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 متهيد
البحث يف ألفاظ اجلرح والتعديل من البحوث البالغة األمهّية يف علم الرجال، بل 
املعنّي األّول هبا هو هذا العلم؛ لتعّلقها بأحوال الرواة، رغم أّّنم بحثوه كثريًا يف كتب 
الدراية؛ وذلك أّنه حيّدد لنا معاين املفردات والتوصيفات التي استخدمها الرجالّيون يف 

قويم الرواة، فإذا مل تكن معاين هذه املفردات واضحة وحمسومة فإّن االلتباس قد يلّف ت
املوقف من الراوي، بل قد نشعر بالتعارض بني كلامت الرجالّيني بحيث ال يرتفع إال إذا 

 متّكنا من اكتشاف اختالفهم يف املصطلح.
يل، يف علم الدراية وقد تعّرض العلامء منذ زمٍن بعيد لدراسة ألفاظ اجلرح والتعد

وعلوم املصطلح، كام كانوا يتطّرقون هلذا األمر يف كتب الرجال، وغالبًا ما كان يتّم ذلك 
بنحو االختصار، لكن يف بعض األحيان كان ذلك يتّم بشكٍل أكثر سعة، واألهم يف 
املوضوع هو أّن بعض التعابري التي استخدمها الرجالّيون القدماء أو بعضهم، وقع فيها 

 نقاش عىل مستوى داللتها وما هو املراد منها.
والنقطة األكثر إثارًة هنا هي أّن قدماء الرجالّيني مل يصنّفوا معجاًم يف مصطلحاهتم وال 
يف تعابريهم، وهلذا قد يقع اإلشكال يف املراد من هذا التعبري أو ذاك، تبعًا للقرائن التي 

لقي عىل هذا البحث تعقيدات خاّصة، رغم أّن تالَحق هنا وهناك يف كلامهتم، األمر الذي ي  
أكثر ألفاظ اجلرح والتعديل معانيها واضحة وجلّية، وهلذا كان مهّم البحث هنا يف األلفاظ 

 التي يقع فيها نقاش أو التباس.
ومن الواضح أّن التعديل والتوثيق حيمالن معنى له صلة ـ بنحٍو أو بآخر ـ بقيمة 

سلك حجّية خرب الثقة، إال أّن املدح والقدح واجلرح والذم، روايات الراوي، خاّصة عىل م
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عناوين ال ختتّص باجلوانب املتصلة بجهة الرواية عند الراوي، فقد ي مدح باستقامة مذهبه 
وقد يذّم بانحراف مذهبه، وهذا يعني أّن ألفاظ املدح والذّم وما يعّمها من توصيفات 

 الرجاليني، تقع عىل نوعني:
 املتصلة بشكٍل حقيقّي ـ مبارش أو شبه مبارش ـ بقيمة مروّيات الراوي.ـ األلفاظ  1
ـ األلفاظ غري املتصلة بشكٍل حقيقي بذلك، بل تشري إىل جوانب ُاَخر قد تكون هلا  2

وقد يزداد تأثريها بناء عىل حجّية مثل اخلرب احلسن لو  تأثريات عىل خرب الراوي جزئّيًا،
 وحًا بأّي شكل من أشكال املدح.فّّسناه بالذي يكون راويه ممد

 وألفاظ املدح والقدح تارًة تدّل عىل غرضنا باملطابقة وأخرى بااللتزام أو نحوه.
ي شار إىل أّننا سنحاول استقصاء كّل أو أغلب التعابري الواردة يف كلامهتم، أعّم من 

تأّخرين وجودها عند الشيعة أو السنّة، وأعّم من وجودها يف كلامت املتقّدمني أو امل
 عندمها.

 وسيكون منهجنا يف حماولة اكتشاف دالالت التعابري الرجالّية ومدياهتا، عرب:
 اللغة. أ ـ

 العرف اللغوي االجتامعي. ب ـ
 القرائن الواردة يف تعابريهم من خالل تتّبع استعامالهتم للكلمة. ج ـ
، كون الفضاء مراجعة نصوص املذاهب املتعّددة، خاّصًة أهل السنّة وتفاسريهم د ـ

 كان متقاربًا يف االستخدام.
وعىل أّية حال، فنرشع يف البداية بعرض ألفاظ املدح، ثم نعقبها بعرض ألفاظ الذّم، إن 

 شاء اهلل.

 النوع األّول: ألفاظ املدح
 :توجد عّدة ألفاظ تتداول عادة بوصفها من ألفاظ املدح، وأمّهها
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 ( ـ عدل، عادل، معدَّل3ـ  1)
دل لوحدها تدّل عىل كونه ملتزمًا بالرشيعة وأّنه ال يكذب وأّنه يصدق، لكن كلمة الع

 يقع الكالم يف داللة هذا التعبري عىل بعض األمور األخرى، وهي:
ل ضابط؟  أّوالً: هل يدّل قول: )عدل( عىل أّن املعدَّ

يمكن القول بأّن داللته عىل الضبط وحسن النقل وعدم السهو غري واضحة؛ إذ ليس 
عدٍل بضابط، إال أن يقال بأّن مراد الرجالّيني ـ وهم يف مقام البيان من حيث  كّل 

خصوصّيات النقل والرواية عند املرتجم ـ من عدل، هو صالحّيته لقبول شهادته ونقله، 
 ويف مثل هذه احلال ال يبعد القول بأّن الكلمة داّلة عىل الوصفني معًا.

عى بعضهم ـ فيام هو املحكي ـ اإلمجاع عىل داللة إال أّن اجلزم هبذا صعٌب، حتى لو ادّ 
، وحتى لو سّلمنا بأّن الرجالّيني هم دومًا لفظ العدل عىل العدالة واإلمامّية والضبط معاً 

يف مقام بيان خصوصّيات النقل يف الراوي، ويشهد له أّّنم يعّرفون احلديث الصحيح بأّنه 
بينام يمّيزونه عاّم يرويه العدل األقّل ضبطًا  ما يرويه العدل الضابط، وهذا شائع عندهم،

وجيعلونه يف اخلرب احلسن كام عند أهل السنّة يف اصطالحهم، وهذه قرائن تدّل عىل عدم 
وضوح داللة مفردة العدل يف اصطالح املحّدثني والرجالّيني عىل الضبط والدّقة يف النقل، 

 وهلذا احتاجوا إلضافة الضبط يف تعريف الصحيح.
يه، فحيث إّن كلمة العدل هلا معنى رشعي فت حمل عليه، وهو االنضباط الرشعي، وعل

 املتضّمن للصدق يف النقل، صدقًا فاعلّيًا، ال الصدق بمعنى املطابقة للواقع.
وينتج عن ذلك أّننا لو عرفنا أو احتملنا احتامالً معتّدًا به أّن مذهب هذا الراوي جواز 

دع أهل البدع أو تثبيت دعائم الدين أو دفع الناس لفعل الكذب ملصالح عليا، كإبطال ب
اخلري، ففي هذه احلال يصعب تصديقه يف النقل، ال بمعنى سلب صفة العدالة عنه رشعًا، 
                                                                                                                                                           

ة أو مّتحدة املعنى مع العنوان األسود داخل املتن من أوصاف متداولة يف الرتاث الرجايل ملحق
 نفسه، فالحظ الرتقيم جّيدًا وانتبه.
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وإثبات صفة الفسق له، بل بمعنى سلب صفة الصدق عنه يف مورد النقل يف الروايات، 
 ده يف جتويز الكذب هنا.وإن كان هذا السلب ال يساوق سلب العدالة نتيجة اجتها

إّن إطالقهم كلمة العدل ال يمنع عن قبول خربه، بل هو يفيد التزكية التاّمة؛  قد يقال:
وذلك أّنه بإمكاننا الرجوع إىل أصالة الضبط العقالئّية أو إىل الغلبة يف الضبط عند الرواة، 

وبذلك يمكن القول بأّن  أو فقل: غلبة الضبط عند الرواة املؤّيدة بأصالة الضبط العقالئّية،
 .كلمة عدل تكفينا يف حصول التزكية املطلوبة يف باب النقل وحجّية اخلرب

إّنه لو سّلم ذلك ال يعني أّن كلمة عدل تفيد حصول التزكية برشوطها  واجلواب:
 التاّمة، بل األصّح أن يقال بأّّنا تفيد جزءًا والباقي تفيده أصالة الضبط أو غلبته.

نا النظر عن هذا، فإّنه قد سبق النقاش يف دعوى أصالة الضبط العقالئّية؛ ولو رصف 
فأين األصل يف النقل هو الضبط عند العقالء؟! مع أّن أغلب النقل غري ضبطي، والسهو 
والنسيان شائعان للغاية بني خمتلف الرشائح االجتامعّية، واملفروض يف كالمنا هو حالة 

ّول، ال حالة االطمئنان نتيجة كون الراوي يغلب عىل نقله عدم العلم بحال الراوي من األ
الضبط، وأّما دعوى غلبة الضبط عند الرواة فهي أّول الكالم، فالكثري من الروايات تعاين 
من اضطراب وتعارض واختالف جزئي وكيّل، ونقيصة وزيادة، وكثري منها ـ لو مل نّتهم ـ 

رى أّن الغلبة لصالح عدم الضبط عىل بعض ناشئ عن السهو والغفلة، بل يكاد اإلنسان ي
الصعد، بل لو كانت هناك غلبة فهي كاشفة عن ضبط من تثّبتنا من أمره، وأين هذا من 

 ضبط غريه ممّن ال نعرف هل هو ضابط أو ال؟
نعم، لو رأينا أّن كّل من قالوا عنه بأّنه عدل فهو ضابط خارجًا، أمكن دعوى وجود 

تعديل عىل ما يعّم الضبط، إال أّنه غري واضح. بل إخراج اصطالح عندهم يف إطالق ال
أهل السنّة أكثر الروايات عن حّيز اخلرب الصحيح إىل غريه نتيجة قّلة الضبط أو انعدامه، 

 شاهد عىل أّن الغلبة ليست للضبط.
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وممّا قد يؤّيد ما نقول وي ستأنس به، ما ذكره الشيخ النجايش يف ترمجة حمّمد بن احلسن 
كان وجهًا فی أصحابنا القميني، ثقًة عظيم القدر، راجحًا، »وخ الصّفار، حيث قال: بن فر

، فهذا الوصف )قليل السقط(، مل يستعمل ـ عىل ما يبدو ـ يف «قليل السقط يف الرواية
حّق شخص آخر من الرواة، والنجايش يريد أن يقول بأّن الصفار كان قلياًل ما حيصل يف 

عىل خالف غريه ممّن تكثر هذه الظاهرة عندهم، وهذا يعني أّن يف نقله للروايات سقط، 
التعبري نوع تفضيل للصفار عىل غريه، وإن كان نفس وجود السقط ولو قلياًل عنرص 

 ضعف يف الرواية.
وهذا التعبري الوارد يف حّق الصفار يعّد من التعابري املهّمة يف دراسة احلديث وعمليات 

السائد أو شبه السائد بني النقلة والرواة أّّنم يكثرون من السقط،  نقله، فهو يوحي لنا بأنّ 
فرتاهم يسقطون من احلديث كلمًة أو مجلًة أو مقطعًا، ولو كان ذلك لسهٍو أو غفلة أو غري 
ذلك بام ال يطعن يف عدالتهم وصدقهم من حيث املبدأ. وإذا عّممنا السقط للسند فقد 

ط أسانيد رواياهتم ويبقوّنا مرفوعًة غري متصلة، وإن يكون املعنى أّّنم يكثرون من إسقا
كان الراجح بنظري أّن هذا التعبري )السقط( ينرصف عن هذه احلالة، وأّنه إذا شمل السند 
فهو يعني سقوط اسم راٍو يف السند إّما سهوًا أو غفلًة مثاًل من الراوي أو الناسخ، فبدل أن 

أيب عمري.. قال: عيل بن إبراهيم، عن ابن أيب  يقول: عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
عمري، أو عمدًا كأن يسقط اسم شيخه مومهًا أّنه روى احلديث مبارشًة عن شيخ شيخه، 
عّد أحد أبرز أشكال التدليس يف السند، كام هو معروف يف علوم مصطلح  وهذا ما ي 

عبارٌة أو مجلة أو مقطٌع ما  احلديث، وعليه فلم يكن النقلة بالغي الدّقة دومًا لكي ال تفوهتم
يف املتن أو السند، بل كثري منهم كان مثل هذا سائدًا يف نقله، والصفار يتمّيز بقّلة هذه 

 الظاهرة عنده وفقًا لنقل النجايش.
وعمليات السقط يف احلديث تكون يف جمال االستنساخ أيضًا؛ فالنّساخ يقعون يف 
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ث ال ينتبهون إليه، وهذا كثري يف مشاكل مشاكل السقط يف النقل، فيسقطون سطرًا حي
النسخ عرب التاريخ، بل قد يسقطون أسطرًا عّدة، وهلذا جتد أّن مشكلة التصحيف والسقط 
من أعظم مشاكل تناقل الكتب واملخطوطات قدياًم، ومن هنا نجد مثاًل أمحد بن حنبل 

أما التصحيف فليس قليل السقط، و»هـ( يقول يف حّق عبيدة بن محيد الضّبي بأّنه: 241)
 .«عنده

إّننا نّدعي انرصاف لفظ العدل إىل العدل الضابط؛ ألّنه أكمل األفراد،  وقد يقال أيضًا:
 .واالنرصاف يكون ألكمل األفراد، وهو هنا العدل اإلمامّي الضابط

إّن وصف العدل إذا كان عىل صلٍة بصفة الصدق الفاعيل، فإّن األكملّية ال  واجلواب:
ة هلا بالصدق الفعيل، بمعنى املطابقة الدقيقة للواقع، فهذا أشبه يشء بأن تقول بأّن عالق

كلمة عدل تنرصف إىل العامل العادل؛ ألّنه أكمل أفراد العدل! فأّي مدلول عريف يمكن 
األخذ به هنا؟ وهل يفهم العرف ذلك؟ وأين هو مثل هذا االنرصاف؟ إّن االنرصاف 

ل   قّية يعني أّنه منضبط جدًا يف هذه الصفة ال يف غريها، فلو كان ألكمل األفراد يف صفة خ 
الضبط من ضمن العدالة ارتفع اإلشكال بال حاجة لالنرصاف، وإال فال معنى 

 لالنرصاف هنا.
إّن عدم إشارهتم يف كثري من املوارد لصفة الضبط، تدّل عىل أّن هذه الصفة  قد يقال:

ناك فائدة يف تزكيتهم بوصف العدل؛ ألّنه لن موجودة يف وصف العدل، وإال مل تكن ه
 .يرتّتب عليها األثر

إّن عدم التنصيص عىل الضبط ال يعني أّن الشخص الذي يوصف بأّنه عادل  واجلواب:
هو شخص خمّلط كثري النسيان وغري ضابط، فإّنه لو كان كذلك لنّصوا عليه كام هي العادة 
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ط أو أّنه خمّلط أو مضطرب احلديث أو يف حديثه اجلارية، فعدم نّصهم عىل أّنه غري ضاب
سقط أو نحو ذلك، يكشف عن قبوهلم بقدٍر من الضبط له، وهو الضبط الذي ال نستطيع 
أن نتأكّد من كونه يف املرحلة العالية، بل هو ضبٌط بمعنى نفي السلب ال إثبات اإلجياب، 

واالضطراب ونحو ذلك، لكنّه ال وأعني بذلك أّنه يدّل عىل أّنه غري متهم بينهم بالتخليط 
 يدّل عىل شهادة منهم بأّنه دقيق َثَبت نقّي النقل متامًا، فتأّمل.

وهبذا نحصل عىل نتيجة تنفي عنه الصفة املقابلة للضبط من خالل سكوهتم مجيعًا 
عنها، مع كوّنا لو كانت لبانت هلم عادًة، يف مثل الراوي كثري الروايات ال يف مثل الراوي 

 ل الرواية.القلي
 هذا كّله يف عالقة وصف العدالة بوصف الضبط.

ل عىل املذهب احلّق؟  ثانيًا: هل يدّل قول: )عدل( عىل سالمة االعتقاد، وأّن املعدَّ
إذا قلنا بالداللة فمعنى هذا أّن هذا التوصيف عندما يطلقه الرجايل اإلمامي فهو يدّل 

ه الس  نّي فهو يدّل عىل كون الراوي سنّيًا وهكذا.عىل كون الراوي إمامّيًا، وعندما ي طلق 
لكّن الصحيح، أّنه ال يمكن أن نحصل هنا عىل نتيجة ّنائية نحّكم فيها نظرّيتنا يف 

 عالقة العدالة بحسن االعتقاد؛ بل البد من النظر يف:
مسلك الرجايل فقهّيًا، من حيث رشط سالمة االعتقاد يف العدالة عنده أو ال، فقد  أ ـ

يف هذا األمر جدًا، ومن ثّم فال يمكن حتميل مسلك فقيه يف ذلك الزمان أو  خيتلفون
 مسلك مشهور املتأّخرين عىل نصوص هذا الرجايّل املتقّدم أو ذاك.

ويف مسلك املشهور، بحيث إذا ثبت أّن املشهور كذلك، ولو مل نحصل عىل معرفة  ب ـ
اف والتواضع من هذا اللفظ لبيان عكسّية يف نظرّية الرجايّل نفسه، حصل مثل هذا االنرص

 مذهب الراوي.
واملسألة بحاجة لتتّبع واسع يف توّجهات العلامء القدامى يف هذه النقطة، وإن كان الذي 

سن االعتقاد وسالمته.  يلوح من بعضهم ربط العدالة بح 
رجال ي شار إىل أّن التوصيف بالعدل أو العادل نادٌر ـ إن مل نقل بأّنه منعدم ـ يف كتب ال
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 واحلديث عند اإلمامّية القدماء، بينام هو شائع جدًا يف كتب أهل السنّة الرجالّية.

 ـ ضابط 4
، وي قصد به يف الضبط معناه لزوم اليشء وعدم مفارقته، أو حفظه وإمساكه بحزم

حيسن تعابريهم ـ وهو تعبري متداول سنّيًا، نادر إن مل نقل معدوم إمامّيًا بني املتقّدمني ـ أّنه 
استيعاب احلدث وتلّقيه وحفظه، فال يضطرب يف النقل وال خيّلط نتيجة السهو أو النسيان 

 أو عدم الرتكيز، بل يكون دقيقًا فيام ينقل متطابقًا نقله مع تلّقيه للحدث أو للقول.
وهذه الصفة من مهّم الصفات يف الراوي، وهي تتصل بالعملية التقنية للرواية، وقد 

أّن هذه الصفة لو ا طلقت لوحدها فهي ال تفيد التوثيق، بل وال حتى ذهب بعٌض إىل 
 .املدح، فالبّد من ضّمها إىل صفة العدالة كي ت نتج التزكية احلقيقّية

 وهذا الكالم يفرض التدقيق يف معنى الضبط:
فإن قصد منه أّنه دقيٌق يف التلّقي وحافظ ملا تلّقاه، ففي هذه احلال ال يؤرش هذا  أ ـ

لتوصيف عىل يشء يف عملّية النقل، نعم هو ينفع مع غريه، وذلك أّن جمّرد الضبط يف ا
التلّقي ال يكفي ما مل ينضم إليه أداء الراوي يف النقل لغريه وأّنه ضابط يف هذه احلال، 
 فالرواية هلا جانبان: األخذ والتلّقي، فمدحه يف أحدمها ال يكفي وإن كان جّيدًا يف نفسه.

ذا قصد منه الدّقة يف النقل والتلّقي معًا، بحيث ال يفوته يشء، ففالٌن ضابط أّما إ ب ـ
لقيه لآلخرين، كام هو املعنى  تعني أّنه يمسك بام حصل عليه بدّقة وال يفوته يشء عندما ي 
املفهوم من كلامهتم، ففي مثل هذه احلال ال يبعد أن تكون هذه الصفة مفيدة للوثاقة 

العدالة؛ ألّّنا تتضّمن أمانة النقل، التي تتضّمن تلقائّيًا وثاقته بنفسها بال حاجة لصفة 
 وصدقه فيه.

وغالب الظّن أّن املستشكل يف كفاية وصف الضبط انطلق من رشط العدالة يف الراوي 
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يف حجّية خربه، وإال فلو كان يرى رشط الوثاقة فقط، ملا صّح منه دعوى أّن الضبط ال 
 تأّمل جيدًا.حيّقق التزكية وال املدح، ف

وممّا تقّدم كّله، يظهر أّنه لو انضّمت الصفتان إىل بعضهام يف كلامت الرجالّيني مثل 
 قوهلم: عدل ضابط، كان ذلك من أجود أنواع التزكية.

يشار إىل أّن التعبري بالضبط والضابط يف الرتاث الرجايل اإلمامي نادر جدًا ايضًا، بل 
 اهلل. تستخدم تعابري قريبة ستأيت إن شاء

 ( ـ ثقة )صادق، مصدَّق، صادق فيما يرويه..(28ـ  5)
سبق يف ما مىض ـ يف الفصل األّول من فصول هذا الكتاب ـ احلديث بالتفصيل عن 
مصطلح الثقة، وقلنا بأّنه يدّل عىل وصَفي: الصدق والضبط معًا، وأّنه ال يدّل عىل التعديل 

يٍة أفضل من وصف العدل، وأّن أدبيات علم بمعنى أّنه ال حيمل صفة العدل، لكنّه من ناح
الرجال اإلمامّي تستخدم وصف الثقة أكثر من وصف العدل بخالف ذلك عند أهل 

 السنّة.
عندما ت طلق تفيد يف اللغة من يؤمتن « ثقة»وحاصل ما توّصلنا إليه هناك هو أّن كلمة 

انته يف املال دون غريه، وإن ويركن إليه ويعتمد عليه، فإن ا طلقت يف مقاٍم مايل دّلت عىل أم
ا طلقت يف مقاٍم له عالقة باألعراض دّلت عىل األمن من طرفه عىل العرض، وإن ا طلقت 
يف باب النقل واإلخبار والكتب والتصنيف والرواية كام هو حال مقام كتب الرجال، دّلت 

االعتقاد  عىل األمانة يف النقل، فتدّل عىل الصدق والضبط ال غري، أي ال تفيد سالمة
 واملذهب وال تفيد العدالة باملعنى الرشعي الفقهي.

وعليه، فوصف الثقة من األوصاف املمتازة يف التزكية بناء عىل حجّية خرب الثقة، بل 
 هي نافعة جدًا بناء عىل حجّية اخلرب املوثوق كذلك.

من من أصحابنا الثقات، من بيت الثقات، ومن أشكال التعبري عن الوثاقة، قوهلم: 
 ونحو ذلك.ثقات أصحابنا، ثقٌة يف نفسه، ثقة يف أصحابنا، 
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نعم، حيثيّة الصدق فيه ـ لو تركنا الضبط ـ موجودة يف تعابري أخرى عندهم ختتلف يف 
ق، صادق فيام يرويه، حمّله الصدق، صدوق،  شّدة الصدق وعدم شّدته، مثل: صادق، مصدَّ

 واحد من التعابري املستددمة ، ونحو ذلك. وهبذا يتضح معنى غريحيكي الصدق
 عندهم.

 لكن يبقى بعض األمور املتصلة بتوصيف الرجالّيني لرجٍل بالوثاقة، وهي:
، أو قال: من أوثق أصحابنا، ثقة ثقةأّوالً: تزداد الداللة عىل التوثيق إذا قال الرجايّل: 

م، أو قال: من أوثق أو قال: أوثق الناس يف حديثه، أو قال: أوثق الناس يف احلديث وأثبته
الناس عند اخلاّصة والعاّمة، أو قال: أوثق أهل زمانه عند أصحاب احلديث، أو قال: أوثق 

ونحو ذلك ممّا ورد يف تعابريهم، فهذا يفيد درجًة عالية من  أهل زمانه وأصدقهم هلجة،
واضحًا  الوثاقة والضبط واألمانة. أو كأّنه يريد توكيد وثاقته وزيادة مدحه وجعلها أمراً 

، وقد استخدمت جدًا، كام يظهر من كلامت الشهيد الثاين والوحيد البهبهاين وغريمها
 هذه التعابري عرشات املرات يف كتب الرجال.

عل وثاقة الراوي الذي  وهذا ما قد ينفع يف باب التعارض واختالف احلديث، حيث جت 
ا قد يعّزز ترجيح خربه عىل أطلقت عليه مثل هذه التوصيفات أقوى من وثاقة غريه، مم

خرب غريه عند التعارض، كام يعّزز منهج عرض األخبار عىل أخبار الثقات األثبات، 
                                                             

( نقل أّنه قيل بأّن )صدوق( كثري الصدق، وهذا غري أّنه ال يتحّرز عن الكذب، وقيل: إّن )حيكي( 1) 
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بحيث تكون أخبار من وصفوا بمثل هذا الوصف أو تّم التحّقق من هذا الوصف املؤّكد 
 فيهم، بمثابة امليزان الذي ت عرض عليه أخبار غريهم.

ن شفاهًا، من أّّنا تفيد أّنه ال يكثر من النقل عن وأّما ما ن قل عن بعض املعارصي
الضعفاء، فهذا مل نفهمه، فاألقرب هو الفهم اللغوي القائم عىل التوكيد، كام ال معنى 
لفرض كون من قيل هذا يف حّقه مشكوك يف أمره من قبل بعضهم، فا ريد التوكيد لنفي 

 ّك يف أمره، فراجع.الشبهة؛ فإّن بعض من قيل هذا يف حّقة ممّن هو فوق الش
ولو  أّن بعضهم احتمل هنا يف كلمة )ثقة( الثانية أن تكون يف األصل: نقة، وقد نقل

بمعنى نقي احلديث، فال يكون هناك تكرار توكيدي، بل قد يكون اتباع، وهو يف غاية 
هام البعد كام أفادوا أيضًا؛ إذ هذا لو وقع فيمكن تصّور وقوعه يف مورد أو موردين فيقع في

التصحيف، ثم يشتهر، أّما وقوعه يف عرشات املوارد يف كتب متعّددة، ثم ال نجد لكلمة 
 )نقة( وجودًا يف كتب الرجال أبدًا، فهذا أمٌر يبّعد أن يكون األمر خطأ يف االستنساخ.

وأّما القول بأّنه مل يتّم تكرار غري كلمة ثقة يف كتب الرجال، فهذا ال يرّض أيضًا وال ينفع 
 كام هو واضح. هنا

هذا، وقد فهم السيد اخلوئي من توصيف النجايش بوصف ثقة ثقة، لسامعة بن مهران، 
فكأّن هذا التكرار مع عدم بيان  دون أن يذكره يف الواقفة، كاشٌف عن كونه غري واقفي؛

 .املذهب يفيد التأكيد عىل مالصقة الرجل للمذهب االثني عرشي
فإّن جمّرد توكيد الوثاقة ال ربط له باالعتقاد،  اهلل،وهذا كالم غري واضح منه رمحه 

 .خاّصة وأّن النجايشَّ وّثق عبد الكريم بن عمرو اخلثعمي مرتني مع قوله عنه بأّنه واقفي
ثقة يف احلديث، أو ثقة ثقة يف احلديث، أو ثقة يف يطلق يف بعض األحيان تعبري:  ثانيًا:
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وهذا التعبري ـ الذي استخدم عرشات  يف الروايات،الرواية، أو ثقة فيام يرويه، أو ثقة 
املرات ـ ال يدّل عىل يشء أزيد من داللة إطالق كلمة ثقة يف تعابريهم، بل قد يكون األمر 
فيه أوضح، ويعني أّنه يف عامل النقل موثوق به، ومن ثم فتكون داللته عىل تشّيع الراوي أو 

ة ثقة، فإذا كنّا هناك ال نقبل بالداللة عىل إمامّيته أو عدالته أضعف من حالة إطالق كلم
أزيد من الصدق والضبط، فهنا ال نقبلها بطريٍق أوىل كام صار واضحًا، كيف وقد ق رن هذا 

 التوصيف أحيانًا ببيان عدم صّحة مذهب الراوي، فراجع.
ومن هنا، ي ستغرب ذهاب مجاعة هنا أيضًا إىل القول بداللة هذا التعبري عىل كون 

، وخالفهم يف ذلك ي عدالً إمامّيًا صادقًا ضابطًا، كام فعله العالمة املامقاين وغريهالراو
 .الكجوري الشريازي

من حيث إّن  وأّما القول بأّن )ثقة يف احلديث( تعطي داللة أقوى من مطلق كلمة ثقة،
يش يف ، بقرينة قول النجاالثقة يف احلديث ال يروي املراسيل وال يروي عن الضعفاء

كان ثقًة يف احلديث، إال أّن أصحابنا قالوا كان »ترمجة حممد بن أمحد بن حييى األشعري: 
يروي عن الضعفاء ويعتمد املراسيل وال يبايل عّمن أخذ وما عليه يف نفسه مطعن يف 

 .«يشء
فإّن االستدراك يف كالم النجايش منشؤه ـ وال أقّل من االحتامل ـ  هذا القول ضعيف،

روايته املراسيل وعن الضعفاء ال ختدش يف وثاقته يف احلديث، ويف وثاقته يف نفسه، أّن 
كيف ولو صّح ما قد يقال حلصل إشعار بتناقض كالم النجايش هنا كام هو واضح، ويؤّيد 
ما نقول أّن الطويس يف ترمجة أمحد بن إبراهيم بن أمحد البرصي قال ثقة يف كتاب الرجال، 
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 ، مما يقّوي احتامل أّّنام واحد.الفهرستوثقة يف احلديث يف 
لو وّثق الراوي أهل  السنّة، بحيث مدح يف كلامهتم بالتوثيق، فقد يقال بأّن هذا  ثالثًا:

 نوع من الطعن فيه؛ ألّن توثيق أهل السنّة له مرجعه إىل وجود خلل عنده.
ثه عن أمحد بن لكّن اجلواب عن هذا األمر واضح، وقد قال السيد بحر العلوم يف حدي

وحيكى عن الذهبي أّنه قال يف ميزان االعتدال: أمحد بن »حمّمد بن الصلت األهوازي: 
حممد بن أمحد بن موسى بن الصلت األهوازي، سمع املحاميل وابن عقدة، وروى عنه 
اخلطيب، وكان صدوقًا صاحلًا. وهذا ليس بقاطع عليه باخلالف؛ إذ لعّله قد أخفى مذهبه 

ة، عىل أّنه اتفق له ولغريه مدح رجال الشيعة كأبان بن تغلب وغريه بأعظم من لشّدة التقيّ 
 .«هذا

فكونه ثقًة أو صدوقًا أو صاحلًا أو نحو ذلك عند غري الشيعة، ال يعني طعنًا فيه، كام ال 
يعني خروجه من التشّيع، إذ قد وثقوا بعض الشيعة يف كتبهم كام أفاد السيد بحر العلوم، 

ف النجايشُّ ابَن أيب عمري بأّنه كان عظيم املنزلة فينا وعند املخالفني، ووصفه بل قد وص
، ويعني ذلك أّنه من املمكن توثيق الطويس بأّنه كان أوثق الناس عند اخلاّصة والعاّمة

 غري الشيعة لبعض الشيعة يف كتبهم، دون أن يغمز ذلك يف وثاقة الراوي وال يف مذهبه.
مجة النجايش ملحمد بن عبد اهلل بن غالب األنصارّي البزاز أّنه ثقة يف ورد يف تر رابعًا:

، وقد ي تصّور أّن هذه الكلمة هلا معنى خاّص يف التوثيق، وأّن الرواية عىل مذهب الواقفة
هذه وثاقة عىل مذهب خاّص، لكّن الصحيح أّن هذه ليست مجلة واحدة، بل هي مجلتان 

ية، وأّنه عىل مذهب الواقفة، ففيها بيان وثاقته ومذهبه معًا، ال حتمالن مفادين: ثقة يف الروا
 بيان نوع أو خصوصّية يف وثاقته، فالحظ، فاألمر واضح.
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وكان وجهًا يف أصحابنا، »ذكر النجايّش يف ترمجة معاوية بن عامر، فقال:  خامسًا:
 .«ة، وجهاً ومقّدمًا، كبري الشأن، عظيم املحّل، ثقة. وكان أبوه عامر ثقة يف العام

وظاهر كالم النجايش أّن عامرًا هذا »فقال:  وقد فّّس السيد بحر العلوم هذه اجلملة،
ليس منّا، وهو خالف ظاهر الشيخ يف كتابيه، خصوصًا الفهرست، فإّنه موضوع لذكر 

 .«املصنّفني من أصحابنا. وقد ذكره علامء العاّمة، ومدحوه، ووثقوه، ونسبوه إلينا..
إّن قول النجايش: »فقال:  السيد اخلوئي يف تفسري هذه العبارة هذا املذهب، وقد ذهب

كان ثقًة يف العامة، وجهًا، ليس معناه أّن عامرًا كان ثقًة عند العاّمة أيضًا، وإال مل يقل: يف 
العامة، بل معناه أّنه كان ثقة يف رواة العاّمة، ومجاعتهم، فيكون ذلك شهادة من النجايش 

 .«لرجل مل يكن شيعّياً عىل أّن ا
إىل أّن ظاهر كالم النجايش أّنه موثق  ويف مقابل هذا الكالم يذهب املازندراين والنامزي

 .عند العاّمة ال أّنه من العاّمة
ورّجح بعضهم تفسري مثل اخلوئي، بأّن النجايش استخدم تعبري: ثقة يف أصحابنا، بام 

 .بنايفهم منه أّنه يفيد بيان أّنه من أصحا
وال نريد اخلوض هنا يف واقع حال عامر الدهني وأّنه ما هو مذهبه، والذي يبدو يل أّن 
األقرب هو تشّيع عامر الدهني، غايته أّن إثبات إمامّيته يف غاية الصعوبة، وعىل تشّيعه 

عن سلسلة من القرائن، ولكنّه كان شيعّيًا خمالطًا ألهل السنّة قريبًا منهم، وتعبري النجايش 
                                                             

 .411( املصدر نفسه: 1) 
 .391: 1( بحر العلوم، الفوائد الرجالّية 2) 
: 8. وانترص هلذا القول املحّقق التسرتي يف قاموس الرجال 269: 13 ( معجم رجال احلديث3) 

؛ والربوجردي ذهب لكونه من كبار 398ـ  393: 1؛ والسيستاين يف قبسات من علم الرجال 9
 .118حمّدثي السنّة يف كتاب البدر الزاهر: 

 .7ـ  6: 6؛ ومستدركات علم رجال احلديث 88: 5( انظر: منتهى املقال 4) 
 .395: 1انظر: قبسات من علم الرجال ( 5) 



 

بعض الرواة بـ )الثقة يف أصحابنا( ال يدّل عىل كونه من أصحابنا وال ينفيه، بل يدّل عىل 
كونه معروفًا بالوثاقة بيننا، ال غري، فجعل هذا شاهدًا أّول الكالم، وعليه فكّلام زاد احتامل 

ة، دون تشّيع عامر الدهني، زاد احتامل إرادة النجايش من العبارة كونه موثقًا عند أهل السنّ 
 داللة يف العبارة نفسها عىل أّنه سنّي أو شيعي.

تساءل الكلبايس يف قوهلم: ال أحسبه إال ثقة، يف أّنه هل هو معترب وكاف يف  سادسًا:
التوثيق أو ال؟ فذكر أّنه قد تأّمل فيه بعٌض من حيث إّن حجية التوثيق يف حال العلم ال 

ثم رّجح الكلبايس أّن التوثيق بناًء عىل كون الظّن وظاهر العبارة أّنه ظاّن بالوثاقة، 
املقصود به التعديَل بالعدالة املصطلحة فالعلم بالعدالة يف كامل اإلشكال، سواء كان 
، فال  الغرض العدالة بامللكة أو باالجتناب. فلو كان املدار  يف أكثر التوثيقات عىل الظنِّ

العلم، وما لو كان رصحيًا يف االبتناء عىل فرق بني ما لو كان ظاهر  التوثيِق االبتناَء عىل 
الظّن، مع أّن مقتىض سرية األصحاب يف قبول مراسيل ابن أيب عمري وأرضابه هو كفاية  
مطلق الظّن بالوثاقة؛ إذ الظاهر  أّن السريَة املسطورَة من جهة قضاء االستقراء يف روايات 

س املتحّصل يف الباب إالّ الظّن، عىل ابن أيب عمري وأرضابه بعدم الرواية إالّ عن ثقة. ولي
أّنه لو كان التوثيق  مبنّيًا عىل العلم فال يتحّصل منه أزيد من الظّن. وال فرق بني الظّن 
املستند إىل العلم والظّن املستند إىل الظّن، غاية األمر أّن الظّن األّول أقوى من الظّن الثاين، 

لقّوة، مضافًا إىل أّن الظن بالعدالة يكفي، بناًء عىل لكن ال اعتداَد هبذا املقدار القليل من ا
 .داللة التوثيق عىل العدالة

وكالمه يف حجية الظّن يف هذا السياق، وقد بحثناه عند احلديث عن مدرك حجّية قول 
 الرجايل، لكن املهم بالنسبة إلينا هنا أّن هذه العبارة هل تفيد توثيقًا من قائلها أو ال؟

 تفيد ترجيحه التوثيق جدًا، دون جزمه بذلك، واهلل العامل. الظاهر أّّنا
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 ( ـ صحيح احلديث..36ـ  29)
ورد هذا التوصيف كثريًا يف كتب الرجال، وجيري البحث يف داللة هذا التوصيف من 

 ناحيتني:
 الناحية األوىل: هل يدّل هذا التوصيف عىل كون الراوي ثقة أو ال؟

إىل أّن هذا التوصيف ال يدّل يف لسان القدماء إال عىل  يذهب مجاعة منهم املال عيل الكن
كون أحاديثه موثوقًا بصدورها؛ ألّن صّحة احلديث عند القدماء تعني أّنه ثابت الصدور، 
فعندما يقولون بأّنه صحيح احلديث، فهذا توصيف حلديثه بأّنه ثابت عندهم، وكأّنه ليس 

 .ذلكيف ذلك أّي توصيف للراوي بأّنه ثقة أو غري 
فإّن هذا التعبري إذا أطلق يف وسط القائلني بعدم  إال أّن هذا الكالم غري واضح أبدًا،

إطالق وصف الصحيح إال عىل ما رواه اإلمامّي العدل الثقة الضابط، كان داالً عىل هذه 
األوصاف األربعة. وهذا واضح. وأّما إذا أطلق بني القدماء فصحيٌح أّنه يدّل أّوالً 

عىل صّحة احلديث، لكن معنى كون شخص أّن أحاديثه يروّنا ثابتة وصادرة هو  وبالذات
وثاقته يف احلديث، وهذا املقدار كاٍف لنا يف اعتباره رجاًل ثقًة يف احلديث عندهم، إال إذا 
قيل بأّن القدماء مل يّطلعوا إال عىل القليل من أحاديثه، وأّن توصيفهم هذا ناظر إىل ما 

غري، أو قيل بأّن توصيفهم لصّحة حديثهم جيامع كونه كذابًا ال بمعنى أّنه  اّطلعوا عليه ال
خيتلق األحاديث، بل غاية األمر أراد أن يزّج اسمه يف األسانيد، فاختار ما كان من 
الروايات موردًا لإلمجاع وعدم الطعن من قبل أّي فريق، فبدت أحاديثه صحيحة، فأراد 

 حاله يف صفاته األخالقّية من الصدق وغريها. الرجايّل توصيفها مع السكوت عن
لكن مع ذلك، فالصحيح أّنك عندما تصف شخصًا بأّن مجلة منقوالته ثابتة، فإّنه وإن 
كان يمكن ثبوتًا التفكيك بني صدقه وصّحة حديثه، لكّن إطالق مثل هذا التوصيف ي فهم 
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طابقة للواقع، كام يظهر اختياره ـ عرفًا وداللًة ـ عىل أّنه ثقة صادق عندك، وأّن منقوالته م
، فلم يتعّمد الكذب وال وقع يف اخلطأ يف عملّيات النقل. غايته أّن من السّيد اخلوئي

شهادهتم بالتوثيق هنا هي شهادة ناجتة عن مراقبة أحاديثه وقياسها بالواقع، وهذه عملّية 
ضافّيًا عىل أّن الرجالّيني اجتهادّية وليست حسّية، ولعّل مثل هذا التعبري سيكون شاهدًا إ

 كانوا يعملون باحلدس واالجتهاد.
هذا كّله إذا قبلنا أّن تعبري صحيح احلديث كان مستخدمًا عندهم بمعنى احلديث 
الثابت، فإّن هذا غري أّن منهجهم يف اعتبار احلديث هو احلديث الثابت، إذ يمكن عندها 

توثيق، ال بتوّسط ثبوت احلديث، اعتبار توصيف صحيح احلديث داالً مبارشة عىل ال
 فتأّمل.

بأّن توصيف صحيح احلديث ورد يف أكثر املواضع منضاًم إىل توصيف  ويمكن أن يقال
، فلعّل الراوي يكون ثقًة، لكنّه ينقل األحاديث الغثّة الوثاقة )ثقة صحيح احلديث(

 وثاقته ال ينقل إال والسمينة عن غريه، بينام الراوي الثقة صحيح احلديث يكون مضافًا إىل
األحاديث الثابتة، وهبذا نفهم أّن توصيف صحيح احلديث أفضل من توصيف الثقة؛ ألّنه 
يتضّمن بنحو الالزم كونه ثقة، كام يتضمن بنحو املطابقة كون منقوالته سليمة وثابتة، 
ولعّل مثل هذا موجب لتقديم خرب من قيل يف حّقه: ثقة صحيح احلديث، عىل مطلق من 

 ل يف حّقه: ثقة؛ ألّّنا تكاد تكون يف قّوة تكرار كلمة ثقة، فالحظ.قي
هذا واعترب املريداماد أّن توصيَفي: ثبت، وصحيح احلديث، مها أقوى ألفاظ التوثيق 

 .واملدح
 الناحية الثانية: هل يدّل هذا التعبري بني القدماء عىل العدالة أو ال؟
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عىل العدالة؛ وذلك أّن إضافة الصّحة إىل مطلق  ذهب العالمة املامقاين إىل كونه داالً 
حديثه تدّل عىل االطمئنان من جانبه، وأّن فيه أوصافًا تفيد ذلك، وليس إال العدالة، حيث 

 .ال يوثق بغري العادل
وقد أجبنا سابقًا يف بحث معنى الثقة، عن مثل هذا االستدالل، وقلنا بأّن الوثوق ال 

عقالء ويف احلياة االجتامعّية، فال موجب لفرض أّن مثل هذا يشرتط فيه العدالة عند ال
 التعبري داّل عىل العدالة، فضاًل عن داللته عىل مذهب الراوي.
صحيح الرواية، وصحيح هذا، وي شار إىل أّن مثل وصف صحيح احلديث هو: 

مجيعًا مما ورد يف كتب الرجال، فإّّنا  احلكايات، وجّيد احلديث، ونقّي احلديث، ونحو ذلك
 تفيد التوثيق ما مل تقم قرينة عكسّية، بالبيان الذي قّدمناه.

صالح احلديث، وصالح يف ومن هذا النوع التعبري الذي يستخدم أحيانًا وهو: 
حيث قال الشهيد الثاين بأّن صالح احلديث )أو الرواية( مفهوم  احلديث، وصالح الرواية،

يف حّقه من الصحيح، بل قد يكون من  نسبي، ومن ثّم ال يمكن عّد خرب من قيل هذا
احلسن أو املوثق، فإّن اخلرب احلسن صالح بالنسبة للموثق، واملوثق كذلك بالنسبة 

 .للضعيف
والظاهر أّن نظر الشهيد الثاين للتقسيم الرباعي للحديث، وكالمه يف جوهره صحيح؛ 

ء، وإّنام تكشف باملالزمة ألّن كلمة )صالح احلديث( ال تعطي العدالة وال املذهب واالنتام
التي ذكرناها عن الوثاقة وسالمة نقله لألخبار، فتكون من ألفاظ التوثيق ال التعديل. نعم 
ال إشعار يف قولنا: صالح الرواية بكونه فاسدًا يف غريها، ما مل تقم يف الراوي خصوصّية، 

 .خالفًا ملا يستوحى من كالم املحّقق األبطحي
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صالح الرواية، يعرف منها »ال يف ترمجة أمحد بن هالل العربتائي: إال أّن النجايش ق
. حيث قد يقال بأّن اجلمع بني هذين الوصفني غريب، بناء عىل قراءة ي عرف «وينكر

نكر بصيغة املبنّي للمجهول!  وي 
الذي يظهر من »فقال يف ترمجة العربتائي:  وقد حاول السّيد اخلوئي تاليف هذه املشكلة

نجايش: )صالح الرواية( أّنه يف نفسه ثقة، وال ينافيه قوله: يعرف منها وينكر؛ إذ ال كالم ال
 .«تنايف بني وثاقة الراوي وروايته أمورًا منكرة من جهة كذب من حّدثه هبا

فإذا فّّسنا الرواية يف قولنا: صالح الرواية ـ  إال أّن كالم السيد اخلوئي حيتاج لترشيح؛
نا: صالح احلديث أو صحيح احلديث ـ بمعنى اسم املصدر، أي ما وكذا احلديث يف قول

قاله من أحاديث، فأحاديثه صحيحة، دّل ذلك عىل كون حديثه سلياًم من العيوب، فكيف 
جيتمع هذا مع التوصيف الطاعن يف حديثه )يعرف منه وينكر(، فإّن الغرابة والشذوذ 

إذا قيل بأّن النجايش هنا يشهد وضعف املتن ال تناسب صالح احلديث أو صّحته، إال 
بصّحة وصالح حديثه حتى لو كان بعض الناس ينكرون بعض أحاديثه. وأّما إذا فّّسنا 
الرواية واحلديث باملعنى املصدري، أي إّن نفس حتديثه ونقله وروايته ملا نقله غريه هو 

 أن بعض صالٌح، فهذا توصيف مبارش لنقله وهو داّل مبارش عىل التوثيق فيه، فال يرّض 
مروّياته تعرف وتنكر. ومن هنا يأيت احتامل عام يف تعبري صحيح احلديث وما أحلقناه به، 
يف أّنه يراد منه املعنى املصدري ال اسم املصدري، بقرينة تعبري النجايش، ما مل نرتاجع عنه 
برجوع ضمري )منها( يف قوله: يعرف منها وينكر، للرواية بمعنى املروّي، ال املعنى 

 املصدري، فتأّمل.
قال بعض أصحابنا: إّنه كان »ي شار إىل أّن النجايش قال يف ترمجة حممد بن بحر الرهني: 

 .«. وال أدري من أين قيل ذلكوحديثه قريب من السالمةيف مذهبه ارتفاع، 
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ومن الواضح أّن املراد هنا ـ بقرينة السياق ـ أّن حديثه خاٍل تقريبًا من أّي يشء يدّل 
ارتفاعه وغلّوه، فال يفيد توثيقًا أو تعدياًل، وإن أفاد نوعًا من املدح، وهذا بخالف عىل 

 إطالق عبارة صحيح احلديث كام تقّدم.

 ( ـ حّجة، حيتّج حبديثه38ـ  37)
استخدمت هذه املفردة يف مواضع عديدة من كتب الرجال، واحلّق أّّنا تفيد صّحة 

االحتجاج بام يقول ويروي، لكنّها ال تفيد عدالته  احلديث ووثاقة الناقل يف حديثه وإمكان
 أو مذهبه، خاّصًة تعبري: حيتّج بحديثه.

من أّن كلمة حّجة  وأّما ما ذكره بعضهم ـ كالشهيد الثاين واملامقاين وغريمها ـ
باخلصوص كاشفة عن العدالة واالعتقاد؛ ألّن هذا التعبري يطلق يف مثل حالة هذا 

فإّننا ال نحرز أّن هذا التعبري يف سياق أدبّيات كتب الرجال  ح؛فهو غري واض، الشخص
يف القرون اخلمسة اهلجرّية األوىل كان ي ستخدم هبذا املعنى الكبري الذي بات يطلق عليه 
اليوم، والشّك وعدم وجود شاهد يكفي يف األخذ بالقدر املتيّقن من مقام الداللة، خاّصة 

 ء.مع ندرة هذا التعبري عند القدما
، صحيح، لكّن وكون  التعبري فيه مبالغة من حيث إطالق املصدر عىل الشخص

الكالم يف جهة املبالغة، فقد تكون اجلهة يف حديثه بحيث يريد املبالغة يف إمكان االحتجاج 
 بحديثه، وهذا كاف يف تربير هذا االستخدام.

اّصًة الشيعّية ـ له معنى نعم لو قال: حّجة اهلل، الختلف املعنى، فهو يف األدبيات ـ خ
ساٍم ورفيع. وكذلك لو كان استخدام هذا التعبري يف كلامت املتأّخرين، فإّنه من املمكن 

 جدًا أّّنم يريدون معنى أكرب بكثري من جمّرد االحتجاج بحديثه والتوثيق الشخيّص له.
مثل  ود،ُيشار إىل أّن اختالف قّوة وسمّو بعض األوصاف عرب التاريخ أمٌر واضح موج
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كلمة: اخلطيب، وحّجة اإلسالم، فقد كانت هلا معاٍن ال تطلق إال عىل القّلة، كاخلطيب 
البغدادي، وحّجة اإلسالم الغزايل، وآية اهلل ابن املطّهر احليّل، بخالف احلال اليوم كام هو 

 واضح.
 هذا، وقد ذهب اخللييل النجفّي إىل أّن لفظ: حّجة، تعبري قائم عىل حذف املضاف،

، ولعّله يريد أّنه وصف له بلحاظ حال روايته، أي هو حّجة حيتّج ومرجعه إىل راٍو حّجة
 به يف رواياته.

 ( ـ من أصحابنا، اختلط بأصحابنا40ـ  39)
يدّل هذا التعبري ـ عندما يستخدم من قبل الرجايّل ـ عىل كون الراوي من املنتمني إىل 

وع مدٍح له يف اجلانب االعتقادي، لكنّه ال يفيد مذهبه يف مقابل مذاهب اآلخرين، وهذا ن
ال توثيقًا وال تعدياًل وال بيانًا للضبط، كام هو واضح؛ ألّن كون الرجل من أصحابنا بياٌن 
ملعتقده، وليس بيانًا لوضعه التحديثي، وال يوجد قانون يلزم بأّن الرجايل عندما يقول بأّن 

صف شخٌص بأّنه إمامّي فالنًا من أصحابنا فهو يمدحه حتى يف جان ب النقل، فكثريًا ما و 
 أو شيعي أو غري ذلك، ثم وثقوه أو ضّعفوه، وهذا املقدار واضح.

فلو  إال أّن الكالم يف دائرة مذهبه التي يأخذها الرجايل عندما يستددم مثل هذا التعبري،
ابنا شيعي قال اإلماميُّ مثل هذا التعبري فهل يقصد أّن الراوي املوصوف بأّنه من أصح

 إمامّي أو يقصد أّنه شيعي مقابل كونه سنّيًا، فيمكن أن يكون فطحّيًا مثاًل؟
من الواضح أّن اخلطوة األوىل التي جيب اختاذها هنا هي األخذ بالقدر املتيّقن، عند 
ترّدد األمر بني مساحتني، ففي املثال الذي أعطيناه يمكن القول بأّن القدر املتيّقن أّن 

، وأّما كونه إمامّيًا فهذا غري واضح، لكّن جوهر املوضوع يكمن يف متابعة الرجل شيعي
تعابريهم، فكثريًا ما يطلقون تعبري )من أصحابنا( ويريدون املعنى األخّص، وكثريًا أيضًا 
ما يطلقونه ويريدون املعنى املقابل ألهل السنّة، والسياق يساعد عىل احلالتني معًا، غري أّنه 
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 شاهد أو سياق، فهل الغالب يف تعابريهم أو املصطلح بينهم هو املعنى األعم لو افتقدنا إىل
 أو األخّص؟

، من أّن إطالق نفى أمثال العالمة املامقاين البأس عن القول الذي ذهب إليه بعضهم
، ومل ت رَبز وجوه واضحة هذا التوصيف يدّل عىل كون الرجل إمامّيًا إذا كان القائل إمامّياً 

ق نعة هنا، بل الوجه األقوى يف هذه القضّية يف تقديري هو دعوى االنرصاف وكثرة م 
استخدام هذه املفردة يف املعنى املذهبي اخلاّص، كام هي احلال اليوم يف أدبّيات اإلمامّية 

 عندما يطلقون كلمة )أصحابنا(.
مًا يف إال أّن الكالم يف أّن هذا االنرصاف الذي نجده نحن اليوم، هل كان مستدد

 يف حال عدم وجود قرينة لصالح أّي من االحتاملني؟ أدبّيات علم الرجال أو ال،
لعّل باإلمكان التشكيك، وذلك نتيجة بعض املعطيات، وقد حتّدثنا سابقًا عن يشء من 

 هذا املوضوع، وأبرز هذه املعطيات:
كثريًا من  ألنّ »ما ورد يف كلامت الشيخ الطويس يف مقّدمة الفهرست، حيث قال:  أ ـ

مصنّفي أصحابنا وأصحاب األصول ينتحلون املذاهب الفاسدة، وإن كانت كتبهم 
 ، فهذا يدّل عىل إطالق وصف )أصحابنا( عىل غري اإلمامّية من الشيعة.«معتمدة
ومل أجد ألصحابنا كتابًا جامعًا يف »ما ذكره الطويس أيضًا يف مقّدمة رجاله قائالً:  ب ـ

ترصات قد ذكر كّل إنسان طرفًا منها، إال ما ذكره ابن عقدة من رجال هذا املعنى، إال خم
، فقد استثنى من عنوان )أصحابنا( ابَن عقدة الزيدي مما ظاهره االستثناء «الصادق..
 املتصل.
سمع »ما ذكره النجايش يف ترمجة أمحد بن حممد بن أمحد اجلرجاين، حيث قال:  ج ـ
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 . فوضع املقابلة بني العاّمة وأصحابنا.«اّمةاحلديث وأكثر من أصحابنا والع
ومل أسمع أحدًا من أصحابنا يفعل »ما ذكره الكيش معّلقًا عىل إحدى الروايات:  د ـ

. فإذا كان ابن ب كري غري إمامّي فإدراجه ضمن أصحابنا «ذلك غريه وغري ابن بكري
 يساعد عىل التعميم.

امقاين محل عبارة الطويس األوىل عىل أّنه يريد واألمر غري الواضح هو أّن العالمة امل
، مع أّن هذا ال ينفعنا يف يشء؛ ألّننا ال نريد تربير ذكر فساد عقيدهتم بعد التصنيف

الطويس هلم وترمجتهم يف كتابه، بل نريد الوقوف عند استخدامه هذا التعبري يف حّق غري 
هذا التفسري يف نفسه لقال الطويس: ..ألّن  اإلمامّية يف نفس النّص أعاله. علاًم أّنه لو صّح 

كثريًا من مصنّفي أصحابنا انتحلوا املذاهب الفاسدة.. وال يقول: ألّن كثريًا من مصنّفي 
أصحابنا ينتحلون املذاهب الفاسدة.. واملفيد لالستمرار، األمر الذي ي ضعف من فهم 

 املامقاين.
يف مقّدمة الفهرست، خصوص نعم القول  بأّنه قد يكون مراده من )أصحابنا( 

اإلمامّية، ويقصد بانتحال املذاهب الفاسدة مثل القول بالتشبيه واجلرب، بعيٌد، خاّصًة وأّنه 
 لو ثبتت هذه النسبة هلؤالء فهم قّلة جدًا، مع أّن عبارة الطويس ظاهرة يف كثرة هؤالء.

مالحظة التتّبع يف ب إال أّن اإلنصاف أّن ظهور هذه الكلمة يف اإلمامّية ليس ضعيفًا،
أحوال الرواة الذين استخدمت هذه الكلمة يف حّقهم، وبمالحظة استخدام هذه الكلمة 
يف أدبّيات تلك املرحلة يف غري الرجال أيضًا. وأّما كالم النجايش األخري فقرينته معه، وهو 

كان  تعبريه املقابل، وكالم ابن عقدة شاهٌد عكيس، مع احتامله االستثناء املنقطع وإن
خالف الظاهر، والنّص األخري للنجايش حيتمل إرادة أصحابنا اإلمامّية وال ي امنعه، وإن 
أشعر بعكسه. وجمّرد وجود شاهدين أو ثالثة ويف مقابلها العديد من االستخدامات هلذه 
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الكلمة يف حّق اإلمامّية، مع ندرة استخدامها يف حّق من ثبت أّنه غري إمامي، يقّوي هذا 
ل، فاالنرصاف مع فقدان القرينة العكسّية، ال بأس هبام مساعدين عىل تقوية احتامل االحتام

 أّن املراد االنتساب للمذهب اإلمامي، وإن كان اجلزم بذلك ليس سهاًل.
يفيد بيان كونه عىل غري املذهب اإلمامي،  اختلط بأصحابنا اإلمامّية،كام يظهر أّن تعبري: 

 داللة فيه عىل توثيق أو تعديل.لكنّه كان عىل خلطة هبم، وال 

 ( ـ عنٌي ـ وجٌه..54ـ  41)
استخدمت هذه الكلامت يف حّق الكثري من الرواة، وقد قيل: إّّنا تدّل عىل التعديل، 
وعىل مذهب الراوي وأّنه خاّّص، وقيل: إّّنا تدّل عىل التوثيق ال أكثر، وقيل: تدّل عىل 

 مطلق املدح.
وجه من أصحابنا، وعني من عيون التعبريين مثل: وتوجد تعابري عىل صلة هبذين 

أصحابنا، وجه أصحابنا، وجه أصحابنا يف الكوفة، عني من عيون الطائفة، وجه من وجوه 
 الطائفة، وجه من القميني، رشيف القدر، وجه من الكوفيني، وجه أصحابنا املّكيني.

 .وجه عنيوقد ينضّم االثنان إىل بعضهام مثل أن يقال: 
سم املوقف من هذا التعبري وأمثاله، فذهب مجاعة إىل أّنه ال يدّل عىل التعديل، وقد انق

، حيث رأى ومنهم العالمة احليل يف سليامن بن خالد الذي وصفه النجايش بأّنه وجه
، ويفهم منه أّن هذا التوصيف ال يدّل بشكل احليّل أّن األصحاب مل ينّصوا عىل تعديله

العجب »مر الذي عّلق عليه احلّر العاميل يف هام  الوسائل بقوله: واضح عىل العدالة، األ
من العالمة يف املنتهى أّنه قال عند تضعيف الرواية األخرية: إّن سليامن بن خالد مل ينّص 

 .«األصحاب عىل توثيقه، وهي غفلة واضحة منه
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ل، ويظهر من قوهلم: عني ووجه )قيل(: مها يفيدان التعدي»وقال الوحيد البهبهاين: 
املصنّف يف ترمجة احلسن بن زياد، وسنذكر عن جّدي يف تلك الرتمجة معنامها واستدالله 
عىل كوّنام توثيقًا، وربام يظهر ذلك من املحّقق الداماد أيضًا يف احلسني بن أيب العال. 
وعندي أّّنام يفيدان مدحًا معتّدًا به، وأقوى من هذين قوهلم: وجه من وجوه أصحابنا 

. ونسب املحقق القمي يف القوانني إفادة هذين التعبريين التوثيق إىل «ثاًل فتأّملم
. واختار بعض املعارصين كونه داالً عىل بيان املكانة االجتامعّية فقط وال عالقة له القيل

 .بالتوثيق
وجهًا بأّنه كان  وقال السّيد اخلوئي يف ترمجة بسطام بن احلصني الذي وصفه النجايش

ظاهر هذا الكالم أّن بسطام بن احلصني كان وجهًا يف الرواة، وهو إن مل يدّل »يف أصحابنا: 
سنه  .«عىل وثاقته، فال أقّل من داللته عىل ح 

قد تقّدم غري مّرة أّن توصيف شخٍص »وقال السيد اخلوئي يف ترمجة زكريا بن إدريس: 
صف بأّنه كان وجهًا يف  بأّنه كان وجهًا ال يدّل عىل حسنه، فضاًل عن وثاقته. نعم إذا و 

 .«أصحابنا، كانت فيه داللة عىل احلسن ال حمالة، والفرق بني األمرين ظاهر
ولعّل السيد اخلوئي قد أخذ هذا التفصيل من البهبهاين كام رأينا إشارته لذلك آنفًا، 

 .ني أيضاً هـ( وغريه من الذين ميّزوا بني احلالت1293ومن الكجوري الشريازي )
 والبّد لنا أن نبحث يف هذا التعبري برصف النظر عن ملحقاته تارًة، ومعها أخرى:
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فأّما لو أخذنا هذين التعبريين لوحدمها، فمرّبر املذهبّية والتعديل فيهام غري واضح  أ ـ
بأّنه أبدًا، إذ معنى أّنه وجٌه أو عني هو كونه بارزًا له مكانة، متامًا كقولنا اليوم عن شخص 

من الشخصيات البارزة أو رجٌل معروف أو رجٌل له مكانة، وهذا لوحده ال يدّل عىل 
انتامئه وال يدّل عىل العدالة، نعم قد يدّل عىل عدم معروفّيته بالفسق والتهّتك، فقد تكون 
جهة توصيفه يف كونه مؤّلفًا بارزًا وعاملًا أو ربام له مكانة سياسّية، وهذا ال يكشف عن 

 ، بل وال عن عدالته.مذهبه
وأّما داللة هذا التعبري عىل التوثيق، فغري واضحٍة أيضًا؛ ألّن كون شخص عينًا أو 
وجهًا يعني أّنه شخصّية بارزة، هلا مكانتها، وكتب الرجال مل ختتّص ببيان حيثّيات النقل، 

ه التوثيق ولو اختّصت فغايته أّنه راٍو مشهور، نعم تعبري )عني( قد يوحي بأّن املراد من
باعتبار أّنه استعارة من امليزان، فيكون داالً عىل الصدق، غري أّنه غري واضح فقد يكون 
استعارة من الربوز والشهرة والشمس، للكشف عن كونه مشهورًا، تشبيهًا له بالعني 

 .الباكية يف متيزها وبروزها
الربوز غري العلم ودعوى أّن الطائفة ليس عندها يف تلك األّيام مرّبر للوجاهة و

والرواية، غري صحيح؛ ففضاًل عن كونه خالف منطق األشياء، قد كانت لبعضهم مكانة 
اجتامعّية وكان يلقى السلطان، بل إذا مل نثبت أّن هذا التعبري يدّل عىل االنتامء اخلاّص أمكن 

ل قد فرض املرتَجم غري إمامّي، وقد كانت لبعضهم مقامات اجتامعّية كمنصب الوكالة، ب
يكون لإلنسان مكانة اجتامعّية لعلمه بالعربّية وعلم الكالم وغري ذلك، دون أن يكون 

 راوية معروفًا بالرواية وكثرهتا لكي ينظر إىل توثيقه.
وقد قال النجايش ـ ومثله الطويس ـ يف ترمجة إبراهيم بن سليامن بن أيب داحة املزين 

ان وجه أصحابنا البرصّيني يف الفقه والكالم ك»رغم ترصحيه بأّنه مل يَر أّيًا من كتبه: 
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وجه من وجوه ». وقال يف ترمجة حممد بن قيس أيب نرص األسدي: «واألدب والشعر
شيخ بكر بن وائل بالبرصة ». وقال يف ثنايا ترمجته ملسمع بن عبد امللك: «العرب بالكوفة

 .«لك وأبيهووجهها وسيد املسامعة، وكان أوجه من أخيه عامر بن عبد امل
وهذا كّله يعني أّن هذين التعبريين لوحدمها غري واضحني يف أكثر من املدح وفاقًا ملن 

 تقّدم من العلامء ذكر موقفه.
هذا، وأّما القول بأّن كلمة )وجه ـ عني( تدّل عىل معروفّية الراوي، فيصبح من 

إّننا ال نبحث يف إمكان املعاريف، فنوثقه حيث ال مطعن فيه، فهو خارج عن حمّل بحثنا، ف
توثيقه بقاعدة توثيق املعاريف، بل يف داللة هذا اللفظ عىل توثيق الرجايّل له أو الطائفة، 

 علاًم أّن قاعدة توثيق املعاريف سبق أن ناقشناها فراجع.
بل يؤّيد كّل ما قلناه، ما ذكره النجايش والطويس معًا يف ترمجة أمحد بن أيب زاهر 

. دون أن «كان وجهًا بقم، وحديثه ليس بذلك النقّي »حيث قال: األشعري القمي، 
يستخدم صيغة االستدراك، علاًم أّن كونه وجهًا بقم يقّوي تشّيعه أيضًا، أي كونه وجهًا بني 
الطائفة كذلك، وكان مقّربًا ومن خواّص حممد بن حييى العطار، ما ينفع يف األمر اآلخر 

كان وجهًا بقم وأمريًا عليها من »بن عيل بن عيسى القمي:  . ويقول يف ترمجة حممداآليت
 .«قبل السلطان
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وأّما لو أخذنامها منضّمني إىل غريمها، فقد يستفاد املذهب اخلاّص يف بعض  ب ـ
احلاالت، كقوله: وجٌه من وجوه أصحابنا، وقد يستفاد التعديل يف بعض التعابري بحسب 

 القرائن وهكذا.
ه السّيد اخلوئي وغريه من أّن كلمة: وجه من وجوه أصحابنا، تدّل أّما إطالق ما ذكر

عىل احلسن بخالف كلمة وجه لوحدها، فإن قصد من احلسن املدح فهو واضح فإّن 
الشهرة واملكانة نوع مدح للشخص عادًة، وأّما إذا قصد املدح املوجب حلجّية خرب الراوي 

بة حيثّيات الراوي واملعلومات عنه، فهو غري واضح عىل إطالقه، وحيتاج األمر ملقار
 وطبيعة النصوص الرجالّية فيه.

وحتى لو سّلمنا بأّن إطالق كلمة )وجه ـ عني( ينرصف ـ لكوّنا وردت يف كلامت 
الرجالّيني ـ إىل كونه وجهًا يف الرواية وبني الرواة، فهذا ال يعني غري معروفّيته وشهرته يف 

م من كّل يشء أو بوجه اإلنسان الذي يكون الظاهر منه عامل احلديث ـ تشبيهًا له باملقدّ 
عادًة ـ وأّنه كثري الرواية مثاًل ونحو ذلك، مع أّن السيد اخلوئي ال يقبل بالتوثيق بمالك 
مطلق كثرة الرواية أو املعروفية والشهرة ونحو ذلك، كام هو احلّق وفق ما تقّدم، فكأّن 

كثري الرواية، فهل يف هذا توثيق؟! فدعوى أّن الرجايلَّ قال: فالٌن راٍو مشهور معروف 
، املراد بالوجه هنا هو خصوص الوجاهة يف الصدق والوثاقة والنقل، كام أفاده الكلبايس

 غري واضحة عىل إطالقها.
وامللفت أّن أكثر من ورد فيه تعبري وجه أو عني قد ورد توثيقهم يف النّص نفسه أو يف 

ملشكلة، وحيرصها يف أمثال احلسن بن متيل، وقد يرشد إىل أّن موضٍع آخر، ممّا يقّلل حجم ا
 التعبريين متغايران.

ُيشار إىل ورود التعبري يف حّق بعض الرواة ـ ولو نادرًا ـ بأّنه وجيه عند اإلمام أو بعض 
وعبد اهلل بن رشيك.. »فقد قال فيه النجايش:  األئّمة كام ورد يف حّق عبد اهلل بن رشيك،
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بن احلسني وأيب جعفر عليهام السالم، وكان يكنّى أبا املحجل، وكان عندمها روى عن عيل 
 .«وجيهًا مقّدماً 

وهذا التعبري يفيد املدح قطعًا، بل يفيد التوثيق لو كان الوجيه معروفًا بالتحديث، بل 
م( الواردة يف النّص أعاله.  قد يفيد العدالة بقرائن، مثل كلمة )املقدَّ

الوجاهة يف بعض النصوص واضحة يف كوّنا من حيث غري حيث  كام يشار إىل أنّ 
الرواية كام يف: أمري بني شيبان يف العراق ووجههم مما ورد يف ترمجة جعفر بن ورقاء، أو 
كان وجهًا بقم وأمريًا عليها من قبل السلطان مما ورد يف حّق حممد بن عيل بن عيسى 

 القمي.

 ـ ممدوح 55
قليلة جدًا من املواضع، كام يف ترمجة قيس بن عبادة بن قيس بن ورد هذا التعبري يف مجلة 

 .ثعلبة البكري من أصحاب اإلمام عيل بن أيب طالب
، أّما جهة املدح وغاية ما يدّل عليه أّن الرجل ممدوح، وفاقًا لغري واحد من العلامء
ضاًل عن العدالة فغري واضحة، وال يتعنّي كوّنا يف الرواية حتى تثبت الوثاقة والضبط ف

واملذهبّية، نعم بمقارنة مناسبات احلكم واملوضوع أو بالقرائن قد يرتّجح أّن مرادهم املدح 
 يف جانب احلديث لو كان شخصًا معروفًا بالتحديث ال غري.

دح عىل لسان  نعم، ذهب بعضهم إىل أّن غاية ما تدّل عليه هذه العبارة أّن الراوي قد م 
تعنّي املادح، فال يمكن األخذ هبذا املدح؛ لعدم ثبوت حال املادح بعضهم، ولكن حيث مل ي

 .بالنسبة إلينا، وهل أّن مدحه حّجة وترتّتب عليه اآلثار أو ال؟
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ولكن حيتمل أن ال يكون هذا التعبري حكاية عن أّن هناك من مدحه، بل هو وصف 
لٌغ مقام املدح ومنزلته، بل حلاله، كام يستخدم يف تعابري املتأّخرين فيكون املعنى أّنه با

إطالق املمدوحّية وعدم بيان معارض نحو  قرينٍة عىل منزلته. ويوجد احتامل يف أن يكون 
هذا التعبري يراد منه كونه ممدوحًا عىل لسان النبي أو أهل بيته، فتكون فيه رواية مادحة، 

كان التحّقق منها األمر الذي يعّقد القضّية من حيث عدم ثبوت الرواية عندنا، وعدم إم
 ومن صّحتها بمجّرد هذا التوصيف.

يشار إىل أّن املتأّخرين عندما يذكرون تعبري )ممدوح( كابن داود احليّل، فهم ناظرون يف 
العادة إىل النصوص احلديثّية وكلامت متقّدمي الرجالّيني املعروفني يف حّق هذا الرجل، 

 العادة يف هذه احلال، فليالحظ ذلك.ومن ثّم فمرجع املدح وصاحبه يكون معروفًا يف 
 .هذا، وقد ورد يف بعض الرواة تعبري: ثقة ممدوح، كام يف إسامعيل بن جابر اخلثعمي

واحلاصل: إّن توصيف )ممدوح( ال ينفع يف التعديل، وال يف التوثيق، وال يف االنتامء 
 املذهبي، ما مل حيتّف بقرينة.

 اّصة اإلمام، خاّصي..( ـ من أولياء اإلمام، من خ82ـ  56)
من أولياء أمري ي ستخدم هذا التعبري بعّدة صيغ يف كلامت الرجالّيني، فقد يقولون: 

 املؤمنني، من أولياء عيل عليه السالم، من أولياء اإلمام الصادق، من أولياء أحد األئّمة.
 .من األولياءوقد ي طلق هذا التعبري فيقال: 

من خاّصة أمري هذا التعبري وأمثاله، فيقال:  وتقف بعض التعابري عىل مقربة من
املؤمنني، من خواّص أمري املؤمنني، من حوارّيي النبي أو اإلمام، من خواّص أصحاب أمري 
املؤمنني، من خواّص أصحاب الصادق، انقطع إىل اإلمام الفالين، صاحب رّس أمري 

اقني عىل منهاج نبّيهم، من املؤمنني، صاحب رّس اإلمام، من أصفياء أمري املؤمنني، من الب
االثني عرش الذين بايعوا رسول اهلل بعد العقبة، من االثني عرش الذين أنكروا عىل أيب بكر، 
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 وغري ذلك من التعابري. ،له ِشعر يف أهل البيت، وفالن خاّص 
واملوقف من هذه التعابري يبدو خمتلفًا بني الرجالّيني، والصحيح هو النظر يف الداللة 

 قصودة من مثل هذه التعابري، وذلك:امل
قد يقصد من التعابري )ويل وأولياء( أّّنم من أتباع أمري املؤمنني أو اإلمام ومن  ـ 1

شيعتهام، ومن ثّم فال يدّل األمر سوى عىل مدحهم يف مسألة التويّل ألهل البيت، وال داللة 
ين هذا التعبري مفيدًا لكون خرب يف مثل هذه التعابري عىل التوثيق والتعديل، نعم عّد املامقا

 .الرجل حسنًا لو ثبت أّنه شيعي، وقوّيًا لو مل يثبت ذلك
لكن ال توجد داللة حاسمة عىل ما هو أزيد من هذا املعنى الذي قلناه، من دون قرينة 
إضافّية. نعم إطالق كلمة: من األولياء أو من أولياء اهلل، له دالالت أخرى أعمق بكثري، 

 واضح يف الثقافة الدينّية.كام هو 
ولعّله ملا قلناه ذكر اخللييل النجفي أّن استفادة التعديل من تعبري: من أولياء أمري 

 .املؤمنني، فيه ما فيه
فهو ال يفيد غري االنتامء املذهبي  غريق يف والية أمري املؤمنني،ومثل هذا التعبري قوهلم: 

 .اخلالص
، فهو غريب، فإّننا عنى الويل وحقيقة الويل يف الرواياتوأّما حماولة التمّسك برشح م

نبحث يف مصطلٍح رجايل ومديات داللته وال نبحث يف املعاين املثالّية التي تقّدمها 
 النصوص ملن يكون ولّيًا، وهذا واضح.

من »نعم، استخدم الربقّي يف الرجال تعبري األولياء فقال يف أصحاب أمري املؤمنني: 
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ل اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم األصحاب، ثم األصفياء، ثم األولياء، ثم أصحاب رسو
َطة اخلميس. من األصفياء من أصحاب أمري املؤمنني عليه السالم.. ومن أصحاب  ْ رش 
أمري املؤمنني عليه السالم عمرو بن احلمق، عريب خزاعي. ميثم ]بن حييى[ التامر موىل. 

دي. حممد بن أيب بكر. ومن األولياء األعلم رشيد اهلجري. حبيب بن مظاهر األس
األزدي سويد بن غفلة اجلعفي، احلارث بن عبد اهلل األعور مهداين. أبو عبد اهلل اجلديل. 
أبو حييى حكيم بن سعيد احلنفي وكان من رشطة اخلميس. أبو الرضا عبد اهلل بن حييى 

واّص أصحاب أمري احلرضمي. سليم بن قيس اهلاليل عبيدة السلامين عريب. ومن خ
املؤمنني عليه السالم من مرضة: متيم بن حذيم الناجي، وقد شهد مع عيل عليه 

 .«السالم..
فقد ي فهم من هذا الرتكيب أّن األولياء هلم مرتبة خاّصة، متامًا كمرتبة خواّص 
األصحاب، األمر الذي يقرتب جدًا من الداللة عىل التعديل وبيان املنزلة، وإن كان ال 

 داللة فيه عىل مثل الضبط.
إال إذا قيل بأّن الربقي يقصد هبذا الرتتيب بيان مجاعات من أصحاب اإلمام عيل، 
فمّيزهم بتقسيم خاّص لديه ـ حتى لو أشكلنا عىل تقسيمه ـ بأّن بعضهم من أصحاب 
النبي أيضًا، وبعضهم من األصفياء، وبعضهم من املوالني له، وبعضهم من رشطة 

 اخلميس.
عىل أّية حال، من غري املعلوم أّنه لو استخدم هذا التعبري يف سائر كلامت  لكن

 الرجالّيني، فإّنه سيعني املعنى عينه، فلعّل هذا خاّص بتصنيف الربقي يف الرجال.
إّن تعبري اخلواّص وخواّص األصحاب وصاحب الّّس ومن أصفياء اإلمام، وغري  ـ 2

ة رفيعة هلذا الرجل وسط أصحاب اإلمام ومن ذلك، ال شّك يف داللته عىل بيان منزل
عارصه، وهو تعبري يكشف عن مكانة دينّية وخلقّية له، فال يبعد أن يفهم منه التعديل، غري 
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 أّن فهم صفات كالضبط من مثل هذه التعابري صعب للغاية.
 إّن تعابري مثل: من الباقني عىل منهاج نبّيهم، من االثني عرش الذين بايعوا رسول ـ 3

اهلل بعد العقبة، من االثني عرش الذين أنكروا عىل أيب بكر، وفالن خاّّص، غاية ما يفيد ما 
يتصل بموقفهم املذهبي، وال صلة هلذه التعابري بالتعديل فضاًل عن التوثيق بام يشمل 
الضبط. وكلمة خاّّص غالبًا ما تطلق ويراد منها مقابل العاّمي، فيكون املراد بيان مذهبه 

 االثني عرشي، وهذا واضح.اخلاص 
نعم لو استخدمت كلمة: خاّّص، يف سياق ي فهم منه أّنه من خواّص األئّمة، فاألمر 

 خيتلف، لكنّنا مل نعثر عىل استخدام واضح هلا هبذا الشكل يف كلامت الرجالّيني.
أّن كلمة خاّّص يف األزمنة احلالية تدّل عىل ما قابل  وأّما دعوى العالمة املامقاين

لعاّمي، فتكشف عن مذهب الراوي خاّصة، بخالف استخدام هذه الكلمة يف األزمنة ا
السالفة، فهو يدّل عىل تساوي هذا املعنى مع معنى كونه من خواّص األئّمة، إن مل يكن 

 .الثاين أزيد، فتدّل عىل ما هو أقوى من جمّرد بيان املذهب
عنا استخدام هذه الكلمة التي أكثر  فقد تتبّ  كالمه غري واضح عىل املستوى الرجايّل،

ورودها يف رجال الطويس، فرأينا أّن احتامل داللتها عىل كونه من خواّص األئّمة بعيد؛ 
ألّن كّل من ذكر فيهم هذا الوصف ذكرهم يف طبقة من مل يرو عن واحد من األئّمة، 

ّجح أن يكون ، األمر الذي يروكانت طبقتهم متأّخرة زمانًا عن عرص النّص واحلضور
 املراد من كلمة: خاّّص، ما يتصل باملذهب، ال بالتعديل وال بالتوثيق. فراجع.

وهلذا ال نجد واضحًا وضع العالمة احليّل والعالمة املجليس مجاعة ممن وصفهم 
الطويس بأّنه خاّّص يف قسم املعتمدين واملمدوحني لدهيام من خالصة األقوال والوجيزة. 

ه ملا ذكره الربوجردي من أّن ختصيص الطويس بعَضهم هبذا الوصف بل ال يعود يظهر وج
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، فإّن هذا التخصيص لعّله لبيان مذهبه أو لكونه غري معروف كاشف عن نوع مدح له
املذهب فأراد بيانه أو لكونه خمتلفًا يف مذهبه آنذاك فأراد حتديد موقف منه أو لغري ذلك، 

 التوثيق والتعديل. فال وجه حلرص األمر باملدح، فضاًل عن
ومنها( قوهلم: خاّّص، »)وبام قلناه يرتّجح ما ذهب إليه الوحيد البهبهاين حيث قال: 

وقد أخذه خايل رمحه اهلل مدحًا، ولعّله ال خيلو من تأّمل؛ الحتامل إرادة كونه من الشيعة يف 
مقابل اخلواّص  مقابل قوهلم: عاّمي، ال أّنه من خواصهم. وكون املراد من العاّمي ما هو يف

. ومثلهام أيضًا ما ذكره . ومثله ما قاله الكلبايس يف الرسائل الرجالّية«لعّله بعيد فتأّمل
السيد اخلوئي يف ترمجة حيدر بن شعيب، من أّن هذا التعبري ال داللة فيه عىل احلسن، فضاًل 

 .عن الوثاقة
، وهو تعبري استخدمه مذهبناكان خيتّص بهذا، ويلحق بتعبري اخلاّّص مثل تعبري: 

، وهو يدّل عىل تشّيعه اخلاّص، وهلذا النجايش يف حّق هشام بن حممد بن السائب الكلبي
عّلق الطهراين يف الذريعة عند حديثه عن كتاب مثالب الصحابة هلشام الكلبي عىل قول 

مع أّن النجايش قال: ومن الغريب أّنه نسبه إىل الشافعّية »من قال بأّنه كان شافعّيًا، فقال: 
 .. ومن هنا ترمجه العالمة األمني يف أعيان الشيعة«كان خيتّص بمذهبنا

ومنه يظهر أّن تعبري: اختلط بأصحابنا اإلمامّية، حسن التحقيق هبذا األمر، متحّقق هبذا 
األمر، حسن التخصيص بمذهبنا، وأخّص بنا وأوىل، يفيد خلطته بأبناء مذهب الرجايّل، 
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  يفيد الثالث أّنه منتٍم ملذهبه بالفعل، ال غري.فيام
بمعنى الفرقة من اجلي   ومن جممل ما ذكرنا يظهر احلال يف توصيف: رُشطة اخلميس،

، فإّن واجلند، أو الفرقة التي تكون يف مقّدم اجلند واجلي ، فإّن اخلميس بمعنى اجلي 
السالم، ال يدّل سوى عىل كون شخص يف اجلهاز العسكري اخلاّص لإلمام عيل عليه 

خلوصه االنتامئي عىل أبعد تقدير، نعم هؤالء توجد بعض الروايات القليلة عىل مدحهم، 
لكّن هذا ال يدّل عىل توثيٍق خاّصة يف جانب الضبط، كام هو واضح، وأبعده الداللة عىل 

مثال املحّقق التعديل من النواحي اخللقّية لو متّت تلك الروايات، وفيها نظر، فام أفاده أ
، غري واضح، خاّصة لو بنينا عىل ما الكلبايس من الداللة عىل التعديل والتوثيق معًا هنا

يقال من أّن عدد رشطة اخلميس عند اإلمام عيل قد بلغ ستة آالف شخص، كام قيل. وقد 
 تقّدم ما ينفع يف اجلواب هنا يف باب التوثيقات اخلاّصة عند احلديث عن التوثيق بمالك

 اجلهاد واحلرب والراية والشهادة، فراجع.

 ( ـ شيخ الطائفة ومعتمدها ومن أجّلتها..91ـ  83)
ال ريب يف أّن توصيفاٍت مثل هذه تدّل عىل علّو شأن صاحبها، وأّنه فوق التعديل، كام 

ثقة الطائفة، عمدة الطائفة، وجه فيام ا طلق عىل الشيخ الطويس، وهكذا تعابري كثرية مثل: 
وغريها مما  فة، كبري الطائفة، رئيس الطائفة، فقيه الطائفة، وثقة اإلسالم، والصدوق،الطائ

ا طلق عىل كبار الرموز العلامئّية عرب التاريخ، فإّن دالالت مثل هذه التعابري عالية للغاية، 
 ت فهم من موارد االستعامل، ومن طبيعة الرتكيبة اللغوّية أيضًا، فال نطيل.

أّما نحو: شيخ هذه الطائفة، وعمدهتا، ووجهها، ورئيسها، »ركي: يقول املحّدث الك
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ونحو ذلك، فقد استعملها أصحاب نا يف من يستغني عن التوثيق لشهرته، إيامًء إىل أّن 
 .«التوثيق دون مرتبته

لكن ذهب أمثال السيد حسن الصدر إىل أّن هذه التعابري تدّل عىل املدح، ومل يدرجها 
، وربام يكون مرجعه إىل أّن صفة الضبط قد ال تتوّفر يف كّل والتوثيق يف ألفاظ التعديل

من هم علامء كبار يف الطائفة، فهم خمتلفون فيام بينهم يف الدّقة يف هذه القضايا، بل بعضهم 
ربام يكون متساحمًا يف نقل احلديث وفقًا ملسلكه وطبيعة اهتامماته العلمّية التي قد ال تكون 

يث كثريًا، ومن ثّم فمثل هذا التوصيفات تنفع يف بيان املذهب والعدالة، متصلًة باحلد
لكنّها ال تنفع يف إفادة كامل الضبط وسالمة تقنيات نقل املعلومات، فتأّمل جيدًا، فإّن هذا 
راجح عندي جدًا، ونافٌع فيام تفّرد به، أو اضطرب فيه حديثه، أو عند التعارض. وعدم 

دم رؤيتنا خللل عام يف ضبطه يساعد عىل إثبات أدنى رتب بياّنم خللل يف ضبطه وع
 الضبط عنده، فيؤخذ بحديثه، لكن ال يصنّف دومًا يف الصحيح.

 ـ مضطلع الرواية 92
االضطالع باليشء تعبري عن القيام بمهّمته والقدرة والقّوة عليه ومحله وتويّل أمره 

،  يظهر من بعض كتب اللغةوالنهوض به، وهو مأخوذ من احتامل اليشء باألضالع، كام
فإذا وصف شخص بأّنه مضطلع الرواية دّل عىل متّكنه من أمر احلديث وناهض به، ويبدو 
يل أّن هذا التعبري يفيد متّكنه من احلديث وأّنه من الرواة القائمني بأمر احلديث، وهذا نحو 

 .مدٍح له، أّما أّن هذا التعبري يدّل عىل التوثيق فقد نفاه بعضهم
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والذي يبدو يل أّن وصف شخص بالقدرة عىل احلديث والنهوض به وحتّمل أعبائه 
تعبري يكشف عن مدح يف حّق الراوي يزيد عن مطلق املدح ويقرتب من مدحه يف تعامله 
مع احلديث، نعم داللته لوحده عىل التوثيق غري واضحة متامًا. هذا، وقد أقّر غري واحد 

 .بإفادة هذا التعبري للمدح
ومل أجد هذا التوصيف سوى ملحمد بن مسعود العيّايش الثقة اجلليل، فقد وصفه 
الطويس يف إحدى نسخ الفهرست بأّنه بصري بالرواية مضطلع عليها أو مضطلع هبا، وهو 

بصري »املوافق ملا نقله عنه العالمة احليل يف اخلالصة، لكن يف نسخ أخرى للفهرست ورد: 
، واملعنى أّن له اطالعًا ومعرفة بالروايات، والعيايش موثق «بالرواية مطلع عليها

 بوضوح يف كلامهتم بام يف ذلك كلامت الطويس، فاألمر سهل.

 ( ـ سليم اجلنبة أو سامل اجلنبة94ـ  93)
فّّس هذا التوصيف عىل أّن معناه أّن الرجل سليم الطريقة وسليم األحاديث، أو سليم 

. وخالف معتّدًا به لكنّه ال يبلغ حّد التوثيق املصطلح ، فيكون مدحاً واحدة منهام
بعٌض فلم يوافق عىل هذا التفسري واحتمل أن يكون املعنى أّن ذوقه سليم يف نقل 

 .األحاديث وفهمها
، فهو سليم من  واجلنبة ـ بفتح النون أو تسكينها ـ يقصد منها بحسب املآل الناحية 
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ل بأّنه مأمون ال مشكلة من ناحيته، وال يلحقنا منه أذى، فإذا ناحيته، وكأّنه يريد أن يقو
قيل بأّن السياق التوصيفي يأخذ بعني االعتبار جانب رواياته ومنقوالته كشف عن األمن 
منها فيكون يف قّوة قولنا: مأمون يف رواياته أو مأمون من رواياته، وكأّنه شهادة بعدم 

يكون ملوافقتها للصحيح أو لقّلتها مع ذلك، فال وجود مشكلة من ناحيتها، لكّن هذا قد 
يكون رصحيًا يف التوثيق وإن اقرتب منه جدًا، لكنّه ال يدّل عىل التعديل فضاًل عن املذهبّية. 

 فالتمّسك بإطالق سالمة اجلنبة يف كّل يشء خالف الظاهر.
يريد أن يقول وأّما إذا رفضنا السياق التوصيفي الروائي أو شّككنا فيه، واحتملنا أّنه 

، بأّنه سليم يف مذهبه، مثل قوهلم: سليم االعتقاد، أو ثقة سامل، كام ذهب إليه بعٌض 
 أشكل األمر جدًا.

وبعد التتّبع وجدنا أّن من قيل هذا يف حّقه قد وثق  ومل يرد هذا التعبري إال نادرًا جدًا،
 أيضًا يف نفس املوضع، فاألمر سهل.

 ( ـ متقن َثبت96ـ  95)
)ن قل بفتح الباء  متقن، ومتقن ملا يرويه، وثبتر من غري واحد أّن وصفًا مثل: يظه

وتسكينها وكّسها(، يفيد املدح والتوصيف بيشء من الكامل، ورأى بعضهم أّنه ال يفيد 
أكثر من ذلك، بمعنى أّنه ال يصل إىل حّد التوثيق والتعديل؛ وذلك أّن َثبت يف اللغة بمعنى 

أموره، فهذا الشخص ال يروي احلديث اال عن تثّبت وإتقان وحصول الرجل املتثّبت يف 
وثوق لديه به، وكأّن هذا يف مقابل من يروي عن الضعفاء ويعتمد املراسيل، وال يبايل 

 .عّمن أخذ. بل قد يكون ثباته يف الدين فال عالقة له باحلديث
إذ ال معنى هلذه  نعم، لو كان املوصوف هبذا الوصف غري إمامي دّل عىل التوثيق؛
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الكلمة يف حّقه إال التوثيق والتحّرز من الكذب؛ ألّن كلمة ثقة يف حّق غري اإلمامي ال 
 .تعني أكثر من هذا

وذهب بعضهم إىل أّن ثبت تعني العدل الضابط، واحلّجة، وأّن هذا هو املراد يف علم 
 .بري عىل اإلطالق. بل تصنّف من أقوى التعاالرجال، فتفيد التعديل أو التوثيق

وُيالحظ أّن مثل هذا الوصف )متقن وثبت( قد استددم يف حّق من نّصوا عىل توثيق 
مثل ابن نوح السريايف شيخ النجايش، واحلسني  فيه أو توثيق عاٍل فيه عند السنّة والشيعة،

 بن إشكيب، وعبد اهلل بن حممد األسدي، وعيل بن إبراهيم القمي.
ويشهد لذلك أيضًا تعارف  تعبري متقن وثبت يفيد التوثيق العايل،ولذلك، فاألرجح أّن 

هذا املصطلح عند أهل السنّة، فال يصفون هبذا الوصف إال كبار الرواة املعتمدين الذين 
 تعرض أحاديث غريهم عليهم، فيكونون دقيقني متثّبتني يف النقل.

مد بن عبيد اهلل بن ويرّجحه جدًا قول النجايش يف ترمجة حممد بن عبد اهلل بن حم
كان سافر يف طلب احلديث عمره، أصله كويف، وكان يف أّول أمره ثبتًا، ثم »البهلول: 

 ، فإّنه قاَبَل اخللط بالثبت مما يدّل عىل كامل الضبط والدّقة يف هذا التوصيف.«خلط

 ( ـ ُيكتب حديثه، ُينظر يف حديثه..98ـ  97)
نهام نوع مدٍح يف هذا الراوي، وأّن حديثه يستحّق فّّس هذان الوصفان عىل أّن املراد م

أن ي كتب وينظر فيه، يف مقابل من ينبغي يف حّقه إمهال حديثه باملطلق، فال يكون داالً عىل 
 .التوثيق، بل عىل املدح، ويلحق حديثه باحلديث احلسن
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مٌل لعدم بل أضاف الشهيد الثاين واخللييل النجفي أّن مثل هذا التعبري ظاهٌر أو حمت
نظر فيه ، األمر الذي دفع ببعضهم إىل سلب صفة املدح عن التوثيق، خصوصًا تعبري: ي 

نظر بحديثه( ولو مل ير فيه قدحاً   .وصف )ي 
ولعّل مرّبر أمثال الشهيد الثاين يف ذلك واضح؛ فكأّن هذا الراوي يراد أن يشهد له أّن 

مل نطرحه ومل نرمه، ففي اجلملة تعريٌض ما، فهذا حديثه قابل للنظر فيه وكتابته، بمعنى أّننا 
كحال شخص ي سأل: من نكتب حديثه ومن نرمي حديثه: فقال اكتبوا حديث فالن 
وفالن والبقية ارموها، فالتوصيف هو يف مقابل رمي حديثه، ال لبيان مكانة حديثه وأّنه 

 ثقة.
عيف أو ليس بيشء أو ويظهر من أدبّيات كتب الرجال السنّية استخدام تعبري مثل: ض

، وهو شاهد عىل كون مثل هذه التعابري ال تدّل عىل التوثيق ال حيتّج به لكن يكتب حديثه
 التام، بل تدّل عىل صالحية حديثه للكتابة مقابل الضعف الواهي جدًا.

 ـ شيخ 99
ثيق؛ ي فهم من الشهيد الثاين أّن هذا الوصف يدّل عىل نوع مدح، ولكنّه ال يدّل عىل التو

م ورئيس يف العلم واحلديث، ولكّن هذا ال يعني أّنه ثقة، فقد تقّدم  إذ غايته أّنه رجٌل مقدَّ
 .يف العلم واحلديث من ليس بثقة

وذهب العالمة املامقاين إىل أّن هذا الكالم غري واضح؛ فإّن هذا املقّدم يف عامل الرواية 
ّح يف نفي داللة هذا التوصيف عىل يكشف تقّدمه عن وثاقته فيها عادًة، وهلذا فاألص
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التوثيق هو عدم وضوح متعّلق الشيخوخة والتقّدم، نعم لو علم بأّن الشيخوخة كانت 
 .بمالك احلديث دّلت عىل التوثيق

فإّنه ال يظهر بوضوح داللة هذا التعبري لوحده عىل التوثيق  واحلّق مع العالمة املامقاين،
ّن غايته أّنه وجه مقّدم، أّما مدى وثاقته يف نقل احلديث، أو التعديل أو بيان املذهب، فإ

خاّصة عىل مستوى الضبط فهو غري واضح إطالقًا، ما مل يعتضد بقرينة أو سياق خاّص، 
واألوضح منه ما لو بنّي متعّلق الشيخوخة وأّنه ال عالقة له بالتوثيق أو التعديل أو 

يخ هذه القبيلة أو تلك، فمن الواضح أّنه ، أو شالتحديث، كام لو قيل: شيخ أهل اللغة
ال عالقة له بذلك. نعم بالتتّبع يظهر أّن أغلب استعامالت هذه الكلمة ورد يف سياق 
 املدح، بجعل الشيخ مقّدمًا يف العلم واألستاذّية، وإن مل يتعنّي يف احلديث، وهذا نوع مدح.

 ( ـ جليل، جليل القدر..105ـ  100)
ذا التوصيف يدّل عىل مدٍح معتّد به، لكنّه ال يفيد التوثيق؛ ذهب بعضهم إىل أّن ه

 .، فيام رأى اآلخرون داللته عىل الوثاقة واجلاللةإلمكان أن يكون غري الثقة جليالً 
ال إشكال يف حسن الرجل »يقول السيد اخلوئي يف ترمجة حيدر بن حممد بن نعيم: 

ضل، جليل القدر، وقوله: عامل جليل، وأما وجاللته، ويكفي يف ذلك قول  الشيخ: إّنه فا
توثيقه فلم نعثر عليه يف من تقّدم عىل العالمة وتبعه عىل ذلك ابن داود، ولعّلهام استفادا 

 .«جليل القدر، وهي غري بعيدة :ذلك من قول الشيخ
واجلاللة يف اللغة من العظمة مقابل احلقارة، وإذا مل يظهر بحسب السياق أو مناسبات 
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كم واملوضوع متعّلقها فمن الصعب افرتاض داللتها عىل التوثيق أو التعديل، فضالً احل
عن بيان املذهب، لكّن التتبّع يف كتب الرجال ويف أدبّيات املتقّدمني ي سعفنا يف أّن مرادهم 
غالبًا من مثل هذا التعبري ما يكون مرفقًا ببيان منزلة عالية، فإذا كان املوصوف هبذا 

ة كثري الرواية أو عرف بالرواية أمكن االستفادة من مثل هذا التعبري يف الوصف راوي
 توثيقه، وإال صعب فهم التوثيق بخصوصّياته من العبارة.

واألرجح عندي النظر يف السياق الختاذ موقف ميداين، كام أّن ملحقات الكلمة تؤثر يف 
 الداللة.

أجالء هذه الطائفة، من بيت  منويلحق هبذا التوصيف بشكل أوضح منه، تعابري مثل: 
 ونحو ذلك. ، له جاللة يف هذه الطائفة، من أجّل أصحاب احلديث،جليل بالكوفة

 ( ـ مسكون إىل روايته..108ـ  106)
ـ يدّل عىل مدٍح  ُيسكن إىل ما يرويهي فهم من غري واحٍد أّن هذا التعبري ـ ومثله قوهلم: 

 .اته، فيكون بمعنى صالح احلديث ونحو ذلكمعتّد به، بل هو بمعنى ّناية قّوة رواي
ويمكن القول بأّن السكون إىل رواياته تعبرٌي آخر عن توثيقه، إال إذا قيل بأّن قدره 
املتيّقن أّنه ممّن ال يروي املناكري والروايات املوضوعة، وال يروي عن الضعفاء واملجاهيل 

ال أّن الداللة عىل التوثيق أوضح. نعم بمعنى النكرات، وال يكون ممّن ال يبايل باحلديث، إ
 ال يدّل عىل التعديل وال عىل بيان املذهب.

كام تعّرضنا له سابقًا عند احلديث عن  سكنوا أو يسكنون إىل مراسيله،ومثله تعبري: 
 وثاقة مشايخ الثالثة.

وقد سبق أن تعّرضنا لداللة هذا التعبري )مسكون إىل روايته( ونحوه عىل حجّية حديثه 
                                                             

( هذا التعبري لوحده ال يفيد إال مدح ا رسته، ويعطي نوع مدٍح له، لكنّه ضعيف الداللة هنا عىل 1) 
 التعديل والتوثيق، كام هو واضح.

 .493ـ  492: 1؛ ومقباس اهلداية 122( راجع: الرعاية: 2) 



 

 مطلقًا ولو كان مرساًل ووثاقة مشاخيه وأمثال ذلك، وأّنه مل يثبت، فال نعيد.

 ( ـ بصري باحلديث والرواية..116ـ  109)
، وربام يدرج يف هذه احلال يف فّّس غري واحد هذا التوصيف بأّن معناه املدح املعتّد به

 .اخلرب احلسن مثاًل، لكنّه ال يدّل عىل التوثيق
بصري بالرواة، بصري باألخبار والرجال، بصري بالرجال، بصري هنا تعبري:  وقد يلحق به

لكنّه ال يدّل عىل  بالروايات، بصري بالفقه، مّطلع عىل الروايات، حسن املعرفة باحلديث،
وثاقته يف نفسه، فضاًل عن عدالته أو مذهبه، فإّن اخلربة بالرواية أو الفقه أو الرواة أعّم من 

 ان فيه نحو إشعار، وهذا واضح.هذا كّله، وإن ك

 ( ـ مشكور، مرضّي118ـ  117)
 يظهر االختالف يف تعاطيهم مع مثل هذه املفردات:

ففيام يذهب فريق إىل القول بأّن هذا يدّل عىل مدح، لكنّه ال يدّل عىل توثيق وال  أ ـ
 .غريه؛ ألّن جهة املشكورّية والرضا ال يعلم أّّنا متصلة باحلديث دوماً 

ذهب آخرون إىل أّن تعبري املريّض واضح يف الداللة عىل التوثيق، بل والتعديل،  ـب 
. بل قال بعضهم ـ وهو النراقي يف شعب فإّن الفاسق والكاذب ليس مشكورًا أو مرضّياً 

املقال ـ بأّن مثل هذين التعبريين ا طلقا عىل األركان، وهم األجالء الكبار، فيدالن عىل ما 
 .قة والعدالة، كإطالقهام عىل مثل سلامن والتامر وأيب ذر وأمثاهلمهو فوق الوثا
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فقد يكون واحلّق أّن املوقف من هذا التعبري تابع للسياق ومناسبات احلكم واملوضوع، 
النظر يف حلاظ مذهبه، وقد يكون يف حلاظ عدالته واستقامته، وقد يكون شاماًل ملوضوع 

، فغالبًا ما يستخدم يف كلامت أّن هذا التعبري لو ا طلق الوثاقة والضبط، لكن ما رأيناه هو
متأّخري اإلمامّية فقط، خاّصة العالمة احليل، ومل نكد نعثر عىل كلمة )مشكور( يف كلامت 

، كام الحظنا أّن هذا الوصف ي طلق يف الغالب عىل بضعة أشخاص متقّدمي اإلمامّية
استخدمه العالمة احليل يف حّق بكري بن أعني قائاًل أخلصوا ألمري املؤمنني أو عادوا إليه، و

، ونجد تعبريه يف سلامن الفاريس بأّنه مشكور مل «مشكور مات عىل االستقامة»فيه: 
، وهذا ما يرّجح أن يكون هذا «مشكور مل يبايع أبا بكر»، ويف قيس بن سعد قال: يرتدّ 

استقامته ومواقفه املذهبّية املخلصة، أو أّنه ورد التعبري إّما بمعنى أّنه مثنى عليه حممود يف 
 .مدحه بشكل ما عىل ذلك يف بعض الروايات عن أهل البيت

فاألصّح عندي ترك األمر لطبيعة االستعامل والقرائن احلاّفة به، كام قلنا يف مشكور، 
 وإال فهو يف نفسه عنوان مبهم صالح لالنطباق عىل كّل املجاالت، وعىل بعضها دون

                                                             
( تستخدم بعض كتب أهل السنّة تعبري: مشكور السرية، ومعناها قريب من التعديل ومن كلمة: 1) 

 صالح حممود.
( أّما كلمة )مريّض(، فهي نادرة أيضًا يف كلامهتم يف كتب الرجال، كام فيام جاء عند الطويس حيث 2) 

ضل بن شاذان أّنه كان فقيهًا عاملًا صاحلًا مرضّيًا، وقيل: نوح بن شعيب البغدادي، ذكر الف»قال: 
 (.379)الرجال: « إّنه نوح بن صالح

 .83( خالصة األقوال: 3) 
 .164( املصدر نفسه: 4) 
 .231( املصدر نفسه: 5) 
ح ( لعّل اختيار تعبري )مشكور( يف الداللة عىل االستقامة وعدم الرتاجع بعد النبّي، مشتّق ـ كام أمل6) 

ُسُل َأَفإِْن َماَت َأْو إليه بعض األعّزة ـ من قوله تعاىل: ) ٌد إاِلَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبلِِه الرُّ َوَما حُمَمَّ
)آل اكِِريَن(  الشَّ ُقتَِل اْنَقَلْبُتْم َعىَل َأْعَقابُِكْم َوَمْن َينَْقلِْب َعىَل َعِقَبْيِه َفَلْن َيُُضَّ اهللََّ َشْيًئا َوَسَيْجِزي اهللَُّ

 (، وإن اختلفت الصيغة بني اسم الفاعل واملفعول.144عمران: 



 

 بعض، وإن كان توصيف املريّض ييش بأّنه مقبول ومرىض عنه وال غمز فيه وال مطعن.

 ( ـ خّير..121ـ  119)
وقع النزاع هنا، بعد الفراغ عن داللة هذا التعبري عىل املدح، حيث مل يرضوا بالداللة 

رجل يف عىل التوثيق؛ فإّن اخلريّية ال تالزم التعديل بال قرينة، بل تدّل عىل صالح حال ال
 .، بل قيل: هو أفضل ألفاظ املدحنفسه من بعض اجلهات

منها: خرّي وصالح، ومها وصفان يفيدان املدح البليغ، بل »لكن الربوجردي قال: 
يدالن عىل الوثاقة، بل األعىل منها، كام هو املتعارف عند إطالقهام يف املحاورات، واهلل 

 .«أعلم بالصواب
 .خيار، من خيار من أدركناهلم: ومثل هذا التعبري قو

ويبدو يل أّن هذا التعبري يفيد صالح احلال وأّنه رجل صالح عادل متدّين، إن مل حيملها 
كام تطلق يف زماننا، أّما جهة  شدص عىل معنى أّنه متصّدق عىل الفقراء ومعني للضعفاء،

جع فيه إىل ما الضبط وصالحّيته يف تقنّيات نقل املعلومات واألخبار فغري واضح، فري
 تقّدم مثله من النظر يف رواياته ويف تعليقهم عىل ضبطه إلعطائه احلّد األدنى من الضبط.

 ( ـ دّين، ورع..144ـ  122)
يبدو االتفاق عىل فهم املدح من هذا التعبري، إال أّن الكالم يف إفادته أكثر من ذلك، 

اإلنسان امللتزم بالرشع، فيفيد فذهب بعضهم إىل أّن معناه أّنه عادل؛ ألّن الدّين هو 
. واحتمل الشهيد الثاين استفادة العدالة من خصوص كلمة الصالح التوثيق
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 .. وقد ذكر اخللييل النجفي أّن تعبري زاهد وصالح أقرب إىل الوثاقة)صالح(
ثري الدّين، الورع، التقّي، الزاهد، العابد، من زّهاد أصحابنا، كومن الواضح أّن تعابري: 

العبادة والزهد، الشيخ املتعّبد، من العّباد، شديد الورع، حسن العمل، كانت له منزلة من 
الزهد والعبادة، الصالح، الرجل الصالح، أزهد آل أيب طالب وأعبدهم يف زمانه، العبد 
الصالح، له فضٌل ودين، اجتمعت فيه خالل الفضل والدين، كان يتدّين، من أهل الدين، 

زمانه، كان أزهد الناس، من العّباد األتقياء األخيار، من األتقياء من الزهاد  من أعبد أهل
تدّل عرفًا عىل صالح حال الرجل أخالقّيًا، في فهم منها التعديل، لكنّه  الثامنية، وغري ذلك،

ال ي فهم منها لوحدها االنتامء املذهبي، ما مل ن حرز أّن الرجايلَّ الفالين ال يطلق مثل هذه 
 صاف عىل غري أبناء مذهبه.األو

بل لعّل بعض االستخدامات تساعد عىل توسعة اإلطالق هنا مع املختلفني يف املذهب 
يف اجلملة، فقد استخدم يف حّق احلسن بن عيل بن فضال ـ وهو فطحي ـ تعبري العابد 

زم ، كام أّنه قد سبق أّن التوصيف بالعادل وسائر هذه األوصاف اخللقّية ال ي الالفاضل
التوصيف بالضبط، فال تدّل هذه الصفة هنا عىل الضبط، بل غايته عىل الصدق فقط، 

 وليس ببعيد.
ولعّل ما يعّزز ما نقوله كّله، قول النجايش يف ترمجة احلسن بن عيل بن فضال حيث 

قال أبو عمرو الكيش: كان احلسن بن عيل فطحّيًا يقول بإمامة عبد اهلل بن جعفر، »قال: 
ابن داود يف متام احلديث: فدخل عيل بن أسباط فأخربه حممد بن احلسن بن  فرجع، قال

اجلهم اخلرب، قال: فأقبل عيل بن أسباط يلومه، قال: فأخربت أمحد بن احلسن بن عيل بن 
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فضال بقول حممد بن عبد اهلل فقال: حّرف حممد بن عبد اهلل عىل أيب، قال: وكان واهلل حممد 
. وهذا «جًة من أمحد بن احلسن؛ فإّنه رجل فاضل دّين..بن عبد اهلل أصدق عندي هل

يكشف عن أّن إطالق كلمة: دّين، يصّح عندهم عىل غري اإلمامّي، كام ذكره الكجوري 
 .الشريازي

 ( ـ فاضل..148ـ  145)
يف مواضع متعّددة من كتب الرجال  فاضل، ذو فضل، له فضل، الفضالء،ورد تعبري 

ه الشهيد الثاين أّنه داّل عىل املدح بحيث يصري احلديث من واحلديث، وقد فهم من
األحاديث احلسان، لكن ال يمكن اعتباره مفيدًا للتوثيق؛ ألّن الفضل يرجع إىل العلم، 

 .وكثريًا ما جيتمع العلم والضعف يف احلديث
ة الفضل يف ألّنه يرى أّن كلم ويظهر من العالمة املامقاين املوافقة عىل فهم الشهيد الثاين؛

اللغة تعني الزيادة، ومن ثّم فيبدو أّن املراد من هذا التوصيف أّن هذا الشخص لديه علم 
زائد غري علَمي الدين والطب، عماًل باحلديث النبوي القائل: العلم علامن: علم األبدان 
وعلم األديان.. وما عدا ذلك فضل، فال يبعد أّن هذه الكلمة ا طلقت من فضاء هذا 

 .ث، حتى لو قيل بكونه جمعوالً وغري صحيحاحلدي
من أّنه ما زاد عن علَمي الطّب  وليس واضحًا ما أفاده املامقاين هنا يف تفسري الفضل،

والدين، فإّن احلديث الذي ذكره فضاًل عن كونه غري موجود يف املصادر احلديثية األصلّية 
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طلحات  عىل أساسه، مل نجد فيه يف يف كتب املسلمني، لكي يشّكل وعيًا عامًا ت نحت  املص
كر فيها عند الشيعة والسنّة شيئًا من هذا الذيل الذي تضّمن كلمة )فضل(،  الكتب التي ذ 
بل املوجود أّن العلم علامن: علم األديان وعلم األبدان، وقد ذ كر هذا احلديث كثريًا 

ئع يف كتب الرواية بوصفه من نامذج املوضوعات يف احلديث، فال وجه لعّد حديٍث غري شا
عند املسلمني، وال ي علم وجود هذا الذيل فيه، عىل أّنه األساس يف التسمية بالفضل 
والفاضل. نعم ورد تعبري الفضل يف روايات ا خر غري الرواية التي أشار إليها املامقاين، 

 ولعّله اشتبه فرّكب املروّيني مع بعضهام.
، أّما إفادهتا التعديل التام أو بيان املذهب فغري من هنا، نرى أّن هذه الكلمة تفيد املدح

واضح، وعدم إطالقها اليوم يف الوسط الديني العلمي إال عىل مرتبة علمّية معينة غالبًا ما 
تضّمن العدالة، غري واضح يف تلك األزمنة، ومعه فيلتزم بإفادهتا املدح املعتّد به، غايته أّّنا 

لق إال عىل من له مرتبة وفضيلة ومكانة تبعده عن أن يكون يف كلامت املتأّخرين ال تكاد ت ط
 فاسقًا أو منحرفًا عادًة.

 ( ـ فقيه، عامل، حمّدث..184ـ  149)
توجد يف كتب احلديث والرجال سلسلة من التوصيفات التي تنتمي إىل جمال العلم 

د القّراء، فقيه، عامل، كثري العلم، حمّدث، قارئ، أحواملعرفة بشكل مبارش وواضح، مثل: 
أديب، شاعر، عارف باللغة والنحو، حسن العلم بالعربّية، شيخ املتكّلمني، حسن املعرفة 
باألخبار وعلوم العرب، صاحب التصانيف، له كتب، متكّلم حاذق، له اّطالع، حسن 

، مفّوه، نّسابة، أحد أركان حفظة )حفظ( النسب، سيّد أهل العلم املعرفة بالنجوم
ب واللغة، خبري بأمور أصحابنا عامل ببواطن أنساهبم، متكّلم، أخباري )عامل بالنحو والغري

بالتاريخ(، جّيد اللسان، من املتكّلمني واملحّدثني، رّد عىل املدالفني، مناظِر، أكثر أهل 
                                                             

 هم يف علم النجوم، فتأّمل.( قد يستوحى منه يشء من الغمز، باعتبار التحّفظ املوجود عند بعض1) 



 

املرشق علاًم وأدبًا ونباًل وفهاًم يف زمانه، جّيد النظر، حسن التصنيف، لطيف الكالم، جيّد 
 .الكالم
ال شّك يف داللة هذه الكلامت عىل املدح، غري أّّنا لوحدها ال تفيد بيان املذهب وال و

العدالة وال الوثاقة، فال يوجد تالزم عريف وال لغوي وال عادي وال عقيل وال رشعي وال 
اصطالحي بني هذه العناوين وهذه النتائج الثالث، وقد أقّر غري  واحد بأّن منتهى ما تفيده 

تعابري بيان شؤون معرفّية وعلمّية وخربوّية يف الرجل ال أكثر، فت تلّقى بوصفها مثل هذه ال
 .جمّرد مدح

والظاهر هو ذلك، بل ال يعّد احلديث من اخلرب احلسن باملعنى احلّجة يف مثل هذه 
التوصيفات ما مل حتتّف بسياق أو قرينة؛ ألّن هذه األوصاف ال تعدو كوّنا مدحًا يف جانٍب 

ة له باحلديث وتقنيات نقله وتناقله كام هو واضح. نعم لو مل يكن له أّي مسامهة ال عالق
سوى يف نقل احلديث، مصنّفًا يف ذلك فقط، فإّن مثل تعبري )حسن التصنيف( له داللة 

 جّيدة معتّد هبا.
وقد حاول بعضهم التمييز بني فقيه، وفقيه من فقهائنا، فالثاين أعىل مرتبة من األّول؛ 

، ومل أفهم الوجه فيه من غري ناحية إثبات لثاين فيه مدح يوجب االعتداد بشأنهألّن ا
املذهبّية، فهل توصيف شخص بأّنه من فقهائنا يالزمه التعديل، فضاًل عن التوثيق بام 
حيمله من عنرص الضبط ونحوه؟! فهل التالزم واقعي خارجي؟ وكيف؟ وهل الرجايّل 

جانب الرواية من كّل توصيف يورده يف كتابه؟! فلعّله  بصدد اختاذ موقف مدح أو قدح يف
 يريد أن يبنّي كونه من فقهاء اإلمامّية فقط.

                                                             
( حيتمل أّن املراد منه متّكنه من علم الكالم أو من اجلدل املذهبي والكالمي، أو من مطلق الكالم 1) 
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ال تدّل عىل توثيق أو تعديل بالرضورة، فالبّد  أحد أئّمة التابعني، تابعي،كام أّن تعبري: 
 ذلك.من النظر يف جهة اإلمامة، فقد يكون املراد العلم وتفسري القرآن والقراءات وغري 

فهذا ال  أحد السّتة أو السبعة الذين مجعوا القرآن يف عهد النبّي أو غريه،وهكذا تعبري: 
 يدّل عىل يشء من التوثيق أو التعديل إال ضمن سياقه، نعم هو حيمل املدح يف داخله.

 ـ قريب األمر 185
 يبدو أّن بني العلامء اختالفًا يف تفسري هذه الكلمة:

الثاين إىل القول بأّن هذه الكلمة تعبري عن عدم وصول الراوي ففيام ذهب الشهيد  أ ـ
إىل احلّد املطلوب، وإال ملا كان قريبًا منه، بل لعّلها ناظرة إىل جانب املذهبّية، وأّنه قريب من 
املذهب احلّق وليس داخاًل فيه متامًا. ومن ثّم فيفرتض تصنيف هذا التوصيف بأّنه نوع 

 .أو التوثيق، بل لعّله يتأّمل يف كونه مدحًا باملعنى املرادمدٍح ال يصل حّد التعديل 
رأى العالمة املامقاين أّن فهم الشهيد الثاين ينسجم مع تعبري: قريب من األمر، أو  ب ـ

قريب إىل األمر، أّما استخدام اإلضافة )قريب األمر( فهو إن مل يدّل عىل الذّم، فال يدّل 
أّن هذا الراوي حديث عهد بالرواية، فليست لديه اخلربة  عىل املدح أساسًا؛ ألّنه يعني

الكافية يف احلديث، إذ َمن يكون قريب العهد باليشء ال يملك خربته ومهارته عادًة ويكثر 
منه اخلطأ واالشتباه، نعم يف بعض املوارد يفهم منه جهة اإلضافة مثل ما قيل يف ترمجة 

 .الطويس لعيل بن احلسن بن فضال
هب السيد حمسن األمني العاميل إىل أّن هذا الوصف يراد منه أّن أحاديث هذا وذ ج ـ

الراوي قريبة من حيث مضموّنا من أحاديثنا، وإن كانت أسانيده سنّية أو غري أسانيدنا، 
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. ولعّله يريد تفسري هذه العبارة مطلقًا كام ستأيت قرينته يف ما قيل يف ابن الطحان الكويف
ة الكويف. ويقرتب منه جدًا بل قد يامهيه تفسري اخللييل النجفي حيث أو يف خصوص ترمج

 .قال بأّن هذه الكلمة تعني أّنه ليس يف أحاديثه غرابة
 والصحيح أّن استددام هذه الكلمة ورد يف كتب الرجال بثالثة أوجه:

قريب األمر يف احلديث، وقد ذكر يف ترمجة حرب بن احلسن الطحان  الوجه األّول:
. ومثله ما ورد «قريب األمر يف احلديث، له كتاب عامي الرواية»كويف حيث قيل فيه: ال

 .يف ترمجة ربيع بن سليامن بن عمرو الكويف
ما يظهر منه اإلضافة إىل االعتقاد، وهو ما ورد يف ترمجة عيل بن احلسن  الوجه الثاين:

ية واألخبار، جّيد التصانيف، كثري العلم، واسع الروا»بن فضال، حيث قال فيه الطويس: 
 .«غري معاند، وكان قريب األمر إىل أصحابنا اإلمامّية القائلني باالثني عرش

ما ورد بشكل مطلق دون أّي زيادة، وقد جاء يف ترمجة كّل من: القاسم  الوجه الثالث:
بن حممد اخللقاين الكويف، وحممد بن خالد األشعري القمي، وموسى بن طلحة القمي، 

، وورد ومصبح بن اهللقام، وهيثم بن أيب مّسوق، ويونس بن عيل القطان وغريهم
 أيضًا يف كتب أهل السنّة هبذا الشكل.

أّما الوجه األّول، فهو وإن احتمل معاين متعّددة، لكنّه حيتمل جدًا أن يراد منه ما ذكره 
وقال شجاع »ن الليث: املامقاين، ويؤّيده ما قاله الذهبي وغريه يف ترمجة عمر بن عيل ب

. «الذهيل: كان حيفظ ويفهم ويعرف شيئًا من علم احلديث، وكان قريب األمر يف الرواية
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 وعليه فال داللة فيه واضحة عىل أّي مدٍح إن مل يفهم منه نوع تعريض.
وأّما الوجه الثاين، فمن الواضح أّنه متصل بقرب أمر الرجل من املذهب، وليس له 

ديث والوثاقة والعدالة، بل فيه داللة عىل عدم كونه شيعّيًا إمامّيًا، فال عالقة بجانب احل
 يفيد هنا شيئًا يف الوثاقة والعدالة.

وأّما الوجه الثالث، فهو وإن احتمل ما يف الوجه األّول والثاين، وحيتمل مثل تفسري 
دًا، فقد اجتمع السيد حمسن األمني، لكنّه حيتمل العكس يف كّل منها، مما جيعل أمره مرتدّ 

سن احلديث، فقد قال  توصيف قريب األمر بنحو اإلطالق مع توصيف كثرة احلديث وح 
كان أصله من واسط، كثري احلديث، »اخلطيب البغدادي يف ترمجة احلسن بن احلباب: 

كتب الناس عنه حديثًا صاحلًا، كان ». ويف ترمجة يوسف بن احلسن قال: «قريب األمر
 .«األمر حسن احلديث قريب

وعليه فام دام االحتامالن ممكننَي، بل االحتامالت كّلها، بل لعّل الرتجيح جلانب 
املذهب؛ ملا تقّدم، فال يمكن فهم املدح يف هذا التوصيف من حيث الوثاقة والعدالة، نعم 

 فهم الذّم غري واضٍح أيضًا.

 ( ـ معتمد الكتاب، معتمد عليه..190ـ  186)
ممّا استخدم يف ترمجة أمثال  معتمد الكتاب أو معتمد األصل،ري: ال شّك يف أّن تعب

حفص بن غياث وطلحة بن زيد وعامر الساباطي، يفيد املدح املعتّد به، إال أّن الكالم يف 
. ويظهر من الوحيد البهبهاين إفادته التوثيق، وقد حتّفظ بعضهم عن استفادة العدالة منه

، وهو غري واضح، فلعّل املراد اعتامده من ىل الطائفةأّن هذا الوصف ينسب االعتامد إ
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 قبل القائل فقط ومن قبل مجاعة معه.
وقد تأّمل الكجوري الشريازي وغريه يف استفادة التوثيق هنا، واعتربه داالًعىل املدح؛ 

. بل إّن بعضهم ـ كاملريداماد ـ مل يذكر هذا الوصف لعدم كون اللفظ داالً عىل التوثيق
 ًا يف ألفاظ املدح، وربام كان هذا منه سهوًا أو مل يكن بصدد االستقصاء.أساس

الراوي »بل لعّله يظهر من السيد احلائري التحّفظ يف التوثيق هبذا التعبري، حيث قال: 
املبارش لإلمام، وهو حفص بن غياث، حيث مل يرد يف كتب الرجال له توثيق، عدا ما ذكره 

من قوله: حفص بن غياث، القايض عامي املذهب، له كتاب  الشيخ رمحه اهلل يف فهرسته،
معتمد. فقد يقال: إّن كون كتابه معتمدًا ال يدّل عىل وثاقته، ولكن قد يكفينا ما ذكره 
الشيخ يف العّدة من أّن الطائفة عملوا بأخبار حفص بن غياث إذا مل يرد يف طريق اإلمامية 

 .«املوثوق به ما خيالفه
منطقّيًا بمن مل يقبل بداللة كلمة )ممدوح( عىل التوثيق أو املدح احلّجة هذا، وي فرتض 

كام تقّدم نقله عن بعضهم، أن يتوقف هنا، مع أّننا مل نجد مثل هذا التوّقف يف كلامت 
هؤالء هنا، وذلك أّن صيغة )معتَمد الكتاب( مبنّية للمجهول، وتكشف عن وجود من 

ال ندري من هو هذا الذي اعتمد عىل هذا الكتاب، اعتمد عىل هذا الكتاب، وحيث إّننا 
في فرتض أن ال يكون ملثل هذا التوصيف أّية قيمة حقيقّية عىل مستوى احلجّية، وقد سبق 

 أن ناقشنا هناك هذه املداخلة، واألمر عينه جيري هنا، بل لعّله أوضح، فال نطيل.
د عليه أحد العلامء، كام جاء يف والبد أن نشري إىل أّن بياّنم أّن فالنًا من الرواة اعتم
، ال عليه اعتمد أبو عمرو الكيشترمجة عيل بن حمّمد بن قتيبة الذي قال فيه النجايش بأّنه 

عالقة له ببحثنا هنا، وهذا يندرج يف ضمن البحث السابق يف أّن اعتامد رجايلٍّ أو حمّدث 
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قول النجايش ال يعّد توثيقًا وال عىل راٍو بعينه يوجب وثاقة ذلك الراوي أو ال، وإال فنفس 
 نقاًل للتوثيق حتى ندرجه يف مباحث ألفاظ اجلرح والتعديل، فالحظ جّيدًا.

أّن هذا التعبري ال يدّل حتاًم عىل املذهب، كيف وقد رّصحوا يف  وعىل أّية حال، فالراجح
ه معتمد طلحة بن زيد وغريه بكونه عامّي املذهب، ومع ذلك قيل فيه بعد ذلك فورًا بأنّ 

الكتاب، بل رصيح عبارة الطويس يف مقدمة الفهرست والتي نقلناها مرارًا، من أّن بعض 
 أصحابنا ينتحلون املذاهب الفاسدة، ولكّن كتبهم معتمدة، يدّل عىل هذا أيضًا.

وأّما استفادة العدالة، فكذلك؛ حيث ال تالزم عىل اإلطالق بني اعتامد كتابه والعمل به 
، إال إذا أثبتنا أّّنم ال يعتمدون عىل أّي رواية أو كتاب إال ملن ثبتت وبني كونه عادالً 

 عدالته، وهذا بالغ الصعوبة كام صار معروفًا، بل الثابت عكسه متامًا.
وأّما استفادة التوثيق، فقد يقال بأّن هذا التوصيف ال ي وجب توثيقه يف نفسه، إذ قد 

ه هذا أّدى هبم إىل اعتامد الكتاب ـ خاّصًة وأّننا يكون نشأ عن اجتهاد منهم يف مروّيات كتاب
ال نعرف حجم هذا الكتاب فلعّله صغري، وال نعرف ما إذا كانت له روايات ا َخر من غري 
طريق هذا الكتاب الذي تداولته الطائفة ـ كأن يكونوا وجدوا رواياته مؤّيدة يف مروّياهتم 

د الكتاب ال يعني أّّنم يرون طلحة ثقًة يف أو موافقة للقرآن فاعتمدوا هذا الكتاب، فاعتام
رزون وثاقته، لكنّهم يرون هذا  نقله يف نفسه، خارج هذا الكتاب باخلصوص، فقد ال حي 
الكتاب معتمدًا، وملا دخل احتامل احلدس واالجتهاد هنا مل يعد يمكن االستناد إىل هذا 

قال بأّن هذا مثل كتاب الوصف يف اعتامد الكتاب فضاًل عن توثيقه يف نفسه، بل قد ي
الكايف ممن نقول: إّنه معتمد عند الشيعة، فإّنه ال يعني أكثر من أصل االعتامد ال اعتامد متام 

 رواياته.
وقال أبو جعفر »ويشهد ملا نقول ما ذكره الطويس يف ترمجة حممد بن أورمة حيث قال: 

كتبه مما يوجد يف كتب  ابن بابويه: حمّمد بن أورمة طعن عليه بالغلو، فكّل ما كان يف
احلسني بن سعيد وغريه، فإّنه معتمٌد )يعتمد( عليه ويفتي به، وكّل ما تفّرد به مل جيز العمل 



 

. حيث يفهم من هذا التعبري أّن االعتامد بمعنى إمكان اإلفتاء، ومن ثّم «عليه وال ي عتمد
 تصحيح نسبة روايات كتابه لقرائن، ال لكونه ثقًة يف نفسه.

وحكى مجاعة من شيوخ »ذكر النجايش يف ترمجة حممد بن أورمة أيضًا فقال: وقد 
القمّيني عن ابن الوليد أّنه قال: حممد بن أورمة، طعن عليه بالغلّو، وكّل )فكّل( ما كان يف 
كتبه مما وجد يف كتب احلسني بن سعيد وغريه فقل به، وما تفّرد به فال تعتمده، وقال بعض 

توقيعًا من أيب احلسن الثالث عليه السالم إىل أهل قم يف معنى حممد بن أصحابنا: إّنه رأى 
تبه صحاح، إال كتابًا ي نسب إليه، ترمجته تفسري الباطن، فإّنه  أورمة وبراءته مما قذف به. وك 

 .«خمّلط
فالحظ ّنج التعامل خاّصة مع اعتباره كتبه يف الصحاح إال كتابًا واحدًا ي نسب إليه، 

 الصحيح بالتخليط.فقد قابل 
وهذا كّله بخالف قولنا: فالٌن صحيح احلديث؛ فإّن تصحيح حديثه فيه إطالق، دون 

له كتب »قولنا بأّن كتابه معتمد، نعم لو قال ـ كام ورد يف ترمجة عيل بن حاتم القزويني ـ: 
 ، لكان أوفق بالتوثيق.«كثرية جّيدة معتمدة

والشيخ قال يف الفهرست: إّنه »بن احلسن العاميل: ولعّل ما قلناه يصّب فيام قاله حممد 
عامّي املذهب وله كتاب معتمد. وفائدة ما ذكره الشيخ من الكتاب املعتمد إّنام يظهر لو 

، فإّنه يفهم منه أّنه مل َيَر يف هذا التعبري توثيقًا. «علم أّن اخلرب من كتابه، وأّنى يعلم هذا؟!
نا تكمن يف وقوع طلحة بن زيد مثاًل يف الطريق دون أن وكالمه دقيق وذلك أّن الثمرة ه

 ن حرز كون الرواية من كتابه، فلعّلها من كتاب من روى هو عنه.
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ل قرينًة وثوقّية عىل روايات كتابه، ال قرينَة  وهبذا يظهر أّن مثل هذا التوصيف حيصِّ
 توثيٍق يف حّقه بشخصه.

والذي ورد يف  د، ومعتمد احلديث،معتمد عليه، ومعتمأّما قوهلم يف حّق الراوي: 
، فال شّك يف داللته عىل ترمجة إسامعيل بن مهران السكوين وسهل بن زاذويه وغريمها

التوثيق، رشط أن ال يقع يف سياٍق مغاير لسياق الرواية واحلديث، وجيري فيه قول بعضهم 
 يف )ممدوح( كام قلنا سابقًا وناقشناه.

وما يقوم مقامه، إال إذا وقع يف سياق خاّص  عند األئّمة معتمدوهكذا احلال يف تعبري: 
بعد األمَر عن سياق احلديث والرواية والنقل.  ي 

 ( ـ كثري املنزلة، شريف املنزلة192ـ  191)
يدّل هذا التوصيف عىل مدح معتّد به، وقد فّّس بمعنى عايل الرتبة، لكن شّككوا يف 

تقّدم أّن هناك رواية يف أّن منازل الرواة بقدر  استفادة التعديل من هذا التعبري، كيف وقد
 .رشيف املنزلة. ولعّل مثل هذا التعبري ما جاء بتعبري: روايتهم، وهذا ال يالزم العدالة

راد منه كونه عايل املنزلة يف الرواية والصحيح أّن مثل هذا التعبري يتبع السياق،  فقد ي 
د يراد أّن له منزلة اجتامعّية، أو منزلة عند أهل واحلديث، وهذا قد يستفاد منه توثيقًا، وق

 البيت، أو منزلة يف العلم، أو غري ذلك، فالبّد من النظر يف السياق وأخذ القدر املتيّقن منه.

 ـ آخى رسول اهلل بينه وبني.. )املؤاخاة( 193
ورد يف حّق بعض صحابة النبّي أّن رسول اهلل آخى بينه وبني فالن الصحايب اآلخر، 
فيام ي عرف بحادثة املؤاخاة يف املدينة املنّورة، وهذا التعبري ال يدّل عىل مدٍح يف نفسه يف 
جانب التوثيق والتعديل، فضاًل عن بيان املذهب اخلاّص، نعم يدّل عىل إسالمه وأّنه يف 

                                                             
 .46؛ والطويس، الفهرست: 260، 186، 74، 26( انظر: رجال النجايش: 1) 
 .498: 1( انظر: مقباس اهلداية 2) 



 

مجاعة املسلمني، إال إذا متّكنا من إثبات أّن عمليات املؤاخاة كانت تتّم برضب من التقارن 
بني الطرفني، بحيث يكونان بمستوى بعضهام بعضًا، وهنا إذا ثبت علّو كعب أحد 
 الطرفني، فيثبت ذلك مكانًة عالية للطرف اآلخر، ولكّن إثبات هذا األمر يف نفسه صعب.
وقيل بأّن مؤاخاة النبّي لعيّل بن أيّب طالب تدّل عىل فضيلة خاّصة، ولو من خالل أّن 

بني اثنني من املهاجرين، ال كسائر أشكال املؤاخاة التي وقعت  عملية املؤاخاة هذه وقعت
بني مهاجٍر وأنصاري. واألمر تابٌع ملتابعة النصوص يف املقام ملعرفة ما إذا كانت حتمل 

 خصوصّيات، ونوعّية هذه اخلصوصّيات.

 ( ـ أحد األركان..195ـ  194)
وا لإلمام عيل بن أيب طالب يطلق هذا اللفظ يف الغالب عىل الرجال القّلة الذين أخلص

بعد وفاة النبي وهم: أبو ذر الغفاري، وسلامن الفاريس، واملقداد بن األسود، وعامر بن 
يارس، وعّد بعضهم من األركان أيضًا حذيفة بن اليامن، ويظهر أّن األركان كانوا مراتب 

يف حّق  أيضًا، كام يبدو بمراجعة رجال الربقي، وقد استخدم تعبري أحد أركان عرصه
 .احلسن بن حمبوب كام جاء يف كلامت الطويس

ويبدو يل أّن هذا التعبري صار بمثابة استخدام يطلق عىل متقّدمي أهل زماّنم 
واملتفّوقني عليهم، فإذا كانت جهة التفّوق هي الدين والرواية دّل ذلك عىل كوّنم يف أعىل 

 لتعبري وسياق احلديث.مراتب العدالة والوثاقة، وإال فيتبع األمر طريقة ا
، كام ورد يف بايع فالٌن أمري املؤمنني وتربأ من عدّوه ويلحق هبذا التعبري ما جاء بلسان:

 املهدي موىل عثامن، فهو يدّل عىل املواالة لكنّه ال يدّل عىل تعديل أو توثيق.

 ـ ما يدّل على مذهب الراوي 196
راوي، وهذه ليس فيها يشء غري املدح هناك الكثري من التعابري التي تدّل عىل مذهب ال
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واقفي، أحد عمد الواقفة، والقدح من خالل بيان املذهب، دون الوثاقة والعدالة، مثل: 
غاٍل، أظهر الغلّو، إمامّي، شاري، من الرشاة، أّول من ألقى التشّيع يف بني أود، ُبرتي، 

صبي، يرى رأي جارودي، أحد أركان الوقف، يف مذهبه ارتفاع، مستقيم املذهب، نا
الشيعة اإلمامّية، يتشّيع، يعرف احلّق ويقول به، فاسد املذهب، كان يعتقد اإلمامة، صحيح 
املذهب، ضعيف يف مذهبه، يقول باجلرب والتشبيه، يقول بوالية أهل البيت، حسن 
االعتقاد، صحيح العقيدة، حسن العقيدة، حسن الطريقة، مستقيم الطريقة، سليم 

، حكي عنه ، حسن املذهب، حسن املعرفةالعتقاد، حسن اخلاطراالعتقاد، صحيح ا
مذاهب فاسدة يف األصول مثل الرؤية، خارجي، خاّص، خرج مع زيد، خّطايب، رافيض، 
شيعي، رجع إىل الكفر، رزقه اهلل هذا األمر، كيساين، رمي بالكيسانّية، رمي بالضعف 

 املذهب، زيدي، ءيء الرأي يف عيل، يقول والغلّو، متهم بالغلّو، زنديق، مل يكن بذاك يف
بالقياس، يقول بمحّمد بن احلنفّية، يذهب إىل الوعيد، يقول بالوعيد، خمّمس، مستقيم، 

 يرمى بالتفويض، يقول بالتفويض، فطحي، عامي وغري ذلك.
ما مل تقع هذه التعابري يف سياق  أسلم يوم الفتح،ومثل هذا بيان أصل إسالمه، مثل: 

م، من حيث تأّخر إسالمه أو تقّدمه، وال عالقة له بالتعديل أو التوثيق، كام هو مدح أو ذ
 واضح.

 ( ـ أخونا، صديقنا، شيخنا، ُاستاذنا..200ـ  197)
أخونا، مات قريب السّن، »ذكر النجايش يف ترمجة أمحد بن عبد )اهلل( بن أمحد الرّفاء: 

 .«رمحه اهلل، له كتاب اجلمعة
(، كام إّنه 85وعّده ابن داود يف القسم األّول )»خلوئي هنا فقال: وقد عّلق السيد ا
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الوجيزة عّده من احلسان. فإن كان الوجه يف ذلك توصيفه باألخّوة أو الرتّحم عليه يف 
 .«كالم النجايش، فهو غري صحيح، وإن كان له وجٌه آخر، فالقائل أعرف به

يظهر منه »ّص النجايش املتقّدم ـ: وبخالفه ذكر الربوجردي، حيث قال ـ بعد نقله ن
 .«علّو مرتبته، واهلل أعلم

فإّن العبارة تفيد نوعًا من املدح إّما ألّنه عىل  واحلّق ـ فيام يبدو يل ـ مع السيد اخلوئي،
صلة به أو أّنه ممدوح أو أّنه مسلٌم أو مؤمن أو نحو ذلك، وهذا يكفي فيه عدم العلم 

ه كان يعرفه وعىل مقربة منه مّدة من الزمن، ولكن تويّف ذلك بالسوء يف حّقه، وأعتقد بأنّ 
 باكرًا.

يف ترمجة أمحد بن حممد بن أمحد بن طرخان  وكان صديقنا،ومثله تعبري النجايش بقوله: 
. فإّن هذا التوصيف ال يدّل سوى عىل مدٍح الكندي اجلرجرائي )اجلرجاين( الكاتب
أّن املرتَجم له قد ق تل عىل يد شخص يعرف بابن أيب عام، خاّصة وأّنه حتّدث هو نفسه عن 

 العباس.
وأمثال ذلك، فهي ال تفيد سوى بيان تلّمذه  شيدنا، ُاستاذنا،وكذلك احلال يف تعبري: 

عليه، وقد تقّدم الكالم يف وصف: شيخ، وأّنه ال يفيد التوثيق بنفسه وال التعديل وال بيان 
 .املذهب، إال ضمن سياقات وقرائن حاّفة

 ( ـ مشهور، أشهر من أن ُيشرح أمره202ـ  201)
يفيد هذا التوصيف أّنه شخص غري نكرة وأّنه رجل معروف، وإذا وقع يف سياق مدح 
دّل عىل مزيد مدح، كام قيل: أمره يف الثقة واجلاللة واحلفظ أشهر من أن يذكر، وإال بأن 

نفسه ال يفيد شيئًا غري  وقع يف سياق ذم دّل عىل مزيد ذّم، وهذا واضح، وإال فهو يف
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 املعروفّية.
نعم، يستفاد منه لو كانت جهة املعروفّية يف الرواية وأمثاهلا، وذلك فيام لو قلنا بمسلك 

 التوثيق يف املعاريف الذين ال مطعن عليهم، وقد تقّدم الكالم عنه سابقًا فال نعيد.

 ( ـ حافظ..205ـ  203)
 نفسه عىل خصوصّية احلفظ يف الراوي وأّنه من الواضح أّن مثل هذا التعبري يدّل يف

كثري احلفظ وله ذاكرة جّيدة، وهذه نقطة مهّمة يف عملّية النقل احلديثي وحجّيته، لكّن هذا 
التوصيف لنفسه ال يعّد توثيقًا؛ ألّنه من املمكن أن يكون حافظًا لكنّه مع ذلك يكذب، 

بّد من مالحظة السياقات للتأّكد من فضاًل عن أن يكون عادالً، فضاًل عن بيان مذهبه، فال
 األوصاف األخرى.

وقد أطلق النجايّش وصَفي:  حسن احلفظ، من حّفاظ احلديث،ومثل هذا التعبري: 
 .)احلافظ حسن احلفظ( معًا عىل عبد الرمحن بن احلسن القاساين

ملحّدث نعم، تعبري )حافظ( يف اصطالح أهل السنّة الحقًا، يدّل عىل مكانة عالّية يف ا
ترقى عن مستوى احلفظ فقط، فهم ال يطلقوّنا يف العادة إال عىل كبار املحّدثني، وهنا قد 

 تيش بيشٍء من التوثيق.

 ـ سّيد 206
أبا حممد »استخدم هذا التوصيف يف موارد قليلة. قال النجايش يف ترمجة حييى املكنّى: 

 .«ّلم، فقيه، من أهل نيسابورالعلوي من بني زبارة )زيارة ـ زيادة(، علوّي، سّيد، متك
وقد فّّسه بعضهم بأّن املراد منه أّنه من ذرّية رسول اهلل، وأّنه حيمل نوعًا من املدح دون 

 .توثيٍق أو تعديل
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إال أّن هذا التفسري غري واضح، فهل كان وصف السيّد يف ذلك الزمان يطلق عىل 
د والعامي أو السيد والشيخ ونحو ذلك؟ الذرّية كام هي احلال يف التفريق اليوم بني السيّ 

األمر حيتاج إىل متابعة تفصيليّة تارخيّية، فاملعروف تعبري الطالبّيني أو الرشيف أو النجيب 
 أو نحو ذلك. وعىل تقديره فهو ال يدّل عىل توثيق أو تعديل أو بيان مذهب.
مشافهًة ـ وهو  نعم، يذهب بعض علامء أهل السنّة املعارصين، كام سمعت منه شخصّياً 

الدكتور حممود سعيد ممدوح ـ أّن الذرّية النبوّية ثقات إىل حدود القرن الرابع اهلجري، إال 
ما خرج بالدليل، ومل أجد شيئًا يثبت هذه الدعوى الواسعة غري حسن الظّن وحّب النبّي، 

ستند نصوص مضافًا إىل عدم وضوح التمييز بني ما قبل القرن الرابع وما بعده، فلو كان امل
 اّتباع الذرّية ومدحها فال تفصيل فيها من هذا النوع.

وعىل أّية حال، يظهر من مواضع ا خر للرجالّيني احتامل إرادة أّنه وجيه وذو مكانة، 
مثل ما جاء يف كلامت النجايش يف ترمجة احلسن بن أمحد بن القاسم بن حممد بن عيل بن أيب 

ّيٌد يف هذه الطائفة، غري أيّن رأيت بعض أصحابنا الرشيف النقيب، أبو حممد، س»طالب: 
 .«يغمز عليه يف بعض رواياته

كان سّيد أهل العلم بالنحو والغريب »وقال يف ترمجة بكر بن حممد بن حبيب بن بقية: 
 .«واللغة بالبرصة ومقّدمه، مشهور بذلك

لربقي أبو عبد اهلل، وقال يف ترمجة حممد بن أيب القاسم عبيد اهلل بن عمران اجلنايب ا
 .«سّيد من أصحابنا القميني، ثقة»امللقب ماجيلويه: 

 ( ـ ال شّك فيه، ال ُلبس فيه208ـ  207)
أبو حميش، وقيل: أبو حمسن، »ورد هذا التعبري عند الطويس يف ترمجة أربد بن محري: 
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فيه، وسويد  وقيل: اسمه سويد، وقال آخرون: مها اثنان، أربد بن محري، شهد بدرًا ال شك
 .«بن حميش شهد أحدًا، ومل يشهد بدراً 

وهذه العبارة ال تفيد توثيقًا وال تعدياًل وال بيان مذهب غري اإلسالم؛ ألّن سياقها 
حيتمل أّن نفي الشّك كان يف أصل قضّية مشاركته يف معركة بدر أو نحو ذلك، ال 

غري حمرز، نعم لو وقعت هذه بمالحظة عنارص التوثيق والتعديل، وال أقّل من أّن هذا 
اجلملة يف سياق تعديل أو توثيق أو بيان علم دّلت عىل ذلك بحسب سياقها كام هو 

 واضح.
روى عن »ومن هذا القبيل ما قاله النجايش يف ترمجة عبيد بن زرارة بن أعني الشيباين: 

ياقها عام داّل عىل ، فإّن س«أيب عبد اهلل عليه السالم، ثقة ثقة، عني، ال ل بس فيه وال شك
 توثيقه وسالمته من خمتلف النواحي.

 ـ مؤّذن 209
 .ورد هذا التوصيف لبعض الرواة مثل حكيم مؤّذن بني عبس

وقد فهم السيد الربوجردي منه أّنه يالزم الصالة ويواظب عليها، فيستفاد منه التوثيق 
ة كان إمامّيًا ثقة؛ فإّن هذا ويستفاد منها أيضًا أّن حكياًم راوي الرواي»قال:  والتعديل،

احلكم إّنام هو من خمتّصاهتم ال يظهرونه إال ملواليهم، مضافًا إىل أّن اشتغاله باألذان ـ عىل 
ما يستفاد من لقبه ـ تشعر بل تدّل عىل مواظبته ألوقات الصالة ومراقبته عليها، وهو يدّل 

 .«عىل وثاقته، بل عىل عدالته
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كّل املؤّذنني ـ خاّصة جلامعة معّينة ـ باملوثوق هبم يف النقل، فليس  ولكنّه غري واضح؛
فضاًل عن العدالة التاّمة، واملعرفة االجتامعّية تؤّكد هذا األمر، بل لعّل األذان كان صنعة 
يمتهنها بعض الناس ممّن لديه صوت قوّي وحسن، ويأخذون عليها أجرًا من الدولة أو 

ث الفقهّية املتصلة باالرتزاق أو اإلجارة عىل مثل هذه غريها، كام قد يظهر من بعض البحو
م قليلة وال حضور هلم يف  األمور، بل كيف لنا التوّصل إىل ضبطهم ودّقتهم ورواياهت 
ساحة العلم والتصنيف؟! يبدو يل ذلك يف غاية الصعوبة، فالوصف املذكور يفيد نوعًا من 

 بيان املذهب إال بقرينة إضافّية.املدح ال يرقى إىل مستوى التوثيق أو التعديل أو 
هذا كّله يف نفس كون الرجل مّؤذنًا، وأّما توصيف الرجايل أو املحّدث له بأّنه مؤّذن 
بني فالن، فال يظهر أّنه يف مقام التوثيق، بل لعّله يف مقام التمييز، من حيث إّنه يوجد أكثر 

ن يقول: زيد الكويف، من شخص هبذا االسم، فعّرف هذا الرجَل هبذا الوصف، فبدل أ
قال: زيد املؤّذن، وأّي داللٍة يف هذا عىل إرادته التوثيق أو التعديل، فضاًل عن بيان 

 املذهب، بل لعّله أراد بيان مميزات تعريفه أو بيان عمله ونشاطه ال أكثر.

 ـ عملت الطائفة مبا رواه 210
وأّما العدالة املراعاة »ال: النّص األبرز هنا هو ما ذكره الشيخ الطويس يف العّدة حيث ق

يف ترجيح أحد اخلربين عىل اآلخر فهو أن يكون الراوي معتقدًا للحّق، مستبرصًا، ثقة يف 
دينه، متحّرجًا من الكذب، غري متهم فيام يرويه. فأما إذا كان خمالفًا يف االعتقاد ألصل 

كان هناك من طرق  املذهب وروى مع ذلك عن األئّمة عليهم السالم نظر فيام يرويه، فإن
املوثوق هبم ما خيالفه وجب إطراح خربه. وإن مل يكن هناك ما يوجب إطراح خربه، 
ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به. وإن مل يكن من الفرقة املحّقة خرٌب يوافق ذلك وال 
خيالفه، وال ي عرف هلم قوٌل فيه، وجب أيضًا العمل به، ملا روي عن الصادق عليه السالم 

إذا نزلت بكم حادثة ال جتدون حكمها فيام رووا عنّا فانظروا إىل ما رووا عن عيّل »أّنه قال: 
وألجل ما قلناه عملت الطائفة بام رواه حفص بن غياث، ، «عليه السالم فاعملوا به
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وغياث بن كلوب، ونوح بن دراج، والسكوين، وغريهم من العاّمة عن أئّمتنا عليهم 
وإذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل  روه ومل يكن عندهم خالفه.السالم، فيام مل ينك

الفطحّية، والواقفة، والناووسية وغريهم نظر فيام يرويه: فإن كان هناك قرينة تعضده، أو 
خرٌب آخر من جهة املوثوقني هبم، وجب العمل به. وإن كان هناك خرب آخر خيالفه من 

روايته والعمل بام رواه الثقة. وإن كان ما رووه طريق املوثوقني، وجب إطراح ما اختّصوا ب
ليس هناك ما خيالفه، وال يعرف من الطائفة العمل بخالفه، وجب أيضا العمل به إذا كان 

وألجل ما قلناه متحّرجًا يف روايته موثوقًا يف أمانته، وإن كان خمطئًا يف أصل االعتقاد. 
بكري وغريه، وأخبار الواقفة مثل سامعة بن عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة مثل عبد اهلل بن 

مهران، وعيل بن أيب محزة، وعثامن بن عيسى، ومن بعد هؤالء بام رواه بنو فضال، وبنو 
وأّما ما ترويه الغالة،  سامعة، والطاطرّيون وغريهم فيام مل يكن عندهم فيه خالفه.
فإن كانوا ممن عرف هلم  واملتهمون، واملضّعفون وغري هؤالء، فام خيتّص الغالة بروايته،

حال استقامة وحال غلّو، عمل بام رووه يف حال االستقامة وترك ما رووه يف حال 
وألجل ذلك عملت الطائفة بام رواه أبو اخلطاب حممد بن أيب زينب يف حال خطاءهم، 

استقامته وتركوا ما رواه يف حال ختليطه، وكذلك القول يف أمحد بن هالل العربتائي، وابن 
فأّما ما يرويه يف حال ختليطهم فال جيوز العمل به عىل كّل حال.   عذافر وغري هؤالء.أيب

وكذلك القول فيام ترويه املتهمون واملضّعفون. وإن كان هناك ما يعضد روايتهم ويدّل 
عىل صّحتها وجب العمل به. وإن مل يكن هناك ما يشهد لروايتهم بالصّحة وجب التوّقف 

ذلك توّقف املشايخ عن أخبار كثرية هذه صورهتا ومل يرووها يف أخبارهم، وألجل 
 .«واستثنوها يف فهارسهم من مجلة ما يروونه من التصنيفات

شّكل هذا النّص وثيقة مهّمة لتوثيق مجاعة من الرواة، وقد استند إليه غري واحد من 
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كوين، وهو عامي. قوله: الرواية مستندة إىل الس»أبرزهم قدياًم املحّقق احليل حيث قال: 
قلنا: هو وإن كان عاميًا فهو من ثقات الرواة. وقال شيخنا أبو جعفر رمحه اهلل يف مواضع 
من كتبه: إّن اإلمامّية جممعة عىل العمل بام يرويه السكوين وعامر ومن ماثلهام من الثقات، 

تاوى املستندة ومل يقدح باملذهب يف الرواية مع اشتهار الصدق، وكتب مجاعتنا مملّوة من الف
 .«إىل نقله، فلتكن هذه كذاك

وقد يتحّفظ يف داللة هذا النّص يف زاوية إخباره عن عمل الطائفة، وذلك أّن عمل 
الطائفة يف حّد نفسه ال يوجب التوثيق بالرضورة، بل املراد منه أّن رواية غري اإلمامي إذا مل 

إمامّيته ال يوجب طرح خربه، بل ختالف خرب اإلمامي يؤخذ هبا، بمعنى أّن جمّرد عدم 
يمكن أخذ اخلرب ولو مع ذلك، وهذا ال يدّل عىل كون الراوي عند الطائفة ثقة بمجّرد 
العمل، بل يفيد عملهم بخرب غري اإلمامي لو حاز رشوط احلجّية الوثوقّية التي هي املدار 

ي، ومن ثّم فهذا النّص عند املتقّدمني، وال يمنع منها اعتقاد الراوي ما مل خيالفه خرب إمام
غري واضح يف توثيق هؤالء، وإال إّما أن يكون املعيار هو الوثاقة أو العدالة بام يتضّمن 
رشط االعتقاد، فإن كان الوثاقة فال معنى لكّل هذا التفصيل يف كالم الطويس، وإن كان 

من فرض العدالة فال معنى لألخذ بخربهم حال تفّردهم مع عدم وجود املنايف، فالبّد 
مسلك الوثوق، وهو متحّقق نوعًا يف هؤالء حال عدم املعارضة، وهذا غري أّّنم ثقات، 

 فال يدّل نفس عمل الطائفة عىل توثيق، بل عىل عدم ممانعة.
إّن مقصود الشيخ الطويس أّن الطائفة مل تكن عندها مشكلة من  وبعبارة أخرى:

ناه األخذ بكل رواياته وإنام معناه السكوين رغم االختالف املذهبي معه، وهذا ليس مع
مبدأ األخذ برواياته إذا وصلتهم بطريق صحيح، فلو أخذوا بعرشة يف املائة من رواياته 

 فقد صّح أّّنم يأخذون برواياته رغم اخلالف املذهبي.
نعم عبارة الطويس يف املقطع الثاين تفيد توثيقه هو لرواة فرق غري اإلمامّية من الشيعة، 
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  تفيد ذلك يف املقطع األّول.لكنّها ال
هذا كّله، برصف النظر عن ما قلناه مرارًا وذكره املحقق حممد إسامعيل املازندراين 

هـ( يف أبحاثه الرجالية، من أّن نّص الطويس املتقّدم هو نّص 1173اخلواجوئي )
مضطرب، بمعنى أّن البحث كّله الذي عقده الطويس حول خرب الواحد، وجاء هذا النص 

 .يه، يف غاية االضطراب؛ هلذا مل يعد يمكننا األخذ بنّص الطويس هذاف

 ( ـ واضح احلديث، واضح الرواية212ـ  211)
ثقة ثقة، »ذكر النجايش يف ترمجة موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب البجيل، فقال: 

 .«جليل، واضح احلديث، حسن الطريقة
ثقة، من أصحابنا، عني، واضح »الكويف: وقال يف ترمجة حممد بن احلسني اخلزاز 

 .«الرواية
لعّل االحتامل األبرز يف تفسري هذه اجلملة التي يظهر منها املدح وسياقه، أّن روايات 
هذا الراوي ليس فيها اضطراب أو تشوي  أو غموض أو التباس أو نحو ذلك، أو أّن 

 رواياته سليمة من حيث املضمون.
ا أورده النجايش يف ترمجة حممد بن وهبان الدبييل، حيث ولعّل ما يشهد لذلك هو م

. فإذا ربطنا بني وضوح الرواية «ثقة، من أصحابنا، واضح الرواية قليل التخليط»قال: 
وقّلة التخليط دّل ذلك عىل كون مروّياته غري مضطربة أو أّّنا ساملة املضمون باإلمجال 

سياق وجود ختليط يف نصوصه، متامًا  العام، وتوصيف قليل التخليط يفيد مدحًا يف
صف به الشيخ الصفار.  كقولنا: قليل السقط يف احلديث، والذي تقّدم أّنه قد و 
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 ( ـ جنيب، جنباء214ـ  213)
عن شعيب، عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال: سمعت يقول: ما من »ذكر الكيش قال: 

ن أهل بيت سوء، منهم حممد أهل بيت إال ومنهم نجيب من أنفسهم، وأنجب النجباء م
 .«بن أيب بكر، مالك األشرت

عن أبان بن عثامن، قال: دخل عمران بن عبد اهلل القمي عىل أيب عبد اهلل عليه »وقال: 
السالم، فقّربه أبو عبد اهلل، فقال له: كيف أنت وكيف ولدك وكيف أهلك وكيف بنو 

قيل أليب عبد اهلل عليه السالم: من عمك وكيف أهل بيتك؟ ثم حّدثه ملّيًا، فلاّم خرج، 
 .«هذا؟ قال: هذا نجيب  قوٍم نجباء، ما نصب هلم جبار إال قصمه اهلل

عن مجيل بن دراج، قال سمعت أبا عبد اهلل عليه السالم يقول: »ويف روايٍة نقلها قال: 
ي، وحممد برش املخبتني باجلنة: بريد بن معاوية العجيل، وأبو بصري بن ليث البخرتي املراد

بن مسلم، وزرارة، أربعة نجباء أمناء اهلل عىل حالله وحرامه، لوال هؤالء انقطعت آثار 
 .«النبوة واندرست

َوَوَلَد عطاء  بن أيب رياح تلميذ ابن عباس، »ونقل الكيش عن نرص بن صباح أّنه قال: 
 .« عليه السالمعبَد امللك وعبَد اهلل وعريفًا، نجباء من أصحاب أيب جعفر وأيب عبد اهلل

ال شّك يف أّن هذا التوصيف فيه مدح وصالح حال، إال أّن الكالم يف استفادة التوثيق 
أو التعديل منه، وقد ذكر العالمة احليل معّلقًا عىل هذا التوصيف قائاًل بأّنه ال يثبت 

سالمة  . ويظهر من السيد اخلوئي عدم الداللة عىل التوثيق، وأّن غايته بيانتعديالً 
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 .مذهبه ونحو ذلك
، وبالتايل قد تدّل بالداللة والداللة اللغوّية للكلمة تفيد كون الرجل كرياًم ذا حسب

االلتزامية العرفّية يف موقع االستعامل عىل أّنه رجل متزن صالح كريم األخالق يمتّد 
ة حال الشخص بصالحه يف عروقه النسبيّة، وسياق ورود هذا التعبري واضح يف بيان جالل

ومدحه العظيم، لكّن هذا التوصيف من الصعب أن يفيد توثيقًا باملعنى املصطلح لنا هنا بام 
 يشمل الضبط ونحوه، لكنّه قريب جدًا من التعديل وصالح احلال.

