يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن خالد
ـ ه فهذا يقتيض أنّ  ،(..فقد أخربين ،)وأما ما ذكرته عن أمحد بن أيب عبد اهلل الربقي :بقوله

وعىل  ،وإليه ينتهي سنده األخري، الربقي عىل كتابه تارةً  قد اعتمد يف نقل رواياتـ ه دّ ق
د ابتداء الشيخ وعىل هذا فال يمكن لنا بمجرّ  ل.وإليه ينتهي سنده األوّ  ،أخرى تارةً  الكايف

حيث ينقل .. )و( من كتبهم مبارشةً  مأخوذٌ  احلديث باسم الربقي وأرضابه استكشاف أنّ 
مبارشة تارة ومع الواسطة أخرى، هل  الشيخ روايات الشخص من كتبه عىل نحوين:

 إنّ ـ أي السيد عيل السيستاين ـ  هظلّ  دّ خر أم ال؟ ذكر مُ يمكن متييز أحد النحوين عن اآل
 ه متى ابتدأ به بعنوان )أمحد بن حممد بنفإنّ  ؛ومنهم الربقّي  ،ذلك ممكن يف بعض هؤالء

 بن أيب عبد اهلل فاحلديثخالد( فاحلديث مأخوذ من الكايف، ومتى ابتدأ به بعنوان أمحد 
 ق بنيحيث فرّ  ،ه مقتىض ظاهر عبارة املشيخةإىل أنّ  مأخوذ من كتبه مبارشة، وهذا مضافاً 

 املالحظ أنّ  إنّ  :منها ،ةفهو مقرون ببعض الشواهد اخلارجيّ  ،مالقسمني يف التعبري كام تقدّ 
، الد موجود يف الكايفرواية يف التهذيبني ابتدأ فيها الشيخ بعنوان أمحد بن حممد بن خ كّل 
، 372، 369، 366، 358، 352ح  6و ج  ،910ح  3الحظ ج ، عقته بالتتبّ حتقّ  كام

 ،651، 56، 45، 44، 36، 35، 28ح  7. و ج 1158، 886، 850، 697 ،608
 ،208، 115، 67ح  10. و ج 470، 467، 465، 415، 413، 383ح  9. و ج 709
فيه  أابتد ، وليس كذلك ما937، 931، 903، 901، 872، 805، 803، 452، 262

ح  1كام يف ج  ،وقد ال يوجد فيه ،ه قد يوجد يف الكايففإنّ  ،بعنوان أمحد بن أيب عبد اهلل
 ،329، 258ح  6و ج  ،711، 486، 295ح  3و ج  ،415ح  2. و ج 1144، 1056
)أمحد بن  :ام ابتدأ الشيخ بعنوانه كلّ ة ما ذكرناه من أنّ  صحّ وهبذا يتجىّل  .1060، 878

 ه مصدراً فال يمكن عدّ  ،ه يكون قد أخذ احلديث من كتاب الكايففإنّ  حممد بن خالد(
 .«مقابله يف مستقالً 
وذلك أّن غاية ما تفيده أّن الطويس روى عن الربقي  ؛ّن هذه القرينة قابلة للمناقشةأإال 
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قان ينقالن متام بطريقني: أحدمها يمّر بالكليني، واآلخر ال يمّر به، سواء كان الطري
مرويات الربقي أو يتناصفاّنا أو غري ذلك، فهذا موضوع آخر، لكّن هذا ال يعني أن 
الطريق الذي يمّر بالكليني ليس طريقًا ألصل الكتاب، بل هو كسائر الطرق، فكأّن 
الطويس ذكر طريقني للربقي يف مكاٍن واحد: أحدمها يمّر بالكليني واآلخر ال يمّر به، 

رتض أّن الطريق الذي يمّر بالكليني مل يصل من خالله كتاب الربقي للطويس، بل فلامذا نف
 .أخذ الرواية من كايف الكليني فقط؟

إّن ما يرتّجح بنظري هو أّن بعض روايات الربقي وكتبه وصلت للطويس عرب طريق 
يات يف الكليني، ومل تصله عرب الطريق اآلخر، أو العكس، وهذا ما يفّّس وجود هذه الروا

كتاب الكليني أيضًا وتطابقها مع ما نقله عن الربقي يف التهذيب، ويشهد هلذا أّن بعض 
هذه الطرق مذكور أيضًا يف الفهرست لنفس كتب الربقي أو غريه، فهذه القرينة غري 

 واضحة.
هذا يتّم لو ثبت تعّدد كتب الراوي، فوصل بعُضها هبذا الطريق وبعُضها  قد يقال:
ر، أّما لو فرضنا أّن هذا الراوي له كتاب واحٌد فقط، فهذا يعني أّن الطريقني بالطريق اآلخ

يوصالن للكتاب عينه، فلامذا يذكر الطويس يف موضٍع: )وما ذكرته عن..( ويف موضوٍع 
آخر يقول: )ومن مجلة ما ذكرته عن..(، موحيًا بأّن الطريق الثاين يروي بعض روايات هذا 

لو كان الطريق إىل الكتاب، لكانت مجيع الروايات واصلًة  الراوي ال مجيعها؟ فإّنه
 بالطريقني معًا؛ فال معقولّية للتمييز.

حتى لو سّلمنا بأّن للراوي كتابًا واحدًا، إال أّنه ال يبعد أن تكون له  واجلواب:
نسختان، وواحدة منهام فيها زيادة عن الثانية، ووصلتا بطريق صحيح أو بشكل متنّوع، 

قله بعض الروايات هبذا الطريق؛ لكي يقول بأّن بعض الروايات التي نقلتها هبذا فأشار لن
الطريق غري موجودة بالطريق اآلخر؛ لكون النسخة الواصلة عربه هي نسخة أحدث أو 

                                                             
 .92ـ  86انظر: الربيع، نظرّية تعويض األسانيد:  () 



 .................  
 

قد أجرى عليها املؤّلف تعدياًل مثاًل، كام هي العادة املتعارفة يف اإلمالءات املتعّددة عرب 
 سابقًا. الزمن، وفق ما بينّاه

فقد  وهبذا يظهر أّن التفصيل الذي طرحه السيد السيستاين يف هذا املوضوع غري واضح،
 مجيع من يكون للشيخ طرٌق  نّ ـ أر السائد ه هو التصوّ ولعلّ  ـ ره ربام يتصوّ إنّ »ذكر قائاًل: 

 ة،ام يروى األحاديث املبدوءة بأسامئهم يف التهذيبني من كتبهم مبارشإنّ  ، املشيخةيف إليهم
 هذا غري ولكنّ ، مة املشيخةر هو عبارة الشيخ نفسه يف مقدّ األصل يف هذا التصوّ  ولعّل 

ل: من أخذ الشيخ مجيع ما األوّ  رجال املشيخة عىل ثالثة أقسام: إنّ  :صحيح، بل التحقيق
املشيخة كمحمد بن احلسن الصفار،  وهم أكثر رجال ابتدأ فيه باسمه من كتابه مبارشة،

الثاين: من أخذ الشيخ مجيع  فضال وغريهم. وعيل بن احلسن بن ن الوليد،وحممد بن احلس
 ،الكليني ومشايخ مشاخيه ما ابتدأ فيه باسمه من كتابه مع الواسطة، وهو بعض مشايخ

الشيخ رواياهتم بواسطة  ام ينقلكاحلسني بن حممد األشعري، وسهل بن زياد، فهؤالء إنّ 
خر وبعضه اآل ا ابتدأ فيه باسمه من كتابه مبارشةً : من أخذ الشيخ بعض مالثالث الكايف.
بصيغة )وما  مستقالً  منهم مخسة ذكرهم الشيخ تارةً  ،مع الواسطة، وهم مجاعة من كتابه
ومن مجلة ما ) :يف ذيل ذكر أسانيده إىل آخرين بصيغة (، وأخرى تبعاً ..فالن ذكرته عن
 بن سعيد، وأمحد بن حممد احلسن بن حمبوب، واحلسني: وهؤالء هم ،(..فالن ذكرته عن

هؤالء وإن نقل  عيسى، والفضل بن شاذان، وأمحد بن حممد بن خالد الربقي، فإنّ  بن
ط غريهم ممن ذكرهم بعد إيراد بتوّس  ولكن نقل عنها أيضاً  ،من كتبهم بال واسطة الشيخ
 .«إليهم أسانيده
ام مل نحاول التحّرر منها فإّنه يظهر أّن املشكلة األساسّية هي القرينة األوىل، فكّله وهبذا 

السند إال بصاحب الكتاب، وخُيّيل يل أّن الشيخ الطويس  ءمن الصعب اجلزم بأّنه مل يبتد
ذكر مقّدمة املشيخة بعد أن كتب التهذيب، لكنّه قام بإجراء إضافات عىل التهذيب بعد 
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خصًا مل يذكر هلم طرقًا كتابة هذه املقّدمة، وهذا ما يفّّس أّن حوايل مائة وواحد وأربعني ش
خرج أخبار يف املشيخة، مع أّن ظاهر كالمه فيها أّنه يريد اآلن أن يذكر الطرق إليهم؛ ليُ 

كتابه من املراسيل إىل املسندات، ومع عدم ذكره ذلك يوقع نفسه يف مشكلة كبرية، فلعّل 
لم املشيخة كتبت ثم أضيف عىل التهذيب يف نسخ الحقة من قبل الشيخ الطويس، ف

يستكمل عمل املشيخة بعد اإلضافة، وبالتايل فنحن أمام مشكلة يف التعّهد العام للطويس 
ية عنه ـ أّنه ايف املشيخة، فيرتّجح بالنظر أن يقال بأّن الغالب فيها ـ خاّصة ملن أكثر من الرو

فاقًا و ال أّن اجلزم بالعموم مشكٌل جدًا،طرق للكتب التي ابتدأ بأسامء أصحاهبا يف السند، إ
إال إذا استقرأنا األسامء املذكورة يف القرينة األوىل، وأخذنا ـ يف النتيجة ـ للسيد السيستاين، 

منها ما ثبت أّنه من الشيعة ـ وهو قليل ـ فعليه نحتمل أّن الطويس إّما سها عن ذكرهم يف 
م وليس الفهرست هو والنجايش أو أّن ابتداء الرواية هبم يف التهذيب كانت لإلرسال إليه

 تصديرًا، فنبقى عىل عموم نّص املشيخة وال نرفع اليد عنها.
وبناء عىل جممل ما تقّدم، يصعب حتصيل تطبيق لنظرّية التعويض بني طرق املشيخة 
وطرق الفهرست، ما مل تقم قرينة خاّصة تثبت وحدة النسخ بني الطريقني، هذا كّله مضافًا 

ق للراوي يف الفهرست، حيث احتامل روايته إىل إشكالّية ما لو ذكر الطويس عّدة طر
 لبعض الكتب ببعض الطرق دون بعض، وقد تقّدم التعليق عىل هذه اإلشكالّية فال نعيد.

وممّا تقّدم ُيعلم أّن توسعة هذا التطبيق لنظرّية التعويض من التهذيبني إىل سائر كتب 
ية يف األمايل من كتاب الطويس، مرشوطة بتحّقق العنارص، فإذا أحرزنا أّنه أخذ الروا

الصفار، وكان له طريق لكّل كتب الصفار يف الفهرست، تّم التعويض، برصف النظر عن 
اإلشكالّيات السابقة، وإال فال، وغالبًا ما يصعب هذا اإلحراز، وإّنام خّصصوا الكالم 

كتاب ، وإمكان معرفة صاحب البالتهذيبني لشهرهتام وشّدة االبتالء برواياهتام فيام يبدو
 .فيهام

 ، مشكالت ميدانّيةالتعويض داخل طرق الكتاب احلديثيج ـ 
ُيقصد هبذه الطريقة أّننا لو رأينا أّن الطويس يف التهذيب مثاًل يذكر جمموعًة من 
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الروايات التي يصّدر السند فيها بالصفار مثاًل، لكنّه ال يذكر يف املشيخة طريقه إليه، بيد 
من التهذيب أو االستبصار يذكر السند إليه كاماًل يف إحدى أّننا نالحظ أّنه يف موضٍع 

الروايات، ففي هذه احلال نقوم بإعادة تركيب هذا السند الكامل املذكور هنا، لنضعه 
مكان كّل طرق الطويس إىل الصفار يف الكتاب والتي يبتدئ فيها باسم الصفار، وهذا نوع 

فنرفع اإلرسال غري مشار إليه أصاًل، أو الكشف عن سند من تعويض املرتوك باملذكور، 
 هبذه الطريقة.
والستعالم الواسطة املرتوكة »، حني قال: إىل هذه الطريقة السيد بحر العلوموقد أشار 

يف أسانيد الكتابني طريق ـ  مثالً  ـن يثبت للشيخ أاملذكور، ب املرتوك إىل طريق آخر: هو ردّ 
 يف املرتوك. وبمثله يمكن حتصيل يقاً األصل أو الكتاب، فيحكم بكونه طر إىل صاحب

ة فيها الروايات املرويّ  الطرق املرتوكة يف الكايف وغريه من كتب احلديث، وتصحيح أكثر
 .«خبارالسند يف تضاعيف األ لوجود الطرق الصحيحة إىل رجال ؛سنادبحذف اإل

فقيه يمكن حتصيل الطريق املعترب يف ال»فقال:  ،وتعّرض الكلبايس َلذه الطريقة
بحمل املحذوف عىل املذكور باالجتامع  ،الطريق أو ضعفه والتهذيبني عىل تقدير عدم ذكر

لو روى  تعّدد الطريق املذكور، وكذا تعّدد الطريق املحذوف، مثالً  أو التفريق عىل تقدير
 موضع عن احلسن بن حمبوب بطريق معترب أو بطريقني صحيحني، وروى عنهم الشيخ يف

 ، ري رين عىل وجه اإلرسال، مع عدم ذكر الطريق يفيف موضع آخي املشيخة،  أو موضعني آخي
ر أو املوضعني  رين عىلاآليمكن محل املحذوف يف املوضع اآلخي املذكور أو املذكورين  خي

وال سّيام لو تكّثرت موارد  باالجتامع أو التفريق عىل األخري، والوجه مساعدة الظّن،
النحوّيني  ذف يف الكالم بقرينة املذكور يف الكالم يف كالمويرشد إليه أّن احلكم باحل الذكر.

 .«غري عزيز
                                                             

 .76: 4بحر العلوم، الفوائد الرجالّية ( ) 
 .204ـ  203: 4الكلبايس، الرسائل الرجالّية ( ) 



 

والذي ُيفهم من هذه الطريقة أّّنا تعتمد قّوة الظّن بأّن الطريق املذكور هو عينه الطريق 
املحذوف، وأّنه ربام حذف هنا اعتامدًا عىل ما ذكره هناك، وهذا يصّح يف طريقة التعليق يف 

هي موجودة يف الكايف للكليني والوسائل للحر العاميل، بأن يذكر السند، األسانيد، والتي 
ثم يف احلديث اآلخر يعتمد عىل ما ذكر يف الذي قبله، وهذا معروف، وليس هو موضوع 

 بحثنا هنا، إال أّن الكالم يف صّحة هذه الطريقة، وذلك:
، وال دليل عىل حجّيته يف شيئاً  غني من احلّق ال يكفي الظّن هنا، فإّن الظّن ال يُ  الً:أوّ 

املقام، فضاًل عن أّن حتصيل الظّن بذكر طريق واحد يف إحدى الروايات فقط من جمموع 
هذا إذا مل يتالشى هذا الظّن متامًا فيام لو ذكر للصفار طريقًا يف روايٍة  كتابه غري واضح.

 وكان صحيحًا، وطريقًا آخر يف أخرى وكان ضعيفًا، كام هو واضح.
فيام  ،راوي ال لتامم كتبهاليقًا ألحد كتب هذا رريق لتلك الرواية قد يكون ططإّن ال :اً نيثا

، فكيف نعرف خذ من سائر كتبهنة منها مما كان مرساًل قد اُ غري متعيّ  سائر الروايات أو مجلة
بل حتى لو كان الكتاب واحدًا فإّن  ؟!ريق هو عني الطريق إىل سائر الكتبطهذا ال نّ أ
 ،هذا الكتاب حدى نسخإل طريقاً  ةريق املذكورلنسخ بحيث تكون الطد اعدّ تاملية تحا

هي احتاملية  ،رواية األخرى املرسلة التي نريد تعويض سندهاالوهي غري مشتملة عىل 
ات لكنّه يف مّرة ىل الصفار يف التهذيب عرشات املرّ ر الطريق إ. نعم لو تكرّ معقولة وواردة

ر يف مثل ه غري متوفّ نّ أال إ ،بتحصيل الوثوق يف هذه احلالفقد يقال  ،أو مرتني مل يذكره
 الفرض.

منها  ءوليس يش» اَلا:ثمأريقة وقًا عىل هذه الطقال السيد بحر العلوم معلّ كّله وربام َلذا 
 ،كتب أصحاب احلديث، بل ببعض روايات البعض الطريق ببعض إذ قد خيتّص  ؛بمعتمد
 فال ،ل احلديثظهر من أحوال السلف يف حتمّ يو اإلجازات والرجال، ععلم من تتبّ كام يُ 

 .«كثارمع اإل خصوصاً  ،ه ال خيلو من التأييدمن البعض، لكنّ  يستفاد حكم الكّل 
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ونكتفي هبذا القدر من التطبيقات حيث ُيعلم غريها منها، والصورة صارت واضحة، 
 .، فاملقام ليس ذاك املقامحتى ال نكّرر ونستغرق يف األمثلة

 لرابع: الطريقة امللّفقةالنوع ا
د الصدر نوعًا رابعًا من تصحيح األسانيد يرجع يف حقيقته إىل أحد األنواع ذكر السيّ 

ه إذا كان ، وحاصله أنّ خاّصًة طريقة العالمة املجليس ،السابقة وما تقّدم من طرٍق  الثالثة
لكن  للشيخ الطويس طريق ضعيف إىل أحد الرواة، ولنفرضه أمحد بن حممد بن عيسى،

، قكان للصدوق طريق صحيح عليه، فيمكن حينئٍذ استبدال طريق الطويس بطريق ملفّ 
صحيح، وّنايته من الصدوق إىل ابن  يهبدايته من الطويس إىل الصدوق، حيث طريقه إل

 .صحيح من الطويس إىل ابن عيسى طريٌق  فيتمّ  ،عيسى، وهو صحيح أيضاً 
رواية ترد يف التهذيب  أن نصّحح كّل  ه بإمكاننا عرب ذلكواسع؛ ألنّ  وهذا سبيٌل 
بالطريقة  قإذا كان للصدوق طريق صحيح إىل أحد رواهتا بتشكيل سند ملفّ  ،واالستبصار
 .التي بّيناها

لو أّن الشيخ  بأّن هذا يمكن أن يتمّ  وقد سّجل السيد الصدر عىل نفسه هنا إشكاالً 
واالستبصار، يف كتابه  الصدوق كان قد نقل عني هذه الرواية الضعيفة يف التهذيب

املشيخة تبنّي طرق الصدوق إىل الروايات  واملفروض أنّ  ،أما مع عدم نقله هلا ،«الفقيه»
فكيف نحرز وصول الرواية إىل الصدوق حتى يكون طريقه يف املشيخة  ،الواردة يف الفقيه
 ؟طريقًا هلا أيضاً 

ا ذكره الطويس يف آخر باالستناد إىل م ةوقد حاول الصدر اجلواب عن هذه اإلشكاليّ 
قد أوردت مجاًل من الطرق »ختي االستبصار والتهذيب، ففي مشيخة التهذيب قال: يمش

إىل هذه املصنفات واألصول، ولتفصيل ذلك رشح يطول، هو مذكور يف الفهارس 
املصنّفة يف هذا الباب للشيوخ )رمحه اهلل(، من أراده أخذه من هناك ـ إن شاء اهلل ـ وقد 



 

 .«ن مستوّف يف كتاب فهرست الشيعةذكرنا نح
فات قد أوردت مجاًل من الطرق إىل هذه املصنّ »ويف مشيخة االستبصار قال: 

واألصول، ولتفصيل ذلك رشح يطول، هو مذكور يف الفهارس للشيوخ، فمن أراده 
 .«وقف عليه من هناك إن شاء اهلل تعاىل

رق، فعندما يذكر الطويس اإلشارة إىل مشيخة الصدوق يف الفقيه فيها ذكٌر لط وذلك أنّ 
الفهارس فهو ينظر إىل واقٍع خارجي من الفهارس املوجودة خارجًا للشيوخ، ومن أجىل 
مصاديق هذه الفهارس آنذاك مشيخة الفقيه فيكون إطالق كالمه شامٌل لذلك أيضًا، ما 

؛ فإّنه مل فات واألصوللصدوق هي أيضًا طرق له إىل املصنّ ليعني أن نفس الطرق التي 
وقد ذكر هو ذلك يف  ،تكن لألصحاب فهارس موّسعة حتى ُييل عليها الشيخ الطويس

ه مل يكن هناك سوى كتاب ابن الغضائري الذي تلف، ومل وأشار إىل أنّ  ،مقّدمة الفهرست
 ،يكن ما يشار إليه بالبنان سوى مشيخة الفقيه، فال بّد أن تكون داخلًة يف إطالق كالمه

 .ة الفقيه ليست فهرستًا باملعنى املصطلحمشيخ رغم أنّ 
بأّن شمول إطالق كالم الطويس ملشيخة الفقيه معارض  وأورد الصدر عىل نفسه أيضاً 

ه ذكر هذه الطرق عىل سبيل االستيفاء يف كتابه فهرست الشيعة، وهذا معناه أّن ما إنّ  :بقوله
فمع عدم وجود  ،هو موجود يف الفهرست جامع لتلك الطرق املوجودة يف الفهارس

طريق يف الفهرست معناه عدم وجود طريق منظور للطويس يف فهارس األصحاب أيضًا، 
مما خيرج مشيخة الفقيه تلقائيًا؛ ألنه لو أدخلها يف إطالق كالمه األّول للزم ذكر ما جاء 

 .الفهرست واملفروض عدمهيف فيها من الطرق يف طرقه 
 :وأجاب الصدر عن هذا اإليراد بأّنه

الفهرست قد ال يراد منه معنى االستيعاب  االستيفاء الذي ذكره الطويس يف حّق  الً:أوّ 
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 .الكامل، وإنام من باب أنه يريد أن يذكر جّل ما يف املطلب
ة، أما مشيخة ه ُيسقط مطلع مشيخة التهذيب عن احلجيّ فإنّ  ،لو حصل التعارض ثانيًا:

طرق  ه مل يقل بأنّ ال معارض، ألنّ ذلك، فتبقى ب لم يرد فيها احلديث عناالستبصار ف
 هذا الكتاب.املشيخة طرق خلصوص روايات 
طرقي هذه طرق  ه حتى لو ورد هذا التعبري من أنّ بأنّ هنا بل زاد السيد كاظم احلائري 
فات التي أخذ منها للعلم بوحدة املصنّ  ؛ال يرد اإلشكال ،إىل أخبار كتاب االستبصار أيضاً 
 .ستبصار معاً الطويس أخبار التهذيب واال

 للشيخ الطويس طريقًا صحيحًا إىل الصدوق، وهذا بنفسه ُيّل املشكلة؛ ألنّ  إنّ  ثالثًا:
طرق الصدوق إىل الرواة ليست طرقًا خلصوص ما رواه يف الفقيه بل لكتبهم مجيعها، وإنام 

 .يف مشيخة الفقيه من باب ضيق اخلناق يف الكالم  بهعرّب بام عرّب 
 .لتعويض عرب هذا الشكل أيضاً ة اوهبذا تتم نظريّ 

 نقد النوع الرابع من التعويض
 :بام يِل ،ويعّلق عىل هذا الشكل من أشكال التعويض

شكال الثالثة من األ هذه الطريقة يف التعويض ليست سوى تطبيق لشكلٍ  إنّ ـ  1
، نهجّي له كّله، فإفرادها غري م من السند أو املتقّدمة؛ ألّنا يف واقعها تعويض إما لقسمٍ 

 .أزيد مما تقّدم ولعّله أفردها السيد الصدر ملا فيها من كالم خاّص 
ما ذكره السيد احلائري من إبطال جعل مشيخة الفقيه فهرستًا حتى يكون مشموالً  ـ 2

التهذيب واالستبصار، فال يمكن اجلزم بوجود ظهور لكالم  :لكالم الطويس يف مشيختي
 .الطويس ملثل مشيخة الفقيه
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رة يف الطويس ناظر إىل كتب الفهارس الصغرية التي كانت متوفّ  ألنّ  ا اإليراد تام؛وهذ
رة إىل زماننا، ومن هذه الكتب ومن رجاهلا وضع الطويس فهرسته فيام زمنه، ومل تعد متوفّ 

د اختصار لألسانيد ًا، بل هي جمرّ تبعد، فال عرفًا وال اصطالحًا يقال ملشيخة الفقيه فهرس
 .ن توضع يف داخل الكتابفرتض أالتي يُ 

من ذكره الصدوق يف  لو كان كّل  من أّن ذلك إنام يتمّ  ،ده بعض املعارصينرما أو ثالثًا:
 .مشيخة الفقيه صاحب كتاب، وهذا أمٌر يصعب إحرازه

 وقد سبق احلديث عن هذا املوضوع.
عند نسخة الكتاب التي وصلت للطويس مطابقة لنسختها التي  كيف نحرز أنّ  رابعًا:

الصدوق، حتى نصّحح سند الرواية الضعيفة التي عند الطويس بسند الصدوق يف املشيخة 
 ؟رغم عدم نقله الرواية

الطويس له طريق إىل مجيع روايات وكتب الصدوق، كام ذكر يف  عىل أنّ  إّن هذا مبنّي 
فال يمكن ، خاّصة تعابري )رواياته(، وحيث قد ناقشنا يف داللة هذه اجلملة سابقًا، ترمجته

 .االستناد إليها جمّددًا هنا
له نحو من ثالثامئة »وامللفت أّن الطويس يف ترمجته للصدوق عندما أراد ذكر كتبه قال: 

مصنّف وفهرست كتبه معروف، وأنا أذكر ما ُيرضين يف الوقت من أسامء كتبه، منها: 
إُياء ، مما يوحي «كتاب.. وغري ذلك من الكتب والرسائل الصغار، مل ُيرضين أسامؤها

 .ه يعتمد أسامء الكتب ال واقعهابأنّ ضعيفًا 
، واحدة ىلنفرض أّن الطويس وصلته نسختان من كتاب أمحد بن حممد بن عيسف

بطريق الصدوق وروايته، وثانية بطريق آخر، ويف النسخة الثانية وجدت الرواية التي 
رب الصدوق، فنقل الطويس الرواية ينقلها لنا يف التهذيب، ومل توجد يف النسخة الواصلة ع
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من ذاك الطريق، معتقدًا وجود سقط أو سهو يف نسخة الصدوق فكيف يمكن إحراز 
 تطابق نسخة الصدوق مع نسخة غريه؟!