 ـ أسند عنه 215
لعّل واحدة من األلغاز أو اإلشكالّيات التي يواجهها اإلنسان مع مصطلحات 

يف كتاب الرجال للشيخ الطويس، وتبعه بعض من حلقه، بام مل يسبقه  الرجالّيني ما لوحظ
حسب الظاهر إليه أحد من علامء املذاهب كّلها، وهو أّن الطويس أورد جمموعة من 
األشخاص يف كتابه واصفًا إياهم بجملة: )أسند عنه(، ومل يبنّي لنا الطويس مراده من هذه 

، كأمحد بن عبد اهلل بن ×أصحاب الصادقاجلملة، وأكثر من وصفهم هبذا الوصف هم 
، وإبراهيم بن حممد بن أيب حييى حممد بن عمر بن عيل بن أيب طالب اهلاشمي املدين

 .املدين، وإبراهيم بن الفضل اهلاشمي املدين
 وقد اختلف يف عدد املوصوفني هبذا الوصف، عىل أقوال:

إّّنم قليلون يبلغ عددهم مائة ونيف  أّّنم مائة وسبعة وستني، وقال السيد اخلوئي: ـ 1
 .وستني
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 .ما ذكره الصدر، من أّّنم مخس وثالثامئة، ال غري، من أصحاب الصادق ـ 2
ما ذكره السيد حمّمد رضا اجلاليل من أّن املوصوفني هبذه الكلمة يف كتاب رجال  ـ 3

صادق، ( شخصًا، منهم شخٌص واحد من أصحاب الباقر وال341الطويس املطبوع )
( من أصحاب الصادق عليه السالم، واثنان من أصحاب الكاظم، وسبعة 330ومنهم )

 .من أصحاب الرضا، وشخص واحد من أصحاب اهلادي
 ولعّل مراجعة بعض النسخ املطبوعة اليوم يزيد عن هذا أيضًا.

( شخصًا 344ما أحصاه الشيخ املعارص حممود درياب النجفي، حيث بلغوا معه ) ـ 4
 .ب القائمة التي وضعهابحس

لقد وقع علامء اجلرح والتعديل يف اختالف كبري يف مدلول هذه اجلملة، والغرض من 
. حتى إيرادها يف حّق بعض الرواة دون آخرين، ووقعوا قبل هذا يف كيفّية ضبط قراءهتا

ملة، أّن بعض املتأّخرين من علامء الرجال كالسيد اخلوئي رأى جمهولّية معنى هذه اجل
وقد اخت لف يف معنى هذه اجلملة ويف هيئتها؛ فقرئت ـ تارة ـ بصيغة ».. حيث يقول: 

، «املعلوم وأخرى بصيغة املجهول. وال يكاد يظهر هلا معنى حمّصل خال من اإلشكال
إّنه مل ينتهض يشء من األقوال املذكورة، »وسبقه املحّقق أبو املعايل الكلبايس، حيث قال: 

 .«للفظة آوية يف زاوية اخلفاء، وبه اعرتف غري واحد من األجالءوبقيت تلك ا
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 وأبرز املداليل التي احتملوها هلذه اجلملة، هي اآليت:

 ـ القراءة بصيغة املبيّن للمعلوم )َأْسَنَد ـ ُاْسِنُد( 1ـ  215
  احتامالت:أن ُتقرأ بصيغة املبني للمعلوم )َأْسنََد ـ ُاسنُد ـ َعنُْه(، ومعانيها مرتّددة بني

 ـ الرواية املباشرة عن اإلمام 1ـ  1ـ  215
. أّن الشخص سمع الرواية عن اإلمام مبارشًة، دون أّية واسطةاالحتامل األّول: 

ومعنى هذا أّن الراوي أسند احلديث مبارشًة عن اإلمام، ففاعل اإلسناد هو الراوي، 
 والضمري يف )عنه( يرجع إىل اإلمام.

االحتامل، ال تكون هناك أّي داللة عىل مدٍح أو توثيق أو تعديل، فضالً وبناًء عىل هذا 
عن بيان مذهب الراوي؛ إذ جمّرد أّن الرجل يروي عن هذا اإلمام أو ذاك بال واسطة ال 

 يوجب فيه تعدياًل وال توثيقًا.
 وإذا درسنا هذا االحتامل يف حّد نفسه، ال نجده مفهومًا؛ وذلك:

لطويس من بني اآلالف من الذين ذكرهم يف الرجال بضعة مئاٍت ملاذا خّصص ا أّوالً:
قليلة وصفهم هبذا الوصف؟! مع أّن هناك الكثري من غريهم ممن يتصف هبذا الوصف بناًء 

 عىل هذا املعنى.
ما أورده السّيد اجلاليل، من أّن كون مراد الشيخ الطويس هبذه الكلمة الداللة عىل  ثانيًا:

ري مناسب للنهج الذي وضعه لكتاب الرجال، حيث رّصح يف مقّدمته جمّرد السامع أمٌر غ
أّنه قصد مجع أسامء من روى عن كّل إمام، ومعنى كالمه أّن املذكورين يف باب أصحاب 
كّل إمام إنام رووا وسمعوا عن ذلك اإلمام، فال معنى إلعادته ذلك مع الرتاجم، وخاّصة 

املفارقة قيّد املحّقق الوحيد السامع بكونه ختصيص قليل منهم بذلك. ولعّله ألجل هذه 
عىل سبيل االعتامد. لكّن هذا التقييد ال يؤثر شيئًا يف تصحيح هذا االحتامل، مع أّن الكلمة 
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. بل هذا القيد غري صحيح ال تدّل من قريب أو بعيد عىل هذا القيد، إن مل تدّل عىل نفيه
ني هذا الوصف وبني التضعيف يف ترمجة ، حيث مجع الطويس بعىل ما أفاده الكلبايس
 حممد بن عبد امللك.

والتي جاء فيها النّص  إال أّن هذا اإليراد مبنّي عىل تفسري ملقّدمة الطوءي يف الرجال
إيّن قد أجبت إىل ما تكّرر سؤال الشيخ الفاضل فيه، من مجع كتاب يشتمل عىل »اآليت: 

اهلل عليه وآله وعن األئّمة عليهم السالم  أسامء الرجال، الذين رووا عن رسول اهلل صىل
من بعده إىل زمن القائم عليه السالم، ثم أذكر بعد ذلك من تأّخر زمانه من رواة احلديث 

 .«أو من عارصهم ومل يرو عنهم
فهذه العبارة قد تفّّس بأّّنا تريد التمييز بني من روى عن اإلمام ومن مل يرو عنه، لكّن 

ال تساوق بالرضورة ما كان بال واسطة، فقد يكون أعّم ممّن كان مع الرواية عن اإلمام 
 الواسطة ومن كان من دوّنا.

 وعليه، فهذا االحتامل يف نفسه غري ثابت، فضاًل عن أن يستفاد منه توثيق أو تعديل.

 ـ إسناد ابن عقدة عن الراوي متصاًل، تفسري الصدر 2ـ  1ـ  215
هـ( يروي عن 333من أّن املراد أّن ابن عقدة الزيدي )ما ذكره بعضهم االحتامل الثاين: 

، أو يمكن القول بأّن املراد أّن ×(هذا الشخص بسنٍد مّتصل يف كتابه )أصحاب الصادق
 .من قيل يف حّقهم مثل هذا هم ممّن ذكرهم ابن عقدة يف كتابه يف رجال الصادق
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ث الذي أخرجه ابن عقدة الظاهر أّن الشيخ نظر إىل احلدي»يقول السيد حسن الصدر: 
يف ترمجة من رواه عن الصادق عليه السالم، فإذا وجده مسندًا من ابن عقدة عن ذلك 
الرجل، قال يف ذيل ترمجته: أسند، يعني ابن عقدة، عنه، أي عن صاحب الرتمجة، فيعلم 
أّن ابن عقدة يروي عن ذلك الرجل بإسناد متصل، وإن مل جيد احلديث الذي أخرجه ابن 

ة يف الرتمجة مسندًا، بأن وجده مرساًل، أو مرفوعًا، أو مقطوعًا، أو موقوفًا، أو نحو عقد
 .«ذلك مل يذكر حينئذ شيئًا من ذلك

وقد اختار هذا القول تقريبًا الشيخ حممود درياب النجفي املعارص، وذكر شواهد 
سنٌد البن  عرشة عىل مواضع، قال فيها الطويس: أسند عنه، وكان يف مورد هذا الراوي

 .عقدة يف موضع آخر
وبناًء عىل هذا التفسري، يمكن أن يقال بأّن ابن عقدة خّصص كتابه هذا لذكر الثقات 
من أصحاب الصادق عليه السالم، فكّل من قيل يف حّقه يف رجال الطويس )أسند عنه(، 

بن عقدة هذا فهذا معناه أّنه مذكور يف رجال ابن عقدة، واملفروض أّن املذكور يف رجال ا
ثقٌة بتوثيق ابن عقدة له، وعرب هذا الطريق يكون تعبري )أسند عنه( منتجًا للتوثيق، وإن مل 

 يكن بنفسه من ألفاظ التوثيق والتعديل.
ووفقًا هلذا التفسري سيكون فاعل )أسند( هو ابن عقدة الزيدي، فيام الضمري يف )عنه( 

: إّن فالنًا الراوي قد أسند ابن  عقدة عنه يف يرجع إىل الراوي املرتَجم، فكأّن الطويس قال
 كتاب الرجال، وروى عنه رواية هناك، أو ذكر له طريقًا.

 ويناقش هذا االحتامل:
بام ذكره غري واحد، من أّن من وصفهم الشيخ بذلك قليلون، أّما من ذكرهم ابن  أّوالً:
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جال، بل قد ذكر العالمة عقدة يف رجال الصادق فباآلالف، كام بّينه الطويس نفسه يف الر
احليّل أّّنم أربعة آالف رجل، وأّن ابن عقدة قد أخرج لكّل واحد منهم رواية، فكيف 
يمكن أن يقال: إّن من وصفهم الشيخ هبذا الوصف هم الذين أخرج هلم ابن عقدة 

 .حديثًا؟!
من  وبعبارة أخرى: ملاذا خّصص الطويس هذا التعبري ببضعة مئات، فيام املفروض أنّ 

 أخرج له ابن عقدة بلغ اآلالف؟!
إّن املراد هبذا التعبري ليس كّل من ذكره ابن عقدة يف الرجال ممن بلغوا  قد يقال:

اآلالف، بل املراد خصوص من ذكرهم ثم أسند هلم حديثًا ـ مقابل عدم ذكر حديث هلم 
ء عليه، يمكن أو ذكره مرساًل ـ عقب ذكر اسمهم، وهؤالء يمكن أن يكونوا باملئات، وبنا

 اجلمع بني الرقمني يف تفاوهتام مع بعضهام.
بأّنه بعيد جدًا؛ إذ ال يعقل من شخص مثل ابن عقدة وهو اخلبري  وقد أجيب عن ذلك

بالروايات والطرق ومن يملك الكثري من األسانيد أن ال يكون له روايات مسندة إال إىل 
 .معه يكون هذا االحتامل بعيداً هذا العدد القليل من أصحاب الصادق عليه السالم، و

فإّن الشيخ الطويس ذكر أسامء هؤالء ممّن أسند  وهذا اجلواب غري واضح هبذا املقدار،
ابن عقدة هلم رواية يف رجاله، وأّما من مل يسند هلم رواية يف هذا الكتاب أو مل يذكر هلم 

عد ذلك، بل غايته أّنه مل طريقًا فال يعني ذلك أّن ابن عقدة ليس له سند إليهم، حتى نستب
يذكر هلم رواية مسندة يف هذا الكتاب باخلصوص، فأراد الطويس متييز هؤالء الذين أسند 
هلم ابن عقدة رواية يف كتاب الرجال، وربام يكون ذلك ملقام مدح أو لكون ابن عقدة قد 

هم يف وثق يف مطلع كتابه من سيذكر له رواية مسندة إليه فيه، فتخصيص اإلسناد ببعض
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خصوص كتاب الرجال ال ينايف وجود إسناد البن عقدة لغريهم، كام هو واضح. وكتاب 
ابن عقدة ليس موجودًا بأيدينا حتى نعرف هل كان بصدد استقصاء مروّياته عن كّل 
الذين ترمجهم يف كتابه أو ال، وليس بيدنا نّص ـ وثيقة معترب، يؤّكد كون كتاب ابن عقدة 

 مجع روايات الرواة املذكورة أسامؤهم، فلعّل غرضه كان ذكر مثل مسند ابن حنبل يف
 األسامء، ثم نقل ولو رواية عن هذا االسم أو ذاك ولو غالبًا.

إّنا نجد كثريًا من الرجال »من قوله:  وهبذا يظهر عدم وضوح ما أفاده السيد اجلاليل
لسالم قد الذين وقع البن عقدة سند متصل إليهم، وهم من أصحاب الصادق عليه ا

وردت أسامؤهم يف باب أصحابه من رجال الشيخ، واملفروض أّن مجيع املذكورين يف هذا 
الباب هم من الذين ترمجهم ابن عقدة يف كتابه، ومع أّن ابن عقدة نفسه له إىل أولئك سند 
متصل، فإّنا مل نجد وصف )أسند عنه( يف ترمجتهم من الرجال. وليس من املمكن فرض 

لطويس عن اتصال سند ابن عقدة إليهم؛ ألّن الشيخ أورد روايات ابن عقدة غفلة الشيخ ا
املسندة إليهم يف كتاب أماليه )مع( أّن املفروض أّن ابن عقدة هو قد أورد الروايات يف 
كتاب رجاله. وليس من املحتمل أّن ابن عقدة أورد يف رجاله روايات أولئك الرجال من 

 .«هيا مسندة إليهم يف غري كتاب الرجالدون سنٍد له إليهم مع أّنه يرو
مثل: إّن )أسند عنه( تشمل كّل من  فإّن هذا الكالم كّله مبنّي عىل فرضّيات غري ثابتة

كان البن عقدة سند إليه ولو يف غري كتاب الرجال، وإّن ابن عقدة ال يعقل أن يذكر رواية 
غري هذا الكتاب، وهذا كام ترى  غري مسندة هلذا الراوي يف الرجال ويكون له سند إليه يف

كّله فرضّيات، فكم وجدنا من حمّدث ينقل خربًا مرساًل يف كتاب مع أّن لديه إسنادًا هلذا 
اخلرب يف كتاٍب آخر، أو وصله له سند كام يظهر بمراجعة الطرق، خاّصة عىل مثل نظرّية 

ج الصدوق يف نقل تعويض األسانيد، فأّي مانع من أن يكون منهج ابن عقدة شبيهًا بمنه
الكثري من املراسيل يف هذا الكتاب، ولو لغاية االختصار أو لغاية أخرى ال نعرفها، فلامذا 
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 هذا االستبعاد هنا يف أمٍر ال نملك معلومات تارخيّية واضحة عنه؟!
ولعّل الذي دفعهم لكّل هذا هو أّن العالمة احليّل ملا تعّرض لرتمجة ابن عقدة ذكر أّن له 

يف أسامء الرواة عن الصادق، وأّّنم أربعة آالف، وأّنه أخرج لكّل رجل يف هذا كتابًا 
، إال أّنه قد سبق منّا التحّفظ يف وصول كتاب ابن عقدة الكتاب احلديث الذي رواه

للعالمة احليّل، فضاًل عن وصوله بطريق معترب له، كام استعرضنا ذلك يف توثيق عاّمة 
 لسالم يف البحث األّول من التوثيقات العاّمة، فراجع.رجال اإلمام الصادق عليه ا

بام ذكره غري واحد، من أّن الشيخ الطويس رّصح يف مقّدمة كتابه أّن ابن عقدة مل  ثانيًا:
يذكر غري أصحاب الصادق، والشيخ قد ذكر هذه اجلملة يف مجع من أصحاب الباقر 

ألزدي، ويزيد بن احلسن، وأمحد والكاظم والرضا عليهم السالم أيضًا، كحامد بن راشد ا
بن عامر بن سليامن، وداود بن سليامن بن يوسف، وعبد اهلل بن عيل، وحممد بن أسلم 

 . وهذا يعني أّن هذه اجلملة ال ربط هلا برجال ابن عقدة.الطويس
ما ذكره املحقق التسرتي حمّقًا وتبعه بعض املعارصين، من أّن هذا االحتامل ليس  ثالثًا:
هد، وذلك أّن استخدام الضمري املسترت يف )أسند( إلرجاعه إىل ابن عقدة حيتاج أن له شا

يذكر الطويس ابن عقدة بعد كلمة )أسند( ولو مّرة واحدة يف كتابه، ثم يقوم بإرجاع 
التعابري الالحقة املشاهبة ملا ذكره يف تلك املّرة يف بداية الكتاب مثاًل، وهذا أمر ال نجد له 

رًا يف كتاب الرجال للطويس، وجمّرد أّنه ذكر اسم ابن عقدة يف املقّدمة ال ينفع عينًا وال أث
 .شيئًا، كام هو واضح

إّننا نسأل ال من باب نقد هذا االحتامل، بل هذه املّرة من باب بيان نقصانه،  رابعًا:
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 وذلك أّننا مل نفهم ما هو الوجه يف ختصيص الطويس هؤالء بالذكر؟ فإذا كان كّل من
ذكرهم ابن عقدة قد نقل عنهم أخبارًا مسندة فال وجه للتخصيص، وإذا كان بعضهم دون 
بعض فام ميزة من نقل عنه خربًا مسندًا عن من نقل عنه خربًا مرساًل أو مل ينقل عنه شيئًا؟ 
حيتاج هذا االحتامل لتفسري مرّبر قيام الطويس بمثل هذه اخلطوة، إذ ال يبدو مفهومًا أيضًا، 

لو قلنا بتوثيق رواة ابن عقدة، فهذا ليست له أّية عالقة بكونه قد أسند عنهم أو ال، وحتى 
 كام تقّدم يف بحث هذا املوضوع مطلع احلديث يف فصل التوثيقات العاّمة.

إّننا ـ لو سّلمنا ـ نتحّفظ عىل أصل املبنى هنا، وذلك أّننا بحثنا سابقًا يف توثيق  خامسًا:
رجاله، وقلنا بأّنه مل يثبت مثل هذا التوثيق أصاًل، وعليه فحتى لو من ذكرهم ابن عقدة يف 

 سّلمنا بأّن معنى هذه العبارة هنا هو هذا، فال ينفعنا شيئًا يف التوثيق أو التعديل.
 وعليه، فهذا االحتامل غري ثابت.

 ـ رواية املعاصر بالواسطة، تفسري املريداماد 3ـ  1ـ  215
املراد أّن هذا الشخص قد يكون عارص اإلمام وروى عنه أن يكون االحتامل الثالث: 

باملبارشة، إال أّن ما يمّيزه عن غريه من الرواة أّنه يروي عن اإلمام بواسطة أحد األصحاب 
، فالراوي أسند عن اإلمام، أي روى عنه بواسطة آخرين، أو عرب أحد األصول املعتمدة

، ومن هنا عّده الطويس يف أصحاب ذلك وإن كان قد أدرك زمانه وروى عنه بال واسطة
 اإلمام، إال أّنه يمتاز عنهم بروايته عن ذلك اإلمام مع الواسطة أيضًا.

هذا املعنى هو الظاهر يف نفسه، وهو الذي تعارف »وقد اعترب السيد اخلوئي أّن: 
عنه استعامله فيه، فيقال: روى الشيخ الصدوق بإسناده عن حريز مثاًل، ويراد به أّنه روى 

مع واسطة. وقد يؤّيد ذلك بقول الشيخ يف غياث بن إبراهيم: أسند عنه، وروى عن أيب 
احلسن عليه السالم، فإّن ظاهر هذا الكالم أّنه مل يرِو عن أيب عبد اهلل عليه السالم، وإّنام 
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 .«أسند عنه، أي روى عنه مع الواسطة
ام بالواسطة، فأورد عليه بأّن ويبدو من السيد اخلوئي حرص رواية الرجل عن هذا اإلم

، بينام استبعد اجلاليل نسبة هذا املعنى ملن اختار هذا هلؤالء رواية مبارشة عن اإلمام أيضاً 
 .القول كاملريداماد

قد أورد الشيخ يف أصحاب الصادق عليه السالم مجاعة مّجة »وعبارة املريداماد تقول: 
لسامع من أصحابه املوثوق هبم، واألخِذ من أ صوهلم إّنام روايتهم عنه ـ عليه السالم ـ با

املعّول عليها. َذَكر كالًّ منهم، وقال: أسند عنه، فمنهم من مل يلَقه ومل يدرك عرصه عليه 
 .«السالم، ومنهم من أدركه ولقيه، ولكن مل يسمع منه رأسًا أو إالّ شيئًا قليالً 

تهم عن هذا اإلمام كانت بالواسطة دائاًم أو وهذا يعني أّن املريداماد يرى أّن هؤالء رواي
إال نادرًا، ومل يقل بأّن روايتهم عنه ال تكون باملبارشة أبدًا، فلو ف رض العثور عىل أشخاص 
من هؤالء رواياهتم باملبارشة كثرية، انتقض هذا االحتامل، أّما العثور عىل مورد أو موارد 

 حتامل.قليلة هلم هبذا النحو فهو ال يكفي لنقض اال
ووفقًا هلذا االحتامل تصبح الرتكيبة اللغوية للجملة عىل الشكل التايل: أسنََد هذا 
الراوي سندًا عن اإلمام املذكور اسمه يف مطلع الباب، أو روى هذا الراوي عن هذا 

 اإلمام بسنٍد بينه وبينه.
توثيق؛ ألّن ووفقًا لذلك ال يؤثر هذا االحتامل التفسريي إطالقًا عىل باب التعديل وال

جمّرد أّنه ينقل عن هذا اإلمام بواسطة ال يفيد مدحًا وال قدحًا، بل ينفع يف بيان الطبقات 
ونحوها، وربام لذلك نجد هذا التعبري يف خصوص كتاب الرجال للطويس، واملخّصص 
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 للطبقات.
 وقد نوقش ـ ويناقش ـ هذا االحتامل:

ء دومًا أو غالبًا عرب الواسطة فهو منقوض إّنه لو ا ريد من هذا حرص رواية هؤال أّوالً:
بالعديد من الرواة الذين هلم روايات كثرية عن هذا اإلمام بالواسطة ومع ذلك مل ي ذكر 
فيهم هذا التعبري، مثل أبان بن عثامن األمحر وإبراهيم بن عبد احلميد، وأمحد بن أيب نرص 

م بني الواسطة وغريها، فهذا نجده عند البزنطي، وإذا ا ريد أّن هؤالء هلم تنّوع يف مروّياهت
 .أغلب الرواة عىل اإلطالق، فلامذا خّص الطويس عددًا قلياًل منهم؟!

إّن هناك العديد من الرواة الذين ذكر فيهم تعبري )أسند عنه(، لكن مع ذلك هلم  ثانيًا:
د بن روايات كثرية باملبارشة عن اإلمام، مثل جابر بن يزيد، وحممد بن مسلم، وحمم

إسحاق وغريهم، بل لو قصد من هذا التعبري أّن هذا الشخص له نوعان من الروايات عن 
اإلمام، بعضها بالواسطة وبعضها باملبارشة، برصف النظر عن القّلة والكثرة فيها، فهذا 
موجود يف الكثري من الرواة غري من قيل يف حّقهم هذا التعبري باخلصوص، كام هو 

 .واضح
يعترب ترّقيًا يف اإلشكال الثاين، وهو ما ذكره السيد اجلاليل، من أّننا نجد من  ما ثالثًا:

املوصوفني بقوله: أسند عنه، من ليست له رواية مع الواسطة عن اإلمام، فاحلارث بن 
املغرية مجيع رواياته عن الصادق بال واسطة، وهذه الدعوى تعتمد عىل ما استقيص من 

ومع ذلك فقد ذكره الطويس يف أصحاب الصادق، قائاًل: أسند  رواياته يف الكتب األربعة،
 .عنه!
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 وعرب هذه اإلشكاالت الثالثة يظهر أّن هذا االحتامل غري جامع وال مانع.
إّن أّي تفسري يطرح هنا جيب أن ي فهمنا ملاذا تّم استخدام هذا التعبري يف حّق  رابعًا:

مّرة فقط؟ فهل صادف أّن  11ريه يف مّرة، ويف حّق أصحاب غ 330أصحاب الصادق يف 
أصحاب الصادق كان منهم من روى بالواسطة عن اإلمام دون أن يروي باملبارشة أبدًا أو 
إال قلياًل، بينام سائر أصحاب األئّمة كانت ظروفهم خمتلفة بحيث مل يتفق هذا فيهم؟! أال 

 ؟!يبدو هذا غريبًا عىل مستوى الوقوع التارخيي؟! أال حيتاج لتفسري
إّن التحليل اللغوي لكلمة: )أسند عنه( ومتييزها عن كلمة: )أسند إليه(،  خامسًا:

 .يعطي أّن تعبري: أسند عنه، يفهم منه عدم الواسطة ال العكس
وسيأيت التفصيل يف هذا التفسري هلذه الكلمة، وبيان احلّق فيها إن شاء اهلل تعاىل، هلذا 

 يأيت.نرتك التعليق عىل هذا الكالم ملا س
 وعليه، فهذا االحتامل مل يثبت أيضًا.

 ـ احنصار الرواية عن اإلمام املعاصر 4ـ  1ـ  215
أن يكون املراد أّن هذا الشخص ال يروي إال عن اإلمام الذي عارصه؛ االحتامل الرابع: 

ووردت يف حّقه هذه العبارة، فمعناها: أّن هذا × فإن كان من أصحاب الصادق
 .عن الصادق دون غريه من األئّمةالشخص مل يرِو إال 

وبناًء عىل هذا التفسري، ت قرأ العبارة كاآليت: أسند هذا الراوي رواياته عن اإلمام ومل 
يسند عن غريه. ووفقًا لذلك ال ي ستفاد من هذا التعبري مدٌح وال قدح أصاًل، وإّنام هو جمّرد 

 يروي عنه. إخبار عن نوع مروّيات هذا الراوي من حيث اإلمام الذي
 ونوقش هذا االحتامل ـ ويناقش ـ من عّدة نواٍح، أبرزها:
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إّن هذا املعنى غري ظاهر من اللفظ، فتعبري أسند عنه ال يفيد احلرص، بل يفيد بيان  أّوالً:
إسناده عنه دون نفي إسناده عن غريه وال إثباته، فكيف يمكن تفسري هذه اجلملة هبذا 

 .ًة وال عرفًا؟!املعنى الذي ال ي فهم منها لغ
إّنه منقوض بعّدة أشخاص يرّصح الطويس نفسه بروايتهم عن غري الصادق، مع  ثانيًا:

أّنه ذكر هذا التعبري يف حّقهم يف اإلمام الصادق، مثل: غياث بن إبراهيم )ونقلنا الكالم فيه 
وى عن أيب قبل قليل، وأّنه قال عنه بأّنه أسند عنه، ومع ذلك قال عقب ذلك فورًا بأّنه ر

 .احلسن(، وجابر بن يزيد، وحممد بن إسحاق، وحممد بن مسلم
ما هذه الصدفة التي جتعل خصوص عدد من أصحاب الصادق خيتّصون برواية  ثالثًا:

 11أحاديثه دون أحاديث غريه، بينام سائر أصحاب األئّمة ليس فيهم هذه احلال إال يف 
يف احلديث أن ال تكون له رواية إال عن إماٍم  مّرة فقط؟! بل لعّلنا نجد ممّن كان مقالً 

واحد، ومع ذلك مل يذكره الطويس هبذا التعبري، فلرياجع مثل معجم رجال احلديث يف من 
 روى عنه ومن رووا عنه، ليظهر احلال.

 وعليه، فهذا االحتامل غري ثابت كذلك.

 ـ إسناد الطوسي للراوي 5ـ  1ـ  215
راد أّن الطويس له سنٌد متصٌل هلذا الراوي يروي به عنه، أن يكون امل االحتامل اخلامس:

ويكون تركيب اجلملة لغوّيًا كاآليت: أنا الطويس ا سند  عن هذا الراوي ويل سنٌد متصل 
 إليه.

ووفقًا هلذا االحتامل، ال يكون هذا اللفظ مما له داللة عىل مدٍح أو ذم، فضاًل عن بيان 
 املذهب أو العدالة.
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 ويناقش:
بام ذكره اجلاليل حمّقًا من أّن كثريًا من أصحاب األئّمة للطويس طرق إليهم  :أّوالً 

أوردها يف املشيخة والفهرست، فلامذا خّص بعض األسامء ومل يذكر كّل من ذكر هناك 
طريقًا إليه، وهم يتجاوزون التسعامئة شخص، مثل كليب بن معاوية األسدي، ومحاد بن 

 .عثامن وغريمها كثري؟!
ما هذه الصدفة أّن الذين للطويس سنٌد متصل إليهم كّلهم تقريبًا من أصحاب  نيًا:ثا

اإلمام الصادق، فكيف اتفق أّن من له سند إليهم ال يوجد منهم أحد يف أصحاب سائر 
األئّمة، خاّصًة الالحقني عىل الصادق ممّن يتوّقع أن يكون له سند إليهم بشكل أكرب 

 وأقوى؟!
 امل أيضًا غري ثابت.وعليه، فهذا االحت

 ـ إسناد الراوي احلديث النبوي عن اإلمام املعاصر، تفسري السيستاني 6ـ  1ـ  215
ما اختاره السيد عيل السيستاين، وتبنّاه ولده تبعًا له مقّررًا له  االحتامل السادس:

وى عن بتوضيح وتفصيل، من أّن املراد من هذا التعبري أّن من ذكر هذا التعبري يف حّقه قد ر
 اإلمام أحاديث مسندة إىل النبّي.

وتفصيل بيان هذا االحتامل أّن تعبري )أسند( املتعّدي بحرف )عن( متداوٌل يف كلامت 
 أهل السنّة، وقّلام يوجد يف كلامت اإلمامّية، وبعد التتّبع يظهر أّنه عىل عّدة أنحاء، هي:

أّنه روى عنه، ومنه قوهلم: أسند أن يقال: أسند فالن عن فالن، واملراد به  النحو األّول:
 عبد اهلل بن زيد عن رسول اهلل، ومل يسند خرشة عن النبّي وهكذا.

راد به أّنه روى عنه مسندًا وليس  النحو الثاين: أن يقال: أسند فالن عن فالن، وي 
مرساًل، وهذا يكون عندما تقع فاصلة بني الرجلني بطبقة أو أزيد، ومنه قوهلم: أسند 

 خاري عن النبّي.مسلم والب
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أن يقال: أسند فالن عن فالن، ويراد به أّنه روى عنه حديثًا أو أكثر  النحو الثالث:
مسندًا إىل النبّي أو إىل أمري املؤمنني أو إىل بعض الصحابة، وربام من هذا قوهلم: ال أعلم 

املوطأ  أحدًا من رواة املوطأ عن مالك أسند عنه هذا احلديث، مع أّن هذا احلديث ورد يف
 لكن مرساًل.

ومن هنا يقال بأّنه من غري البعيد أن يكون تعبري )أسند عنه( جاريًا عىل النحو الثالث، 
فيكون تركيب الكالم هكذا: أسند هذا الراوي عن اإلمام املذكور هو ضمن طبقته، 
 بن ويكون املعنى: إّن هذا الراوي روى عن هذا اإلمام حديثًا أو أكثر عن النبّي أو عن عيل

 أيب طالب.
ملاذا أقدم الطويس عىل متييز الرواة وفقًا لنقلهم  لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو:

 روايًة عن اإلمام عن النبي أو عدم نقلهم مثل ذلك؟
هو التمييز بمالحظة اعتقاداهتم، فبعضهم كان يرى إمامة اإلمام فيأخذ منه  واجلواب

أم مل يسند، بينام يالحظ أّن فريقًا آخر كان ال يرى إمامة بنفسه سواء أسند اإلمام إىل النبّي 
اإلمام، فيعتربه من كبار علامء ورواة هذه األّمة، فريجع إليه ليأخذ منه احلديث النبوّي، 
وبعٌض ثالث كان يرى إمامة اإلمام، لكنّه كان يريد النوعني معًا، إّما ألّنه يريد االهتامم 

ديث النبوّي ليحتّج به عىل سائر املذاهب، وهبذا يتّم التمييز بحديث النبي أو ألّنه يريد احل
بني الرواة، دون أن نفرض أّن كّل من قيل فيه ذلك فهو ليس بشيعي، للتقسيم الثالثي 
املشار إليه، ومن هنا كان الكثري ممّن قال فيهم الشيخ  الطويس هذا التعبري من الشيعة، بل 

 وجابر ين يزيد اجلعفي وأيب بصري وغريهم. من بعض كبار الشيعة كمحمد بن مسلم
ملاذا تّم  إال أّن هنا تساؤالً جوهرّيًا تكّرر منّا دائاًم، وتنّبه له صاحب هذا االحتامل، وهو:

ختصيص هذا التوصيف بأصحاب الصادق دون غريهم، إال نادرًا، مع أّن يف أصحاب 
حصول مثل هذا األمر يف  سائر األئّمة من يّتصف هبذا الوصف؟ إّنه من غري املعقول

 خصوص أصحاب الصادق خاّصة!
 وقد تصّدى صاحب هذا االحتامل للجواب عرب وجهني:



 

إّن هذه اجلملة مل تكن من الشيخ الطويس، بل كانت من ابن عقدة نفسه؛  الوجه األّول:
ألّن ابن عقدة يعنيه كون الشخص معتقدًا بإمامة الصادق أو ناقاًل عنه روايات نبوّية، 

كن الطويس نقل تعابري ابن عقدة كام هي؛ لعدم الرضر منها، دون أن يتكّفل النظر يف ول
إكامل ما ابتدأه ابن عقدة؛ لعدم أمهّيته عنده، وهبذا حصل أن وجدنا هذا التعبري يف كتاب 

 ابن عقدة، ثم يف رجال الصادق من كتاب الطويس خاّصة.
هو تفسري وجود هذه اجلملة يف أصحاب غري  إال أّن املشكلة ترتّد مّرًة أخرى، يف أّنه ما

 اإلمام الصادق أحد عرشة مّرة مثاًل؟
 اجلواب: يوجد هنا احتامالن:

أن يكون ابن عقدة قد ذكر هؤالء أيضًا يف ضمن ذكره أصحاب  االحتامل األّول:
الصادق، كأن يقول: فالٌن، أسند عنه وعن الكاظم، فذكره الشيخ الطويس هناك أيضًا. 

حتامل هو األقرب يف مثل محاد بن راشد الذي ذكره يف أصحاب الباقر والصادق، وهذا اال
 وعرّب يف حقه هبذا التعبري.

أن يكون الشيخ الطويس أو بعض تالمذته أو ولده أبو عيل قد وجدوا  االحتامل الثاين:
ا هلؤالء روايات عن اإلمام مسندًة إىل النبي، فذكروا يف حّقهم ذلك، لكن ملا مل يكونو
بصدد االستقصاء ذكروا بعض املوارد فقط، وبعد املراجعة نحن نرى هلؤالء بالفعل 
روايات نبوّية هبذا الطريق غالبها ورد يف أمايل الشيخ الطويس وأمايل الصدوق، ويؤّيد هذا 
اختالف نسخ رجال الطويس يف شأن بعض هذه املوارد، كام يظهر بمراجعتها وبمراجعة 

 ، كمجمع الرجال للقهبائي، ونقد الرجال للتفريش، وهكذا.الكتب اجلامعة الحقاً 
ما طرحه بعض املعارصين، وهو السيد اجلاليل، وسنذكره يف االحتامل  الوجه الثاين:

 السابع، ونشري ملالحظات السيستاين عليه.
واللطيف أّن َوَلَده   كانت هذه حصيلة حماولة السيستاين يف فهم عبارة )أسند عنه(،

النظرّية، ذكر بعد عرضها وطول الدفاع عنها، أّّنا األحرى بالقبول، وإن كان مقّرر هذه 
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 .يصعب االطمئنان هبا أيضاً 
بدورنا سوف نحاول طرح حماولة السيد اجلاليل، ثم نعّلق عىل املحاولتني التصاهلام 

 ببعضهام.
نتج بيا ن عدالة الراوي لكن هيّمنا أن نشري هنا إىل أّن هذا التفسري هلذه العبارة، ال ي 

 املقولة يف حّقه، وال وثاقته، وال مذهبه، وال غري ذلك.

 ـ تدوين الراوي مسندًا نبوّيًا.. عن اإلمام، تفسري اجلاللي 7ـ  1ـ  215
ما ذكره السّيد اجلاليل، وحاصله أّن املراد هو أّن الراوي أسند  االحتامل السابع:

اًل عن اإلمام، وأّلف عىل ذلك ما يعّد مسندًا احلديث عن اإلمام، بمعنى رفعه إىل قائله نق
 لإلمام.

بنى هذا التفسري عىل أّن الفعل )أسند احلديث(، معناه من الناحية اللغوّية: رفع  وي 
احلديث إىل قائله، فإذا قيل: أسند فالٌن احلديث عن زيد، فمعنى هذه اجلملة أّن فالنًا رفع 

أخرى: إّن حرف املجاوزة )عن( تزيد عىل )أسند( احلديث إىل قائله نقاًل عن زيد. وبعبارة 
خصوصّيًة ما؛ ألّن مدخول حرف املجاوزة ـ أي الضمري ـ يعود إىل شخص غري املسند 
إليه احلديث، فإّن الذي ي سند إليه احلديث هو قائله، وأما املسند عنه احلديث فهو ناقله، 

 أي الواسطة بني الراوي والقائل.
                                                             

. ويظهر من عبارات 149ـ  137: 1( انظر: حممد رضا السيستاين، قبسات من علم الرجال 1)
حتامل يف جملس درسه، وأّن السيد حممد رضا السيستاين أّن السيد عيل السيستاين كان يطرح هذا اال

(، 137السيد حممد رضا السيستاين الحظ ما يقرب منه مؤّخرًا يف كلامت عدد من الباحثني )ص
هـ، فيام 1406ولعّله يقصد السيد حمّمد رضا اجلاليل، وقد نرش اجلاليل بحثه هذا يف جمّلة تراثنا عام 

تمل أّن السيد عيل السيستاين هـ، 1399بدأ السيد حمّمد رضا باحلضور يف درس والده عام  وهبذا حي 
الحظ بحث اجلاليل فتأّثر به واختار الفكرة وطّورها عىل طريقته، وحيتمل أيضًا أّن اجلاليل اّطلع 
بالسامع عىل بحث السيستاين، فطّوره عىل طريقته، وحيتمل وقوع توارد أفكار وتقارب يف التحليل 

 دون اّطالع أحد منهام عىل ما عند اآلخر.



 

ن ناحية اصطالح )اإلسناد( يف علم الدراية، فهو رفع احلديث وإذا الحظنا التعبري م
إىل النبي، واحلديث املسند: هو احلديث الذي يذكر سنده املتصل من الراوي إىل النبي، 
وبإضافة كلمة املجاوزة )عن( إىل هذا املعنى املصطلح، يتحّصل من عبارة )أسند عنه(: أّن 

 عليه وآله بسند متصل نقاًل عن غريه، فقائل الراوي يرفع احلديث إىل النبي صىّل اهلل
احلديث املسند، إنام هو النبي، وناقل احلديث املسند البد أن يكون هو الواسطة الذي 
يروي عنه الراوي، وليس هو يف بحثنا إال اإلمام، وعليه فلم خيالف الطويس اللغة وال 

 االصطالح يف تعبريه هذا.
 املعنى، يتوّقف عىل أربعة أمور: إال أّن اجلزم بإرادة الطوءي هذا

 األمر األول : أّن الفعل مبنيٌّ للمعلوم، وفاعله ضمرٌي يعود إىل الراوي.
وإثبات ذلك هو أّن املعروف أّن الرجالّيني يذكرون بعد اسم الراوي ما يتعّلق به من 
 اخلصوصّيات، من صفٍة أو تأليف أو شيخ أو راو، أو غري ذلك. وبام أّن الطويس خّص 
كتاب رجاله لتعديد أسامء أصحاب كّل إمام يف باب من روى عنه، ولذا سّمى كتابه 
باألبواب، ومل يؤّلفه لغرض اجلرح والتعديل، فلذا مل يتعّرض هلذين إال نادرًا، وطريقته أن 
يذكر اسم الراوي وكنيته ونسبته ونسبه مكتفيًا بذكره يف أحد األبواب عن الترصيح بأّنه 

ام املعقود له الباب؛ ألّن رشطه يف الكتاب، واملعنون به كّل باب، هو ذكر من أصحاب اإلم
ما لذلك اإلمام من أصحاب يف ذلك الباب، ولذا ال يرّصح بأّنه روى عنه، إال إذا كان يف 
الترصيح بذلك فائدة وأثر، كام إذا أراد أن يذكر معه روايته عن إمام آخر، فإنه يقول: روى 

ر، أو إذا أراد أن يؤّكد عىل أّن الراوي يروي عن إمامني عليهام عنه وعن اإلمام اآلخ
 السالم كالصادقني مثاًل، فإنه يقول: روى عنهام.

ومن املعلوم أّن فاعل )روى(، إّنام هو الراوي املذكور هذا الكالم يف ترمجته، وهذا هو 
 املتعنّي عندهم.

سند، فإّن اإلسناد من سنخ وكذلك لو أراد أن يعّرفه بخصوصّيٍة لروايته، كقوله: أ
الرواية والنقل، وهو من عمل الراوي وصفاته املرتبطة به، فالبّد أن يكون القائم باإلسناد 
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والفاعل له هو الراوي. وإذا اقرتنت كلمة: أسند، بكلمة: روى، كام ورد يف بعض 
عىل الرتاجم، فإّن وحدة السياق عندما يتحّدث عن خصوصّيات الراوي وروايته، دليٌل 

 أّن الفعل مبنيٌّ للفاعل، وأّن القائم باإلسناد هو القائم بالرواية، وهو الراوي.
وقد ي ستأنس هنا بام ذكره اخلطيب البغدادي يف ذكر اإلمام الباقر ما نّصه: وقد أسند 
حممد بن عيل احلديث عن أبيه، وذكر حديثًا مسندًا مرفوعًا إىل النبّي رواه اإلمام الباقر عن 

ن آبائه معنعنًا. وقال ابن اجلوزي: أسند أبو جعفر، عن جابر بن عبد اهلل وأيب سعيد أبيه ع
اخلدري وأيب هريرة، وقال يف ترمجة الصادق: أسند جعفر بن حممد، عن أبيه. واملالحظ أّن 
ابن اجلوزي استعمل قوله: )أسند فالن عن فالن( يف كثري من الرتاجم بعد طبقة 

ضافًا إىل ما سيأيت يف األمر الثاين من إثبات عود الضمري يف الصحابة، فليالحظ هذا، م
 )عنه( إىل اإلمام، وهو يقتيض تعنّي كون الفعل )أسند( منسوبًا إىل الراوي.

 األمر الثاين: أّن الضمري املجرور بـ )عن(، يعود إىل اإلمام.
دة إىل األئّمة ال خالف بني اخلرباء يف أّن من دأب الشيخ الطويس استعامل الضامئر العائ

يف كّل باب بدالً من ذكر أسامئهم، فيقول يف باب أصحاب الباقر مثاًل: روى عنه، 
والضمري عائد إىل الباقر عليه السالم بال خالف، أو يقول: روى عنهام، والضمري عائد إىل 
اإلمامني الباقر والصادق عليهام السالم، وإن مل يسبق هلام ذكٌر ظاهر، وهذا اصطالح من 

 لطويس، وأطبق األصحاب عىل االلتزام به.ا
يضاف إىل ذلك أّن وحدة السياق يف تعبري الطويس، كام يقول الكلبايس، تقتيض عود 
الضمري املجرور بعن يف قوله: أسند عنه، إىل اإلمام الذي عقد الباب لذكر أصحابه، 

الصادق: أسند فاملفهوم من قول الشيخ يف ترمجة غياث بن إبراهيم ـ مثالً ـ من أصحاب 
عنه، وروى عن أيب احلسن عليه السالم، هو أّن الرجل أسند عن الصادق، وله رواية عن 
الكاظم، هذا، مضافًا إىل أّن الضمري لو مل يعد إىل اإلمام، فالبّد أن يكون عائدًا إىل الراوي، 

لكان قوله: أسند إذ ال معنى لعوده إىل غريمها، كام مل حيتمله أحٌد أيضًا، ولو عاد إىل الراوي 
عنه، داالً عىل خصوصّية يف الراوي، فهي البد أن تكون مالزمة له يف مجيع األبواب، 



 

كسائر خصوصّياته وصفاته، لكن هذا مل يثبت مع املوصوفني بكلمة: أسند عنه، فإّن 
الراوي املذكور يف ثالثة أبواب مثاًل، مل يوصف إال يف باب واحد، ويؤّيده أّن الفعل مبنيٌّ 

 للفاعل، كام ثبت يف األمر األّول.
كام يؤّيده أّن ابن حجر العسقالين عند نقله عن الطويس يف ترمجة إبراهيم بن الزبرقان، 
أظهر الضمري يف قوله: أسند عنه، فقال: قال أبو جعفر الطويس يف رجال الشيعة: إبراهيم 

د يف رجال الشيخ: أسند بن الزبرقان التيمي الكويف، أسند عن جعفر الصادق، بينام املوجو
 عنه.

األمر الثالث: أّن األحاديث التي ينقلها الراوي عن اإلمام، إّنام هي مسندة، أي مرفوعة 
 إىل النبي، ومروّية عن اإلمام بطريقة املسند املتصل بالنبّي.

الذي يبدو هو صّحة ما يقال من أّن الرواية عن هؤالء املوصوفني هبذه الكلمة: أسند 
ة جدًا، لكن هذا إّنام قيل عند البحث يف خصوص املصادر احلديثية املعروفة عنه، قليل

باألصول األربعة، والتي تعنى باألحكام الرشعّية فقط. وأما املصادر احلديثية األخرى، 
وخاّصة تلك التي تتفنّن يف إيراد األحاديث ، ككتب األمايل التي تعتمد يف مجلتها عىل 

أحاديث املناسبات الزمانية واملكانية، وخاصة أحاديث الفضائل، التنّوع وهتدف إىل إيراد 
وتعتمد ذكر الرواية من طرق أهل السنّة التي هي أبلغ يف االحتجاج، أما هذه املصادر 
ففيها الكثري من روايات هؤالء املوصوفني، واستقصاء أسانيد عاّمة الروايات يدّلنا عىل ما 

ت هؤالء مسندة، بل املقصود أّن هؤالء الرواة هلم نقول، وليس املّدعى أّن مجيع روايا
 روايات مرفوعة مسندة عن ذلك اإلمام.

إىل هنا استطعنا إثبات األمور الثالثة األساسّية، لكن هل هذا يكفي لتصحيح الدعوى 
 يف هذا التفسري؟ هل جمّرد هذا هو املرّبر ألن يقول الشيخ الطوءي يف حّقهم: أسند عنه؟

ل أّننا عثرنا يف حماولة تتبعّية موجزة عىل كثري من األسامء التي التزمت وسبب هذا السؤا
بمنهج اإلسناد املذكور، ومع هذا فإّن الطويس مل يصفهم بقوله: أسند عنه، مع ذكره هلم 

 يف الرجال، وعليه، فام هو املوجب لتخصيص عّدة معدودة بالوصف املذكور؟
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واحد من املوصوفني، قد مجع ما رواه عن اجلواب هو ما توّصلنا إليه وهو أّن كّل 
 اإلمام من األحاديث املسندة إىل النبّي يف كتاٍب باسم املسند، وهذا ما سنتكّفل تبيينه يف:

األمر الرابع: إّن الراوي للحديث املذكور، املوصوف بأّنه أسند عنه، إّنام أّلف كتابا 
 حيتوي عىل ما رواه ذلك اإلمام مسندًا إىل النبّي.

س كّل من روى احلديث املسند إىل النبي، عن أحد من األئّمة، يوصف بأّنه قد أسند لي
عنه، فإّنا وجدنا الكثري ممن التزموا املنهج املذكور يف رواياهتم، لكن الطويس مل يصفهم 

 بذلك، وبعد املراجعة نذكر بعض األسامء، وهي:
ع من الطرق يف كتب: أمايل فقد ورد كثريًا هبذا النو ـ إسامعيل بن مسلم السكوين، 1

 املفيد، وأمايل الطويس، وأمايل الصدوق، واخلصال، وثواب األعامل.
 فقد ورد كذلك يف أمايل الصدوق، وإكامل الدين. ـ احلسن بن عيل بن فضال، 2
 ورد يف اخلصال. ـ سليامن بن جعفر اجلعفري، 3
 .ورد يف أمايل الصدوق، واخلصال ـ سليامن بن مهران األعمش، 4
 ورد يف أمايل الصدوق، واخلصال، وثواب األعامل. ـ طلحة بن زيد، 5
ورد يف أمايل الطويس، وأمايل الصدوق، وأمايل املفيد،  ـ احلسني بن زيد الشهيد، 6

 وثواب األعامل، وإكامل الدين، واخلصال.
ورد يف أمايل الصدوق، واخلصال،  ـ عبد السالم بن صالح، أبو الصلت اهلروي، 7
 ل الدين.وإكام
 ورد يف أمايل الصدوق. ـ عبد اهلل بن الفضل اهلاشمي، 8
 ورد يف أمايل الصدوق، وأمايل الطويس. ـ عيل بن جعفر الصادق، 9

ورد يف أمايل الصدوق، واخلصال، وثواب األعامل، وأمايل  ـ مسعدة بن صدقة، 10
 الطويس، وقرب اإلسناد.

 الطويس، وأمايل الصدوق، وإكامل الدين.ورد يف أمايل  ـ املفّضل بن عمر اجلعفي، 11
ورد يف اخلصال، وأمايل الصدوق، وثواب  ـ وهب بن وهب أبو البدرتي القريش، 12



 

 األعامل.
 ورد يف اخلصال، وأمايل الصدوق، وثواب األعامل. ـ مسعدة بن زياد، 13

 وغري هؤالء كثري من الرواة.
ه، وإّنام خّص الوصف بعّدة وعليه، ملاذا مل يصف الطويس هؤالء بوصف: أسند عن

 معدودة؟!
إّن الراوي الذي اعتمد املنهج املذكور يف روايته، إّنام أّلف كتابًا جامعًا ملا  واجلواب:

رواه عن اإلمام، مع كون رواياته عىل منهج اإلسناد والنقل ملا يرويه اإلمام مسندًا مرفوعًا 
 إىل النبّي.

 أّما كيف ُنثبت هذه الدعوى؟
م هلذا الغرض بمحاولة تتّبعية واسعة، جريًا وراء أسامء الرواة املوصوفني بذلك تّم القيا

يف رجال الطويس، وتّم التوّصل إىل أّن مجعًا منهم هلم كتب، يروون ما فيها من حديث عن 
اإلمام عليه السالم بالسند املتصل املرفوع إىل النبي، وقد ي سّمى مثل هذا الكتاب 

مجيع ما فيه منقوٌل مجلة واحدة عن اإلمام، كام يعرّب عنه باألصل، فيام بالنسخة، باعتبار أّن 
عرّب عنه بالكتاب املبّوب، أو بكتاب مقّيدًا بكونه عن ذلك  إذا كان معتربًا ومعتمدًا، وقد ي 
اإلمام، وربام يعرّب عنه باسم املسند، منسوبًا إىل اإلمام املنقول عنه، وهذه التسمية األخرية 

 هبنا إليه من تفسري مجلة: أسند عنه.تؤّكد ما ذ
 وهذه قائمة بام تّم العثور عىل ذكر تأليفه عىل هذا املنهج، ممن ذكره الطوءي:

قال النجايش: له نسخة  ـ حممد بن اإلمام الصادق جعفر بن حممد عليه السالم، 1
 يروهيا عن أبيه.

كتاب عن الرضا عليه  قال النجايش: ذكره ابن نوح يف رجاله، له ـ داود بن سليامن، 2
 السالم.

قال النجايش عنه: شيخ من أصحابنا، روى عن أيب  ـ أبان بن عبد امللك اخلثعمي، 3
 عبد اهلل عليه السالم كتاب احلّج.
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قال النجايش: عامي، غري أّنه روى عن أيب  ـ حممد بن ميمون التميمي الزعفراين، 4
 عبد اهلل عليه السالم نسخة.

قال النجايش: له كتاب.. عن عمر بن حفص بن غياث ، ذكر  ـ حفص بن غياث، 5
كتاب أبيه، عن جعفر بن حممد عليهام السالم وهو سبعون ومائة حديث أو نحوها، وقال 

 الشيخ: عامي املذهب، له كتاب معتمد.
 قال النجايش: له نسخة عن جعفر بن حممد كبرية. ـ حممد بن إبراهيم العباءي اإلمام، 6
قال النجايش: روى عن الرضا، وله نسخة.. قال: حّدثنا عيل بن  بن عيل،ـ عبد اهلل  7

موسى الرضا عليه السالم بالنسخة، وقال ابن عقدة: أخربين عبد اهلل بن عيل، قال: هذا 
كتاب جّدي عبد اهلل بن عيل، فقرأت فيه: أخربين عيل بن موسى أبو احلسن، عن أبيه، عن 

 عيل عليهم السالم أّن النبي صىل اهلل عليه وآله.جده جعفر بن حممد، عن آبائه، عن 
قال السيد بحر العلوم: هو الذي روى حديث سلسلة  ـ حممد بن أسلم الطوءي، 8

الذهب عن الرضا عليه السالم، وقد نقله األربيل يف كشف الغمة، عن كتاب تاريخ 
 نيسابور، وقد ذكر له اجللبي واألفندي كتابا باسم املسند.

قال النجايش: له نسخة رواها عن الرضا عليه  عامر بن سليامن الطائي، ـ أمحد بن 9
السالم. وقال النجايش: دفع إيّل هذه النسخة، نسخة عبد اهلل بن أمحد بن عامر الطائي: أبو 
احلسن أمحد بن حممد بن موسى اجلندي شيخنا رمحه اهلل قرأهتا عليه: حدثكم أبو الفضل 

ال: حدثنا أيب، قال: حّدثنا الرضا عيل بن موسى عليه السالم، عبد اهلل بن أمحد بن عامر، ق
والنسخة حسنة، وذكر الشيخ احلّر طريقه إىل كتاب صحيفة الرضا عليه السالم، وفيه: .. 

 عبد اهلل بن أمحد بن عامر الطائي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه.
مسند أهل البيت، وهو وصحيفة الرضا، هي املساّمة بمسند عيل الرضا عليه السالم وب

الكتاب املعروف املشهور بني الطوائف اإلسالمّية، وله طبعات عديدة، وقد طبع باسم 
كتاب ابن أيب اجلعد، وهي كنية الطائي، ورّتبه الشيخ عبد الواسع الواسعي، وطبع ترتيبه 

 باسم: مسند اإلمام الرضا.



 

مر: روى عن أبيه، عن عيل بن وقال اخلطيب البغدادي يف ترمجة عبد اهلل بن أمحد بن عا
 موسى الرضا عليه السالم، عن آبائه نسخة، ومثله ذكر الذهبي.

قال النجايش: له كتاب. وقال اجللبي: مسند اإلمام  ـ موسى بن إبراهيم املروزي، 10
موسى بن جعفر الكاظم. وقد عثر السيد حممد حسني احلسيني اجلاليل، عىل هذا املسند، 

هران، وذكر يف املقّدمة أّن اسم الكتاب جاء يف صدر النسخة وحّققه، وطبع يف ط
املخطوطة، ويف السامعات التي سّجلت عليها، هكذا: مسند اإلمام موسى بن جعفر عليه 
السالم. وأحاديث الكتاب مسندة عىل النهج املذكور، أي أّن اإلمام يروي الروايات عن 

 أبيه عن آبائه عن النبي، عدا بعض األحاديث.
قال النجايش: ذكر بعض أصحابنا أّن له كتبًا مبّوبة يف  ـ إبراهيم بن حممد املدين، 11

 احلالل واحلرام، عن أيب عبد اهلل عليه السالم، وقريب منه الطويس.
قال الطويس يف الفهرست: له كتاب، وقال النجايش:  ـ عبد اهلل بن بكري بن أعني، 12

 راين: مسند عبد اهلل بن بكري.له كتاب، كثري الرواة. وقال شيخنا الطه
قال النجايش: له كتاب يسّمى األربعامئة مسألة يف  ـ حممد بن مسلم بن رباح، 13

 أبواب احلالل واحلرام.
قال الطويس يف الفهرست: له كتاب، وقال  ـ غياث بن إبراهيم األسدي، 14

 النجايش: ثقة، له كتاب مبّوب يف احلالل واحلرام.
قال النجايش: روى عن أيب عبد اهلل، ذكر له أحاديث  اهلمداين، ـ غالب بن عثامن 15
 جمموعة.

 قال النجايش: له كتاب القضايا، مبّوب. ـ إسامعيل بن حممد بن مهاجر، 16
وما يؤّكد جممل ما توّصلنا إليه هو أّن كاًل من هؤالء إّنام أّلف كتابًا واحدًا فقط، فالبد 

طون الكتب إّنام هي من روايات كتابه، وهبذا نعرف أّن أن تكون رواياته املنقولة عنه يف ب
كتابه إنام هو مؤّلف عىل منهج اإلسناد املذكور. فكثري من املوصوفني بقوله: أسند عنه، 
ليس له أكثر من كتاب واحد، مثل إبراهيم بن نرص بن القعقاع، وأمحد بن عائذ بن حبيب، 
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أّيوب بن احلّر، وبسام بن عبد اهلل وإسحاق بن برش، وإسامعيل بن حممد بن إسحاق، و
الصرييف األسدي، وجبلة بن حنان، واحلارث بن عمران اجلعفري، وحديد بن حكيم، 
واحلسن بن صالح بن حّي، واحلسني بن محزة، واحلسني بن عثامن بن رشيك الرؤايس 

 وغريهم.
 ويبقى أمام هذا الرأي سؤاالن:

من الرواة، قد أّلفوا ما ي سّمى باملسند لإلمام، إذا كان هذا العدد الكثري  السؤال األّول:
فلامذا مل تعرف كتبهم مجيعًا؟ وإّنام املعروف كتب قليٍل منهم، واملعروف إنام يعرف اسمه 
فقط، وأما املوجود فعاًل فال يتجاوز عدد أصابع اليد، فلامذا ختلو املعاجم والفهرستات 

 ن الستقصاء مثل ذلك؟عن ذكرها، حتى كتايب الطويس والنجايش املعّدي
ّن روايات أكثر املوصوفني، قليلة جدًا، بل غري موجودة أصاًل يف كتبنا واجلواب: إ

احلديثّية، والذي يبدو بعد مالحظة األسامء يف قائمة املوصوفني أّن أكثر هؤالء غري 
عة إمامّيني، ومن الواضح ألهل الفّن أّن الفهارس إّنام وضعت جلمع أسامء املصنّفني الشي

فقط، وإنام يذكر غريهم، إذا كانت روايات كتبهم معتمدة، ككتاب حفص بن غياث 
القايض، وقد رّصح هبذا الرشط الشيخ الطويس يف مقّدمة فهرسته، ويبدو ذلك من 
النجايش أيضًا. فالسبب لعدم ذكر كثري من هؤالء هو أّّنم ليسوا من الشيعة اإلمامّية، أو 

رجع حينئذ هو سائر املعاجم وفهارس الكتب التي أّلفها أهل أّن كتبهم غري معتمدة، وامل
 السنّة.

كام أّن الفهارس املوضوعة إنام تذكر الكتاب الذي وقع يف أيدهيم وتداولوه بطريق 
السامع أو القراءة أو اإلجازة أو غريها من الطرق، وال يذكرون فيها ما مل يقع بأيدهيم من 

املؤّلفة يف العهود السابقة مل تكن متداولة، إما  الكتب، ومن الواضح أّن مجيع الكتب
 لضياعها وتلفها، أو لوقوعها يف زوايا النسيان واإلمهال.

إّنا نجد يف الرواة من جتّمعت فيه هذه الرشوط، أعني روايته عن اإلمام،  السؤال الثاين:
سند عنه، مثل: ما أسنده اإلمام إىل النبي يف نسخة، ومع ذلك فإّن الطويس مل يصفه بقوله: أ



 

إسامعيل بن الكاظم، فقد روى عن أبيه مسندًا معنعنًا، عن آبائه، مرفوعًا إىل النبّي مجيع ما 
يف كتاب اجلعفرّيات املسّمى باألشعثّيات، ويف غريه أيضًا، وقد ترمجه الطويس يف 

عث الفهرست وقال: وله كتب يروهيا عن أبيه، عن آبائه، مبّوبة، وقال يف ترمجة ابن األش
الذي روى كتبه: روى نسخة، عن موسى بن إسامعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه 
إسامعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه موسى بن جعفر. وقد ترمجه النجايش وقال: وله 
كتب يروهيا عن أبيه، عن آبائه. فقد ذكراه بالرواية املسندة، وأّنه روى نسخة، وأّن كتبه 

 ـ )أسند عن أبيه(.مبّوبة، ومع ذلك مل يوصف ب
إّن هذا الكتاب مل يروه عن إسامعيل أحد إال ابنه موسى، والراوي عن واجلواب: 

موسى إنام هو حممد بن حممد بن األشعث الكويف املرصي، وسائر الرواة إّنام يروون 
الكتاب عن ابن األشعث، ومل تعهد ألحد غريه روايته عن موسى مبارشة، أو عن إسامعيل 

فرض، فلو كنّا نشّكك يف تأليف إسامعيل هلذا الكتاب لكان املؤّلف هو ابن املؤّلف بال
األشعث، النتهاء الطرق املختلفة إليه واجتامعها عنده، دون من قبله من الرواة. ويؤّكد 

 هذا أّن الكتاب يسّمى باألشعثيات، نسبًة إليه، وإال فلامذا مل يسّم باإلسامعيلّيات؟
يكون الكتاب كّله من تأليف اإلمام الصادق، ولذا قد وهنا احتامل آخر، وهو أن 

ي سّمى باجلعفرّيات، وأنه روي عنه كنسخة، رواها اإلمام الكاظم ابنه، فليس الكتاب 
 إلسامعيل.

ووفقًا هلذا التفسري الذي قّدمه السيد اجلاليل، ال تكون هذه الكلمة ـ كام رّصح هو 
ال تدّل عىل القدح واجلرح، بل إّنام تدّل عىل خمالفة نفسه ـ داّلًة عىل الوثاقة أو املدح، كام 

الراوي لنا يف املذاهب إال إذا اقرتن بقرائن أخرى، أو عورض بتوثيقات فاألمر يدور مدار 
 ذلك.

ويؤّيد ذلك أّن بعض املوصوفني قد رّصح بضعفه وهو حممد بن عبد امللك، الذي 
يمكن أن تفّّس ظاهرة قّلة روايات  ضّعفه الطويس بعد وصفه بقوله: أسند عنه، ومن هنا

بعض املوصوفني، بل عدم وجود الرواية عنهم يف مصادرنا احلديثية أصاًل، بأّن هؤالء 
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 غالبًا ليسوا من رجال حديثنا، ومل يقعوا يف طريق رواياتنا.
 .هذه عصارة تفسري السيد حمّمد رضا اجلاليل جلملة: )أسند عنه(

 فسرَيي السّيدين: السيستاني واجلالليوقفات نقدّية تأّملّية مع ت
نتوّقف قلياًل مع تفسرَيي السّيدين: السيستاين واجلاليل؛ الشرتاكهام يف مهّم الطرح، 
وذلك عرب جمموعة تعليقات، بعضها ملزيد تأّمل، وبعضها حتلييّل، وبعضها نقدي، 

 :وأبرزها
)أسند عنه( ي ستخدم يف أدبّيات  إّن اعرتاف السّيد السيستاين بأّن تعبري التعليق األّول:

املحّدثني عىل ثالثة أوجه، يفرض توجيه سؤال إليه: ملاذا رّجح الوجه الثالث )أسند 
بتوّسط اإلمام روايًة نبوّية(، عىل التفسري األّول )روى عن اإلمام(، بعد التنّزل والقبول 

فرض أّنه مذكور يف طبقة  بأّن التفسري الثاين بعيد هنا )روى عن اإلمام بال واسطة(، نتيجة
 اإلمام نفسه؟

مل يذكر لنا السيستاين مرّبره لرتجيح النحو الثالث عىل غريه، بخالف حماولة السيد 
اجلاليل التي حاول من خالهلا تقديم مقاربة لغوّية تستند إىل حرف املجاوزة )عن( إلفادة 

 مقصوده هنا، ومن ثّم بدت حماولة السيستاين غري كاملة.
الوجه فيه أّن االلتزام بأّن املعنى هو )روى عنه( ينافيه أّن كّل هؤالء املذكورين ولعّل 

                                                             
 .142ـ  117( انظر: حممد رضا اجلاليل، أسند عنه، مصدر سابق: 1)
( ال بأس باإلشارة هنا إىل أّن أقدم من طرح هذه الفكرة املشرتكة بني تفسرَيي: السيستاين 2)

واجلاليل، فيام عثرنا عليه، هو الدكتور حمّمد باقر البهبودي رمحه اهلل، حيث اعترب يف كتابه: معرفة 
هـ، وفقًا ملا جاء يف مقّدمته وطبعاته القديمة، أّن هذا التعبري أخذه 1403كتبه عام احلديث، والذي 

الطويس من ابن عقدة، وأّن من قيل هذا يف حّقهم كانوا من أهل السنّة يأخذون من األئّمة 
بوصفهم رواًة، ومن ثّم فهذا التعبري ال حيوي مدحًا وال قدحًا، إال إذا جاء الراوي بمسنٍد كبري 

مل يف الفقه والعقائد عن اإلمام، حيث يبدو هذا غريبًا، بعد كون األئّمة يف ظروف تقّية )انظر: شا
 (.78ـ  77البهبودي، معرفة احلديث: 



 

يف الباب يفرتض أّّنم قد اتصفوا هبذه الصفة، ومن ثّم فهذا كاٍف الستبعاد أّن املعنى هو 
النحو األّول، فيرتّجح الثالث، لكّن سياق الكالم الالحق للسيستاين يوقعه يف مشاكل 

كام سنرى، وكان بإمكانه أن يامرس هذا التأويل يف الفرضني اآلخرين، كأن دفعته للتأويل 
 يقول بأّن املراد هو أّن مجيع رواياته املبارشة عن هذا اإلمام أو أغلبها.

 واخلالصة: إّن مقاربة السيستاين ناقصة من هذه الزاوية.
بالتمييز بني  حاول السيستاين تفسري سبب ذكر الطويس هلذه العبارة التعليق الثاين:

الرواة يف عقائدهم تارًة، ويف أهدافهم من وراء النقل النبوي أخرى، وهو ما يلوح من 
بعض كلامت اجلاليل القبول به، إال أّن هذا جمّرد افرتاض ال يوجد عليه أّي دليل، وذلك 
 أّن أبسط سؤال يوّجه هنا عىل هذا التربير هو: ملاذا مل يسَتِعض الطويس ـ أو ابن عقدة
الزيدي ـ بام هو أسهل وأقرب إليه، وهو بيان مذهب الراوي مبارشًة؟ وما هو الوجه يف أن 
خيّصص الطويس هذا الوصف يف كتابه لكّل هؤالء، مع أّن كتابه مبنيٌّ عىل غاية االختصار 
يف عرض األسامء؟ فلامذا كانت هذه اخلصوصّية التحديثيّة أو االنتامئّية يف الراوي هدفًا 

 يف كتاب ميلء باالختصار؟للطويس 
وحتى لو كان الذي وضع هذه اجلملة هو ابن عقدة الزيدي، فإّن السؤال يعود: إذا 
كان ابن عقدة قد فّصل يف كّل راٍو من الرواة، فلامذا اختار الطويس خصوص هذه العبارة 
ذه لنقلها، وإذا مل يكن قد فّصل أيضًا وكان حاله حال الطويس ومنهجه فلامذا وضع هو ه

 العبارة ومل يستعض عنها ببيان مذهب الراوي مبارشًة أو نحو ذلك؟
يبدو تفسري القضّية بالشكل الذي طرح يف كلامت السيدين اجلليلني غري كاٍف وغري 

 مقنع.
حاول السيد السيستاين تفسري السبب يف ختصيص ذكر هذا التوصيف  التعليق الثالث:

توصيف إّنام ذكره ابن عقدة ألّنه يعنيه مذهب بأصحاب الصادق إال نادرًا، بأّن هذا ال
الراوي، من حيث اعتقاده بإمامة الصادق أو عدمه، وأّن الطويس نقل عبارات ابن عقدة 
كام هي ألّّنا ال ترّضه، دون أن يكمل اخلطوات الحقًا يف سائر الرواة لعدم أمهّيته عنده، 
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رف أّن هذه اجلملة صاحبها ابن وهذا التفسري حمض ختمني يف ختمني؛ فمن أين لنا أن نع
عقدة، مع أّن ما بأيدينا ال يساعد عىل نسبتها لغري الطويس نفسه حيث هي موجودة يف 
كتابه؟ وما هو املوجب لرتجيح احتامل كوّنا البن عقدة عىل كوّنا للطويس؛ فلعّله اهتّم 

دة هيّمه بيان أوالً بأصحاب الصادق، ثم ترك االهتامم هبذا املوضوع؟ بل لو كان ابن عق
مذهب الراوي، فلامذا مل ي رش ملذهبه مبارشًة بدل استخدام عبارة تكشف عن مذهبه 
بالداللة االلتزامّية البعيدة واملبهمة، بل يفرتض أّّنا ال تكشف عن مذهبه دائاًم بعد كون 
الراوي قد يكون من مذهب جعفر الصادق لكنّه استخدم هذا السبيل )نقل الراوية 

بتوّسط الصادق( هبدف االحتجاج كام يقول السيستاين نفسه، فكيف نفّّس القضيّة النبوّية 
 هنا؟ وهل نكون قد خرجنا بنظرّية من وراء مراكمة فرض عىل فرض مثله بال دليل.

إّن بعض أصحاب الصادق كانت هلم روايات نبوّية بتوّسط اإلمام، ومل  التعليق الرابع:
جلاليل كام ذكرنا سابقًا، والظاهر أّنه مل يذكرهم يذكرهم الطويس، وقد عّدد بعضهم ا

كذلك ابن  عقدة، مثل السكوين، وطلحة بن زيد، وَمسعدة بن صدقة، وعبد اهلل بن الفضل 
ل بن عمر اجلعفي، ووهب بن وهب، وَمسعدة بن زياد، وغريهم كثري،  اهلاشمي، واملفضَّ

وصيف يف أصحاب الصادق؟! فكيف يفّّس السيد السيستاين عدم ورود أسامئهم هبذا الت
 هذا ما مل جيب عنه ومل يطرحه أصاًل.

وبعبارة أخرى: إّن اجلاليل انتبه إىل هذه املشكلة، األمر الذي دفعه للذهاب خلف 
فرضّية وجود مسانيد مدّونة هلؤالء، فجعل عنوان )أسند عنه( أخّص من عنوان )له رواية 

 يبدو أّن السيستاين مل ينتبه هلا أو مل ي عرها نبوية عنه(، وهذه املشكلة التي واجهت اجلاليل
باالً، مع أّّنا متثل مشكلة جوهرّية بالنسبة إليه، ومن ثّم يكون جتاهلها غري مفهوم، خاّصة 

 وأّن اجلاليل قد انتبه هلا وحاول الفرار منها بمحاولة ناقشها بالتفصيل السيستاينُّ نفسه.
ذكر هذه العبارة أحَد عرش مّرة يف غري أصحاب إّن تربير السيستاين  التعليق اخلامس:

الصادق، بإمكان أّن ابن عقدة ذكر ذلك هناك، أو أّّنا ا ضيفت من قبل غري الطويس فيام 
 بعد، يعاين من مشاكل، وذلك:



 

ال يوجد أّي دليل وال حتى قرينة ضعيفة عىل هذا األمر، وهبذا تكون فرضّية  أ ـ
تامالت املتعاقبة الطولّية، فكيف يمكن هبذا السبيل السيستاين سلسلة مرتاّصة من االح

التعامل مع معطى تارخيي مثل هذا؟! وملاذا ال حيّق ألصحاب سائر التفاسري أن يذكروا 
شيئًا من هذا أيضًا؟ مع أّن السيد حممد رضا السيستاين ناقشهم بعدم جامعّية تفاسريهم، 

 كام يظهر من كتاب القبسات، وأرشنا له يف موضعه.
مثاًل: قد يقول من فّّس هذه العبارة بأّن معناها: ا سنِد  عنه، بأّن الطويس رشع يف بداية 
كتابه برجال الصادق، ثم ذكر سائر رجال األئّمة، وذكر أّوالً من له إليهم سند متصل، 
ولو مل تصلنا كّل أسانيده، ثم أعرض عن بيان ذلك؛ لعدم أمهّيته عنده، فلام ترّتبت أسامء 

 فيام بعد يف كّل باب، بقي ما ذكره عىل حاله. فام الذي يمنع مثَل هذا االحتامل؟ الرواة
أو مثاًل: قد تقّدم أّنه أورد السيد حممد رضا السيستاين عىل التفسري الثاين )أسند ابن 
عقدة عن هذا الراوي( بأّنه ال يعقل أن يكون البن عقدة أسانيد متصلة هلؤالء الرواة فقط 

ذكرهم الطويس يف كتاب الرجال، لكن بإمكان املنترص للتفسري الثاين أن  دون غريهم ممن
يستخدم نفس طريقة السيد السيستاين هنا ويقول: إّن الطويس كان ذكر بعضهم، ثم 

 عرض له أن ال يكمل ذلك؛ ألّنه غري مهّم.
فإذا كانت مثل هذه االحتامالت ترفع مشاكل التفسري املختار يف عبارة )أسند عنه(، 

 فأغلب التفاسري السابقة يمكنها ممارسة هذه اآللّية نفسها.
لو صّح هذا، فلامذا ال تكون هذه اجلملة كّلها حتى يف أصحاب الصادق من وضع  ب ـ

تالمذة الطويس أو ولده الحقًا، وأّن مرادهم منها مثاًل: أسند الطويس عنه، حتى لو كان 
عند احلديث عن التفسري اخلامس للعبارة؟  هذا االحتامل ضعيفًا يف نفسه كام قلنا سابقاً 

وعليه فام هو موجب ترجيح كون العبارة البن عقدة عىل كوّنا البن الطويس أو تالمذته؟ 
بل عليه يمكن أن تكون بعض عبارات )أسند عنه( يف أصحاب الصادق من وضع تالمذة 

البن عقدة،  الطويس نفسه؟ أو أّن )أسند عنه( يف كتاب رجال الطويس كّله قسٌم منه
 وقسم منه للطويس نفسه، وقسٌم ثالث لغريمها؟
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وهبذا كّله، يظهر أّن مقاربة السّيد السيستاين غري مقنعة وغري وافية بعنارص اإلثبات أو 
الرتجيح، وأّن حماولة السيد اجلاليل متقّدمة عليها بخطوات، ومتتّبعة لألمور بشكل 

 أفضل، ومع ذلك تعاين من مشاكل، كام سيأيت.
إّن استفادة اجلاليل من تعابري مثل: نسخة، أصل، كتاب مبّوب،  التعليق السادس:

كتاب مقّيد بكونه عن اإلمام، املسند، وغري ذلك، ال تصّحح لوحدها تفسريه للموضوع 
ما مل حتتّف بالقرائن؛ وذلك أّنه من املمكن أن خيتّص الراوي بنسخة أو كتاب أو أصل أو 

حد، دون أن يعني ذلك أّن مضمون هذه النسخة هو روايات كتاب مبّوب، عن إمام وا
 يروهيا هذا اإلمام عن آبائه، فهناك مفهومني يف موضوعني جيب التمييز بينهام:

إّن هذه التعابري تفيد أّن مضمون هذا الكتاب بجملته مروّي عن هذا  املفهوم األّول:
 عن هذا اإلمام أخذه منه خاّصة.اإلمام خاّصة، وأّن هذا الراوي قد صنّف كتابًا مستقاًل 

إّن هذه التعابري تفيد ـ زائدًا عاّم تقّدم ـ أّن هذا الكتاب قد كانت مروّياته  املفهوم الثاين:
 بتوّسط اإلمام نفسه عن آبائه، وليست نصوَصه نفسه.

وهذا املفهوم الثاين هو الذي يريده اجلاليل، ومن ثّم فهذه التعابري لوحدها كيف لنا أن 
ت داللتها عىل مّدعى السيد اجلاليل؟ حيتاج األمر إىل متابعة سياقات بيان هذه التعابري، نثب

للنظر يف إفاداهتا لقرائن مساعدة هنا، وإال فهي يف نفسها غري داّلة إطالقًا، فال ي عرف يف 
علم احلديث والرجال والفهارس أّن تعبري نسخة أو كتاب أو أصل معتمد أو غري ذلك 

صطلح يف مسند اإلمام، بمعنى مروّياته عن آبائه خاّصة، وإثبات ذلك حيتاج موضوع أو م
 إىل دليل، فتأّمل جّيدًا. وسيأيت متابعة القرائن احلاّفة بعون اهلل.

وممّا يشهد ملا نقول أّن مثل تعبري )نسخة( ورد يف حّق مجلة من الرواة مل يذكرهم 
حلّر اجلعفي، وإبراهيم بن رجاء الطويس بتوصيف )أسند عنه(، مثل عبيد اهلل بن ا

الشيباين، واحلسن بن احلسني اجلحدري، وغريهم كثري، أّما تعبري كتاب أو أصل فهو بالغ 
 الكثرة.

إّن ما ذكره السيد اجلاليل، من أّن مجلة من الذين قيل فيهم بأّنه أسند  التعليق السابع:



 

واية نبوّية يقع هذا اإلمام يف طريقها، عنه، مل ي ذكر هلم إال كتاب واحد، فإذا عثرنا هلم عىل ر
علم أّن كتاهبم كان عىل هذا النهج.. هذا الذي ذكره حمّل تأّمل جدًا، إذ كيف لنا أن نعرف 
أّن الكتاب برّمته كان عىل هذا النهج؟ نعم لو نقل املحّدثون عن هذا الكتاب عرشات 

رى غري نبوّية عنه مثاًل، قوي الروايات وكانت كّلها عىل هذا النهج ومل ينقلوا روايات أخ
االحتامل الذي يّدعيه اجلاليل، لكن مع ورود اسمه يف بضع روايات قليلة، كيف لنا أن 

 نعرف أّن كّل الكتاب كان عىل هذه الشاكلة؟!
، بأّنه البّد من إحراز أّن الروايات التي تّم العثور وقد أضاف السيد السيستاين هنا

 طريقها، قد كانت خمرجًة من كتابه، ومل تكن يف كتاب غريه عليها ووقع هذا الراوي يف
 منقولًة عنه ال عن كتابه، وال موجب حلرص روايات الراوي بام يف كتبه.

ما خطر ببايل بمجّرد قراءة استعراض اجلاليل للرواة الستة عرش،  التعليق الثامن:
 341في إلثبات دعوى أّن لـ ، وهو أّنه هل يكورأيته مذكورًا يف كلامت السيستاين أيضاً 

شخصًا كتبًا مسندة نبوّية عن اإلمام الصادق وغريه، أن نأيت بستة عرش شاهدًا فقط، 
ونعجز عن العثور عىل غري ذلك؟ هل مثل هذا املعطى التتّبعي يساعد عىل النتيجة األوسع 

 تي يريد إثباهتا.منه بكثري؟! إّن حماولة اجلاليل غري قادرة عىل إقناعنا بالنتيجة الكربى ال
وبعد تسجييل هذه املالحظة عليه، بدا يل أّنه يمكنه الدفاع عن نفسه جزئّيًا، يف مقابل 
من شاركه الرأي يف أصل املوضوع كالسيستاين، بأّنه أثبت فكرة املسند النبوّي من خالل 

اية نبوّية األمور الثالثة األوىل التي عقدها، ثم أراد تضييق املفهوم الواسع )كّل من له رو
عن إمام(، الذي كان قد توّرط به السيستاين، فحرصه بالكتب املصنّفة بوصف ذلك قدرًا 
متيّقنًا من الدعوى، ثم استشهد لذلك ببعض الرواة، فال يكون ذكر القائمة دلياًل عنده 
عىل أصل دعواه، بل قرينة عىل تربير ختصيص الدعوى الكربى التي توّرط هبا السيستاين 
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، ومل جيب عنها بجواب مقنع، فاملشكلة كانت بسبب إقحامهام مفهوم الرواية النبوّية، أيضاَ ً
وهو الذي أّدى هبام إىل التوّرط بكّل هذه النتائج، فدليل اجلاليل عىل أصل الدعوى يشء 
وذكره هلذه القائمة لتربير تضييق الدعوى فارًا من اإلشكال يشء آخر، فيصّح فيه أن 

  مشكلة ذهبت به ملكان مل يقدر معه عىل حّلها جذرّيًا.يقال: لقد توّرط يف
حاول اجلاليل الفرار من مشكلة غياب أسامء هذه املسانيد عن كتب  التعليق التاسع:

الرجال والفهارس، بأّن هذه املسانيد إّما مل تكن معتمدة أو كان أصحاهبا من غري اإلمامّية، 
ن ما مل يقع بأيدهيم، فلعّل هذه املسانيد أو أّّنم كانوا يذكرون ما وصلهم من كتب دو
 ضاعت، وهذا القول منه غري واضح؛ وذلك:

إّن دعوى أّن الرتاث الفهرستي خاّص باإلمامّية أو بأصحاب الكتب املعتمدة بعيدة  أ ـ
للغاية؛ فقد ذكر الطويس والنجايش الكثري من غري اإلمامّية كام هو واضح، بل مقّدمة 

بل ذكروا مجلة من أهل السنّة كالسكوين، عىل أّّنم ذكروا الكثري  الطويس رصحية يف هذا،
من الكتب غري املعتمدة، ككتب مجاعة ممّن تّم تضعيفهم بشّدة يف كلامهتم، مثل وهب بن 
وهب وغريه، فكيف يعقل ـ عىل كالم اجلاليل ـ أّّنم ضّعفوا عرشات األشخاص يف هذين 

رغم أّن بعضهم إمامي وبعضهم اآلخر غري  الكتابني، وذكروا كتبهم يف الوقت عينه،
 إمامي؟!

بل أساسًا دعوى أّّنم ال يذكرون إال من هو إمامي أو معتمد الكتاب هي بنفسها حتتاج 
إىل دليل، فأين تعّهدوا هبذا احلرص؟ بل األقرب أن يكون من اهتاممهم وأولوّياهتم محاية 

ئة مسند عن أهل البيت تتصل الرتاث احلديثي عن أهل البيت. ووجود أكثر من ثالثام
بالنبّي داٍع عظيم للنقل واإلشارة، وإذا كانت عندهم حتّفظات حول رواة هذه املسانيد 
فليضّعفوهم بعد ذكرهم يف نفس ترمجتهم، وليطعنوا بروايتهم، ال أن يتجاهلوا ذكرهم 

ث هذه باملّرة، أليس هذا الفرض أكثر منطقّيًة، وهم بصدد بيان الرتاث الشيعي ومورو
 الطائفة وأئّمتها؟

برصف النظر عاّم تقّدم، فلهذه املسانيد خصوصّية عالية استبطنتها كلامت  ب ـ



 

السيستاين واجلاليل معًا، وهي صالحيتها لالحتجاج، فنفس وجود هذا الكّم اهلائل من 
مسانيد أهل البيت عن النبّي، هو فرصة تارخيّية مذهبيًّا يف سياق الرصاعات املذهبّية، 
فكيف ي عقل أن يتناسى الطويس والنجايش مثل هذا األمر؟! السيام وأّن هذا الرتاث يصّح 

 أن يقال أيضًا: إّنه تصنيف أهل البيت أنفسهم وليس فقط تصنيف الرواة عنهم.
إّن احلديث عن أّّنم ال يذكرون إال خصوص الكتب التي وصلتهم باملناولة أو  ج ـ

يد مل تصلهم كذلك، بعيد جدًا؛ فإّن الطويس والنجايش السامع أو القراءة، وهذه املسان
وغريهم ذكروا يف مواضع متعّددة ـ كام حتّدثنا يف نظرّية التعويض ـ أسامء مصنّفني وبّينوا 
كتبهم، ونّصوا عىل أّّنم مل يروا هذه الكتب وإّنام وجدوا أسامءها يف الفهارس، فإذا مل نقل 

مل تصلهم بعينها، فال أقّل من أّن بعضها نّصوا عليه، بأّن الكثري من الكتب التي ذكروها 
وهذا يؤّكد عىل أّّنم مل يكونوا متحّرجني من ذكر ذلك، فلامذا جتاهلوا مئات املسانيد عن 
أهل البيت لعدم وصوهلا إليهم؟ وملاذا مل يذكروها وينّصوا عىل أّّنا مل تصلهم وإّنام بلغهم 

نه( الداّل عىل أّنه بلغه وجود مسند هلذا الرجل عن أمرها، بشهادة تعبري الطويس )أسند ع
 اإلمام وفقًا لتفسري اجلاليل؟

بل لو حسبنا القضّية وفقًا ملنطق االحتامالت، ما هذه الصدفة أّن األغلبّية الساحقة من 
هذه املسانيد ضاعت ومل تصلهم، مع توّفر الدواعي لالهتامم هبا عادًة وبيان طرق أهل 

لدهيم ثروة نبوّية هائلة؟! فلو أّن نسبة الربع ضاع ألمكن القبول، أّما مع  البيت للنبي وأنّ 
 غياب أكثرّيتها الساحقة فهذا يبدو غريبًا!

لو غضضنا الطرف عن هذا كّله، فكيف ي عقل غياب هذه املسانيد التي ترجع  د ـ
مثاهلم، للحديث النبوّي، عن تراث سائر املسلمني، ومل يذكرها أحد من علامء السنّة وأ

وكأّّنم ال علم هلم هبا وال خرب، أليس يف هذا بمجموعه ما يثري االستغراب؟ فلو كان 
 مضموّنا ال يناسب أهل السنّة، فلامذا جتاهلها الشيعة، والعكس صحيح؟

سنذهب مع السيد اجلاليل يف فرضّية أّن هذه الكتب هي مسانيد  التعليق العارش:
ك سؤال يطرح نفسه مرارًا كام تقّدم، وهو أّنه ملاذا مترّكز باملعنى الذي قاله، لكن يظّل هنا
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أصحاب الكتب التي من هذا النوع يف أصحاب الصادق دون غريه من سائر األئّمة؟ وما 
هو الوجه الذي يفّّس هذه الظاهرة؟ هذا ما مل جيب عنه اجلاليل ومل يقّدم فيه أّية معطيات، 

 رغم أمهّيته كام رشحنا سابقًا.
 بايل ـ لو صّحت نظرّية اجلاليل ـ تربيٌر احتاميل يمكن له أن يطرحه، وهو أّن وخيطر يف

هـ( كان يتمّيز بظهور املذاهب األوىل للمسلمني يف مراحلها 148عرص اإلمام الصادق )
اجلنينّية، كاملذهب احلنفي واملذهب املالكي واملذهب الزيدي ومذهب سفيان الثوري 

لك الفرتة بدايات املذاهب الكالمّية أيضًا مثل اخلوارج وأمثاهلم، وكانت تتشّكل يف ت
واملعتزلة وغريهم، وهذا يطرح احتامالً يف أّن شخص اإلمام الصادق كان كثريًا ما 
يستخدم الرواية النبوّية أو التي ترجع للعرص اإلسالمّي األّول؛ ألّنه كان يف مرحلة بلورة 

ذة بالتشّكل إسالمّيًا، وهذا عىل خالف املذهب جتاه التيارات واملذاهب األخرى اآلخ
هـ( الذي مل تكن فيه املذاهب الكالمية والفقهّية قد بدأت 114عرص اإلمام الباقر )

بالتشّكل بمعنى حقيقي مرتبط هبوّية مذهبّية وليس فقط بنهج سيايس، فليس من البعيد 
ق تكوين املذهب أّن اإلمام الصادق متّيز باستخدامه أسلوب الرواية النبوّية، يف سيا

اجلعفري؛ لكون هذه الرواية رضورّية للغاية يف إثبات الذات أمام التيارات األخرى، 
ولكي يظهر أمام الرأي العام اإلسالمي عىل كونه منتميًا ملرجعّية السنّة النبوّية أو يقّدم 

يه أو نفسه عىل أّنه خبري كبري هبا، األمر الذي يفرض عىل املحّدثني والرواة الرجوع ال
 السعي لل قياه؛ بغية أخذ احلديث النبوّي منه.

إذا تعّززت هذه الفرضّية، وقلنا بأّن مرحلة ما بعد الصادق كانت األمور قد تبلورت 
فيها، وأّن اهلّم الشيعي بات مع املذاهب الشيعّية الداخلية كالواقفّية والفطحّية وغريهم، 

ذا املعنى ـ يف وسٍط شيعي داخيل.. إذا قلنا ومن ثّم ال حاجة ملوضوع احلديث النبوّي ـ هب
هذا يمكن تفسري متركز هذا النوع من التصنيف يف بدايات التكوين املذهبي للشيعة علمّيًا، 

 وهذا كّله جمّرد افرتاض يمكن ملثل اجلاليل أن يرّبر به املوقف.
ات الذي إّن حماولة اجلاليل التخّلص من مشكلة كتاب اجلعفريّ  التعليق احلادي عرش:



 

هو رواية نبوّية، عرب فرض أّنه إّما ملحمد األشعث، وهلذا سّمي باألشعثيات، أو أّنه لإلمام 
جعفر الصادق، وهلذا سّمي باجلعفريات، ومن ثم فال حيرز أّنه منتسب إلسامعيل حتى 
يكون مسندًا نبوّيًا له عن اإلمام، وهذا ما بّرر للطويس عدم ذكر وصف )أسند عنه( يف 

 سامعيل يف كتاب الرجال..حّق إ
بأّنه خالف املذكور يف كتب الفهارس، بام فيه  هذا كّله، أورد عليه السّيد السيستاين،

فهرست الشيخ الطويس، كام أّنه ال ي عقل أن يكون هناك كتاب لإلمام الصادق وال يروى 
 .مفهوم إال بطريق إسامعيل، وال يرويه عن إسامعيل إال ولده موسى؟! إّن هذا كّله غري

فإّن النجايش قال يف ترمجة  واملالحظة األوىل يف مناقشة السيستاين قد تبدو واضحة؛
سكن مرص وولده هبا، وله »إسامعيل بن موسى بن جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني: 

، ومثله قال الطويس مع إضافة كلمة )مبّوبة( يف توصيف «كتب يروهيا عن أبيه عن آبائه
، وقال الطويس يف الرجال يف ترمجة حممد بن حممد بن األشعث الكويف: تلك الكتب

يروي نسخًة عن موسى بن إسامعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه إسامعيل بن موسى، »
، وقال يف بيان طريقه لكتب إسامعيل يف «عن أبيه موسى بن جعفر عليهام السالم

، قال: أخربنا أبو حممد سهل بن أمحد بن أخربنا بجميعها احلسني بن عبيد اهلل»الفهرست: 
سهل الديباجي، قال: حّدثنا أبو عيل حممد بن حممد بن األشعث بن حممد الكويف بمرص، 
قراءًة عليه من كتابه، قال: حّدثنا موسى بن إسامعيل بن موسى بن جعفر عليهام السالم، 

 .«قال: حّدثنا أيب إسامعيل
وذلك أّنه من املمكن أّن  ين، فال تبدو مقنعة بشكل ملزم؛أّما املالحظة الثانية للسيستا
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هذا الكتاب صنّفه اإلمام الصادق، لكنّه كان يف إرثه اخلاّص، ووصل إىل ولده موسى 
الكاظم بإرث اإلمامة، ثم حيث كان إسامعيل بن اإلمام الكاظم يعي  وأرسته ـ وكذلك 

إىل منحهام هذا الكتاب الذي هو من األشعث ـ يف مرص، فلعّل هذا ما دفع اإلمام الكاظم 
خمتّصات الصادق عليه السالم، وذلك هبدف نرش روايات الصادق النبوّية يف أوساط 
املرصّيني، وهذا ال يعني أّن تلك الروايات ال وجود ملثلها إال يف هذا الكتاب، بل كثري من 

 كتاب اجلعفرّيات موجود يف مصادر أخرى ككتب الصدوق، كام هو واضح.
من نتائج خطوة اإلمام الكاظم هذه أّن روايات هذا الكتاب يف مرص صارت مستنداً و

لإلسامعيلّية بعد حكمهم مرص ّنايات القرن الثالث اهلجري، حيث اعتمد عليه القايض 
النعامن يف تدوين كتابه دعائم اإلسالم الذي شّكل دستورًا للفاطمّيني، نتيجة عدم وجود 

يل يمكنه أن يمأل الفراغ القانوين يف الدولة الفاطمّية، وفقًا ملا تراث حديثي وفقهي إسامعي
. فلامذا إذًا نستبعد كون الكتاب للصادق، يراه السيد عيل السيستاين نفسه يف هذا األمر

 وأعطاه ابن ه البنه، هبدف ترويج احلديث النبوّي والعلوي الصادقي بني املرصّيني؟!
لكنّه ربام يمكن للسّيد اجلاليل أن خيتاره للفرار من ال أريد أن أتبنّى هذا الطرح، 

 املالحظة الثانية التي أوردها السيستاين هنا عليه.
إّن ما ذكره السّيد اجلاليل، من إيراد ستة عرش شخصًا؛ إلثبات أّن  التعليق الثاين عرش:

بتتّبع حال هلم كتبًا هي مسانيد نبوّية مروّية عن اإلمام، غري تاّم يف أكثرهم، وال بأس 
 هؤالء؛ للنظر يف مقدار ما تفيد املعلومات عنهم:

يلّقب ديباجة، له نسخة يروهيا عن »قال فيه النجايش:  ـ حممد بن جعفر الصادق، 1
أبيه. أخربنا القايض أبو احلسني قال: حّدثنا جعفر بن حممد بن إبراهيم، قال: حّدثنا أبو 

أمحد بن الوليد بن برد، قال: حّدثنا حممد بن حاتم حممد بن إدريس احلنظيل، قال: حّدثنا 
 .«جعفر، عن آبائه
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وهذا التعبري يمكن أن يساعد اجلاليل؛ ألّنه يفيد اختصاص النسخة بأّّنا عن أبيه، ثم 
 ذكر يف آخر الطريق أّنه يروهيا عن آبائه، مما يعّزز فرضّية اجلاليل يف املقام.

ذكره ابن نوح يف رجاله. له كتاب عن الرضا »قال عنه النجايش:  ـ داود بن سليامن، 2
عليه السالم، أخربين حممد بن جعفر النحوي، قال: حّدثنا احلسني بن حممد الفرزدق 
القطعي، قال: حّدثنا أبو محزة بن سليامن، قال: نزل أخي داود بن سليامن، وذكر 

 .«النسخة
اود نسخة يروهيا عن الرضا، لكن يالحظ هنا أّن ما ذكره النجايش غاية ما يفيد أّن لد

وليس هناك أّي كالم يتصل بكون هذه النسخة هي رواية نبوّية للرضا عن آبائه، وقد قلنا 
سابقًا بأّن كلمة النسخة يف نفسها ال تكشف عن مفهوم املسند الذي ذكره اجلاليل، فكيف 

 نستنتج هنا هذه النتيجة؟!
يف رجال الطويس، يف طبقة اإلمام الرضا  ي ضاف إىل ذلك أّن املذكور بعبارة )أسند عنه(
، فيام الذي ترمجه النجايش ذكر اسمه هو: داود بن سليامن بن يونس بن أمحد الغازي

كاماًل هناك وهو: داود بن سليامن بن جعفر أبو أمحد القزويني، فكيف نعرف أّن هذا هو 
 نفسه؟!

بنا، روى عن أيب عبد اهلل شيخ من أصحا»قال عنه النجايش:  ـ أبان بن عبد امللك، 3
 .«عليه السالم كتاب احلّج 

ومن الواضح هنا أّن هذا التعبري غاية ما يدّل عليه هو رواية أبان عن الصادق كتاَب 
احلّج، فهل يفيد هذا كون مضمون الكتاب مسندًا صادقّيًا عن آبائه؟ فلو كانت كلمة 

مسلم عن اإلمام الصادق غري  )روى عنه( تفيد التعدية، لكان قولنا: روى حممد بن
صحيح يف مورد نقل قول الصادق نفسه! وهذا غريب، فال عالقة هلذه اجلملة بإثبات أّن 
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 أبان بن عبد امللك له كتاب مسند.
عامي، روى عن أيب عبد »قال عنه النجايش:  ـ حممد بن ميمون التميمي الزعفراين، 4

أمحد بن يعقوب بن البواب املقرئ قال:  اهلل عليه السالم نسخة، روى ذلك عبيد اهلل بن
حّدثنا حممد بن احلسني بن حفص اخلثعمي، قال: حّدثنا حممد بن عبيد املحاريب، قال: 

 .«حّدثنا حممد بن ميمون، عن جعفر بن حممد عليه السالم
وقد ظهر احلال ممّا تقّدم، خاّصة وأّن النجايش مل يذكر يف ّناية السند )جعفر بن حمّمد، 

 آبائه(. عن
كويف، روى عن أيب عبد اهلل جعفر بن حممد »قال فيه النجايش:  ـ حفص بن غياث، 5

عليه السالم.. له كتاب، أخربنا عّدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن سعيد قال: 
سمعت عبد اهلل بن أسامة الكلبي يقول: سمعت عمر بن حفص بن غياث يقول. وذكر 

وهو سبعون ومائة حديث أو نحوها، وروى حفص عن  كتاب أبيه عن جعفر بن حممد،
 .«أيب احلسن موسى

فهذا النّص ـ كتوصيف الطويس املعروف له بأّن له كتابًا معتمدًا ـ ال يفيد سوى أّن 
حفص بن غياث له جمموعة روايات عن اإلمام الصادق وعن غريه أيضًا، فلامذا تّم تفسري 

عن غريه؟! فهل لكونه غري شيعي دور يف ذلك؟ مع هذه الروايات بأّّنا روايات الصادق 
أّننا وجدنا الكثري جدًا من مروّيات السنّة كالسكوين وحفص وغريمها ال ينقل فيها اإلمام 
عن غريه، بل هي كالمه بنفسه، فام هو املوجب لفرض أّن كتاب حفص هو رواية صادقّية 

 عن النبّي؟!
حمّمد بن إبراهيم.. له نسخة عن جعفر بن »قال فيه النجايش:  ـ حممد بن إبراهيم، 6

حممد كبرية، أخربنا القايض أبو احلسن عيل بن حممد بن يوسف بّس من رأى قال: حّدثنا 
إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى بن حممد بن إبراهيم بن حممد بن عيل بن عبد اهلل، قال: 
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براهيم، عن جعفر بن حّدثنا أيب عبد الصمد بن موسى بن حممد، قال: حدثنا حممد بن إ
 .«حممد

 واألمر فيه صار واضحًا مما تقّدم، وأّنه ال داللة فيه، فال نطيل.
روى عن الرضا عليه السالم، وله نسخة »قال فيه النجايش:  ـ عبد اهلل بن عيل، 7

رواها، قرأنا عىل القايض أيب احلسني حممد بن عثامن، قال: قرأت عىل حممد بن عمر بن 
، حّدثكم أبو جعفر حممد بن عبد اهلل بن عيل بن احلسني بن زيد قال: حّدثنا حممد بن سامل

 .«أيب، قال: حّدثنا أيب عيل بن موسى الرضا عليه السالم بالنسخة
وهذا ال يدّل عىل يشء كام قلنا سابقًا، لكن قد يفهم من كالم الطويس يف األمايل يشء 

ين ابن عقدة، قال: أخربين أبو عبيد اهلل بن أخربنا ابن الصلت، قال: أخرب»آخر حيث قال: 
عيل، قال: هذا كتاب جّدي عبيد اهلل )عبد اهلل(، فقرأت فيه: أخربين أيب، عن عيل بن 
موسى، عن أبيه، عن جّده جعفر بن حممد، عن آبائه، عن عيل بن أيب طالب عليهم 

 .«السالم، قال: ملا رصفت القبلة أتى رجل..
. سيستاين قبل هبذه القرينة عىل أّن كتاب عبد اهلل هو رواية نبوّية..ويبدو أّن السيد ال

ولكّن األمر غري واضح عندي؛ فإّن غاية ما تفيد النصوص الثالثة للطويس يف األمايل 
وجود ثالث روايات نبوّية يف الكتاب، وأّما أّن الكتاب كان عىل هذه الشاكلة يف غالبه، 

السند يف املواضع الثالثة هذه، فهي قليلة جدًا، فتأّمل  فهذا غري واضح، حتى لو تكّرر
 جّيدًا.
وقد تقّدم أّن اجلاليل استند هنا إىل قول السيد بحر العلوم  ـ حممد بن أسلم الطوءي، 8

بأّنه هو الذي روى حديث سلسلة الذهب عن الرضا، وقد نقله األربيل يف كشف الغمة، 
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 لبي واألفندي كتابًا باسم املسند.عن كتاب تاريخ نيسابور، وقد ذكر له اجل
إال أّن هذه املعطيات ال تؤّكد ما يريده اجلاليل؛ وذلك أّن وقوعه يف طريق حديث 
ثبت أّن له مسندًا رضوّيًا مثاًل، وذكر بعض أصحاب املعاجم املتأّخرين  سلسلة الذهب ال ي 

ّدعى، ثم كيف نعرف أّن أّن له مسندًا ال يثبت األمر، بعد عدم العثور حتاًم عىل مسنده امل
مسنده كان عن الرضا، وليس مطلق روايات عن شيوخ متفّرقني، خاّصة بعد البناء عىل 

 كونه غري شيعي؟
وهذا يمكن ترجيح ما أراد اجلاليل فيه؛ ملا تقّدم  ـ أمحد بن عامر بن سليامن الطائي، 9

أو كتاب ابن أيب  منه، حيث ي عرف كتابه، وهو املسّمى بمسند الرضا أو صحيفة الرضا
اجلعد الطائي أو غري ذلك. وصدر كتابه واضح يف أّن الرواية رضوّية عن آبائه، إذا مل 

 يناق  أحد يف نسبة الكتاب الذي بأيدينا.
وهذا حاله حال كتاب أمحد بن عامر حيث تّم حتقيقه  ـ موسى بن إبراهيم املروزي، 10

أفاده فيه مقبول، إذا مل يناق  أحد يف صّحة  وهو عىل النهج املذكور يف كلامت اجلاليل، فام
 النسبة.
إبراهيم بن حممد بن أيب حييى أبو »قال فيه النجايش:  ـ إبراهيم بن حمّمد املدين، 11

إسحاق موىل أسلم، مدين، روى عن أيب جعفر وأيب عبد اهلل عليهام السالم، وكان 
ا أّن له كتابًا مبّوبًا يف احلالل خصيصًا، والعاّمة هلذه العّلة تضعفه. وذكر بعض  أصحابن

واحلرام عن أيب عبد اهلل عليه السالم. أخربنا أبو احلسن النحوي، قال: حّدثنا أمحد بن 
حممد بن سعيد، قال: حّدثنا املنذر بن حممد القابويس، قال: حّدثنا احلسني بن حممد 

 .«األزدي، قال: حّدثنا إبراهيم بن حممد بن أيب حييى بكتابه
 .ال فيه الطويس قريبًا من هذا الكالم، لكّن ظاهره اجلزم بأّن له كتابًا مبّوباً وق

                                                             
 .15ـ  14( رجال النجايش: 1)
 .34( الطويس، الفهرست: 2)



 

وقد صار واضحًا ممّا تقّدم أّن هذه العبارات ال تفيد كون الكتاب عىل النهج املّدعى يف 
 كلامت اجلاليل.

ينفع شيئًا، ، وهذا ال وهذا غاية ما قيل فيه أّن له كتاباً  ـ عبد اهلل بن بكري بن أعني، 12
ومسند عبد اهلل بن بكري الذي ذكروه إّنام هو كتاب البن عقدة كام أدرجه النجايش وغريه ـ 

، فال وجه لدعوى أّنه البن وحتى صاحب الذريعة ـ يف ترمجة ابن عقدة، منسوبًا إليه
 صار بكري، علاًم أّن جمّرد كلمة املسند ال تدّل عىل املعنى اخلاّص الذي ذكره اجلاليل كام

 واضحًا.
له كتاب يسّمى األربع مائة مسألة يف »قال فيه النجايش:  ـ حممد بن مسلم بن رباح، 13

أبواب احلالل واحلرام. أخربنا أمحد بن عيل، قال: حّدثنا ابن سفيان، عن محيد، قال: حّدثنا 
 .«محدان القالنيس، قال: حّدثنا السندي بن حممد، عن العالء بن رزين، عنه به

 قد صار األمر واضحًا يف عدم داللة مثل هذه التعابري عىل يشء.و
له كتاب مبّوب يف احلالل واحلرام، يرويه »قال فيه النجايش:  ـ غياث بن إبراهيم، 14

 .«مجاعة، أخربنا أبو العباس.. حّدثنا إسامعيل بن أبان بن إسحاق الوراق عنه بالكتاب
 فيد شيئًا.وقد صار األمر واضحًا، وأّن هذا ال ي

غالب بن عثامن اهلمداين الشاعر، »قال فيه النجايش:  ـ غالب بن عثامن اهلمداين، 15
 .«كان زيدّيًا، ]و[ روى عن أيب عبد اهلل عليه السالم. ذكر له أحاديث جمموعة

                                                             
 .243؛ وابن النديم، الفهرست: 174؛ والطويس، الفهرست: 222( رجال النجايش: 1)
)وتسمة الطهراين له  27: 21؛ والذريعة 74؛ والطويس، الفهرست: 94( رجال النجايش: 2)

باملسند ال تعني أّنه يراه مسندًا له، ومن مصنّفاته، بل هو يرّصح بأّن هذا املسند البن عقدة، 
 فراجع(.

 .324( رجال النجايش: 3)
 .196يف الفهرست:  ؛ وذكر الطويس أّن له كتابًا، كام305( املصدر نفسه: 4)
 .305( رجال النجايش: 5)
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وهذا ال يدّل عىل يشء؛ فلعّل الكتاب مزيج من كلامت الصادق وفيه نصوص نبوّية، 
لك. علاًم أّن تعبري )ذكر له( يمكن أن ت قرأ بنحو املبنّي للمعلوم، فيكون وقد ال يكون فيه ذ

غالب بن عثامن قد ذكر للصادق أحاديث جمموعة، وربام ت قرأ باملبنّي للمجهول، فيكون 
األصحاب قد ذكروا لغالب بن عثامن، أحاديث مجعها من أشخاص متعّددين، ولعّل ما 

 لنجايش مل يذكر طريقًا لغالب بن عثامن.يؤّيد صيغة املبنّي للمجهول أّن ا
إسامعيل بن أيب خالد حممد بن »قال فيه النجايش:  ـ إسامعيل بن حمّمد بن مهاجر، 16

مهاجر بن عبيد األزدي، روى أبوه عن أيب جعفر، وروى هو عن أيب عبد اهلل عليهام 
قع إليه كتاب السالم، ومها ثقتان، من أصحابنا الكوفّيني، ذكر بعض أصحابنا: أّنه و

. وقد نّص الطويس قاطعًا عىل أّن إلسامعيل كتاب القضايا، «القضايا إلسامعيل، مبّوب
 .وهو مبّوب

وقد صار واضحًا أّن جمّرد هذه التوصيفات مع عدم وجود معلومات إضافّية، ال يكفي 
 إلثبات يشء هنا.

ل العّينات التي ذكرها، هو إّن أقىص ما يمكن للسّيد اجلاليل إثباته من خال والنتيجة:
أّن لثالثة أشخاص فقط مسندًا من النوع الذي يبحث عنه هو، وهم: حمّمد بن جعفر 
الصادق، وأمحد بن عامر بن سليامن الطائي، وموسى بن إبراهيم املروزي، وهذا ما 

 يضعف موقفه أكثر فأكثر.
اّدعاء السيدين:  وهو ما يمثل استهدافًا للعنرص املركزي يف التعليق الثالث عرش:

اجلاليل والسيستاين، وهو داللة تعبري )أسند عنه( يف اللغة واالصطالح، فهل أّن حرف 
 املجاوزة يفيد ما فهمه اجلاليل منه رضورًة أو ال؟

يف بعض استخداماته، بل وأبرزها، فتقول:  الظاهر أّن حرف )عن( يفيد املجاوزة،
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ستخداماته يظهر له أكثر من استخدام، سافرت عن البلد، أي جتاوزهتا، وبمراجعة ا
 أوصلها ابن هشام األنصاري إىل عرشة وهي:

 ـ املجاوزة، ومل يذكر البرصّيون سواه. 1
 ـ البدل، نحو: )واتقوا يومًا ال جتزي نفس عن نفس شيئًا(. 2
 ـ االستعالء، نحو: )فإّنام يبخل عن نفسه(. 3
 ألبيه إال عن موعدة(.ـ التعليل، نحو: )وما كان استغفار إبراهيم  4
 ـ مرادفة بعد، نحو: )عام قليل ليصبحن نادمني(. 5
 ـ الظرفّية كقوله: وال تك عن محل الرباعة وانيًا. 6
 ـ مرادفة من، نحو: )وهو الذي يقبل التوبة عن عباده(. 7
 ـ مرادفة الباء، نحو: )وما ينطق عن اهلوى(. 8
 ـ االستعانة، مثل: رميت عن القوس. 9
 .ن تكون زائدة للتعويض من أخرى حمذوفةـ أ 10

فهذه املعاين ـ وبعضها مثل املعنى اخلامس والثامن يرجع لألّول ـ تفيد استعامالت 
 للكلمة.

انضامم اليشء إىل اليشء، يقال: »فمعناها لغة ـ كام يقول ابن فارس ـ:  أّما كلمة سند،
ت غريي إسنادًا، والسناد الناقة سندت إىل اليشء أسند سنودًا واستندت استنادًا، وأسند

القوّية كأّّنا أسندت من ظهرها إىل يشء قوّي، واملسند الدهر؛ ألّن بعضه متضام، وفالن 
 .«سند أي معتمد، والسند ما أقبل عليك من اجلبل وذلك إذا عال عن السفح

عتامد، وقد يقال: إّنه ليس مطلق االنضامم، بل االنضامم املوجب ليشء من التقوية واال
 .هلذا تعطي الكلمة معنى االعتامد، وفاقًا ملا اختاره املصطفوي أيضاً 
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 وبالتأّمل فيام نحن فيه، كيف يمكن فهم حرف )عن( هنا؟
يمكن القول: إّن فهم هذا املوضوع بمعنى املجاوزة عىل طريقة اجلاليل أمر معقول؛ 

 لكن هل حتتمل اجلملة تركيبًة أخرى؟
فلنأخذ كلمة: روى زيد عن عمرو، فهذا ليس معناه أّن عمروًا  اجلواب هو باإلجياب؛

روى عن غريه، بل معناه أّن رواية عمرو جتاوزته نحو زيد، وكأّن تركيب اجلملة هكذا بناء 
عىل مفهوم املجاوزة: روى زيد روايًة جتاوزت عمروًا، بمعنى صدرت منه وخرجت منه 

زيد عن عمرو حديثًا، فإّن معنى ذلك أّنني إىل غريه، وعىل هذا القياس إذا قلنا: أسند 
نسبت الرواية إليه وضممتها إليه لتتقّوى به، فقد خرجت الرواية منه إيّل، وهذا أعّم من 
، أي أنا  أن يكون قد روى هو عن غريه أو ال، فأنا أسندت احلديث عندما جتاوزه احلديث 

ليه بعد أن صدر منه، وهذا ما قّومت احلديث وضممته إىل صاحبه وقوّيته بالضّم ونسبته إ
يفّّس وجود ثالثة استخدامات لكلمة )أسند عنه( يف الرتاث احلديثي، كام بنّي السيد 

 السيستاين، وأحدها بمعنى روى عنه.
والفرق بني تفكيكنا للجملة وتفكيك اجلاليل، أّن اجلاليل فّككها هكذا: أسند زيد 

اإلسناد عمروًا إىل بكر. أّما نحن ففّككنا  احلديث إىل عمرو حال كون زيدًا متجاوزًا يف
اجلملة هكذا: أسند زيد احلديث إىل عمرو، حال كون احلديث متجاوزًا عمرًا إىل زيد، 

 وخارجًا منه إليه.
واللطيف أّن السيد اجلاليل نفسه يف دراسته املخّصصة ملسألة العنعنة يف احلديث، ذهب 

، أو أنبأ عنه، يفيد التجاوز املعنوي، فليس إىل أّن: نقل فالن عن فالن، أو حّدث عنه
املتجاِوز هو فاعل الفعل، بل هو احلديث نفسه، فقول زيد: حّدث عمرو عن بكر، معناه ـ 
عىل التجاوز ـ هو: جتاوز احلديث بكرًا إىل عمرو، وهذا غري معقول، وال مطابق لواقع 

السهم عن القوس، وهو  التجاوز الذي عرفناه يف قولنا: انرصف عمرو عن بكر أو رميت
ما يدّل عىل جمّرد ابتعاد عمرو عن بكر، بينام يف قولنا: حّدث عمرو عن بكر ال نعني ذلك، 
بل فيه االنفصال والوصول إىل غاية، ولذا لو قال: أوصل عمرو حديثًا من بكر، لصّح 



 

 .وأّدى نفس املعنى
ى عنه( مرجعه إىل هذا ومن هذا، يظهر أّن ما يفهم من مرادفة )أسند عنه( لـ )رو

التحليل اللغوي الذي نقول، وال يمنع ذلك من استخدام الرتكيب يف املعنى الذي قاله 
 اجلاليل، ويكفينا اإلمجال لعدم التأّكد من إرادة هذا املعنى عىل مستوى الداللة اللغوّية.

 عة.وحصيلة ما تقّدم كّله: إّن مقارَبَتي السيدين: اجلاليل والسيستاين غري مقن

 ـ احنصار الراوي بالرواية الشفوّية عن اإلمام 8ـ  1ـ  215
يقصد هبذا االحتامل أّن املراد بكلمة )أسند عنه( أّن هذا الراوي  االحتامل الثامن:

ليست له أّي رواية كتبّية عن اإلمام، وأّن مجيع رواياته شفوّية، وهذا ما يلوح من كلامت 
بن عبد احلميد بن سامل العطار، فاملراد هبذا الوصف هو  السّيد بحر العلوم يف ترمجته ملحمد

 تلّقي احلديث من الراوي سامعًا مقابل األخذ من الكتاب.
ويشهد لكون الكتاب ملحّمد: عدم وضع ترمجة ألبيه عبد »يقول السيد بحر العلوم: 

 احلميد يف رجال النجايش، واستطراده عند ذكر ابنه، كام تقتضيه عادته فيمن ليس له
كتاب. وكذا قول الشيخ يف رجاله باب أصحاب الصادق عليه السالم: عبد احلميد أسند 
عنه، بناء عىل أّن املراد به تلّقي احلديث من الراوي سامعًا مقابلة األخذ من الكتاب، كام 

 .«يشهد به تتّبع موارد استعامل هذه العبارة التي اختّص هبا الشيخ يف كتاب الرجال
هذا االحتامل، فمن الواضح أّنه ال يفيد تعدياًل وال توثيقًا وال بيانًا ملذهب  ولو ب ني عىل

 الراوي، فال نطيل.
 إال أّن املشكلة التي تواجه هذا االحتامل هي:

                                                             
. هذا وكانت لنا 68ـ  58: 3اجلاليل، حجّية احلديث املعنعن، جمّلة علوم احلديث، العدد ( انظر: 1)

مداخالت يف بحث احلديث املعنعن مع السيد اجلاليل يف كتابنا: املدخل إىل موسوعة احلديث 
 ، فراجع.544ـ  542النبوي: 

 .285ـ  284: 3( بحر العلوم، الفوائد الرجالّية 2)
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إّن جمّرد مصادفة أّن الكثري من الذين قيل يف حّقهم )أسند عنه( ليسوا بمؤّلفني،  أّوالً:
 ذلك ما مل تقم قرينة. ال يعني أّن هذه الكلمة ا ريد منها

إّن هناك جمموعة من هؤالء هلم مؤّلفات وكتب ون سخ ومسانيد، كام صار  ثانيًا:
واضحًا ممّا بّيناه سابقًا، خاّصة عند استعراض نظرّية اجلاليل ومناقشاهتا، وإن كان أغلبهم 

 مل يذكر يف املصنّفني.
شخصًا هبذا الوصف،  341ويس لو كان هذا هو املعنى املراد، فلامذا خّصص الط ثالثًا:

اسم، ممّن عارص  6000ويف خصوص أصحاب الصادق، مع أّن يف كتابه ما يقرب من 
النبّي واألئّمة، واحلال أّن املصنّفني من بينهم قد ال يتجاوزون الثلث؟! فكان يلزمه أن 

 يضع هذا الوصف يف أغلب رواة كتابه فيمن عارص أهل البيت.
  واضح.وعليه، فهذا التفسري غري

 ـ تدوين كتاب خاّص مبروّيات اإلمام 9ـ  1ـ  215
مل أجد من طرح هذا االحتامل، لكن خالصته أّن كلمة )أسند( فاعلها  االحتامل التاسع:

هو الراوي، والضمري يف )عنه( يرجع لإلمام املذكور يف عنوان الباب، وفقًا ملا تقّدم يف 
هذا الراوي اختّص بتصنيف كتاب يشتمل عىل مقاربة السيد اجلاليل، ويكون املراد: إّن 

مروّيات هذا اإلمام خاّصة، سواء كان اإلمام ينقل فيها عن غريه أو ال، وسواء كان هلذا 
الراوي رواية أيضًا عن غري هذا اإلمام أم ال، وسواء كان ما تضّمنه هذا املسند هو ممّا رواه 

الراوي كتاب آخر كيفام كان أم ال.  عن اإلمام باملبارشة أم بالواسطة، وسواء كان هلذا
وهذا يف مقابل الرواة الذين ليس هلم كتب أساسًا، أو هلم كتب جيمعون فيها مروّيات عّدة 
من األئّمة )وقد ت سّمى كتبهم هذه أصوالً أيضًا، فيكون األصل أعّم من عبارة: أسند عنه( 

ت األئّمة. فيكون املعنى: له أو جيمعون فيها كلامهتم الشخصّية وآراءهم وفيها بعض روايا
 مسنٌد هلذا اإلمام.



 

وهذا االحتامل تساعده أغلب املوارد السّتة عرش التي مجعها اجلاليل سابقًا، وتقف 
لصاحله موارد ا خر أيضًا، ويكون متييز هؤالء األشخاص بخصوصّية تصنيفهم مسانيد 

 وتستدعيه. خاّصة هبذا اإلمام املرتمجني فيه، وهي خصوصّية تستحّق الذكر
ولو أخذنا هبذا االحتامل فهو ال يفيد التوثيق وال التعديل وال بيان املذهب، وإن كان 

 فيه نحو مدٍح للرجل.
 إال أّن هذا التفسري الذي ِملنا إليه مّدًة، يواجه مشاكل مركزّية، أبرزها:

 إّنه ال يفّّس سبب اختصاص هذه الصفة بأصحاب الصادق، وما هو السبب يف أّوالً:
 ظهور هذا النوع من املسانيد يف تلك الفرتة فقط؟

وهو األهم، إّنه لو كانت هلؤالء الرواة مسانيد هبذا املعنى بالفعل، فلامذا مل ي ذكر  ثانيًا:
حوايل ثالثامئة شخص منهم بأّي ذكر يف كتب الفهارس ال الشيعّية وال السنّية؟ مع أّن 

ة أبدًا، وبينهم من هو موثق يف رجال الشيخ دواعي نقل اسمهم بالغة للغاية وليست عابر
مثل حممد بن سامل بن رشيح األشجعي الذي وثقه الطويس وقال عنه: أسند عنه، يف 

، بناء عىل عود التوثيق له وليس إىل والد سامل كام رّجحه ـ أي عود التوثيق الرجال، معاً 
 ، واملسألة خالفّية بينهم.إىل الوالد ـ بعض الرجالينّي 

وعليه، فكّل ما أوردناه عىل السّيد اجلاليل يف أمر ختريج عدم ذكر هؤالء يف 
الفهرستات، يرد هنا أيضًا، وهلذا وجدنا السيد بحر العلوم يميل للرواية الشفوّية ملا رآه 
من أّن أغلبّية هؤالء ليسوا مذكورين يف املصنّفني وأصحاب الكتب واملسانيد، فام أبعد ما 

  وأمثاله، وتفسري السّيد بحر العلوم.بني هذا التفسري
وهبذا يظهر عدم تعنّي أّي من هذه التفاسري التسعة، فضاًل عن داللة التعبري عىل التوثيق 

 أو التعديل أو بيان املذهب كام صار واضحًا.
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 ـ القراءة بصيغة املبين للمجهول )ُاْسِنَد عنه( 2ـ  215
أّنه قد روى جهول )ُأْسنَِد َعنُْه(، ويكون معناها أن ُتقرأ بصيغة الفعل املايض املبنّي للم

 عن هذا الشخص آخرون.
 وبناء عىل القراءة هبذه الصيغة يظهر احتامالن تفسريّيان:

 ـ إسناد أهل السّنة عنه 1ـ  2ـ  215
ما طرحه املحّقق التسرتي يف ترمجة حممد بن مروان الذهيل، حيث قال  االحتامل األّول:
د تعني أّن أهل السنّة واجلمهور قد رووا عن هذا الشخص وأسندوا بأّن هذه اجلملة ق

 عنه.
ثّم يمكن أن يكون مراد الشيخ يف الرجال بقوله: »وعبارته ال تفيد اجلزم، حيث قال: 

رواية العاّمة عنه، كام يعلم من ميزان الذهبي روايته عن أيب حازم، عن أيب « أسند عنه»
 .«هريرة، مرفوعًا..

 هذا االحتامل، ال يفيد هذا التعبري توثيقًا وال تعدياًل وال بيانًا ملذهب الراوي وبناًء عىل
بوضوح، وقد يقال بأّن هذا الوصف يوحي بعدم كونه إمامّيًا أو شيعّيًا، لكنّه منقوض 
بوضوح بوجود بعض الشيعة واإلمامّية الكبار يف من وصفوا هبذا الوصف كام تقّدم، وقد 

 ور حتى أّن أهل السنّة نقلوا عنه، واهلل العامل.ي شري إىل أّنه مشه
وذلك لعدم تعّينه، وجمّرد أّن أسامء بعض هؤالء ولكّن هذا التفسري قابل للمناقشة؛ 

الرواة روى عنهم أهل السنّة، ال يرّبر تفسري هذه الكلمة بذلك، فضاًل عن أّن أهل السنّة 
ا يف حقهم، خاّصًة من هم يف رووا عن غري هؤالء ممّن ذكرهم الطويس ومل يذكر هذ

أصحاب النبّي واألئّمة الذين وقعوا يف القرن اهلجرّي األّول، كام أّن هذا التفسري ال يبنّي 
لنا ملاذا متركز هذا الوصف يف أصحاب اإلمام الصادق؟ ي ضاف إىل ذلك الشواهد التي 
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مري )عنه( وفاعل ، والتي تشري إىل أّن ضذكرها السيد اجلاليل وأبو اهلدى الكلبايس
 )أسند( ال يكونان هبذه الطريقة، األمر الذي ي ربك مثل هذا االحتامل هنا.

 ـ إسناد األصحاب واحملّدثني عنه 2ـ  2ـ  215
أن يكون املراد من هذا الوصف أّن املحّدثني قد رووا عن هذا  االحتامل الثاين:

 ق واملدح.الشخص واعتمدوا عليه، ومن هنا اعت رب هذا الوصف كالتوثي
قال جّدي رمحه اهلل: املراد روى عنه الشيوخ واعتمدوا عليه، »قال الوحيد البهبهاين: 

وهو كالتوثيق، وال شك أّن هذا املدح أحسن من ال بأس به انتهى. قوله رمحه اهلل: وهو 
 .«كالتوثيق، ال خيلو من تأّمل

عّل عليه األكثر، وقالوا فمنهم من قرأها باملجهول كام سبق، ول»وقال املازندراين: 
 .«بداللتها عىل املدح؛ ألّنه ال يسند إالَّ عّمن يستند إليه، ويعّول عليه

ويظهر من التسرتي أّنه خيتار هذا املعنى، دون استفادة التوثيق أو املدح منه، قال: 
اره يف . وهو يناقض ما أث«واألقرب يف معناه أّنه روى خرَبه عنه مجٌع ينتهي طرقهم إليه»

ترمجة حممد بن مروان الذهيل، كام أرشنا قبل قليل يف االحتامل األّول من هذين االحتاملني 
اآلتيني يف قراءة اجلملة وفقًا للبناء للمجهول، ولعّله هناك كان يطرح فرضّية ختتّص بمثل 

 حممد بن مروان، والعلم عند اهلل.
أينا ـ أن يستفيدوا منه للتوثيق، وبناًء عىل هذا التفسري، حاول بعض أنصاره ـ كام ر

والالفت أّن املحّقق التسرتي نقل أّن هناك من فهم من هذه العبارة التضعيَف، ثم ناقشه 
بأّنه قد مجع الطويس بني هذا الوصف وبني التضعيف يف ترمجة حمّمد بن عبد امللك 
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ن هناك األنصاري، مما يكشف عن أعمّية هذا الوصف من التضعيف وعدمه، وإال مل تك
 .حاجة لبيان الضعف

والداللة عىل الضعف غريبة، ومل نتحّقق من قائلها، ولعّل مستندها أّن اإلحالة عىل 
جمهول روى عنه تيش بأّنه شخص غري معروف، وأّن هناك من روى عنه ممّن ال ي ذكر 

ن ، لكنّه غري واضح بعد ورود بعض األسامء التي ذكر فيها هذا الوصف وكانت ماسمه
 املشاهري كام صار واضحًا.

لكن مع هذا، فالداللة عىل التوثيق ليست واضحة؛ لنفس السبب، فجمع الطويس بني 
التضعيف والوصف كاشف عن عدم كونه توثيقًا، نعم قد يكشف عن استناد األصحاب 
إليه وتوثيقهم له، فيام الطويس يراه ضعيفًا، فال يكون نّص ترمجة األنصاري داالً عىل نفي 

 فرضّية اإلخبار عن التوثيق، وليس التوثيق من الطويس بنفسه، فالحظ جيدًا.
لكّن استفادة التوثيق هنا مبنّية عىل أّن نقل األصحاب لرواية هذا الشخص دليل 
التوثيق أو أمارة الوثاقة، وهذا ما بحثناه سابقًا يف أمارات التوثيق، وقلنا بأّنه ال يدّل يف 

وإن كان يف اجلملة يعرّب عن نوع مدح يف الراوي، لكنّه ال يفيد  نفسه عىل يشء معتّد به،
 توثيقًا وال تعدياًل وال بيانًا ملذهب الراوي، كام هو واضح.

وهو أن يكون هذا التوضيح إلفادة أّن هذا  وقد أثار بعض املعارصين هنا احتامالً،
أّنه مل َيْرِو عنهم  الشخص ممّن روي عنه، يف مقابل أناٍس كانوا من أصحاب األئّمة إال

 .أحد
بناء عىل التفسري الثاين هنا؛ ألّنه لو صّح لزم ذكر هذا  ولكّن هذا الفهم بعيٌد جدًا،

 الوصف يف مئاٍت آخرين من خمتلف الطبقات ممن روي عنهم، يف مقابل من مل يرو عنه.
 ها:وعىل أّية حال، يمكن أن يناقش هذا االحتامل التفسريي من عّدة وجوه، أبرز
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مل يظهر أّي دليل يرّجح هذه القراءة املبنّية للمجهول هنا حتى نرّتب عليها  أّوالً:
 آثارها.

لو صّح هذا املعنى فلامذا اختّص هذا الوصف بجامعة معّينني، مع أّن الكثري جدًا  ثانيًا:
من األصحاب، السيام يف طبقات غري طبقة اإلمام الصادق، كانوا ممّن روى عنه الشيوخ 

ألصحاب، بل واعتمدوا عليه أشّد االعتامد كابن أيب عمري؟! فكيف مل يذكر الطويس وا
مثل هذا الوصف يف هؤالء عىل كثرهتم، بينام ذكره يف أشخاص أقّل منهم يف رواية املشايخ 

 عنهم؟!
 وعليه فهذا االحتامل غري مقنع.

 نتيجة البحث يف )أسند عنه(
ا الوصف، أّنه من الصعب جدًا حسم املوقف، والنتيجة التي يمكن أن نخرج هبا يف هذ

ها أقوى من بعض، ولعّل سبب ذلك أّن  والقضّية مفتوحة عىل احتامالت متعّددة بعض 
الطويس مل يكمل خطوته يف استخدام هذا الوصف، أو أّنه توجد مشاكل يف نسخ الكتاب، 

 أو أّن كتابه كان مسّودة فأحدثت تشويشًا يف حسم املوقف هنا.
ّية حال، فعىل جممل التقادير مل نفهم من هذه العبارة توثيقًا واضحًا وال تعدياًل وعىل أ

 وال بيانًا واضحًا ملذهب الراوي، واهلل العامل.

 ( ـ ال بأس به، ليس به بأس217ـ  216)
ذكر هذا الوصف يف حّق مجلة من الرواة، مثل: إبراهيم بن إسحاق بن أزور، وإبراهيم 

حفص بن سامل، وخرض بن عيسى، وعيل بن حسان الواسطي، بن صالح األنامطي، و
وهالل بن إبراهيم، وأمحد بن أيب عوف، وحمّمد بن أمحد بن أيب عوف، وسهل بن أمحد 

، وغالب استعامله يف كتب الرجال عند أهل السنّة، وقلياًل ما الديباجي، وغريهم
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 استعمل عند اإلمامّية.
 املدح، لكن اختلف يف أمره عىل عّدة أقوال:وقد ذكر هذا الوصف يف سياق ألفاظ 

، األعّم من املعتّد به وغريه، وهذا القول نسبه إّنه يفيد مطلق املدح القول األّول:
 .، وشّكك املامقاين يف هذه النسبةصاحب الفصول إىل األكثر

ملدح ما اختاره غري واحد، مثل صاحب الفصول نفسه، وهو أّنه يفيد ا القول الثاين:
، ، فإذا كان صاحبه حسن العقيدة صار خربه حسناً املعتّد به، وإن مل يبلغ رتبة التوثيق
 .، واملامقاين إىل األكثرونسبه الوحيد البهبهاين إىل املشهور

، أو عىل إّنه يفيد التوثيق، وي ستدّل له بظهور النكرة املنفّية يف العموم القول الثالث:
، أو أّنه ال بأس به يف نفسه لكن ة اإلطالق، وأّنه يؤّيده قوهلم: ثقة ال بأس بهاألقّل إفاد

 .املشكلة يف بعض من يروي هو عنه
إّنه ال بأس بمذهبه، وال عالقة للتوصيف بالرواية والتحديث، وهذا ما  القول الرابع:

 .يلوح اختياره من الربوجردي يف الطرائف
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للعدالة، وقد طرحه بوصفه تفسريًا لغوّيًا الشيخ  الكني، ومل  إفادة ذلك القول اخلامس:
يتّم اختياره، واملرّبر يف طرحه أّن نفي البأس عنه، معناه نفي العذاب، وهو يف الغالب ال 

 .يكون إال للعدل
إّنه ال يفيد شيئًا عىل اإلطالق، وليس فيه أّي مدح. وقد نسبه يف  القول السادس:

دون بيانه، معتربًا أّنه والقول بإفادة التوثيق عىل حّد اإلفراط الفصول إىل )بعض( 
 .والتفريط

هذا، وقد جعل ابن حجر من يقال فيه: ال بأس به، يف الطبقة الرابعة من طبقات 
وأّما نفي البأس عنه، ». وقد قال الشهيد الثاين: التوثيق، إىل جانب تعبري مثل: صدوق

 .«ّل عىل الثقة، بل من املشهور أّن نفي البأس يوهم البأسفقريب من اخلرّي، لكن ال يد
أّّنا يف كتب الرجال تدّل ـ إن مل تقع يف سياق  ولعّل الصحيح يف فهم هذه العبارة

خاّص له دالالته اخلاّصة ـ عىل أّن املوصوف به ليس متهاًم من طرف الواصف، بل هو 
نظره، وهذا نوع توثيق، نعم قد يعطي مقبول يف روايته عنده، وال مطعن عليه من وجهة 

هذا التوصيف أّنه ليس يف أعىل مراتب الوثاقة، وكأّنه وقع موقع النقاش أو فيه شبهة ما، 
 لكنّه يراها مرتفعًة عنه بحيث يبلغ أدنى مراتب قبول الرواية يف القدر املتيّقن.

عند أهل السنّة،  وتتّبع  موارد استعامل هذه الكلمة يف أدبّيات علم اجلرح والتعديل
 يعطي بوضوح معنى التوثيق هبذه الدرجة له، وهلذا وضعها ابن حجر يف الدرجة الرابعة.

وهبذا نفهم معنى قول الشهيد الثاين، فهو صحيح يف اجلملة، فأنت ترى هذه الكلمة 
يمكن أن ي فهم منها نتيجة اإليقاع الصويت واملشهد التصويري يف حركات املتكّلم معنيان: 
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ي كّل طعن فيه ومشكلة، بام ينفع يف الداللة عىل أعىل درجات الوثاقة، وكونه ضعيفًا نف
عند بعض أو أّنه ي لحق بالثقات إحلاقًا، والرتكيبة اللغوّية وشواهد االستعامل ووضعهم هلا 
كثريًا إىل جانب التوثيق، يكشف عن إفادهتا التوثيق بأدنى درجاته بوصف ذلك قدرًا 

 داللة، وغريه حيتاج لقرينة حاّفة أو شاهد إضايف.متيّقنًا من ال
وهبذا يظهر أّن أقرب األقوال هو القول الثالث هنا )التوثيق(، مع اإلضافة التي بّيناها 
بام حيّقق درجًة يف التوصيف بوصفها قدرًا متيّقنًا، ومنه يظهر احلال يف سائر األقوال 

)نفي البأس عنه يف مذهبه أو مطلقًا( فهذا ال )األّول والثاين والسادس(، أّما القول الرابع 
شاهد له، ما مل يقم سياق يف هذا الصدد، وأّن الرجايّل يف مقام البيان هنا من هذه الناحية، 
كام أّن معروفّية هذا التوصيف يف مقام النقل يف كتب السنّة واقرتانه أحيانًا بالتوثيق وما 

امل ربط املوضوع باملذهب، بل قد وصف قاربه يف كتب الفريقني، يضعف جدًا من احت
السنّة غري واحد هبذا الوصف رغم أّنه غري سامل املذهب من وجهة نظر الواصف، فراجع. 
وأّما القول اخلامس )إفادة العدالة( فهو ختريج لفظي يتجاهل السياقات وأدبّيات التعبري 

 يف علم الرجال، كام أقّر بذلك صاحبه.
د ـ يف القدر املتيّقن ـ أدنى درجات التوثيق، وأّما إفادته وعليه، فهذا التوصيف يفي

 العدالة أو املذهب، فغري واضحة.

 ( ـ ألفاظ أَخر..264ـ  218)
هذا، وتوجد عبارات أخرى من ألفاظ املدح، سبق أن حتّدثنا عنها بالتفصيل يف 

ب أمجعت العصابة عىل تصحيح ما يصّح منهم أو عنهم )أصحاالفصول السابقة مثل: 
اإلمجاع(، له أصل، له كتاب، له مصنّف، شيخ إجازة، من مشايخ اإلجازة، والتعابري 
األخرى الداّلة عىل اإلجازة، روى عنه مجاعة، أو روى عنه الثقة، روى عنه األجالء، روى 
عنه اجلليل، روى عنه أحد الثالثة أو غريهم ممّن تعّرضنا له يف مباحث مشايخ الثقات، 

اعتمد عليه الثقة أو اجلليل، وقع يف سند حمكوم عليه بالصّحة، ورود يروي عن الثقات، 



 

رواية مادحة به، انتسابه لبعض االرُس التي وقع الكالم يف توثيق رجاهلا، موىل أحد 
املعصومني، موىل اإلمام، غالم اإلمام، خادم اإلمام، كاتب اإلمام، خادم أحد املعصومني، 

اب اإلمام، اختّص بأحد األئّمة، خرجت فيه توقيعات، َخَدَم املعصوم، صاحب اإلمام، بوّ 
رفيق اإلمام يف السفر، رمحه اهلل، ريض اهلل عنه، كثري الرواية، دعا له رسول اهلل، أو اإلمام، 
أمر الوايل بقطع يديه ولسانه و..، شهيد، رأى صاحب الزمان، استشهد هنا أو هناك، 

واية، وكيل اإلمام، صاحب راية، رسول ُاصيب بصّفني، أمني عىل األموال، كثري الر
 وغري ذلك مما ال نطيل بتكراره.املعصوم، أحد الوكالء، 

وهبذا أيضًا، ظهر أّن مطلق املدح ال يفيد يف حجّية اخلرب كام حّققناه يف كتابنا املخّصص 
 لدراسة دائرة حجّية احلديث، فلرياجع، فال نعيد.

يف حّق مثل درست بن أيب منصور أو  ،فر(و )بند )درست(هذا، وأّما ورود تعبري 
حمّمد بن إسامعيل، فهو ال يفيد شيئًا وإن كان أصل الكلمتني يف اللغة الفارسّية ذات داللة 
مادحة، فإّنه ال حيرز أّّنام ذكرا بوصفهام مدحًا، بل لعّلهام اسم أو لقب ال غري، بل األرجح 

 هو ذلك، فانتبه.
 ديث عن ألفاظ املدح، لنعّرج عىل ألفاظ الذّم.ونكتفي هبذا املقدار من احل

 النوع الثاني: ألفاظ القدح أو الذّم
 توجد عّدة ألفاظ تتداول عادة بوصفها من ألفاظ القدح أو الذّم، وأمّهها:

 ( ـ فاسق، فاسق جبوارحه، ليس بعادل..5ـ  1)
بعض  من الواضح أّن هذا الوصف داّل عىل عدم عدالة هذا الراوي، وأّنه يرتكب

املحّرمات أو يرتك بعض الواجبات، ويفيد سقوط خربه عن احلجّية لو قلنا بحجيّة 
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خصوص خرب العادل، لكّن الكالم يف أّن هذا التوصيف هل يدّل عىل سقوط خربه عن 
 احلجّية لو بنينا عىل حجّية خرب مطلق الثقة أو مطلق الصادق؟

فسق قد جيامع الصدق والوثاقة هبذا الظاهر أّنه ال يفيد ذلك، لكنّه حيتمله، ألّن ال
املعنى، متامًا كام العدالة قد جتامع عدم الوثاقة بمعنى الضبط، وفق ما قلناه سابقًا يف ألفاظ 
املدح. ودعوى أّن الرجالّيني يتعارف بينهم إطالق هذا الوصف يف الكاذب مل تثبت 

 بدليل.
تهم الراوي بخ صلة رشعّية أو خلقّية ال تتصل ويلحق بام قلناه، بل هو أوضح منه، أن ي 

 .شارب اخلمر، أو شارب النبيذبالوثاقة، مثل: 
ويشهد ملا نقول ما ورد يف الكيش يف حّق عوف العقييل عن فرات بن أحنف، قال: 

العقييل كان من أصحاب عيل عليه السالم، وكان مّخارًا )محارًا(، ولكنّه يؤّدي احلديث كام »
 .«سمع

 وّضاع.. ( ـ كّذاب،21ـ  6)
ال شّك يف أّن هذه التوصيفات داّلٌة مبارشة عىل سلب احلجّية عن خرب هذا الراوي، 

 وأّنه ال يوثق به.
يضع احلديث، ليس بصادق، كاذب، خيتلق  ومن هذا النوع مجلة من التوصيفات، مثل:

احلديث، يدّس احلديث، وّضاع للحديث من قبل نفسه، خيتلق احلديث كذبًا، اشتهر 
، اشتهر بالكذب يف الكوفة، أكذب من عراقي، أكذب اخللق، أكذب الربّية، بالكذب

 كذوب، وغري ذلك.
فالبّد فيه من النظر يف السياق، فهو يدّل عىل أّن هناك  متهم بالكذب ونحوه،أّما قوهلم: 

ه من اهّتمه، أّما هل أّن الرجايّل الذي نقل هذا الكالم يتبنّى ذلك أو ال؟ فهذا ما ال تدّل علي
                                                             

 .312ـ  311: 1( رجال الكيش 1)



 

 العبارة نفسها، وإّنام ي عرف األمر من القرائن أو يؤخذ بالقدر املتيّقن الذي بّيناه.

 ـ ما يفيد فساد العقيدة 22
ذكرنا سابقًا يف ألفاظ املدح سلسلة التوصيفات املتصلة بمذهب الراوي، وقد اتضح 

لعدالة، أو قلنا أّنه لو قلنا بحجّية خرب العدل، وبنينا عىل جزئّية سالمة العقيدة ملفهوم ا
بعدم حجّية خرب غري أبناء املذهب احلّق من رأس، كانت توصيفات الذّم العقدي سالبًة 
للحجّية عن رواية هذا الراوي ولو يف اجلملة، وأّما لو قلنا بحجّية اخلرب املوثوق أو حجيّة 

 .خرب الثقة، فال دور هلذه كّلها يف تضعيف حديث هذا الراوي، وقد صار هذا واضحاً 
فإّنه يفيد تشّدده يف متعّصب، شيعي جلد، شديد العناد يف مذهبه، ومن هذا النوع تعبري 

مذهبه، وربام دّل عىل فساد عدالته عند من خيتلف معه يف املذهب، وهذا مما ال عالقة له 
بالرواية بشكل مبارش، لكنّه يف بعض األحيان ييش باحتاملّية أن يضع احلديث ملصلحة 

لتعّصب أو التشّدد، أو حيذف من احلديث شيئًا ألجل ذلك، أو ينقله باملعنى مذهبه نتيجة ا
بطريقة تتوامل مع مذهبه معتقدًا أّن ذلك هو احلّق؛ ألّن املنتمي ملذهٍب خيتلف حاله بني 
التعّصب وغريه، يف احتامليّة تزويره ملصلحة مذهبه يف حال كونه متعّصبًا بمعنى من 

 املعاين.
والذي ورد بحّق مجاعة، فهو ال يفيد سلب الوثاقة،  ارتّد بعد النبّي،قول: وأّما التعبري ب

بل يفيد بيان املذهب، وربام أفادت دالالته سلب العدالة، نعم إذا فهمنا هذه العبارة 
بمعنى االرتداد عن اإلسالم أو اإليامن، وقلنا برشط االسالم أو اإليامن يف الراوي، سقط 

 لرشط غري ثابت، بل العربة بالوثاقة أو الوثوق.خربه عن احلجّية، وهذا ا
، الذي يدّل عىل أفكار أو مواقف صدرت منه صاحب الرّتهاتولعّل من ذلك تعبري: 

 ، ولعّله ملوقفه من قضّية الوالية.يف هذا السياق، وقد ورد يف حّق عباد بن قيس
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 ( ـ ملعون، خبيث، رجس..25ـ  23)
يف الراوي، إال أّن الكالم يف أّّنا هل تطال جانب  هذه األوصاف تفيد الذّم الواضح

 الرواية فيه أو ال؟
يمكن أن يناق  يف إفادة مثل هذه التوصيفات جلانب روايته ولو صدرت من املعصوم 
نفسه، ما مل تقم قرينة لفظية أو سياقّية تؤّكد ذلك، وذلك أّّنا يف الغالب تفيد سلب سالمة 

لكّن ذكرها يف حّق راٍو وإن مل يكن تضعيفًا، لكنّه حيتمل أنه العقيدة أو سلب العدالة عنه، 
 يطال جانب روايته، فيؤخذ هذا االحتامل بوصفه قرينة عكسّية ناقصة.

 ( ـ ليس مبرضّي ـ ليس مبشكور..27ـ  26)
 هذه األوصاف هلا داللتان:

يعارض ما سلب صفة املدح عنه، وهذا املقدار ال يفيد تضعيفًا، لكنّه  الداللة األوىل:
 أفاد توثيقه أو مدحه من هذا اجلانب يف كلامت رجايّل آخر.

إّّنا تعطي داللة إضافّية، بمعنى ليس فقط تسلب صفة مدح، بل هي  الداللة الثانية:
هبذا السلب تعطي ـ عرفًا واستعامالً ـ صفة ذمٍّ فيه، فتالحظ الصفة املسلوبة، فإن كانت 

ا يكون طعنًا يف روايته، وهبذا يمكن رصد جممل ألفاظ ترجع ملا يتصل بالرواية فإّن سلبه
املدح التي مّرت سابقًا عندما يتّم سلبها، وجممل ألفاظ الذّم عندما يتّم سلبها. فإذا قيل: 
ليس بثقة فهذا إثبات التضعيف، وإذا قيل: ليس بعادل، فهذا جرح يف عدالته وإثبات 

 لفسقه، وليس فقط سلبًا، وهكذا.
 لب موارد سلب املدح، هو التضعيف من حيث طبيعة الصفة املسلوبة.واألرجح يف أغ

نعم، لو كان املسلوب صفة زائدة عىل العدالة أو الوثاقة.. أّدى ذلك لسلب ما زاد فقط 
 ال للذّم بالرضورة، مثل أن يقول: ليس بأوثق الناس، وليس بالفقيه اجلليل.

 ( ـ ساقط، ليس بشيء..45ـ  28)
عند إطالقهم له هو عدم االعتداد بقوله ونقله، ما مل تقم قرينة عىل ظاهر هذا التعبري 



 

ساقط يف نفسه، أو ساقط يف اختصاص حيثّية السقوط بجانٍب آخر، وهكذا لو قيل: 
 .حديثه، ساقط احلديث

، مرتوك، مرتوك ليس بيشء، ال يشءويلحق هبذا التعبري تعابري مشاهبة عديدة مثل: 
، ال يعتّد به، ال ُيعتنى به، ُُيمل حديثه، ُيرتك حديثه، جمفّو احلديث، واهي احلديث

 احلديث، جمفّو الرواية، ال خري فيه، ونحو ذلك. ولعّل منه تعبري: أمره مظلم.

 ـ جفاه أحد األئّمة وحجبه عنه 46
ورد هذا الوصف بحّق مثل حريز بن عبد اهلل السجستاين، حيث قال فيه النجايش: 

يف يف قتال اخلوارج بسجستان، يف حياة أيب عبد اهلل عليه السالم، وكان ممّن شهر الس»
 .«وروي أّنه جفاه وحجبه عنه

عن »والرواية التي يشري إليها النجايش هي ـ فيام يبدو ـ ما أورده الكيّش، حيث قال: 
عبد الرمحن بن احلّجاج، قال: سأل أبو العباس فضل البقباق حلريز اإلذن عىل أيب عبد اهلل 
عليه السالم، فلم يأذن له، فعاوده فلم يأذن له، فقال: أّي يشء للرجل أن يبلغ من عقوبة 
غالمه؟ قال: قال: عىل قدر ذنوبه، فقال: قد عاقبَت واهلل حريزًا بأعظم مما صنع، قال: 
وحيك أّنى فعلت ذلك؟! إّن حريزًا جّرد السيف، ثم قال: أما لو كان حذيفة بن منصور ما 

 .«بعد أن قلت: العاودين فيه 
ويظهر من العالمة احليل أّن هذا التعبري ـ عنيت  تعبري النجايش ـ ال يفيد الطعن فيه من 

، ويثري بعض الرجالّيني هنا تفسريات يف سبب احلجب هذا، وأّنه كان اّتقاًء جهة الرواية
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اًم، فإذا اشتهر عليه ليشتهر ذلك وال يصل إليه رضر؛ ألّن اخلروج عند املخالفني كان عظي
أّن أصحاب الصادق خيرجون بالسيف، كان يمكن أن يصل الرضر إىل اجلميع، واحتمل 

 .أيضًا أّن السبب هو أّن خروجه غري سائغ إالَّ بإذن اإلمام، واملفروض وجود النهي
إّن الرواية التي أشار إليها النجايش، من أّن أبا عبد اهلل عليه »وقال السيد اخلوئي: 

م جفا حريزًا وحجبه عنه، تقّدمت يف ترمجة حذيفة بن منصور، وهذه الرواية وإن السال
كانت صحيحة؛ ألّن الظاهر وثاقة حممد بن عيسى، إال أّّنا ال تنايف وثاقة حريز كام هو 
ظاهر، بل ال تنايف عدالته أيضًا، فإّن جتريده السيف من دون إذن اإلمام عليه السالم، وإن 

هر من الصحيحة، إال أّنه قابل للزوال بالتوبة، وال شك يف أّن حريزًا ندم كان ذنبًا كام يظ
عىل فعله، حينام ظهر له عدم رىض اإلمام به، فإّن احلجب كان وقتّيًا من جهة تأديب 
حريز، لئال يصدر منه مثل ذلك فيام بعد، فإّن احلجب لو كان دائمّيًا لشاع وذاع، مع أّنه مل 

اية. ويؤّيد ذلك، أّن اإلمام عليه السالم، قد أذن حلريز بعد حجبه يف ي ذكر إال يف هذه الرو
الدخول عليه، إكثار حريز من الرواية عن الصادق عليه السالم، واحتامل أن تكون مجيع 

 .«هذه الروايات قد صدرت قبل احلجب بعيد جدًا، كام ال خيفى
وحريز »سبته إليه ـ جاء فيه: لكّن كالم الشيخ املفيد يف االختصاص ـ بناء عىل صّحة ن

بن عبد اهلل انتقل إىل سجستان، وقتل هبا، وكان سبب قتله أّنه كان له أصحاب يقولون 
بمقالته، وكان الغالب عىل سجستان الرشاة، وكان أصحاب حريز يسمعون منهم ثلب 
نه أمري املؤمنني عليه السالم وسّبه، فيخربون حريزًا ويستأمرونه يف قتل من يسمعون م

ذلك، فأذن هلم، فال يزال الرشاة جيدون منهم القتيل بعد القتيل، فال يتومّهون عىل الشيعة؛ 
لقّلة عددهم، ويطالبون املرجئة ويقاتلوّنم، فال يزال األمر هكذا حتى وقفوا عليه، 
فطلبوهم، فاجتمع أصحاب حريز إىل حريز يف املسجد، فعرقبوا عليهم املسجد، وقلبوا 
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 .«أرضه رمحهم اهلل
ولعّل هذه القّصة تنايف ما صّوره السّيد اخلوئي، وتؤّكد استمرار األمر حتى مقتله، وإن 
احتملت أن يكون ذلك بعد توبته من هذا العمل فصادف انكشاف أمره للخصوم، علاًم 
أّّنا تعّزز أّنه من املمكن أن يكون جفاء اإلمام له قبيل وفاة اإلمام، فال مانع أن تكون كّل 

ه الروايات منقولة من اإلمام قبل ذلك، خالفًا ملا ذكره السيد اخلوئي، خاّصة وأّن أكثر هذ
رواياته منقوله عنه بالواسطة، ودعوى التوبة غري حمرزة نتيجة هذا كّله، إال إذا قلنا بأّن 

 شخصًا جلياًل مثله يتوّقع منه التوبة بعد علمه باخلطأ الذي وقع فيه.
لو كان كذلك يفيد سلب العدالة، لو كان حريز مرّصًا بعد ّني  فاألرجح أّن هذا األمر

اإلمام، ولعّل اإلمام رفض لقاءه ـ ولو كان معذورًا يف فعله؛ جلهله ـ لبيان حجم اخلطأ 
الذي ارتكبه ال حجم الذنب، وأّما لو اقترصنا عىل عبارة النجايش فغاية ما هناك أّنه جفاه 

عطي شيئًا من الذّم لكنّه ال يسلب الوثاقة، كام هو وحجبه، وال نعرف ما هو السبب، في
 واضح، إال إذا قال شخٌص: كيف نثق بشخٍص يعيص إمامه هبذه الطريقة؟!

 هذا، وتفصيل البحث يف حال حريز نوكله إىل حمّله.

 ( ـ حاجب املنصور، عامل السلطان، كان يلقى السلطان..58ـ  47)
، ضة الذي قيل فيه بأّنه حاجب املنصورورد هذا التوصيف يف حّق مثل عيسى بن رو

، وورد يف حّق أمحد بن حمّمد بن عيسى األشعري بأّنه كان الرئيس الذي يلقى السلطان
، وورد يف حّق حممد بن وورد يف حّق جعفر بن ورقاء بأّنه كان عظياًم عند السلطان

كانا متقّدمني عند  عيسى بن عبد اهلل األشعري ويف حّق أيب هاشم اجلعفري بأّّنام
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، وورد يف حمّمد بن عيل بن عيسى القمي بأّنه كان أمريًا عىل قم من قبل السلطان
، وورد يف ، وورد يف حممد بن أمحد اجلامل بأّنه كانت له منزلة عند السلطانالسلطان

ورد يف حّق ، وحّق عبد اهلل بن سنان بأّنه كان خازنًا للمنصور واملهدي واهلادي والرشيد
 .حممد بن إسامعيل بن بزيع وأمحد بن محزة أّّنام كانا يف عداد الوزراء

وزير املهدي، كاتب املنصور واملهدي عىل الديوان، من إىل غري ذلك من التعابري مثل: 
كّتاب املنترص، َويِلَ احلسبة، َويِلَ القضاء ببغداد هلارون الرشيد، َويِلَ األهواز من قبل 

 َويِلَ املدينة، من عاّمل فالن، كان عىل اجليش من قبل املهدي، وغريها. املنصور،
وقد فهم الربوجردي من هذا التوصيف أّنه مشعٌر بالذم، حيث قال يف ترمجة عيسى بن 

كان متكّلاًم جّيد الكالم، له كتاب يف اإلمامة )ج (، ويف »روضة حاجب املنصور: 
. وقال «المها يشعران بالذم، كام ال خيفىنسخٍة: صاحب املنصور، ولعّله أصّح، وك

هذا ال يقتيض »الشهيد الثاين بعد نقله توصيف أمحد بن محزة بأّنه كان يف عداد الوزراء: 
مدحًا، فضاًل عن العدالة، إن مل يكن إىل الذّم أقرب. وحينئٍذ فال وجه إلدراجه يف هذا 

 .يضاً . ويلوح هذا املوقف السلبي من املامقاين أ«القسم
أّن هذا التوصيف إذا مل يقع يف سياق مدٍح أو ذّم، بحيث يفيد املدح أو  إال أّن الصحيح

الذّم بالقرينة اخلاّصة، فهو ال يفيد شيئًا هنا، ال عىل مستوى بيان املذهب، وال عىل مستوى 
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صلة أو  العدالة، فضاًل عن الوثاقة؛ ألّن العامل يف أجهزة الدولة غري الرشعّية أو الذي له
مراودة معها، يمكن تفسري عمله بأكثر من وجه، فقد يكون عمله مرّبرًا، وقد ال يكون، 
ومن ثّم فحتى لو فرضنا أّن السلطان جائر، وأّنه ال جتوز معاونته بالعنوان األّويل ـ وهو 

جني، ـ مع ذلك فقد جتوز ملصالح املؤمنني أو املساكني املحتا فرض ناقشناه يف حمّله فقهّياً 
وقد جتوز للتقّية، وغري ذلك، فام مل نتمّكن من معرفة املالبسات ال يمكن احلكم بفسق 

 الرجل، بل األمر يف الوثاقة أوضح.
والسبب يف هذا كّله أّننا نتعامل مع فعٍل صامت، ال ندري ما هي مالبساته وظروفه، 

نخراط يف أجهزة الدولة وقد رأينا كيف أّن عيل بن يقطني، كان مكّلفًا من قبل اإلمام باال
العباسّية خلدمة املضطهدين، فام مل نعرف الظروف واملالبسات ال يمكن احلكم بالفسق، 
وهذا ما نعتقده أيضًا يف العديد من املحّرمات التي يكون صدورها غري واضٍح يف إفادة 

ثبات فسقه الطعن والذنب إال بقرينة، فلو ا خربت  بأّنه رشب اخلمر، فهذا ال يمّكنني من إ
لو كان ي عرف بالعدالة أو الصالح، أو ال ي عرف بفسق، بخالف ما لو قيل بأّنه كان شارب 
اخلمر، بام يعني أّنه مديٌم لرشبه، فإّن احتامل وجود مرّبر يغدو أضعف يف هذه احلال، 
 فنتعامل مع الظاهر ووفقًا ملبدأ حسن الظّن كام هي طريقة العقالء واملترّشعة يف مثل هذه

 املوارد.
ومن هنا نجد أّن الرشيعة قبلت بتوجيه السؤال إىل من يرتكب املحّرم الكبري الذي 
عليه عقوبة حمّددة، هل كان يعرف باحلكم أو ال؟ وقد قال مجهوٌر من الفقهاء بأّنه لو كان 
قام  يف حديث عهٍد باإلسالم مل ن قم عليه احلّد؛ ألّنه ال يعرف، وقالوا بأّن حّد الّسقة ال ي 

عام املجاعة، وال يبعد أن تكون هذه النكتة  عاّمًة يف باب القضاء واحلدود، بأن نوّجه 
للمتهم سؤاالً حول طبيعة الذنب الذي ارتكبه، فهل كان عنده مرّبر له أو ال؟ وهل لديه 
ذٌر من جهل أو قهر أو إكراه أو غريه أو ال؟ وال يبعد أّنه يف بعض األحيان قد ي قبل  فيه ع 
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ره يف رفع العقوبة عنه أو يف ختفيفها عىل األقّل، كام هي احلال يف درجات عقوبة الزنا ـ مربّ 
فقهّيًا ـ يف الزنا بني املحصن وغريه وبني املتزّوج الذي هو عند أهله واملسافر عنهم وهكذا. 

شّك وقد قيل يف الفرتة املتأّخرة من قبل بعض الفقهاء أّن حّد الرّدة ي رفع اليوم يف عصور ال
النوعي العام الذي يرضب الشباب املسلم، وهذا ناتج عن خصوصّية املعذورّية هذه يف 
بعض األحيان، واألمر حيتاج ملزيد تعميق يف اجلانب الفقهي، نكله إىل حمّله، وإّنام أحببنا 
اإلشارة؛ ألّن هناك من يثري نقاشًا حول منهج الفقه اإلسالمي يف تناول بعض قضايا 

النظر يف وضعّية املجرم وسبقه وإرصاره أو ظروفه املوضوعّية الضاغطة  العقوبات دون
 وغري ذلك.

ولعّل ما يزيدنا قناعة هنا بأّنه كان يوجد تيار يف الشيعة لديه رؤية سياسّية تقوم يف 
اجلملة عىل رضورة االنخراط يف مؤّسسات الدولة غري الرشعّية، ما دام ال يوجد قرار 

ليها، هو أّن بعض من قيل يف حّقهم مثل هذه األوصاف هم من كبار بإسقاطها أو الثورة ع
الرموز األجالء والفقهاء الكبار، أو من البارزين الذين يبعد لو أقدموا عىل مثل هذا دون 
مرّبر رشعي أو إذن شخيص من اإلمام أن ي رتكوا دون نقٍد أو تأنيب أو اهتام من األئّمة أو 

، وأمحد بن حمّمد بن عيسى األشعري، وحممد بن عيسى بن غريهم، مثل عبد اهلل بن سنان
عبد اهلل األشعري، وأيب هاشم اجلعفري، وحمّمد بن عيل بن عيسى القمي، وحمّمد بن 

 إسامعيل بن بزيع، وأمثاهلم.
كان »ويشهد لكّل ما نقول، ما ذكره النجايش يف ترمجة عبد اهلل بن سنان حيث قال: 

ادي والرشيد، كويّف، ثقة، من أصحابنا، جليل، ال ي طعن خازنًا للمنصور واملهدي واهل
عليه يف يشء.. له كتاب الصالة الذي يعرف بعمل يوم وليلة، وكتاب الصالة الكبري، 
وكتاب يف سائر األبواب من احلالل واحلرام. روى هذه الكتب عنه مجاعات من أصحابنا؛ 

 .«لعظمه يف الطائفة وثقته وجاللته
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ه بام وصف، ثم قال بأّنه ال ي طعن عليه يف يشء، دون أن يضطّر لتربير فانظر كيف وصف
عمله مع السلطان، وكأّن هذه الظاهرة كانت موجودة بني الشيعة املؤمنني، كام هي حال 
عيل بن يقطني، بل ثّمة من يرى اليوم بأّن إفتاء فقهاء الشيعة ـ قبل تسعينيات القرن املايض 

ات الدولة غري الرشعّية، أفقدهم النفوذ وسّبب تراجع ـ باعتزال العمل مع مؤّسس
 وضعهم يف بلداّنم.

نعم، انتامء الراوي ملؤّسسات الدولة الظاملة ينبغي أن يؤخذ بعني االعتبار من زاوية 
حتليل بعض أنواع مروّياته التي ترجع بالفائدة عليه، أو عىل السلطان، وهذا أمٌر آخر، كام 

لطان فيه إشكالّية، بل ربام يكون بعض السالطني أو احلّكام من أّنه ليس كّل عمل لكّل س
احلّكام الرشعّيني ولو بالعنوان الثانوي، فالبّد من دراسة نوع السلطان الذي كان الراوي 

 عىل صلة به، فالحظ جّيدًا.

 ( ـ ضعيف، رصد التوّجهات ومناقشة التفسريات60ـ  59)
ـ أن يفيد الطعن يف الراوي ويسقط  ه ضعففييفرتض أولّيًا هبذا الوصف وأمثاله ـ 

، بل لعّل املشهور بني املتأّخرين أخباره عن احلجّية متامًا كقولنا يف حّقه: كاذب أو وّضاع
ـ هو فهم الطعن يف الوثاقة أو العدالة من هذا التعبري، وإن كان قد يرجح أّن  ـ كام قيل

ّن هذا التوصيف من التوصيفات التي ذلك انحّس بعض اليشء عند بعض املتأّخرين، لك
 :وقع كالم يف حتديد مفادها، وذلك من أكثر من جهة

إّنه يفيد وجود ضعف يف هذا الراوي، لكّن الضعف ال يساوي القدح يف شخص  أ ـ
الرجل بالرضورة عقدّيًا وأخالقّيًا، فقد يكون كثري اخلطأ والنسيان والسهو واخللط 
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ّن حديثه ضعيف جدًا دون أن يكون هو متهاًم يف شخصه وذاته والغفلة والوهم إىل حّد أ
بيشء عقدي أو أخالقي، وهذا يعني أّن هذا التوصيف ال يرقى يف نفسه ملستوى قول: 

 كذاب وضاع ملعون خبيث.. يف زاوية شخص الرجل.
هذه الزاوية دفعت بعض العلامء للرتّيث يف احلكم عىل الراوي نتيجة هذا التوصيف 

د نوع العالقات بني أحكام الرجالّيني، ومن بينهم الوحيد البهبهاين حيث قال: ويف حتدي
نرى األكثر يفهمون منه القدح يف نفس الرجل، وحيكمون به بسببه، وال خيلو من ضعف؛ »

ملا سنذكر يف داود بن كثري وسهل بن زياد وأمحد بن حممد بن خالد وغريهم، ويف إبراهيم 
ل ذّمًا وقدحًا، ويف جعفر بن حممد بن مالك الرواية عن بن يزيد، جعل كثرة اإلرسا

الضعفاء واملجاهيل من عيوب الضعفاء.. وباجلملة: كام أّن تصحيحهم غري مقصور عىل 
العدالة، فكذا تضعيفهم غري مقصور عىل الفسق، وهذا غري خفّي عىل من تتّبع وتأّمل.. 

ط، والرواية من غري إجازة، ولعّل من أسباب الضعف عندهم قّلة احلافظة وسوء الضب
والرواية عّمن مل يلقه، واضطراب ألفاظ الرواية، وإيراد الرواية التي ظاهرها الغلّو أو 
التفويض أو اجلرب أو التشبيه وغري ذلك، كام هو يف كتبنا املعتربة، بل هي مشحونة منها، 

طريقتهم، مضافًا إىل ما كالقرآن، مع أّن عادة املصنّفني إيرادهم مجيع ما رووه كام يظهر من 
ذكره يف أّول الفقيه وغريه، وكذا من أسبابه رواية فاسدي العقيدة عنه وعكسه، بل وربام 

 .. وتبعه غريه«كان مثل الرواية باملعنى ونظائره سببًا..
إّن هذه اجلملة قد تفتح عىل ما تقّدم، ولكنّها قد تفتح أيضًا عىل كوّنا بصدد  ب ـ

اوي نفسه، ومع ذلك ال تفيد الطعن فيه بشخصه من جهة نقله كاهتامه توصيف حال الر
 بالكذب؛ ألّّنا بصدد تضعيفه من حيث عقيدته.

وهذا ما طرحه بعض العلامء، مثل السيد عيل الفاين، حيث قال ـ موّسعًا دائرة 
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عىل هذا التضعيف ال ثمرة فيه، إال صلوحه كشاهد »الفرضّيات الداللّية يف هذا التعبري ـ: 
عدم االعتامد عىل روايات من قيل فيه ذلك، ويف كّل مورد مل يرد إال هذه العبارة، وهذا ال 
يعني ثبوت كذب الراوي هبا، بل غايته عدم صّحة االعتامد عىل رواياته. والوجه فيه أّن 
كلمة ضعيف أو ما رادفها ليست رصحية يف إرادة إثبات كذبه؛ الحتامل عودها إىل غري 

عل أّي معنى حمتمل حمتاج إىل قرينة حتّدده، واملحتمالت يف هذه العبارة أربعة: أ ذلك مما جي
ـ أن يراد منها الضعف يف كيف احلديث، بمعنى أّن أحاديث الراوي ال تنسجم مع 
راد منها الضعف يف العقيدة،  اخلطوط الكربى لألئّمة أو أّنه تفّرد برواية ما يرويه. ب ـ أن ي 

راد منها بمعنى فسادها؛ لوق ٍف أو فطح أو برت.. أو لعدم كونه من اإلمامّية مطلقًا. ج ـ أن ي 
أّنه ينقل أحاديث أهل البيت عن الرواة مطلقًا دون أن يعتمد الصحاح والثقات منهم، فإّن 
ذلك كان مذّمة يف الراوي ردحًا من الزمن، ولذا نجد أّن أمحد بن حممد بن عيسى 

عتامده الضعاف. د ـ أن يراد منها الضعف يف احلديث، األشعري أخرج الربقي من قم؛ ال
بمعنى الوضع أو االفرتاء والكذب. ومن الواضح أّن هذه العبارة إنام يعتمد عليها 

 .«كأساس للتضعيف املطلوب لو ظهر منها االحتامل األخري.. وأّنى لنا بإثبات ذلك
ور حايل سياقي يف أدبّيات ويظهر من هذا الفريق من العلامء أّنه ال يقبل بوجود ظه

الرجاليني يرصف هذا التعبري إىل التضعيف بمعنى الكذب أو نحوه؛ ألّّنم يعتربون أّن 
الكتب الرجالّية مل تتعّرض فقط ألحوال صدق الراوي وكذبه فحسب، بل تناولت 

بطل فرض وجود سياق أو ظهور حايل حاكم هنا  .عقيدته وأمورًا أخرى أيضًا؛ وهذا ي 
ومن التفكيك الذايت للكلمة، والذي مارسه املجليّس األّول والبهبهاين والفاين  ج ـ

وغريهم، يرتقي بعض  املعارصين يف االستشهاد لفّك العالقة اللزومّية بني كلمة 
 )ضعيف( وسلب الوثاقة أو العدالة، فيستحرض جمموعة نصوص، تبعًا للبهبهاين، أبرزها:
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ائري يف ترمجة جعفر بن حمّمد بن مالك بن عيسى بن ما ذكره ابن الغض النّص األّول:
كذاب، مرتوك احلديث مجلة، ويف مذهبه ارتفاع، ويروي »سابور الفزاري، حيث يقول: 

. فالحظ كيف أّنه عدد «عن الضعفاء واملجاهيل، وكّل عيوب الضعفاء جمتمعة فيه
رص عىل الكذب، بل تشمل عيوبًا ثم ذكر عيوب الضعفاء، معتربًا أّن عيوب الضعفاء ال تقت

 عنارص ا خر.
د  بن َعْبد اهلل اجلَْعَفري. ال »ما ذكره ابن الغضائري أيضًا، حيث قال:  النّص الثاين: َمَّ حم 

َمد الَبَلِوّي.  د صاِحِب الَزْنِج، ومن ِجهة َعْبد اهلل بن حم  َمَّ َنْعِرف ه  إالّ من ِجهة عيّل بن حم 
ه  ) َْمل  عليه فساِئر   .«فأمره( فاسدوالذي حي 
حممد بن احلسن بن عبد اهلل اجلعفري، ذكره بعض أصحابنا وغمز »وقال فيه النجايش: 

عليه، روى عنه البلوي، والبلوي رجل ضعيف مطعون عليه. وذكر بعض أصحابنا أنه 
 .«رأى له رواية رواها عنه عيل بن حممد الربذعي صاحب الزنج. وهذا أيضًا مما ي ضعفه

ما ذكره النجايش يف ترمجة داود بن كثري الرقي الذي وثقه الطويس:  الث:النّص الث
يذكر الغالة أّنه من ». بينام نجد الكيش يقول فيه: «ضعيف جدًا، والغالة تروي عنه»

أركاّنم، وقد يروي عنه املناكري من الغلّو، وي نسب إليه أقاويلهم، ومل أسمع أحدًا من 
 .« عثرت من الرواية عىل يشء غري ما أثبّته يف هذا البابمشايخ العصابة يطعن فيه، وال

 فالحظ كيف يفهم من النجايش أّن التضعيف كان ألّن الغالة تروي عنه.
طعن »ما ذكره ابن الغضائري يف ترمجة أمحد بن حمّمد بن خالد الربقي:  النّص الرابع:

ه، فإّنه كان ال يبايل عّمن يأخذ القميون عليه، وليس الطعن فيه، إّنام الطعن يف من يروي عن
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عىل طريقة أهل األخبار، وكان أمحد بن حمّمد بن عيسى أبعده عن قم، ثّم أعاده إليها، 
وكان ثقًة يف نفسه، غري أّنه أكثر الرواية عن الضعفاء »، وقال فيه الطويس: «واعتذر إليه

 .«واعتمد املراسيل
 سهل بن زياد اآلدمي الرازي، حيث قال: ما ذكره ابن الغضائري يف النّص اخلامس:

كان ضعيفًا جّدًا، فاسد الرواية واملذهب، وكان أمحد بن حمّمد بن عيسى األشعري »
أخرجه من قم، وأظهر الرباءة منه، وّنى النّاس عن السامع منه، والرواية، ويروي 

غري معتمد فيه، كان ضعيفًا يف احلديث، »، وقال النجايش: «املراسيل ويعتمد املجاهيل
وكان أمحد بن حمّمد بن عيسى يشهد عليه بالغلّو والكذب، وأخرجه من قم إىل الرّي، 

كان أبو حمّمد الفضل.. وال يرتيض أبا سعيد اآلدمي، »، وقال الكيّش: «وكان يسكنها
 .. بينام وثقه الطويس يف الرجال، وضّعفه يف الفهرست«ويقول: هو األمحق
ون الضعف عىل احلمق، وهو البالدة وعدم الدّقة، وعىل الضعف يف فرتاهم يطلق

 احلديث، وعىل رواية ما يتضّمن الغلّو بحسب نظرهم.
أبو اخلري، »ما ذكره ابن الغضائري يف صالح بن أيب مّحاد الرازي:  النّص السادس:

أمره  لقى أبا احلسن العسكري عليه السالم، وكان»، بينام قال فيه النجايش: «ضعيف
. فرتى يطلقون الضعف عىل من يروي أحاديث «ملّبسًا )ملتبسًا( ي عرف وينكر، له كتب
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ي عرف بعضها وينكر مضمون بعضها اآلخر، واملتتّبع ملوارد إطالقهم الضعيف، يقف عىل 
 .صّحة تفسري املجليس األّول واملوىل الوحيد هلذا االصطالح

حاولة التي تسعى لفّك العالقة بني الضعف والفسق والبّد لنا من التوّقف عند هذه امل
 والكذب وسقوط حجيّة احلديث ونحو ذلك، وحاصل ما نريد قوله نذكرها ضمن نقاط:

من الصعب أن نستظهر مبارشًة من كلمة )ضعيف( وما يقرب منها، مذهب  أّوالً:
جالّيني واضحة يف الراوي، فال داللتها اللغوّية باملرتبطة بذلك مبارشة وال استعامالت الر

أّن النظر خاّص هلذا اجلانب ما مل يكن هناك قرينة خاّصة، وأيضًا من الصعب أن نفهم من 
 هذه الكلمة ما ينايف العدالة بشكل مبارش؛ إال إذا وقعت يف سياق داّل وخاّص.

إّن مراجعة كتب أهل السنّة وأدبّياهتم يف توصيف الراوي بالضعف ترشف  ثانيًا:
 القطع بأّن مرادهم اعتبار حديثه نوعًا أو عدمه، ما مل تقع الكلمة ضمن باإلنسان عىل

سياق خاّص، وهلذا يطلق احلديث الضعيف عىل احلديث الذي ال يرويه من يكون خربه 
 حّجة عندهم.

وعدم اعتبار حديث الراوي أعّم من اهتامه بالكذب املبارش، بل يكون إّما من خالل 
ائه وخلطه وسهوه إىل حّد أّنه مل يعد يمكن الركون نوعًا كذبه، أو من خالل كثرة أخط

بسًا يف أمره، أو من خالل  ملروّياته، أو من خالل كثرة املناكري التي يروهيا بحيث توجب ل 
اعتامده مصادر ساقطة وعدم تثّبته يف احلديث بحيث تصبح مروّياته عندهم مشكوكًا ـ 

يأيت به من أخبار؛ لعدم الوثوق بطريقته يف حتصيل نوعًا ـ يف مصادرها، ومن ثّم ال يوثق بام 
عتمد  املروّيات، وغري ذلك. واحلاصل أّن الرجل الضعيف عندهم هو الرجل الذي ال ي 

 نوعًا وعقالئّيًا عىل حديثه وإخباره يف نفسه أعم من كونه كذابًا أو غريه.
كلمة )ضعيف( ال  وما ا ريد قوله هنا هو أّن فّك العالقة اللزومّية بني الكذب وبني

يوجب فّك هذه العالقة بني هذه الكلمة وبني سقوط خربه عن االعتبار وكون نقله غري 
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موثوق به نوعًا، وما يؤثر يف قيمة مروّيات الراوي وإن كان الصدق، لكّن عنارص أخرى 
تؤّثر كذلك، وهذا ما يوقع التعارض بني ثقة وضعيف؛ ألّن ثقة ال ختتّص بالصدق بل 

 ان الوثوق بخربه وإمكان الركون اليه، كام تقّدم.تشمل عنو
بل احلكم بالضعف ليس بجرح، فإّن »يف قوله:  وهبذا نالحظ عىل التقي املجليس

العادل الذي ال يكون ضابطًا يقال له: إّنه ضعيف، أي ليس قّوة حديثه كقّوة الثقة، بل 
 .«تراهم يطلقون الضعيف عىل من يروي عن الضعفاء ويرسل األخبار

مع أّن قيمة النقل احلديثي ال تقف هنا، كام  وذلك أّنه حرص نفسه بالكذب والصدق،
هو معروف اليوم يف الدراسات التارخيّية، بل إّن غري الضابط قد يكون غري موثوق بأخباره 
نوعًا أحيانًا بأكثر من الذي يعرف عنه أّنه يكذب يف نسبة اخلمسة يف املائة من أخباره، 

ة من مشاكل تعامل بعض علامء اإلمامّية مع احلديث، حيث حرصوا أنفسهم وهذه واحد
بموضوع الصدق والكذب، مع أّن موضوع تقنية احلفظ والضبط وآليات النقل بالغة 
األمهّية يف توصيف قيمة احلديث الذي ينقله هذا الراوي مهام كانت صفاته األخالقّية، 

 ل السنّة هيتّمون به أكثر نسبّيًا.األمر الذي الحظت أّن علامء احلديث من أه
إّنه قد ي فهم من بعض الكلامت ـ كام لعّله توحيه عبارات املازندراين ـ أّن  ثالثًا:

أصحاب هذه الفكرة يذهبون إىل أّن إطالق التضعيف يف كلامت الرجالّيني يفيد سلب 
، بل نحن الوثاقة أو العدالة عن الشخص، لكّن مرّبراهتم يف سلبها غري واضحة دائامً 

نخالفهم فيها يف اجلملة، فربام رأوا أّن رواية شخص ضعيف عن راٍو توجب تضعيفه، 
 ضعفًا. فيقولون عن املروّي عنه بأّنه ضعيف، وهذا عندنا ال يوجب 

هذا الكالم صحيح من حيث جوهر فكرته، لكنّنا هنا لسنا بصدد البحث عن صواب 
 هذه الكلمة أو تلك، إّنام بصدد حتليل مراد مرّبر التضعيف الذي انطلق منه الرجايل يف

الرجالّيني من هذه الكلمة، فإّن مرادهم هو سلب االعتبار عن رواياته لو مل تعتضد 
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بعاضد، أّما أّننا تتّبعنا طريقتهم فرأيناهم يف بعض املوارد يضّعفون أشخاصًا بمرّبرات 
أّننا نخّطؤهم يف بعض املوارد، واهية، فهذا أمٌر آخر يتصل باجتهادّية العمل الرجايل، و

فالحظ وانتبه، فإّن هذا ال خيتّص هبذه الكلمة، بل يشمل حتى كلمة الكاذب والوّضاع 
 أحيانًا.

إّن الشواهد التي ذكرها البهبهاين وبعض  املعارصين غري مقنعة، بل لعّل بعضها  رابعًا:
 يقع ملصلحتنا، وذلك:

ن يضيف أّن كل عيوب الضعفاء موجودة فيه، وأّن فغايته أّنه يريد أ أّما النّص األّول،
عيوهبم هي: الكذب، الغلّو، الرواية عن الضعفاء واملجاهيل، وهذا ال يعني أّن كل راٍو 
اختلفنا معه يف العقيدة أو روى عن جمهول فهو ضعيف، بل تعني أّن من كانت حاله هي 

يوجب عدم الوثوق هبا نوعًا كام  الرواية عن الضعفاء، فهذا أحاديثه مثرية للقلق، وفيها ما
قلنا، ومن ثّم فالوثوق به وبمروّياته حيتاج إىل معرفة إضافّية بحاله، كام يف مثل الربقي. 
وأّما ذكر الغلّو واالرتفاع فهذا أمر خاّص بالغالة، كام يظهر من كلامت الطويس يف العّدة، 

ني من السنّة والشيعة، حيث فصل بني مروّيات الغالة ومروّيات سائر مذاهب املسلم
 وكأّن حاهلم يف الكذب مريب جدًا أو أشهر من نار عىل علم.

فمن الصعب أن نفهم منه أّن جمّرد رواية رجل مطعون عليه عن  وأّما النّص الثاين،
رجل آخر، يفيد تضعيف الرجل املروّي عنه، وإال لربام أمكن تضعيف أغلب الرواة، فال 

هل البيت أنفسهم روى عنهم الضعفاء والكذبة، فهل يعني يريد النجايش ذلك، كيف، وأ
ذلك تضعيفًا؟ إّنام الظاهر من النجايش أّن رواية البلوي مثاًل عن هذا الشخص توحي 
وكأّنه من تلك اجلامعات املطعون عليها، ومن ثّم فهذا األمر يغمز فيه، ال من جهة حمض 

يف العادة مشبوهًا أو يكون عىل صلٍة الرواية، بل من جهة أّن من يروي عنه هؤالء يكون 
هبم، وهو أمٌر يثري الريب فيه، خاّصة وأّن الغضائري ي فهم من كالمه أّن الرجل غري 
معروف سوى من هذا الطريق، وهذا يؤّكد أّنه مل يرو عنه أحد غري هؤالء الضعفاء، فلو 

جب التضعيف يف كان ثقًة أو معروفًا باحلديث، لروى عنه اآلخرون، فهذه الرتكيبة تو



 

 الرجل، وعدم إمكان الوثوق به، والتباس أمره.
ومن هنا، ال أجد وجهًا لتعّجب املازندراين من التضعيف لرواية الضعفاء عن 

، فإّنه ليس هذا هو مقصود النجايش يف ظنّي الغالب، وال حيتمل فيه مثل هذا الشخص
هذا الرجل من تلك اجلامعات أو  التوّهم، إّنام يطعنون بمثل هذا عندما يراد بيان أنّ 

مداخاًل هلم أو ال يروي عنه إال أولئك القوم دائاًم أو غالبًا أو نحو ذلك، وهذا متامًا مثل 
الصورة املعاكسة، فأنت يزداد وثوقك بشخٍص كّلام كان الناقلون عنه من الثقات، 

 أمرهم والضعفاء. ويتضاءل وثوقك به كّلام كان الناقلون عنه من املطعون فيهم وامللتبس
 أّما أّننا نقتنع بام توّصل إليه النجايش أو ال، فهذا بحٌث آخر كام بّينّا.

فذكر  النجايش أّن الغالة تروي عنه ليس واضحًا يف أّنه هو مرّبر  وأّما النّص الثالث،
ن التضعيف، بل هو توصيف إضايف، بل لعّل املستظهر منه ـ لو تنّزلنا ـ هو ما بّيناه آنفًا م

أّن هذا الرجل ينقل عنه الغالة مروّياهتم الكاذبة، وهذا يوجب الريب يف أمره، وهو ما 
يفهم من كلامت الكيش يف أّنه روي عنه املناكري يف الغلّو، وت نسب إليه أقواهلم، فليس 
التضعيف ألّنه خمتلف يف العقيدة معنا، بل ألّنه تنقل عنه مروّيات فاسدة معلومة البطالن، 

 لريب فيه.توجب ا
فهو أنفع لنا؛ ألّن إدمان الراوي الرواية عن الضعفاء واملجاهيل  وأّما النّص الرابع،

واعتامده املراسيل يوجب ـ نوعًا ـ فقدان الوثوق بأخباره، والتشكيك يف أمره، وهلذا اخّتذ 
هذا منه هذا املوقف، ثم بعد ذلك تبنّي أّن الرجل وإن كان كذلك، إال أّنه ثقة يف نفسه، و

يدّل داللة واضحة عىل أّنه ما مل يتبنّي هلم حال الراوي من حيث وثاقته يف نفسه فإّن إدمانه 
الرواية عن الضعفاء واملجاهيل واملراسيل وتروجيه أمر هذه النصوص، يوجب الريب فيه، 
والتوّقف يف التعامل مع أحاديثه، وهلذا بنّي النجايش أّن هذه الصفة فيه جامعت وثاقته يف 
نفسه، خالفًا ملا تصّوره أهل قم، وفقًا للحال الطبيعّية التي انطلقوا فيها من عدم معرفتهم 
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بأمر الرجل، بل إّن كون مشكلته مع أهل قم يعّزز أّن نوعّية املرويات التي كان ينقلها هبذه 
الطريقة دون تثّبت كانت مريبًة وقريبة من الغلّو بحسب مفهوم القميني للغلّو يف تلك 

 فرتة.ال
وبعبارة ثانية: إّن الراوي إذا مل يظهر حاله من الوثاقة، فإّن إدمانه املراسيل واإلخبار 
عن الضعفاء واملجاهيل املناكري )جمهول جهالة تاّمة(، أمٌر يوجب الريب فيه والطعن يف 
أخباره والتحّفظ من االحتجاج هبا، وهذا معنى أّنه رجل ضعيف مطعون عليه ال حيتّج 

 بخربه.
فقد اعتمد صاحب االستشهاد هنا عىل جعل كالم  وأّما النّص اخلامس والسادس،

رجايلٍّ قرينًة عىل كالم رجايلٍّ آخر قال توصيفًا آخر، وهذا مما ال شاهد له، فأن ينقل الكيش 
أّن فالنًا أمحق، ال يعني أّن النجايش عندما قال عنه بأّنه ضعيف جدًا يقصد من الضعف 

النجايش بأّن فالنًا يروي ما يعرف وينكر، ال يعني أّن مقصود ابن احلمق، وأن يقول 
الغضائري من كلمة )ضعيف( هو ذلك، برصف النظر عن معنى كلمة )يعرف وينكر( 

 ودالالهتا التي سوف تأيت إن شاء اهلل تعاىل.
 وعليه، فهذه الشواهد التي ذكرت غري مقنعة بشكل حاسم.

بنحو التأييد ـ بكون الضعف عند إطالقه يتصل  لعّل بعض التعابري تيش ـ خامسًا:
 باحلديث، وذلك مثل:

ضعيف جدًا، ويف »ما ذكره النجايش يف ترمجة عبد اهلل بن خداش، حيث قال:  أ ـ
. فأنت جتده يصفه بالضعف الشديد، لكنّه بعد ذلك يبنّي مذهبه، وكأّن «مذهبه ارتفاع

 بيان الضعف مغاير لبيان املذهب هنا.
ضعيف »ذكره النجايش يف ترمجة عيل بن حسان بن كثري اهلاشمي، حيث قال:  ما ب ـ

جدًا، ذكره بعض أصحابنا يف الغالة، فاسد االعتقاد، له كتاب تفسري الباطن، ختليٌط 
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 . فأنت جتد تعبري فاسد االعتقاد بعد تعبري ضعيف جدًا منفصاًل عنه بجملة.«كّله
رمي بالغلّو وغمز »بن العباس اجلراذيني الرازي: ما ذكره النجايش يف ترمجة عيل  ج ـ

عليه، ضعيف جدًا، له كتاب اآلداب و)املروات(، وكتاب الرّد عىل السلامنية ـ طائفة من 
. فأنت ترى أّنه رغم عدم تيّقنه من هتمة الغلّو يف حّقه، بل ونسبته «الغالة ـ أخربنا..

 ول بأّنه ضعيف جدًا.كتابًا له يف الرّد عىل بعض الغالة، لكنّه يق
وقال أبو العباس أمحد بن ».. ما ذكره النجايش يف ترمجة حممد بن سنان، حيث قال:  د ـ

حممد بن سعيد أّنه روى عن الرضا عليه السالم، قال: وله مسائل عنه معروفة، وهو رجل 
لتفت إىل ما تفّرد به.. ل عليه..( . وكأّن مجلة: )ال يعوّ «ضعيف جدًا ال يعّول عليه وال ي 

 تبدو كالرشح للتوصيف بالضعف.
ي رمى »ما ذكره الطويس يف ترمجة حممد بن عبد اهلل بن مهران الكرخي، حيث قال:  هـ ـ

 . فرغم عدم تيّقنه من التهمة املوّجهة إليه، لكنّه يقول بأّنه ضعيف.«بالغلّو، ضعيف
عبد الرمحن األَشّل، حيث  ما ذكره ابن الغضائري يف ترمجة عبد الرمحن بن سامل بن و ـ
. فالحظ ما ي شعر باملقابلة، وكأّن الضعيف هو الذي ليس «ضعيف، وأبوه ثقة»قال: 
 بثقة.

ثقة يف نفسه، »ما ذكره ابن الغضائري يف ترمجة جابر بن يزيد اجلعفي، حيث قال:  ز ـ
و بن  شمر ّل من يروي عنه ضعيف، فمّمن أكثر عنه من الضعفاء َعْمر  ،  ولكن ج  اجل ْعفيُّ

ل  بن  مجيل األَسدّي  نْخَّ ويّن، وم  ل  بن  صالِح، والَسك  َفضَّ . فأنت ترى املقابلة بني «وم 
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 الوثاقة والضعف واضحة.
ما ذكره النجايش ـ وهو تعبري متكّرر ـ يف ترمجة عيل بن أيب سهل القزويني، حيث  ح ـ
 .«فأكثرثقة من أصحابنا يف نفسه، يروي عن الضعفاء، سمع »قال: 

ومما يشهد ملا نقول أّنك ال جتد عبارة )ضعيف، لكنّه ثقة(، بينام جتد عبارة التوثيق 
منضّمة لبيان مذهبه أو نحو ذلك. وال بأس بالقول بأّن إطالق كلمة ضعيف إن مل تشمل 
ضعفه يف املذهب واحلديث معًا، ويكون إضافة قيد ضعيف املذهب أو ضعيف يف احلديث 

 ال أقّل مفيدة للضعف احلديثي وسلب الوثاقة عن رواياته. للتخصيص، فهي
أّن كلمة ضعيف تنرصف يف أدبّيات الرجاليني إىل ما يشمل عدم إمكان  واملتحّصل

االستناد لقوله وحديثه، ما مل تقم قرينة عىل التخصيص، وال أقّل من أن دعوى ظهورها يف 
 غري ذلك غري مقنعة.

ذكره أصحابنا رتبة التبنّي إال بقرينة سياقيّة، ما يقال: ونحو هذا التعبري لكنّه دون م
 .كام ورد يف إسامعيل بن يسار اهلاشميبالضعف، 

 ( ـ ضعيف يف احلديث، مناقشة مقاربة اجمللسي واخلوئي و..63ـ  61)
ـ يف حّق مجاعة، واملورد  ومثله ضعيف احلديث أو غمز عليه يف حديثهورد هذا التعبري ـ 

قال نهم فيه نقاش بشكٍل أبرز، هو يف ترمجة حمّمد بن خالد الربقي، حيث الذي وقع بي
وكان حمّمد ضعيفًا يف احلديث، وكان أديبًا، حسن املعرفة باألخبار وعلوم ».. النجايش: 

 .«حممد بن خالد الربقّي، ثقة..». أّما الشيخ الطويس فقال: «العرب، وله كتٌب 
واية سعيد بن يسار فهي أجود ما يف الباب دلياًل، ولكْن يف وأّما ر»وقال الشهيد الثاين: 
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طريقها الربقّي مطلق، وهو مشرتٌك بني ثالثة: حمّمد بن خالد، وأخوه احلسن، وابنه أمحد، 
والكّل ثقات عىل قول الشيخ أيب جعفر الطويّس، ولكّن النجايّش ضعَّف حمّمدًا، وقال ابن 

عن الضعفاء، ويعتمد املراسيل. وإذا تعارض  الغضائرّي: حديثه يعرف وينكر، ويروي
ٌم، وظاهر  حال النجايّش أّنه أضبط اجلامعة، وأعرفهم بحال  اجلرح والتعديل فاجلرح مقدَّ

 . وهذا يفيد أّن الشهيد الثاين قد فهم منه التضعيف.«الرجال
 وقد حاول مجاعة من العلامء حّل التعارض بني كالم الطويس والنجايش بام بّينه

قد عرفَت من الشيخ توثيق حمّمد بن خالد ».. واعتمده السيد اخلوئي فيام بعد، حيث قال: 
ب بعضهم من ترجيح  رصحيًا، ولكنّه مع ذلك قد توقَّف بعضهم يف توثيقه، بل تعجَّ
العاّلمة قول الشيخ عىل تضعيف النجايّش مع أّنه أضبط وأتقن. ولكّن الصحيح أّن 

ح قول ا لشيخ عىل قول النجايّش، وإّنام ذكر اعتامده عىل قول الشيخ من العاّلمة مل يرجِّ
تعديله؛ ألجل أّن كالم النجايّش غري ظاهر يف تضعيفه، وإّنام التضعيف يرجع إىل حديثه؛ 
ح به ابن  ألجل أّن حمّمد بن خالد كان يروي عن الضعفاء ويعتمد عىل املراسيل، كام رصَّ

 .«خ بال معاِرضالغضائرّي، وحينئٍذ يبقى توثيق الشي
والظاهر أّن السيد اخلوئي قد تبع يف هذا الفهم لكلمة )ضعيف يف احلديث( الوحيد 
البهبهاين وغريه ممّن تبع التقي املجليس الذي اعترب أّن الغالب يف اإلطالقات هو أّن 

 .الراوي يروي عن كّل أحد
 وعليه فهنا تفسريان:

ا ما جيعل توثيق الطويس معارضًا بتضعيف إّنه تضعيف للربقي نفسه، وهذ أحدمها:
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النجايش، والنتيجة ـ عىل أقّل تقدير ـ سقوطهام، السيام مع اشتهار كون النجايش أدّق يف 
 علم الرجال من الطويس، ومن ثم فمحمد بن خالد الربقي مل تثبت وثاقته.

( وقوله: إّنه تضعيف ملن روى عنه الربقي، وذلك بالتمييز بني قوله: )ضعيف ثانيهام:
)ضعيف يف احلديث(؛ فإّن األوىل تضّعفه بنفسه وتسقط وثاقته، أّما الثانية فهي تضّعفه يف 
احلديث بحيث يكون معناها ـ أو حتتمل أن يراد ـ أّنه يروي عن الضعفاء ويعتمد 
املراسيل، فتكون أحاديثه ضعيفة هبذا املعنى، ووفقًا هلذا التفسري يظّل توثيق الطويس عىل 

 بال معارض، فتثبت وثاقة حممد بن خالد الربقي.حاله 
والذي يبدو لنا للوهلة األوىل أّن مجلة النجايش غري واضحة يف تضعيف الربقي بنفسه؛ 
النفتاحها عىل احتاملني، فيظّل توثيق الطويس قائاًم، لكّن التتّبع يقّوي احتامل إرادة 

اب النجايش هذا التعبري النجايش التضعيف وسلب الوثاقة، وذلك أّننا نجد يف كت
مستخدمًا يف مناٍخ من التضعيف الشخيص، فالنجايش يقول يف جعفر بن حممد بن مالك: 

كان ضعيفًا يف احلديث، قال أمحد بن احلسني: كان يضع احلديث وضعًا ويروي عن Pإّنه 
املجاهيل، وسمعت من قال: كان أيضًا فاسد املذهب والرواية، وال أدري كيف روى عنه 

خنا النبيل الثقة أبو عيل بن مهام، وشيخنا اجلليل الثقة أبو غالب الزراري رمحهام شي
..كان ضعيفًا يف احلديث غري معتمد فيه، P، وقال يف ترمجة سهل بن زياد اآلدمي: Qاهلل..

، ومن يقرأ سياق كالم Qوكان أمحد بن حممد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب
اده التضعيف فلو مل يكن هذا مراده ملاذا استغرب من بعض شيوخه النجايش يعرف أّن مر

 الرواية عن الفزاري إذا مل يكن ضعيفًا ومل يكن يبني عىل وثاقته؟! فتأّمل جيدًا.
والالفت أّن هذا التعبري األخري للنجايش يف حّق سهل بن زياد اآلدمي وضعه السيد 

ما دّل عىل توثيق سهل بن زياد، ثم اخلوئي نفسه مع جمموعة تضعيفات أخرى يف مقابل 
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َحَكَم ّنايًة بضعف سهل بن زياد وعدم حجّية مروّياته، وهذا يعني أّنه فهم منه التضعيف 
. بل قد وجدنا السيد اخلوئي يف ترمجة عبد اهلل بن عبد الرمحن األصم املقابل للتوثيق

أنه ليس بيشء، أّنه  أقول: ظاهر كالم النجايش»يذهب لضعفه، ويعرّب عن ذلك بقوله: 
، فقد استخدم ـ رمحه اهلل ـ نفس التعبري «ضعيٌف يف احلديث، فال اعتامد عىل رواياته

بمعنى الضعف الذايت فيه، ال الضعف الذي جيتمع مع الوثاقة، وهذا كّله يشهد عىل أّن 
 هذه اجلملة يفهم منها العرف ما اّدعيناه.
الذي نّدعيه، ما قاله السيد اخلوئي نفسه يف ترمجة  ومّما يشهد عىل ارتكازّية هذا املعنى

ضعيف يف »موسى بن سعدان احلناط، فبعد أن نقل اخلوئي عن النجايش قوله فيه: 
أقول: إّن توثيق عيل بن إبراهيم يعارضه »، قال اخلوئي: «احلديث، كويف، له كتب كثرية..

ح الرجل جمهول احلال، فال تضعيف النجايش املؤيَّد بتضعيف ابن الغضائري إّياه، فيصب
 .«يعتّد برواياته

والغريب أّن السيد اخلوئي نفسه قد ضّعف سلمة بن اخلطاب، الذي قال فيه النجايش 
أقول: »، ومل يرد فيه تضعيف آخر معترب عند اخلوئي، قال اخلوئي: بأّنه ضعيف يف حديثه

جالء عنه، والسيام حممد بن حيكم بضعف الرجل؛ لتضعيف النجايش إّياه، وأّما رواية األ
. فالحظ كيف «أمحد بن حييى ومل تستثن روايته، فليس فيها داللة عىل الوثاقة كام تقّدم
 أّن عبارته ي فهم منها قبول التضعيف وليس فقط عدم ثبوت الوثاقة.

ولو متّت متابعة كلامت الرجالّيني املتأّخرين لوجدنا غري واحد منهم يفهمون ما فهمنا، 
أّن السيد اخلوئي إّنام ذكر هذا التفسري يف موضعني فقط؛ لفّض التعارض بني الشهادات، و
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 ومها يف حممد بن خالد الربقي وحممد بن مجهور العمي.
يضاف إليه أّن تعبري الضعف يف احلديث وجدناه يف كلامت علامء الرجال القدامى يف 

قال حييى بن عبداحلميد Pالتايل: مناخ من هذا اجلّو؛ حيث يذكر الكيش يف رجاله النّص 
احلامين ـ يف كتابه املؤلف يف إثبات إمامة أمري املؤمنني عليه السالم ـ: قلت لرشيك: إّن 
أقوامًا يزعمون أّن جعفر بن حممد ضعيف يف احلديث، فقال: أخربك القّصة. كان جعفر 

وخيرجون من عنده،  بن حممد رجاًل صاحلًا مسلاًم ورعًا، فاكتنفه قوم جهال يدخلون عليه
ويقولون: حدثنا جعفر بن حممد، وحيّدثون بأحاديث كلها منكرات كذب موضوعة عىل 

 .Qجعفر، يستأكلون الناس بذلك ويأخذون منهم الدراهم..
عن إبراهيم بن إسحاق، أبو « الفهرست»بل نحن نجد ـ تأييدًا ـ أّن الطويس قال يف 

، وهو نفسه قال Qيفًا يف حديثه، متَّهاًم يف دينه..كان ضعPإسحاق األمحرّي النِّهاوندي: 
إبراهيم بن إسحاق األمحرّي النِّهاوندّي، له كتٌب، وهو Pعنه يف كتاب الرجال: 

و  QضعيفP، وهذا ما قد يشّكل قرينة مؤّيدة أيضًا عىل عدم الفرق بني «ضعيٌف 
Pضعيف يف احلديثQ .عندهم، ما مل تقم قرينة واضحة 

مضافًا إىل استخدام النجايش تعبري أّن فالنًا كان ثقة يف نفسه، لكنّه يروي عن  هذا كّله،
الضعفاء، فلامذا مل يستخدم هذا التعبري هنا كام استخدمه يف حّق أمحد بن حممد بن خالد 

 الربقي نفسه ابن املرتَجم له هنا؟
ضعيف من هذا كّله يؤّكد أّن هذا التعبري يرد يف سياق تضعيف الشخص نفسه، ال ت

يروي عنهم، علاًم أّنني مل أجد هذا املصطلح يف كلامت العلامء املتقّدمني يراد منه 
باخلصوص رصاحًة التضعيف الذي فّّسه أمثال السيد اخلوئي. وهذا كّله يدفعنا إىل 
االقتناع بأّن هذا التضعيف وإن احتمل لغويًا أن يفّّس بام ذكر، لكّن املفهوم منه ـ السيام 

                                                             
 .616: 2( رجال الكيش 1)
 .40ـ  39( الفهرست: 2)
 .414( رجال الطويس: 3)



 

 الق ـ الضعف يف النقل، فيكون جرحًا، بمعنى عدم حجّية منقوالته.مع اإلط
ويؤّيد ما نقول ما ذكره بعض املعارصين، من ظاهر التقابل بني ضعيف يف احلديث 
وثقة يف احلديث، فإّن هذه املقابلة تصلح لسلب الوثوق يف احلديث عنه، بمعنى كونه غري 

 .ثقة

 ـ مل يكن بذاك وإىل الضعف ما هو 64
، وقد استخدمه النجايش يف ترمجة عيل ا درج هذا التعبري عند بعضهم يف ألفاظ اجلرح

 .«مل يكن بذاك يف املذهب واحلديث، وإىل الضعف ما هو»بن أيب صالح، حيث قال: 
وورد هذا التعبري يف كتب أهل السنّة، كام يف ترمجة صلت بن دينار، وحمّمد بن عبد 

 ، وغريهم.اهلل املديني األصبحي ، وعبدالعزيز الرميل
والظاهر من هذا التعبري لوحده )إىل الضعف ما هو( أّنه مل يبلغ رتبة الرجل الضعيف، 
لكنّه ليس بذاك الثقة املعتمد، فهي تدّل عىل حالة وسطى بني التوثيق التام والتضعيف، 

ال الكلبايس يف هوام  فال يستفاد منها التوثيق، ولكنّه ال ي ستفاد منها التضعيف، وقد ق
الظاهر أّن )ما( نافية، والغرض أّنه ليس عىل حّد الضعف، فالغرض أّنه »رسائله الرجالّية: 

 .«مل يبلغ إىل الضعف؛ فاملقصود أّنه قريب إىل الضعف
وما فهمه ليس بعيدًا إذا مل حيتّف بقرينة تفيد له معنى آخر؛ ألّن مراجعة ورود هذا 

السنّة، مع مالحظة سياق وروده عند النجايش، يفيد أّن الرجل قريٌب  التعبري يف كتب أهل
 من أن يكون ضعيفًا، لكنّه مل يتحّقق فيه ذلك متامًا. واهلل العامل.
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 ( ـ روى عن، روى عنه: صوٌر وطرائق يف التعبري والبيان68ـ  65)
وي قد تتصل نقصد هبذا العنوان جمموعة من التعابري التي يطلقها الرجاليون حول الرا

 بجوانب نقص فيه، مثل:
وقد ي ستوحى منها ـ كام يفهمه بعضهم ـ أّنه طعٌن،  أ ـ روى من حديث العاّمة وأكثر،

إال أّنه ما مل حيتّف بقرينة ال يدّل عىل ذلك، فقد يكون ثقًة لكنّه روى نصوصًا من طرق 
رمجة حبي  بن مبرش: أهل السنّة اجتهادًا منه يف ذلك، ويشهد له أّن النجايّش قال يف ت

كان من أصحابنا، وروى من أحاديث العاّمة فأكثر، له كتاب كبري حسن، ساّمه أخبار »
. فلعّل رواياته تلك «السلف، وفيه الطعون عىل املتقّدمني عىل أمري املؤمنني عليه السالم

 وّظفها هنا، والنجايش يمتدح كتابه.
كان ثقًة يف حديثه، ورعًا، »أمحد اجلرجاين: ويقول النجايش يف ترمجة أمحد بن حممد بن 

نا أّنه وقع إليهم من  ال ي طعن عليه، سمع احلديث وأكثر من أصحابنا والعاّمة. ذكر أصحاب 
كتبه كتاب كبري يف ذكر من روى من طرق أصحاب احلديث أّن املهدي من ولد احلسني 

ويس يف ترمجة أمحد بن إبراهيم . وقال الط«عليه السالم، وفيه أخبار القائم عليه السالم
 .«كان ثقًة يف حديثه، حسن التصنيف، وأكثر الرواية عن العاّمة واإلخبارّيني»معىل: 

 ومثل هذه التعابري متكّرر، كام يف مثل ما ورد يف حّق سعد األشعري وغريه.
حه، وي الحظ من هذه التعابري أّّنا ال تستخدم أداة االستدراك، بعد توثيق الرجل ومد

مما يعني أّن هذه الصفة ليست مضّعفًة له. نعم، قد يوجب ذلك اختالط األحاديث 
 والطرق، وهو ما ي فهم من ما ينقل عن ابن أيب عمري.

              ، وحمّمــد بــن وهــذا التعبــري ورد يف حــّق أيب محــزة الــثاميل ب ـ روى عنــه العاّمــة،
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 .أيب يونس
يفيد تضعيفًا، كام بّينا سابقًا عند احلديث عّمن وثقته  وهذا التوصيف يف حّد نفسه ال

العاّمة، ألّن روايتهم عنه قد تكون فيام يرونه صاحلًا من حديثه بالنسبة إليهم، أو ألّّنم 
يرونه ثقة، فليس يف هذا التعبري تضعيف إال لو وقع ضمن سياق خاّص، وهكذا لو قيل 

 الشيعة. بأّنه تروي عنه الشيعة وكان القائل من غري
وقد تقّدم آنفًا استخدام مثل هذا التعبري يف  ج ـ روى عنه الغالة أو تروي عنه الغالة،
، وهذه العبارة لوحدها ال تفيد تضعيفًا، حّق داود الرّقي، وورد يف حّق صالح بن سهيل

أّن لكنّها لو وقعت يف سياق يشري إىل كونه منهم أو إىل كون مروّياته عىل نسقهم، فقد تيش ب
الرجايّل يريد الطعن، واألمر  تابٌع للسياق، وإال فهذا التعبري يف حّد نفسه ال يضعف 

 الرجل، خاّصة لو رووا عنه هم، فإّنه أمر خارج عن اختياره.
ورد هذا التعبري يف حّق غري واحد،  د ـ يروي عن الضعفاء واملجاهيل ويعتمد املراسيل،

د بن حممد بن خالد الربقي، وعيل بن أيب سهل كاحلسن بن حمّمد بن مجهور العمي، وأمح
القزويني، وحممد بن أمحد بن حييى األشعري، وحممد بن مسعود العيايش، وإدريس بن 

 ، والنظر فيه جيب أن يكون من زاويتني:زياد
 الزاوية األوىل: يف أّن نفس كون الراوي كذلك هل يوجب فيه تضعيفًا أو ال؟

؛ إذ لعّل الراوي له رون إىل أّن ذلك ال يوجب تضعيفاً ذهب السيد بحر العلوم وآخ
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طريٌق آخر للرواية وهو معترب، األمر الذي بّرر له ذلك، أو لعّله يريد تكثري الطرق، أو ربام 
كان املضمون يف الرواية يرّبر له ذكر الطريق الضعيف لقاعدة التسامح، أو لكونه بصدد 

أو أّنه يريد تكثري الطرق؛ لرفع معّدل الوثوق نقل الروايات ومجعها حفظًا للرتاث، 
باحلديث، أو لكونه يرى هذا الضعيف ثقًة ولو لضعف علمّي عنده يف نقد الرجال، أو 
لغري ذلك من املرّبرات االجتهادّية املعروفة واملتوّقعة، فمثل هذه الصفات ال تفيد يف 

 نفسها تضعيفًا.
واشتهرت فيه مثل هذه احلال، بحيث كانت هي نعم، لو أّن راويًة مل تثبت وثاقته بعد  

الغالبة عىل حديثه، لزم التحّذر منه؛ الحتامل كونه وّضاعًا يستخدم هذه الطريقة يف مترير 
رواياته، ويتعّزز األمر لو لوحظ يف أخباره نصوص ذات مضمون فاسد، فالبّد من التنبّه 

 هلذا األمر، فهو قرينة تضعيف أحيانًا.
معنى اعتامده املراسيل ليس االعتامد الفقهّي، بل إّن بناء حديثه عىل ي شار إىل أّن 

املرسالت، والظاهر ـ فيام أفهمه ـ أّن هذا التعبري أعّم من كونه ي رسل هو بنفسه أو يروي 
 مراسيل اآلخرين كثريًا، واهلل العامل.

 عيف أو ال؟الزاوية الثانية: يف أّن توصيف الرجالّيني له بذلك، هل يقصدون منه التض
الذي يظهر أّن مثل هذا نحو  تضعيٍف من قبلهم، لكن ال بمعنى سلب الوثاقة، بل 
بمعنى أّن أحاديثه ليست نقّيًة من جهة شيوخه ومن يروي عنهم، ومن جهة منهجه يف 

ومن الشواهد عىل ما قلناه، أّنك تراهم يف كتب الرجال »التحديث. يقول الشيخ حسن: 
عيان، أّّنم كانوا يروون عن الضعفاء، وذلك عىل سبيل اإلنكار يذكرون عن مجٍع من األ

 .«عليهم، وإن كانوا ال يعّدونه طعنًا فيهم
ولعّل من شواهد ذلك تعبري النجايش يف ترمجة أمحد بن حممد بن جعفر الصويل، حيث 
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يروي عن  سمع الناس منه، وكان ثقًة يف حديثه مسكونًا إىل روايته، غري أّنه قيل: إّنه»قال: 
مستقيم ». وربام يفيد أيضًا تعبريه يف ترمجة نرص بن مزاحم، حيث قال: «الضعفاء

 .«الطريقة، صالح األمر، غري أّنه يروي عن الضعفاء
فهذا العيب يلحق الراوي لكنّه ال ي سقطه عن الوثاقة، وهلذا رّصحوا بأّن الراوي ثقة 

يف مثل الربقي والقزويني واألشعري والعيايش  بل ربام هو جليل، لكنّه متوّرط بذلك، كام
 وغريهم.

نعم، قد يأيت التعبري مع بعض التعابري التي توحي بالتضعيف، مثل قول النجايش يف 
روى عن املجاهيل أحاديث »ترمجة احلسن بن حممد بن حييى، املعروف بابن أخي طاهر: 

 .«منكرة، رأيت أصحابنا يضّعفونه

 مهمل( ـ جمهول، 70ـ  69)
قد تقّدم منّا يف املباحث السابقة ـ يف الفصل األّول من هذا الكتاب ـ الكالم حول املراد 
من كلمة )جمهول(، ورّجحنا ـ لو مل يقم سياق خاص ـ أّن غالب استعامالت املتقّدمني هلا 
 عند اإلمامّية، هو أّنه جمهول العني ليس مذكورًا يف كتب الرجال وال معروفًا، وأّما كلمة
)مهمل( فيغلب ورودها يف كلامت املتأّخرين، واملراد منها عادًة أّنه مل ي رتجم يف كتب 

 الرجال السابقة، بل ا مهل ذكره، وهذا كّله واضح.
وهذا املقدار ال يدّل فقط عىل عدم ثبوت وثاقة الراوي، بل يوحي يف كثري من املوارد 

خاّصة لو كان قليل احلديث، وإال  ،بإمكان أن يكون شدصّية خمتََلَقة غري موجودة أصالً 
جم يف كلامهتم وعرف بينهم، وباألخص لو كان الراوي عنه غالبًا رجاًل غري ثابت  لرت 
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 الوثاقة أو معروفًا بالكذب.

 ( ـ ليس بذاك أو ليس بذلك..75ـ  71)
 استددم هذا التعبري يف أكثر من شكل:

د يف ترمجة النجايش ألمحد بن أيب زاهر كام ور أ ـ فتارة كانوا يعرّبون ليس بذلك النقّي،
 .«كان وجهًا بقم، وحديثه ليس بذلك النقّي »األشعري، حيث قال: 

ويفهم منه أّنه كانت بعض أحاديثه حتتوي مضامني فاسدة أو غريبة أو أّنه ينقلها مع 
 سهو أو أخطاء أو وهم أو نحو ذلك، وال يفيد هذا التعبري تضعيفًا له يف شخصه تضعيفاً 
إّن »تاّمًا، بل يفيد توّرط حديثه يف بعض املوارد بمثل هذا األمر، وهلذا قال السّيد اخلوئي: 

قول النجايش والشيخ أّن أمحد بن أيب زاهر كان وجهًا بقم، ظاهر يف أّنه كان وجهًا من 
جهة أّنه كان حمّدثًا، كام يدّل عليه قوهلام: وكان حمّمد بن حييى العطار أخّص أصحابه، 

ليه فام ذكراه من أّن حديثه ليس بذلك النقّي البّد من محله عىل أّنه توجد يف أحاديثه وع
 .«روايات منكرة، وهذا ال ينايف وثاقة الرجل

وبرصف النظر عن فهم السيد اخلوئي للتوثيق من كلمة )وجه(، وهو ما تقّدم بحثه 
من تعبري: حديثه ليس بنقّي، أو سابقًا، إال أّن تعبري: )ليس بذلك النقي( يظّل أقّل غمزًا 

غري نقي احلديث، أو منكر احلديث، أو فاسد احلديث أو نحو ذلك، فإّن دخول كلمة 
)ذلك(، يوحي بأّنه مل يبلغ املستوى املنشود من النقاء، ال أّنه حديث مشوب فاسد، وهذا 

وحي بأّن حديثه ما جيعلنا ال نفهم بشكل واضح من هذا التعبري تضعيفًا ّنائّيًا، بقدر ما ي
حيتوي عىل مشاكل متنّية معّينة تستدعي احلذر واالحتياط يف التعامل معه، ولو بنينا عىل ما 
فهمه السيد اخلوئي من أّنه وجه يف احلديث، فهذا يعني أّن تعبري: ليس بذلك النقي، يكون 
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وى املنشود يف املراد منه أّنه مل يبلغ يف النقاء مستوى َمن هو ِمن وجوه احلديث، أو املست
 الثقات، فيكون النفي لدرجٍة عالية من النقاء، فالحظ جيدًا.

كام جاء يف كلامت الطويس  ب ـ وأخرى يقولون ليس بذاك الثقة أو ليس بذلك الثقة،
مل يكن بذلك الثقة يف احلديث، »يف ترمجة أمحد بن عيل اخلضيب األيادي، حيث قال: 

 .«جلالء يف الغيبة حسنومّتهم بالغلّو. وله كتاب الشفاء وا
وقد ي فهم منه التضعيف، لكّن العالمة املامقاين رأى أّنه قد يشعر تعبري ليس بذلك 

 .الثقة بمدٍح ما
إال أّنه لو أخذنا املورد الذي جاء فيه هذا التعبري، مل نكد نفهم هذا املعنى الذي ذهب 

لنجايش يف حّق الرجل نفسه حيث إليه املامقاين، فالسياق سياق ذّم، يضاف إليه تعبري ا
 .«قال أصحابنا: مل يكن بذاك، وقيل: فيه غلّو وترّفع»قال: 

ومن هنا نميل إىل كون هذا التعبري يفهم منه عرفًا نوٌع من الغمز يف وثاقته، وأّنه ال يبلغ 
ري املستوى املنشود من الوثاقة، فكأّنه قد يكون غري دقيق أو ال يكون مأمونًا دومًا أو غ

ذلك، فاألصّح اعتبار هذا التعبري ـ لو مل يقم سياٌق ما ـ شاهدًا عىل رتبة من التضعيف، 
 نعم هو أقّل من سائر التضعيفات، فهو أقّل من قولنا: ليس بثقة.

وهو نادر الوجود، ويوحي بام تعطيه عبارة: ليس  ج ـ وثالثة تعبري: ليس بذلك العدل،
 بذلك الثقة.

 ديث، تختلط احلديث..( ـ مضطرب احل88ـ  76)
 تستخدم هذه التعابري لوصف حال الراوي ومروّياته:

فالظاهر أّن معناه أّنه عندما ينقل فهو ال ينقل بشكل منسجم  أ ـ أّما مضطرب احلديث،
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واحد، بل جتد أحاديثه مضطربة فتارًة تكون صاحلًة، وأخرى ال تكون كذلك بل يكون 
ليس »ائري حيث يقول يف ترمجة إسامعيل بن مهران: فيها خلل، ويشهد له تعبري ابن الغض

 .«حديثه بالنقّي، يضطرب تارًة ويصلح أخرى
وهذا اخللل ال نستطيع معرفة حاله، فقد يكون من حيث املضمون، فريوي ما يعرف 
وينكر، وقد يكون من حيث آلّيات وكيفّيات النقل، فإذا ساعدت عليه القرينة السياقّية فال 

 نفتح األمر عىل احتامالت.بأس، وإال ا
أيضًا، حيث يظهر عنده عدم وضوح أو ترّدد يف  مضطرب املذهبوهذا هو معنى 

مذهبه فيميل يمينًا ويسارًا، وإن كان اضطراب املذهب ليس قدحًا يف جهة الوثاقة يف نفسه 
 كام سبق.

سيد حسن وعليه، فهذا التعبري يفيد نوعًا من القدح يف أخبار الراوي، خالفًا ملثل ال
، لكنّه ليس رصحيًا يف سلب الوثاقة أو العدالة عنه، وإن كان اضطراب احلديث الصدر

هبذا املعنى يضعف من قّوة الوثوق بخرب الراوي عىل مستوى الدّقة؛ الحتامل اتصال 
 االضطراب بجانب كيفيات النقل، ال بجانب نوعّية املضمون فقط.

والذي أطلقه النجايش يف حّق أمحد بن  عمره،اضطرب يف آخر ومن هذا النوع تعبري: 
. ولعّل املراد منه اضطرابه عىل مستوى املذهب أو اضطرابه عىل مستوى حممد اجلوهري

احلديث، وقد حيتمل جدًا أّنه يراد منه عروض اخللل الذهني عليه آخر عمره ممّا أفقده 
الرجل نفسه ترمجه الطويس يف  الرتكيز والدّقة واجلهوزّية الذهنّية، ولعّله يشهد له أنّ 
 .الرجال والفهرست فقال يف حّقه بأّنه اختّل يف آخر عمره

يشار إىل أّن االضطراب الثاين حلق نفس الرجل، بينام االضطراب األّول حلق احلديث، 
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 فالحظ.
وهي كلمة غالبًا ما تستخدم يف أدبّيات الرجال عند أهل السنّة،  ب ـ لنّي احلديث،

ا يقابل متانة احلديث وقّوته، حيث يبدو أّن أحاديثه فيها بعض التساهل أو عدم فمعناها م
 القّوة واملتانة، إّما من حيث من يروي عنهم أو من حيث عدم ضبطه ودّقته.

وغالبًا ما وجدنا أّن تعبري لنّي احلديث يف كتب أهل السنّة يستخدم يف حّق أشخاص 
احلني الذين يغمز يف مستوى حديثهم. ومن هنا مطعون عليهم، وأحيانًا يف حّق بعض الص

نفهم نوع قدح يف حديثه لكنّه ال يفيد سلب الوثاقة أو العدالة بالرضورة، فضاًل عن بيان 
 املذهب.

وأّما ألفاظ اجلرح، فمراتب أيضًا: األّول: أدناها لنّي احلديث، فهذا »يقول الدربندي: 
ا قلت: لنّي احلديث، مل يكن ساقطًا ولكن يكتب حديثه وينظر لالعتبار. وقال بعضهم: إذ
. بينام فّّس الشهيد الثاين «مقارب احلديثجمروحًا بيشء ال يسقط عن العدالة، ومثله 

 .واملامقاين وغريمها هذه الكلمة بمعنى أّنه يتساهل يف الرواية عن غري الثقة
القدح غري واضحة وعليه، فلنّي احلديث نوع  قدٍح يف رواية الراوي، غري أّن جهة 

 .يتساهل يف احلديثبالضبط لوال السياقات، ولعّل مثله: 
وهذا التعبري يكشف عن كون حديثه  ج ـ غري نقّي احلديث أو ليس بنقّي احلديث،

يعاين من بعض املشاكل إّما يف املضمون أو يف كيفّيات النقل، أو فيهام معًا، وهذا التعبري 
نّه ليس بظاهر بقّوة يف سلب الوثاقة مطلقًا عنه أو العدالة، قدٌح يف أخباره يتوّقف عنده، لك

 بيد أّنه ال يبلغ يف احلديث مستوى الثقات األثبات.
، والظاهر أّن املراد وقد فهم الشيخ البهائي وغريه من هذا التعبري أّنه ال حيمل قدحاً 
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سلب االعتبار عن  سلب الوثاقة أو العدالة عن الراوي، بينام فهم اجليالين الرشتي منها
حديثه، بل لعّله طعن فيه نفسه كام يقتضيه وضعه هلا يف سياق ألفاظ القدح القوّية 

. وسيأيت يف كلامت الغضائري يف )أمره ملتبس( ما كالكذاب والوّضاع، وغري ذلك
 يرّجح الطعن يف حديثه.

تقديري  ونحوه، وهذا التعبري يف د ـ غري مريّض احلديث أو ليس بمريّض احلديث،
واضح يف سلب الوثوق عن حديثه، وأّن مروّياته غري مقبولة، بل أجده قريبًا من سلب 

 الوثاقة عنه.
وهو تعبري يدّل عىل أّن مروّياته إّما مرفوضة من  هـ ـ منَكر احلديث أو أحاديثه منكرة،

ا من قبله حيث مضموّنا أو أّّنا غري معروفة )من النكارة واجلهل(، وبالتايل فهي متفّرد هب
ليس عليها أّي شاهد معها، ويف تقديري فإّن مثل هذا الوصف طعٌن ظاهر يف حديثه أشبه 

 بالشهادة بفقدان الوثوق به من قبلهم.
مما ورد يف حّق بعض الرواة مثل أسد بن أيب  يروي املنكرات أو املناكري،وأّما تعبري 

التعبري الثاين يقرتب من توصيف ، فهو أقّل قّوة من تعبري )منكر احلديث(؛ إذ العال
حديثه عاّمة، بينام هذا يقرتب من ذكر حالة من حاالته فام فوق، وهذا ال يسلب صفة 
العدالة أو الوثاقة عنه، لكنّه نوع إفادة بوجود ما هو ضعيف يف حديثه. وسوف يأيت يف 

 مثاهلا.مفردة )يعرف وينكر( وجود استخدامات متعّددة عندهم ملفردة منكر احلديث وأ
وهذا التعبري يفهم منه أّن أحاديثه إما خليط من ما هو سامل وغري  و ـ خمتلط احلديث،

سامل يف مضمونه، أو أّنه تتداخل أحاديثه مع بعضها، أو أّن أحاديثه خليط بني ما هو دقيق 
يف نقله له وغريه، فال يكون هذا التعبري واضحًا يف سلب العدالة أو الوثاقة عنه مطلقًا، 
لكّن مثل هذا التعبري ـ خاّصة لو انضّم ألمثاله ـ يمكن أن يوحي بأّن الرجايلَّ يريد سلب 
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 الوثوق عن أحاديثه وتضعيف قيمتها االحتاملّية.
ومنها: قوهلم: مضطرب احلديث وخمتلط احلديث وليس بنقّي »يقول الكجوري: 

مز عليه يف حديثه أو يف بعض حد نكر وغ  يثه أو ليس حديثه احلديث وي عرف حديثه وي 
بذلك النقّي وأمثاهلا. وهذه ليست بظاهرة يف القدح يف العدالة؛ جلواز االجتامع، فبمجّرد 
ذلك ال تندرج الرواية ـ التي يف سندها واحد منهم ـ يف الضعيف املصطلح. نعم، يوجب 

ملعصوم. املرجوحّيَة بل قد يوجب اإلكثار  من مثل هذا الذّم رفَع الوثوق بكون روايته من ا
وباجلملة: أمثال هذه قدح ظاهر يف نفس الرواية ال يف نفس الراوي، فال منافاة بني قوهلم: 

 .«فالن ثقة ومضطرب احلديث
وكالمه متني من حيث املبدأ، لكّن توصيف حديثه بمثل هذه األوصاف لو أوجب 

واعتبار إخباره،  فقدان الوثوق بحديثه فهو عملّيًا يسقط إفادة وثاقته، بمعنى حجّية نقله
حتى لو مل يسقط الوثاقة بمعنى الصدق أو العدالة، فالعربة بجانب النقل يف إخبارات 

 الراوي ال باجلانب األخالقي فقط من نقله، كام قلنا مرارًا.
ورد هذا التعبري يف كلامت النجايش يف ترمجة زكريا بن حممد  ز ـ منتحل احلديث،

بد اهلل وأيب احلسن موسى عليهام السالم، ولقي الرضا روى عن أيب ع»املؤمن، حيث قال: 
عليه السالم يف املسجد احلرام، وحكى عنه ما يدّل عىل أّنه كان واقفًا، وكان خمتلط األمر يف 
حديثه. له كتاب منتحل احلديث. أخربنا احلسني وغريه عن أمحد بن حممد بن حييى قال: 

 .«به حّدثنا سعد، عن حممد بن عيسى بن عبيد، عنه
 هذه العبارة حتتمل معنيني:

ما فهمه اآلغا بزرك الطهراين، من أّن هذا التعبري هو اسم الكتاب الذي  املعنى األّول:
صنّفه هذا الراوي، فالرجل عنده كتاب اسمه )منتحل احلديث(، يقول العالمة الطهراين: 
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ن الصادق والكاظم. منتحل احلديث، أليب عبد اهلل املؤمن، زكريا بن حممد، الراوي ع»
 .«وقد لقي الرضا أيضًا يف مسجد احلرام. كام ذكره النجايش

فليس هذا صفة للراوي أو لغريه، وبناء عىل هذا الفهم ال يكون يف هذا التعبري أّي قدح 
 أو مدح.

ما قد يلوح من املحّقق التسرتي، واعتربه بعض املعارصين هو  املعنى الثاين:
ا التعبري هو صفة للكتاب، فيكون املعنى: إّن هذا الراوي انتحل ، من أّن هذاألقرب

أحاديث غريه يف هذا الكتاب فنسبها لنفسه، وعىل هذا التقدير يكون هذا التعبري طعنًا قوّيًا 
 يف الراوي.

فإّن زكريا املؤمن هذا ليس له ـ عىل ما يظهر ـ إال كتاب  وربام نرّجح التفسري الثاين،
ب فيه روايات، ولعّله كان من األصول، فقد قال الشيخ الطويس يف واحد، وهذا الكتا

روى عنه محيد كتاب زكريا بن حممد املؤمن، »ترمجة أمحد بن احلسني الضّبي النّخاس: 
، فمن . وذكر له يف الفهرست أّن له كتابًا دون أن يسّميه«وغري ذلك من األصول

يف املوضعني، ومع ذلك يعتربه من األصول،  البعيد أن ال يشري الطويس إىل اسم الكتاب
بل لو كان أصاًل الستبعد أن يكون موضوعه نقد انتحال احلديث من اآلخرين، مما يقّوي 

 أن يكون املراد توصيف النجايش هلذا الكتاب، لكّن اجلزم بذلك عسري.

 ـ مرتفع القول 89
ري يف رجاله، وقد فّّس ورد استخدام هذا التعبري أكثر ما ورد يف عبارات ابن الغضائ

الشهيد الثاين هذه العبارة التي أدرجها يف ألفاظ اجلرح بأّنه ال ي عترب قوله وال ي عتمد 
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، ، وجعلها البهائي ضمن ألفاظ اجلرح إىل جانب التوصيف بالكذوب والوّضاععليه
ريتفع بأهل البيت وذهب آخرون إىل تفسري هذه العبارة بأّن املراد منها أّنه يقول باالرتفاع ف

 .فوق مرتبتهم وهي هتمة تتصل بالغلوّ 
ومن هنا، حاول السيد حسن الصدر اجلمع والتوفيق بني القولني، فاعترب أّن كون 

، فيلتقي الشخص من الطّيارة وصاحب ارتفاع عقدّيًا، موجب لعدم حجّية قوله
 التفسريان يف سقوط روايته.

نتهاجه هنج الغلّو، وكثرة استددام ابن الغضائري هلذا ويرتّجح بالنظر أّن املراد هو ا
مع وجود تعابري قريبة منه متداولة يف كتب  التعبري دون غريه يساعد عىل هذا االفرتاض،

الرجال واحلديث مثل االرتفاع ونحوه، ومن ثّم ففهم سقوط حجّية قوله غري واضح 
 بالنسبة إلينا.

ن السياقات، لربام أمكننا القول بأّن هذا التعبري بل لو أردنا أن نشاكس لغوّيًا ونخرج ع
لوحده يدّل عىل أّن قوله رفيع، فيكون مدحًا، فإذا قلنا بأّن الرجالّيني عندما يّتهمون راويًا 
بالغلّو فهم يضّعفونه يف روايته ووثاقته، تّم تفسري السيد حسن الصدر، وإال ثبت فيه 

 الوثاقة عنه عندنا.الغلّو، ومل يكن ذلك لوحده موجبًا لسلب 

 ( ـ مدّلس، دّلس.. بني املوقف الشرعي وفهم األدبيات الرجالّية92ـ  90)
التدليس ظاهرة بالغة األمهية يف تناقل احلديث يف القرون اهلجرّية األوىل، وقد صنّفت 

 فيه ويف طبقات املدّلسني الكثري من الكتابات، وهي هنا ال تعنينا ولسنا بصددها.
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ليس أن يقوم الراوي بالتمويه، بحيث ينقل لنا السند مثاًل موحيًا أّنه سمع وي قصد بالتد
اخلرب من فالن، لكنّه يف احلقيقة مل يسمعه منه، وإّنام أخذه بالوجادة، كام روي يف حّق حمّمد 
بن سنان، أو ربام يكون التدليس يف الشيوخ، بمعنى أن يوهم اسم الشيخ الذي سمع منه 

 .كره بشكٍل واضح، وكثريًا ما يكون التدليس عرب العنعنةبحيث ال يريد أن يذ
وعملّية التدليس البّد من إثباهتا، فوجود مّرة أو مّرتني أو بضع مرات وقع فيها 
ثبت أّن الرجل مدّلس؛ الحتامل حصول سبٍب آخر يف البني، لكن كّلام ازداد  تدليس، ال ي 

 ثبوت التهمة يف حّقه.هذا األسلوب من الراوي ارتفع احتامل تدليسه و
وقد وقع خالف يف حكم التدليس من الناحية الرشعّية ـ ويفرتض أن يكون مركز 
الكالم يف غري تدليس الشيوخ باملعنى الثاين ـ حيث ترّدد األمر بني نمطني من التفكري، 
فمن جهة يمكن إدراج التدليس يف الكذب، ومن ثّم يوجب التدليس سقوط عدالة 

ة ثانية من الصعب أن ندرجه يف الكذب، وهو إىل التورية أقرب، الراوي، ومن جه
 واملفروض أّن هذا جائز، فال دليل عىل سلب الوثاقة عنه بمجّرد تدليسه.

والتوصيف بالتدليس تارًة ندرسه يف نفسه، وأخرى من حيث ُمراد الرجايّل من هذا 
 التوصيف:

التصال واللقيا ونحو ذلك، نرّجح فإّن التدليس لو وقع بام يوهم ا أ ـ أّما يف نفسه،
رشعًا أّنه موجب للوقوع يف احلرام، خاّصة يف مثل نقل احلديث الرشيف؛ وذلك لبنائنا 
عىل االستشكال يف جواز التورية؛ ألّننا نرى أّن العربة ليست باحتامالت اللفظ يف نفسه 

ن نوع الناس يفهمون من للداللة، بل فيام يفهمه العرف العام من هذا التعبري نوعًا، فإذا كا
هذا التعبري أّنه داّل عىل اللقيا مثاًل أو ينرصف ذهنهم لذلك عادًة، وكان املستخدم يعرف 
هذا، فإّن هذا االستخدام املتعّدد، مع االلتفات هلذه النقطة وقصد التدليس، فيه إشكاٌل 
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مديات حرمة رشعّي؛ ألّنه عرفًا وعقالئّيًا نوٌع من اإلخبار. وهذا برصف النظر عن 
 الكذب نفسه، وأّن الكذب حرام مطلقًا أو ال.

وهذا مثل حالة ما إذا قلنا: روي، ومل نقل: قال، وكان الفضاء هو فضاء عاّمة الناس، 
ففي هذه احلال حيث ال يمّيزون بني هذين التعبريين، يصبح استخدام هذا التعبري دون 

ّية حال فهذه مسألة فقهية ت بحث يف توضيح مشكاًل يف بعض املوارد عىل األقّل، وعىل أ
حمّلها، ونحن لدينا استشكال يف جواز التورية ـ حيث حيرم الكذب ـ يف غري حال 

 الرضورات.
وبرصف النظر عن اإلشكالّية الرشعّية، قد ال يمكننا إسقاط عدالة الراوي لو وقع يف 

تلف يف حك مها الرشعي، فلعّل تدليٍس متعّمد؛ وذلك أّن هذا العمل من األمور التي خي 
الراوي يرى أّنه جائز رشعًا وال إشكال فيه؛ ألّن التورية وأمثاهلا ال إشكال فيهام عند 
الكثري من الفقهاء، ومن ثّم ال نستطيع بمجّرد ثبوت التدليس يف الراوي أن نحكم بفسقه 

وجهة  ما مل نعرف املالبسات التي قد حتتمل انطالقه من مرّبر رشعي يف هذه املسألة من
 نظره.

وعليه، فالتدليس يف نفسه وإن كان فيه ـ يف اجلملة ـ إشكال رشعّي من وجهة نظرنا يف 
نقل احلديث عىل األقّل، إال أّن وقوع الراوي فيه ال يسمح لنا ـ ما دامت القضّية حتتمل 

 اجتهادات ـ باحلكم بفسقه أو نحو ذلك، إال مع شواهد خاّصة.
، وأخذنا عنرص الوثاقة، ففي هذه احلال يمكن جدًا القول لكن لو جتاهلنا قضّية الفسق

بفقدان الوثوق بمنقوالته، يف األمور التي حيتمل أّنه قد دّلس فيها، وتكون موردًا متوّقعًا 
للتدليس، حتى لو مل يثبت التدليس فيها من قبله، وهذه نتيجة مهّمة ترتّتب عىل إثبات 

ال: قال فالن، فإّنه حيتمل التدليس وأّنه مل وقوع شخص يف تدليس معنّي، فمثاًل لو ق
يسمعه أيضًا؛ بل يف تقديري لو توّرط راوية يف التدليس فإّن قوله: أخربنا وحّدثنا، هو 
اآلخر ال يفيد؛ ألّن هذا التعبري يمكن التدليس فيه بام ال يؤّدي إىل الوقوع يف الكذب، ما 

من التحديث بالواسطة وعدمه، فإذا  دامت التورية جائزًة، فيكون معنى )حّدثنا( أعمّ 
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انفتح هذا الباب صار من الصعب الوثوق بمثل هذا الراوي يف منقوالته، لكّن هذا ال 
تمل وقوع نوٍع من التدليس فيها.  يعني الكذب، بل خيتّص بالدوائر التي حي 

ذاك وموقفه فإذا كنّا نعلم برأي هذا الرجايّل أو  ب ـ وأّما يف داللته يف كلامت الرجالّيني،
من التدليس من حيث اجلواز وعدمه ومن حيث اجتامعه يف نظره مع الوثاقة وعدمه، فبها، 
أّما مع عدم العلم بموقفه، فغاية ما يعطي توصيفًا منه للراوي بمثل هذا األمر أّما أّنه 
يسلبه الوثاقة أو العدالة بترصحيه هذا، فهو غري واضح إذا مل يكن هناك سياق خاّص، 

 عن مسألة بيان املذهب. فضالً 
نعم، ربام حيتمل أّن قدماء رجالّيي الشيعة اإلمامّية، كانوا يرون التدليس ملحقًا 
بالكذب، بمعنى أّنه موجب لسقوط وثاقة الراوي، وهلذا ال نجد بينهم كالمًا يف التدليس 

م بالكذب، أبدًا إال يف موارد نادرة، كام فيام وقع فيه ورد يف حّق رجل مضّعف جدًا ومته
، وعليه فربام يكون بعض املضّعفني يف أدبيات الرجال اإلمامي وهو أبو سمينة الصرييف

 القديمة قد نتج تضعيفهم عن تدليسهم؛ لفقدان الوثوق هبم بعد ذلك.
كان كبري املنزلة بقم، »ولعّله يشهد لذلك ما ورد يف ابن بّطة حيث ذكر النجايش فقال: 

علم )العلم والفضل(، يتساهل يف احلديث، ويعّلق األسانيد كثري األدب والفضل وال
باإلجازات، ويف فهرست ما رواه غلٌط كثري. وقال ابن الوليد: كان حممد بن جعفر بن بّطة 

، فالرجل كبري املنزلة بقم، وتدليسه الطرق أوجب طعنًا فيه، «ضعيفًا خمّلطًا فيام ي سنده
ثقة، »ّصة وقد قال النجايش يف ترمجة جهم بن حكيم: بناء عىل تفسري النّص بالتدليس، خا

قليل احلديث، له كتاب ذكره ابن بّطة وخلط إسناده، تارًة قال: حّدثنا أمحد بن حممد 
. وهذا كّله مبنّي عىل تعّمده «الربقي عنه، وتارًة قال: حّدثنا أمحد بن حممد، عن أبيه، عنه

 اخللط بحيث يلحق بالتدليس.
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، إال إذا قيل تعليق األسانيد باإلجازاتذلك يمكننا أن نلحق هنا تعبري:  ولعّلنا نتيجة
بأّن املراد منه عدم ذكره ط رقه إىل الكتب التي أخذ عنها الروايات، فبدأ يف أسانيد رواياته 
بذكر صاحب الكتاب الذي أخذ عنه الرواية املجاز بأخذه عنه بإجازة مشاخيه، ومن ثم 

 قدحًا.فقد ال تفيد مدحًا وال 

 ( ـ ملتبس.. واالنتصار للسيستاني يف مقابل فهم اخلوئي94ـ  93)
ورد هذا التعبري يف كلامت ابن الغضائري يف ترمجة حذيفة بن منصور، حيث قال: 

. وقد ي لحق «حديثه غري نقّي، يروي الصحيح والسقيم، وأمره ملتبس، وخيّرج شاهداً »
 .رد يف ترمجة زكريا بن حممد املؤمن، والواخمتلط األمر يف حديثهبه تعبري: 

فقد يقال هنا بأّن املراد منه أّنه ال تتوّفر حوله معلومات، فكأّنه يف قّوة قولنا: فالن 
جمهول احلال عندي، إال أّن الراجح بالنظر ـ خاّصة بمعونة السياق ـ أّن املراد أّنه رجل 

تساعد عىل توثيقه، هلذا اختلفت توجد العديد من القرائن عىل الطعن فيه، وتوجد قرائن 
 املعطيات فيه، وحلقنا الريب يف قضّيته، فصار أمره ملتبسًا.

وقد رّتب السيد حمّمد رضا السيستاين هنا عىل هذا نتيجًة، وهي أّن هذا التعبري هبذا 
املعنى يعترب معارضًا للتوثيق؛ ألّن هناك فرقًا بني أن تقول: فالن جمهول احلال، فال 

ه يعارض قو لك هذا ما دّل عىل توثيقه يف كلامت اآلخرين، وبني أن تقول: فالن أمر 
ملتبس، فإّن هذه اجلملة تعطي أّنك تعتقد بأّن معطيات التوثيق والتضعيف متعارضة، 
وأّنه ال يوجد مرّبر للتوثيق نتيجة ذلك، فيكون قولك هذا معارضًا ملن اعتقد بوجود املرّبر 

 للتوثيق فوّثق.
يتصل بالفكرة التي تتحّدث عن التفصيل يف االحتياطات الوجوبّية بني  وهذا األمر

الحتياطات الواقعّية، وهي التي تنشأ من ترّدد الفقيه يف مسألة من املسائل الفقهّية، نتيجة ا
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عنارص أحدها النظر يف مجيع أدّلة املسألة، ومناقشة خمتلف األقوال، ووصوله إىل ارتباك يف 
ارات، وبني االحتياطات الصورية، والتي ال تكون ناجتًة عن ترّدد يف إجراء األصول واألم

نفس الفقيه، بل األمور حمسومة عنده، غاية األمر أّنه يتحّرج من اإلفتاء ألسباب أخرى؛ 
مثل عدم رغبته يف اإلفتاء بام خيالف املشهور، أو كون فتواه شاّقة يف هذه املرحلة عىل الناس 

األوىل يشكل الرجوع للفقيه األعلم من بعده إذا كان خيتار  أو غري ذلك، ويف احلالة
 .الرتخيص؛ ألّن املفروض أّن األعلم نقد الرتخيص

وهذا معنى أّن األعلم إذا احتاط وجوبًا يف مسألة، ونشأ احتياطه الوجويب من رفضه 
جويب إىل األعلم لكّل األدّلة املختلفة يف القضّية، فإّنه ال يصّح الرجوع يف هذا االحتياط الو

بعده؛ ألّن املفروض أّن األعلم قد حكم بخطأ ما توّصل إليه األعلم بعده، فكيف نرجع 
إىل األعلم بعده رغم حكم األعلم بخطئه وبطالنه؟! وهذا معناه أّن عدم الرتجيح موقٌف 

 قد ترتّتب عليه آثار تعارض سائر املواقف.
يف موضوع بحثنا صحيٌح، لكّن درجة  وبرصف النظر عن مسألة التقليد، فإّن ما قيل

معارضة من يرى التباس أمر الراوي مع القائل بالتوثيق، أدنى من درجة معارضة من يرى 
فلو زاد عدد القائلني بالتوثيق لكانت فرص ترجيحهم أسهل  ضعفه مع القائل بالتوثيق،

ّية يف الشهادات واإلفادات يف احلالة األوىل منها يف احلالة الثانية وفقًا ملنطق القوى االحتامل
 عىل مسلك الوثوق.

وأّما كالم ابن الغضائري، فعىل »لكن مع ذلك، ذهب السيد اخلوئي هنا إىل القول: 
تقدير ثبوته، ليس فيه داللة عىل ضعف الرجل، بل عىل أّنه غري نقّي احلديث؛ ألّنه يروي 

. فالسيد اخلوئي «ملتبساً الصحيح والسقيم، فيكون حديثه فيام مل حيرز أّنه من الثقات 
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أرجع االلتباس إىل احلديث، وأّنه هو امللتبس إذا مل يرو عن الثقات، مع أّن هذا غري واضح 
هنا أبدًا، فلو أراد ابن الغضائري ذلك لقال: إّنه يروي عن غري الثقات أحاديث ملتبسة أو 

شاهدًا، بل األوفق أن يكون منكرة أو سقيمة، وملا أطلق يف ّناية كالمه أّنه جيوز أن خيّرج 
املعنى أّن أمره بنفسه ملتبس، نتيجة أّننا وجدناه يروي الصحيح والسقيم والصالح وغري 
الصالح، فتضاَرَب ترجيح  صاحِلِه عىل غريه عندنا، ولو لعدم متّيز أّن السقيم من حديثه 

 يرجع إليه أو إىل غريه أو غري ذلك.

 ط ـ خلط.. رصُد االحتماالت والرتجيحات( ـ تختلط ـ تخّلط ـ ختلي99ـ  95)
يوصف الرجل يف بعض األحيان بصفة التخليط، وقد اخت لف يف معنى هذا 

 التوصيف، ويمكن طرح أكثر من احتامل:
ومن  أ ـ إّنه يعني فساد العقيدة عمومًا أو خصوص الفساد الذي يكون عىل نحو الغلّو،

ون هذا التعبري مساوقًا ملثل تعبري: ثم فاملخّلط هو الشخص الذي فسدت عقيدته، فيك
 فاسد املذهب، واهي املذهب، أو غال، إىل غري ذلك.

وربام يضاف أّن املراد ليس كونه فاسد املذهب فقط، بل إّن مذهبه مزيج من الكالم 
الفارغ الركيك واخللطة الفكرّية العجيبة، فبعض املذاهب غري الصحيحة هلا أصوهلا 

بعض املذاهب األخرى تقرتب يف بنيتها الفكرّية من الكالم الفارغ  وبنياّنا الشامخ، بينام
والقول العجيب الركيك، فلعّل املراد من التخليط لو ربطناه باجلانب العقدي والفكري 
هو هذا املعنى، أو أّنه خيلط بني عقائد املذاهب وخيرج بمذهب غريب، فيكون أشبه 

 بالفكر االلتقاطي.
وهو ما ذهب إليه آخرون، من أّنه ليس املراد احلديث عن ، ب ـ اخللط بني الروايات

عقيدة الراوي، بل احلديث عن ّنجه يف التحديث، ومعنى أّنه خمّلط أّنه خيلط يف رواياته 
بني الغث والسمني، وال يبايل عّمن أخذ، فرتاه جيمع بني النصوص بال تفّحص أو متييز 

د سائر االحتامالت، بل إّن البنية اللغوّية وفرز، وهذا ما تساعد عليه الشواهد التي تنق
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. تساعد عىل هذا املعنى أيضًا؛ ألّن اخللط من املزج واخلبط، فهو أقرب إىل ما نحن فيه
 وربام كان اخللط منه بني أحاديث الشيعة والسنّة.

بحيث ال ينقل الراوي احلديث بشكل سليم، بل ينقله  ج ـ خلط األحاديث ببعضها،
يث آخر، مما يدّل عىل عدم دّقته أو عىل تعّمده مثل هذا اخللط الذي كثريًا ما ممزوجًا بحد

 يكون مرّضًا، وربام كان هذا اخللط يف األسانيد أيضًا.
، د ـ اختالل أو ضعف ذهني أو حيّس يؤّدي اىل ضعف حديثه أو ضعف عقائده

كّلها، أو واحٍد ال  فالتخليط صفة سابقة عىل التفاسري الثالثة السابقة، وهي تقوم بإنتاج
 بعينه منها.

بمعنى أّن هذه الكلمة يمكن أن تكون مستعملًة يف كّل هذه املعاين  هـ ـ كّل هذه املعاين،
 املتقّدمة معًا، أو يف واحٍد ال بعينه منها، فيحتاج التعيني إىل مرّجح وقرينة.

عب األخذ به وبني هذه االحتامالت، نوقش أو يمكن مناقشة التفسري األّول بأّنه يص
 عىل إطالقه، وذلك لبعض الشواهد:

له »ما ذكره الشيخ منتجب الدين يف ترمجة ابن إدريس احليّل، حيث قال:  منها:
تصانيف، منها كتاب الّسائر، شاهدته بحّلة، وقال شيخنا سديد الدين حممود احلميص 

 .«رفع اهلل درجته: هو خمّلط ال يعتمد عىل تصنيفه
 راد باملخّلط هنا هو التخليط العقدي؟!فهل يعقل أّن امل

بأّن كلمة التخليط تعني وفقًا للتفسري األّول، أّنه حيمل  لكن يمكن أن جياب عن هذا،
أفكارًا فاسدة ونظرّيات وعقائد، وإذا نسبت للروايات صار املعنى أّّنا حتتوي متونًا بائسة 

فساد العقدي باملعنى ومنكرة أو غالية وفاسدة، وليس من الرضوري احلديث عن ال
املذهبي، وال يبعد أّن سديد الدين احلميص يقصد أّن ابن إدريس احليّل لديه أفكار َخَلط 
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فيها احلّق والباطل وعقائد وتصّورات غريبة وفاسدة، وأّن أفكاره فيها أخطاء عجيبة، 
قه، وليس يف وهلذا حكم بأّنه ال ي عتمد عىل كتابه نتيجة تلك األخطاء، مع أّن كتابه يف الف

احلديث، عدا املستطرفات، وقد اهّتم احليّل بذلك من قبل غري واحد، وهذا غري أن يكون 
املقصود هو أّنه ليس بإمامّي املذهب مثاًل، فتأّمل جّيدًا، فهذا نحٌو من التوّسع يف التفسري 

هنه يف آخر األّول، وإال فلم يقل أحد بأّن احليّل كان خيلط األسانيد أو املتون أو اختّل ذ
 عمره أو يروّي الغث والسمني بحيث يمتاز عن غريه بذلك، حتى ي ذكر به.

ما ذكره الشيخ الطويس يف ترمجة عيل بن أمحد العقيقي، حيث قال عنه:  ومنها:
 . مع أّنه ال نقاش يف كون العقيقي من اإلمامّية.«خمّلط»

حيمل جمموعة من العقائد واألفكار بأّنه من املمكن أن يكون الرجل إمامّيًا لكنّه  وجياب
نيته الفكرّية واالجتهادّية خمتّلة، أو أّن مروّياته فيها ما هو منكر غريب، وإن  الفاسدة أو أّن ب 

 كان اللفظ حيتمل معاين ا َخر.
قال أمحد بن »وعبارة الشيخ الطويس يف ترمجة العقيقي يف الفهرست حيث يقول: 

ري، قال: وسمعنا ذلك منه يف داره باجلانب الرشقي يف عبدون: ويف أحاديث العقيقي مناك
.. تعطي ـ يف ظنٍّ قوي ـ أّن معلومات الطويس يف الرجال «سوق العط  بدرب الشواء

أخذها من ابن عبدون حسب نقله لكالمه يف الفهرست، وهذا يعني أّن بعض املناكري يف 
لطويس يف الرجال بأّنه خمّلط، أي الروايات كان يبدو أّنه ينقلها العقيقي، وهلذا وصفه ا

يروي الصالح والطالح من األخبار، من حيث املضمون، إال إذا قيل بأّن ابن عبدون كان 
يقصد أّن العقيقي روى هذه املناكري معتقدًا هبا، فريجع التخليط إىل جانٍب عقدي 

 وفكري، فيعّم روايته الفاسد واعتقاده بالفاسد معًا.
كان »ايش يف ترمجة حممد بن جعفر بن أمحد بن بّطة، حيث قال: ما ذكره النج ومنها:
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كبري املنزلة بقم، كثري األدب والفضل والعلم )العلم والفضل(، يتساهل يف احلديث، 
ويعّلق األسانيد باإلجازات، ويف فهرست ما رواه غلٌط كثري. وقال ابن الوليد: كان حممد 

 .«دهبن جعفر بن بّطة ضعيفًا خمّلطًا فيام ي سن
فالرجل كبري املنزلة بقم، وواضح أّن جهة التخليط هي اإلسناد والتحديث، فهذا 

 النّص قرينة قوّية تنفع يف املقام.
إّن هذا التعبري استخدم هنا واضحًا يف متعّلقه، ومن ثم يكون  لكن قد يقول قائل:
يمكن أن يكون املراد منه بأّنه ما دام استخدم هبذا املعنى ف لكنّه جيابخارجًا عاّم نحن فيه، 

يف سائر املوارد هو املعنى نفسه، فإذا مل تكن هذه قرينة عىل التعميم، فال أقّل من أّّنا تربك 
القول األّول الذي خيّصصها باجلانب العقدي أو الفكري. لكن مثل هذا مشكل؛ فإّن 

، ثم خلط يف سمع فأكثر»النجايش قال يف ترمجة عيل بن صالح الواسطي العجيل الرّفاء: 
 .«مذهبه

راد بأّنه خيّلط فيام يرويه، ال يف سند ما يرويه، فإّن  ويمكن أن يقال بأّن التعبري هنا ي 
اإلسناد بمعنى الرواية هنا والنقل، أي إّنه يروي الصالح والفاسد يف مضمونه، فينسجم 

ليس ببعيد ـ بأّن مع املعنى املّدعى بالتفسري التوّسعي الذي طرحناه، ما مل يقل شخٌص ـ و
قرينة: تعليق األسانيد باإلجازات ـ بناء عىل تفسريها بنوع من التدليس، وقد تقّدم الكالم 
فيها ـ ووجود غلط كثري يف فهرسته، والفهارس خمّصصة لذكر الطرق واألسانيد، تكشف 

سانيد أّن ختليطه يف ما ي سند ترجع خللله يف عملّيات اإلسناد نفسها، وأّنه كان يلّبس األ
 ويدّلسها أو ينقلها بطريقة مرتبكة.

ثقة، قليل احلديث، »ويشهد له ما ذكره النجايش يف ترمجة جهم بن حكيم، حيث قال: 
له كتاب ذكره ابن بّطة وخلط إسناده، تارًة قال: حّدثنا أمحد بن حممد الربقي عنه، وتارًة 

                                                             
 .373ـ  372لنجايش: ( رجال ا1)
 .270( املصدر نفسه: 2)



 

 .«قال: حّدثنا أمحد بن حممد، عن أبيه، عنه
روى عنه مجاعة »كره النجايش يف ترمجة جابر بن يزيد اجلعفي، حيث قال: ما ذ ومنها:

غمز فيهم وضّعفوا، منهم: عمرو بن شمر، ومفضل بن صالح، ومنخل بن مجيل، 
ويوسف بن يعقوب. وكان يف نفسه خمتلطًا، وكان شيخنا أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن 

اه تدّل عىل االختالط، ليس هذا موضعًا النعامن رمحه اهلل ينشدنا أشعارًا كثرية يف معن
 .«لذكرها

 فقد وصف اجلعفي بأّنه خمتلط، مع أّنه شيعي واضح.
بأّن اجلعفي رجل حمّل جدل، ويمكن جدًا اهتامه بالغلّو يف كلامهتم، فهذا  ويناقش

ذا التوصيف ي عقل جدًا رجوعه إىل انتامئه العقدي، والتشّيع باملعنى العام جيامع التخليط هب
املعنى أيضًا، خاّصة لو ربطنا توصيف التخليط بالغلّو أو ببعض مراتبه، فإّن هذه التهمة 

 موجودة يف حّقه، فلرتاجع املعلومات حوله.
خرج جابر ذات يوم، وعىل رأسه »نعم، رواية الكيش بسنده عن عيل بن عبد اهلل، قال: 

يقولون: جّن جابر، جّن  قورصة راكبًا قصبة، حتى مّر عىل سكك الكوفة، فجعل الناس
جابر! فلبثنا بعد ذلك أيامًا، فإذا كتاب هشام قد جاء بحمله إليه. قال: فسأل عنه األمري، 
فشهدوا عنده أّنه قد اختلط، وكتب بذلك إىل هشام فلم يتعّرض له، ثم رجع إىل ما كان 

 .«من حاله األّول
وجنون، ممّا يؤّيد التفسري  حيث قد يقال بأّن كونه قد اختلط شاهد عىل فساد ذهني

 الرابع هنا، وهو ممكن يف هذا السياق، وإن كان بعيدًا نسبّيًا.
ثقة، من أصحابنا، »ما ذكره النجايش يف ترمجة حممد بن وهبان، حيث قال:  ومنها:
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 .«واضح الرواية قليل التخليط
واية بشكل فهذا التعبري واضح يف فصله فكرة التخليط عن املذهب، وارتباطها بالر

أكثر بعد توصيفه له بأّنه من أصحابنا، فكأّن وضوح رواياته ناتج عن قّلة ختليطه مما يرجع 
 وصف التخليط إىل أّن حديثه سليم.

سألت عيل بن احلسن بن فضال، »ما رواه الكيش عن حممد بن مسعود، قال:  ومنها:
و بصري، كان يكنّى أبا عن أيب بصري، فقال: وكان اسمه حييى بن أيب القاسم، فقال: أب

تهم بالغلّو؟ فقال: أّما الغلّو فال  حممد، وكان موىل لبني أسد، وكان مكفوفًا، فسألته: هل ي 
 .«مل يتهم، ولكن كان خمّلطاً 

 فهذا النّص يكشف عن التاميز بني العقيدة والتخليط.
خليط يمكن لكّن هذه العبارة ليست رصحية يف النفي؛ ألّن نفي الغلّو ثم إثبات الت

فهمه يف سياق أّنه كان خمّلطًا لكنه مل يبلغ رتبة الغلو يف ختليطه، وإال فلامذا استثناء التخليط 
 من نفي الغلّو ـ والظاهر يف كونه متصاًل ـ لو مل يكن ارتباط بينهام؟!

بل يمكن تفسري العبارة بأّنه مل يكن غاليًا لكنّه كان خيلط يف رواياته، فريوي بعض ما 
نكر قريب من الغالة دون مباالة، وإن كان االحتامل األخري بعيدًا نسبّيًا، بمالحظة هو م

 شيوخ أيب بصري، إذا األغلبّية الساحقة من رواياته عن شخص األئّمة.
أبو جعفر القمي: ذكره »ما ذكره النجايش يف ترمجة حممد بن أورمة، حيث قال:  ومنها:

ى دّس عليه من يفتّك به، فوجده يصيّل من أّول القميون وغمزوا عليه ورموه بالغلو حت
الليل إىل آخره فتوّقفوا عنه. وحكى مجاعة من شيوخ القميني عن ابن الوليد أنه قال: حممد 
بن أورمة طعن عليه بالغلّو، وكّل )فكّل( ما كان يف كتبه مما وجد يف كتب احلسني بن سعيد 

بعض أصحابنا: إّنه رأى توقيعًا من أيب وغريه فقل به، وما تفّرد به فال تعتمده، وقال 
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احلسن الثالث عليه السالم إىل أهل قم يف معنى حممد بن أورمة وبراءته مما قذف به. وكتبه 
له ». وقال فيه الطويس: «صحاح، إال كتابًا ينسب إليه، ترمجته تفسري الباطن، فإنه خمّلط

ربنا بجميعها ـ إال ما كان فيها من كتب مثل كتب احلسني بن سعيد، ويف رواياته ختليط، أخ
ختليط أو غلّو ـ ابن أيب جيد.. وقال أبو جعفر ابن بابويه: حممد بن أورمة طعن عليه 
بالغلو، فكّل ما كان يف كتبه مما يوجد يف كتب احلسني بن سعيد وغريه، فإّنه معتمد عليه 

 .«ويفتي به، وكّل ما تفّرد به مل جيز العمل عليه وال يعتمد
 فإّن كتبه صحاح غري كتاب واحد فيه ختليط.

إال أّن هذا الشاهد أقرب لفرض التخليط متصاًل بفساد مضمون أحاديثه، فإّن سياق 
كالم الطويس والنجايش هو إشكالّية الغّلو يف الرجل، فاحتاملّية رجوع عدم الصّحة إىل 

ممّا يتوّقع أّن فيه  التخليط يف املضمون، خاّصة وأّن اسم الكتاب هو التفسري بالباطن
عجائب وغرائب، هي احتاملّية قوّية. وهذا يعني أّن توصيف الراوي بأّنه خمّلط يدّل عىل 
أّنه حيمل معتقدات وأفكارًا فاسدة وركيكة وعجيبة، أو أّنه يروي مثل هذا، وتوصيف 

 رواياته بالتخليط يعني أّن رواياته فيها مناكري وفساد عقدي ونحوه.
نترص لصالح ربط التدليط أكثر بجانب العقائد واألعّم منها ومن مطلق من هنا، قد يُ 

األفكار، سواء محلها الراوي أو رواها، وانعكاس ذلك عىل املروّيات لو كان التوصيف 
 متصاًل هبا.

ويشهد له أّننا الحظنا هذا الوصف يف أكثر استعامالته قد ذكر يف حّق أشخاص ـ أو 
اف والفساد املذهبي خاّصًة الغلّو، مثل احلسني بن محدان رواياهتم ـ اهتموا باالنحر

اخلصيبي، وربيع بن زكريا الوراق، وعبد اهلل بن عبد الرمحن األصم املسمعي، وعيل بن 
حسان بن كثري اهلاشمي، وعبد الرمحن بن كثري اهلاشمي، وعيل بن أمحد الكويف، وعيل بن 

                                                             
 .329( رجال النجايش: 1)
 .329( املصدر نفسه: 2)



 .....  
 

عيل الصرييف، وعبد اهلل بن القاسم  عبد اهلل اخلدجيي، ويونس بن ظبيان، وحمّمد بن
 .احلارثي، وحممد بن احلسن بن مجهور العمي، وفارس بن حاتم

بل الحظ تعبري النجايش يف ترمجة حممد بن عبد اهلل بن مهران الكرخي، حيث قال: 
من أبناء األعاجم، غاٍل، كذاب، فاسد املذهب واحلديث، مشهور بذلك. له كتب، منها: »

ني واملذمومني.. كتاب النوادر، وهو أقرب كتبه إىل احلّق، والباقي ختليط. كتاب املمدوح
. ممّا يشهد عىل أّن التخليط هو ابتعاد احلديث واملروّيات عن احلّق، «قاله ابن نوح

 الظاهر هنا يف سالمة املضمون.
كان »والحظ أيضًا تعبري النجايش يف ترمجة إسامعيل بن عيل اخلزاعي، حيث قال: 

. فإّنه لو فّّس )يعرف منه وينكر( بسالمة مضمون مروّياته «تلطًا ي عرف منه وينكرخم
 وعدمها، صار معنى االختالط متصاًل بنوعّية مروّياته من حيث املضمون.

 ويبقى:
والواردة يف مثل مستثنيات نوادر احلكمة،  )ما كان فيها من غلّو أو ختليط(،عبارة  أ ـ

للعطف التفسريي أو ما هو قريب من ذلك بعطف العام عىل فهذه العبارة كام تصلح 
اخلاّص، فتكون شاهدًا لنا هنا، يمكن فرضها كاشفًا عن املغايرة التاّمة، خاّصة وأّن املوارد 
ها ال يرجع إىل فساد املضمون، بل يرجع إىل انقطاع السند أو اإلرسال أو  املستثناة بعض 

 نحو ذلك، فيشكل األمر.
 لواردة يف ترمجة ابن بّطة كام تقّدم.العبارة ا ب ـ
 العبارة الواردة يف ترمجة حمّمد بن وهبان. ج ـ
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 نّص النجايش املتقّدم يف حّق جابر بن يزيد اجلعفي. د ـ
كان »ما ذكره النجايش يف ترمجة طاهر بن حاتم بن ماهويه القزويني حيث قال:  هـ ـ

ل الصّحة البدنّية والذهنّية، أو مقابل . فهو يدّل عىل االختالط مقاب«صحيحًا، ثم خلط
 الصّحة والسالمة العقدّية.

كان »ما ذكره النجايش يف ترمجة حممد بن عبد اهلل أبو املفّضل الشيباين، حيث قال:  و ـ
سافر يف طلب احلديث عمره، أصله كويف، وكان يف أّول أمره ثبتًا، ثم خلط، ورأيت جّل 

 إذ من الواضح هنا أّن التخليط جاء يف مقابل كونه ثبتًا.؛ «أصحابنا يغمزونه ويضّعفونه
والذي يمكن أن نخل ص إليه هو أّن هذه الكلمة يرتّجح أن يكون املراد منها غالبًا: 
فساد عقيدة الرجل خاّصًة بالغّلو ومراتبه، أو روايته ما حيمل مثل هذا النوع من الفساد 

َق الوصُف رواياتِِه دّل ع ىل أّن مضموهنا حيمل فسادًا من هذا النوع وهترجيًا الركيك، ولو حَلِ
، إال إذا قامت قرينة عىل استخدام هذا التعبري يف سياقه اللغوّي العام، ومن ثّم يف األفكار

فمع وجود القرائن يؤخذ هبا، وإال فدعوى أّن هذه العبارة تفيد الطعن يف أصل وثاقة 
عدالة باالعتقاد ـ غري واضحة، من دون الراوي أو يف عدالته ـ برصف النظر عن ربط ال

القرينة السياقّية، وإن كانت حمتملة، ما مل يكن الراوي من الرواة املبارشين عن األئّمة 
ِصَفت رواياته هبذا الوصف فإّن هذا نوع طعٍن  بحيث رواياته ليست إال عنهم تقريبًا، وو 

ملروّيات يستحّق التوّقف عنده فيه، كام هو واضح، كام أّن كونه يروي مثل هذا النوع من ا
واالحتياط يف متونه ومضامينها، وممارسة نقد زائد عليها، ألّنه وإن مل يدّل عىل فقداننا الثقة 

ـ  به؛ الحتامل روايته عن الثقات والضعفاء والغث والسمني ـ خالفًا ملا فهمه بعضهم
من املضامني، األمر الذي يدعو إال أّنه يعني أّن مصادر مروّياته ضعيفة، وأّنه ال يتثّبت 
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 ملزيد تثّبٍت يف مضامني مروّياته؛ الرتفاع احتاملّية اشتامهلا عىل الفاسد يف مضمونه.
أّما تفسري هذه العبارة باخللل الذهني أو اجلسدي املسّبب لفساد العقيدة أو لغريها، فلم 

جلعفي، وكذلك يظهر يل بشكل واضح من أّي نّص هنا، عدا ما تقّدم يف قّصة جابر ا
تفسريه باخللط بني املتون واألسانيد، وإن كان كّله حمتماًل. وهبذا نخرج بتفسري خمتلف عن 

 اجلميع تقريبًا.
فهذه العبارة غري كافية لوحدها يف سلب الوثاقة أو العدالة لو فّككنا بني توصيفهم 

 بالغلّو وتوصيفهم له هباتني.
ف الراوي بأّن )أمره خمتلط(، يمكن أن هذا، ومن الرضوري أن نشري إىل أن توصي

يتصل هبذا املوضوع، وربام يكون له صلة بأّن )أمره ملتبس(، كام أملحنا الحتامل ذلك يف 
 مفردة )ملتبس(، فراجع.

 ( ـ أعمى ـ مكفوف ـ أضّر يف وسط أو آخر عمره102ـ  100)
، وهو ال يفيد استخدم تعبري أعمى ونحوه يف حّق بعضهم مثل أيب بصري وأيب البالد

طعنًا يف الراوي، ال يف مذهبه وال يف عدالته وال يف وثاقته، وال يشرتط يف الراوي البرص، 
ومعنى )أرّض( أّنه كان بصريًا ثّم َعمي، ومنه قوهلم: الرضير. وذكر الكيش بأّن حممد بن 

 .سنان كان مكفوف البرص أعمى فيام بلغه
األصل، كام يقال يف زياد بن املنذر أيب اجلارود أّنه  من لكّن هذا ال يعني أّن كونه أعمى

، أو حلقه العمى فأرّض يف وسط عمره أو آخر عمره، كام ذكروا يف كان أعمى من اخللقة
ال يعني ، عيل بن إبراهيم بن هاشم، ومجيل بن دراج، وحمّمد بن حمّمد الكويف البجيّل 
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ا وتقوم عىل عنرص مشاهدة أو توحي بذلك ال ففي الروايات التي ينقله ذلك أّنه ال يؤثر،
يؤخذ كثريًا بقوله؛ الحتاملّية اخلطأ، وكذا لو كان ضعيف الرؤية والبرص، كام أّنه لو كان 
رضيرًا، وكان هناك من يكتب له فإّن تناقل كتبه يعّد أمرًا مشكاًل جدًا حيث البّد من 

 أيب بصري املعروفة.التأّمل يف الكاتب من هو وكيف هي حاله، كام يف حالة 

 ـ ردّي األصل 103
ورد هذا التعبري يف كلامت الشيخ الطويس يف ترمجة أمحد بن عمر احلالل، حيث قال 

 .«كويف أنامطي، ثقة، ردّي األصل»فيه: 
.. ثقة، قاله الشيخ الطويس رمحه اهلل، »وقد عّلق العالمة احليل عىل هذا الكالم بالقول: 

. ويفهم منه أّنه اعترب «. فعندي توّقف يف قبول روايته لقوله هذاوقال: إّنه ردّي األصل
، فال ذلك طعنًا يف الراوي يزاحم توثيقه، ولعّله اعترب أّن رداءة األصل طعٌن يف مذهبه

 يؤخذ به عنده.
وربام يقال بأّن املراد من رداءة األصل هو احلديث عن َنَسبِه، بحيث يكون الطعن يف 

ال عالقة هلذا املوضوع به من حيث الوثاقة أو العدالة، ومن هنا اعترب غري  ساللته ومن ثمّ 
 .واحد أّن رداءة األصل ال تنايف التوثيق

الظاهر أّن الرداءة من أّن فيه أغالطًا كثرية، من »وذهب املازندراين إىل معنى آخر فقال: 
ا ذكروه يف رجال ك  تصحيف وحتريف وسقط وغريها، ولعلَّها من النّساخ، عىل قياس م

مة يف القسم األّول. وتوّقفه يف روايته الحتامل كوّنا من  ونشاهده. فظهر وجه إيراده العالَّ
أصله، بل لعّل هذا هو الراجح وإن كان هو يف نفسه معتمدًا. وقيل: املراد عدم االعتامد 
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و مجعه للصحيح عليه النتفاء القرائن املوجبة له. وقيل: املراد عدم استقامة الرتتيب، أ
والضعيف. وحيتمل كون املراد فساد أصله ممّا ظهر من اخلارج، وهو أقرب منهام. ويف 
املعراج: حيتمل أن يريد به أّنه غري رشيف النسب. وقّربه بأّن املذكور يف ست: أّن له كتابًا، 

 .«فلو أراد رداءة كتابه، لوجب أن يقول: رديء. وال خيفى ما فيه
ه لو ا ريد رداءة األصل بمعنى الكتاب، لقال: له أصل رديء، ومل يقل: وقد نوق  بأنّ 

 .ردّي األصل، كام أفاده الطهراين وغريه
وربام يكون هناك تصحيف فيكون: روى األصل، وليس ردّي األصل، فيكون املعنى 

 أّنه روى أصاًل من األصول.
 املامقاين: وعليه، يكون ملعنى األصل هنا، عّدة تفاسري طرحها العالمة

 املذهب، فيشري إىل فساد يف مذهبه. ـ 1
الكتاب، فيشري إىل ركاكة يف كتابه، تصحيفًا أو حتريفًا أو مجعًا أو تنظياًم أو غري  ـ 2
 ذلك.
 أّنه ولد زنا. ـ 3
 أّنه غري رشيف النسب، بمعنى كونه من بني أمّية مثاًل. ـ 4
 بمعنى أّنه ردّي األب واجلّد. ـ 5

 عاين حمتملة احتامالً أّولّيًا، لكّن:وكّل هذه امل
االحتامل الثالث بعيٌد جدًا، فإّنه من املستبعد أن يوثق شخص، ثم ي طعن فيه هبذه  أ ـ

الصفة التي حتتاج للكثري حّتى نثبتها فهي نحو إهانة واضحة وال حاجة إليها إطالقًا بعد 
تعّرضون هلذه القضايا عادًة يف توثيق الراوي، ويستبعد أن يتدّخل الطويس يف شأّنا، وال ي

 علم الرجال، وليست هناك أّي معلومات حول هذه القّصة عن هذا الرجل.
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كام أّن رداءة أصله من حيث النسب )االحتامل الرابع واخلامس( حمتملة، وإن كان  ب ـ
يعرّب عنها عادًة بوضيع األصل؛ ألّن رشافة األصل يستخدم يف مقابلها الوضاعة، أو 

 صل، أو خبيث األصل، أو فاسد األصل، أو ديّن األصل.خسيس األ
وأّما رداءة األصل بمعنى فساد املذهب، فهو حمتمل، لكنّه غري معتاد يف التعبري، فال  ج ـ

، أو ردّي االعتقاد يقال عن شخص فاسد االعتقاد بأّنه ردّي، بل يقال: ردّي الرأي
 عقيدة؟والعقيدة، وال أدري هل يستخدم األصل بمعنى ال

وأّما رداءة الكتاب فممكنة أيضًا، بل وجدنا استخدامات قريبة منها، حيث يقول  د ـ
ضعيف جدًا. له كتاب: إنا »النجايش يف ترمجة احلسن بن العباس بن احلري  الرازي: 

 .«أنزلناه يف ليلة القدر، وهو كتاب ردّي احلديث، مضطرب األلفاظ
ة وأّنه وصف من قبل النجايش بأّن له مسائل عن فلعّل األرجح هو رداءة كتابه، خاّص 

، ممّا يرّجح أن تكون هذه املسائل الرضا، وإن قال عنه الطويس يف الفهرست بأّن له كتاباً 
أصاًل من األصول، لكّن اجلزم هبذا املعنى صعٌب، فالعبارة ال تلغي التوثيق ـ لو ثبت ـ 

 ينقلها بنوٍع ما من الرداءة. لكنّها تستدعي احتاملّية رداءة الرواية التي

 ( ـ روى يف مولد القائم أعاجيب ـ يروي الغرائب105ـ  104)
ثقة، ويضّعفه »ورد هذا التعبري يف رجال الطويس يف ترمجة جعفر بن حممد بن مالك: 

 .«قوم، روى يف مولد القائم عليه السالم أعاجيب
خاّصة وأّن الطويس قد وثقه، لكّن وقد يقال بأّنه ال يفيد بيان نقطة ضعف يف الراوي، 

األرجح أّنه رغم توثيقه له يبنّي أّن بعض مروّياته يف هذا املوضوع مستغربة وعجيبة، 
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فتعبري الغرائب والعجائب ي ستعمل عادًة يف هذا السياق عرفًا، وكأّنه يقول بأّن الرجل ثقة، 
م، وليس بموجٍب عندي غري أّنه يف بعض مروّياته ما هو عجيب، ولعّله هلذا ضّعفه قو

 تضعيفًا له هنا.
يف سياق الطعن، فيقول يف  يروي الغرائب،وهلذا جتد أّن ابن الغضائري يستخدم تعبري: 

ظِلم»ترمجة بكر بن أمحد العرصي:  ه  م  ، ولو مل «يروي الغرائَب، ويعتمد  املجاهيل، وأمر 
 امات، واهلل العامل.يقصد الطعن لعرّب عادة: روى يف مولد القائم معجزات أو كر

 ـ له حّظ من عقل 106
يستوحى من هذا التعبري نوع طعٍن يف الراوي، مع بيان منزلة ضعيفة فيه من العقل، 

عن أمحد بن الفضل الكنايس، قال: قال يل »لكنّه جاء يف رجال الكيش ضمن سياق، قال: 
أقعدتم قاضيًا  أبو عبد اهلل: أّي يشء بلغني عنكم؟ قلت: ما هو؟ قال: بلغني أّنكم

بالكناسة، قال: قلت: نعم، جعلت فداك، ذاك رجل يقال له: عروة القتات، وهو رجٌل له 
 .«حّظ من عقل، جيتمع عنده، فيتكّلم ويتساءل، ثم يرّد ذلك إليكم، قال: ال بأس

فالظاهر أّن السياق سياق مدح، وأّنه رجل عاقل، وله تفكري، ولكنّه ال يتمّرد عىل أهل 
 ، بل يرّد األمور إليهم، فليس يف التعبري طعن.البيت

 ( ـ ِمن َنَسب بين أمّية أو نسب قتلة اإلمام احلسني108ـ  107)
يظهر من بعض الكلامت أّن كون الشخص من نسل أمّية ومن بني أمّية موجٌب للطعن 
 فيه، وأّنه من أسباب الذّم حتى لو كان عىل ظاهر العدالة والصالح، ومن أجل ذلك قيل
بأّنه قد توّقف بعضهم يف سعد بن عبد امللك املعروف بسعد اخلري؛ لكونه من بني أمّية، 

 .رغم ما ورد فيه من مدح
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 واستدّل لذلك ببعض األدّلة، أبرزها:
، فكّل من هو من «ولعن اهلل بني أميّة قاطبة»ما ورد يف زيارة عاشوراء من عبارة:  ـ 1

نى له إال كوّنم غري عدول باحلّد األدنى، وقد قال العالمة بني أمّية يشمله اللعن، وال مع
. وهذا ما تعّرض له األصولّيون املامقاين عن هذه الزيارة بأّنه من املقطوع أّّنا منهم

اإلمامّية يف مباحث العام واخلاص، حيث قالوا بأّنه يستكشف من عموم اللعن أّنه ال 
ّسك بعموم اللعن إلثبات عدم اإليامن يوجد فيهم أحد صالح، أو فقل: يمكن التم

 والصالح يف مشكوك احلال منهم.
ما ورد من أّن بني أمّية يؤاخذون بأفعال آبائهم، وأّن قتلة احلسني كذلك؛ لكوّنم  ـ 2

يرضون هبذا، وهو خرب عبد السالم بن صالح اهلروّي )الصحيح السند عند املشهور(، 
ول اهلل، ما تقول يف حديٍث روي عن الصادق أّنه قال: قلت أليب احلسن الرضا: يا ابن رس

 «إذا خرج القائم عليه السالم قتل ذراري قتلة احلسني عليه السالم بفعال آبائهم؟»قال: 
( وال تزر وازرة وزر أخرى، فقلت: وقول اهلل عز وجل: )«هو كذلك»فقال عليه السالم: 
ي قتلة احلسني عليه السالم يرضون صدق اهلل يف مجيع أقواله، ولكّن ذرار»ما معناه؟ قال: 

بأفعال آبائهم ويفتخرون هبا، ومن رىض شيئًا كان كمن أتاه، ولو أّن رجاًل ق تل باملرشق 
فريض بقتله رجٌل يف املغرب، لكان الرايض عند اهلل عز وجل رشيك القاتل، وإّنام يقتلهم 

 .«القائم عليه السالم إذا خرج؛ لرضاهم بفعل آبائهم..
نّص خمرب غيبي عن وقوعهم يف املعصية دومًا، فيوجب ذلك السقوط من مرتبة فهذا 
 العدالة.

مرسل احتجاج اإلمام احلسن مع مروان حيث جاء فيه: فقال مروان: واهلل  ـ 3
أّما »ألسّبنّك وأباك وأهل بيتك سّبًا تتغنّى به اإلماء والعبيد. فقال احلسن عليه السالم: 

                                                             
 ، و..481؛ واملشهدي، املزار: 332، 329؛ وكامل الزيارات: 774( مصباح املتهّجد: 1)
 .55: 2( مقباس اهلداية 2)
 ، ويف السند إبراهيم بن هاشم.247: 1( الصدوق، عيون أخبار الرضا 3)



 .....  
 

سببتك وال سببت أباك، ولكّن اهلل عز وجل لعنك ولعن أباك، أنت يا مروان، فلست أنا 
وأهل بيتك، وذّريتك، وما خرج من صلب أبيك إىل يوم القيامة، عىل لسان نبّيه حمّمد، 
واهلل يا مروان ما تنكر أنت وال أحد ممّن حرض هذه اللعنة من رسول اهلل صىل اهلل عليه 

مروان بام خّوفك إال طغيانًا كبريًا، وصدق  وآله لك وألبيك من قبلك، وما زادك اهلل يا
والشجرة امللعونة يف القرآن وندّوفهم فام اهلل وصدق رسوله، يقول اهلل تبارك وتعاىل: )

(، وأنت يا مروان وذرّيتك الشجرة امللعونة يف القرآن، وذلك عن يزيدهم إال طغيانًا كبرياً 
 .«عز وجل..رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله عن جربئيل عن اهلل 

بل مجلة الروايات التي تدّل عىل أّن املراد بالشجرة امللعونة يف القرآن هم بنو أمّية تفيد 
 ذلك أيضًا.

 وعليه، فنسبة الشخص لبني أمّية يوجب ذّمًا فيه وسقوطًا عن رتبة العدالة.

 نقد شواهد تفسيق ذرّية أمّية و.. قاطبة إىل يوم الدين
 عّدة جهات: وقد يناقش هذا القول من

إّن هذا غايته اخلروج من العدالة ال الوثاقة، فمن يرى معيارّية الوثاقة فال بأس  أّوالً:
 عليه هنا، بل هذه النصوص ال تعارض ما دّل عىل وثاقة الرجل لو كان من بني أمّية.

من إّن مثل هذه التوصيفات ظاهرة يف الغلبة، فقد ورد مثلها كثريًا يف ذّم العديد  ثانيًا:
األقوام والبلدان والشعوب والقبائل، مثل ما ورد يف ذّم أهل إصفهان بأّّنم ال حيّبون أهل 
البيت وليس عندهم كرم وال شجاعة وال غرية، وهكذا ما ورد يف املدح كام فيام جاء يف 

 مدح أهل مرص، وهذا كّله حيمل عىل الغالب والتوصيف املجموعي.
بأّنه صحيح، لكن يف موردنا دّل الدليل عىل لعنهم عن هذا  وأجاب العالمة املامقاين

 .قاطبة، وتم تعّبدنا بذلك، وألسنة الروايات املتقّدمة متنع مثل هذا الفهم
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فإّن استخدام صيغ الكلّية والعموم يف الغلبة كثرٌي  إال أّن جواب املامقاين غري مقنع،
ات والعمومات يغلب فيها ، أّن املطلقجدًا، بل قد حّققنا يف كتاب حجية السنّة

االستخدام بنحو األعم األغلب، وهلذا وقع يف النصوص الكثري من التخصيصات 
ّص، ولعّل ذلك ألّن االستخدام بنحو  والتقييدات، حتى قالوا: ما من عام إال وقد خ 
األعّم األغلب عريفٌّ متامًا ضمن سياقه، فأّي مانع أن ال يقصد من )قاطبة( كّل بني أمّية 

كل تام، ويكون ذلك مبالغة يف فساد أكثرهم؟! متامًا كام نفّّس عرشات الروايات بش
 الواردة يف األقوام هبذه الطريقة.

رف أّنه أحد  ويتأّيد ما نقول بخالد بن سعيد بن العاص بن ا ميّة بن عبد شمس، الذي ع 
 لثناء.االثني عرش الذين أنكروا عىل أيب بكر، ومدحه الشيعة كثريًا ونقلوا فيه ا

إّننا نزعم أّن املفهوم العريف من تعبري اللعن لبني أمّية قاطبة، والصادر عن اإلمام  ثالثًا:
هـ(، الذي كان يعي  يف عرص الدولة األموّية، ينرصف للهيئة احلاكمة من 114الباقر )

هذه األرسة، كاخلليفة والوالة والزعامء منهم، من الذين مارسوا العداء والظلم يف حّق 
هل البيت النبوي، كام هو سياق زيارة عاشوراء نفسها، ال لكّل الذرّية إىل يوم القيامة، أ

وهذا تعبري بنحو املبالغة عن حاهلم، فأنت تقول: اللهم العن كّل آل فالن، وتقصد ا رسًة 
حاكمة ظاملة يف بلٍد ما، وال تعني أن تشمل بلعنك هذا ذرّياهتم إىل يوم القيامة، فهذا 

لزمني الذي أحاط هبذا التعبري الصادر عن اإلمام، وهو يعّلم أصحابه هذه الزيارة السياق ا
العاشورائّية، البّد من مالحظته هنا، فامللعونون هم أرسة حاكمة، وهذا البّد أن يؤخذ 
سياقه الزمني بعني االعتبار، وال ينصّب اللعن هنا عىل القبائل والعشائر يف نفسها برصف 

البسات، حتى نقول بأّن الغرض منها هو حاّق النََسب واالنتساب املادي النظر عن هذه امل
اجلسامين، وال أقّل من أّن هذا يورثنا الشّك يف فهم املشهور هلذه اجلملة، وراجع وجدانك 

 العريف العفوي جتد اإلحساس بصدق ما نقول.
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ن اخللفاء األمويني بل ربام يقال بأّن اإلرصار عىل تعبري: )قاطبة( راجع لنفي تربئة أّي م
ووالهتم، حيث قد يقال بتربئة بعضهم، وحتسني صورته، كعمر بن عبد العزيز ومعاوية 

 الصغري وغريمها، واهلل العامل.
إّن خرب اهلروّي كام حيتمل أّن ذراري قتلة احلسني راضون بفعل آبائهم مطلقًا،  رابعًا:

النظر خاّص ألولئك الذرّية املعارصين حيتمل كذلك جدًا ـ بل هو القدر املتيّقن منه ـ أّن 
ملرحلة ظهور اإلمام املهدي، ومن ثّم فغاية ما تدّل عليه هذه الرواية أّن ذراري قتلة 
احلسني يف عرص الظهور يكونون متصفني هبذه الصفة التي توجب قتلهم ـ برصف النظر 

ن بناءات عن أّن الرضا بفعل شخٍص هل يوجب قتل الرايض أو ال؟ فإّن هذا غريب ع
الفقه اإلسالمي املعلومة! ـ وال تعني الرواية بشكل واضح أّن كّل ذراري قتلة احلسني 
حتى يف غري عرص الظهور يكون حاهلم كذلك، حتى نعّمم ملثل عرصنا الذي ال نعلم أّنه 

 عرص الظهور أو ال.
ّية وقتلة احلسني وربام ينّبه ملا نقول أّنه من الصعب علينا أن نقتنع بأّن كّل ذراري بني أم

عليه السالم يفتخرون ـ كام عرّبت الرواية ـ بام فعله آباؤهم إىل يوم القيامة، فهذا أمر 
غريب جدًا، ولعّل أغلبهم ال يعرف أّنه من نسل بني أمّية أصاًل، ولعّل بعضهم مل يفّكر يف 

 هذا املوضوع أصاًل.
ي جاءت فيها هذه الرواية، فلو بل لعّل مثل هذه التعابري حتاكي املرحلة الزمنّية الت

كانت الرواية موضوعًة ألمكن اعتبار هذا التعبري توصيفًا من الواضع لواقع نسل بني أمّية 
 يف زمنه.

ال ا ريد أن أدخل يف نقاش قرآين يف إمكانية أن يكون املراد بالشجرة امللعونة يف  خامسًا:
وفيه كالم، وحيتاج ملراجعة كّل موارد  القرآن هم بنو أمّية أو أمثاهلم، فهذا املوضوع طويل

اللعن يف القرآن الكريم، والتي توّجه ما يقرب من نصفها لبني إرسائيل، لكّن الذي يراجع 
مروّيات هذا األمر جيد الروايات تارًة تعرّب ببني أمّية، وأخرى تعرّب بجامعة أو اثنني أو اثني 

اطبة النبّي ملروان بأّنه وجّده هم الشجرة عرش من بني أمّية وغري ذلك، وثالثة ورد فيها خم



 

املعلونة، علاًم أّن الكثري من الروايات ليس فيه إشارة ملفهوم الشجرة، بل فيه إشارة ملفهوم 
رؤيا النبي فقط، خاّصة يف مصادر أهل السنّة، فإّن الكثري منها ورد يف أصل رؤيا النبي أّن 

 بني فالن وفالن ينزون عىل منربه.
يضعنا أمام الفكرة التي قلناها سابقًا، من أّن املراد ببني أمّية هم تلك األرسة هذا كّله 

التي حكمت، ومن أعاّنا من ذرّيتها يف شوؤن احلكم والظلم، فهؤالء هم الذين صعدوا 
عىل منرب النبي كام جاء يف الرؤيا، ال كّل فرد فرد من أبناء بني أمّية إىل يوم القيامة كام هو 

 واضح.
ا تقول الروايات بأّن الشجرة امللعونة يف القرآن هم بنو أمّية، وينزون عىل منرب فعندم

النبي، فام الذي ي فهم من هذا األمر غري أّن املراد ـ يف القدر املتيّقن ـ هو هؤالء الذين 
مارسوا ما مارسوه، ووقفوا ضّد أهل البيت، وفعلوا الظلم والعدوان عىل الناس، وليس 

ة أو ذرّية باملعنى املاّدي للكلمة، بل هذا التعبري يصبح مطلقًا عىل مجاعة، النظر نظر عشري
خاّصة وأّن العرب تسّمي بأسامء القبائل، واجلامعات وتنسبها للقبائل، وهذا كثري يف 
اللغات، فأنت تقول: خدم الفرس اإلسالم، ونرص العرب الدين، ودعم الرتك اجلهاد، 

حلالة العاّمة التي سامهت يف مثل هذه األمور، ال بيان وغري ذلك، وال تريد إال بيان ا
الذرّيات املطلقة التفصيلّية إىل يوم القيامة، وهكذا لو قلنا بأّن بني العباس ظلموا أهل 
البيت، أو قيل مثاًل: لعن اهلل بني العباس، فنحن نقصد هذه اجلامعة املنتسبة هلذه احلركة 

ّيًا للعباس بن عبد املطلب، ومن ثّم ال يفهم من هذه الظاملة، والتي تنتمي قبلّيًا وا رس
 التعابري مثل هذه النتائج الواسعة التي ا خذت هنا.

وهكذا احلال يف سائر الروايات التي وردت يف ذّم بني أمّية، والتي أفرد هلا العالمة 
 .املجليس بابًا خاّصًا يف بحاره

واردة يف أهل البيت النبوّي عن وإليضاح الفكرة أكثر، الحظوا عرشات النصوص ال
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لدي، وأبنائي، وغري ذلك، مما فّّس بخصوص  النبي، مثل عنوان: أهل بيتي، وذرّيتي، وو 
بعض األئّمة بوصفهم الشجرة الطّيبة، فهل يقال هنا بأّن هذه الروايات تشمل كّل ذرّية 

األئّمة؛ ألّّنام النبي وأهل بيته إىل يوم القيامة، وال تعارض بينها وبني روايات خصوص 
 مثبَِتني وغري ذلك؟!

ي شار إىل أّن هذه املالحظة بطوهلا، ال تشمل الرواية التي نقلناها عن االحتجاج؛ ألّن 
 تلك واضحة يف الداللة عىل الذرّية إىل يوم القيامة، بحسب تعبريها الرصيح.

راج التنزييل إّن هناك نصوصًا معاكسة هلذه األدّلة، تساعد عىل نوع من اإلخ سادسًا:
أيب محزة، قال: دخل سعد بن عبد احلكمي للمؤمن املنتسب هلذه األرسة، وأبرزها خرب 

امللك، وكان أبو جعفر عليه السالم، يسّميه سعد اخلري، وهو من ولد عبد العزيز بن 
مروان، عىل أيب جعفر عليه السالم، فبينا ينشج كام تنشج النساء، قال: فقال له أبو جعفر 

قال: وكيف ال أبكي وأنا من الشجرة امللعونة يف « ما يبكيك يا سعد؟»لسالم: عليه ا
لست منهم، أنت أموّي منّا أهل البيت، أما سمعت قول اهلل عز وجل »القرآن، فقال له: 

 .«حيكي عن إبراهيم: فمن تبعني فإّنه منّي؟
هنا من جذر، وتؤّيدنا فهذه الرواية ناظرة لكّل روايات الشجرة امللعونة، وحتّل املشكلة 

 فيام نقول، غري أّّنا ضعيفة اإلسناد، فقد تنفع يف التأثري بالوثوق.
ال نريد الدخول يف تفاصيل، لكنّنا سبق أن بحثنا يف سند زيارة عاشوراء، وقلنا  سابعًا:

، وأّما خرب االحتجاج فمرسل، بأّنه غري ثابت، حتى عىل املسلك الرجايل للسيد اخلوئي
خرب اهلروي فهو معترب عند املشهور ويف السند إبراهيم بن هاشم، ويف متنه ما يريب وأّما 

كام أملحنا، وهذا املقدار من النصوص ال يكفي للوثوق بالصدور لو متّت الداللة، برصف 
 النظر عن سائر مروّيات الشجرة امللعونة.
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بأّّنا تعارض القرآن إىل أّن بعضهم ناق  يف هذه الفكرة من خالل القول  ُيشار أخرياً 
الكريم، من حيث إّن املعيار عنده يف الثواب والعقاب هو اإليامن والعمل الصالح 
، وعدمهام، ال االنتساب لزيد أو عمرو، فتكون هذه النصوص منافيًة للقرآن الكريم

، فال نريد أن وهذا موضوع بحثنا نظريه بالتفصيل يف مباحث ولد الزنا وأحكامه فراجع
يل حيث قد جييب املدافعون هنا بأّن النصوص خترب عن خبث هذه الذرّية وكفرها نط

 باختيارها، ال أّن ذلك يكون لكوّنا من هذه الذرّية تكوينًا.
هـ(، يف املوضوع، 1348وال بأس هنا أن نختم بكالم املريزا حمّمد تقي اإلصفهاين )

وله عليه السالم: ولعن اهلل بني مقتىض ما عرفت مما ذكرنا، وما مل نذكر، كق»حيث قال: 
أمية قاطبة، عموم اللعن عىل مجيع بني أمّية، مع أّن علامءنا ذكروا يف أولياء أمري املؤمنني 
واألئّمة وخواّصهم مجاعة ينتهي نسبهم إليهم، وال ريب يف حرمة اللعن عىل املؤمنني، 

(، وقال وازرة وزر أخرى وال تزراملوالني لألئّمة الطاهرين، وقد قال اهلل عّز وجّل: )
(. وقد قيل يف توجيه ذلك، واجلمع بني الدليلني كّل امرئ بام كسب رهنيتبارك وتعاىل: )

وجوٌه غري نقّية عن املناقشة. واألظهر عندي يف هذا املقام أن يقال: إّن املراد من بني أمّية 
اهرين، وأوليائهم، من يسلك مسلكهم وحيذو حذوهم يف معاداة أمري املؤمنني واألئّمة الط

سواء كان من هذا احلّي أم سائر األحياء. فإّن من سلك مسلكهم يعّد منهم، وطينته من 
طينتهم، وإن مل يكن يف النسب الظاهري معدودًا منهم، ومن كان مواليًا ألمري املؤمنني 
 واألئّمة الطاهرين فهو منهم، من أّي حّي كان، والدليل عىل ما ذكرناه قوله عز وجل:

وقال نوح رّب إن ابني من أهيل وإّن وعدك احلق وأنت أحكم احلاكمني قال يا نوح إنه )
(. والنبوي صىّل اهلل عليه وآله: سلامن منّا أهل البيت. وقوهلم عليهم ليس من أهلك

السالم: شيعتنا منّا، وإلينا. ويف الربهان وغريه عن عمر بن يزيد الثقفي قال: قال أبو عبد 
                                                             

 .234( انظر: السيفي املازندراين، مقياس الرواة: 1)
 .345ـ  326: 5حيدر حب اهلل، دراسات يف الفقه اإلسالمي املعارص  ( راجع:2)



 .....  
 

سالم: يا ابن يزيد، أنت واهلل منّا أهل البيت. قلت: جعلت فداك من آل حممد؟ اهلل عليه ال
قال عليه السالم: أي واهلل، قلت: من أنفسهم جعلت فداك، قال: أي واهلل من أنفسهم يا 

إّن أوىل الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي واهلل عمر، أما تقرأ كتاب اهلل عّز وجل: )
فمن تبعني فإّنه منّي ومن عصاين فإنك غفور و ما تقرأ قول اهلل عّز اسمه: )(، أويل املؤمنني

 .«(؟. ويف هذا املعنى روايات كثرية، وما ذكرناه كاٍف ألهل البصريةرحيم
وكالمه يشتمل عىل ما هو صحيح، وما يمكن مناقشته، واتضح حاله ممّا تقّدم، فال 

 نطيل.
ة بنحو الذرّية، ال يوجب تضعيفًا له، ال يف أّن انتساب شخٍص لبني أميّ  واملتحّصل

وثاقته وال يف عدالته وال يف مذهبه، فإذا دّل الدليل عىل وثاقته أو عدالته أو إيامنه، أمكن 
األخذ به بال معارض،وهكذا لو كان من ذرّية واحد من الذين شاركوا يف قتل احلسني أو 

 اء.العدوان عليه أو عىل غريه من األنبياء أو األولي

 ( ـ يعرف وينكر ـ يعرف حديثه وينكر.. تفاسري وفهومات110ـ  109)
 ورد هذا التعبري يف حّق بعض الرواة، لكن عىل شكلني:

مثل ما ذكره النجايش والطويس يف ترمجة  الشكل األّول: ما ظاهره أّنه توصيف حلديثه،
اد بن عيسى فيام روى عن مجيع شيوخ أبيه إال مح»أمحد بن احلسني بن سعيد األهوازي: 

 .«زعم أصحابنا القمّيون، وضّعفوه، وقالوا: هو غال، وحديثه يعرف وينكر
ومثله عيل بن ميمون، وحممد بن خالد الربقي، وحمّمد بن عيل اهلمذاين، وأمحد بن عيل 
الرازي، وعبد اهلل بن محاد، وسهيل بن زياد، وجعفر بن معروف، واملعىل بن حمّمد 

 .بن حممد األصبهاين، وحذيفة بن شعيبالبرصي، والقاسم 
                                                             

 .392ـ  391: 2( اإلصفهاين، مكيال املكارم 1)
 .65؛ والفهرست: 77( رجال النجايش: 2)
   ؛ وخالصة 96، 94، 93، 86، 79، 73، 66، 47، 43( انظر: رجال ابن الغضائري: 3)
 



 

كام فيام ذكره النجايش يف ترمجة بكر بن عبد اهلل  الشكل الثاين: ما ظاهره أّنه توصيٌف له،
 .«يعرف وينكر، يسكن الرّي، له كتاب نوادر»بن حبيب املزين، حيث قال: 

أمره كان  ومثله ما ورد يف حّق سعد بن طريف، وصالح بن أيب محاد بعد وصفه بأنّ 
، يروي عن  ملتبسًا، وحمّمد بن حسان الرازي، الذي قيل فيه: يعرف وينكر َبنْيَ َبنْيَ

 .الضعفاء كثرياً 
وثّمة توصيف يطلق عىل الشكل التايل: وكان خمتلطًا يعرف منه وينكر، وقد ورد يف 

ن أمحد بن . أو ما قاله النجايش يف ترمجة عبد الرمحن بحّق إسامعيل بن عيل اخلزاعي
نكر»ّنيك السمري:   .«مل يكن يف احلديث بذاك، ي عرف منه وي 

 وقد تفّّس هذه العبارة بأكثر من تفسري:
إّن معناها أّن يف أحاديثه أمورًا مأنوسة وأمورًا غريبة ال تتحّملها  التفسري األّول:

التعبري، أّما إذا  العقول العادّية البسيطة، وهذا التفسري واضح يف نسبته للشكل األّول من
قيل يف نفس الشخص بأّنه يعرف وينكر فربام يكون ذلك بلحاظ معروفّية حديثه وإنكاره 

 هبذا املعنى أيضًا.
وقد اختار السيد اخلوئي هذا التفسري، ومل يعتربه منافيًا لتوثيق الراوي، وتبعه السيد 

 عنه هذه اجلملة، وأّن رواية ، وكأّن السيد اخلوئي نظر يف واقع ما ختربحممد سعيد احلكيم
شخص ما يعرف وينكر، ليس معناه أّنه كذاب، لكنّه مل يرشدنا إىل أّن الرجالّيني ماذا 
يقصدون من هذا التعبري، فهل يريدون التوصيف فقط أو أّن هذا له داللة معّينة عندهم 
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 املضمون؟يف الطعن يف الراوي نفسه أو عىل األقّل يف نوعّية مروّياته ولو من حيث 
ما يظهر من السيد اخلوئي يف موضٍع آخر، حيث قال يف ترمجة أمحد بن  التفسري الثاين:
والذي يظهر من كالم النجايش: صالح الرواية، أّنه يف نفسه ثقة، وال »هالل العربتائي: 

ينافيه قوله: يعرف منها وينكر؛ إذ ال تنايف بني وثاقة الراوي وروايته أمورًا منكرة من جهة 
 .«كذب من حّدثه هبا

فالسيد اخلوئي هنا كأّنه َقبَِل أّن )ينكر( تفيد حصول كذب ونكارة يف املروّيات، خالفًا 
ملا ذكره يف التفسري األّول، لكنّه نّزه الراوي عن ذلك، بإمكان اجتامع النكارة يف مروّياته 

ي، بمالحظة مجع مع صدقه وكذب من حّدثه، ولعّله جعل هذا التفسري خاّصًا بالعربتائ
 النجايش يف تعبريه عنه بني: صالح الرواية، وينكر ويعرف.