تعبري االستيفاء الوارد يف كالم الطويس تعبري له ظهور، فأّي موجب  إنّ  خامسًا:
 يذكر أنه يشري إىل طريق واحد للخروج عن ظهوره السيام وأّن الطويس يف الفهرست مل

وذكرت لرجل طريقًا واحدًا حتى ال »خالفًا ملا فعله النجايش حيث قال:  ،من باب املثال
 .«يكثر )تكثر( الطرق فيخرج عن الغرض

 .وهلذا نجد أن الطرق التي يذكرها الطويس يف الفهرست أكثر منها يف كتاب النجايش
ر لنا نظرية التعويض التي توفّ  دة هي الغالبة إال أنّ وحتى لو قبلنا بأّن الطرق املوجو

فليتأمل يف ذلك جيدًا، فهل  ،عرشات الطرق األخرى ُتدش يف داللة الغلبة هذه عرفاً 
يكون الطويس قد وضع ـ مع األخذ بنظرية التعويض السيام باحلّد األعىل ـ أغلب طرقه 

 ؟!ال ووأسانيده أ
فيه  ،غريمهاوصويل بني التهذيب واالستبصار تطبيق منطق التعارض األ إنّ  سادسًا:

بعض الغرابة بعد أن كانت املشيخة يف التهذيب واالستبصار واحدة وأمرها واحد 
فكيف نثق بإطالق تعبري لفظي حماط هبذا املناخ كّله؟! والعلم بوحدة  ،وفكرهتا واحدة

 فات ال يفيد.املصنّ 

 مبدأ نقد الطرق واملشيخات )فكرة تواتر الكتب(
ال يمكن لنظرّية التعويض أن تصبح ذات معنى حقيقي وحاجة رضورّية عادًة، ما مل 

رس اّن الطرق التي يف الفهأ، فإّننا لو قلنا بنقد الطرق واملشيخاتمبدأ نكّرس ما يعرف ب
إىل جمّرد طرق تيّمنّية، يمكن أن تتحّول طرق واملشيخات ال قيمة حقيقّية هلا، فإّن هذه ال

هبا تثبت الكتب التي وصلت عربها، فإّن  نّ أنا بأّن هلا قيمة حقيقّية والف ما لو قلبخ
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 رصدها وحتليلها يظّل رضورة قاهرة يف هذا املجال.
 ق الكلبايسصل هذا املوضوع، لكن املحقّ أن بحثوا يف وال يظهر من السابقني أ

ا كتابه هنخاّصة حتت عنوان )رسالة يف لزوم نقد املشيخة(، ضمّ  فرد رسالةً هـ( أ1315)
 ،ىل مبدأ درس هذه الطرق بشكل جادّ إ، وهي تشري بالرسائل الرجالّيةعروف امل

 ة للتثّبت من الكتب واألصول.ّّنا وثائق رضوريّ أها عىل عوالتعامل م
ية البحث يف الطرق واملشيخات هو وجود اجتاه ىل طرح فكرة جدّ إوالسبب الذي يدفع 

صول ىل الكتب واألإّن الطرق أيرى  ،نويلوح من آخري ،ليه بعض العلامءإذهب 
فات التي اعتمد صنّ صول واملعنى ال حمّصل من ورائها؛ ألّن األبم ،فات ال قيمة هلاواملصنّ 
من ثّم صحاب الكتب األربعة وأمثاهلم كانت متواترة معلومة النسبة ألصحاهبا، وأعليها 
يدي أواية التي تنترش اليوم يف كطرق الر ، متاماً يّمنّيةت اً رقطقد ال تكون سوى طرق فهذه ال

جازات عاّمة كام هو إنية وال تقوم عىل مناوالت وغري ذلك، بل هي العلامء، حيث هي تيمّ 
 واضح.

وينتج عن ذلك أّن الناظر يف األسانيد ال يعنيه من هو واقع بعد زمان صاحب الكتاب، 
خاّصة، وهذا ما سيوّفر  وإّنام يعنيه توثيق صاحب الكتاب ومن بينه وبني النبّي أو اإلمام

الكثري من البحوث الرجالّية واحلديثّية، وسيحّل مشكلة الكثري من الضعف الواقع يف 
 األسانيد.

وتشبه هذه الفكرة ما ُيطرح يف علم احلديث عند أهل السنّة من تركيز النظر عىل مدار 
وقد   العادة.لتعّدد الطرق ووضوح أمرها يف ؛احلديث وخمرجه دون ما بعد املدار زماناً 

إذ جتدهم عندما أيضًا؛ ّن طريقة املتقّدمني من اإلمامّية كانت قائمة عىل هذا املسلك أّدعى يُ 
يف األسانيد فهم يرّكزون النظر عىل السند الواقع بني املصدر واإلمام، وال  يناقشون

 يعريون باالً للطرق الواقعة يف املشيخات والفهارس.
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ذا الرأي يف موضٍع من فوائده الرجالّية، رغم ذهابه لعكسه السيد بحر العلوم ه وخيتار
 فيقول برصاحة: هـ(،11)ق التفريش  ملحّققايضًا أليه ويذهب إ، يف موضٍع آخر

ح يف آخر التهذيب رّص  ـه س رّس قدّ  ـالشيخ الطويس  اعلم أنّ : الفائدة اخلامسة»
 خذت من كتبهماُ  ،عةهذه األحاديث التي نقلناها من هذه اجلام واالستبصار بأنّ 

 كالكايف والتهذيب ،هذه الكتب واألصول كانت عنده معروفة والظاهر أنّ  وأصوهلم،
ابويه ريض اهلل عنه يف ب ح به الشيخ حممد بن عيل بنهذا كام رّص  ،وغريمها عندنا يف زماننا

إن و ،هافعىل هذا لو قال قائل بصحة هذه األحاديث كلّ  ل كتاب من ال ُيرضه الفقيه.أوّ 
 فوا هذه الكتب واألصول وماإذا كان مصنّ  ،إىل هذه الكتب واألصول ضعيفاً  كان الطريق

 .«مل يكن جمازفاً ًا، فوقها من الرجال إىل املعصوم ثقات
قد عرفت »ويذكر الشيخ السبحاين، مبّينًا منهج السيد الربوجردي ونتائجه، فيقول: 

ه كان وأنّ  ني يف علم الرجال،املعنيّ  أحد وهو ،د املحققني آية اهلل الربوجرديمذهب سيّ 
د إظهار املشيخة للصدوق وللشيخ، مل تكن إال ملجرّ  إىل أنّ ـ ل للمجليس األوّ  تبعاً ـ يذهب 

نسبة  فإنّ  ؛فيهاال ألجل حتصيل العلم بنسبة الكتب إىل مؤلّ  ،املسندات األحاديث بصور
املشيخة  يل السند، وباجلملة ذكرالكتب إىل أصحاهبا كانت ثابتة غري حمتاجة إىل حتص هذه

، حيث عصار أيضاً األ ن، والتصال السند كام هو املرسوم يف هذهك والتيمّ ألجل التربّ 
هلم نقل األحاديث  وغريها حتى يصّح  يستجيزون عن املشايخ بالنسبة إىل الكتب األربعة

إىل  ة نسبة هذه الكتباملشيخة ألجل حتصيل صحّ  وأما كون ،عن هذه الكتب مسنداً 
البحث يف  وبذلك تعرف أنّ  ..الم الصدوق والشيخ يف املشيخةك أصحاهبا فهذا مما ينافيه

وليس عىل الفقيه إال  طرق الشيخ إىل أصحاب الكتب يف املشيخة مما ال طائل حتته،
اللهم إال إذا كانت الكتب غري  التفتيش عن أحوال أصحاب الكتب ومن يروون عنهم.
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 .«من يف الطريق كام ال خيفى حص عن كّل معروفة، فعندئذ جيب الف

 وقفات نقدّية لفكرة معلومية نسبة الكتب، حماكمة الشواهد
والسؤال: هل حّقًا كّل هذه الكتب معلومة النسبة ألصحاهبا؟ وهل حّقًا ال نحتاج 
لدراسة رواة ورجال وأسانيد الفهارس واملشيخات؟ وملاذا؟ وكيف عرفنا أّن كل هذه 

 النسبة ألصحاهبا؟ الكتب معلومة
 ينبغي التوّقف عندها: ،توجد هنا عّدة أدّلة تطرح يف املقام

النظرّيات الرجالّية التي تثبت وثاقة الواقعني يف الطرق توليفة  الدليل األّول:
واملشيخات، من نوع أّّنم مجيعًا مشايخ إجازة وكّل شيخ إجازة فهو ثقة، ومن نوع وثاقة 

شهر أات، ومن نوع أّّنم كثريو الرواية، ومن نوع أّن هؤالء كّل من وقع يف طرق املشيخ
ن يعّدلوا ويمدحوا، فعدالتهم مشهورة معروفة منذ الكليني وإىل زماننا، أعرف من أو

رق املشيخات طيع أو أغلب الواقعني يف ي مجوغري ذلك من املباين الرجالّية التي تغطّ 
 صحاب الكتب.أىل اة الطرق إجة بعد ذلك للنظر يف رورس، وعليه فال حااوالفه

، وقد استخدمه إليها ثبت وثاقة الطريقبل يُ  ،ثبت العلم بالكتبال يُ  هذا الدليللكّن 
سانيد أفال ينفع يف املقام، وعلينا عدم اخللط بني تصحيح  ،مثال الشهيد الثاينأ

ات الرجالّية ة الكتب وتيّمنية الطرق، علاًم أّن هذه النظريّ املشيخات، وبني فكرة معلوميّ 
 ام سبق.في كام حّققناه مفّصالً  ،تثبتيضًا مل هي أ

ما ذكره السيد بحر العلوم، من أّن ذكر الطويس وأمثاله الرواية بسندها  الدليل الثاين:
الكامل تارًة، ومع حذف بدايات السند واالكتفاء بصاحب األصل أخرى، شاهد عىل 

 .نه لوضوح أمر الكتبأّّنم ال ُيتاجون لذلك، وأّّنم إّنام يذكرو
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ولعّله يمكن أن ُيضاف إىل هذا الكالم مراسيل الصدوق يف الفقيه، فرغم كونه 
يتحّدث عن ما يفتي به بينه وبني رّبه، لكنّه يف الوقت عينه يذكر الكثري من املراسيل، وما 

 ذلك إال ألّنه أخذ الروايات من كتب معلومة النسبة ألصحاهبا.
 فعل ذلك معتمدًا عىل بيانه للطرق يف املشيخة، ورغبًة يف إّن الطويس واجلواب:

االختصار، كام يظهر منه يف غري موضع وهو واضح، فال يوجد دليل عىل أّن ذكره أحيانًا 
دون أخرى شاهد عىل عدم األمهّية، علاًم أّنه من املمكن أن تكون بعض الروايات التي ال 

جادة دون سند، فنقل منها معتمدًا عىل وثوقه يذكر فيها الطريق، قد وصلته نسختها بالو
 هبا، وهذا ال يدّل عىل أّنه ال يرى رضورة لذكر السند؛ لترّبكّيته.

وأّما سلوك الصدوق يف الفقيه، فهو ال يكشف عن موضوع بحثنا؛ إذ مراسيل 
الصدوق ال تكتفي بحذف السند بيننا وبني صاحب الكتاب، بل هي يف الكثري جدًا من 

حتذف حتى صاحب الكتاب وسنده إىل اإلمام نفسه، وهذا مل يقل به أحد، وإال األحيان 
لزم سّد باب علم احلديث والرجال باملّرة. فالظاهر أّن منطلق الصدوق يشٌء آخر، وال 
ُُيرز أّنه راجع إىل ما نحن فيه، ولو كان كذلك فلامذا حذف السند يف مورٍد وذكره يف مورد 

 آخر؟!
، من إطباق املتأّخرين ظاهرًا وإن مل يوافقه ذكره املحّقق الكلبايس ما الدليل الثالث:

، وأّّنم كانوا يرّكزون وجريان السرية بينهم عىل عدم االهتامم بنقد الطرق واملشيخات
نظرهم عىل خصوص صاحب الكتاب ومن وقع قبله حتى النبي أو اإلمام، وهذا كاشف 

 ألصحاهبا؛ هلذا مل جيدوا حاجًة للنظر يف الطرق. وشاهد عىل أّن هذه الكتب معلومة النسبة
 عن هذا الدليل: واجلواب
إّنه برصف النظر عن التحّقق من املقاربة التارخيية املّدعاة هنا، ال وجه لالحتجاج أّوالً: 

بفعلهم، فلنفرض أّن املتأّخرين كانوا مقتنعني بذلك إال أّن هذا ال يدّل عىل الواقع سوى 
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  حجّية له هنا، فام هو الوجه يف متابعتهم يف هذه القضّية بال دليل؟!ظنًّا، والظّن ال
لو سّلمنا أيضًا هبذه املقاربة التارخيّية، فهي ال تدّل عىل معلومّية الكتب عندهم،  ثانيًا:

وإّنام قد تدّل عىل توثيقهم للطرق مجيعًا بمثل املباين الرجالّية املتقّدمة اإلشارة إليها، وأّن 
يعًا مشايخ إجازات ثقات، فكيف نعرف أّن مستندهم يف عدم نقد الطرق هو هؤالء مج

 معلومّية الكتب؟
حيث  ة هذه املقاربة التارخيّية،، من التشكيك يف واقعيّ بحر العلومما ذكره السيد  ثالثًا:
عىل اعتبار  لني منهمقني من أصحابنا واملحّص املحقّ  إطباُق  ويضعف هذا القول»قال: 

 عام يصح وما ال يصّح  عتناء هبا، وضبط املشيخة وحتقيق احلال فيها والبحثالواسطة واال
اهلل  وقد أوردها العالمة رمحه، وقدحهم يف السند باالشتامل عىل ضعيف أو جمهول منها،

من الصحيح، واحلسن، واملوثق،  ،احلديث إىل أنواع عةً منوّ  ،وابن داود يف كتابيهام
التنويع. ووافقهام عىل ذلك سائر علامء الرجال  هذا والضعيف. مع بناء السند عىل

 .«ال من شذّ إ واحلديث واالستدالل
بعض النصوص وعمدهتا نّص ىل إاالستناد وهو أهّم األدّلة، وهو  الدليل الرابع:

 ؛الكتاب بحذف األسانيد فت له هذاوصنّ »الشيخ الصدوق يف مقّدمة الفقيه حيث قال: 
فني يف إيراد مجيع ما رووه، بل املصنّ  ئده، ومل أقصد فيه قصدلئال تكثر طرقه وإن كثرت فوا

ة فيام بيني وبني ريب وأعتقد فيه أنه حجّ ، تهقصدت إىل إيراد ما أفتي به وأحكم بصحّ 
ل مستخرج من كتب مشهورة، عليها املعوّ  ومجيع ما فيه ،س ذكره وتعالت قدرتهتقدّ 

 ،وكتاب عبيد اهلل بن عيل احللبّي ، ستاينعبد اهلل السج وإليها املرجع، مثل كتاب حريز بن
وجامع شيخنا حممد بن  ..األهوازي، وكتب احلسني بن سعيد وكتب عيل بن مهزيار

وكتب املحاسن ألمحد بن أيب  ،حممد بن أيب عمري ونوادر، احلسن بن الوليد ريض اهلل عنه
رقي فات التي طُ املصنّ وغريها من األصول و ،اهلل عنه إيلّ  ورسالة أيب ريض، عبد اهلل الربقي
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 .«..يتها عن مشاخيي وأساليف ريض اهلل عنهمالتي روّ  إليها معروفة يف فهرس الكتب
فإّن هذا شهادة بأّن ما اعتمد عليه الصدوق هو كتب مشهورة معتمدة، وبالتايل فام ذكر 

 ثبات الروايات.إل ال ؛هو التصال السلسلة امنّ إمن طريق للكتب يف املشيخات 
ذه النصوص أيضًا إحالة الطويس يف املشيخة عىل كتب األصحاب وفهارسهم ومن ه

ملعرفة حال الكتب، وتعّدد الطرق مما جعلهم يتّجهون الختصارها، فهذا يدّل عىل 
ضاف إليه اهتاممهم بأمر الكتب يُ  .كام هو واضحوكثرة الطرق إليها معروفّية هذه الكتب 

م بعض الكتب جياًل بعد جيل ككتب بني فضال وعرضها عىل أهل البيت دائاًم، وتناقله
وغريها من الكتب التي يعلم  ،التي كانت بيوت الشيعة مليئًة هبا، وكتاب الصالة حلريز

 .بالتتّبع شهرهتا ومعروفّيتها بينهم
 عن هذا الكالم: واجلواب

ه املوجودة يف السوق ويف متناول إّن شهرة كتاب ال تساوق وحدة مجيع نسخ أّوالً:
لكن توجد بعض  ،هل السنّةب البخاري مشهور جدًا معتمد عند أثني، فكتايدي املحدّ أ

ضة يف الكايف، فإّننا والختالف النسخ فيها، وهكذا احلال يف كتاب الر ؛أحاديثه حمّل نقاش
ّن ذلك مل يمنع أنه يوجد نقاش كام حّققناه يف حمّله، إال أقول بكونه للكليني، نن كنّا إو

بته له رغم معروفّية الكتاب وكونه معتمدًا، والكثري الكثري من كتب الرتاث وكالم يف نس
وبعضها  لكّن نسخها خمتلفة ،اهباحصاإلسالمي هذا حاهلا، من حيث معلومّية نسبتها أل

حد النسخة ملجّرد هذا العدد اهلائل من الكتب كان متّ  ّن كّل بأبشكل كبري، فكيف نجزم 
 ة؟!ّنه مشهور معتمد بني الطائفأ

ض الكتب املعروفة كمحاسن الربقي وكتب العالء بن رزين عويشهد ملا نقول أّن ب
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 ربع نسخ ولكّل أكتب العالء فيها  نّ أو ،فيها تغيريات واختالفات نّ أذكروا  ،وغريها
بل جتدهم ذكروا كتبًا مشهورة ثم بّينوا طرقًا هلا ويف الطرق بعض ريقًا، طذكروا  نسخةٍ 

التواتر واملعلومّية والشهرة، مثل أّنه نقل نصف الكتاب فالن أو كذا التفاصيل التي تنايف 
 ؟!ّي حاجة لكّل هذه التفاصيل لو كانت جمّرد طرق تيمينّة ترّبكيةأفوكذا، 

وممّا يؤّيد ما نقول ما ذكره النجايش يف ترمجة األهوازي، وهو رجل مشهور وكتبه 
احد من أصحابنا من طرق خمتلفة أخربنا هبذه الكتب غري و»مشهورة جدًا، حيث قال: 

 به أبو العباس أمحد بن عيل بن نوح السريايف رمحه اهلل، يف جواب كتب إيلّ  فمنها ما كثرية.
ريض  والذي سألت تعريفه من الطرق إىل كتب احلسني بن سعيد األهوازي،" كتايب إليه:
د جغريب، مل أ ذا طريٌق قال ابن نوح: وه.. ـ إىل أن يقول بعد ذكر الطريق األخري ـ اهلل عنه
فيجب أن تروي عن كل نسخة من هذا بام رواه صاحبها : إال قوله ريض اهلل عنه له ثبتاً 

 .«"وال نسخة عىل نسخة، لئال يقع فيه اختالف ،رواية فقط، وال حتمل رواية عىل
وهذا كاشف عن أّن  فالنّص ينهى عن رواية الكتب بغري الطريق عينه الذي جاءت فيه،

ر الكتب مل يكن يمكن جتاهل طرقها، وإال فام معنى هذا املوقف؟! كيف وكتب أشه
 احلسني بن سعيد مما ورد ذكره يف مقّدمة الفقيه املشار إليها!

مة الصدوق يف الفقيه من حيث وجود نقد دّ ما تقّدم سابقًا من مناقشة موضوع مق ًا:نيثا
 جود هتافت يف كلامته فال نعيد.وو ،صالً أره غري معلوم دّن الكثري من مصاأو ،عليها

يغدو صعبًا يف  بل قد قلنا فيام مَض بأّن االستناد إىل مقّدمات الكتب املادحة لنفسها
تأسيس قواعد كربى هبذا اِلجم، بعد معلومّية وجود ُاهرة مدح املؤّلف لكتابه وبيانه 

 .املبنّي عىل الغلبة والتغليب امتيازه عن غريه بنحو  من التسامح
بل ة، ال يثبت املعلوميّ اب حصالطويس يف املشيخة عىل فهارس األالة حجمّرد إ إنّ  ًا:ثالث

ألّنه يثبت وجود طرق، والرتكيز عىل الطرق واجلهد يف  هو عىل العكس أدّل؛بل هو أعّم، 
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ّي تعبري رصيح يفيد أ، بينام ال نجد منه عىل العكس ليهاالداللة عىل احلاجة إقوى يف أبياّنا 
؛ أو ألجل الترّبك فقط املخالفني فقط رق ألجل االحتجاج عىلطنوا يذكرون الّّنم كاأ

سانيد يف الفهارس رق واألس اإلحالة عىل الطرق وبيان الطففهذا جمّرد ُتمني، فن
عن أبدًا قّل ليس كاشفًا ، وعىل األما مل تقم قرينة عكسّية عن جدّيتها واملشيخات، كاشٌف 

 صورّيتها.
طرق، فهو ال يساوق املعلومّية وال التواتر بالرضورة، فإّن وجود وأّما أصل تعّدد ال

طريقني أو ثالثة للكتاب، وقد تشرتك الطرق هذه يف بعض املشايخ ليس بموجٍب دومًا 
 للتواتر، وإال فأغلب ما بأيدينا من روايات هو متواتر يف هذه احلال!