إّن املراد أّنه يؤخذ به أو بحديثه تارًة ويرّد أخرى، أو أّن من الناس من  التفسري الثالث:
 يأخذ به أو بحديثه ومنهم من يرّده؛ وذلك إّما لضعفه أو لضعف حديثه.

ع طعن أو غمز يف الراوي؛ إذ كأّّنم يريدون أن وعىل هذا التفسري يكون يف التعبري نو
قبل من  يقولوا بأّن أخباره غريبة عن العقل والكتاب والسنّة، وأّن بعضها مستنكر ال ي 

 طرفهم، فيكون كالمهم ظاهرًا يف الغمز فيه.
هذا لو أرجعنا التوصيف إىل احلديث، أّما لو أرجعناه لنفس الرجل، فيمكن أن يقال 

أّن بعض علامء الرجال واحلديث يعرفونه، وبعضهم ال يعرفه، فهو كشخٍص  بأّن املراد هو
 غري  معروف للجميع، وهذا ليس طعنًا فيه، لكنّه نوع جمهولّية يف الراوي.

ويعّزز هؤالء ذلك بأّن رواياته للمناكري هذه لو كانت ليست من عنده لبّينوا عادًة أّّنا 
ه وليس ليست منه، وهلذا جتدهم قد يقولون أحيان ًا شيئًا فيه، ثم يقولون بأّن العّلَة فيه غري 

هو، وتفسري السيدين: اخلوئي واحلكيم غري  منطقي؛ ألّن املستنَكر ليس ما ال تتحّمله 
نكرة.  العقول لعّلوه، بل ما ترفضه العقول، وال يعرّب عن املطالب العالية بأّّنا ت نكر أو م 
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لتي ذكرها النجايش يف ترمجة العربتائي حيث وحياول هؤالء تفسري العبارة املشكلة ا
صالح الرواية، يعرف منها وينكر، وقد روي فيه ذموم من سّيدنا أيب حمّمد »قال: 

، بأّن فيها تدافعًا وكان عليه أن يعرّب: صالح الرواية وينكر منها أحيانًا، أو «العسكري
فيها، بل ربام تكون كلمة صالح كثري الرواية يعرف منها وينكر، كام قال املحّقق التسرتي 

 .تصحيفًا لكلمة واسع
أن يكون املراد من معرفة حديثه وعدم معرفته أّن تعابري أحاديثه قد  التفسري الرابع:

تكون غري واضحة يف بعض األحيان، ومن ثّم ال ي عرف معناها، بل ينكر، فاملعرفة وعدمها 
قع يف كيفّيات التعبري املنقول يف راجعان إىل معنى احلديث من حيث االضطراب الوا

 .حديثه يف بعض األحيان
والذي يظهر ـ أّولّيًا ـ بمراجعة موارد استددام هذا التعبري يف ظرف إسناده للحديث، 

ففي كثري من املوارد احتّف التعبري بالطعن بالراوي. ويشهد ملا نقول  أّنه غمز يف الراوي،
وغري ذلك مما هو رائج يف كلامت املحّدثني والرجالّيني يف  أّن تعبري املناكري واحلديث املنكر

وصف األحاديث وطعنها والغمز فيها، وهذا التعبري يستند لنفس هذا الرتكيب، فيرتّجح 
 أكثر أن يكون املراد الغمز يف حديثه.

كام قال أنصار التفسري الثالث، فال نعيد، بل لو كان  أّما التفسري األّول هنا، فهو بعيٌد،
املراد منه ذلك للزم أن حيتّف هذا التعبري بسياقات مدح، ومل نجده احتّف بسياقات مدٍح 
إال يف اجلملة اليتيمة الواردة يف رجال النجايش يف حّق العربتائي كام تقّدم، فإّن الراوي 
الذي يروي روايات عالية املضمون ال تتحّملها العقول العادية، وال يكون يف ذلك طعٌن 

راٍو ممدوح بل قد يعرّب ذلك عن كونه من اخلواّص الذين يتحّملون ما ال يتحّمله  عليه، هو
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 غريهم.
فعادًة ما يبّينون مثل هذه األمور، وينفون التهمة  وأّما التفسري الثاين، فهو غري صحيح،

عنه ويسندوّنا إىل من روى عنهم، واملفروض أّّنم هنا بصدد توصيف أحاديثه وّنجه يف 
مر الذي ييش بأّّنم يريدون الطعن يف مروّياته وتضعيف الوثوق هبا وبيان التحديث، األ

عدم نقائها وعدم سالمتها. خاّصة عندما يكون السياق سياق ذكره بصفات أخرى، فإّنه 
 لو مل يقصد توجيه الذّم إليه بالطعن يف حديثه بنفسه، لكان من املناسب جدًا التبيني.

احتامل وهو بعيد أيضًا؛ ألّنه لو كان املراد اضطراب  فهو حمض وأّما التفسري الرابع،
حديثه بحيث ي فهم أو ال يفهم، لناسب التعبري باضطراب املتن أو احلديث أو ركاكته، 

 وعىل أّية حال فلو كان هذا هو املراد لكان أيضًا نوع طعٍن يف حديثه.
عندما تتعّلق باحلديث  فاملالحظ عليه أّنه فّّس املعرفة والنكرة وأّما التفسري الثالث،

بالنكارة وعدمها، بينام فّّس املعرفة والنكرة عندما تتعّلق بالشخص بكونه معروفًا وعدم 
كونه كذلك بني الرجالّيني واملحّدثني، وهذا التمييز غري مفهوم؛ ألّنه يعّدل من تفسري 

نقول بأّن املعنى يف  الرتكيب تبعًا لتعديل متعّلقه، مع أّن املفردات واحدة، وعليه، فلامذا ال
 الرتكيبني سواء تعّلق بالراوي أم بالرواية يرجع ألمر واحد، وهو:

إّما كون احلديث مستنكرًا عندهم وكون الراوي رجاًل مستنكرًا مرفوضًا، فيّتحد  أ ـ
املعنى ويكون التعبري الثاين طعنًا يف الراوي أيضًا، ال بيانًا لكونه جمهوالً عند بعضهم، 

توصيف النكارة لو تعّلق بشخٍص وأريد منه جمهولّيته وعدم معروفّيته عند  خاّصة وأنّ 
بعض، فهو ال ينسجم مع إطالقهم هذا الوصف عىل مثل سعد بن طريف، فمن البعيد أن 

 يكون نكرًة غري معروف.
بل قد يؤّيد ما نقول ـ من أصل إمكانية إرادة كون الرجل مستنكرًا مرفوضًا ـ أّن ابن 

 ترمجة صالح بن أيب محاد كام تقّدم وصفه بأن أمره ملتبس ويعرف هو وينكر، الغضائري يف
مما يرجع املعرفة والنكرة إىل نفسه، بحيث يكون رجاًل فيه التباس وشّك يف نزاهته، 

حديثه غري نقّي، »ابن الغضائري يف ترمجة حذيفة بن منصور، حيث قال: فالحظ تعبري 



 

، خاّصة وأّن بعض أنصار «س، وخيّرج شاهداً يروي الصحيح والسقيم، وأمره ملتب
التفسري الثالث هنا اعتربوا ـ كام تقّدم ـ أّن تعبري )أمره ملتبس( ليس بيانًا جلهالة الراوي، 
بل هو نوع بيان لوجود معطيات متعارضة يف حّقه، فتكون املعرفة والنكرة املتعّلقة به هي 

س به عند بعٍض مستنكر مرفوض عند عبارة عن هذه املعطيات املتعارضة، أي مأنو
 آخرين، أو هو ـ بام هو راٍو ـ مأنوس تارًة ومستنكر أخرى.

أو كون احلديث والرجل غري معروفني عند بعضهم، إلطالق النكرة يف مقابل  ب ـ
َرَفُهْم َوَجاَء إِْخَوُة ُيوُسَف َفَدَخُلوا َعَلْيِه َفعَ ﴿املعرفة هبذا املعنى يف اللغة، كام يف قوله تعاىل: 

(. أّما عدم معروفية الرجل فواضح، وأّما عدم معروفّية 58)يوسف:  ﴾َوُهْم َلُه ُمنْكُِرونَ 
بعض أحاديثه، فهذا معناه أّنه يتفّرد بأحاديث ال ت عرف بل هي غريبة وال تصل إال من 
ه خالله، فيكون املراد: إّنه رجل يعرفه بعض الرجالّيني وال يعرفه آخرون، أو إّن روايات
بعضها معروف ورد من طرق أخرى، وبعضها ال ي عرف عنه يشء فلم يرَو إال من طريقه 

 ومل يسمع إال من قبله.
وهبذا نوّحد املعنى يف الرتكيبني معًا، بال حاجة إىل فرضّية التمييز التي قال هبا بعض 

 أنصار التفسري الثالث هنا.
وينكر(، فلسنا بحاجة هنا إىل ويبقى تعبري النجايش يف )صالح الرواية ويعرف منها 

فرض التهافت، وال إىل فرض حصول تصحيف بمجّرد االحتامالت، بل يكون هذا 
التعبري من النجايش لصالح ما قلناه، بحيث نرّجحه ونختاره، ونقول: إّن املراد من )ينكر( 

الرواية  مطلقًا هنا ـ سواء تعّلق باحلديث أو بالرجل ـ هو مقابل املعروفّية، فالراوي صالح
وليس يف روايته مؤاخذة من حيث مضموّنا أو تركيبها، لكّن مروّياته عىل نوعني: بعضها 
معروف ورواه آخرون من طرق أخرى، وبعضها غري معروف بحيث تفّرد هو بذلك، 

 وقد يكون تفّرده جمامعًا ملعارضة خربه خلرب الثقات يف القضّية نفسها.
                                                             

 .50( رجال ابن الغضائري: 1)



 .....  
 

و كان من الطبقات الالحقة، قد يمّثل نوَع ريب يف وتفّرد  الراوي بروايات، خاّصًة ل
حديثه، السيام مع معارضة ما تفّرد به ملا رواه الثقات من طرق أخرى، رغم أّن حديثه 
صالح وليس فيه فساد مضموين وال لفظي، وسبب ذلك أّن تفّرد شخص بنقل معني له 

قليل من الناس، ومل ي عرف له  حالتان: فتارًة يكون بسبب أّن املنقول عنه مل يلتِق إال بعدد
إال راوية أو راويتني، وهنا من املعقول جدًا أن ينفرد الراوي عنه ببعض املنقوالت عنه 
التي ال يعرفها غريه، وتارًة أخرى يكون املنقول عنه شخصًا معروفًا ينقل عنه كثريون 

عنه ال ت عرف  أفكاره وكلامته، بحيث يلقيها عىل الناس عادًة، ثم يأيت شخص بمنقوالت
عنه أبدًا ومل ينقلها أو مثيلها أحد عنه من قبل رغم كثرة الناقلني عنه، بل قد يكون نقلهم 
فيه نحو معارضة له، فهنا يكون االنفراد ـ خاّصة لو كان الناقل غري استثنائّي يف عالقته 

لكنّه باملنقول عنه ـ موجبًا ليشء من الريب، ال يبلغ حّد الضعف الكامل بالرضورة، 
يوضع كقرينة يف مصاف قرائن الضعف، ويمكن أن جيتمع مع صفة صالح الرواية؛ ألّن 
مضمون وكيفّية هذا النقل املتفّرد به يمكن أن يكون صاحلًا ومنسجاًم مع اخلطوط الدينية 
العاّمة، لكّن االنفراد أوجب قلقًا، خاّصة لو عارضته أخبار الثقات. وهلذا فمن تكون 

يكون أمره ملتبسًا؛ ألّنه موجب للريب والشّك فيه، فمن أين له هذه رواياته كذلك 
 املروّيات دون غريه، خاّصة لو عارضت روايات غريه؟!

 ولو رجعنا إىل أدبيات علوم املصطلح عند أهل السنّة، سنجد هذا املفهوم موجودًا،
ن احلديث، معرفة املنكر م»يقول ابن الصالح يف النوع الرابع عرش من أنواع احلديث: 

بلغنا عن أيب بكر أمحد بن هارون الربدجيي احلافظ أّنه احلديث الذي ينفرد به الرجل وال 
ي عرف متنه من غري روايته، ال من الوجه الذي رواه وال من وجه آخر، فأطلق الربدجيي 
ذلك ومل يفّصل. وإطالق احلكم عىل التفّرد بالرّد أو النكارة أو الشذوذ، موجوٌد يف كالم 

. وقد ا فيد أّن أمحد بن حنبل والرتمذي ومسلم بن احلجاج كان «كثري من أهل احلديث
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 .هذا مسلكهم يف استخدام هذا التعبري
وهبذا تكون هناك صلة نسبّية بني مفاهيم: النكارة والشذوذ والغرابة، بنحو العموم 

يف أدبياهتم، بل  واخلصوص من وجه، وال يعني ذلك أّن إطالق كلمة املنكر ختتّص هبذا
تطلق عىل ما يرويه الضعيف خمالفًا ملا يرويه الثقات وتطلق عىل ما فيه نكارة يف املتن أو 

 السند وغري ذلك.
 وعليه نحتمل احتامالً قوّيًا أن يكون املراد من هذا التعبري:

كون الراوي معروفًا يف بعض األوساط وجمهوالً يف أوساط ا خر،  أ ـ )يعرف وينكر(:
رد سعد بن طريف ال مانع من القبول هبذا فيه، أو نقول بأّن هذا التعبري يطلق عىل ومو

الراوي بمالحظة رواياته، ال بمالحظة نفسه، ولو بقرينة كثرة استخدام هذا التعبري يف 
 مورد حديث الراوي.

كون رواياته بعضها مما تفّرد به، وهذا التفّرد إّما خيالف  ب ـ )يعرف حديثه وينكر(:
وايات الثقات أو ال خيالفها، وهو يوجب نوع ريب يف حديثه، وهو أيضًا صالح لالجتامع ر

 مع صالح رواياته وفسادها وضعفه هو، فالحظ.
ومن هنا هيتّم املحّدثون واملشتغلون بعلوم احلديث باملتابعات والشواهد، ويرّكزون 

فقه أّن املوضوع شديد عىل معروفّية هذا احلديث من عّدة جهات، بل قد طرح يف أصول ال
االبتالء لو ن قل بخرب آحادي صار فيه ريب؛ لتوافر الدواعي لنقله، فكيف تفّرد به رجل أو 

 رجالن؟!
والنتيجة: إّن هذا التوصيف نوُع غمٍز يف الراوي وحديثه، لكنّه لوحده ال يبلغ حّد 

ذلك، وكّلام احلكم بضعفه التاّم عىل وزان تعابري أخرى مثل كذاب أو وّضاع أو غري 
ازدادت متفّردات الراوي ازداد الريب فيه، متامًا كّلام ازدادت خمالفاته احلديثّية ألخبار 
                                                                                                                                                           

 اد(.)مباحث الشذوذ واالفر
 .1( املصدر نفسه، اهلام  رقم: 1)



 .....  
 

الثقات، وهلذا قد ُترتك رواية له تفّرد هبا رغم وثاقته التاّمة؛ ألّن التفّرد قد يوجب زوال 
نّه بالكثرة الوثوق من اخلرب حتى لو مل يوجب زوال الوثوق من الراوي وذلك مع قّلته، لك

 ينسحب عىل الراوي وقد يضعضع الوثوق به نفسه. واهلل العامل.
ونكتفي هبذا املقدار من ألفاظ اجلرح والذم، وغريه ظهر حاله مما تقّدم، وقد كنّا حتدثنا 

 بوصفه تضعيفًا أو ال، فراجع. االستثناء من نوادر احلكمةسابقًا عن 
اظ اجلرح والتعديل بحٌث عام، لكنّه ال يغني كام يلزمنا أن نشري إىل أّن البحث يف ألف

عن النظر يف كّل مورد مورد، من حيث وجود قرائن خاّصة عىل مراد معنّي فيه، فالقرائن 
والسياقات مهّمة جدًا هنا، والبحث الكيّل الذي عقدناه ليس بنحو القواعد العقلّية التي 

لّية واحلديثّية. هذا فضاًل عن يصّح بّسعة إسقاطها عىل أّي مورد نجده يف الكتب الرجا
أّنه البّد دومًا أن ندرس كّل رجايّل أو حمّدث عىل حدة، من حيث احتاملّيات وجود 

 مصطلحات خاّصة به هنا أو هناك.

 وقفة ختامّية مع مراتب اجلرح والتعديل عند ابن حجر
 وال بأس أن نختم الكالم هنا بالرتتيب الذي وضعه ابن حجر لطبقات التوصيفات
الرجالّية، حيث جعلها يف طبقاٍت اثنتي عرشة، وما كان فيه نحٌو من املقبولّية وضعه يف 

 سّت طبقات، والباقي يف سّت ا َخر، وهي بحسب نّصه كاآليت.
 فأّما املراتب:» هـ(:852قال ابن حجر العسقالين )

 الصحابة، فأرصح بذلك لرشفهم. فأّوهلا:
كأوثق الناس، أو بتكرير الصفة لفظًا: كثقة ثقة،  من أّكد مدحه إما بأْفَعل، الثانية:

 ومعنى: كثقة حافظ.
 من ا فرد بصفة، كثقٍة، أو متقٍن، أو ثبت، أو عدل. الثالثة:

من قرص عن درجة الثالثة قلياًل، وإليه اإلشارة بصدوق، أو ال بأس به، أو  الرابعة:
 ليس به بأس.



 

ليه اإلشارة بصدوق يسء احلفظ، أو من قرص عن )درجة( الرابعة قلياًل، وإ اخلامسة:
مي بنوٍع من  صدوق هَيم، أو له أوهام، أو خيطئ، أو تغرّي بأخرة، ويلتحق بذلك من ر 

 البدعة كالتشّيع، والقدر، والنصب، واإلرجاء، والتجّهم مع بيان الداعية من غريه.
من أجله ، من ليس له من احلديث إال القليل، ومل يثبت فيه ما ي رتك حديثه  السادسة:

 وإليه اإلشارة بلفظ: مقبول، حيث يتابع، وإال فلنّي احلديث.
من روى عنه أكثر من واحد ومل يوثق، وإليه اإلشارة بلفظ: مستور، أو جمهول  السابعة:

 احلال.
من مل يوجد فيه توثيق ملعترب، ووجد فيه إطالق الضعف، ولو مل يفّّس، وإليه  الثامنة:

 اإلشارة بلفظ: ضعيف.
 من مل يرو عنه غري واحد، ومل يوثق، وإليه اإلشارة بلفظ: جمهول. اسعة:الت

من مل يوثق البّتة، وضّعف مع ذلك بقادح، وإليه اإلشارة بمرتوك، أو مرتوك  العارشة:
 احلديث، أو واهي احلديث، أو ساقط.

 من اهتم بالكذب. احلادية عرشة:
 .«من أطلق عليه اسم الكذب، والوضع الثانية عرشة:

ويوجد كالم كثري بني أهل السنّة يف هذه املراتب، واختالفات يف الرتبّية، تراجع يف 
 املطّوالت.

 ولنا بعض الوقفات الّسيعة هنا:
تب التعديل واملدح مهّم للغاية؛ ألّنه يبنّي منازل الرواة  ـ 1 إّن أصل االشتغال عىل ر 

ّم فهو يبنّي مراتب احلديث من زاوية مواقف علامء الرجال واجلرح والتعديل، ومن ث
ويرّبر إطالق التوصيفات عىل األحاديث، كاحلسن والقوّي واملوثق والصحيح وأنواع 

 هذه األحاديث أيضًا. وهذا أمٌر له أثر كبري يف مواضع متعّددة أبرزها:
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تعارض األخبار واختالفها، وترجيح أحد النقلني عىل اآلخر، بمالك األوثقّية  أ ـ
 ألفقهّية، وغري ذلك.واألعدلّية وا

تقسيم الرواة إىل مراتب، ثم عرض روايات الطبقات الدنيا عىل روايات الطبقات  ب ـ
 العليا؛ للتأّكد من مستوى الرواة ودّقتهم عندما يراد التعّرف عليهم.

إّنه بناء عىل القول بمسلك الوثوق ـ كام هو الصحيح ـ فإّن مراتب الرواة مؤثرة  ج ـ
القّوة االحتاملّية يف إخباراهتم، ومستويات التوصيف ـ مدحًا أو قدحًا ـ  جدًا يف مستويات

 ترتك أثرًا عىل معرفة مراتبهم ومواقعهم.
مع األسف ال نجد هذا االهتامم الكايف يف الرتاث الرجايل واحلديثي اإلمامي هبذا  ـ 2

لرواة الذين ثبتت األمر بني املتأّخرين خالل القرون األربعة األخرية، فهم يتعاملون مع ا
وثاقتهم بدرجة واحدة، نعم جتد هنا وهناك إشارات، لكنّك ال جتد تعاماًل جّديًا يف هذا 
الصدد يضع الرواة ويضع األحاديث ضمن مراتب، وهلذا ال جتد اهتاممًا عظياًم يف توصيف 

 األحاديث توصيفًا دقيقًا، كام عليه احلال عند املشتغلني باحلديث من أهل السنّة.
إّن وضع ابن حجر الصحابة يف الرتبة األوىل قوالً واحدًا غري واضح؛ وذلك أّنه مع  ـ 3

غّض النظر عن النقاش يف قاعدة عدالة مجيع الصحابة، كام تقّدم سابقًا، فإّن بعض 
الصحابة ـ وباعرتاف اجلميع ـ مل يكن يف الضبط بتلك املثابة، فخصوصّية العدالة ال تكفي 

بل خصوصيّة الضبط والدّقة يف تقنّية نقل األخبار مهّمة للغاية بالنسبة يف التقويم هنا، 
إلينا، وهلذا ال نوافق عىل وضع الرتبة األوىل هبذا الشكل وعىل إطالقه، بل البد ـ حتى عىل 

 أصول ومناهج أهل السنّة ـ من التفصيل.
ل هلم هو اهلل سبحانه، لك ّن التعديل وكأّن وضع الصحابة كان من خالل أّن املعدِّ

والرضا يشء وكونه يف أعىل مراتب قبول خربه يشٌء آخر؛ ألّن هناك عنارص يف قبول اخلرب 
وقّوته ال عالقة هلا باجلانب األخالقي يف الناقل كالضبط والسهو والنسيان واخللط واخلطأ 

 وغري ذلك.
الثالثة،  إّن وضع كلمة )صدوق( يف الرتبة الرابعة، مع جعل كلمة )عدل( يف الرتبة ـ 4



 

ال نوافق عليه بعدما تقّدم من إفادة التعديل للصدق، وأّن صدوق تفيد املعنى هذا أيضًا، 
وخصوصّية السالمة األخالقّية يف سائر أفعاله ال تضيف شيئًا هنا بناًء عىل حجية خرب 

 الثقة أو حجّية اخلرب املوثوق.
افق عليه مطلقًا؛ ألّن بعض من إّن وضع املتهم يف عقيدته يف الرتبة اخلامسة، ال نو ـ 5

نختلف معهم يف املذهب قد يكونون يف قّمة العدالة والوثاقة، وفقًا لرؤيتنا ملفهوَمي: 
العدالة والوثاقة، كام رشحناه هنا يف هذا الكتاب وكذلك يف كتابنا املخّصص لدائرة حجيّة 

ق يسء احلفظ أقّل احلديث، ومن ثّم فالبد من التدقيق أكثر يف هذا األمر، وعليه فصدو
رتبة من صدوق منتٍم ملذهب خمتلف معي، نعم لو كانت الرواية التي يروهيا هلا صلة 

 باالنتصار ملذهبه، فهذا بحٌث آخر.
لقد فات ابن حجر عرض التوصيفات الرتكيبّية، وهذه أيضًا مهّمة، وربام رأى أّن  ـ 6

كّل صفة صفة لوحدها يف ترتيبها  ذكرها ال حّد له بل ال ّناية، فليس املهم فقط النظر يف
مع سائر الصفات، بل املهم أيضًا أخذ مرّكبات الصفات مع بعضها؛ ألّن هذا الرتكيب 
واقٌع موجود يف الرتاث الرجايل، فام هي نسبة: ثقة ثبت، إىل ثقة ثقة؟ وما هي نسبة: ثقة 

 ثقة عني وجه، إىل ثقة عني ثبت متقن حافظ؟ وهكذا.
م املرتبة الثامنة عىل التاسعة غري واضح، فالشخص املعروف املتهم إّن إطالق تقدي ـ 7

 بالضعف ليس دائاًم أفضل حاالً من الشخص املجهول متامًا غري املتهم بضعف.
وهبذا ندتم احلديث يف هذا الفصل الثامن املدّصص لدراسة ألفاظ الرجالّيني وأدبّياهتم 

ة كثرية أعرضنا عنها خوف اإلطالة، يف توصيف الرواة والرجال، وهناك تفاصيل مورديّ 
 يمكن مراجعتها يف املطّوالت، خاّصة عند أهل السنّة.





 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تاسعالفصل ال
 الرتاث الرجالّي األّول

 دراسة يف املصادر الرجالّية األّم





 
 
 
 
 
 

 مقّدمة
دراسة الكتب الرجالّية األصلّية األقدم تظّل هلا أمّهيتها اخلاّصة، من حيث بيان 

ئصها ونقاط قّوهتا وضعفها ومنهجها وأساليبها؛ ألّّنا متثل أحد املراجع األساسّية خصا
للباحثني يف أحوال الرواة، ومن هنا كان من الرضوري النظر يف هذه املصنّفات األّم 

 واألقدم، األمر الذي دفعنا لعقد هذا الفصل بنحو خمترص.
يها علم الرجال ـ بشكٍل أبرز ـ يف وقبل الرشوع يف املصنّفات اإلمامّية التي يرجع إل

وثائقه ومعلوماته، يلزمنا النظر يف الرتاث الرجايل السنّي يف هذا الصدد، ولو بشكل 
 ، استكامالً للصورة.جداً خمترص 

 ونرّتب الكالم ضمن الشكل اآليت:





 
 
 
 
 
 
 
 
 

 احملور األّول
 السّني السياق التطّوري للرتاث الرجالي

 جولة تختصرة





 
 
 
 
 
 
 يدمته

ه فكأنّ القرن اهلجرّي األّول، يف مدّون ي ه ال يوجد علم رجال سنّ نّ : إالقول نايمكنربام 
ذكر يف هذه يمكن أن ي  حقيقي،  ف رجايلّ مصنّ  ر أّي ثني عىل عدم توفّ يوجد اتفاق بني املحدّ 

أو حتى الطريقة  النقدي والعقل الرجايلّ  بوادر احلّس  املرحلة. بل نراهم يقولون بأنّ 
عىل نحو بارز  سهام يف هذا اجلانب تكاد تكون مفقودةً اإل ة التي من خالهلا يتمّ يّ الفكر
 .صوشاخ

لكن ال ينكر املحّدثون والرجالّيون واملختّصون يف هذا املجال من أهل السنّة وجود 
إشارات من احلّس النقدي الرجايل، ولو بسيطة وختّص تلك املرحلة، السيام عرص 

ارخيّية مذكورة بني تضاعيف كتبهم، بل إّن بعض الرجاليني الصحابة، بل له شواهد ت
كالذهبي، حينام يّسد طبقات أهل اجلرح والتعديل، تراه يذكر يف الطبقة األوىل 
باخلصوص أربعًة من الصحابة، ممن كانت هلم هذه النشاطات اخلاّصة يف هذا املجال. 

مطلقًا يف تلك الفرتة ال تساعد  وعليه، فالقول بانعدام احلّس النقدي والعقلّية الرجالية
عليه املعطيات التارخيّية، لكّن حتّول ذلك إىل تّيار بارز حيمل خصائص علٍم أمٌر يصعب 

 إثباته.
 ،نقف عىل بواكري النقد السندي إمجاالً نبدأ  ،ومع بزوغ شمس القرن اهلجري الثاين

ما  وبشكل عام إنّ  ،فاتصنّ مل يرتك لنا هذا القرن يف احلقيقة إال القليل جدًا من امللكن 
نعرفه عنه وما يرتبط به من آراء علامء الرجال هو ما نقله لنا علامء القرن الثالث شفاهًا 

وإال فمن النادر أن جتد كتبًا معتمدة أو وجد متناثرًا يف بعض الكتب هنا وهناك،  ،عنهم



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

 .هذه الفرتةة عند أهل السنة يف مصادر رجاليّ بوصفها معروفة ومتداولة 
، مع تلك املرحلةبام يتناسب  ،العلم هذاشهدنا أعمدة يف  ،خالل القرن الثاين اهلجريف

ت يف أمر نقدي يف األسانيد والتثبّ  أول شخص بزغ عنده حسٌّ  نّ إيقال: ويف هذا الصدد 
ة ومن بعده شخصيّ  ،(هـ103)هو الشعبي  اليوم، الرواة وليس له من كتاب بني أيدينا

ابن سريين كان من أوائل  نّ إ :حيث يقال (،هـ110)و ابن سريين وه ،أكثرفعرفت أكثر 
 .ز يف السند بني املبتدعة من غريهموميّ  ،ديث طالب بسندهاحلالذين كانوا إذا روي 
أفراد يف أحوال ع اإلحساس برضورة فرز الروايات عىل أساس التتبّ وعىل أساس 

ق بواكري بدأت تتفتّ  ،وغريهم()أهل بدعة  :وتنويعهم إىل صنفني ،السند وطبيعة الرجال
هذه، ة الفرز والتنويع عمليّ بدأ ل من هناك خالفًا حول أوّ  عىل أنّ  .يالتفكري الرجايل السنّ 

ابن شهاب الزهري أرجعوا ذلك إىل بل ، و الشعبيأن يكون ابن سريين أفبعضهم نفى 
 (.هـ124)

 ،(هـ157) األوزاعي أيضًا، مثل: طرح يف هذا املجاليمكن أن ت  أخرى، وهناك أسامء 
 ،نقوالت املحفوظة عنهامل، ومن أاملوطّ  :ستفاد من كتابهي  حيث  (،هـ179)ومالك بن أنس 

وسفيان  (،هـ175)والليث بن سعد  ،ًا يف التوثيق والتضعيفه اعتمد منهجًا خاّص أنّ 
وهو  (،هـ181)وعبد اهلل بن املبارك  (،هـ198)يينة وسفيان بن ع   (،هـ161)الثوري 
عىل  وهذا يدّل  ،حديث شخص أن يكتب أّي  لوال السند ألمكن لكّل  بأّنه يقولكان الذي 

حييى بن سعيد وأيضًا  ،ة النبويةة يف التعامل مع السنّ أساسيّ  ةً ه كان جيعل من السند أولويّ أنّ 
خريًا عبد الرمحن بن مهدي أو ،(هـ160)اج وشعبة بن احلجّ  ،(هـ198)ان القطّ 
 .(هـ198)

من الذين ة هم من أبرز علامء القرن الثاين اهلجري عند أهل السنّ امء العلهوالء إّن 
نا ال نملك عنهم ما يؤسف له أنّ إال أّن  .ع ألفراد الرجالاشتغلوا عىل النقد السندي والتتبّ 

اها باحلفظ والصون والتثبيت تالمذهتم من فظ عنهم من أقوال ونقوالت تلقّ سوى ما ح  
راء من مع تلك اآلويمكن أن جت  تب بعضهم التي وصلتنا، أو وجدت متناثرة يف ك ،بعدهم



 

ننا أن نقف عىل رأي ابن املبارك يمكّ  ،علمّي  ليحصل من املجموع مرجع ،هنا وهناك
ة اجلرح ها يف عمليّ ايتعاطكان أو حتى عن الطريقة التي  ،الرجايل حول فالن وفالن

 .والتعديل
وقصارى  ،اً تصنيفبوصفه االعتامد عليه يمكن  ،اً نملك شيئًا أساسيّ  ال ،حال أّيةوعىل 
 .قة يف هذا املجالأو كتب ال تفي باملقصود ومتفرّ  ،ر رسائل صغريةما هو متوفّ 

قفزات  يشهدالتصنيف الرجايل  سنجد وإذا دخلنا أجواء القرن الثالث اهلجري،
حيث نشهد املوسوعات الضخمة يف التصنيف  ،التاسعوصوالً إىل القرن  رات هائلةوتطوّ 

 بينام نجد حالًة من الرتّنح النسبي بعد هذه الفرتة املزدهرة. ،الرجايل

 بني علوم التاريخ واحلديثـ تارخيّيًا ـ علم الرجال هوّية 
استوعب قد علم اجلرح والتعديل عندما ندرس هذا األمر، فعلينا بدايًة أن نعرف أّن 

 .علم تاريخ الرواة :ومها ،العامطاملا ترافقا يف املسري ل ،علمنيفقل:  وأشكلني  اً تارخييّ 
 .علم اجلرح والتعديل باملعنى األخّص و

يتمركز حول تاريخ الرواة من ناحية ف ،)علم تاريخ الرواة(ل علم األوّ للبالنسبة أّما 
فوه ما ألّ وة وفاهتم ومواقفهم السياسيّ والدهتم ونسبتهم ووكناهم وألقاهبم وهم ئأسام
وفائدة هذا العلم تتمثل يف  .السياق هذاما يقع يف سائر و ،ةفوه واجتاهاهتم الفكريّ وصنّ 

 .ذلك وغري ،سانيد وانقطاعهاالكشف عن اتصال األ
يف معرفة التي دّونت كتب ومن أبرز هذا النوع من التصنيفات عند أهل السنّة هي ال

ما  جّل  نّ إبل  ،هم كثريًا عرض الوثاقة أو التضعيفففي هذه الكتب ال هيمّ ، الصحابة
غالب نجد أّن وعليه  ،كثرأالء الصحابة ال ؤق هبة تتعلّ هم هو إبداء معلومات تارخييّ يعني

سبت إىل إطار علم الرجال هي ن  وة فت يف املجال التارخيي عند أهل السنّ الكتب التي ألّ 
 وغريهم. خ لطبقة الصحابةرّ ؤهذه الكتب ت بمعنى أنّ  ،كتب تاريخ أصالً 

علم نجد أّنه ف ،(اجلرح والتعديل باملعنى األخّص  علم) لعلم الثاينلا بالنسبة أمّ و
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ة ته األوىل تنحرص يف وضع اليد عىل جهات القوّ مهمّ و ،ض يف النقد السنديمتمحّ 
عىل  ـ أساس وبشكلٍ ـ ط الضوء بحيث يسلّ  ،والضعف املوجودة يف هذا الراوي أو ذلك

ه ال يعتمد عىل نّ إأو  ،اكريه يروي املننّ أألجل  ؛فالنًا ضعيف إنّ  :بأن يقول لك ،تلك النقاط
 ، أو هو صدوق أو ثقة أو غري ذلك.ه كذابألنّ  ؛قوله

ه أنّ  ولم الرجال من فروع علم التاريخ أع هل أنّ  :طرح السؤال التايليُ  ،ويف هذا اإلطار
 ؟من فروع علم احلديث

ة عند أهل يوجد هناك اجتاهان يف األوساط العلميّ ويف سياق اجلواب نالحظ أّنه 
 :يف اجلذور التي ينتمي إليها علم الرجال ،السنة

وذلك  ؛يذهب إىل االعتقاد بكون علم الرجال من فروع علم التاريخو :لاالجتاه األوّ 
علم  يعمل من خالهلا ات التيص األدوات واآلليّ نا ـ علميًا ـ عندما نرجع ونتفحّ نّ أل

املطلوب هو  ألنّ  ؛خ أكثر من غريهاتتناسب مع طبيعة عمل املؤرّ  انرى أّّن  ،الرجال
 وأنّ ، خاّصًة رؤيةهذه الغ وهذا بنفسه ما يسوّ  ،ل إىل معلومات تتصل بدائرة التاريخالتوّص 
فات التي اعتمدت عىل املنهج األول )علم تاريخ الرواة( هي أقرب إىل التاريخ املصنّ 

لعلمني األدوات التي جيري تداوهلا بني ا باالضافة إىل أنّ  .وروحه منها إىل علم احلديث
 .ما د إىل حدّ وكذا املوضوع التارخيي موّح  ،واحدة
كام هو ف ،ةتارخييّ الطريقة الفت عىل لّ قد ا  ية ة السنّ لذلك نجد كثريًا من الكتب الرجاليّ و

أشهرها ما ، وة أشكال للتأليف التارخيي يف تراثنا اإلسالميعدّ كانت هناك  ،معروف
يف طرحه  اً رئيسيّ  يعتمد اعتامداً ـ من اسمه  كام يستوحىـ وهو  ،ى بالتاريخ احلويلسمّ ي  

ما ، وهذا عىل احلول أساسًا يف ذلك ة معتمداً فيعرض املادّ  ،ة التارخيية عىل الزمانللامدّ 
 .كالطربي وغريهمسلمني  خنينشاهده عند مؤرّ 

ة عىل أساس خمتلف ن األحداث التارخييّ آخر اختار أن يدوّ  وجد نوعٌ ، يف مقابل ذلكو
ة ة بني حارصين معلومني باسم شخصيّ فبناه عىل تسمية الفرتة الزمنية املمتدّ  ،لعن األوّ 

 .يه بعرص فالن أو فالنكأن يسمّ  ،كبرية ومعروفة



 

وما ذلك إال  ،إىل دائرة التاريخ اً فمن املمكن أن نجعل علم تاريخ الرواة منتمي ،وعليه
ية يف تعاطيها وتعاملها مع كتب ة السنّ العقليّ  د أنّ مة تؤكّ ة التصنيف املتقدّ كيفيّ  ألجل أنّ 
 .الرواةه علم تاريخ تنظر إىل علم الرجال عىل أنّ  ةً كانت عقليّ  ،الرجال

يمكننا أن نستعرض هنا عددًا من األمثلة البارزة التي  ،ولتقريب الصورة يف ذلك
ية سنّ الرجال المن أسامء كتب  فهناك عددٌ  ،يمكن أن تكون خري عون يف التدليل عىل ذلك

وهو من أهم مصادر علم  ،التاريخ الصغري للبخاري، كاسم )تاريخ(أساسًا لق عليها طا  
، فهذه الكتب ليست كتب تاريخ وتاريخ ابن أيب خيثمة ،والتاريخ الكبري له أيضاً  ،الرجال

نتامء علم الرجال يف وعيهم إىل علم التاريخ ا عىل أنّ حويل، بل هي كتب رجال، وهذا يدّل 
 .كان أقوى وأوضح

ومن الشواهد  ،احلديثعلوم ام هو من فروع علم الرجال إنّ  يؤمن بأنّ و :االجتاه الثاين
سند  :مون نفس احلديث إىل قسمنيثني يقّس املحدّ  نا نرى أنّ هو أنّ ذلك، ب هبا التي يقرّ 

لم خمتلف ، كعق بمتن احلديث مما يرجع إىل فقهه وفهمهيشء يتعلّ  فكّل  ،احلديث ومتنه
قة بفقه فهو مما له عال ..أو ناسخ احلديث ومنسوخه ،احلديث وعلم غريب ،احلديث

من ناحية البحث عن  ،يشء يرجع إىل سلسلة سند احلديث وكّل  ،احلديث واملتن
ما توجب الضعف  ره عىل ثغرةٍ أو توفّ  ،ه عن االنقطاعخلوّ  وسالمة السند أو ،اإلرسال
واحدة  وره عن ثبوت كّل حيث يكشف بد ،له علم الرجالفذلك مما يتكفّ  ،فيهط ووالسق

 .ةاحلكم لصالح السند بالضعف أو بالصحّ من ثّم و ،مةمن األحكام املتقدّ 
نا لو أخذنا بنظر االعتبار الغاية التي ـ أنّ  ة ـ وهي مشهورةة هذه الفرضيّ ز صحّ ومما يعزّ 

 الرأينا أّّن  والسبب يف نشوئه، ،ل بواكري علم الرجال يف ذلك الوقتمن أجلها بدأت تتشكّ 
ت الفوىض يف وعمّ  ،ابة عىل الرسول األعظمحيث كثر الكذّ  ،ت يف نقل احلديثالتثبّ  كانت
، فلم يكن أمامهم يف سبيل ضبط األمور وخلق التوازن إال هذا الطريق ،ة النقلعمليّ 
نشأ من رحم  هد عىل أنّ سنجدها تؤكّ  ،ة لظهور علم الرجالرات التارخييّ فاملربّ  وعليه

وا بعلم الرجال هبذه ربام ما اهتمّ لولوال وجود احلديث النبوي  ،االهتامم باألحاديث
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 .هم اكتفوا بالرجوع إىل كتب التاريخ كالطربي وغريهولعلّ  ،الطريقة

 تسميات علم الرجال عند أهل السّنة
وإذا رصفنا النظر عن هذه القضّية، ناحية تسميات علم الرجال عندهم ودالالهتا، 

بعضها مشهور وبعضها  ،ة تسميات عديدةند أهل السنّ لعلم الرجال ع أنّ فسوف نجد 
 :وهي كالتايل ،شهرة أقّل 

م ربام كانوا يف أّّن إىل ويمكن أن يرجع السبب يف هذه التسمية  ،علم أسامء الرجالـ  1
فوا يف أسامء من شهد املعركة الفالنية أو قتل يف بدايات التأليف يف علم الرجال قد ألّ 

مر الرجال بـ أون بومن بعدها اشتهر املهتمّ  ،لتأليف يف ذلك املجالالغزوة الفالنية وكثر ا
 .)من عندهم علم أسامء الرجال(

 .علم أحوال الرواةـ  2
 .علم تاريخ الرواةـ  3
ها كلّ  ،فات غري قليلة تدخل ضمن هذه التسميةوهناك مصنّ  ،لم تاريخ الرجالـ ع 4

 .تدور حول علم الرجال باملعنى الواسع للكلمة
 .ثنيتاريخ املحّد  ـ 5
 .ةوهو من التسميات املشهورة للغاية عند أهل السنّ  ،لم اجلرح والتعديلـ ع 6
 ،لرجالاتراجم إطالق علم الرجال عىل خصوص علم ومن املعروف مسبقًا  ،هذا

بينام بدأ يشيع يف اآلونة األخرية شيئًا فشيئًا إطالق علم الرجال  .وهو االستخدام األكثر له
، بحيث أخذ هذا العلم هوّيته اخلاّصة ل احلديث عىل علم اجلرح والتعديلأو علم رجا

 .وانفصل عن سائر العلوم ذات الصلة
كان ومن النقاط املهّمة يف فهم مسرية علم الرجال عند أهل السنّة، هي أّن هذا العلم 

 ة الضاغطة التي ترتكة والسياسيّ جتامعيّ بعض املؤثرات االلخرى أض بني فرتة وتعرّ ي
 ،آنويمكن أن نمثل لذلك بمحنة خلق القر .عىل مفاصل البحث الرجايل هتا واضحةً بصام



 

 ،ستيعاب هذا احلدثاة ة من ناحية كيفيّ ة اإلسالميّ يف جسم األمّ  نقساماً اوالتي أحدثت 
حظناه يف الساحة ولكن ما ال ،ته بشكل يتالءم وطبيعة املعطى اإلسالمّي جلومن ثم معا
ام وإنّ  ،آينّ  وأعابر  د حدٍث ومل تكن تلك املحنة جمرّ ، هاداملواقف وتعدّ  ة هو تبايناإلسالميّ 
ام مام اهّت أ تركت املجال مفتوحاً بل  ،ل من طبقة العلامء والرواةعدد غري قلي اتهراح ضحيّ 

 .من تلك املحنةخمتلف شخاص الذين كان هلم موقف األ

 عرض وشرح، عّينات ألبرز الكتب الرجالّية القدمية عند أهل السّنة
وعىل أّية حال، ال نريد التفصيل أكثر، ونوّد أن نشري لبعض أبرز املصنّفات الرجالّية 

 السنّية يف هذه الفرتة، نذكرها عىل الشكل اآليت:

 كتاب الطبقات البن سعدـ  1
املولود  ،البرصي الزهري ،أبو عبد اهلل ،حممد بن سعد بن منيعمؤّلف هذا الكتاب هو 

وفاته كانت سنة  وعىل قول ضعيف أنّ  ،هـ233 أو 230 سنة توّف وامل ،هـ168سنة 
 .هـ222

 ،واألخري هو حممد بن عمر بن واقد األسلمي ،يعرف ابن سعد بـ )كاتب الواقدي(
وكان ابن سعد من  ،خني املشهورين يف العامل اإلسالميأحد املؤرّ  ،صاحب كتاب املغازي

الواقدي كان قد سبق ابن سعد  عىل أنّ  .اتب(رف ابن سعد بـ )الكحتى ع   ،ابهتالميذه وكتّ 
ًا، له حيمل اسم الطبقات أيض من خالل كتاٍب  ،يف التأليف والتصنيف يف علم الرجال

وإنام اشتهر الواقدي  ،ولكن مل تكن له تلك الشهرة املعروفة كام اشتهر كتاب ابن سعد
 .ريخااملغازي والتيف  هكتابب

 ًا:واحد اً ري البعيد أن يكون اجلميع كتابومن غ ،ترك لنا ابن سعد ثالثة كتب
 عّدة جملدات ضخمة. ويعرف بـ )الطبقات الكربى( ويقع يف ،الطبقات الكبريـ  1
آخر يف هذا بًا فهو ليس كتا ،لوالذي اخترصه عن الكتاب األوّ  ،الطبقات الصغريـ  2

 .نفس الكتاب مع حذف الزوائد منه هولكنّ  ًا،الباب أو جديد
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ئًا يهذا الكتاب ليس ش ويبدو أنّ  ،ةيف السرية النبويّ  وهو كتاٌب  ،ار النبيكتاب أخبـ  3
 من الطبقات الكبري، ل والثايناألوّ  :ديناملجلّ  نا نعرف أنّ نّ ألضًا؛ آخر غري الطبقات أي

الكتاب الثالث عبارة عن  أنّ ـ ه األرجح ولعلّ ـ فالظاهر  ،سرية النبيحول يدوران 
 .إالب الطبقات الكربى ليس لني من كتادين األوّ املجلّ 

أال وهو كتاب  ،ة كتبههو حمور بقيّ  ،واحداً  ابن سعد ترك لنا كتاباً  لة أنّ فتكون املحّص 
فات مذكور له ثالث مصنّ  فاته أنّ وإن كان املثبت يف فهرس مصنّ  ،ماملتقدّ الكبري الطبقات 

 .ستقالً مواحد منها  كّل 
نرشوه  ومن ثمّ  ،م1903سنة  ، وذلكملانكان األ ،قهه هلذا الكتاب وحقّ ل من تنبّ وأوّ 

إىل نرش وحتقيق هكذا بشكل جاّد ع يف وقت مل يكن العامل اإلسالمي يتطلّ  ،بعد ذلك
 .ةموسوعات علميّ 

 تجربة ابن سعد البصريالعاّمة لسمات ال
 بعّدة ميزات أو سامت: جتربة ابن سعدمتتاز 

 :ةاحلياديّ ـ  1
مها ابن سعد هي سها يف التجربة التي قدّ لمّ زة يمكننا تة متميّ ل خصوصيّ أوّ  لعّل 
أّنه ونعني بتلك احليادية  .، بام يشبه نسبّيًا جتربة الكيش عند اإلمامّيةة الواضحةاحلياديّ 
 ،أو تعقيب ب ذلك بذكر تعليٍق الروايات املسندة املعنعنة من دون أن يتعقّ دوين اعتمد ت

 داً التارخيية يعتمد اعتام يف عرض املوادّ فقد كان املنهاج العام الذي حيتكم إليه ابن سعد 
من دون أن يلتفت بعد ذلك إىل يشء آخر  ،منقطع النظري عىل العامل الّسدي البحت

سواء كان ذلك الراوي  ،ب الراوي بإبداء ما يراه من رأي شخيصفال نراه يتعقّ  .غريه
ة أو موضوع قضيّ وينقل الروايات املتعارضة يف خصوص  ،اً إال نادرًا أم تابعيّ  اً صحابي
 .ذلك  بقطع النظر عن تعاطي املوقف اخلاص من كّل معنّي 

ي الواقعة أو احلدث ابن سعد قد ال يذكر مجيع الروايات التي تغطّ  ولكن يبقى أنّ  ،هذا



 

آخر؛  وإنام يكتفي بمقدار معني ويتجاوز ذكر بعضٍ  ،اخلاص الذي هو بصدد اإلشارة إليه
ات وقناعات خيفي بعضها اآلخر؛ ألغراض وخلفيّ  ربامييضء عىل بعض املعطيات وفهو 

ه اقترص عىل بعض األخبار ه بأنّ خ حينام ينوّ كام يفعل الطربي املؤرّ ، متامًا هاتهتتالءم مع توّج 
يتضح  ،ة التارخييةيراها مناسبة يف عرض املادّ  ،ةة أو موضوعيّ سباب ذاتيّ أل ؛دون بعض

 .ذلك من مراجعة كتابه يف التاريخ
ه كان حيذف نّ أنحن ال نملك الدليل الكايف الذي يدفعنا إىل القول ب ،هذا يف كّل لكن 

عوزه املؤرشات والدالئل الكالم تفهذا  ،عاتهمع تطلّ  ناسبةً تبعض الروايات التي ال يراها م
التداعيات  ة يف ظّل له نصيبه من القوّ  ولكن يبقى هذا احتامالً  .رة لذلكالعلمية املربّ 

عمومًا، وقد تتساوى فيه  ض هلا النقل يف الرتاث اإلسالميتعرّ  ة والعامة التياخلاّص 
 .املذاهب املختلفة

 :الرتتيب الطبقيـ  2
الرتتيب والتنظيم الطبقي يف عرض  :كتاب الطبقاتالسامت التي تطبع من مجلة 

فرتاه يبدأ يف الطبقة األوىل من  ،إليه الكتاب ات التي تدخل يف اهلدف الذي يصبواملعلوم
أيت تومن بعدها  .دين كاملنيوقد استوعب منه ذلك جملّ  ،كتابه بسرية النبي األكرمترتيب 

هي إىل بعض الطبقات القريبة من نتوتابعي التابعني حتى ي ،ثم التابعني ،طبقة الصحابة
وهكذا األسبق فاألسبق عىل  ،ثم األنصار ،ومن ناحية الزمان يبدأ باملهاجرين .عرصه

يأخذ باحلسبان حني يرتجم لبعض األشخاص اجلانب كام  .اً النحو الرتاتبي متصاعد
 ..وهكذا ،ثم البرصيني ،نيثم الكوفيّ  ،ه يبدأ باملدنينيبمعنى أنّ  ،املكاين

 فرد النساء املشهورات واملعروفات يف التاريخ اإلسالمي بفصلٍ ه ي  ومن بعد ذلك كلّ 
 .كام هي العادة املعروفة يف ذلك ،خاص

فهو يامزج بني عنرصي الزمان  ،ات ميدانية متناسقةأولويّ يلتزم ابن سعد ب ،وعليه
حظ كام يال ،فقط عىل العنرص الزماينًا وليس مقصور ،واملكان يف ترتيب حساب الطبقات

 ،تباحينام اعتمدت عىل ذلك العنرص يف بيان املر ،فة يف هذا اجلانبيف بعض الكتب املؤلّ 



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

مل يكن  ،تقسيمهم إىل بدريني وغري بدرينيومن بعدها  ،املهاجرين فحينام بدأ باحلديث عن
يف ذلك ذات دور ام أخذ فيه عوامل أخرى وإنّ  ،فقط عىل الطابع الزمنيقائاًم ذلك الفرز 
 .التقسيم

 :لواقدي وغريهعىل اذ التلمّ ـ  3
من تالمذة الواقدي صاحب املغازي والطبقات كان ابن سعد  ن أرشنا إىل أنّ أسبق 
ك نوع من احلضور الواضح لألخري يف تضاعيف كتاب الطبقات ومن ثم فهنا ،يناملشهورَ 

أشبه ـ لو أردنا التمثيل ـ بحضور عيّل بن إبراهيم يف كتاب الكايف  ،الكربى بنسبة عالية
بقدر ما نريد  ،نة لتحديد نسبة ذلك احلضورمعيّ مًا م أرقاوال نريد هنا أن نقدّ للكليني. 

ت ومعطيات كثرية وهائلة عن طريق معلوما حيث استقى ابن سعد ،التنبيه إىل طبيعته
حتى قال ابن النديم  ،شيخه الواقدي ضمن موسوعته الكبرية الطبقاتوستاذه أ

 .«يف كتبه من تصنيفات الواقدروى عنه وألّ » :البغدادي
لدى أهل اجلرح والتعديل جتاه الواقدي  هو املوقف اخلاّص  ،امللفت للنظر يف هذا لكنّ 
حتى قال  ،ةين من أهل السنّ ض لنقد وطعن شديدَ الواقدي تعرّ  ف أنّ فمن املعرو ،نفسه

ويرجع السبب يف التضعيف . «مجاع عىل وهن الواقدياإل واستقرّ » :هالذهبي يف حقّ 
م يف وثاقته ورماه تكلّ من ومنهم  ،فه يف حفظهفمنهم من ضعّ  ،دةمتعدّ عنارص والوهن إىل 

 .هلتي كانت وراء نقده والطعن عليإىل غريها من األسباب ا ،بالوضع والكذب
خني آخرين وإنام اعتمد عىل مؤرّ  ،ومل يقف أو يكتف ابن سعد بالنقل عن الواقدي فقط

هشام بن حممد بن  :كان من بينهمًا، ونقل عنهم كثري ،م يف علم التاريخكان هلم التقدّ 
الرمحن السندي وأبو معرش نجيح بن عبد  ،املعروف خبارّي ابة اإلالسائب الكلبي النّس 

                                                             
 .111( الفهرست: 1)
 .666: 3( ميزان االعتدال 2)
( للوقوف عىل بعض األقوال التي جاءت بحّق الواقدي من ناحية اجلرح والتعديل، الحظ: 3)

 .662: 3املصدر نفسه 



 

هؤالء الثالثة كانوا قد استوعبوا القسط األكرب من ف، املدين الفقيه صاحب كتاب املغازي
 .رة يف كتاب الطبقاتاملعلومات املتوفّ 

زوا بني مستويني خمتلفني يف تعاملهم مع قد ميّ  ،ةني من أهل السنّ الرجاليّ  عىل أنّ 
 ،اهتم يف التاريخ واملغازي والسرية النبوية مرويّ فقد اعتمدوا عىل ،منيات الثالثة املتقّد مرويّ 

ومن  ،خذ واالعتامد عليهم يف مواقفهم جتاه الصحابة واألجيال الالحقةفوا يف األبينام توقّ 
كتاب الطبقات  ه، ظّل كلّ ذلك ومع ًا. وال باملقبولني مطلقًا فهم ليسوا باملرفوضني مطلق ثمّ 

عىل موقعه  حمافظاً  اً قويّ  ظّل ه له، م الفضل يف تأليفعىل شيوخ ابن سعد الذين يعود هلالقائم 
، يف خمتلف بالد املسلمني باستثناء األندلس التي مل يأخذ فيها موقعه العلمي والتارخيّي 

 .القوّي 
 اً ومرجع اً مد مصدربحيث اعت   ،ي به كتاب الطبقاتظورغم االهتامم الواسع الذي ح

حلقه بعد انتشار واسع له،  اً واضح اً نحسارانرى نا إال أنّ  ،ستقى منه املعلوماتت   اً رئيس
 .خرىلصالح كتب ا  وذلك 

 :ة املعلوماتكميّ ـ  4
ًا ر عليها كتاب الطبقات كان مديناالعتامد األكرب يف رسد املعطيات التي توفّ  أنّ  صحيٌح 

ىل جانبهم عدد كبري من الشيوخ لكن يوجد إ ،ةيف أكثره جلهود شيوخ ابن سعد الثالث
ويظهرون  خرى كبرية من املعلوماتدفعة أصاحب الطبقات  منهمى لذين تلقّ خرين ااآل

ة كشف عن ابن سعد كانت له عدّ ي ،ما بني أيدينا من مؤرشات أنّ وذلك ؛ يف بداية أسانيده
فقد سافر إىل مرص  ،ف كتاب الطبقاتة التي تؤلّ ة العلميّ رحالت من أجل مجع املادّ 

 ؛ثنيني وحمدّ ورجاليّ  ةابخني ونّس مؤرّ عّدة ب األسفارتلك والتقى يف  ،وغريها لذلك اهلدف
 واضعًا نتائج أسفاره يف خدمة طبقاته الكبري.

بذكر الضعيف والثقة  خيتّص  ،يف الرجال مفرداً  اً الطبقات الكربى كتابيكن مل من هنا، 
                                                             

 ث النقل املبارش عنه.( عىل نقاش يف أمر أيب معرش من حي1)



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

ًا عدّ ، وال مةوإن احتوى يف بعض أجزائه عىل السرية النبويّ  ،يف التاريخًا ضمتمحّ هم، وال من
هذه  لكّل  بل هو جامعٌ  ،من ذلكًا  شيئوإن كان يف كثري من األحيان يبنّي  ،يف األنساب
 معًا. مةاألنواع املتقدّ 
فعليه أن يطالع هذا  ،من أراد أن يكتب يف السرية النبوية الرشيفة نّ إ :القول وخالصة

نه أن يستغني يمك فال ،خ لفرتة الصحابة والتابعني ومن بعدهمومن أراد أن يؤرّ  ،الكتاب
ة حوال الشخصيّ قة باألة املتعلّ ومن أراد أن يقف عىل بعض املعلومات األوليّ  ،عنه يف ذلك

 هبذه املاّدة.ميلء كتاٌب فهو  ،لكثري من الرواةل

 عنيفات ابن َممصّنـ  2
 املنّورة عام  يف املدينةوتويّف  ،هـ158ولد سنة  ،البغدادي ،أبو زكريا ،عنيحييى بن مَ 

 .هـ233
عىل  اً ز كثرييركّ أّنه حتى  ،اجلرح والتعديليف د ن ابن معني من املعروفني بالتشدّ كا

يف النقد تشّددين ه الذهبي ضمن املمن هنا عدّ  ،ئهموأخطاالرواة واملحّدثني هفوات 
والفريق الثاين  .وندواملتشدّ ون املتساهل :مها م علامء الرجال إىل فريقنيبعدما قّس  ،الرجايل

 .معني ه بتضعيٍف نمنهم شخص إال ويرمو يصعب أن ينفلت
رت واحدة منها يف الراوي لكفت يف وهناك أنواع كثرية من التضعيفات التي لو توفّ 

ومنها ما يرجع إىل ما يعتقد من ديانة  ،فمنها ما يرجع إىل شخص الراوي ،جرحه وضعفه
أو اخلطأ  ،طالتدليس أو التخليإىل أو  ،ومنها ما يرجع إىل ما حفظ من حديث ،أو مذهب
 .التضعيف املعروفةأسباب إىل غريها من والوهم، 

د يف احلكم عىل احلديث أو م عىل أقرانه من ناحية التشدّ يعترب ابن معني األسبق واملتقدّ 
مل يسلم ا، حتى م ل عليه مغمزاً من الرجال وال جتده يسجّ  عليه أحدٌ  ام يمرّ فقلّ  ،عىل الراوي

د وهذه يف احلقيقة واحدة من امليزات التي تفرّ  ،ةأهل السنّ  ني من علامءمنه فطاحل الرجاليّ 
نافذ يف الكشف عن ما يمكن  له حّس  ،من خرباء النقد احلديثيًا هبا ابن معني ؛ فكان خبري

 .ف معه عن قبول احلديث أو ما شابه ذلكأن يتوقّ 



 

قمنا لو ف ،ةل الذي حكم طبيعة املفردة الرجاليّ من التحوّ  مع ابن معني نوعٌ قد حصل و
ابن سعد قد  فصحيح أنّ ، مكننا معرفة تلك احلقيقةأل ،بني ابن سعد وابن معنيبمقارنة 

 مع ابن معني لغةً نا رصنا نلمس لكنّ  ،ة ترتبط ببعض الرواةة تارخييّ ينقل لنا معلومات ثريّ 
ل نقطة ومن ثم فهو يشكّ  ،ص الرجايل واحلديثيجديدة اجتهت أكثر فأكثر نحو التخّص 

يف م خرين يشهدون له بالتقدّ جعل اآلاألمر الذي  ،الرجال يسة يف تاريخ علمرئانعطاف 
 .كان أعلمنا يف علم الرجالأمحد بن حنبل: مام اإلحتى قال عنه هذا املضامر، 

 ،التاريخ والعلل :جمموعها األصيل ثالثة ،فاتمن املصنّ  ترك لنا ابن معني عدداً 
ديرة باالهتامم يف املنهج العام الذي حكم من النقاط اجل، ووالضعفاء ،ومعرفة الرجال

فقد  ،من ناحية الرتتيب ختضع لنظام خاّص  راء التلك النقوالت واآل أنّ  ،ةالرجاليّ آراءه 
عىل  كون بمجموعةٍ تة يف تلك العصور أشبه ما فات الرجاليّ هناك مجلة من املصنّ  تكان

اًل، المذة ابن معني مثيقوم أحد ت كانت حتصل عىل الشكل التايل:و ،شكل سؤال وجواب
، فيبادر ابن معني باجلواب فيام يرتبط هبذا أو ذاك من الرواة ،فيسأله عن الراوي الفالين

 .فيتشّكل من ذلك إرٌث رجايّل خاص بالشيخ املجيب
حتمل معها فكر ولغة املجيب نفسه، وعىل  ،يصجابات كانت ذات طابع ختّص اإلهذه و

 ،مصطلح )ليس بيشء( ،تراث ابن معنياجًا يف جتد رومن املصطلحات التي سبيل املثال، 
حيث ، ابن معني منهداللة خاّصة لكنّها تغاير ما يعنيه يفيد ًا فمدلول املصطلح وضعيّ 

وهكذا. وهذا ما ينبغي التنّبه له كام أملحنا ن سب له أّنه يقصد أّن الراوي قليل احلديث جدًا، 
 .يف الفصل السابق من هذا الكتاب يف ّناية احلديث عن ألفاظ اجلرح والتعديل

  يف راوٍ نيالبن معني رأيهي أّننا نجد و ،هناك ظاهرة مثرية جديرة باالهتامم يبقى أنّ و
وهذا ما نلمسه بكثرة يف تضاعيف  ،بني التوثيق وغريه انقد يتناقض امأّّن  إىل حدّ  ،واحد
صاروا يبدون اهتاممًا ني جاليّ ابن معني بني الر، ونظرًا ملوقعّية ةفات ابن معني الرجاليّ مصنّ 

وتقديم  ،سباب التي دعته إىل ذلكمعرفة األبالغًا هبذه الظاهرة عنده عىل غرابتها، هبدف 
عن رأيه األّول يف ابن معني ، عدول فكان من تلك احللول، ةة اخلاّص احللول العلميّ 
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بصورة غري  السائل قد فهم اإلجابة أنّ الراوي، أو حصول تداخل بني راويني عنده، أو 
 .، والتي تراجع يف حمّلهايف هذا املجال ذلك من املحاوالت التوفيقّية إىل غري ،صحيحة

 ، توثيٌق وتعريفالبن حنبل ،العلل ومعرفة الرجالـ  3
 .احلنبيل إمام املذهب ،(هـ241ـ  164) الشيباين البغدادي ،أمحد بن حممد بن حنبل

 النقد الرجايل، فلم يكن متشّددًا يف نقد الرواة، حُيسب ابن حنبل عىل املدرسة املعتدلة يف
رف عنلكن  موقفه يف قضّية خلق القرآن الكريم، فقد ذهب مجاعة ه ـ يف الوقت نفسه ـ ع 

ًا، دمتشدّ  اً اختذ ابن حنبل منهم موقفف ،سب إليهم ذلكأو ن  معارصون له إىل خلق القرآن 
ابن معني وعيل مع أمثال  هذا السياق يفهذا ما أثر يف مواقفه من اآلخرين، فالتقى بذلك و

االعتامد بشكل بارز عىل مروّيات الراوي يف التوثيق والتضعيف ، يف انتهاجهم املديني
ت روايته ل عىل أساسها الراوي واستحقّ ـ بنظرهم ـ عدّ  فام كان منها حّق ومضموّنا، 

يدخل يف إّنه ف ،فوفيام إذا كان ما رواه حيسب ضمن االبتداع والضالل واالنحرا ،القبول
ساس أعىل مصنّفًا نهجهم يف كثري من األحيان، من هنا كان م عداد الرواة غري العدول

 بشكل واضح. العقائد واالجتاهات
يف ًا ساسيّ ًا أكتابوسيأيت احلديث عن نسبة الكتاب ـ ـ يف املروّي عنه، ترك لنا ابن حنبل 

فقط، أو  يف بعض األحيان بـ )العلل(ويعرف  ،عرف بـ )العلل ومعرفة الرجال(ي   ،الرجال
 كذلك. )التاريخ(بـ 

والقسم الثاين يف العلل التي  ،ل يف الرواةالقسم األوّ  :قسمنيينقسم هذا الكتاب إىل 
الذي يعنى بكشف العلم   ثنيمصطلح املحدّ يف قصد بـ )علم العلل( وي  ، ض احلديثتعر  

 ني أنّ ئالكثري من املبتد يظنّ ، حيث أو متنهبسند احلديث  ة العالقة التي تلمّ املشاكل اخلفيّ 
ة أو سالمة السند واملتن للحكم بصحّ  ة الظاهرة كاٍف د تسلسل الرواة بالصورة األوليّ جمرّ 
 ًا يف كثري من احلاالت.ليس صحيح ذلك الظنّ  يف جماله أنّ أثبت علم العلل  لكنّ  ،بتبعه

من خالل  ،الصورة أكثرب لنا وملزيد من التوضيح نرضب بعض األمثلة التي تقرّ 



 

 :ىل املتنإيرجع بام خر يرجع إىل السند واآلبام أوهلام  مثالني يرتبط
 ،ما رواه الثقة يعىل بن عبيد ،يف املتن ة يف إسناده من غري قدٍح فمن أمثلة ما وقعت العلّ »

 :قالوسّلم عن النبي صىل اهلل عليه  ،عن ابن عمر ،عن عمرو بن دينار ،عن سفيان الثوري
 ،ل غري صحيحوهو معلّ  ،فهذا اإلسناد متصل بنقل العدل عن العدل .عان باخلياربيّ ال

إنام هو عن عبد اهلل بن  ،عن عمرو بن دينار :والعلة يف قوله .حال صحيح واملتن عىل كّل 
 .ة من أصحاب سفيان عنههكذا رواه األئمّ  ،عن ابن عمر ،دينار

ح خراجه يف حديث أنس من اللفظ املرّص ما انفرد به مسلم بإ ،ة يف املتنومثال العلّ 
ام ا رأوا األكثرين إنّ رواية اللفظ املذكور ملّ  ل قومٌ فعلّ  ،بسم اهلل الرمحن الرحيم ةبنفي قراء
 ،ض لذكر البسملةباحلمد هلل رب العاملني من غري تعرّ  فكانوا يستفتحون القراءة ،قالوا فيه

من رواه باللفظ  ورأوا أنّ  ،حيحوهو الذي اتفق البخاري ومسلم عىل إخراجه يف الص
 .«املذكور رواه باملعنى الذي وقع

 من هنا، الحظنا أّن العلل مل يغفل فيها ابن حنبل وولده، النوعني املذكورين آنفًا.
يشار إىل وجود جمموعة من املصنّفات يف علم العلل أو شخصيات عرفت هبذا اجلانب 

وهو من أوائل من هـ(، 148أو  147أو  146)هشام بن حسان مثل: قبل أمحد بن حنبل، 
رف باالهتامم  عبد امللك بن . وأيضًا مل يصلنا عنه كتابلكن و ،بأمر العلل يف احلديثع 

 ،(هـ167) محاد بن سلمةو(، ،هـ156) سعيد بن أيب عروبة(، وهـ150) عبد العزيز
 بن أيب زائدة حييى بن زكرياو ،(هـ181) عبد اهلل بن املباركو ،(هـ179)لك بن أنس امو
حييى بن و ،(هـ198) عبد الرمحن بن مهديو ،(هـ197) وكيع بن اجلراحو ،(هـ183)

وعيل  ،(هـ233)يى بن معني (، وحيهـ198)سفيان بن عيينة و ،(هـ198) انسعيد القطّ 
 .(هـ234) املديني
علل إىل علم الفت يف لّ ا  ية التي فهناك عرشات الكتب السنّ  ،ا بعد عرص ابن حنبلأمّ 

                                                             
 .118( العراقي، التقييد واإليضاح رشح مقّدمة ابن الصالح: 1)
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 .اكعرص الذهبي وابن حجر العسقالين وغريمه ،رةأزمان متأّخ 
 توثيق الكتابـ  1

هو  ،فهنتساب الكتاب إىل مؤلّ امن خالهلا توثيق  ة التي كان يتمّ واحدة من الطرق املهمّ 
ًا عامّ ًا ويكاد يكون هذا قانون .فيهافات بمؤلّ الطريق أو السند اخلاص الذي يربط املصنّ 

سات خاصة أو ه مل تكن يف ذلك الوقت مؤّس يف ذلك الوقت؛ ألنّ ختضع له مجيع الكتب 
فالسبيل  ،ة من دون الرجوع إىل طريق السندخرى ترعى ضامن مسرية هكذا عمليّ طرق ا  
م هو ن من خالله من التحريف يف النسبة أو االلتباس والتوهّ الذي كان يؤمَ برز تقريبًا األ

أقّر هبا العديد من التي  ر الرتاث اإلسالمّي وتعترب هذه الضامنة واحدة من مفاخ .الطريق
 ،خرى سواهمة ا  عرف ألمّ ذلك مل ي   املسلمني بشكل عام؛ ألنّ اه بّيني جت والغرنياملسترشق

 .ة أن تنجز هكذا علم توثيقينت بحسب ما تتمتع به من عقليّ متكّ 
د يوجوذلك أّنه ل عن الطريق الذي وصل من خالله هذا الكتاب؛ اءلنتساآلن نأيت 

تأّكد من فكيف يمكن لنا أن ن ،هذا الكتاب ألمحد بن حنبل ةة نسبنقاش علمي حول صّح 
 ذلك؟
وذلك عرب  هذا الكتاب الذي بني أيدينا هو البن حنبل؛ الشواهد أنّ املعطيات ود تؤكّ 

عن أيب عبد الرمحن عبد اهلل بن أمحد بن  ،افرواية أيب عيل حممد بن أمحد بن احلسن الصوّ 
هذا أحد  ،ه عبد اهللالكتب التي ترجع ألمحد بن حنبل يكون طريقها ابن   فأكثر .حنبل

إخضاع  وه ،خر يف ذلكوالطريق اآل .ةة النسبصحّ  ثباتك هبا إلالطرق التي يتمّس 
راء أمحد التي نقلها آقيق العلمي من خالل التطابق بني النصوص املنقولة فيه إىل التح

النسخة  كيد أنّ أت حظ وبكّل سنالحيث  ،ك الكتابون وبني ما ورد يف ذلالعلامء الرجاليّ 
ويستقون منها آراءه يف  ،التي وصلتنا هي نفسها النسخة التي كانت متداولة بني العلامء

 .ذلك
لكّن السبيل الثاين ال يمنع عن وجود بعض اخللل يف النسخة التي وصلتنا، فأصل 

ت هذه النسخة يشء آخر، انتساب الكتاب إليه عرب هذا السبيل يشء، وصّحة كّل فقرا



 

، وللتفصيل يف نسبة الكتاب بالدّقة البن حنبل كالٌم ال نطيل هنا حيث يظّل االحتامل قائامً 
 .به

وبرصف النظر عن هذا كّله، فإّن نسبة الكتاب البن حنبل بوصفه تصنيفًا له يبدو صعبًا 
كّله ـ ـ وليس الكتاب أغلب أّن  وذلك، حسب رأي بعض الباحثني من ناحية أخرى

عبارة عن أسئلة وّجهها ابن ه إليه، وصّدرت النصوص بـ )حّدثني( الداّلة عىل أّن الكاتب 
هو االبن، ومن ثّم فيكون األصّح هو نسبة الكتاب لالبن تصنيفًا، وإن كان املضمون 

 فانتبه.بل بعضهم نسبه للصّواف ال لالثنني، لألب، 
 الكتابتعريف ـ  2
فال نجد أنفسنا  ،ف منها الكتابة الداخلية التي يتألّ العلميّ  ث عن املوادّ عندما نتحدّ  
ال ًا بفلم يكن الكتاب مرتّ  ،يف العرض والرتتيبموّحدة ة م حتكمه منهجيّ ق منظّ َس أمام نَ 

خر يمكن اعتامده يف آأساس  ّي أفضال ً عن التاريخ أو  ،الطبقاتوال عىل أساس األسامء 
ام السؤال ظللمحتوى الداخيل فيه عىل أساس ن عاميعتمد عرض اهليكل ال، بل هذا املجال
وهو بعد  ،راوي أو فالنالبن حنبل عن رأيه بفالن  محد  أسأل فعادة ما كان ي   ،واجلواب

، وهلذا عانى الكتاب من خاص مناسب يف هذا ذلك جييب بحسب ما يلتزمه من موقٍف 
 .بعض التكرار

ام كانت هناك مسائل وإنّ  ،و التجريحأالعام فيه يدور فقط حول التعديل  ومل يكن اهلمّ 
قضّية اجلرح والتعديل عن  ةً أمهيّ  ال تقّل  ،قة يف جمال احلديث والرجالخرى رئيسة متفرّ أ

 .بحسب ما أويت من خربة وجتربةالتي كان يعاجلها ابن حنبل 
 ،ه البن حنبلالذي يوّج  فطريقة الكتاب تبتني عىل االستفتاء الرجايل اخلاّص وعليه، 

وهذا  ،حد تالمذته بادر إىل يشء من ذلكأّن أوال  ،ترتيب كتابهوجامعه فه مصنّ  وّل ومل يت
 هكلّ ذلك ويرجع  ،ملحوظ يف بعض موضوعات الكتاب أن نقف عىل تكرارٍ لنا ب ما سبّ 
فجاء عىل الصورة  ،يفنب عىل شكل تصيرتّ أن رد لكتابه هذا ابن حنبل مل ي   إىل أنّ 
ذهن ابن حنبل تدوين كتاب هبذا الشكل، وإّنام مجع ذلك مما  ، بل لعّله مل يكن يفمةاملتقدّ 
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 .نقل عنه شفاهاً 
، غدا البحث يف املواّد العلمّية هلذا م يف مناهج التحقيق العلميفضل التقدّ ، وبواليوم

 الكتاب أو غريه سهاًل.
ة وميوله املذهبيّ  فهي عبارة عن عقيدة الراوي ،الكتابهذا مها ا املعلومات التي يقّد أمّ 

االسم الكامل  قبل ذلك كّله بيانو ،ومن ثم عرض ما يتعلق بالوثاقة والضعف ،والفكرّية
أو إبراز  ،املشرتكات، والفصل بني سامء املتشاهبةمتييز بني بعض األًا تتّم ممارسة وأحيان ،هل

حد العنارص أوهذا العنرص األخري  ،ةخرى كاملعارصة بني بعض الروادات األبعض املحدّ 
ة يف عمليّ  والتي تقع عادةً  ،ة( أو اإلرسال أو التدليسة )العلّ ة يف فهم قضيّ الرئيس

 .التحديث

 املديينبن عبد اهلل علي أعمال ـ  4
هـ واملتوف 161املولود سنة  ،املديني البرصي ،أبو احلسن ،بن عبد اهلل بن جعفر عيلّ 

 .دفن هناكحيث هـ بسامراء 243سنة 
الع يف م يف اخلربة وكثرة االطّ ء الرجال الذين هلم التقدّ املديني من مشاهري علاميعترب 

 .(بـ )أمري املؤمنني يف احلديثألجل ذلك ب قّ حتى ل   ،جمال املعرفة بالرواة واحلديث
وهو يف احلقيقة عدد ضخم  ،كتاباملائتي  قد تقارب ،كثرية البن املديني كتٌب  تسبن  

كتاب و ،وكتاب األسامء والكنى ،العلل كتاب :منها ،وإنجاز كبري بالنسبة إىل ذلك الوقت
 ،مل يصل منها سوى القليل النادرلكن  .كتاب التاريخو ،كتاب الضعفاءو ،الطبقات

 .وأكثرها مفقود
بعض العلامء للقول آمن به الذي  كان عيل بن املديني قد استجاب وقتها لذلك املدّ 

رائه يف آحتى أثر ذلك عىل سمعته و ،يف عهد املأمون ةام الدولة العباسيّ يّ أيف  ،بخلق القرآن
 فه إىل حدّ أن يضعّ  هممما استدعى من بعض ًا،كبري اً ورجاليّ  اً ثحمدّ و اً عاملبوصفه بداية األمر 
آنذاك ة ثرها الواضح عىل جممل احلركة العلميّ أة وقد تركت األوضاع السياسيّ ، الرتك له



 

 د املواقف جتاه الرواة أو العلامءعىل علم الرجال عند املسلمني من ناحية حتديبًا فأثرت سل
طريقها وسط التاريخ  حماوالت غري قليلة تشّق ه ظّلت هناك كلّ ذلك ورغم  .كام قلنا سابقاً 

وكرب وضعف وما سوى ذلك من  من خوٍف  ،لتجد لنفسها تقديم العذر ملا قام به املديني
 .القرآندفعته ـ برأهيم ـ ملامرسة ما ي شبه التقّية يف موضوع خلق  غاتمسوّ 

عىل خالف  ،لرواةاد يف قبول التشّد يف عني ابن مَ من  اً بيابن املديني كان قر واملعروف أنّ 
 .واالعتدال يف ذلك وّسطرف عن ابن حنبل من التما عُ 

بن املديني إذا قدم  يلكان ع» :ما ينقله عنه ابن معني حني يقول ،ومن امللفت للنظر
 :ق الذهبي عليه قائالً ويعلّ  .«عىل البرصة أظهر التشيّ وإذا ذهب إ ،ةعلينا الكوفة أظهر السنّ 

 .«عيلعىل  فيهم انحراٌف  ،ةم عثامنيّ بالبرصة؛ ملكان أّّن  كان إظهاره ملناقب عيلّ »

 حممد بن إمساعيل البخاريـ أعمال اإلمام  5
كتاب صاحب  ،(هـ256ـ  194) اجلعفي البداري ،حممد بن إسامعيل بن إبراهيم

كبري من مجهور يعتقد هو الكتاب الذي و ،صحيح البداري(املعروف بـ )اجلامع الصحيح 
 .كتاب بعد كتاب اهلل سبحانه وتعاىل ه أصّح املسلمني أنّ 

من مدن أوزبكستان حاليًا،  ،سيا الوسطى )بخارى(آتعود أصول البخاري إىل شامل 
ة من خالل تواصل عت البقاع اإلسالميّ وملا توّس ًا، زرادشتيّ  ـ املغرية ـ ه الثاينكان جدّ 

 ،إلسالمادخلت بخارى يف  ،كثرية من أرض املعمورة اً الفتوحات التي شملت نقاط
أسلم وحيث  ،بقيادة يامن اجلعفيكان الذي فتح بخارى  سالمياإل ي ونظرًا لكون اجل

وإال فهم أرسة ال تنحدر  ،إىل اجلعفي العريبـ  والءً ـ سبت العائلة ن  البخاري عىل يديه،  جدّ 
 .ةأصول عربيّ من 

رف بلقب )أمري املؤمنني يف حتى ع   ،البخاري يف جمال احلديثالشيخ  اشتهر أمر  
 ،ة وقتهاة علميّ ة أسفار ورحالت إىل حوارض إسالميّ كانت للبخاري عدّ  (، وقداحلديث

                                                             
 .47: 11( الذهبي، سري أعالم النبالء 1)



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

والتقى فيها مئات الشيوخ الذين أخذ  ،خراسان والعراق واحلجاز ومرص والشاممثل 
 .املعروفة يف تلك اآلونةعليهم خمتلف العلوم 

ضافة باإل ،ة عاليةبلوغ مراتب علميّ  له إىلز أهّ عجيب متميّ  انفرد البخاري بحفظٍ قد و
ستهان به وهو عدد ال ي  ًا، شيخ 289إىل كثرة الشيوخ الذين بلغ عددهم يف كتابه الصحيح 

 .يف هذا املجال
فهذا غري داخل ، أو فقيهاً  اً ثث عن البخاري من زاوية كونه حمدّ ريد هنا أن نتحدّ وال ن  

خري شاهد عىل ذلك  ولعّل  .أمر معروف قه فيهشهرته يف احلديث وتفوّ و ،حديثنانطاق يف 
 احلديث مه ورسوخه يف فنّ ثون عن تقدّ القصص الكثرية التي يتناقلها املحدّ  هو تلك

 ببعضالعراق  عن امتحانه يف ،ومنها الواقعة املعروفة واملشهورة ،والسند والرجال
ة تلك األسانيد استطاع البخاري أن جييب عن كافّ حيث  ،حاديث املقلوبة األسانيداأل

 .وبكفاءة عالية
د بن إسامعيل البخاري قدم حممّ  ة مشايخ حيكون أنّ سمعت عدّ » :بن عديال وقي
فاجتمعوا وعمدوا إىل مائة حديث فقلبوا متوّنا  ،صحاب احلديثأفسمع به  ،بغداد

ودفعوا إىل  ،وإسناد هذا املتن ملتن آخر ،ن هذا اإلسناد إلسناد آخروجعلوا مت ،وأسانيدها
لقوا ذلك وأمروهم إذا حرضوا املجلس أن ي   ،رجل عرشة أحاديث عرشة أنفس إىل كّل 

فحرض مجاعة أصحاب احلديث من الغرباء من  ،وأخذوا املوعد للمجلس ،عىل البخاري
املجلس بأهله انتدب إليه رجل من  طمأنّ افلام  .أهل خراسان وغريها من البغداديني
ال  :خر فقالأفسأله عن  .ال أعرفه :فقال البخاري .العرشة فسأله عن من تلك األحاديث

ال  :والبخاري يقول ،بعد واحد حتى فرغ من عرشته اً فام زال يلقي عليه واحد .أعرفه
 ،ل فهمالرج :ويقولون ،فكان الفهامء ممن حرض املجلس يلتفت بعضهم إىل بعض .أعرفه

ثم انتدب  .ة الفهمومن كان منهم غري ذلك يقيض عىل البخاري بالعجز والتقصري وقلّ 
ال  :فقال البخاري ،رجل آخر من العرشة فسأله عن حديث من تلك األحاديث املقلوبة

فلم يزل يلقي ، ال أعرفه :فقال ،فسأله عن آخر .عرفهأال  :فقال ،فسأله عن آخر .أعرفه



 

ثم انتدب إليه  .ال أعرفه :والبخاري يقول ،ر حتى فرغ من عرشتهبعد آخًا حداعليه و
والبخاري ال  ،هم من األحاديث املقلوبةالثالث والرابع إىل متام العرشة حتى فرغوا كلّ 

ا أمّ  :ل منهم فقالم قد فرغوا التفت إىل األوّ فلام علم البخاري أّّن  .يزيدهم عىل ال أعرفه
والثالث والرابع عىل الوالء حتى أتى  ،ثاين فهو كذاوحديثك ال ،حديثك األول فهو كذا

خرين مثل وفعل مع اآل ،إسناد إىل متنه وكّل  ،متن إىل إسناده كّل  فردّ  ،عىل متام العرشة
له الناس  فأقرّ  .وأسانيدها إىل متوّنا ،سانيدهاأها إىل متون األحاديث كلّ  وردّ  ،ذلك

 .«ذعنوا له بالفضلأباحلفظ و
ام خضع المتحانات وإنّ  ،به البخاري االمتحان الوحيد الذي مرّ و هومل يكن هذا 

كّله،  ذلك وكان النجاح حليفه يف ،رةة متكرّ ن يف بالد إسالميّ يخرآخرى عىل أيدي علامء ا  
 .حسب ما حتكيه تلك القصص املنقولة

فقد شهدت فرتته  ،بمخاضات كبرية وعسريةيئًا كان العرص الذي عاشه البخاري مل
وكالعادة خيتلف يف فهمها  ،ة الطارئة عىل املجتمعة يف بعض املسائل املستجدّ حادّ نزاعات 

تهم بعَضهم، بل والدعوة لتحريم حضور ي بعضها إىل مقاطعؤدّ يوقد  ،ومعاجلتها العلامء
حينام قال حممد بن حييى الذهيل أحد أعالم خراسان بالفعل،  ما حصل جملسه، وهذا

 ،فوق عاممته هفأخذ مسلم رداء ،له أن حيرض جملسنا ال حيّل أال من قال باللفظ ف» :وقتها
 ههذكأّن ف .«وبعث إىل الذهيل ما كتب عنه عىل ظهر مجال ،س الناسووقام عىل رؤ

ه مع ذلك خالف إال أنّ  ،فتوى واضحة من قبل الذهيل بتحريم احلضور عىل البخاري
 .لبخاريمسلم صاحب الصحيح والتزم احلضور عىل حممد بن إسامعيل ا

كام يذكر لنا  ،ة بني مسلم والبخاريدتلك العالقة الطويلة والوطي ورغم كّل 
 ،ولو يف رواية واحدة ،لبخاري أو يأيت عىل ذكرهعن امسلم يف الصحيح  مل يروِ  ،ونالرجاليّ 
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إذ  ،وهذا ما أثار استغراب بعض الدارسني ،مل يرو لشيخه حممد بن حييى الذهيل لكوكذ
ن تكون أ ،ولسنني متطاولة ،ة متينة بني شيخ وتلميذ كبريينعلميّ كيف يمكن لعالقة 

 ؟!ّنايتها عىل ذلك
وتوجد هنا تفسريات عّدة، وهو أمر الحظناه يف غري مذهب من مذاهب املسلمني، 
وتعّرضنا هلذه املوضوعات يف مجلة من أبحاثنا يف كتاب )املدخل إىل موسوعة احلديث 

 .يل هنا، وال نريد أن نطالنبوّي( وغريه
أمحد بن  :ل من أمثالذ البخاري عىل يدي شيوخ كبار معروفني ومن الطراز األوّ تلمّ 
وهم مشاخيه الذين أخذ عليهم يف علم  .وغريهم ،وحييى بن معني ،بن املديني وعيل ،حنبل

 .احلديث والرجال

 عند البخاري يم الرجاليوالتقـ  1ـ  5
فلم يكن من  ،املعتدلني يف خطّ يم الرجايل وف البخاري عىل مستوى التقيصنّ 

ويمكن أن  .ت يف احلكم عليهمد واملتعنّ دّ وال باملتش ،املتساهلني يف تعامله مع رجال السند
 :، عىل الشكل اآليتةفاته الرجاليّ هبا مصنّ السامت التي اتصفت نجمل 
 ةالوسطيّ أ ـ 
ثنا عنه يف طبقة ة التكرار الذي سبق لنا وأن حتدّ فاته الرجاليّ ب البخاري يف مصنّ يتجنّ 

ذلك يف املجهود العلمي  يقّل حيث  ،كام وقع البن معني وأمحد بن حنبل ،بعض شيوخه
ام يعتمد يف وإنّ  ،فاتهيف تضاعيف مصنّ ارًا فال نرى تكر ،مه لنا البخاريالرجايل الذي قدّ 
م قدّ بحيث ي ،جياز املخّل واإلاملمّل بني التطويل  ة الوسطَ يامت الرجاليّ وطريقة عرضه للتق

 .يف معرفة ذلك الراويًا ي القدر املطلوب تقريبلنا معلومات كافية ووافية تغطّ 
 ةاملنهجيّ ب ـ 

 ،يف سبيل تظهريهاًا ة التي سعى البخاري جاهدات الرجالية املهمّ واحدة من املنهجيّ 
قدت الرتمجة من ث أثناء الرتمجة إال عن شخص الراوي الذي ع  هي أن ال يذكر أو يتحدّ 



 

كام أّنه  .ات تلك الرتمجةخرين يف طيّ آشخاص ًا ألض إال نادرال يتعرّ فهو  من ثمّ و ،جلهأ
يكن  ، وملترتبط باحلديث أو الراويالتي  علوماتاملللوصول إىل  اً طريقيّ  اً آليّ  هجاً ناعتمد م

يد فعىل  ،كابن سعد الذي يفيض بذكر بعض املعلومات التي قد ال تنفع يف جمال احلديث
 فأكثر. ص أكثرم الرجال ينحو منحى التخّص البخاري أخذ عل

 بيان سبب اجلرحج ـ 
ه أنّ  ،يةة السنّ ار االعتدال يف املدارس الرجاليّ سب عىل تيّ من مجلة ما جعل البخاري حي  

انقسم ، وقد من بيان السبب الداعي إىل ذلك رح فالبدّ الشخص إذا ج   كان يعتقد أنّ 
 فذهب بعٌض كام مّر سابقًا،  ،اتونظريّ  اجتاهات يف هذا املجال إىلوالرجالّيون ثون املحدّ 
إىل األخذ ذهب آخرون ، فيام  السبب أو السواء بنّي ًا، التضعيف والتوثيق مطلققبول  إىل

ففي التوثيق  ،ثالث بينهام ل فريٌق فّص و دون غريه، ، السبببالتضعيف والتوثيق مادام مبنّي 
، أّما أسباب التوثيق كثرية وغري حمصورة أنّ ال حيتاج إىل بيان السبب الداعي إليه؛ باعتبار 

إذا ، ومن هنا فيف الواقع اً فمضعِّ السبب قد ال يكون لذلك؛ إذ بحاجة التضعيف فهو 
فال يعارض  ومن ثمّ  ، السببم قول اجلارح إال مبنيَّ فال يقدّ  ،عديلوالترح اجلتعارض 
 .التعديل

فسح املجال أمام التوثيقات ت ، وهيالبخارياختارها  ، هي التية األخريةوالنظريّ 
 .ل املجروحنيمعدّ من يف املقابل فيام ختفض  ،هلافع معدّ روت

 وميزاتها لبخاريالرجالّية لفات صّنـ امل 2ـ  5
والتاريخ  ،التاريخ الكبري :من بينها ،ةفات الرجاليّ من املصنّ دًا ترك البخاري عد

 .و. والتاريخ الصغري ،وسطاأل
 ريـ التاريخ الكب 1ـ  2ـ  5

حيث الذي طبع مؤّخرًا يف ثامنية جملدات،  ،ومن أهم هذه الكتب هو التاريخ الكبري
رة فه يف املدينة املنوّ وكان قد ألّ  ،من ناحية الزمنًا هلا تأليفة وأوّ عترب من أكرب كتبه الرجاليّ ي  
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 ،ة املكرمة هو وأرستهمكّ قاصدًا أتى بالد احلجاز  بعد أن كان ،قرب قرب النبي األكرم
 ،وهناك بدأ تأليف كتابه الكبري ،إىل بالدهم يث بقي هو يف املدينة املنّورة ورجعت ا رستهح

ب الرجايل االكت ان أكمل تأليف هذأبعد  ،سنةثامنية عرش  عمره وقتها كان إنّ  :ويقال
 .املهم

تناسب يال إذ هذا  السّن؛ هذا يفالتأليف وهو  أن يكون قد أتمّ ًا ولكن من البعيد جد
والسامعات والرحالت واألسفار التي قام  ،مةاخلربة الكبرية واملعلومات املتقدّ  مع هذه

نه يف لديه معلومات ضعف هذا الذي ضمّ  ح أنّ ضافة إىل ذلك هو بنفسه يرّص ؛ باإلهبا
فكيف لو أتى بجميع ما عنده؟!  ،داتجملّ  يةثامنيف اخترصه فخرج أّنه و ،التاريخ الكبري

 اً ه أنجز منه قسطأو أنّ  ،الكتاب يف هذا العمرهلذا  هداية تأليفكون بتفمن غري البعيد أن 
 معتّدًا به.
 :ة لكتاب التاريخ الكبريال بأس بذكر بعض امليزات العلميّ  ،وهنا

 متييز املتشاهبات :امليزة األوىل
أو ما  ،ام يرتبط بتمييز املتشاهباتببشكل كبري  هتامم البخارّي ايف هذا الكتاب يتجىّل 

هناك بعض الرواة هلم أسامء  أنّ ـ كام تقّدم ـ  ويقصد من ذلك .ييز املشرتكاتمت: سمىي  
بحيث قد يعّس يف بعض  ،خر بنفس األسامءآ كام لو احتد اسمه واسم أبيه مع راوٍ  ،مشرتكة

فيأيت هنا دور ، ألجل ذلك التداخل بني األسامء ؛يل بني الراوينياألحيان التمييز األوّ 
 ،ذلك االشرتاك ة حلّل ة واخلارجيّ الكشف عن الفوارق العلميّ ب واني ليقومالرجاليّ 

فقام بوضع احلدود  ،من املصادر القديمة التي خدمت هذا اجلانب اً والبخاري يعترب واحد
 .الالزمة للفصل بني هكذا موارد

 ديدةاجلديثية احلة ادّ امل :امليزة الثانية
روايات  يوه ،كرماأل النبّي ن عن الروايات جملة كبرية مبحفل كتاب التاريخ الكبري 

عىل ، ففات البخاري نفسهأو حتى بني مصنّ  ،الكتب األخرى ًا يفأثرقد ال نجد لبعضها 
ام هو كتاب وإنّ  ،بصدد عرض الروايات أو احلديث يكن كتاب التاريخ مل أنّ من الرغم 



 

مة وهذا ما يضيف إليه قي .دة من النصوص احلديثّيةجيّ جمموعة احتوى لكنّه ، رجايل
 عىل الصعيد احلديثي.أخرى 

 الكتابالرتتيب يف منهج  :الثالثة امليزة
ترتيبًا ألفبائّيًا، سامء الرواة عىل ترتيبها نهج الذي سلكه البخاري يف عرضه أليعتمد امل

ه وال هيمّ  ،وكذا يف االسم الثاين من الراوي الواحد ،لفهو يراعي ذلك يف االسم األوّ 
 .االسم الثالث من الرتمجة

د من دئ بمحمّ وإنام ب   ،ث( ،ت ،ب ،سامي وضعت عىل )أهذه األ» :البدارييقول 
د صىل اهلل اسمه حممّ  م؛ ألنّ عليه وسلّ اهلل صىل  ث( حلال النبّي  ،ت ،ب ،بني حروف )أ

ثم ينتهي هبا إىل  ،لف ثم الباء ثم التاء ثم الثاءابتدئ يف األ ،دينرغ من املحمّ فإذا ف   ،عليه
دون ثم هؤالء املحمّ  .وامليم جتيئك يف موضعها .ث( وهي )ي( ،ت ،ب ،آخر احلروف )أ

ا فإّّن  ،سامءأإال نحو من عرشة  ،ا قد كثرتث( عىل أسامء آبائهم؛ ألّّن  ،ت ،ب ،عىل )أ
 .«م اهلل عليه وسلّ م من أصحاب النبي صىّل ألّّن  ؛ث( ،ت ،ب ،ليست عىل )أ

 ،طةام هي متوّس وإنّ  ،وي كثريةارمجة الرومل تكن املعلومات التي يسوقها البخاري يف ت
 .وقد تزيد ،عن ذلك اً أيض وقد تقّل 

 كشف العلل :امليزة الرابعة
ما يقف كاشفا ً عن  ه عادةً أنّ  ،كتاب التاريخ الكبري للبخاريالسامت التي حيملها من 

 الراوي الفالين ال نّ إ :وذلك مثل أن يقول لك ،ة التي تقع يف األسانيدالعلل الرجاليّ 
 وهذا علمٌ أو غري ذلك،  به ه مل يلتِق أو أنّ  ،س عليهه دلّ أو أنّ  ،يمكنه أن يروي عن فالن

التجربة من خالل يمكن ممارسته  وال ،الع كبري ملن يقوم بهبحاجة إىل خربة واسعة واطّ 
 .احلديث البسيطة يف فنّ 

 الرجايلّ امليزة اخلامسة: موقعه من أنواع التصنيف 
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ة إىل عدّ  ،التي اعتنت بتاريخ رواة احلديث أو بالتاريخ الرجايل م الكتبيمكن أن تقّس 
 :أقسام

 بالثقات ما خيتّص  :لالقسم األوّ 
أسامء عن وهي الكشف  ،واحدة فت من أجل غايةٍ لّ تلك الكتب التي ا  بذلك ونعني 
 .، وفرزهم عّمن سواهممن بني غريهم تالرواة الثقا

وكتاب  ،كتاب الثقات للعجيل :الشكلهذا ويمكن ذكر بعض الكتب التي جاءت عىل 
مة وقد ينفرد بعض هذه الكتب املتقدّ  .وكتاب الثقات البن شاهني ،انالثقات البن حبّ 

أيت اإلشارة إليه تسوفق ما  ،انابن حبّ هي احلال مع كام خيتّص به صاحبه، خاص  بمنهٍج 
 قريبًا إن شاء اهلل.

 :فات البخاري الثالثةمؤلّ  يمكن حسابومن الواضح ـ وفق ما سيأيت ـ أّنه ال 
 .فت يف الثقاتضمن الكتب التي ألّ  ،)التاريخ الكبري واألوسط والصغري(

 اءبالضعف ما خيتّص  :القسم الثاين
النظر عن  بغّض  ،وهي تلك الكتب التي عنت بجمع الرواة الضعفاء باخلصوص

ذا ، ومستوى هضمن سلسلة الرواة الضعافبه السبب الذي من أجله دخل الراوي 
 .السبب
وكتاب الضعفاء  ،كتاب الضعفاء للعقييل :، مثلفاتذكر يف هذا الصدد بعض املصنّ ت  و

ليف خاص أوللبخاري يف هذا النوع ت، صفهاينوكتاب الضعفاء أليب نعيم اإل ،للدارقطني
 .وهو كتاب الضعفاء ،سامء الرواة الضعفاءأمجع فيه 

 التواريخ اجلامعة :القسم الثالث
ام مجعت بينها كام هو حال وإنّ  ،منيالقسمني املتقدّ أّيًا من التي مل تلتزم  وهي تلك الكتب

فات البخاري الثالثة ضمن ويمكن أن تأيت مصنّ  .ة يف هذا الصددكثري من الكتب الرجاليّ 
 .ر رشط القسم فيهاهذا القسم الثالث؛ لتوفّ 

التي من هذا  كتبمن ال ة كثرياً ة عند أهل السنّ ة الرجاليّ شهدت الساحة العلميّ قد و



 

 ذلك. وغري ،واجلرح والتعديل للرازي ،تاريخ ابن خيثمة :مثل النوع،
 املشيدات/رجال كتاب خاّص  :القسم الرابع

ط بترت ،ة جاءت بصدد بيان دائرة صغريةفات الرجاليّ هناك نوع من الكتب واملصنّ 
بعض الرواة  ال معنى أن نبحث عن ومن ثمّ ، هاانة ال تتعدّ أو بكتب معيّ  ،بكتاب واحد
 .تلك الكتب ثناياوا يف رالذين مل يذك

رجال  :لوّ بط بالنوع األفام يرت ،فات يف هذا املجالويمكن هنا عرض بعض املؤلّ 
وأما يف  . عنها باملشيخات أو الربامج أو معاجم الشيوخواملعرّب  ،ورجال مسلم ،البخاري

ذي مجع أسامء ورواة الكتب وال ،يكتاب هتذيب الكامل للمزّ ، فما يرتبط بالنوع الثاين
 .وكذا هتذيب التهذيب البن حجر ،ةة املعروفة بني أهل السنّ الستّ 

واحدة من األقسام  ويف أّي  ،املكانة التي يشغلها التاريخ الكبري للبخاريوهبذا تتبنّي 
 .درجمة يمكن أن ي  املتقدّ 
 التاريخ األوسطـ  2ـ  2ـ  5

والذي يتلو التاريخ الكبري من ناحية  ،وسطهو التاريخ األ ف الثاين للبخارياملصنّ 
ملا  ،وبناه عىل االختصار ،التاريخ الكبري :وقد استقاه البخاري من كتابه، ة واملكانةاألمهيّ 

فاخترصه ألجل  ،معلومات ضخمة وكبريةقد اشتمل عىل  همالكتاب الذي تقدّ  ى أنّ أر
 .ل والثاينالقرنني األوّ ومن ثم كان أغلب تركيزه عىل الصحابة والتابعني من  ،ذلك

ام من وإنّ  ،للكتاب الكبريًا ختصارامن كونه  ال ،ةالتاريخ األوسط قيمته العلميّ  ويستمدّ 
 ؛ باعتبار أنّ الحقاً ة والتجارب اجلديدة التي وقف عليها البخاري ملعلومات املستجدّ ا

تأليف التاريخ  تاريخرة عن ف فيها التاريخ األوسط كانت متأّخ ة التي ألّ الفرتة الزمنيّ 
 ة املمتدة بني التأليفني معلومات جديدةيف الفاصلة الزمنيّ تتوّفر فمن الطبيعي أن  ،الكبري

 .وخربات مرتاكمة
 ،الطبقي النهجة كان عىل الرتتيب الذي خضع له الكتاب يف عرض املادة العلميّ لكّن 
 ،فمن بعدهم ،ومن ثم طبقة التابعني ،ه يأخذ بعني االعتبار طبقة الصحابةبمعنى أنّ 
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 املعلومات.العامل الزمني يف رسد ًا مالحظ
 التاريخ الصغريـ  3ـ  2ـ  5

وهو عىل غرار ما سبقه من كتب  ،ومن بعد التاريخ األوسط يأيت التاريخ الصغري
 .فها البخاري يف هذا البابالتاريخ التي ألّ 

دون أن  ،لصحابة فقطه اقترص عىل طبقة اهو أنّ  ،واملنهج الذي التزمه يف تأليف األخري
ة وقد ال تبدو هلذا الكتاب أمهيّ  ًا.من التابعني وغريهم إال نادر غريهم يأيت عىل ذكر

 .كام شغلها من قبله األوسط والكبري ،ةأساسيّ 
 الضعفاء الصغريـ  4ـ  2ـ  5

 ،هو كتاب الضعفاء الصغري ،ةلنا البخاري يف مكتبته الرجاليّ الكتاب اآلخر الذي تركه 
ل عليهم وسجّ  ،فهمالرواة الذين غمزهم البخاري وضعّ ب لكتاب خاّص وهذا ا

وقد احتوى هذا الكتاب عىل ذكر  ،عاّمة نقلهم أو ما يرجع إليهميف ة مالحظات نقديّ 
 .شخص 419
فهي ال خترج عن دائرة فيه، ة املستعملة للتعبري عن القدح بالنسبة إىل األلفاظ اخلاّص أّما 

وغريها من  ..كثري الوهم ،منكر احلديث :مثل ،ة آنذاكالعلميّ األوساط يف رف ما ذاع وع  
 .األلفاظ

 دةالكنى املفردة / الكنى / الكنى املجرّ ـ  5ـ  2ـ  5
صه البخاري يف التاريخ الكبري يف قسمه حيتمل أن يكون هذا الكتاب هو نفس ما خّص 

 .بخاري فيام بعدفه اله كتاب خاص ألّ أو لعلّ  .ومن بعدها أفرده بالتأليف ،األخري منه

 مصطلحات حمّل نقاش تفسريي يف أدبّيات البخاريـ  3ـ  5
استحدثت الكثري من  ،ص الرجايل يف التصنيف والعرض واملعاجلةمع بداية التخّص 
والتي تدخل يف عملية التقنني  ،والرواية هل احلديثأة بة اخلاّص املصطلحات العلميّ 

 ،ة احلديثيةرتة بواكري الصناعة التخصصيّ عرص البخاري كان يعي  فّن . وأل.والتوظيف



 

نطباعه وفهمه ا عن والتي تعرّب  ،ة بهلفاظ اخلاّص ف يف منهجه الرجايل بعض األوظّ قد ف
 .نيلتلك املفردة أو املوضوع الرجاليّ 

 ،سكتوا عنه ،فيه نظر :فات البخاريوكان من بني األلفاظ التي شاع استعامهلا يف مؤلّ 
وقد وقع  .به اكيب التي حفل هبا القاموس الرجايل اخلاّص من األلفاظ والرت وغريها

سبا ويدخال؟ هل جمال يمكن أن حي   يف أّي  ،اجلدل واالختالف يف تفسري هذين الرتكيبني
قام أن  إىل حدّ  غري ذلك؟ ومن قيلت فيه أ ف والنظر والتضعيف بحّق مها من ألفاظ التوقّ 

ىل عاتقها مجع الرواة الذين قيلت فات اخلاصة التي تأخذ عبعضهم بعرض بعض املؤلّ 
 .اخلروج بام حيتمل كونه رأي البخاري يف هذا املجال ومن ثمّ  ،هالفيهم تلك األلفاظ وحتلي

 :همكام فيام قام به الدكتور مسفر الدميني حينام أعد مجيع الرواة الذي قال البخاري بحقّ 
 .)سكتوا عنه(

 اج القشرييمسلم بن احلّجأعمال اإلمام ـ  6
وكانت وفاته بعد  ،(هـ261)أبو احلسني، القشريي النيسابوري  لم بن احلجاج،مس

هو صاحب كتاب الصحيح املعروف بـ )صحيح ، مخس سنوات من وفاة البداري
 .مسلم(

منهم أمحد بن حنبل  ،يف صحيحه بعضهم وملسلم عدد كبري من املشايخ الذين روى عن
فني ام جتده عند املصنّ وهو عدد ضخم قلّ ًا، شيخ 220زوا وجتاوقد  وإسحاق بن راهويه،

 .يف هذا الباب
لد يف نيسابور  وما أعطى ملسلم بن احلجاج ميزًة إضافّية يف جهوده احلديثّية، أّنه و 

فيام  ة يف العامل اإلسالمّي املراكز العلميّ  يف ذلك الوقت من أهمّ  وسكن هبا، وقد كانت
فكثرت الرحلة إليها طلبًا أسانيدها، لّو بعباحلديث النبوي وعلومه، حتى اشتهرت ق يتعلّ 

بلغ عدد علامئها والواردين عليها من طلبة العلم يف القرن الثالث اهلجري إىل أن للعلم، 
 عىل ما قيل.عاملًا  1375قرابة 
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وكانت ملسلم رحالت وأسفار يف طلب احلديث، من صغر سنّه، حيث سافر إىل 
 رّي وخراسان.البرصة واحلجاز ومرص والشام والعراق وال

 واألسامء، وكتاب الكنى ،كتاب رواة االعتبار :منها ،ترك لنا مسلم بعض الكتب
طبقات التابعني ورجال ـ وكتاب  وهو يف علل احلديثوكتاب التمييز ـ  ،الطبقاتكتاب و

كتب  يوهوبعضها مفقود،  ،وغريها من الكتب ،ثنيأوهام املحّد ، وكتاب عروة بن الزبري
 .احلديث والرجالملسلم يف بعة ة املتّ ة اخلاّص احث أمام املنهجيّ ضع البتيمكن أن 

 احلسن العجليمعرفة الثقات، ألبي ـ  7
من سكنة (، هـ261ـ  182) العجيل الكويف ،أبو احلسن ،أمحد بن عبد اهلل بن صالح

وكانت له أسفار إىل البرصة ومّكة واملدينة واليمن وأنطاكية  ،حتديداً  الكوفةو العراق
 والشام وجّدة. ومرص

 ،ةهيمنة عىل الدولة العباسيّ للمعتزلة يف البداية ن كانت آخلق القرحمنة حينام وقعت 
من تلك الفرتة تبعًا ملا شهدته و .نآبقدم القرمؤمنًا  ،من املنكرين لذلكالعجيّل وكان 

ن بو احلسأ ضطرّ ، احماسبة عىل العقيدة يف اخللق أو القدم، ومن ةمالحقات وهتم متواليّ 
ة وبدأ حياته العلميّ ـ وقيل: هاجر للعبادة ـ  اهروب إىل طرابلس الغرب يف ليبيلل العجيلّ 

، املعتزلةضّد دين ني املتشدّ وئوصار بعدها من املنا ،هناك من خالل تربية بعض التالميذ
 .ض لهاء التهجري القّسي الذي تعرّ جرّ  ولعّل ذلك كانت نتاجًا تلقائّيًا ملا عاناه

حتى املعتدلني؛  دون ،من ناحية االنتامء الرجايل عىل مدرسة املتساهلني يلّ سب العجحُي 
 .ون التوثيقال يستحقّ قد ن وثق الكثري ممّ أّنه 

بكتاب الثقات أو ي سّمى  ،ة أجزاءسامء املوثقني يف عدّ أيف  ضخامً ًا ترك لنا العجيل كتاب
فيه سار عليه املعيار الذي وكان  ،ة يف هذا املجالمن املصادر األساسيّ  ويعدّ ، معرفة الثقات

ومن  ،فرد إال ما خرج بالدليل صالة العدالة والوثاقة يف كّل هو القول بأـ عىل ما يبدو ـ 
وهذا ما استدعى  .يف هذا املجال مع هذه القاعدة تد الرواة الثقاأن يكثر عد الطبيعي جداً 



 

كتابه هذا ال خيتّص  ، لكنّ من أهل اجلرح والتعديل أن حيسبوه عىل طبقة املتساهلني
 .بالثقات وإن كان هذا اسمه، ففيه تضعيفات وطعونات ومالحظات كثرية تتصل بالرواة

 ،كان بإمكانه التأليف فيهمع أّنه  ،ذكر يف هذا املجالي   اً حديثيّ بًا مل يرتك لنا العجيل كتا
ة ليّ عمومعترب ة مع هذه القاعدة السهلة التي جتعل من تقديم عمل حديثي مسند خاّص 
ربام يكون منها اهلجرة إىل  ،كّله ولكن ال نعلم األسباب احلقيقة الكامنة وراء ذلك، يسرية

 ذلك. وغري ،طرابلس الغرب
 ة الكتابقّص 
وبقيت النسخة  ،ةذا الكتاب قد فقدت يف األوساط العلميّ ت النسخة األصلّية هلكان
ن بعد ذاك فقدت النسخة املعتمدة وم ،هـ(807)والتي قام برتتيبها احلافظ اهليثمي  ،بةاملرتّ 

، شبه ما حصل مع كتاب معرفة الرجال للشيخ الكيش الذي بة فقطللكتاب وبقيت املرتّ 
ويبدو  ،وهذه النسخة هي املعروفة اليوم برتتيب احلافظ نور الدين .هّذبه الشيخ الطويس

لكتاب اليوم هو بينام الرتتيب الذي يشهده ا ،ب كتابه عىل الطبقاتالعجيل كان قد رتّ  أنّ 
ال نجدها عىل معلومات هذا الكتاب ر يتوفّ عىل أّية حال قد و .)ألفبائّيًا(بحسب احلروف 

 .وهذه واحدة من ميزاته ،خرىأيف كتب 

 حامت الرازي ـ الضعفاء، ألبي 8
 احلنظيلـ نسبًة إىل بالد الرّي ـ التميمي الرازي  ،أبو حاتم ،دريس بن املنذرإحممد بن 

بار علامء الرجال عند أهل السنّة، ومن أهل احلديث أحد ك .(هـ277ـ  195) الغطفاين
 املسافرين إىل مناطق عّدة كالكوفة والبرصة ومحص وبغداد ودمشق ومرص وغريها.

حتى  ،دين يف التضعيفسب فيه عىل طبقة املتشدّ حي   ،يف الضعفاء اً كتابترك لنا الرازي 
خري من مع ما عرف عن األ ،لبخارياجتاوز يف ذلك إىل تضعيف بعض رواة صحيح 

 .قاسية يف قبوله الراوي الذي يدخل يف عداد الصحيح اً فرضه رشوط
ة ثون من علامء أهل السنّ صار املحدّ  ،ده يف النقد واجلرحألجل كثرة تضعيفاته وتشدّ و



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

نضم إىل ذلك لو اقبل فيام ام ي  وإنّ  لو انفرد يف تضعيف راٍو من الرواة، هقول ونال يقبل
طمئنان ؛ وذلك من أجل حصول االمن أهل اجلرح والتعديلمعه خر آ يف شخصٍ تضع

 .أكثر بذلك التضعيف

 زرعة الرازيألبي  كتاب الضعفاء والكذابني..،ـ  9
 .(هـ264ـ  200) أبو زرعة الرازي ،عبيد اهلل بن عبد الكريم

واملعرفة فيام يرتبط يف العلم ًا متقدّ وأكثر  ،من أيب حاتم أكثر خربةً الرازي أبو زرعة يعّد 
مل  زرعة الرازي إذا قال يف حديٍث  اأب إنّ  :حتى قال بعضهم ،بمجال علم الرجال واحلديث

ات التي ال أصل هلا وإن كانت ون ذلك احلديث من مجلة املرويّ فيعدّ  ،أسمعه أو ال أعرفه
كّله ذلك وما ، عىل عدم الوجود يف منهج أيب زرعة الرازي فعدم الوجدان يدّل  ،مشهورة
 .لتاه لذلك املقام الكبريأهّ  ،ع به الرازي من خربة وجتربة كبريتنيإال ملا يتمتّ 

 ،ه رغم ذلكلكنّ  ،يف النقد الرجايلًا تقريبالً معتدـ عىل خالف أيب حاتم ـ كان أبو زرعة 
 بعض املؤاخذات ل عىل مسلم صاحب الصحيحوسجّ  ،يف كتابه الرجايلّ  انتقد البخاريَّ 

 .ةعىل البخاري يف التعريف ببعض أخطائه الرجاليّ  يف الردّ ًا خاّص ًا تصنيف بل أفرد ،أيضاً 
عن أيب  الضعفاء والكذابني واملرتوكني من أصحاب احلديث كتاب :من مجلة كتبهو

زرعة عبيد اهلل بن عبد الكريم وأيب حاتم حممد بن إدريس الرازيني رمحهام اهلل مما سأهلام عنه 
وكتاب  ،كتاب العللو، يد بن عمرو بن عامر الربذعي احلافظعثامن سع ومجعه وألفه أبو

 .بيان خطأ البداري يف تارخيه

 داود السجستانيـ كتاب الرجال، ألبي  10
 صاحب كتاب سنن أيب داود ،األزدي السجستاين ،أبو داود ،سليامن بن األشعث

ن النسبة إىل ا متأيت إمّ  ،نسبته إىل سجستانوحمّدث البرصة، (، هـ275ـ  202املعروف )
 .حالّياً  رشق إيرانمنطقة يف  وأ ،منطقة يف مدينة البرصة

، ةاسؤاالت لإلمام أمحد بن حنبل يف الرو، وأّن له يف الرجال أليب داود كتاٌب قد ذكر و



 

كتاب ، واين يف اجلرح والتعديلستسؤاالت أيب عبيد اآلجري أبا داود السجوكتاب 
 .أصحاب الشعبي

 عيسى الرتمذيالعلل و..، ألبي  ـ 11
ـ  209) الرتمذي ،أبو عيسى ،بن َسْورة بن موسى بن الضحاك حممد بن عيسى

صاحب كتاب سنن نسبًة إىل ترُمذ، وهي مدينة يف مجهورّية أوزبكستان حاليًا،  ،(هـ279
آية املشار إليهم بأّّنم  ،ثني املعروفنياظ املشهورين واملحدّ كان من احلفّ  .املشهور الرتمذي
 .الرشيف ديث النبوّي احليف حفظ 

وكتاب ، والتاريخ ،والعلل الكبري ،العلل الصغري :منها ،كتب رتمذيوقد ذكرت لل
 .األسامء والكنى

 كالعجيلّ  ،حيسب أبو عيسى الرتمذي عىل طبقة املتساهلني من أهل اجلرح والتعديلو
بتوثيقه مع  ني أن ال يأخذوهذا ما استدعى من بعض الرجاليّ  .من ناحية التوثيقات ،متاماً 
 .ط يف التوثيقافررف عنه من اإلنفراده؛ ملا ع  ا

 حممد املروزيكتاٌب يف اجلرح والتعديل، ألبي ـ  12
، من إىل مرو نسبةً  هـ(،283) املروزي ،أبو حممد ،عبد الرمحن بن يوسف بن خراش

 أحد رموز العلم عند املسلمني.مدن تركامنستان حالّيًا، 
تهم   ولكنّ  ،يف مثالب أيب بكر وعمرًا ف كتابه ألّ إنّ  :حتى قيل ،عابن خراش بالتشيّ ي 

 .الكتابة عنه واالستفادة من آرائهالسنّة من ع مل يمنع أهل اجلرح والتعديل امه بالتشيّ هّت ا
يف الطعن ني وبعض أهل احلديث والسلفيّ وغريه، مناسبة للذهبي  ضه فرصةً ترفّ قد كان و

مات  ،فال ريض اهلل عنك فأنت زنديق معاند للحّق » :يف ترمجتهـ الذهبي ـ حني قال  ،عليه
وأمثاله ي مواقف مؤسفة أن تصدر من اإلمام الذهبي وه ،«ابن خراش إىل غري رمحة اهلل
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هذا، وتشّيع ابن خراش  .ن خالفه إال القليلحتى مل يسلم منه ممّ  جتاه رموز إسالمّية كبرية،
 غري واضح يف نوعه بالنسبة إلينا.

د يف التشدّ الرازي كتاب يف اجلرح والتعديل نحى فيه منحى أيب حاتم والبن خراش 
 .الرجايل

 عبد الرمحن النسائيكتاب الضعفاء واملرتوكني، ألبي ـ  13
 نسبةً  ،هـ(303ـ  215) اخلراساين النسائي ،أبو عبد الرمحن ،محد بن شعيب بن عيلأ

صاحب كتاب السنن الكربى  ،الياً قدياًم، وتقع يف تركامنستان ح إىل )نسا( التابعة خلراسان
 .ة احلديث والرجال يف وقتهأئمّ وأحد  ،والصغرى

ومن بعده  ،بذلك الذهبي كام يقرّ  ،نيدين من الرجاليّ سب النسائي عىل طبقة املتشّد حُي 
ه ترك بعض الرواة الذين اعتمد عليهم البخاري ومسلم يف نّ أ إىل حدّ  ،ابن حجر
 .صحيحيهام

 ،وهو كتاب الضعفاء واملرتوكني ،ّياً نقدابًا ال علم الرجال كتيف جمالنسائي ترك لنا 
 ًا،نسبيّ  وقد يكون هذا العدد كبرياً  ،من الرواة 706 من ستعرض فيه ما يقربحيث ا

 .خرىسباب قد يذكر بعضها ويسكت عن األأو ف اجلميع لدواعٍ يضعّ نجده و
املرات إحدى ئل يف ه س  فإنّ  ،ة التي كانت وراء وفاة النسائي معروفة ومشهورةوالقّص 

 ،ال أعرف له فضيلة :قائالً  ،حجم وقتها عن ذلكأف ،ملعاوية بن أيب سفيان لةً يميل فضن ي  أ
فهجموا عليه أو اللهم ال تشبع بطنه،  ،ال أشبع اهلل بطنك احلديث النبوي له: الإ

 يف وقيل: تويّف  ،عىل إثر هذه احلادثة ،ة ودفن هبامل إىل مكّ فح   ،وأخرجوه من املسجد
خصائص أمري املؤمنني  :بعد تأليفه كتاب ةً خاّص  ،عومن هنا اهتم النسائي بالتشيّ القدس، 

 .عليه السالم

 بشر الدوالبيالكنى واأللقاب، ألبي ـ  14
له  (، نسبًة إىل دوالب من أعامل بالد الرّي.هـ310) حممد بن أمحد، أبو برش الدواليب



 

واحد وضبط اسمه، ويذكر له بعض  نية كّل  فيه ك  نّي يب دين،يف جملّ  ،الكنى واألسامء :كتاب
الكتاب، وهو كتاب مفيد وضع قة باهلدف الذي من أجله الروايات يف األثناء مما له عال

 ومهم يف جماله.

 جعفر العقيليالضعفاء الكبري، ألبي ـ  15
جديدة يف  بدأت الكتب الرجالية تدخل مرحلةً  ،ومع دخول القرن الرابع اهلجري

صة يف هذا املجال يف فعىل الرغم من وجود بعض الكتب املتخّص  ،ص الرجايلالتدّص 
هو  ،القرنهذا فات الرجالية بعد لكن كانت السمة البارزة يف املصنّ  ،القرن الثالث اهلجري

يف  ا شهدنا وفرةً نة يف العرض؛ وذلك ألنّ ص والشمولية والدقّ ا أخذت صبغة التخّص أّّن 
ر بشكل طبيعي أن تتطوّ ، ممّا فرض ةفرز العلوم اإلسالميّ  ءفة إىل بدباإلضا ،ةة الرجاليّ املادّ 

ـ لذلك ًا طبقـ لت تشكّ املستويات كاّفة، فكثر عىل األصعدة وفأة أكثر املوسوعات الرجاليّ 
 ستجّدة.املاأليام مع احلاجات تناغم عرب توالتي أخذت  ،فاتمعامل جديدة لبعض املصنّ 

 ،أعني بدايات القرن الرابع اهلجري ،يف هذه املرحلةزة بارة ة رجاليّ شخصيّ لعّل أّول و
 .جعفر العقييل وأبهي 

أحد العلامء  (،هـ322) يالعقييل املكّ  ،أبو جعفر ،حممد بن عمرو بن موسى بن محاد
 ،كتاب الضعفاء الكبري :منها ،ة املهمةمن الكتب الرجاليّ  اً عددترك لنا املرّبزين، وقد 

فاته ه مل يصلنا من مصنّ لكن ما يؤسف له أنّ  .تاب العللوك ،وكتاب اجلرح والتعديل
 .خراند الكتابان اآلقِ بينام ف   ،فقطمنها ل مة سوى األوّ املتقدّ 
نموذج األاًل ممث ،ة يف بابهمن الكتب املهمّ  اً عترب كتاب الضعفاء الكبري واحدي  

كتاب عىل بحيث حرص العقييل يف هذا ال .ص يف عرض أسامء الرواة من الضعفاءاملتخّص 
 .من خالل دراسة شاملة تضبط أكرب عدد ممكن يف هذا الباب ،ع أفراد الرواة املضعفنيتتبّ 

ه أتى عىل حتى أنّ  ،دين يف التضعيفحيسب العقييل يف هذا الكتاب عىل طبقة املتشّد و
ة من أئمّ ضًا ف بعفني؛ بل ضعّ دخلهم ضمن قائمة املضعّ أذكر عدد كبري من الرواة الذين 
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إىل ه الذهبي ومن هنا نبّ  .وغريه ،عيل بن املديني :من أمثالًا، لتعديل فيه أيضاجلرح وا
 ،فيةً اإلرساف واإلفراط يف املنهج الذي التزمه العقييل يف بعض أحكامه التي رآها تعّس 

 .والنصوص احلديثّية د الرصح الرجايلّ ذلك خطر كبري هيدّ  أنّ ًا معترب
 :هي ،ةته العلميّ ا يف عرض مادّ والطريقة التي عمل كتاب الضعفاء عليه

من  ،من معلوماتبه ق أو ذكر مجيع ما يمكن أن يتعلّ ، ضبط اسم الراوي كامالً : الً أوّ 
 ذلك. ه وغرياسم والده وجدّ 

 .جتهاده من الضعفاإليه أّدى  حيكم عليه باحلكم الذي ،بالشخصالتعريف بعد ًا: ثاني
وذلك من خالل عرض  ،صدار ذلك احلكم األسباب التي دعته إىل إيرشح ويبنّي ثًا: ثال

الشواهد عبارة عن بعض األحاديث عادًة ما تكون و .دة ملا ذهب إليهبعض الشواهد املؤيّ 
 .يف ذلك املقامًا بحسب ما يراه العقييل مناسب ،الراويهذا التي رواها 
الكشف ة تعنى بجتهاديّ النا العقييل هي عبارة عن ممارسة مها فالتجربة التي يقدّ  ،وعليه
 .ة للحكم بالضعفيات من أسباب يراها موضوعيّ اات الكامنة وراء تلك الروعن اخللفيّ 

ة وهذه الطريقة التي خيضع هلا املنهج العام يف كتاب الضعفاء للعقييل قد تكون عقالئيّ 
يني حتى خيرج من خالهلا بنتيجة ها بحاجة إىل مزيد من اخلربة والنضج الفنّ لكنّ  ،وعلمية

، لكن عىل أّية حال يمكن تصنيف العقييل عىل أّنه أحد رّواد منهج ةقع أو واقعيّ قريبة للوا
 .االجتهاد الرجايل املدّون القائم عىل نقد املتون

 الرازين أبي حامت باجلرح والتعديل، الـ  16
املعروف بـ )ابن  ،(هـ327ـ  240) احلنظيل الرازي ،أبو حممد ،عبد الرمحن بن حممد

 .آنفاً  والده أيب حاتمسبق احلديث موجزًا عن وقد  ،(أيب حاتم الرازي
فأخذ  ،ثني وعلامء الرجالعرصه من املحدّ رجال يدي كبار أذ عىل كان الرازي قد تلمّ 

 ،مسلم بن احلجاج صاحب الصحيحكام أخذ عىل  ،عىل والده وعىل أيب زرعة الرازيني
 وعمق نضٍج ذات ة الرجاليّ  مها لنا يف دراستهالتجربة التي يقدّ كانت ومن هنا  .وغريهم



 

 .مواقفهالتي تغذي فكره ولتنّوع روافده املعلوماتّية ؛ ممّيزين
كتاب  ،كتاب اجلرح والتعديل :منها ،فاتمن املؤلّ ًا ترك لنا ابن أيب حاتم عدد

هو كتابه من بينها  كتاٍب  وكان أهمّ  .وكتاب علل احلديث ،كتاب التفسري ،املراسيل
 .باختصار شديد عته ومزاياهث عن طبيوسنتحدّ  ،األول

 كتاب اجلرح والتعديلتعريف موجز ب
ت الكتب التي تركها لنا ابن أيب حاتم الرازي من بني هذا الكتاب من مهاّم يعّد 
 .كانت كبرية وناضجة بحدود عرصهامها فيه االنجازات التي قدّ  ألنّ  ،هافاته كلّ مصنّ 

وكذا القدرات  ،كتابهذا الها ر عليالتي توفّ  أو السامتويمكن عرض بعض امليزات 
 ، عىل النحو اآليت:الرجايلّ عمل يف جمال اللصاحبه ة الفكريّ 

 ترتيب ألفاظ اجلرح والتعديلأ ـ 
واملساحات ىل عاتقهم بيان احلدود الرئيسة الرازي من أوائل الذين أخذوا ع يمكن عدّ 

 .تيب الطبقات هلاضافة إىل وضعها يف نظام ترباإل ،لفاظ اجلرح والتعديلألالداللّية 
 لني ـ والتي من خالهلا يتمّ واملعدّ ارحني بني اجل املفردات التي كانت متداولةً  أنّ  ىبمعن

ام كان هناك وإنّ  ،احلكم عىل الرواة ـ مل تكن قبل زمن الرازي لتخضع لنظام الفرز والتقنني
مكن أن حتمل وما ي ،ق هنا وهناك من دون بيان طبيعة تلك املفردةنثار من املفردات يطلَ 

 .هفيمن قيلت  يه من نتيجة يف حّق تؤدّ أن أو ما يمكن  ،من مدلول يف جماهلا اخلاّص 
؛ إذ حاول الرازي جديدة مرحلةً تلك األلفاظ التعامل مع  دخل ،لكن مع ابن أيب حاتم

ل يمكن أن تنتظمها لتسهّ  ،ةوذلك عرب ترتيبها عىل طبقات خاّص  ،هلا جديداً ًا قَس م نَ أن يقدّ 
ه ذلك ضافة إىل سهولة الوصول إىل احلكم الذي يستحقّ باإل ،ةة فهم املفردة الرجاليّ عمليّ 

 .، ووضعه يف رتبته اخلاّصة بهتنا لهالسند أو احلديث عند دراس
يف اجلرح والتعديل عىل مراتب  لفاظووجدت األ»يقول الرازي نفسه يف هذا الصدد: 

صدوق  :وإذا قيل له .بحديثه ن حيتّج فهو ممّ  تبَ ه ثقة أو متقن ثَ نّ إوإذا قيل للواحد  ،ىشتّ 
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وإذا  .وهي املنزلة الثانية ،كتب حديثه وينظر فيهفهو ممن ي   ،س بهأه الصدق أو ال بأو حملّ 
 :وإذا قيل .ه دون املنزلة الثانيةإال أنّ  ،كتب حديثه وينظر فيهي   ،شيخ فهو باملنزلة الثالثة :قيل

فهو ممن يكتب حديثه  ،عتبار. وإذا أجابوا بلنّي كتب حديثه لاله ي  فإنّ  ،صالح احلديث
 .ه دونهحديثه إال أنّ  ةبافهو بمنزلة األوىل يف كت ليس بالقوّي  :وإذا قالوا .وينظر فيه اعتباراً 

 :وإذا قالوا .ال يطرح حديثه بل يعترب به ،ضعيف احلديث فهو دون الثاين :وإذا قالوا
وهي  ،كتب حديثهساقط احلديث ال ي   فهو ،مرتوك احلديث أو ذاهب احلديث أو كذاب

 .«املنزلة الرابعة
 إّنه بداية نشاط رجايل جديد تركه لنا الرازي، وهو حتليل ألفاظ اجلرح والتعديل،

، األمر ه من الداللةواحدة ما تستحقّ  كّل ليعطي  ،وترتيبها عىل طبقات ا،مجعهودالالهتا، و
 ثنا عن ذلك سابقًا.كام حتدّ  العسقالينالذي بلغ مرحلة متطّورة مع ابن حجر 

وبكلمة موجزة: إّن دراسة ألفاظ اجلرح والتعديل تعود بداياهتا األوىل اجلامعة إىل ابن 
 أيب حاتم الرازي.

 منيمرتَجالعددّية للوفرة ب ـ ال
كبري من الرواة الذين ضبطهم ابن أيب  يمكننا أن نقف يف هذا الكتاب عىل تراجم عددٍ 

فيام  ةً خاّص  هائل، وهذا يف احلقيقة عددٌ  ،ا يقرب من عرشين ألف راوٍ فقد ذكر م ،حاتم فيه
مه لنا الرازي كان يف القرن الرابع ذلك العرض اإلحصائي الذي يقدّ  حظنا أنّ إذا ال

ّس معها مجع هذا العدد ات التي يتيّ ليّ مكانات واآلتلك اإل كن فيه كّل توالذي مل  ،اهلجري
 .الكبري

الرازي يف مشاكل نتيجة هذا اجلمع اإلحصائي اهلائل؛ إذ وقع  ،لكن يف مقابل ذلك
ة ت به إىل ذكر االسم ألكثر من مرّ أدّ  أخطاء غري قليلة يف تضاعيف الكتابتوّرط يف 

وغري  اجلدّ إىل إىل األب وأخرى  ةً ضافة مرّ االسم بحسب اإلنظرًا الختالف ؛ اً شتباها
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 تهوهذا ما أوقع موسوع ،دةً فنجد الصور التي يعرض من خالهلا االسم متعدّ ذلك، 
 .وا بعدهؤليها العلامء الذين جاإه نبّ  ،خطاء كثريةأة يف الرجاليّ 

كام أّن حجم الكتاب الضخم وتقارب األسامء عادًة أوقع الكتاب يف تصحيفات كثرية، 
 ما لبث أن اشتغل عليها الالحقون.

 ب على البخاريالتعّقج ـ 
ل البخاري كان يشكّ ؛ ألّن هذا بالنظر إىل البخاريابن أيب حاتم الرازي يف كتابه  اهتمّ 

وهذا ما استدعى  ،التاريخ وغريهيف من خالل كتبه ًا كبرياًل ي حينها ثقلعلم الرجال السنّ 
ات يف طيّ ًا حضوريضع البخاريَّ نصب عينيه، األمر الذي جعل للبخارّي أن  الرازي من

 .نحاء والصورموسوعته الكبرية عىل خمتلف األ
مدّونًا  ،باتوالتعقّ  نتقاداتمن اال ل الرازي عىل البخاري جمموعةً أن سجّ لك، ومن ذ

يف ًا أن كان شديد إىل حدّ  ،األخطاء واالشتباهات سلسلًة ممّا وقع يف أعامل البخاري من
 أيب بمن فيهم البخاري، األمر الذي كان يف قّوته أقّل نسبّيًا عند سلَفْيه: لغة النقد لغريه

 .محات زرعة وأيب

 نيألقوال الرجالّيجّيدة تغطية د ـ 
ع ة التتبّ قضيّ  ،ةنة الرازي الرجاليّ ر عليها مدوّ ة التي تتوفّ ة املهمّ من النقاط اإلجيابيّ 

سواء ما يرجع إىل زمنه أم  ،ني املعروفني آنذاكقوال أبرز الرجاليّ املوجود فيها أل والتقيّص 
ة يميّ والراوي من أحكام تق يل يف حّق ما ق ئبحيث يستعرض للقار ،إىل الطبقة التي سبقته

أو يذكر لك من قبلهم من الطبقة التي  ،غريهمو للبخاري وأيب زرعة وأيب حاتم الرازيني
هو ه حينام ينقل لنا آراء اآلخرين يأيت هبا بصورة موثقة عىل النحو الذي عىل أنّ  .سبقتهم

فسوف تنفعنا هذه ال وبطبيعة احل .النقل يف ذلك الزمان من كوّنا مسندةً متعارف يف 
 يف التعّرف عىل مواقف كثريين قبله، ربام مل تصلنا مدّوناهتم ومصنّفاهتمالتغطية 

 .يامهتمووتق
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 طريقة الرتتيبهـ ـ 
عىل مستندًا  ،األبجدي تيبنة عىل الرتة يف املدوّ العلميّ  تهعرض مادّ اعتمد الرازي يف 

سم، فقد يتقّدم أمحد عىل إبراهيم وال هتّمه سائر أحرف اال ،اسم ل يف كّل احلرف األوّ 
واحدة من األسامء التي يريد أن يدرج حتتها ما شاهبها  يضع العناوين لكّل  ومن ثمّ عنده، 
 .وهكذا ،ني هبذا االسمسمّ تسم )أمحد أو إبراهيم( ويّسد حتته مجيع املبافيأيت مثال ً  ،منها

ألسامء املعروفة للصحابة بعض اعرب تقديم  ،لوهناك ترتيب آخر ينتظم الرتتيب األوّ 
ممن يدخلون حتت نفس  ،أو التابعني الكبار وغريهم من األرشاف املعروفني عىل غريهم

 .، فداخل كّل اسم يقّدم األرشف فاألرشف حيث يمكنالفئة

 حتديد الطبقةو ـ 
، املرتمجنيات الرواة طبق عينيتهو علم  ،للغاية كام حتّدثنا سابقاً ة حد العلوم املهمّ أ
رسد يتّم ومن ثم  ،عنهم أو رووا عنهاملرتَجم الذين روى بذكر الطبقة لبًا ما تتحّدد وغا

 .، وهذا ما فعله لنا الرازيأسامء هؤالء األشخاص من الفرقتني
ثبت فيه من دون أن ي  ًا ويرتك املجال فارغ اً يف بعض األحيان يضع نقاطبل وجدناه 

ه يكون قد نيس اسم ذلك الشخص الراوي أو وذلك يرجع إىل أسباب منها أنّ  ،اً نمعيّ اًم رس
 ،وياه يأمل يف املستقبل أن يقف عىل بعض املعلومات املرتبطة بذلك الرأو أنّ  ،عنه املروّي 

وقد سار عىل  .السببني ذينكل اً ويرتك املجال فارغًا ني يضع نقاطتا احلالتفحينها ويف كل
أن كوا ذلك املجال كام هو من دون يف أن يرت ،قون بتبعهموكذا املحقّ  ،بعده اخذلك النّس 
 ًا.يضبطوا فيه شيئحيذفوه أو 

 إّن ابن أيب حاتم الرازي حلقٌة مهّمة من حلقات تطّور اجلهود الرجالّية عند أهل السنّة.

 ـ معجم الصحابة، البن قانع البغدادي 17
ز غم هـ(،351ـ  265بن مرزوق البغدادي احلنفي ) الباقي بن قانع عبدأبو احلسني، 

فيه بعض أهل السنّة، وقيل بأّنه اختلط يف آخر عمره، وقد ترمجه الطويس يف الرجال 



 

والفهرست معًا بذكر اسمه دون توثيق أو تعديل أو بيان مذهب، ناسبًا له كتاب )السنن 
، وهو عنوان الفت ومثري، ويظهر أّن بعضهم قال بتشيّعه نتيجة ترمجة عن أهل البيت(

ولعّل  ست، رغم أّن النجايش مل يرتمجه، وربام ترّيث يف نسبته للتشّيع.الطويس له يف الفهر
الطويس ذكره ال ألجل تشّيعه، بل ألجل كتابه هذا، حيث ذكر بعَض السنّة ممّن هلم يف 
التدوين يف قضايا الشيعة، وربام يشهد لذلك عدم ذكر النجايش له وعدم ذكر الطويس غري 

 مل.هذا الكتاب من كتبه، واهلل العا
أن يذكر لنا الرواة الصحابة وقد حاول فيه  معجم الصحابة، أّلف ابن قانع كتاب:

وموضوع إثبات الصحبة من املوضوعات التي لطاملا ظّلت مهّمة  .عىل صحبتهم ويربهن
 يف الدراسات التارخيية والرجالّية السنّية، نظرًا لتأثرياهتا يف قيمة احلديث.

الرجوع إىل علامء الرجال  إلثبات الصحبة، تكمن يف عادةً  الطريقة املتعارفة املتداولةو
يف هذا  خرآمنهجًا ، لتحديد سنة الوالدة أو غري ذلك، لكّن ابن قانع سلك والتاريخ
حيث استند إىل روايات تدّل يف ثناياها عىل وجود الرجل زمن النبّي، أو أّنه  ،املوضوع

إلثبات صحبة  ؛منهج اجلمع احلديثّي  يروي بشخصه عن النبّي، وهبذا استخدم ابن قانع
وليس فقط استخدام منهج الوثائق والشواهد التي  ه،فالن لرسول اهلل أو عدم صحبته ل

 .ون من قبلاها الرجاليّ يّ إعطانا أ
ث عنها العلامء كثريًا ما حتدّ ، فوق احلرصتخطاء أذا الكتاب وقع يف لكّن الالفت أّن ه

 حها، كاشفني عن مواطن االلتباس فيها.قاموا بتصحيو ،فيام بعدوالباحثون 

 سيتان الُببن حّباأعمال ـ  18
 من منطقة هرات يف أفغانستان (،هـ354) ستيأبو حاتم التميمي البُ حمّمد بن ِحّبان، 

 .اليوم
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 ة، مثل العقييل والرازيهل السنّ أوجوه علم الرجال عند  همّ ستي من أيعّد الب  
حتى أّنه عندما ترجم أبا حنيفة يف لألحناف،  يًا جّداً معاداملذهب  شافعيَّ كان البخاري، و

 .، وكان عنده موقٌف نقدّي شديد من الرأي والقياسونقده ل يف احلديث عنهفّص كتابه 
ت شبه قّصة الب ستي قّصَة اإلمام الطربي من اهلجوم عليه، حيث قيل بأّنه ملّا قال بأّن اهلل 

سلطان املنطقة يف صدر أمٌر من ف ،م بالزندقة والكفراهّت ، وعمل ة علمٌ لنبوّ ، وأّن اله ال حدّ 
من تلك املناطق  فرّ ، فبيتهعىل هجموا ، وة من الناس عليهوهاجت العامّ  ،ام بقتلهيّ تلك األ
 !ةهل السنّ أعالم الرجال واحلديث عند إىل رمز كبري من أبعد وفاته ، لكنّه حتّول هارباً 

ة كثرّن شيوخه بلغوا اآلالف، وذلك بسبب الشيوخ حتى قيل بأكثري كان البستي رجاًل 
 ، وكتبه تشهد بذلك كّله.معلومات كثريةأسفاره، فحصل منها عىل 

 أبرز مصنّفات البستيأ ـ 
 أبرزها: فاتة مؤلّ رك لنا ابن حبان عدّ ت

، وهو من الكتب الكبرية املشهورة انبن حبّ ااملعروف بصحيح  املسند الصحيح،ـ  1
كثري من التفصيالت والتفريعات، كذكره يف أفعال النبي مخسني ال عند أهل السنّة، وفيه

 نوعًا منها.
ثالثة وهو كتاب كبري يف  ،ثني والضعفاء واملرتوكنيكتاب املجروحني من املحّد ـ  2
 .الضعاف وينتقدهمرواة ان الدات، يستعرض فيه ابن حبّ جملّ 

 اً كبريل عماًل ، وهو أهّم من سابقه، ويشكّ داتجملّ يف تسعة  ،كتاب الثقاتـ  3
التابعني  ثمّ ، ث عن الصحابةثم يتحدّ  األعظم،سرية الرسول بلكتاب يبدأ ا، اً وموسوعيّ 
 ثم يف كّل جمموعة ينّظم األسامء وفقًا للرتتيب األلفبائي.وهكذا، 

تاريخ وهو  ،ومن هذا الكتاب ـ كتاب الثقات ـ ا خذ كتاب حيظى بأمهّية فائقة ـ 4
 .الصحابة

 .خني وعلامء الرجالاملؤرّ فيه ينتقد  ،صحاب التاريخأم وهاـ كتاب أ 5
 .صارممشاهري علامء األـ كتاب  6



 

 ومن الواضح وجود نسبة من التنّوع يف أعامله.
 نيب ـ ابن حّبان بني التشّدد والتساهل الرجاليَّ 

فقد أّلف يف اجلرح والتعديل معًا، وكان يف ، البستي يف حتديد منهجالباحثون اختلف 
حتى أّنه وّثق الكثري من  شديدًا، ويف التعديل متساهاًل، مما أوجب حريًة يف أمره، اجلرح

 ، وكانت هذه خطوة صادمة.جماهيلبوصفهم حمسوبني إىل عرصه الرواة الذين كانوا 
ع مجاعة من النقاد واملشتغلني بتتبّ يف منهجه، ففيام ذهب وقع كالم  وانطالقًا من ذلك

كان رأى آخرون أّنه متساهل، ـ إىل أّنه مثل الذهبي ـ م ني ومدارسهمواقف الرجاليّ 
 ًا.دمتشدّ 

انطلق يف عمله الرجايل من مبدأ يدعو لكثرة التوثيقات، وهو: ابن حبان قد  نّ أويبدو 
حاديثه أومل يكن يف ثقًة، وروى هو عن ثقة، شخص مل يرد فيه جرح وكان الراوي عنه  كّل 

يف  ع إىل هذا احلدّ وّس تان يف أن يالذي سمح البن حبّ و املبدأ هفهذا  ،فهو ثقة، منكرما هو 
 .كتاب الثقات
يف الثقات  اً شخاصأه ذكر سنجد أنّ  ،بني كتاب الثقات وكتاب املجروحنيرّنا لكن إذا قا

االحتامالت  و اشتباه؟ كّل أهل وقع يف التباس  ؟هل عدل عن رأيهف معًا! املجروحنيويف 
كتاب ، ومن هذه الدراسات مرهاأع وتتبّ  ،ةهذه القضيّ  يف حّل  فت كتٌب لّ لذلك ا  ، وواردة

مجع ودراسة  ،عادهم يف الثقاتأرجم هلم ابن حبان يف املجروحني والرواة الذين ت)
 .تأليف الدكتور مبارك سيف اهلاجريوهو من ، (وحتليل

 اجلرجاني الكامل، البن عديـ  19
، املعروف الشافعي اجلرجاينبارك عدي بن عبد اهلل بن حمّمد بن ماهلل بن  عبد ،محدأبو أ

عىل علم، ويمكن تصنيفه  شهر من نارأ وهو هـ(،365ـ  277) انقطّ عدي، وبابن البابن 
 وىللمصادر األلة مرحلة التأسيس مّ يمثل قوهو بإمام أهل الرجال عند أهل السنّة، 

جايش عند عند أهل السنة كالنّ ، فأكثر تصنيفاته تتصل بعلوم الرجال ونحوها، وهو ةالسنيّ 
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ة هل السنّأة عند ك أن تبحث يف مسألة رجاليّ يمكن ، فالالشيعة، من أهم خرباء الرجال
 دون الرجوع إليه.

ومخسني مدينة يف العامل  سافر إىل ثامنٍ حتى قيل بأّنه  ،سفار كثريةكانت للجرجاين أ
 عظيمة.وهذا ما وّفر ملعلوماته روافد مذهلة وأكثر من ألف شيخ، ، وكان له اإلسالمي
جهوده  اً زركّ مسانيد ورصدها رصدًا دقيقًا، حاديث واألبمشكالت األبن عدي اهتّم ا

 أبرزها: ة تأليفاتترك لنا عدّ ، وعىل علل احلديث

 ، عرض للمنهج وامليزاتكتاب الكامل يف ضعفاء الرجالـ  1ـ  19
الكلامت لكن ربام يطلق عليه يف بعض ، هطلقه ابن عدي عىل كتابأسم الذي هذا هو اال

شهر وأهم من أهذا الكتاب ، ويعّد حاديثثني وعلل األالكامل يف ضعفاء املحدّ اسم: 
 .ةهل السنّ أرجال عند الكتب 

 يّتسم هذا الكتاب ـ وعاّمة منهج ابن عدي اجلرجاين ـ بأمور:
إال أّن  ، ورغم حمدودّيته هذه التي يوحي هبا العنوان،بالضعفاء خمتّص إّنه كتاب  :الً وّ أ
كتاب من يعتربون ضعفاء باملطلق، كام يف مثل فقط عفاء( بمفهوم اجلرجاين، ليس )الض

يرى علامء شخص يرى هو ضعفه أو  كّل إناّم يشمل أيضًا  ،ضائريغبن الالضعفاء ال
، حتى جتريحفيه أو  كلمة طعنٍ ـ أّيًا يكن ـ ما  أو قال شخٌص  ،ه ضعيفنّ أاجلرح والتعديل 

جالء عند أ اً ثقاتوهلذا نجد أّنه قد ذكر اجلرجاين يف هذا الكتاب لو كان اجلرجاين يراه ثقًة؛ 
ما قيلت يف حقهم،  مرّبر ذكره هلم هو كلمةٌ  لكنّ  ، واعتربهم هو ثقاتًا كذلك،ةأهل السنّ 
وكشف عن معلومات يضًا، ذكرهم فيه أمعروفة مل تكن أحاديثهم  اً شخاصأهناك حتى أّن 

م توهّ الفال ينبغي  قد يوحي بام هو أضيق مما فيه، . وعليه، فعنوان الكتابجديدة بشأّنم
 مطلقًا أو ضعيف عنده. من ورد اسمه يف كتاب ابن عدي فهو ضعيف ّل بأّن ك

ه ذهب مجاعة من العلامء الذين إال أنّ من املعتدلني، ابن عدي يف هذا الكتاب  يعدّ  :ثانياً 
ام يّ ويف تلك األ ،هباملذ ه حيث كان شافعّي لدهيم موقف من جهود ابن عدي، إىل أنّ 



 

، فقد كان قاسيًا يف تقويامته لألحناف حنافة واألالشافعيّ كانت هناك رصاعات حاّدة بني 
 .حًا هبممرهم، جمرّ أادًا يف وكان نقّ يف هذا الكتاب، 

تحفنا ابن  ثالثًا: ، ةة الرجال السنّ ئمّ أ همّ أبدراسة عن وغريه يف هذا الكتاب  عدّي ي 
ض تعرّ بل  ،مل يقترص كتابه عىل الرواةعلومات مفيدة عنهم، وهبذا فيورد أسامءهم ويقّدم م

 ورموز.لعلامء كذلك 
عىل  اً بجديّ أ اً بيسامء ترتب األيرتّ تقوم عىل أّنه  الطريقة التي يستخدمها ابن عدي رابعًا:

ر بام ال م وأّخ ه يف بعض التفاصيل قدّ بل إنّ  براهيم،إمحد قبل أيضع فقد ، فقط لاحلرف األوّ 
 .هز التقديم والتأخري فيجيو
 ،ثم يذكر الكنية ،اجلد إىل ما يملك من معلوماتوذكر األب سم أعقبه بذا ذكر االفإ

عرج، ثم ، مثل األامعلومات عنهتوّفرت لقية له إذا ، ثم احلالة اخلَ البلد ثمّ  ،ثم اللقب
  له يف االسم،املشاهبنيز بينه وبني عىل حتديد الطبقة، ثم يميّ بام يساعد  تالمذةوال شيوخال

 يّسد ثمّ ه كيفام كانت من مدح أو ذم أو غريه، ني السابقني فيقوال الرجاليّ أثم يّسد 
املوقف تبعًا  حياكم ثمّ ، التي تّم تضعيفه ـ ولو عند غريه ـ عىل أساسها، روايات هذا الرجل

طرد ستي دالراوي، وق  العلل يف أحاديثيبنّي ثّم ، لرؤيته لتلك الروايات سلبًا أو إحياباً 
نظره  هةحيان وجغلب األأيف يعطينا خريًا أو ه،بذكر بعض القصص واحلكايات عن

 .شديد باختصار
وهذا عدد شخاص، أئتني وتسعة الفني وميف هذا الكتاب أترجم ابن عدي  خامسًا:

 كبري ممّن غمز فيه هنا أو هناك، لكنّه مل يكن مستوعبًا كام سيأيت.
وبعد رشح طريقته، يذكر كالمًا يف  ،مة الكتاب منهجهدّ عدي يف مقيبنّي ابن  سادسًا:

غريه، حيث جيري كثريون وهذا ما فعله الكذب عىل رسول اهلل،  أبواب جامعة حول
 خطورة الرواية عن رسول اهلل،، وفضل الروايةو ،الروايةيف الكذب احلديث عن حكم 

وعىل نحو  ربات،تشحن بالنصوص والشواهد واملقامفيدة وغري ذلك من أمور عاّمة و
العموم يمكن اعتبار هذه املقّدمة نافعًة يف موضوع الكذب والوضع، ومتناسبًة أيضًا مع 



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

 .لضعفاءمضمون الكتاب من حيث اهتاممه با
 :التي حظي هبا هذا الكتاب، فقدالكربى  ةمهيّ نظرًا لأل سابعًا:

 ، نظرًا لضخامة حجمه.خمترصات ةمخسدّونت فيه  أ ـ
صلت عنه يف كتاب مستقّل وف   ،التي وردت فيه واألحاديثوايات تّم مجع الر ب ـ

 ينسب إليه.
 ؛ بعدما تبنّي أّن فيه نقصًا:ن عىل هذا الكتاباتبت تكملتك   ج ـ

 .ندليساأليب العباس أل :لتكملة األوىلا
 .تكملة الكامل البن طاهروتعرف ب :التكملة الثانية

ة كثر الكتب الرجاليّ من أفهو كثريًا، الكتاب  ة عىل هذايعتمد علامء الرجال السنّ  ثامنًا:
نواع من العلامء يف التاريخ أ ةوقد اعتمد عىل هذا الكتاب ثالثيوم، حتى البينهم تداوالً 

 سالمي:اإل
منهم أن يبحث يف الرجال دون   يمكن لواحدٍ ، فالعلامء اجلرح والتعديل :لنوع األوّ ال

 .عليه ن يمرّ أ
، حيث اعت رب ركنًا من كابن اجلوزيضوعات يف احلديث، مصنّفو املو النوع الثاين:

األركان التي قامت عليها جهودهم، خاّصة بناء عىل جعل احلديث الذي تفّرد به من هو 
 متهم بالكذب ضمن املوضوعات.

أصل هلا، وهذا  الأو التي لسن، األحاديث املشتهرة عىل األف يف نّ من ص النوع الثالث:
كثري من هل السنّة نادٌر عند اإلمامّية، حيث كشف هذا الكتاب الفّن حديثي موجود عند أ

اعني والكذابني الذين اخرتعوا م معلومات عن الضعفاء والوّض قدّ كام  ،هذه األحاديث
 .ساس هلا عن رسول اهللألسن وال حاديث وراجت عىل األأ

ثّمة مؤاخذات عىل هذا الكتاب ونقاط ضعف فيه، ويف منهج ابن عدي  تاسعًا:
 تقوم عىل أصول يؤمن هبا أهل السنّة:عمومًا، وبعض هذه النقاط 

بعض  ءساممن ضمن املؤاخذات ما ذكره بعض علامء أهل السنّة، من إيراده أ أ ـ



 

لون وهم املعدَّ يف هذا الكتاب، وهو ما ينايف عدالتهم ويوجب الطعن فيهم، الصحابة 
 .اهلل تعاىل بنّص 

عىل ابن عدي مل يكن اعرتاضهم من ناحية اعتقاد ابن بل لعّله يبدو أّن بعض املعرتضني 
عدي يف الصحابة، بل حتى لو مل يكن يؤمن بام أورد ـ عىل منهجه يف الكتاب وفق ما أرشنا 

وكأّن يف الصحابة من هو لو وثقهم فيام بعد، يوحي إليه سابقًا ـ إال أّن نفس ذكرهم هنا و
 .اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه عليهم نّص  لتعديل الذيل هم، وخمالٌف في ٌح وهذا قد ،ضعيف
ي سانيد صحيحَ أيف  اشخاص وردوأسامء أورد أه بأنّ أيضًا قد هذا الكتاب انت   ب ـ 

ومن كان من رجال  ت،ثقا مألّّن فعل  هذا؛ ومل يكن من املناسب  ،مسلم والبخاري
بعد  الصحيحني فقد جاز القنطرة، وحتى لو كان فيهم طعٌن من أحد، فهو ليس بيشء

 كوّنم يف رجال الصحيحني، فذكرهم هنا تنزيل من رتبة رجال الصحيحني.
وهذا نقٌد ال نوافق نحن عليه أبدًا؛ ألّنه فرٌض ملقّدسات قهرّية حتت عناوين غري 
صحيحة، بل قيمة الصحيحني متفّرعة عىل دراسة خمتلف وجهات النظر يف رواهتام 

 ومتوّنام.
فأورد كّل املعلومات املتوّفرة  ،بعض الرواةه ترجم انت قد ابن عدي كذلك، بأنّ  ج ـ

فحتى لو كان مرتّددًا فيهم لزمه بيان أّنه  ،هذا نقٌص ورأيه فيهم،  مل يعطِ عنهم، لكنّه 
 متوّقف.

، مع أّن التتّبع الكامل يف ضعفاء الرجالقد أيضًا فيه، أّنه سّمى الكتاب باسم ومما انت   د ـ
رغم هذه املوسوعة اهلائلة ـ اكتشفوا بعد ابن عدي ل، حيث يفيض لالقتناع بأّنه ليس بكام

، وهي عىل قواعده ممّا كان البّد له سامء التي مل يذكرهاكثري من األالهناك  نّ ـ أالتي عنده 
ندليس ، لكّل من األكتابذا الفت تكملتان هللّ ه ا  نّ أا قبل قليل كيف وقد بينّ  من ذكرها،
 .سامءالكثري من األه قد فات ابن عدي ومها خري دليل عىل انّ وابن طاهر، 

مالحظة أخرى أيضًا، وهي أّن ابن عدي توّرط كام توّرط الغزايل يف نقد الفلسفة،  هـ ـ
عتمد عىل اف ،ن ينتقد الضعفاءأراد حيث صار فيلسوفًا وهو ينقدها، فذكروا أّن ابن عدّي أ
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وهذا  ،د فيها عىل ضعفاءعىل مواضع يف هذا الكتاب اعتموقد عثروا له لضعفاء، ارواية 
 .يف املنهج واضح نقٌص 

وهذه املالحظة صحيحة من حيث املبدأ، إال إذا كان ال يعترب هو هؤالء ضعفاًء، أو 
 م ملجّرد بيان وجود من طعن يف هذا الراوي.كان ذكره أقواهلَ 

بعض مشاخيه اعتمد عىل ّن ابن عدي وهذه املالحظة ملحقة بالتي قبلها، وهي أ و ـ
 ،ز والتدقيقعىل التحرّ  ال يمكن يف مثل هذا الكتاب املبنّي بالضعف، حيث  عرفوا الذين

 للتوّصل إىل حكم يتعّلق بالرجال.ن تعتمد عىل شيخ معروف بالوضع أ
وعىل أّية حال، فنقاط الضعف هذه خيتلف حضورها يف هذا الكتاب قّلًة وكثرة، وهذا 

 ما البّد من التنّبه له.

 بن عديـ سائر كتب ا 2ـ  19
البن عدي كتب أخرى غري الكامل، وهي إما مفقودة أو خمطوطة، وربام ال تضيف 

 كتاب الكامل، فمن كتبه:عىل مهاّمً شيئًا 
 .خمطوط سامي من روى عنهم البداري يف الصحيح،أ ـ أ

 .خمطوط ،سامء الصحابةب ـ أ
نس أن روايات التي رواها مالك بالمجع فيه  وقد ،نسأمسند حديث مالك بن ج ـ 

 وتنتهي برسول اهلل.قع يف سندها وو
يب خالد ومجاعة من أسامعيل بن إوزاعي وسفيان الثوري وشعبة وحاديث األأمجع د ـ 

 يف الرواية. ني،املقلّ 
 ، وربام طرقه إىل الكتب عىل طريقة الفهارس.سامي مشاخيهوفيه أ ،املعجمهـ ـ 
 .كتاب مفقودوهو  االنتصار عىل خمترص املزين،و ـ 

 ـ الضعفاء، ألبي الفتح األزدي املوصلي 20
يف نّقادًا  اً دمتشدّ  كان رجالً  ،هـ(374) زدي املوصيلحممد بن احلسني األ ،بو الفتحأ



 

 ولكثرة تضعيفه ضّعفه اآلخرون! ،ف الكثري من الرواةعلم الرجال، ضعّ 
ه علم رغم أنّ  ،حدًا مل يوثق هذا الرجلأ ، وامللفت أنّ كتاب الضعفاءلديه كتاب اسمه 

ًا مل شخاصأف ه ضعّ عروف عنه أنّ فاملة حال، يّ أعىل وي، عالم الرجال يف الوسط السنّ أمن 
 ّعفوا من قبل.يسبق أن ض  

 ـ أعمال أبي احلسن الدارقطين 21
، دار قطنهـ(، نسبًة إىل 385ـ  306) عيل بن عمر الدارقطني البغدادي ،بو احلسنأ

 .منطقة يف بغداد
حتى ه، زماتأوكشف  حاديث،قاد خبري يف مشكالت األنه عىل أنّ الدارقطني يصنّف 

الوسط عمل كبري يف وهذا  ،ئة سند يف كتاب البخارياعن ضعف مبأّنه كشف  قيل
 .السني

فات ترك مصنّ ، وقد ربعنياأل م بلغوا قرابةّّن إ :قيل ،مشايخ عديدونللدارقطني 
، علل احلديثخر وهو آاملشهور، ولديه كتاب  سنن الدراقطنيفاته برز مصنّ ة، وأعديد
يف الضعفاء  وقد ا درج يف كتاب املجموع، الضعفاء واملرتوكونحتت اسم: كتاب ثالث و

ت روايته عن الثقات سامء التابعني ومن بعدهم ممن صّح أرجيي له: واملرتوكني، وكتاب خت
سانيد مع بعض املعلومات يف األ اسامء رواة وردوأكتاب وأيضًا  ،عند البداري ومسلم

، وهو تعليقات الدارقطني عىل املجروحني :اسمه يضًا كتاب مهمّ أوعنده  قة هبم،تعلّ امل
وبعض  هخطاءأيكشف فيها تعليقات عىل كتاب املجروحني البن حبان البستي، 

أّن ، يبدو سامء الرجالأاملدتلف واملؤتلف يف االلتباسات التي وقع فيها، ولديه أيضًا كتاب 
 .قة بتشابه األسامءتعلّ بعض القضايا امللفيه حلحلة 
، ويف الوقت ه كان متساهالً نّ : إبل قيل ،رجالياً  لعتداملج عىل املنهالدارقطني حيسب 

 ه.نصارأيب حنيفة وألعيوب  اً عمتتبّ  ةً اثكان بحّ عينه حكوا عنه بأّنه 
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 احلاكم النيسابوريأعمال ـ  22
واحٌد من مشاهري  ،هـ(405ـ  321) ابوريسحممد بن عبد اهلل الني ،اهلل بو عبدأاحلاكم 

 علامء املسلمني.
حاديث ة ومجعه األسالميّ سفاره يف البلدان اإلأومن كثرة  ،سفاركثري األ كان احلاكم  

وهذا رقم آخر، لف شيخ أ هاخارج، ويف لف شيخأه كان له يف نيسابور أنّ بقيل  ،والعلوم
 .هائل

 :منها ،عديدة اً كتبترك احلاكم 
 .ديثكتاب معرفة علوم احل أ ـ

 .كتاب الضعفاءب ـ 
 .كتاب تاريخ نيشابورج ـ 

 د ـ املستدرك عىل الصحيحني.
كثري من ؛ حيث عّد الحاديثه متساهل يف األأنّ بي يف الوسط السنّ وي عرف احلاكم 

املشهور  همستدركيف الصحيح، مع كوّنا ضعيفة، أو غري صحيحة، ففي الروايات 
، أدرج روايات ك فيه عىل رشط الشيخنيالذي استدرو ،ابوريسمستدرك احلاكم النيب

بل إّنه كان عند أهل السنّة متهاًم موقف نقدي، صنّفها العديد من أهل السنّة ضمن 
بالتشّيع، حتى أّن الذهبي اعتربه من الشيعة والروافض، ومحل عليه بقّوة، واحلكم عليه 

ه مواقف هذا الفريق فاحص يف كتبه، وال تكفي في من ناحية تشّيعه أو تساهله حيتاج لنظرٍ 
 أو ذاك.

 ـ األلقاب واملعجم، ألبي الفضل اهلروي 23
هـ، وقيل كان حّيًا 405) اهلرويبن يوسف محد أاهلل بن  عبيد اهلل بن عبد ،بو الفضلأ
 .اليوم فغانستانأغرب يف ، نسبة إىل هرات، هـ(438عام 

كتاب ، ولقابتاب األك :نيساسيّ أكتابني  يف علم الرجال باملعنى األعمّ اهلروّي ترك 
 وأص لألسامء خمّص كتاب يف جمّلد واحد، وهو كتاٌب  ثني،سامي املحّد أاملعجم يف مشتبه 



 

 .شرتكات تقريباً املمتييز فهو منتٍم إىل علم وما شابه ذلك،  ،لقاب املتشاهبةاألأو الكنى 
ت التي امليزاد يعدّ ، ثّم الشخصهوّية  يبنّي كانت طريقة اهلروي يف هذا الكتاب أّنه 

 ومنها رواياٌت  ،هذا التمييزيف الروايات التي تساعد هبا عّمن سواه، ساردًا بعض ز تميّ ي
االسم، ثم يذكر عدد يضع  ، فهوصعبزرارة بن م  ، فمثال لو أخذنا لشخص نفسهذا اهل

 :نوهم هنا اثنا يبدأ بتمييزهم عن بعضهم،حتى األشخاص الذين حيملون هذا االسم، 
روى عنه  ،روى عن فالن ،الزهري الرمحن بن عوف القريش عبد زرارة بن مصعب بن

وزرارة بن مصعب  الكاملني؛بنسبه ولقبه ًا إّياه ددّ حم ،عنه زه بالراوي واملروّي يميّ ف ،فالن
 كذا.روى ابن عيينة كذا و ،بن شيبة

فحاهلام  ،كانا يف عرص واحد ،اثنان ،محد بن جعفر بن محدانولو أخذنا مثاالً آخر: أ
سمع من  ،مات بالبرصة ،بو بكر برصيأحدمها السقطي ب من زرارة بن مصعب، وأأصع

شخاص الذين د األيحدّ فسمع من فالن،  ،محد بن جعفر بن فالنأواآلخر فالن وفالن، 
وصافهم أمميزًا هلم بالدقة يف عددهم، د ويعدّ  ،واسم األب ،اشرتكوا يف هذا االسم

روّي عنه يف كّل واحد، هبدف تعيني الشخص الراوي واملز واملعلومات عنهم، ثم يركّ 
 احلقيقي الوارد يف هذه الرواية أو تلك.

لكنّه قد يعطي اجلرح والتعديل، فعمل اهلروي ترّكز عىل متييز املشرتكات أكثر من نفس 
 بتضعيفه أو بيان أّنه ينقل املناكري.يف أحيان قليلة جدًا رأيه يف الراوي 

للحرف األّول فقط، واعتمد يف كتابه هذا  رتتيب األبجديعىل النّظم اهلرويُّ الكتاب 
سامء الكنى واأل، وكتاب للبخاريوالصغري الكبري  ني:برزها التارخيمصادر عديدة أ

وكتاب املؤتلف واملختلف ، يب حاتم الرازيأكتاب اجلرح والتعديل البن ، وملسلم
 .، املعارص لههـ(404) لألزدي

 م اإلصبهانيـ حلية األولياء، ألبي نعي 24
هـ(، صاحب كتاب 430) صبهايناإلبن أمحد بن إسحاق اهلل  محد بن عبدأم، يْ أبو ُنعَ 
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 ومن العلامء املؤّرخني الرّحالة البارزين.معرفة الصحابة، 
كرب يمثل أمشهور جدًا ترك اإلصفهاين ـ إىل جانب كتابه: تاريخ إصفهان وغريه ـ كتابًا 

حلية األولياء  :اد، واسم الكتاب هواك والعبّ اد والنّس والزه فةملتصوّ اتراجم يف موسوعة 
فة يف القرون ضخم موسوعة ترمجة للمتصوّ أ يعدّ ودات، عرشة جملّ  يف صفياء،طبقات األو

 اخلمسة األوىل.ة اهلجريّ 
أّن ، إال مرتَجمحوايل ثامنامئة شخص ، وحيوي فةالكتاب يف تراجم املتصوّ  أنّ  صحيٌح 
وهم  من أهل الزهد، ومجاعة من التابعني ،من الصحابة اب مجاعةً الكتهذا ذكر يف أبا نعيم 
بعض مواقفهم ، وكذلك الكلامت املنقولة عنهم، وبعض هلم أحاديَث كام ذكر رواة، من ال
يستفيد ف، هذه اجلهة يدخل هذا الكتاب يف البحث الرجايلّ  ، ومنبعض املعلومات عنهمو

إىل بالنسبة تذكر له قيمة  تليس ،الكتاب القسم الباقي من هذافوإال  ،ونالرجاليّ منه 
، دون أن الثالث والرابعالثاين وفة يف القرن لمتصوّ احلاجات الرجالّية؛ ألّنه يتعّرض ل

وهذا ة، سانيد املوجودة يف الكتب احلديثيّ األيكونوا رواًة، مع عدم ذكر اسمهم يف أّي من 
 القسم األّول املشار إليه.معنى أّن قيمة الكتاب بالنسبة للبحث الرجايل تكمن يف 

ث يتحدّ  ثمّ  ،ةق بمصطلحات الصوفيّ وما يتعلّ  ،فالتصوّ يرشع الكتاب بمقّدمة حول 
ثم  ،ةاملبرشين باجلنّ العرشة عن سائر ثم عمر وعثامن وعيل، و يب بكراخللفاء األربعة: أعن 

إىل ل بعد ذلك ، لينتقاهمبًا إيّ مرتّ  من العباد الزهاد، الصحابةبقيّة ث عن بعد ذلك يتحدّ 
إال نزرًا تقريبًا،  وهبذا ينتهي القسم الرجايّل من الكتاب، عىل هذا النحو واملعيار التابعني

 يسريًا قد يمّر هنا وهناك بام ينفع البحث الرجايّل.
لكّن الكتاب يبقى حيتفظ بقيمة حديثّية أيضًا، وهي وجود روايات فيه إىل الشخصّيات 

من غري طريقه، واللطيف أّّنا مسندة وليست مرسلة، وهي تنقل نصوصًا منهم مل توجد 
 بني أخبار موقوفة وأحاديث قدسّية وغري ذلك.

ال يمكن لشخص أن فف، راد أن يدرس التصوّ أملن  يصنّف هذا الكتاب بالَغ األمهّية
 ؛مامه هذا الكتابأسالمي إال أن يكون يف الرتاث اإل هوثائقه وتارخيوف يدرس التصوّ 



 

حيث يعّرفنا هبم وبقصصهم وحكاياهم، ة، صوفيّ الطبقات قديمة يف موسوعة  ه أكربألنّ 
 ولو تكّررت. سانيد أيضاً نقل األمطياًل يف 

ه صفوة الصفوة، أو صفة ساّم  ،، خمترصًا هلذا الكتابهـ(592أّلف ابن اجلوزي )
 فعله فيه.الذي جياز يف اإل خّل أبن اجلوزي بأّن اوقد قيل يف التسمية، عىل اخلالف  الصفوة،

 ـ أعمال ابن حزم األندلسي 25
هـ(، 456ـ  384) ندليسعيل بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري األ ،دبو حممّ أ

مشهور، ومنّظر  املذهب  صويلّ عاملٌ أ ابن حزم الظاهري،بو أندليس املعروف بابن حزم األ
عه يف الظاهري، وأحد خصوم القياس والرأي، وهو اخلصم اللدود عىل املختلفني م

 االجتهاد.
يقال بأّن البن حزم ما يقرب من أربعامئة مصنّف يف خمتلف العلوم، حتى قيل بأّنه ثاين 
ّددت له كتب كثرية جدًا، ومن أشهر  أكثر املؤّلفني بعد الطربي يف عدد املصنّفات، وقد ع 

ول صأحكام يف اإلويف األصول، كتاباه:  ،كتاب املحىّل  كتبه غري املفقودة، يف الفقه:
 ، وغريها كثري.بذ يف أصول الفقه الظاهريالن  ، وحكاماأل

، بعض يف الرجالهيّمنا هنا من ابن حزم اجلانب الرجايل واحلديثي عنده، فقد ترك لنا 
 الكتب، ونذكر منها:

ـ كام الصحابة ف ،امراتبهم يف كثرة الفتي ىلمن الصحابة ومن بعدهم ع اصحاب الفتيأ ـ أ
: كام ينقسمون باحلديث إىل ثالثة ،قسامأإىل ثالثة الفتيا  يفينقسمون هو معروف ـ 

وهذا ما ينطبق عىل رجال الصحابة ونسائهم، وقد ون، املقلّ وطون، املتوّس واملكثرون، 
 حاول ابن حزم يف هذا الكتاب أن يقّدم دراسة عن الصحابة من زاوية عنرص اإلفتاء فيهم.

وهو كتاب أكثر أمهّية من الكتاب  العدد، واحد من سامء الصحابة الرواة وما لكّل ب ـ أ
 السابق.

أسامء ت ذكر أن تقوم فكرة هذا الكتاب الذي يرتبط باإلكثار واإلقالل من الرواية، عىل 
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ل وّ فنذكر بدايًة أصحاب األلوف من الروايات، وأبني بحسب رواياهتم، الرواة مرتّ 
ة روى يف الكتب ثم يذكر لك كم رواي ، فيطرح اسمهبو هريرةشخص يذكره هو أ

( 2630) اهلل بن عمر بن اخلطاب عبد( رواية، ثم يذكر بعده 5374وهي )ة، احلديثيّ 
، فلم تذكر هلم واحد فقط يف حياهتم وهكذا، إىل أن ينتهي إىل الذين رووا روايةً رواية، 

املصادر احلديثّية غري رواية واحدة، ومثال أصحاب الواحد ـ وكثري منهم من النساء ـ: 
 وهكذا. زهري بن عمروق بيس بن املخارق، وسدي، ر األزوَ رضار بن األوبن معمر،  خزيم
 ، وهكذا..لفاألب ثمّ  ،لفنيألباثم  ،لفنيجاوز األام فيبدأ ب
، يف الرواية ، وحجمهمقّل أو كثر م   راوٍ  عداد روايات كّل أهذا الكتاب يف رصد نفع ي

ه، وهناك خالف بني معلومات عن تقديمكام أّن ابن حزم بعد حتديد اسم هذا الراوي يقوم ب
إذا فرضنا عدد الصحابة ، فكم من الصحابة كان من الرواة يف أّنه ةعلامء احلديث السنّ 

؟ ةاملصادر احلديثيّ ، وفق ما هو منقول يف منهم روى عن النبّي ، فكم واحدًا الفآعرشة 
 ما خضع لنقد وهوشخص هم الصحابة الرواة، آالف  : أربعةابوري يقولساكم النيفاحل
، لف ومخسامئة راوٍ بينام أوصلهم الذهبّي إىل أ مبالغ به جدًا،هذا العدد  نّ أو ، بطالنهوتبنّي 
لف أ، من بينهم اً لف وثامنامئة وثامنية ومخسني راويإىل أّن العدد هو أابن اجلوزي  وذهب

 من النساء.ئتني وستة عرش اممن الرجال، وربعني وأوستامئة واثنني 
وثامنية  اً لفأمن هذا بكثري، حيث مجع يف هذا الكتاب قّدم ما هو أقّل في ،حزما ابن مّ أ

طبقًا ومروّياهتم سامء الصحابة أهذا الكتاب حتديد وهبذا تكون قيمة ، اً عرشة صحابيّ 
 .رةللمصادر احلديثية املتوفّ 

نكتفي هبذا املقدار، والبن حزم العديد من الكتب املتصلة باحلديث وعلومه، منها 
 فقود ومنها موجود.م

 خطيب البغداديـ تاريخ بغداد و..، لل 26
أحد كبار علامء  هـ(،463ـ  392) محد بن عيل املعروف باخلطيب البغدادي، أبو بكرأ



 

 املسلمني والتاريخ واحلديث.
يف الرجال والتاريخ وسائر العلوم  موسوعةً  وكان، اً كتاب 87البغدادي أكثر من ترك 

عديدة، حتى بلغ األمر باهتامات نته وشهرته وموقعّيته إال أّنه اهّتم اإلسالمّية، ورغم مكا
 .طرشب اخلمر، لكي يتنّش أن اهتم أّنه كان ي
وليس الكتاب  و مدينة السالم،أ تاريخ بغدادكتاب لبغدادي هو م كتاب لولعّل أه

 وأحوال كّل  سامءواستقصاء أتاريخ بل هو تاريخ الطربي، تارخيًا لبغداد، عىل غرار 
و أأو الرواة و الفالسفة أاء هو الفقأو الشعراء أدباء و األأعىل بغداد من العلامء  شخص مرّ 

غريهم، فيذكر أسامءهم، رجال الدولة أو أو املحدثني أو السالطني والزعامء أو  منياملتكلّ 
، وقسم آخر بالرواةاملتوّفرة عنهم، وهبذا كان قسٌم من كتابه متصاًل  علوماتثم يّسد امل

 بغداد لعرصه، فكان مّهه عرض ما جرى عىل مدينة قريبنيأو  علامء معارصين لهتصل بم
وزعامء  شخاص من سالطنيإذا رصدت ما كتبه عن هؤالء األهبذه الطريقة؛ ألّنك 

 وعلامء، فستكون قد أخذت صورًة عن تاريخ بغداد.
حّدثني شخصًا، بينهم ما يزيد عىل النصف من امل 7831بلغ عدد من ترمجهم قد و

 14مبتدءًا باسم حمّمد، وطبع عّدة طبعات بعضها بـ  ،عىل احلروف موالرواة، مرتبًا إّياه
هـ( يف 571عساكر ) جمّلدًا، وبعضها بأكثر من ذلك. وقد سار فيام بعد  عىل طريقته ابن  

 جمّلدًا. 70تاريخ دمشق، الذي بلغ 
واعتمد عىل  ،ثريًا عن الضعفاءه روى كم اخلطيب البغدادي بأنّ اهّت فقد ة حال، يّ أعىل و

يف هل البدعة أاعتمد عىل بعض ، وأّنه ق فيام كتبح ومل يدقّ لم ينقّ فروايات موضوعة، 
 .ادًا جارحًا لألحناف يف كتابه هذاكان نقّ بأّن اخلطيب ويقال  معلوماته!

وخالصة القول بأّن هذا الكتاب وغريه من كتبه موسوعة جامعة ملعلومات وفرية، قّلام 
 مكن لباحث أن يتخّطاها.ي

 ـ االستيعاب، البن عبد الرّب القرطيب 27
له كتاب معروف يتناول  هـ(،463) الرب اهلل بن حممد بن عبد يوسف بن عبد ،بو عمرأ
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 ه، ويعتمد فيصحاباالستيعاب يف معرفة األسرية أصحاب النبّي األعظم، وهو كتاب 
 .علم احلديثوم النسب ات املشهورة تارخييًا عىل مستوى علعىل النظريّ 
نسبه وعن باحلديث عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، ـ مة بعد املقدّ ـ كتابه وقد بدأ 

مة ه يبني لنا يف مقدّ أنّ ه، ومن مجلة ما يرّكز عليه فيه والده، وأزوجات، وةحياته الشخصيّ و
التي  طرقهوشيوخه من خالل احلديث عن تى هبا أالكتاب معلومات عن املصادر التي 

 من خالهلا.وصلت إليه املعلومات املوجودة 

 ـ اإلكمال، البن ماكوال 28
، يف هـ475ألمري احلافظ عيل بن هبة اهلل أبو نرص بن ماكوال، البغدادي، املقتول عام ا

وقد قيل يف مقتله الكثري واختلف فيه ويف سنة مقتله بالضبط، لكّن املتداول أّنه  ،األهواز
 أمواله وفّروا، وقد كان غنّيًا. ورسقواغلامنه قتله 

 ، وهو كتاب:ةالكتب الرجالية السنيّ  همّ ًا، يعّد من أكرب وأمشهور اً كتابترك ابن ماكوال 
 .لقابواملدتلف يف األسامء والكنى واأل اإلكامل يف رفع االرتياب عن املؤتلف

تأتلف علٌم من علوم احلديث والرجال، يبحث يف األسامء التي املؤتلف واملختلف، 
 خيتلف اللفظ)مؤتلف(، لكنّه  يتشابه كتابته باخلطّ  وختتلف يف حلظٍة واحدة، بمعنى أّّنا ما

وهذا يف اللفظ، ، وخيتلفان طّ  اخلحيث يتشاهبان يفسالم وساّلم ،  :، مثل)خمتلف(
، األمر الذي دفع للتصنيف يف هذه العلوم، اشرتاك بعضهمواالئتالف يوجب ختالف اال

كتب من الكتابًا ما يقرب من ستني ة هل السنّ أاملؤتلف واملختلف عند ف يف لّ وقد ا  
 خمتلفة األحجام.ة، ساسيّ األ

 فبعض ما كتب يف هذا العلم قبل ابن ماكوال:
 أليب جعفر حممد بن حبيب البغدادي ،املؤتلف واملدتلف يف أسامء القبائلـ  1

 هـ(.245)
 تقّدم. هـ(، كام385) للدارقطني ،املؤتلف واملدتلفـ  2



 

 .مشتبه النسبةهـ(، وكذلك كتابه 403) أليب الوليد الفريض ،املؤتلف واملدتلفـ  3
 هـ(.409) األزدي لعبد الغنيّ  ،املؤتلف واملدتلفـ  4
 هـ(.412) أليب سعد أمحد بن حممد املاليني ،املؤتلف واملدتلفـ  5

 وغريها من الكتب العديدة.
خاّصة مع أزمة اخلّط سامي وحتديدها، األضبط هذه غاية هذه الكتب مجيعًا كانت 

تغدو متشاهبة وغري متمّيزة لو ختيلناها من صبغ واصقع، اصبع واالقديم، فمثل كلمة: 
هذا البييل والنييل والنبيل، وأشقر وأسفر، ، واصعر واصفردون نقط وال تشكيل، وكذلك: 

 ة جدًا يف علم الرجال.دكّله من املوضوعات املعقّ 
ابن ماكوال، حيث صنّف كتابًا غدا هو املعتمد عليه الحقًا بني أهل السنّة هنا يظهر دور 

 يف حّل هذه املعضالت، وقد حاول الالحقون عليه استكامل جهوده، منهم:
 448) املعروف بابن القيّساين الشيباين ،حممد بن طاهر بن عيل املقدءي ،بو الفضلأ ـ أ

اجلمع بني رجال مثل كتاب لديه بعض الكتاب يف هذا اخلصوص  هـ(،507ـ 
فهناك شخص ، ذكر يف البخاري ومسلم معًا، شيبان، وعىل سبيل املثال: اسم الصحيحني

رويا عنه وهناك شيبان آخر روى عنه مسلم فقط، فكيف نمّيز؟ ومثل هذا سلمة، حيث 
ويبحث عنهم سلمة بن دينار، وسلمة بن كهيل، ، وكوعسلمة بن األيذكر لنا الشيباين: 

 ل عىل التمييز، وهذا ما قد ينفع أحيانًا يف بعض املوارد.ويشتغ
 هـ(،629) الغني البغدادي، املعروف بابن النقطة احلنبيل حممد بن عبد ،بو بكرب ـ أ
فهو مستدرك عىل إكامل ابن ماكوال، حيث مجع فيه املستدرك عىل اإلكامل،  :كتاب صاحب
 ًا.راوي 689

 يـ الغوامض، البن بشكوال األندلس 29
امللك بن  بو القاسم خلف بن عبدأاحلافظ ! غفله التاريخأندلس، الذي ث األحمّد 

، ة غزيرة املعرفةوكان شخصيّ  ،فاً كثر من مخسني مصنّ وقد ترك لنا أ ،هـ(578) بشكوال
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 لكنّه ظّل عرب التاريخ مهّمشًا.
ث حاديالواقعة يف متون األ سامء املبهمةغوامض األابن بشكوال كتابًا اسمه ترك 
من العلوم اللطيفة املوجودة يف شتغل عىل الرجال واملتون معًا. وهو ي كتاٌب وهو  املسندة،

وحاصل فكرهتا أّنه لو ورد يف متن حديٍث اسٌم من فردت هلا كتب، ام ا  ة وقلّ وساط السنيّ األ
األسامء، لزمنا التعّرف عليه ودراسته؛ لفهم االسم وفهم احلديث يف بعض األحيان؛ وهلذا 

 مي هذا العلم لعلوم متن احلديث وفقهه كام ينتمي لعلوم الرجال.ينت
العزيز، ثم بعد  امللك بن عبد عبد ،ت هبذا هو ابن جريجة اهتمّ قدم شخصيّ ولعّل أ

، املحكمة ءسامء املبهمة يف األنبااأللف كتابًا اسمه أي ذذلك جاء اخلطيب البغدادي، ال
 .سامءأداخلها  مئتني وثامنية وثالثني حديثًا يف هذكر في

وسع من أف هذا الكتاب، الذي هو لّ فأجاء بعد اخلطيب البغدادي،  ،ابن بشكوال
حاديث ، وبني األاً ربعة وعرشين حديثأثالثامئة وفيه استعرض حيث كتاب البغدادي، 

بن بشكوال عموم وخصوص من وجه، االتي ذكرها تلك التي ذكرها اخلطيب البغدادي و
 ، لكن املخترص يبدو أّنه مفقود.واجب ابن  وال وقد اخترص كتاب ابن بشك

وال حديثّيًا  اً وال ترتيب اً طبقيّ  اً طالقًا، ال ترتيبإب غري مرتّ مشكلة كتاب ابن بشكوال أّنه 
 مر الذي حييج الكتاب اليوم إىل فهارس نافعة.ًا و..األلفبائيّ أ اً ترتيب

ثم اسم الشخص الذي  ،عىلاأليف  يأتيك برقم اخلربأّنه ف يف هذا الكتاب، طريقة املؤلّ 
 ، ثم يرشح من هو هذا الرجل، ذاكرًا حّجته ودليله يف ذلك.الكالم هو حمّل 

 بن اجلوزيالضعفاء و..، الـ  30
 املعروف بابن اجلوزي، الواعظ املشهور ،الرمحن البغدادي احلنبيل عبد ،بو الفرجأ

 .هـ(597ـ  510)
أهم وهو من  ،كتاب املوضوعات هابرزأ ومن، تزيد عىل املائتنيفات كثرية ترك مصنّ 

اه عىل بناء غري صحيح، حيث ه بنألنّ  ؛قد فيه كثرياً انت   لكنّهحاديث املوضوعة، كتب األ



 

يصدق فقد  ،وجد مالزمةته ال مع أنّ فحديثه موضوع،  ،كل شخص ضعيفتصّور أّن 
 .وضعالضعف والالكاذب وقد يكذب الصادق، وهذا يعني أّنه التبس عىل ابن اجلوزي 

حاديث التي مل نقد لبعض األوهو  حاديث الواهية،العلل املتناهية يف األ ومن كتبه هنا،
، داتة جملّ عدّ وهو يف  ،كتاب الضعفاء واملرتوكني، وهو ، وعنده كتاب يف الرجالتصّح 

 م،وعن من يروون وعن من يروي عنه ،عن طبقتهممتحّدثًا  ،اعنيسامء الوّض أرسد فيه 
ليس فيه يشء جديد، وغالبه اعتامد عىل الكتب السابقة . وعض الرجالوماذا قال فيهم ب

 .صفوة الصفوةوعنده كتاب ، املنتظم وعنده كتاب يف التاريخ معروف وهو

 ـ أعمال ابن نقطة احلنبلي 31
 .هـ(629) الغني البغدادي، املعروف بابن نقطة احلنبيل حممد بن عبد ،بو بكرأ

التقييد ملعرفة رواة السنن تاب وكالبن ماكوال،  ل،كتاب املستدرك عىل اإلكاملديه 
حيث يذكر أسامء عىل طريقة اجلمع بني رجال الصحيحني، لكن بشكل خمتلف،  واملسانيد،

، ثل مسند ابن حنبلمن الكتب الكربى السنّية، م املسانيدالصحاح أو لرواة الواردين يف ا
 ًا.راوي 689 وقد مجع فيه أسامء، هبمف يعرّ و

 مال ابن األثري اجلزريـ أع 32
هـ(، 630ـ  555) بو احلسن عيل بن حممد اجلزري، املعروف بابن األثري، أالدين عزّ 

وهذا هو ابن األثري األصغر، املعروف بابن األثري املؤّرخ، مقابل أخيه األكرب املعروف بابن 
 .صاحب كتاب النهاية يف غريب احلديث واألثراألثري اللغوي، 

املعروف بتاريخ ابن  ،الكامل يف التاريخه املشهور يف التاريخ العام كتابَ  أّلف ابن األثري
سد الغابة يف معرفة اُ ولديه تاريخ خاّص وهو كتاب معنّي بالصحابة فقط، واسمه: ، ثرياأل

وقيمة ابن األثري يف التاريخ اخلاص أكرب من قيمته يف التاريخ العام الذي مجع  الصحابة،
قبله فقط، عدا ما حتّدث به عن ما جاء معارصًا له أو قريبًا من عرصه، فيه كلامت املؤّرخني 

 .العامل اإلسالمي محالت التتار ضدّ ، واحلمالت الصليبيةمثل 
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من  ،ه استفاد فيه من مصادر سبقتهفالذي يبدو أنّ  ،سد الغابة يف معرفة الصحابةا يف ا  أمّ 
هـ(، وقد 463) ر القرطبي املالكيعمأيب وكتاب لإلصفهاين، ولياء برزها كتاب حلية األأ

الف ومخسامئة آمجع فيه سبعة أفاض ابن األثري يف احلديث عن الصحابة وتارخيهم، و
 ، ترمجهم فيه، بعضهم خمترصًا وبعضهم مفّصاًل.ومخسني صحابياً  اً ربعأو

عنارص من ، كام وجداً  اً دقيق اً لفبائيّ أ اً ترتيب ٌب ه مرتّ أنّ  ،ة يف هذا الكتابعنارص القوّ ومن 
هبا اهتاممًا وافرًا،  اهتمّ ها، واملختلف واملؤتلف منو سامءمتشاهبات األه ضبط فيه أنّ  تهقوّ 

الذي حيمل نفس خر آلصحايب االو ،ز بني هذا الصحايب الذي اسمه فالنيميّ حيث 
 ،ةبعض الكلامت الغريبة، قليلة االستعامل يف اللغة العربيّ ، وكذلك من ميزاته أّن السما

ل عىل ما يسهّ ويرشح معناها، ، فيه رتمجهاي  لفرد هلا بحثًا ي  كان  ،حياناً أعليها  التي يمرّ 
 ة، كام أنّ بدل الرجوع إىل املصادر اللغويّ  ،ة التي يذكرها مبارشةً القارئ فهم معنى القّص 

له  تكانفثوا بمعلومات عن الصحابة، وحتدّ  ،يف هذا الكتاب الذين سبقوهانتقد ثري ابن األ
 هم.ة معوقفات كثري

يقدم فيه معلومات دقيقة حسب املستطاع،  صحايبٍّ  كّل ف ،طريقة الكتاب واضحة
ة ساسيّ فهذا الكتاب من الكتب األوخيرج النصوص مسندة حيث يمكن، وعىل أّية حال 

 .يف معرفة الصحابة

 ـ تهذيب الكمال، للِمزي القضاعي 33
املزي الدمشقي  القضاعيالرمحن  يوسف بن عبد ،اجبو احلّج أ ،احلافظ مجال الدين

كتاب املشهور صاحب ال ، الشافعي املذهب والسلفي العقيدة،هـ(742ـ  654)
كرب وهو من أ، اً جملد 35 ، يفسامء الرجالأهتذيب الكامل يف الضخمة  واملوسوعة

 .فت يف رواة احلديثنّ املوسوعات التي ص  
ة يف بالد الشام احلركة الصوفيّ  ألنّ  ّية؛صوفللاالً املزي كان يف بداية شبابه ميّ  أنّ بيقال 

ة فريقني يف حارب بقوّ فة يف املجتمع السوري، إىل أن ظهر ابن تيمية، كانت ضاربة بقوّ 



 

مية والتيار السلفي، ولقربه ي. وقد صار املزي من مقّريب ابن تالشيعة، وفةاملتصوّ : املسلمني
عىل عمق العالقة  ّل هذا يدو يف السجن بعد وفاته،لذهاب إليه كان أحد املنتدبني ل

 .ةتربط املزي باحلركة السلفيّ كانت الشديدة التي 
واملقصود من  ،املزي كتاب هتذيب الكامل ، وضمن هذا السياق، أّلفيف هذا املجال

الواحد  الغني بن عبد يب حممد عبدأفه ، ملؤلّ سامء الرجالأالكامل يف كتاب هو الكامل 
 هـ(.600) املقديس احلنبيل

ف ة، ويعرّ الستّ  كتبسمه يف الاورد  راوٍ  ن جيمع كّل اب الكامل يريد أكان صاحب كت
كتب ن حيصل عىل أكرب عدد ممكن من نسخ الأبذل جهود مضاعفة يف وكانت طريقته به، 

ته وتقديم رتمجالستة، حتى أّنه كان يذكر اسم الشخص يف أّي نسخة ورد، ثم يقوم ب
ما اذا كان هذا الراوي ورد يف كّل الكتب  معلومات عنه، عرب رسد مفّصل، مبّينًا أيضاً 

موجزًا عن حياة ًا قبل ذلك كّله مطلع الكتاب كراذالستة أو يف بعضها، وما هي بالضبط، 
بادئًا بالعرشة  ،فردهم بالذكروأذكر الصحابة كام رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم، 

 .بيل املقديس يف كتاب الكاملبو بكر، هكذا كان منهج احلنأهلم وّ أو ،ةاملبرشين باجلنّ 
 االختصاربللوهلة األوىل وعندما جاء املزي فصنّف هتذيب الكامل، مل يقم كام يتصّور 

 أو حذف الزوائد، كام توحيه كلمة )هتذيب(، إذ هتذيب الكامل أكرب من الكامل نفسه! بل
 ؛نفسه كاملصاحب المل يذكرها  سامءً أاستدرك عىل صاحب الكامل فعله هو اّنه ل يشء وّ أ

يف النسخ التي وصلت موجودة غري  سامءأالستة مذكور فيها كتب ه وصلته نسخة من الألنّ 
ي ذكرها احلنبيل تحذف بعض األسامء اللكنّه يف الوقت نفسه ، هافأضافللمقديس احلنبيل، 
، إقحاماً  قحمهم املقديسوإّنام أبرواة،  واهؤالء ليس نّ أد له ه تأكّ ألنّ  ؛املقديس يف الكامل
 .من صاحب الكامل نفسهواطالعًا ة كثر خربويّ وهبذا ظهر أّنه أ

األمر املهّم الذي فعله املّزي، هو أّنه مل يكتف بالكتب الستة ملصنّفيها، بل ضّم إليها 
سائر املصنّفات احلديثية ألصحاب هذه الكتب الستة، كالبخاري ومسلم والسجستاين 

ت دّ أضافهم عىل الكتاب، وقد هتا كّلهم، وأبروا تى، فأفاً صنَّ وغريهم، فبلغت تسعة عرش م
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 عىل الكتاب. اسم 1700ضافة إإىل لوحدها هذه اخلطوة 
سامء التي وردت يف ض لألاخلطوة األخرى التي قام هبا املّزي يف التهذيب، أّنه كان يتعرّ 

الكتب الستة وغريها، وكانت متشاهبة، وكان يضطّر لذكر االسم الوارد يف أحد الكتب 
تسعة عرش، ثم يضيف إليه االسم الوارد خارجها، مما هو مشابه لالسم الوارد فيها، ال

وليس املسمى عينه، كي يوضح التمييز بني األسامء والرواة بحيث ال خيتلط األمر، 
 همؤسامت أراالشخاص الذين تكرّ  هيام ذكر كّل هبام واإلفلرضورات التمييز ورفع اإل

 .أخرى رتاجم تراجمالعىل ا، وهبذا أضاف بني الكتب الستة وغريهتشاهبت و
عطاها صاحب الكامل احلنبيل املقديس، أي زاد عىل املعلومات التي املزّ  ي ضاف إليه أنّ 
ل لشيوخ الراوي وتالمذته، مع بيان مفّص علامء اجلرح والتعديل، لقوال وأمعلومات كثرية 

كرب من األصل أتاب ه يف هذا الكتاب، فصار هذا الكمعلومات ضخّ فكّل ما يملك من 
بذلك واحدًة من أكرب املوسوعات الرجالية عند أهل السنّة  داغف تقريبًا، ضعافأبثالثة 

 عىل اإلطالق.
سامء الصحابة عن ألغى فصل ًا، فأرائع اً ه استخدم ترتيبهذا الكتاب، أنّ كام ومن ميزات 

ب نفسه، ثم رتّ ىل اسم الصحايب إل ومتعب للوصذ وجده بال مرّبر، بل هو  ؛ إالبقّية
يضًا، فبان كتابه أب وباسم الشخص وباسم األ ،ل والثاينوّ باحلرف األ ًا،لفبائيّ الكتاب أ

 .لفبائيًا ترتيبًا دقيقاً أاًم منظّ 
ه ثلث، فصل وزيادةهذا الكتاب فيه األ نّ أل ؛صيلمينًا لصاحب الكتاب األكان املّزي أ

أّن هذا الكالم أو ذاك، معرفة ا هبوضع عالمات يسهل عليك يرجع للمقديس احلنبيل، ف
 املزي.و ـ أالكامل ـ كالم األصل هل هو 

مثل الدمشقي  ،وضع عالمات للكتبكانت ي، دقيقة عىل املستوى الفنّ أخرى خطوة 
 ز لك أّن هذا الشخص ورد اسمه يف كّل الكتب أو بعضها أو هنا أو هناك.فيميّ  ،الصاحلي
الراوي ، و لك االسم بالتفصيليبنّي  يث، حواضحة دقيقة ة املزي يف الكتابطريق
 هما يتعلق بمعلومات كّل ووفاته وما قيل يف شأنه، وعلومات عنه ، واملعنه واملروّي 



 

 .ةالسنّ أهل فها لّ أروع الكتب التي أالتارخيية، فهو كتاب من 
ساسًا ملجموعة كبرية من أفصار  ،عليه ٌب ت  تبت تعليقات وك  ك   ،ة الكتابوألمهيّ 

 فقط:ذكر بعضها نلتي جاءت إىل عرصنا احلارض، فات ااملصنّ 
 هـ(.718) الكنى املدترص يف هتذيب الكامل، لرافع السالميأ ـ 

 هـ(.748ب ـ تذهيب التهذيب، للذهبي )
 للذهبي أيضاً.الكاشف، ج ـ 
 .يضاً ألذهبي لد يف هتذيب الكامل، املجرّ د ـ 

تبت عىل أساسه.واحلوايش التي التعليقات وعرشات املخترصات وغريها من   ك 

 ـ الطبقات، للصاحلي الدمشقي 34
هـ( نسبة ملنطقة 744) اهلادي الصاحلي الدمشقي محد بن عبدأحممد بن  ،اهلل بو عبدأ

 الصاحلية يف دمشق.
يف  اً ف كتبلّ ، وأسلفي العقيدة، ابن تيمية وكان من تالمذتهالشيَخ  عارص الدمشقيُّ 

 .بالذهبي، كام تأّثر ةتيميّ  الذين انتقدوا ابن ردّ ه ويف الدفاع عن
علل األحاديث والرجال وم يف عل يرجل موسوعبأّنه الصاحلي الشامي وقد عرف 

و منتخبًا من كتب سابق أقًا عىل كتب سابقة عليه، وقد كتب يف جمال العلل معلّ ها، ومشاكل
 .فاتعليه العديد من املصنّ 

كثري من يف ء العلامء السابقني، راآبنقده ، وقد امتاز فات يف باب العللة مؤلّ كتب عدّ 
فًا، أكثرها يف احلديث مؤلّ  75وترك لنا عرشات من الكتب بلغت حوايل  ،املواقف

 .والرجال والدراية
 طبقات علامء احلديث،و، كتاب مفقود ، وهوالعمدة يف احلفاظومن بني كتبه املهّمة 
قبل الدمشقي ن وكاعن املعروفني بحفظ احلديث، فيه يبحثون وهو نوع من العلوم 

كتاب طبقات  هـ(، صاحب546) ابن الدباغ همقدممن اهتّم بذلك، ولعّل أالصاحلي 
ابن املشارقة يف هذا العلم كان قدم أووهو من بالد املغرب، احلفاظ من أهل احلديث، 



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

ربعون يف األ :هسامأوترك لنا كتابًا هـ(، 611)عيل بن املفضل هـ(، و597)اجلوزي 
 نابن امللقّ ، لتتاىل بعده التصنيفات يف هذا املضامر، مثل جاء الشاميطبقات احلفاظ، ثم 

هل التحديث أحتفة هـ(، يف 852)ابن حجر العسقالين وثني، طبقات املحدّ هـ(، يف 804)
تذكرة خمترصًا فيه طبقات احلفاظ، هـ(، يف 911)سيوطي ثم العن شيوخ احلديث، 

 .احلفاظ للذهبي
بة ثم التابعني، ومن بعدهم، وهنا مكمن قيمته، كام مجع الصاحلي احلفاظ من الصحا

كيفية معرفة يذكر سلسلة شيوخه إىل القدماء، وسالسل احلفاظ، وهذا ما يساعد عىل 
 تناقل احلديث واملصنّفات.

 ـ أعمال اإلمام الذهيب 35
 ،الدمشقيالتميمي،  محد بن عثامن الرتكامينأحممد بن  ،اهلل بو عبدأ ،شمس الدين

أحد  ،هـ(748ـ  673) العقيدة واحلنبيل السلفيّ  ،الشافعي املذهب ،بالذهبياملعروف 
هـ( وحاله يف التوّجه الفكري 725أكرب علامء املسلمني السنّة، واملعارص للعالمة احليل )

 الذي كان صديقًا له أيضًا. ياملزّ حال اإلمام 
 :يطلقون عليه أحياناً وهلذا قد  ،كان يعمل يف الذهبتعود نسبة الذهبي إىل والده الذي 

 .فيهاوقد تويف يف مدينة دمشق ودفن ، ابن الذهبي
، وكان كالمها ة احلراينابن تيميّ الشيخ ب ، وكذلكيلذهبي عالقات وطيدة باملزّ كانت ل

تأثره بأفكاره وعقائده  إنّ  :بن تيمية، حتى قيلابأفكار الذهبي وقد تأثر من بالد الشام، 
فة كثري من رجال املتصوّ العنده، فجرح  العىل علم الرج ثراً أة ترك ومدرسته الفكريّ 

هذه املذاهب واالجتاهات، لكنّه مع  داً ً يف حّق كان متشدّ و ،شاعرة، فضاًل عن الشيعةواأل
سب يف علم الرجال عىل املعتدلني، إذا رصفنا النظر عن موقفه من  الصوفيّة مثل ذلك حي 

 واألشاعرة والشيعة.
ئتني ايف التأليف، حتى بلغت تصنيفاته قرابة امل موسوعّي  جٌل ه ربأنّ  عرف الذهبيُّ ي  

ومل يكن إكثاره يف التصنيف،  اً كثرم  ، فكان دات عديدةوبعضها يف جملّ ومخسة عرش كتابًا، 



 

عىل صعيد جممل العلوم اإلسالمّية فقط، بل قد أكثر من التصنيف يف علوم الرجال 
 والرتاجم أيضًا.

بلغ عدد شيوخه وقد حجازية، وة مرصيّ وة شاميّ : دةرحالت عديي ذكر أّن للذهبي 
وربام كان هذا الرقم مبالغًا به بعض  ،الف شيخآما يقارب الثالثة  ،خذ عنهمأالذين 

 اليشء، لكنّه عىل أّية حال كان كثري الشيوخ جدًا، وله أكثر من ألف شيخ بالتأكيد.
لعلوم اجمال  ـ هو ةنبليّ ّية احلسلفلعقيدته التبعًا ـ هبا الذهبي  املجاالت التي اهتمّ أكثر 
، لكنّه بالتأكيد مل يكن درس الفلسفةكتب قليلة، وإن قيل بأّنه العقائد ، وكان له يف ةالنقليّ 
، الطبيعياتوالرياضيات واملنطق و كالفلسفةالعلوم الرصفة، املساّمة ب العلومّم هبذه تليه

 .العقائدوالفقه ، يليه علوم رجالالتاريخ تراجم وعلم احلديث بل كان اهتاممه األّول ب
ه س فيها الذهبي مشاريعأّس  ،ةصليّ أفات مؤلّ كانت مصنّفات الذهبي عىل نوعني: 

األكثر فيام تركه لنا، تتسم  يعّد هتومؤّلفات ، مثل كتاب تاريخ اإلسالم، حياتهالفكرّية يف 
ملصنّفات كان وهذا النوع من ا باخلالصات والتعليقات والتهذيبات والرشوح وغري ذلك،

يف نفسه يف كثري من  اً ومفيد اً دوإن كان جيّ  له حضور يف عصور االنحطاط اإلسالمي،
ة أو سّتة أو مخسأو ربعة أيخترصه يف ف ،سالمتاريخ اإل :أتيك بكتابهاألحيان، فتجد أّنه ي

 خرآخر فيجعله كتابًا آويأخذ قساًم  ،سبعة كتب مثاًل، فيأخذ قسم الرتاجم فيجعله كتاباً 
لكتب اآلخرين،  ف الذهبي الكثري من املخترصاتلّ أن حصل أبل قد  وهكذا.

 .ه زوائدنّ أعتقد هو وغري ذلك، بحذف ما ي تاريخ دمشق، وتاريخ بغدادكمخترصات 
 من الكتب اختصارات وتعليقات وحواشٍ  كثريٌ فالرجال، هذا بعينه نراه عنده يف علم 

وبكلمة خمترصة  ،ييب الكامل للمزّ خصوصًا مثل كتاب هتذ ،خرينفات اآلعىل مصنّ 
 يمكن القول بأّن هذه الظاهرة متثل حالة واسعة يف تصنيفات الذهبي.

فات، صنّ كثرة املوعد املوسوعي، الب  تكمن يف فات الذهبي ة يف مصنّ لقوّ لكّن ا
ة التي تكمن يف التكراريّ  ةساسيّ ف األالضع، فيام نقطة ستيعاب اهلائل للموروثواال

 فاته.عديد من مؤلّ عانت منها ال
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 تعريف وعرض ألهّم أعمال الذهيب الرجالّية
 فهي: ،أّما عن أبرز كتب الذهبي التي تتصل ببحثنا 

 ـ ِسرَي أعالم النبالء 1
)سري مجع  عالم النبالءأري ِس أهّم كتاب للذهبي يف الرتاجم والرجال هو كتاب: 

سالمي، وقد يعرب عنه يخ اإلالشخصيات البارزة يف التار ِسرية(، ويقصد بذلك رسد سرية
 أحيانًا بِسرَي النبالء.

، وحتّدث فيه عن تاريخ االسالمكتابه: ف الذهبي لّ هذا الكتاب كبري جدًا، فبعد أن أ
ما بعد ذلك، حتى وصل لقريب عرصه.. ثم  ،ربعةحقبة اخللفاء األثم ، األكرمالرسول 

آلالف من الرجال، فتكّلم عنهم الحظ ـ الذهبي ـ أّنه استطلع يف سريه التارخيي أحوال ا
املشهورة املعروفة  الشخصياِت  وعّرف هبم ضمن تعريفه بالتاريخ، فأخذ من تارخيه هذا

ل إىل ّناية القرن اهلجري السابع، بال وّ ن اهلجري األسالمي، من القرالبارزة يف الرتاث اإل
أو وزراء أو ال لوكأو املفقهاء أو الثني حدّ تكون هذه الشخصيات من املن أفرق بني 

وجعلها عىل شكل تراجم خذ املعلومات أو غريهم، فأمني تكلّ أو املفالسفة أو السالطني ال
 ،عالم النبالءأفخرج معه كتاب سري ، ات التي عرفها الرتاث االسالميألبرز الشخصيّ 

واحلديث ول واألصالفقه والرصف ويف النحو  شهر مشاهري الرتاث االسالمي،أي أ
 اسة والفلسفة والتاريخ والرتاجم والقرآنيات وغري ذلك.والكالم والسي
وهو كتاب  ،ماأل هة تأليف هذا الكتاب، فهذا الكتاب مستقى من كتابقّص هذه هي 
 .سالمتاريخ اإل

ساس أعىل الذهبي  ه، وقد رّتبترمجةلف أربعني أحيتوي هذا الكتاب عىل ما يقرب من 
يرتجم الذي ، فإّنه للهجرة 12ر عام ، وآخللهجرة 11فلو تويف شخص عام ات، الوفيّ 

وهكذا، فالرتمجة هنا  13تويف سنة من ثم ، 12ثم يرتجم الذي تويف سنة  ،11تويف سنة 
 .ام عىل ترتيب الوفياتوإنّ وال األلفبائّية، ة بجديّ ليست عىل األ

م مل خيترص الذهبي ترمجاته للنبّي واخللفاء األربعة األوائل، بل استنسخ النّص احلريف هل



 

ل من وّ د األاملجلّ تاريخ اإلسالم، حيث حتّدث عنهم هناك يف جملدين، وهلذا كان  هكتابمن 
، ثم يقوم ربعةسرية اخللفاء األمنه يف د الثاين جلّ فيام امل ،ةالسرية النبويّ يف عالم النبالء أسري 

ذي ليف املجّلد الثالث بإجراء عملّيات االختصار واالقتطاع من تاريخ اإلسالم، لكّن ا
مل يستنسخ املجّلدين ـ وهو ابن طوغان ـ عالم النبالء أاملستنسخ لكتاب سري  حصل أنّ 

املخّصصني للنبي واخللفاء منه، معتربًا أّّنام موجودين يف كتاب تاريخ اإلسالم، بل رشع 
بالثالث، ومن هنا يظهر أّن بداية كتاب سري أعالم النبالء املوجود بني أيدينا حاليًا تكون 

 الشخص اخلامس من العرشة املبرشين باجلنّة، وهو أبو عبيدة بن اجلراح.عند 
 ربعني طبقةً جعل الذهبي الرجال عىل أ ،ترتيب الوفياتوحيث كان الكتاب مرّتبًا عىل 

آخر شخص من أّنه ال يمكن أن ننتظر وفاة  التي وقع فيهااألساسّية املشكلة  ، لكنّ وجيالً 
الالحق؛ ألّن األجيال تتداخل، وقد يكون شخص معّمرًا،  لكي نبدأ باجليل ،قبااجليل الس
وهذا من اجليل السابق يف اجليل الالحق أو العكس، شخاص أالذهبي برتمجة هلذا توّرط 

 ه.الرتتيب يف كتابعدم  من ى إىل يشءٍ دّ ما أ
ه ـ وربام لنزعته النقلّية ـ ات، لكنّ نواع الشخصيّ أز الذهبي يف هذا الكتاب بني ال يميّ 

كثر مما أخذ طابع أ اً رجاليّ  اً الكتاب طابعمن هنا أخذ ثني عىل غريهم، م دائاًم املحدّ قدّ ي
 ثني أكثر من غريهم.، فرّكز عىل الرواة واملحدّ رتاجمال

وال تتحد طريقة الرتمجة ومستواها يف الكتاب، بل نجد الذهبيَّ يطيل تارًة وخيترص 
خر بعرش صفحات أو ربام مخسني ، ففيام حيظى شخص بسطر أو سطرين، حيظى آأخرى
، لكنّه حياول أن جيعل جمموع ترمجات كّل قرن يقاع واحد للرتمجاتإفال يوجد  صفحة،

 متقاربة مع ترمجات القرن الالحق من حيث العدد والصفحات.
، ويقوم الذهبي باإلضافة والتعليق عىل ما قالوه قوال علامء الرتاجمأتاب جيمع الك

تبت ذيول فاق ك  هذا الكتاب وشهرته يف اآلوألمهّية  م،ص املرتَج ويقّدم رؤيته يف الشخ
محد الفايس أاحلافظ تقي الدين حممد بن ومن أبرز الذيول ما كتبه ، وتكمالت له وعليه

 .هـ(832) املغريب
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 .لكثرة تداوله ؛طبعات كثريةحجمه الكبري فقد طبع سري أعالم النبالء  رغمو
 املقتنى يف رسد الكنىـ  2

إليه  متّس ّن هذا األمر ممّا ، حيث يرى الذهبي أبالكنىهذا الكتاب هي التعريف  وظيفة
عىل و ال يعرف بغري كنيته، ومنهم أ ،منهم من اسمه كنيته :قسامأالناس  نّ ؛ ألاحلاجة
ومنهم معًا، مرين هر باألتشاومنهم من  ،و نسبه وخفيت كنيتهأمن اشتهر باسمه العكس 
 ة.باسم وال كنيعرف من ال ي  

، إىل أن وصل نسائيالطوهلا كتاب أها وجلّ أومن  ،احلفاظ يف الكنى كتبًا كثريةوقد دّون 
يب أي بالتكنّ حيث حتّدث يف كتابه عن بحث فقهّي خمترص يف حكم  األمر إىل الذهبي،

، أو تكنّوا هبذه الكنيةبوا عن الذين لقّ  اً ثتحدّ ، ميب القاسمأبقد بدأ ية حال فأعىل ، والقاسم
إىل غري ذلك من الكنى، ويّسد  سعيدوأيب محد مل يف سائر الكنى كأيب خالد وأيب أثم يك

 حتت كّل كنية األشخاص الذين محلوا هذه الكنية، فيعّرف هبم ويمّيزهم.
 ميزان االعتدال يف نقد الرجالـ  3

يصنّف هذا الكتاب يف األمهيّة ـ واملشهور بكتاب امليزان ـ عىل أّنه بمستوى كتاب سري 
رغم أّن هذا الكتاب قد اعتمد فيه الذهبي عىل عالم النبالء، حيث عرف الذهبي هبام، أ

املغني كتاب كتاب آخر، لكّن هذا الكتاب أخذ شهرة أكثر من ذاك، وكتابه اآلخر هذا هو 
ورة يف امليزان مرجعها إىل كتاب الضعفاء مع بعض ذكفكثري من املعلومات امل، يف الضعفاء

الكامل يف ضعفاء مد يف هذا الكتاب أيضًا بشكل واضح عىل كتاب الزيادة، كام اعت
، بل يمكن القول بأّن الذهبي اعتمد يف هذا ثنا عنه سابقاً الذي حتدّ ، والبن عديالرجال 

الكتاب عىل أغلب كتب الضعفاء التي صنّفت قبله، إال أّن تركيزه يف استقاء املعلومات 
 .بن عديااملغني وضعفاء  كان عىل:
ما ، ودائاًم فيه شخاص الذين ذكرهمأن ينتقد األيف هذا الكتاب ل الذهبي دائاًم حياو

، من هنا ال يكاد ضعفاء ونقد الرجاللذكر التقريبًا خمّصص هذا الكتاب  ألنّ  ؛يعطي رأيه
فيذكره ليدافع  ، إال إذا كان ثقًة عنده وكان هناك من ضّعفه،ثقةيأيت فيه عىل ذكر شخص 



 

ضعيفه، ومن هنا نفهم ما يقال من أّن الذهبي يعّد ـ بني املتأّخرين ـ من عنه ويرّد أدّلة ت
الذين اهتّموا بموضوع الضعفاء من الرواة، األمر الذي جعل لكتابه هذا نوعًا من 

 املوسوعّية يف هذا املضامر بني كتب املتأّخرين.
اسم ، وباألسم ، واسم، يف االكامالً  اً ترتيب ،عىل حروف املعجم ٌب هذا الكتاب مرتّ 

للضعفاء الذين ترمجهم هنا وورد اسمهم يف  اً يضًا رموزفيه أخره، وقد وضع آإىل  اجلدّ 
 .ةالستّ الكتب 

 :الكنى، ثالثاً  :تراجم الرجال والنساء، ثانياً  :الً وّ أ وهي: قسامأىل ثامنية إالكتاب ينقسم 
جماهيل االسم  :ساً نساب خاماأل ًا:ابن فضال مثاًل، رابعكابن فالن، أي بيه، أمن عرف ب

، فالنةكأّم لنسوة، اكنى ، سابعًا: النسوة املجهوالتادسًا: سفقط، الذين يعرفون بالكنية 
 فالن. فعىل هذا جاء ترتيب الكتاب.والدة ، وإّنام ذكرت بفيمن مل تسمّ وثامنًا: 

 معجم شيوخ الذهبيـ  4
ة عاشت يف القرن استعرض فيها رموزًا كثري ،شيوخاليف  معاجمأّلف الذهبي ثالثة 

يه شيوخه يف احلديث ذكر ف، املختّص واملعجم جم الكبري، السابع والثامن اهلجرّيني: املع
 .املعجم اللطيف، وقد يسّمى بخمترص هذين املعجمني، وهو صغريفقط، واملعجم ال

الذين درس  ستوعب كّل يمل أّنه و ًا،شيخ 1043يذكر أّنه هذا الكتاب جاء يف مقدمة 
 بًا هلم عىل األبجدّية.مرت عندهم،

 املغني يف الضعفاءـ  5
ّنه قال فيه رغم أالف الضعفاء، آالذهبي فيه ، استوعب ءافالضعواة للركتاٌب خمّصٌص 

بأّنه كتاب صغري احلجم كبري القدر كثري النفع، مستعرضًا فيه الضعفاء عىل مراتبهم، من 
جهول وغري ذلك، فيقصد كّل من ال كالثقة الذي قد هيم أو يسهو، وامل ا،دناهأىل إأعالها 

 حد عىل ضعفه.أ شكال ولو مل ينّص من األ يعتمد عىل رواياته بشكلٍ 
 يف معرفة من له رواية يف الكتب السّتة الكاشفـ  6

يصنّف هذا الكتاب عىل أّنه من ذيول أعامل الذهبي وفروعها، وهو يف جوهره نوع من 
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مهم يف الرواة الذين ورد اسمع حذف ، لكن يلكتاب هتذيب الكامل للمزّ االختصار 
 نّ أوامللفت نفسها،  ةصحاب الكتب السّتة غري الكتب الستّ أفها ة التي صنّ الكتب احلديثيّ 

يف ه خمترص له، هذا الكتاب شاع حتى ساوى كتاب هتذيب الكامل يف الشيوع، رغم أنّ 
ر تلعب دورًا وهي أمو، هاستنساخو هتناولو سهولة هالسبب ربام يكون ؛ وداتجملّ  بضعة

 يضًا.أيف شيوع الكتب 
ذاكرًا ق فيه د علّ الذهبي ق لكن ال ينبغي أن ننظر هلذا الكتاب عىل أّنه خمترص فقط؛ ألنّ 

ي ما قاله املزّ ه عىل يف تعليقات صاحبأيضًا ه وانتقاداته، فقيمة هذا الكتاب تظهر ئراآبعض 
 .يف هتذيب الكامل

 محد بن عبدأيب زرعة أللحافظ طبع يف هامشه،  وقد كتب عىل هذا الكتاب تذييٌل هذا، 
 .ةعند السنّ املتأّخرين عالم الرجال أحد أ هـ(،826) الرحيم العراقي

 و.. تذكرة احلفاظـ  7
إىل الطبقات  ،وىل من الصحابةاظ من الطبقة األاحلفّ الذهبي يف هذا الكتاب يذكر 

 .املشهورةالالحقة املعروفة عىل طريقة كتب تذكرة احلفاظ املعروفة و
كام ، املتقّدمكتاب املغني وهو يشبه كثريًا ، ديوان الضعفاء واملرتوكنيأيضًا كتاب وعنده 

 .، غاية األمر أّنه خمترصيشبه كتاب ميزان االعتدال
وهو اختصار لتهذيب الكامل للمّزي مع بعض ، تذهيب التهذيبومن هذا أيضًا كتابه 

 التعليقات.
، لكنّه هنا منّظم كاشفاليشبه كثريًا كتاب  وهو، لد من هتذيب الكاماملجرّ كتاب و

 ، بينام هناك نّظمه عىل الطبقات وألفبائّيًا داخل كّل طبقة.لفبائّي بشكل أ
 .دالكاشف وكتاب املجرّ و يشبه ، وهاملقتضب من هتذيب الكامليضًا من كتبه وأ

كتب السابقة هذه الكتب األخرية هي نامذج املستوى الثاين ألعامل الذهبي، بينام ال
 ،عالم النبالءأسري و ،سالمتاريخ اإل :وهيكانت نامذج للمستوى األّول من أعامله. 

 .وكتاب الضعفاء ،وميزان االعتدال



 

 يئلعالء الدين مغلطااإلكمال و..، ـ  36
ـ  689) اهلل البكجريي احلنفي مغلطائي بن قليج بن عبد ،اهلل بو عبد، أعالء الدين

 .الشاممنها للدراسة يف بالد مرص وانطلق ، ورةولد يف القاههـ(، 762
 ،ونقدهم ،تعليق عىل جهود العلامء السابقنيالكانت يف  ،برز نشاطات مغلطائيأ

كثر هذا الرجل من كتابة التذييالت عىل الطريقة التي وقد أوتسجيل مالحظات، 
تذييل عىل و، طةكامل الكامل البن نقإتذييل عىل ب افاته كتمؤلّ  ةمن مجلسابقًا، ورشحناها 

 تذييل عىل كتاب الضعفاء البن اجلوزيكتاب ، وهـ(680) كامل الكامل للصابوينإتكملة 
، االسيوطي وابن حجر وغريمهوقد تأثر به ف، ئة مصنّ امهـ(، ويقال بأّن له حوايل 597)

 وأخذوا الكثري من أعامله.
ل مالحظات عىل انتقد علامء اللغة وسجّ حتى  ،عًا يف اللغةلّ ضكان هذا الرجل مت
 .يضًا يف جمال السند واملتن معاً أثني اللغويني وعىل املحدّ 

 :نذكرمها هنا انسيّ ساأن اعنده كتاب
وعنوانه يوهم بنقص األصل، لكّن املراد منه  سامء الرجال،أكامل هتذيب الكامل يف ـ إ 1

 ه مل يأت بكّل انتقاده املزي بأنّ ، بل عموماً  منهاجه يف هذا الكتابتعليقة وحاشية عليه، و
مضاعفة،  اً ضعافأمني فزاد القيل والقال والنقل عن العلامء واملتقدّ الكلامت حول الراوي، 

فأضاف  ،هائل االطالع عىل الرتاث ه كان رجالً نّ عن أها عامل مغلطائي كلّ أتكشف وهبذا 
 املزي، هاذكرمل يخرى التي تى هبا من عرشات املصادر األأمئات املعلومات التي هنا 

ما ذكرها خوف التطويل اهلائل، خاّصة  زي كان يعرف هذه املعلومات لكنّهويقال بأّن امل
وأّننا لو أخذنا ما أضافه مغلطائي نجد أّنه مل يغرّي شيئًا ي ذكر يف النتائج التي توّصل إليها 

 املّزي يف الرواة!
لكلمة، فوثق نعم، ما يسّجل له هو أّنه حّقق وصّحح كتاب املزي باملفهوم املعارص ل

خذه أي عن ما كان قد تى به املزّ أما ومّيز ة، صليّ عها األرجع املواد إىل مواضاملعلومات، وأ
لقاهبم وأكناهم وسامء الرواة واملرتمجني أضبط مشكور. كام أّنه هذا جهد ومن غريه، 
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، فمركز جهد مغلطائي القّيم ليس يف اجلرح وهذه كانت مسألة مهمة جداً  ،نساهبموأ
 عديل، بل يف جوانب ا خر، وتسجيله مالحظات يف هذه اجلوانب عىل املزي.والت

ذكرها مل يسامء التي ضاف بعض األأه أنّ  هنا،ة رجاليّ المغلطائي األمر اآلخر يف أعامل 
لكنّه حفظ  ،، فحشوه للقيل والقال رغم قّلة فائدته النسبيةحفظ لنا تراثًا ف قد، كام أّنه املزي

 ًا.ا كليّ هقد بعضّم توثيقها، بعد أن ف  نصوص علامء آخرين ت
انتقادات مغلطائي عىل املزي حازت عىل اهتامم العلامء الالحقني وصارت ي شار إىل أّن 
 يف االنتصار هلذا أو ذاك منهام.مّسحًا للجدل، 

صحابة للترمجة وهو كتاب ال يعّد  لف فيهم من الصحابة،تنابة إىل معرفة املداإلـ  2
فقط يف نوع من الصحابة وقع خالف يف  كتاب االستيعاب، وإّنام هو عىل خالفهم، كلّ 
 ؟ مرتبًا عىل حروف املعجم.و الأ م صحابةأّّن 

 العالمة الصغاين ال نملك الكثري من الكتب املستقّلة يف هذا املجال، عدا مثل كتاب
ذا همغلطائي عىل  حيث اهتّم فيه هبذا املوضوع، وقد اعتمد عقلة العجالن،هـ(: 650)

 كام اعتمد ابن حجر عىل كتاب مغلطائي هنا.ع، الكتاب وزاد ووّس 
، حتى أّنه ي فهم من بعض عباراته عىل عجل به كت  أنّ لكن الذي يبدو من هذا الكتاب 

، نقل عن املصادر باملعنى، كام أّنه سامء التي جاءتاأل مل يستوعب كّل يشء من هذا، وهلذا 
 .ةمصادر كثريويبدو أّنه مل تكن لديه 

 حافظ العراقيالذيل و..، للـ  37
 املعروف باحلافظ العراقي ،الرحيم بن احلسني بو الفضل، زين الدين عبدأاحلافظ 

، الذي استدرك فيه ما ميزان االعتدالصاحب املصنّفات العديدة، كذيله عىل  هـ(،804)
خ الغرباء كتاب تاريوبعضها مفقود اليوم، كعىل كتب كثرية جدًا،  اً تمد، معفات الذهبي
 .صيلاأل قحم النّص ه مل ي  نّ أاللطيف والبن يونس، 

 .تى بعدهأبصامت كثرية يف منهجه وتفكريه عىل اجليل الذي  يوقد ترك احلافظ العراق



 

 ـ ذيل التقييد، للفاسي املكي 38
ـ  775) ي املالكيمحد الفاءي املكّ أبو الطيب حممد بن أ ،تقي الدين ،قايض القضاة

 .هـ(832
وكتاب التقييد ، ذيل التقييد يف رواة السنن واملسانيدوهو دات، ة جملّ يف عدّ  اً كتاب ترك لنا

وخصوصًا الفرتة التي فصلت ما بني وفاة صاحب  ،استدرك فيه ما فاتهالبن نقطة احلنبيل، 
، لذلك ترمجهم هت باحلديث وغريات اهتمّ صل وقريب عرصه، فقد ظهرت شخصيّ األ

جازات واإلق بالطرق فيام يتعلّ  وهذا مفيدٌ  ،ات عنهمعطانا معلومأو ،ث عنهموحتدّ 
 .وتناقل الكتب احلديثية من جيل إىل جيل ،ةاحلديثيّ 

 ـ توضيح املشتبه، البن ناصر الدين القيسي الدمشقي 39
 نارص الديناملعروف بابن  ،اهلل بن حممد القييس الدمشقي حممد بن عبد، شمس الدين

الغريب أّنه كان صوفّيًا، ولعّله كان وسطّيًا بني السلفّية  ، لكنّ ةتأثر بابن تيميّ  ،هـ(842)
 والصوفّية.
نساهبم أسامء الرواة وأه يف ضبط توضيح املشتبًا كبريًا اسمه: كتابالقييس ترك لنا 

 ء.سامضبط األوهو من الكتب املرجع يف جماهلا، عنيت  لقاهبم وكناهم،أو
فاته تزيد عىل ومؤلّ ، اجم والرجالكتبًا كثرية يف جمال الرتأيضًا ف لّ أوقد هذا، 

 ها وأبرزها.أمهّ ، لكّن هذا الكتاب ربعنياأل

 ـ أعمال ابن حجر العسقالني 40
جر محد بن عيل الكناين الشافعي، املعروف بابن َح ، أبو الفضل، أشهاب الدين

ىل عسقالن يف فلسطني، لكنّه مولود يف القاهرة وفيها إهـ(، نسبة 852ـ  773) العسقالين
يف جمال رشح الرواية ، خاّصة ةهل السنّأكرب علامء احلديث والرجال عند أمن  يضًا.أات م

 .وفقه احلديث
باحلافظ العراقي، وهلذا نجد له حضورًا يف أعامله، وترك الكثري من العسقالين تأثر 
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فتح  :املعروف ، ككتابهبرزها يف رشح الرواياتأ، اً فمؤلّ  150املصنّفات تبلغ حوايل 
هم رشح لصحيح البخاري تقريبًا، وله أضخم ووهو أ برشح صحيح البداري، الباري

 .نزهة النظر يف علم الدراية :يضًا يف علم الدراية كتابأ
تعليقات أّما يف علم الرجال، فالبن حجر أعامل متعّددة، لكّن الكثري منها عبارة عن 

 ، وأبرز كتبه:عاتوتوّس  اتوهتذيبات واختصار وحواشٍ 
 التهذيبهتذيب ـ  1

فيه قام ، فقد صابةاإل :إىل جانب كتابهيعّد هذا الكتاب أّم كتب ابن حجر تقريبًا، 
 وجرى يف هتذيبه له عىل االختصارهتذيب الكامل للمزي، أي بتهذيب كتاب التهذيب، 

، وطريقته يف االختصار أّنه ذكر مقّدمة مرّكزة يف و الثلثأحتى صار إىل حدود النصف 
ة عقليّ و قدون ابتكار نع مقدمة تنمّ ي ي، وها مالحظات عىل كتاب املزّ ل فيهسجّ  الكتاب،

وعىل أساس مالحظاته النقدّية هذه بنى االختصار، فأّول املالحظات طول الكتاب ادة، نقّ 
طول كتاب املزي  مة إىل أنّ هو يشري يف املقدّ وبسطه، األمر الذي يعيق الرجوع إليه، وهلذا 

، وحيث إّن الكاشف تلخيٌص خمّل ذهبيلل ىل كتاب الكاشفقبل الناس عى إىل أن ي  دّ أ
 برأي ابن حجر، هلذا صار إىل نوع آخر من االختصار.

بعض الرتاجم التي  ومن هذه املالحظة، انطلق ابن حجر نحو مالحظة ثانية، وهي أنّ 
ومن هنا كان كتاب ابن حجر نوعًا من االختصار من جهة ها، عطها حقّ ي ملذكرها املزي، 

 عًا من الزيادة من جهة ثانية.ونو
 ، فهو:فيها منهجه مّ أ

 .سامءبعض األ اسم من كتاب رجال التهذيب، بل زاد مل حيذف أّي  أ ـ
حيدث حتى ال  ،وضعها املزي للرواةاألرقام التي العالمات والرموز وعىل حافظ  ب ـ

 للقارئ تشّوش بني الكتابني.
بعد، يف أّنه مل يقدر عىل استيعاب مجيع كان كتاب املّزي قد انت قد من قبل ومن  ج ـ

)الراوي واملروي عنه( يف كّل مرتَجم فيه، هلذا نظر ابن حجر يف هذه الزاوية واعتربها 



 

بحرًا طوياًل ال ّناية له، فحذفها واقترص فيها عىل ذكر األساسّيني واملشهورين من الشيوخ 
خول يف التطويالت فهذا ال ما الزيادات والتفصيالت واالستطرادات والدوالتالمذة، أ
 بنظره. حاجة إليه

النبوية مة املزي عىل الكتاب والتي كانت تدور حول السنّة حذف ابن حجر مقدّ  د ـ
 ، إذ ال حاجة إليها.ق باحلديث والروايةوما يتعلّ 
حذف مجيع الكلامت أو النصوص أو األحاديث التي كان أدرجها املزي حتت اسم  هـ ـ

لكنّها مل تكن ذات عالقة واضحة به من حيث التوثيق أو التضعيف، الراوي املرتَجم، و
وكأّن ابن حجر يريد أن يقرتب يف هذا الكتاب من جمال اجلرح والتعديل خاّصة، وال يعنيه 

 .ةمعلومات ترامجيّ  حشد
ابن حجر استفاد  نّ أوالذي يبدو هلذا كّله حصل االختصار الواسع يف هذا الكتاب، 

ليه، كامالت عإوهتذيبات و ما كتب من تعليقات وحواشٍ  ب من كّل بمراجعة هذا الكتا
يف هتذيب  اً واضح اً نجد لتلك اجلهود حضور اذهلوعىل نفس كتاب الكامل قبله، 

ضافات هنا إمع  ،نموذج مرحلة اختصار املوسوعاتأيضًا أالتهذيب، فهذا الكتاب يمثل 
 .وهناك

 تقريب التهذيبـ  2
اب هتذيب التهذيب البن حجر نفسه، وليس هتذيب يقصد هبذا الكتاب تقريب كت

رصًا فقط عىل اسم تمقالكامل للمزي، فهو يف احلقيقة اختصار لكتابه السالف الذكر، 
 كّله.حذف الباقي مع ة، ساسيّ املرتجم وبعض املعلومات األ

املبهامت من النسوة،  :حتت عنوان ه،خرآزاد فصاًل يف يف هذا الكتاب أّنه د اجليّ األمر 
نساب، ويف هذا الكتاب لقاب واألسامء والكنى واألعىل ضبط األسابقه ـ كام يف ـ ز ركّ كام 
 كام مّر سابقًا. هاممراتبولفاظ اجلرح والتعديل أدة يف مة جيّ يضًا مقدّ أ

وبلغ ق بموضوع طبقات الرواة، خطاء تتعلّ أيف الكتاب وقع ورغم ذلك كّله، 
 خّل أ اتوضغط العباراالختصار ة ه من شدّ أنّ ه ليالحظ عه ي  أنّ  إىل حدّ ه االختصار في
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 فصار البيان مرتبكًا أحيانًا.باملعنى، 
وهو يف أربعة جمّلدات،  ،حترير تقريب التهذيب رًا تدوين كتابّخ ؤيشار إىل أّنه قد تّم م

تأليف الدكتور بشار من ، البن حجر تقريب التهذيبإعادة كتابة وحترير وترتيب لكتاب 
بحيث  ،ترتيبه وتوضيحه وتشذيبهوذلك هبدف وط، ؤرنشيخ شعيب األعواد معروف وال

 يصبح سهل التناول والفهم.
 تبصري املنتبه بتحرير املشتبهـ  3
قد سامي الرواة، وألكتاب املشتبه للذهبي يف ضبط  عادة صياغةهو إذا الكتاب ه

موعة من فاتته جم، واختصارًا شديداً  هواخترص ،ة مالحظات عىل الذهبيعدّ سّجل فيه 
 .ب عىل ترتيب املعجممرتّ ، وهو سامءاأل

 لسان امليزانـ  4
هذا الكتاب هو لسان كتاب ميزان االعتدال للذهبي، من هنا يمكن اعتباره نوعًا من 

 له.تنظيم وال رتتيبوالتقرير إعادة البيان وال
ًا، فقّرر يذكر ابن حجر يف املقّدمة أّنه جلس ليستنسخ كتاب امليزان، فوجده كبريًا ومتعب

كتاب  فخرج إىل النورما ليس له فائدة، ثناء ذلك حيذف أأن ـ وهو يقوم باالستنساخ ـ 
، لكّن هذا ال يعني أّن ابن حجر مل يذكر بعض الزيادات منه يف هذا الكتاب، لسان امليزان

 ، ومن ميزاته أّنه يضع عالمة )ز(ث عنهاوحتدّ  ،ةسامء اجلديدة املستقلّ زاد فيه بعض األبل 
 عندما يذكر زيادًة؛ ليتمّيز ما له وما لصاحب امليزان نفسه.

خذ أذيل ميزان االعتدال للحافظ العراقي، فإذا ويبدو من هذا الكتاب أّنه استفاد من 
ه وضع حرف )ذ(، وهبذا صار لسان امليزان جمموعة من الذهبي ن يضيفأراد أو ،شيئاً منه 

 والعراقي وابن حجر.
ككتب  نقل يف هذا الكتاب كثريًا عن كتب رجالّية شيعّية متعّددةيشار إىل أّن ابن حجر 

وبعضها يعّد مفقودًا اليوم، ويعرّب عنها برجال وغالبًا عن الطويس،  الطويس والنجايش،
 الشيعة، كام سنشري عند احلديث عن الرتاث اإلمامي، إن شاء اهلل.



 

 ثاربمعرفة رواة اآلكتاب اإليثار ـ  5
لكتاب أّن للشيباين ـ تلميذ أيب حنيفة ـ كتابًا باسم كتاب اآلثار، وأصل اصغري،  كتاٌب 

فقام ابن حجر بتحقيق رجال تلك األسانيد يف هذا  املسندة، رواياتقد ذكر فيه بعض الو
، وهلذا ثار للشيباينبرجال كتاب اآل خاّص الكتاب، وهلذا يمكن القول بأّن هذا الكتاب 

ن يكون هبذا احلجم أسامء الرواة أايل يستوعب وإال ال يمكن لكتاب رج كان صغريًا،
 .الصغري جدًا كام هو واضح

 صابة يف متييز الصحابةاإلـ  6
 ،سد الغابةثري اجلزري يف كتاب ا  من ذكرهم ابن األ كتاب كلَّ الهذا مجع ابن حجر يف 

فقيمة هذا شياء كثرية، أوزاد عليهام  ،يف كتاب االستيعاب ابن عبد الربّ ومن ذكرهم 
 .بحاثاألوواقف املراء واآلمن  ،وزاد عليهم ،تراث املاضنيفيه مجع كتاب أّنه ال

حرف  عندما يصل إىل كّل  هلكنّ  ،حروف املعجمعىل رّتب العسقالين هذا الكتاب 
 ، يف خطوة متمّيزة وجديدة:قسامأربعة أم الرواة يقّس 

. فيذكر غريهم و بروايةأالصحابة الذين ثبتت صحبتهم إما بروايتهم  :لوّ قسم األال
 املعلومات حوهلم بالتفصيل. ويرتمجهم ويذكر كّل 

طفال من الصحابة، من الذين ولدوا يف عهد سامء األأ ،مهم جداً وهو  القسم الثاين:
، إذ قد جيد اإلنسان رواية عن صحايب عن رسول اهلل، لكنّه هذا مفيد جداً ورسول اهلل، 

 ملا تويّف  أو مخسة أعوامربعة أان عمره حايب كصهذا ال نّ أ دعندما يأيت إىل هذا الكتاب جي
كان ، وأّنه بن عباسعبد اهلل ة قضيّ وهذا ما يفتح تساؤالت يف روايته، كام قيل يف  النبي،

كّله يساعد فهذا ؟! ائل من الرواياتاهل الكمّ ، فكيف روى هذا ل الرسوصغريًا حينام تويّف 
وقدرة الصحايب عىل النقل الدقيق أو مستوى دّقة الراوي إرسال الرواية عىل معرفة 

 .، مضافًا إىل الفوائد التارخيّية هلذا األمروهكذا
عهد الالذين عارصوا  وهم عن املخرضمني،ابن حجر  هفيث يتحدّ و القسم الثالث:
سلموا، مل ي   مسلموا أأسواء ، مل يلتقوا رسول اهلل هم، لكنّ معاً  سالمياجلاهيل والعهد اإل
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ة ممتازة يف فرز الرواة عن عقليّ  ينمّ و، تارخيّياً  ًا يشء مفيد جداً هذا أيض، ويذكرهمفهو 
 رسال الروايات وغريها.إونافع يف ، واملعارصين للنبّي  والصحابة

 ـ عىل سبيل اخلطأ ـ:شخاص الذين قيل يضًا قسم مهم جدًا، األأوهو  :القسم الرابع
 .اد ومفيدقّ وهذا جهد نفيقوم ابن حجر بتفنيد هذا القول،  م صحابة،إّّن 

، أّن هذا الكتاب مهم واحلديثي الشخيص عىل املستوى الرجايل ياعتقادما يبدو يل يف 
من مواد  اً ن كثريأرغم  يف طريقة معاجلة وتناول وتنظيم ابن حجر لألفكار والبحوث،

 .الكتاب موجودة يف املصادر السابقة
كام نشري إىل وجود خالف يف لنساء، لتراجم ونشري أخريًا إىل أّن ابن حجر كانت له هنا 

، وقد تكون عّدة أسامء عىل اً لفأثالثة عرش أّّنم املعروف و، كتاب اإلصابة ني يفاملرتمَج  عدد
ئتني الف وموأ، ن اسامً وربعامئة وسبعة وسبعأالف وآتسعة واملوجود هو  مسّمى واحد،

 .(12297)= ةن صحابيّ ولف ومخسامئة واثنني ومخسوأوثامنية وستون كنية، 
عني فيام بعد يف كتاب ساّمه: السيوطي هذا الكتاب اخترصه  ةمهيّ ألهذا، ونظرًا 

 .صابةاإل
والباقي ، واإلصابة ،هتذيب التهذيب :م البن حجر مهاالكتابني األإّن  والنتيجة:

 متفّرعات عليهام.

 ـ أعمال اإلمام السيوطي 41
عدد أكرب صاحب  (،هـ911ـ  849) يب بكر السيوطيأالرمحن بن  جالل الدين، عبد

برصف النظر عن ف، مؤلَّ  600إليه ينسب حيث ربام يف تاريخ املسلمني،  ،فاتمن املصنّ 
معركة اآلراء حول مصنّفاته، وأّن أغلبها اختصارات واستنساخات وغري ذلك، لكن 

 احلّق أّن بعض أعامله قّيم جدًا.
طبقات و، اجلامع الصغري، كملعاجممهّم ما تركه لنا السيوطي يف الرجال واحلديث هو ا

خمترص لكتاب احلفاظ للذهبي، مع يشء من الزيادات الطفيفة التي ذكر فيها  و، وهاحلفاظ
 .الذين جاؤوا بعد الذهبي إىل عرصه



 

 لهندي احلنفياملغين و..، لـ  42
نوار بحار األجممع كتاب اشتهر ب هـ(،986) حممد طاهر بن عيل اهلندي احلنفيالشيخ 

ومعرفة كنى الرواة  سامء الرجالأاملغني يف ضبط كتاب و ث واآلثار،يف لغة األحادي
 .كتبه إىل جانب جممع بحار األنوار همّ والكتاب الثاين من أ نساهبم،ألقاهبم وأو

جد شيئًا مهاًم يف ما نال  ،بإنتهاء هذا الشخص ووفاة السيوطي وانتهاء القرن العارش
 منذ حوايل القرن ، لكنقةب عادية متفرّ كتبل ة، ق بعلم الرجال عند أهل السنّ يتعلّ 

وقضاياه الرجال أخذت تدرس علم ي، وسط السنّ اليف  ةكاديميّ أبدأت حركة  والنصف
ومناهج الرجالّيني، ومقارنات يات علم الرجال، خاّصة قضايا كلّ كاديمية، أبطريقة 

، وّيةظهور حركات نقد السنّة النب وخصوصًا بعدوتصحيح الرتاث، البحوث واألعامل، 
 دة، وحتليل معّمق ملناهج القدماء.فظهرت كتابات معارصة جيّ 

 ،هل السنّةأ نكتفي هبذا القدر من التجوال الّسيع اخلاطف يف الرتاث الرجايل عند
 لننتقل إىل الرتاث اإلمامي.





 
 
 
 
 
 
 
 
 

 احملور الثاني
 الرتاث اإلمامي الرجالي
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 متهيد
جيب أن أشري يف البداية إىل أننّا لن نتعّرض لدراسة تاريخ علم الرجال عند اإلمامّية، 

يف تاريخ علم الرجال اإلمامي يف كتاٍب ذلك فليس هنا جمال هذا البحث، كام أّننا بحثنا 
مستقّل، وهو )دروس متهيدّية يف تاريخ علم الرجال عند اإلمامّية(، فال نعيد وال نطيل. 
إّنام فقط سوف ندرس املصادر األوىل التي تركها لنا علم الرجال اإلمامي، من حيث 

ومن حيث قيمتها والتعريف هبا، نسبتها ألصحاهبا والكشف عن املعلومات املتصلة هبا، 
التوثيقّية والتارخيّية، فإّن هلذا دورًا عظياًم يف االحتجاج هبا، ويف تكوين القرائن الوثوقّية 

 لرجالّية من خالهلا.بالنتائج ا
ال وما يتصل به مل يرشع رجرة أّن التصنيف اإلمامي يف علم التعطي املعلومات املتوفّ 

بشكل واضح يف القرن األّول والثاين اهلجرّيني، بل نجد بداياته يف القرن الثالث اهلجري، 
، جريس اهلمالرتاث اإلمامي يف علم الرجال حتى القرن اخلا مفسوف نقّس  ،ذا جاز لناإو
 ني: املفقود واملوجود.مىل قسإ

 الرجالي املفقود ثالنوع األّول: الرتا
، برصف النظر عن النقاش يف مضموّنا وهل ويمكن هنا رسد بعض هذه الكتب

                                                             
( جيب أن نشري هنا ألمر مهم جدًا، وهو أّن بعض الباحثني ذكر بعض الكتب الرجالّية يف فهرسة 1)

الرتاث اإلمامي، لكنّها ترجع لغري اإلمامّية مثل كتب الرجال ومن روى عن الصادق حلميد بن 
ب الرجال البن عقدة الزيدي، وكتاب معرفة الصحابة لعّباد بن يعقوب زياد، وهو واقفي، وكت
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 :يتصل كّله بالرجال أو ال

 كتاب املشيخة، جلعفر البجّليـ  1
 :تاب املشيخة(؛ فقالذكر له النجايش )ك هـ(:208جعفر بن بشري البجيل ) ،بو حممدأ
، وهذا يعني أنه «ـ.. له كتاب املشيخة ـ مثل كتاب احلسن بن حمبوب إال أنه أصغر منه»

 لذا قارن بينهام يف احلجم. ؛قد رأى الكتابني
مبنيٌّ عىل تفسري املشيخة بأّّنا الطرق وأمثاهلا، أّما  ،وافرتاض أّن هذا الكتاب يف الرجال

من أّن املراد ـ  خالفًا ملا فعلنا يف كتاب دروس متهيدّيةسابقًا هنا ـ  فّّسناها بام رّجحناهلو 
فرز األحاديث عىل الشيوخ، فتكون بمعنى املسانيد، فال عالقة هلا بشكٍل مبارش بعلم 

 الرجال.
                                                                                                                                                           

(، رغم اهتام الكثريين له 192الرواجني، الذي نّص الطويس عىل أّنه غري شيعي )الفهرست: 
بالرفض، فكّل من كان يرتّجح القول بعدم إمامّيته مل نذكره، وكل من مل تكن هناك مؤرشات عىل 

ات إمامّيته ذكرناه، نعم خرجنا عن هذه القاعدة يف بعض احلاالت عدم إمامّيته مع وجود مؤرش
القليلة لرضورات. وقد ذكرنا أيضًا بعض من اهّتم بالغلّو؛ باعتبار أّن هذه التهمة غري واضحة 
املعامل، خاّصة عندما تصدر من مثل ابن الغضائري والنجايش بحيث ال نستطيع إخراج شخص 

  يف بعض احلاالت الواضحة، فاقتىض التنبيه.من اإلمامّية عىل أساسها، إال
مثل ( حذفنا هنا بعض الكتب التي قد يضعها بعٌض يف علم الرجال مع أّّنا ال عالقة هلا بذلك، 1)

ف وبعض كتب الرتاجم ومن شهد صفني وغري ذلك، فهذه يب خمنأكتب عبيد اهلل بن أيب رافع و
اهتا، فانتبه؛ فقد أقحم اآلغا بزرك الطهراين كتب يبعد كوّنا يف الرجال من خالل طبيعة توصيف

بعَض الكتب يف الرجال، وال عالقة هلا بذلك فيام يبدو لنا، وقد ارتكب آخرون أخطاء فادحة هنا 
يف عّد بعض الكتب من كتب الرجال، فإذا كان لشخص كتاب اسمه كتاب النوادر عن الرجال 

ًا بعنوان أخبار السلف، جعلوه يف علم الرجال! جعلوه كتابًا يف علم الرجال، وإذا كان آلخر كتاب
وإذا كان لثالث كتابًا بعنوان تاريخ األئّمة جعلوه كتابًا يف علم الرجال! وهكذا، وال نطيل؛ 

 لوضوح األمر يف تقديري.
 .119( رجال النجايش: 2)



 

 ـ كتاب الرجال، البن جبلة الكناني 2
السيد حسن ذكره  هـ(:219عبد اهلل بن حّيان بن أبجر بن جبلة الكناين ) ،أبو حممد

له كتابًا باسم  ؛ وقد نّص النجايش عىل أنّ الصدر كأّول مصنِّف شيعي يف علم الرجال
 .)كتاب الرجال(

 ـ املشيخة ومعرفة رواة احلديث، للحسن بن حمبوب 3
ممن روى عن اإلمام الرضا، وروى عن  هـ(:224ـ  149اد )احلسن بن حمبوب الّّس 

 :له كتابان، وقد ذ كر فاتلصادق، وله الكثري من املؤلّ سّتني رجالً من أصحاب اإلمام ا
والكالم يف كتاب ، ، واآلخر )كتاب معرفة رواة األخبار(ل بعنوان )املشيخة(األوّ 

بأحوال رواة  ه هيتمّ فعنوانه يوحي بأنّ  ،أما كتاب )معرفة رواة األخبار(املشيخة قد تقّدم، 
 احلديث والبحث فيهم.

 علّي بن فّضال الكويفلحسن بن ل، لـ كتاب الرجا 4
ذكر الشيخ النجايش له كتابًا  هـ(:224عيل بن فّضال الكويف )احلسن بن  ،دأبو حممّ 

 .بعنوان )كتاب الرجال(

 اليقطيين مد بن عيسى بن عبيدـ كتاب الرجال، حمل 5
كر ذ(، القرن الثالث اهلجري) بن يقطني بن موسىأبو جعفر، حمّمد بن عيسى بن عبيد 

                                                             
 .57( حسن الصدر، الشيعة وفنون اإلسالم: 1)
 .216( رجال النجايش: 2)
 .233: 5، أعيان الشيعة ( حمسن األمني3)
 .96( الطويس، الفهرست: 4)
 .69( ابن شهر آشوب، معامل العلامء: 5)
 .36( رجال النجايش: 6)
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 .له النجايش )كتاب الرجال(

 ـ كتاب الرجال، لعلي بن احلسن بن علي بن فضال الكويف 6
ذكر  عيل بن احلسن بن عيل بن فّضال الكويف )القرن الثالث اهلجري(: ،أبو احلسن

 .النجايش والطويس له كتابًا بعنوان )كتاب الرجال(
بوصفه مة كتابه فقد ذكره يف مقدّ  ،من الكتاب وصلت البن داود احليل نسخةً يبدو أّن و
ه ينقل عنه يف جمموعة من عنا كتابه لوجدنا أنّ من املصادر التي أخذ منها، ولو تتبّ  اً مصدر

فايد ، ووالد حفص بن سامل أيب، واجمجيل بن درّ  من: ، منها يف ترمجة كّل الرتاجم مبارشةً 
عيل بن حسان بن ، واألسدي اهلل بن سنان النور بن عبد عبد، وحممد بن عثامن، واحلنّاط

 .كثري اهلاشمي
هـ(، حيث نقل عنه يف لسان 852ّن نسخة وصلت البن حجر العسقالين )والظاهر أ

 .امليزان
ويرى السيد املددي أّن هذا الكتاب قد وصلنا، ويظهر أّن قصده هو عرب مجع متناثره 

، لكّن اإلنصاف أّن ةفيام ن قل عنه، بحيث يبلغ حوايل العرشة أو اخلمس عرشة صفح
 هذا ال يعّد وصوالً للكتاب بالنسبة إلينا، كام هو واضح.

ويعترب الباحث املعارص حمّمد باقر ملكيان أّن هذا الكتاب هو أّول تصنيف شيعي يف 
 .علم الرجال

                                                             
 .334( املصدر نفسه: 1)
 .157؛ والطويس، الفهرست: 258( املصدر نفسه: 2)
 .261، 257، 178، 150، 82، 66( الحظ: ابن داود احليل، الرجال: 3)
 .40: 1املثال ـ: لسان امليزان  ( انظر ـ عىل سبيل4)
( املددي، حوارات حول علم الرجال ودوره ومشكالته ومآالته، جمّلة االجتهاد والتجديد، 5) 

 .20: 42العدد 
( ملكيان، حوارات حول علم الرجال ودوره ومشكالته ومآالته، جمّلة االجتهاد والتجديد، 6) 
 



 

 ـ كتاب الرجال، للفضل بن شاذان النيسابوري 7
كر له كتاب يف  هـ(:260 أو 254الفضل بن شاذان النيسابوري ) ،دأبو حممّ  ذ 

 .الرجال
كيش، واعتمد عليها يف بعض موارد شيخ النسخًة من هذا الكتاب وصلت لل ويبدو أنّ 

سعيد ، واهلل بن العباس عبيد، واهلل بن بديل كتابه، منها يف ترمجة: جندب بن زهري، وعبد
 يونس بن عبد، واحلميد الصنعاين إبراهيم بن عبد، وهشام بن احلكم، وببن املسيَّ 
، موسى السّواق، وحممد بن موسى الرشيقي، واحلسن بن حممد بن بابا القمي، والرمحن

 .فارس بن حاتم القزوينيو
، من مصادر كتابه الرجايل اً فذكره مصدر ،منه البن داود احليّل  ووصلت كذلك نسخةٌ 

العباس ، وحلميدا إبراهيم بن عبد، وحممد بن احلسن الواسطي من: واعتمده يف ترمجة كّل 
حممد بن عيل بن إبراهيم ، وأيب العباس الطرباين، واهلل بن مسعود عبد، وبن صدقة
 .عيل بن الصلت النهاوندي، والقريش

، وقد ذكره صاحب وهذا كّله يشهد عىل مرجعّية هذا الكتاب يف جمال علم الرجال
 .اإلنصاف من ضمن كتب الشيعة يف أسامء الرجال

 جال، حملمد بن خالد الربقيـ كتاب الر 8
من أصحاب اإلمام  حممد بن خالد الربقي )القرن الثالث اهلجري(: ،اهلل أبو عبد

الرضا، ووالد أمحد بن حممد بن خالد الربقي صاحب كتاب )املحاسن(؛ ذكر له )كتاب 
                                                                                                                                                           

 .57: 42العدد 
 .361ملقال يف مصنّفي علم الرجال: ( آغا بزرك الطهراين، مصفى ا1)
 .523، 521، 520، 485، 446، 255، 115، 112، 69( راجع: اختيار معرفة الرجال: 2)
 .313، 274، 255، 252، 226، 171، 139( انظر: ابن داود احليل، الرجال: 3)
االنتصاف ( انظر: جمهول االسم )أحد أعالم اإلمامّية يف القرن الثامن اهلجري(، اإلنصاف يف 4)

 .112: 1ألهل احلّق من أهل اإلرساف 
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 وسيأيت الكالم يف رجال الربقي الواصل إلينا. .الرجال(

 يف العقيقيـ كتاب تاريخ الرجال، للشر 9
ذكر له النجايش والطويس  هـ(:280د العلوي العقيقي )الرشيف أمحد بن عيل بن حممّ 

 .كتاب )تاريخ الرجال(
؛ ألنه نقل عنه اثنني من هذا الكتاب وصلت البن داود احليّل  نسخةً  والذي يبدو أنّ 

 د بعد ذلك.قِ الكتاب كان عنده وف   ة يف كتابه؛ وهذا يعني أنّ وعرشين مرّ 

 ـ كتاب املمدوحني واملذمومني؛ ألبي جعفر الكرخي 10
ذكر له  (،رن الثالث اهلجريقال) أبو جعفر الكرخي، حممد بن عبد اهلل بن مهران

. ووصف ابن كتاب املمدوحني واملذمومنيالنجايش ـ بعد أن ضّعفه ـ كتابًا باسم 
بثه وكذبه  .الغضائري هذا الكتاب بأّنه يدّل عىل خ 

 بن احلكمب رجال الشيعة، لعلّي ـ كتا 11
له كتاب )رجال الشيعة( نقل عنه ابن حجر  عيل بن احلكم )القرن الثالث اهلجري(:
، إبراهيم بن عبد العزيز، وإبراهيم بن سنان من: العسقالين يف )لسان امليزان( يف ترمجة كّل 

بن جعفر ، وجناح بن زريب األشعري، وجهم بن صالح التميمي، وجعفر بن مالكو
، اجلارود بن الّسي التميمي، وبجرأجبلة بن حّيان بن ، وجبري بن حفص العثامين، واملثنى
 .غريهم، وجابر بن أعصمو

                                                             
 .405( آغا بزرك الطهراين، مصفى املقال يف مصنّفي علم الرجال: 1)
 .61؛ والطويس، الفهرست: 81( رجال النجايش: 2)
 .350( رجال النجايش: 3)
 .96( رجال ابن الغضائري: 4)
؛ وابن حجر 278رجال: ( راجع: آغا بزرگ الطهراين، مصفى املقال يف مصنّفي علم ال5)

 .180، 177، 162، 142، 140، 134، 131: 2، و59، 48: 1العسقالين، لسان امليزان 



 

 ـ املمدوحون واملذمومون، البن العباس اجلراذيين 12
ذكر له ابن  (،القرن الثالث اهلجريسن )، أبو احلالرازي عيل بن العبّاس اجلراذيني

ْبثِه وهتال ك  ،له تصنيٌف يف املمدوحني واملذمومني»فيه:  الغضائري كتابًا قال يدّل عىل خ 
 .«مذهبه

 ـ كتاب الرجال، إلبراهيم الثقفي الكويف 13
كر له كتاب يف الرجال هـ(:283إبراهيم بن حممد بن سعيد الثقفي الكويف )  .ذ 

 ـ معرفة الناقلني، لنصر بن صباح البلخي 14
ذكر له النجايش كتاب  ث اهلجري(،ال)القرن الث البلدي أبو القاسم نرص بن صباح

 ، وهو متهم بالغلّو.عرفة الناقلنيم

 ـ كتاب معرفة الناقلني، للعياشي 15
النُض العيايش )القرن  حمّمد بن عياش السلمي السمرقندي، أبو حمّمد بن مسعود بن

 .عرفة الناقلنيأحد مشاهري العلامء، ذكروا له كتابًا باسم: م جري(،الرابع اهل

 ـ الرجال، حملّمد بن يعقوب الكليين 16
صاحب كتاب الكايف املعروف،  هـ(،329أو  328الشيخ حمّمد بن يعقوب الكليني )

، غري أّن الطويس وابن شهر آشوب ذكر له الشيخ النجايش كتابًا باسم )كتاب الرجال(
 .كتب الكليني امل يذكر هذا الكتاب عند رسدمه

                                                             
 .79( رجال ابن الغضائري: 1)
 .34؛ والطويس، الفهرست: 16( رجال النجايش: 2)
 .428( رجال النجايش: 3)
 .351؛ ورجال النجايش: 212( الطويس، الفهرست: 4)
 .377( رجال النجايش: 5)
 .134؛ ومعامل العلامء: 211ـ  210( الطويس، الفهرست: 6)
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 احملاربيمد بن احلسن كتاب الرجال، حمل ـ 17
ذكر له النجايش  (،القرن الرابع اهلجري) أبو عبد اهلل املحاريب، بن عيلحمّمد بن احلسن 

، بعد أن وصفه بأّنه عامل ببواطن أنساب أصحابنا، ولعّل الكتاب له كتاب الرجال()
كتاب؛ ألّنه ينقل توصيفه عن صلة بذلك بشكل أكرب، ويظهر من كالم النجايش أّنه مل يَر ال

 اآلخرين.

 ـ كتاب املمدوحني واملذمومني، ألمحد بن حمّمد الكويف 18
كتاب ذكر له النجايش كتابًا باسم:  هـ(،346)أبو عيل الكويف ، أمحد بن حممد بن عامر
حكى لنا أبو عبد »ووصفه بأّنه كتاب كبري، لكنّه قال بعدها فورًا: املمدوحني واملذمومني، 

 .«ن بن داوده أكرب من كتاب أيب احلساحلسني بن عبيد اهلل أنّ  اهلل

 ـ أعمال احلافظ اجلعابي 19
 أبو بكر املعروف باجلعايب ،التميمي حممد بن عمر بن حممدالقايض احلافظ 

كتاب الشيعة من أصحاب احلديث وطبقاهتم »ذكر له النجايش من الكتب:  ،هـ(355)
وكتاب طرق من روى عن أمري  ـ من أيب احلسني حممد بن عثامن وهو كتاب كبري سمعناه ـ

 أنه ال حيبني إال مؤمن وال يبغضني إال ه لعهد النبي األمي إيلّ السالم: إنّ  املؤمنني عليه
املوايل  منافق، كتاب ذكر من روى مؤاخاة النبي ألمري املؤمنني عليهام السالم، كتاب

كتاب من روى  من بني هاشم ومواليهم، رشاف وطبقاهتم، كتاب من روى احلديثاأل
 .«احلديث هبا حديث غدير خم، كتاب أخبار بغداد وطبقات أصحاب

                                                             
 .350( رجال النجايش: 1)
 .95( رجال النجايش: 2)
( أدرجناه هنا لرتمجة النجايش له واهتامه املعروف بالتشّيع، لكّن إثبات كونه إمامّيًا أمر يف غاية 3)

 الصعوبة.
 .395( رجال النجايش: 4)



 

 ـ كتاب املمدوحني واملذمومني، ألبي احلسن بن داود 20
النجايش كتابًا الطويس وذكر له  هـ(،368) أبو احلسن ،بن عيل حممد بن أمحد بن داود

 .املمدوحني واملذمومنيباسم كتاب 

 ـ كتاب من روى عن الصادق، حلمزة بن القاسم 21
بن عيل بن محزة بن احلسن بن عبيد اهلل بن العباس بن عيل بن أيب  محزة بن القاسم

كتاب من روى عن جعفر بن ذكر له النجايش كتابًا باسم:  هـ(،4ق ) أبو يعىل، طالب
 .حسن كتاب، ووصفه بأّنه حممد عليه السالم من الرجال

 بن بابويه الصدوق، الواملعرفة برجال الربقي املصابيحـ  22
الشيخ حممد بن عيل بن احلسني بن موسى بن بابويه القمي، املشهور بالشيخ الصدوق 

إحدى  ونشأ فيها ودرس عىل مشاخيها، ثم انتقل للرّي  ،: ولد يف مدينة قمهـ(381)
املصنّفات ذات الطابع  فيها. صنّف الصدوق الكثري من ضواحي مدينة طهران وتويّف 

 .الروائي بلغ عددها أكثر من مائة مصنّف
كر له كتاب يف الرجال بعنوان )املصابيح(ومن بني كتب الصدوق،  َذَكَر فيه مخسة ، ذ 

 عرش مصباحًا يف َمْن روى عن أهل البيت:
 يف من روى عن النبي من الرجال. املصباح األول:
 لنبي من النساء.يف من روى عن ا املصباح الثاين:

                                                             
 .384جال النجايش: ؛ ور211( الطويس، الفهرست: 1)
 .140( رجال النجايش: 2)
 .442؛ والطويس، الفهرست: 389( املصدر نفسه: 3)
 .24: 10( حمسن األمني، أعيان الشيعة 4)
؛ وقد يفهم من النجايش أنه ليس كتابًا 444؛ والطويس، الفهرست: 390( رجال النجايش: 5)

صابيح؛ إال أنه مما ذكره الطويس يبدو أّنه واحدًا، وإنام جمموعة من الكتب، تّم عنونتها بكتب امل
 كتاب واحد.
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 يف من روى عن أمري املؤمنني. املصباح الثالث:
 يف من روى عن فاطمة. املصباح الرابع:

 يف من روى عن احلسن. املصباح اخلامس:
 يف من روى عن احلسني. املصباح السادس:

 يف من روى عن عيل بن احلسني. املصباح السابع:
 يف من روى عن حممد بن عيل. املصباح الثامن:

 يف من روى عن جعفر بن حممد. ملصباح التاسع:ا
 يف من روى عن موسى بن جعفر. املصباح العارش:

 يف من روى عن عيل بن موسى. املصباح احلادي عرش:
 يف من روى عن حممد بن عيل. املصباح الثاين عرش:

 بن حممد. يليف من روى عن ع املصباح الثالث عرش:
 احلسن بن عيل.يف من روى عن  املصباح الرابع عرش:

يف ذكر الرجال الذين خرجت إليهم توقيعات من اإلمام  املصباح اخلامس عرش:
 املهدي.

مة  يف رجاله عىل ابن بابويه يف ستة موارد؛ بل واعتربه يف مقدّ اعتمد ابن داود احليّل 
 ل عىل أنّ يعني )حممد بن بابويه(، مما يدلّ و ،ورمز له بـ)يه( ،الكتاب من مصادره األساسية

 .الكتاب كان عنده آنذاك
يشار إىل أّن ابن حجر العسقالين نقل أحيانًا عن كتاب أيب احلسن بن بابويه مطلقًا عليه 
ـ كعادته ـ تعبري: رجال الشيعة، وأحيانًا يعرب: أبو عيل بن بابويه، وأحيانًا أبو جعفر بن 

 .، أو شخصًا آخربابويه، ولعّله يقصد يف الثالثة الصدوَق يف هذا الكتاب أو يف غريه
وهناك كتاب آخر نسبه النجايش للصدوق يف فهرسته، وهو )كتاب املعرفة برجال 

                                                             
 .337، 85، 29: 1( راجع ـ عىل سبيل املثال ـ: لسان امليزان 1)



 

وهو إّما متخّصص بكتاب رجايل الربقي والتعليق عليه، أو هو ناظر لرواة  ،الربقي(
 الربقي مبارشة، كام سيأيت احلديث عنه قريبًا بإذن اهلل.

 وهرياش اجلـ كتاب االشتمال، البن عّي 23
أبو عبد  ،بن احلسن بن عياش بن إبراهيم بن أيوب اجلوهري أمحد بن حممد بن عبيد اهلل

االشتامل عىل معرفة الرجال ومن روى كتاب  :ذكر له النجايش كتبًا، منها هـ(،401) اهلل
عن إمام إمام، وكتاب ذكر من روى احلديث من بني نارشة، وقد ذكر النجايش أّنه 

 .وأّنه قد ضّعفه الشيوخ اضطرب يف آخر عمره،

 ـ كتاب الرجال، البن نوح السريايف 24
ذكر له الطويس  (،القرن اخلامس اهلجري) العباس السريايف وأمحد بن حممد بن نوح، أب

زاد عىل ما ذكره ابن عقدة ( وأّنه الرجال الذين رووا عن أيب عبد اهلل عليه السالم)كتاب 
 .كثرياً 

 ملفضل، ألبي الفرج القنائيـ معجم رجال أبي ا 25
)القرن  أبو الفرج القنائي الكاتب ،بن إسحاق بن أيب قرة حممد بن عيل بن يعقوب

معجم رجال أيب  كتابذكر له النجايش املعارص له كتابًا باسم:  ،اخلامس اهلجري(
 .املفضل

                                                             
 .392( انظر: رجال النجايش: 1)
 .86ـ  85( رجال النجايش: 2)
. يشار إىل أّن لسعد بن عبد اهلل األشعري كتابني: أحدمها يف مناقب 84( الطويس، الفهرست: 3)

اة احلديث، وثانيهام يف مثالب رواة احلديث، وال أدري لعّلهام يتصالن بموضوعنا، فانظر: رو
. كام ويوجد كتاب أخبار املحّدثني لعبد 135؛ والطويس، الفهرست: 177رجال النجايش: 

العزيز اجللودي، ومثله كتاب املحّدثني لعيسى بن مهران املستعطف، لعّلهام تكون هلام صلة هنا، 
 .297، 244ـ  240رجال النجايش:  فانظر:

 .398( انظر: رجال النجايش: 4)
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ُيشار إىل أّن صاحب اإلنصاف يف االنتصاف، قد ذكر يف كتب أسامء الرجال عند 
، ومل نعثر عىل يشء ُيثبت ذلك، واهلل الشيعة كتاب عبد اهلل بن حممد بن خالد الطياليس

 العامل.

 كتب الفهارس )قبل الطوسي والنجاشي(( ـ 33ـ  26)
ظهرت قبل الشيخ الطويس والنجايش جمموعة من كتب الفهارس، ويرى بعض 

كتب الفهارس هذه هتدف توثيق أّن ـ ممّن يعرفون بأنصار الطريقة الفهرستّية ـ الباحثني 
الكتب واحلديث، ومن ثّم تكون مهّمًة يف املوروث الرجايل والسندي، وكتب الفهارس ـ 
وفق هذا الرأي ـ نقطة امتياز للشيعة عىل السنّة، الذين مل يعرفوها إال يف عرص العالمة 

ملراحل  هـ(، وهي مرحلة متأّخرة جدًا. بينام نجد فهارس للشيعة تعود911السيوطي )
 التي مل تصلنا هي:الفهارس كتب عمدة وسابقة، وأغلبها مل يصلنا وبعضها وصلنا، 

 .هـ(301) فهرست سعد بن عبد اهلل األشعريـ  1
 .هـ(305)ح  ـ فهرست عبد اهلل بن جعفر احلمريي 2
 .هـ(310) فهرست محيد بن زيادـ  3
 .هـ(330)ح  ـ فهرست حممد بن جعفر بن ُبطّة 4
 .هـ(343) حممد بن احلسن بن الوليدفهرست ـ  5
 .هـ(368) قولويهجعفر بن حمّمد بن فهرست ـ  6
 هـ(.381ـ فهرست الشيخ حممد بن بابويه الصدوق ) 7
 .هـ(423) فهرست ابن ُعبدونـ  8

هـ، أي قبل عرص الطويس 423هـ وعام 301وكّلها فهارس ترجع إىل ما بني عام 
 هـ(.450هـ( والنجايش )460)

جد بل ربام  يطرح بعضهم أّن كتب الفهارس هي أكثر من ذلك، وأّن هذا الرقم هو ما و 
                                                             

( انظر: جمهول االسم )أحد أعالم اإلمامّية يف القرن الثامن اهلجري(، اإلنصاف يف االنتصاف 1)
 .149: 1؛ وانظر: األمني، أعيان الشيعة 112: 1ألهل احلّق من أهل اإلرساف 



 

مرّصحًا باسمه أّنه فهرست يف الكتب القديمة، واملسألة مبنّية عىل منهج التعريف، حيث 
قد يرى بعضهم أّن ابن عقدة وابن نوح عندمها فهارس أيضًا، فيام يرى آخرون أّّنام ال 

 يملكان سوى طرق إجازات.
حاول الشيخ الدكتور مهدي خداميان آراين، مجع الفهارس السابقة عىل الشيخني،  وقد

نّف يف ظّل  حتت عنوان )فهارس الشيعة( يف جمّلدين كبريين، وهو كتاب يبدو أّنه ص 
توجيهات السيد أمحد املددي، أحد أبرز أصحاب النظرّية الفهرستّية، وإن كانت جذور 

يف كلامت الدكتور حمّمد باقر البهبودي، أيضًا ت فكرة البحث عن الفهارس، قد ط رح
والسيد موسى الزنجاين، والسيد جواد الزنجاين، وقد تعّرض كتاب فهارس الشيعة يف 
منهج تدوينه للعديد من املالحظات من قبل غري واحد، أبرزهم الباحث الدكتور حسن 

 األنصاري.
عني: كتب مشهورة متداولة، عىل نوإىل أّن الكتب القديمة كانت ويذهب هذا الفريق 

وكتب غري مشهورة، فالكتب غري املشهورة نحتاج للنظر فيها إلثباهتا وإمكان العمل هبا، 
ومن ثّم فالبحث السندي رضوري إلثبات هذه الكتب، أي أّن الوسائط بيننا وبني 
صاحب الكتاب ت صبح رضورّيًة إلثبات الكتاب وتصحيحه، ثم البحث يف صاحب 

أّما  البحث يف الوسائط الواقعني بني صاحب الكتاب وبني النبّي أو اإلمام.الكتاب، ثم 
الكتب املشهورة، وهي كثرية، فهذه ال نحتاج لدراسة الوسائط بيننا وبني صاحبها؛ ألّّنا 
معتمدة مشهورة معلومة النسبة ألصحاهبا، وعلينا فقط أن ندرس صاحب الكتاب من 

الواقعني بني صاحب الكتاب وبني النبّي أو  حيث وثاقته وعدمها، وكذلك الوسائط
اإلمام ال غري، إال إذا كانت ن سخ هذا الكتاب متعّددة خمتلفة، فالبّد لنا من النظر يف الطريق 

 إلثبات النسخة املعتمدة.
ذكر أسامي مؤّلفي أصحابنا مع ذكر الطرق إلی وعليه فتأليف الفهارس كان ل

ز الكتب املعتربة عن غري املعتربة، وهذه الغاية ختتلف هي متيي ، والغاية من ذلكمصنّفاهتم
 عن غاية غريهم مثل ابن النديم.
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ويظهر من مراجعة أسامء مصنّفي الفهارس قبل الطويس والنجايش أّن أغلبهم كانوا 
ينتمون للمدرسة القمية املعروفة بتثّبتها، وهذا يعني أّن هذه املدرسة قد سعت للتثّبت من 

بني الشيعة عرب هذا املنهج التدويني، وهلذا ي عترب اعتامد القميني عىل كتاب  الكتب املتناقلة
 من أهم مصادر توثيق الكتب والتوّثق منها.

أّما كيف نعرف أّن الكتاب مشهور، فإّما من مثل مقدمة الفقيه للصدوق، حيث نّص 
حالة الطويس أو من إ ،فيها كام تقّدم عىل أّنه أخذه من كتب مشهورة ككتاب حريز وغريه

أو من خالل رصد عدد طرق هذا الكتاب أو عىل كتب الفهارس يف املشيخة كام تقّدم، 
أو من خالل عبارات ذاك يف الفهارس واملشيخات، بام فيها فهرستي الطويس والنجايش، 

أ ـ له كتاب كثري الرواة. ب ـ له كتاب يرويه  لينا، مثل قوهلم:إصحاب الفهارس الواصلة أ
. ج ـ له كتاب يرويه عّدة من أصحابنا. د ـ له كتاب بروايات كثرية. هـ ـ له عنه مجاعة

كتاب قد رواه مجاعات من الناس )أصحابنا(. و ـ له كتاب رواه غري واحد. ز ـ رواة هذا 
الكتاب كثريون. ح ـ له كتاب تكثر الرواة عنه. إضافة إىل تعابري يظهر منها عدم الشهرة، 

 إال فالن. منها: له كتاب مل يروه
ويس والنجايش يف التوثق من الكتب كان عىل كتب طّن اعتامد الأبل نحن نجد 

فمثاًل نجد الطويس يف أكثر من أربعني موردًا يقول: أخربنا عّدة الفهارس السابقة هذه، 
من أصحابنا، عن أيب املفّضل الشيباين، عن ابن ب ّطة، وهذا كّله يدّل عىل أّن كّل هذه 

تي أخذها عرب هذا الطريق قد أخذها من فهرست ابن بّطة نفسه. وقد رأينا املعلومات ال
أيضًا كيف أّن الطويس والنجايش كانا يذكران يف مواضع عّدة أّّنام شاهدا كذا وكذا يف 

 .و الفهرستات، فراجعكتب الفهارس أ
                                                             

، 20ـ  9: 1مد باقر ملكيان، رجال النجايش )بتحقيقه( ( انظر ـ حول الطريقة الفهرستّية ـ: حم1)
مقّدمة التحقيق، ومهدي خداميان آراين، مقّدمة فهارس الشيعة؛ ومقاله له عىل النت: 

http://ijtihad.ir/NewsDetails.aspx?itemid=9793. 



 

دائرة  كتابنا حولولسنا بصدد مناقشة نظرّية الفهرستّيني، فقد بحثناها بالتفصيل يف 
 ، لكّن نتوقف قلياًل ـ بمناسبة سياق كالمنا يف هذا الفصل ـ عند نقطتني:حجّية احلديث

أّن السنّة مل يأّلفوا فهارس عىل طريقة الشيعة، إال يف القرن العارش  اّدعاء النقطة األوىل:
ّونت مثل هذه الفهارس يف القرن كالٌم اهلجري،  اهلجري  السادسغري صحيحة، بل قد د 

أبو بكر حممد بن خري بن عمر بن خليفة يف بالد املغرب اإلسالمي، وأبرزها فهرست 
هـ(، وكانوا يسّمونه تارًة بالفهرست وأخرى 575ـ  502) املشهور بابن خري اإلشبييل

بمعجم ما كتب، وثالثة بربنامج ما كتب، أو الكتب التي رواها، وهكذا، وقيل: إّّنا عّدة 
أّملنا لوجدنا فهرسة ابن اخلري اإلشبييل تذكر بالتفصيل املعلومات كتب له خمتلفة. بل لو ت

املتصلة بالكتب، بينام نجد هذا األمر وجيزًا يف أعامل الطويس والنجايش، بل هناك وجهة 
يف التشكيك يف أّن الطويس كانت وصلته كّل هذه الكتب التي حتّدث سابقًا، نظر بحثناها 

نًا عن كتب ويدرجها يف الفهرست، رغم أّّنا مل تصله، ومل عنها، وهلذا وجدناه يتكّلم أحيا
 .، ومثله النجايشيرها وفقًا لترصحيه هو نفسه

ني، وهو ففات أكثر من عنايته باملؤلّ كتاب يعنى باملؤلّ ، اإلشبييلفِْهِرست ابن خري إّن 
يف مّية سالفات التي ترصد املكتبة اإلأفضل املصنّ من ة، فهو عىل درجة كبرية من األمهيّ 

مثل رسده ملجموعة آخر، مة يندر أن نجدها يف مرجع معلومات قيّ حيتوي عىل و، لساألند
 ة بأسانيدها.ويّ وهذه الكتب مر س.عيل القايل معه إىل بالد األندل الكتب التي محلها أبو

وأسلوب ابن خري يف فهرسته يقوم عىل روايته أسامء الكتب عىل حسب العلوم أو 
                                                             

 .125ـ  81: 2( حيدر حّب اهلل، احلديث الرشيف، حدود املرجعّية ودوائر االحتجاج 1)
م، ثم ا عيد 1893عام  أسبانيا( طبع هذا الكتاب عّدة مرات بأكثر من حتقيق، فقد نرش قدياًم يف 2)

الكتاب اللبناين، بتحقيق  م، مزّودًا بالفهارس، ثم طبعه دار الكتاب املرصي ودار1963نرشه عام 
م من قبل دار الغرب اإلسالمي يف تونس، 2009م. ثم طبع عام 1989إبراهيم األبياري، عام 

 بتحقيق بشار عواد معروف وحممود بشار عواد، ويف الطبعتني مقّدمة حتقيق تتحّدث حول الكتاب.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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ة عن الشيوخ حريص عىل الرواية الدقيقة ألسامء الكتب رواية شفهيّ ، وهو املوضوعات
ويبدو حرصه عىل ذلك يف التزامه اإلسناد املتسلسل  ،الثقات الذين اتصل هبم وأخذ عنهم

من حيث  تكاد تطغى عىل املتن هأسانيد، حتى أّن أحياناً  ن درجة الّتواتريقرب مقد بام 
شبييل هي ذات فائدة يف تأكيد نسبة بعها اإلإالّ أن هذه الطريقة التي اتّ احلجم والكثافة، 

ا تكشف كام أّّن ا، فيهالكتب إىل أصحاهبا والتمييز بني أسامء الكتب املتشاهبة وربطها بمؤلّ 
ف نها طائفة كبرية من الشيوخ الذين أخذ عنهم املؤلّ ة وهي َتَضمّ عن ناحية أخرى مهمّ 

 عنه.ف ومحلوا الكتاب وعن التالميذ الذين رووا عن ذلك املؤلّ 
أّما املنهج الذي اتبعه ابن خري يف عرض مادته الغزيرة فهو تقسيم الكتاب إىل و

علوم القرآن واملوطآت  فة يف، كاملجاميع املؤلّ ّصاً خاابًا موضوع ب موضوعات، جاعاًل لكّل 
واملسانيد وكتب غريب احلديث والتاريخ وتراجم الرجال وكتب الّسري والفقه واألصول 

 ا.وكتب األدب واللغة والنحو والشعر وما إليه
ف يف كبار العلامء والشيوخ الذين لقيهم املؤلّ ابًا الكتاب يف آخر أقسامه ب ضمّ وقد 
بلغت الكتب التي سمعها أو قرأها أو أجيزت له مما . وقد ذ هلم وأجازوه يف الروايةوتلمّ 
التي تناولت واإلسالمّية ة فات العربيّ فًا من أمهات املؤلّ مصنّ  1045له يف فهرسته سجّ 

 بالبحث أكثر العلوم والفنون التي كانت معروفة يف زمانه.
هيا هو بل إّن اإلشبييل خيّصص يف آخر كتابه فصاًل لكتب الفهارس التي َقبله والتي يرو

بطرقه، ويذكر مخسة وسبعني فهَرَسة قبله، يبتدئها بفهرسة الشيخ الفقيه أيب عيل حسني بن 
نهيها بفهرسة الشيخ أيب بكر عتيق بن عيسى بن أمحد بن  حمّمد بن أمحد الغساين اجلّياين، وي 

، فإذا فهمنا من هذه الكتب مفهوم الفهرسة عينه، فسيكون هذا دلياًل مؤمن القرطبي
 امغًا عىل انتشار الفهرسة بشكل كبري بني أهل السنّة، حيث إّن الرقم ليس بسيطًا.د

وعليه، فدعوى أّن علم الفهرسة عىل طريقة الطويس والنجايش مل يعرفه أهل السنّة إال 
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مع السيوطي أو نحو ذلك، غري صحيح، بل لنا أن نطّور من اإلشكال ونضيف ما ي عرف 
ألّيام باملناولة، وأصل السامع، وطباق السامع، وحديثهم عن عند أهل السنّة منذ قديم ا

الوجادات وأحكامها، وأنواع اإلجازات، بل هذا هو املعنّي بام ي عرف عندهم كذلك 
باإلجازات عىل النسخ، فكيف نقول بأّنه مل يكن أمر التثّبت من النسخ رائجًا عند أهل 

لثقات، وأّنه قد يوضع كتاب عىل ثقة السنّة، بل قد حتّدثوا عن النسخ املوضوعة عىل ا
 وليس له، وأّن هذه من املشاكل التي البّد من احلذر منها.

بعض هذه الفهارس قبل الطويس والنجايش كان جيدًا ممدوحًا هو  نقطة الثانية:ال
أو عىل األقّل ليس بمستوى سائر ومصنِّفه، بينام بعضها اآلخر يعاين من مشكلة، 

 ، حيث قال فيهفهرست ابن بّطةما اعتمد عليه الطويس كثريًا، وهو ومن أبرزها الفهارس، 
والعلم )العلم والفضل(، يتساهل  كان كبري املنزلة بقم، كثري األدب والفضل» :النجايش

وقال ابن  كثري. فهرست ما رواه غلطٌ  ق األسانيد باإلجازات، ويفيف احلديث، ويعلّ 
 .«هسندفيام ي   طاً خملّ  ة ضعيفاً الوليد: كان حممد بن جعفر بن بطّ 

ومن ثّم فيجب النظر يف نوعّية هذه الفهارس واملعلومات املتوّفرة عنها وعن أصحاهبا، 
 مهام كان موقفنا منها عىل مستوى الطريقة الفهرستّية.

البجيّل )أو عام هـ( مع 208عام )الذي يمتّد من  هذا هو أبرز ما يف الرتاث املفقود،
( مع هـ423إىل عام ) مل نعترب كتاب البجيّل من كتب الرجال(،هـ مع الكناين لو 219

أّن الكتب إال  ن سخها،صلنا تهذه الكتب مل  كّل  ، مع مالحظة أنّ فهرست ابن عبدون
الالحقة أو الواصلة قد نقلت لنا مجلة ال بأس هبا من املعلومات التي احتوهتا هذه الكتب، 

لتشّكل املجموعة الرجالّية املفقودة ويمكن استخراجها من بطون الكتب الواصلة، 
)خالل القرون اخلمسة اهلجرّية األوىل( يف نسبٍة منها، عىل طريقة كتاب فهارس الشيعة 

 املشار إليه آنفًا.
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 النوع الثاني: الرتاث الرجالي الواصل
ة لصاحبها برصف كتاب وصلتنا منه نسخة منسوب أعني بالرتاث الرجايل الواصل كّل 

 ، وأبرز هذه الكتب هو اآليت:نسبة هذهال النظر عن صّحة

 ـ كتاب الطبقات والرجال للربقي 1
نسبًة إىل ناحية من  هـ(:280أو  274أمحد بن حممد بن خالد الربقي ) ،أبو جعفر

واملذكور أّن أصوله كوفّية، وأّن  رود(، ةنواحي قم يف إيران، تسمى َبْرْق ُرْود )برقرود ـ برق
ن الكوفة إىل أطراف قم، عقب مشاركتهم يف ثورة اإلمام زيد بن مقد انتقل جّده األعىل 

 ، وكانت منطقة برق رود من النواحي التي سكنها العرب يف تلك األّيام.هـ(121) عيل
يعّد الربقي من الرموز الكبرية يف التاريخ احلديثي عند اإلمامّية، ورغم وجود جدل يف 

قم من قبل أمحد بن حممد بن عيسى  اعتامده عىل الضعفاء واملراسيل وإخراجه من
األشعري، يف القّصة املعروفة، لكنّه تّم االتفاق عىل وثاقته وجاللته يف نفسه، وتراجع 

 األشعري عاّم اختذه من إجراء ضّده.
وقد كان للربقي الكثري من املشايخ، حتى بلغوا املئات، بمالحظة حال الطرق 

 واألسانيد والفهارس وكتب املشيخات.
جال الربقي، و)كتاب راملعروف ب كتابان يف الرجال: )كتاب الطبقات(للربقي  كرذ  

فيام مل يذكر الطويس منهام عدا كتابًا  ،ذكر كتابني لههو من ، إال أّن النجايش الرجال(
 كتاب الطبقات، وسيأيت احلديث أكثر عن هذه النقطة إن شاء اهلل. وهو ،واحداً 

اهلل حممد بن خالد الربقي القمي، من أصحاب الرضا  أبو عبد» وقد قال ابن النديم:
ى أبا احلسن. وله من كان يكنّ  :أبا جعفر. وقيل عليه السالم. ومن بعده، وصحب ابنه

فيه ذكر من روى  ،الرجال كتاب العويص. كتاب التبرصة. كتاب املحاسن. كتاب :الكتب
 قال: كتاب املحاسن للربقّي ، معيل بن مها يبأ ت بخطّ أقر ..عن أمري املؤمنني عليه السالم

                                                             
 .76؛ ورجال النجايش: 64( انظر: الطويس: الفهرست: 1)



 

عيل  . وكانت هذه الكتب عند أيبعىل ثامنني كتاباً  :، ويقالحيتوي عىل نيف وسبعني كتاباً 
كتاب فضائل  ،كتاب طبقات الرجال، كتاب املكروهات، بن مهام: كتاب املحبوبات

الربقي، ثم ترجم ابن النديم بعد صفحة واحدة، أمحَد بن حمّمد بن خالد  .«..األعامل
 دون أن يذكر له يف الرجال شيئًا ودون أن ينسب له كتاب املحاسن.

فكتاب املحاسن ليس للربقي األب  ومن الواضح أّن ابن النديم قد وقع يف خطأ هنا،
املعروف بالربقّي الكبري، وانام هو للربقي االبن املعروف بالربقي الصغري، أي ألمحد وليس 

ّص ابن النديم هي ألمحد ذكرها استطرادًا، بعيٌد جدًا ودعوى أّن الكتب يف نملحمد، 
بمالحظة سياق الكالم، خاّصة وأّنه ترمجه بعد أقّل من صفحة ومل ي رش إىل ما تقّدم فيه. 
وامللفت يف نّص ابن النديم أّنه جعل أّوالً كتاب الرجال منفصاًل عن املحاسن، لكنّه بعد 

حاسن، مما يوحي بانفصال الكتابني عن ذلك أدرج كتاب طبقات الرجال ضمن كتب امل
 يف هذا املوضوع بعون اهلل. بعضهام، وأّّنام إثنان، وسيأيت احلديث

 والبحث يف هذا الكتاب يقع ضمن نقاط:

 وصول الكتاب واالعتماد عليهـ  1ـ  1
اعتمد قد يبدو أّن هذا الكتاب ـ وهو من الكتب القليلة التي وصلتنا من تلك الرحلة ـ 

 وعّده من مصادر ابن داود احليّل شكال، واعتمد عليه حّل اإلكتاب: طاوس يف  ابنعليه 
عّد  ،ورمز له بـ)قي( ،كتابه من مصادر العالمة احليل يف كتابه أيضًا اختصارًا لـ)الربقي(. وي 

سويد بن غفلة ، وسليامن بن خالد البجيّل ، وداود بن أيب زيد من: اخلالصة يف ترمجة كّل 
 وغريهم.، ليىل أيب، وحممد راشد نبفضيلة ، واجلعفي

 رجال الربقّيمنهج تصنيف ـ  2ـ  1
وقد  ،ةاجلرح والتعديل عند الشيعة اإلماميّ الطبقات والكتاب من طليعة كتب عترب ي  
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 ها:أمهّ  ،متّيز بمجموعة من اخلصائص
فبدأ مستقّلة، وفقًا العتبار النبي أو اإلمام طبقة ًا، ف الكتاَب ترتيبًا طبقيّ رّتب املؤلّ  ـ 1

، ×بتعداد أصحاب النبي| يف الباب األّول، ويف الباب الثاين أصحاب اإلمام عيل
 عرش الذي عّدَد فيه أصحاب اإلمام احلسن بن عيل العسكري. الثاينإىل الباب 

منذ  األئّمةمن  واحدٍ  ذكر الراويات من النساء يف عرص كّل  ،عرش لثيف الباب الثاو
عرش فعّدَد اإلثني  الرابعمام عيل بن حممد اهلادي، أما يف الباب عهد النبي إىل عرص اإل

 نصَّ إنكارهم عليه. اً كراًا الذين أنكروا عىل أيب بكر، ذعرش صحابيّ 
وهذا الرتتيب الطبقي الذي اعتمده الربقي ال يرّتب بعده شيئًا ، بمعنى أّنه يف داخل 

أو أبجدّيًا، بل يكتفي بالرتتيب املشار إليه طبقة كّل إمام ال يرتب األسامء ترتيبًا ألفبائّيًا 
 أعاله.

، 1730، وقيل: 1707هذا، وقد اخت لف يف عدد املرتمَجني يف هذا الكتاب، فقيل: 
 شخصًا، وهذا مع األخذ بعني االعتبار من ت رجم ضمن ترمجة غريه. 1791وقيل: 

ب اإلمام السابق يذكر أصحاحيث طبقة؛  طريقة متمّيزة يف ترتيب كّل ذا الكتاب هل ـ 2
الذين عارصوا اإلمام الالحق )صاحب الطبقة(، وبعد ذلك يذكر أصحاب اإلمام 

الً من عارصه من ذكر أوّ  ،مثاًل: يف طبقة اإلمام موسى بن جعفر الكاظم ،صاحب الطبقة
أصحاب زين العابدين، ثم من عارصه من أصحاب الباقر، ثم من عارصه من أصحاب 

 .، مبّينًا ذلك كّلهّصني بهالصادق، ثم أصحابه اخلا
 ،ة ملن ذكرهم من األصحاب؛ سوى ثالثة مواردتقويامت رجاليّ  ف بأّي مل يقم املؤلّ  ـ 3
 ومي يف حتقيقه للكتاب، وهذه املوارد هي:جواد القيّ أيضًا ذكرها وقد 

 .«ال بأس به شيٌخ »حيث قال فيه الربقي: زور، أسحاق بن إإبراهيم بن  أ ـ
 .«جليل ثقةٌ »وقال فيه: عيل احللبي، عبيد اهلل بن  ب ـ
 .«ثقة» ، وقال عنه:لفضل البقباقا ج ـ

                                                             
 .188، 58، 34، 23( رجال الربقي: 1)



 

 نعم، هناك جمموعة من الرواة، ذكرهم ضمن إطار عام يف أولياء اإلمام وخاّصته.
ويف بعض األحيان بعض املعلومات  ،طبقة بذكر اسمه اكتفى عند ذكره لرجال كّل  ـ 4
ح بأّنه سنّي املذهب، وهذه املوارد ة عنه ككنيته وأصله و.. ويف بالعامّ  عض املوارد رصَّ
، امل بن أيب اجلعد األشجعيس، وزفر، وزافر بن عبيد اهلل األيادي، وكر بن عّياشب أبو هي:
 .مندل بن عيل العنزي، وكثري النواء، وعباد بن صهيب البرصيو

هذا الكتاب  يفمن ورد اسمه  إىل احتامل أن يكون األصل يف كّل  ذهب بعٌض  ،من هنا
، إال أّن إثبات ةه شيعي، إال أن يطعن فيه بفساد مذهبه أو بانتامئه إىل غري مذهب اإلماميّ أنّ 

فالبّد من النظر يف مجيع الرواة وإثبات أّنم من الشيعة؛  ذلك بغري طريق االستقراء صعب،
فلعّل من مل للقول بأّنه ذكر الشيعة خاّصة؛ ألنه ال يوجد نّص للمؤّلف يتصل هبذا األمر، 

يذكر كونه سنّيًا كان بعضهم كذلك غايته أنه مل يتأّكد من األمر، أو لعّله ذكر يف بعض 
 املوارد دون بعض لعّلٍة ما ال نعرفها.

ووصفهم  ،بن أيب طالب من أصحاب اإلمام عيل ف يف هذا الكتاب ثامنيةً ذكر املؤلّ  ـ 5
بذلك جهالة ؟ فهل يريد هنا ف باجلهالةمراده من الوصهو م )جمهولني(، وال ي علم ما بأّّن 

ما هو أبعد من ذلك، مراده  يرتتب عليه ضعف السند؟ أو أنّ ممّا باملعنى الرجايل  احلال
أصحاب اإلمام عيل ومل تأِت عنهم أّية معلومات تكشف لنا عن  يفهؤالء ذ كروا وهو أّن 
ي يراد إلثباهتا مجع ، وغريها من االحتامالت التعن أصل وجودهم وعن هويتهم أو حاهلم
، وقد سبق أن رّجحنا أّن هذا التعبري يف كلامت املتقّدمني يراد منه جهالة اهلوّية ئناالقر

 .والعني بام هو أزيد من جهالة احلال من حيث الوثاقة وعدمها
ي شار أخريًا إىل وجود تصحيفات واشتباهات عّدة يف أسامء الرواة يف هذا الكتاب، وقد 

 حثون يف مطاوي البحوث الرجالّية املوّسعة، فلرتاجع.أشار هلا البا
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 ـ كتاب الربقي، املخطوطات واملطبوعات 3ـ  1
النسخ املخطوطة املتوّفرة هلذا الكتاب هي ـ حسب ما ذكر السيد أمحد احلسيني اخلبري 

 ـ تسعة: بعامل املخطوطات
ـ، وهي ه1021م(، وترجع لعام 3075نسخة إحياء الرتاث ) النسدة األوىل:

 مصّححة مقابلة، وهي أقدم ن سخة خمطوطة هلذا الكتاب وصلت إلينا.
هـ، مصّححة 1037نسخة كلية اإلهلّيات بمشهد، وهي ترجع لعام  النسدة الثانية:

 مقابلة.
نسخة جامعة طهران، ترجع للقرن احلادي عرش اهلجري، وهي مقابلة  النسدة الثالثة:

ىل نسخة حممد بن منصور بن إدريس بن مظفر بن عىل نسخة األصل التي كانت مكتوبة ع
 هـ.570شاذي العجيل، التي متّت كتابتها عام 

 م(، وترجع للقرن احلادي عرش اهلجري.5445نسخة )ملك  النسدة الرابعة:
 نسخة الرضوية بمشهد، وترجع للقرن الثالث عرش اهلجري. النسدة اخلامسة:
 هـ.1336(، وترجع لعام م2880نسخة إحياء الرتاث ) النسدة السادسة:
 هـ.1365م(، وترجع لعام 155نسخة املرعيش ) النسدة السابعة:

 هـ.1384(، وترجع لعام 5457نسخة أخرى للمرعيش ) النسدة الثامنة:
م(، وترجع للقرن الرابع عرش 12327نسخة ثالثة للمرعيش ) النسدة التاسعة:

 اهلجري، وعليها بعض التعليقات.
كاظم وقد حّققه ، اودملحقًا بكتاب رجال ابن د ألّول مّرةوقد طبع هذا الكتاب 

وطبعته جامعة طهران، حتت إرشاف جالل الدين املحّدث األرموي، املوسوي املياموي، 
طبعة ثم طبع وقد اعتمد التحقيق عىل أربع نسخ خمطوطة للكتاب، هـ، 1383حدود عام 

، وطبع مّرة ثالثة عام هـ1419عام  ،ونرشته دار القّيومبتحقيق جواد القيومي، ثانية 
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كاظم عبداخلفاجي، ونرشته مؤّسسة النرش يف مكتبة املرعيش ثامر هـ بتحقيق 1428
 .النجفي

 ، اجتاهات تختلفةنسبة الكتاب ملؤّلفهـ  4ـ  1
اهتّم علامء الرجال بالبحث يف مؤلِّف هذا الكتاب وملن ي نسب له؛ والسبب يف هذا 

هذا االعتامد عىل اآلراء يصعب عىل بعض إذ  ؛بة عليهة املرتتّ يّ الثمرة العملهو االهتامم 
فه. يف البحث الرجايل؛ الكتاب  لعدم ورود توثيق ملؤلِّ

 ه:، هي أنّ مخسةيف مؤلِّف الكتاب أو فقل: االحتامالت، ات والنظريّ 
، ويظهر من السيد حمسن األمني العاميل اختيار هذا ملحمد بن خالد الربقيـ  1

 .القول
، ولعّل هذا هو املشهور، وقد طبع الكتاب باسمه يف ألمحد بن حممد بن خالد الربقيـ  2

 .خمتلف الطبعات
 .يروي عنه الكلينيقيل بأّنه ، الذي الربقيبن حمّمد بن خالد اهلل بن أمحد  البنه عبدـ  3
روي عنه يقيل بأّنه ، الذي الربقيبن حمّمد بن خالد اهلل بن أمحد  البنه أمحد بن عبدـ  4

 .الصدوق
، تكون نسبة الكتاب ألمحد بن حمّمد بن خالد الربقي عىل الرأي الثالث والرابع وبناءً 

 اشتباهًا؛ بسبب شهرته، فتّم تصّور أّن املراد بالربقي هو نفسه.
ـ أن يكون أصل الكتاب ملحّمد بن خالد الربقي اجلّد األعىل، وأّنه اختّص بذكر  5

 تفيده كلامت ابن النديم، ثم جاء األحفاد فأضافوا للكتاب أصحاب أمري املؤمنني، كام
 .سائر أصحاب األئّمة، فيكون الكتاب مرّكبًا ال منتسبًا لشدٍص واحد
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 واالختالف يف مؤلِّف الكتاب راجع يف واقعه إىل جمموعة من املالحظات، هي:
ألمحد )كتاب  أنّ  د ذ كرقفألّنه  أّوالً: أّما ترجيح كونه ألمحد بن حمّمد بن خالد الربقي،

، وما بأيدينا إما أن يكون كتاب وكتاب آخر بعنوان )كتاب الرجال( ،الطبقات(
ة وأئمّ  ،لتناوله أصحاب النبي ؛ب ترتيبًا طبقيًا، أو هو كتاب الرجاله مرتّ ألنّ  ؛الطبقات

و ، وهذا هألمحد بن حممد بن خالدـ وفق املعروف ـ أهل البيت؛ وهلذا ي نسب الكتاب 
الشهرة املتأّخرة، خاّصة وأّن ما ذكر من كتاب الرجال  مّ ، بعد ضمرّجح كون الكتاب له

لوالده مل ي رش إىل كونه يف الطبقات من جهة، بل ا شري من جهة ثانية ـ يف كلامت ابن النديم ـ 
إىل اختصاصه بأصحاب عيّل، مع أّن املوجود بني أيدينا ليس كذلك. وأّما ابن أمحد 

م يرتمجا عىل أّن هلام كتابًا يف الرجال أو الطبقات أصاًل، وهذا موهٌن لفرضّية وحفيده فل
انتساب الكتاب إليهام أو إىل واحد منهام، وفرضّية التلفيق يف االحتامل اخلامس ال شاهد 

 عليها.
فلوجود مالحظات تبعد احتامل  ثانيًا: وأّما ترجيح أّنه ليس ألمحد، بل لولده أو حلفيده؛

 ، وهي:أّنه له
القمي شعري األاهلل  إىل كتاب سعد بن عبد اً يف الكتاب إسناد نّ إ :وىلاملالحظة األ

هـ(، 280أو  274) ن يروي عن أمحد بن حممد بن خالدممّ وسعٌد هذا  ،(هـ301أو  299)
، ؛ وال معنى إلسناد الشيخ لتلميذهوهو متأّخر يف سنة الوفاة عنه بام يقرب من عرشين سنة

 كون صاحب الكتاب هو أمحد بن حمّمد بن خالد الربقي. فيضعف احتامل
ـ:  اهلل بن جعفر احلمريي عند ذكره لعبدقال ـ مؤلِّف الكتاب  نّ إ ة:نياملالحظة الثا

؛ فكيف ن روى عن أمحد بن حممد بن خالداهلل هذا ممّ  وعبد، «نه بالفتحمسمعت »..
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 !؟ن روى عنهيرّصح بأنه َسِمَع منه وهو ممّ 
بأّن رواية الربقي عن سعد واحلمريي ليست  ن املالحظتان قد يقال يف رّدمهاوهاتا

مستحيلة، بل ممكنة، كيف وقد أفردوا يف علوم احلديث بابًا ملا أسموه: رواية األكابر عن 
األصاغر، وهي وإن كانت حاالت قليلة لكنّها واقعة، ولعّل الربقي مل يكن خبريًا يف 

 ي فرجع إليهام يف ذلك.الرجال بمستوى سعد واحلمري
بمالحظة أّن األكابر هنا ال يروون عن األصاغر  يبدو بعيدًا نسبّيًا،قد وهذا الكالم 

حادثة تارخيّية معينة مل يشهدوها مثاًل، بل هو يعتمد عليه يف كتاٍب ومصنّف خمّصص، بل 
األكابر  احلمريي، يبدو غري مألوف يف أدبّيات نقل إّن قوله: سمعت منه بالفتح، يف حّق 
 .عن األصاغر، بل هو أقرب للعكس

مكّررًا، ليس  رجال الربقيوقد أضاف السيد بحر العلوم هنا أّن املراد بسعد الوارد يف 
 عىل أنّ  الثقة، وهذا يدّل  سعد بن سعد األشعرّي سعد بن عبد اهلل األشعري، بل هو 

من ترمجة سعد يف  عنه كام يظهر ييرو، حممد بن خالد نّ أل ؛دهو حممّ هنا الربقي 
لكّن املشكلة التي تواجهنا هنا أّّنم مل يذكروا لسعٍد هذا كتابًا يف الرجال  .الرجال
 .أصالً 

اإلمامني: اهلل الربقي من أصحاب  أمحد بن أيب عبدأّن ذ كر يف الكتاب  :ثالثةاملالحظة ال
أمحد بن حممد بن خالد  هذا يعني أّن املراد بأمحد الربقّي هذا عني  ، واجلواد واهلادي

عىل ما هو الدارج بني علامء الرجال حينام  ،الكتاب من مصنّفاته ومل يذكر أنّ  ،الربقي
وهذا  .، حيث يتعّرضون بالقول: فالن ـ مصنّف هذا الكتاب ـ كذا وكذا.يذكرون أنفسهم
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 كّله يبّعد من احتامل أن يكون مصنّف الكتاب هو أمحد بن حمّمد بن خالد الربقي.
بأّن ذكر الشخص اسمه وأنه هو صاحب الكتاب،  وناقش السيد الغريفي هذا الكالم

أمٌر حدث يف عرص الطويس، وال نعلم حدوثه قبل ذلك، فلعّله ليس متعارفًا يف زمان 
بل يمكن أن نضيف ـ برصف النظر عن كالم الغريفي الذي حيتاج لتحقيق  .الربقي

لغاية، ومن املمكن أن يكون مبنّيًا عىل جمّرد رسد تارخيي ـ بأّن كتاب الربقي خمترص ل
األسامء دون أّي تعليق كام رأينا، وبالتايل فمن املعقول عدم التعّرض هلذه األمور أيضًا، 

 ولعّله كان مسّودة، وعىل أّية حال فهذه املالحظة ختمينّية وليست حاسمة.
ِكَر حممد بن خالد الربقي من أصحاب  ة:الرابعاملالحظة  الكاظم والرضا ذ 

، بل ، ممّا يبّعد من كونه ألمحد بن حمّمد بن خالد الربقيه أبوه، ومل يرش إىل أنّ ^واجلواد
هذه املالحظة األخرية تبعد احتامل أّنه الربقي الكبري أيضًا، تبعًا ملا ورد يف املالحظة 

 .السابقة
كان الكتاب  صّحت فلامذا ـ لو ، بل لووحال هذه املالحظة حال سابقتها فال نعيد

لعبد اهلل أو البنه أمحد ـ مل تتّم اإلشارة منهام إىل كون أمحد بن حمّمد بن خالد الربقي هو 
 .األب أو اجلّد، أو إىل كونه حممد بن خالد هو اجلّد أو والد اجلدّ 

تني األولتني وترجيح العالمة التسرتي إىل استبعاد النظريّ  ذهب ،من هذه املالحظات
اهلل بن  الكتاب ألمحد بن عبد بعة التي تذهب إىل أنّ اة مع ميله للنظرية الرالثالثة والرابع

ال هذا وعىل ، والسيد حممد رضا السيستاين أمحد الربقي، وتبعه عىل هذا الشيخ السبحاين
، بل اهلل وابنه أمحد عند علامء اجلرح والتعديل لعدم توثيق عبد ؛ي عتمد عىل الكتاب
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 يؤخذ مؤّيدًا.
إّننا نشّكك يف أصل وجود كتاب رجايل ألمحد بن حمّمد بن خالد  حظة اخلامسة:املال

الربقي؛ وذلك أّنا عندما راجعنا ما ذكره الطويس والنجايش يف هذا الصدد، لوجدنا أّّنام 
عندما يذكران كتاب الطبقات أو الرجال للربقي ينّصان عىل أّن هذا ما ذكره ابن بّطة، 

وزاد حممد بن »كره كتب املحاسن وليس منها كتاب رجايل: حيث يقول الطويس بعد ذ
، كتاب األوائل، كتاب الطّب  ة عىل ذلك: كتاب طبقات الرجال، كتابجعفر بن بطّ 

. وأّما النجايش، فبعد ذكره قائمة كتبه، ومنها كتاب الرجال «..التبيان، كتاب اجلمل
ة ذكره حممد بن جعفر بن بطّ  هذا الفهرست الذي»وكتاب الطبقات، قال يف آخر كالمه: 

 .«املحاسن من كتب
وبناًء عليه، نأخذ بعني االعتبار ما قاله ابن الوليد والنجايش ـ كام تقّدم سابقًا ـ يف حّق 

كيف يمكن ومعه ابن بّطة وفهرسته، من أّنه كثري الغلط، وأّنه ضعيف خمّلط لألسانيد، 
 صاًل؟!حتصيل الوثوق بنسبة كتاب يف الرجال للربقي أ

 وقد ُاجيب عن هذه املالحظة:
إّنه يمكن تقوية ما ذكره ابن بّطة ورفع تفّرده بذلك من خالل ما ذكره ابن النديم  الً:أوّ 

الذي فيه  يب عيل بن مهام، من أّن للربقي كتاب املحاسنأت نقاًل عن العامل اجلليل املتثبّ 
 .مد بن خالد ال ألمحدالطبقات، وإن كان ابن النديم اشتبه يف نسبة الكتاب ملح

ويس عرشات إليه الطذا كان االعتامد عىل فهرست ابن بّطة الذي رجع إّنه إ واجلواب:
فاحشة وعدم ختّصصه الاته هروف بكثرة اشتباعّن إقحام ابن النديم املإف ،املرات غري كاٍف 

يناه أبل قد ر ،كام يرّصح صاحب الكالم هنا نفسه، يبدو غريباً  ،بل كان وّراقاً  ،يف العلوم
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فكيف يمكن تعضيد د، ه ألمحنّ ، مع أد بن خالدملحمّ املحاسن يف نسبة كتاب  هنا مشتبهاً 
كالم ابن بّطة بمثل شخٍص كابن النديم؟! بل كان العكس هو األوىل، وكيف يمكن اّدعاء 

خاّصة مع املالحظات السابقة، وخصوصًا وأّن الكتاب مل  ؟!حتصيل االطمئنان بمثل ذلك
فيام يبدو ويرتّجح ـ ال للطويس وال للنجايش، وإال ملا نقاله عن ابن بّطة، األمر يصل ـ 

الذي يكشف أّن كّل الطرق التي ذكراها بعد ذلك لكتب الربقي هي طرق ألسامء الكتب 
ال لواقعها بحيث تشمل كتاب الرجال والطبقات، وسيأيت أّن أّول من نسب الكتاب 

منه هو السيد ابن طاوس يف كتابه )حّل اإلشكال( يف  ألمحد، بحيث كانت بني يديه نسخة
 القرن السابع اهلجري.