رق لتخرج األخبار عن حّد ّنه يذكر الطأّن كالم الشيخ الطويس يف املشيخة إ رابعًا:
رسال لو كانت الطرق تيمنيّة ّنه ال معنى لإلحاسم هنا؛ أل سناد كاشٌف إىل حّد اإلاإلرسال 

ىل الكايف والبخاري مثاًل لرفع إقطعّية، فهل نحن اليوم بحاجة لطريق  والكتب معلومةً 
يخة ُيّقق وهل نحن بحاجة لتأليف كتاب مثل املش سناد؟!يف اإلاإلرسال وإدخال اخلرب 

 هذا األمر؟!
ولو حسبام تفيده عبارة ة بعض الكتب وتواترها، إّنه ال شّك يف معلوميّ  سًا:مخا

ّن غالب أّن النزاع يف دعوى أإال بل ويستفاد من طبيعة األشياء، الصدوق يف اجلملة، 
 ، وجمّرد أّن بعض الكتبعاء غري واضحالكتب أو مجيعها معلوم النسبة لصاحبه، فهذا االدّ 

كان منترشًا ككتاب حريز وكتب بني فضال ـ لو ثبت ـ ال يعني أّن ذلك هو األصل يف 
 .سائر الكتب أو غالبها

كام أّن اهتامم الشيعة وأهل البيت بموضوع الروايات ال ُيثبت بالرضورة حصول 
 .التواتر، إال يف اجلملة، ال باجلملة، وعىل املّدعي أن يقيم دلياًل عىل ذلك

أخذه بعني االعتبار هو عدد الشيعة يف الفرتة الفاصلة بني أصحاب  واألمر املهم
الكتب واملحمدين الثالثة وأمثاهلم، فإّن التنامي الشيعي ظهر بشكل رئيس عىل هذا 
الصعيد يف العرص البوهيي، أي بعد وفاة الكليني، ومن ثّم كيف نثبت انتشار عدد الشيعة 



 

د كبرية من الكتب واستنساخها قبل ذلك، أي ووجود فسحة هلم يف التحديث وتناقل أعدا
ما بني عرص الصادقني يف النصف األّول من القرن الثاين اهلجري والعرص البوهيي قريب 
ّناية النصف األّول من القرن الرابع اهلجري؟ القضّية ترتك أثرًا من حيث حجم احلرّيات 

يد الثاين وفق ما مّر سابقًا ـ وعدد املنتمني للمذهب، وهذا ما يمّيز ـ كام كان يقول الشه
نسبة كتب أهل السنّة إىل أصحاهبا ونسبة كتب أصحابنا إليهم، فإّن انتشارهم يف البلدان 

ال ينبغي  ،ييد هلم كان مساعدًا عظياًم يف هذا السياقأات والتاحلريّ  الوكثرهتم وانفتاح جم
ئة ومعها مئات الكتب ربعامعقل أن تكون األصول األغفال مالحظته تارخيّيًا، فال يُ إ

 صحاهبا متواترة بجميع نسخها يف ظّل ظروف من هذا النوع.األخرى معلومة النسبة أل
ولعّل ما يؤّيد بعض اليشء ما نقول هنا هو أّنه لو كانت الظروف مؤاتيًة لتحقيق تواتر 
م، يف الكتب؛ ألقدم األئّمة بأعياّنم عىل تأليف مصنّفات هلم، ليتّم استنساخها من بعده

 متامًا كام حصل مع سائر أئّمة املذاهب وغريهم.
بل لعّل ما يساعد عىل ما نقول أّن الكثري من كتب علامء املسلمني ومنهم الشيعة ممن 
كانوا يف عرص ازدهار الكتابة وعمل الوّراقني والنسخ قد فقدت وال نملك عنها أّي 

فيد والكليني وغريهم، معلومات أساسًا، كبعض كتب الصدوق والطويس واملرتىض وامل
فلو كانت حركة الكتب هبذه السعة واالنتشار لكان مقتىض طبيعة األشياء أن يزداد هذا 
األمر كلام تقّدمت السنني، ومع ذلك ال نجد األمر عىل هذه الشاكلة، فكيف تكون أغلب 
ها كتب احلديث متواترة معلومة منترشة يف العصور املتقّدمة، لكّن هذه الكتب، ومن بين

 كتب حديٍث ورواية، تصبح مفقودة ـ ككتاب مدينة العلم ـ يف ما بعد؟
بينام نرى الطويس  فال حاجة للتعّدد، ،سانيد للترّبك كام قيللو كانت األ سًا:دسا

ثري من املواضع يذكرون سلسلًة من الطرق إىل الكتب، فام هي الرضورة والنجايش يف ك
إىل أّن كذلك، ملاذا نجدهم يف غري موضع يشريون  مرلو كان األهنا ملثل هذا األمر؟! بل 

ّنه طريق لغري ما فيه ُتليط أو غلّو من هذا أمن هذا الكتاب أو  لقسمٍ  هذا الطريق طريٌق 
وملاذا ال تكون الطرق  ؟سواق فلامذا هذا التفصيليف األ الكتاب، فلو كانت الكتب منترشةً 
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 ؟ترّبكّية نّيةجازات تيمأّن الطرق إللكتب نفسها بعد فرض 
ّن أو ،صحاهبا يف تلك الفرتةّن هذه الكتب كانت معلومة النسبة ألألو سّلمنا  سابعًا:

ليهم ال األمر بالنسبة إكانوا مقتنعني بذلك؛ لكّن معلومّية هذا وأمثاهلم دين الثالثة املحمّ 
ومن واتر، ألّن مرّبرات املعلومّية أوسع من مرّبرات التكام هو واضح؛ دائاًم يساوق التواتر 

لزمنا نحن هبا يُ اصحثّم فال وجه للقول بأّن علمهم وأمثاهلم بانتساب هذه الكتب أل
ة عالية ترفع مستوى بتحصيل العلم بذلك يف مجيع هذه الكتب، نعم هو قرينة وثوقيّ 

ن يصبح حال هذه الكتب مجيعها أّما أ ،ليناإالوثوق بكّل كتاب من هذه الكتب بالنسبة 
؛ لقّوة احتامل قيام علمهم يف بعض املوارد عىل جداً  فهذا صعٌب  ،ليناإ معلومًا بالنسبة

 .مقّدمات وثوقّية اجتهادّية أقنعت السائد العام آنذاك بذلك، ولو عرضت علينا مل تقنعنا
وبعبارٍة أخرى: إّن علمهم باالنتساب قرينة وثوقّية عالية بالنسبة إلينا، لكنّها ال توجب 

يف هذه املساحة الكبرية من الكتب واألصول بعد عدم كون املورد  قهرًا علمنا باالنتساب
كيف وقد  من موارد التواتر القائم عىل كثرة هائلة يف الطرق لكّل كتاٍب كتاب منها.

وردت الروايات بحصول الدّس يف كتب أصحاب األئّمة من قبل بعض املغالني، األمر 
نسخها، وعىل ممارسة اجتهاد حتلييل يف الذي يفرتض أن يرتك أثرًا عىل الوثوق بالكتب و

 تنقيتها.
والنتيجة: إّن إثبات أّن مجيع الكتب اِلديثّية من األصول واملصنّفات وغريها، أو أغلبها 

متواترًا، واعتمد عليه املحّمدون الثالثة وأمثاَلم وهو عىل أو كان معلوم النسبة ألصحابه 
، هكذايبعد أن تكون حال بعض هذه الكتب  هذه الشاكلة، أمٌر يصعب جدًا إثباته، نعم ال

بل يرتّجح ، لكّن هذا حيتاج لبحث تفصيِل خاص وال يسمح بقاعدة عاّمة يف هذا السياق
 .هو املعلومّية يف اجلملة ال باجلملةأنصار معلومّية املصادر يف نفيس أّن مراد الكثري من 

 وعليه فنقد الطرق واملشيخات رضورة البّد منها.
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ىل أّننا بحثنا بالتفصيل عاّم ُيسّمى اليوم بـ )الطريقة الفهرستّية( التي يطرحها يشار إ
بعض املعارصين، وذلك يف كتابنا حول دائرة حجّية اِلديث، وهي ذات صلة بنظرّية تواتر 
الكتب ومعلومّيتها، َلذا نحيل القارئ الستكامل البحث هنا عىل ذلك البحث املفّصل، 

 .فراجع

 ث يف نظرّية التعويضالبحيجة نت
الذي حتّصل من جممل ما تقّدم من بحوث نظرّية التعويض التي حاولت ردم الثغرات 
املوجودة يف الطرق واألسانيد، أّن هذه النظرّية غري ثابتة إال يف حدود ضّيقة جدًا، ما مل تقم 

لتعويض قرينة خاّصة يف مورد هنا أو هناك تساعد عليها، كام أّن التعويض عن نظرّية ا
بفكرة تواتر الكتب، مل تثبت إال يف حدود ضّيقة حتتاج لقرائن خاّصة يف هذا الكتاب أو 

 ذاك.
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 متهيد

ويقّدم لنا  ،ني مثاًل معلومة عن شخصنقصد هبذا العنوان أن يقّدم لنا أحد الرجاليّ 
 ؟واملوقف ففي هذه احلال ماذا يكون احلكم ،هو عىل النقيض منها متاماً  رجايّل آخر ما

شتهر بينهم التعبري عن االقدماء  ألنّ  ؛«والوثائق تعارض املعطيات» نا بعنوانام عرّب إنّ و
رين بتسمية هذا البحث وقد قام بعض املتأّخ  ،هذا البحث بتعارض اجلرح والتعديل

ني ال التعارض يف كلامت الرجاليّ ألّن أخّص، ا كّل هذبتعارض التوثيق والتضعيف، و
من جهة، بل  السيام مع كون التوثيق أعم من التعديل ،اجلرح والتعديلحدود يقف عند 

قد يكون يف اسم األب أو يف الكنية أو يف زمان الوفاة أو يف الطبقة أو يف اسم كتابه وكتبه، 
 . فعلناهلذا فاألصّح جعل العنوان عامًا كامأو يف غري ذلك؛ 

 اآلراء واملواقف يف تعارض اجلرح والتعديل
 :أبرزها ،فقد طرحت عّدة آراء هنا ،ة حالوعىل أيّ 

هو  :وقيل، واختاره غري واحد ،تقديم اجلرح عىل التعديل مطلقاً الرأي األّول: 
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؛ والشريازي، اللمع يف 125: 1؛ والنووي، رشح صحيح مسلم 467: 7؛ ومسالك األفهام 80
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 وإخبار اجلارح عن ،إلخبار املعّدل عن ظاهر احلال ؛، بل اّدعي عليه اإلمجاعاملشهور
تقّدم النّص  أو ألّن اجلرح إثباٌت والتعديل نفٌي، واإلثبات يقّدم عىل النفي ،خفّي  باطنٍ 

 .عىل الظاهر
الع الحتامل اطّ ؛ بحيث يصدقان معاً  ،ه إذا أمكن اجلمع فيهوذكر الشهيد الثاين أنّ 

ه قتل ح بأنّ وإال كام لو أخرب اجلار ،قول اجلارح ملع عليه املعّدل قدّ اجلارح عىل ما مل يطّ 
ة حات مثل األضبطيّ لبت املرّج طُ  ،ًا بعدهاه رأى املقتول حيّ شخصًا وأخرب املعّدل بأنّ 

 ،ده البلقيني بأن ال يذكر املعّدل سبب اجلارحيّ وق .ة ونحوهاة والكثرة العدديّ واألورعيّ 
 .ثم يشري إىل التوبة من الراوي

يت يف حال أمكن أتقديم اجلرح ت فكرةاهلامش أّن  ذكرناه يفويظهر من كلامت بعض من 
 ّي أال لزم التوّقف وعدم تقديم إلع عليه املعّدل، وأن يكون اجلارح مطلعًا عىل ما مل يطّ 

 .امهمن
 .تقديم اجلرح عىل التعديل يف خصوص حالة كثرة اجلارحالرأي الثاين: 

يف اجلرح وُتفضها  والظاهر أّن مستند هذا القول هو أّن الكثرة العددية ترفع قّوة الظنّ 
يف التعديل، وعىل هذا يمكن أن يكون القائل هبذا القول ذاهبًا إىل تقديم التعديل عىل 
اجلرح أو التوّقف يف حال عدم وجود هذه الكثرة يف طرف اجلارح، ولو كان مسلكه 
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التوّقف يف حال عدم الكثرة يف طرف اجلارح، لكان يلزمه القول بتقديم التعديل أيضًا عىل 
اجلرح يف حال الكثرة العددية لصالح التعديل؛ لنفس السبب، فانتساب هذا القول 

 لبعضهم هبذه الطريقة مبهم.
 ومل نتحّقق من قائل له رصيح. .تقديم التعديل مطلقاً الرأي الثالث: 

وال أعرف وجهًا معقوالً هلذا القول بعد حتّقق التعارض بني اإلفادتني، إال إذا قلنا بأّن 
اإلفادتني بعد التعارض يسقط، فنرجع إىل مثل أصالة العدالة، أو إىل استصحاب مفاد 

عدم صدور املعصية منه مثاًل، ممّا يكون لصالح التعديل، لكّن هذا غري القول بتقديم 
 التعديل عىل اجلرح، وإّنام هو تساقطهام والذهاب نحو مستند آخر يف املسألة.

 .رة املعّدلتقديم التعديل مع كثالرأي الرابع: 
 ويتضح حال هذا الرأي مما أسلفناه عند احلديث عن الرأي الثاين، فال نعيد.

 .وهو قول املريداماد ،تقديم قول األمهر واألفحص واألدّق الرأي اخلامس: 
والظاهر أّن مرجع هذا الرأي إىل أّنه حتسب شهادة الرجايل من باب اخلربوّية، ونذهب 

قول األقّل خربًة مع بقائه يف األكثر خربًة، أو إىل قيام السرية العقالئيّة إّما إىل سقوط الظّن ب
عىل تقديم قول األمهر واألكثر خربوّية عند التعارض، أو حتسب حجّية قول الرجايل من 

، بناء عىل باب التقليد ورجوع اجلاهل إىل العامل، وعند التعارض يتّم الرجوع إىل األعلم
 .نظرّية تقليد األعلم

 ويبدو أّن رأي صاحب هذا القول فيام لو مل تكن هناك أخربّية، هو التساقط.
من حيث الكثرة أو  شتمل عىل عنارص تورث غلبة الظنّ اتقديم من الرأي السادس: 
 .وهذا هو قول البهائي ،املامرسة أو الورع
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غلبة، ونكتة هذا القول هي غلبة الظّن كام هو واضح، غايته أّنه يتحّرر من مصدر ال
فيفتحه عىل الكثرة العددية، وعىل املواصفات األخالقّية للشاهد، وعىل اخلربوية اخلاّصة 

 له، وربام عىل غري ذلك أيضًا إذا توّفر.
وال نعرف رأي صاحب هذا القول فيام لو مل يشتمل أحد الشاهدين عىل ما يورث غلبة 

 الظّن، لكنّه يرتّجح أن يكون نظره هو التساقط.
ي األّول هي تقديم اجلرح، ولعّل مرادهم أرلّن تعابري الذين قالوا بمثل اويالحظ أ

األخذ باجلرح، وترك التعديل؛ فيصبح الراوي مضّعفًا، وهذا ظاهر كالم غري واحد منهم 
ـ كام لعّله يظهر من بل هو ظاهر هذا التعبري أيضًا، وقد يكون مرادهم من تقديم اجلرح 

ة خرب هذا الراوي ولو كان رح، من حيث عدم ثبوت حجيّ هو األخذ بنتيجة اجلبعضهم ـ 
ّنه ، ومن ثّم عدم إمكان القول بأهو تساقط اجلرح والتعديل معاً ـ يف واقع احلال ـ املوقف 

ي آخر أضعيف أو ثقة، فلو حرصنا مفهوم تقديم اجلرح باالحتامل األّول أمكن طرح ر
 وهو:

بني وجود املرّجحات من العدد  التساقط عند التعارض، بال فرق الرأي السابع:
واخلربوّية وعدمه، ما مل يكن هناك إمجاع أو تواتر أو غريه عىل اجلرح أو التعديل؛ لعدم 

العلامء شمول دليل احلجّية لواحٍد منهام بعينه دون اآلخر، وهذا هو مسلك بعض 
 .املتأّخرينو

 مقتضيات التحقيق يف قواعد التعارض بني الرجالّيني
 ،ة قول الرجايلّ ة التي نحملها عن حجيّ هذه املسألة تابعة للنظريّ  أنّ  راه هناوالذي ن

 نجد أنّ  ،من هنا ،ةة يف احلجيّ يّ توليس هناك نتيجة واحدة بمعزل عن تلك األسس التح
ولكن البّد من  ،املدخل جيب أن يكون تلك األسس نفسها مع دراسة حاالت االختالف
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شهادتني لرجلني أو أكثر، وبني التعارض الواقع  منضفصل البحث بني التعارض الواقع 
 :اآليتعىل الشكل يف شهادة رجايّل واحد، وّثق يف موضع وضّعف يف آخر، وهذا ما نبّينه 

 التعارض بني اثنني أو أكثر من الشهود والرجالـ  1
 وهنا يمكن طرح البحث هبذه الطريقة:

مستساغًا عقالئّيًا بال تكّلف، كام لو  املتعارضني مجعًا مقبوالً  بنياجلمع إذا أمكن أ ـ 
واجلارح صدر منه  ،فيه يمكن تصّور سالمة الراوي املعّدل يف زمانٍ  صدر التعديل من
أو يكون مراد  ،هذا التقطيع الزمنيمالحظة أخذ هبام ب ،أو العكس ،اجلرح بعد ذلك
أو يكون مراد  ،الوثاقةق فيام مراد اجلارح هو عدم العدالة الذي ال ينايف ياملعّدل هو التوث

املعّدل هو العدالة بمعنى عدم الفسق، فيام مراد اجلارح هو اجلرح بمعنى عدم الدّقة يف 
أو يكون مراد املعّدل العدالة والوثاقة فيام مراد اجلارح النقل وعدم الضبط ال الكذب، 

ن يكون بل يف بعض األحياالطعن يف مذهبه أو عقيدته أو ميوله الفكرّية والسياسية، 
ل، وإّنام تشاهبت األسامء،  ففي مثل هذه احلاالت حيث يمكن اجلمع املجروح غري املعد 

نتائج ذلك عىل  قيؤخذ هبام معًا وتطبّ  ،ًا فقط ـ بني املوقفنيعرفًا وعقالئيًا ـ ال عقليّ 
 .املوقف

ثل هذه وكثري مما قد ُيتصور تعارضًا يف كلامت الرجالّيني يرجع بالتأّمل والتدقيق إىل م
 التاميزات يف مركز الشهادة.

 :، فننظر هنا يف املباين الرجالّيةا إذا مل يمكن اجلمع والتوفيق بني اإلفادتنيأمّ ب ـ 
نظر ة خرب الواحد الثقة، فهنا يُ عبارة عن حجيّ  ة قول الرجايلّ إذا كان املبنى يف حجيّ ـ  1

 :يف التعديل واجلرح
قد سقطت إحدى اإلفادتني عن إفادة الظن فيام فإن كان يف حال التعارض هذه ـ  1ـ  1

 ،فني هو واحدكام لو كان عدد املعّدلني عرشة فيام عدد املضعِّ  ،ظّلت األخرى عىل إفادته
ى إىل سقوط مما أدّ  ،ة وضبط اجلارح الواحدة املعّدلني أكرب بكثري من خربويّ وكانت خربويّ 
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ة قول فهنا تسقط حجيّ  ،ل مثالً رب املعدّ يف خرب اجلارح وبقائه يف خأو حتى االحتامل  الظنّ 
وتظّل  ،قناه يف علم األصولكام حقّ  ،ة وهو الكشفانعدام مالك احلجيّ مالحظة اجلارح ب
 .ة القول اآلخر بال معارضحجيّ 

وهكذا لو بدا من كالم أحدمها اّطالعه عىل ما خفي عن اآلخر، كام لو شهد أحدمها 
حًا، فيام شهد اآلخر بعدم قتله له، وأّنه رأى بكرًا يف بقتل زيد لبكر يف الساعة الثامنة صبا

املستشفى يف الساعة الثانية عرشة من ظهر نفس ذلك اليوم. أو شهد بأّنه صادق؛ ملعارشته 
له مّدة وعدم رؤيته كذبًا منه، فيام أخرب اآلخر بأّنه كذب يف بعض القضايا التي من املمكن 

 أن ُتفى عن املوّثق واملعّدل.
مورد يمكن رغم التعارض حتصيل الوثوق بإحدى اإلفادتني واّنيار الوثوق  ففي كّل 

باألخرى، يمكن األخذ بام فيه الوثوق أو الظّن وترك األخرى التي اّنار وثوقها أو ظنّها، 
وهذا ال خيتّص بتقديم اجلرح كام تصّوروا، حيث قالوا بأّن اجلارح مّطلع عىل ما مل يّطلع 

لفكرة ربام تنسجم مع كون العدالة هي عبارة عن حسن الظاهر، لكن عليه املعّدل؛ فهذه ا
ل لسنوات  لو قلنا بأّن العدالة هي عبارة عن ملكة راسخة وكان املعّدل قد عارش املعد 

ه إال قلياًل، ففي مثل هذه احلال احتاملّية خطأ اجلارح وعدم  حطويلة بخالف اجلار فلم يري
عالية جدًا، فهذا مثل أن خيربك هي احتاملّية يحًا تفسريه ملوقف املجروح تفسريًا صح

ه إال  شخص بأّنه عارش شخصًا لثالثني سنة ورآه يف قّمة اإليامن والتقوى، ثم يأيت آخر مل يري
قلياًل ويشهد عليه بأّنه صافح امرأًة أجنبّية عليه مثاًل، ففي هذه احلال يمكن أن يبقى 

 موقف املجروح وتعذيره قد تكون عالية بام ال الوثوق بقول املعّدل؛ إذ احتاملّية تفسري
يوجب سقوط الوثوق أو الظّن بالتعديل، بل عىل أبعد تقدير قد ُيصل لك علم بأّن طبيعة 
هذا املعّدل تقيض أّنه وقع يف هفوٍة هنا لكنّه تاب واستمّر عىل حاله بام ال يرّض بمكانته، 

يلمسه اإلنسان يف التجربة احلياتّية فالقضّية ليست مّطردة عىل وزان واحد، وهذا يشء 
 أيضًا.



 

ومنه أيضًا يظهر أّن قوهلم بأّن األخذ بقول اجلارح مطلقًا يوجب األخذ بالشهادتني 
غري واضح عىل إطالقه بناء عىل مثل كون العدالة هي ملكة، وليست جمّرد حسن الظاهر، 

 .اميل صاحب املفتاحوأّّنا هي سرية مستمّرة راسخة لديه، كام أملح إليه السيد الع
ة االحتامل يف واحدة ولو مع أقوائيّ  ،من اإلفادتني عىل حاهلام أما مع بقاء كّل  ـ 2ـ  1

عمالً  ؛ومل يقّدم ال قول اجلارح وال قول املعّدل ،سقطت اإلفادتان ،منهام عن األخرى
ة األضبطيّ ة وة واألورعيّ والرتجيح باألعدليّ  .رة يف علم األصولبقاعدة التعارض املقرّ 

وعدم  ،مع قّلتها لضعف األخبار سندًا هنا ؛دية وأمثاهلا مل يثبت بدليل تعبّ واألعلميّ 
فال قيمة لعنارص القّوة حينئٍذ ما مل تكن بحيث  ،حصول اطمئنان بصدورها وداللتها معاً 

 .أيضاً  وهذا هو مقتىض البناء العقالئّي  ،ناة كام قلسقط الطرف اآلخر عن درجة احلجيّ تُ 
ة اإلفادات ذا الكالم بعينه ينطبق عىل أشكال التعارض األخرى من حيث نوعيّ وه

 .واملعلومات املقّدمة فيها
نات فتجري قواعد تعارض البيّ  ،ا إذا بنينا عىل أّن اِلجية هنا من باب الشهادةأمّ ـ  2

 لكن وفقًا للبيان الذي ذكرناه يف ،ومقتىض القاعدة هو التساقط ،التي بحثوها يف الفقه
 .الثقة ة خرب الواحدمبنى حجيّ 

، ومل يمكن اجلمع ة قول أهل اخلربةة هنا من باب حجيّ اِلجيّ  وأما إذا بنينا عىل أنّ ـ  3
 العقالئي بني اإلفادتني:

 ؛سقطت اإلفادتان هنا ،ة قول أهل اخلربة رشط الوثوقفإذا أخذنا يف حجيّ ـ  1ـ  3
 ئيًا سوف ينزالن عن رتبة الوثوق إىل الظنّ ألّنام تلقا ؛النعدام الوثوق فيهام بتعارضهام

إال إذا قلنا بأّنه بعد  .ة قول اخلبريوهذا ال يفيد بناًء عىل اشرتاط االطمئنان يف حجيّ  ،مثالً 
 .، كام قلناالتعارض ظّلت إحدى اإلفادتني مفيدًة للوثوق؛ خلصوصّية قّوٍة فيها

ّوهتا والوثوق هبا لوحدها برصف لو تّم العثور يف إحدى اإلفادتني عىل ما هيدم ق ،نعم
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 ،كام لو قّدم اجلارح عّلًة للجرح مل تكن مقبولًة عندنا ،التعارض فهذا أمر آخرعن النظر 
وال نوافق ـ مثاًل ـ  ،ه متهم بالغلونّ أكأن يقول بأّن هذا الراوي يروي فضائل أهل البيت أو 

نا أو لعدم اعتقادنا بغلّو ما إما لالعتقاد بفضائل أهل البيت من طرف ؛عىل كون ذلك جرحاً 
إلمكان عدم اّندام  ؛فهنا يمكن اإلبقاء عىل إحدى اإلفادتني ،وهكذا ،اعتقده اجلارح غلواً 

التعارض عبارة عن التنايف بني  ألنّ  ؛لكن هذا مرجعه إىل انعدام التعارض ؛الوثوق هبا
مل  ،ها ال بالتعارضفبعد سقوط إحدى اإلفادتني بنفس ،ة والالحجةال بني احلجّ  ،تنياحلجّ 

 .وهذا واضح ،تعد تدخل طرفًا يف املعارضة من األّول
فهنا يطّبق عني ما قلناه فيام  ،ة قول اخلبريأما إذا مل نأخذ الوثوق رشطًا يف حجيّ ـ  2ـ  3
فمع التعارض وعدم إمكان  ،ًا بمالك الكشفة قول اخلبري تكون عقالئيّ حجيّ  فإنّ  ،سبق

إما  ،وسقطت الثانية عن إفادته فادتني عىل حاهلا من الظنّ اجلمع إذا ظّلت إحدى اإل
 .وإال تساقطت اإلفادتان معاً  ،ة أو غريمها رّجحت األوىللعنرص الكثرة أو اخلربويّ 

 ؛ما قيل من تقديم قول النجايش عىل قول الطويس عند التعارض ُيعلم بأنّ  ،من هنا
عليه يف هذا املورد وذاك ما ذكرناه من  جترم  ما مل ،ليس قاعدًة دائامً  ،ةلكونه أكثر خربًة ودقّ 

حتّدثنا عن وقد سبق أن  عىل إطالقه، أّول الكالم ذلك نّ أقد يقال به علاًم أنّ  ،معايري
نعم هو خبري واضح باألنساب  ،بنحو إطالقي يف كون النجايش أكثر خربةً التشكيك 

املوضوع بمزيد تفصيٍل  ، وسيأيت احلديث عن هذاونحو ذلك والقبائل وسلسلة آباء الرواة
 .يف الفصل األخري من هذا الكتاب إن شاء اهلل

 ؛فيجري عني ما أسلفناه ،ة هنا من باب إفادة مطلق الظنّ اِلجيّ  وإذا بني عىل أنّ ـ  4
الوثوق لبناء تلك أيضًا عىل إفادة  ؛ةنات واألخبار اآلحاديّ ا ويف البيّ نالقاعدة واحدة ه ألنّ 
 .حقيقعىل ما هو الت الظنّ أو 

 ،كام رّجحناه ،ة من باب إفادة الوثوق واالطمئناناِلجيّ  أما مع البناء عىل أنّ ـ  5
 فيتساقطان ،مع رشط إفادة الوثوق ،ة قول أهل اخلربةفاحلكم هو ما قلناه يف مبنى حجيّ 

 .، إال يف بعض احلاالت كام قلناعادةً 



 

خذ اُ  ،واعد التقليد عليهاأما مع البناء عىل أّن اِلجية من باب الفتوى وتطبيق قـ  6
وإال أمكن األخذ بمن ، عىل نظرّية تقليد األعلم، بقول األعلم واألكثر خربويًة لو كان

أمكن  ،مل نقل بوجوب تقليد األعلموأّما إذا  .ختاراوإال  ،وإال فاملحتمل ،بأعلميته ظنّ يُ 
 وااللتزام بأنّ  ،هدمن اآلراء حينئٍذ مع استيفاء قائلها رشوط اإلفتاء يف مور اختيار رأي

ة مطلق وإال طّبق ما قلناه يف حجيّ  ،رشوط التقليد يف مباحث الفقه جتري بعينها يف املقام
 .أو قول اخلبري الظنّ 
العمل بالظنون  ة قول الرجايل هو إمجاع العلامء عىلأما إذا كان مدرك حجيّ ـ  7

عقاد اإلمجاع عىل األخذ لعدم إحراز ان ؛فتتساقط اإلفادات ،ة يف علم الرجالاالجتهاديّ 
واملشهور وإن ذهبوا كام قيل إىل تقديم قول اجلارح ـ  ،اختيارًا أو بعينها بإحدى اإلفادتني

ذلك ال يصل حّد االتفاق بعدما نقلنا عّدة آراء هلم يف  يف مورد اجلرح والتعديل ـ إال أنّ 
تسقط واحدة منهام ـ  ألّي من اإلفادتني ما مل ة يف مورد التعارضفال حجيّ  ،ةهذه القضيّ 

 .لسبٍب أو آلخر ـ عن رتبة االحتامل املعتّد به أساساي ً
 ة التساقطنظريّ ي لية قول الرجايل هاحلظوظ األوفر عىل املباين يف حجّ  وهبذا يظهر أنّ 

 .مع األخذ بالرتجيح يف بعض احلاالت ،غالباً 
ة عنارص عدّ  أو أخذ ،ومنه يظهر أّن ما ذكره بعضهم من أخذ عنرص الكثرة لوحده

د مصداق للمالكات التي كّله جمرّ  ،أو أخذ غلبة الظنّ  ،ة واملامرسة ونحومهاكاخلربويّ 
 .بّيناها

يٍّ للجارح وأما ما قيل من ترجيح اجلرح عىل  فم التعديل مطلقًا؛ الحتامل انكشاف أمر خي
يي عىل املعّدل  فم فمع  ،يف علم الرجال موردي فهذا عنرص جزئّي  ،العامل بظاهر احلالخي

كيف يصّح  ،املختلفنيلّيني قرون مثاًل عىل عرص الرجا ةسابق بثالث كون الراوي يف عرٍص 
 ؟ومع دخول االجتهادات يف التوثيق والتضعيف كيف يمكن احلديث عن ذلك ؟ذلك

إىل  عوإنام يرج ،الدليل أخّص من املّدعى هلذا نعتقد أنّ  ؛فليس هناك إطالق يف الدليل
 .مأدرجناها وأمثاهلا فيام تقدّ ة إثارة حالة مورديّ 
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كأن  ،وال فرق يف مجيع ما قلناه بني وقوع التعارض بني إفادتني خاّصتني أو بني عاّمتني
 القميأو يوثق عيل بن إبراهيم  ،كذلك يوثق النجايش شخصًا باالسم ويضّعفه الطويس

مثاًل أحد أبنائها  فيام يصدر تضعيف عام ألرسةٍ  ،بناًء عليه ،شخصًا بالتوثيق العام يف كتابه
 .القميورد اسمه يف توثيقات 

كتضعيف النجايش شخصًا من رواة  ،وكذلك إذا كان أحدمها خاصًا واآلخر عاماً 
ظهور االشتباه  ألنّ  ؛ال مطلقاً  هنا يسقط العام بمقدار معارضة اخلاّص  لكنّ  ،تفسري القمي

نعم لو  ،وارد لعدم الرتابطيف مورد التعارض ال يّسي إىل سائر املـ ـ عىل أبعد تقدير 
هذا لو مل و .أمكن إحلاقه كّله بالتعارض ،أعمق ترجع إىل قيمة العام كّله تعارض يف نكتةٍ 

 .خاص اختّل يف سائر املوارد ث إذا سقط يف موردٍ يبح ،بيًا عن التخصيصآيكن العام 
كام  ،دهتامطرف يف املعارضة ووح وما قلناه سابقًا يشمل أيضًا حاالت تعّدد أفراد كّل 

 ،طريف املعارضة أفراد فإنّ  ،أو النجايش مع الطويس ،لو تعارض ابن معني مع ابن حنبل
طريف املعارضة هنا  فإنّ  ،ق مخسة أشخاص مع تضعيف ثالثة وهكذايوكام لو تعارض توث

 .مجاعات وليسوا أفراداً 
 من املتقدمني، ونشري أخريًا إىل أّن تعارض رواية يف الكيش مثاًل مع موقف عامل  رجايلّ 

يفرتض فيه عىل مسلكنا مراعاة القّوة االحتاملّية، ومالحظة زمان صدور الرواية 
وإمكانات نظرها الزمني اآلين الذي ربام يكون قد تغرّي، وبعد مالحظة هذه االحتامالت 
واخلصوصّيات وأمثاهلا ُينظر يف قواعد التعارض، وعليه فدعوى تقديم الرواية عىل 

 مطلقًا أو العكس، أمٌر غري صحيح عىل مسلكنا، بل خيضع للصور موقف الرجايل
 والوجوه.

 التعارض بني شهادتني أو إفادتني لرجاليٍّ واحدـ  2
 ،آخر يف كتاٍب  هو نفسه فهق الطويس شخصًا ثم ضعّ لو وثّ  مفروض هذه احلالة أّنه

لتعارض توثيق  ؛دمي كالم النجايش هو املعتي  كم بأنّ فهل ُُي  ،يوثقه ووجدنا النجايش  



 

هي: هنا ثالث إفادات  أو نقول بأنّ  ،فيبقى النجايش بال معارض ،الطويس مع نفسه
 ؟ه مل يكنل وكأنّ نجعل كالم الطويس الثاين ناسخًا لألوّ  وأ ،تضعيف واحدمع  نتوثيقا

فادة إفاديت الرجل الواحد، وبقاء إىل سقوط إطرح بعض املعارصين وجهني للتوّصل 
 ض، ومها:ثاين بال معارال

ّن العقالء ال إف ،إّنه عندما يصدر من شخص واحد كالمني متنافيني الوجه األّول:
، وال ينفون احتامل عدم صالة التطابق بني املراد اجلدي واملراد االستعاميل يف كالمهأرون جُي 

، بل يكفي أن مثالً  إرادته ما هو ظاهر كالمه أو أحد كالميه، بأن يكون قد صدر خطأً 
نا يف أّن العقالء يتعاملون مع كالم الرجايل الواحد عىل أّنه شهادتني من رجالّيني نشّك ه

 .أو عىل عدم ذلك، وهنا تبقى شهادة الرجايّل اآلخر عىل احلجّية بال معارض
بأّن هذه الطريقة األصولّية يف املعاجلة يف غاية الغرابة عن الطبع  ويمكن أن يناقش

، فنحن ال نتكّلم يف شخٍص صدر منه الذي نحن فيه النوعالعقالئي يف قضايا من هذا 
كالمان يف جملس واحد، وال نتكّلم يف نبّي أو مرسل معصوم، بل نتكّلم يف حدٍث تارخيي، 
وهو صدور توثيق واضح الداللة من شخٍص يف زمن مع صدور تضعيف منه نفسه يف 

حتامل عدم تطابق مراديه زمن آخر، وهذا ال موجب فيه الحتامل خطئه يف التعبري أو ال
، ما اجلدي واالستعاميل، فمثل هذه املقاربات ال يلتفت إليها العقالء يف مثل هذه احلاالت

 .مل تقم قرينة خاّصة
بل األقرب يف االحتامالت هنا أّنه انكشف له يشء مل يكن منكشفًا له من قبل، ودفعه 

أن ّرد مثال من باب احلدسيات ـ ـ وهذا جموإال فهل يقبل هذا املعارص  للعدول عن رأيه.
نقول بأّنه لو اختلفت مواقف العالمة احليّل الفقهّية مثاًل من كتاب إىل آخر، فالبّد أن 
نفرض أّن العقالء ال يرّتبون آثار تطابق املدلول التصديقّي األّول مع الثاين يف أحد 

من العلامء، أو  الكالمني؟! هل هكذا يتّم التعامل مع النصوص املختلفة لشخٍص واحد
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يقول بأّنه غرّي رأيه أو نظره أو اكتشف خطأه يف املعلومة التي وصلته أو توّصل إليها، بال 
 فرق يف ذلك بني األمور احلسيّة واحلدسّية؟

إّن جمّرد وقوع هذا التنايف يف كالم شخص واحد، شاهد عىل أّن شهادتيه  الوجه الثاين:
دس، ومن ثّم فال يعارض اإلخبار احليّس اآليت من مل تكونا معًا حسّيتني، بل فيهام ح

 .الرجايّل اآلخر الذي ال تعارض يف كالمه بنفسه
وهذا الكالم يؤّيد مسلكنا يف حدسّية كلامت الرجالّيني يف اجلملة، وقد جعلنا هذا أحد 
القرائن التي تساعد عىل إثبات دعوى من هذا النوع، لكّن الذي يقول باحلسّية املطلقة 

رّصًا عليها، بإمكانه هنا فرض احتامل أّن الطويس يف الشهادة األوىل اعتمد عىل شهادة م
، لكنّه وصلته بعد اعتربه ثقة نتيجة ظاهر احلال كام لو كان معارصًا له حسّية من شخص

ذلك شهادة حسّية من ثقٍة بأّن ذلك الشخص الذي وّثق له الراويي هو بنفسه ضعيف، 
ة وترك األوىل دون أن نخرج من احلسّية، وهذا االحتامل يمكن فأخذ بالشهادة الثاني

بل ُيتمل استبطانه للحدسّية من  وإن كان يف نفسه بعيداً  ،طرحه عند املرّصين عىل احلسّية
 .الطويس

والبّد أن نشري إىل أّن هذا االحتامل يرّض امللتزم باحلسّية هنا، ألّنه يبني عىل أصالة احلّس 
من هذا النوع، ولكنّه ال يرّضنا نحن النافني للحسّية، بعد كون طرفه  عند االحتامل الذي

اآلخر راجحًا، فيساعد عىل تشكيل قرينة عىل احلدسّية، مع بنائنا هناك عىل نفي أصالة 
 احلّس العقالئية املّدعاة.

وبرصف النظر عن ذلك، فإّن صاحب الوجه الثاين بنى يف حجّية قول الرجايل عىل 
 سقطت احلسّية يف أحد الطرفني عنده؛ لقيام القرينة عىل احلدسية ـ وهي نفس احلسّية، فلاّم 

اختالف رأي الرجايّل الواحد ـ بقي إخبار الرجايّل اآلخر عىل حاله بال معارض، لكن لو 
                                                             

، وقد سلك هو يف حجّية قول الرجايل مسلك حجّية خرب الثقة، 125انظر: املصدر نفسه: ( ) 
 .39فانظر: املصدر نفسه: 



 

أخذنا بمسلك احلدسّية أو األعم منها ومن احلسّية، فإّن هذا الوجه ال ينفع، بل البّد من 
ر. وبعبارٍة أخرى: هذا الوجه خاّص ببعض النظرّيات يف حجيّة التفتيش عن خمرج آخ
 قول الرجايّل ال مجيعها.

 من هنا يبدو يل أّن الصحيح معاجلة القضّية عىل الشكل اآليت:
نا أمام أنّ  كان احلّق  ،للغي قيمة توثيقه األوّ بحيث تُ  ،إذا بنّي الطويس عّلة العدولأّوالً: 

كام  ،لسقوط توثيق الطويس عن االعتبار يف نفسه ؛دمعارضة توثيق واحد لتضعيف واح
وعلمت  ،ني اعتمدت يف التوثيق عىل رؤيا رأيتها أو عىل كتاب وصلنيإنّ  :لو قال الطويس

ل عنه وكنّا نرى نحن اخلطأ  رهه مزّور حيث اعرتف يل مزوِّ بأنّ  دي بذلك، أو بنّي مستنده فيام عي
 يف هذا املستند أيضًا.
لك ارتفع احتامل خطئه يف إفاداته عمومًا، وينبغي أن يالحظ هذا يف نعم لو تكّرر منه ذ

 اإلمجال.
 فهنا: ،ثانيًا: أّن ال يكون املوقف عىل هذه الشاكلة

 أّي إعامل ألّي اجتهاٍد من قبله، هليس في حيّس رصف قول الرجايلّ  إذا بنينا عىل أنّ  أ ـ
ه رأى منه معصيًة أو إذ هذا معناه أنّ  ؛راألرجح تقديم كالم الطويس املتأّخ قد يقال بأّن فهنا 

دة التي وصلته بتوثيقه انكشف أو أّن الشها ،كذبًا أفاد تضعيفًا ومل يكن ظاهرًا له قبل ذلك
ومل تكن شهادهتم قد عتمد عليه، وشهد اآلخرون بضعفه، ها ضعيف وال يُ بّن صاحله أ

وال يدخل  ،النجايش فقطفتقع املعارضة بني الكالم األخري للطويس وكالم وصلته بعد، 
 .اً ل طرفًا يف املعارضة عقالئيّ كالم الطويس األوّ 

القول بأّن تقويامت الرجالّيني حدسّية فقط أو أّّنا مزيج مرّكب من وأما مع  ب ـ
هناك ثالث إفادات  فالعقالء هنا ال يعتقدون بأنّ كام هو الصحيح،  ،ة معاً احلسية واحلدسيّ 

ع قّوهتا عىل حظ إفادتا الطويس يف قّوة إفادة تتوزّ الام تُ وإنّ  ،متساوية يف درجة الكشف
م ألّّن  ؛ة يف إفادته األوىل أضعف من حيث درجة الكشفوتكون القّوة االحتامليّ  ،يهإفادتي 

رة زمنًا أقوى يف وهبذا تكون اإلفادة املتأّخ  ،ه التفت إىل خطأ كان وقع فيهُيتملون أنّ 



 ..........................  
 

 .التوزيع االحتاميل عند العقالء وهذه هي طريقة ،مةالكشف من املتقدّ 
 :ل اِلجّية هنايّية عىل دلضن نعرض القأثالثًا: وفقًا ملا تقّدم، علينا 

ة الفتوى أو حجّية قول نان أو حجيّ طمئذا قلنا بأّن مدرك احلجّية هو الوثوق واالفإ أ ـ
ّنه ال أكام  ويس األوىل،احلال يفقدون الوثوق بشهادة الط هل اخلربة، فإّن العقالء يف هذهأ

ني نّ أعلن أخذ بقول اخلبري بعد أن وىل بعد عدوله عنها، وال معنى لألمعنى حلجّية فتواه األ
كنت مشتبهًا فيام بنيت عليه سابقًا، فعىل هذه املسالك الثالثة يفرتض أن نتخىّل عن 

 .الشهادة األوىل للطويس والتي عدل عنها الحقاً 
 ذ هبا أو ال؟لكن السؤال هل الشهادة الثانية يؤخ

لقيام السرية العقالئّية عىل عىل مسلكي الفتوى واخلربوّية، هبا األخذ  هناض رتويف
ففي هذه احلال ينبغي  ،الوثوقاملرشوطة بة خذنا الوثوق يف نفسه أو اخلربويّ أا لو أمّ ذلك، 

غالبًا ات الوثوق بشهادته الثانية بعد أن وقع يف اشتباه يف الشخص نفسه، والنظر يف احتامليّ 
أّن يقيض  ءشياملنطق الطبيعي لألما يكون هذا الوثوق منعقدًا ما مل ينكشف اخلطأ؛ ألّن ا

العامل كّلام تقّدم يف العلم زادت خربوّيته واتضحت األمور له أكثر، وهذا ما يرّجح نظره 
داءه أال بمعنى مطابقته للواقع رضورًة، بل بمعنى الوثوق بأّن  ،ر عىل املتقّدماملتأّخ 

، إال إذا قيل بأّن موافقة النجايش للشهادة األوىل تشّكك يف دّقة أداء أفضل اخلربوّي 
 .الطويس يف الشهادة الثانية املعارضة لشهادة النجايش

ويلحق هبذه املباين الثالثة ما لو أخذنا بقول الرجايل من باب حجّية الظّن املطلق، 
شهاديت الطويس، فإّن مقتىض طبيعة ورصفنا النظر عن شهادة النجايش املعارضة إلحدى 

األشياء كون الظّن لصالح الشهادة الثانية أيضًا عادًة، وإن كانت األمور ليست بنحو 
 القانون الكيّل.

وأّما إذا أخذنا بقول الرجايل من باب حجّية الظّن اخلاص املبني عىل اإلمجاع، فمن  ب ـ
ملهم بالثانية فمشكوك فيه، وال نكاد الصعب إحراز عملهم بالشهادة األوىل حتاًم، أّما ع

عىل حجّية قول خاّص يف باب الرجال مجاع ئق تستطيع أن تدّلنا عىل حصول إنجد وثا



 

يضًا، فالصحيح هو سقوط إفادتيه، لكن بمعنى عدم إمكان األخذ بواحدة أالطويس الثاين 
 ّناية املطاف ّن شهادة النجايش يروّنا يفها، لكّن ذلك ال يمنع من القول بأمنهام بعين

 .بنحٍو ما بحيث البّد أن يؤخذ ذلك يف تقويم قّوهتا الظنّية ضةمعاري 
هذا إذا قلنا بأّن هذا املبنى معناه لزوم األخذ بام أمجعوا عليه، أّما لو كان معناه األخذ 
بإمجاعهم عىل حجّية الظّن يف الرجال، وأّما صغرى الظّن فتكون بيد الباحث الرجايل، 

 ب النتيجة إىل مسلك الظّن املطلق كام هو واضح.فرُيجع بحس
فاألصّح التعامل مع املوضوع كام يتّم  ي حجّية البّينة وخرب الواحد،كي وأّما عىل مسلي  ج ـ

التعامل يف باب الشهادات والقضاء مع رجوع الشاهد عن شهادته قبل إصدار القايض 
ثر؛ لفرض أّنه يشهد شهادة جديدة حلكمه، من حيث إّنه ال يرتّتب عىل شهادته األوىل أّي أ

عىل نفسه بأّنه قد أخطأ يف الرؤية أو السامع، ودليل حجّية البّينة أو اخلرب ال يشمل مثل هذا 
املورد بعد فقدان قّوة الكشف يف الشهادة األوىل بإقرار صاحبها بخطئه، فال يمكن إحراز 

. وأّما شهادته الثانية فاملفرتض انعقاد شهادة حّجة، لنرّتب عليها أثرًا يف احلكم القضائي
 .أّّنا ال معارض هلا عقالئّيًا بعد أن شهد بأّنه قد أخطأ وأقّر عىل نفسه بذلك

وبعبارٍة أخرى: إّن املوجود بني أيدينا بعد سقوط الشهادة األوىل هو إقرار الشاهد 
ة ال معارض هلا بخطأ مفاد الشهادة األوىل وإعالنه صّحة مفاد الثانية، فتكون شهادته الثاني

فهذا أشبه يشء برتاجع  من كالمه، فُيلتزم بحجّيتها وكوّنا مشمولة حلجّية اخلرب والبّينة.
الشاهد عن اهتام زيد بالّسقة وقوله بأّنه اشتبه يف املوضوع، وأّن الصحيح هو أّن السارق 

 جديدة يف حّق عمرو ال معارض هلا، ما مل نفقد الظنّ  عمرو، فيحكم بوقوع شهادة
 بشهادته الثانية أو بوثاقته وعدالته.

وهبذا يظهر أّنه يف أكثر احلاالت تكون الشهادة املتأّخرة هي املعتمدة، دون أن يتحّول 
ذلك إىل قانون عام كيّل. وهذا كّله فيام لو علمنا املتقّدم واملتأّخر، وإال أشكل األمر جدًا، 

جايل الواحد، لتعارضهام بال مرّجح وصعب حتصيل احلجّية ألّي من الشهادتني اللتني للر
 يف أغلب احلاالت عىل األقّل.
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 متهيد
سوف نقارب البحث يف هذين املوضوعني، فنبحث تارًة عن الطبقات، وأخرى عن 

فراد كّل واحٍد منهام بفصٍل متييز املشرتكات؛ لتقارهبام يف مجلة من األمور، وعدم احلاجة إل
 اآليت:عىل الشكل مستقّل، ونرّتب البحث 

 أّواًل: معرفة الطبقات
 مجالّية خمترصة، ضمن عّدة حماور:وندرس هذا املوضوع بنظرة إ

 أهمّية الطبقات والتصنيف فيهاـ  1
يعّد بحث الطبقات وما يرتبط به عىل مستوى متييز املشرتكات من البحوث املهّمة يف 

ىل القرن الثالث م يرجع إزمن متقدّ  ذم الرجال واحلديث معًا، وقد بدأ االهتامم به منعل
بقات، وأخذ هذا البحث طعرف برجال الاهلجري يف احلّد األدنى، وذلك حني بدأ ما يُ 

إىل أن ظهر بحث متييز املشرتكات، يف القرون األخرية، كام  ،منحى تصاعديًا بمرور الوقت
 يف دراسة األحاديث. ىل علم رضورّي إبقات طلسنرى، وحتّول علم ا

 وتكمن أمهّية علم الطبقات يف عّدة جماالت:
إّنه يف بعض األحيان قد يكون ، فوغري اخلفي رسال اخلفّي مواجهة اإل :املجال األّول

ذا قال نة، فإلكّن واقعه عكس ذلك، خاّصًة يف األحاديث املعنع ،صالتهو االالسند ظاهر 
ّن أصال قائم، لكّن دراسة الطبقة تكشف لنا تّن االأعن فالن، بدا لنا  عن فالن :الراوي



..............................  
 