بل كيف يمكن ـ لو فرض التوثق من النسخة الواصلة ـ أن يكون كالم ابن النديم 
معتمَدًا وهو ينّص عىل أّن الكتاب فيمن روى عن أمري املؤمنني فقط، مع أن املوجود بني 

 .دة كتايب الطبقات والرجال، بناًء عىل وحأيدينا أوسع من ذلك
إّن هنا شاهدًا قوّيًا عىل أّن رجال الربقي هو ألمحد، وذلك أّن النجايش ذكر من  ثانيًا:

 .وهذا يعني أّن الكتاب ثابت له ،كتاب املعرفة برجال الربقي()كتب الشيخ الصدوق 
راد به املعرفة برواة الربقي، ال بكتاب الرجال لللكن   .ربقيمن املحتمل أن ي 

ذكر للحفيدين كتاب رجايل، والذي نخلص إليه هو تعارض الشواهد، فمن جهة مل ي  
عدا فهرست ابن النديم املعلوم وقوع  وال حتى ملحّمد بن خالد الربقي يف املصادر القديمة

لكّن ، ومن جهة توجد هذه املالحظات اخلمس متعاضدًة يف هذا الصدد، أخطاء فيه هنا
كون املؤّلف هو أمحد بن حمّمد بن خالد الربقي فإّن قرينية وشاهد عدم األرجح بنظري هو 

ذكر كتاب رجايل ألّي من الثالثة البقّية، أقوى بكثري من الشواهد األخرى التي ذ كرت، 
إذا مل نشّكك يف أصل وجود كتاب للربقّي نفسه، األمر الذي يّتصل بالنسخة الواصلة إلينا 
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 أيضًا، وسيأيت بحثها.
نحن عثرنا عىل نسخة لكتاب الرجال ت نسب للربقي، فنظرنا يف الكتب  رة أخرى:وبعبا

كر له كتاب يف الرجال والطبقات من كّل من  الفهرستّية فرأينا أّن الشخص الوحيد الذي ذ 
وإن مل يكن  ي طلق عليهم اسم الربقي هو أمحد بن حممد بن خالد، فيرتّجح أن يكون هو

، وأّما القرائن األخرى املعاكسة فهي ظنّية ختمينّية، قابلة ديأمرًا حمسومًا بقاطعّية عن
للتفسري، برغبته يف االختصار تارًة، ورواية األكابر عن األصاغر أخرى، بل ال يبعد أن 
تكون بعض النصوص أضيفت يف الكتاب الحقًا، ولكّن هذا كّله مبنّي عىل قيمة النسخة 

ّطة وكالم ابن التي تعضد كاًل من كالم ابن ب   الواصلة، فتأّمل جّيدًا؛ ألّن قيمتها هي
 النديم.

 ـ هل ميكن التوّثق من نسبة النسخة الواصلة؟ 5ـ  1
السؤال املركزي اآلخر الذي ي طرح هنا هو أّن كتاب الربقي املوجود بني أيدينا اليوم 

اب ؟ بمعنى أّنه لو فرضنا أّن للربقي كتابًا باسم كتكن التثّبت من أمره أو المهل ي
الطبقات، وختّطينا مشكلة أّن املؤّلف له هو أمحد بن حمّمد بن خالد الثقة اخلبري، فهل يمكن 

 الوثوق هبذه النسخة الواصلة اليوم وأّّنا عني نسخته أو ال؟
وعندما نقول ذلك ال نقصد أن يكون كتابًا منحوالً بأكمله أو مكذوبًا برّمته مكان 

الصورة، وصورة وجود إضافات عليه أو أخطاء  الكتاب األصل، بل كالمنا يشمل هذه
كثرية فيه، او احتامل كونه مرّكبًا من كتابني أو أكثر، بحيث ال نستطيع االطمئنان بتطابقه 

 ، فهل هو مطابق أو ال؟)العادي( مع نسخة األصل
وذلك أّن هذا الكتاب ال يظهر من الشيخ النجايش  يمكن التحّفظ عىل هذا األمر،

مها، ومل ينقل ا عدم وصوله إليه، كام تقّدم نّص بل يظهر من الشيخ الطويسوصوله إليه، 
هـ(، حيث قال يف كتاب حّل 673أحد عن الكتاب حتى زمن السيد أمحد بن طاوس )

 اعتربت بعد الكتب إيّن ثّم »اإلشكال املدرج يف كتاب التحرير الطاوويس، النصَّ التايل: 
]عيل بن[  لربقي، وكتاب معامل العلامء ملحمد بنكتاب أمحد بن حممد بن خالد ا اخلمسة:
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أجعل ما اخرتته من كتاب  شهرآشوب املازندراين، فنقلت منه أسامء رجال، ورأيت أن
املوضع الالئق به، وما اخرتته من  الربقي يف غضون الرجال لشيخنا رمحه اهلل تعاىل يف

ني عليه السالم يف كتاب أجعل رجال أمري املؤمن كتاب ابن شهرآشوب يف آخر الكتب، ومل
الرواية عنهم، بل جعلتهم  الرجال املشار إليهم تقّل  إذ ؛اة عىل حروف املعجمالربقي مقفّ 

 .«وصوادفه كثرية صوارف الوقت غزيرة، يف آخر الكتاب، مع أنّ 
وهذه  قلت:»وعّلق الشيخ حسن يف التحرير الطاوويس عىل هذا النّص فورًا فقال: 

كان ما أخذه من كتاب  قد أصيب بالتلف أكثرها، ولو ـ تهامع قلّ  ـ يهااألسامء التي أشار إل
علم ام ذكرنا كالمه هذا لي  نّ إو، بموجود الكتاب املذكور ليس نّ أل ؛فرادهإحلسن  الربقي باقياً 

ر الكتب أخرى لطيفة ال تكاد ختفى عىل من تدبّ  مجال مضمون الكتاب، مع نكتباإل
 .«فنّ د يف هذا الفة بعد السيّ املصنّ 

 يرشدنا هذان النّصان واملعطيات املحيطة إىل ما ييل:
أّول من نقل عن هذا الكتاب هو السيد ابن طاوس يف حّل اإلشكال يف القرن  أ ـ

السابع اهلجري، أي بعد أربعة قرون من عرص املؤّلف، إذا جتاهلنا نّص ابن النديم املتقّدم 
، ثم بعده نقل كّل من العالمة وابن مهامالذي يتحّدث عن وجود الكتاب يف مكتبة ابن 

 .داود
مل ينقل الطويس والنجايش والكيش وال غريهم شيئًا عن هذا الكتاب، بل عبارات  ب ـ

 الطويس واضحة يف عدم وصول الكتاب إليه، أو عدم اقتناعه بالنسبة.
إّن الكتاب مفقود يف أواخر القرن العارش اهلجري، يف عرص الشيخ حسن صاحب  ج ـ

ملعامل، وهذا يعني أّن النسخ التي كانت متوّفرة بني يدي ابن طاوس والعالمة وابن داود مل ا
 تعد متوّفرة الحقًا.

إّن أقدم نسخة خمطوطة ترجع لب عيد وفاة الشيخ حسن صاحب املعامل، وهي نسخة  د ـ
 هـ كام تقّدم.1021عام 
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ابن داود، وهل ال نعرف كيف وصلت نسخة الكتاب البن طاوس والعالمة و هـ ـ
نسخة هؤالء تطابق النسخة  سيئة؟ بل نحن ال نعرف هل أنّ رديئة دة أو كانت النسخة جيّ 

 يدينا أو ال؟أالتي ب
ز عدد أصابع العالمة احليل وابن داود عن رجال الربقي، ال يتجاو حجم نقلإّن  و ـ

علومات ونقل  ابن طاوس عنه ال نعرف حجمه، خاّصة وأّن امل اليدين يف كّل منهام.
املوجودة يف البعد الطبقايت من كتاب رجال الربقي غالبها موجود يف سائر املصادر 
الرجالّية اخلمسة األوىل، خاّصة يف رجال الطويس، ومل يبنّي ابن طاوس ـ فيام وصلنا من 
كتاب حّل اإلشكال عرب التحرير الطاوويس ـ أي من هذه االفكار قد أخذه من رجال 

ومن ثّم فام ذكره بعض ي أخذه من سائر الكتب خاّصة رجال الطويس، الربقي وأّيه الذ
املعارصين من أّنه يمكننا التثّبت من تطابق نسختنا مع نسخة هؤالء بمراجعة هذه 

أو ثالثني مورد من أصل  20)حوايل  ، يبدو غري مقنع؛ ألّن احلجم قليل للغايةاملوارد
ال يصلح إلثبات أّن النسخة الواصلة مل حتصل ، اسم تقريبًا يف أصل كتاب الربقي( 1700

توجب الريب يف إمكان االعتامد أو إضافات وملحقات فيها مشاكل أو دّس أو رداءة 
 .بوصفها نّصًا متقّدمًا زمنّياً  عليها

 حاول السّيد اخلوئي إثبات صّحة نسبة الكتاب الذي بني أيدينا عرب القول بأنّ  ز ـ
الكتاب يف اخلالصة، وذكر يف إجازته الكبرية وغريها طريقه  ذاقد اعتنى هب العالمة احليّل 

. فكأّنه يريد أن يقول بأّن وإىل ما اشتمل عليه الفهرست من الكتب إىل فهرست الشيخ،
العالمة له طريق للكتاب عرب إجازته الكبرية لبني زهرة، وهبذا نثبت صّحة الكتاب 

 ونعتمد عليه.
 ناقشتها:ّن هذه املحاولة يمكن مأإال 
إّن كالم الطويس قد تقّدم وتبنّي أّنه مل يصله الكتاب، وإّنام عرف بخربه عرب ابن  الً:أوّ 
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ب ّطة، بل طريقه للكتاب الذي ذكره ضعيف أيضًا؛ ألّنه يمّر عرب أيب املفّضل الشيباين عن 
ق ابن بّطة، فال ن حرز أساسًا أّن الطويس وصل إليه هذا الكتاب، فكيف نعتمد عىل طري

العالمة للطويس، لضّمه لطريق الطويس الضعيف أصاًل، لو ف رض طريقًا حقيقّيًا هنا، ومل 
 ؟!يثبت

ة احليل زجاخاّصة إ ،رين وإجازاهتمن طرق املتأّخ بحثنا بالتفصيل سابقًا وبّينّا أ إّننا ثانيًا:
ارًا يف يمع ليست طرقًا حقيقّية قائمة عىل تناقل النسخ لتكون ،مثاهلاألبني زهرة والكبرية 

من املناولة وغريها، فال حيرز أّن طريق العالمة  عمّ أجازات إالتثّبت من الكتب، بل هي 
أصاًل، لو ف رض أّن هناك طريقًا حقيقّيًا للطويس إىل كتاب  هو طريق حقيقي ،هنا للطويس

 الرجال للربقي.
عن ثبوت نسبته  يني هبذا الكتاب، قد يكون ناشئاً إّن اهتامم ابن طاوس واحللّ  ثالثًا:

يئًا، بل ألمحد بن حمّمد بن خالد الربقي عندهم، باحلدس والقرائن، والتي ال نعرف عنها ش
ستاذمها )ابن خذا عن ا  ني أيّ ّن احللّ أو ،صل هو ابن طاوسغالب الظّن عندي أّن األ

ي بل أنت لو تأّملت العبارة املتقّدمة الت طاوس نفسه( قبول هذا الكتاب واالعتامد عليه.
نقلناها عن ابن طاوس لوجدت أّنه وضع كتاب الرجال للربقي مع معامل العلامء البن 

منه، وأّخره عن الكتب اخلمسة التي اعتمدها وهي: رجال  زمناً شهرآشوب القريب 
ّن لنجايش، ورجال ابن الغضائري، مع أوفهرست الطويس، ورجال الكيش، ورجال ا

 ! األمر الذي يفتح عىل إحياءات ظنّية.رجال الربقي متقّدم عىل اجلميع زماناً 
رز أّنه وصلهام هذا الكتاب، والثالثة )ابن وهذا كّله ي   نتج أّن الطويس والنجايش ال حي 

طاوس واحلّليَّني( ال حيرز وصول نسخة هلم باملناولة، فاألظهر أّّنا وجادات، بل ال ن حرز 
 التي وصلتنا، ون سخ القرن بشكل يقينّي التطابق التاّم بني نسخة القرن احلادي عرش

السابع اهلجري، وإن كانت إحدى النسخ الواصلة إلينا حتكي عن املطابقة عىل أصٍل يعود 
 لزمن ابن إدريس احليّل.

أّننا نظّن بظنٍّ معتّد به أّن النسخة الواصلة إلينا، واملطبوعة  والنتيجة التي ندرج هبا
بل بعد قي، لكن ليس لنا يقني حقيقي بذلك، اليوم، هي نسخة أمحد بن حمّمد بن خالد الرب



 

هذه احلال ال نكاد نطمئّن بنسبة الكتاب للربقي، فضاًل عن تعيينه بأّنه أمحد بن حمّمد بن 
فيصلح هذا الكتاب ليكون قرينًة ناقصة، وليس بقرينة تاّمة وفقًا للتقسيم الذي خالد، 

تطابق نقل الثالثة مع النسخة املوجودة  اّتبعناه يف نظام القرائن الرجالّية سابقًا، نعم فيام
 .نسبّياً  يصبح االحتامل أعىل

يشار إىل أّن الشيخ آصف حمسني ال يرى صّحة نسبة النسخة أيضًا، ومل يذكر وجوهًا يف 
 .ذلك

 ونكتفي هبذا القدر من احلديث عن هذا الكتاب، لننتقل إىل كتاٍب آخر.

 ـ كتاب الرجال للكشي 2
؛ نسبة إىل هـ(4 )ق حممد بن عمر بن عبد العزيز الَكيّش  ،أبو عمرو الثقة العنيالشيخ 

، يف بالد أوزبكستان حالّياً ، )َكّش( من مناطق بالد ما وراء النهر عىل مقربة من سمرقند
وهي مناطق بدأ احلضور الشيعي فيها ـ فيام يبدو ـ منذ عرص اإلمام اهلادي تقريبًا بدايات 

، وقوي هذا احلضور يف القرن الرابع اهلجري، لكنّه تراجع بعد القرن الثالث اهلجري
 ذلك.
 يف ه تويّف القريب أنّ  إال أنّ عىل وجه الدّقة، ال سنة وفاته و ة الكيشعرف سنة والدت  ال 

هـ( 320بقرينة تلّمذه عىل العيايش )أو أواسطه، النصف األّول من القرن الرابع اهلجري، 
، وهلارون بن موسى التلعكربي هـ(368حمّمد بن قولويه ) من جهة، وأستاذّيته جلعفر بن

                                                             
 .218ـ  217( انظر: بحوث يف علم الرجال: 1)
. ي شار إىل وجود شخص نقل عنه 440؛ والطويس، كتاب الرجال: 372لنجايش: ( انظر: رجال ا2)

الصدوق يف غري موضع من كتبه باسم أيب عمرو حممد بن عمر بن عبد العزيز األنصاري الكّجي 
(، ويلوح من املحّقق التسرتي أنه هو 159، 139: 1؛ وعيون أخبار الرضا 441، 417)التوحيد: 

(، لكن يف مواضع رأينا أّن الكجي نسبة ملنطقة يف طربستان، 66: 12الكيش )قاموس الرجال 
 وإليها ن سب غري واحد ممن قيل فيهم: الطربي وغريه، كام مل ي ذكر الكيش أنه أنصاري، واهلل العامل.

 .58( جعفر السبحاين، كّليات يف علم الرجال: 3)
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 .من جهة أخرى هـ(،385)
لكّن الظاهر ، د بن مسعود العّيايش صاحب املصنّفات الكثريةعىل حممّ الكيش تلّمذ 

إذا مل نشّكك يف كون من كتابه أّن له عرشات املشايخ، بل يزيدون عن اخلمسني شيخًا، 
ومل ي ذكر نقله عنهم وتصديره السند هبم كان بنحو اإلرسال، بعضهم شيوخًا له وأّن 

نِون يف كتب الفهارس بـ)كتاب الرجال( كيشلل  .إال كتاب واحد ع 

 ـ اسم الكتاب وعنوانه 1ـ  2
ونظرًا لتعبري الفهارس عنه بأّن له كتابًا يف ، عدم وصول الكتاب األصل إلينانظرًا ل

 :عىل قولني لف يف اسمهفقد اخت  الرجال أو كتاب الرجال، 
قال: حيث هكذا ذكره الطويس يف ترمجته ألمحد بن داود الفزاري،  معرفة الرجال:أ ـ 

أيضًا هبذا هـ( 588ابن شهرآشوب )ذكره ، و«معرفة الرجاليف ذكره الكيّش يف كتابه »
 .مناقب آل أيب طالبكتابه: يف االسم 

ما دام كتاب الطويس هو اختيار معرفة ويرّجح بعض أنصار هذا القول رأهيم بأّنه 
 الرجال، فالبّد أن يكون الكتاب األصل هو معرفة الرجال.

 .كام ذكره ابن شهرآشوب يف معامل العلامء :الصادقني ةمعرفة الناقلني عن األئمّ ب ـ 
فنسب كتاب معرفة  لكن ثّمة احتامل يف أن يكون ابن شهرآشوب قد اشتبه هنا أو سها،

، وشيخه اآلخر نرص بن صباح البلخي، إىل (شيخ الكيشلعّيايش )الذي هو لالناقلني، 
                                                             

 .181: 19التجديد، العدد ( انظر: جميد معارف، علم الرجال الشيعي، جمّلة االجتهاد و1)
 .350( رجال النجايش:2)
 .402؛ والفهرست: 440؛ والطويس، الرجال: 372( راجع: املصدر نفسه: 3)
 .81( الطويس، الفهرست: 4)
 وغريها. 21: 3( حممد بن عيل بن شهرآشوب، مناقب آل أيب طالب 5)
 .137( ابن شهرآشوب، معامل العلامء: 6)



 

 الكيش.

 بني الَكّشي والطوسي يف كتاب الرجالـ  2ـ  2
)كتاب معرفة الرجال( من الكتب املفقودة ككثري من  من املشهور بني علامء الرجال أنّ 

النجايش  :عند الشيخني الكتاب كان مع هذا من املؤّكد أنّ وكتب املسلمني التي مل تصلنا، 
ما بأيدينا من أّما و، ، بل وهلام طريق إليهاعتمدا عليه يف فهرستيهامأّّنام و ،والطويس
هو ما اختاره الشيخ الطويس من و ،املعروف بـ)اختيار معرفة الرجال(الكيش فهو كتاب 

 .أصل كتاب الكيش
موض، فال نعرف املعايري الكثري من الغالذي قام به الطوءي ويشوب هذا االختيار 

وضح منهجه ت مةٍ مل يصّدر الكتاب بمقدّ حيث  واآلليات التي اعتمدها الطوءي يف اختياره،
أو منهج الطويس يف  حتى نتعّرف من خالهلا عىل منهج الكيش الرجايل ،وطريقته فيه

امة . لكن يمكن اقتناص جمموعة من القرائن التي يستفاد منها األسس الععملّية االختيار
 :وأمّهها، ليس إال وهي عندي مظنونةالطويس،  التي سار عليها

راٍو ـ كام  فأصل الكتاب كان مشتماًل عىل حتديد طبقة كّل  حذف طبقات الرجال:أ ـ 
ع بعض الباحثني ـ فقام الشيخ الطويس بحذف هذه يف بعض ما ذكره النجايش بتتبّ 

 الطبقات.
الكيش كان يورد مصنّفات  ذي يبدو أنّ فال حذف أسامء كتب ومصنّفات الرجال:ب ـ 

 من يذكرهم من الرجال، فحذفها الطويس ضمن مرشوعه يف االختيار.
كثري العلم، وفيه »ـ: كام ذكر النجايش ـ فالكتاب  هتذيب الكتاب من أغالطه:ج ـ 

                                                             
، واحلسن بن 21، وإبراهيم بن ربيع: 16يف كّل من: إبراهيم بن هاشم: ( راجع: رجال النجايش 1)

، وغريها من املوارد؛ 44، واحلسني بن إشكيب: 38، واحلسني بن أيب هاشم: 34عيل بن فّضال: 
، ولوط بن 125، وداود بن أيب زيد: 81وفهرست الطويس يف: أمحد بن داود بن سعيد الفزاري: 

 .204حييى: 
 .403؛ وفهرست الطويس: 372النجايش:  ( انظر: رجال2)
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 .هح الكثري من أغالطالشيخ الطويس صحّ  . والذي يبدو أنّ «أغالط كثرية
من أّن االختيار هو تلفيق بني كتاب معرفة الناقلني  ،د املددي شفاهاً د ـ ما نسب للسيّ 

 .للعيايش وكتاب الرجال للكيش
لكّن هذا االحتامل ال شاهد يقف معه، بل هو عىل خالف ترصيح الشيخ الطويس وفقًا 

ة ولعّله خطر يف بال السّيد املددي نتيجة نسب كام سيأيت،ملا نقل ابن طاوس يف فرج املهموم 
، أو ألّن يف كتاب الكيش اسم كتاب العيايش لكتاب الكيش يف كلامت ابن شهرآشوب

الكثري من النصوص التي أخذها من العيايش، فتّم تصّور أّّنا من كتاب العيايش عرب 
الطويس نفسه، وهو بعيد؛ ألّن سياق الكثري منها يدّل بوضوح عىل كوّنا من الكيش 

 .بالنقل عن أستاذه العيايش
نا إىل االعتامد عىل ما أالسبب الرئيس وراء ضياع كتاب الشيخ الكيش ـ الذي أجل ّل ولع

كبغداد  ىة الكربالكيش مل يكن يف احلوارض العلمية الشيعيّ  اختاره الطويس ـ هو أنّ 
ليها من أجل حتصيل العلم، إالتي كان الطالب يتوافدون وو.. ونيسابور والكوفة والّري 
كتاب الكيش ككتب املحّدثني إىل عدم صريورة بدوره اجلغرايف  االبتعادوقد أّدى هذا 

الذين يتوافد عليهم الطالب فيأخذون كتبهم و ،والعلامء املتواجدين يف تلك احلوارض
، وتكون حماًل أو ممّرًا حلركة املحّدثني الذين يطلبون احلديث ويتلّقونه يف ويرووّنا عنهم
 تلك احلوارض.

خترص الذي دّونه الطويس تارًة يعرّبون عنه بكتاب اختيار وعىل أّية حال، فاسم امل
                                                             

 .372( رجال النجايش: 1)
؛ وملحقات وسائل 102ـ  100: 2( انظر هذه اخلطوات الثالث: قبسات من علم الرجال 2)

 .627اإلنجاب الصناعية: 
( أخربنا بذلك الشيخ العزيز الصديق حمّمد باقر ملكيان أّنه سمعه من سامحة السّيد املـددي، بـل 3) 

وجــــود يف دروس ســــامحته أّنــــه يطــــرح هــــذا األمــــر احــــتامالً، فــــانظر: أّن امل
http://dorous.ir/persian/article/11762./ 



 

، وأخرى يعرّبون عنه بكتاب الرجال، تبعًا لتعبري الطويس نفسه عنه يف الفهرست بذلك
الرجال للكيش، وثالثة يعرّبون باختيار معرفة الرجال، واملستند هو تسمية الطويس لكتابه 

 يف الفهرست، واألمر سهل.

 رجال الكشي؟متى فقدت نسخة 
ِقَد بعد عرص الطويس والنجايش ومل يصل  يرّجح السيد عيل اخلامنئي أّن الكتاب ف 

ال ترّدد بأّن ما بأيدينا »ألحد عىل اإلطالق، ونظرًا ألمهّية ما أثاره ننقله بنّصه حيث يقول: 
منذ قرون عديدة بعنوان رجال الكيش ليس سوى هذا املختار للشيخ الطويس، بل ونظن 

قويًا أّن النسخة األصلية مل تصل بعد الشيخ إىل أّي أحد من علامء هذا الفّن، بل  ظنّاً 
اختفت متامًا. والشخص الوحيد الذي يظّن امتالكه للنسخة األصلية هلذاالكتاب هو 
الشهيد األّول )لعّله يقصد الشهيد الثاين(؛ ألّنه بعد ما نقل مطلبًا يف حاشيته عىل خالصة 

ر الرجال نقل املطلب ذاته بصورة أخرى من كتاب الكيش، ثّم أجرى العالمة من اختيا
بعد ذلك مقارنة بني كال النّصني، وهذا يدّل عىل وجود كتاب الكيش لديه إضافة إىل كتاب 
اختيار الرجال، إالّ أّن املحّقق املعارصالشوشرتي مؤّلف قاموس الرجال، واحلائز عىل 

ّن الشهيد األّول قد اشتبه يف تشخيص الكتاب درجة رفيعة يف هذا االختصاص يعتقد أ
الذي كان لديه، حيث تصّور أّن أحد نسخ كتاب اختيار الرجال هي كتاب الكيش، 
والسبب يف ذلك يعود إىل وجود االختالف بني نسخ اختيار الرجال يف بعض املوارد، كام 

هد عىل سهوه، إذ إّن أّن العبارة التي نسبها الشهيد األّول إىل كتاب الكيش تعّد أفضل شا
املوىل عناية اهلل القهبائي الذي رّتب اختيار الرجال قد نقل تلك العبارة نفسها عن اختيار 
الرجال. ثّم إّن املستفاد من بعض كلامت العاّلمة يف كتاب اخلالصة أّنه كان يمتلك 
: النسخة األصلّية من كتاب الكيش، فكان ينقل بعض النصوص يف بعض املوارد فيقول
ذكره الكيش، أو قال الكيش، وال نجد ملا نقله أثرًا يف اختيار الرجال. ولكن عندما نالحظ 

                                                             
 .242( الفهرست: 1)
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أّن العالمة كان ينقل نفس عبارات أصحاب األصول الرجالّية يف اخلالصة ومل يقترص عىل 
إشارة إىل أّنه قد « قال الكيش»أو « ذكره  الكيش»نقل املطالب وحدها نطمئّن إىل أّن عبارة: 

ها عن أحد تلك الكتب املذكورة، ككتاب النجايش، أو فهرست الشيخ، فهي ليست نقل
من كالم العالمة نفسه، ومعلوم أّن هؤالء قد نقلوا ذلك بدورهم من كتاب الكيش وليس 

(. والنتيجة هي أّن كتاب الكيش مل 37ـ  36: 1من كتاب العاّلمة )انظر: قاموس الرجال 
ّن بعد عرص الشيخ الطويس والنجايش، كام أّن الظاهر ـ يقع بيد أحد من علامء هذا الف

جر هذا الكتاب متامًا،  أيضًا ـ عدم رواج هذا الكتاب قبل الشيخ، وبعد هتذيبه وتلخيصه ه 
 .«فنالت خالصته ـ ألّّنا خالصته ـ اعتبارًا أكرب واحتّلت مكانته

ٌة منه، ومن هؤالء نسخه كان لدى بعض العلامء ذهب إىل أنّ  إال أّن بعض الباحثني
)حّل اإلشكال يف  :اعتمد عليه يف كتابهحيث  ؛هـ(673السيد أمحد بن طاوس )العلامء 

َنَقل عنه يف كتاب حيث  ؛هـ(558)املازندراين ابن شهرآشوب كذلك ، ومعرفة الرجال(
السيد عيل بن كذا احلال مع ومميزًا بينه وبني نسخة االختيار،  ،)مناقب آل أيب طالب(

بل قيل بأّن ابن حجر  .يف كتابه )األمان من األخطار(؛ إذ نجده ينقل عنه وسطا
 العسقالين ينقل عن رجال الكيش أيضًا بام ليس موجودًا يف النسخة التي بني أيدينا.

واألمر حيتاج ملزيد تدقيق؛ الحتامل نقلهم عن االختيار، ويعرّبون عنه برجال الكيش، 
 كام نعرّب نحن اليوم بذلك عن كتاب االختيار للطوءي.، وتكون نسخ االختيار خمتلفة

 ـ منهج الكتاب ومزاياه ومكّوناته 3ـ  2
 :اآليتيمكن أن نلّدص أهم املعامل العاّمة هلذا السفر التارخيي ب

من رواة  حيتوي عىل الكثري من رواة الشيعة وبعضٍ الكيش ما بأيدينا من كتاب إّن  ـ 1
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كام  ،سواء ة والشيعة عىل حدٍّ صل الكتاب كان يف رواة السنّأ أنّ حيتمل ة، والذي السنّ 
هـ(، 1216أبو عيل احلائري ) الشيخو ،(هـ11 اعتقد بذلك الشيخ عناية اهلل القهبائي )ق

ن، وهناك من فمن الطبيعي أن يكون أكرب بكثري مما هو عليه اآل ،فلو كان الكتاب كذلك
ها الطويس هي ورود أسامء غري الشيعة يرى أّن األغالط التي كانت يف الكتاب وصّحح

 فيه، ولكّن هذا الرأي غري سديد؛ إذ ال يعرّب عن هذه احلالة باألغالط كام هو واضح.
من ه مواقف أهل البيت^ ف  هذا الكتاب أقدم كتاب وصلنا مَجََع فيه مؤلّ يعّد  ـ 2

و ذاك عن وهو يعتمد توثيق الروايات التي يتحّدث فيها هذا اإلمام أبعض أصحاهبم، 
أو رواة حديثهم، فيوثقه أو يضّعفه أو يطعن يف سلوكه أو يمتدحه يف  مبعض أصحاهب

ويعترب كذلك مصدرًا من مصادر حفظ الرتاث أعامله، أو يوّصف اعتقاده أو غري ذلك. 
أمثال: أستاذه  ،نيذي مل يصلنا، واملتمّثل يف آراء قدماء الرجاليّ السابق عليه والالرجايل 

عبد  نويونس ب ،وعيل بن احلسن بن فّضال، والفضل بن شاذان ،عود العيايشحممد بن مس
 عىل بعضها أصحاب   ن مل تصلنا كتبهم التي نّص وغريهم ممّ  ،وحممد بن قولويه ،الرمحن

 الفهارس.
ي وصلنا عرب اختيار ذة الواردة يف الكتاب البلغ عدد الروايات واألقوال الرجاليّ ـ  3

جدًا، وقد استوعبت  وهذا العدد يف جماله كبريٌ  ،اية وقوالً ( رو1151الشيخ الطويس )
رجاًل من أصحاب النبي| وأصحاب  515وصل إىل  ،عددًا ليس بقليل من الرواة

وقريب من ثلث رواياته املذكورة يف هذا الكتاب ترجع إىل شيخه حمّمد بن األئمة^، 
 .هـ( كام يظهر بمراجعة بداية السند320مسعود العيايش )

إنام كان اعتامده عىل  ،أو األبجدي مل يعتمد الكيش يف ترتيبه هلم الرتتيب األلفبائيو
 أقرب إىل الرتتيب الطبقي بحسب عصور النبي وأهل بيته. ترتيٍب 

في َعّد من املصادر  ،والفرق ريخاته علم الرجال إىل علم التى الكتاب يف أمهيّ تخطّ ي ـ 4
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، ة بوجه خاّص والشيعيّ  عاّمة، ي والفرق اإلسالميةة يف تأريخ علم الكالم اإلسالمالثريّ 
ومنه يستطيع وتاريخ نظرّية اإلمامة، والغالة واالنقسامات يف الداخل الشيعي،  والغلوّ 

 العقيدة.الفقه وة يف الباحث أن يدرس مسائل اخلالف بني أصحاب األئمّ 
بعض مواّده  خيالف يفغّض الطرف عن أّنه ومع هذه األمهية للكتاب، لكن ال ينبغي 

 ة املعتربة.التارخيية املصادَر التارخييّ 
التي تتصل بالقضايا بل يمكن أن نالحظ اشتامل الكتاب عىل العديد من الروايات 

ويظهر ذلك بوضوح من مراجعة اعتامد مثل احلّر العاميل عليه يف  صولّية أيضًا،الفقهّية واأل
 صولّية متفّرقة.نقل العديد من الروايات منه يف قضايا فقهّية وأ

لكّن هذا كّله ال أظنّه يرّبر اعتبار هذا الكتاب كتابًا يف تاريخ اإلمامة أكثر منه يف 
، فإّن أنواع التصنيف الرجايل كانت الرجال، كام يرّجحه الفاضل حمّمد باقر ملكيان

من  متعّددة، خاّصة لو الحظنا كتب أهل السنّة، فال مانع من أن يكون هذا الكتاب نوعاً 
التصنيف الرجايل الذي ال جيمد عند وثاقة الراوي، بل يذهب نحو كّل املعلومات املتصلة 
بقيمته وشخصّيته ودوره يف احلديث، بل ال مانع من القول بأّنه مجع بني اهلدف الرجايل 

 والكالمي والتفرقي والتارخيي.
د فيه مقّدمة ترشح رؤية يفتقد الكتاب إىل اخلطبة االستهاللّية، أي املقّدمة، فال نج ـ 5

ال املصنّف ومنهجه وغرضه، ال مقّدمة الشيخ الكيش وال مقّدمة الشيخ الطويس، كام 
سخ ة متّيز لنا االبتداء براٍو جديد، خصوصًا يف الن  عناوين جانبيّ الكيش توجد يف كتاب 

وهذا ما ي صعِّب مراجعة الكتاب  ،قةحقّ املصّححة وال املالقديمة من الكتاب غري 
َميَّز االبتداء بالراوي بـ)يف( مثالً )يف قيس بن رّمانة(، و بـ)ما روي( ،واالستفادة منه  ،وي 

والطبعات اجلديدة املصّححة النسخ أّما يف فيقول )ما روي يف مّحاد السمندري( وهكذا. 
                                                             

( ملكيان، حوارات حول علم الرجال ودوره ومشكالته ومآالته، جمّلة االجتهاد والتجديد، 1) 
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 املشكلة.تّم جتاوز هذه فقد قة املحقّ و

 هل كان الكّشي جمّرد ناقل؟
ه يف الرواة الذين أوردهم، فهو يعتمد كثريًا عىل نقل ما كيش رأيَ قّلام يبدي الشيخ ال ـ 6

كام يف )أمحد بن حممد السياري( يف خرب إبراهيم بن حممد بن  ،الرواة ة يف حّق ورد عن األئمّ 
علِّم من سأل عن السياري: إنه ليس يف × قرأت  يف رقعة مع اجلواد»حاجب قال:  ي 

أو ما نقله عن بعض أصحاهبم كالذي ، «عوا إليه شيئاً املكان الذي اّدعاه لنفسه، وأال تدف
مل يسمع » )ابن مسكان وحريز بن عبد اهلل( قال: نقله عن يونس بن عبد الرمحن يف حّق 

سكان مل اهلل بن م   إال حديثًا أو حديثني، وكذلك عبد× اهلل من أيب عبداهلل حريز بن عبد
عيل بن »قل عن حممد بن مسعود قوله: ن، حيث أو بعض مشاخيه، «.إال حديثه:. عيسم

 .«اً جعفر بن العباس اخلزاعي كان واقفيّ 
دون أن يعالج  بل قد يورد يف بعض الرواة روايات ونقوالت متعارضة يف املدح والذمّ 

، بل يرتكه للباحثني بعده، ولعّل غرضه كان اجلمع لكّل ما ينقل عن أهل البيت تعارضها
 يف حّق الرواة.

وقام الشيخ الطويس بحذفها  ،قد يكون للشيخ الكيش آراء أوردها يف كتابهف ،ال نعلمو
 يف اختياره.

لكنّنا عندما نقول بأّنه قلياًل ما يبنّي رأيه، فال نقصد عدم وجود رأي لديه يف العديد من 
وإال فإّن الكيش له يف مواضع عديدة تعليقات ما  املواضع، وإّنام نتكّلم يف السياق النسبي،

 ل حمفوظة يف نسخة االختيار املوجودة بني أيدينا اليوم.تزا
 ولكي نعطي نامذج عىل ذلك، يمكن ذكر ما ييل:
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نجد فيه أحيانًا بعض التعليقات يف تقويم الرواة أو الروايات، مثل ما ذكره يف  أّوالً:
فضالة ليس من رجال ، وأّن غالالتعليق عىل إحدى الروايات قائاًل بأّن حمّمد بن بحر 

 .وهذا احلديث مزاد فيه مغرّي عن وجهه ،يعقوب
دخلت »، عن هشام بن أمحر، قال: ءأسد بن أيب العالوكذلك مثل ما نقله بالسند إىل 

له يف  )ضبيعة( وهو يف ضيعة ـ وأنا أريد أن أسأله عن املفّضل بن عمر ،عىل أيب عبد اهلل
هو،  واهلل الذي ال إله إال ،ل: نعمفابتدأين فقا ـ والعرق يسيل عىل صدره ،يوم شديد احلرّ 

املفّضل بن عمر اجلعفّي، حّتى أحصيت نّيفًا وثالثني مّرًة يقوهلا ويكّررها، قال: إّنام هو 
هذا اخلرب  أسد بن أيب العال يروي املناكري، لعّل ». وعّلق الكيش هنا قائاًل: «والد بعد والد

 .«اً ابيّ ل قبل أن يصري خطيف حال استقامة املفّض ي رو امنّ إ
)يقصد: ابن حمّمد إسحاق » وأيضًا يف تعليقه عىل سند إحدى الروايات، قال:

 .«من أهل االرتفاع)يقصد: اجلّوان( وخالد  )يقصد: ابن القاسم( وعبد اهللالبرصي( 
ابن » وكذلك يف تعليقه عىل رواية هلشام بن سامل حول يونس بن ظبيان متتدحه، قال:

مع ما قد  ،غري صحيح وهذا حديٌث  ،جمهولحمّمد القاسم بن اهلروي( )يقصد: أبا اهلروّي 
 .«روي يف يونس بن ظبيان

إّن الكيش يساهم يف التعليق عىل بعض املتون أيضًا وحماولة فهمها، ومن ذلك ما  ثانيًا:
قيل أليب  .لو أدركت عكرمة عند املوت لنفعته :قال أبو جعفر»زرارة، قال: أورده من خرب 

حيث  .«ومل ينفعه ،كان يلّقنه ما أنتم عليه، فلم يدركه أبو جعفر :قال ؟ذا ينفعهبام :هللعبد ا
مل يوجب لعكرمة ، الخّتذت فالنًا خليالً  لو اخّتذت خليالً  ما يروى وهذا نحو»قال الكيش: 
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 .«هبل أوجب ضدّ  ،مدحاً 
ا أورده تعليقًا عىل رواية إّن الكيش يتخّطى حتليل املتن إىل نقد املتن، ومن ذلك، م ثالثًا:

بلغني عن أيب اخلّطاب أشياء، فدخلت عىل » :معاوية بن حكيم، عن أبيه، عن جّده، قال
، فلاّم أن بقيت أنا وهو ـ أو دخلت وهو عنده ـ فدخل أبو اخلّطاب وأنا عنده ،أيب عبد اهلل

كذب، قال:  :لقا ا!إّن أبا اخلّطاب روى عنك كذا وكذ :يف املجلس: قلت أليب عبد اهلل
كذب،  :شيئًا شيئًا ممّا سمعناه وأنكرناه إال سألت عنه، فجعل يقول يفأقبلت أروي ما رو

يدك  خذ :وقلت ،، فرضبت يدهأبو اخلّطاب حّتى رضب بيده إىل حلية أيب عبد اهلل وزحف
ى قال له حاجة، حتّ  :قال أبو عبد اهلل ؟يا أبا القاسم ال تقوم :عن حليته! فقال أبو اخلّطاب

إّنام أراد أن  :له حاجة، فخرج، فقال أبو عبد اهلل: ثالث مّرات كّل ذلك يقول أبو عبد اهلل
إيّن ال  :ويكتمك، فأبلغ أصحايب كذا وأبلغهم كذا وكذا، قال: قلت يقول لك خيربين

أحسن ما حيرضين، قال: نعم فإّن املصلح  :قلت ،أحفظ هذا فأقول ما حفظت وما مل أحفظ
 .«بليس بكّذا
ء هذا غلط ووهم يف احلديث إن شاء اهلل، لقد أتى معاوية بيش»: هنا يشقال الكفقد 

منكر ال تقبله العقول، وذلك أّن مثل أيب اخلّطاب ال حيّدث نفسه برضب يده إىل حلية أقّل 
 .«فكيف هو صىّل اهلل عليه ،عبد أليب عبد اهلل

 آدم بن حمّمد قال:ا عّلق به عىل مثل خرب ومن أمثلته البارزة يف نقده ملتون الروايات، م
حّدثني عيّل بن حمّمد القمّي، قال: حّدثني أمحد بن حممد بن عيسى، عن عبد اهلل بن حممد »

كنت عند أيب احلسن الرضا: إذ ورد عليه كتاب يقرؤه، فقرأه ثّم رضب به  :احلّجال، قال
! فنظرت إليه فإذا هق لغري رشدهذا كتاب زندي ،األرض، فقال: هذا كتاب ابن زان لزانية

تي رواها من هذه األخبار الفلينظر النّاظر فيتعّجب »: هنا حيث قال الكيش .«كتاب يونس
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وليعلم أّّنا ال تصّح يف العقل، وذلك أّن أمحد بن حمّمد بن عيسى وعيّل ، القمّيون يف يونس
ه الروايات كانت بن حديد قد ذكر الفضل من رجوعهام عن الوقيعة يف يونس، ولعّل هذ

)يعّلق عىل رواية فأّما يونس بن هبمن . من أمحد قبل رجوعه، ومن عيّل مداراًة ألصحابه
أن يظهر له مثلبًة فيحكيها فال يعقل فمّمن كان أخذ عن يونس بن عبد الّرمحن سابقة( 

ينفي مثل هذا، إذ ليس يف طباع النّاس إظهار مساوئهم بألسنتهم عىل  والعقل   ،عنه
وأّما حديث احلّجال الذي رواه أمحد بن حمّمد فإّن أبا احلسن أجّل خطرًا وأعظم . همنفوس

واية عنهم رألّن ال ؛قدرًا من أن يسّب أحدًا رصاحًا، وكذلك آباؤه من قبله وولده من بعده
 إذ كانوا قد ّنوا عن مثله، وحّثوا عىل غريه ممّا فيه الزين للدين والدنيا. ،بخالف هذا
: جالسوا بن جعفر عن أبيه عن جّده عن عيّل بن احلسني أّنه كان يقول لبنيهوروى عيّل 

أهل الدين واملعرفة، فإن مل تقدروا عليهم فالوحدة آنس وأسلم، فإن أبيتم إال جمالسة 
فام حكاه هذا الّرجل عن ، يف جمالسهم فإّّنم ال يرفثون ،الناس فجالسوا أهل املرّوات

 .«هيليق به، إذ كانوا منّزهني عن البذاء والّرفث والّسفاإلمام يف باب الكتاب ال 
ويرى بعض األفاضل أّن ترتيب الكيش للروايات يف الراوي ييش برؤيته فيه  رابعًا:

وتقويمه هلا، فمثاًل يف زرارة بن أعني قّدم الروايات املادحة فيه علی الروايات الذاّمة، 
ه قّدم الروايات الذاّمة فيه علی الروايات وهذا بخالف ما فعل يف يونس بن ظبيان، فإنّ 

 املادحة.
، فضاًل عن أّنه جمّرد وهذا مبنيٌّ عىل كون الرتتيب كان من الكيش، وليس من الطويس

 .ختمني يف أكثر احلاالت، والظّن ال يغني من احلّق شيئاً 
الرجل يضاف إىل هذا كّله، أّن الكيش تراه يبنّي بعض األمور املتصلة بكنية  خامسًا:

ككنية خالد أبو العالء، أو بتحديد صاحب الكنّية كأيب بصري حييى بن القاسم، أو بيان 
والء الراوي كعاصم بن محيد موىل بني حنيفة، أو وطنه ونسبته كعبد اهلل بن املغرية وأّنه 
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كويف، أو عمله ومهنته كمحمد بن سامل بّياع القصب، أو التعّرف عىل لقب الرواة، أو بيان 
وفّية الرواة، وأّن عيل بن خليد يعرف بأيب احلسن املكفوف، أو بيان طبقتهم، كسعد معر

عبد الكريم اإلسكاف وأّنه أدرك عيل بن احلسني، أو توحيد املختلف، مثل أّن كّرامًا هو 
، أو بيان مذهب الراوي، ككون عبد اهلل الربقي عامّيًا أو عنبسة بن مصعب بن عمرو

مات سنة تسعني ومائة وأّنه  محاد بن عثامنوالدة والوفاة، مثل: ناووسّيًا، أو بيان ال
 ، وغري ذلك.بالكوفة

 لكّن هذا كّله قليل، وليس بكثري نسبّيًا.

 األعمال العلمّية الالحقة لتنظيم رجال الكشيـ  4ـ  2
ّتب   لكنّه غري دقيق ـ كام ذكرنا ذلك سابقًا ـ، وهذا ما جعل ،اً ترتيبًا طبقيّ  رجال الكيشر 

 بعّدة مشاريع إلعادة ترتيبه لتسهل االستفادة منه، وأهم هذه املشاريع: الكتاب يمرّ 
اإلشكال يف معرفة  هـ(: مجع يف كتابه )حّل 673) السيد أمحد بن طاوس احليلأ ـ 

ة األساسية: فهرست النجايش ورجال الطويس وفهرسته وكتاب الرجال( املصادر الرجاليّ 
رّتب فيه الرواة يف هذه الكتب و ،ختيار من كتاب الكيشالضعفاء البن الغضائري واال

 ،هم بحرف األلفؤة أسامئل املبتدعىل أساس احلروف؛ فيأيت عىل ذكر رواة الكتاب األوّ 
الرواة بحسب ترتيب  وهكذا إىل أن يستوعب كّل  ،ثم رواة الكتاب الثاين من نفس احلرف

 احلروف.
تيب كتاب الكيّش من جديد، وقد أشار إىل عيد فيه ترا  يعترب هذا الكتاب أّول كتاب و

بكتاب الكيش فنّسقه ورّتبه، وأخذ يناق  يف أسانيد رواياته واجلمع بني ما  اً أّنه اعتنى كثري
ه بخامتة ذكر فيها بعض تم مقّدمتَ ، وقد خجديد مل نشهده من قبل تعارض منها، وهذا نسٌق 

 عامفرغ من تأليفه قد ه أنّ باية الكتاب ّن، كام رّصح يف القواعد الرجالية يف اجلرح والتعديل
 هـ(.644)

 إال أّن نسخةً العلمّية والدينّية، األوساط بني ن مواختفى لكّن هذا الكتاب ف ِقد تقريبًا 
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عىل ما ذكره يف إجازته للشيخ  ،هـ(966الشهيد الثاين ) دعن املؤّلف كانت موجودةً  بخطّ 
هذه النسخة إىل ولده الشيخ حسن انتقلت وقد ، هـ(984حسني بن عبد الصمد )

وساّمه )التحرير  ،هـ(، فاستخرج منها كتاب )اختيار الرجال(1011صاحب املعامل )
 اإلشكال(. مة )حّل وذكر أجزاء من مقدّ  ،الطاوويس(
وكانت  ،هـ(1021اهلل التسرتي ) وصلت هذه النسخة بعينها إىل الشيخ عبدوقد 
بعد ذلك قام ، واء البن الغضائريالضعف فاستخرج منها كتاب ،عىل التلف مرشفةً 

ما استخرجه أستاذه من كتاب ابن  ( بإدراج كّل هـ11 تلميذه الشيخ عناية اهلل القهبائي )ق
، األخرىة اخلمسة عًا مع املصادر الرجاليّ موزَّ يف كتابه )جممع الرجال(، وذلك طاوس، 

مات عن نسخٍة له اليوم يف ، وال توجد معلوبعد هذا ف قد الكتاب من جديديبدو أّنه و
 .حدود تتّبعنا
هـ( نقدًا ملرشوع ابن طاوس فيام يرتبط 1356ق الكلبايس )وقد وّجه املحقّ هذا، 

اعتمد أّنه مل يذكر الكثري من الروايات الواردة يف الكتاب، ووخالصته أّنه  ،بكتاب الكيش
 .النّص  دونعنى عىل امليف نقل الكثري منها 

له كتاب إذ هـ(: 1011صاحب املعامل ) زين الدين العاميل الشيخ حسن بنب ـ 
اإلشكال عن كتاب  ما كتبه ابن طاوس يف حّل ـ كام قلنا ـ مجع فيه  ،)التحرير الطاوويس(
برتتيب ابن ملتزمًا فيه  ،السم نسبة البن طاوساوأسامه هبذا  ،اختيار معرفة الرجال

 يف كتابه.نفسه طاوس 
ل(: رّتب الكتاب اصاحب كتاب )جامع األقو ،(هـ10 ق) السيد يوسف العاميلج ـ 

كّل واحدٍة يف ترتيبًا طبقيًا فرز فيه الرواة عىل أساس طبقة املعصومني، وأورد الروايات 
                                                             

 .154: 105( انظر: املجليس، بحار األنوار 1)
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 ،ث عن شخصيات الطبقة األوىل أوردها يف تلك الطبقةروايات التي تتحدّ الف ،موردها
 ا.وهكذ
احب كتاب )جممع الرجال(: له كتاب ص ،(هـ11 )ق املوىل عناية اهلل القهبائي د ـ

ائيًا عىل احلرف األول فقط؛ بىل ترتيب الكتاب ترتيبًا ألفإعمد فيه  ،)ترتيب كتاب الكيش(
 فقد يذكر أمحَد قبل إبراهيم وهكذا.

له )ترتيب كتاب الكيش(  :(هـ12 )ق الشيخ داود بن احلسن بن يوسف البحراينهـ ـ 
 ل والثاين والثالث؛ )ألف ألف، ألف باء، ..(.كتب فيه الكتاب بحسب احلروف األوّ 

أو  ،أو عىل التحشية عليه ،وغريها من الكتب التي عملت عىل ترتيب رجال الكيش
 عىل االنتخاب منه.

 ـ مصادر الكشي 5ـ  2
من الطبيعي أن يكون الكيش قد اعتمد عىل مصادر عّدة يف تدوين كتابه هذا، ومن أبرز 

ا من ثنايا اختيار معرفة الرجال املوجود بني أيدينا اليوم هو ـ املصادر التي يمكن اكتشافه
مع اإلشارة إىل أّن بعضها ذكره باسم املؤلِّف، وبعضها ذكره باسم املصنَّف، وبعضها 

 الثالث ذكر اسم شيٍخ له دون أن يبنّي أّنه أخذه من كتابه أو ال ـ اآليت:
لعّله يمكن القول بأّن ثلث الكتاب و ـ أعامل حمّمد بن مسعود العيايش، شيخ الكيش، 1

كان منه، وربام أخذه من كتابه معرفة الناقلني الذي أرشنا إليه سابقًا، وربام أخذه من 
 .ومشافهة جمموعة كتبه، أو لعّل بعضه أخذه إمالء عنه

حيث استفاد الكيش منه يف الكثري جدًا من  :فاريايبالمحد أيل بن ئجرب ـ أعامل 2
 :يعرّب أحيانًا بتعبريبل إّنه  يذكر يف أّي منها أّنه أخذه من كتاب معنّي له، املواضع، لكنّه مل
 .مثال ذلكوأوجدت بخّطه 

وينبغي التنّبه هنا إىل أّن الكيش يروي يف العديد من املواضع عن الفاريايب بواسطة 
 كون ك يف، لربام أمكن أن يشكَّ «وجدت بخّطه»العيايش، فإذا ضممنا هذا األمر إىل تعبري: 
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الكيش قد أخذ من الفاريايب مبارشة، أو عىل األقّل ربام يكون قسم كبري من املعلومات 
واألمر ال غري،  املنقولة عن الفاريايب قد ا خذ بتوّسط العيايش أو غريه أو كان وجادةً 

، وهلذا مل فاتنّ من الكتب واملص اً يّ أّن الطويس والنجايش مل يذكرا للفاريايب أالغريب 
 ه يف الفهرستني.يرتمجا
يف عّدة مواضع،  الكيشأخذ منه وقد  ،يقمالبندار بن سن احلحمّمد بن ـ كتاب  3

 وحاله كحال الفاريايب، بل نجد الكيش ينقل عنه أّنه وجدت كذا وكذا بخّطه.
وينقل عربه أحيانًا عن الفضل بن شاذان، وأحيانًا  ،كتاب حمّمد بن شاذان بن نعيمـ  4

 .ّنه وجده يف كتابه بخّطهينقل عنه بتعبري أ
ومن الواضح أّنه يروي عنه كثريًا بالواسطة، وأحيانًا  ،فضل بن شاذانالـ أعامل  5

 .يصّدر السند به، لكنّه أحيانًا ا خر ينقل عن كتبه فيصّدر السند بذلك
؛ ألّنه شيوخه وكتبهممنها مبارشًة أو عرب  أخذربام و ،يونس بن عبد الرمحنـ أعامل  6
ن الواضح وجود فاصل زمني معتّد به بني يونس والكيش، وإّنام أدرجناه يف املصادر؛ م

، مما يشري إىل ألّنه أحيانًا يصّدر السند بمثل: ذكر يونس بن عبد الرمحن يف بعض كتبه
 .اعتامده مصنّفات يونس مصدرًا ملعلوماته

مغاٍل، حيث يقول: ه بأّنه ه صاحبَ نفس   وهو كتاب يصف الكيشُّ  ،كتاب الدورـ  7
 .«ورأيت يف بعض كتب الغالة، وهو كتاب الدور»

الذي وصفه الكيش بأّنه مؤلَّف يف إثبات إمامة أمري  ،كتاب حييى بن عبد احلميدـ  8
 .املؤمنني
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حيث نقل الكيش روايًة، وقال يف آخرها:  ،الكوفة والبرصة)مفاخرة( تاب مفاخر ـ ك 9
. ومل يعلم من هو صاحب «اب مفاخر الكوفة والبرصةهذه الكلمة مستخرجة من كت»

 هذا الكتاب بالدّقة.
 .الطيارة الغاليةكتب ـ ما ينسبه إىل ما يصفه ببعض  10
بام يوحي أّنه أخذ  ،وجدت يف بعض روايات الواقفةـ ما يعرّب عنه الكيش بتعبري:  11

 .در كتبهم غري املتعّينة لنااذلك من مص
حيث يرتّجح أن يكون قد أخذ من كتابه معرفة الناقلني،   بن صباح،ـ أعامل نرص 12

 املخّصص للرجال، وقد نقل عنه هنا يف مواضع كثرية.
 .إىل غري ذلك

 ـ موقف الشيخ الطوسي من كتاب االختيار 6ـ  2
سنرصف النظر عن موقف الشيخ الطويس من أصل كتاب الرجال للكيش، لنعرف 

 طويس قد اعتقد به وأخذ به، ويمكن نسبة تبنّيه إليه أو ال؟هل أّن ما اختاره الشيخ ال
 هـ(،664لعّل من أوائل من طرح هذه القضّية هو السّيد عيل بن موسى بن طاوس )

الطويس رمحه اهلل  ي أيب جعفر حممد بن احلسنورويت يف كتاب اختيار جدّ » حيث قال:
الطويس كان خيتار  نّ أيقتيض  االكيش، م حممد بن عمرو بن عبد العزيز من كتاب أيب عمرو

ل اختياره، ومل ونحن نذكر ما روي عنه يف أوّ  ،نكر ذلكي   وال ،التصديق بحكم النجوم
لكتاب  ا ما ذكرنا عنه يف خطبة اختيارهمّ أف ه،س رّس ه قدّ بذلك من خطّ  ننقل احلديث

بن احلسن املوفق أبو جعفر حممد  علينا الشيخ اجلليل ىلمأ :الكيش، فهذا لفظ ما وجدناه
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مالئه يوم الثالثا السادس والعرشين من إابتداء  وكان ،هعلوّ  بن عيل الطويس أدام اهلل
س الغروي عىل ساكنه شهد الرشيف املقدّ امل يف ،وأربعامئة ومخسني سنة ست ،صفر
عبد  حممد بن عمرو بن هذه األخبار اخترصهتا من كتاب الرجال أليب عمرو: قال ،السالم
 .«واخرتت ما فيها :فانظر قوله :ناأما فيها، أقول رتت خوا ،العزيز

فإّن السيد ابن طاوس قد فهم من مقّدمة الطويس املنقولة، أّنه خيتار ما يف هذا الكتاب 
ويتبنّاه، فمثاًل عبارات الكيش أو غريه املنقولة يف هذا الكتاب يمكن أن نعتربها نصوصًا 

اع وأمثال ذلك، وهذا موضوع ي ضفي مقبولة عند الطويس مثل عبارات أصحاب اإلمج
قيمًة إضافية عىل نصوص هذا الكتاب )االختيار(؛ من حيث إّّنا سوف تكون مقبولة عند 
عاملني اثنني من علامء الرجال، وليس عاملًا واحدًا فقط، وهذا نافٌع يف مثل مسلك الوثوق 

 ومسلك البّينة وأمثال ذلك.
الفضل  املحّقق املريزا أيب، كام يبدو من الفهمي األخذ هبذا املحّدث النوريظهر من و
 ،رسالة حول قاعدة اإلمجاعين املعارص، أّنه يوافق عىل ذلك أيضًا، فقد صنّف الطهرا

خمتاٌر للطويس  أّن مجيع ما يف االختيارـ كام يقول يف كتابه شفاء الصدور ـ  اثبت فيهأو
 .أيضاً 

 .يظهر أيضًا من آخرين هولعلّ 
الرجال ال  ّن ما ذكر يف أّولإ»، حيث قال: ي يف هذا اإلطاراخلمين مامّفظ اإلوقد حت

الظهور أو الرصاحة  عناًل لو مل نقل بإشعاره بخالفه، فض ،إشعار فيه بكون ما فيه خمتاره
األخبار املذكورة قبله، فيظهر منه أّن  يرجع إىل "ما فيها"فيه؛ فإّن الضمري املؤّنث يف قوله: 

أو  "واخرتناها"لكان عليه أن يقول:  إالاألخبار التي اخترصها من كتابه، و خمتاره بعض
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 ،االختيار يف مقام التصنيف غري االرتضاء واالختيار بحسب الرأي مع أنّ  ،"اخرتنا ما فيه"
ثّم إّن رجال الكيّش عىل ما يظهر من خمتاره وخمترصه  كام هو ظاهر بعد التدّبر. ،الرأي

، ، وإّنام قال الشيخ: إّن هذه األخبار اخترصهتا من كتابهبالروايات واألحاديث مشحونٌ 
لدعاوي الكيّش  وظاهره األخبار املصطلحة، فأّي ربط هلذا الكالم مع ما ذكر من اختياره

مع أّن الرضورة قائمة عىل عدم كون مجيع ما يف الكتاب الذي  ؟!وسائر ما يف الكتاب
روايات الطعن عىل زرارة وحمّمد بن مسلم مرضيًا له؛ فإّن فيه  ،اخترصه من كتاب الكيّش 

َرْيد بن معاوية من مشايخ  ،أصحاب أيب جعفر وأيب عبد اهلل عليهام الّسالم وأيب بصري وب 
 .«؟!وغريهم، وفيه األخبار املتناقضة، فهل يمكن أن تكون تلك األخبار خمتارًا له

 وأمام هذا االختالف يف وجهات النظر، يمكن التعليق هنا:
هذا النّص الذي ينقله السيد ابن طاوس عن أحد تالمذة الطويس يف جملس اإلمالء  أ ـ

دون أن يسّميه، هو يف نفسه يمكن التحّفظ عليه؛ ألّننا ال نعرف كيف وصلت هذه 
املعلومة إىل ابن طاوس، بل من هو هذا الشخص الذي أخربه بذلك ومن هو هذا 

حًا بأّنه ليس مرصِّ  ،تقّدم ـ بأّن هذا ما وجدناهخاّصة وأّن ابن طاوس يعرّبـ كام التلميذ؟ 
 .بخّط الطويس

رة اليوم لكتاب اختيار رجال الكيش، ليس فيها هذا النّص، والغريب أّن النسخ املتوفّ 
الذي ي فرتض أن يكون موجودًا يف مطلع الكتاب، ليحكي عن إمالء هذا الكتاب، ومن 

صديق هذه النّص املنقول هبذه السهولة؟ ثّم فراوي الكتاب نحن ال نعرفه، فكيف يمكن ت
بل لو صّدقناه فكيف ن ثبت نسبة الكتاب للطويس؟ وسيأيت احلديث عن نسبة الكتاب 

، هلذا نرى أّن كالم ابن طاوس هو يف نفي كون نّص اإلمالء بخّط الطويس، ال للطويس
عىل كون نفي كون الكتاب موجودًا عنده بخّط الطويس، وسيظهر أّن املخطوطات تساعد 

 .الكتاب بخّط الطويس قد وصله
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تدّل عىل أّن نفسه بأّن هناك بعض الشواهد من كالم ابن طاوس  يقالمن هنا يمكن أن 
فيام نذكره من »كتاب االختيار كان بخّط الطويس، وذلك مثل قوله يف كتاب اليقني: 

بن عمر بن عبد حممد  عمرو تسمية موالنا عيل عليه السالم بأمري املؤمنني من رواية أيب
احلديث بعض رجاهلم الذين رووا عنهم  العزيز الكيش عن طريق اجلمهور، ويف

. وهذا النّص املنقول «..ي أيب جعفر الطويس، قال:جدّ  وصدقهم. أنقله من خطّ 
 .موجوٌد يف كتاب االختيار

أّن ما وإذا كان هذا النّص يمكن التوفيق بينه وبني النص املتقّدم، من خالل افرتاض 
هو بخّط الطويس هنا هو أصل رجال الكيش ال االختيار، فإّن نّصًا آخر يوقع الريب أكثر، 

حيث ـ بعد النّص حمل البحث هنا مبارشًة ـ وهو ما ذكره ابن طاوس نفسه يف فرج املهموم 
ه ريض ما رويناه من خطّ  فهذا لفظ ،ا حديث احلكم بالنجوم فيام اختاره الطويسمّ أف»قال: 
وهذا النّص موجود بفوارق طفيفة جدًا يف  .«..ما روي يف أيب خالد السجستاين ،عنه اهلل

 .اختيار الرجال
 وغاية ما ا ريد بيانه هنا أّن نّص اإلمالء يمكن التحّفظ عليه.

ذكر كّل ما ي   هيال تفيد تبنّ  ،إّن اجلملة املنقولة عن لسان الطويس يف جملس اإلمالء ب ـ
ألّنه يستخدم عبارة: اخترصهتا، واخرتت ما فيها، وهذا التعبري  ختيار(؛)اال يف الكتاب

 ،يفيد االنتخاب ال التبنّي، فأنت تقول: أنا صنّفت هذا الكتاب من بحار األنوار
فاخترصت بعض ما فيه واخرتت  منه ما وضعته هنا، فهذا يدّل عىل بيان أّن ما ذكره اختاره 

قنع، نعم هذا  من ذلك الكتاب، أّما أّنه اختاره عىل مستوى التبنّي النظري، فهذا غري م 
يوحي وكأّنه يرّجح هذا املختار عىل سائر ما أمهله ملرّجحات ال نعرف كّل مالبساهتا، 
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 وهذا غري أن نقول بأّن حرفّيات هذه النصوص يؤمن هو هبا.
فيها عىل سائر إذا مل يكن فهمنا املتقّدم صحيحًا، بمعنى أّنه اختار هذه األخبار وما  ج ـ

األخبار وانتخبها، فسيكون املعنى هو اختياره مضمون هذه الروايات، ومن ثّم فال عالقة 
لنّصه بشكل حاسم ـ كام يقول السيد اخلميني ـ بغري الروايات الواردة يف الكيش مثل نّص 
ّلق أصحاب اإلمجاع، بل كيف يعقل أّنه اختار كّل هذه الروايات وقبلها مع أّن فيها ما يع

ه من  عليه الكيش نفسه بالرفض، كام تقّدم بعض نامذجه، ويبدو غريبًا جدًا ال ي عقل قبول 
 الطويس.
هو يف نحن نرّجح أّن هذا النّص الذي تفّرد بنقله لنا السيد ابن طاوس إّما  ،من هنا

ّدعاة غري نتيجته املمنقول بطريقة غري دقيقة لفظّيًا، ومن ثّم فاجلزم بأّنه أو نفسه غري معترب، 
 فالقول بأّن الطوءي وافق عىل كّل ما يف كتاب االختيار غري معلوم.واضح، 

 سخ كتاب الكشيُنـ  7ـ  2
ثّمة نسخ متعّددة لرجال الكيش )االختيار(، ننقل املعلومات حوهلا عن السيد أمحد 

 ، وبعضها كامل وبعضها ناقصاخلبري بشؤون النسخ واملخطوطات ،احلسيني
 :أبرزها، وّن النسختني األقدم ليستا كاملتني()واملؤسف أ

هـ، مصّححة مقابلة وفيها 577وهي ترجع إىل عام  (،2636ـ نسدة املرعيش ) 1
، وهي أقدم نسخة متوّفرة حالّيًا، وقريبة جدًا من عرص الطويس بل هي سابقة عىل بالغات

 .عرص ابن طاوس
هـ، مصّححة 602ع لعام وهي ترج (،133ـ نسدة كلية اآلداب بجامعة طهران ) 2

 مقابلة عىل نسخة ابن طاوس املقابلة عىل نسخة الطويس مّرتني.
 هـ، وهي نسخة مصّححة.964وهي ترجع لعام  م(،6877نسدة املرعيش ) ـ 3
 وعليها تعاليق وتصحيحات. ،هـ964وهي ترجع لعام  (،3589ـ نسدة )ملك  4
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 .، مصّححةهـ982لعام وهي ترجع  (،73سة الربوجردي يف قم )ـ نسدة مؤّس  5
هـ يف 988وهي للمال عبد اهلل التسرتي، وترجع لعام  (،13234رعيش )ـ نسدة امل 6

 جبع من بالد الشام، وهي مكتوبة عىل نسخة ابن طاوس املكتوبة عىل نسخة الشيخ
 ة ومقابلة وعليها تعليقات.حومصحّ  الطويس،

 .هـ933 وهي ترجع لعام (،3052ـ نسدة املسجد األعظم يف قم ) 7
وترجع لعام  (،300ـ نسدة كليّة اآلداب يف جامعة طهران من كتب إمام اجلمعة ) 8
 هـ.1013

 هـ.1016وترجع لعام  (،9727ـ نسدة املرعيش ) 9
هـ، وصورهتا موجودة يف 1019وترجع لعام  م(،3112ـ نسدة شسرتبيني ) 10

 معهد املخطوطات يف الكويت.
 هـ، وهي غري مصّححة.1020رجع لعام وهي ت م(،990ـ نسدة املشكاة ) 11

نسخة ا خرى ما بني القرن احلادي عرش  21نكتفي هبذا القدر، حيث توجد أيضًا 
 والرابع عرش اهلجرّيني فال نطيل، فراجع.

وهبذا يظهر أّن ن سخ هذا الكتاب قديمة جدًا، ومصّححة ومقابلة عىل ن سخ كبار العلامء 
 .ق يف النسخ الالحقة، لكن ينبغي التدقييف هذا املضامر

 ُيشار إىل أّن رجال الكيش طبع أكثر من مّرة بعّدة حتقيقات أبرزها:
حسن  :ات واملعارف اإلسالمّية، بتحقيقهليّ مشهد، كلّية اإلطبعة جامعة  ـ 1

، ويعّد أّول طبعة حمّققة بعد الطبعة األوىل لرجال الكيش يف م1969املصطفوي، عام 
 باألخطاء املطبعّية وغريها.بومباي اهلندّية، املليئة 

عة جلامعة املدّرسني يف قم، بتحقيق جواد بسة النرش اإلسالمي التاطبعة مؤّس  ـ 2
 هـ.1427، عام اإلصفهاين القيومي

السيد  :طبعة مؤّسسة األعلمي للمطبوعات، يف لبنان، بتقديم وفهرسة وتعليق ـ 3
 م.2009أمحد احلسيني، عام 

يران، إسالمي يف طباعة يف وزارة الثقافة واإلرشاد اإلطبعة مؤّسسة النرش وال ـ 4



 

م، وهي من 2003عام حتقيق: حمّمد تقي فاضل ميبدي وأبو الفضل موسويان، 
 التصحيحات والتحقيقات املتمّيزة.

 ـ مشاكل رجال الكشي، رصد وتقويم 8ـ  2
 يواجه رجال الكيش، مجلة مشاكل يف قيمته ومستواه، وأبرزها اآليت:

 ـ مشكلة األغالط الكثرية 1ـ  8ـ  2
، وقد رّصح بذلك الشيخ النجايش الذي كان كثريةالغالط املشكلة األوىل: مشكلة األ

وفيه كثري العلم،  ،كتاب الرجال»أليب عمرو  له طريق إىل الكتاب األصل؛ فقد ذكر أنّ 
سامء أو يف  لنا ما هي نوعّية هذه األغالط؛ هل هي يف ضبط األمل يبنّي ، و«أغالط كثرية..

 ؟غري ذلك النقل التارخيي أو فيام نقله من روايات أو
يف الكتاب روايات  ولكن بمالحظة ما وصلنا منه عرب اختيار الشيخ الطويس يتّضح أنّ 

كثرية ضعيفة من جهة سندها، وقد الحظ النجايش عىل الشيخ الكيش هذه املالحظة من 
عاف مرشوع الشيخ  وهنا ي طرح احتامل أنّ  .قبل  ورّصح بأنه كثري الرواية عن الضِّ

الطويس الذي قام عىل هذا الكتاب؛ هو تنقيته من الروايات التي اعتقد بضعفها مما أورده 
 الكيش يف كتابه.

إّن ما هيّمنا معرفته هنا هو أّن هذا الكتاب مل يصل إلينا، وأّن الشيخ الطويس قام 
، وهو الكتاب تيار معرفة الرجال(بتهذيب هذا الكتاب يف كتاب أطلق عليه اسم )اخ

الذي بني أيدينا اليوم، وهذا يعني أّن نظر الشيخ النجايش كان إىل أصل الكتاب، فيام 
ّن النجايش عندما ترجم خاّصة وأاملوجود بني أيدينا اليوم هو كتاب املهّذب للطويس، 

                                                             
 .372( رجال النجايش: 1)
 ( املصدر نفسه.2)

 .162ـ  161: 1انظر حول أصل الكتاب وهتذيبه: حسن األمني، مستدركات أعيان الشيعة (3) 



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

يكون صنّف هذا ، وهذا يرّجح أّن الطويس ربام الطويس مل يذكر له كتاب االختيار
فال نستطيع أن نقول بأّن ما بأيدينا هو نفس الكتاب الذي الكتاب بعد وفاة النجايش، 

 أطلق عليه النجايش هذا التوصيف.
 :وقد حاول بعض علامء اإلمامّية حتليل نوعية األخطاء التي يتحّدث عنها النجايش

الشيعة؛ ألّن الكيش فذهب بعضهم إىل أّن التصفية كانت للكتاب من الرواة غري  أ ـ
كان سنّيًا، ثم حتّول إىل التشّيع، فظّلت ترمجات بعض الرواة السنّة يف كتابه فحذفها 

 .الطويس
ذكر مجلة من مشاخينا أّن كتاب رجاله »هـ(: 1216يقول الشيخ أبو عيل احلائري )

الطائفة املذكور كان جامعًا لرواة العاّمة واخلاّصة خالطًا بعضهم ببعض، فعمد إليه شيخ 
وساّمه باختيار الرجال، واملوجود يف هذه  ،طاب مضجعه فلّخصه وأسقط منه الفضالت

مة وما قاربه إّنام هو اختيار الشيخ ال الكيّش   .«األزمان بل وزمان العالَّ
 كتب كباقي كان توّهم، وأّنه أّنه»ويرى:  لكّن املحقق التسرتي يرفض هذا التحليل

 .«غريهم هلم من روى أو هلم صنّف ومن باخلاّصة خمتّصاً  اإلمامّية رجال
ال يدّل عىل هذا املعنى أبدًا، بل لو  ،فيه أغالط كثرية :ألّن تعبري ولعّل رفضه يف حمّله؛

كان كذلك ألمكن أن يقول: فحرصه برواة اخلاّصة دون أهل السنّة، إذ تعميمه هلم مجيعًا 
ل عن كتاب الرجال للطويس بأّن فيه أغالطًا وإال لصّح أن نقوال يعرّب عنه بأّنه أغالط، 
، نتيجة ذكرمها بعض أهل اً لطويس والنجايش، بأّن فيهام أغالطاكثرية أو عن فهرستي: 
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بل لعّله لو كان هذا هو املراد لربام كان من األفضل التعبري بأّن فيه غلطًا واحدًا،  السنّة.
 أغالطًا.وهو إقحام الرواة غري الشيعة، فهذا غلط واحد وليس 

كمحمد بن إسحاق، علاًم أّن نسخة الكتاب املهّذبة اليوم فيها رواة غري إمامّية أيضًا ـ 
وعمرو بن قيس، وحفص بن  وحممد بن املنكدر، وعمرو بن خالد، وعمرو بن مجيع،

جريج، وقيس بن الربيع، ومسعدة بن صدقة،  غياث، واحلسني بن علوان، وعبد امللك بن
 .بعضهم كام ذكرـ  وغريهم املقدام، وكثري النوا وعباد بن صهيب، وأيب

لكن قول التسرتي، بأّن الكتاب كان يف رواة الشيعة خاّصًة، ال دليل عليه، فال هذا 
يمكن إثباته وال ذاك، السيام بعد وجود بعض غري الشيعة يف الكتاب املوجود بني أيدينا 

 اليوم.
 .األغالط الكثرية هو الروايات املتعارضةويظهر من املجليس األّول أّن املراد ب ب ـ

عن ظاهر عبارة النجايش؛ ألّن نقل الروايات املتعارضة ال يسّمى  ولكنّه أيضًا بعيد
بل لكان من األفضل التعبري بأّن فيه غلطًا واحدًا ال  .حمّقاً  غلطًا، كام أفاده الكلبايس

 أغالطًا.
 وفيه: »قوله من النجايش مراد»ل بأّن القو ، منالتسرتيما ذهب إليه املحقق  ج ـ
 يف يستعمل فالغلط النسخة، تصحيفات ال مصنّف الكتاب من اشتباهات« كثرية أغالط
 اشتباه ومراده ،«اجلوهري غلط: »يقول كثرياً  الكاتب؛ فالقاموس ال املصنّف، اشتباه

 هافتومّه  النّساخ من تصحيفات رأى النجايش أنّ  أّن الظاهر إالّ  الصحاح. صاحب
 .«فاضل عن فضالً  جاهل يتومّهه ال ما املصنّف، ففيها من اشتباهات
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ّن كتاب أـ  من كتابهتركيب كالمه يف غري موضٍع ومراد التسرتي ـ عىل ما يظهر من 
سخته غري نيفات فحىل الطويس والنجايش ميلء بالكثري من التصإصل والرجال الذي 

ّّنا من الكيش نفسه، اخ، لكّن النجايش ظّن بأنّس جّيدة، وأّن هذه التصحيفات هي من ال
 ليه اشتباهًا.إغالط فنسب األ

أّن كالم النجايش مفتوح، فيمكن أن يستوعب اشتباهات من الكاتب  وما يبدو يل
نفسه أو تصحيفات طرأت عىل أصل الكتاب، أو كان الكتاب مسّودة فحصلت فيه بعض 

ننا مل نعرف ما هي طريقة الشيخ الطويس يف هذا كّله فضاًل عن أاملشاكل أو غري ذلك، 
ه حذف داخل أنّ  واالختصار، وهل حذف فقط الرواة السنّة الذين تعّرض هلم الكيش، أ

وهل اقتطع يف بعض الروايات  ؟ترمجة الراوي الواحد بعض الروايات بحسب ما كان يراه
فات وحذف مثل حذف أسامي الكتب واملصنّ  ،ل شيئًا آخرعأنه فأو  حيث رآها طويلة

 .؟الطبقات وحذف بعض الروايات املتوافقة يف املضمون و..
بل يذهب املحّدث النوري إىل أّنه توجد قرائن عىل حصول سقط يف نسخة الكتاب 

ب نفسه يقول:   واعلم أنه قد ظهر لنا من بعض القرائن أنه قد وقع يف اختيار الشيخ»املهذَّ
هذه  الدائر يف اخ بإسقاط بعض ما فيه، وأنّ ف من بعض العلامء أو النّس ترّص  أيضاً 
من هذه الدعوى  ه لذلك، وال وحشةلتامم ما يف االختيار، ومل أر من تنبّ  عصار غري حاوٍ األ

األغالط ليست  قيل: إنّ بل . ووافقه عىل ذلك املحقق الكلبايس .«بعد وجود القرائن
منتخبو الكتاب، أي الشيخ يف أصل الكتاب، وإنام جاءت يف اجلهود التي قام هبا 

 .الطويس
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وأّما قول التسرتي بأّن النجايش اشتبه فظّن أخطاء النّساخ أغالطًا للكيش فهو غريب ـ 
مع كونه يف نفسه ممكنًا ـ إذ من أين لنا أن نعرف أّن األخطاء كانت من النّساخ ال من 

جمّرد ظّن ليس يؤّيده  الكيش نفسه؟! واملفروض أّن ن سخ كتاب الكيش ليست بيدنا؟! فهذا
 شاهد.

وعليه، فكتاب اختيار معرفة الرجال حيوي مشاكل يف النسخ وبعض من األخطاء التي 
تظهر باملقارنة، ككثري من الكتب األخرى يف تراث املسلمني، لكن ال يمكن البناء عىل أّنه 

بنسخته  كتاب غري معتمد نتيجة كثرة األخطاء؛ لعدم كون نظر النجايش إىل هذا الكتاب
املهّذبة، فيمكن أن يكون التهذيب الذي قام به الطويس قد نفى نسبًة كبرية من هذه 
املشاكل التي قد تكون يف األسامء أو يف حتديد الطبقة أو يف بعض املروّيات الضعيفة جّدًا 

 .أو نحو ذلك، كام يذهب إليه بعض املعارصين أيضاً 
ايش، إضافة إىل بقاء كمّية معتّد هبا من األخطاء لكن عىل أّية حال، فهذا النّص من النج

والتصحيفات يف نسخة االختيار اليوم، وفق ما بنّي مجلة منها التسرتيُّ نفسه، يضع الكتاب 
، يف موقع جيب معه أن نأخذ بعني االعتبار هذه القضّية، ونحن نتعامل مع قّوته الوثوقّية

 .وال نبالغ يف جتاهل مثل هذه الوثائق

 ـ مشكلة ضعف مصادر الكتاب ومروّياته 2ـ  8ـ  2
ات ّن نسبة كبرية من مرويّ أوذلك  ،ومروّياته املشكلة الثانية: ضعف مصادر الكتاب

عرب كتب ال نعرف عنها  شخاص ضعفاء أو جماهيل أوأهذا الكتاب قد تّم أخذها عرب 
الكثري الواقع بني واإلرسال شيئًا، فعيّل بن حمّمد بن قتيبة وجربئيل بن أمحد الفاريايب، 

الكيش وغري واحد ممّن صّدر هبم السند، كّله يضعف من نصوص الكتاب، حتى قال 
الدكتور البهبودي بأّن ما صّح من أخباره ال يزيد عن ثالثامئة حديث من أصل ما هو أكثر 

 .من ألف ومخسامئة
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كتاب برّمته، بل هذا رغم كوّنا حقيقّيًة لكنّها ال تؤّدي إىل ضعف ال إال أّن هذه املشكلة
املوقف موجود حتى يف أقوى الكتب احلديثّية، مثل كتاب الكايف وغريه، لوجود نقاشات 
يف الكثري من مروّياته من حيث صّحة السند، بل لو مل نقل بحجّية مراسيل الصدوق 
فنصف كتاب الفقيه تقريبًا ليس بحّجة، وعليه فهناك فرق بني قيمة الكتاب وبني صّحة 

 اته، فالكتاب قّيم لكن ال يمنع من النقاش يف الكثري من أخباره.مرويّ 

 ـ أزمة انتساب الكتاب 3ـ  8ـ  2
فاملعروف أّن الكتاب الذي بني أيدينا ليس هو  املشكلة الثالثة: أزمة انتساب الكتاب،

ـ كتاب الرجال للكيش، فذاك الكتاب مفقود، وإّنام هو اختيار الطويس، لكن قد يشّكك 
حتى يف ـ  كلامت الشيخ آصف حمسني، وإن الح منه بعدها القبولأيضًا أفادته  عىل ما

الكتاب املوجود وأّنه كتاب اختيار الطويس، فربام يكون كتابًا آخر، ومن ثّم يصبح الكتاب 
 حمّل ريب وتأّمل.

 والسبب يف هذا التشكيك من ناحيتني:
ّن ب هو كتاب االختيار، فكيف عرفنا أكتاّن هذا الأإّنه ال يوجد ما يفيد  الناحية األوىل:

 كتاب االختيار للطويس هو هذا الكتاب؟
 ل يمكن طرح أكثر من جواب عليه، وذلك:ؤوهذا التسا

إّن نسخة املكتبة الوطنّية بطهران، مصّححة بخّط الشهيد األّول، وقد جاء يف  الً:أوّ 
ة األصل بخّط الشيخ السعيد أيب بلغت املقابلة هبذا اجلزء من أّوله إىل آخره بنسخ»آخرها: 

بلغ مقابلة وتصحيحًا بحسب اجلهد »وأيضًا كتب فيها:  ،«جعفر الطويس ريض اهلل عنه..
والطاقة إال ما زاغ عنه البرص وحّس عنه النظر بالنسخة املنقول منها و.. بيده اجلانية حممد 

 .«بن مّكي العاميل لطف اهلل به يا رّب العاملني
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 .ة تثبت هذا األمرفهذه وثيقة قويّ 
 من بعض العبارات، وهي:ما جاء يف الكتاب املوجود حاليًا  ثانيًا:

وسنذكر »ترمجة أيب حييى اجلرجاين، حيث قال يف آخرها: ما جاء يف  العبارة األوىل:
 .«من كتابه ونقلناها ،فاته فإّنا مالح، ذكرناها نحن يف كتاب الفهرستبعض مصنّ 
ليس للكيش كتاب فهرست، »: لقولحمسني عىل هذه القرينة باصف عّلق الشيخ آوقد 

 .«فاجلملة األخرية من الشيخ ال حمالة
إىل أيب  راجعٌ  (،كتابه)والضمري يف »وقد بنّي الكلبايس هذه القرينة هبذه الطريقة: 

هذه العبارة رصحية يف أّن الكتاب املعروف بكتاب  عمرو، واملقصود به الكيّش؛ حيث إنّ 
املقصود بتلك العبارة أّن الشيخ ذكر كتاب اجلرجايّن يف   من الشيخ، حيث إنّ الكيّش 

 وهل ترى عبارًة أفصح من تلك العبارة فيام ذكرناه؟ .الكيّش  الفهرست أخذًا من كتاب
بعد  ـحيث إّنه  وتلك العبارة إشارة إىل ما صنعه يف الفهرست يف ترمجة أمحد بن داود؛

 .«معرفة الرجال)يف( ذكر الكيّش يف كتابه  :قال ـالفراغ عن نقل الكتب 
مائًة  وقيل: إّن للفضل»أواخر ترمجة الفضل بن شاذان: ما جاء يف  العبارة الثانية:

 .«وسّتني مصنَّفًا ذكرنا بعضها يف كتاب الفهرست
وداللته عىل كون املوجود يف هذه األعصار هو االختيار »وقد عّلق الكلبايس بالقول: 

 .«االستتار عن شائبةخالية 
تّم اجلزء الثاين من االختيار من كتاب أيب »اجلزء الثاين: ما جاء يف آخر  العبارة الثالثة:
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تّم اجلزء السابع ». ويف آخر الكتاب: «عبد العزيز يف معرفة الرجال عمرو حمّمد بن عمر بن
 .«االختيار، وتّم الكتاب بأرسه من

 ّساخ.ولكن حيتمل أّنه من صنع الن
وجتدر اإلشارة إىل أّن هذه العبارات يف الكتاب تفتح املجال أمام احتامل أّن بعض 
النصوص يف هذا الكتاب ليست للكيش، بل للطوءي، وأّنه كان يضيف هنا أو هناك شيئًا 

 قلياًل، فانتبه هلذا.
ه إّن كتاب حّل اإلشكال البن طاوس قد اعتمد عىل نسخة االختيار التي وصلت ثالثًا:

عرب طريق معترب، ورغم أّن كتاب حّل اإلشكال مفقوٌد، لكّن التحرير الطاوويس موجودة 
نسخه، وعند مقارنة ما يف التحرير الطاوويس ونسخة الكيش اليوم نجد عدم اختالف 
معتّد به، مما يؤّكد أّن النسخة التي وصلت البن طاوس هي النسخة التي بني أيدينا 

 .اليوم
تاج فقط إلثبات أّن ما وصل البن طاوس كان بطريٍق حقيقي وليس وهذه القرينة حت

عرب طرق إجازات متأّخرة، إذ قد يشّكك يف الطريق من هذه الناحية، ومن ثم فلعّل ابن 
طاوس قد اعترب الكتاب هو االختيار لكونه رأى اجلملة املتقّدمة يف ترمجة اجلرجاين فيه، 

ّن نسبة نسخة ابن طاوس للطويس ستكون اجتهادّيًة فال تضيف هذه القرينة كثريًا هنا؛ أل
 منه حينئٍذ.

إّن من نسخ كتاب االختيار نسخٌة كانت موجودة بمكتبة السيد حسن الصدر  رابعًا:
بخّط الشيخ نجيب الدين وا ستاذه صاحب املعامل، وهي مكتوبة عن نسخة بخّط الشهيد 

ّمد بن شهريار اخلازن، وكان عليها األّول، وهي منقولة عن نسخة بخّط عيل بن محزة بن حم
متّلك السيد أمحد بن طاوس. وعيلُّ بن اخلازن كاتب  تلك النسخة هو من أسباط الشيخ 
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الطويس؛ فإّن جّده هو حمّمد بن شهريار هو صهر الشيخ عىل كريمته، ومن غري املحتمل أن 
من تأليف شخٍص  تكون النسخة التي خّطها سبط الشيخ عىل أّّنا كتاب االختيار جلّده،

 .آخر
 ،دة رشط أن يكون يف هذه النسخة ما يفيد أّّنا منسوبة للشيخ الطويسوهذه القرينة جيّ 

نة يينا اليوم، فلن تزيد عن القرديأذا كانت هي عني كتاب الكيش املوجود بني إال فإو
أّن كاتبها ن نتأّكد من وجود شهادة عىل هذه النسخة بأ، فيجب تنياملتقّدموالثانية األوىل 
ال فبهذه إو ،واألمر حيتاج ملراجعة ،كان يعتقد بأّّنا كتاب االختيار للطويس األصيلّ 

 نفسه مثاًل. فيام بعد من الشهيد األّولاجتهادًا ن يكون األمر أالطريقة يمكن 
إّن من نسخ كتاب االختيار نسخة  مكتبة كلّية اآلداب بجامعة طهران، وهي  خامسًا:

قروءة عىل السيد أمحد بن طاوس، وعليها كتابة باملقابلة بنسخة األصل مقاَبلة بنسخة م
التي بخّط الطويس، علام أّن نسخة األصل كانت موجودة لدى عيل بن موسى بن طاوس، 
ويبدو أّنه رآها أخوه أمحد، فقد ذكر السيد املحقق الداماد يف تعليقته عىل رجال الكيش ما 

واهلمزة  ن عيل بن سويد النسائي بفتح النون قبل السنيويف أكثر النسخ العتيقة ع»نّصه: 
ة، نفسه الزكيّ  س اهللعن السيد مجال الدين أمحد بن طاوس قدّ  وهو املروّي  بعد األلف،

االختيار من كتاب الكيش  الشيخ أيب جعفر الطويس يف كتاب ه يعني بخطّ وقد كتب بخطّ 
 .«وهو هذا الكتاب

الطويس أّن الكتاب املوجود هو رجال الشيخ  فكيف يقال بأّنه ال قرينة عىل
 .واختياره؟!
عىل تالميذه يف النجف األرشف يف السادس عرش أمىل االختيار الطويس إّن  سادسًا:

هـ( عن أحد 664السيد عيل بن طاوس ) ذلك كام نقل ،هـ456من شهر صفر يف عام 
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ا من كتاب الرجال أليب اخرتهت  هذه األخبار  ه عرّب يف جملس درسه أنّ وأنّ  ،تالميذ الطويس
 .ما فيها اخرتتعبد العزيز، وعمر بن عمرو حممد بن 

وهذه العبارة تعطي أّن الكتاب إمالء الطويس، وليس تدوينه بخّطه، وهناك مؤرشات 
 .كام صار واضحاً  تدّل عىل االحتامل الثاين

لطويس، ونحن ال نناق  وذلك أّّنا تثبت اختيار ا وعىل أّية حال فهذه القرينة ال تنفع؛
هنا يف ذلك، لكنّها ال تثبت أّن الكتاب الذي بأيدينا اليوم هو اختيار الطويس الذي أماله 

. بل لو تّم االعتقاد بأّن الطويس أمىل الكتاب إمالًء فقط، وليس موجودًا عىل تالمذته
احلال، كام  بخّطه، فسيصبح األمر مشكاًل حيث ال يعلم طريق ثبوت هذا الكتاب يف هذه

 أملحنا سابقًا.
، وال يوجد عنده قد عّد الطويس كتاب )اختيار الرجال( من مصنّفاتهإّنه سابعًا: 

 .ال هذا الكتابإ، وليس هناك هبذا العنوان إال ما اختاره من كتاب الكيش كتاٌب 
ا ألّن البحث يف كون ما بأيدين ولكّن هذه القرينة من أضعف القرائن يف موضوع بحثنا؛

هو اختيار الطويس، ال يف أصل وجود اختيار للطويس، فضاًل عن أّن عبارة الفهرست ال 
 تفيد أنه اختياٌر من أّي كتاب، إال بضّمها لقرائن أَخر، كام صار واضحًا.

إّنه مل ي ذكر ألحد أّنه صنّف  لكّن القرينتني األخريتني تنفعان ضمن هذا الرتكيب وهو:
كيش غري الطويس، وفق ما جاء يف الفهرست وما نقله عنه يف اختيارًا من كتاب رجال ال

فرج املهموم، فعندما نجد هذا الكتاب يكون هذا قرينة ترجيحّية لصالح نسبته للطويس، 
 وهبذا ننتفع من القرينتني األخريتني هبذه الطريقة.

يوم هي النسخة التي بني أيدينا ال يرتّجح أنّ بعضًا املنضّمة إىل بعضها هبذه القرائن 
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، وأّن الطويس صنّف الكتاب بخّطه، وأّنه أماله بعد ذلك أو قبل نسخة االختيار للطويس
 .ذلك، وليس ما بأيدينا هو اإلمالء فقط

يف وجود قرائن عىل عدم كون الكتاب الذي بني أيدينا هو كتاب اختيار  الناحية الثانية:
 الطويس، ومهّم هذه القرائن هو اآليت:

إّن ما يفيده نّص كتاب فرج املهموم أّن الكتاب كانت فيه مقّدمة تفيد أّن  القرينة األوىل:
الطويس اخترص الكتاب واختار ما فيه، وعندما ننظر يف هذا الكتاب املوجود بني أيدينا 
اليوم ال نجد مقّدمًة عىل اإلطالق ال للكيش وال للطويس وال ألحد من تالمذته الذين 

 هـ.456أمىل عليهم عام 
فإّن ابن طاوس نفسه رّصح بأّن هذه  هذه القرينة صارت واضحة اجلواب، ولكنّ 

املقّدمة ليست بخّط الطويس، وأّنه أخذها عرب أحد تالمذة الطويس، وهذا يعني أّنه إّما 
أو عرب طريق شفوي، ومن ثّم مل تدرج يف نسخ عىل األرجح األقوى وصلته يف نسخة 

 .الكتاب بعد ذلك؛ لعدم كوّنا من الطويس
إّننا وجدنا أكثر من نقل عن اختيار الطويس من قبل بعض العلامء،  :نيةاثلالقرينة ا

ولكنّه غري موجود يف كتاب االختيار الذي بني أيدينا اليوم، مثل ما نقله ابن شهر آشوب 
 .واملريزا حمّمد وغريمها

خ كتاب وهذه القرينة حيث إّن شواهدها قليلة جدًا، فهي تصلح إلثبات اختالف نس
االختيار، وهو ما أّكده املحّدث النوري ـ كام تقّدم ـ من أّن النسخة الواصلة إلينا وقع فيها 
سقط يف بعض املوارد، وال يمكن نفي التطابق وأّّنا ليست نسخة االختيار إال إذا كانت 

بعضه نقل من  بل ربام قيل بأّن ما نقل أو هذه املوارد كثرية جدًا، األمر غري املتوّفر هنا أبدًا.
 أصل رجال الكيش ال من االختيار، هلذا فهو غري موجود هنا.

إّن يف الكتاب املوجود بني أيدينا الكثري من األخطاء، وال يعقل عدم  :ثالثةالقرينة ال
 التفات الشيخ الطويس إليها.
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فإّننا لو رصفنا النظر عن األخطاء التصحيفّية وأمثاهلا مما يمكن أن  واجلواب واضح،
فإّن كتب الشيخ الطويس عمومًا تعاين من العديد من األخطاء، وسيأيت  يرجع للنسخ،

احلديث عن كتاب الرجال عنده، فأّي غرابة يف وقوع مثلها هنا حتى قيل: ما خيلو حديث 
من أحاديث التهذيب من العلل واألخطاء، فليس هذا باألمر الغريب، فهذا استناٌد ألمر 

سن الظّن ف قط، ولعّل الشيخ دّون الكتاب يف آخر عمره يف ظروٍف ليست مبنّي عىل ح 
 مؤاتيًة كام نعرف، فزاد األمر صعوبة.

إّننا مل نجد وجهًا لالختيار وفقًا للنسخة املوجودة بني أيدينا، فامذا فعل  :الرابعةالقرينة 
 الطويس هنا؟!

بعد عدم  وقد تقّدم طرح حمتمالت ما فعله الطويس، بل هذه القرينة بالغة الضعف
كوننا مّطلعني عىل الكتاب األصل، لنعرف ما الذي كان فيه، ثّم بعد إجراء املقارنة 

 نتحدث هبذه الطريقة هنا.
إّن كتاب الكيش من الكتب اجلّيدة والنافعة، لكنّه يعاين من مشاكل متعّددة،  والنتيجة

 ينبغي أخذها بعني االعتبار، دون أن توجب سقوط قيمة الكتاب باملّرة.

 بي غالب الزراريأـ رسالة  3
بن  نَي د بن حممد بن سليامن بن احلسن بن اجلهم بن ُبكري بن أعْ أمحد بن حممّ  ،أبو غالب

ينتسب إىل آل  :هـ(368 ـ 285) ، الشيباين الكويف، املشهور بأيب غالب الزراريسنسن
ارة بن أعني ة املعروفة، والتي من أبرز رجاالهتا زرة الشيعيّ األرسة العلميّ  ،أعني
؛ ألّن زرارة أحد إخوة بكري بن أعني؛ فنسبوا إليه مع أّّنم الزراريب، هلذا ينسب هـ(150)

لد أخيه بكري،  .وينسب بالب َكرْيي، نسبة للجّد األكرب ب كري بن أعني من و 
ودفن يف مقابر قري  يف الكاظمّية، ثم نقل ، عامًا، وتويف يف بغداد 83عاش الزراري 

 .رمحه اهلل ،بالنجفىل الغرّي إ
                                                             

 .78ـ  77؛ والطويس، الفهرست: 83( انظر: رجال النجايش: 1)
( للمزيد من املعلومات الشخصّية عنه، راجع: حممد رضا اجلاليل، مقّدمة حتقيق رسالة أيب غالب 2)
 



 

 :؛ فقد عرّب عنه النجايش بقولهأيب غالب الزراري توثيقو مدح ون عىلنّص الرجاليّ 
كان شيخ أصحابنا يف عرصه، »ه ، ونعته الطويس بأنّ «شيخ العصابة يف زمنه ووجههم»

 .«وأستاذهم وثقتهم
قد ذكر له أصحاب الفهارس ه، فيلإفات التي ن سبت املؤلّ تلك ة ومما يؤّكد منزلته العلميّ 

فضال، امل ـ، كتاب دعاء السفر، كتاب اإلمن الكتب: كتاب التاريخ ـ غري ك جمموعةً 
 (ابنه)ابن كتاب مناسك احلج ـ كبري ـ، كتاب مناسك احلج ـ صغري ـ، كتاب الرسالة إىل 

 .يف ذكر آل أعنيحممد بن عبد اهلل بن أيب غالب، أيب طاهر 
 الرجايلّ  املَصنََّف ورجال الكيش ـ  بعد رجال الربقيالب الزراري ـ وت عّد رسالة أيب غ

نسب آل أعني »وهي عبارة عن رسالة يف  ،الذي وصلنا من املَصنَّفات القديمة لثالثا
هـ( إىل حفيده حممد الذي كان له من العمر 356كتبها يف سنة ) ،«وتراجم املحّدثني منهم

 .، أي قبل وفاته بعام واحدـ(ه367دها سنة )وجدّ  ،آنذاك أربع سنني
 والبحث يف هذه الرسالة يمكن أن يكون يف عّدة حماور:

 ةاملعامل العاّمـ احملتويات و 1ـ  3
األرسي والعلمي يف وبني سنسن لتاريخ آل أعني  َعْرٌض إمجايلّ الزراري سالة ر أ ـ

م زين منذ اإلما ،^النبوّي  ة أهل البيتأئمّ بخدمتهم للمذهب الشيعي، وعالقتهم 
وعالقة عّمهم محران، وغريهم من أعالم هذه األرسة الذين صحبوا  ،هـ(94) العابدين

هذه قيمة تكمن . وهنا أوائل القرن الرابع اهلجريوكاتبوهم حتى  ،ة أهل البيتأئمّ 
 ة آنذاك. الشيعيّ الرسالة عىل املستوى التارخيي؛ فهي من أقدم املصادر يف تأريخ األرَس 

                                                                                                                                                           
 .70ـ  30الزراري: 

 .84( رجال النجايش: 1)
 .75( الطويس، الفهرست: 2)
؛ وانظر ـ ملزيد من االّطالع ـ: حمّمد 75؛ والطويس، الفهرست: 84يش: ( راجع: رجال النجا3)

 .70ـ  66رضا اجلاليل، مقّدمة حتقيق رسالة أيب غالب الزراري: 



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

بـ)أعني( اجلّد  ابتداءً  ،حوال وتراجم أعالم هذه األرسةألرسدًا تتضّمن الرسالة و
األكرب هلذه األرسة، وبعد ذلك أوالده وأوالد أوالده؛ ولذا تعّد الرسالة مصدرًا من 

 .أيضاً  مصادر الرتاجم
 موضع منها حيث ريبل هذه الرسالة تتضمّن ترمجًة ذاتّية من الزراري لنفسه يف غ ـ ب

الذين يروي  هملشاخي ها كذلكتعّرض فيوقد دة تتصل به شخصّيًا، يقّدم معلومات عدي
 .واجلاليل أكثر من عرشين شيخًا كام أحصاهم الطهراينعددهم  والبالغ ،عنهم
 ،حلفيده أيب طاهر للرواية عنهم ة أيب غالب الزراريإجازأوردت الرسالة أيضًا و ـ ج

كتابًا،  130)وهي عددها للامئة كتاب  ازة واملتجاِوزة يفجَ امل  واألجزاء وتعداد الكتب 
وطرقه إليها، وهذه اإلجازة تعترب من أقدم اإلجازات بحسب النسخة املصّححة للرسالة( 

يف جمال التعّرف  الطرق واالجازات واحلديثالرسالة يف علم وهبذا تفيد هذه  املكتوبة.
 والطرق إليها.فيها عىل أهم املشايخ والرواة، وهي فهرست للكثري من الكتب ومؤلّ 

لشيخ احلسني تلميذه ال (يب غالب الزراريألة رسالة متك)خر الرسالة آويوجد يف  ـ د
أكثر كتبه عىل ما  بل هو راويبن عبيد اهلل الغضائري، وهو راوي رسالة الزراري نفسه، 

 يظهر من فهرستي الطويس والنجايش.
ل أعني، أخذها من ل بآالتي تتص واألحاديث لة جمموعة من الرواياتمويف هذه التك

شعري ورجال العقيقي، وما حّدثه به حممد بن موسى مثل كتاب املنتخبات لسعد األ
وما وجده بخّط حممد بن أمحد بن  ،وما وجده فيام ذكره احلسن بن محزة العلوي ،القزويني

 .مهام بنداود القمي نقاًل عن ا
وبمجال مصطلح  ،ةاتيّ ّن رسالة الزراري تتصل بمجال الرتمجات الذنرى أوهبذا 

 .والفهرسة والرجال والرتاجم والتاريخوالطرق احلديث واإلجازات 
                                                             

؛ واجلاليل، مقّدمة حتقيق رسالة أيب غالب 65( الطهراين، مصفى املقال يف مصنّفي علم الرجال: 1)
 12حىص اجلاليل الراوين عن الزراري فبلغوا شيخًا، كام أ 25، وبلغ هبم 59ـ  52الزراري: 

 .64ـ  59شخصًا، فانظر: املصدر نفسه: 



 

يظهر من النجايش والطويس أّّنام أخذا من طرق الزراري يف هذه الرسالة ما  ـهـ 
طريقًا من  23ني أو منفردين ـ جمتمعَ ـ ّّنام ذكرا رق، وذلك أيعادل سدس ما فيها من ط

طرق هذه الرسالة معّززة لطرق رق الباقية، وهبذا تكون من الط 107طرقها، فيام مل يذكرا 
ّن هذه الرسالة أبل يالحظ  الفهارس الواصلة إلينا، أو موضحة هلا يف بعض األحيان.

 .ليناإالواصلة القدماء فهارس  ذكر يفسامء كتب مل ت  أذكرت 

 سخ رسالة الزراريـ ُن 2ـ  3
 تامم العلامء هبا، وأبرزها:ما يظهر اهنسخ كثرية، لرسالة الزراري 

مصّححة جاء يف آخرها أّّنا قوبلت  نسخةٌ  ،(6982برقم ) ،نسدة جامعة طهرانـ  1
و فيها  ،(هـ630بنسختني إحدامها نقلت من نسخة كانت يف جمموعة عتيقة كتبت سنة )

كتاب )معاين األخبار( قرئ عىل نجيب الدين، أيب زكريا حييى بن أمحد بن حييى بن احلسن 
، وكاتبها نرص اهلل بن عيل البريمّي يف سنة ) (. أما كاتب هذه هـ1101بن سعيد احليّلّ

 هـ(.1279فهو حمّمد تقي الرشيف احلسيني اليزدّي، كتبها بيزد سنة ) النسخة
، الكشكول: أوردها الشيخ يوسف  البحراين يف كتابهوهي التي ، نسدة البحراينـ  2

 بحراين ال يرشح لنا ما هي النسخة التي اعتمدها.ّن خمطوط كشكول الألكّن املشكلة 
، وهي اهلل املاحوزّي  بخّط الشيخ سليامن بن عبدوهي مكتوبة  ،نسدة املاحوزيّ ـ  3

النسخة موقوفة  هذه. وهـ681ناقصة من أّوهلا، وهي منسوخة عن نسخة ترجع لعام 
 .بمكتبة العاّلمة الطهراين يف النجف

 هـ.1057وكتبت الرسالة فيها عام  ،(6970)برقم ، نسدة جامعة طهرانـ  4
 ،(316لسّيد احلكيم يف النجف، برقم )امكتبة وهي موجود يف  ،حلّر العاميلـ نسدة ا 5
ومتّلك  ،وولده الشيخ حممد رضا احلرّ  ،عليها متّلك الشيخ حمّمد بن احلسن احلّر العاميلو

 .(هـ1087.. وهي ترجع لتاريخ )اجلارودّي  مبارك بن عيل
وهي (، 1867م )يف مكتبة السّيد احلكيم يف النجف، برق ،شيخ الرشيعةنسدة  ـ 6
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 هـ(.1326هـ(، وترجع لتاريخ )1339الرشيعة اإلصفهاين )بخط شيخ 
وترجع  ،(2375يف أفالم مكتبة جامعة طهران، برقم )، نسدة العاّلمة الطهراينـ  7

 هـ.1320لتاريخ 
بخّط الشيخ (، 1037م )برق، يم يف النجفيف مكتبة السّيد احلك ،السامويـ نسدة  8

 هـ.1332، وترجع لتاريخ حمّمد بن طاهر الساموي
(، 9543برقم )، ى اإلسالمي بطهرانريف مكتبة جملس الشو ،الزنجاينـ نسدة  9

وهي من كتب شيخ اإلسالم الزنجاين، وخّطها حديث، و ليس فيها اسم للناسخ وال 
 .تاريخ للنسخ

دم نسخة متوّفرة هلذه الرسالة هي نسخة جامعة طهران برقم وهبذا يظهر أّن أق
هـ(، فالنسخ ترجع للعرص 1087هـ، تليها نسخة احلّر العاميل لعام )1057( عام 6970)

الصفوي يف القرن احلادي عرش اهلجري، نعم بعضها مكتوب عليه أّنه قوبل بنسٍخ أقدم 
 ترجع للقرن السابع والثامن اهلجرّيني.

 وّثق من الرسالة والنسخ الواصلةالتـ  3ـ  3
ًا ليكون اعتامدنا عىل هذه الرسالة اعتامدًا علميّ  ؛هناك مشكلة البد من معاجلتهاإال أّن 

ة هذه الرسالة التي وصلتنا اليوم ة نسبحسب املعايري يف هذا العلم، وهي التوّثق من صحّ 
إىل حفيده أيب  رسالةً راري الزأليب غالب  الفهارس نقلت لنا أنّ  أنّ  صحيٌح ففها؛ مؤلّ إىل 

، لكن كيف يمكن لنا أن الزراري وجد بأيدينا من رسالة منسوب أليب غالبيطاهر، وما 
ّرف، أو لعلّ ا  ما عندنا قد ِزيد فيه أو  الرسالتني واحدة؟! فلعّل  نعرف أنّ  ها نقص منه أو ح 

مج بني رسالتني ، أو لعّله حصل دكذبًا أو خطأ أو اشتباهاً  رسالة أخرى نسبت أليب غالب
نعتمد  ؛ لذا البد أن يكون لنا طريٌق أو بني أصل الرسالة وإضافات كتبت عليها فيام بعد

                                                             
( اعتمدت يف هذا املّسد بالنسخ املخطوطة عىل ما أفاده املحّقق العالمة السيد حمّمد رضا اجلاليل، 1)

 .89ـ  81يف مقدمة حتقيقه لرسالة أيب غالب الزراري: 



 

 بني أيدينا اليوم.عليه يؤّكد لنا التطابق بني أصل رسالة أيب غالب والرسالة التي 
وصّحة ما  ثالثة طرق يمكن من خالهلا تأكيد وحدة الرسالةويف هذا السياق، توجد 

 :بأيدينا
مع عدم وجود شاهد الدّس  فهاأن تكون الرسالة مشهورة النسبة ملؤلّ  الطريق األّول:

فيها، ككتاب ، كشهرة بعض الكتب التي ال نحتاج معها إىل طريق يوصلنا إىل مؤلّ أو اخلطأ
الصحيح( اجلامع أو كتاب ) ،هـ(329)أصول الكايف( للشيخ حممد بن يعقوب الكليني )

وغريمها من الكتب املشهورة لدى علامء  ،هـ(256البخاري )للشيخ حممد بن إسامعيل 
 املسلمني.

جد طريٌق  ألمثال هذه الكتب املشهورة يف الوقت احلارض، فإنه ملجّرد االتصال  ولو و 
 فيها.بسلسة السند املوصلة ملؤلّ 

عرب طرق نقل الرتاث املعتمدة يف  ،يوصلنا للرسالة أن يوجد لنا طريٌق  الطريق الثاين:
 ها:نقل املصنّفات عرب األجيال بواسطتها، وأمهّ  ساط العلمية، والتي يتمّ األو

وذلك بأن يقرأ الشيخ  الكتاَب عىل طاّلبه وهم يكتبون  اإلمالء أو السامع من الشيخ؛أ ـ 
ما يمليه عليهم؛ فيكون هبذا قد انتقل الكتاب إىل الطالب موثوقًا مأمونًا من الزيادة 

 م بعد ذلك الطالب بإمالئه عىل طالهبم وهكذا حتى يصلنا.والنقيصة والتحريف، ويقو
بقراءة الكتاب املستنَسخ عىل الشيخ الذي  وتتمّ  الَعْرض أو القراءة عىل الشيخ؛ب ـ 

 الطالب عند استنساخه للكتاب. اتصويب األخطاء التي قد وقع فيهبيقوم بدوره 
التي سمعها ـ ها أو بعضها كلّ  ـاته نقل مرويّ بوهي سامح األستاذ لطاّلبه  اإلجازة؛ج ـ 

أو قرأها عن مشاخيه، فينقلها الطالب إىل طاّلبه وهكذا، وهذه الطريقة التي يعرّب عنها يف 
، وتكون هلا قيمة يف ، وقد تلتقي هذه الطريقة مع ما سبقاألوساط العلمية بإجازة الرواية

 اإلجازات القائمة عىل املناوالت ونحوها.
ع الكتب ف؛ وذلك عرب تتبّ ة النسبة للمؤلّ لقرائن عىل صحّ مجع ا الطريق الثالث:

التي نقلت عن رسالة أيب غالب ـ مثاًل ـ ومقارنتها بالرسالة القديمة ونحوها وواملصادر 



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

بأّن الرسالة  أنّ في طم ،املوجودة عندنا، حتى يّتضح مقدار التطابق وعدم التطابق بينهام
 .الواصلة إلينا هي عني ما أّلفه أبو غالب

مل ، فسابقًا والتوثق منه عتمد يف نقل الرتاث عرب األجيالهذه هي أبرز الطرق التي ت  
ن املؤلِّف من نقل كتابه إىل طاّلب أو سلطات وزارّية أو قضائّية بع اتوجد مطتكن  متكِّ

الكتب املخطوطة  العلم بصورة مأمونة من الزيادة أو النقصان أو التحريف؛ لذا نجد أنّ 
ذلك  ما، كّل  من دون فراغ يف ّناية السطر عند ّناية مقطعٍ  سطورها متتاليةً  كانت ت ْكَتب
وأّي زيادة عىل كالم املؤلِّف من ِقبل شارح أو  ،ىل كالم صاحب الكتابعخمافة اإلضافة 

 .مثالً  معّلق كانت ت كتب عىل جانبي الصفحات
 والسؤال: هل حتظى رسالة الزراري بطرق التوثيق هذه؟

قي الكتاب ـ بإقرار حمقّ  ىينا من هذا الكتاب ال حتظإلالنسخ الواصلة إّن  اجلواب:
جازة أو إّناء سامع أو قراءة أو بالغ أو ما شابه ذلك، إ ةيّ أـ ب اليلرضا اجل كالسيد حمّمد
 ـ سبعة قرونعن زمن املؤّلف قرابة  هوهي ترجع لزمن يفصلـ ّن هذه النسخ أوهذا يعني 

ومن ثّم جيب أن  ؟!ف يمكن تصديقها متاماً يرجة األوىل، فكال يمكن اعتبارها من الد
والسيد بحر  ،رين هبا مثل احلّر العاميل الذي اعتمدهانعتمد عىل اهتامم كبار العلامء املتأّخ 

وغريهم من كبار العلامء  ل أعني،آالعلوم الذي أخذ منها يف رجاله عند حديثه عن 
ّن احتاملّيات االجتهاد فيه إرون فاعتمده علامء متأّخ  عني، لكّن هذا السبيل ملّا كان قداملتتبّ 

 واردة جدًا، وبالتايل ال يكون سبياًل توثيقّيًا حاساًم.
وأفضل طريق هنا هو مطابقة ما نقل عن هذه الرسالة أو ما وقع الزراري يف سنده يف 

ردت ّن سدس الطرق املوجودة هنا قد و، وقد وجدنا أمع متن هذه الرسالة ،كتب العلامء
اهلام، وبالتايل فالرسالة منسجمة مع سياق ما نقل عنها مما أمثيف كتايب الطويس والنجايش و

، هذا مضافًا إىل وحدة فقراهتا وأسلوهبا األديب، مضافًا إىل أّن ن سختَي يرفع الوثوق هبا
جامعة طهران واملاحوزي، تنسبان لنسَختني خمتلفتني يف القرن السابع اهلجري، وهذا ما 
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 .فع احتامل الوثوقير
عتقد أّن هذا الوثوق صحيح وسامل يف كون رسالة الزراري أو بعضها أوبالنسبة يل، 

كّل هذه  إال أّن اجلزم بأنّ ينا اليوم، أيدعىل األقل متضّمنة يف هذا الكتاب املوجود بني 
 ، ولو اختلف النسخ فاألمر أشكل يف نقاطالرسالة هي للزراري يبدو يل أمرًا غري هنّي 

 .االختالف
 د األبطحي رشٌح وللسيد حممد عيل املوّح ونكتفي هبذا القدر حول هذه الرسالة، هذا، 

 عىل هذه الرسالة.

 ـ مشيخة الصدوق 4
يصنّف كثريون املشيخات التي من نوع مشيخة الصدوق ضمن مصنفات علم الرجال 

وذلك ضمن  ختصار.أّنه ال بأس باحلديث عنها والتعريف هبا با باملعنى األعم، وهلذا نجد
 عّدة حماور:

 ـ معنى املشيخة 1ـ  4
لكلمة )شيخ( مجوع كثرية عىل ما أفادت كتب املعاجم عىل اختالف بينهم يف بعضها، 

يوخو ِشيخانو شياخاجلمع أ.. والشْيخ  »قال ابن منظور:   َمْشَيَخةو ِشيخةو ِشَيَخةو ش 
 .«َمشاِيخو َمْشي وخاءو َمِشيخةو

فال يفّرقون بني املَْشَيَخِة  ،السواد األعظم من الناس يغلطون»: مادد الداالسيّ وقال 
، ويضّمون كاف الكيّش  وال بني ِشيخان وَشيخان،، الَشْيَخةووال بني الِشيَخة  واملَِشيَخة،

مجع  ـبإسكان الشني بني امليم والياء املفتوحتني  ـفاعلمْن أّن املَْشَيَخَة  ويشّددون النجايش.
وقال املطّرزي يف كتابيه  عىل األشهر عن األكثر.، خ واألشياخ واملشايخالشيخ كالشيو

بفتح امليم وكّس الشني ـ وأّما امَلِشيخة  مجعها. امل ْعرب وامل ْغرب: إّّنا اسم للجمع واملشايخ
ن السياحة والسيح والَسَيحان، موالشيخوخة، كام املسيحة ، فاسم املكان من الشيخ ـ
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أي حمّل ذكر األشياخ  ،ومعناها عند أصحاب هذا الفّن: املَْسنََدة والَتَيهان.التيه  واملَتيَهة من
 وسكون الياء بكّس الشني ـوكذلك الِشيَخة   ،خةفاملَِشيخة موضع ذكر املَْشيَ  واألسانيد،
بكّس  ـغلمة ك وَحطمهم الِكرَب، لفظة مجع، معناها اهلَْرَمى الَضْعَفى الذين أَسنُّوا، ـوفتحها 
يف مْجَعْي غالم  ـوفتح الواو  بكّس العني املهملةـ  وِعَوَدة ـاملعجمة وسكون الالم الغني 
 .«وَعْود

 .واهلل العامل ،فاملشيخة هي املوضع الذي يذكرون فيه الشيوخ ،وعليه

 وفلسفة وجود املشيخة ـ التعريف العام 2ـ  4
لفقيه عىل ترك هـ( يف كتاب من ال حيرضه ا381اعتمد الشيخ أبو جعفر الصدوق )

السند واالقتصار عىل ذكر الراوي عن اإلمام، وهو ما فعله الشيخ الطويس أحيانًا يف كتاب 
التهذيب واالستبصار، وليس دائاًم، عىل خالف الصدوق الذي يف األعم األغلب يعتمد 

 .هذه الطريقة
ملخترصة، وهذا األمر فرض عىل الصدوق أن يذكر طرقه التي يكمل هبا هذه األسانيد ا

طريقًا،  380وتعّرض ألكثر من فذكر يف ّناية الفقيه مشيخته لتكملة هذه الطرق، 
ففلسفة املشيخة ترجع لنوع من التصنيف احلديثي الذي يعتمد االختصار بدل تكرار 

 األسانيد وهو ما اشتهر به الصدوق مقابل الكليني، وتوّسطهام يف ذلك الطويس.
 :يس والصدوقولفهم الفكرة نالحظ نّص الطو

ن نقترص عىل أالكتاب  ل هذارشطنا يف أوّ » يقول الطوءي يف أّول مشيدة التهذيب:أ ـ 
ونورد فيها االحتجاج من  ،مسألة ن نذكر مسألةأو ،نته الرسالة املقنعةيراد رشح ما تضمّ إ

 ،ناخبار التي رواها خمالفومن األ طرفاً  ونذكر مع ذلك ،ة املفضية إىل العلمالظواهر واألدلّ 
مسألة  رمحهم اهلل، ونورد املختلف يف كّل  ق بأحاديث أصحابناثم نذكر بعد ذلك ما يتعلّ 
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ا رأينا نّ إووفينا هبذا الرشط يف أكثر ما حيتوي عليه كتاب الطهارة، ثم  ،منها واملتفق عليها
فعدلنا عن  ،غري مستوىف ويكون مع هذا الكتاب مبتوراً  ،الغرض ه خيرج هبذا البسط عننّ أ

أحاديث أصحابنا رمحهم اهلل املختلف فيه واملتفق، ثم رأينا بعد ذلك  يرادإه الطريقة إىل هذ
فرجعنا وأوردنا عن الزيادات  ،طناب يف غريهق هبذا املنهاج أوىل من اإلما يتعلّ  استيفاء أنّ 

 من ف الذي أخذنا اخلربيراد اخلرب عىل االبتداء بذكر املصنّ إواقترصنا من  ،أخللنا به اما كنّ 
 قواستوفينا غاية جهدنا ما يتعلّ  كتابه أو صاحب األصل الذي أخذنا احلديث من أصله،

 نا عن وجه التأويل فيام اختلفوبيّ  ،املختلف فيه واملتفق ،بأحاديث أصحابنا رمحهم اهلل
وأوردنا ، يقيض عىل اخلربين وأسندنا التأويل إىل خربٍ  ،ل الكتابعىل ما رشطناه يف أوّ  ،فيه

ق اهلل وفّ  وملجأ ملن يريد طلب الفتيا من احلديث، واآلن فحيث منها ليكون ذخراً  املتفق
هذه األصول  ل هبا إىل روايةتوّص نحن نذكر الطرق التي ي   ،تعاىل للفراغ من هذا الكتاب

 بذلك عن حدّ  خبارلتخرج األ ؛ونذكرها عىل غاية ما يمكن من االختصار ،فاتواملصنّ 
 .«سنداتاملراسيل وتلحق بباب امل

لئال  ؛الكتاب بحذف األسانيد فت له هذاوصنّ » ويقول الصدوق يف أّول الفقيه:ب ـ 
فني يف إيراد مجيع ما رووه، بل املصنّ  وإن كثرت فوائده، ومل أقصد فيه قصد ،تكثر طرقه

 ـحجة فيام بيني وبني ريب  وأعتقد فيه أنهّ  ،تهقصدت إىل إيراد ما أفتي به وأحكم بصحّ 
مستخرج من كتب مشهورة، عليها املعول  ومجيع ما فيه ـره وتعالت قدرته س ذكتقدّ 

وكتب املحاسن ألمحد بن أيب  ..عبد اهلل السجستاين وإليها املرجع، مثل كتاب حريز بن
فات التي وغريها من األصول واملصنّ  ،إيلّ  ـاهلل عنه  ريض ـورسالة أيب  ،عبد اهلل الربقي

 ـريض اهلل عنهم  ـيتها عن مشاخيي وأساليف التي روّ  لكتبطرقي إليها معروفة يف فهرس ا
 .«..وبالغت يف ذلك جهدي
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 ـ القيمة الرجالّية للمشيخة 3ـ  4
ال تكمن القيمة الرجالّية للمشيخات ـ ومنها مشيخة الصدوق ـ يف تعّرضها أحيانًا 

طبقات الرواة مصدرًا مهاًم للتوثيق الرواة رغم أمهّيته؛ ألّنه قليل للغاية، وإّنام يف أّّنا تعّد 
فات يف كثري من نّ ومعرفة طرق الكتب واملصومتييز املشرتكات وتوحيد املختلفات، 

 األحيان.
 ما يتصل بـ:ـ ومنها مشيدة الصدوق ـ إّننا نجد يف املشيدات 

 .زيد الشّحام أبو أسامة مثل أ ـ التعّرف علی كنی الرواة،
إّنه من  :اهلل بن مسكان من موايل عنزة ويقالعبد  مثل ب ـ تعريف الرواة بوالئهم،

 .موايل عجل
 .عبد اهلل بن مسكان وهو كويفّ مثل  ج ـ التعّرف عىل أوطان الرواة،

 .هشام بن احلكم بّياع الكرابيسمثل  د ـ التعّرف عىل وظائف الرواة ومهنهم،
، كّرام عبد الكريم بن عمرو اخلثعمّي ولقبه مثل هـ ـ التعّرف عىل ألقاب الرواة،

 .مسمع بن مالك البرصّي ولقبه كردينو
الفضل بن عبد امللك املعروف بأيب العّباس  مثل و ـ االطالع عىل ما يعرف به الرواة،

سليامن بن داود املنقرّي ، ووهيب بن حفص الكويّف املعروف باملنتوف، والبقباق الكويفّ 
 .املعروف بابن الّشاذكوين

، بحر السّقاء وهو بحر بن كثريمثل:  ين واملسّميات،ز ـ االطالع عىل تطابق العناو
حمّمد بن عبد اجلّبار وهو حمّمد بن أيب ، وزكرّيا النّقاض، وهو زكرّيا بن مالك اجلعفّي و

 .الصهبان
أبو املغراء وهو عريّب ، وأبو محزة هو ثقة عدل مثل: ذكر ما يرتبط بوثاقة الرواة،ح ـ 
 . احلسنّي وكان مرضّياً عبد العظيم بن عبد اهلل، وكويّف ثقة
 .وروى عنهام لقي الباقر والصادق مثل: أبان بن تغلب التعّرف علی طبقة الرواة،ط ـ 

 وغري ذلك.



 

 والنواقص والزيادات والتكراراترتتيب املشيخة، الـ  4ـ  4
، صاحب املعاملسعى الكثري من العلامء لرتتيب مشيخة الصدوق، مثل الشيخ حسن 

 د عالء الدينلسيّ ، واالطرحيي شيخ فخر الدين، والالقايض التربيزي حسنيحمّمد  دلسيّ وا
الرتتيب يف تدوين  مل يراعِ ّن الصدوق والسبب يف ذلك أ ،، وغريهمصفهايناإلكلستانة 
 .املشيخة

وتطرح هنا حماوالت تفسريّية يف سبب عدم ترتيب الصدوق للمشيخة، ال طبقّيًا وال 
السّيد موسى الزنجاين ـ وهو رأي السّيد ويذهب غري ذلك، ألفبائّيًا وال أبجدّيًا وال 

أّلف مشيخته علی ترتيب خاّص يستكشف ذلك من  bّن الصدوقإىل أ السيستاين أيضًا ـ
أّلف املشيخة بعد تأليفه كتاب من  bاملقارنة بني املشيخة وكتاب من ال حيرضه الفقيه، فهو

ب الفقيه، فأّول من ذكر روايته يف الفقيه ال حيرضه الفقيه، فحّرر املشيخة علی قرار أبوا
ألّن  ؛ذكره يف أّول املشيخة فمثاًل عيّل بن جعفر مقّدم يف املشيخة علی إسحاق بن عاّمر

أخذ عناوين املشيخة  bنعم، إّن الصدوق بدأ بذكر روايته قبل إسحاق بن عاّمر. bالصدوق
خذ العناوين من أّول الكتاب ومل ندر وجه ذلك، فإّنه إن أ السادس والعرشين من احلديث

 .أيب بصري، ثّم عيّل بن جعفر، ثّم هشام بن سامل كان رشوع املشيخة من
واملراد هبذه الفكرة أّن الصدوق يظهر منه يف املقّدمة أّنه أحال طرقه إىل كتب الفهارس، 

يف احلقيقة لكنّه عدل بعد االنتهاء من الكتاب ليذكرها فيه، فرشع من أّوله ـ لكنّه مل يرشع 
إال من احلديث السادس والعرشين ـ ثم أخذ بعّد كّل راٍو، ووضع الطريق إليه يف املشيخة، 
وهبذا مل تأِت املشيخة مرتبًة عىل أّي ترتيب إال ترتيب ذكر أسامء الرواة يف متن الفقيه نفسه، 
ولعّل ابتداءه باحلديث السادس والعرشين الذي رواه الساباطي كان لكونه أّول 
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األحاديث، ولعّله أضاف بعد ذلك قبله شيئًا ففاته ذكر الطريق يف املشيخة. وربام هلذا ـ كام 
يرى بعض املعارصين ـ فاته أسامء رواة مل يذكر طريقه إليهم يف املشيخة أو كّررهم فيها 

، أو لعّله ـ وهذا االحتامل عندي أقوى ـ أّنه أضاف عىل بظّن أّنه مل يذكرهم من قبل
 اك، ففاته إعادة ذكر الطرق.نه بعد أن أّنى املشيخة، مجلة روايات متفّرقة هنا وهالفقي

وعىل أّية حال فقد ا حصيت هذه العملّية التي تتضّمن ما اختاره الزنجاين، وتبنّي 
 ترجيحها، رغم وجود بعض الثغرات فيها أيضًا.

ـ قد فاته  ف عليهي شار إىل أّن الصدوق ـ وفقًا إلحصاء املجليس والنوري وما ا ضي
ذكر الطرق إىل مائة وواحد وعرشين شخصًا تقريبًا، صّدر هبم األسانيد، األمر الذي أوقع 

 أكثر من ثالثامئة رواية يف إشكالّية اإلرسال.
بل األغرب من ذلك أّنه ذكر طرقه لرواة مل يذكرهم يف الفقيه، مثل أمحد بن حمّمد بن 

الذين ذكرهم يف الفهرست ]أي يف »: املجليسال مطّهر وعمر بن أيب زياد، وهلذا ق
يؤّكد ما رّجحناه من . وهذا «ةاملشيخة[ ومل يرو عنهم يف هذا الكتاب فيقرب من عرش

ضافات وحذف يف الكتاب وتعديل يف نسخته الالحقة أو إكثر بحصول أالقضّية متصلة 
 إمالئه الالحق بعد تدوين املشيخة.

رشنا ـ عناوين متكّررة تارًة بشكل مستقّل مثل حريز، ـ كام أخة كام أّننا نجد يف املشي
وأخرى غري مستقّل مثل حمّمد بن محران، حيث ذكره مستقاًل تارًة وضمن مجيل بن دراج 

 أخرى، وهذا كّله يؤّكد القضّية السابقة.
وما » فمثاًل عندما يقول: يان للتنبيه عىل خصوصّية،بعض األحالتكرار وقع يف  لكنّ 
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وما كان فيه عن حريز بن عبد اهلل يف »ل: وقيثّم  «..ن فيه عن حريز بن عبد اهلل فقد رويتهكا
الطريق الثاين هو طريق خاّص مغاير لألّول، كام أّنه قد أّن فهذا يعني  ،«..الّزكاة فقد رويته

 ، فإنّ زكريا بن مالك اجلعفييروي عن الراوي باسمني أو عنوانني فيذكر له طريقني، مثل 
 .زكريا النقاض، وأخری بعنوان زكريا بن مالكبعنوان يروي عنه تارًة لصدوق ا

 هوفهرستالصدوق بني مشيخة ـ  5ـ  4
ّن الشيخ الصدوق له فهرست، وقد أملح هو إىل أالرجايل املفقود رتاث تقّدم يف قسم ال

رج من كتب ومجيع ما فيه مستخ»ذلك يف مقّدمة الفقيه عندما قال ـ كام نقلنا عنه آنفًا ـ: 
و.. وغريها  مثل كتاب حريز بن عبد اهلل السجستاين ،مشهورة عليها املعّول واليها املرجع

يتها عن ليها معروفة يف فهرس الكتب اّلتي روّ إ يتي طرقفات الصول واملصنّ من األ
 .«ريض اهلل عنهم ساليفأو يمشاخي
هلام »ست حني قال: هذا الفهريف ترمجة زيد النريس وزيد الزّراد قد ذكر الطويس و

أصالن. مل يرومها حمّمد بن عيّل بن احلسني بن بابويه، وقال يف فهرسته: مل يرومها حمّمد بن 
قال أبو جعفر بن »وقال يف االستبصار: . «ناحلسن بن الوليد، وكان يقول: مها موضوعا

ال أعمل به  :يف فهرسته حني ذكر كتاب النوادر استثنى منه ما رواه السياري وقال lبابويه
 .«هوال أفتي به لضعف

 والسؤال الذي يطرح هنا: هل فهرست الصدوق هو نفسه مشيدته؟
عّلق علی قول  إذ ،أّن املراد من الفهرست هو املشيخة lاملجليس يظهر من التقّي 

. بل «ذكر الفهرست يف آخر الكتاب»بقوله: « فهرس الكتب التي رويتها: »bالصدوق
استدرك علی املشيخة بذكر يونس الذي ذكره الشيخ يف ، ألّنه حلّر العاميلالعّله يظهر من 
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، ةمنه وأدرجه يف املشيخ lفأخذه صاحب الوسائل ق،فهرسته نقاًل عن فهرست الصدو
 وإن كان هذا ليست فيه داللة قوّية عىل ذلك.

الذي يصعب حتصيله عىل أهل »يث قال: در حمن السّيد الصما يبدو كذلك وهذا 
يف  لعلم هو حرص أسامء أولئك الذين روى عنهم يف الفقيه ومل يذكرهم يف الفهرست، فإنّ ا

 .«ريالوقوف عليهم فوائد ال ختفى عىل اخلب
وذلك أّنه يوجد عدد كبري ممّن  والذي يبدو لنا ضعف هذا التفسري ودعوى االحتاد،

رغم عدم وجودهم ، النجايش يف فهرستيهام نقاًل عن فهرست الصدوقطويس وال مذكره
 سلوب املشيخات.أخمتلف عن وكذا العكس، بل أسلوب الفهارس  ،يف املشيخة

هم يف تراجعيمكن ممجاعة مشيخته،  ق دونالصدوممّن ذكروا يف فهرست قيل بأّن و
أمحد بن النرض يزيدون عن أربعني رجاًل وهم: ترمجاهتم يف فهرستي الطويس والنجايش 

، خالد بن عبد اهلل، ودان بن سليامن، ومحجر بن زائدةح، وسطام الزّيات، وباخلزاز
عبد ، وطاهر بن حاتم، وزيد الزّراد، وزيد النريس، وّكار بن حييی، وزخلف بن مّحادو

، بد اهلل بن حمّمد احلصيني، وععبد اهلل بن إبراهيم الغفاري، والرمحن بن حمّمد العرزمي
عيّل بن إبراهيم بن ، وعقبة بن خالد، وعثامن بن عيسی، وعبد اهلل بن حمّمد املزخرفو

عيّل بن حمّمد بن ، وعيّل بن احلسني بن موسی بن بابويه، وعيّل بن احلسن بن رباط، وهاشم
الفتح بن ، ووب، وغياث بن كلغالب بن عثامن، وعيّل بن معبد، وعيّل بن سعد األشعري

حمّمد بن احلسن بن و، حمّمد بن أيب القاسم اجلنايب، والقاسم بن حمّمد اجلوهري، ويزيد
، عيّل بن عيسی بنحمّمد ، وعيّل الصرييف بنحمّمد ، وحمّمد بن عيّل الشلمغاين، ومجهور

 مسعدة بن، ومسعدة بن الفرج، ومصبح بن هلقام بنحمّمد ، والقاسم بن بشار بنحمّمد و
حييی بن عبد ، وموسی بن عامر، وموسی بن جعفر البغدادي، ومعاذ بن ثابت، واليسع
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ابن أيب ، وخالد القامط وأب، ويونس بن عبد الرمحن، وعمران حييی بن، ويد احلاميناحلم
 .أويس

كر  لكّن إثبات أّن هؤالء مجيعًا ذكروا يف الفهرست غري واضح؛ فإّن غاية بعضهم أنه ذ 
الصدوق يف الطريق إليهم وإىل كتبهم، وهذا غري كوّنم مذكورين يف فهرست الصدوق 

 لزم وجود فهارس لكّل من وقع يف الطرق إىل الكتب يف فهرستي بالرضورة مجيعًا، وإال
، لكّن اإلنسان يكاد يطمئّن بكون العديد منهم مذكورين يف الطويس والنجايش! فتأّمل

 .فهرست الصدوق، وأّن الطويس قد أخذهم من الفهرست
 واهلل العامل. ،فاألرجح التغاير بني الفهرست واملشيدةوعىل أّية حال، 

 ، وعدمه«روي»ملا صّدر بعبارة: املشيخة ـ مشول  6ـ  4
وقع نقاش وتداول يف قضّية أّنه قد لوحظ تصدير الشيخ الصدوق يف جمموعة من 

، هل يكون هذا مشموالً «وروي عن فالن كذا وكذا»بعبارة:  السندَ )تبلغ املئات( املوارد 
 لو صّدر السند باسمه فقال: لطريقه إىل فالن يف املشيخة أو أّن طرقه يف املشيخة خمتّصة بام

 )فالن عن اإلمام كذا وكذا(؟
وينتج عن ذلك ترتيب األثر بني كون احلديث مسندًا أو مرساًل، كام أوضحه املحّقق 

من التقي املجليس وصاحب املدارك  الكلبايس، ناسبًا القول بشمول سند املشيخة له لكلٍّ 
النوع، فيام نسب اىل الشيخ حمّمد ووالده  يف سلوكهام يف التعامل مع األخبار التي من هذا

 القول اآلخر، واختاره بنفسه، فصار اخلرب مرساًل عنده.
إّنام ، فالن الظاهر من قوله: وما كان فيه عن»وقد عّلل الكلبايس ما ذهب إليه بالقول: 

 يشمل ما نقل روايته كام هو األكثر يف الفقيه، وال، روى فالن :نحو ،باإلسنادي هو ما رو
اللهّم إالّ أن يقال: إّن عبارات القدماء ليست متناسبَة احلال، . ]عن[ فالن يرو: نحو

رًا بذكر فالن، سواء ، قوله: وما كان فيه عن فالن فلعّل الغرض من هو مطلق ما كان مصدَّ
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 .«عنه عىل وجه اإلسناد إليه أو نقل الرواية عنه كان الرواية
، يشء من التحّفظثاين صاحب استقصاء االعتبار ويظهر من العاميل حفيد الشهيد ال

ق مريزا حممد أّيده اهلل عن دخول مثل هذه الرواية يف وقد سألت شيخنا املحقّ »حيث قال: 
طريق املشيخة للفقيه من حيث إّن ظاهر الرواية اإلرسال، وظاهر املشيخة أّن كل ما رواه 

إسحاق ونحو ذلك؟ فأجاب أّيده اهلل روى  طريقه إليه كذا، واملتبادر من روايته أن يقول:
 .«فه ما يقتيض التوقّ س رّس لكن مل أجد يف كتب الوالد قدّ  بأّنه حمل تأّمل.

واختلف موقف السيد اخلوئي هنا، ففي موضٍع ذهب إىل اجلزم تقريبًا بعدم شمول 
طرق املشيخة ملا صّدر بمثل: )روي عن( وأمثاهلا، من حيث إّن تعبريات املشيخة ال 

 ألنّ  ؛هذه الرواية مرسلة م أنّ وربام يتوهّ ». لكنّه يف موضع آخر قال: ساعد عىل ذلكت
ة وصحّ  ،لكان مسنداً  ،روى فالن :ولو قال ،صفوان اجلامل عن يرو :الصدوق قال

إذ ال فرق بني  ؛اً جدّ  م ضعيٌف ه توهّ ولكنّ  يف الروايات املسندة ال املرسلة. ام تفيدالطريق إنّ 
 ما كان يف هذا الكتاب عن فالن فقد رويته كّل  ذكر يف املشيخة أنّ  الصدوق نّ فإ ؛التعبريين
عن  يرو روى فالن أو :قال ءسوا ،من التعبريين وهذا يصدق عىل كّل  ،عن فالن

 .«فالن
وقد ذهب الشيخ آصف حمسني إىل كونه جمّرد تفنّن يف التعبري، وأّن عبارة املشيخة 

 .تشمل احلاالت كّلها
ألّن تعبري املشيخة  جح بنظري هو القول بشمول نّص املشيدة للتعبريين معًا؛والرا

ومتن الفقيه ليس هبذه الدّقة املفرطة، بل غاية نظره إىل من صّدر به السند، واملفروض أّن 
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هذا قد صّدر السند به، ومثل هذه التدقيقات يبعد أن تكون مأخوذة، بل القرينة قامت عىل 
بعض الرواة مل ينقل عنهم الصدوق يف الفقيه إال هبذه الصيغة، ومع ما نقول، وذلك أّن 

، أمحد بن هالل مثل:ويزيد عددهم عن اخلمسني شخصًا، ذلك ذكر هلم طرقًا يف املشيخة، 
بّكار بن ، وبّشار بن يسار، وأّيوب بن أعني، وإسامعيل بن مهران، وأسامء بنت عميسو

، جعفر بن حمّمد بن يونس، وفر بن عثامنجع، وجابر بن عبد اهلل األنصاري، وكردم
روح ، واحلسن بن هارون، واحلسن بن قارن، وحارٍث بّياع األنامط، وجويرية بن مسهرو

، سلمة بن متام، وزيد بن عيّل بن احلسني، والزهري، ورومّي بن زرارة، وحيمبن عبد الر
، ذ األمحيّس عائ، واح بن سيابةالصب، وشعيب بن واقد، وسليامن بن حفص املروزّي و
عيّل بن ، و)املرافقي( افقّي ، وعبيد اهلل الرعبد امللك بن أعني، وعبد احلميد بن عّواضو

عمرو بن ، وعمر بن أيب شعبة، وعاّمر بن مروان، وعيّل بن غراب، وعيّل بن سويد، وبجيل
، عيسى بن عبد اهلل اهلاشمّي ، وعيسى بن أعني، وعيسى بن أيب منصور، وقيس املارص

مصعب بن يزيد ، ومصادف، والفضل بن أيب قّرة السمندي، وبن يونسعيسى و
، هاشم احلنّاط، وميمون بن مهران، ومنهال القّصاب، ومعمر بن حييى، واألنصاري

 أيب، وثاممة أيب، ويونس بن عاّمر، وحييى بن عبد اهلل، وّي ، وحييى بن عّباد املكيارس اخلادمو
 أيب، وعبد اهلل اخلراساينّ  أيب، وسعيد اخلدري أيب، وزكرّيا األعور أيب، واحلسن النهدي
 .هاشم اجلعفري

وهو  وذكر بعض املعارصين وجهًا إضافّيًا ترجيحيًا هنا، ال بأس به لتقوية االحتامل،
أّننا لو مشينا عىل الفرضّية السابقة التي رّجحناها يف كيفية تدوين الصدوق ملشيخته، وأّنه 

ه من أّوله إىل آخره، لرأينا أّن مجلة من الرواة عندما ذكرهم، سار عىل أسامء الرواة يف كتاب
إّياهم هبذه الصيغة، ومع ذلك ذكر الطريق إليهم يف املشيخة، ووقعوا  هكان أّول ذكر

بحسب الرتتيب بشكل يؤّكد أّنه أخذهم من هذا املوضع الذي صّدره بتعبري: روي عن 
قة، وحريز بن عبد اهلل، واألصبغ بن فالن، وذلك مثل: هشام بن احلكم، ومسعدة بن صد

نباتة، وجابر األنصاري، وجعفر بن حمّمد بن يونس، وهشام احلناط، وحييى بن أيب 
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 .عمران
ّن العلامء دائاًم ما نجد بينهم اختالفات يف تقويم الصّحة السندّية لطرق أىل إخريًا أشار ي  

الشيخ حمّمد باقر ملكيان  وقد قام أخونا الفاضل املتتّبع وق وغريها،دمشيخة الص
طريقًا من أصل ما يزيد  155باستقصاء األنظار فتوّصل إىل أّن العالمة احليّل قد صّحح 

طريقًا، واحلّر  178طريقًا، والسيد التفريش:  147طريقًا، بينام صّحح ابن داود  380عن 
 طريقًا، واهلل العامل. 235طريقًا، والسيد اخلوئي:  188العاميل 

ذا القدر من التعريف املوجز بمشيدة الصدوق، لننتقل إىل كتاٍب آخر بالغ نكتفي هب
 األمهّية.

 ـ رجال ابن الغضائري 5
، البغدادي أمحد بن احلسني بن عبيد اهلل بن إبراهيم الغضائريأبو احلسني، الشيخ 

وياقوت احلموي وقد ضبطه العالمة احليل ، (هـ5 املشهور بـ)ابن الغضائري( )ق
بل خمالف لضبط احليّل له بالغضائري يف خالصة  ، وهو خمالف للمشهور،بالغضاري

 األقوال مرارًا وتكرارًا.
كان معارصًا للشيخني النجايش والطويس؛ بل كان زمياًل للنجايش عند أبيه احلسني بن 

له كتب  ».. ، حيث قال:يف ترمجة أمحد بن احلسني بن عمرالنجايش اهلل، رّصح بذلك  عبيد
 .«عرف منها إال النوادر، قرأته أنا وأمحد بن احلسني رمحه اهلل عىل أبيه..ال ي  

النجايش الذي كانت هكذا عالقته مع ابن الغضائري مل يرتمجه يف  ومن الغريب أنّ 
ات ما ه يف طيّ ئبل اكتفى بذكره وذكر بعض آرا !ه كان مّطلعًا عىل مصنّفاتهمع أنّ  ،فهرسته

ه ذكره يف إال أنّ  ،حتى الشيخ الطويس مل يرتمجهبل سها عنه، ولعّله  !كتبه عن اآلخرين
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تب يف جماليهام ،يهتمة فهرسته مادحًا فهرسمقدّ   .وأّّنام من أجود ما ك 
ه د سنة مولده ووفاته، إال أنّ مل حتدَّ  ه،م من ِقبل معارصيرتَج يابن الغضائري مل  وألنّ 

 .بالتأكيد القرن اخلامس اهلجريالعقود األوىل من  يف تويّف 
املشهور الواسطي األسدي البغدادي، أبوه هو احلسني بن عبيد اهلل الغضائري 

 .والنجايش هـ(، أحد مشايخ الطويس411)واملتوىف عام بـ)الغضائري( 
أساتذة آخرون له كان ، لكن ةمدرسته النقديّ ثر ابن الغضائري بوالده وبقد تأيبدو أّنه و

بدون، وابن عاللة، وأيب احلسني النصيبي، واحلسن بن حمّمد بن مثل ابن عـ غري والده ـ 
 بندار القمي.

أّما عن تالمذته، فلم يعرف له تالمذة، ومل ينقل عنه غري النجايش، وربام مل يكن نقله 
تلّمذًا منه عىل يديه؛ ألّن املفروض أّّنام كانا متقاربني، وربام لوفاته املبّكرة مل يكن له تالمذة 

 واهلل العامل. ،صّد للرواية كام يرى بعض الباحثنيأو مل يت
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( نقل لنا بعض األعّزة األفاضل من طالبنا، وهو األخ الشيخ عبد اهلادي الرايض حفظه اهلل، أّنه 2)

شاهد تقريرًا تلفزيونّيًا يف قناة روسيا اليوم، تّم التعّرض فيه للوحة قرب ابن الغضائري، وأّّنا ن قلت 
لقرب موجودة، وتّم تصويرها يف هذا التقرير، من دربند إىل حمج قلعه يف داغستان، وأّن لوحة ا

ومكتوب عليها أّن هذا هو قرب قايض القضاة الشيخ أيب احلسن أو أيب احلسني أمحد بن احلسني 
الغضائري، وذكر التقرير أّنه من شيوخ الشيعة، وهذا ما يفتح عىل احتامل أّن ابن الغضائري الذي 

ربند، وتويّف هناك، وهذا ما يستدعي ـ يف تقديري ـ كان يف بغداد، قد انتقل أواخر عمره إىل د
اهتاممًا هبذا التقرير من قبل اجلهات املعنّية، للذهاب إىل تلك املناطق والنظر يف مكتباهتا 
وخمطوطاهتا واملعلومات املتوّفرة هناك، عّله يتّم احلصول عىل يشء يتصل بالغضائريَّني الوالد 

 واالبن.
 .425( الطويس، الرجال: 3)
 .69( رجال النجايش: 4)
 ، مقّدمة التحقيق.15( حمّمد رضا اجلاليل، رجال ابن الغضائري: 5)
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يشار إىل أّنه يبدو من كالم الدكتور حمّمد باقر البهبودي أّنه يريد أن يثري فكرًة ال ندري 
وفاة ابن الغضائري بقوله كام تقّدم:  عرّب عنمدى دّقتها التارخيّية، حيث يقول بأّن الطويس 

الرجل تويف قبل انقضاء  أنّ عىل  هذا التعبري يعطي داللةً أّن و ،«م هو )رمحه اهلل(..واخرت  »..
، ولو لكون هذا التعبري يطلق غالبًا عىل من مات قبل بلوغ سّن العمر الطبيعي لإلنسان

، ومن هنا فال ل عمرهتبمقأّنه رحل يف يعني األربعني، أو عىل من مات قبل أوانه، ممّا 
 .ه نتيجة مواقفه النقدّيةيستبعد أن تكون وفاته حلادث وقع علي

 لكّن تأكيد مثل هذا األمر يف غاية الصعوبة.