ّن سقطًا وقع يف أألّنه ليس يف طبقته، ويف هذه احلال نكتشف  ؛فالنًا ال يروي عن فالن
 ،ىل مرحلة االنقطاعإلة االتصال حالسند، لسبٍب أو آلخر، األمر الذي نقل السند من مر

 ري عليه حكم املرسل.ا جُي ممّ 
وما ال يصّح من السامع، بل والكّذابني، سني، اكتشاف التدليس واملدلّ  املجال الثاين:

أّنه بيوحي يرّصح الراوي أو ، حيث أيضاً  األخبار املعنعنةيف خاّصًة وهذا كثريًا ما ُيصل 
ّن التدليس كالم بينهم يف أأخذ احلديث من زيد فيام هو أخذه من عمرو عن زيد، وهناك 

ّية حال يوجب الريب يف أ لكنّه عىلوتوجد صور متعّددة هلذه املسألة، ة أو ال، ينايف الوثاق
، وقد صنّف أهل السنّة اتثار عىل هذه املرويّ ، ومن ثم ترتيب بعض اآلات الرجلمرويّ 

 .كتبًا خاّصة يف املدّلسني وطبقاهتم
اوي فعندما ندرس حال الر ،وترشيك املتاميزات متييز املشرتكات :املجال الثالث

علم ليان حخر، أمكن يف بعض األإذا تشابه اسمه مع اسم راٍو آّنه إبقته بالدّقة، فونعرف ط
الرازي أو زيد العلوي  يف هذا السند هو زيد ّن هذا الراوي الواقعأات أن يكشف لنا طبقال

فباالستعانة بعلم الطبقات نتمّكن  ،، ومن ثّم فقد يكون أحدمها ثقًة واآلخر غري ثقةمثالً 
وكذلك لو استخدم اسم راٍو بطريقتني يف سندين،  ن الكشف عن الثقة ومتييزه عن غريه.م

 فإّن علم الطبقات قد يساعد عىل توحيده فيهام.
بل قد يساعد علم الطبقات باستخدام منهجه، يف حتديد ميول الراوي من خالل 

، ومكانته ثالراوي عنهم والراوين عنه، وكذلك حتديد موقعه اجلغرايف يف أخذ احلدي
 .ة يف عرصه وغري ذلكاحلديثيّ 

ومن املهّم يف هذا الباب »وإىل أبرز فوائد معرفة الطبقات يشري الشهيد الثاين بقوله: 
املشتبهني، وإمكان االّطالع عىل تبنّي  وفائدته األمن من تداُخل. معرفة طبقاتم الرواة

نية التدليس، والوقوف عىل حقيقة املراد من نْعي  .«العي
                                                             

؛ واملامقاين، 341؛ والصدر، ّناية الدراية: 176؛ وانظر: الطرُيي، جامع املقال: 174الرعاية: ( ) 
 



 

ومن هذا كّله، جعل علامء املصطلح والدراية علمي معرفة الطبقات أحدي علوم احلديث، 
 .وقد جعله ابن الصالح الشهرزوري النوع الثالث والستني من علوم احلديث

من أقدمها كتاب الطبقات  املسلمون يف علم الطبقات العديد من املصنّفات، وقد دّون
ملعروف بطبقات ابن سعد أو الطبقات الكربى، هـ(، ا230ملحمد بن سعد بن منيع )

ويرجع إىل ّنايات القرن الثاين وبدايات القرن الثالث اهلجري، وكذلك كتاب الطبقات 
هـ( ـ برصف النظر عن تعيني اسم املؤّلف بالدّقة ـ وهو من أقدم 280أو  274للربقي )

اجع يف حمّله، وقد ، وتفصيل التدوين يف علم الطبقات يركتب الطبقات عند اإلمامّية
تعّرضنا يف كتابنا )دروس متهيدية يف تاريخ علم الرجال عند اإلمامّية( ملا يتصل بتاريخ 
الطبقات واملصنّفني فيه عند اإلمامّية، ويعرف السيد الربوجردي يف العرص احلديث بأّنه 

 من أكثر العلامء الذين اشتغلوا بالطبقات وخصائصها وجتريدها عند اإلمامّية.
لكّن هذه املصنّفات املستقّلة ال تعني أّنه يف مطاوي خمتلف كتب الرجال والرتاجم و

واحلديث ال توجد معلومات وافرة تشري إىل قضايا تتصل بالطبقات والتفاتات مجيلة هبذا 
الصدد تدّل عىل وجود هذه الذهنّية عندهم، فليتنبّه لذلك، كام يف الكثري من إفادات ابن 

 بن معني، وعيل بن املديني، والنجايش وغريهم.حنبل، والكيش، وا

 ، احلدود واملعايريتعريف الطبقةـ  2
ولقاء  ،مجاعة اشرتكوا يف السنّ ّرفت الطبقة يف كلامت العلامء عىل الشكل اآليت: عُ 

 .املشايخ
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من حيث إّن االشرتاك يف السّن غري رضوري، بل يكفي  ،وقد ُيناقش يف هذا التعريف
ملشايخ؛ ألّنه إذا ُاريد من االشرتاك يف السّن كون الراويني يأخذان من االشرتاك يف ا

فهذا يكفي فيه لقاء املشايخ، وأّما إذا ُاريد أّّنم متشاهبني يف السّن  ،مشايخ مشرتكني
ومتقاربني يف العمر ومّدته، فهذا ال قيمة له بعد كون املشايخ مشرتكني فيام بينهام، وهلذا 

رتكان يف املشايخ رغم أّن أحدمها أكرب سنًّا من اآلخر، كام يف حالة جتد أّن الراويني يش
 .املعّمرين

ّّنم يريدون من ذلك حتديد العمر احلديثي ألكّن التأّمل يف معنى الطبقة يكشف لنا 
 :نذكر بعضها ّننا أمام حاالتأللراوي، وليس حتديد عمر الراوي فقط، وذلك 

ة ويلتقيان عىل مشايخ ان يف سّن الوالدة وسّن الوفاأن يتقارب الراوي اِلالة األوىل:
، هـ205، فيام يولد عمرو عام هـ270، ويتوّف عام هـ200ن يولد زيد عام مشرتكني، كأ

نقول عنهام بأّّنام مشرتكان يف السّن والزمن، وكذلك يف طبقة نا ، فههـ268 عام ّفويتو
 الشيوخ.

لكنّهام يشرتكان من  ،من حيث الوالدة أن يتفاوت الرجالن يف السنّ  اِلالة الثانية:
هـ، لكنّه مل يبدأ حياته 290هـ، وبقي حتى عام 200ولد عام  شايخ، فمثاًل زيدٌ حيث امل
هـ، وأّنى حياته 310  عامهـ، وتويّف 230هـ، فيام عمرو ولد عام 250ال عام إاحلديثّية 

لكّن العنرص الزمني  ،ن يشرتكا يف الشيوخأ، فهذان الرجالن يمكن هـ285احلديثية عام 
 .بمقدار معتّد بهبل خيتلفان  ،ال يتطابقان فيه

هـ 200أن خيتلف الراويان يف السّن والشيوخ، فمثاًل يولد زيد عام  اِلالة الثالثة:
ّّنام أهـ، فهنا الشّك يف 371هـ ويتوّف عام 300فيام يولد عمرو عام  هـ،260 عام ويتوّّف 
 ًة.دث السّن وال من حيث املشايخ عاال من حي ،بقةن يف الطحداال يتّ 

كاًل من ّن أأن يشرتكا يف السّن لكنّهام خيتلفان يف املشايخ، ومعنى ذلك  اِلالة الرابعة:
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لكنّهام ال يرويان عن مشايخ مشرتكني  ،هـ270عام  هـ ويتوّّف 200عام  يولد زيد وعمرو
سة رخر ينتمي ملدآلفيام ا ،اث عن رجاهلوُيدّ  ،ابورسدرسة نيإىل مألّن أحدمها ينتمي أبدًا؛ 

 ث عن رجاهلا.احلجاز وُيدّ 
د: ماذا نريد من تعيني الطبقة؟ ن نحدّ أ ،طبقةملعرفة مفردة ال ،ّننا بحاجةأوهذا معناه 

 وكيف؟ فقط؟ شايخ؟ أو املفقط هل نريد معرفة املستوى الزمني للراوي
ن كانت إعمر الواقعي، والذي يبدو يل أّن املهم هو تعيني العمر اِلديثي للراوي ال ال

 وّنا منفصلةً جوهلذا جتد بعضهم يدر ة يف حّد نفسها،لة رضوريّ أمعرفة الوالدة والوفاة مس
يتحّمل احلديث،  أّنه متى بدأبقة، فالذي ُاريده من طبقة الراوي معرفة طلة الأصل مسأعن 

، وقد ينتهي يف ومتى أّنى أداء احلديث، فقد يبدأ يف سّن متأخرة، وقد يبدأ يف سّن مبكرة
رة، فالغاية متأّخ  سنّ يث يف دف عن نقل احلوقّ تسّن مبكرة دون أن يموت، وقد ينتهي وي

 .من معرفة الطبقة هو العمر احلديثي
خرى العمر اِلديثي ز، وأاِلديثي هو العمر اِلديثي املحرَ  أقصد بالعمرارًة وت

اة، لكّن املهم يل بشكل أكرب هو ين موضوع الوالدة والوفدويف احلالة الثانية يساع املحتمل،
 العمر احلديثي الفعيل الذي يمكن اعتبار هذا الراوي يف الغالب منتميًا إليه.

د منها التعريف اآليت: اوعليه، فالطبقة ال يقصد منها االشرتاك يف املشايخ فعاًل، بل ير
 ديثي وانتهائه.الفاصلة بني بدء نشاط الراوي اِل هي الفرتة الزمنية

نتمّكن من حتديدها وقد ال  ، فقدخرآىل إمعرفة هذه الفرتة ُتتلف من شخص لكّن 
بقة : الطبقة املمكنة، والطاألمر الذي خيلق أمامنا مفهومني للطبقة أو نوعني ،نتمّكن
 .، كام قلنااملحرزة

املشيخي ّنه يمكن اِلديث عن املعنى اجلغرايف أال إ ،هذا كّله يف املعنى الزمني للطبقة
ىل متايز شيوخ الرواة، فمن يعيش حياته يف إّن اختالف املناطق يفيض أوهو  للطبقة،

يف بالد الشام، ومن ثّم  شيوخ من يكون شيوخ يف العادة خمتلفني جدًا عن ابور يكون لهسني
واة طبقته نا أجد بعض الرأف ،رصد الراوي من حيث مشاخيه والرواة عنهفعندما أ
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ذا روى عن إوثالث طبقته حجازّية وهكذا، ف ،شامّيةخر طبقته آفيام بعض  ،ابورّيةنيس
شيخ حجازي من هو يف بالد ما وراء النهر وال يعهد له شيخ خارج تلك البالد ومل يثبت 

، لكن ليس ةطبقغري متصل به يف الّنه يروي عّمن هو إ :سفره مثاًل، ففي هذه احلال نقول
 ،من ذلك املعنى ضيق دائرةً أعنى وهو م ،بل باملعنى اجلغرايفة، باملعنى الزمني للطبق
 .عنه وخمتلف يف الوقت عينه

 بقة عىل نوعني:طوعليه: فال
وّنايًة، تارًة عىل املستوى الوقوعي،  ث يف حديثه بدءاً وهي عمر املحدّ  الطبقة الزمنّية:

 .، ووفق ذلك نضع تقسيام لطبقات الرواةخرى عىل املستوى اإلمكاينأو
وهي فضاء املحّدث يف حتديثه عىل مستوى نوعّية  :املشيخّية ةفّية املكانيّ االطبقة اجلغر

، ووفق ذلك نضع ترتيبًا آخر كتقسيم الطبقات بلدانلشيوخه ومن عارشهم من مشايخ ا
 إىل الكوفيني والبرصيني واملّكيني واملدنيني وغري ذلك.

 ،بلدهو ،ّن كّل املعلومات املتصلة بالراوي من تارخية والدته ووفاتهيظهر أوهبذا 
وتواريخ والدهتم  ،روف بالرواية عنهمعومشاخيه امل ،سفارهأورحالته و ،وسكناه
، وما هو وحركة مشاخيه والراوين عنه يف البالد ،ن عنه وتوارخيهميوالراو ،ووفاهتم

املتعارف يف بدو التحديث ومنتهاه، ذلك كّله يساعد عىل معرفة متام العنارص املتصلة بطبقة 
 لعام للكلمة.الراوي باملعنى ا

نحن نشتغل عىل القّوة االحتامليّة يف كثري من األحيان، ويف  ،ويف حركتنا يف الطبقات
فمثاًل لو روى زيد عن عمرو روايًة واحدة  بعض األحيان نشتغل عىل املعطيات اِلاسمة،

فقط، وكان زيد يف سمرقند مل خيرج منها، وعمرو يف مرص مل يغادرها يف حياته، ولكنّهام 
ا متعارصين زمانًا من حيث الوالدة والوفاة، فهنا لو روى زيد عن عمرو رواية فإّننا كان

نضّعف احتامل عدم وجود واسطة؛ ألّن كّل املعطيات وإن كانت تسمح بروايته عنه لكنّها 
هـ، فيام 200ال تشّجع عىل فرض ذلك وقوعًا. وهذا بخالف ما لو كان زيد قد ولد عام 

فإّننا نحسم ـ طبقًا هلذه املعلومات ـ أّن هناك واسطة بينهام، وأّّنام  هـ،199تويف عمرو عام 



 

 ال يشرتكان يف الطبقة أبدًا وال يمكن أن يشرتكا فيها.
ًا ّن طبقة الراوي قد تضارع طبقتني لسائر الرواة، جغرافيّ أيضًا إىل أالبّد أن نشري كام 
فليس معنى  أجيال من الرواة، كام لو كان من املعّمرين الذي عارصوا ثالثة وزمانيًا،

االشرتاك يف الطبقة الزمنّية هو االشرتاك التاّم، بل بمعنى االلتقاء يف هذه الطبقة، سواء 
 التقيا يف طبقة أخرى أو انفصل أحدمها عن اآلخر فيها ملتقيًا مع آخرين يف طبقتهم.

تقييدّية احرتازّية،  إضافة لقاء املشايخ عىل السّن كانت إضافةومن هذا كّله يبدو يل أّن 
فإّن الطبقة حيث كانت منرصفة للعنرص الزمني، أرادوا أن يضيفوا مسألة لقاء املشايخ 

ّن الطبقة ليست كلمة وردت يف كتاب أو سنّة حتى أل؛ فيها حتى تكتمل عنارصها
ساسّية هلا، غراض الثالثة األنفّّسها، بل إّن البوصلة التي حتّدد مفهومنا للطبقة هي األ

هي: التدليس ـ اإلرسال ـ متييز املشرتكات، وهذه قد نحتاج إىل لقاء املشايخ فيها رغم و
ى لو كان حتّ  ،أحياناً يف متييز املشرتكات  وحدة السّن، فاملعيار اجلغرايف املشيخي مفيدٌ 

 .واحد ن يعيشان يف عرٍص االراوي
قات غري الرواة ـ والبّد من اإلشارة إىل أّن بعض التصنيفات يف الطبقات ـ خاّصة طب

اعتمدت أخذ فرتة زمنّية وجعلتها طبقة، ومل تنظر إىل طبيعة عالقة هذه الفرتة بكّل من 
فمثاًل القرن الثاين طبقة، والثالث كذلك وهكذا، وهذا ال  وضع اسمه يف هذه الطبقة،

 يقرتب كثريًا من غائّيات الطبقة يف علوم مصطلح احلديث، فانتبه.

 لطرق واألدوات، اتعيني الطبقةـ  3
ا ملعرفة خالَل توجد طرق متعّددة وأدوات البد من أخذ جمموع املعلومات املتوّفرة من

، وعلوم ىِمّا يستعان له بمعطيات علوم الرتاجم املعّللة كام تسمّ طبقة الراوي بالدّقة، 
 وأبرزها:تاريخ املحّدثني، 
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هّمة جدًا؛ ألّّنا تساعدنا عىل وهذه من األمور امل ـ تاريخ الوالدة وتاريخ الوفاة، 1
 .حقني له معهالمعرفة الفضاء اإلمكاين حلركة الراوي مع مشاخيه وحركة غريه من ال

وعادًة ما تذكر كتب الرجال والرتاجم والفهارس التواريخ املتوّفرة حوهلا معلومات، 
تنقص و ويقع خالف يف تواريخ الوالدة والوفاة يف كثري من األحيان بنسب بسيطة تزيد

 ، ويف أكثر األحيان ال ترّض هذه االختالفات كثريًا.بني قوٍل وآخر
لكّن الكالم يف مدى التوّثق من هذه التواريخ عندما ترجع للقرون األوىل خاّصًة يف 
الشخصيات غري املشهورة، فهنا قد يناقش يف قّوة هذه املعلومة لو نقلها رجايّل واحد 

كون قّوة الظّن يف السند نفسه أقوى منها، بمعنى أّنه لو متأّخر زمنًا، ويف بعض األحيان ت
روى زيد عن عمرو، لكّن تاريخ وفاة عمرو املنقول ال يسمح بُلقيا زيد له، اعتامدًا يف هذا 
التاريخ عىل عامل رجايل غري معارص، ففي هذه احلال يرتّدد األمر بني التشكيك يف السند 

ون السند شهادة عىل ما يناقض مفاد قول نفسه والقول بوجود إرسال خفي، وبني ك
 ؟!الرجايل يف تاريخ الوفاة، فام هو املوجب لرتجيح أحدمها عىل اآلخر

هذا األمر خيضع لرتجيحات الباحث التارخيي والرجايل يف القضّية، والبّد من التنّبه له 
ام عندما وقد يكون العكس متامًا، ك فقد تكون النتيجة لصالح السند دون العكس أحيانًا.

ة وفاته من عّدة مصادر رجالّية، أو قارب قوهلم بسنيتعّدد النقل يف وفاة شخص، بحيث يت
 يكون شخصّية مشهورة معروفة، ففي هذه احلال يكون قوهلم أقوى عادًة يف القضيّة.
وهبذا نعرف أّن علم الطبقات يساعد يف كشف أخطاء علم تواريخ الوالدة والوفاة 

 وبالعكس.
تاريخ الوالدة والوفاة ُّيّمنا أيضًا معرفة تواريخ والدة ووفاة مشاخيه ويف سياق 

 فهذا بالغ األمهّية أيضًا؛ ملعرفة مديات االتصال بينهم مجيعًا. وتالمذته،
بمعنى أن ننظر يف الطرق واألسانيد التي وقع فيها هذا  الراوي واملروّي عنه،ـ  2

عرب هذا الطريق نستطيع حتديد طبقته الراوي، ونراقب من روى عنهم ومن رووا عنه، و
 احلديثّية.



 

احلاالت، كام لو كنّا نضمن سلفًا أّن الراوي غري مدّلس كثري من وهذا السبيل جّيد يف 
وال نحتمل فيه التدليس، وإال فكثرة رواياته عن شخص ال تثبت كونه يف طبقة مشاخيه ما 

وقد حصل مثل ه عن هذا الشخص، اتمل يعتضد األمر بعاضد، إذ لعّله دّلس يف كّل مرويّ 
واألمر يغدو أوضح فيام لو روى عنه روايات قليلة جدًا، فاحتامل هذا أو قيل بحصوله، 

التدليس أو حصول سقط يف السند غري بعيد يف هذه احلال، بل يشكل األمر لو كان 
يف الواسطة الناقل هلذا السند لنا من غري املوثقني أو من الضعفاء أو من املخّلطني 

األسانيد؛ إذ من املمكن جدًا أن يرّكب سندًا عمدًا أو اشتباهًا أو ُتليطًا، فكيف نجعل هذا 
فليس كّل مراجعة للراوي واملروّي عنه تكفي ملعرفة  ؟السند معيارًا يف معرفة طبقة الراوي

نًا طبقته بالدّقة، بل هذه املراجعة ملجموع من رووا عنه وروى عنهم تقّدم لنا مقدارًا متيقّ 
من طبقته عندما تكون له روايات متعّددة؛ إذ حتّدد لنا أّنه نشط حديثّيًا يف الفرتة املعّينة من 
الزمن، وهي النصف األّول من القرن الثاين اهلجري مثاًل، لكنّها قد ال تساعدنا عىل 

 التوّسع يف بعض األحيان، فيلزم التنّبه ملثل هذه األمور.
الكامل للمّزي، وكتاب معجم رجال احلديث للخوئي، من ُيشار إىل أّن كتاب هتذيب 

أشهر الكتب الرجالّية اإلسالمّية التي رصدت يف كّل راٍو من روى هو عنهم ومن روى 
 عنه من الرواة.

وموضوع الراوي واملروّي عنه لعّله من أكثر املعطيات التي تقرتب من العمر اِلديثي 
 ال يتصل هبذا األمر بشكل مبارش. ألّن موضوع الوالدة والوفاة قد للراوي؛
مثل طبقات ابن سعد وطبقات الربقي ورجال الطويس،  ـ مراجعة كتب الطبقات، 3

وغريها من الكتب، فإّّنا تعني يف حتديد طبقة الراوي وتضعه يف إطاره الزمني بام يساعد 
 جدًا يف هذا السياق.

حتكم ملعطيات قد لكّن ا ،ويف بعض األحيان تذكر هذه الكتب شخصًا يف طبقة
ليه، حتى ال جيري وهذا ما يلزم عىل الناقد احلصيف أن يلتفت إ، تخطئهم يف هذا املجالب

قول املجتهد، فوقوع بعض هذه الكتب يف أخطاء يف  د معمع هذه الكتب جمرى املقلِّ 
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 اإلمجال العام من األمور الواضحة.
 ؛ًا هبذا املوضوعضيأاعتنت التي  ويلحق هبذه الوسيلة مراجعة كتب متييز املشرتكات

 ألّّنا عىل متاّس معه.
وذلك بمراجعة  سفاره ورحالته،أالتثّبت من املعلومات املتصلة بحركة الراوي وـ  4

هناك  كتب الرجال والرتاجم والفهارس، وكذلك بعض اإلشارات التي تتصل به هنا أو
 .يف كتب التاريخ واحلديث
يف رحالت املحّدثني والرواة  صنيف املستقّل ىل رضورة التإوالبّد يل من اإلشارة 

خاّصة عىل املستوى اإلمامي، فتتّبع حركة الرواة يف ، ضعيفاً هم، فهذا باب ما يزال رسفاأو
 دائهم له.أيهم احلديث وة تلقّ رفة كيفيّ عالبلدان بالغ األمهّية مل

ويف  فإّن معرفة حركة أسفارهم ويتصل هبذا أيضًا رحالت شيوخ الراوي وتالمذته،
وّفرة املتواألسانيد رفة طبيعة الطرق علينا، مل، هو رضورة قاهرة بالنسبة إّي البالد مّرواأ

 لدهيم.
ومات لر أمامه يف كثري من احلاالت املعّن علم الطبقات ال تتوفّ أىل إوالبّد لنا أن نشري 

: قّلة ما ذكره بعض املعارصين من الالزمة، بل ويواجه جمموعة من املشاكل، مثل
، وكثرة بقات، ومتايز الرواة يف مّدة العمروتداخل الطاملعلومات التارخيية عن الراوي، 

 .وغري ذلكوجتاذب الطبقات، التدليس يف كتب احلديث، 

 وبيان، عرض التصّورات حول رسم خارطة الطبقاتـ  4
ارب جدًا قد خيّيل لنا للوهلة األوىل أّن مجيع العلامء يفرتض أن يتوّصلوا إىل حتديد متق

لعدد الطبقات، نتيجة توّفر املعلومات هلم، إال أّن الصحيح أّن هناك خالفًا كبريًا يف هذا 
األمر، وقد عرضت هنا العديد من التصّورات حول الطبقات وعددها، فقد جتد شخصًا 
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عند زيد هو يف الطبقة العارشة بينام هو عند عمرو يف الطبقة التاسعة أو اخلامسة، كّل تبعًا 
 ملعايريه وطريقة اعتامده يف الرتتيب.

وال نريد أن نستهلك الوقت يف عرض طبقاهتم، فهذا موضوع تفصييل، خاّصة وأّّنم 
وصنّفوا املوسوعات والكتب الضخمة يف  و.. كتبوا فيام بعد يف طبقات العلامء والفقهاء

اة، وطبقات ، كطبقات اللغويني والنحذلك، بام ال يرتبط كثريًا ببحثنا هنا يف غالبه
الشافعّية، وطبقات احلنابلة، وطبقات الفقهاء، وطبقات الصوفّية، وطبقات األدباء، 

. لكنّنا نشري لبعض هذه التصّورات وطبقات القّراء، وطبقات األطباء واحلكامء وغري ذلك
، متجاوزين منهاج الطبقات الذي دّون عىل أساسه كّل من ، ثم نعّلق عليهاملزيد اّطالع
 .طبقات للربقي وكتاب األبواب للطويس وأمثاهلامكتاب ال

 )الرتتيب السداسي( الشيخ عبد اللطيف العامليترتيب ـ  1ـ  4
بن أمحد بن عيل بن أيب جامع  يقول املحّدث النوري يف ترمجة الشيخ عبد اللطيف

يث وح :قال رمحه اهلل ل من أشار إىل طبقات الرواة يف أصحابنا.هو أوّ »: ، ما نّصهالعاميل
 :ستة ة جعلت الطبقاتمعرفة الراوي رضوريّ  إنّ 

 طبقة الشيخ املفيد.ـ  1
 طبقة الصدوق.ـ  2
 طبقة الكليني.ـ  3
 طبقة سعد بن عبد اَّلل.ـ  4
 أَحد بن حممد بن عيسى.ـ  5
 .ابن أيب عمري وما بعدهـ  6

اإلمام  إىل طبقة الراوي، إما بروايته عن فأشري يف األغلب ،ل وهلةليتضح احلال يف أوّ 
املشاهري من أعىل أو من أسفل، أو بكونه يف إحدى  عليه السالم، أو بنسبته إىل أحد
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 .«املجليس يف رشح الفقيه وتبعه بعده التقّي  انتهى. الطبقات املذكورة

 )الرتتيب اإلثنا عشري( اجمللسي الشيخ التقّيترتيب ـ  2ـ  4
 وهي: ،طبقة ةي عرشتثنالطبقات االتقي املجليس جعل العالمة 

 وأمثاَلام.لشيخ الطويس والنجاَش ـ طبقة ا 1
 لشيخ املفيد وابن الغضائري وأمثاَلام.ـ طبقة ا 2
 وأمثاَلام.لصدوق وأَحد بن حممد بن حييى ـ طبقة ا 3
 .لكليني وأمثالهـ طبقة ا 4
 حممد بن حييى وأَحد بن إدريس وعِل بن إبراهيم.ـ طبقة  5
بن خالد  سى وحممد بن عبد اجلبار وأَحد بن حممدَحد بن حممد بن عيـ طبقة أ 6

 وأمثاَلم.
 .ِلسني بن سعيد واِلسن بن عِل الوشاء وأمثاَلامـ طبقة ا 7
 .حممد بن أيب عمري وصفوان بن حييى والنرض بن سويد وأمثاَلمـ طبقة  8
 .الصادقاإلمام صحاب ـ طبقة أ 9
 .الباقرـ طبقة أصحاب  10
 .سنيصحاب عِل بن اِلـ طبقة أ 11
 .صحاب أمري املؤمنني واِلسن واِلسني عليهم السالمـ طبقة أ 12

 )الرتتيب العشري( د األعرجيالسّيترتيب ـ  3ـ  4
 حيث قال: ، من وجود طبقات عرشة،د حسن الصدرالسيّ عنه وهو ما نقله 

 ابن أيب، واحلسني بن عبيد اهلل بن إبراهيم الغضائري، والشيخ املفيد الطبقة األوىل:»
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 وإن كان مشايخ الشيخ أكثر من ذلك.، أمحد بن عبدون، وجيد القمي
وأمحد بن حممد بن احلسن ، وأمحد بن حممد بن ُييى العطار، جعفر بن قولويه والثانية:
وحممد بن ، احلافظ ةوأبو العباس )بن( عقد، والصدوق أبو جعفر بن بابويه، بن الوليد

 .يوأبو طالب األنبار، أمحد بن داود القمي
وعيل ، وحممد بن احلسن بن الوليد، م حممد بن يعقوب الكلينيشيخنا املتقدّ  ويف الثالثة:

، والتلعكربي، وأبو جعفر حممد بن قولويه، لوموسى بن املتوكّ ، بن احلسني بن بابويه
 وغريهم من مشايخ الصدوق وغريهم.

( يف) عيل البندقيوحممد بن إسام، وأمحد بن إدريس، أمحد بن ُييى العطار ويف الرابعة:
وغريهم من مشاهري ، وعيل بن إبراهيم، سعد بن عبد اهلل، ورواية الفضل بن شاذان

وعيل بن فضال ، وعبد اهلل بن جعفر احلمريي، حممد بن احلسن الصفار، ومشايخ الكليني
 ونحوهم.

واحلسني بن احلسن بن ، وأمحد بن حممد بن خالد الربقي، أمحد بن عيسى واخلامسة:
وإبراهيم بن ، وأيوب بن نوح، وحممد بن عيل بن حمبوب، ويعقوب بن يزيد الكاتب، أبان
 .وحممد بن عبد اجلبار، وإبراهيم بن هاشم، نوح

وعبد العزيز بن ، وعيل بن مهزيار، احلسني بن سعيد وأخوه احلسن ويف السادسة:
عيل ، وشاءواحلسن بن عيل الو، واحلسن بن عيل بن فضال، وموسى بن القاسم، املهتدي
، والعباس بن معروف، واحلسني بن عيل بن يقطني، وعبد الرمحن بن أيب نجران، بن احلكم

 وسهل بن زياد.، اهليثم بن مّسوق، ووحممد بن عيسى بن عبيد اليقطيني
وأمحد بن يى، وصفوان بن ُي، ويونس بن عبد الرمحن، حممد بن أيب عمري والسابعة:

، النرض بن سويد، وواحلسن بن حمبوب، اهلل بن املغرية وعبد، حممد بن أيب نرص البزنطي
ومحاد ، وعيل بن جعفر، وحممد بن إسامعيل بن بزيع، وعيل بن يقطني، وفضالة بن أيوب

 .وعثامن بن عيسى، وحممد بن سنان، بن عيسى
، وعبد اهلل بن مسكان، وأبان بن عثامن، ومحاد بن عثامن الناب، مجيل بن دراج والثامنة:
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، والعالء بن رزين ،وعيل بن محزة البطائني، عبد الرمحن بن احلجاجو، بن ساملهشام و
وأبو ، وإسحاق بن عامر، ومعاوية بن عامر، والقاسم، وأبو والد احلناط، وعيل بن رئاب
وحفص بن البخرتي ابن أيب زياد ، وزيد الشحام، وسيف بن عمرية، أيوب اخلراز

 باطي.وعامر السا، عبيد بن زرارة، والسكوين
وأبو بصري ُييى بن ، وحممد بن مسلم الطائفي، خوتهإزرارة بن أعني و ويف التاسعة:

 وأشباههم.، الفضيل بن يسار، ووأبو بصري ليث بن البخرتي، القاسم
 يممن يرو وغريهم، وطلحة بن يزيد، وأبو خالد الكابيل، أبو محزة الثاميل ويف العارشة:

 .«لسالمعن الباقر وعيل بن احلسني عليهم ا

 )الرتتيب اخلماسي( بعض األصحابرتيب ـ ت 4ـ  4
د حسن الصدر أيضًا، ناقاًل له عن بعض األصحاب، حيث قال: وهو ما ذكره السيّ 

 :ووجدت بعض أصحابنا جعلها مخسة، هكذا»
، وأبو احلسني بن أيب جيد القمي، أمحد بن عبدون املعروف بابن احلارش :الطبقة األوىل
احلسن بن أمحد بن القاسم بن حممد بن عيل بن أيب ، بن موسى األهوازيأمحد بن حممد 

احلسني بن عبيد اهلل بن ، الشيخ أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن النعامن، طالب عليه السالم
 .إبراهيم الغضائري
أمحد بن حممد الزراري، ، أبو احلسن أمحد بن حممد بن احلسن بن الوليد :الطبقة الثانية

أبو عبد اهلل أمحد بن أيب رافع ، أبو العباس أمحد بن حممد بن سعيد، البهو أبو غ
أمحد ، أبو القاسم جعفر بن حممد بن قولويه، أبو غالب أمحد بن حممد الرازي، الصيمري

أبو املفضل الشيباين حممد بن عبد اهلل بن حممد بن عبد ، بن حممد بن ُييى أبو جعفر العطار
أبو احلسني عبد الكريم بن عبد اهلل ، هارون بن موسى التلعكربي أبو حممد، اهلل بن املطلب
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عيل ، أبو طالب األنباري، بو جعفر حممد بن احلسني بن سفيان البزوفريأ، بن نرص البزاز
حممد بن احلسن بن ، أبو عبد اهلل احلسني بن سفيان البزوفري، بن حممد بن الرئيس القريش

أبو احلسن حممد بن أمحد بن ، حممد بن عيل بن احلسنيأبو جعفر ، الوليد أيضا يف الثالثة
 .أبو عبد اهلل حممد بن أمحد الصفواين، داود

أمحد بن ، يف الرابعة حممد بن ُييى العطار، أيضاً ، مد بن يعقوبحم :الطبقة الثالثة
أمحد بن ، عيل بن احلسن بن فضال، يف الثالثة محيد بن زياد، أيضاً ، يف الرابعة إدريس، أيضاً 

حممد بن احلسن ، يف الثالثة حممد بن احلسن بن الوليد، أيضاً ، احلسني بن عبد امللك األزدي
بن  نيعيل بن احلس، يف الرابعة حسني بن حسن بن أبان، أيضاً ، يف الرابعة الصفار، أيضاً 

أبو القاسم جعفر بن حممد ، أمحد بن داود، ةبأبو امللك أمحد بن عمر بن كيس، بابويه
عيل بن ، أبو عبد اهلل احلسني بن عيل الشيباين القزويني، حممد بن هود، سويالعلوي املو

عيل بن ، أبو العباس حممد بن جعفر بن حممد الرزاز، يف الرابعة إبراهيم بن هاشم، أيضاً 
 احلسني السعدآبادي.

أمحد ، يف الثالثة أيضاً  ،حممد بن ُييى العطار، عيل بن إبراهيم بن هاشم :الطبقة الرابعة
، يف الثالثة محيد بن زياد، حممد بن إسامعيل، احلسني بن حممد، يف الثالثة بن إدريس، أيضاً 

معاوية ، يف اخلامسة أمحد بن حممد بن عيسى، أيضاً ، حسن بن حمبوب، دعيل بن حممّ ، أيضاً 
مد بن احلسن ، حميف اخلامسة سعيد، أيضاً  حسني )بن(، هيثم بن أيب مّسوق، بن حكم

حممد بن أمحد بن ، يف الثالثة حسني بن حسن بن أبان، أيضاً ، يف السادسة الصفار، أيضاً 
عيل ، سن بن حممد بن سامعة، حسعد بن عبد اهلل، حممد بن عيل بن حمبوب، ُييى األشعري

عيل بن ، إبراهيم بن إسحاق األمحري، عبد اهلل بن أمحد بن ّنيك، بن احلسن الطاطري
 .ركي النيشابوري البوفكيالعم، حممد بن عيسى بن عبيد، حاتم

، أمحد بن حممد بن خالد، يف الرابعة أمحد بن حممد بن عيسى، أيضاً  :الطبقة اخلامسة
حسن بن حمبوب، ، سهل بن زياد، فضل بن شاذان، يف الرابعة إبراهيم بن هاشم، أيضاً 

، إسامعيل بن مرار، فضل بن غانم، يف الرابعة حسني بن سعيد، أيضاً ، يف الرابعة أيضاً 
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أمحد بن ، موسى بن القاسم، عباس بن معروف، فضل بن شاذان أيضاً  صالح بن السندي
. ونس بن عبد الرمحن، ياً حسني بن سعيد أيض، حسن بن حمبوب أيضاً ، حممد بن عيسى

 .«انتهى
هذا ما عثرت عليه يف كالم من »وقد عّلق السيد حسن الصدر بعد نقله هذا بقوله: 

فيها  هناك اصطالحاً  ومل يظهر أنّ  لنفسه، جعل ترتيباً  كّل  وكان ،ض جلعل الطبقاتتعرّ 
 .«اجلملة طبقات الرواة معلومة يف نّ أل ؛يرجع إليه، وال بأس

 )الطبقات املتكثرة( السيد الربوجرديترتيب ـ  5ـ  4
باختصار يف كتابه البدر الزاهر، للطبقات اخلاّص  ترتيبهجردي ود الربيذكر السيّ 

 .قضايا الطبقات يف موسوعته الرجالّية الشهريةويفّصل البحث يف 
واعلم أّن رجال الشيعة : ة إىل طبقات رجال األحاديثإمجاليّ  إشارةٌ »يقول: إّنه 
تنقسم إىل طبقات، ويراعى يف ذلك ، بحسب تلمذة بعضهم لبعض ،بل املسلمني ،ةاإلماميّ 

 .الغلبة والكثرة
فصحابته اآلخذون منه كّلهم من  لم، اَّلل عليه وآله وسبتدأ بصحابة النبي صىّل ويُ 

 الطبقة األوىل.
 ذوا َلم طبقة ثانية.الصحابة وتلمّ  والتابعون الذين أخذوا من
احلديث من النبي صىل اهلل عليه وآله  والغالب فيهم أخذ وتابعو التابعني طبقة ثالثة،

 وسلم بواسطتني.
نه صىل اهلل عليه وآله وسلم روايتهم ع واألغلب يف وتالمذة الطبقة الثالثة طبقة رابعة،

مسلم  وهم أصحاب الباقر عليه السالم، كزرارة وحممد بن وجود ثالث وسائط،
 وأمثاهلام.
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الكاظم عليهم السالم، والصادق  وهم أصحاب وتالمذة هذه الطبقة طبقة خامسة،
اهلل،  رزين، وحريز بن عبد وقد تكثروا من الرواية عن الطبقة الرابعة، منهم عالء بن

 بن بكري.اهلل  عبداهلل،  عمر بن يزيد، وهشام بن سامل، وربعي بن عبدو
اجلوامع  فوأصحاب الرضا عليه السالم، منهم مؤلّ  وتالمذة هذه الطبقة طبقة سادسة،

فّضال، واحلسن بن  األّولية كعيل بن احلكم، وابن أيب عمري، والبزنطي، احلسن بن عيل بن
 حمبوب وأمثاهلم.

بن شاذان، واحلسني بن سعيد األهوازي  منهم: فضل ة طبقة سابعة،وتالمذة هذه الطبق
أخيه احلسن، وشيوخهام متحدة إالّ يف زرعة  صاحب الكتب الثالثني، وقد أّلفها بمشاركة

 يروي عنه بواسطة أخيه احلسن. بن حممد احلرضمي، فإّن احلسني
 .من الطبقة التاسعة وعىل هذا اِلساب يكون الكليني وابن أيب عقيل

 .والصدوق وابن اجلنيد من العارشة
 .واملفيد من اِلادية عرشة

 .وشيخنا أبو جعفر الطويس من الثانية عرشة
 .عرشةة ابن إدريس وابن َحزة من اخلامس

 .والشهيد الثاين من الرابعة العرشين
 ونحن من السادسة والثالثني.

تا عرشة طبقة، ومن ابنه اثن هصحابة النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم إىل الشيخ قدّ  فمن
 الثاين أيضًا هكذا، ومن تالمذة الشهيد أيضًا إلينا كذلك. ه إىل الشهيدقدّ 

ه قد يكون رجل واحد لطول عمره إىل صغار وكبار، وأنّ  علم أّن كّل طبقة تنقسموليُ 
 ة يفوقد أدركا السادسة أيضًا. وعليك بالدقّ  ،فإّّنام من اخلامسة مدركًا لطبقتني كاحلامدين،

حتى ، ة عليهم السالماألئمّ و اهلل عليه وآله وسلم ة عن النبي صىّل املرويّ  أسانيد الروايات
متييز األسانيد املرسلة بحذف الوسائط،  وبذلك تقدر عىل، لع عىل طبقات الرواةتطّ 
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 .«عفتتبّ 

 )الرتتيب اإلثنا عشري( ابن حجر العسقالنيترتيب ـ  6ـ  4
 ا الطبقات:وأمّ »بقات كاآليت، وهذا نّصه: يذهب ابن حجر إىل تقسيم الط

الرؤية من  دالصحابة عىل اختالف مراتبهم، ومتييز من ليس له منهم إال جمرّ  فاألوىل:
 غريه.

 .بذلك حُت رّص  طبقة كبار التابعني كابن املسيب، فإن كان خمرضماً  الثانية:
 الطبقة الوسطى من التابعني، كاحلسن وابن سريين. الثالثة:
 روايتهم عن كبار التابعني، كالزهري وقتادة. طبقة تليها، جّل  ة:الرابع

لبعضهم  الطبقة الصغرى منهم، الذين رأوا الواحد واالثنني، ومل يثبت اخلامسة:
 السامع من الصحابة، كاألعمش.

كابن  طبقة عارصوا اخلامسة، لكن مل يثبت هلم لقاء أحد من الصحابة، السادسة:
 جريج.

 باع التابعني، كاملك والثوري.طبقة أت السابعة:
 الطبقة الوسطى منهم، كابن عيينة وابن علية. الثامنة:
وأيب داود ، الطبقة الصغرى من أتباع التابعني، كيزيد بن هارون، والشافعي التاسعة:

 الطياليس، وعبد الرزاق.
 حنبل. تباع، ممن مل يلق التابعني، كأمحد بنكبار اآلخذين عن تبع األ :العارشة

 الطبقة الوسطى من ذلك، كالذهيل والبخاري. ِلادية عرشة:ا
وأحلقت هبا باقي  تباع، كالرتمذي.صغار اآلخذين عن تبع األ :الطبقة الثانية عرشة

وذكرت وفاة  شيوخ النسائي. ، كبعضرت وفاهتم قليالً ة الستة، الذين تأّخ شيوخ األئمّ 
                                                             

 .43ـ  42الربوجردي، البدر الزاهر يف صالة اجلمعة واملسافر: ( ) 



 

وإن كان يف الثالثة  فهم قبل املائة.، فإن كان من األوىل والثاين من عرفت سنة وفاته منهم.
فهم بعد املائتني، ، وإن كان من التاسعة إىل آخر الطبقات، فهم بعد املائة ،إىل آخر الثامنة

 .«نتهبيّ  ومن نذر عن ذلك
إثنتي ىل إخر كتقسيم الصحابة فقط اُ  هذه أبرز الطبقات التي ذكرت، وتوجد حماوالت

 .فال نطيلفلرياجع،  طبقات وهكذا، مخسإىل عرشة طبقة، وبعضهم قّسمهم 

 ترتيب الطبقاتحماوالت وقفات مع مداخالت وـ  5
 :التوضيحّية أو التحليليّة أو النقدّية التقويمّية ولنا هنا بعض الكلامت

حساب الطبقة األوىل من طرفنا، واألخرية أنواع ترتيب الطبقات يالحظ يف بعض  ـ 1
 بعضها اآلخر عىل العكس من ذلك متامًا، كرتتيب ابن حجر من طرف النبّي أو اإلمام، فيام

 والربوجردي.
يالحظ يف غري واحد من الطبقات الشيعّية اإلمامّية أّّنا ال تصل إىل النبّي األكرم،  ـ 2

أو إىل عرص اإلمام  ،الصادقنياإلمام الرضا واجلواد، أو إىل عرص بل تصل إّما إىل عرص 
عيل بن أيب طالب، وهذا خلل، ولعّل املنشأ ندرة اإلمام زين العابدين، أو إىل عرص 

األخبار النبوّية عند اإلمامّية، واملنقولة بسنٍد منفصل عن أهل البيت، ولكنّه عىل أّية حال 
 ال يرّبر جتاهل الطبقات األوىل املعارصة للنبّي.

ف نيتصيمة تكاد ُترج الصحابة من الدية القكتب الطبقات السنّ بعض ّن أكام يالحظ 
 ينا مع ابن حجر وغريه.أكام ر ،رون يدرجوّنموتعتربهم فوقه، فيام املتأّخ 

يالحظ أّن بعضهم يسّمي الطبقة باسم شخص بعينه من املشاهري، فيام بعضهم  ـ 3
اآلخر ُياول أن يعّرفها بمجموعة من الرواة املذكورين يف األسانيد، ولعّل الطريقة األوىل 

                                                             
 .26ـ  25: 1ابن حجر، تقريب التهذيب ( ) 
، حيث 479ـ  472ونقرتح مراجعة ما ذكره حمّمد حسني اجلاليل يف كتابه: دراية احلديث: ( ) 

 الشخيص أيضًا يف الرتتيب. أضاف بعض الرتتيبات األخرى، وأضاف رأيه
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 .، وسيأيت مزيد بيانية تقرتب من الدّقة أكثرأكثر اختصارًا فيام الثان
ن كتب الطبقات ميالحظ من هذه الرتتيبات وغريها ـ ممّا يتصل بالرواة أو بغريهم  ـ 4

ة رتخر، فبعضهم تكاد هذه الفآىل إـ أّن الفرتة الزمنّية التي تشّكل طبقة ُتتلف من شخص 
له تقريبًا، بل بعضهم تكاد موبعضهم قرن بأك ،ربعنيأضهم عوب ،تكون عنده عرشين سنة

 .عنده الطبقة تكون عرش سنوات
يالحظ أيضًا أّن مسألة حتديد الطبقة ليست سهلة، بل تتداخل الطبقات وتتجاذب  ـ 5

، سباب اختالفهم الكبري يف ترتيب الطبقاتولعّل هذا أحد أ ،كام يعرّب بعض الباحثني
ات عدم املانعّية، وكلام ضاقت ت احتامليّ ام اتسع نطاق الطبقة زادلكن باإلمجال العام كلّ 

ام جعلت الطبقة مائة عام، فقد تتوّرط يف ّنك كلّ أات عدم اجلامعّية، بمعنى زادت احتامليّ 
ىل حدود كّلام أنقصتها إّنه من الصعب أن يروي عنه، وأمع  ،القبول برواية زيد عن عمرو

عن اآلخر بال  مها يرويأحد مع أنّ  ،تتوّرط يف منع رواية زيد عن عمرو ،العرشة أعوام
 .، األمر الذي ُييجك إىل مزيد توضيح حول وجود كّل راٍو يف أكثر من طبقةمانع
عام، وال الللقول برتك هذه التصنيفات العاّمة للتحليل التارخيي  ما تقّدم يفتح جماالً  ـ 6

صحيح ، بل اليف تقويم شبكة عالقات الرواة ببعضهم بشكل ّنائي يمكن البناء عليها
 الختالف املوارد جدًا. نظر يف شبكة عالقته بسائر الرواة؛للعىل حدة، اٍو دراسة كّل ر

عاّمة يف الطبقات، لكنّها ال تشّكل  وبعبارة  أخرى، هذه اخلرائط تصلح مفتاحًا لرؤية  
أكثر من  حيث يتداخل راٍو مع رواة ختتلف،الألّن أحوال  ر؛صيغًة هنائّية يف هذا املضام

، وسيأيت بقة واحدة نتيجة هذا التداخل يف بعض األحيانطقد ال يلتقي من هم يف بقة، وط
 .مزيد توضيح

، غري صحيح كام فعل الطويس والربقي ئّمةواأل جعل الطبقات عىل معيار النبّي إّن  ـ 7
زمنيّة متعارفة دائاًم،  بقةً طوال متثل  ،واألئّمة ليست متحدة ألّن أعامر النبّي عىل إطالقه؛ 

                                                             
 .129ـ  124انظر: أسعد سامل تيم، علم طبقات املحّدثني: ( ) 



 

 ،، وهلذاعمر اإلمام اجلوادأو اإلمام الصادق وبني حظ الفرق بني عمر اإلمام عيل فال
ات متعّددة، وقد ال يمكن رواية اثنني عن بعضهام مع الواحد قد يدخل يف طبقفالراوي 

لكون أحدمها من صغار هذه الطبقة والثاين من كبارها، خاّصة  إمام واحد؛اشرتاكهام يف 
يات عن عمره احلديثي، فقد ، وال تكون لدينا معطة والوفاةعندما نأخذ حساب الوالد

 ،هـ130 عمرو عام هـ، فيكون من طبقة اإلمام الصادق، ويتوّّف 130يولد زيد عام 
ّنه أوحسبنا األمر عىل  ،بقة بمالحظة اإلمامإذا أخذنا الطيضًا، فأفيكون من طبقة الصادق 

 ،ناه بالتحديث، بل حتى لو ربطجداً ، ال بالتحديث، أشكل األمر ننيمتصل بالعمر والس
، فال هـ140م هـ، بينام يبدأ عمرو بالتحديث عا140ف زيد عن التحديث عام فقد يتوقّ 
 رغم اشرتاكهام يف طبقة اإلمام الصادق.، ن يروي أحدمها عن اآلخرأيعقل 

وإن كان نافعًا يف  فتشييد علم الطبقات عىل طريقة الربقي والطويس غري واضح ،وعليه
ة العاّمة، طة، ثم حتريره من اخلار، بل األصّح تشييده عىل طبيعة األجيال اِلديثيّ فسهن

 راو  عىل حدة. كّل دراسة لتكون جمّرد معرب ل
تعتمد يف الغالب عىل العنرص الزمني، أّما الطبقة  خرائط الطبقات هذه،ّن إ ـ 8

قتصار عىل هذا ثّم فاالفهي ال تالحظها عادًة كام هو واضح، ومن املشيخّية اجلغرافّية 
الراوي ة يف إمكان رواية هذا املقدار من الطبقات، ال يصّحح لنا الوصول إىل نتيجة ّنائيّ 

عن اآلخر  متاماً  منفصالً  كان واحد منهام يف زمان واحٍد، لكّن كّل  عن غريه، فلعّلهام عاشا
 الشيوخ واجلغرافيا.حيث من 
عاين من مشاكل يف بعض املفردات، لكن بعض مشّجرات الطبقات التي نقلناها ي ـ 9