 ـ مصّنفات ابن الغضائري املنسوبة إليه 1ـ  5
 :، وهيذكرت جمموعة من املصنّفات البن الغضائري

 فهرست املصنّفات.ـ  1
 فهرست األصولـ  2

ين ملا إبعد، ف ماأ»، حيث قال: مة كتاب الفهرستعليه الطويس يف مقدّ  هذا ما نّص 
عملوا فهرس كتب أصحابنا وما ، من شيوخ طائفتنا من أصحاب احلديث رأيت مجاعةً 

استوىف ذلك وال ذكر أكثره، بل  ومل أجد أحداً  فوه من التصانيف ورووه من األصول،صنّ 
بروايته وأحاطت به خزانته من الكتب، ومل  يذكر ما اختّص  منهم كان غرضه أن كّل 
عبيد اهلل  ال ما قصده أبو احلسني أمحد بن احلسني بنإ ،باستيفاء مجيعه منهم ض أحدٌ يتعرّ 

خر ذكر فيه األصول، واآل فات،أحدمها ذكر فيه املصنّ  :ه عمل كتابنيرمحه اهلل، فإنّ 
من  هذين الكتابني مل ينسخهام أحدٌ  غري أنّ  واستوفامها عىل مبلغ ما وجده وقدر عليه،

هالك هذين الكتابني وغريمها من إوعمد بعض ورثته إىل  اهلل، م هو رمحهواخرت   ،أصحابنا
                                                             

 .595( حممد رضا السيستاين، ملحقات وسائل اإلنجاب الصناعية: 1)
: ط ـ ي، )املقّدمة(؛ وانظر حوار حيدر حب اهلل مع 1( حممد باقر البهبودي، صحيح الكايف 2)

 .779ـ  778نظرّية السنّة يف الفكر اإلمامي الشيعي:  البهبودي، يف ملحقات كتاب:



 

 هذين الكتابني.للغضائري غري ومل يذكر الطويس  ،«..بعضهم عنه ىعىل ما حك، الكتب
 ومن هذا ي علم أنّ »: ـ تبعًا ملثل املحّقق التسرتي فيام يبدو ـ يقول الدكتور جميد معارف

ضائري، وظنَّ هالكها، كام أخرب به. ومل الشيخ الطويس مل يقف عىل كتب الشيخ ابن الغ
وسيأيت احلديث  .«ايكن األمر كذلك؛ ملا يظهر من اّطالع النجايش عليها وإخباره عنه

 عن هذه النقطة.
كان هذا الكتاب  أنّ احليّل ع كتاب العالمة والذي يبدو من تتبّ  كتاب املمدوحني:ـ  3

اختلف قول ابن الغضائري فيه؛ ففي  ».. قال: قد وصله؛ ففي ترمجته ملحمد بن مصادف
 يف الرتمجة وكذلك ابن داود احليّل  ،«نه ثقة..إنه ضعيف. ويف اآلخر: إأحد كتابني: 
إذا فهمنا من هاتني العبارتني  ،«: ضعيف، ثقة يف موضعنيغض(») :نفسها قال

دوح واآلخر يف وأمثاهلام اإلشارة إىل كتابني مستقّلني أو يف موضوعني: أحدمها يف املم
 الضعيف.

وال نعرف عنه شيئًا، وحيتمل جدًا أّنه أحد الكتب األخرى؛  ـ كتاب التاريخ، 4
إلطالق عنوان التاريخ عىل كتب الرجال كام تقّدم، ولعّله خمتلف عن سائر الكتب، وقد 

قال أمحد بن .. »الربقي، حيث قال:  أمحد بن حممد بن خالدذكره النجايش يف ترمجة 
سنة أربع وسبعني  أمحد بن أيب عبد اهلل الربقي يف رمحه اهلل يف تارخيه: تويّف  احلسني
 .«..ومائتني

                                                             
 .2( الطويس، الفهرست: 1)
؛ والتسرتي، 207: 19( جميد معارف، علم الرجال الشيعي، جملة االجتهاد والتجديد، العدد 2)

 .441: 1قاموس الرجال 
 .404( العالمة احليل، خالصة األقوال: 3)
 ( إشارة البن الغضائري.4)
 .275احليل، الرجال:  ( ابن داود5)
 .77( رجال النجايش: 6)
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والغريب أّن املحّقق التسرتي فهم من هذه العبارة أّن كتاب التاريخ خمّصص وموضوع 
 فالحظ. ،، مع أّن العبارة غري واضحة يف دعوى من هذا النوعيف وفّيات الرجال
املعارصين، من عود الضمري يف كلمة )تارخيه( إىل رين واملتأّخ بعض وأّما ما ذكره 

، فهو غري واضح؛ خاّصة وأّنه مل يذكر يشء قبل هذا تاريخ وفاة الربقي أو تاريخ الربقي
تعارف إطالق مثل هذا التعبري يف هذا املعنى، فلو قال: وقع  السطر حول وفاة الربقي وال ي 

، وقال الغضائري يف تارخيه كذا وكذا، لصّح، لكنّه مفقوٌد هنا كالم يف تاريخ وفاة الربقي،
د الضمري إىل الربقي ال إىل تاريخ وفاته ليس بعيدًا جدًا، بحيث تكون  وإن كان احتامل عو 
اجلملة عىل الشكل التايل: وقال أمحد بن احلسني يف كالمه عن تاريخ الربقي وترمجته له: 

 .كذا وكذا
 ـ الرسالة 5

ليم بن قيس اهلاليل: وقال ابن»ايس: قال الكلب  إّنه قال يف اخلالصة يف ترمجة س 
فهذه . وقيل يف احلاشية: إّنه من عبارته يف رسالته املنسوبة إليه وساق املقال... الغضائري

بزيادة كتاب  الرسالة تزيد عىل الكتب األربعة امل تقّدمة، بل عىل الكتب اخلمسة
 .«التاريخ

أمر هذه الرسالة بمثل هذه العبارة املتأّخرة، فضاًل عن إثبات مغايرهتا لكّن التثّبت من 
 لسائر الكتب، غري واضح.

 .وهو الواصل إلينا من هذه الكتب كتاب الضعفاء:ـ  6
سب  ة، والقارئ لكتاب عىل مدرسة النقد الرجاليّ ـ تبعًا ألبيه ـ ابن الغضائري وحي 

ابن  فكأنّ  ،يامرسه يف جرح رواة احلديثس النََّفس النقدي الذي الضعفاء يتحّس 
                                                             

 .442ـ  441: 1( انظر: قاموس الرجال 1)
 .76ـ  75؛ ومحيد البغدادي، تقييامت ابن الغضائري: 285: 4( انظر: الطهراين، الذريعة 2)
 .437: 2( الكلبايس، الرسائل الرجالّية 3)
 .441: 1التسرتي، قاموس الرجال ؛ و9: 1( لالطالع أكثر، راجع: الكلبايس، سامء املقال 4)



 

 املناهج السائدة يف قبول رواة احلديث ال تتناسب وحجم الدّس  الغضائري كان يعتقد أنّ 
 والتزوير الذي م ورس عىل الروايات.

واملتحّصل أّن ما ثبتت نسبته البن الغضائري هو فهرستيه مع كتاب الضعفاء )وسيأيت 
 .قّوًة وضعفاً  الحتاملاحلديث عنه(، والباقي خمتلف ا

 حتقيق حال النسبة من هو مؤّلف كتاب الضعفاء؟ـ  2ـ  5
ة جيد اتفاقًا بني علامء الرجال عىل أصل وجود كتاب امل راجع للمصادر الرجاليّ 

بينهم يف مؤّلف هذا الكتاب، فهل هو للغضائري احلسني جرى البحث  الضعفاء؛ ولكنّ 
 بن عبيد اهلل، أو البنه أمحد؟

 فريقني:يف ذلك إىل الباحثون  نقسماقد و
حلسني بن عبيد اهلل، ومن اعني أ ،الكتاب لألب القائلون بأنّ وهم  ل:األوّ  فريقال

هـ( ـ 984هـ( يف إجازته للشيخ حسني بن عبد الصمد )966أبرزهم: الشهيد الثاين )
، هـ(2441، واملحقق النراقي )هـ(993) ، واملحقق األردبييلوالد الشيخ البهائي ـ

 وغريهم.، ونظام الدين الساوجي عىل ما نقله عنه الكلبايس يف هام  سامء املقال
 :هوهذا الفريق هنا به يستدّل يظهر أّن الدليل العمدة الذي و

ترمجة سهل بن زياد ما نقل عن الشهيد الثاين، من االستناد إىل نّص العالمة احليّل يف أ ـ 
كاتب أبا حممد العسكري عليه السالم عىل يد حممد بن  وقد»: احليّل  حيث قال ،اآلدمي

 يف املنتصف من شهر ربيع اآلخر سنة مخس ومخسني ومائتني. ذكر ذلك عبد احلميد العطار
ه كان نّ إالغضائري:  أمحد بن عيل بن نوح وأمحد بن احلسني رمحهام اهلل. وقال ابن

                                                             
 .159: 105( املجليس، بحار األنوار 1)
 .455: 8( أمحد األردبييل، جممع الفائدة والربهان 2)
 .853( النراقي، عوائد األيام: 3)
 .4، اهلام  رقم 17: 1( الكلبايس، سامء املقال 4)
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 عىل أمحد بن احلسني يدّل  ابن الغضائريعطف وقد عّلق الشهيد الثاين هنا بأّن  .«ضعيفاً 
 .عىل أنه غريه

ذكر ذلك أمحد »ىل مجلة إّن النّص الذي ينتهي بام ذكره غري واحد من أ ويمكن النقاش
، وملا هو نّص النجايش نقله العالمة احليل ،«بن عيل بن نوح وأمحد بن احلسني رمحهام اهلل
، بل قد م ابن الغضائري، عىل عادته يف النقلانتهى من نقل كالم النجايش أخذ بنقل كال

 .رّصح هو بذلك مطلع نقله هلذا النّص 
اشتهار ما ذكره الكلبايس معتربًا أّنه ضعيف دون بيان وجه الضعف، من أّن  ب ـ
، وذكره يف خالصة العالمة احليل برتمجة خاّصة دون الولد، ممّا ي فيض إىل قناعة بأّن الوالد

 .ئري( تنرصف إىل املشهور وهو الوالدكلمة )ابن الغضا
بل إّن اشتهار الوالد مرّبٌر كاٍف لنسبة الولد إليه، ولو بنحو  ولكنّه غري واضح أيضًا،

كون هذا احتامالً، فعندما يقال: ابن الغضائري، فمن املمكن أن يكون هذا تكريسًا لشهرة 
ّنه ابن ذاك الغضائري املعروف، فال الوالد؛ لنسبة الولد إليه بتعبري )ابن(، فكأّنه يقال: إ

، يوجد تناٍف بني شهرة الوالد وانتساب تعبري ابن الغضائري للولد حتى يكون هذا قرينة
 .ويكفي هذا احتامالً لرفع هذه القرينة

وهو أمحد بن احلسني، وهذا التوّجه هو  ،بنالكتاب لال القائلون بأنّ وهم  الثاين: فريقال
 .كام عرّب عن ذلك أبو اهلدى الكلبايس ،لاألشهر بني علامء الرجا

، وابن داود احليل هـ(673السيد أمحد بن طاوس )رموز هذا الفريق:  ومن
                                                             

 .357( خالصة األقوال: 1)
 .22: 1ال ( نقل عنه ذلك التسرتي يف قاموس الرج2)
 .185( انظر: رجال النجايش: 3)
 .85ـ  84؛ وكليات يف علم الرجال: 32: 1؛ وقاموس الرجال 22: 1( انظر: سامء املقال 4)
 .22: 1( سامء املقال 5)
 .14: 1( املصدر نفسه 6)
 .5( التحرير الطاوويس: 7)



 

صاحب املدارك العاميل ، والسيد حممد هـ(726، والعالمة احليل )هـ(707)
والسيد حممد سبط الشهيد الثاين ، هـ(1030الشيخ البهائي )و ،هـ(1009)
، (هـ12 ، واملوىل حممد األردبييل )ق(هـ11 والعالمة القهبائي )ق، هـ(3010)

السيد حممد مهدي و، هـ( رغم ما قد يبدو من ترّدد يف عبارته1111والعالمة املجليس )
 ، وغريهم.هـ(1212بحر العلوم )

 برزها:، أىل عّدة أمورإويستند هذا الفريق 
لوالده،  ذكر يف كتب أصحابنا كتاب الرجالملا مل ي  من أّنه ه وغريما ذكره الكلبايس  ـ 1
 .وغريه متفق عىل عدمهالولد، صاحب التصنيف هو   أنّ تعنّي 
عزمت عىل أن » ، يف خطبة كتابه:من أيّن بن طاوس رمحه اهللأمحد السيد ترصيح  ـ 2

مل و قدح، وقد ا  ممن قيل فيه مدح أ فني وغريهم،أمجع يف كتايب هذا أسامء الرجال املصنّ 
كتاب الرجال لشيخنا أيب جعفر حممد بن احلسن الطويس  بغري ذلك من كتب مخسة:)أتّم( 

أيب  ـوكتاب اختيار الرجال من كتاب الكيش  فني له.وكتاب فهرست املصنّ  ريض اهلل عنه.
 وكتاب أيب احلسني أمحد بن العباس النجايش األسدي. له. ـعمرو حممد بن عبد العزيز 

 ـ ةخاّص  ب أيب احلسني أمحد بن احلسني بن عبيد اهلل الغضائري يف ذكر الضعفاءوكتا
                                                             

 .208( ابن داود احليل، كتاب الرجال: 1)
 .50قوال: ( العالمة احليل، خالصة األ2)
 .259: 3( حممد العاميل، مدارك األحكام 3)
 .183( البهائي، احلبل املتني: 4)
 .86: 1( استقصاء االعتبار 5)
 .11: 1( القهبائي، جممع الرجال 6)
 .48: 1( األردبييل، جامع الرواة 7)
 .41، 22: 1( املجليس، بحار األنوار 8)
 .153: 4( بحر العلوم، الفوائد الرجالّية 9)
 .181؛ وانظر: الرواشح الساموّية: 18: 1( الكلبايس، سامء املقال 10)
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 نّ إأقول: »بل نجده يقول يف ترمجة عمر أخو عذافر ما نّصه:  .«ـ رمحهم اهلل تعاىل مجيعاً 
 .«..أبا احلسني بن الغضائري قال نّ أل ؛هذا حديث غري ثابت

وقال الشيخ أبو احلسني أمحد بن »: بن مهران سامعيلنّص العالمة احليل يف ترمجة إ ـ 3
الظاهر من »، وعّلق الكلبايس هنا بالقول: «..رمحه اهلل احلسني بن عبيد اهلل الغضائري

 .«املقام ح به يف هذاإطالق ابن الغضائري يف سائر كلامته هو املرّص 
 ولكّن هذا ال يشّكل إال قرينة ضعيفة غري قوّية.

قال ابن الغضائري: »: أمحد بن عيل اخلضيبة مجاحليل يقول يف تر وهكذا نجد العالمة
ومن الواضح أّن االبن هنا البّد من فرضه أمحد  .«..ثني أيب أنه كان يف مذهبه ارتفاعحدّ 

 .مل يذكر يف الرجال أصالً ـ وهو عبيد اهلل ـ بن احلسني؛ ألّن والد احلسني 
لرجال فيام مل يذكر الوالد بأّن له أّي مصنّف يف إّن الطويس ذكر للولد كتابني يف ا ـ 4

 .علم الرجال، ومن ثم فيرتّجح أن يكون صاحب الكتاب هنا هو الولد
ما سيأيت قريبًا، من أّن هناك مواضع عديدة ينقل فيها النجايش عن أمحد،  ـ 5

وهذا ووجدناها يف كتاب الضعفاء املوجود بني أيدينا ولو أحيانًا مع بعض االختالف، 
مضافًا إىل نقل الكتاب عن والده  .تأكيد عىل أّن صاحب الرجال هو االبن وليس األب

يف ترمجة أيب العباس الرازي، وهو ال حيتمل يف حّق احلسني هنا، بل حيتمل يف حّق أمحد، 
                                                             

 .87ـ  86؛ وانظر: السبحاين، كليات يف علم الرجال: 5ـ  4( التحرير الطاوويس: 1)
 .419( التحرير الطاوويس: 2)
 .55( خالصة األقوال: 3)
 .86: 1؛ وانظر: استقصاء االعتبار 20: 1( سامء املقال 4)
 .322ألقوال: ( خالصة ا5)
 .88ـ  87: 1( انظر: استقصاء االعتبار 6)
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 فانتظر. ،وهذه قرينة سيأيت التوّقف عندها الحقاً 
لكتاب لالبن، أي ألمحد بن احلسني بن إّن أقوى االحتامالت هو كون هذا ا والنتيجة:

 عبيد اهلل الغضائري، واهلل العامل.

 ـ تقويم الغضائري من حيث الوثاقة وعدمها 3ـ  5
البد من النظر يف حال هذا  ،بعد الفراغ عن كون صاحب الكتاب هو أمحد بن احلسني

لرجلني س بذكر حال اأالرجل، لكن ألّنه حصل ترّدد يف صاحب الكتاب واختالف فال ب
 معًا من حيث الوثاقة وعدمها باملعنى العام للكلمة.

فقد ذكروا  هـ(،411وهو احلسني بن عبيد اهلل الغضائري ) ،بأّما الغضائري األـ  1
مشايخ النجايش مشايخ اإلجازة الكبار، ومن فهو من لتوليفة معطيات متعاضدة،  أّنه ثقة؛

، وقد ترّحم عليه أكثر من مّرة، ومخسني طريقاً  بام يزيد عن مائة الذين وقعوا كثريًا يف طرقه
وحممد بن ساس قوله، كام يف ترمجة السياري، أيانًا عىل أحيظهر منه تقويم الرواة قد بل 

أمحد بن  كام يف ترمجة أحياناً ويعتمد عليه يف توصيف حال بعض الكتب أمحد بن داود، 
أمحد ترمجة كام يف  ،ر عن الرواةأَخ أو يف معلومات والفضل بن عبد الرمحن، حمّمد بن عامر، 

وسعد بن عبد اهلل األشعري، وصدقة بن بندار، وابن األنباري، وعبد بن حمّمد بن معىل، 
العظيم احلسني، والشيخ الصدوق، وعباد العصفري، ومعاوية بن حكيم، وعامرة بن زيد 

ف بالرجال قد وصفه الطويس بأّنه عاروفراجع. اهلمداين، وحممد بن مسعود العيايش، 
ىل وقوعه يف عرشات الطرق التي ذكرها الطويس إمضافًا  ،له تصانيف كثرية كثري السامع

 رين له،يق املتأّخ ثىل توافًا إطعن عليهم، مضيف الفهرست، وهو من املشاهري الذين مل ي  
جايش عن زمان النبعده ثاين يف الوزماّنم ال يفصل عن زمانه كثريًا متامًا كزمان رواة القرن 

حجر فهي بن ىل جانب طبيعة التوصيفات املوجودة له يف كلامت الذهبي واإ والطويس،
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 .هعلّو مقامشهرة تدّل عىل 
 الغضائري شيخ الشيعة وعاملهم، أبو عبد اهلل، احلسني بن عبيد اهلل بن» قال الذهبي:

يعة كان أحفظ الش يقال: يوصف بزهد وورع وسعة علم. إبراهيم، البغدادي الغضائري.
 روى عنه: أبو جعفر الطويس، وابن النجايش الرافضيان. حلديث أهل البيت غثه وسمينه.

قال  الديباجي، وأيب املفضل الشيباين. وهو يروي عن أيب بكر اجلعايب، وسهل بن أمحد
قلت: هو .. من حكم امللوك الطويس تلميذه: خدم العلم، وطلبه هلل، وكان حكمه أنفذ

ه يفتخرون هبام، وخيضعون لعلمهام حقّ  ة،يف اجلاللة عند اإلماميّ  من طبقة الشيخ املفيد
 .وقريب منه ما ذكره ابن حجر يف لسان امليزان .«وباطله

ولعّل ما نقله الذهبي عن الطويس كان موجودًا يف نسخة الفهرست التي وصلت 
صانيف للذهبي وابن حجر؛ وذلك أّن الطويس يف كتاب الرجال يرّصح بأّن للحسني ت

، مع أّنه مل يرتمجه يف الفهرست املوجود بني أيدينا اليوم، وهو كثرية ذكرناها يف الفهرست
ما يفتح عىل احتامل أّنه حصل سقط يف ن سخ الفهرست، ولعّل النسخة الواصلة للذهبي 

 وابن حجر، فيها هذه الرتمجة، وهناك ذكر الطويس ذلك.
ني لبذل اجلهود يف تدوين مستدركات كلامت وهذا ما حيثنا عىل توجيه دعوة للباحث

أعالم اإلمامّية يف القرون اهلجرية األوىل خاّصًة يف جمايَل: احلديث والرجال، من خالل 
كتب املتأّخرين من الشيعة والسنّة معًا، فهو نافع جدًا، فابن حجر نقل الكثري من الكالم 

 بوصفه مستدركًا هلم ـ نافٌع.عن الرجالّيني املتقّدمني من الشيعة، ومجع كلامته ـ 
 وعليه، فاألرجح توثيقهم للغضائري األب.

ومع ذلك يظهر من املحّقق األردبييل ـ بعد اعتباره الغضائريَّ هو احلسني بن عبيد اهلل ـ 
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 .، واهلل العامل. ولعّله حصل سقط، فقصد ابنَه، وليس هوأّنه جمهول مل يثبت توثيقه
الذي يرتّجح أّنه صاحب  ، وهو أمحد بن احلسني بن عبيد اهلل،االبن ـ وأّما الغضائريّ  2

 كتاب الضعفاء، فقد وقع أمره مشكاًل، فهل ثبتت وثاقته أو ال؟
 :التي تطرح بوصفها توليفة قرائنّية وقد تّم ترجيح وثاقته عىل األسس التالية

للذين تركهام إّن نص الطويس يف مقّدمة الفهرست واضح يف بيان قيمة الكتابني ا أّوالً:
ابن الغضائري، ومل يعّلق الطويس هنا إطالقًا، مع أّنه لو كان الرجل حمّل غمٍز لكان من 
املناسب التعليق هنا؛ لتربير تصنيف الطويس لفهرسته فيام بعد، فذكر الكتابني ـ يف مقام 

هذا  الثناء ـ دون أّي تعليٍق يّتصل بحال الرجل ومعلوماته ودّقته ووثاقته يف سياٍق من
النوع، يوحي بقّوة يف أّنه يراه ثقًة أو عىل األقّل ال يرى فيه عيبًا يوجب توهينًا، مع كونه 

ويعرفه عن ق رب، بل لعّل عبارة الطويس توحي بمعنى من املعاين  ًا له يف الدراسةمالزم
 بأّنه لو كان الكتابان موجودين ملا تصّدى هو لكتابة فهرسته.

ويس والنجايش مكّررًا عليه يف مواضع عّدة من كتبهم، كام يف ترّحم أمثال الطثانيًا: 
 نّص الطويس يف مقّدمة الفهرست نفسه كام نقلناه مرارًا.

يف ذكر معلومات تتصل  اعتامد الشيخ النجايش عليه يف مواضع عّدة من كتابه ثالثًا:
د بن احلسني بالراوي، وحتى بحاله من حيث الوثاقة والعدالة أحيانًا، مما ييش بأّن أمح

يب أ، كام يف ترمجة احلسني بن الغضائري كان من مصادر النجايش يف تأليف فهرسته، 
العالء، واحلسني بن حمّمد األزدي، وأمحد بن حمّمد بن خالد الربقي، وأمحد بن احلسني بن 

، وبريد بن معاوية، وجعفر بن عبد اهلل، وجعفر بن أمحد بن أيوب السمرقندي، عمر
ّمد بن مالك، وحبيب بن أوس الطائي، ومحاد بن عيسى، وخالد بن حييى بن وجعفر بن حم

خالد، وخيربي بن عيل الطحان، وصالح الديلمي، وعيل بن احلسن بن عيل بن فضال، 
وحممد بن عبد اهلل بن جعفر احلمريي، وأيب الشداخ، فراجع هذه الرتمجات يتضح لك 
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 األمر.
رة: قال أمحد بن احلسني، وأخرى بعبارة: ذكر وقد كان النجايش ينقل عنه تارًة بعبا

ـ بأّنه تارًة ينقل عنه شفاهًا  أمحد بن احلسني، مما يوحي ـ كام فهم بعض املعارصين
 وأخرى عن كتابه.

والبّد لنا أن نشري هنا إىل أّن النجايش لديه عالقة شخصّية مبارشة مع ابن الغضائري، 
ا نجتمع معه كنّ »بعد أن يوّثقه فيقول:  بيلاأل انعيل بن حممد بن شريحيث يذكر يف ترمجة 
 .«عند أمحد بن احلسني

توثيق املتأّخرين له واعتامد الكثريين عىل آرائه، خاّصة الشخصّيات الثالث التي  رابعًا:
يعود هلا الفضل يف نرش كتابه وإعادة إحيائه يف األّمة، عنيت: أمحد بن طاوس، وتلميذيه: 

حتى أّن الشيخ أبا اهلدى  ،، وهم قريبون زمانًا منه نسبّياً احلّليَّني العالمة وابن داود
 .«ال يبعد أن يكون أعلم من النجايش»هـ( قال: 1356الكلبايس )
، ما ذهب إليه بعضهم، من القول بكونه شيخًا من مشايخ النجايش خامسًا:

 .واملفروض أّن مشاخيه ثقات أو قريبون من الوثاقة
 :ند يف هذاولعّل املست

وهي غري مقنعة هنا؛ ألّن جمّرد االجتامع يف عبارة النجايش املتقّدمة يف ترمجة األبيل،  أ ـ
قد تكون دار  دار ابن الغضائري ال يدّل عىل كونه شيخًا للنجايش، خاّصة وأّن هذه الدار

يخ والده، الذي هو شيخ النجايش، فتصبح بيتًا جيتمع فيه أهل العلم حتى بعد وفاة الش
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 الوالد، ما دام االبن سائرًا يف هذا الطريق.
، التي توحي خاّصة بعبارة: قالنقل النجايش عنه يف مواضع عديدة من كتابه،  ب ـ

 باألخذ عنه مبارشًة، وتعطي معنى التلّمذ.
خاّصة وأّنه مل يذكره النجايش أبدًا بعبارة شيخنا  هذا الفهم غري واضح عندي،ولكّن 

خذ من الكتاب واستخدام هذا األمن املمكن حو ذلك؛ بل لعّله أو قرأت عليه أو ن
ممكن ولو شفاهًا، عندما نأخذ بعني االعتبار احتامل أن  ، ونقل القرين عن القرينالتعبري

 .يكون النجايش تويّف بعد ابن الغضائري
ايخ ، بل إّن نكتة توثيق مشجداً  يدةتلك البعلكّن اإلنصاف أن احتاملّية تلّمذه ليست ب

النجايش يف أّنه ال يروي عن ضعيف، واملفروض أّنه نقل عنه يف هذا الكتاب منقوالت 
ومروّيات، بناء عىل أّن بناء النجايش عىل التحّرز عن مطلق النقل املبارش ال خصوص نقل 

 الروايات الرشيفة.
، مضافًا إىل عدم وجود طعن فيه بني املتقّدمني، ووقوعه يف العديد من كّله هذا

 ألسانيد والطرق.ا
لتوثيق أمحد بن احلسني، ويبدو أهّنا مل ـ أو يمكن تقديمها ـ قّدم تهذه هي التوليفة التي 

 ،رجال ابن الغضائري، وهو إن كان احلسني ..»الذي قال:  تكن مقنعة للعالمة املجليس
                                                             

( ويدّل عىل تقارّنام وزمالتهام أّّنام درسا معًا عند احلسني بن عبيد اهلل الغضائري، كام ينّص 1)
له كتٌب ال » النجايش عىل ذلك، يف ترمجة أمحد بن احلسني بن عمر بن يزيد الصيقل، حيث يقول:

ه أنا وأمحد بن احلسني رمحه اهلل عىل أبيه ، فراجع: رجال النجايش: «ي عرف منها إال النوادر، قرأت 
. وكذلك درسهام معًا عند أمحد بن عبد الواحد كام جاء يف ترمجة ابن فضال من رجال 83

ومناسك احلّج، قرأ أمحد بن احلسني كتاب الصالة، والزكاة، »، حيث قال: 259ـ  258النجايش: 
والصيام، والطالق، والنكاح، والزهد، واجلنائز، واملواعظ، والوصايا، والفرائض، واملتعة، 

، وإن كان التعبري  األخري ليس بذاك «والرجال عىل أمحد بن عبد الواحد، يف مّدٍة سمعتها معه
 الوضوح.
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 ىل أّي ، وعكثرياً  فال أعتمد عليهـ كام هو الظاهر ـ كان أمحد  ة الثقات، وإنفهو من أجلّ 
والظاهر أّنه  .«رةأكثر أخبار الكتب املشهو الكتاب يوجب ردّ  فاالعتامد عىل هذا ،حال

وإن  .تبع التقي املجليس األّول يف توصيفه ابن الغضائري بأّنه املجهول حاله وشخصه
احتمل أّن نظر املجليس الثاين إىل طبيعة مواقف الغضائري ال وثاقته يف نفسه، وسيأيت 

 بحثه.

 ـ نسبة الكتاب إىل صاحبه 4ـ  5
نقاًل ـ وفق رأي املحّقق التسرتي وآخرين ـ ع لفهرست الشيخ النجايش سيجد املتتبّ 

 :اختذ يف نقله طريقنيأّن النجايش قد آلراء أمحد بن احلسني الغضائري، و
ايش طريق املشافهة؛ فالعالقة بني الرجلني ـ كام بّينا سابقًا ـ مّكنت النج األول:الطريق 

 .فنقلها عنه يف كتاب الفهرست ،من سامع بعض آراء زميله ابن الغضائري
قال » قوله أحيانًا:ـ عىل ما قيل ـ لعّل ما يعرّب عن هذا النقل الشفوي عند النجايش هو و

قال ».. ، حيث قال:قليصالمحد بن احلسني بن ته ألكام يف ترمج، وذلك «أمحد بن احلسني
 ...«: له كتاب يف اإلمامة أمحد بن احلسني رمحه اهلل

عرّب قد و ،كتابهكان عرب  الذي اختذه النجايش لنقل آراء ابن الغضائريالثاين: الطريق 
، ؛ كام يف ترمجة )أبو الشّداخ(«ذكره أمحد بن احلسني»قوله أحيانًا: بـ عىل ما قيل ـ عن ذلك 
 .«إلمامة..ذكر أمحد بن احلسني رمحه اهلل أنه وقع إليه كتاب ا: »حيث قال
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مرشوع التضعيف ألمحد بن احلسني الغضائري  حممد باقر البهبودي أنّ دكتور ويرى ال
مسودات  ـ الذي كان بإرشاف والده احلسني ـ هذا املرشوع كان بمعونة النجايش، وأنّ 

الكتاب كانت عنده؛ فمن الطبيعي عىل هذا أن ينقل النجايش عن ابن الغضائري آراءه يف 
 .احلديثتضعيف رواة 

 يظهر أنّ  ما مرّ  من كّل وبرصف النظر عن مدى دّقة هذه التكّهنات أو التمييزات، لكن 
عند الشيخ  كانت متوّفرةً يفرتض أّّنا آراء ابن الغضائري الرجالية أو كتاب الضعفاء 

 .النجايش يف القرن اخلامس اهلجري
 ة،أو ذكر يف األوساط العلميّ  أثرٍ  بعد هذا القرن ال يظهر للكتاب أيّ لكّن املفاجأة أّنه 
 هله نقل الكتاب إىل طالب مؤّلفه مات يف مقتبل عمره ومل يتسنّ  ألنّ  ؛فربام ضاع الكتاب

خاّصة وأّننا ال نجد أحدًا غري النجايش نقل عنه، وكأّنه مل يكن له طالب لريووه عنه، 
، حيث السابع اهلجري إىل القرنللكتاب ساريًا هذا االستتار قد ظّل ويتلّمذون عىل يديه، 

اإلشكال يف  أخرى عىل يد السيد أمحد بن طاوس احليل يف كتابه )حّل  ةً يظهر مرّ نجده 
ه ال ويرّصح ابن طاوس أنّ ليتتاىل حضور الكتاب بعده بشكل كثيف،  ،معرفة الرجال(

يف  ونكالسيد اخلوئي يشكّ أمثال ؛ وهذا ما جعل طريق له إىل كتاب ابن الغضائري
ولوال هذا اإلدراج من ِقبل ابن  .ه هذاة النسخة التي أدرجها ابن طاوس يف كتابمصداقيّ 

ام نقله لنا بنحرص الطريق يف التعّرف عىل آراء ابن الغضائري طاوس لكتاب الضعفاء؛ ال
 .تقريباً  النجايش يف كتابه

 :يهتلميذكان أّول من استفاد من كتاب الضعفاء الذي أدرجه أمحد بن طاوس  ثم إنّ 
                                                             

؛ وانظر: 112( البهبودي، معرفة احلديث وتاريخ نرشه وتدوينه وثقافته عند الشيعة اإلمامية: 1)
حوار مع حممد باقر البهبودي يف ملحقات كتاب نظرية السنّة يف الفكر اإلمامي الشيعي التكّون 

 .778والصريورة: 
 .5( انظر: التحرير الطاوويس: 2)
 .42: 1احلديث  ( انظر: معجم رجال3)
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ّد كتاب الضعفاء من مصادر  ،هـ(726هـ( والعالمة احليل )707ابن داود احليل ) حيث ع 
يظهر احليل ع كتاب العالمة ، وبتتبّ مة كتابه بذلككتابيهام؛ فها هو ابن داود يرّصح يف مقدّ 

 .أيضاً  ذلك جلياً 
 إذن أين تكمن املشكلة املركزّية؟

طاوس ومن بعده، ال ضًا ما كان بأيدي ابن تكمن يف أّن الكتاب الذي بني أيدينا وأي
ت علم نسبته البن الغضائري. وهذه القضّية يبدو أّن أّول من أثارها هو اآلغا بزرك 

كتاب )األصل »: ـ وننقل نّصه ألمهيته الفائقة ـ حيث قال ،هـ(1389) الطهراين
مجال  دهو السيّ  ل من وجدهأوّ  ع أنّ فقد ظهر لنا بعد التتبّ  ،وتاريخ بدو ظهوره (الضعفاء

 له عاً د موزّ فأدرجه السيّ  ،(673الدين أبو الفضائل أمحد بن طاوس احلسيني احليل )املتوىف 
 يلو ـ:بعد ذكر اخلمسة هبذا الرتتيب  ـل كتابه قال السيد يف أوّ  ..شكالاإل حّل  يف كتابه

نام إو ،حده مل يروه عن أفيظهر منه أنّ  .عدا كتاب ابن الغضائري باجلميع روايات متصلة
ال إو ،إىل ابن الغضائري آخر للممدوحني منسوباَ ً كتاباً  دومل جيد السيّ  ،ليهإ وجده منسوباً 

ثم تبع السيد يف ذلك تلميذاه العالمة احليل ، ومل يقترص عىل الضعفاء لكان يدرجه أيضاً 
ام عني فأوردا يف كتابيه ،707يف  فوابن داود يف رجاله للمؤلّ  ،( يف اخلالصة726)املتوىف 

داود عند ترمجة أستاذه  ح ابنورّص ، شكالاإل ما أدرجه أستاذمها السيد ابن طاوس يف حّل 
 أكثر فوائد هذا الكتاب ونكته من إشارات هذا األستاذ وحتقيقاته، ثم إنّ  املذكور بأنّ 

وجدها  التي ،الضعفاءنسخة  نّ أل ؛هم ينقلون عنهامعن العالمة وابن داود كلّ  ريناملتأّخ 
ابن  رين عنه، ومل يبق من الكتاب املنسوب إىلابن طاوس قد انقطع خربها عن املتأّخ  السيد

منه أثر،  يولواله ملا بق، شكالاإل عه السيد ابن طاوس يف كتابه حّل ال ما وزّ إالغضائري 
، ليكون الناظر يف كتابه عىل بصريةبل  ،د ألجل اعتباره عندهدراجه فيه من السيّ إ ومل يكن

ع بالتتبّ  ليصري مغرماً  ؛أو باطالً  الرجل حقاً  ما قيل أو يقال يف حّق  مجيعلع عىل ويطّ 
                                                             

 .24( ابن داود، كتاب الرجال: 1)



 

بحسب  الً يامء إىل شأنه أوّ ال بعد اإلإد يدرجه السيّ  فلم ،مرواالستالم عن حقيقة األ
بل وجده  ،اتها ليست من مرويّ بأّّن  ثم ترصحيه ،ره عن اجلميعفأّخ  ي،الرتتيب الذكر

بل  ،يكتف بذلك أيضاً  ة النسبة إليه، وملأ من عهدته بصحّ ربّ إىل ابن الغضائري، فت منسوباً 
)قاعدة كلية يف اجلرح والتعديل ال  وعنوّنا بقوله: ..ةل الكتاب ضابطة كليّ س يف أوّ أّس 

وأما  ،املادح مع عدم املعارض راجح يستغنى عنها يف الباب( وحاصلها السكون إىل قول
ما يوجد من  أنّ  ومراده.. ض فهو مرجوحالسكون إىل قول اجلارح ولو كان بدون معار

وال حيصل االطمينان به عىل تقديري وجود املعارض  ،القدح يف كتاب الضعفاء ال أثر له
 كان موجوداً  ،شكال املدرج فيه كتاب الضعفاءاإل وباجلملة فكتاب حّل .. معه وعدمه

كام ذكره  ،د الثاينعند الشهي فكان أوالً  ،ابن طاوس إىل سنة نيف وألف فه السيدمؤلّ  بخطّ 
فاستخرج  ،وبعده انتقل إىل ولده صاحب املعامل ،عبد الصمد جازته للشيخ حسني بنإيف 

ثم حصلت تلك النسخة بعينها عند املوىل عبد اهلل .. ويسوالطابالتحرير منه كتابه املوسوم 
نها فاستخرج م ،وكانت خمرقة مرشفة عىل التلف ،(1021سنة   بأصفهانالتسرتي )املتوىّف 

وذكر  ،عىل احلروف باً مرتّ  ،ملنسوب إىل ابن الغضائري، اخصوص عبارات كتاب الضعفاء
ائي متام ما استخرجه باملوىل عناية اهلل القه ع تلميذهيف أوله سبب استخراجه فقط، ثم وزّ 

وبعد عرص الشيخ والنجايش مل نجد نسبة  ..املوىل عبد اهلل املذكور يف كتابه جممع الرجال
فتبني أن ابن ، بن طاوساعرص السيد  عفاء أو غريه البن الغضائري إىلكتاب الض

نسبة كتاب الضعفاء هذا إليه مما مل  نّ أال إ ..جالء املعتمدينن كان من األإالغضائري هذا و
قدام يف تأليف هذا الكتاب ساحة ابن الغضائري عن اإل هن ننزّ ألنا  فيحّق  ،..نجد له أصالً 

والتقوى والصالح املذكورين يف الكتاب  املشاهري بالعفاف واالقتحام يف هتك هؤالء
ذلك  كّل  ..إىل املربئني من العيوب جراحاته سارية بل مجلة من ،واملطعونني بأنواع اجلراح

ة عرشيّ  فه بعض املعاندين لالثنيلّ أام نّ إو ،هذا الكتاب ليس من تأليفه نا عىل أنّ قرائن تدلّ 
 وأدرج فيه بعض أقوال نسبه الشيخ والنجايش يف ،ين آمنواني إلشاعة الفاحشة يف الذاملحبّ 

ولريوج منه ما أدرجه فيه من األكاذيب  يهن من النسبة إلليتمكّ  ،كتابيهام إىل ابن الغضائري
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من عدم  وحديثاً  وما ذكرناه هو الوجه للسرية اجلارية بني األصحاب قديامً .. واملفرتيات
ال لعدم  ،ذلك لعدم ثبوت اجلرح منه نّ إف ،من اجلرحد به ابن الغضائري االعتناء بام تفرّ 

 .«ناجلرح عنه كام يسبق إىل بعض األذها قبول
من أن يقتحم يف هتك  أجّل  »..ابن الغضائري وقال الطهراين يف موضع آخر بأّن 

من هؤالء املشاهري بالتقوى والعفاف  أساطني الدين، حتى ال يفلت من جرحه أحدٌ 
ف هلذا الكتاب كان من املعاندين لكرباء الشيعة، وكان يريد املؤلّ  نّ والصالح؛ فالظاهر أ
ف هذا الكتاب وأدرج فيه بعض مقاالت ابن حيلة ووجه؛ فألّ  الوقيعة فيهم بكّل 
 .«لي قبل عند اجلميع ما أراد إثباته من الوقايع والقبايح. واهلل أعلم.. ؛الغضائري متوهياً 

ما ورد يف الكتاب من تضعيفات؛  الرفض التام لكّل وهذا املوقف من الطهراين معناه 
عن رأي هذا املعاند الذي أّلف الكتاب. ولو ابن الغضائري  ألننا ال يمكن أن نمّيز رأي

أخذها من الكتب املعتربة التي نسبت له املوثوقة النسبة إليه فليس أمامنا سوى  ءهأردنا آرا
 بعض اآلراء.

االعتامد عىل هذا  يف عدم إمكان هذا الرأي، معهـ(1413)ويلتقي السيد اخلوئي 
هي  ،رفض عىل أساسها آراؤهاملشكلة يف كتاب ابن الغضائري والتي ت  ألّن  الكتاب أساسًا؛

فهو غري معترب، يقول السيد اخلوئي يف نّص مهّم: ؛ الكتاب من خاللهالطريق الذي وصلنا 
العالمة يف إجازاته،  ض لهومل يتعرّ فهو مل يثبت،  ،أما الكتاب املنسوب إىل ابن الغضائري»

مشكوك  النجايش والشيخ أيضاً  هذا الكتاب يف زمان وجود وذكر طرقه إىل الكتب، بل إنّ 
فها بصدد بيان الكتب التي صنّ  ـه رّس  سقدّ  ـ هض له، مع أنّ يتعرّ  النجايش مل فإنّ  ؛فيه
ريه أو رآه يف كتابه، فكيف ام سمعه من غوإنّ  ه يذكر ما مل يره من الكتب،نّ أة، حتى ماميّ اإل

لرتمجة  ـه س رّس قدّ  ـض وقد تعرّ  ،عبيد اهلل أو ابنه أمحد ال يذكر كتاب شيخه احلسني بن
                                                             

 . هذا النّص موجود يف هام  الكتاب.285: 4( الذريعة إىل تصانيف الشيعة 1)
 .89: 10( الطهراين، الذريعة 2)



 

عن أمحد بن  ه حكىوذكر كتبه، ومل يذكر فيها كتاب الرجال، كام أنّ  احلسني بن عبيد اهلل
مة ض يف مقدّ تعرّ الشيخ  نعم إنّ  له كتاب الرجال. ة موارد، ومل يذكر أنّ عدّ  احلسني يف
فات ويف اآلخر األصول، ذكر يف أحدمها املصنّ  أمحد بن احلسني كان له كتابان، فهرسته أنّ 
ل واملتحّص  بعض ورثته أتلفهام ومل ينسخهام أحد. أنّ  ه ذكر عن بعضهمغري أنّ ، ومدحهام

 ه موضوع،جزم بعضهم بأنّ  بل ،الكتاب املنسوب إىل ابن الغضائري مل يثبت من ذلك أنّ 
ة نسبة هذا الكتاب د عدم صحّ ومما يؤكّ  وضعه بعض املخالفني ونسبه إىل ابن الغضائري.

ه ضعيف يف ذكر يف ترمجة اخليربي عن ابن الغضائري أنّ  النجايشَّ  إىل ابن الغضائري أنّ 
هذا  ه ضعيف احلديث غايل املذهب، فلو صّح الكتاب املنسوب إليه أنّ  ولكن يف ،مذهبه
 عن هذا الكتاب، االختالف يف النقل ، بل إنّ  ما هو املوجود أيضاً لذكر النجايش الكتاب

موارد  ةبل توجد يف عدّ  د عدم ثبوته،كام يف ترمجة صالح بن عقبة بن قيس وغريها يؤيّ 
والعمدة  دات.املؤيّ  ترمجة شخص يف نسخة وال توجد يف نسخة أخرى، إىل غري ذلك من

يظهر من العالمة يف   نفسه، وإن كانهو قصور املقتيض، وعدم ثبوت هذا الكتاب يف
الشهيد الثاين، واآلغا حسني  م عنه يعتمد عىل هذا الكتاب ويرتضيه. وقد تقدّ اخلالصة أنّ 
إىل احلسني بن عبيد اهلل الغضائري،  ذكر هذا الكتاب يف إجازتيهام، ونسبته ،اخلونساري

 .«فراجع هذا خالف الواقع، ك قد عرفت أنّ لكنّ 
 . وقد تبعهد النقدي العمدة يف التشكيك يف نسبة الكتاب الواصل إليناهذا هو املش

عيل الفاين يف السيد أيضًا ي أرالىل هذا إذهب كام ستاذهم، د اخلوئي ا  رسة السيّ دمتالمذة 
                                                             

. هذا ويأخذ غري واحد عىل السّيد اخلوئي أّنه يظهر منه يف 96ـ  95: 1( معجم رجال احلديث 1)
ىل ابن الغضائري يف مجلة من املوارد كتمييز املشرتكات وفهم املفردات تضاعيف معجمه االعتامد ع

وغري ذلك، ومن الدراسات التي استقصت هذه املوارد ـ برصف النظر عن تقويم كّل مورد مورد 
اآلن ـ ما كتبه الدكتور مهدي جاليل يف مقالته باللغة الفارسّية حتت عنوان: جستارى درباره نسبت 

، صيف عام 42ـ  34: 68ابن غضائرى، جمّلة مطالعات اسالمي، العدد كتاب الضعفاء به 
 م.2005
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 .وغريه حوثه الرجالّيةب
 ونتيجة عرض هذا املشهد النقدي أّن هناك عّدة مالحظات، هي:

 بني ابن طاوس واملؤّلف، بل بني أحٍد واملؤّلف. عدم وجود طريق للكتاب أ ـ
 عدم وصول الكتاب للطويس نفسه وال للنجايش بل مل يذكروه أصاًل. ب ـ
 عدم معلومّية اعتامد ابن طاوس نفسه عىل الكتاب. ج ـ
عدم تطابق ما نقله النجايش يف بعض املوارد عن الكتاب مع ما هو يف هذا الكتاب  د ـ
 اليوم.

 ف يف النقل عن هذا الكتاب شاهد  عدِم إمكان إثباته.االختال هـ ـ
عدم اعتناء األصحاب عرب التاريخ بتضعيفات الكتاب شاهٌد عىل عدم وثوقهم  و ـ

 بنسبته إىل صاحبه، ال أّّنم ال يعتمدون جرح ابن الغضائري حتى لو ثبتت النسبة إليه.
دفعوا هذه اإلشكالّيات، لنسبة الكتاب البن الغضائري أن ي وقد حاول املنترصون

وسوف نستعرض ما يمكن به رّد هذه املناقشات، لنرى هل يمكن إثبات نسدة الكتاب أو 
 ال؟

 حماكمات ملوقَفي: الطهراني واخلوئي من نسبة الكتاب
هو التي سّجلت أو يمكن تسجيلها، وأبرز الردود عىل كلامت الطهراين واخلوئي هنا، 

 اآليت:
                                                             

؛ وآصف 41ـ  40؛ والسيفي املازندراين، مقياس الرواة: 88( الفاين، بحوث يف فقه الرجال: 1)
 .217حمسني، بحوث يف علم الرجال: 

 ما جاء يف موقعه ( انترص لثبوت نسبة الكتاب البن الغضائري أمثال السيد عيل السيستاين، عىل2)
الشخيص عىل الشبكة العنكبوتّية عند رسد حياته، وكذلك ابنه حممد رضا يف قبسات من علم 

؛ 109؛ والشيخ عبد اهلادي الفضيل عىل ما جاء يف كتابه أصول علم الرجال: 94: 2الرجال 
، 19ـ  18؛ واجلاليل، رجال ابن الغضائري: 65ـ  60والدكتور البهبودي، معرفة احلديث: 

 ؛ وغريهم.103ـ  79مقّدمة التحقيق؛ والسبحاين، كليات يف علم الرجال: 



 

ذكر من أّن أقدم نقل عن الكتاب هو من قبل ابن طاوس، ال يدّل إّن ما  الرّد األّول:
عىل نفي كون الكتاب موجودًا قبله، فلعّله كان موجودًا ومل ينقل عنه باالسم أو نقل عنه 
باالسم ومل تصلنا كتب العلامء الذين نقلوا عنه بني عرصه وعرص ابن طاوس، فال يصلح 

 .هذا للنفي
 ،كثرياً  ّنه يف البحث التارخيي ال يغرّي من واقع احلال شيئاً وهذا الكالم صحيح؛ بيد أ

تاب، لكّن هذا التعبري ّن ابن طاوس هو أّول من وجد هذا الكأفصحيح أّن الطهراين عرّب ب
حد بطريق جد قبله فلامذا مل يصل ألة تساعد عىل هذا، فلو و  ّن املعطيات التارخييّ يراد منه أ

ابن شهر أحد، خاّصة مثل مل يذكره أحد ومل ينقل عنه ّنه أتفق معترب؟ ولو وجد قبله فلامذا ا
؟ فعندما يعرّب مدريس احليّل وغريهإابن آشوب والشيخ منتجب الرازي يف فهرستيهام و

 الطهراين هبذه العبارة، فهو ال يقصد اجلزم الواقعي الفلسفي بل يقصد اجلزم التارخيي
 .القائم عىل تقوية االحتامل

إّن دعوى الطهراين أّن ابن طاوس مل يعتمد عىل هذا الكتاب، غري صحيحة؛  الرّد الثاين:
 وذلك:
إّن تأخريه لذكره عن سائر الكتب ليس شاهدًا؛ فإّن غايته أّنه يعتربه أقّل اعتبارًا  أ ـ

منهم، ال أّنه غري معترب، بل كيف ي عقل هذا وقد ذكر بعده كتاب معامل العلامء البن شهر 
بل ماذا نفعل يف الكتب  ل للربقي، فهل يقال بأّنه ال يعتربمها؟آشوب وكتاب الرجا

 السابقة عليه عدا األّول؟!
إّن ترصيح ابن طاوس أّنه ليس له طريق للكتاب، ال يعني أّنه ال يعتمد الكتاب؛  ب ـ

ألّن اعتامد الكتب ال ينحرص بالطرق، بل بالقرائن، وهذا كثريًا ما حيصل، فمن أين نعرف 
 تمد عليه نتيجة قوله بأّنه ليس له طريق إليه؟أّنه مل يع
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إّن ما هو موجود يف التحرير الطاوويس يفيد اعتامد ابن طاوس عىل الكتاب يف  ج ـ
 .تقويم العديد من روايات رجال الكيش، فراجع

ومن هذا القبيل عدم وجود طريق هلذا الكتاب عند العالمة احليّل يف إجازاته، فهذا  د ـ
 .م اعتامده عليه، بل لقد اعتمد عليه يف كتبه الرجالّية كام هو واضحال يدّل عىل عد

وهذا الرّد عىل هذه النقطة من إثارات الطهراين موّفق، فال دليل عىل أّنه مل يعتمد عىل 
من تتّبع كالم ابن طاوس »قد قال الوحيد البهبهاين: و بل العكس أقرب،، هذا الكتاب

 .«االعتقاد به وجده كثري االعتامد عليه عظيم
إّن عدم تعّرض النجايش هلذا الكتاب ال يدّل عىل عدم وجود الكتاب يف  الرّد الثالث:

عرص الطويس والنجايش أو التشكيك فيه، وذلك أّن النجايش مل يرتجم لزمالئه وأقرانه 
إال القليل منهم، فال يصلح عدم ترمجته البن الغضائري أن يكون دلياًل عىل التشكيك يف 
وجود الكتاب عنده، وهلذا نجده مل يذكر فهرسَتي ابن الغضائري اللذين حتّدث عنهام 
الطويس يف مقّدمة الفهرست، ومل يذكر كتاب التاريخ البن الغضائري رغم إشارته له يف 

 .ترمجة الربقي، كام مّر سابقاً 
ي أثارها وهذا الرّد جّيد عىل هذه النقطة بدصوصها، لو ُفصلت عن سائر النقاط الت

إذا قلنا بأّن ابن الغضائري كان أكرب سنًّا ـ رغم تقارّنام ـ من  اخلوئي والطهراين، لكن
النجايش والطويس، كام يراه صاحب هذا الرّد نفسه، مع نقله عنه مرارًا وتكرارًا يف كتابه، 

تكّلم فيغدو من املنطقي حتى لو مل يرتمجه أن يشري إىل كتابه عندما يأخذ منه، ونحن هنا ن
 عن مراكمة احتامالت ووجوه كام هو واضح.

مشاريع مالت ّرض من قاموا بمشاريع تعّد من تكعبل الغريب أكثر أّنه ملاذا مل يت
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وترمجته حيث مل  هذكرل ،فهرست الطويس أو اشتغلوا بالرجال بعد الطويس والنجايش
  ؟مثل ابن شهر آشوب والشيخ منتجب الدين الرازي ،يكن من األقران

إّن استناد السيد اخلوئي إىل عدم تطابق ما يف رجال ابن الغضائري ورجال  :رّد الرابعال
النجايش يف موضوع اخليربي، للتشكيك يف الكتاب، ليس دلياًل كافيًا، بل يوجد احتامل 
التصحيف يف نسخة النجايش، أو يف النسخة الواصلة إلينا من رجال ابن الغضائري، بل 

من رجاله أصاًل، وإّنام نقل عنه شفاهًا أو من كتاب آخر له، فكيف  لعّل النجايش مل ينقل
 يكون هذا شاهدًا عىل فّك النسبة بني ابن الغضائري وكتاب الضعفاء الواصل إلينا؟!

ومن هذا القبيل وقوع اختالف يف النقل عن رجال ابن الغضائري أو وقوع اختالف يف 
ك يف أصل النسبة، فكثري جدًا من الكتب نسخه، فهذا ال ي عقل أن يكون موجبًا للتشكي

املخطوطة هذه حاهلا كام ال خيفى، ختتلف بالزيادة والنقيصة والتصحيف ونحو ذلك بام 
فيها كتب الطويس والنجايش، بل قد رأينا هنا أّن الطويس يف الرجال ـ كام تقّدم ـ يبنّي أّنه 

بأيدينا اليوم! بل لعّل اعتامد  يف الفهرست، لكنّنا ال نجد ذلك فياماألب ترجم الغضائري 
ابن داود والعالمة كان عىل كتب ا خرى البن الغضائري، هلذا نقلوا عنه ما ليس موجودًا 
يف النسخة الواصلة، أو ربام تكون النسخة التالفة التي وصلت للتسرتي قد نقص منها 

 .األمرأشياء مل تصل إلينا، وهذا كّله توجد عليه بعض الشواهد التي تؤّيد هذا 
 وهذا الرّد تاّم ال غبار عليه.

إّن التشكيك يف وجود هذا الكتاب بام قاله الطويس يف مقّدمة الفهرست،  الرّد اخلامس:
 من أّن كتب ابن الغضائري قد تلفت ـ فكيف وصلت البن طاوس ـ غري صحيح، وذلك:

يغة اجلزم، أو إّن الطويس ينقل هذا عىل نحو احلكاية عن بعضهم، وال يقّدمها بص أ ـ
 أّنه قد حسم األمر فيها.

ائري يف تارخيه يف ضإّنه لو صّحت هذه احلكاية، فكيف نقل النجايش عن ابن الغ ب ـ
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 ترمجة الربقي، كام تقّدم.
ج ـ إّن الطويس كان رجالً موسوعّيًا فيمكن أن يكون غفل عن بعض كتب ابن 

 الغضائري ووصلت للنجايش.
 . التشكيكفهذه القرينة غري صحيحة عىل

 لكّن هذا الرّد يمكن التعليق عليه، وذلك:
كي عن بعضهم، فإّنه يوجب قّوًة احتاملّية معّينة، ويكشف أّن  أّوالً: إّنه حتى لو ح 

الطويس مل تصله هذه الكتب، وهو يؤّلف الفهرست، ومن ثم يرتّجح أّّنا مل تكن متداولة 
ّض النظر عنها حتى لو مل جيزم الطويس بام يف األوساط، وهذه قرينة احتاملّية ال يمكن غ

قال، فإّن عدم تكذيبه ملا قيل، معناه أّن كتب ابن الغضائري مل تصل للطويس، وأّنه ال 
يوجد عنده دليل حاسم ناٍف هلذه القّصة بحيث جيعلها كالواضحة الفساد، وإال لقال شيئًا 

زميل له مقارب له، معناه أّنه ومل ينقلها هبذه الطريقة. وعدم وصول كتاب للطويس صنّفه 
يمكن تصنيفه مفقودًا بدرجٍة من الدرجات يف األوساط العلمّية يف بالد العراق عىل 

 ، األمر الذي يسمح ـ بدرجٍة ما ـ بالتشكيك يف وصول النسخة للنجايش.األقّل 
إّن نقل النجايش عن تاريخ ابن الغضائري جاء بصيغة )قال(، وهذه الصيغة  ثانيًا:

نقاًل ـ فلعّل ابن الغضائري قد ذكر ذلك ال من كتاب عىل ما قيل، ل أّنه ينقل شفاهًا، حتتم
شفاهًا للنجايش، بل ضّم عبارة الطويس والنجايش ترفع من احتامل أن يريد ـ عن كتابه 

النجايش أّن ابن الغضائري قد ذكر يف بيانه لتاريخ الربقي ـ أي ترمجته له ـ كذا وكذا، وهذا 
 .، وقد تقّدم احلديث عن هذه النقطة سابقاً له اسمه التاريخ وعدمه كتاٍب جود وأعّم من 
فام نقله الطويس يف مقّدمة الفهرست يمّثل قرينة احتاملّية، وإن كان ال يبلغ حّد  ،وعليه

الدليل احلاسم، وأّما قول الطويس يف الرجال ـ كام تقّدم ـ بأّنه ترجم ابن الغضائري وذكر 
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دّل عىل أّن الكتب وصلت للطويس؛ ملا قلناه مرارًا وبّيناه يف نظرّية كتبه، فهذا ال ي
التعويض، من أّن طرق الفهارس وإن كان الكثري منها واقعّيًا، غري أّن بعضها ليس سوى 

 طرقًا ألسامء الكتب ال غري.
إّن دعوى أّن مجهور األصحاب مل يعتمدوا الحقًا عىل هذا الكتاب لعدم  الرّد السادس:

نسخته لدهيم، غري معلوم؛ ألّننا نعلم ـ كام سيأيت ـ أّنه قد وجد فريق ـ خاّصة بني  ثبوت
ـ ال يميل إىل تضعيفات ابن الغضائري، ليس ألجل نسبة كتابه إليه، واملحّدثني اإلخبارّيني 

بل ألجل طبيعة مواقفه احلاّدة من الرواة، وسيأيت وجود منطلقات عّدة للتحّفظ عىل 
ي منها ـ كام بّينّا سابقًا ـ التشكيك يف أصل وثاقته، فمن أين عرفنا أّن عدم تقويامته، والت

بل إّن احلديث عن عدم التداول غري  ؟تداوله بينهم مرجعه للتشكيك يف نسخة الكتاب
صحيح بعدما وجدنا بني علامء الرجال اهتاممًا نسبّيًا بالكتاب، بل لو كان األمر كام قيل 

 الطهراين واخلوئي التشكيك يف نسبة الكتاب إليه. لظهر يف كلامت أحٍد قبل
أّن املعطيات التي قّدمتها كلامت الطهراين واخلوئي، مل يبق منها وممّا  والنتيجة حتى اآلن

يمكن أن ي ضاف عليها، إال فقدان الطريق من جهة، وعدم معلومّية وصول الكتاب 
ذا الكتاب ـ ولو انتقدوا ، فهل يمكن للمنترصين هلمن جهة ثانية للطويس والنجايش

ثبتوا صّحة النسبة حتى لو مل يتمّكن اخلوئي  بعض مداخالت الطهراين واخلوئي هنا ـ أن ي 
 والطهراين من إثبات عدم صّحة النسبة يقينًا؟

 شواهد املنتصرين لتصحيح نسبة الكتاب، تقويم وتأّمل
معتربين  ،نا عّدة قرائنكروا هذو ،حاول املنترصون هلذا الكتاب أن يثبتوا صّحة النسبة

 وهي:، أّنه لو مل يثبت الكتاب بمثل هذه القرائن فلن تثبت كتب كثرية يف هذه احلال
بن داود احليّل ـ عىل ن طاوس ـ وبعده العالمة احليّل واإّن اعتامد السيد اب األوىل: ينةالقر
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قامت لديه قرائن هذا الكتاب، ال ي عقل، بعد ترصحيه بعدم وجود طريق، إال أن يكون قد 
مة هذا الفّن، والثالثة  أئّمة هذا العلم، واختفاء هذا حاسمة وليست قرائن ظنّية، وهو عاّل 

الكتاب لقرنني ليس أمرًا مشكاًل عندما نعرف أّن هذه الفرتة كانت من الفرتات املظلمة، 
ؤالء بل من أظلم الفرتات يف تاريخ الرتاث الشيعي، ومعه حيصل وثوق نتيجة اعتامد ه

، بل إّن الوجادة يف هذه الظروف مع قّلة الفاصل الزمني ال عىل هذا الكتاب واطمئنان
 .ترّض 

بأّّنا تعتمد عىل احلالة النفسّية القائمة عىل  يف حّد نفسها،اب عن هذه القرينة وجُي 
الوثوق الذايت بابن طاوس وتلميذيه، وال تقّدم أّي معطى موضوعي يف هذا السياق، 

عد ما قلناه آنفًا من وجود قرينة احتاملّية قديمة تفيد تلف كتب ابن الغضائري خاّصة ب
نفسه، فام هو مرّبر هذا االطمئنان؟ نعم قد حيصل الظّن لكنّه ال ي غني من احلّق شيئًا. أال 
يعقل أّن ابن طاوس ـ وتبعه تلميذاه تأثرًا به كام هي العادة ـ رأى الكتاب، وعليه اسم أمحد 

للقرائن اآلتية التي فرّجح أّنه ابن الغضائري، أو ربام ليس عليه اسم أصاًل، ، بن احلسني
وأعجبه مضمونه من حيث جودته ودّقته، فنسبه إليه، ذكرها املنترصون أنفسهم هنا، 

 ولعّله لشخص آخر؟!
أّي دليل هذا جيعل من جمّرد وثوق ابن طاوس يف القرن السابع ـ وهو وثوق ال نعرف 

هي مرّبراته بالدّقة ـ مثبتًا لكتاب ونسخٍة هذه حاهلا بعد قرنني من اختفائها،  حتى اآلن ما
بن الغضائري له كتاب اأّن لو فرضنا أّّنا وصلت أساسًا للنجايش والطويس، ولو فرضنا 

 صاًل؟!يف الضعفاء أ
وصلتا للعالمة احليل إحدامها نسخة ابن للكتاب وأّما احلديث عن أّن نسختني 

، ليعّزز تهام نسخة أخرى مستقّلة، كام حيتمله أو يرّجحه السيد اجلاليلطاوس، وثاني
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وربام لتربير منقوالت العالمة عن ابن الغضائري غري ما هو موجود يف  ،موقع الكتاب
وهلذا ال نجد عنده ـ وال عند ، فهو ممّا ال دليل عليه بشكل قاطعرجال ابن الغضائري، 

خاّصة بعدما تقّدم من احتامل أّن احليّل قد ذا الكتاب باملّرة، الالحقني عليه ـ ذكرًا لطرقه هل
، أو كان هذا موجودًا كّله يف كتاب حّل نقل عن ابن الغضائري من غري هذا الكتاب أيضاً 

، بل لعّل ما يرّجح اإلشكال لكّن النسخة ملا وصلت رديئًة للتسرتي ضاع منها الكثري
ـ أن يكون الكتاب وصل بطريق معترب  الغريفيقد يستبعد ـ كام ذكر  الثاين هو أّنه

مصدر معلوماته وزميله ـ أي ابن طاوس ـ للعالمة ومل يصل البن طاوس، بل الظاهر أّنه 
 ابن داود، كام توحيه عبارة ابن داود احليّل، كام تقّدم.

ّرد نة غري مقنعة يف إفادة الوثوق بالنسبة، نعم ال بأس هبا بوصفها جميفهذه القر ،وعليه
 قرينة لننظر يف ضّمها لغريها.

خذها من ابن أّنه أب النجايش يظهر فيها اإّن هناك مواضع من كت القرينة الثانية:
بن الغضائري عبري قريب جدًا أو مطابق ملا يف رجال اتحيانًا بأ حيث قد يعرّب  ،الغضائري
، وهذه ني أيديناه هذا الذي بنّ أو ،ّن الكتاب وصل للنجايشألينا، وهذا يؤّكد الواصل إ

، وحممد بن بحر الدهني، وحممد بن احلسن بن اء يف ترمجة حممد بن أورمةجاملوارد هي ما 
عبد اهلل اجلعفري، وحممد بن احلسني بن سعيد الصائغ، واملفضل بن عمر اجلعفي، وعيل 
بن حسان بن كثري، وعبد الرمحن بن أيب محاد، وأيب طالب األزدي، وموسى بن رنجويه، 

ف بن يعقوب اجلعفي، واحلسني بن محدان، واحلسني بن مهران، والربيع بن ويوس
سليامن، وحممد بن احلسن بن شّمون، فهذه أربعة عرش موردًا يمكن هبذا التقارب فيها 

 إثبات صّحة النسخة.
نعم، نقل النجايش عن أمحد بن احلسني يف مواضع عّدة باالسم، مما ال يعقل أن يكون 

 .ل املوجود بني أيدينا، فلعّله أخذه مشافهًة منه أو من كتاٍب آخر لهمصدره كتاب الرجا
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 قناعنا بصّحة النسدة، وذلك:إوهذه القرينة ال تتمّكن من 
 هغضائري، مع أنّ الّن مصدر النجايش يف هذه املعلومات هو ابن أإّنه قد تّم تصّور  أّوالً:

يقول ابن الغضائري يف ترمجة احلسني  فمثاًل عندماال نستطيع إحراز ذلك؛ العديد منها يف 
 أنّ فهذا ال يعني  ،بن مهران بأّنه واقف ضعيف، ثم يقول عنه النجايش بأّنه واقف

توصيف النجايش له بأّنه واقف ـ خاّصة مع عدم قوله بضعفه ـ معناه أّنه أخذ ذلك من 
مهران معروفًا ابن الغضائري، فلعّلهام اشرتكا يف هذا التوصيف، ولو لكون احلسني بن 

بالوقف؛ ورواية الكيش فيه توحي بذلك، فلعّلها كانت من مصادر النجايش، حتى جاء يف 
 .التحرير الطاوويس أّنه كان ضعيف اليقني قليل املعرفة باإلمام الرضا

وهكذا احلال يف عيل بن حّسان بن كثري، حيث وصفه النجايش بأّنه ضعيف جدًا ذكره 
. ة فاسد االعتقاد، فيام قال عنه ابن الغضائري بأّنه غال ضعيفبعض أصحابنا يف الغال

ّن مصدر النجايش هنا هو ابن الغضائري مع عدم تشابه التعبري لفظًا وعدم أفكيف نعرف 
صحابنا هو ابن الغضائري ف أّن مراده من بعض أرعن نأين لنا ومن أتطابقه كالمًا؟ 

ذ منها هو وابن الغضائري معًا لو صّحت خأوليس كتبًا أخرى نّصت عىل ذلك قد يكون 
 نسبة الكتاب البن الغضائري؟!

فاسد املذهب، »واألمر عينه يمكن قوله يف املفضل بن عمر، حيث قال فيه النجايش: 
، وقد ذكرت له مصنفات ال يعّول اً ابيّ ه كان خطّ إنّ  :عبأ به. وقيلال ي   مضطرب الرواية،

فكيف  .«القول، َخّطايب ضعيٌف، متهافت، مرتِفع»فيام قال ابن الغضائري:  .«عليها
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نعرف ـ مع عدم تطابق التعابري ـ أّن مصدر معلومات النجايش الذي كانت بني يديه 
، كان هو كتاب ابن الغضائري، حتى نقّوي الشيعّية والسنّية عرشات الكتب الرجالّية

 باملقارنة صّحة نسبة النسخة الواصلة إليه.
ه وقال بعض أصحابنا: إنّ »ن أورمة الوجه قوّي، حيث قال النجايش: نعم، يف حمّمد ب

عليه السالم إىل أهل قم يف معنى حممد بن أورمة وبراءته  من أيب احلسن الثالث رأى توقيعاً 
 خرج من أيب احلسن، عيّل بن رأيت  كتاباً »فيام قال عنه ابن الغضائري:  .«مما قذف به

. فإّن تشابه التعابري جدًا وكونه «ممّا قذف به براءته لقميني يفعليهام السالم( إىل احمّمد )
 نقل عنه.أّنه  ى شاهد  أّنه رأينقل عّمن قال ب

ال تصلح حتى للتأّكد  إّن بعض هذه املوارد التي قيلت :وحاصل املالحظة األوىل هنا
لبها عىل ابن الغضائري حتى نربطها ببحثنا، بل لعّل أغ من كون مصدر النجايش فيها هو

هذه الشاكلة؛ الحتامل أن يكون صاحب الكتاب قد أخذ العبارات من املصدر الذي أخذ 
 منه النجايش، ال أّن أحدمها أخذ من اآلخر، فتأّمل جيدًا.

ماذا تريد أن ت ثبت لنا هذه القرينة؟ إّن غاية ما ت ثبت أّن رجال ابن الغضائري  ثانيًا:
لقول بأّن بعضه منسوب إليه بشهادة النجايش، لكن هل املوجود بني أيدينا اليوم، يمكن ا

كيف نعرف أّن هذه النسخة هذا يكفي لالطمئنان بأّن كّل الكتاب هو البن الغضائري؟ 
أو خليطًا من كتاب ابن الغضائري وغريه مما زيد التي وصلت البن طاوس مل تكن حمّرفًة، 

صحيحًا وبعضها غري صحيح، فأصل  بحيث يكون بعضهاّساخ أّنه له، عليه بعده، فظّن الن  
وكوّنا بتاممها للمؤّلف يشء آخر، خاّصة وأّن عدد هذه املوارد قليل  إثبات النسخة يشء،

 .، بل أقّل جّدًا ال يبلغ العرشة بعد التأّمل
إّن النافني لنسبة هذا الكتاب يقولون بأّنه من املمكن أن يكون موضوعًا عليه،  ثالثًا:
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غضائري كتاب يف الضعفاء، وجاء من وضع هذا الكتاب ليقول ال نبمعنى ربام يكون الب
ضعفاء املفقود البن الغضائري، واعتمد عىل بعض املنقوالت عنه ال بأّنه هو كتاب

وبناء عىل مثل هذه الفرضّية ال تنفع هذه القرينة، إال إذا قيل بأّنه يف هذا الكتاب، درجها فأ
الكتاب الكثري من النصوص التي نقلها النجايش عن  لو صّح هذا ملاذا مل ينقل الواضع هلذا

 ابن الغضائري باالسم يف كتابه؛ فإّن هذه أوثق له يف فريته ووضعه للكتاب!
إّن مراجعة متن هذا الكتاب وعباراته ومعلوماته تشهد بأّن مؤّلفه رجل  القرينة الثالثة:

أن يكون الكتاب موضوعًا  خبري هبذا العلم، مطلٌع بصري بأحوال الرجال، وهذا ما يبّعد
من قبل بعض املعاندين، خالفًا ملا يقوله الطهراين يف الذريعة، ويرتّجح بذلك أّنه بالفعل 

 .هو ابن الغضائري
فيصلح لنقاشه هناك، ال  ،ّن غايته رّد فرضّية الطهراينأل ولكّن هذا الكالم غري مقنع؛

يوجد احتامل يف أن يكون الكتاب ّن الكتاب هو البن الغضائري، حيث أثبات فرضّية إ
ّنه كان أاخلامس اهلجري، وومنتصف القرن عاش بني منتصف القرن الرابع  لشخصٍ 
، أو ربام كان لكنّه مل يكن ثقة ،نظار يف الرجال وخربةأّنه كان له أقريبًا منهم، و إمامّيًا أو

شخٍص الكتاب ألكثر من شخص وكتب عىل مرحلتني، وأين هذا من إثبات النسخة ل
بعينه، فنحن ال نتكّلم يف قيمة الكتاب هنا، بل نتكّلم يف نقطة حمّددة، وهي إثبات نسبته 

 .، فأرجو التمييز بني األمرينلصاحبه
الواصل رها لنا كتاب رجال ابن الغضائري يات التي يوفّ إّن بعض املعط القرينة الرابعة:

 ائري نفسه، وذلك:ّن مؤّلفه تنطبق مواصفاته عىل ابن الغضأؤّكد إلينا، ت
، وذلك يف ترمجته للمفّضل بن «حّدثنا، عن أمحد بن عبد الواحد»إّنه ينقل بصيغة:  أ ـ
، ونحن نعلم ـ كام تقّدم ـ أّن أمحد بن عبد الواحد هو شيخ ابن الغضائري، كام صالح
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 .يذكر النجايش يف ترمجة ابن فضال
عن أيب  ،عبد اهلل بن غاللة )عاللة( إّنه روى عن أيب حمّمد بن طلحة بن عيل بن ب ـ

 336) ، واجلعايب هو شيخ الشيخ املفيد، يف ترمجة حمّمد بن نصريهـ(355) بكر اجلعايب
، وهذا يعني أّنه ينقل عن شيخ الشيخ املفيد بواسطة، واملفروض أّن النجايش هـ(413ـ 

 ينقل كذلك عن شيوخ املفيد بواسطة، فيثبت أّنه من طبقة النجايش.
كان »إّنه يروي عن والده، حيث يقول يف ترمجة حمّمد بن عيل أيب العباس الرازي:  ج ـ
مذهبه ارتفاع، وحديثه يعرف تارًة وينكر وحّدثني أيب )رمحه اهلل( أّنه كان يف ، ضعيفاً 
 .وهذا يدّل عىل أّن والده له باٌع يف هذا العلم .«أخرى

يف طبقة النجايش، ووالده عارف  وهبذا يظهر أّن مؤّلف الكتاب هو رجل عاش
بالرجال، وهذه مواصفات منطبقة متامًا عىل ابن الغضائري بقّوة، ممّا يرّجح أّنه هو 

 .صاحب الكتاب
نا يف حلظة ن نتصّورها وكأنّ أإّن القرائن األربع التي ذكرت هنا جيب  والتحقيق أن يقال:

ن، ويف دون معرفة نسبته ملَِ  ،كتابلاهلجري عىل نسخة ايف القرن السابع جادًة عثور وِ ال
ات ترتاكم ىل بعضها، فاملؤرّش إّمها ضغضائري بالفهي ترّجح انتسابه البن  قيقةاحل

 .ولعّلها هي ـ أو غريها ـ التي دفعت ابن طاوس لالقتناع بنسبة الكتاب إليهلصاحله، 
 ولو فّككنا القرائن لوجدنا:

عاّمة دات بل مها جمّرد مؤيّ  ،تني بوصفهام وثيقةإّن القرينة األوىل والثالثة غري نافع أ ـ
 بعيدة.

                                                             
 .259 ـ 258( انظر: رجال النجايش: 1)
 .99( انظر: رجال ابن الغضائري: 2)
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. هذا وقد حذفنا القرائن التي ذكرت من كتابه 88ـ  87: 2( انظر: قبسات من علم الرجال 4)

 اآلخر؛ ألّّنا ال تتصل مبارشة ببحثنا.
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ّن النسخة أثبت ّن الكتاب البن الغضائري، بل ت  أنة الثانية ال تثبت يإّن القر ب ـ
، أّما من هو القليلة للغاية لينا هي لشخص نقل عنه النجايش يف بعض املواضعإالواصلة 

 فنحن ال نعرف حتى اآلن. ؟هذا الشخص
 ،هنا يف تقديري، فنحن عثرنا عىل خمطوطالقرائن  قوىأالرابعة هي  رينةإّن الق ج ـ

قواها نقله عن والده، فسوف أينا فيه معطيات أسابع اهلجري، ورالالقرن  ونحن نعي  يف
 ،نا ال نعرف شخصًا هبذه املواصفاتألنّ  ؛ريئّن هذا الشخص هو ابن الغضاأيرتّجح 

، مع كون احتاملّية الوضع من قبل ّنه هوأظّن ال هذا، فيقوى الإ ،وينقل عنه النجايش
 .املعاندين بعيدة

أال يمكن يمكن اجلزم بالنسبة ونحن ال نعرف كّل العلامء يف تلك الفرتة؟ كيف لكن 
أن يكون والده من علامء الكالم أو املذاهب، وليس رجالّيًا أصاًل، ونقل عنه االجتاه 

ترجع املخطوطة التي عثر عليها ابن طاوس؟  إىل أّي زمنالعقائدي أليب العباس الرازي؟ 
وهل وما هو وضع هذه املخطوطة؟ وهل هلا بداية وّناية أو ال بحيث تعّرف عن نفسها؟ 
ثم  يمكن أن تكون خليطًا من كتاب ابن الغضائري وتعليقات الحقة ا ضيفت من أحد

مجع  حقهل حيتمل أن تكون كتابًا من شخص ال ؟حصل الدمج ولو اشتباهًا من الناسخ
ّعف من الرواة يف بعض الكتب والتي قد يكون منها كتاب ابن الغضائري سامء من ض  أفيه 

نفسنا بشخص واحد يف حني أوغريه ممّا مل يصلنا؟ ملاذا تغيب هذه االحتامالت هنا لنحرص 
ال يكون جتاهل أاحتامل وجود كتب كثرية لعلامء مل يذكرهم التاريخ؟!  نطرح عادةً 

غضائري مع عدم وصول الكتاب اليس لذكر كتاب هبذا االسم البن النجايش والطو
مع عدم ورود عني وال أثر له يف إجازات املتأّخرين واملتقّدمني للطويس كام قلنا سابقًا، 

ـ  350ا بني عام الكتاب يعود مل نّ أّكدنا من أموجبًا للريب يف صّحة النسبة حتى لو تمعًا، 
 ،كثرأغضائري كتاب يف الضعفاء ألمكن الرتجيح ال فهارس البناللو نسب يف  هـ؟450

 التأّكد منها كام قلنا سابقًا. ى هذه النسبة مل يتمّ لكن حتّ 



 

إّن التثّبت اليقيني املوثوق من أّن الكتاب برّمته هو ألمحد  وهبذا ندرج بالنتيجة التالية:
تاب له قيمة أو بن احلسني بن عبيد اهلل الغضائري، غري واضح وليس يسريًا، نعم هل الك

ال؟ فهذا بحث آخر سيأيت، إّنام نبحث هنا من زاوية توثيقّية بحتة لنسبة كتاٍب إىل مؤّلف، 
كام نقّر بأّن الظّن يرّجح نسبته البن الغضائري، لكّن الكالم يف حصول الوثوق هبذا األمر، 

يقّر بأّن واشتهار النسبة غري معلوم الحقًا، حتى العرص الصفوي، كيف والتسرتي بنفسه 
، وهلذا استخرجه «ما كنت سمعت له وجودًا يف زماننا هذا»هذا الكتاب مفقود يف زمانه 

 من كتاب ابن طاوس.
وعىل أّية حال، فالظّن يغلب أّنه البن الغضائري، لكّن النفس ال تقّر وال حتصل عىل 

لّية يف إخباراته، طمأنينة، فنتعامل معه معاملة مظنون النسبة؛ لتتكّون من ذلك درجة احتام
 طبقًا ملسلك الوثوق يف علم الرجال.

 ـ التعريف بكتاب الضعفاء ومعامله 5ـ  5
 ، ضمن النقاط التالية:نستهدف هنا تقديم تعريف موجز بأبرز معامل هذا الكتاب

خيتّص هذا الكتاب بذكر جمموعٍة من الضعفاء، وقد بلغ عددهم يف التصحيح  ـ 1
اًل، واستدرك حمّقق الكتاب السيد حمّمد رضا اجلاليل ما ن قل عن رج 159األخري للكتاب 

، لكّن بينها اسامً  66ابن الغضائري من كتب أخرى، مما ليس موجودًا يف هذا الكتاب، فزاد 
ـ كأسامء ال معلومات حول األسامء ـ وبني ما يف الكتاب تداخاًل، ولعّل اجلديد يف األسامء 

 اساًم. 25نفسها يقارب 
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ضع له مستدركًا كام سيأيت، وقد أّن الكتاب ( حّقق هذا الكتاب السيد  حمّمد رضا اجلاليل، ووو2)

سيصدر قريبًا بطبعة حمّققة ثانية تتالىف بعض مشاكل الطبعة السابقة، بجهود بعض الباحثني، وأّن 
هذه الطبعة اجلديدة سوف تكون مرفقًة برتمجة إنجليزّية للكتاب، مع مّقدمة حتليلّية، نأمل ذلك، 

جلهد الكريم، كام نشكر السّيد اجلاليل عىل جهوده املباركة يف ونشكر مسبقًا كّل العاملني عىل هذا ا
 خدمة الرتاث يف هذا الكتاب وغريه.



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

وجدنا أّن النجايش والعاّلمة احليّل وابن داود »جلاليل يف مقّدمة مستدركه ما نّصه: قال ا
ما يرتبط بالرجال، فرأينا أّن كثريًا من منقوالهتم  ينقلون عن ابن الَغضاِئرّي  ،رمحهم اهلل

بعض ما نقلوه ال وجود له يف هذا الكتاب،  قّدمناه بنّصه، ولكنّ  يوجد يف كتابنا هذا الذي
 كي نتالىف ما لعّله سقط من نسخ هذا الكتاب، أو كان يف (،املستدرك)بعنوان  اه هنافجمعن

ثر عن ابن ا  واهلدف أن نجمع كّل ما  كتاب آخر البن الَغضاِئرّي مل تصلنا منه نسخة.
 .«املجموعة الَغضاِئرّي حول الرجال بني دّفتي هذه

عادًة بيانًا للمصنّفات والطرق  هلذا ال نجد فيه ،ص يف الضعفاءحيث الكتاب خمّص  ـ 2
فغالبًا ما تكون  ،ليها عىل طريقة كتب الفهارس، كام ال نجد يف كّل ترمجٍة تفصيالً إ

 العبارات موجزة ومضبوطة باختصار ودّقة بالغة.
 ويبنّي  ،ويذكر اللقب والكنية ،ذكر االسم والنسب واملكانعادًة أو كثريًا وهو يعتمد 

م ويقدّ  ،يانثري من األحيف كأو حتى غريهم، نه من األئّمة طبقته من خالل من روى ع
حيث السبب يف تضعيفه له من ـ  ولو باإلشارةـ  بنّي أحيانًا يموقفًا منه توثيقًا أو تضعيفًا، و

حيانًا لبعض كتب الراوي بشكل بالغ االختصار أض اته وكتبه، كام يتعرّ توصيف مرويّ 
واخلّطابّية،  ،ةوالزيديّ  واالرتفاع، الغلوّ  ، وهيتّم بذكر مذهب الراوي منللمناسبة

رواة ال، وهلذا جتده يقّدم ماّدة مفيدة يف مذاهب وغري ذلك ،والوقف ،والسنّيةوالنصريّية، 
 .ونحلهم وتوّجهاهتم

ة يف علم اجلرح الحيّ طكبريًا من املفردات االص يستخدم ابن الغضائري كاّمً  ـ 3
أحاديث ، اهّتمه القّميون بالغلوّ ، أبوه أوثق منهة، والتعديل، عىل صغر حجم كتابه مثل: ثق

 ،ني روايته من نوادر احلكمةيّ استثنى شيوخ القم، أحاديث كّلها مناكري، كّلها ال يوثق هبا
، أفاضل أهل البرصة علامً ، من أصل الوقف ،أشّد اخللق عداوًة للويل من بعد أيب إبراهيم

تكّلم ، ةبدؤ النصرييّ ، يف مذهبه ارتفاع، ملتبسأمره ، أمره مظلم، أمره خمتلط، أمره قريب
                                                             

 .109( رجال ابن الغضائري: 1)



 

، ثقة لكنّه يروي عن الضعفاء، ثقة يف نفسه، ثقة يف روايته، ثقة ثقة، ثقة، القّميون فيه بالردّ 
حديثه نعرفه ، حديثه مضطرب، حديثه غري نقّي ، حديثه سامل، جّل من يروي عنه ضعيف

رأيت له كتابًا ، ذكره الغالة، خّطايب، رحديثه يعرف وينك، حديثه نقي ال فساد فيه، وننكره
روى ، روى عنه القّميون، الغالة عنه، روى الرجل جمهول، رأيته ساملاً ، يف الصالة سديداً 

، ضعيف، صاحب مقالة ملعونة، صاحب بدعة ومقالة، زيدي، روايته خمتلطة، مناكري
، يةضعيف الروا، ضعيف الرأي، ضعيف احلديث، ضعيف جّداً ، ضعيف ابن ضعيف

، طعن عليه بالغلوّ ، طعن عليه، طعن أصحابنا فيه، ضعيف يف مذهبه، ضعيف ضعيف
، غال يف مذهبه، غال، عامي، الطعن عندي يف مذهبه ال يف نفسه، طعن عليه بفساد مذهبه

فاسد ، فاسد احلديث، فاسد، غري معتمد عليه ال يف شاهد وال يف غريه ،غال املذهب
كان ، كانت له حالة استقامة لكنّها ال تثمر ،قال بالتناسخ، ريف حديثه نظ، الرواية والدين

كان  ،كان وّضاعًا للحديث، كان من كذابة أهل البرصة، كان خمّلطاً ، خطابيًا يف مذهبه
، كّذاب يف الرواية ،كّذاب، كثري املناكري، كثري التفّرد بالغرائب، يضع احلديث وضعاً 

ال ، ال خري فيه، ال التفات إليه ،عفاء جمتمعة فيهكّل عيوب الض، الكذب بنّي يف وجه حديثه
ْلَتَفت  إليه، يؤنس بحديثه ممّا يمكن مراجعته يف  .. وغري ذلك الكثريال يوثق به، ال ي 

فهو ـ عىل صغر حجمه ـ موسوعة  الفهرست الذي خّصصه حمّقق الكتاب لذلك يف آخره،
 ذهب والوثاقة والعدالة والرواية.يف التعابري التوثيقّية والتضعيفّية من حيث الدين وامل

والواضح من تعابريه التدقيق يف جهات الطعن واجلرح والتوثيق والتعديل وغري ذلك، 
واحدة يكّررها يف كّل موضع، بل ختتلف تعابريه يف حيثّيات الطعن  فهو ال يسوق كلمة

واية من حيث الر ، وأخرىاملذهبو والتوثيق والتوصيف. فتارة يضّعف من حيث الدين
 .وهكذا نقلالو

ز فهو يميّ  ،التي تكاد تكون من معاملهطلحات ز هذا الكتاب بوجود بعض املصيّ يتم ـ 4
ر هذه وتتكرّ  ،شاهدًا أو الحديثه ّنه هل جيوز أن خيّرج إمن حيث  ،بني الرواة الضعفاء

 اخلمسة عرش موضعًا.قد تزيد عن ة دالكلمة عنده يف مواضع متعدّ 
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ري دّقة جّيدة يف متييز بعض املشرتكات، ورفع بعض اإلهيامات، يبدي ابن الغضائ ـ 5
غال »واملثال البارز هو ما ورد يف ترمجته لعيل بن حسان بن كثري، فبعد أن ضّعفه بقوله: 

 .«ثقٌة ثقةٌ  ،ومن أصحابنا عيّل بن حّسان الواسطّي »، ونحو ذلك، قال فورًا: «ضعيف
أّنه توجد فيه مجلة من املوارد التي حتمل مدحًا رغم أّن الكتاب يف الضعفاء، إال  ـ 6

وتوثيقًا، أو حتمل نفيًا لتهمٍة موّجهة لشخص، كأن يقول بأّنه ليس بضعيف ومن روى عنه 
وهذه املوارد  هم الضعفاء، أو هو يف نفسه ثقة لكنّه يروي عن الضعفاء وغري ذلك،

ّنه مل يكن مفرطًا، كام صّوره بالعرشات يمكن مراجعتها. وهي تصنّف بوصفها تأكيدًا عىل أ
 بعضهم، وسيأيت التعليق عليه.

ال من جهة فالن، وهذا إعرف ّن الراوي الفالين ال ي  أىل يشري ابن الغضائري أحيانًا إ ـ 7
حمّمد بن  قًا، فمثاًل قال يف ترمجةلَ ّنه يشري إىل كونه اساًم خمتَ أمتّيز يف فّن معرفة احلديث، حتى 

صاحِب الَزْنِج، ومن جهة عبد اهلل حمّمد ال نعرف ه إال من جهة عيّل بن »عبد اهلل اجلعفري: 
امرة بن زيد اخلَْيواينّ . وقال يف ترمجة «حمّمد البلوي بن عبد وهذا َنَسب ه عىل ما َزَعَمه »: ع 
ْعَرف  إالّ من املرصي، فإّنه الَبَلوّي بن حمّمد  اهلل ِئَل جهته، ال ي  له:  فقيلعبد اهلل عنه، وقد س 
امرة  هذا الذي تروي عنه؟ فقال: رجٌل  نْ مَ  ثني، ثّم عرج. ع   نزل من السامء، فحدَّ

نا يقولون:  .«حتته أحدما  اسمهإّن  وأصحاب 
ة تشّددهم وتساحمهم يف هيتّم ابن الغضائري يف متييز حال الرواة من خالل نوعيّ  ـ 8

أو يكثر من املراسيل وال يبايل  أو املجاهيلالنقل، هلذا جتده يذكر من يروي عن الضعفاء 
، ّيةً مهوكان هذا عنده نوع توصيف لنمط حتديث الراوي جيد فيه أعّمن أخذ ونحو ذلك، 

فراجع ما ذكره يف مثل حمّمد بن عيل بن  .وقد يبني عىل تضعيف الراوي وفقًا له أحياناً 
                                                             

 .77( املصدر نفسه: 1)
 .89( املصدر نفسه: 2)
 .78ـ  77( املصدر نفسه: 3)



 

بن حمّمد بن  إبراهيم اهلمداين، وإسامعيل بن مهران السكوين، وإدريس بن زياد، وجعفر
بن حمّمد البرصي، وحممد بن أمحد بن خاقان النهدي، وحمّمد بن خالد  واملعىّل مالك، 
 .، وحمّمد بن موسى بن عيسى، وغريهمالربقي

ّن ابن الغضائري يدّلنا أحيانًا عىل نمط الرواة الذين يروون أبل يالحظ بشكل الفت 
ات يّ ىل أّن مروأن يرشدنا إّنه يريد أوكياته غالبًا من طرقهم، اعن هذا الشخص وتعرف رو

 روى من هذا الطريق أو ذاك.تداول يف هذا الوسط أو ذاك أو ت  هذا الشخص ت  
ّن هذه األحاديث أع هو حيّدثنا ابن الغضائري أحيانًا عن شخص يتوقّ  ،ويف هذا السياق

ّمل مثل ّن الرواة عنه هم من يتحأأو الكتب موضوعة عليه، فرييد تنزهيه واحلديث عن 
 .هذه النصوص كام جاء يف ترمجة حمّمد بن أورمة

يظهر من مصنّف الكتاب بوضوح أّنه قام برصد موّسع للكتب احلديثّية التي تركها  ـ 9
هؤالء الرواة أو ملطلق رواياهتم ومدّوناهتم، هلذا جتده يوّصف نمط حديثهم بشكل دقيق، 

اجتهادّية قائمة عىل النظر يف متون احلديث،  حتى أّن بعضهم ـ كام سيأيت ـ اعترب تقويامته
وأحيانًا يف نصوص شعرّية لراٍو تبنّي اجتاهه الفكري وميوله األخالقّية، كام يف قوله يف 

غاٍل، فاسد احلديث، ال يكتب حديثه، رأيت له شعرًا حيّلل فيه »ترمجة حمّمد بن مجهور: 
 ،وّضاع»د اهلل أيب املفّضل الشيباين يقول: . ويف ترمجة حمّمد بن عب«حمّرمات اهلل عّز وجّل 

وأرى  من دون األسانيد. واملتونرأيت  كتَبه، وفيها األسانيد من دون املتون، كري، كثري املنا
 .«ينفرد بهترك ما 

له كتاب يف الزيارات، ما يدّل عىل »ة عبد اهلل األصم املسمعي: مجوكذا يقول يف تر
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وكذا يف ترمجة عيل بن  ،«من كذابة أهل البرصة خبٍث عظيم ومذهب متهافت، وكان
. وهكذا «رأيت له كتابًا ساّمه تفسري الباطن، ال يتعّلق من اإلسالم بسبب» حسان يقول:

له تصنيف يف املمدوحني واملذمومني يدّل عىل خبثه »يقول يف عيل بن العباس اجلراذيني: 
 .«وهتالك مذهبه

ضعيف، »ترمجة احلسن بن العباس بن احلري  الرازي: ما جاء يف  ،ومن هذا القبيل
َصنَّفًا،، إّنا أنزلناه يف ليلة القدر َروى عن أيب جعفر الثاين عليه السالم فضَل  فاسد  كتابًا م 
لتفت وهذا الرجل ال ، األلفاظ، )َتْشَهد  خماِيل ه  عىل أّنه موضوع( إليه، وال ي كتَب ي 

 .«يثهحد
، ونقد آراء رجالّيني املبارش الغضائري مارس االجتهاد الرجايلّ ّن ابن أذا نستنتج هبو

آخرين كام سنشري قريبًا، مثل نقده قول أيب جعفر بن بابويه بأّن كتاب زيد النريس وزيد 
الزراد وضعه عليهام حممد بن موسى السامن، حيث اعترب أّنه قد أخطأ يف قوله هذا، 

 .ق ابن أيب عمريمستدالً بأّنه رأى كتبهام مسموعة من طري
بقني امل يستفد من الس طة السابقة ال تدفعنا للقول بأّن ابن الغضائريلكّن النقـ  10

ومواقف ىل نصوص إعليه، فنحن نجده يتخذ مواقف أو توصيفات من الرواة مستندًا 
 سابقة:
ة مجة احلسن بن عيل بن أيب محزرتارًة عن األئّمة من أهل البيت النبوي، كام يف ت أ ـ
، أو استناده لتربئة «وحديث الرضا عليه السالم فيه مشهور»ائني، حيث قال فيه: طالب
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 .مة عىل الكتاب الذي صدر يف حّقه من قبل اإلمام عيل بن حمّمد اهلاديأورحمّمد بن 
ة أبان بن مج، كام يف ترعديدةحيث ينقل عنهم معلومات  ،صحابنا(أخرى عن )أو ب ـ

 .اهلاليل، وزياد بن املنذر، وأيب طالب األزدي عياش، وسليم بن قيس
حيانًا ة، وأني يف حّق بعض الروابل نحن نجد أّنه ينقل مواقف لبعض الرجاليّ  ج ـ

ل بن ة املفّض يف نقله كالمًا البن فضال يف ترمج كامسنده إليهم، مسندة بتكون هذه املواقف 
نا وضعت أ :با مجيلة يقولأسمعت معاوية بن حكيم يقول: سمعت »صالح أّنه قال: 
 .سابقاً  بيه كام تقّدمأ. ومنه نقله عن «يب بكرأىل حمّمد بن إرسالة معاوية 

لجرح أو للتوثيق أو كان معتدالً يف لاالً ّن منهجه كان ميّ بًا حتقيق هل أيت قريأوسي ،هذا
 مما له صلة بمعرفة منهجه ونمط معامل هذا الكتاب القّيم. ،هذا الكتاب

بدو واضحًا أّن ابن الغضائري له ميول نقدية يف قضيّة الغلّو، ولكّن هذا الكتاب ي ـ 11
 .ديه متوّسطًا يف املوقف والتبعّية من القميني املعروفني بالتشّدد يف هذا اإلطاريب

ففي بعض املواقف نجده ينقل قول القميني يف الرجل ساكتًا أو موافقًا، كام يف ترمجته 
تكّلم القميون فيه »سى اهلمداين، حيث قال فيه ـ بعد أن ضّعفه ـ: ملحّمد بن موسى بن عي

، وكذلك نقله حكاية إخراج سهل بن زياد اآلدمي من قم من قبل أمحد «بالرّد، فأكثروا
 .بن حمّمد بن عيسى األشعري، وذلك بعد تضعيف ابن الغضائري له جّداً 

بن الغضائري يف هذا الكتاب جتاه بعض نقدّية اجتهادّية ال نجد ممارسةً  ،لكن يف املقابل
يف هذا السياق، وذلك مثل ما  تهمواقف القميني من بعض الرواة، مما يدّل عىل استقالليّ 

لكّن الطعن ليس  ،ّنه طعن القميون فيهأ»جاء يف ترمجة أمحد بن حمّمد بن خالد الربقي من 
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ّن املراد من هذه عىل أ. بناء «خذأفإّنه كان ال يبايل عّمن  ؛وإّنام يف من يروي عنه ،فيه
 له.العبارة نقد القميني وليس رشح موقفهم يف طعنهم 

وقال »، حيث قال: ما جاء يف ترمحة أمحد بن احلسني بن سعيد ،ومن هذا القبيل
ة ما جاء يف ترمج. وكذلك «علمأالقميون: كان غاليًا، وحديثه ـ يف ما رأيته ـ سامل، واهلل 

يت له كتابًا يف زعم القميون أّنه كان غاليًا، ورأ»القمي حيث قال:  احلسني بن شاذويه
حيث قال  ،بن عيل بن يقطنيسن م بن احلس. وهكذا يف القا«واهلل أعلم ،الصالة سديداً 

 .«واألغلب عليه اخلري ،ون أّن يف مذهبه ارتفاعاً يذكر القم»فيه: 
ريقته، أحببنا عرضها للتعّرف عليه هذه خالصة عن الكتاب وأبرز معامله وحمتوياته وط

 أكثر، وسيأيت ما له صلة أيضًا هبذا األمر، ويكون نافعًا كذلك إن شاء اهلل.

 ـ القيمة االعتبارّية لتقوميات ابن الغضائري 6ـ  5
ظّل ابن الغضائري وتقويامته يف حّق الرواة، وما تركه هذا الكتاب من انطباٍع، مثار 

القرون األخرية، فبني متحّمٍس له وناقد ومتحّفظ ومتهّجم،  جدل بني علامء الرجال يف
 كانت املواقف متضاربة.

ويمكننا هنا احلديث عن عدد من املواقف األساسّية التي اختذت من تقويامت ابن 
 الغضائري عمومًا، مستبعدين موقفني منها، مها:

ه، وقد تقّدم املوقف الرافض للكتاب، انطالقًا من عدم ثبوت نسبته إىل صاحب أ ـ
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الكالم فيه، وبناء عليه فال يؤخذ بأّي من تقويامت ابن الغضائري، إال ما نقله عنه أمثال 
 النجايش ممّن له طريق معترب إليه.

املوقف الرافض لتقويامت ابن الغضائري، انطالقًا من عدم ثبوت وثاقته بنفسه،  ب ـ
ذا املوقف فإّن تقويامت ابن وقد تقّدم احلديث عن هذا األمر، فال نعيد. وطبقًا هل

الغضائري ـ بام يف ذلك ما نقله عنه النجايش ـ تصبح بال قيمة أيضًا؛ لعدم ثبوت وثاقته، ما 
 مل نجد تبنّي النجايش نفسه هلذه التقويامت يف موضٍع ما.

 ،جليل وبرصف النظر عن هذين املوقفني، بمعنى أّنه عىل فرض أّن ابن الغضائري ثقةٌ 
أو إىل عاملٍ خبري ثقة ولو غريه مع فرض عدم تعّينه بالنسبة ليه، إمعلوم النسبة ّن الكتاب أو

 هي يمكن العمل بتقويامته للرواة أو ال؟ ،ففي هذه احلالإلينا، 
 برزها:أ ،ظهرت هنا مواقف

واملحقق التسرتي،  هـ(1315العالمة الكلبايس )أمثال هو موقف و :األّولاملوقف 
فه؛ فجرحه لرواة احلديث معترب وال يقّدم قول غريه  الكتاب ثابتوخالصته أّن  النسبة ملؤلِّ

 .كام سنشري إليه قريباً ، بعضهم هفعل، خالفًا ملا عند التعارضعليه 
بعد ما ثبت اعتبار  »..وقد أوضح الكلبايس موقَفه هذا يف رسائله الرجالّية حني قال: 

هذا االعتبار وعدم  تقييده . «حهمقالته من جهة االعتبار أو الوثاقة؛ فيثبت اعتبار جر
، فلو تعارض جرحه مع معناه أّنه يسري فيه وفقًا للقاعدةبأّي قيد هنا وال يف أّي مكاٍن آخر، 

 تعديل غريه، جرت القاعدة العاّمة هنا، بال متييز.
فإّنه بعد ثبوت وثاقة الرجل وعلمه وثبوت نسبة الكتاب  ومرّبر هذا املوقف واضح

د موجب لعدم األخذ بتوثيقاته وتضعيفاته، بل ي عامل كسائر العلامء إليه، ال يوج
 اآلخرين، وهذا يعني أّن هذا املوقف مبنّي ـ مسبقًا ـ عىل رّد مجيع اإلشكالّيات اآلتية.

أو فسح  ة املوجودة يف كتاب الضعفاءلتضعيفات الرجاليّ اوهو رفض  :ثايناملوقف ال
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اختلف قد ور عن قيمة أصل الكتاب ونسخته، برصف النظ؛ املجال لنقدها ورفضها
ويظهر من بعضهم القبول  ـ هلذا الرفضالتي دفعتهم رات أصحاب هذا املوقف يف املربّ 

 فعّدوا منها اثنني: ـ بتوثيقاته خاّصة

 ـ هل هناك مشكلة يف اجتهادّية أعمال ابن الغضائري؟! 1ـ  6ـ  5
ه يعتمد إال أنّ  ،هو البن الغضائريبني أيدينا د الكتاب املوجو بأنّ  يقرّ وهو ل: األوّ املرّبر 

ات الراوي؛ فإن وجد فيها شيئًا من يف جرحه لرواة احلديث عىل االجتهاد بالنظر يف مرويّ 
االرتفاع/الغلو ـ بحسب توسعته ملعنى الغلو ـ َحَكَم بضعف هذا الراوي وعدم االعتامد 

قة من تقويم الرواة مع أمحد بن حممد عىل رواياته. وقد توافق ابن الغضائري يف هذه الطري
 بن عيسى األشعري القمي.

الوحيد البهبهاين  اعتمد هذا املرّبر يف اختاذ موقف من تضعيفات الغضائري:ن لعّل ممّ و
والغضائري رّبام ينسبان  هثم اعلم أنّ ».. :هذا الرأي من قوله حيث يلوح ،هـ(1205)

 لروايته ما يدّل  دما نسباه إىل الغلو، وكأنّ الراوي إىل الكذب ووضع احلديث أيضًا بع
 .واستند لذلك أيضًا الشيخ السبحاين وجعله األساس يف القضّية .«عليه

وذلك أّن النجايش والطويس وغريمها ـ كام سبق أن  وهذا املرّبر غري مقنع هبذه الطريقة؛
وفقًا ملروّياهتم وأعملوا  بّينا يف مباحث حجّية قول الرجايل ـ قد أكثروا من تقويم الرواة

احلدس واالجتهاد، بل أثبتنا أّن هذا كان موجودًا بدرجة معتّد هبا بني املتقّدمني، فلامذا 
ختصيص ابن الغضائري برّد تضعيفاته فيام غريه ال ترفض تضعيفاته؟! وبإمكان القارئ 
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جمتهد، لينظر كيف مراجعة التعابري التي فهموا منها وأمثاهلا من رجال ابن الغضائري أّنه 
أّّنا بعينها موجودة بشكل معتّد به يف سائر الكتب الرجالّية واحلديثّية، خاّصة عند 

غلّو أو ختليط، يعرف منها واستثني كذا وكذا ممّا فيه صالح الرواية،  :النجايش، مثل
وينكر، ليس نقي احلديث، خمتلط األمر يف حديثه، فاسد احلديث، فاسد الرواية، ردّي 

ديث، مضطرب احلديث، صحيح احلديث، جّيد احلديث، نقّي احلديث، واضح احل
احلديث، ولو راجع القارئ ما استعرضناه يف مباحث ألفاظ اجلرح والتعديل، لرأى كيف 

فأين هو املوجب ولو تفاوتت نسبّيًا، أّن هذه التعابري كانت موجودة بينهم مجيعًا، 
 ؟لتخصيص ابن الغضائري برفض تضعيفاته

فإذا كان اجتهادّيًا فكيف عرفنا  غرب التمييز بني تضعيفاته وتوثيقاته عند بعضهم،واأل
 أّنه يف التوثيق مل يكن كذلك؟!

نعرف أّنه عىل مسلكنا يف حجّية قول الرجايل، وهو الوثوق واالطمئنان  ،من هنا
رجايل يف ومراكمة االحتامالت، ال فرق بني االجتهاد وغريه، نعم إذا أحرزنا يقينًا خطأ ال

بل قلنا سابقًا بأّن السلوك املنطقي يف تقويم الرواة هو النظر يف  تقويمه، فهذا أمٌر آخر.
مروّياهتم مع األخذ بعني االعتبار إمكانّيات الوضع عليهم، وهذا سلوك عقالئي طبيعي 
يف  جدًا، ال يصّح أن نعيب به عىل ابن الغضائري، نعم لنا احلّق يف االختالف مع مبانيه، ال

الطعن يف تضعيفاته يف نفسها بمالك اجتهادّيتها، وإذا كان شخص يرفض مباين ابن 
الغضائري يف قضّية الغلو، ونتيجة ذلك يرفض تضعيفاته، فليقبل هذا الشخص من غريه 
إذًا أن يرفض توثيقات الطويس؛ ألّنه قد خيتلف معه يف تقويم أحوال الرواة؛ الختالفه معه 

 وي وعدمها، خاّصة فيام يتعّلق بقضايا الغلّو، فهل يقبل هذا؟!ايف معايري صدق الر
يضاف إىل ذلك أّن هؤالء الناقدين يعتربون مسلك ابن الغضائري يف فهم الغلّو غري 
عترب  صحيح، وهذا حّقهم، لكن ال حيّق هلم إلزام من يقول بصّحة هذا املسلك، وأّن ما ي 

لكلمة وهو مرفوض، فمن يقرتب يف فهمه للتشيّع اليوم اعتداالً هو الغلّو باملعنى العام ل
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 من مدرسة القميني، سيكون ابن الغضائري أقرب إليه يف الوثوق من غريه، فتأّمل جّيدًا.

 ـ ابن الغضائري وتهمة التسّرع وكثرة اجلرح! 2ـ  6ـ  5
ظ عىل آراء ابن الغضائري؛ ألنه كثري اجلرح والتضعيف قليل يتحفّ و الثاين:املرّبر 

يف رواياته أو دينه أو..  غمزهمن جرحه أو  فلم يكد يسلم أحدٌ رسيع الطعن، عديل، الت
ه ئىل آراإوهذه الطريقة غري معتدلة يف التعامل مع رواة احلديث؛ لذا ال يمكن الركون 

 .ةالرجاليّ 
 سابقاً  يناأّن هذا السبب هو العامل الرئيس خلف حتّفظ العديد هنا؛ وقد رأوأعتقد 

الكتب أكثر أخبار  الغضائري يوجب ردّ  قوال ابنأذ بخاأل نّ أ بملجليس عرّب ّن اأكيف 
 .شهورةامل

ن يسلم أ لَّ ومع ذلك قَ  ،ح بتوثيقهغري مرّص إّن الغضائري »يقول الوحيد البهبهاين: 
جالء الرواة الذين ال يناسبهم أم الثقات وأعاظوجرح  ،من قدحه أحد من جرحه أو ثقة

 وكون أكثر ما يعتقده جرحاً ، هكام هو حقّ  ،حتقيقه حال الرجال وهذا يشري إىل عدم ،ذلك
وأّما ابن الغضائري فمسارع إىل اجلرح »ويقول املريداماد:  .«ليس يف احلقيقة جرحاً 

 .«َحردًا، مبادر إىل التضعيف َشَططاً 
 رشنا لبعضها سابقًا:أواجلواب من جهات 

 عىل هذه الدعوى؛ وذلك: أّوالً: إّن املعطيات امليدانية ال ُتساعد
شخصًا يشاركه يف  68وبينهم  ،شخصًا ترمجهم ابن الغضائري يف الضعفاء 159إّن  أ ـ
  والنجايش.لطويسني كاعالم الرجاليّ عيف هلم أحد األضالت

 ني.عيفه يف كلامت الرجاليّ صًا ممّن ضعفهم ال يوجد معارض لتضشخ 59إّن  ب ـ
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وهم:  ،ووافقه النجايش ،رضه فيهم الطويسشخاص ممّن ضعفهم عاأإّن ثالثة  ج ـ
 ي.جعفر بن حمّمد بن مالك، واملعىل بن خنيس، وداود الرقّ 

نات يف ذلك ر بعض العيّ كذ مإّنه نّزه عددًا من الرواة عن هتمة الضعف، وقد تقدّ  د ـ
ّعف يف كتب الرجالّيني ال ذكر له يف هذا الكتاب بقًا، بل وجدنا أّن بعضًا ممّن ض  سا

هيم املكفوف، واحلسن النوفيل، واحلارث التغلبي، وصالح النييل، وعبد اهلل كإبرا
األمحري، وعبيد اهلل الدهقان، وعبد الرمحن بن كثري اهلاشمي، وعبد العزيز العبدي، وعيل 

 بن عمر األعرج، وغريهم كثري.
م بن ثل إبراهيم بن عمر اليامين، وإبراهيمإّنه ضّعف عرشة ممّن وثقهم النجايش،  هـ ـ
 .وليسوا من املشاهري، وغريهم بن داود املنقري نن النهمي، وسليامسليام

مثل أمحد بن احلسني بن ، أو غريمها ويهبإّنه قّوى بعض من ضّعفه ابن الوليد وابن با و ـ
سني بن شاذويه، وحمّمد بن أورمة، وزيد واحلوأمحد بن حمّمد بن خالد الربقي، سعيد، 
 .وزيد النريس ،ادالزرّ 

فتبنّي فيها الغريب العجيب، مثل  ،إّن بعض من ذكر فيهم الطعن راجعنا رواياته ز ـ
 .ة القدر البن حري ليف ليأنزلناه خبار إّنا أو ،الستغاثة للكويفاكتاب 

قد أثبتنا أّنه كان خبريًا من خالل النظر يف كتابه، وأّنه كان مستقاًل بالرأي ليس  ح ـ
 و مقّلدًا هلم يف كّل يشء.تابعًا ملدرسة القميني أ

إّن الرجل واضح يف ترّيثه، فرتاه يعرّب بعبارات دقيقة مرتّيثة، مثل: أظنّه، فيام رأيته،  ط ـ
 ما رأيت له، اهلل أعلم، وال أعرف له، ونحو ذلك.

إّن الرجل خّصص كتابه للضعفاء، وال يمكننا احلكم عليه ما مل نَر كتابًا آخر له يف  ثانيًا:
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فإذا وّثق مجاعًة حتى يف كتاب الضعفاء، فهذا يعني أّنه سيوثق الكثريين يف كتاب الثقات، 
 .الثقات، فاحلكم عليه من زاوية واحدة غري صحيح

وبه يعلم أّن ما يقال من أّن مشكلتنا مع ابن الغضائري هي يف جمموع جتربته، ال يف 
ملجموعي مع هذا العدد من مواردها هنا وهناك، بحيث يبدو إنسانًا غري عادي يف تعامله ا

الرواة.. هذه الدعوى غري صحيحة؛ إذ ال يمكن الوصول إىل نتيجة فيها إال بعد رؤية 
 .جمموع أعامله يف التوثيق والتضعيف معاً 

ومبالغة  أحد، غريب جداً جرحه  ّنه ال يكاد يسلم منبأّن قول مثل البهبهاين أوبه يظهر 
ع تتايل توقّ في   ،ودًا من الرواة، وكتابه خمّصص للضعفاءال عددًا حمدإ؛ فإّنه مل يرتجم واضحة

ّن أومههم أف ،ّن الذي أخافهم هو تتايل التضعيف يف الكتابإفيه، ويف ظنّي  ضعيفالت
ستي لو نقرأ له كتاب الب   انكه التضعيف؛ مع أّن هذا غري صحيح؛ فابن حبّ لالرجل مس
انكشف  ،الثقات ينا سائر كتبه يفأا رملّ  لربام ظننا أّنه مثل ابن الغضائري، لكن ،املجروحني

 ّنه متساهل يف التوثيق.أحتى قيل ب ،املوقف
ملاذا ال نقبل بحّق االختالف يف تقويم الرواة؟! وملاذا جيب أن يكون ابن  ثالثًا:

تهم بأّنه كثري الطعن يف الرواة؟! أليس تقويم  الغضائري متواملًا مع اآلخرين حتى ال ي 
ة لالختالف؟ فهل الطويس والنجايش صارا معيار احلّق والباطل يف الرواة مسألة قابل

فإذا انحاز عنهام كثريًا فهو غري  !التوثيق والتضعيف حتى نعرض ابن الغضائري عليهام؟
مقبول! وملاذا كان النجايش مقبوالً وهو كثري التضعيف أيضًا؟ وملاذا كان ابن الوليد 

ضوع نفيسٌّ بامتياز، وليست أمامه معطيات وأمثاله مقبوالً كذلك؟ أعتقد أّن املو
 موضوعّية.

 ـ هل كان ابن الغضائري مّجاعَة تضعيفات أو مضعِّفًا؟ 3ـ  6ـ  5
 رأياً  ما ذكر مل يذكر ابن الغضائري الظاهر أنّ ما ذكره األبطحي، من أّن  املرّبر الثالث:

فيمن وثق، وهذا  كتاباً  فكام صنّ  ،كان وجهٍ  عن بأّي ام قصد استيعاب من ط  نّ إو ،واعتقاداً 



 

 العاً ال اطّ ، إل عليه وال يرجع إليهطريقة كثري من أصحاب اجلرح والتعديل، فال يعوّ 
 .للتحقيق ومتهيداً 

خمالف لكثري من كلامت ابن الغضائري الواضحة يف أّنه يتخذ  وهذا املرّبر غريب جدًا،
ملاذا ال يقال هذا عن النجايش  موقفًا، فضاًل عن أّنه ال توجد أّي قرينة عليه، وال أدري

مثاًل ولو يف مجلة من توثيقاته وتضعيفاته؟! أظّن أّن الغرض من هذا الكالم نوٌع من 
 املصاحلة والتوفيق بني عدم الطعن يف الرجل وعدم االحتجاج بكتابه.

هـ(؛ وهو 726العالمة احليل )ـ عىل ما نسب إليه ـ ومن أبرز من اختذه املوقف الثاين: 
إال يف املوارد التي يتعارض فيها تضعيفه مع  ،تامد عىل تضعيفات ابن الغضائرياالع

)اجلرح مقّدم عىل  :لقاعدة الرجالية املشهورةاخالف يقع عىل توثيقات غريه. وهذا الرأي 
 .التعديل(

 وقد اتضح املوقف من هذا الكالم، فال نطيل.
 .نكتفي هبذا القدر من احلديث عن رجال ابن الغضائري

 ـ فهرست النجاشي 6
هو أهّم وأدّق كتاب كام  :كتب الرجال عند اإلمامّية، بل قيل يعّد هذا الكتاب من أهمّ 
 وله ضمن جمموعة نقاط هي:حسوف نرى، وسوف نبحث 

 شخصهـ النجاشي، التعريف حبياته واملعلومات املتعّلقة ب 1ـ  6
بن عبد اهلل بن إبراهيم بن حممد بن أمحد بن العّباس بن حممد  الشيخ أمحد بن عيلـ  1

 ،، هكذا ترجم لنفسه حتى وصل إىل معد بن عدنانهـ(450ـ  372) بن عبد اهلل النجايش
                                                             

 .92؛ وكّليات يف علم الرجال: 443: 1( قاموس الرجال 1)
 .120: 3( هتذيب املقال 2)
( يوجد كالم كثري يف أّنه أمحد بن عيل أو أمحد بن العباس، ال حاجة لإلطالة فيه، فراجع: 3)

 .176ـ  172: 1الكلبايس، سامء املقال 



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

 .حجازي ه ذو أصل عريبا يعني أنّ ممّ  ،أحد أجداد النبي|
أبو العباس، وقد يكنّى بأيب احلسني، وقيل: ي عرف بابن الكويف، املشهورة  نيتهكُ ـ  2

د وعرّبت عنه العدي، وغريه ق عىل مجاعة كام يظهر بمراجعة تاريخ بغدادوهو عنوان يطل
 .من الكتب السنّية بابن النجايش، كالذهبي وغريه

ينقل املجليّس عن كتاب قبس املصباح أليب احلسن سليامن بن احلسن الصهرشتي، 
سن أمحد بن أخربنا الشيخ الصدوق أبو احل»الذي كان تلميذًا للسيد املرتىض، حيث يقول: 

ل سنة ببغداد يف آخر شهر ربيع األوّ  ،املعروف بابن الكويف ،الصرييف عيل بن أمحد النجايش
صدوق اللسان عند املوافق واملخالف ريض  ثقةً  اً هبيّ  وأربعامئة، وكان شيخاً  اثنتني وأربعني

احلسني هي ـ مع أّن تكنيته بأيب  . وفيه إشارة إىل تكنيته بأيب احلسن«عنه وأرضاه اهلل
 .ومعروفّيته بابن الكويفولعّله حصل تصحيف ـ  ،الشائعة

وفيه داللة عىل وقد حتّدث غري واحٍد عن أّن املراد هبذا الرجل هو النجايش نفسه، 
 م ترمجته، كام عن العالمةالظاهر أنه هو النجايش املعروف املتقدّ »مكانته، وقد قال اخلوئي: 

جهة  يني باسم واحد، حتى منرجالن عظيامن مسمّ وذلك لبعد أن يكون  ؛الطباطبائي
 .«أثر بني بلقب واحد يف عرص واحد، ومل يكن ألحدمها ذكر وال، وملقّ األب واجلدّ 

لكن ستعرف يف ترمجة »: ـ قًا عىل مثل هذا الكالممعلّ ـ  لكّن السيد حمسن األمني قال
املجليس  وأنّ  ،نسبه لغريه اً ياقوت نّ أو ،املصباح له يف كون قبس الصهرشتي املذكور الشّك 

 .«فه وكأنه مل يعرفهباسم مؤلّ  حمات البحار مل يرّص يف مقدّ 
                                                             

 .101( رجال النجايش: 1)
؛ والوايف 409، 334: 1؛ ولسان امليزان 329: 17ـ عىل سبيل املثال ـ: سري أعالم النبالء ( انظر 2)

 .124: 7بالوفّيات 
، لكن يف نقل املحّدث النوري عن البحار أّنه ذكر التكنية بأيب احلسني، 32: 91( بحار األنوار 3)

 .147: 3وليس بأيب احلسن، فانظر: خامتة املستدرك 
 .176: 2ديث ( معجم رجال احل4)
 .32: 3( أعيان الشيعة 5)



 

يّل األهواز :جّدهـ  3  ، وكتب إىليف زمن املنصور العّبايس عبد اهلل النجايش الذي و 
اإلمام جعفر الصادق رسالة يسأله فيها عن كيفّية التعامل مع الرعّية، وأجابه اإلمام 

وقد وصفها النجايش باملصنَّف الوحيد ، ه املعروفة بـ)رسالة عبد اهلل النجايش(رسالتب
َر أليب عبد اهلل»قائاًل:  ،عن أيب عبد اهلل الصادقإلينا الواصل  ، «مصنَّف غريه× ومل ي 

                                                             
( تشري بعض املروّيات اإلمامّية إىل أّن عبد اهلل النجايش كان زيدّيًا ثم صار إمامّيًا، فقد روى 1)

ظّن أّنه أبو عاصم السجستاين، قال:  زاملت عبد اهلل بن »الكليني، بسنٍد غري معترب، عن من ي 
ا باملدينة ذهب إىل عبد اهلل بن احلسن، وذهبت إىل أيب عبد النجايش وكان يرى رأي الزيدّية فلام كنّ

اهلل عليه السالم، فلام انرصف رأيته مغتاًم، فلام أصبح قال يل: استأذن يل عىل أيب عبد اهلل عليه 
السالم، فدخلت عىل أيب عبد اهلل عليه السالم، وقلت: إّن عبد اهلل بن النجايش يرى رأي الزيدّية، 

بد اهلل بن احلسن، وقد سألني أن أستأذن له عليك، فقال: ائذن له، فدخل عليه وإّنه ذهب إىل ع
فسّلم، فقال: يا ابن رسول اهلل، إيّن رجٌل أتواّلكم، وأقول: إّن احلّق فيكم، وقد قتلت سبعة ممن 
سمعته يشتم أمري املؤمنني عليه السالم، فسألت عن ذلك عبد اهلل بن احلسن، فقال يل: أنت مأخوذ 

ائهم يف الدنيا واآلخرة، فقلت: فعىل ما نعادي الناس إذا كنت مأخوذًا بدماء من سمعته يشتم بدم
عيل بن أيب طالب عليه السالم؟ فقال له أبو عبد اهلل عليه السالم: فكيف قتلتهم؟ قال: منهم من 

ه، قال: مجع بيني وبينه الطريق فقتلته، ومنهم من دخلت عليه بيته فقتلته، وقد خفي ذلك عيّل كلّ 
فقال له أبو عبد اهلل عليه السالم: يا أبا خداش عليك بكّل رجل منهم قتلته كب  تذبحه بمنى؛ 
« ألّنك قتلتهم بغري إذن اإلمام، ولو أّنك قتلتهم بإذن اإلمام مل يكن عليك يشء يف الدنيا واآلخرة

 (.214ـ  213: 10؛ وهتذيب األحكام 376: 7)الكايف 
تفيد تركه للزيدّية ـ عىل تقدير كونه زيدّيًا لوال هذه الرواية ـ نحو اإلمامّية، بل  ولكّن هذه الرواية ال

(، وجمّرد اإلذن له 310: 10ذهب التقّي املجليس إىل أّن اإلمام هنا مارس التقّية )روضة املتقني 
يه بالدخول ال يعني تشّيعه اإلمامي. نعم ورد اخلرب يف رجال الكيش مسندًا باختالف نسبي، وف

(، لكّن اخلرب مل يثبت 634ـ  632: 2زيادة أّنه يف آخره عدل نحو اإلمام الصادق )رجال الكيش 
سندًا لوجود احلسن بن خرزاذ فيه، ونقلت الرواية يف مصادر ا خر بشكل خيتلف زيادة ونقيصة 

 (، واهلل العامل بحقيقة احلال.265)انظر: بصائر الدرجات: 
؛ ونقلها عنه الشيخ مرتىض األنصاري 130ف الريبة يف أحكام الغيبة: ( انظر: الشهيد الثاين، كش2)

 .100: 2يف كتاب املكاسب 
 .101( رجال النجايش: 3)



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

، وإن مصباح الرشيعةمثل كتاب  ،أخرى كتٍب من نسب لإلمام ما يرأيه هذا يعارض و
فضالً  مل يثبت أّنه لإلمام الصادق.ـ املصباح ـ وكثري غريه الكتاب كان الصحيح أّن هذا 

، مثل عن أّن ما يعرف برسالة الصادق للنجايش مل يوافق عىل صّحة سند نسبتها مجاعةٌ 
 .السيد اخلوئي؛ لوجود عبد اهلل بن سليامن النوفيل يف سندها

رة، فقرأ القرآن وهو صغري ـ فيام يبدو ـ يف طلب العلم من سّن مبكّ  رشع النجايشـ  4
هارون بن طلب العلم يف صباه، حيث حرض جملس لعّله غداد، وبمسجد اللؤلؤي يف يف 

وربام  .يف داره مع ابنه أيب جعفر والناس يقرؤون عليههـ( 385)التلعكربي موسى 
 يكون هذا احلضور حضوَر تعّلٍم، وربام يكون جمّرد أّنه كان حيرض يف سّن صغرية، خاّصة
وأّنه مل ينقل شيئًا عن التلعكربي ومل يقع يف طرقه وأسانيده، وكلامته يف حضوره درس 

 التلعكربي غري واضحة بشكل رصيح يف كونه كان يتعّلم بنفسه حينها.
أو أو التاريخ منهم من اشتهر يف علم الرجال  علامء بارزين، ىل يدتلّمذ النجايش عوقد 
وأمحد بن وأخذ منه الكثري،  ،هـ(413شيخ املفيد )أمثال: المن ، أو غري ذلك الفهرسة
وأبو  ،وحممد بن عيل بن شاذان ،(هـ4 وأمحد بن عيل السريايف )ق ،هـ(423عبدون )

وصل ا  وغريهم، وقد وابن اجلندي، واحلسني بن عبيد اهلل الغضائري، الفرج الكاتب 
والده عيل بن أيضًا نهم وكان موتقّدم احلديث عنهم، ، هم إىل اثنني وثالثني شيخاً عدد  

 .يف ترمجته للشيخ الصدوقبنفسه أمحد بن العباس، كام نّص عىل ذلك 
حممد بن احلسن الطويس  قد زامله يف سامعه من بعض الشيوخ الشيخ  املعروف أّنه و
 .، والشيخ أمحد بن احلسني بن عبيد اهلل الغضائريهـ(460)

ابنه يف الكتب اسمهم عددهم قليل جدًا، مثل  فام نعرفه عنهم مما قيل ،أّما تالمذتهـ  5
                                                             

 .385: 11( انظر: اخلوئي، معجم رجال احلديث 1)
 .439، 377( انظر هذه املعلومات يف: رجال النجايش: 2)
 .50: 2العلوم، الفوائد الرجالية: ؛ وبحر 285( انظر: السبحاين، كليات يف علم الرجال: 3)
 .392( انظر: رجال النجايش: 4)



 

 يالسيد عامد الدين أيب الصمصام ذ، وعيل، عىل ما نقل الصفدي يف الوايف بالوفيات
الفقار بن معبد احلسيني املروزي، أحد التالمذة الناقلني عن الشيخ الطويس، وقد روى 

، كام جاء يف إجازة عن النجايش كتاب الرجال، حيث التقاه يف آخر عمره فيام يبدو
عن  ،ومن ذلك كتاب النجايش يف أسامء الرجال»العالمة احليل لبني زهرة حيث قال: 

بن العرييض احلسيني، عن برهان الدين حممد بن حممد بن عيل  والدي، عن السيد أمحد
عن عامد ، الراوندي نيعن السيد فضل اهلل بن عيل احلس ،نزيل الرّي ، احلمداين القزويني

 .«، عن النجايشنيالصمصام ذي الفقار بن معبد احلس أيب دينال
وطريقي إىل النجايش شيخنا نجم الدين »وقد ورد أيضًا يف طريق ابن داود حيث قال: 

ار، عن السيد شمس الدين فخّ  ،حممد بن جهيم رمحهام اهلل مجيعاً  ، والشيخ مفيد الدينأيضاً 
احلسني، عن  ضل اهلل بن عيل الراوندي العلويعبد احلميد بن التقي، عن أيب الرضا ف عن

 .«فذي الفقار العلوي، عن النجايش املصنّ 
، ومن تالمذته أيضًا أبو احلسن سليامن بن احلسن الصهرشتي، وفقًا للنّص املنقول آنفاً 

 .بناء عىل صّحته وكون النجايش فيه هو املرتَجم هنا
إىل جانب كتاب  لنفسه مؤّلفاته،عرض الشيخ النجايش يف ترمجته ـ مصنّفاته:  6

عامل، كتاب الكوفة وما فيها من اآلثار األكتاب اجلمعة وما ورد فيه من » كالتايل:الرجال، 
 كتاب خمترص األنواروامهم وأشعارهم، ق َعني وأيّ بن كتاب أنساب بني نرص ووالفضائل، 

 .«مواضع النجوم التي سّمتها العربو
وهو: أخبار بني  أّن له كتاباً سادساً  زرك الطهراينويرى بعض العلامء كاآلغا ب

                                                             
 .124: 7( انظر: الوايف بالوفيات 1)
 .519؛ والدرجات الرفيعة: 116: 2( انظر: أمل اآلمل 2)
 .95: 104( بحار األنوار 3)
 .28( رجال ابن داود: 4)
 ه من بني نرص بن قعني.. يشار إىل أّن النجايش يذكر يف نسبه أنّ 101( رجال النجايش: 5)
 .539: 3؛ واألبطحي، هتذيب املقال 324: 1( انظر: الطهراين، الذريعة 6)



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

ن، حيث قال يف ترمجته أليب غالب الزراري:  نْس  بن سليامن بن  محد بن حممد بن حممدأ»س 
وقد مجعت أخبار بني  احلسن بن اجلهم بن بكري بن أعني بن سنسن أبو غالب الزراري.

 .«وكان أبو غالب شيخ العصابة يف زمنه ووجههم ،سنسن
فربام ت قرأ بلفظ املبنّي للمجهول ال املعلوم، ولعّل  إال أّن هذه العبارة مبهمة بالنسبة يل،

وربام كان هناك تصحيف،  قرينة ذلك أّنه مل ي ذكر هذا الكتاب يف تعداد مصنّفاته أصاًل.
وأّن الصحيح هو )مجع( وليس )مجعت(، فيكون مبّينًا أّن الزراري بنفسه هو الذي مجع 

 بار بني سنسن.أخ
ولكن الشيخ »واستند يف ذلك قائاًل:  كام نسب الطهراين للنجايش كتابًا يف التفسري،

( ذكر يف كتاب األسباب والنزول 588شهرآشوب )املتوىف  رشيد الدين حممد بن عيل بن
يف  ه كان موجوداً فيظهر أنّ  ،ل مناقبه أيضاً أحال إليه يف أوّ  ثمّ  ،سناده إىل هذا التفسريإ

 .«هعرص
ويبدو األمر بحاجة لتأّمل ومراجعة؛ حيث ال ذكر هلذا يف املصادر األخرى، واهلل 

 العامل.
، وهو من كتب النجايش عدا كتاب الرجال هذا فلم يصلنا يشءٌ  ،ّية حالأوعىل 

املعروف و (،فهرست أسامء مصنّفي الشيعةمن بينها، واسمه )نا هنا الكتاب الذي هيمّ 
، وقد نّص بنفسه عىل اسم كتابه أخرى وبـ)رجال النجايش( تارةً بـ)فهرست النجايش( 

في اجلزء الثاين من كتاب فهرست أسامء مصنّ »، حيث قال: هذا يف بداية اجلزء الثاين منه
 .«الشيعة..

أّنه ظّل عمره يف من خالل كتابه واملعطيات املتوّفرة يظهر فالذي  وحول أسفاره،ـ  7
 ة وسامراء والبرصة، مضافًا إىل سفر احلّج.العراق، بني بغداد والكوف

                                                             
 .84ـ  83( رجال النجايش: 1)
 .317: 4( الذريعة 2)
 .211( رجال النجايش: 3)



 

بمطريآباد يف مجادى األوىل أّنه تويف والصفدي ينقل العالمة احليل ف أّما عن وفاته،ـ  8
)مصريآباد( بدل  يف بعض الكتب»وذكر األبطحي أّنه: ، سنة مخسني وأربعامئة

تح والسكون والثاء : وحيتمل كونه مرصاثا بالفـ والكالم لألبطحي ـ قلت )مطريآباد(.
وكلواذي  سواد بغداد حتت كلواذي بالفتح ثم السكون والذال املعجمة. املثلثة، قرية من

 قرب مدينة السالم بغداد، وناحية قريبة بينها وبني بغداد فرسخ واحد للمنحدر. طسوج
 البلدان. وينسب إىل ذلك مجاعة من النحاة، كام يظهر ذلك من مراصد االطالع ومعجم

بنواحي رس من رأى،  واملطرية كسفينة قرية مطريآباد. ظهر ما عليه املشهور ضبطاً واأل
سامراء،  وزاد يف املعجم: قرية من نواحي. ذكره يف القاموس ومراصد االطالع واملعجم.

وال يبعد كون وفاة النجايش رمحه اهلل بعد رجوعه  ..هات بغداد وسامراءوكانت من متنزّ 
، ام السالم بسامراء عند إقامته يف تلك القرية البعيدة من الشيعةاإلمامني عليه من زيارة

 .«خفيت آثار قربه الرشيف، واهلل العامل لذلكو
بل لعّلني احتمل أّن النجايش ربام يكون آخر عمره قد خرج من بغداد إثر سقوطها بيد 

 هـ، كام خرج الطويس منها إىل النجف، والعلم عند اهلل. 447السالجقة عام 
 هـ، وسيأيت الكالم يف هذه النقطة قريبًا فانتظر.450واملعروف أّن وفاته كانت عام 

 وصفه العالمة احليّل حيث  ُعّد النجايش من أضبط وأدّق علامء الرجال الشيعة،ـ  9
، هـ( يف مسالك األفهام966. والشهيد الثاين )«ثقة معتمد عليه عندي»هـ( قائاًل: 726)

. وعرّب عنه «ضبط اجلامعة وأعرفهم بحال الرجالأه جايش أنّ وظاهر حال الن»: قائالً 
. واحلر «شيخنا الثقة الفاضل اجلليل القدر، السند املعتمد عليه»هـ(: 1041املريداماد )
هـ( يف رشح 1111. وكذلك العالمة املجليس )«ثقة جليل القدر»هـ(: 1104العاميل )

 .«عالتتبّ  كام يظهر من ٌت بَ وهو ثَ »مشيخة الفقيه قال عنه: 
                                                             

 .124: 7( انظر: الوايف بالوفّيات 1)
 .12ـ  11: 1( هتذيب املقال 2)
 .313، 214، 213: 2لية ( راجع: الكلبايس، الرسائل الرجا3)
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 تاريخ تدوين الفهرست بني الطوسي والنجاشيـ  2ـ  6
إّن القارئ لكتايّب النجايش والطويس يالحظ أّن بينهام اتفاقًا يف املاّدة األساسية إىل حدٍّ 

بعض مما جعل  ، بينهامالتطابق النيّص حّد ما، وتشاهبًا كبريًا يصل يف بعض املوارد إىل 
خذا من مصدر علمي واحد أو من إمالء شيخ ا  الكتابني قد  الباحثني يطرح احتامل أنّ 

وأّن أحدمها  ،أحد الكتابني أ ّلف قبل اآلخر بأنّ  ، أو ـ عىل األقل ـ جيعلنا نطمئنّ واحد
 كان مصدرًا لآلخر. فهل َكَتَب الطويس كتابه قبل النجايش أو العكس؟

فهرسته، وذكر أكثر  النجايش ترجم للطويس يف لو تصّفحنا الكتابني سنجد أنّ 
وكتاب  ،كتاب الرجال من روى عن النبي| وعن األئمة^» :والتي منها ،فاتهمؤلّ 

تعّرض لرتمجة قد الطويس ال نجد يف حني ، «فهرست كتب الشيعة وأسامء املصنّفني
 ومل ي رش إىل كتابه يف املقّدمة كام أشار إىل كتايَب ابن، الفهرست والرجال :النجايش يف كتابيه

 ؛ فهذا الذكر من النجايش لكتايَب رغم زمالتهام يف الدرس عند بعض األساتذةالغضائري، 
، وبعد ذلك بينهام الفهرستي للطويس قصب الّسبق يف التأليف عىل أنّ  ناالطويس قد يدلّ 

 أّلف النجايش كتابه واستفاد مما ذكره الطويس هناك.
 هـ(، وأضاف بأنّ 1212) وقد تبنّى هذا الرأي السيد حممد مهدي بحر العلوم

 .الطويس الشيَخ  ذا البعضمريدًا هب ،ونسبها إىل بعض األصحاب ،النجايش ذكر آراءً 
ة الطوءي يف نوقش يف داللته عىل أسبقيّ  ،ي الطوءيهذا الذكر من النجايش ملصنَّفَ  إال أنّ 
قد سبق يف  إذ من املحتمل أن يكون النجايش ـ املتقّدم عىل الطويس يف العمر ـ التأليف؛

وبعد أن صنّف  ،التأليف وترجم للطويس وذكر كتبه التي كان قد صنّفها يف ذلك احلني
                                                             

( حممد رضا اجلاليل، املنهج الرجايل والعمل الرائد يف املوسوعة الرجالية لسيد الطائفة آية اهلل 1)
 .63العظمى الربوجردي: 

 .403( رجال النجايش: 2)
 .47: 2( بحر العلوم، الفوائد الرجالّية 3)



 

، كام فعل الطويس نفسه الطويس كتاب الفهرست والرجال أدرجهام النجايش يف الرتمجة
يف فهرسته الذي مل يكن آخر مصنّفاته؛ فقد أدرج يف ترمجة نفسه مجيع كتبه التالية لكتاب 

 ت، مما يعني أّنه كّلام صنّف كتابًا أدرجه يف ترمجته يف الفهرست.الفهرس
يصلح أن يكون مؤرشًا لفكرة  ،والتفصيل عند النجايش ،اإلمجال عند الطويس ولعّل 
النجايش أراد إصالح بعض األخطاء التي وقعت من  ة الطويس عىل زميله؛ فكأنّ أسبقيّ 

الربوجردي حسني هذا السيد فكان اإلسهاب يف كتابه، كام ذهب إىل  ،الطويس
كام أّن الذي يبدو من النجايش أّن أغلب شيوخه كانوا متوّفني وهو يؤّلف  .هـ(1380)

الكتاب أو خالل تأليفه الكتاب، ألّنه يذكرهم بالرتّحم والرتيض، وكذلك يذكر وفاة 
 .ّنه شارك يف تغسيلهأهـ(، و436السيد املرتىض )

 من وراء تأليف الكتاب، هي إثبات وجود مصنّفني إّن غاية النجايش وقد يقال:
ومصنَّفات للشيعة رّدًا عىل زعم بعض املخالفني، وهذا يوحي وكأّنه ال وجود ملثل هذا من 
قبل هبذا املستوى من التوسعة، مع أّن كتاب الطويس لو كان موجودًا لكان من املفرتض 

 اإلحالة عليه بدل تأليف كتاب جديد.
مصنِّفًا للشيعة، بينام  1269بأّن رجال النجايش احتوى عىل  وابوربام يمكن اجل

شخصًا، فالتوسعة التي حّققها النجايش ترّبر له ما  912احتوى فهرست الطويس عىل 
ذكره يف املقّدمة، دون أن يكتفي بفهرست الطويس، فال يمنع ذلك من كون فهرست 

فًا قبل رشوعه يف تدوين فهرسته أو   حال سريه يف تدوينه.الطويس كان مؤلَّ
ض الطويس لرتمجة زميله وجماوره يف بغداد؟ خصوصًا ملاذا مل يتعرّ  ولكن يبقى سؤال:

، ومن البعيد أنه مل عىل ما هو املعروف  بعد النجايش بعرش سننيالطويس قد تويّف  وأنّ 
                                                             

 .39( عيل اخلامنئي، األصول األربعة يف علم الرجال: 1)
 .33( واعظ زاده اخلراساين، حياة الشيخ الطويس )ضمن الرسائل العرش للشيخ الطويس(: 2)
 .271( رجال النجايش: 3)
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 شارك يففهل ي عقل أن ال يعرفه وهو شخصّية بارزة و؟ يّطلع عىل مصنّفاته بعد وفاته
، مما يعطيه مع كّل من سالر بن عبد العزيز وحمّمد بن احلسن اجلعفري السيد املرتىضجتهيز 

 لعّل يف األمر عّلة!مكانة ومعروفّية؟! 
ىل إىل يشء من منافسات األقران أو إويف هذه احلاالت ربام تكون األسباب راجعًة 

ّن الطويس نسبّيًا، أو أ أّن مرشهبام خيتلفخاّصة و ،موقف سلبي من الطويس ضّد النجايش
ّن النجايش مل يكن شخصّية بارزة أو أ ،، ومل حيّب الرتمجة هلم إال قليالً قّلام ترجم ألقرانه

كثريًا ذات حضور يف األوساط، يشهد لذلك قّلة تالمذته وعدم تصنيفه يف العلوم 
وقد  ،ملساحة دينّياً نا مما هو حمدود ااإلسالمّية املختلفة النقلية منها والعقلّية، عدا ما ذكر

أو غري ذلك، تكون عالقته بالطويس ـ لو كانت ـ حمدودة بفرتة معينة وانقطعت الحقًا، 
 والعلم عند اهلل.

 معامل الكتاب ومنهجه وخصائصهـ  3ـ  6
 للقيام برصد خمترص لفهرست النجايش، يمكن اإلشارة إىل ما ييل:

وإن سبقته فهارس  إليناالواصلة  يعترب هذا الكتاب من أوائل الفهارس الشيعية ـ 1
بعض شيوخ حني ذكر أّن  ،مة فهرستهكام رّصح بذلك الطويس يف مقدّ  ،فتأخرى قد ألّ 

أمحد بن احلسني الشيخ فه فوا فهارس، ومن أبرزها ما ألّ ة قد ألّ الطائفة الشيعيّ 
 .احلديث عنهتقّدم الذي ، الغضائري

يف  ـرمحهم اهلل ـ ألصحابنا  نّ إ»اب فقال: بل رّصح النجايش نفسه يف مقّدمة هذا الكت
جلميع ما رسمه، وأرجو أن يأيت يف ذلك عىل ما رسم  مستغرقةً  ليست كتباً  بعض هذا الفنّ 

 .«إن شاء اهلل وحدّ 
                                                             

 .34( اخلامنئي، األصول األربعة يف علم الرجال: 1)
 .2( الطويس، الفهرست: 2)
 . وحيتمل بعض الباحثني أّن مقّدمة النجايش ربام تكون قد وقعت عرضة3( رجال النجايش: 3)
 



 

وسوف يأيت احلديث عن مصادره يف هذا الكتاب، وأّن منها كتب الفهرستات، وقد 
 .هرّصح يف غري موضع بوجود هذه الفهارس من قبل

حيث  ،مة كتابهكام رّصح يف مقدّ  ،ومصنّفيهم الكتاب بذكر مصنّفات الشيعة خيتّص  ـ 2
وقفت عىل ما ذكره السيد الرشيف ـ أطال اهلل بقاءه وأدام توفيقه ـ من فإيّن أما بعد، » :قال

تعيري قوم من خمالفينا أنه ال سلف لكم وال مصنّف. وهذا قول من ال علم له بالناس وال 
عىل أخبارهم، وال عرف منازهلم وتاريخ أخبار أهل العلم، وال لقي أحدًا فيعرف وقف 

نا ملن مل يعلم وال عرف. وقد مجعت من ذلك ما استطعته، ومل أبلغ ية علمنه، وال حجّ 
 .«غايته؛ لعدم كثرة الكتب..

 ،والزيدية ،عرشية ي)االثن ميدخل فيه، حيث ويقصد بالشيعة هنا املعنى العام
 والواقفية و..(. ،ةوالفطحيّ ، سامعيليةواإل
والتي  ،بعض املؤّلفات لغري الشيعةالنجايش ذكر  ،لذكره مصنّفي الشيعة إضافةً و

السيد مثل ؛ لذا ذهب يف مصلحة الشيعة رواها أصحاهبا عن املشايخ الشيعة أو تصّب 
ه ليس ح بأنّ إال أن يرّص  ،األصل فيمن يذكره النجايش أن يكون شيعياً  إىل أنّ  ياخلوئ
 .كذلك

وهو أمٌر يمكن املوافقة عليه بمقارنة ومقاربة مقّدمة رجال النجايش مع متن الكتاب 
إثنا  إمامّي شيعي يف األعّم األغلب، لكّن هذا ال يعني أّن كّل من ترمجه النجايش فهو 

لم ثل هذا سابقًا، وبّينا يف مبحث معيقات اإلنتاج يف عملحنا مل، كام أعرشي باخلصوص
                                                                                                                                                           
لبعض التصحيفات يف االستنساخ؛ نظرًا لبعض الركاكة وعدم االنسجام املوجودين فيها، فانظر: 

 .1، اهلام  رقم: 241حممد عامدي حائري، بازسازي متون كهن حديث شيعه: 
 .304، 244، 49، 15( رجال النجايش: 1)
 .3( املصدر نفسه: 2)
 .25: 1( التسرتي، قاموس الرجال 3)
 .96: 1حلديث ( معجم رجال ا4)
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الرجال )بحث عدم إنتاج احلديث الصحيح( يف الفصل األّول من هذا الكتاب، أّن توثيق 
النجايش لشخٍص ال يدّل عىل أّنه يراه إماميًا بالرضورة، وأقمنا شواهد ومعطيات عىل 

 ذلك، فراجع حتى ال نعيد.
كر كّل وينتج عن اختصاص الكتاب بالتعريف باملصنّفني واملصنَّفات أّن النجايش ال يذ

املحّدثني والرواة، ولو كانت روايتهم كثرية، بل يقترص عىل أصحاب الكتب ولو كانت 
روايتهم قليلة، وهذا ال يعني أّن من مل يذكرهم فهم ليسوا بثقاٍت عنده، وال أّن من ذكرهم 
هم ثقات كام هو واضح، وهو أمٌر ال خيتّص به، بل جيري يف سائر كتب الرجاليني 

فغرضه فيه  ،وأّما كتاب النجايش»اصلة إلينا، وهلذا قال السيد الربوجردي: املتقّدمني الو
فعدم ، تصنيف، وهكذا فهرست الشيخ قّدس رّسه أو إيراد املصنّفني ومن برز منه تأليٌف 

عنده، كام  ال يدّل عىل عدم كونه ثقةً  ،تعّرضه لبعض من الرواة باعتبار عدم كونه مصنّفاً 
حيث اعتمد يف عدم وثاقة الراوي عىل جمّرد عدم  ،يف مشرتكاتهيظهر من بعض املتأّخرين 

 .«يف تلك الكتب كونه مذكوراً 
ـ مضافًا إىل الدافع الديني واملذهبّي  ويتفّرع عىل حتديد الغاية من وراء تأليف الكتاب

ار احتاملّية التساهل غري تبأّن علينا أن نأخذ بعني االع الصادق الذي كان عند النجايش ـ
لصاحبه؛ ألّن غرض املصنّف يف مثل هذه املوارد يرتك تأثريه  مللتفت إليه يف نسبة كتاٍب ا

النفيس عىل رغبته الكامنة يف تكثري الكتب املنسوبة لطائفته، األمر الذي ال يمنع من أخذ 
 احتامل من هذا النوع يف مثل تصنيف فهرسَتي: الطويس والنجايش معًا.

ارخيّية تؤّكد وجود بعض املصنّفني الشيعة ممّن مل يذكرهم ي شار إىل أّن املعطيات الت
النجايش وال الطويس، وبعض من ذكرامها مل ي عرف هلم هذا التصنيف إال من خالل 

بل إّن النجايش  النجايش أو الطويس، فلم ينسب هلم ذلك إال من قبل أحدمها أو كليهام.
أو خلٌل يف النسخة الواصلة إلينا  ذكر بعض األسامء ومل يذكر هلا مصنّفات، ولعّله سهوٌ 

                                                             
 .232ـ  231: 3( الربوجردي، ّناية التقرير 1)



 

 مثل: مصعب بن سالم، وأيب عيينة، واحلناط.
عىل رّتب كتابه باحلروف اهلجائية؛ بعد املقّدمة املخترصة التي كتبها النجايش،  ـ 3

صّدره بعنوان )الطبقة األوىل( وذكر حتته ستة أشخاص من احلرف األّول غالبًا، لكنّه 
فوا كتبًا، وهؤالء هم: أبو رافع، وابنه عيل، ممن ألّ × أصحاب النبي| واإلمام عيل

ليم بن قيس اهلاليل، واألصبغ بن نباتة املشاجعي، وعبيد اهلل بن احلرّ  ميع، وس   وربيعة بن س 
بعضهم  ،ربعني شخصاً أوذكر واحدًا و ،ختم الكتاب بباب من اشتهر بكنيتهفيام  اجلعفي.

 مل تكتمل.التي انترشت ييش بكون النسخة د قأورد اسمه فقط دون ترمجة، ولعّله أمٌر 
: ينءب الكتاب عىل جزتّ وقد رمصنِّفًا،  1269يف كتابه النجايش وجمموع من ذكرهم 

فيام يرشع اجلزء الثاين من حرف  ،وينتهي بحرف الظاء ، من مطلع الكتابّولاجلزء األ
وما هي  ؟للكتابقسيم تهذا الالنجايش ، وال نعرف ملاذا اعتمد حتى آخر الكتاب العني

 ؟ وهل هذا التقسيم من صنع الالحقني لسبٍب أو آلخر؟معايريه ومالكاته
تأليفه ي ظهر النجايش يف مقّدمة الكتاب أّن مل عىل عكس الطويس يف الفهرست،  ـ 4
م وّ ه مع ذلك قتقويم رواة احلديث والرجال الذين يذكرهم فيه، إال أنّ كان بصدد لكتابه 
 بالتوثيق أو التضعيف.رهم ممن ذككبريًا مجعًا 

 وقد استددم النجايش طريقتني يف التقويم:
 الطريقة األوىل: التقويم اخلاّص 

 عىل أنحاء:ضمن التقويم اخلاّص وطريقة ذكره للرجال يف هذا الكتاب 
أو سكت عن تقويمهم ) مهم يف ترمجتهموّ من كانت هلم ترمجة مستقلة وق ل:األوّ النحو 

 األغلب.، وهم (ضعفًا وتوثيقاً 
تقوياًم  موا يف داخل ترمجة آخرينوّ من كانت هلم ترمجة مستقلة إال أّنم ق   الثاين:النحو 
، كأمحد بن حممد بن حممد بن سليامن الزراري )أيب غالب توثيقًا أو تضعيفاً  ضمنّياً 

 نّص  همه ال توثيقًا وال تضعيفًا، ولكنّ وّ ومل يق فقد ترجم له النجايش مستقالً  ،الزراري(
                                                             

 .83( رجال النجايش: 1)
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 .عىل وثاقته يف ترمجة جعفر بن حممد بن مالك
عدد من تّم تقويمهم هبذه الطريقة يف كتاب النجايش الشيخ السبحاين  وقد أحىص

 .سبعة رجالفبلغوا 
 ،مهم ضمن تراجم اآلخرينوّ ولكنه ق ،ةمن مل يفرد هلم ترمجة مستقلّ  الثالث:النحو 

، وقد أحصاهم الشيخ نه إسامعيلكمحمد بن مهاجر األزدي املوّثق يف ترمجة اب
 ، بل أكثر.أربعني رجالً ثالثًة والسبحاين فبلغوا 
ولكن  ،ه ذكرهم يف تراجم اآلخريننّ أإال  ،مستقلة من مل يفرد هلم ترمجةً وطبعًا هناك 

، وعددهم ذكره يف ترمجة أخيه إبراهيم، حيث لكإسامعيل بن أيب السام ،مهموّ دون أن يق
 .كبري

 هذه املواضع من قبل النجايش إّما االشرتاك يف هؤالء مجيعًا يف ّل املناسبة يف ذكرولع
، أو أّنه رأى أو وجود قرابة بني املرتجم وبني من ذكر ضمناً  ،االسم أو الكنية أو اللقب

 التعّرض له بأدنى مناسبة وعدم إفراده بالرتمجة؛ لعدم كونه صاحب تصنيف وغري ذلك.
د تسّببت هذه احلالة يف بعض املشاكل نتيجة الُبنية التعبريّية التي وعىل أّية حال، فق
فعندما يذكر شخصًا ضمن ترمجته لشخص آخر، ثم يضّعفه أو  استددمها النجايش،

يوثقه، قد حيصل الشّك أحيانًا يف عود التوثيق مثاًل إىل املذكور ضمنًا أو إىل صاحب 
 .علامء الرجال يف هذه القضّية يف غري موضعالرتمجة نفسه، األمر الذي يوقع نقاشًا بني 
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احلسن بن عيل بن »قول النجايش يف ابتداء ترمجٍة مستقّلة ما ييل:  ،ومن أمثلة ذلك
حيث وقع خالف كبري  .«ثقة ثبتـ عيل بن النعامن األعلم  هأبو ـموىل بني هاشم  النعامن

ىل مقتىض األصل عود الضمري إوأّنه هل  يف أّن التوثيق عائد لصاحب الرتمجة أو لوالده؟
 .ه بصدد ترمجته، كام هو الغالبنّ أل ؛ة اللغة، أو عوده لصاحب الرتمجةداألقرب كام هي عا

واألفضل ـ عندي ـ عدم وضع قانون عام هنا، بل القضية ينبغي أن ت راجع مالبساهتا 
 يف كّل مورٍد مورد وما يفهمه العرف منها، وإال فاإلمجال.