لو الحظنا بعض هذه الطبقات ال نتعّرض له حاليًا، إال أّن هناك مالحظات بنيوّية، فمثاًل 
يب الواحد يف بعض األحيان، ولعّل أكثرها تالتي ذكروها مل نجد انسجامًا حتى داخل الرت

شيخ عبد اللطيف العاميل انسجامًا هو ترتيب ابن حجر والربوجردي، فمثاًل يف ترتيب ال
وق وغريمها، فام هو املراد من طبقة الصدوق؟ دال نجد تعريفًا لطبقة الكليني وطبقة الص

ذا ما جيعل تداخاًل بني طبقته وكّل من هل املّدة الزمنّية الفاصلة بني والدته ووفاته، وه
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 ثي؟ وكيف؟ّن العربة بعمره احلديأبقة الكليني من جهة واملفيد من جهة ثانية؟ أو ط
 االعتبار غري نيخذ بعض الرموز بعطبقة وفقًا هلذه التسميات التي تأال يارّيةتبدو مع

طبقتني حديثيّتني، هـ( يمكن فرض 381ـ  321واضحة، فبني والدة الصدوق ووفاته )
 33هـ(، تبلغ حوايل 413ـ  381وهي ) ،ة املفيد التي بعد الصدوقفكيف صارت فرت
هـ(، تبلغ حوايل اخلمسني عامًا، وما 381ـ  329دوق بعد الكليني )عامًا، بينام فرتة الص

ويوجد داخل  ّن الطبقات غري متناسبة بحسب الزمانأار يف هذه القضّية؟ مع يهو املع
ة من األئمّ  وكّل  ،زين العابدين طبقةً  املجليس اإلمامي  تقّي ال! ومثله جعل بعضها وسائط

 ّن حياهتم تزيد بكثري عن حياة زين العابدين.أمع  ،طبقة معاً واحلسنني عيل  :الثالثة
ّن ترتيب التقي املجليس غري واضح، فلعّله نظر يف األسانيد، فاعترب كّل أوهكذا نجد 

بعضهم  ويبناء الطبقة الواحدة قد يرأالقه؛ ألّن طّن هذا غري صحيح عىل إأمع  ،راٍو طبقة
ة، فنحن نالحظه ـ مثاًل ـ جيعل يانًا، لكن لو غضضنا النظر عن هذه اإلشكاليّ حعن بعض أ

ّن أصادق عليه السالم، مع الصحاب أبقة املتصلة هبا هي طيب عمري طبقة، فيام جيعل الأابن 
بينام جعلت  يب عمري يروي عن الصادق بواسطة، فلامذا مل جتعل هذه الواسطة طبقةً أابن 

د بن خالد الربقي محد بن حممأو ىمحد بن حممد بن عيسني وكّل من أالواسطة بني الكلي
 ؟ املوضوع غري واضح.طبقةً 

إّن هذه الرتتيبات التي فرضت للطبقات نافعة عىل مستوى تكوين  وخالصة الكالم:
نظرة عاّمة، غري أّّنا ليست بمّطردة وال جامعة وال مانعة، بل ال يمكن هلا أن تكون 

ملشيخي كام تقّدم، فاملهم كذلك، خاّصًة مع األخذ بعني االعتبار الطبقة باملعنى اجلغرايف وا
ياته عن غريه، ايف معرفة الطبقات دراسة الراوي ومالحظة طبقته هو بشخصه للنظر يف رو

 بل يرّجح ترجيحًا. ،ل لذلكىل نتيجة حاسمة وقد ال يتوّص إل الباحث وقد يتوّص 
وأفضل هذه الرتتيبات وأقّلها إشكاالً هو ترتيب ابن حجر والربوجردي، ويمكن 

 الً يوضع أسامء الرواة فيه ولو تكّرر اسم الراوي الواحد يف أكثر من طبقة.فرضها جدو
 ونكتفي هبذا القدر من املالحظات؛ لننتقل إىل املوضوع اآلخر هنا.



 

 ثانيًا: متييز املشرتكات
يعّد البحث يف متييز املشرتكات من التطبيقات املبتىل هبا يف علم الرجال ونقد األسانيد، 

بحث أّننا قد نواجه راويني يشرتكان يف اسم واحد، مثاًل: لنفرض أّن هناك واملراد هبذا ال
ثانيهام التميمي، فعندما يقع هذا االسم يف وراويني باسم: زيد بن حمّمد، أحدمها األسدي 

 .السند، ال نستطيع متييز أّن املراد بزيد بن حمّمد هو األسدي أو الكويف
 هنا أكثر من حالة:

يكون كال هذين الرجلني ثقة، فسواء كان التميمي أم األسدي فهو  أن اِلالة األوىل:
ال إشكال يف األخذ هبذا احلديث حتى لو مل نتمّكن من تعيني هوّية ثقة، ويف هذه احلال، 

الراوي الكاملة؛ ألّن األخذ به أخٌذ بخرب الثقة عىل كّل حال. نعم أحيانًا قد تكون هناك 
 وهذا أمر آخر.خصوصّيات نحتاجها تفرض تعيينه، 

ومن أمثلة هذه احلالة، عنوان )أمحد بن حمّمد( الذي تروي عنه عّدة الكليني، فهو مرّدد 
بني أمحد بن حمّمد عيسى األشعري، وأمحد بن حمّمد بن خالد الربقي، وكالمها ثقة جليل، 
ت فال إشكال يف السند، لكن قد تفرض األمور لزوم تعيينهام رغم كوّنام ثقة، كام لو كان

عّدة الكليني التي تروي عن الربقي غري موّثقة، بينام التي تروي عن األشعري موثقة، 
فعدم تعيينهام موجٌب لعدم تعيني العّدة، فيسقط اخلرب عن االعتبار. وهكذا لو كان من 
يروي عنه أمحد بن حمّمد يمكن لألشعري أن يروي عنه دون الربقي فال يروي عنه إال 

حلال يكون الرتّدد يف تعيني من هو الذي روت عنه العّدة موجبًا لعدم بالواسطة، ففي هذه ا
 يسقط عن االعتبار.قد إحراز اتصال السند، ف

أن يكون أحدمها ضعيفًا واآلخر ثقًة، أو أحدمها جمهول احلال والثاين  اِلالة الثانية:
اسطة هو الثقة، ت، ففي هذه احلال ال يمكننا العمل باحلديث؛ لعدم إحراز أّن الوبي عادل ثي 

سيسقط احلديث عن االعتبار، وعىل هذا األساس كان بعض العلامء ال يأخذ من ثّم و
بالروايات التي فيها عنوان )أبو بصري( دون متييزه؛ لوجود رجل غري موثق هبذا االسم، 

 وكذلك عنوان )حممد بن قيس(، وغري ذلك.
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ـ كام يشري إليه الشيخ حسن  والسبب يف ظاهرة املشرتكات يف األسانيد يمكن أن يرجع
ـ إىل أّن املحّدثني عندما يذكرون اسم الراوي يف بدايات كتبهم ففي كثري  صاحب املعامل

من األحيان خيترصون بعد ذلك، فبدل أن يذكروا دومًا اسم: أبو بصري ليث بن البخرتي، 
ت الالحقة سوعاووعندما ُاعيد تكوين املفإّّنم يوجزون فيذكرون )أبو بصري( فقط، 

التبست األمور، متامًا كام حصل مع بعض املضمرات املرّصح باالسم فيها يف املصادر 
 األصلّية.

سامء قد وصلتهم هبذا الشكل، األإىل كون ويمكن أن يرجع يف بعض األحيان 
أو كون هذا االسم بعد ذاك االسم منرصفًا عندهم لشخص نقلوّنا كام وصلتهم، يف

تذكر ومل ختصار لومّية الواسطة عندهم، لكنّها فيام بعد وحيث تّم االمتعنّي، فيوجزون؛ ملع
 مشكلًة.اليوم اك ونواجه نحن شرتالتوصيفات املميزة لواحٍد منهام عن اآلخر، يقع اال

ديثي، عمل النقد السندي واحل فتمييز املشرتكات رضورة بالغة يف ،حالأّية  وعىل
الفائدة »، حيث قال: من تنّبهوا هلذه القضّيةاملعامل من أوائل  ولعّل الشيخ حسن صاحب

اشرتاكها بني الثقة وغريه،  سريد عليك يف كثري من األسانيد أسامء مطلقة مع :السادسة
منها ومتييزه طريق نذكره بعد تقرير  ولكن ملعرفة املراد ،ة يف ظاهر احلالوهو مناف للصحّ 

 .«مة يتضح هبا حقيقتهمقدّ 
املرحلة اخلامسة ـ وفق ترتيبنا ـ من مراحل علم الرجال عند وهلذا جعلنا من ميزات 

ني، جعلنا من ميزات هذه ، والتي تقع يف القرنني احلادي عرش والثاين عرش اهلجريّ ةاإلماميّ 
، والتي كانت مع الشيخ حسن رتكاتشلة متييز املسأقيقي ملهور الفاعل واحلاملرحلة الظ
مع الشيخ فخر الدين صبحت ألكنّها  ،يف بداياهتا ،يف منتقى اجلامن هـ(1011)العاميل 

كتابه: هـ( يف 1094الشيخ األردبييل )هـ( يف كتابه: جامع املقال، ثّم 1085الطرُيي )
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كتابه: هداية املحّدثني إىل  هـ( يف12جامع الرواة، ثّم الشيخ حمّمد أمني الكاظمي )ق 
صيلّيًا، إىل أن وصلت إىل يومنا طريقة املحّمدين، أصبحت مع هؤالء مرشوعًا كبريًا وتف

 هذا ومعها الكثري من التفاصيل التطبيقّية.

 متييز املشرتكات، ضوابط ومعايريـ  1
توجد جمموعة من القرائن والضوابط التي تساعد الباحثني يف األسانيد عىل متييز 

 :وراألسامء املشرتكة، ونتعّرض ألبرزها، مع التأكيد عىل أم
قناعتنا فيها أّّنا تطبيقّية أكثر من كوّنا تقعيدّية، حيث قد يواجه إّن هذه البحوث  ـ 1

 الباحث حاالت كثرية هلا خصوصّياهتا التي تدفعه للقناعة هنا بكذا وهناك بيشء آخر.
إّن نظام العمل هنا هو بتعاضد القرائن، بحيث يرتفع معّدل الظّن بالتمييز، وهلذا  ـ 2

ضّم القرائن إىل بعضها؛ لتحصيل أعىل مستوى ممكن عىل الباحث يف األسانيد أن يسعى ل
 من التمييز بني املشرتكني.

إّن هذه القرائن ال وجه حلرصها كام قد توحيه بعض الكلامت، فهي ليست قياسّيًة،  ـ 3
بل قائمة عىل االستقراء والتتّبع ومجع احلاالت التطبيقّية التي تظهر كّل واحدة منها قرينة 

 تساعد يف غريها. من القرائن التي قد
 ،والقانون العام الذي تسري عليه معايري كشف املشرتكات هو ما ذكره املال عِل الكني

ببعض املشرتكني يف االسم ونحوه ـ  اً أو ظنّ  قطعاً ـ  والضابط فيها ما خيتّص »حني قال: 
بل عىل  وإن كان موجوداً  ،أي بالنسبة إىل سائر املشرتكني معه يف االسم ،اً إضافيّ  اختصاصاً 

ومرجع هذا  ه ال ينايف الغرض الذي هو التميز عن املشاركني.فإنّ  ،يف غريهم األتمّ  الوجه
االختصاص املستفاد من  يف احلقيقة بعد مالحظة االختصاص املستفاد من االسم مع

ز املفروض واملشاركني فيه باملميّ  خلروج الغري باالسم زات إىل االختصاص احلقيقياملميّ 
 .« بينهم بهاختصاصه فيام

                                                             
من القرائن اآلتية قد ذكرها عيل كني يف هذا الكتاب  . ُيشار إىل أّن الكثري95توضيح املقال: ( ) 
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يغلب يف  ورصد ما ،به كل اسم من االسمني قطعًا أو ظنّاً  فاملعيار هو رصد ما خيتّص 
كّل اسم من االسمني قطعًا أو ظنًّا ولو مل يبلغ مرحلة االختصاص، فجمع مميزات هذا 

و الذي وممّيزات ذاك، ورصد احلالة تبعًا ملمّيزات االسمني قطعًا أو ظنًّا، دائاًم أو غالبًا، ه
 يساعد عىل حّل مشكلة املشرتكات.
، مع اإلشارة اآلتية إىل ما هو منها قرينة حاسمة وما مل وأبرز الضوابط والقرائن هو اآليت

 :يكن حاساًم، لكنّه مرّجح

  مساحات وحدود ـ معيارّية الطبقة الزمانّية، 1ـ  1
ق لتمييز األسامء املشرتكة، وهذه من أفضل الطر ،التمييز بالطبقة الزمنّيةالقرينة األوىل: 

ال ـ حممد بن قيس الثقة إذا كان ـ عىل سبيل املثفوتشكل قرينة حاسمة يف مجلة من املوارد، 
يروي عن اإلمام الباقر، وال يروي عن غريه من األئّمة الالحقني، فيام كان حممد بن قيس 

في هذه احلال نمّيز بقته، فطبدًا وال يقع يف باقر أجمهول احلال ال يروي عن اإلمام ال
 ال فال.إو ،قلنا بوثاقة الواسطة ،ذا جاءت الرواية عن اإلمام الباقرإف ،عنه باملروّي 

عنه هو اإلمام أو  عنه بني أن يكون املروّي  وال فرق ـ كام اتضح ـ يف الراوي واملروّي 
صًا ، خصوريقةّلها هبذه الطغريه، وهناك الكثري جدًا من حاالت تشابه األسامء يمكن ح

 .من خالل ضّم الراوي واملروّي عنه معاً 
هذا املعيار يمكن اخرتاقه أحيانًا، وذلك أّنه يفيد  وهو أنّ  لكن البّد من مالحظة أمر هنا

ـ مثاًل ـ يف طرف الراوي أكثر من طرف املروّي عنه، بمعنى أّن الراوي عن حمّمد بن قيس 
وّي عنه من قبل حممد بن قيس؛ وذلك أّن ينفعنا يف كثري من احلاالت أكثر ممّا ينفعنا املر

السند إىل ابن قيس إذا كان صحيحًا وال ُيعرف أصحابه بالتدليس، ففي مثل هذه احلال 
نعرف أّن الراوي عن حمّمد بن قيس قد نقل عنه مبارشًة، وحيث ال يمكنه النقل عن فالن 
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رضنا أّننا نريد التعيني من املجهول، تعنّي أن يكون هو حمّمد بن قيس الثقة مثاًل، أّما لو ف
خالل من روى عنه حممد بن قيس، فالبّد من أن نأخذ بعني االعتبار أّن حممد بن قيس 
املجهول احلال ُيتوّقع منه أن يروي عن شيخ حممد بن قيس الثقة كذبًا أو تدليسًا، فهو ال 

، وأسقط الواسطة، يروي عن الباقر عليه السالم، لكنّه هنا روى عنه كذبًا، مع أّنه مل يلقه
وحيث إّنه مل تثبت وثاقته، فهناك احتامل معتّد به يف أن يرتكب شيئًا من هذا القبيل، ومن 

 ثّم يصعب التعيني.
يف متقّدمًا وهذا األمر يؤثر يف بعض احلاالت، كتلك التي يكون فيها االسم الثقة 

لثقة كذبًا رغم عدم الطبقة عن االسم غري الثقة، فيمكن لغري الثقة أن يروي عن شيخ ا
لقياه له، خصوصًا إذا كان شيخه هو اإلمام نفسه أو كان شخصّيًة مشهورًة معروفة، 

 ويصعب ذلك لو انعكست الصورة كام هو واضح، فلزم التنّبه.
والتمييز بالراوي واملروي عنه هنا نريد به ـ كام صار واضحًا ـ الطبقة الزمنّية، ومن ثّم 

ه القرينة عرب االستعانة بكّل املعطيات التي حتّدد يل زمن الراوي، فيمكننا توسعة دائرة هذ
من حيث إمكانّية نقله عن الشخص الفالين، أو إمكانية نقل فالن عنه بال واسطة، فكّل 
 املعلومات التي تتصل بمعرفة الطبقات تساعد هنا يف حتديد هوّية صاحب االسم املشرتك.

 عنه، صور وفروض وإمكانات معيارّية الراوي واملروّيـ  2ـ  1
 من غري جهة الطبقات الزمانّية،أو بأحدمها وي واملروّي عنه االقرينة الثانية: التمييز بالر

ونقصد هبذه القرينة أّنه برصف النظر عن مسألة الطبقة الزمنّية، يمكن االستعانة بالطبقة 
 املشيخّية، ويمكن توضيح ذلك عرب اآليت:

ل بأّن )أ( مل يرو عن عمرو، و )ب( روى عنه، رغم أّن الطبقة أن يشهد علامء الرجا أ ـ
الزمانّية لكّل من )أ ـ ب( واحدة، وذلك بسبب االختالف اجلغرايف، ففي هذه احلال، 

 .، بل هو )ب()أ(ليس ّنه أنعرف  ،عندما يأيت اسم عمرو مروّيًا عنه بعد االسم املشرتك
 ن غري طريق فالن.ومثله أن يشهدوا بأّن كتاب عمرو مل ُيروي م
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ألّن شهادة  ؛قوّية بل هو قرينة ترجيحّيةدائاًم، لكّن هذا لوحده ال يشّكل قرينة حاسمة 
فلعّلهم مل يرو له مسانيد لعمرو، فيام كانت  دائاًم، ئّياً اعلامء الرجال ليست موقفًا حاساًم وّن

ارة من كّل علامء شإ عادًة ما ال تكون هناكمع األخذ بعني االعتبار أّنه ايات عنه، روله 
، فلعّله مل يبلغه بل تكون اإلشارة من واحٍد منهم، وينبغي النظر فيه ،ريقةالرجال هبذه الط

 متام املروّيات، هذا كّله فضاًل عاّم لو قال شخص آخر غري رجايل ذلك من املتقّدمني.
ية أن نرصد املسانيد، فنرى أّن )أ( باسمه الكامل روى عن عمرو يف ألف روا ب ـ

مسندة، بينام ال نجد لـ )ب( باسمه الكامل أّي رواية إطالقًا عن عمرو، ففي هذه احلال 
يرتّجح يف النظر أن يكون الناقل للخرب املرسل هو )أ(، ويف بعض األحيان قد يكون لـ 
)ب( رواية عن عمرو، لكنّها بالغة الندرة، ففي هذه احلال نقيس نسبة مسندات )أ( عن 

 يف املائة مثاًل وهكذا. 98نداهتام عنه، فيكون احتامل أّن الراوي هو )أ( ملجموع مس ،عمرو
 ، من قرينّية غلبة رواية أحدمها عن عمرو.ولعّل منه ما ذكره بعضهم

ومن الواضح أّن هذه القرينة هنا تزداد قّوًة كّلام كثرت مسانيد )أ( عن عمرو، ونقصت 
سانيد التي ورد فيها االسم املشرتك قليلة، بلغت حّد العدم، وكانت امل مسانيد )ب( حتى

لكن كّلام زادت مسانيد )ب(، أو كثرت املسانيد التي ورد فيها االسم املشرتك، بدأ اليقني 
يتناقص؛ ألّنه من املمكن جدًا أن يكون هذا االسم املشرتك ـ ولو يف بعض هذه املسانيد 

س )أ(، وهذا أمر جيب التنّبه له، التي ورد فيها االسم املشرتك ـ قد ُقصد منه )ب(، ولي
فنحن ال نريد يف بحث متييز املشرتكات إثبات أّن االسم املشرتك وقع لصالح الثقة يف 
بعض احلاالت غري املتعّينة، فهذا ال يفيد شيئًا، بل نريد أن نّدعي أّنه وقع كذلك دائاًم، 

شرتك، زاد احتامل وقوع فكّلام زادت مسانيد )ب( أو كثرت املسانيد التي فيها االسم امل
 )ب( يف مسانيد االسم املشرتك، فتأّمل جيدًا.

يشهد علامء الرجال بأّن كتاب عمرو قد رواه )أ(، ويكون لعمرو كتابًا واحدًا،  نأ ج ـ
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في هذه احلال فّن )ب( قد روى كتبًا لعمرو، أشار إىل وال يُ أو روى كتب عمرو كّلها، 
 .يرتّجح أن يكون الراوي هو )أ(

ألّنه  ن من الواضح هنا أيضًا أّننا ال نستطيع اِلسم، بل القضّية هي قضّية ترجيح؛لك
من غري املعلوم أّن )ب( مل يرو ولو واحدًا من كتب عمرو، وجمّرد أّّنم مل يذكروه يف 
الطريق إىل كتب عمرو ال ينفع؛ ألّنه من غري املعلوم أّّنم قد ذكروا كّل طرقهم لكتب 

ن عبارات النجايش وفق ما تقّدم مرارًا، فمجّرد أّن )أ( ورد يف الطرق الرواة، كام يظهر م
إىل كتب عمرو، ومل يرد )ب(، دون أن ينفي الرجالّيون رواية )ب( أّيًا من كتب عمرو، ال 

 ُيسم األمور، بل يذهب بنا نحو الرتجيح القوّي تارًة والضعيف أخرى.
وٌف أّنه لـ )أ(، مثل زيد عن بكر عن نعم يف بعض األحيان يكون هناك سنٌد بأكمله معر

خالد عن )أ(، ويتكّرر السند يف الكتب مئات املّرات، فإذا تكّرر ووقع االسم املشرتك، 
 ترّجح بقّوة أن يكون هذا االسم هو املعروف بانتهاء هذا السند إليه عادًة.

ونحو  ليهإكونه من خواّصه املنتسبني  وأعنه  أن ُيعرف الراوي بمالزمة املروّي  د ـ
، مثل عيل بن أيب محزة البطائني الذي كان قائدًا أليب ، بحيث يقرن اسمه باسمه عادةً ذلك

بصري، ففي هذه احلال عندما يروي هذا االسم عن أيب بصري ونفرض أّنه مشرتك، فإّن 
 األرجح أّنه الذي ُيعرف بمالزمة أيب بصري ال غريه.

ذا أمكن للراوي الثاين غري املالزم أليب بصري فإ وهذه القرينة ترجيحّية وليست قطعّيًة،
أن يروي عنه، أو ُفرض وجود بعض الروايات النادرة له عنه، ففي مثل هذه احلال من 
الصعب أن نجزم بنفي كونه الرجل اآلخر، فمجّرد املالزمة ال ينفي رواية الرجل اآلخر 

 عن أيب بصري.
يؤمن ليه، أو إكان يمدح عمروًا ويميل )أ( ّن ثون بأأن يشهد الرجالّيون واملحدّ  هـ ـ

ويعتقد بعلمه وورعه ودينه، ونحو ذلك، وال ينقل مثل هذا عن )ب(، بمذهبه ومعتقده، 
 بل قد ُينقل عنه العكس، ففي هذه احلال يرتّجح أن يكون الناقل هو )أ(.

ل إليه أو فإّن جمّرد أن يمدحه أو يمي وهذه القرينة مقبولة يف اجلملة لكنّها ليست قوّيًة،
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يؤمن به أو غري ذلك، ال يعني قطعًا أّنه الراوي احلرصّي الوحيد له، حتى ننفي احتامل 
علاًم أّن  الراوي اآلخر، خاّصًة إذا وجدنا لآلخر روايات عن هذا املروّي عنه ولو بندرة.

 رواية الراوي عّمن ال يعتقد به وال يراه عاملًا شاخمًا ليست نادرة.
مرجعًا ألهل بلد أو قرية أو نحو ذلك، ويكون الناقل عنه أحد أبناء أن يكون )أ(  و ـ

هذه القرية أو املدينة أو البلد، فيام )ب( ليس كذلك، فيرتّجح بالنظر أن يكون هو )أ(، 
 بقرينة رواية من هم عىل صلة به.

 وهذه القرينة صار حاهلا واضحًا ممّا تقّدم، من أّّنا للرتجيح وليست للحسم.

 معيارّية االختصاص بصفات أو ميزات، حاالت وتعليقاتـ  3ـ  1
 ليست موجودةً  أو خصوصّيٍة ما، ما اختصاص أحد املشرتكني بصفةٍ  القرينة الثالثة:

 برزها:ا له أكثر من حالة موردّية نذكر أاآلخر أو نادرة، وهذ دعن
 تامئهبل وبشّدة انأن يكون أحد املشرتكني معروفًا بانتامئه املذهبي اخلاّص لإلمامّية،  أ ـ
دون الثاين الذي قد ال يكون شيعّيًا قط، فهنا ننظر يف متن احلديث، ويكون هو الثقة، هذا، 

خاّصة أو انتامءًا والئّيًا عاليًا، ترّجح أن يكون هو ذاك  ذا كان مضمونه مما ُيمل عقيدةً إف
 .ال اخلواّص إها ّن بعض الروايات ال يتحّملوهذا معنى ما يقال من أدون الثاين، الثقة 

عن اإلمام، ومثل هذه للرواية  ّن هذا الراوي مبارٌش أقصد منها وهذه القرينة تارًة يُ 
ن يكون هو الراوي الثقة اخلايّص أح ال للخواص، فيرتّج ال يبوح هبا اإلمام إ املوضوعات

 مثاًل، وأخرى غري ذلك:
ذ كّلام زاد العمق العقدي إ ح شبه مقبولة؛ّن كان املراد األّول، فهذه القرينة تصبإف ـ 1

ن ُيتاط اإلمام يف بيانه لغري اخلواص، زاد احتامل أّن الراوي هو أع يف املضمون بام يتوقّ 
تاط بشأنه من غري مع العلم بأّنه ليس كّل مضمون عقدي عميق مما ُُي  اخلايّص، وهكذا.

 اخلواص.
بسيط القرينة جمّرد ترجيح  ّن هذهإّما لو قصد غري الرواية املبارشة عن اإلمام، فأوـ  2



 

ألّنه من املمكن أن ينقل هذه الروايات يف الطبقات الالحقة خمتلُف الرواة؛  ؛غري قوّي 
خاّصًة وأّّنا كانت كتبًا وقد تكون الرواية موجودة يف ثنايا روايات كتاب معنّي نقله هذا 

كونه شيعّيًا أصاًل  الراوي حتى لو مل يعتقد هبا شخصّيًا، وقد وجدنا بعض الرواة رغم عدم
يروي روايات ليست سهلة يف حّق األئّمة، كالسكوين، علاًم أّن العديد من غري اإلمامّية قد 
ال يامنعون عن مضمون الكثري من الروايات التي نعتربها من خواّص اإلمامّية، السيام 

رجال متصّوفة املسلمني، كأخبار الكرامات وغريها؛ ألّّنم يرون أهل البيت من كبار 
األّمة الذين ال يقّلون شأنًا عن اآلخرين الذي نقلت يف حّقهم كرامات ومكانة أيضًا، 

 واألمر خمتلٌف نسبّيًا.
أن يكون الراوي املشرتك الثقة مثاًل من املشتغلني بعلم الكالم أو عرف عنه  ب ـ

شتغال به االشتغال بتفسري القرآن الكريم، ثم تكون الرواية يف املجال الذي ُعرف عنه اال
والرواية فيه، وال يكون الراوي الثاين ممن ُيعرف عنه مثل هذا االشتغال، فهنا يرتّجح أن 

ة ثالثّية: متن احلديث، اهتاممات الراوي بيكون هو األّول، واملعيار هنا هو مقار
 وانشغاالته، عدم اهتامم الراوي الثاين بمثل هذا املضمون.

التي وقع فيها االسم املشرتك يف احلّج مثاًل، وأحد ومن هذا القبيل أن تكون الرواية 
املشرتكني له كتاب يف احلّج، أو كانت يف الزواج املنقطع وأحدمها له كتاب يف املتعة، 

 وهكذا.
إذ جمّرد أّن أحد الراويني لديه  وهذه القرينة غري قوّية، فضالً عن أن تكون حاسمة دائاًم؛

مون الرواية، ال يعنّي أّنه هو الذي رواها، فال مانع اهتاممات من نوع معنّي منسجم مع مض
من رواية اآلخر هلا، نعم إذا كانت الرواياُت التي وقع فيها االسم املشرتك وكان مضموّنا 
هكذا كثريًة، ومل نجد للرجل الثاين رواياٍت يف هذا املضمون أبدًا زاد االحتامل جدًا، 

 جال دون الثاين.امل خاّصة لو كان لألّول كتاب خاّص يف هذا
أن يقال يف حّق الراوي بأّنه روى خطب أمري املؤمنني عليه السالم أو أّنه روى  ج ـ

مناظرات اإلمام الرضا يف قرص املأمون العبايس أو روى مناظرة اإلمام اجلواد مع القايض 
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يف  ابن أكثم أو نحو ذلك، ثم نالحظ متن الرواية، فنجد أّنه منتٍم هلذا املجال الذي قيل
حّق هذا الراوي بأّنه هو الذي رواه، ومل يقولوا ذلك يف حّق اآلخر املشرتك معه يف االسم، 

 فهنا يرتّجح أن يكون هو الراوي األّول.
ن أك وهذه القرينة جيدة، إذا صارت رواية مثل هذه األمور أشبه باملنحرصة براو  معنّي،

قرص اخلالفة العبايس، أّما  سمح له بحضور هذه املناظرات يفالذي كان يُ  ويكون ه
عىل صلة هبذه أّنه صاًل أعهد عنه راوي الثاين فكان يعيش يف مدينة أخرى بعيدة ومل يُ ال

ناقل الوربام يكون  ،األمكنة، مع رضورة التثّبت من صّحة املعلومة التي نقلها الرجالّيون
ع )ب( الذي مل تثبت الواق ّن فالنًا الذي نقل هو )أ(، فلعّله كان يفأمشتبهًا يف فرضه 

 تثّبت من هذا األمر هنا.يلزم الوثاقته، ف
أن يكون مضمون الرواية املنقولة متناسبًا مع طبيعة اهتاممات أو عمل أحد  د ـ

 ،املشرتكني دون اآلخر، مثل كون الرواية يف الرصافة، وأحدمها رّصاف، أو يف النخاسة
ات، ويكون اة واخلمس والصدقكالز وأحدمها كان يبيع الرقيق، أو تكون يف فقه جباية

ًا وتكون حًا أو نحو ذلك، أو يكون أحدمها مكاريًا أو مجاالً أو مالأحدمها وكياًل أو جابي
وغري ذلك، ففي هذه احلال نتمّكن من الرواية يف أحكام السفر أو يف أحكام هذه املهن، 

 متييز املشرتكني بذلك.
جمّرد ذلك ال ُيّقق الوثوق بكون الناقل هو  إذ وهذه القرينة ترجيحّية وليست قطعّية،

 كام هو واضح، فال نطيل.)أ( وليس )ب(، 
أن يكون أحد املشرتكني فقيهًا أو عاملًا والثاين غري ذلك، ووجدنا الرواية تتضّمن  هـ ـ

نوعًا من األسئلة ال يصدر إال من فقيه أو خبري عادًة؛ ملا فيها من التشقيقات والتفريعات 
الدقيقة، كبعض روايات االستصحاب املعروفة، فهنا يرتّجح أن يكون السائل واألسئلة 

 هو الفقيه دون الثاين.
ولعّله من هذا النوع أن يكون بيان أحدمها مضطربًا، فيام اآلخر له بيان سلس متني 
فصيح، وتكون الرواية التي وقع فيها االسم املشرتك ذات بيان مضطرب أو بالعكس، 



 

 ح أحد الراويني يف املقام.األمر الذي يرّج 
وهذه القرينة مقبولة، فيام لو كان املشرتكني يف طبقة السؤال من اإلمام، ولكنّها 

إذ ال مانع أن يقع ذلك مّرًة أو مرتني من شخص  ترجيحّية بدرجة جّيدة، وليست حاسمة؛
كام أّنه  ح.غري فقيه، خاّصة لو مل تتكّرر مثل هذه الروايات من االسم املشرتك، كام هو واض

قد ينقل مضطرب البيان نّصًا حرفّيًا من حفظه، ويكون اضطرابه بسبب نقله باملعنى، فيقع 
 متني البيان.

ن يكون أحدمها أأن يكون أحد املشرتكني مشهورًا واآلخر غري مشهور، ومن ذلك  و ـ
له كتاب أو أصل أو مصنّف فيام اآلخر ليس له كتاب، فيرتّجح أن يكون هو صاحب 

 .كتاب؛ ألّنه املشهورال
وقد اعتمد السيد اخلوئي عىل هذه القرينة يف متييز املشرتكات يف مواضع متعّددة من 

 .واملستند فيها انرصاف اللفظ إىل املشهور ،معجمه
رف شخص بينام كان الثاين فإذا عُ  دة؛وهذه القرينة ـ أعني الشهرة ـ من القرائن اجليّ 

ملعروفّية ال تكون إال عرب كون هذا الراوي قد وقع باسمه نكرة، كان ذلك قرينة، لكّن ا
الكثري من الطرق واألسانيد، دون الثاين الذي مل يقع كذلك إال نادرًا، أّما  الكامل املمّيز يف

لو فرض أّن األّول له ألف رواية، فيام الثاين له مائة رواية، فإّن األمر هنا مشكٌل جدًا؛ ألّن 
يف املائة، وهي نسبة ليست بالقليلة،  10شرتك هو الثاين يشّكل احتامل كون الراوي امل

فكّلام ُاريد استنباط الشهرة من نفس ورود االسم يف الطرق واألسانيد لزم ممارسة مقاربة 
رياضّية، بقياس نسبة رواية أحدمها ملجموع روايتهام يف غري االسم املشرتك، وتبعًا هلذه 

الرتجيحّية ـ تكون القّوة االحتاملّية لوقوع اسم األّول أو  النسبة ـ بعد فقدان سائر القرائن
الثاين يف السند الذي فيه االسم املشرتك؛ فإطالق الكالم هنا بال تدقيق وتفصيل غري 

 واضح.
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وهكذا احلال لو كانت شهرة أحدمها ناجتة عن غري التحديث والرواية، فيام الثاين له 
معيار، فال يصّح فرض االنرصاف للشهرة هنا؛ إذا  روايات أكثر ولو مل يكن مشهورًا بأّي 

يقابله كثرة رواية الثاين بالقياس إىل األّول، فهام قرينتان متقابلتان، كام لو كان )أ( مشهورًا 
خارجًا، وله عرشة روايات، فيام )ب( غري مشهور أبدًا، لكن له عرشين رواية، فكيف 

 يمكن حتصيل الظّن القوي هنا لصالح أحدمها؟!
والسبب يف هذه املداخلة النقدّية التي نقّدمها هنا، هو أّن ذكر االسم موجزًا ال ينحرص 
سببه ـ كام قلنا سابقًا ـ باملعروفّية والتداول حتى نجعل االنرصاف معيارًا هنا، بل قد يكون 
السبب هو االختصار بعد كون االسم مذكورًا مرّصحًا سابقًا يف املصدر، غايته أّنه اخترص 

الروايات الالحقة، فلام جاءت املوسوعات احلديثّية نقلت االسم خمترصًا، متامًا كام  يف
ُيتمل ذلك يف األخبار املضمرة، وهبذا ال نستطيع تقديم تربير تارخيي واحد لنقل االسم 

 خمترصًا، حتى نبني عىل اليشء مقتضاه.
وغريه، من االعتامد يف  ويف هذا السياق املحاولة الرتجيحّية التي قّدمها السيد اخلوئي

ذ ـ وكام إ اف عىل كونه صاحب كتاب، فهذا املقدار ال يكفي عىل إطالقه؛تكوين االنرص
ـ قد يكون الكتاب صغريًا جدًا، ويف علم  ، مع تعميٍق منّاصف حمسنيآقال الشيخ 
ديدة، ية يف الفقه، ويكون الرجل اآلخر مشهورًا يف نفسه، وله روايات عالرواام نالكالم بي

له كتابًا؟! فالبّد من ب، فكيف نرّجح بمجّرد أّن بل قد تزيد عىل روايات صاحب الكتا
ته رين، ومن ذلك شهرة كتابه ومرجعيّ فرض شهرته بني املتقّدمني وليس خصوص املتأّخ 

 ته وغري ذلك.وجامعيّ 
ونحن هنا ال نناقش يف أصل صّحة مرجعّية االنرصاف، فأينام ُيصل االنرصاف 

امد عليه صحيح، وهذا من القرائن العاّمة هنا أيضًا، إال أّن الكالم يف املعايري التي فاالعت
توجب االنرصاف، كالشهرة وكونه صاحب كتاب وغري ذلك، واملهم هو االنرصاف عند 
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طالق ينرصف عندهم إىل ذلك، فنفهم أّن صاحب الكتاب املتقّدمني بحيث نعرف أّن اإل
املعنى املنرصف إليه اللفظ عندما أطلق، وأّما انرصافات  احلديثي أو املحّدث قصد هذا

املتأّخرين الناجتة يف أغلبها عن النظر واالجتهاد، فهي غري ملزمة، ما مل نصّحح منطلقاهتا، 
 كام هو جيّل.

 هذا هو مهّم القرائن الرتجيحّية، وغرُيه ُيعلم حاله ممّا ذكرناه هنا فال نطيل.
 أّن االشرتاك ال خيتّص بأن يكون اثنيني  الطرف، بل تارًة يكون والبّد لنا أن ننتبه هنا إىل

كذلك، وأخرى ثالثّي األطراف، وثالثة رباعّي األطراف وهكذا، وبعض هذه القرائن 
ينفع يف ترجيح واحٍد عىل آخر، وبعضها ينفع يف ترجيح جمموعة من الرواة عىل آخرين، 

اجحة نفسها، وُيتاج إلعامل قرائن ترجيحيّة بحيث يبقى االشرتاك بني أفراد املجموعة الر
متييزّية أخرى بينهم، فالبّد من مالحظة هذا األمر جيدًا، فعدم قدرة بعض القرائن عىل 
احلسم لصالح راٍو واحد، ال يمنع من قدرهتا عىل ذلك لصالح جمموعة بعينها دون أخرى، 

 كام لو كان االشرتاك مرّددًا بني أربعة أشخاص مثالً.
حتتاج لضّم بعضها إىل بعض وإجراء  ا يظهر أّن أغلب هذه القرائن ترجيحّية،وهبذ

 تساهلٍ  بعض املحاسبات، وعدم االكتفاء بالشهرة والتسامل بني املتأّخرين، فقد رأينا نزعةي 
 هنا.

وأّما قول بعضهم بكفاية الظّن هنا يف هذا الباب، وإال النسّد باب العلم والعلمي، أو 
القرائن واألمارات تفيد العلم، وأّن السرية جرت عىل االعتامد عليها أو غري القول بأّن هذه 

، فيمكن التعليق عليه إذا ُاريد منه تربير خمتلف أشكال متييز املشرتكات ذلك من الكلامت
 املثارة عندهم:

ال حجّية لسرية املتأّخرين، فال هي بالكاشفة عن موقف املعصوم وال بالتي ثبتت  أّوالً:
ا حجّية يف نفسها، وال نعلم أّن مسلك املتقّدمني كان كذلك؛ إذ مل تصل إلينا مؤرشات هل
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عىل طرائقهم يف التمييز، ولعّلهم كانت لدهيم قرائن متعاضدة أو مل يكن هذا املوضوع كثري 
 االبتالء يف تلك الفرتة بسبب وضوح األسامء نتيجة توّفر املصادر األصلّية.

هذه القرائن ال تفيد كّلها منفردًة العلم، وبّينا الوجه يف ذلك، وأّن  لقد رأينا أنّ  ثانيًا:
وهلذا احتجنا إىل التعاضد فيها، فدعوى أّّنا تفيد عىل درجات متفاوتة، أغلبها يفيد الظّن، 

 العلم بنحو مطلق أو شبه مطلق مبالغة واضحة ناجتة عن الوثوق العام.
ف النظر عن دعوى حجّية الظّن الرجايل مطلقًا، إّن دعوى حجّية الظّن هنا ـ برص ثالثًا:

والتي حّققناها يف ما سبق وتبنّي عدم صّحتها ـ غري واضحة؛ إذ ال يوجد انسداد لباب 
العلم والعلمي، فكأّن صاحب هذا القول تصّور أّن مجيع الروايات ستسقط عن االعتبار 

من الروايات ال يعاين من هذه  لو مل نقل بتمييز املشرتكات، وهذا غري صحيح؛ فإّن الكثري
املشكلة أساسًا، وبعضها يمكن التمييز فيه بالقرائن اليقينّية كام قلنا، فال داعي خللع صفة 
احلجّية عىل جممل قرائن التمييز، علاًم أّن انسداد باب احلجيّة هنا ال يعني سقوط الروايات 

معرفّية أخرى للدين، فهؤالء عن االعتبار نتيجة التعاضد بينها، فضاًل عن وجود مصادر 
 ممّن يتصّورون دائاًم أّن الدين ال سبيل ملعرفته إال باحلديث الكثري والوافر!

 خامتة يف بعض األمساء املشرتكة اليت عّينوهاـ  2
ذكر بعضهم بعض األسامء املشرتكة وتعيينها، وال بأس بذكر ما قالوه من باب تعميم 

ر والتأّمل يف غري واحٍد مما اّدعوا وضوح تعيني االسم الفائدة، وإن كان هناك جمال للنظ
 املشرتك فيه.

ز ا نختم الكالم يف متيّ ثم إنّ »هـ(، حيث قال: 1356ونعتمد نّص املحّقق الكلبايس )
ة ملا فيه من كثرة اجلدوى وشدّ  ؛ز نبذة منهميف متيّ  املشرتكات بام ذكره صاحب االنتخاب

 قال:. البلوى
 ، فهو ابن احلسن بن الوليد.د()أمحد بن حممّ  كّل 
 فهو ابن حممد بن قولويه. ،)جعفر( بعده كّل 



 

ة، فهو أحد فهو العاصمي، أو بواسطة العدّ  د( بعد الكليني،)أمحد بن حممّ  كّل 
، ة سهواً وقد تسقط العدّ  األمحدين: ابن حممد بن عيسى، أو ابن حممد بن خالد الربقي.

 الطبقة يعصمها عن االنتقاض. النظر يف لوال أنّ  ،ية العاصميم انتقاض كلّ فيتوهّ 
 حممد بن احلسن( بعد الكليني، فهو الصفار.) كّل 
 ار.)حممد بن ُييى( بعده، فهو العطّ  كّل 
وابن . عالنب)عيل( بعده، فهو مشرتك بني ابن حممد بن إبراهيم بن أبان املعروف  كّل 

وابن إبراهيم بن  ماجيلويه. وابن حممد بن بندار، أيب القاسم حممد بن عبد اهلل القزويني.
 ؛عالن() أو عن )سهل( فيتعنّي  الن.، إال أن يكون )عن أبيه(، فينتفي األوّ القميهاشم 

كام لو كان   األخري.أو عن )ابن عبيد( فيتعنّي  ة التي يروي عن سهل.ه أحد رجال العدّ ألنّ 
يف  ألربعة وروداً أو أكثر ا )عن أبيه، عن ابن أيب عمري( أو )النرض بن سويد( أو )محاد(

 األسناد.
 ار.عن ابن العطّ ، عن أمحد بن حممد(، فهو الغضائري ،احلسني بن عبيد اهللما جاء ) كّل 
عيل بن حمبوب،  سعد بن عبد اهلل( أو من يف مرتبته كمحمد بن ه، عند)أمحد بن حممّ  كّل 

األمحدين أمحد بن ُييى، فهو أحد  وحممد بن احلسن الصفار، وحممد بن ُييى، وحممد بن
 من الثاين. أكثر وروداً  لن كان األوّ إو ،األشعري والربقي

 هو أمحد بن حممد بن عيسى. (سعد)أيب جعفر( بعد ) كّل 
عبد احلميد، أو  أو حممد بن ،احلسني بن سعيد )أمحد بن حممد( بعد األمحدين، أو كّل 

 من يف مرتبتهم، فهو ابن أيب نرص البزنطي.
 .عبد اهللد اهلل عليه السالم(، فهو ، عن أيب عبابن سنان) كّل 
سنان، فهو  ، كابن أيب عمري، وحممد بن)ابن مسكان، عنه صفوان( أو مضاهيه رتبةً  كّل 
 عبد اهلل.
محزة، عن أيب  د، عن عيل بن أيبام جاء: )احلسني بن سعيد، عن القاسم بن حممّ كلّ 
 دي.ُييى األس ، فهو األهوازي، عن اجلوهري، عن البطائني، عن(بصري



..............................  
 

سعيد، عن ابن  ، عن أيب بصري(، فهو ابن، عن محاد، عن شعيبام جاء: )احلسنيكلّ 
 عيسى، عن العقرقويف، عن ُييى.

فهو ابن  أو )عن النرض(، وب.ام جاء: )احلسني بن سعيد، عن فضالة(، فهو ابن أيّ كلّ 
 د.(، فهو حممّ ابن سنانأو عن ) سويد.
 .فهو أيب اخلطاب، مرتبتهومن يف ( عنه سعيد، حممد بن احلسني) كّل 

 الرمحان. عن ابن عبد، ابن عبيد( فهو عن يونس، حممد بن عيسى) كذا كّل 
 فهو ابن عبيد.، ومضاهيه رتبة( عن الصفار، حممد بن عيسى) كّل 
 .اجلاموراين الرازي ، فهو(عن أيب عبد اهلل، حممد بن أمحد بن ُييى) ام جاء:كلّ 
 عن عبد اهلل الفطحي.، احلسن بن عيلفهو (، عن ابن بكري، ابن فضال) كّل 
 عن الكناين. ،فهو األزرق( عن أيب الصباح، حممد بن الفضيل) كّل 
 عن ابن مهران.، فهو ابن عيسى( عن سامعة، عثامن) كّل 
 أو(، أيب اخلطاب ابن، عنه) أو( ة والثناءعن الرضا عليه آالف التحيّ ، صفوان) كّل 

 ُييى. فهو ابن(، سعيداحلسني بن ) أو(، يعقوب بن أيب يزيد)
 فهو ابن مهران.( عبد اهلل قضاعة) أو( عنه سندي بن حممد، صفوان) كّل 
( بن عيل بن فضال احلسن أو، احلسني بن سعيد أو ،عنه األمحدان، عبد الرمحان) كّل 

 فهو: ابن نجران.
ابن  (، فهوصفوان) أو ،(احلسن بن حمبوب) أو( عنه ابن أيب عمري، عبد الرمحان) كّل 

 .حلجاّج ا
عن ، عثامن عن ابن، اجلوهري (، فهوعن أيب العباس، عن أبان، القاسم) ام جاء:كلّ 

 فضل بن عبد امللك.
 أخيه أمحد. عن، فهو: عيل بن احلسن بن عيل بن فضال، (عن أخيه) ام جاء:كلّ 
عن ، احلسني عن أخيه، ابن عيل بن يقطني ( فهوعن أبيه، عن أخيه، احلسن) ام جاء:كلّ 
 أبيهام.
، عن أخيه ابن سعيد، (، فهوعن سامعة، عن زرعة، عن احلسن، احلسني) ام جاء:كلّ 



 

 عن سامعة بن مهران.، عن زرعة بن حممد احلرضمي
 بن أيب زياد. عن إسامعيل، فهو: احلسني بن يزيد( عن السكوين، النوفيل) :ام جاءكلّ 
فهو (، عقيل سف بنيو) أو(، عاصم بن محيد) أو(، ابنه عبيد، عنه، حممد بن قيس) كّل 
 فهو الضعيف.( عنه ُييى بن زكريا) أو،  الثقةالبجيّل 
إذا كان عنه  فهو مشرتك بني ليث وُييى.(، عن أيب عبد اهلل عليه السالم، أيب بصري) كّل 

أو كان عنه احلسني بن أيب   ليث.فيتعنّي ، أو مفضل بن صالح، أو أبو املغرى، ابن مسكان
أو وهب بن ، أو عيل بن أيب محزة، وضاح أو عبد اهلل بن، أو يوسف بن يعقوب، العالء
  ُييى.فيتعنّي ، حفص

كاملجاهيل  كام إذا اتفقت الصفات، ز بني املشرتكاتفائدة التميّ  قال: وقد يقّل 
 األشعري موضع يشتبه فيه: األمحدان: من ثم مل نطلق عنان القلم يف كّل  .توالثقا

ومجيالن : ابن  العباسان: ابن معروف وابن عامر،و ،واحلامدان: الناب والفزاري، والربقي
 ؛واهلشامان : ابن حكم وابن سامل واملعاويتان : ابن وهب وابن عامر،، دراج وابن صالح

 .«(انتهى) الشرتاك يف التوثيق.
ونكتفي هبذا املقدار يف بيان متييز املشرتكات، ومن أراد تفصيل التطبيقات واملوارد 

 اجعة املوسوعات التطبيقّية يف علم الرجال.املختلفة، فعليه بمر
ونشري أخريًا إىل أّن من جهود علم الرجال بيان األسامء والكنى املتعّددة الراجعة 

يضًا يف جمال أوهذا من البحوث املهّمة وما يعرف بعلم اجلمع والتفريق، لشخص واحد، 
ه السيد حمّمد باقر ، وعىل سبيل املثال يمكن مراجعة البحث القّيم الذي عقدالتطبيق

الصدر حول عيل بن احلكم، وأّن األسامء األربعة فيه ترجع لشخٍص واحد، وهي: عيل بن 
احلكم الكويف، وعيل بن احلكم األنباري، وعيل بن احلكم النخعي، وعيل بن احلكم بقول 

.مطلق
                                                             

 .547ـ  543: 1سامء املقال يف علم الرجال ( ) 
 .190ـ  182: 3انظر: الصدر، بحوث يف رشح العروة الوثقى ( ) 
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