شري إىل أّن التقويامت الضمنّية التي مارسها النجايش مل تقترص عىل جانب والبّد يل أن ا  
التضعيف والتوثيق، كام رشحناه أعاله، بل أحيانًا تتوّسع لتطال ذكر معلومات عن 

 ،هئمذهبه وانتام ركذك ه،ة توثيقه وتضعيفآخر غري قضيّ  الشخص ضمن ترمجة شخصٍ 
 آخرين. اةٍ و مخسة رواة ضمن ترمجته لرواقفّية حوايلـ عىل سبيل املثال ـ حيث ذكر 

 الطريقة الثانية: التقويم العام
لقد اتضح من الفصول السابقة عند احلديث عن التوثيقات العاّمة، أّن نصوص 
النجايش شّكلت مستندات أساسّية لبعض هذه التوثيقات، مثل التوثيق العام للحلبّيني 

يش، ومشايخ جعفر بن بشري البجيل، ومشايخ وآل أيب شعبة، والتوثيق العام ملشايخ النجا
حممد بن إسامعيل الزعفراين، ومشايخ اإلسكايف والزراري، ورجال آل أيب اجلهم، ورجال 
آل ن َعيم، ورجال آل الروايس وغري ذلك، مما نحيل احلكم فيه إىل الفصول السابقة، فال 

 نطيل.
عنه النجايش ـ توثيقًا أو وقد سبق وأسلفنا أيضًا البحث يف مسألة هل أّن من سكت 

تضعيفًا ـ يف هذا الكتاب فهو ثقة عنده أو ال؟ وناقشنا يف هذه القاعدة، فراجع تفصيل 
 ذلك فيام تقّدم، فال نعيد.

يشار إىل أّنه ربام ا وصل عدد من مدحهم النجايش بتوثيٍق أو غريه إىل ستامئة وثالثة 
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عرش شخصًا، وأّن من مل ي ذكروا بمدٍح وتسعني شخصًا، وأّن املضعفني بلغوا مائة ومخسة 
وال قدٍح بلغوا مخسامئة وسبعني شخصًا، وهذا الرتقيم قابٌل لالختالف جدًا؛ تبعًا لفهم 

 عبارات النجايش ودالالهتا.
نسب  يفق فيه كثريًا النجايش دقّ  أنّ بيتمّيز الكتاب عن غريه من املصادر الرجالية  ـ 5

بام جعله يتقّدم ؛ وقبيلته وموطنه ومواليه كان سكناهالراوي وكنيته ولقبه وأوصافه وم
 وكمثال عىل ذلك:خطوات عىل فهرست الطويس األمر الذي يظهر باملقارنة، 

اهلل بن موسى بن أيب األكرم، أبو احلسن  سالمة بن حممد بن إسامعيل بن عبد» ـ أ
ابن الوليد من أصحابنا ثقة جليل، روى عن  خال أيب احلسن بن داود، شيٌخ  ،األرزين

 .«وعيل بن احلسني بن بابويه وابن بطة وابن مهام ونظائرهم..
سامعة بن مهران بن عبد الرمحن احلرضمي، موىل عبد بن وائل بن حجر، يكنّى » ـ ب

أبا حممد. كان يّتجر يف القز وخيرج به إىل حّران، نزل الكوفة يف كندة،  :أبا نارشة وقيل
 .«حلسن، ومات باملدينة، ثقة ثقة..وروى عن أيب عبد اهلل وأيب ا

بن أذينة بن سلمة بن احلارث بن خالد بن عائذ بن  عمر بن حممد بن عبد الرمحن» ج ـ
مالك بن هبثة بن جديمة بن الديل بن شن بن أفىص بن عبد  سعد بن ثعلبة بن غنم بن

 .«اندعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدن القيس بن أفىص بن
اخلزاز الكويف،  ـبطن من مهدان  ـبن خالد النهمي  إبراهيم بن سليامن بن عبيد اهلل» د ـ

 :احلديث، يسكن يف الكوفة يف بني ّنم، وسكن يف بني متيم فقيل يف أبو إسحاق، كان ثقةً 
 .«يف بني هالل، ونسبه يف ّنم متيمي، وسكن

والهم ثم موىل بني كاهل منهم، كويف، م ،بن املغرية األسدي صفوان بن مهران» هـ ـ
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وأخواه حسني ومسكني. روى عن  ،د، كان يسكن بني حرام بالكوفةحممّ  ى أباثقة، يكنّ 
 .«وكان صفوان مجاالً  ،عبد اهلل أيب

الطياليس التميمي أبو عبد اهلل، كان يسكن بالكوفة يف  حممد بن خالد بن عمر» و ـ
 .«صحراء جرم

توضح هذا التمّيز والتوّسع عند  ،الطويس والنجايش :يفهرستَ بسط مقارنة بني أو
 .من حيث النسب والقبيلة والوالء والسكن النجايش يف هذا الصدد

العنارص التي اعتمدها النجايش يف ترمجة من أوردهم يف كتابه ختتلف باختالف  ـ 6
 :اآليتواحد منهم، وهي  مقدار املعلومات التي كان يمتلكها عن كّل 

بينها واألماكن التي تنّقل ، والكنى، والسكن ،واأللقاب ،وسلسلة النسب ،االسم أ ـ
 ، وقد أملحنا آنفًا لبعض العّينات.إليهاو

ّنه مل أوقد ذكر الكثري من الرواة بذلك، رغم قيمته الرجالية من تضعيف وتوثيق،  ب ـ
الثاين من الكتاب  ، لكن يف مطلع اجلزءيتعّهد يف مقّدمة الكتاب بذكر التوثيق والتضعيف

سامء مصنّفي الشيعة وما أدركنا من مصنّفاهتم أاجلزء الثاين من كتاب فهرست »ورد تعبري: 
نساهبم وما قيل يف كّل رجل منهم من مدح أو ألقاهبم ومنازهلم وأوذكر طرٍف من كناهم و

 .«ذمّ 
 .وجهة نظره من مع الرتكيز كثريًا عىل املذاهب واآلراء املنحرفة الراوي، مذهب ج ـ
كام هيتّم بكون كتاب ما ، ب والتمييز بينهاون َسخ هذه الكت ،الكتب التي أّلفها د ـ

ورده يف ترمجة جابر بن يزيد كام فيام أ، ليه ومل يثبت لهالراوي أو منسوبًا إموضوعًا عىل 
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، وغريها ضاف إليه رسالة أيب جعفر إىل أهل البرصةوت  »من قوله بعد رسد كتبه: اجلعفي 
 ،ضالبن ف عيل بن احلسنوترمجة  .«والكتب، وذلك موضوع، واهلل أعلم من األحاديث
 ورأيت مجاعة من شيوخنا يذكرون الكتاب املنسوب إىل عيل بن احلسن بن»حيث قال: 

ال أصل  ه موضوع عليه،إنّ  :ويقولون، ء أمري املؤمنني عليه السالماصفيبأفضال املعروف 
 وغري ذلك من املوارد. .«له، واهلل أعلم

فبعد كّل راٍو عادًة يذكر النجايش طريقه إىل هذه  الكتب، إىل النجايش طرقبيان  هـ ـ
وقد يذكر طريقني، وأحيانًا ال الكتب، وغالبًا ما يذكر طريقًا واحدًا، معتمدًا االختصار، 

 .يذكر أّي طريق
وذكرت »املقّدمة قال: وقد كشف عن منهجه يف االختصار يف أكثر من موضع، ففي 

. ويف ترمجة ثابت «حتى ال يكثر )تكثر( الطرق فيخرج عن الغرض واحداً  لرجل طريقاً 
 ام اخترصنا الطرق إىلوهذا الكتاب يرويه عنه مجاعات من الناس، وإنّ »بن رشيح قال: 

اج . ويف ترمجة مجيل بن در«فحسب واحداً  الرواة حتى ال تكثر، فليس أذكر إال طريقاً 
هذا  له كتاب، رواه عنه مجاعات من الناس، وطرقه كثرية، وأنا عىل ما ذكرته يف»قال: 

 .«ذلك إذ الغرض غري ؛أو طريقني، حتى ال يكرب الكتاب الكتاب ال أذكر إال طريقاً 
شار إىل أّن النجايش يتعّرض كذلك لنوعّية األخذ، من ناحية القراءة والتحديث ي  

ري ذلك، سواء له أو حتى لغريه أحيانًا، فهذا التنّوع يف أشكال نقل واإلخبار واإلجازة وغ
 احلديث واضح يف أدبّيات كتابه.

واملالحظ أّن النجايش يرّكز عىل تعداد الطرق بأكثر من واحد فيام لو اختلفت نسخ 
ا مل الكتاب وروايته، وأّما عدم ذكره أّي طريق أحيانًا فالسبب فيه ـ عىل ما يبدو ـ هو أّنه إمّ 
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يصله الكتاب بطريق أو أّنه مل يبلغه خرب وجوده عرب طريق، وإّنام بالتداول أو حصل عليه 
 بالوجادة.

كام ، حيث يمكن وسنة الوالدة والوفاة ة،شايخ والتالمذاملطبقة الراوي عرب ذكر  و ـ
يف كثري من املواضع من هو اإلمام الذي عارصه هذا الراوي أو روى عنه، ويتحّدث يرشح 

 .إمكان رواية الراوي عن اإلمام باملبارشة، ومقدار الروايات التي يروهيايضًا عن أ
والعيوب واملزايا الذهنية ، يرّصح بالعيوب اجلسدية للراوي كالعمىوهكذا،  ز ـ

 .ة احلفظكالنسيان وقوّ 
 ترتبط ،يم الرجالوكثرية خارج إطار تق عىل معلوماٍت  حيتويإىل أّن الكتاب ُيشار 

 املصادر يف هذا امليدان. من أهمّ  بتاريخ احلديث عند الشيعة؛ لذا يعدّ 
من أكثر من ـ عىل ما هو متداول ـ استفاد الشيخ النجايش يف تأليفه هلذا الكتاب  ـ 7

والتاريخ واحلديث، ويمكن مالحظة ذلك والفهارس سبعني مصدرًا من مصادر الرجال 
 ومن أبرز هذه الكتب:ا تفوق العرشين مصدرًا، واملؤّكد منها أّّن  من استقراء كتابه.

كتب الفهارس، كفهارس الصدوق، ومحيد بن زياد، وابن بّطة، وابن الوليد، 
 والطويس، وابن النديم.

وكتب الرجال، مثل رجال ابن فضال، ورجال العقيقي، ورجال أيب املفضل الشيباين، 
 ورجال الكيش، ورجال ابن عقدة.

ابن الغضائري )بناء عىل أّن له تارخيًا وكان غري الرجال(، وكتب التاريخ، كتاريخ 
 وتاريخ ابن عقدة، وذيل املذّيل للطربي.

وكذلك طبقات ابن سعد، وكتاب أيب زرعة الرازي، وكتاب البيان والتبيني للجاحظ، 
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 وكتاب احليوان للجاحظ، ومصابيح األنوار للمفيد، وغري ذلك.
ى كذا وكذا بخّط الشيخ الفالين، كام ذكره يف بحّق بل يف بعض األحيان يرّصح بأّنه رأ

 أيب العباس بن نوح واحلسني بن عبيد اهلل.
كبري ال  عددٍ اعتامدًا عىل ي عترب يف ذلك الوقت ذا الكّم من املصادر هاالعتامد عىل  إنّ 

سبب هذه الوفرة يف عدد  ؛ ولعّل غري املأخوذات الشفوّية من املصادر والكتب يستهان به
يف بغداد التي كانت من كربى املدن ـ حال تأليف الكتاب ـ ادر راجع إىل وجوده املص

 ، والتيةوفيها الكثري من املكتبات العامة العامرة باملصادر األساسيّ  ،ةاإلسالمية والعلميّ 
هـ( نقيب 436ردشري(، ومكتبة أستاذه السيد املرتىض )أمن أبرزها مكتبة )سابور بن 

شارك حتى أّن النجايش  ،كانت له مع النجايش عالقةيبدو أّنه الذي و ،الطالبيني يف عرصه
 .ه عند وفاتهتغسيل يف

متابعًا يف ذلك  ،ةالشيخ النجايش من املتأثرين بمدرسة النقد الرجاليّ  يمكن عدّ  ـ 8
كنقده لرأي كام أّنه يربز اجتهاده دائاًم يف نقد كلامت السابقني،  وأمثاله، شيخه الغضائري

غمز عليه أمحد بن حممد » قال: حممد بن عيسى يف عيل بن العباس بن شرية، فقدبن أمحد 
، «عىل ذلك منها وليس يف كتبه ما يدّل  ،بن عيسى وذكر أنه سمع منه مذاهب منكرة

حيث أبدى  ،وكذلك انتقاده ملشاخيه بسبب روايتهم عن جعفر بن حممد بن مالك الفزاري
دري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو عيل بن مهام، وال أ ».. :به منهم بقولهتعجّ 

، وغريها من املوارد التي يربز فيها «وشيخنا اجلليل الثقة أبو غالب الزراري رمحهام اهلل
ه يف مقابل آراء ئالنقدي الذي كان النجايش يمتلكه وجرأته العلمية يف إبداء آرا احلّس 

نجايش عن الشيخ الصدوق الذي يمكن اعتباره شيوخه والسابقني عليه؛ وهبذا خيتلف ال
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 .قيلكام ابن الوليد امتدادًا ملدرسة أستاذه 
 نكتفي هبذا العرض للتعريف بالكتاب ومنهج مؤّلفه فيه.

 ـ املوقف من تقوميات النجاشي ومنهجه 4ـ  6
 ال شّك يف أّن مراجعة كتب خمتلف علامء الشيعة اإلمامّية تفيض إىل قناعة باتفاقهم عىل
منح النجايش مكانة مرموقة ومنح كتابه درجة عالية أو العليا بني الكتب الرجالّية القديمة 
الواصلة، إال أّنه تّم التعّرض خالل الفرتة األخرية لبعض املالحظات عىل النجايش، وهي 
مالحظات كانت بعض جزئيّاهتا مطروحة من قبل، لكنّها طّورت لتتحول إىل قراءة خمتلفة 

 تتصل به.
هـ( بابًا مستقاًل يف 1356وعىل سبيل املثال، فقد فتح املحّقق أبو اهلدى الكلبايس )

رصد ما وقع فيه النجايش من أغالط، رغم أّنه بالغ يف مدحه قبل ذلك، غري أّن بعض 
يف موقفنا من تضعيفات أو شبه الشاملة ّية لنوع من القراءة الشاملة ضاملعارصين حّول الق

ظة من تضعيفات ابن الغضائري، امًا كام حصل مع املواقف املتحفّ النجايش باخلصوص، مت
 وهبذا ظهر عندنا اجتاهان متقابالن:

ظات عىل منهج النجايش ومسلكه العام يف التضعيفات، مع بداء بعض التحفّ إاجتاه  ـ 1
 بداء االحرتام له.إ

كتاب رجايل  ّي أ ليكون املقّدم عىل ،اع نحو رفع مكانة النجايش وكتابهفاجتاه االند ـ 2
 آخر عند التعارض.

وسوف نتعّرض هلذين االجتاهني وقد نجد بني االجتاهني املذكورين مواقف متوّسطة. 
 تباعًا إن شاء اهلل.

 ـ املوقف املتحّفظ )مقاربة الشيخ السند( 1ـ  4ـ  6
قّدم الشيخ املعارص حمّمد السند قراءة خاّصة يف كتابه )االجتهاد والتقليد يف علم 

لرجال( تتصل بمنهج النجايش، وقد أعقب هذه القراءة النقدّية التحليلّية بّسد عدد من ا
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رواة املعارف الذين ضّعفهم النجايش وحتليل البحث فيهم، وتناول أكثر من عرشين 
 شخصًا من كبار املضّعفني عند النجايش.

 ،نجايشتقوم فكرة الشيخ السند عىل جمموعة من املالحظات النقدية عىل منهج ال
 ويمكننا تلديصها يف اآليت:

تفيد بأّن نفسه، بل يف نصوص النجايش  ،العلامءبعض إّن هناك مؤرشات يف كلامت  ـ 1
، وأّن بعض العلامء كان يرى تلّمذ النجايش قد اعتمد يف جرحه عىل ابن الغضائري

رغم  ،عديل، والغريب منه أّنه ال يالحظ اعتامده عىل الطويس يف اجلرح والتالنجايش عليه
 ف قبل فهرسته!لّ ا  قد ّن فهرست الطويس أ

 ومن الواضح أّن تضعيفات ابن الغضائري يتحّفظ عليها عند الكثري من العلامء.
بل كثريًا ما  ،املتصلة به  يف ترمجة الراوي كّل املعلوماتإّن النجايش ال يستويف ـ 2

ة د إىل دليل؛ فإّن هذه اخلربويّ ال يستن ه الزائدة عىل الطويس كالمٌ تيوجز، والقول بخربويّ 
كثر أه نّ أسخ الكتب وغري ذلك، أّما سامء كتبه ون  تكون يف االسم والنسب والكنية وأ قد
صول ال باع له يف الفقه واأل فإّنه رجٌل  ؛يف التعديل والتضعيف فهو معلوم العدم ةً خرب

ومن الواضح أّن ر يف هذا املضامر، عىل خالف مثل الطويس املتبحّ  ،والكالم والتفسري
اته، ل يف نقد حال الراوي من خالل النظر يف مرويّ مّ عيف والتوثيق البّد أن يرجعا للتأالتض

عالية يف مضموّنا وحمكّيها،  ةٍ سالمة الرواية من حيث املضمون حيتاج خلربويّ  ومعرفة  
 ر يف النجايش قياسًا بالطويس.األمر غري املتوفّ 

مه للرواة؛ ياعتمد عىل بعض علامء الرجال السنّة يف تقو إّننا نالحظ أّن النجايش قد ـ 3
ليه إة بام ذهب ثر تقويامته الرجاليّ أحيث وصفهم بقريب ما وصفهم به السنّة، مما ييش بت

ة جابر بن مجومل يتابعه يف ذلك عدا ابن الغضائري، فنحن نجده يقول يف تر ،أهل السنّة
 ل بنمنهم: عمرو بن شمر، ومفّض  فوا،روى عنه مجاعة غمز فيهم وضعّ »يزيد اجلعفي: 

ّننا ال نجد أ. مع «صالح، ومنخل بن مجيل، ويوسف بن يعقوب. وكان يف نفسه خمتلطاً 
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 أحدًا ضّعفه يف الطائفة ومل يضّعفه سوى أهل السنّة.
منه ويبدو  ،السنّة د أئّمة الرجالحان أومن ذلك توثيق النجايش ليحيى بن سعيد القطّ 

مام ئل عن حديث اإلواصب، حيث س  نان من الابن القطّ  نّ  الرجال، مع أاعتامده عليه يف
لد اجم نّ أليه منه، مع إ يف نفسه منه يشء، وأّن جمالد بن سعيد أحّب  نّ أجعفر الصادق فقال ب

فيكون نظره يف الصادق  ،فه ابن القطان نفسهضعّ بل هل السنّة ف عند أبن سعيد مضعّ 
 ئًا للغاية!سيّ 

كان سافر يف طلب احلديث »يقول النجايش:  ،مد بن عبد اهلل الشيباينويف ترمجته ملح
أصحابنا يغمزونه  جّل  خلط، ورأيت   ثم ل أمره ثبتاً عمره، أصله كويف، وكان يف أوّ 

ه كان ثبتًا ثم خلط مل نجده إال عند أهل السنّة، . مع أّن احلديث عن أنّ «..فونهويضعّ 
وي غرائب احلديث، وسؤاالت الشيوخ. فكتب وكان ير»حيث قال اخلطيب البغدادي: 

 الدارقطني، ثم بان كذبه فمزقوا حديثه، وأبطلوا روايته. وكان بعد   الناس عنه بانتخاب
 .«ةويميل يف مسجد الرشقيّ  ،للرافضة يضع األحاديث

زيد أحاديث يف كتب جابر اجلعفي  ،عيف جداً ض»وقال يف ترمجة عمرو بن شمر: 
مع أّن هذه التهمة لعمرو بن شمر مل نجدها عند  .«مر ملبساألينسب بعضها إليه، و

حبان: رافيض يشتم  وقال ابن»قال الذهبي: فقد  ،ام قاهلا السنّة عنهنّ إو ،بداً أالشيعة 
أبو عبد  وقال احلاكم». وقال ابن حجر: «املوضوعات عن الثقات يالصحابة، ويرو

املوضوعات الفاحشة عن  تلك يوليس يرو ،كان كثري املوضوعات عن جابر اجلعفي :اهلل
 .«هجابر غري
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 إنّ »وهلذا عّلق السيد األبطحي بالقول يف قضّية تضعيف النجايش لعمرو بن شمر: 
الغضائري الذي كثر  ابن نّ أالتضعيف لعمرو بن شمر، حتى  النجايش قد انفرد هبذا

ة يف تضعيفه هو العامّ واألصل  ًا،ف جابروإنام ضعّ  ،تضعيفه للرواة أغمض عن تضعيفه
د عليهم السالم بالوضع والغلو حممّ  املخالفني الناصبني الذين رموه يف روايته فضائل آل

 ،املنحرفني عن أمري املؤمنني عليه السالم لشتمه الصحابة ؛ونحوه، وأكثروا يف الوقيعة فيه
 .«الظاملة بروايته مطاعن أوليائهم من اخللفاء اجلائرة

ثلة يمكن مراجعة موقف النجايش من املفضل بن صالح واملفضل بن ومثل هذه األم
 ومقارنة ذلك بام عند أهل السنّة. ،عمر وغريمها

حيث نراها ترتّكز كثريًا عىل  ،من الرضوري لنا حتليل تضعيفات النجايش ـ 4
ّن النجايش كان يراها أمما يبدو  ،يف املعارف والعقائد ات التي قّدمت رواياٍت الشخصيّ 

املذهبي املتصل  مله مع امللّف ايف تع داء النجايشوهذا ما يفرض علينا مقاربة أّوًا، غل
 بالغلوّ  مشّد احلمالت عىل من يتهمهأبمديات وعيه لروح قضّية اإلمامة، فمن جهة حيمل 

رتّية ال ىل الب  إ مامة، لكنّه عندما يتعامل مع الرواة املنسوبنيظيمة يف اإلويروون روايات ع
، كام ةغري شيع مىل كوّنإثني عليه، وال يشري نهم بيشء، بل تراه يوثق بعضهم وي  م عيتكلّ 
يب حفصة ومسعدة بن أيب املقدام وسامل بن أبراهيم وعمرو بن ترمجته لغياث بن إ يف

 كنّهم خرجوا منهم الحقًا.، لًا من الشيعةءن كانوا بدإة ويّ برتصدقة، مع أّن ال
انت عالقته كبل  شايخ من أهل السنّة،بعض امل دّمذ عنّن املالحظ أّن النجايش تلإ ـ 5

عىل عكس  ،رائهميف مجلة من آ هبم وطيدة جدًا إىل درجة التأثر الفكري هبم وجماراهتم
براهيم بن خملد بن ، ومن هؤالء: إمعهم عقدّي  شيخه املفيد الذي كان دائاًم عىل سجالٍ 

دي )يرى البعض تشّيعه(، وأمحد بن بن اجلن ، وأمحد بن حمّمدسحاق الطربيإبو أو ،جعفر
براهيم أمحد بن إ ه شيعي(، واحلسن بننّ بأحمّمد بن الصلت البغدادي األهوازي )قيل 
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ديب، وعيل بن حممد بن وعبد السالم بن احلسني األالبزاز، واحلسن بن حمّمد الفحام، 
 غري قايض، وحممد بن عبد اهلل بن احلسني اجلعفي )وقع يف طرق النجايش يفاليوسف 

 بن حمّمد بن هارون. وأمحد بنموضع(، وحممد بن عثامن النصيبي، 
 ،ـ نالحظ أّن النجايش رغم تضعيفه كبار رواة املعارف الشيعة، وثق ابن القطان 6

بقة سليم بن قيس طجعله يف الذي اجلعفي  وعبيد اهلل بن احلرّ وغياث بن إبراهيم، 
 .التوصيف بسلفنا الصالح قرن هبم يفه ال ي  نّ أمع ، صبغ بن نباتةاألو

 هي: ،يف تضعيفات النجايشـ إذًا ـ ّن وجوه الضعف إـ  7
 اعتامده عىل ابن الغضائري. أ ـ

 رباب اجلرح والتعديل منهم.بأو ،هل السنّة ومشاخيه منهمأثره بأاعتامده وت ب ـ
 عدم تضّلعه يف علم الكالم واملعارف. ج ـ
 كهم اخلاّص.لاعتامده عىل القميني املعروفني بمس د ـ

يف  يستوِف فلم  ،يفعيف التوثيق والتض مهاله لبعض املعلومات ذات الدورإ هـ ـ
 معطياته. الراوي ما يتصل بكّل 

 .حمّمد السند ة التي قّدمها مشكورًا الشيخ  هذه عصارة املحاولة النقديّ 
كان زيدّيًا، وهذا  ـ كام تقّدم ـ من أّن جّد النجايشقيل ولعّله يؤّيد ما يقوله السند هنا ما 

 يوحي بإمكان وجود الزيدّية يف ا رسته وقبيلته.

 )ضمن أحد عشر نقدًا( االجتاه املتحّفظتعليقات على 
النجايش، وذلك بذكر جمموعٍة من  منف قلياًل مع االجتاه املتحّفظ وقّ التيمكننا 

 مات:دّ ذكر بعض املق يالتعليقات، ولكن قبل ذلك من الرضور
منهجي جذري للنجايش أو ابن  مانع من توجيه نقدٍ  ّي أليس هناك : ة األوىلمّد املق
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ن أذًا إري و، لكن من الرضعليه تساهم يف ذلك وتساعد الغضائري ما دامت املعطيات
و أرت هلم معطيات تتصل بالطويس ذا توفّ هبذا إنسمح لآلخرين بتوجيه يشء شبيه 

ات التي تواجه النجايش شكاليّ اإل نّ : لو أي والقولو الكليني، بل يمكن الرتقّ أوق دالص
عىل  يضاً أظ ا تواجه الطويس فيلزمنا اجلرأة الكافية للقول بيشء من التحفّ ّّن اكتشفنا أ

 ت الطويس.امتقوي
إّن من الواضح أّن الدوافع خلف نقد النجايش هي مقاربة مواقفه مع  مة الثانية:ّد املق

هبي واضح جدًا يف نقد النجايش، بل هو رواٍة هناك ميٌل واضح ملروّياهتم، فالدافع املذ
رصيح للغاية، وهلذا وجدنا توّجهًا نحو الغمز من قناته املذهبّية تارًة بالقول بأّنه غري سليم 
يف فهمه لإلمامة، وأخرى بالقول بأّنه متأثر بأهل السنّة، وثالثة باستفزاز املشاعر بالقول 

 بأّنه وثق النواصب وضّعف رواة املعارف!
ملحاولة تشبه ما فعله بعض اإلخبارّيني جتاه الشيخ الطويس والعالمة احليل، وهذه ا

حيث اعتربوا أّّنام تأثرا بأهل السنّة أّيام تأّثر، فنقال علوم األصول واحلديث والرجال 
وتبويب الفقه وغري ذلك منهم، والشواهد التي أتى هبا اإلخبارّيون يف حينه أكثر بكثري 

، فأرجو مراجعة هنا لشواهد التي يقّدمها أنصار االجتاه املتحّفظوأوضح بكثري من هذه ا
 هذا األمر تارخيّيًا، وقد فّصلنا القول فيه يف كتابنا: نظرّية السنّة يف الفكر اإلمامي.

ولو ختّطينا هذا األمر، فسيصبح املوقف اجتهادّيًا، بمعنى أّنني لو نظرت يف أخبار رواة 
اجلهود هنا لتوثيقهم، وخرجت باستنتاج يرى تناقض املعارف العرشين الذي ب ذلت 

مروّياهتم مع القرآن ونكارهتا، فمن حّقي يف هذه احلال أن أوافق النجايش عىل ما قال، 
وسيكون ذلك دلياًل إضافّيًا لصالح تقوية اجتهاد النجايش، وهذا يعني أّن املوقف من 

ة، وهو موقف يمكن النجايش سبقه موقف أيديولوجي من مروّيات هؤالء الروا
 االختالف فيه.

ظ عىل ظني هنا هو سياق التحفّ إّن السياق الذي يظهر فيه نقد املتحفّ  املقّدمة الثالثة:
ذ إ ه؛ظ حتى عىل توثيقاتحفّ التّن هذه املعطيات يمكنها التأثري يف النجايش، مع أتضعيفات 



 

روايته  مع و انسجاماً أل السنّة هأثرًا بأفًا يف الواقع قام النجايش بتوثيقه تيلعّل راويًا ضع
ملفهوم  واضحاً  ظ هنا خرقاً نصار التحفّ أفيام يراها  ،الب يراها النجايش صحيحةً مط

ث عن التشكيك يف تضعيفات ن نتحدّ ال يصّح أ وانًا عليه، ومن ثمّ دقيقي وعاإلمامة احل
 .ولو يف اجلملة النجايش دون توثيقاته

ك يف الكثري من ن نشكّ أبعد من ذلك، وهو أبنا ن يذهب مر يمكن أاأل ،بل يف تقديري
ذا كان النجايش يعتمد إف ،و تضعيفاً أ ولو مل تكن توثيقاً  ،املعلومات التي تفّرد هبا النجايش

وماته ـ يف غري التوثيق ن تكون بعض معلأفمن املمكن  ،ة يف معلوماتههل السنّ أ
من الذهنية التي  القاً ؛ انطال يمكن العمل وفقها ومن ثمّ  ،منهم خوذةً والتضعيف ـ مأ

 ظ هنا.ه املتحفّ أنصار االجتابعض خذ هبا يأ
 بعض التعليقات: كرونرشع بذ

اعتمد عىل ابن الغضائري يف  يشَّ االنج نّ ألقد افرتض الناقدون هنا التعليق األّول: 
ثبات هذه الدعوى، ين ال يكفي إلرّخ أاملتبعض عاه حتى لو ادّ  مرٌ أالتضعيفات، وهو 

النجايش يوافق ابن الغضائري يف مجلة من املوارد، لكّن هذه املوافقة ال  نّ أينا فنحن رأ
خاّصة وأّنه يف أكثرها مل ي رش إليه أصاًل، فلعّلهام اعتمدا معًا عىل االعتامد، ثبت ن ت  أيمكنها 

 مصدٍر ثالث.
غضائري من ال ك فيه ليس كون النجايش يثق ويعترب ابننشكّ ونقصد باالعتامد الذي 

عىل ابن الغضائري، كيف وقد اختلف  ون النجايش يبني اجتهاداته عموماً ره، بل كصادم
وإبراهيم بن عمر  ، كام يف جابر اجلعفيق من ضعفه وبالعكسمعه يف بعض املوارد، فوثّ 

وإال لو كان هذا مؤثرًا هبذه الدرجة املطلوبة هنا لكان  .الصنعاين وسليامن بن داود املنقري
 معتَمد عىل تقويامته؛ العتامده يف غري موضع عىل الصدوق وابن الشيخ الطويس غري

 الوليد، وال نعلم أّّنام أقّل )خطرًا!( من النجايش.
 لكاً مسالغضائري ق من كون مسلك ابن فنحن مل نتحقّ  ،رفطنا الضبل لو غض

 ا هذا األمر.نن بيّ أوقد سبق  ًا،مرفوض
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، وقد حتّدثنا عن البن الغضائري تلميذاً ىل تشكيكنا يف كون النجايش إهذا كّله مضافًا 
 .هذا سابقاً 

وما قلناه جيري يف اهتامه باالعتامد عىل القميني، مع أّنه خالفهم يف مواضع، فانظر 
 ترمجته للحسني بن يزيد النوفيل، وأمحد بن احلسني بن سعيد، وعيل بن حمّمد بن شرية.

مل يعتمد عىل الطويس يف كتابه هذا،  من غري الواضح القول بأّن النجايش التعليق الثاين:
مر  هذا األملاذا ال نفّّس  ؟ توافقه معه يف توثيق وتضعيف العرشات من الرواةفكيف نفّّس 

يش تكاد تكون عباراته االنج نّ بل نحن وجدنا أ ؟ويسنجايش عىل الطاله اعتامد من نّ أعىل 
ه نّ أوهذا يعني  ،لفهرستالطويس يف ا كثريًا مع نّص  متوافقةً  ،فيام يعطيه من معلومات

، بل ربام حيّق لنا القول بأّن أهم شخص )أو من أهم به ووافقه َل بِ فهرست وقَ الاعتمد متن 
 .األشخاص( اعتمد عليه النجايش هو الطويس

لكّن هذا ال يعني أّن النجايش ال حيّق له خمالفة الطويس يف بعض املعلومات، كام هو 
 واضح.

يف جمال التوثيق  ثر خربةً أكقول بكون النجايش الظ عىل ا التحفّ يت منّ أسي التعليق الثالث:
بني  يضاً أ ثبت سلب صفة اخلربوّية عنه، فهناك فرٌق والتضعيف من الطويس، لكّن هذا ال ي  

، وهذا ما مل غري الرجال ونحوه ةسالميّ ون النجايش خبريًا يف العلوم اإلأن يثبت لدينا ك
ا من قبل يف الفصل األّول من فصول هذا الكتاب، كام ذكرنا هذ، شخصّياً  يثبت عندي

أّن  يضاً أكونه غري خبري، فلم يثبت عندنا وبني ، ولعّله ي فهم من املحّقق الكلبايس أيضاً 
ين جزمنا بكون أريًا هبا، فمن بن يكون خأع بل يتوقّ  ،النجايش ليس خبريًا يف تلك العلوم

له يف النجايش ال باع  نّ أف نجزم بكثر خربًة منه بمضمون النصوص؟ وكيأالطويس 
 وعدم الوجدان ال يدّل عىل عدم الوجود. ة؟سالميّ العلوم اإل

د صياغة الفكرة: ال دليل عىل )أخربّية( النجايش عىل الطويس يف جمال التوثيق أعيس
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ة املقابلة، وجمّرد عدم وجود كتب له وصلتنا عىل األخربيّ  يضاً أوالتضعيف، لكن ال دليل 
 كثر خربًة.ليس بأو أه ليس بخبري نّ أال يعني  ،ا يف هذا املجالهب انو خرّب أ

وي ذات اتصلة بالراملاملعلومات  ّن النجايش ال يستويف كّل أب لإّن القو التعليق الرابع:
فهل كان الطويس مستوفيًا يف أ، غري مقنع يف توظيفه هناصلة بتوثيقه وتضعيفه قول ال

والزراري كذلك؟ والرجل كتابه يف  قّي الرب وهل كان ؟فضاًل عن رجاله ،فهرسته
رأينا آنفًا  دوق ام،سهب هبحتى ي   ،ة ليست التوثيق والتضعيفصليّ ، وغايته األالفهرسة
 ، فلامذا ال نفّّس يف حجمه رياً بن يكون كأه ال يريد للكتاب نّ أل ؛رقطه كان خيترص النّ أكيف 
بكون التوثيق والتضعيف ليس من ، ويضاً أسهابه يف التعريف بالرواة بنفس السبب إعدم 

 اته األوىل؟ولويّ أ
مها دّ ة التي قضافيّ يرى حجم املعلومات اإل ،الطويس والنجايش :الناظر يف كتايَب  نّ إ

، بل يف حّق كّل علامء الرجال املتقّدمني ويسطالنجايش، فلامذا ال نقول األمر عينه يف حّق ال
 ؟اإلمامّية

زيدي يف العصور األوىل إىل فرق أوصلها بعضهم ينقسم املذهب ال س:امالتعليق اخل
 إىل سّتة، لكّن أبرزها وأمّهها:

 ـ اجلارودية، نسبًة إىل زياد بن املنذر أيب اجلارود. 1
 ـ والسليامنّية وتسّمى اجلريرّية، نسبًة إىل سليامن بن جرير الرّقي. 2
ة أيضًا، وهي منسوبة إىل ـ والب رتّية، بضّم الباء كام نّصوا عليه، وقد تسّمى بالصاحليّ  3

كثري النوا، واحلسن بن صالح، ومن أبرز رجاالهتم أيضًا: سامل بن أيب حفصة، واحلكم بن 
عتيبة، وسلمة بن كهيل، وهارون بن سعيد العجيل، وأيب املقدام ثابت بن هرمز احلداد 

 م.وغريه
فة بعد رسول اهلل صىّل وتذهب البرتّية إىل القول بتقّدم عيّل عليه السالم وأحّقيته باخلال

اهلل عليه وعىل آله وسّلم، وأّنه أفضل من أيب بكر وعمر، إال أّّنم يعتقدون مع ذلك بأّن 
خالفة أيب بكر وعمر كانت صحيحة، وأّن اإلمام علّيًا عليه السالم قد أمضاها بعد ذلك 
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 .وتعاي  معها
دح بعض تعّد البرتية من أقرب مذاهب الزيدية إىل أهل السنّ  ،ومن هنا ة، وهلذا م 

أئّمتهم عند أهل السنّة وأخذوا من كتبهم، وهي قريبة أيضًا إىل التوّجه العاّم الذي اختذه 
احلمد هلل الذي »معتزلة بغداد بعد ذلك، مثل ابن أيب احلديد وغريه، ممّن كانوا يقولون: 

 «.قّدم املفضول عىل الفاضل أو األفضل
اّم خلالفة عثامن بسبب ما حصل فيها، دون أن إال أّّنم مع هذا كّله لدهيم رفض ت

 جيزموا بكفره، كام قالوا بإمامة كّل فاطمي من أوالد احلسن أو احلسني خيرج بالسيف.
وأّما وجه تسميتهم بالصاحلّية، فهو النسبة إىل احلسن بن صالح املتقّدم ذكره، وأّما وجه 

فرق وعلامء الرجال والتاريخ، تسميتهم بالبرتية، فقد وقع خالف يف ذلك بني مؤّرخي ال
 وذلك عىل أقوال أمّهها:

إّنه حيث ترّبوا من عثامن بن عفان سّموا بالبرتية، وكأّّنم قطعوا عالقتهم به  ـ 1
 وبرتوها، عىل خالف عالقتهم بكّل من أيب بكر وعمر وعيّل.

وكأّّنم  إّّنم تركوا اجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم، فا طلق عليهم اسم البرتّية، ـ 2
 قطعوا هذا اجلهر وقاطعوه، وهذا قول أمحد بن حييى بن مرتىض من أئّمة الزيدية.

ما ذكره الكيش يف رجاله من أّن سبب تسميتهم هو حضورهم عند اإلمام الباقر  ـ 3
عليه السالم، وإعالّنم تويّل أيب بكر وعمر والرباءة من أعدائهام، وكان اإلمام زيد بن عيل 

برتتم »جلس فقال هلم: فام هو موقفكم من فاطمة؟ أفهل تتربؤون منها؟! حارضًا يف امل
 ، فسّموا بالبرتّية.«أمرنا، برتكم اهلل

 إّن كثري النوى كان اسمه برت النوى فسّموا بالبرتّية نسبًة إليه. ـ 4
 إّن كثري النوى كان مقطوع اليد وأبرتها، فسّموا بالبرتية نسبًة إليه أيضًا. ـ 5

وال أقّل من أّن ذلك  أّن البرتية فرقة شيعّية باملعنى العام ال باملعنى اخلاّص، وهذا يعني
جايش كان هو واقع احلال يف القرنني األّولني اللذين يقع فيهام الرواة الذين ترمجهم الن

بعد ذلك من السنّة ال يعنينا هنا، وال يوجد ما براهيم وغريه، وصريورهتم إن كغياث ب
الرواة كانوا يف تلك الفرتة يف الوسط السنّي، بل سنرى أّن السنّة ذّموا يؤكّد أّن هؤالء 



 

 بعضهم لتشيّعه.
 سنتوّقف قلياًل مع األسامء التي ط رحت بوصفها من البرتّية: :دسالتعليق السا

كالم الطويس، ولعّل النجايش مل يثبت مثل ببرتّيته ثبتت  ، وقدغياث بن إبراهيمأ ـ 
وأّن العالمة املامقاين واملحّدث النوري بذال جهدًا يف ختطئة القول  خاّصةلديه أّنه برتي، 

كام أّنه اعتامدًا عىل مجلة من الروايات املنقولة عنه وغري ذلك، ببرتّيته، وأّنه كان إمامّيًا، 
يوجد قول قوّي بالتمييز بني غياث بن إبراهيم البرتي وغياث بن إبراهيم الذي وثقه 

غياث بن إبراهيم الذي ذكره الشيخ يف  نّ إ»ال السيد اخلوئي: النجايش، كام يقول أمث
ه يف أصحاب الصادق عليه السالم السالم وقال: برتي، مغاير ملن عدّ  أصحاب الباقر عليه

 راوي كتاب غياث الفهرست وترمجه النجايش وله كتاب، والدليل عىل ذلك أنّ  وترمجه يف
عبد اهلل  ، ويروي عنه أمحد بن أيبلنجايشعيل بن أبان عىل ما ذكره ابن إبراهيم، إسام

وال يمكن روايته  ،( تقريباً 280يف ترمجته، وقد تويف أمحد سنة ) الربقي كتابه، عىل ما مرّ 
راوي  بن أبان، وأيضاً  عن أصحاب الباقر عليه السالم بواسطة واحدة، وهو إسامعيل

عنه أمحد بن أيب عبد اهلل وقد روى  كتاب غياث حممد بن حييى اخلزاز عىل ما ذكره الشيخ،
ومثل ذلك رواية أمحد بن حممد  الكالم السابق. الربقي كتابه، عىل ما يأيت يف ترمجته، ويعود

وعن حممد بن حييى اخلزاز، عن غياث بن  بن عيسى، عن حممد بن إسامعيل بن بزيع،
بن عيل راوي كتاب غياث: احلسن  وأوضح من ذلك أنّ  إبراهيم، عىل ما يأيت من املشيخة،

( عىل ما ذكره الشيخ، وكيف يمكن رواية 310سنة ) محيد املتوىّف  وقد روى عنه اللؤلؤي،
ومثل ذلك رواية عيل بن إبراهيم،  أصحاب الباقر عليه السالم بواسطة واحدة. محيد عن

غياث بن إبراهيم  نّ إل عىل ما ذكره الشيخ، واملتحّص  عن زيدان بن عمر، عن غياث، كتابه
أصحاب الصادق والكاظم عليهام السالم، وليس هو بغياث بن  اب، هو منالذي له كت

 .«إبراهيم البرتي
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براهيم البرصي الذي بن إ ىل كّل هذا، إّنه توجد ذموم عند أهل السنّة لغياثإأضف 
غياث كذاب ليس بثقة  :سمعت حييى يقول»وثقه النجايش، فقد جاء يف تاريخ ابن معني: 

. فكيف مل يتابع النجايش «هو غياث بن إبراهيم البرصي :لفضلأبو ا قال .وال مأمون
 املتأثر برجال أهل السنّة ما قالوه فيه هنا؟!

، وردت اً لطيف اً له كتاب نّ أبل قال ب ،الذي مل يوثقه النجايش ،يب املقدامعمرو بن أب ـ 
 عليه السالم قاعد، بفناء الكعبة وأبو عبد اهلل اكنّ » :ولقيف الكيش تمادحة مرسلة فيه رواية 

 :عمرو بن أيب املقدام، فقال فمرّ  !احلاج فقال عليه السالم: ما أقّل  !فقيل له: ما أكثر احلاج
، فلم يتفّرد النجايش باملوقف . وورد يف أسانيد القمي وكامل الزيارات«هذا من احلاّج 

 عقدي. وإن ورد فيه طعنٌ  .منه
ن أيب املقدام بذّم ومل يضّعفه ومل يوثقه، دون أن والالفت للنظر أّن الطويس مل يذكر اب

ض أّن النجايش تأثر هبم ـ وفرلو نظرنا يف ترمجة أهل السنّة له ـ وامليؤاَخذ عىل ذلك، بل 
ه ثوا عن عمرو بن ثابت فإنّ حتدّ  ال :ابن املبارك يقول.. »لوجدنا ابن حجر يقول يف ترمجته: 

وقال عمرو بن عيل .. حديثه رك ابن املباركت :وقال احلسن بن عيسى ،السلف كان يسّب 
وقال  ،هو غري ثقة :ث عنه ابن مهدي. وقال الدوري عن ابن معنيمل حيدّ  :املثنى وحممد بن
وكذا قال أبو  ،ضعيف احلديث :وقال أبو زرعة ،ضعيف :بن صالح عن حييى معاوية

 ليس بالقوّي  :وقال البخاري ،عالرأي شديد التشيّ  يءيكتب حديثه كان رد حاتم وزاد
 .«..رافيض خبيث: اآلجري عن أيب داود عندهم. وقال
اللذين مل يوثقهام النجايش ومل  ،أّما سامل بن أيب حفصة ومسعدة بن صدقة)ج ـ د(: 
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، فإّن الطويس أيضًا مل يذكرمها ام وردت يف سامل روايات ذاّمة يف الكيشنّ إ، ويضّعفهام
 . ذكر أن مسعدة عامي كام ذكر الكيش أّنه ب رتي، وإّنامبتوثيق وال تضعيف كذلك

ال يزيدون عىل عدد أصابع اليد شخاص أإّن جتاهل النجايش لتوثيق وتضعيف 
ألّن النجايش جتاهل توثيق وتضعيف مئات  ؛ال يمكن اعتباره مؤرشًا هناالواحدة، 

عن فيهم يضًا، وطويس أبل بعض من جتاهلهم النجايش هنا قد جتاهلهم الطاألشخاص، 
 والنظر؟ هل السنّة، فلامذا مل يؤخذ املشهد بشكل متكامل للتحقيق فيهأ

إّن تشابه ما نقله النجايش يف توصيف عدٍد من الرواة ال يزيدون عن  التعليق السابع:
سبعة أشخاص تقريبًا، مع ما هو موجود يف كتب أهل السنّة، ال يدّل عىل كون مصدره هو 

ة، والسبب بسيٌط جّدًا وهو أّنه من املمكن أن يكون واقع تلك الكتب لوحدها بالرضور
هؤالء الرواة هو ذلك، وأّن النجايش اّطلع عىل هذا الواقع بطرقه اخلاّصة، واّطلع أهل 
السنّة عىل هذا الواقع أيضًا بطرقهم، فهل جمّرد التوافق يف بضعة أشخاص يدّل عىل كون 

 كتب أهل السنّة هي مصدره الوحيد؟!
من ذلك أّن الناقدين هنا يرّصون عىل أّن الكتب الرجالّية عند الشيعة هي  واألوضح

بالعرشات، وربام أكثر وأّنا تلفت ومل تصلنا، فكيف عرفنا أّن مصدره الوحيد هو تلك 
الكتب السنّية وليست الكتب الشيعية الكثرية يف الرجال واحلديث والتي مل تصلنا؟ يبدو 

 يل األمر غري واضح.
ريد نفي االحتامل، بل نريد إضعاف قّوة احتامل كون مصدره هو كتب أهل نحن ال ن

السنّة، األمر الذي ي ضعف من قّوة هذه القرينة، علاًم أّن املوارد قليلة جدًا، ومن الطبيعي 
أن يتوافق أبناء املذاهب يف تقويم بعض الرواة يف عدٍد قليل هبذا املقدار، نعم لو توافق 
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ل السنّة يف مائة راٍو أو أكثر خمالفًا مشهور الشيعة فيهم، لدّل ذلك النجايش مع مصادر أه
 وأعطى مؤرشًا ما.

أضف إىل ذلك، أين هي املشكلة يف أن يستفيد النجايش من مصادر أهل السنّة يف 
معلومات حول الراوي اتضح له باالجتهاد أّّنا صحيحة، فيكون قد غربلها ورأى 

 نّة ضالل وباطل؟رجحاّنا؟ وهل كّل ما يف كتب الس
سننظر هنا يف الشواهد التي قيل بأّن النجايش تابع أهل السنّة فيها،  التعليق الثامن:

 لنرى الصورة بشكل أفضل:
الذي وصفه النجايش باالختالط ومل ينّص بغري هذا التعبري  ،عفيجابر بن يزيد اجلأ ـ 

 ، غري واضح؛ فهل وصلتنا كّل هل السنّةأال إحد أفه مل يضعّ  إّن القول بأّنهعىل تضعيفه، ف
أمل  و ال؟أظ عىل جابر اجلعفي علامء الشيعة كان بينهم من حتفّ  نّ كتب الرجال حتى نعرف أ

سألت أبا عبد اهلل عليه »زرارة، قال: عن ، الصحيح سندكيش باخلرب امليرد يف رجال ال
 وما دخل عيلّ  ،واحدة ةً مرّ  الإ أحاديث جابر؟ فقال: ما رأيته عند أيب قطّ  السالم عن

فلعّل مثل هذه النصوص أوجب التشكيك فيه عند بعضهم، وهلذا اضطّر بعض  .«قطّ 
 .املتأّخرين ـ مثل السيد اخلوئي ـ حلمل هذه الرواية عىل التورية

بل إّن النجايش كان واضحًا يف أّن منشأ حكمه باختالط جابر هو ما كان ينقله هلم 
لامذا جعلنا مصدره هو أهل السنّة وليس اجتهاده الناتج عن الشيخ املفيد من أشعاٍر له، ف

بل لعّل العبارة توحي بأّن  اّطالعه عىل كتبه وأشعاره ونحو ذلك عرب مشاخيه كاملفيد؟!
 املفيد كان يرى تضعيفه أيضًا.

ّنه أغري مقنع؛ وذلك  تهشاهد الذي جيء به يف قضيّ وال ب ـ حمّمد بن عبد اهلل الشيباين،
فإّن النجايش وصفه هل السنّة، أكتب  مه النجايش مع ما هو املوجود يفما قدّ  ابقطال يت
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بأّنه كان ثبتًا ثم خلط، بينام املوجود يف كتب أهل السنّة أّنه من البداية كان يروي الغرائب 
وأّّنم إّنام أخذوا منه ما انتخبه الدارقطني من حديثه، ثم بعد ذلك صار يضع األحاديث 

 .وجد تطابق يف التوصيفللرافضة، فال ي
علاًم أّن النجايش ينسب جلّل أصحابنا تضعيفه، والطويس يقّر هبذه النسبة لكن لبعض 
أصحابنا وليس جلّلهم، فمن املتوّقع جدًا أن تكون معلومات النجايش هي من أصحابنا، 
رص مصدره الوحيد يف كتب أهل السنّة مع عدم تطابق  فلامذا استبعد هذا االحتامل وح 

 لصورة بشكل دقيق؟!ا
يضاف إىل ذلك بأّن الطويس بنفسه يتحّدث عن أّن الشيباين قد ضّعفه مجاعة من 

، وهذا دليل عىل تضعيف بعض الشيعة له، فلعّل منشأ معلومات النجايش هذه أصحابنا
 هو تلك اجلامعة التي ضّعفت الشيباين، فكيف ننفي هذا االحتامل؟

 هل السنّةكّل من ابن الغضائري والنجايش وأ ني ما كتبهواملقارنة ب ج ـ عمرو بن شمر،
تعطي النتيجة التالية: إّن ابن الغضائري ال يشري إىل موضوع أّن عمرو بن شمر زاد 

، أّما كتب أهل أحاديث يف كتب جابر أو مروّياته، بل يكتفي بتضعيفه، بكلمة: ضعيف
بر وعن الثقات، بينام األمر السنّة فهي جتزم بحصول الوضع من عمرو بن شمر عن جا

النجايش، فلنالحظ عبارته التي حتكي نسبة وضعه روايات يف كتب جابر، ثم  خمتلف عند
اإلقرار بأّن األمر ملتبس، وهذا يعني أّن النجايش لو كان يتابع ما يقوله علامء أهل السنّة 

نسبة فلم يستطع إثباهتا، لتابعهم يف هذا، مع أّنه حكى النسبة ثم يبدو منه أّنه نظر يف هذه ال
لكنّه رآها حمتملة جدًا يف الوقت عينه، فتوّقف يف األمر، وإال لو كان تابعهم يف تضعيف 

 عمرو فلامذا مل يتابعهم يف وضعه احلديث عىل جابر؟!
بل يضاف هنا ما قلناه آنفًا، من أّن ما بقي من كتب الرجال الشيعّية هو أقّل القليل، 
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 جودة بينهم ولو قلياًل قبل النجايش، ومل تصلنا.فلعّل هذه النسبة مو
هل أمن أخذ تضعيفه جايش أّن النوال داعي لفرض  ،اجلعفي ل بن عمرد ـ املفّض 

السنّة، فالرجل فيه روايات ذاّمة أوردها الكيش، بل رّصح الكيش نفسه بأّنه كان مستقياًم 
ين، فلعّل هذه النصوص وبعض روايات ذّمه معتربة السند عند كثريثم صار خطابّيًا، 

توقع معها وجود من سينحاز إليها  وغريها دفعت النجايش للتحّفظ، وهي نصوص ي 
لتضعيف املفّضل بن عمر، فلامذا نربط بني النجايش وأهل السنّة يف املوضوع مع وجود 

 هذا املشهد شيعّيًا؟!
م من ا ما تقدّ وأمّ »يقول السيد اخلوئي بعد استعراضه كّل ما جاء يف املفّضل بن عمر: 

ثالث روايات منها  منها، نعم إنّ  بام هو ضعيف السند فال يعتدّ  ،هالروايات الواردة يف ذمّ 
م من الروايات ا ال تقاوم ما تقدّ فإّّن  علمها إىل أهلها، من ردّ  ه البدّ ة السند، إال أنّ تامّ 

فيها  ، عىل أنّ الً بصدورها من املعصومني إمجا الكثرية املتضافرة التي ال يبعد دعوى العلم
زرارة،  محلها عىل ما محلنا عليه ما ورد من الروايات يف ذمّ  من ، فالبدّ ما هو الصحيح سنداً 
 .«بن معاوية وأرضاهبم ويزيد وحممد بن مسلم،

وهكذا احلال يف املفضل بن صالح، فإّن املفروض أّن ابن فضال ضّعفه حسب نقل ابن 
 النجايش هو السنّة وليس ابن فضال؟! الغضائري، فلامذا ي فرض أّن مصدر

بع وهبذا يظهر املشهد عىل أّن تصوير النجايش يف بعض الرواة قلييل العدد عىل أّنه متّ 
حيث اختلف  بل املعطيات ختالفه ألهل السنّة، هو تصوير غري صحيح وال دليل يؤّكده.

ما جاء يف ترمجته النجايش مع السنّة أو بعضهم يف الكثري من املواقف من الرواة، مثل 
 إلبراهيم بن حممد بن أيب حييى، ومؤمن الطاق، وحممد بن مسلم، وغريهم، فراجع.

ـ ويوجد نقاش يف تسنّن هل السنّة أذ النجايش عىل بعض علامء إّن تلمّ  التعليق التاسع:
ليس أمرًا غريبًا أو مدعاة للقلق مجلة ممّن ذكر الناقد أسامءهم هنا، ال نخوض فيه ـ 
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مع  ،ثر النجايش بشيوخهأّنه مرتبط بتأشهد عىل املر ن يصوّ أراد أّن الناقد هنا أبي، فكاملذه
ذوا يف علامء الشيعة تلمّ إّن كثريًا من ّن القضية ال تستبني هبذه الطريقة يف تقديري؛ فأ

هل السنّة يف خمتلف العلوم والفنون والعكس أسابقة عىل علامء وشيوخ من الالقرون 
ل وّ والشهيد الثاين واأل ،ن يكون بعض مشاخيه من السنّةأمشكلة يف ّي أيضًا، فأصحيح 

والعالمة احليل والطويس واملفيد واملرتىض والصدوق )وأحد مشاخيه من النواصب كام هو 
 .معروف( وغريهم درسوا عند أهل السنّة
 ،هل السنّة كام فعل شيخه املفيد فهذا غريبأ جوأّما كون النجايش مل يعارض وحياج

ص ّن النجايش عند الناقد غري متخّص أواملفروض  ،ليف يف هذا املجالأفالرجل ليس له ت
ة الشيعة ئمّ أف يناق  وخيوض جمادالت ومل يكن من ييف علوم الكالم والفقه وغريمها، فك

ملضامر اليفه يف هذا أد عدم توجمرّ  ؟!هل السنّة يف تلك الفرتةين للحوار النقدي مع أاملتصدّ 
رًا باملفيد وغريه أثهل السنّة، فلامذا ال يكون متأثرًا بشيوخه من أه كان تابعًا متنّ أ ال يدّل عىل

 خذ منهم؟أمن شيوخه الشيعة الذين 
ّن رجاًل يتأثر بأهل السنّة ويعي  يف مناخهم هبذه الطريقة التي تريدنا أكثر أوالغريب 

ـ الذي هو أهّم كتبه فيام هو بنفسه صنّف هذا الكتاب  ،و قيمتهأة قوله ن نسلب منه حجيّ أ
ليس هذا بنفسه أ، يف قوهلم بأّن الشيعة ليس هلم مصنفات سنّةأهل ال للرّد عىليبدو ـ 
ف ثالثامئة مصنّ ما يقرب من يه إلضاف أو ،ايشجري فعله النأثواسع التًا مذهبيّ  اً انتصار

يساوي وهو بنفسه  ،ليف الكتابأالتغايض عن هدف النجايش من ت للشيعة؟ فلامذا تمّ 
 ه يقع يف سياقه؟نّ أاجلدل العلمي بني املفيد وغريه بمعنى 

إّن موقف النجايش من حييى بن سعيد القطان، ليس غريبًا؛ فإّن  التعليق العارش:
التوثيق خمتلف عن بيان املذهب، وخلط امللّفني ببعضهام تشوي  للموضوع؛ فقد يكون 

متامًا كام يمكن أن يكون الكافر ثقًة،  !ابة؟ابن القّطان ناصبّيًا لكنّه ثقة، وهل يف ذلك غر
فلعّل النجايش رأى أّن هذا الناصبي باخلصوص ثقة، خاّصة وأّنه ترمجه ليبنّي أّن له نسخة 

متامًا كام يكون رجل  عن الصادق، ولعّله رأى ما فيها فانكشف له أّنه رجل ثقة رغم نصبه.
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 ثل هذه الترصحيات يف كتب الرجال.ثقة رغم شّدة عناده يف الوقف أو غريه، كام نجد م
ي ضاف إىل ذلك أّن النجايش من املمكن أن ال يكون مقتنعًا بكونه ناصبيًا؛ ألّن الدليل 
الوحيد عىل كونه ناصبّيًا هي تلك الرواية اآلحادّية املنفردة السند التي نقلها ابن عدي 

ّمد، وربام كانت الرواية بسنده إىل ابن القّطان يف موقفه من جمالد بن سعيد وجعفر بن حم
ّنه نقل عنه نفي أن أخاّصة وأو مل تصله أساسًا، موضوعًة عليه، ومل تثبت عند النجايش، 
فكون حييى بن سعيد من مشاهري النواصب ، يكون جعفر الصادق كذوبًا ونحو ذلك

يشء، وكون دليل نصبه جمّرد رواية واحدة وردت بسنٍد واحد يرويه صالح بن أمحد بن 
حنبل يشٌء آخر. فكيف ا ريد أن أحاكم موقف النجايش برواية سنّية، واملفرتض أّن الرواية 

تمل أّّنا موضوعة عىل القّطان لتضعيف  السنّية ليست بحّجة عىل منهج الناقد هنا؟! أال حي 
 موقع نسخته التي يروهيا عن اإلمام جعفر الصادق؟!

معني  سمعت حييى بن» :قال ،أيب مريمأمحد بن سعد بن نقل ابن عدي بسنده إىل  ،نعم
 ال تسألني عن)ملَ(  :فقال ،كنت ال أسأل حييى بن سعيد عن حديثه ،جعفر بن حممد :يقول

 .«ن كان حيفظ فحديث أبيه املسندإ :فقال يل ،ال أريده :قلت   ؟جعفر بن حممد
ا أبو ثنحدّ »حيث يقول:  ،ّن الشيخ الصدوق يروي عن النواصب بترصحيهشار إىل أي  

وما لقيت أنصب  ،بنيسابور نرص أمحد بن احلسني بن أمحد بن عبيد النيسابوري املرواين
ثنا احلسن بن حدّ  قال: ،اجالّّس  ثنا حممد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهرانقال: حدّ  ،منه

عن  ،عن أيب صالح ،بن إرسائيل دعن حممّ  ،ثنا وكيع بن اجلراححدّ  :قال ،عرفة العبدي
خلقت أنا وعيل بن  :يقول اهلل قال: سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وهوأيب ذر رمحه 

 .«..أيب طالب من نور واحد
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ن مضموّنا معارض لعقائد اخلصم، إالحتجاج عىل اخلصم حيث لولعّل رواياته هذه 
هلا، ولعّل النجايش بعد أن رأى أّن القطان ثقة رغم نصبه جعل  فصدورها من ناصبي مقوٍّ 

مما يقّوي وضع  ،ومن ثم مقوّيًا لرواية النواصب عن الصادق ،يف كتابه مقوّيًا لنسخته ذكره
 .ومرجعّيته حتى عند خصومهصادق ال

إّن حمور قضّية النقد هنا هي عدم تقبّل وجود انقسام حقيقّي بني  التعليق احلادي عرش:
ملشهد املغايل أو املتهم الشيعة يف القرون األوىل يف فهم قضّية اإلمامة، فتّم تصوير أّن ا

بالغلّو عند مثل القميني هو التشّيع، وأّن أّي تشّيع آخر هو يف حقيقته مّتهٌم بالتأثر بالسنّة 
 .أو بالقصور يف فهم اإلمامة بام جيعله خارج إطار التشّيع أو يكاد

مة وهنا نقطة الضعف يف املنهجّية التي اتبعها الناقد؛ فإّن دراسة تاريخ نظرّية اإلما
ترشف باإلنسان عىل اليقني بأّن القضّية كانت حمّل اختالف واسع يف فهمها وحدودها بني 
أصحاب األئّمة ومن تالهم يف القرون اخلمسة اهلجرّية األوىل، ومن الطبيعي أن يرتك 
ذلك تأثريه عىل مواقف الرجال من بعضهم ومن مروّيات بعضهم، فام فعله النجايش كان 

 حاجة إىل إقحام أهل السنّة وتأثريهم عىل النجايش أو عىل القميني يف هذا أمرًا طبيعّيًا بال
الصدد، ودون حاجة لفرض جهل النجايش بعلم الكالم لتصوير مواقفه وكأّّنا ناجتة عن 

 داخل الدائرة الشيعّية نفسها. مقابلٍ  عدم معرفة، وليست ناجتًة عن اجتهادٍ 
عطيات التي قّدمت هنا يمكن تطبيقها عىل الطوءي وُاشري أخريًا إىل أّن أغلبّية هذه امل

بل قد ضّعف الطويس بعض من وثقهم النجايش مثل: حمّمد بن عيسى اليقطيني،  أيضًا،
كام أّن الطويس ترجم للعديد ممّن فيهم كالم أّّنم من غري الشيعة أو من وسامل بن مكرم، 

، بل وسليامن بن داود املنقري السنّة، دون أن يغمز فيهم، مثل احلسني بن علوان الكلبي،
، كام اهتم أو مل يعّلق بعضهم مدحه أو مدح كتابه مثل طلحة بن زيد، وحفص بن غياث

عىل اهتام مجاعة بالغلّو يف سياق الذم، مثل: فرات بن األحنف، وحممد بن الفضيل، وطاهر 
بن أيب ، بل ضّعف ـ دون النجايش ـ أبان بن حاتم بن ماهويه، وأمحد بن عيل اخلضيب
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ليم بن قيس اهلاليل، متوافقًا يف ذلك مع ابن الغضائري، وهو أمر  عياش راوية كتاب س 
كان يفرتض أن يستدعي من الناقد هنا ـ جريًا عىل طريقته ـ التعريَض بالطويس؛ ملا هلذا 

 .الكتاب من خصوصّية معروفة
ّن النقطة تقديري، وإقة يف إّن املحاولة النقدّية للنجايش هنا غري موفّ  وخالصة القول:

ّن النجايش ـ كغريه من علامء الرجال ـ قد مارس يف أالوحيدة التي يمكن الدفاع عنها هي 
ذا اختلفنا معه الرواة، فإ تهاد يف تقويمجىل االًا متنّيًا يف النصوص أّدى به إاجلملة اجتهاد

نتيجة  ،هذه تهة االحتامل يف تقويامقوّ خفض نا فمن حقّ  ،تقويامتهبعض ًا يف اجتهاديّ 
بل يشمل  ،بالنجايش ال خيتّص  مرٌ أة هلذه التقويامت، وهذا صول التحتيّ اختالفنا معه يف األ

، ومن ثّم يمكن نقد من فصول هذا الكتاب مجيع علامء الرجال كام قلنا يف الفصل األّول
صيل النجايش كالطويس وغريمها يف هذا الصدد، حتى فيمن وثقوه من رواٍة لو متّكنا من حت

 قرائن نقدّية.
ونكتفي هبذا القدر من التعليقات، وأجد أّن املالحظات التي أثريت عىل النجايش غري 

 مقنعة فيام هتدف إليه.

 !ـ املوقف املندفع ملرجعّية النجاشي يف التقويم الرجالي 2ـ  4ـ  6
ما إذا  القديمة، ةأضبط وأثبت كتب الرجال الشيعيّ يعّد رجال النجايش عند كثريين، 

قورن بغريه من الكتب؛ لذا ب حث يف الكثري من كتب الرجال فيام لو تعارضت آراؤه مع 
قّدم؟ آراء الطويس، فأّي  ، حيث رأى غري واحٍد تقديم قول النجايش؛ نظرًا القولني ي 
 وأكثر خمالفات النجايش هي مع الطويس. ألضبطّيته ودّقته.

صه يف هذا راجعة لتخّص لنجايش وكتابه واألرجحّية التي حيظى هبا ا وهذه األضبطية
قه من آراء، فمصنّفاته القليلة جعلته أكثر تركيزًا وتدقيقًا من غريه فيام ينقله وحيقّ  ،العلم
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وهذا بخالف املكثر يف التصنيف الذي يفتقد غالبًا هذه الصفة. هذا من جهة، ومن جهة 
لعبان دورًا هامًا يف اخلروج اللذين ي ي التاريخ واألنسابأخرى معرفة النجايش بعلمَ 

النجايش  نجد متّيزجهة ثالثة بل من  بنتائج أكثر ضبطًا يف علم الرجال كام بّينا ذلك سابقًا.
ذلك كّله ، كثري من رواة احلديث الشيعّي السكنه يف الكوفة مقّر نتيجة باألضبطية واألثبتية 

هم، وتلّمذه عىل كبار وّفر له فرصة االطالع عليهم عن قرب وإبداء وجهة النظر في
 العارفني بالرجال هناك كابن نوح السريايف وغريه.

إّنه من  :من هنا اشتهر أّنه لو تعارض قول الطويس والنجايش قّدم قول األخري، بل قيل
 .املسّلامت

ح عىل الشيخ يف مقام تعارض اجلرح »يقول حفيد الشهيد الثاين:  إّن النجايش مرجَّ
إّن تعديل النجايش مقّدم عىل جرح »صاحب مناهج األخيار:  . ويقول«والتعديل

. ويقول «الشيخ حيث إّن له زيادة ضبط وتفتي  عن أحوال الرواة عن ضبط الشيخ
 ،ه اجتهادهيقع منه االجتهاد الغلط يف بعض األوقات ويظهر منه أنّ إّنه »التقي املجليس: 

النجايش »، ويقول الوحيد البهبهاين: «امع الته أثبت من اجلميع كام يظهر من التتبّ ولكنّ 
إّن النجايش أضبط من »، ويقول السيد جواد العاميل: «أضبط من الشيخ بال شبهة

 .«عةظاهر حال النجايش أّنه أضبط اجلام»يد الثاين: الشه ، ويقول«الشيخ
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، أيضاً  هوعن مستندات هذا التوّجه الذي استقربوغريه م بحر العلوقد كشف السيد و
 ونتعّرض ألهّم ما ذكر هنا، معّلقني عىل ما يستحّق التعليق:

إّن رجال النجايش متأّخر عن تصنيف الشيخ كتايَب الفهرست والرجال، كام  ـ 1
رشحنا سابقًا ترجيح ذلك، وهذا ما مّكنه من اكتشاف مواضع خلل الطويس وما غفل 

 عنه فيهام.
يكون تقويم املتأّخر أضعف من املتقّدم، خاّصة وأّن  فربام لكّن هذه القرينة غري نافعة،

مركز بحثنا هو التضعيف والتوثيق، وخصوصًا وأّن النجايش يذكر يف الغالب األمور 
بشكل فتوى دون بيان االستدالل الذي يوجب ترجيح نظره عىل نظر الطويس، فالعربة 

هل كانت موّفقة أو ال؟ وإال باملعطيات النقدّية أو التعديلية التي قّدمها النجايش لنرى 
فمجّرد نظره إىل كتاب سبقه ال يرّجح قوله يف مورد االختالف بالرضورة ما مل يظهر 

 الدليل.
وإّنام يقّدم املتأّخر عادًة يف حاالت كون عرص املتأّخر قفزًة نوعية يف العلم عن عرص 

 العلم ال مطلقًا. املتقّدم، بحيث يمكن صدق عنوان األخربّية والتطّور النوعي يف هذا
تصانيفه يف الفقه غزارة ، ووأعامله وكثرة مشاغلهالطويس واهتامماته، تشّعب علوم  ـ 2

رفع احتاملّية الوقوع يف اخلطأ والسهو يقتيض ذلك كّله  ..والكالم والتفسري وغريها
رت والنسيان والتشتت والتهافت واخللط، ومن هنا رأينا كثرة املالحظات النقدّية التي ذ ك

حيث تفّرغ لفّن الرجال، النجايش، مع  احلال خالفعىل  عىل العديد من مواضع كتبه،
 وهلذا أنتج ما هو أكثر ضبطًا ودّقة.

ومنطقي جدًا، بل واقع تراث الطويس يشهد بكثرة هذه األخطاء  وهذا الكالم معقول
وجب تقّدم وكثرة وقوعه يف مقاربات سطحّية لبعض األمور، لكّن املشكلة أّن هذا ال ي

النجايش عند التعارض عىل الطويس؛ وكأّن موقف الطويس َفَقَد قّوته االحتاملّية حتى 
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ملعارضة نّص النجايش، كيف وقد رأينا أّن النجايش يوافقه يف أكثر املعلومات التي أدرجها 
يف كتابه مما يؤّكد أّن كتاب الطويس مل يفقد قيمته، وإذا كانت احلال كذلك، فأّي موجب 

هذا فضاًل عن ما سنشري إليه  طالق القول بتقّدم النجايش عليه بوصف ذلك قانونًا؟!إل
 قريبًا من وقوع النجايش يف أخطاء أيضًا.

علم األنساب واآلثار وأخبار القبائل إّن علم الرجال يستمّد حياته ومعلوماته من  ـ 3
ه يف هذا املضامر، وكيف أّنه النجايّش به، وبّينا سابقًا خربوّيترف واألمصار، وهذا ممّا ع  

ذكر أوالده وإخوته وأجداده، وبيان أحواهلم ومنازهلم حّتى بذكر الرجل يستطرد عند 
 كأّنه واحد منهم.

وهذه القرينة جّيدة وشواهدها معها؛ لكنّها ال تنفع يف ترجيح قول النجايش عىل 
بل أّي عالقة هلذا اجلانب الطويس يف غري هذا اجلانب من املعطيات التارخيّية والرجالّية، 

 بمسألة التوثيق والتضعيف، حتى نجعل قول النجايش هو املرجع فيها أيضًا؟

 كويفٌّ  والنجايّش يبة، انوا من أهل الكوفة ونواحيها القرة كإّن أكثر الرواة عن األئمّ  ـ 4
ليهم، وظاهر احلال أّنه أخرب بأحوال إ معروف مرجوعٍ  من وجوه أهل الكوفة، من بيٍت 
 «.ة أدرى بشعاهباأهل مكّ »أهله وبلده ومنشئه. ويف املثل: 

رب عن  وهذه القرينة نافعة فيام أثبتته القرينة السابقة، واملفروض أّن النجايش ال خي 
صلة وخمالطة معهم، بل هو خيرب عن  ه عىلنّ أأحوال أهل الكوفة يف عرصه حتى نقول ب

ة عىل أحوال العلامء بأكثر مما املدن العلميّ  لع أهلطّ رواة قبل قرن أو قرنني، وقد يالأحوال 
ّن ًا عن الكوفة، علاًم أ، والطويس ليس بعيدؤالء العلامء أنفسهمهل مدينة هألع عليه يطّ 

 حتى أّنه تويّف  ،وليس يف الكوفة ،ّنه قىض شطرًا من عمره يف بغدادأالنجايش يظهر منه 
 خارج الكوفة وبغداد معًا.

 مصاحبة علامء كبار يف هذا الفّن، مثل ابن الغضائري، وهذا يشاّتفق للنجاإّنه قد  ـ 5
كثريًا من املشايخ العارفني بالرجال النجايش إدراك ما مل يتسّن للطويس، ومن هذا القبيل 

كالشيخ أيب العّباس أمحد بن عيّل بن نوح السريايف، وأيب احلسن الطويس،  دركهمممّن مل ي  
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 الفرج حمّمد بن عيّل الكاتب، وغريهم.أمحد بن حمّمد بن اجلندي، وأيب 
لكّن هذه اخلصوصّيات مجيعًا حتى لو تعاضدت تثبت أقوائّية احتامل إصابة النجايش 

ثبت تعنّي ترجيح قوله ، فلو تعارض التوثيق مطلقاً  يف معلوماته يف اجلملة، لكّن هذا ال ي 
األقوى احتامالً مطلقًا والتضعيف وكان أحدمها أقوى احتامالً، ال يعني ذلك لزوم األخذ ب

 حتى نقنّن قاعدًة مطلقًة هنا.
فمثاًل جيب أخذ جمموعة عنارص، فكام أّن النجايش خبري بأهل الكوفة فإّن ابن الوليد 
والصدوق خرباء برواة الرّي ونيشابور بأكثر من خربة النجايش، فام هو املوجب جلعل 

صدوق والربقي والكيش وابن فضال بل إّن ال ؟قول النجايش معيارًا لصّحة قول اآلخرين
رهبم من عرص ن زمنًا عىل النجايشووغريهم متقّدم ، وهذه نقطة قّوة يف صاحلهم؛ لق 

الرواة، كام أّن خربوّية الطويس املحرزة يف علوم املسلمني وتوّفر نخبة من التالمذة بني يديه 
عىل النجايش يف اجلملة، كام يمكن جدًا أن تكون قد ساعدته.. يقّوي احتامل دّقته يف النظر 

أّن القّوة االحتاملّية تقف لصالح غري النجايش لو تفّرد النجايش بقوٍل خمالف للطويس 
والكيش معًا مثاًل، أو كان قول الطويس قد جاءت عىل وفقه رواية صحيحة أو روايات 

 .غري معتربة
املحّقق التسرتي فنحن لسنا أمام صورة موّحدة للمشهد، فاحلّق ما ذهب إليه أمثال 

، بعد ثبوت وقوع النجايش يف ليس كّلياً الطويس تقديم قول النجايش علی حيث قال بأّن 
، فيلزم مالحظة املوارد بصورة مستقلة أخطاء كان الشيخ الطويس عىل صواٍب فيها

 .ومتابعة القرائن يف كّل مورد
 :الرجايل يضاف إىل ذلك أّن هذه القضّية البد أن تتبع مدرك حجّية قول
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فإذا ب ني عىل أّن مدرك احلجّية هو حجّية خرب الثقة، فام هو املوجب لتقديم النجايش  أ ـ
عىل غريه مطلقًا؟ وهل هو أوثق منهم وأصدق؟ وكذا احلال لو بنينا عىل احلجّية من باب 

 والتقديم هنا بمالك األوثقّية مل يثبت؛ لضعف سنده.البّينة، 
فإّنه مع معارضة الطويس فاألمر أوضح، هو حجّية االطمئنان كان املدرك أّما إذا  ب ـ

 قد يصعب حتصيل االطمئنان عادًة.
ـ برصف النظر ذلك عن يمكن احلديث هنا  ،بناء عىل ترجيح قول األكثر خربةً  منع ج ـ

 .هل اخلربةأة الفتوى أو ثبات أخربّية النجايش وفقًا ملبنى حجيّ إعن ما تقّدم ـ بعد 
ومع  ،، فالقضية تابعة لظّن كّل واحٍد من العلامءمسلك الظّن االنسدادي ّما عىلأو د ـ

 .بمدياهتا ثبات الصغرىإلو تّم  كثر خربةً األخربّية قد تكون لصالح األ
، كام لو عارض النجايش ـ يف النجايش يف بعض األحيان يرتّجح قولنعم، ال نامنع أّنه 

سابقًا من أصل عدم إحراز خربوّية املفيد يف بعض األحيان ـ الشيَخ املفيد، عىل ما قلناه 
هذا املجال. وقد أملح إىل قضّية تعارض املفيد والنجايش باخلصوص السيد  اخلوئي قائاًل: 

رى منه بعض ه قد ي  فإنّ ـ قده ـ املفيد  أضبط منـ حسبام وقفنا عليه ـ النجايش  نّ إ»
كالمه  يذكر املفيد طاب رمسه يف حمك :مثالً ، مثله ـه قدّ ـ من النجايش  رَ ومل نَ  ،املناقضات

 ×عىل الرضا ممن روى النّص  ه:، ما هذا نّص ×عىل الرضا رشاد يف باب النّص يف اإل
وأهل الورع والعلم والفقه من  ته وثقاتهبذلك من خاّص  باإلمامة من أبيه واإلشارة منه

ـ  هقدّ  ـيح منه وهذا كام ترى توثيق رص د بن سنان.وحممّ .. ي والرقّ  داود بن كثري ،شيعته
كامل شهر  فها يفرسالته التي صنّ  من حمكّي  ه ناقضه يف موضعٍ ملحمد بن سنان، إال أنّ 

ما ـ  شهر رمضان ال ينقص أبداً  ة عىل أنّ بعد نقل رواية دالّ  ـ حيث قال رمضان ونقصانه.
وهو  ،بن سنان دهذه عبارته: وهذا حديث شاذ نادر غري معتمد عليه يف طريقه حممّ 

عتمد عليه يف سبيله ال ي   ومن كان هذا ،فيه ال ختتلف العصابة يف هتمته وضعفه نٌ مطعو
ه قدّ  ـمن النجايش  رَ ومها كالمان متناقضان، ومل ي   ،وهذا رصيح يف تضعيف الرجل الدين.
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 .«ح تضعيف النجايشفبهذا يرّج  ،املناقضة يف الكالم ـ
وقف فيام نسبه الكلبايس إىل املحكّي ومن جممل ما قلناه يف البحوث السابقة، يعلم امل

يف رشح هتذيب األحكام، عند غاية املرام عن املحّدث اجلزائري من أّنه ذهب يف كتاب 
ْكَرمطويس النجايش وال تعارض كالمحديثه عن  إىل ترجيح كالم الطويس،  ،يف سامل بن م 
 .ىال ريب يف أّن الشيخ أثبت  وأدرمعّلاًل بأّنه 

لتقديم قول الطويس مطلقًا عىل النجايش؛ وإثبات أثبتّيته املطلقة بعيد فإّنه ال موجب 
 .، وكّل ما قلناه حول النجايش جيري هناكذلك

 أغالط النجاشي
جمموعة  ، فذكروايف موارد كثرية غالط النجايشحتّدث بعض العلامء عن ما عرّب عنه بأ

بعضها يرجع ملشاكل حمتملة كّن ل، اوغريمه انالكلباسيّ  انقفاض يف احلديث عنها املحقّ أ
ـ ومن نامذج ذلك ممّا ال يصّح جعله بمثابة مالحظات عىل شخص النجايش، يف النسخ، 

، صارفني النظر عن البّت يف كّل مفردة؛ ملا يستلزمه ذلك ليهممّا نشري إبعيدًا عن النسخ ـ 
 :من اإلطالة واخلروج عن مقتىض البحث

عن  افع باإلسناد عن حمّمد بن عبيد اهلل بن أيب رافع،يف ترمجة أيب رالنجايش روى  ـ 1
عبد الرمحن بن حمّمد  ثّم روى باإلسناد عن، أبيه، عن جّده أيب رافع، عن عيّل بن أيب طالب
 .بن عبيد اهلل بن أيب رافع، عن عيّل بن أيب طالب

 املؤمنني أمري رواية والد عبد الرمحن يف اإلسناد األّول بواسطتني عنومن الواضح أّن 
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 أمري املؤمنني بال واسطة. ال جتتمع مع رواية عبد الرمحن يف اإلسناد الثاين عن، عليه السالم
أيب  ابنِ  ،ي كنّى بأيب بكر، إبراهيم بن أيب بكر حمّمد بن الربيعقول النجايش يف  ـ 2

رويا عن أيب السامل،  : ثقة هو وأخوه إسامعيل بن أيبلإىل أن قا ..الَساّمل ِسْمعان بن هبرية
 .احلسن موسى

ه األعىلفإّن  أبو السامل؛ وما ذكر  مقتىض صدر العبارة أّن إبراهيم ابن  أيب بكر، وجدَّ
نايف قوله: وأخوه إسامعيل بن امل ي   .أيب السِّ

اجلهم بن ب كري بن أعنَي بن  بن سليامن بن احلسن بن»قال يف ترمجة أمحد بن حمّمد: و ـ 3
ن، أبو غالب نس  راري س  ومقتضاه كون حمّمد بن سليامن والَد أيب غالب، أعني أمحد، . «الز 

 كالمه يف ترمجة حمّمد بن سنان أّن حمّمد بن سليامن جّد أيب غالب؛ حيث إّنه لكن مقتىض
هو مقتىض . و«أخربين احلسني عن أيب غالب، عن جّده أيب طالب حمّمد بن سليامن»قال: 

، عن أيب غالب دأخربنا حمّمد بن حممّ » حيث إّنه قال: كالمه يف ترمجة موسى بن سعدان؛
 .«حمّمد بن سليامن أمحد بن حمّمد قال: حّدثني جّدي

قتىض الِعبارة املَذكورة يف ترمجة حمّمد بن سنان أّن حمّمد بنوأيضًا  سليامن ي كنّى بأيب  م 
 .بأيب طاهر طالب، ومقتىض كالمه يف ترمجة حمّمد بن سليامن أّنه ي كنّى

وأورده  ،واجلواد يف ترمجة أمحد بن حمّمد بن عمرو بن أيب نرص أّنه لقي الرضاقال  ـ 4
املذكورة أّن وفاة أمحد امل شار إليه يف سنة  ومع هذا ذكر يف الرتمجة ،الشيخ يف أصحاهبام

                                                             
 .21( انظر: املصدر نفسه: 1)
 ( أقول: ال خيفى أّن هذه العبارة سّببت غموضًا بني الباحثني الرجالّيني، فراجع املطّوالت.2)
( أقول: احتامل كون )طالب( مصّحف )طاهر( وارٌد، فقد تكون املشكلة من النّساخ، ال من 3)

ذكرت االسم هكذا: أمحد بن حمّمد بن حمّمد بن  النجايش. بل إّن الظاهر أّن بعض نسخ النجايش
سليامن، فريتفع اإلشكال عن كتاب النجايش، وهذا هو املوجود يف املطبوع اليوم فانظر: رجال 

. وهو املوافق ملا يف مواضع من فهرست الشيخ الطويس بل من رسالة الزراري 83النجايش: 
 نفسه.
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نايف ما ، احلسن بن عيّل بن فّضال بثامنية أشهر إحدى وعرشين ومائتني بعد وفاة وهذا ي 
؛ فإّنه أربع وعرشين ومائتني ترمجة احلسن بن عيّل بن فّضال من أّنه مات يف سنة ذكره يف

سنني، فكيف يصّح أن تكون وفاته بعد  ثالثبعىل هذا تكون وفاة أمحد قبل وفاة احلسن 
 ؟!وفاة احلسن بثامنية أشهر

تب إسامعيل بن مهران بن أيب نرص السكوين كتاب نوادكام أّنه  ـ 5 وكذا ، رقد عّد من ك 
وال خيفى ما فيه من التكرار. وي رشد إليه أّن الشيخ قد اقترص يف الفهرست . كتاب النوادر

 .األخري عىل
قال:  ..احلسني ، كويف ثقة أخربنا إجازةً سامعيل القصري بن إبراهيم بن بزّ إ»: وقال ـ 6

 .«حّدثنا عيّل بن احلسن، قال: حّدثنا إسامعيل به
وي رشد (، له كتاب: )سقطَ   مرجع للضمري املجرور، والظاهر أّنهأّنه الومن الواضح 

 .«له كتاب أخربنا به»إليه قول الشيخ يف ترمجة إسامعيل القصري: 
وأخيه، وقال:  روى عن أبيه»يف ترمجة جعفر بن حمّمد بن موسى بن قولويه: وقال  ـ 7

قال احلسني بن عبيد اهلل: » وقال يف ترمجة سعد:. «ما سمعت  من سعد إالّ أربعة أحاديَث 
: حّدثك سعد؟ فقال: ال،  أيب القاسم بن قولويه أقرأها عليه، جئت باملنتخبات إىل فقلت 

 .«حديثني خي عنه، وأنا مل أسمع من سعد إالأيب وأ بل حّدثني
                                                             

 .75، 36( انظر: رجال النجايش: 1)
املوجود يف النسخة املطبوعة املحّققة اليوم هو كتاب النوادر بال تكرار، فلعّل املشكلة يف  ( أقول:2)

. بل يرى بعٌض وجود فرق بني تعبري كتاب النوادر 27ـ  26الن َسخ، فانظر: رجال النجايش: 
 وكتاب نوادر، فراجع هذا البحث الذي تعّرضنا له سابقًا.

 .30( رجال النجايش: 3)
حتامل السقط وارد جدًا من النّساخ أو هو سهٌو من النجايش كام احتمله القهبائي يف ( أقول: ا4)

 )اهلام (، فال ي سّمى هذا غلطًا. 204: 1جممع الرجال 
 .178، 123( رجال النجايش: 5)



 

 .بني احلديثني واألربعة ومن الظاهر منافاة ما نقله
 ،«..الرضا موالهم بغدادي روى عن»ال: عنون سعيد بن جناح األزدي، فقوقد  ـ 8

 .«..ومات هبا موىل األزد أصله كويف نشأ ببغداد»ثّم عنون سعيد بن جناح، فقال: 
 .والظاهر أّن األمر من باب التكرار

نايف ما  .«نيف، روى عن أيب احلسسلمة بن حمّمد أخو منصور، كو»: وقال ـ 9 وهذا ي 
: إّن املذكور يف ترمجة ، فإن قيلأّّنام رويا عن أيب عبد اهلل َذَكره يف ترمجة أخيه منصور من

فيه األخوان، وهو الرواية عن أيب عبد اهلل،  منصور هو ما به االشرتاك، أي ما يشرتك
.. خيتّص به سلمة، وهو الرواية عن أيب احلسنوهو ما  واملذكور هنا هو ما به االمتياز،

أيب عبد اهلل وأيب  ان املناسب أن يقول: روى عنلككذلك، لو كان األمر فيجاب بأّنه 
 .احلسن عليهام السالم

أّن والد . وهذا يفيد «عبد اهلل بن عامر بن عمران بن أيب عمر األشعري»وقال:  ـ 10
ناف ملا يقتضيه كالمه يف ترمجة احلسني بن حمّمد بن  عمران كان ي كنّى بأيب عمر، وهو م 

احلسني بن حمّمد بن عمران بن أيب » بأيب بكر؛ لقوله: عمران من كون والد عمران ي كنّى
 .«بكر األشعري

                                                             
اهلام  ـ أّن املراد أّنه سمع من أحاديث  356: 30( أقول: احتمل بعضهم ـ كام يف تنقيح املقال 1)

: 17ت حديثني ومن غريه حديثني، واحتمل آخرون ـ كالسيد الزنجاين يف كتاب النكاح املنتخبا
ـ أّن احلديثني اللذين سمعهام كان لكّل واحد منهام فقرتني. واألرجح أّّنا ختمينات غري  5587

 ناهضة يف تربير اختالف كلامت النجايش.
 .191، 182( رجال النجايش: 2)
 .121: 9ئي يف معجم رجال احلديث ( أقول: وهو ما رّجحه اخلو3)
 .412، 188( رجال النجايش: 4)
. أقول: إال إذا كان للرجل كنيتان، وتكثري الكنى نوع  تفخيٍم، وقد 218، 66( املصدر نفسه: 5)

تكون كنيٌة بسبب اسم ولده األكرب احلقيقي، وأخرى بسبب إطالقها عليه فقط، كام اشتهر كثريون 
نى ال تعود ألوالدهم.يف تاريخ العرب واملسلم  ني بك 
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مالك  عنون عيّل بن حمّمد بن حفص بن عبيد بن محيد موىل السائب بنو ـ 11
وكان  ،وعّمر روى عن أيب عبد اهلل عليه السالم»أبو قتادة القّمي، فقال:  ، وهواألشعري

وعنون أيضًا احلسن بن أيب . قتادة وأمحد بن أيب قتادةوذكر أّن ابنه أبو احلسن بن أيب . «ثقةً 
السائب بن مالك األشعري، وذكر أّن احلسن  قتادة عيلِّ بن حمّمد بن عبيد بن حفص موىل

وعنون أيضًا حمّمد . «أبو قتادة عن أيب عبد اهلل وأيب احلسن روى»ي كنّى بأيب حمّمد وقال: 
عبيد بن محيد موىل السائب بن مالك  حفص بنبن أمحد بن أيب قتادة عيلِّ بن حمّمد بن 

 ..األشعري
ومقتىض  مقتىض العنوان األّول واألخري كون حفص ابَن عبيد،ومن الواضح أّن 

االشتباه يف املتعّدد  العنوان الثاين كون عبيد ابَن حفص، وهو أقرب إىل االشتباه؛ لِب عد
مقتىض وأيضًا  التقديم والتأخري.ورّبام أصلحه بعض ب بالنسبة إىل االشتباه يف املّتحد.

، الثاين كون االبن هو احلسن العنوان األّول كون االبن هو أبا احلسن، ومقتىض العنوان
االشتباه يف أصل العنوان بالنسبة إىل ما  وي كنّى بأيب حمّمد، واألّول أقرب إىل االشتباه؛ لب عد

، ّول أّن أبا قتادة روى عن أيب عبد اهللذكر يف العنوان األ. وأيضًا ذ كر يف ذيل العنوان بالتبع
االشتباه  واألّول أقرب إىل، يف العنوان الثاين أّنه روى عن أيب عبد اهلل وأيب احلسن وذكر

 .بالنسبة إىل الثاين
 بن عمري بن املتوّكل، روى عن حييى بن زيد دعاء الصحيفة، متوّكل»وقال:  ـ 12

عن أبيه، عن عمري  ي طاهر، عن حمّمد بن مطّهر،أخربنا احلسني بن عبيد اهلل، عن ابن أخ
 .«بالدعاء بن املتوّكل، عن أبيه متوّكل، عن حييى بن زيد

الصحيفة هو  مقتىض صدر كالمه أّن الراوي عن حييى بن زيد دعاءَ ومن الواضح أّن 
الد امل شار إليه هو عمري و املتوّكل بن عمري، ومقتىض ذيل كالمه يف باب السند أّن الراوي

 .املتوّكل املذكور، وعليه ينطبق ما يف أّول الصحيفة
                                                             

 .426( رجال النجايش: 1)
( أقول: حيتمل أّن املتوّكل بن عمري بن املتوّكل، له ولٌد اسمه عمري )عمري بن املتوكل بن عمري بن 2)
 



 

نرص بن الصباح  قال أبو عمرو الكيّش:»يف ترمجة حمّمد بن عيسى بن عبيد:  قالو ـ 13
 .«يروي عن ابن حمبوب يقول: إّن حمّمد بن عيسى بن عبيد بن يقطني أصغر يف السّن أن

روى  د بن عيسى بن عبيد من صغار منقال نرص بن الصباح: حممّ »قال الكيّش: لكن 
 .«عن ابن حمبوب يف السنّ 

 .والفرق واضح بني العبارتني
تب الكايف: كتاب اإليامن والكفر،د قو ـ 14 وكتاب  عدَّ يف ترمجة الكليني من ك 

 .الوضوء واحليض، وكتاب الصالة
غري  ةوتوسيط كتاب الوضوء واحليض بني كتاب اإليامن والكفر وكتاب الصال

 صول.األ لتوّسط كتاب الدعاء وكتاب فضل القرآن وكتاب الِعرْشة من أجزاءصحيح؛ 
بعد عدم ـ  مع أّن ختصيص الوضوء واحليض بالذكر من أجزاء الطهارة من بداية الفروع

 .أيضاً  عجيٌب  ـعقد الكتاب للوضوء واحليض 
                                                                                                                                                           
املتوّكل(، فروى عن أبيه املرتَجم، فريتفع اإلشكال، وهلذا تطابق ما ذكره النجايش مع ما ذكره 

 .253نفسه، فانظر له: الفهرست:  الطويس يف ترمجة الرجل
 .334( رجال النجايش: 1)
 .817: 2( اختيار معرفة الرجال 2)
( أقول: احلّق أّن العبارة خمتلفة، ولعّله التبست عىل النجايش، إال إذا قيل بأّن النجايش ينقل عن 3)

فلعّل الطويس الكيش من أصل كتابه، وأّن العبارة املوجودة اليوم هي عبارة االختيار للطويس، 
أصلح العبارة أو اختلفت نسخ الكيش الواصلة للطويس والنجايش؛ إذ طريقهام للكتاب خمتلف، 

 كام يظهر بمراجعة كتابيهام، فانظر ذلك.
 .377( رجال النجايش: 4)
( أقول: يؤّيد ما قيل هنا أّن الطويس بنّي الكتب بطريقة أصّح من النجايش وفيها أيضًا مشاكل، 5)

ب اإليامن والكفر، وكتاب الدعاء، وكتاب فضل القرآن، وكتاب الطهارة واحليض، فذكر كتا
. دون ذكر كتاب العرشة، علاًم أّن كتاب احليض غري 210وكتاب الصالة. فانظر له: الفهرست: 

موجود يف العناوين، إال من قبل حمّققي الكتاب مؤّخرًا. ويمكن االعتذار بأّن التبويب من الطويس 
 بنفسه.
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مّر من  إّن ما» نا بالقول:الكلباءي بحثه الطويل هأبو املعايل ق هذا، وقد ختم املحقّ 
يكون الظاهر اإلصابَة فيه، فال ي امنع عن  أغالط النجايش أقّل قليل بالنسبة إىل غري ذلك ممّا

عاّم يأيت من تقديم كالمه عىل كالم الشيخ، بل  الظّن باإلصابة يف غري ذلك، فال ي امنع
يأيت من تقديم كالمه عىل  وكذا ال ي امنع عاّم  وشّدة عجلته. الظاهر مزيد اشتباهات الشيخ
ن درة التعارض يف الغاية، وبروز كثري من األغالط عن  كالم الكيّش عند التعارض بعد

 .«الكيّش أيضًا كام يأيت
 هبذا املقدار والبحث يف هذا طويل.نكتفي 

 ـ األعمال القائمة على كتاب النجاشي 5ـ  6
، فقد دّونت حوله جمموعة من نظرًا ملا حظي به كتاب الرجال للنجايش من اهتامم

األعامل العلمّية، ونذكر بعضًا من أبرزها، وهي عىل ثالثة أنواع: احلوايش، والرتتيبات، 
 والرشوح.

 أ ـ أّما احلوايش، فمن أبرزها:
 .ئيلشيخ البهااحاشية ـ  1
 حاشية املريداماد. ـ 2
 .ينالطهرا الفضل ملريزا أيباحاشية  ـ 3
 حسني الربوجردي. حاشية السّيد ـ 4

 ب ـ وأّما الرتتيب، فأمهه:
 ي.د تقي اخلادم األنصاررتيب الشيخ حممّ ت ـ 1
 .ينترتيب الشيخ داود بن احلسن البحرا ـ 2

                                                             
 .299: 2( انظر: الكلبايس، الرسائل الرجالّية 1)
 .88: 6( انظر: الذريعة 2)
 .112: 10( املصدر نفسه 3)



 

 .ئيابملوىل عناية اهلل القهارتيب ت ـ 3
 :ج ـ وأّما الرشوح، فأمهها

تنقيح كتاب رجال هتذيب املقال يف : )رشح السيد حمّمد عيل املوّحد األبطحي، املسّمى
 (.النجايش

 واختالفها ُنَسخ رجال النجاشيـ  6ـ  6
من الواضح يف خمتلف العصور التي مّرت نسبة هذا الكتاب للنجايش منذ عرص ابن 

 ذكر أمثال العالمة احليل وابن داود احليّل كام طاوس ومن بعده، ال يناق  يف ذلك أحد، 
ة كام نقلت عنه الكتب الفقهيّ اّصة عليه، ونصوص اإلجازات نإىل الكتاب أيضًا،  طرقهم

 .وغريه إىل يومنا هذاهـ( 7)ق يب منذ الفاضل اآل
 هو اآليت: ،سخ هذا الكتابوأبرز نُ 

ن ب فضل شيخالتبها (، وكا2172برقم ) الرتاث اإلسالمي، ءمؤّسسة إحياـ نسدة  1
نسخة نسخ ترجع لهـ، ومكتوبة عن 1021 ، والتي ترجع لعامعبايسالفضل بن حممد 

 أصل بخّط ابن إدريس احليّل، ويوجد عىل هذه النسخة خّط السيد ابن طاوس، وخط
 املوسوي.بن معد السّيد حمّمد 

 هـ.967، وترجع لعام (3616برقم ) ،ةـ نسدة اآلستانة الرضويّ  2
هـ، ومنقولة عن 981، وتعود لعام (3132برقم ) ،تربيزالوطنّية يف كتبة املـ نسدة  3

 هـ.551نسخة ترجع لعام 
                                                             

؛ يشار إىل أّن داود بن احلسن، وصفه النوري يف 71ـ  70: 4( انظر يف ذلك كّله: املصدر نفسه 1)
 حراين.، باجلزائري، وليس الب38: 3؛ واألمني يف أعيان الشيعة 151: 3خامتة املستدرك 

؛ وحمّمد 412ـ  411( انظر حول هذه النسخ وغريها: أمحد احلسيني، مصادر احلديث والرجال: 2)
؛ والشبريي الزنجاين، رجال 77ـ  74: 1باقر ملكيان، رجال النجايش، مقّدمة التحقيق ج 

 ، حيث نّص الزنجاين ـ وهو حمّقق الكتاب ـ عىل أّنه قابله عىل أربع عرشة نسخة،2النجايش: 
عتمد. ح م   غالبها مصحَّ
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هـ يف قزوين، وهي نسخة 967لعام  ،(6666برقم ) ،نسدة املكتبة املرعيشـ  4
 مصّححة.

هـ، وعليها 977(، وترجع لعام 462برقم ) ـ نسدة مؤّسسة الربوجردي يف قم، 5
 .نفسه تعليقات السيد الربوجردي

 هـ.979ـ أ(، لعام  56برقم ) ،ـ نسدة فرهنك وهنر يف مشهد 6
 هـ.982مصّححة ترجع لعام  ـ م(، 148، برقم )ـ نسدة اخلوانساري 7
 هـ، وهي مقابلة مصّححة.985(، لعام 426برقم ) ،هليات بمشهدـ نسدة كلية اإل 8
 هـ.989ـ م(، لعام  5113برقم ) ،ـ نسدة جملس الشورى يف طهران 9

هـ، مصّححة مقابلة 996(، لعام 2629برقم ) ،ـ نسدة املكتبة الوطنية بطهران 10
 عليها تعليقات.

عىل ما قيل ـ من أصّح النسخ ـ هـ، وهي 1016وترجع لعام  نسدة القهبائي،ـ  11
 هـ(.589املعتمدة عىل نسخ معتربة ترجع خلّط ابن إدريس احليّل )

 يضًا.هـ، وقيل بأّّنا من أصّح النسخ أ1028املتوىف عام  ،ـ نسدة االسرتآبادي 12
 وغريها الكثري من النسخ التي ترجع للقرن احلادي عرش اهلجري وما بعده.

، كام من حيث الكّم اللفظي مجيع النسخ متفاوتة بتفاوتات بسيطة ىل ذلك أنّ إيضاف 
، ومتطابقة كثريًا مع أّّنا متطابقة كثريًا مع نسخ فهرست الطويس، مما يوثق الفهرستني معاً 

 نسخ كتب العالمة وابن داود وابن طاوس وابن حجر وغريهم.
حيث يقول  النجايش، د اخلوئي إىل أّن عنده نسدة مستنسدة عن خطّ ويشري السيّ  ،هذا

 النسخ متفقة عىل ذكر كلمة )ثقة( عن النجايش، والنسخة»يف ترمجة عيسى بن راشد: 
، التوثيق أيضاً  مشتملة عىل ،همستنسخة من نسخة النجايش بخطّ  املستنسخة عىل نسخةٍ 
ال  ،اخالسقط من النّس  تي العالمة وابن داود، والسيام مع احتاملفعدم وجودها يف نسخَ 

 .«لهأثر 
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لكن ينبغي التنّبه إىل أّن ن سخ كتاب النجايش خمتلفة فيام بينها، حتى يف ذكر التوثيق، 
كام يف آدم بن املتوّكل، حيث خلت  ،ففي غري مورد ختتلف النسخ يف توثيق الرجل وعدمه

نسخة العالمة احليل وابن داود منه، مع أّنه موجود يف النسخة الواصلة إلينا، ومثله سعيد 
ي الذي ال يوجد توثيقه يف نسخة التفريش وغري ذلك. بن  غزوان، واحلسن بن الّسَّ

فسنرى الكثري ممّا نقله ليس موجودًا يف رجال  ،وإذا أخذنا ابن حجر بعني االعتبار
النجايش وغريه من الكتب التي نقل عنها، األمر الذي جعل بعضهم ـ بعد استبعاد 

ه مل تصله ن سخ هذه الكتب نفسها، بل وصلته كتب الكذب منه ـ يرى أّنه من املمكن أنّ 
 .متأّخرة جامعة، مثل كتاب احلاوي يف طبقات اإلمامّية ليحيى بن أيب طّي احللبي

واملرجع هنا ـ بعد التأّكد من وقوع أخطاء يف كلامت العالمة وابن داود وابن طاوس يف 
النسخ التي هلا طريق، عىل  النقل ـ ليس ترجيح نسخة عىل أخرى، بل إّما االعتامد عىل

خاّصة بعد احتاملّيات  ،طريقة حجّية خرب الثقة، وهو منهج غري موضوعي هنا فيام أرى
، أو النظر تارة واختالفها فيام بينها أخرى التصحيف يف نسخ الكتب الناقلة عن النجايش

ولعّله يف عنارص حتصيل الوثوق والرتجيح القوّي، وهو أمر خيتلف من حالة إىل أخرى، 
 هلذا اختلفت كلامت مثل السيد اخلوئي يف الرتجيح هنا بني موضٍع وآخر.

 هل حصل تزوير يف كتاب الرجال للنجاشي؟!ـ  7ـ  6
اد من أهل السنّة أن يتحّدث عن عدم إمكانّية االعتامد عىل مصادر حاول بعض النقّ 

النجايش نفسه ـ  الرجال الشيعّية، وحشدوا لذلك بعض الشواهد، ومن بينها: أّن كتاب
والذي هو عمدة كتب الرجال عند اإلمامّية ـ مل يسلم من التزوير، فالنجايش مات عام 

اجلعفري أبو يعىل  حممد بن احلسن بن محزة»هـ، بينام نجد يف كتابه اليوم النصَّ التايل: 450
اهلل ]يف[ مات رمحه .. م، فقيهمتكلّ  خليفة الشيخ أيب عبد اهلل بن النعامن واجلالس جملسه،
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، «وأربع مائة، ودفن يف داره يوم السبت، سادس شهر رمضان، سنة ثالث وستني
فكيف أّرخ النجايش وفاة اجلعفري بعد وفاة النجايش نفسه بثالث عرشة سنة؟! هبذا ال 
تكون هناك قيمة لكتب الشيعة الرجالّية، ولو قال شخص بأّن هذا من خطأ النّساخ أجبناه 

 غرّيوا هذا اخلطأ بعد مرور السنني إىل يومنا هذا ومل يشريوا إليه؟!ملاذا إذًا مل ي
يمكننا القول بأّن قضّية تاريخ وفاة حمّمد  ويف سياق التعليق عىل هذه املطالعة النقدّية،

هـ قد تنّبه هلا الباحثون من 450هـ ووفاة النجايش عام 463بن احلسن اجلعفري عام 
وظهرت كام يقول الناقدون هنا من أّّنم مل يشريوا إليها، علامء اإلمامّية ورصدوها، وليس 

 هنا آراء وتفسريات أبرزها:
النامزي، من وقوع التصحيف التفريش واملامقاين وما ذهب إليه أمثال  الرأي األّول:

هـ، 443أو لعام هـ، 433يف النسخ الواصلة إلينا، وأّن هذا التصحيف كان لعام واخلطأ 
 هـ.436ام يكون . بل ربهـ463وليس 

والصواب  اخ،هذا من سهو النّس  كأنّ » يقول التفريش يف هامٍ  له عىل نقد الرجال:
عىل ما نقل ـ والنجايش  هذا كالم النجايش، ألنّ  ؛سنة ثالث وثالثني وأربعامئة أو غريه

وأربعامئة، فوفاته قبل وفاة حممد بن احلسن بن  مات يف سنة مخسني اخلالصة ـالعالمة يف 
 .«ة بثالث عرش سنةمحز

وقد ناق  أنصار القول الثاين هذا القول من جهات، أبرزها التثّبت من صّحة هذا 
 التاريخ بالنسبة لوفاة اجلعفري، كام تفيده مصادر ا َخر.

ويظهر امليل له من السّيد موسى ليه اآلغا بزرك الطهراين، إما ذهب  ثاين:الي الرأ
هل ريخ وفاة اجلعفري من خالل مصادر أنالحظ صّحة تامن أّنه بعد التتّبع الزنجاين، 
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حلاق، فيبدو زيدت هذه الكلمة من قبل س يف األمر تصحيفًا، بل إالسنّة، ومن ثّم فلي
 .ّّنا من املتنأفتصّور املستنسخون  ،نيبعض املحّش 

وقد عّزز الزنجاين هذا القول بعدم ذكر النجايش بعض كتب الشيخ املتأّخرة، وعدم 
ته لتاريخ وفاة الشيخ الطويس، وسامعه من أيب املفضل الشيباين الذي تويّف عام إشار
 من عمره. 76هـ وال يعقل أن يكون مشتغاًل بالتحصيل بعد سنة 387

وهذه املالحظات ـ غري صّحة تاريخ وفاة اجلعفري ـ يمكن التحّفظ عليها، فوقوع 
اله بعد هذا العام، فلعّله دّونه هـ، ال يعني وقوع تدوين رج463وفاة النجايش بعد عام 

هـ، وهلذا مل يرتّحم عىل الطويس ومل ي رش لتاريخ وفاته، وال لبعض كتبه 450قبل عام 
املتأّخرة، لكنّه أضاف يف نسخٍة جديدة من رجاله بعض املعلومات التي منها تاريخ وفاة 

 اجلعفري، فهذا االحتامل ال مانع منه.
الرأيني السيد اخلوئي رفض يخ وفاة النجايش، فالتشكيك يف تار الرأي الثالث:

ح رّص  خالفه فيام نعلم، وقد ما ذكره النجايش صحيح، ومل يذكر أحدٌ »، وقال: السابقني
( من القسم 94) بذلك، ونقله ابن داود عن النجايش يف نفسه أيضاً  ـس رسه قدّ  ـالعالمة 

قلمه الرشيف، واهلل  من ه سهوٌ لّ فام ذكره العالمة يف تاريخ وفاة النجايش لع األول، إذاً 
وسبعني،  والدة النجايش كانت ثالثامئة واثنني ما ذكره العالمة، من أنّ  فلو صّح  العامل.

 .«رين ال حمالةكان النجايش من املعمّ 
ما »قال املصنّف: قال يف النقد: »وهذا ما ذهب إليه املحّقق التسرتي أيضًا حيث قال: 

ألّن  ؛والصواب سنة ثالث وثالثني ني من سهو النّساخ،يف النجايش سنة ثالث وستّ 
وإشكاله متني، إالّ أّن  ،«اخلالصة النجايش مات سنة مخسني وأربعامئة عىل نقل
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آخر، وهو أّن النجايش قال يف  الستصوابه كون األصل سنة ثالث وثالثني إشكاالً 
رتىض بسنة سّت وأّرخ موت امل، «وتوّليت غسله ومعي الرشيف أبو يعىل»املرتىض: 

والقائل هنا هو [ قلت ثالث وأربعني. وثالثني وأربعامئة، فالصواب أّن ما هنا كان سنة
 ]: كالم كّل منهام خبط، فاّن هذا عني كالم النجايش وقد صّدقه العاّلمة يفالتسرتي

هذا  اخلالصة وابن داود، وعندمها النسخة الصحيحة من النجايش، وال ريب أّن فوت
العاّلمة يف  ، وال ريب أنّ 43وال يف  ،33لتصديق الكامل له أيضًا، ال يف  ؛63 كان يف سنة
 .«يف تاريخ النجايش مَ هَ اخلالصة وَ 

والسيد اخلوئي والعالمة التسرتي يريدان هنا أن يعيدا النظر يف تاريخ وفاة النجايش، 
لعالمة احليّل يف خالصة هـ إال كالم ا450وأّننا ال نملك دلياًل عىل أّن تاريخ وفاته هو عام 

، ومن حّقنا أن نشّكك فيه بعد وجود هذا النّص يف كتاب النجايش نفسه، وهو األقوال
نّص َقبَِل به العالمة احليل نفسه يف كتبه، ومل يذكر أحد فيام نعلم من املتقّدمني عىل العالمة 

يعني أّن اشتهار تاريخ وفاته احليل ـ ال من الشيعة وال من السنّة ـ تاريخ وفاة النجايش، ممّا 
هـ يعود لكالم العالمة احليل الذي مل يرشح لنا مستنده يف ذلك، يف مقابل تأكيد 450عام 

، متامًا كام جاء يف نّص النجايش هـ463هـ( أّن اجلعفري تويف عام 630ابن األثري )
 .نفسه

ياة النجايش من قّيمة تتصل بحمطّولة اين دراسة الزنج وللسيد موسى الشبريي ،هذا
، ويمكن للتوّسع نرشت يف بعض املجالت ،واحتاملّية الوفاة وتارخيها ،هذه الزاوية
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 مراجعتها حتى ال نطيل.
ولو غضضنا الطرف عن هذا كّله، ال يصّح اعتبار مثل هذا النّص شاهدًا عىل حتريف 

ني عىل املتن، أو تزوير كتاب النجايش، كيف ومثل هذا حمتمل للتصحيف أو لزيادة املحّش 
ثم دخول هذه الزيادة يف املتن اشتباهًا من النّساخ بعد ذلك، مما هو موجود يف بعض 
الكتب أحيانًا، وقد تنّبه الناقد هنا هلذا األمر، ثم عّلل نقده بأّنه كان البّد أن يذكروا يف 

هلذا، وقد  الطبعات التي طبعوها لكتاب النجايش أّن هنا مشكلة، وقد بينّا أّّنم متنّبهون
شكاالً عليهم يف كيف أّّنم إبل يصلح  ،، وعدم تنّبههم ال يؤّكد املشكلةذكروه يف أبحاثهم

 ين هذا من هذا؟!تفتوا لذلك، وأمل يل

 يب واالستبصارالطوسي يف التهذـ مشيخة  7
شيخ ؛ هـ(460ـ  385الشيخ حممد بن احلسن الطوءي املشهور بـ)شيخ الطائفة( )

إىل إليه تنتهي معظم الطرق و، ا أ طلق لقب )الشيخ( انرصف إليه مبارشةً اإلمامّية، فإذ
 .اإلمامي الرتاث الشيعي الكتب واملصنّفات واألصول يف

تلّمذ عىل الشيخ و ،، وربام أقّل وهو ابن ثالث وعرشين ،إىل العراقالطويس هاجر 
عىل كريس الكالم  نصبه اخلليفة العبايس القائم بأمر اهللواملفيد والغضائري وغريمها، 

فهجرها الطويس هـ، 447 عامالسالجقة  بيدسقطت بغداد  ، واستمّر إىل أنببغداد
واحلديث حول حياة الطويس  . فيهاوتويّف  املعروفة س حوزهتايف النجف وأّس  استقرّ و

 .طويل، يمكن مراجعته يف املطّوالت، وقد رسدناها يف كتابنا )املدخل(
، منها يف والدينّية ةجدًا يف أغلب العلوم الرشعيّ  ةفات كثريصاحب مؤلّ كان الطويس 

وكتاب اختيار الرجال واملشيخة،  ،وكتاب الفهرست ،كتب: كتاب الرجال أربعةالرجال 
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الثالثة الباقية، لتكتمل من كتاب الشيخ الكيش الذي تناولناه سابقًا. وهنا نتناول الكتب 
 حال هذا العلم عند اإلمامّية. ونرشع باملشيخة.الصورة عن منجزه الرجايل، وما آلت إليه 

سبق أن حتّدثنا عن املشيخة ونمط التصنيف فيها، وال نريد اإلطالة، فمشيخة وقد 
أحاديث الكتابني بأسامء أصحاب الطويس ر ، فقد صدّ الصدوقالطويس تشبه مشيخة 

، هامآخر كّل من األصول واملصنّفات، وذكر سنده إليهم يف مشيخة الكتابني التي جعلها يف
واملشيختان واحدة تقريبًا مكّررة يف الكتابني. لكنّه أحيانًا يذكر السند يف داخل متن 

 الكتاب فيشّكل طريقًة وسطى بني الكليني والصدوق.
 :كثريون منهم وقد رشح هذه املشيدة

 هـ(.1263) املوىل حمّمد جعفر بن سيف الدين رشيعتمدار االسرتآبادي الطهراينـ  1
 .السّيد عبد اهلل بن املريزا حمّمد رحيم الكبري ـ 2
 يالسّيد حسن بن السّيد عبد اهلادي بن السّيد موسى املوسوي آل خرسان النجف ـ 3
 .هـ(14)ق 

 سناد والرجال. كتاب: نخبة املقال يف متييز اإلعباس احلاجياين الدشتي املعارص، يف ـ 4
ه حديقة النّظار، شامل ومكّمل لعمٍل هـ(، فكتاب13حمّمد عيل آل كشكول )ق  ـ 5

 يتصل باملشيخات الثالثة كّلها )مشيخة التهذيب واالستبصار والفقيه(.
ـ هذا، وقد تقّدم الكالم بالتفصيل عن نظرّية تعويض األسانيد، ودور املشيخات 

 كام حتّدثنا عن أّن من ابتدأ الطويس هبم أسانيد املشيخة هلفيها، خاّصة مشيخة الطويس ـ 
هم أصحاب الكتب أو ال؟ وغري ذلك من املباحث املتعّلقة بمشيخة الطويس، يف ثنايا 

 فال نعيد.البحوث املتقّدمة، 

 للطوسي كتاب الرجالـ  8
 يعّد هذا الكتاب من الكتب املهّمة للشيخ الطويس، ويمكننا احلديث عنه ضمن نقاط:

                                                             
 .67ـ  66: 14انظر: الذريعة (1) 



 

 ـ اسم الكتاب 1ـ  8
جاء ه ؛ ولعلّ يف ألسنة العلامء والباحثني كتابأسامء هذا الأشهر  كتاب الرجال، هو

ر سؤال  أجبت إىل ما تكرّ فإيّن  ».. ، حني قال:مة الكتابيف مقدّ الطويس نفسه ا ذكره ممّ 
الذين رووا عن رسول اهلل  الشيخ الفاضل فيه، من مجع كتاب يشتمل عىل أسامء الرجال

ك من تأّخر زمانه عن األئّمة، من وعن األئّمة من بعده إىل زمن القائم، ثم أذكر بعد ذل
كام عرّب عنه بكتاب الرجال يف موضٍع . ..«رواة احلديث أو من عارصهم ومل يرِو عنهم

 .من الفهرست
رف أيضًا بكتاب )األبواب(؛ ألنه   ٌب مرتّ ».. ـ: كام قال الشيخ آغا بزرك الطهراينـ وع 

. «حد من األئمة^..وا عىل أبواب بعدد رجال أصحاب النبي|، وأصحاب كّل 
 ة أيضًا )رجال الطويس(.وي طلق عليه يف األوساط العلميّ 

وا طلق عليه يف رجال النجايش اسم )كتاب الرجال من روى عن النبّي وعن 
كتاب الرجال الذين رووا ): وغريه عنوان ، فيام أطلق عليه الطويس يف الفهرستاألئّمة(
 .(ر عنهمن تأّخ وم، ة االثني عرشواألئمّ  عن النبّي 

 ـ املعامل العاّمة للكتاب، تعريف وعرض 2ـ  8
ز أهم املعامل التي  ،من خالل مطالعة الكتاب  :، وهيتصفه لنايمكننا أن ُنرْبِ

مة؛ فهو كتاب جامع ه من هذا الكتاب يف املقدّ د الطويس منذ البداية هدفَ حدّ  ـ 1
                                                             

؛ 243: 2؛ ومنتهى املطلب 413: 1؛ واملعترب 121انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: فرج املهموم: (1) 
 ؛ وغريها كثري.74: 1؛ ومدارك األحكام 60: 7ومسالك األفهام 

 .17( الطويس، كتاب الرجال: 2)
 .134( الطويس، الفهرست: 3)
 .231: 3؛ وانظر: بحر العلوم، الفوائد الرجالّية 120: 10( الذريعة 4)
 .403( انظر: رجال النجايش: 5)
 .150؛ وابن شهر آشوب، معامل العلامء: 241( الطويس، الفهرست: 6)
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ر ومن تأّخ  ،ئمة الطاهرين^واأل ،ألسامء الرجال الذين يروون عن النبي األكرم|
هم أو يعطي ءيم من يورد أسامود فيه بتق، ومل يتعهّ عنهم أو عارصهم ومل يرِو عنهم

 لة عنهم.ّص معلومات مف
يف مجع عدد كبري من  د رسد األسامء ـ أعطى الطويس فسحةً وهذا اهلدف ـ وهو جمرّ 

ا العدد ال يمكن وهذ ،)وهناك خالف يف العدد(رجاًل،  6429الرجال أوصلهم إىل 
املخّصص من كتب الرجال ككتاب النجايش  ام قبله أو عارصهذا ما قارّناه بإاالستهانة به 
، بمن فيهم بعض من جاؤوا رواة احلديث مل يستوعب كّل فهو مع ذلك ومثاًل، للمصنّفني 

 .يف كتبه احلديثّية نفسه
إال أنه وّثق ال الرواة، أسامءهم من الرج يم من يوردود بتقالطويس مل يتعهّ  أنّ ورغم 

فلم  ،منهم باملجاهيل، والباقي سكت عنهم 50 ووصف ،رجالً  72رجاًل، وضّعف 157
 .بالسلب وال باإلجيابيصفهم ال 

يشار إىل أّن نصف املرتمجني تقريبًا وردت أسامؤهم يف خصوص أصحاب اإلمام 
 الصادق.

للرواة عن  يمّثل طبقةً  امنه باٍب  الكتاب إىل ثالثة عرش بابًا، وكّل الطويس قّسم  ـ 2
باب  :أحد املعصومني؛ فالباب األّول: باب من روى عن النبي| من الصحابة، والثاين

وهكذا حتى اإلمام احلادي عرش احلسن العسكري. وأما  ،×من روى عن اإلمام عيل
 ة.من األئمّ  واحدٍ النبي وال عن فهو باب ذكر أسامء من مل يرِو عن  ،الباب الثالث عرش

من األلف  ،عىل حروف املعجم ترتيبًا هجائياً  يف الباب الواحد األسامءَ رّتب الطويس و
 وأيضًا ذكر يف ّناية كّل لكن ليس لكّل أحرف االسم، كام ذكر هو يف املقّدمة، إىل الياء، 

 أسامء الراويات من النساء.، كام استعرض باب بعض الرواة بكناهم
بابًا بعنوان: باب من مل خيتمه بباب النساء ـ  ـ قبل أنكام زاد يف أصحاب الصادق 

                                                             
 .17( الطويس، كتاب الرجال: 1)



 

بو عبد بن سنان عن الغالم الذي أعتقه أ مثل حمّمدوذكر فيه أربعة عرش موردًا، ، يسمّ 
 ، أو إسحاق بن عامر عن رجل، أو عيسى بن راشد عن عّمه وهكذا.اهلل

 ،بيهأواسم  ،مه: اسهي رجل يذكره ة التي يقّدمها املؤّلف لكّل املعلومات األساسيّ  ـ 3
كالتوثيق  ،ض ألكثر من ذلكوسكنه، وقلياًل ما يتعرّ  ،والقبيلة التي ينتمي إليها

 والتضعيف.
 ؛ه شيعي أو إمامّي ه املذهبي أنّ ذكر اجتاه  من مل ي   يف هذا الكتاب ال يمكن اعتبار كّل  ـ 4

مامية اإلشيعة أو واليقني ـ من غري البالقطع ممّن هو ـ ه ذكر بعض الرجال وذلك ألنّ 
اللذين عّدمها من أصحاب  ،ومعاوية بن أيب سفيان ،كعمرو بن العاص ،باملعنى املصطلح

ذكر أبا جعفر ، و×، وعبيد اهلل بن زياد يف أصحاب أمري املؤمنني عيلالنبي|
ق املحقّ ذهب إليه كام ـ ن ي قال أ؛ لذلك يمكن ×املنصور من أصحاب الصادق

مؤمنًا كان  ،، ومن روى عنهم^د استقصاء أصحاهبما.أنه أر».ـ: هـ( 1420التسرتي )
 .«أو فاسقًا، إماميًا كان أو عاميًا..

 ،الطويس يف أكثر من طبقة م، يذكرهوإمام ن ألكثر من طبقةوالرواة املعارص ـ 5
ة واحدة؛ كام فعل يف أبان بن عّياش مرّ فهو يضّعفه ضّعفه لو لكنه  وعددهم يقارب املئات،

ومل يصفه بالضعف، وعّده أخرى يف ، عّده يف أصحاب عيل بن احلسنيحيث  ،فريوز
وثالثة ذكره يف أصحاب جعفر ، ه ضعيفووصفه بأنّ  ،أصحاب حممد الباقر بن عيل

                                                             
 .327ـ  326( املصدر نفسه: 1)
 .46، 43( املصدر نفسه: 2)
 .78( املصدر نفسه: 3)
 .229( املصدر نفسه: 4)
 .97: 1؛ والحظ أيضًا: اخلوئي، معجم رجال احلديث 29: 1( قاموس الرجال 5)
 .109( الطويس، كتاب الرجال: 6)
 .124( املصدر نفسه: 7)
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 ومل يذكره بيشء.، الصادق
من التحّذر وأخذ احليطة يف  ه نوعٌ بأنّ هذا الطويس  ر حممد باقر البهبودي فعَل قد برّ و

بكثرة ورود هذه الكلمة يف  ،ئال يبدو عىل كتابه سمة التضعيف، لتضعيفمسألة ال
 ؤّيده.. إال أّن هذا الذي ذكره البهبودي ال يبدو لنا أّنه توجد عليه شواهد تكتابه

ألخذ آراء الشيخ  ،هذا الكتاب فقطعىل ه ال يمكن االعتامد ومن اجلدير ذكره هنا أنّ 
من سكت عنه يف  ابه اآلخر )الفهرست(؛ فليس كّل دون مراجعة كت ،الطويس يف الرواة

 هي يم الرواةوإذ العالقة بني الكتابني يف تق ؛قد سكت عنه يف كتابه اآلخرفهذا الكتاب 
وسكت عنه يف كتاب  ،يف الفهرست وياً م راوّ فربام ق ،العموم واخلصوص من وجه

 .معاً  وقد يتعّرض له يف الكتابني ،العكسحصل الرجال، وربام 
يم الرجال، إال وتقيوِل يف هذا الكتاب أمّهيًة كبرية لالشيخ الطويس مل  أنّ  صحيٌح  ـ 6
كتاب فهو يشرتك يف هذه اخلاّصية مع  ،ه صّب جهده يف حتديد طبقاهتم وعصورهمأنّ 

، ويمكن عّد هذين الكتابني أهّم مصدرين قديمني رجال الربقي الذي وقفنا عنده سالفاً 
 .الطبقات مدّونني لإلمامّية يف علم

هو إجابة  ،الباعث لتأليفه هذا الكتاب مة الكتاب أنّ رّصح الشيخ الطويس يف مقدّ  ـ 7
ه )الشيخ ولكنّه وصفه بأنّ  ،ر من أحد األشخاص، مل يرّصح باسمهلسؤال قد تكرّ 

 :الفاضل(
املوصوف أّن هذا الشيخ ـ ولعّله املعروف ـ ( هـ11 يعتقد الشيخ القهبائي )قو أ ـ

 .هـ(413فيد )املكالم الطويس هو الشيخ  بالفاضل يف
ملحقق الكلبايس أّنه الشيخ أمحد بن احلسني بن الغضائري، ربام يفهم من ابينام  ب ـ

مقصوده من »: يف تفسري هذه الكلمة عينها يف مقّدمة الفهرست ـ ال الرجال ـ حيث يقول
                                                             

 .164( املصدر نفسه: 1)
 .92( البهبودي، معرفة احلديث: 2)
 ، )اهلام (.5: 1( عناية اهلل القهبائي، جممع الرجال 3)



 

السابقة عىل هذه العبارة،  بشهادة ذكره يف العبارة امل تقّدمة ؛الشيخ الفاضل هو األمحد
صول ، واآلخر ذكر فيه األامل صنّفات واشتامهِلا عىل تصنيف األمحد كتابني: أحدمها ذكر فيه

يخ مقتىض سبق ذكر أمحد كون  املقصود بالش عىل حسب ما وجده وقدر عليه؛ حيث إنّ 
ن ي وجب العبارة عىل تصنيف األمحد للكتابني املذكوري ، واشتامل تلكالفاضل هو األمحد
، بمناسبة كون املأمور به ضبَط أرباب بالشيخ الفاضل هو األمحد ظهور كون املقصود

 حيث إّنه احرتاز عن ،صول، وال سّيام مع قوله: ومل أ فرد أحدمها عن اآلخرواأل امل صنّفات
 .«صنيعة األمحد

بن الرّباج  العزيز د عيل اخلامنئي أن يكون هذا الشيخ هو القايض عبدتمل السيّ وحي ج ـ
 .هـ(481)

اجلمل »ويشري الطهراين إىل هذا األمر يف مقّدمته عىل تفسري التبيان حيث يقول: 
فه األرشف، ويف طهران، ألّ  ة نسخ يف النجفوالعقود: يف العبادات، وقد رأيت منه عدّ 

بن  عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز ة، وهو القايضبطلب من خليفته يف البالد الشاميّ 
 جميب إىل ما سأل يّن إله بقوله: فح أوّ كام رّص  ،ـه481 سنة الرباج قايض طرابلس املتوىّف 

القايض  وقد رصح يف هام  بعض النسخ القديمة بأنّ  الشيخ الفاضل أطال اهلل بقاءه.
. وهو ما حيتمله أيضًا الشيخ واعظ «ذكرناه يف الذريعة كام ،املذكور هو املراد بالشيخ

 .اساينزاده اخلر
ويف نظري فهذه كّلها ترجيحات، وال يوجد دليل مقنع هنا، فاألفضل عدم البّت يف 

 هذه القضّية.
                                                             

 .388: 2لرسائل الرجالّية ( ا1)
 .40( عيل اخلامنئي، األصول األربعة يف علم الرجال: 2)
 .1، اهلام  رقم: 145: 5، املقّدمة؛ وانظر: الذريعة 23: 1( الطهراين، تفسري التبيان 3)
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 ـ مصادر الطوسي يف الرجال 3ـ  8
من ، والذي أملحنا إليه من قبل، ×يف أصحاب الصادقالزيدي يعّد كتاب ابن عقدة 

ح املؤلِّف بذلكبل ، الرجال للطويس أهم مصادر كتاب فأنا ».. :مة قائالً يف املقدّ  قد رصَّ
مع كتاب ابن  قد كانت لنا وقفةٌ ، و«أورد من بعد ذلك ما مل يورده..، وأذكر ما ذكره
 .، فلرياجععقدة سابقاً 

شخاص، ممّن يلوح أّنه أخذه من كتبهم، لكن مع ذلك ينقل الشيخ عن عدد من األ
 وأبرزهم:

 .ابن أيب خيثمةـ  1
 ـ ابن حنبل. 2
 قتيبة.ـ ابن  3
 ـ ابن قولويه. 4
 ـ األعم . 5
 ـ البخاري. 6
 ـ البغوي. 7
 ـ التلعكربي. 8
 ـ سعد بن عبد اهلل األشعري. 9
 ـ عيّل بن احلسن بن فّضال. 10
 ـ الفضل بن شاذان. 11
 ـ الكيش. 12
 ـ حمّمد بن إسحاق. 13
 ـ حييى بن معني. 14

                                                             
 ( أي ابن عقدة الزيدي.1)
 .17ل: ( الطويس، كتاب الرجا2)



 

ّيًا؛ الحتاد الغرض وتشابه وغريها من املصادر، بل حيتمل نقله عن رجال الربقي قو
 املعطيات.

 )الباب الثالث عشر(رجال الطوسي ومعضلة ـ  4ـ  8
، «^من األئمة من مل يرِو عن واحدٍ »عنونه املؤلِّف بـ ،كتابهذا الالباب األخري من 

ر زمانه من رواة ثم أذكر بعد ذلك من تأّخ  ».. ـ: كام رّصح يف املقدمةـ صه قد خّص و
شخصية من  500ذكر فيه أكثر من و، «هم ومل يرِو عنهماحلديث، أو من عارص
م أو أّّن  األئّمةعرص رون زمانًا عن هؤالء إما متأّخ يكون ده ـ أن املفرتض ـ بحسب ما حدّ 

 عنه. ولكنهم مل يرووا شيئاً  همأو بعض همعارصوا أحد
وا بعض اجلرح والتعديل كثريًا عند هذا الباب؛ ألّنم وجدالرجال وف علامء توقّ وقد 

لوا: ملاذا أدرج ء؛ فتساوعددهم بالعرشات ر سابقةدرجوا يف أبواب أَخ ا  املدَرجني فيه قد 
ولعّل  أعني الباب الثالث عرش؟! ،الطويس بعض األسامء التي ذكرها سابقًا يف هذا الباب

 ثار هذه القضّية هو ابن داود احليّل.أأّول من 
 ومن نامذج هذا التكرار ما ييل:

ويف أصحاب الكاظم مّرة ، حممد األزدي، عّده يف أصحاب الصادق كر بنب أ ـ
 .، ومع ذلك عّده أيضًا يف باب من مل يرِو عنهم، وثالثة يف أصحاب الرضاأخرى

 .ويف باب من مل يرِو عنهم ،ثابت بن رشيح، عّده يف أصحاب الصادق ب ـ
                                                             

 ( املصدر نفسه.1)
 .170( املصدر نفسه: 2)
 .333( املصدر نفسه: 3)
 .353( املصدر نفسه: 4)
 .417( املصدر نفسه: 5)
 .174( املصدر نفسه: 6)
 .418( املصدر نفسه: 7)
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ّد يف أصحاب ا ج ـ ، ، ويف أصحاب الكاظملصادقالقاسم بن حممد اجلوهري، ع 
 .ويف باب من مل يرِو عنهم

ّد يف أصحاب الباقر د ـ  .، ويف باب من مل يرِو عنهمكليب بن معاوية األسدي، ع 
ّد يف أصحاب الرضاحممّ  هـ ـ ، ويف ، ويف أصحاب اهلاديد بن عيسى بن عبيد، ع 

 ، وغريهم.م، ويف باب من مل يرِو عنهأصحاب العسكري
، وحرية شديدة لقد وقع العلامء والباحثون لإلجابة عن هذا التساؤل يف اختالف كبري

بلغت رفع هذه اإلشكالية يف كتاب الرجال، وقد ، هادفني وأتوا لذلك بحلول عديدة
هـ( يف كتابه 1351إىل اثنتي عرشة نظرية؛ ذكر العالمة املامقاين )هنا النظريات املعاجِلة 

هـ( يف كتابه 1256، وأورد العالمة الكاظمي )منها اً املقال يف علم الرجال( تسع )تنقيح
 ات.)تكملة الرجال( ثالث نظريّ 

 :ما ييل ،وأبرز هذه النظريات التي حاولت تفكيك هذا اإلشكالية

 ـ احملاولة الثالثّية للعالمة املامقاني، قراءة نقدّية 1ـ  4ـ  8
م الرجال الذين أوردهم التي تقّس المة املامقاين، وهي نظرية العو ة األوىل:النظريّ 

 الطويس يف كتابه إىل ثالثة أقسام:
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 عن اإلمام. أنه يروي مبارشةً أي  ،األول: من يروي عن اإلمام بغري واسطة
الثاين: من مل يرِو عن اإلمام إال بواسطة بينه وبني اإلمام، سواء أدرك زمن اإلمام أم مل 

 يدركه.
 عن اإلمام باملبارشة وروايات أخرى بالواسطة.الثالث: من روى 

ل من الرواة يف باب من فالشيخ الطويس ـ بحسب هذه النظرية ـ يدرج القسم األوّ 
يدرج القسم الثاين من الرواة يف الباب فيام يف أحد األبواب االثني عرش.  أي ،روى عنهم

يف أبواب  ةً يدرجه مرّ فرواة القسم الثالث من الأّما الثالث عرش )باب من مل يرِو عنهم(. و
أخرى يذكره يف الباب  مّرةً باملبارشة عن األئمة، و له رواياٍت  باعتبار أنّ  ؛من روى عنهم
إشكالية الباب  ه روى عنهم بواسطة. هكذا حّل العالمة املامقاينباعتبار أنّ  ؛الثالث عرش
 .املحّقق الكاظمي ذلك والظاهر أّنه تبع يف .الثالث عرش

وجود رواية شخص عن املعصوم مع الواسطة ال بأّن  نوقشت هذه النظرّية وقد
ح لذكر أحد يف املصحّ  فإنّ  ،بعد ما كانت له رواية عنهم ،ذكره يف من مل يرو عنهم حيصحّ 

مع كونه من رواة احلديث، ال روايته عن  من مل يرو عنهم هو عدم روايته عنهم بال واسطة،
ة أكثر الرواة عن األئمّ ، كام أّن عنه بال واسطة أيضاً  راوياً  املعصوم مع الواسطة، ولو كان

ما ذكر لزم ذكر مجيع  ن أصحاهبم، من غريهم، فلو صّح م ةقد رووا عن غري األئمّ 
يف أصحاهبم من مل يرو  ه قّل وندر، فإنّ  إال من شذّ  ،من مل يرو عنهمباب ة يف األئمّ  أصحاب

 .عن غري املعصومني

 ة البهبودي )إرادة التضعيف(، نقد وتعليقـ حماول 2ـ  4ـ  8
إيراد بعض الرواة  ر أنّ تقرّ ما ذكره الدكتور حممد باقر البهبودي، وهي  ة الثانية:النظريّ 
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من األئمة؛  لصحبتهم وروايتهم عن أحدٍ  هلم، ونفٌي  يف الباب الثالث عرش هو تضعيٌف 
عىل ما هو هو مبنيٌّ ف ،قةوأّما ِذكر الشيخ الطويس هلم يف األبواب االثني عرش الساب

 .ةم معارصون لألئمّ شهور من أّّن امل
سيأيت التعليق عىل مثل هذه النظرّية عند بل  ال يوجد شاهد مصّحح هلذه النظرّية،و

 احلديث عن النظرّية التاسعة، فانتظر.

 ـ احتمالّية حبر العلوم بني املعاصرة والرواية، تعليق نقدي 3ـ  4ـ  8
الشيخ الطويس أورد بعض األشخاص يف أصحاب  وهي أنّ  ة:النظرية الثالث

 النظر عن روايتهم أو عدم روايتهم، وأما إيرادهم مّرةً  ملعارصهتم هلم، بغّض  ^؛األئمة
أصحاب هذه وهذا معناه أّن  مل يرووا شيئًا.فقد كان ألجل أّّنم أخرى يف الباب األخري 

تني خمتلفتني؛ واحدة معارصهتم ألحد الطويس الحظ الرواة من جه النظرية يعتقدون أنّ 
 خرى عدم روايتهم شيئًا عنهم.األو ،األئمة

إىل دون أن يسندها  ،هـ( هذه النظرية1413وقد أورد السيد أبو القاسم اخلوئي )هذا، 
 .ظهر من غريهت، و، والظاهر أّّنا ترجع يف أوائل طرحها للسيد بحر العلومأحد

 ة يفألئمّ ليف بعض املوارد ذكر املعارصين  نا هو أّن الطويسولعّل من أفضل األجوبة ه
 بعدم روايتهم عنهم، ليكون كاملعتذر لذكرهم يف تلك األبواب،مرّصحًا أبواب رواهتم 

ممن سبق الباب األخري فلو كان مجيع املذكورين يف ، فيقول: رآه أو لقيه أو حلقه ومل يرو عنه
 ل ذلك، ومل يقترص عىل تلك املوارد القليلة.معهم بمث حذكره من هذا القبيل، لرّص 

قد  أيضاً  من ذكره يف من مل يرو عنهم يف كثري من املوارد، فإنّ بل إّن هذه النظرّية ال تتّم 
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بمجموعة من الرواة  ةمنقوض، بل هذه النظرّية د املعارصةروى عنهم، ومل يقترص عىل جمرّ 
ة أعامرهم وبقوا إىل أعرص األئمّ  ت، وقد امتدّ ه بابطويس يفال ن ذكرهممم عن إمامٍ 
محاد بن  ومع ذلك مل يدرجهم الشيخ يف باب )من مل يرو(، مثل: رين ومل يرووا عنهم،املتأّخ 

وقال: أسند عنه، تويف ، راشد األزدي البزاز أبو العالء الكويف، ذكره يف أصحاب الباقر
د عارص الكاظم فق، سنة 77ومثله يف أصحاب الصادق، وأضاف: وهو ابن هـ، 156سنة 

 .وغريه كثري، عليه السالم ومل يرو عنه، ومل يذكره يف أصحابه

 ـ نظرّية ابن داود احلّلي )تغاير األشخاص(، مطالعة نقدّية 4ـ  4ـ  8
هم يف األبواب ؤالواردة أسام أنّ ، من ما يلوح من ابن داود احليل النظرية الرابعة:

هم يف الباب الثالث ؤأساملئك الذين وردت خمتلفون عن أو االثني عرش هم أشخاٌص 
بنفس يف أسامء األشخاص؛ فيكون هناك شخصان  هو تشابهٌ إّنام عرش، وأّن هذا التكرار 

 .ن عارص األئمة واآلخر مل يعارصهم أو مل يرِو عنهم شيئاً أحدمها ممّ االسم 
و يف اجلملة، بادي والتفريش األخذ هبذا اخليار ولآويظهر من مواضع من كلامت االسرت
 .وقد أخذ به الغريفي يف قواعد احلديث

كام أقّر به غري  واملشكلة العمدة هنا هي أّن القول بتعّدد هؤالء مجيعًا عسري للغاية،
 واحد، ففضالة بن أيوب بعيد أن يراد منه أكثر من شخص.

 ـ التمييز بني التحّمل واألداء يف الصغر والكرب، نقد وتفنيد 5ـ  4ـ  8
ما ذكره السّيد بحر العلوم بنحو االحتامل، حيث قال بأّن املراد هو أّنه  ظرية اخلامسة:الن
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ر زمان ، فهو من أصحاهبم، وممن تأّخ اها بعدهم كبرياً وأدّ ، ل الرواية عنهم صغرياً حتمّ 
 .روايته عنهم

د تقّرر حاصلها أّنه ق ونوقشت هذه النظرّية يف كلامت العالمة املامقاين بمناقشة موّفقة،
 ى كبرياً وأدّ  ل صغرياً الذي حتمّ  فهذا، ل الروايةة الكرب يف حتمّ يف علم الدراية عدم رشطيّ 

بمن روى عنهم، هو ، فاملراد عنهم ثباته يف عداد من مل يروِ ال وجه إل، األئّمة ن روى عنممّ 
باب ، فلم يندرج يف ، كان راوياً ل الصغري صحيحاً حتمّ  ل عنهم احلديث، فإن كانمن حتمّ 

، بل درجه يف أبواب الرواة فلم يصّح  ، مل يكن راوياً صحيحاً  له)من مل يرو( وإن مل يكن حتمّ 
فال  األخري!باب الفيهم من لقي إمامني أو أكثر، وقد ذكر يف  فإنّ هذا الفهم غري مّطرد؛ 

 .ه لقي اإلمام الثاين وهو صغري أيضاً إنّ  يمكن أن يقال

 ز بني املشافهة والكتابة، رّد وتعليقـ احتمالّية التميي 6ـ  4ـ  8
 بالرواية عنهمد رااملأن يكون ما أثاره السيد بحر العلوم ورّده، وهو  النظرّية السادسة:

عدم الرواية هو بعدم الرواية عنهم واملراد الرواية باملشافهة والكتابة،  ما يعمّ هو 
 .املشافهة بخصوص

راد اطّ ، وبعدم عنى الواحد يف النفي واإلثباتاملقابلة قاضية بإرادة امل أنّ ب وأجاب عنه
 شاهد يؤّيده.يوجد وكيف ما كان فهذا حمض احتامل ال  .هذا الوجه

 ـ احتمالّية العدول عن الرأي، جواب ورّد 7ـ  4ـ  8
ّنه كان يرى أّنه أ، فكعن رأيهطويس عدول الما احتمله املامقاين، من  النظرية السابعة:

 .ك عدل عن ذلكروى عنهم، ثم بعد ذل
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طويس ت الوتثبّ  ،إذا كان الراوي قد روى عن اإلماموذلك أّنه  وُاجيب بجواب موّفق،
 ة، فال معنى للعدولمصادر احلديث، وذكره يف أبواب من روى عن األئمّ  من روايته يف

ة ما وقف عىل عدم صحّ قد وإذا كان  عن هذا األمر الواقع، وهل هو أمر قابل للعدول؟
األخري فقط، باب المن األبواب األوىل، وإدراجه يف  ، فالالزم عليه حذف اسمهالً أثبته أوّ 

 أبدًا.البابني، فال يناسب  ا اجلمع بذكر اسمه يفأمّ 
علاًم أّن هذا لو صّح يف بعض املوارد فمن املقطوع به عدم صّحته يف الكثري منها، بعد 

وهلا الكثري من املروّيات يف كتب  ،كون بعض األسامء مما ي قطع بروايتها عن أهل البيت
 الطويس نفسه.

 ـ فرضّية الكاظمي يف الشّك والرتّدد، مطالعة نقدّية 8ـ  4ـ  8
رواية الراوي ، من أّنه قد جيزم الطويس بالكاظميما ذكره املحّقق  النظرّية الثامنة:

م الرواية ، وقد يقطع بعدممن روى عنه عنهم عليهم السالم بال واسطة، فيذكره يف باب
فال يمكنه الفحص عن  ،يف ذلك من مل يرو، وقد حيصل له الشّك  عنهم، فيذكره يف باب

 .عىل االحتاملني تنبيهاً  ،احلال، فيذكره يف البابني حقيقة
بأّن فكرة الرتّدد البّد وأن تستوحى من عبارات الطويس الظاهرة يف اجلزم،  ويناقش

يف خمتلف كتبه، فلامذا ال نجد عينًا وال أثرًا هنا لذلك؟!  وعند ترّدده فهو يرّصح بام ترّدد به
وهلذا عّلق املامقاين يف موضع من بحوثه بأّن طريقة الطويس هي بيان معتقده، والرتّدد 

 .خالف طريقته
وعىل أّية حال، فهذا حمض احتامل وختمني، بل إّن بعض الرواة ال معنى للرتّدد يف 

ضحة يف روايتها، بل بعض من ذكرهم يف األبواب السابقة أمرهم، فهم من األسامء الوا
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أوىل بأن يكون مشكوك الرواية عنهم، ممّن ذكره يف البابني معًا، فالحظ وراجع فاألمر 
 واضح.

 ـ فرضّية الكشف عن وجود خالف، تضعيف وتوهني 9ـ  4ـ  8
، من تامالً والسيد بحر العلوم بوصفه احالكاظمي ما طرحه املحقق  النظرّية التاسعة:

أّن الطويس ذكر هذه األسامء يف البابني لإلشارة إىل وجود خالف بني العلامء فيها، فجمع 
بني األقوال نتيجة ذلك، فكأّن الطويس راعى القول بكون الراوي ممّن روى عن اإلمام، 

 .فذكره يف األبواب السابقة، كام راعى القول بكونه عكس ذلك، فذكره يف الباب األخري
 هذا الكالم:يناقش و

يكشف عن ، هلم يف من روى عنهمالطويس  عدّ ، من أّن املامقاينبام ذكره املحّقق  أّوالً:
 .عنهم، فال يمكن إنكاره لروايتهم عنهم عثوره عىل روايتهم

 ماالختالف يف مثل املقا أنّ وقد أوضح العالمة اجلاليل فكرة املامقاين هنا عرب القول ب
إن ثبتت، أثبت الشيخ اسم الراوي الطويس رواية الشخص عند الشيخ  فإنّ  ال معنى له،
وال معنى ألن يذكره يف  ،وإال أثبته يف باب )من مل يرو عنهم( ،روى عنهم( يف باب )من

 .من دون تنبيه البابني
يمكن لصاحب هذا التربير أن يرّدها بأّن  ولكّن هذه املناقشة عىل صّحتها يف نفسها،

أو عدم ثبوهتا من قبل نفس الشيخ ال يمنع من ثبوهتا أو عدم ثبوهتا عند  ثبوت الرواية
آخرين، فرغم كون قول اآلخرين عىل خالف قوله، لكنّه راعى قوهلم فذكر االسم بام 
يتناسب أيضًا مع قوهلم، وهذا معناه أّن الطويس خيتار أحد القولني، غاية األمر أّننا ال 

ملناقشة هنا بأّن هذا جمّرد ختمني، وأّنه كان من املناسب نحّدد رأيه بينهام، نعم يمكن ا
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 للطويس اإلشارة لذلك.
 وهذا يدّل  الرواة، ض لالختالفات حيثام وجدت عند ذكرقد تعرّ إّن الطويس  ثانيًا:
يذكرهم يف باب )من مل يرو  ، ومع ذلك ملكان الزماً هه إىل اخلالف، وتنبيهه عليه عىل تنبّ 

، ليس له منه رواية :قيل، حيث قال بأّنه عمر بن عيل بن أيب طالبحممد بن  :عنهم(، مثل
 من»قال: حيث إبراهيم بن عبد احلميد، و مع ذلك مل يذكره يف باب )من مل يرو عنهم(.و

سعد  أدرك الرضا عليه السالم، ومل يسمع منه عىل قول أصحاب أيب عبد اهلل عليه السالم،
 .األخري، وغري ذلكباب لاومع ذلك مل يذكره يف ، «بن عبد اهلل

 ـ نظرّية التخطئة )الربوجردي و..(، تعليقات وردود 10ـ  4ـ  8
وال  ،هذا التكرار من الشيخ الطويس غري مقصودوهي التي ترى أّن  العارشة:نظرية لا

ري املتأخرين؛ كالسيد الربوجردي وهو رأي أكثر متأّخ  أو غاية، وراءه شيئاً خيفي 
كان بصورة ».. :الكتاب إىل أنّ ـ يف رؤية بالغة األمهّية ـ يذهب الذي كان  ،هـ(1383)

لتنظيمه وترتيبه وتوضيح حال املذكورين  ؛ة، وكان غرض الشيخ الرجوع إليه ثانياً مسودّ 
فيه، كام يشهد بذلك االقتصار يف بعض الرواة عىل ذكر جمّرد اسمه واسم أبيه من دون 

رًا كام يّتفق فيه ها، وكذا ذكر بعض الرواة مكرّ التعّرض لبيان حاله من حيث الوثاقة وغري
 .«عناهكثريًا عىل ما تتبّ 

                                                             
 .65ـ  64( املصدر نفسه: 1)
؛ هذا، وقد ذهب إىل أّنه مسّودة مل يكملها الطويس عباس  السالمي، فانظر 270: 2( ّناية التقرير 2)

، مستشهدًا ببعض النواقص واألخطاء التي وقع 54ـ  48له: الدراية يف منهج الرجال والرواية: 
تغطيته ألسامء كّل الرواة، وعدم ذكره لبعض الرواة يف طبقة بعض فيها هذا الكتاب، من نوع عدم 

األئّمة، مع اقتصاره يف ذكرهم عىل طبقة أئّمٍة آخرين، وعدم تفصيل الكالم يف أمر الرواة وال بيان 
الوثاقة وغريها فيهم، ووقوع التكرار يف أسامء الرواة يف هذا الكتاب، وحصول االضطراب يف 

 فيه..ترتيب أسامء الرواة 
إال أّنه سوف يأيت منّا عند احلديث عن فهرست الطوءي، مناقشة القائلني ـ مثل السيد أمحد املددي 
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التوجيه الصحيح:  »..أّن أيضًا، حيث رأى السيد اخلوئي وهذا هو ـ تقريبًا ـ ما اختاره 
ذلك صدر من الشيخ ألجل الغفلة والنسيان؛ فعندما َذَكر شخصًا يف من مل يرِو  أنّ 

ه روى عنهم بال واسطة؛ ، وأنّ ^أصحاب املعصومني َغَفل عن ذكره يف ^،عنهم
 .«فالشيخ لكثرة اشتغاله بالتأليف والتدريس كان يكثر عليه اخلطأ..

ويذهب بعض املعارصين إىل أّن سبب هذه األخطاء قد يكون راجعًا إىل أّن بعض هذا 
 .األخطاءالكتاب قد تّم إيكال الطويس أمره اىل بعض تالمذته، فوقعوا هم يف مثل هذه 
، وجعلها ولعّل بدايات هذه النظرّية تلوح من عبارات القهبائي يف جممع الرجال

 .املامقاين أحد االحتامالت عرب تعبريه بسهو القلم
أّن الطويس كان يريد العودة هلذا الكتاب،  ونحن نتحّفظ عىل دعوى السّيد الربوجردي
ّرد عدم ذكره التوثيقات ال يدّل؛ إذ لعّله ـ بل وكان غرضه ذلك، فهذا ما ال دليل عليه، وجم

هو األرجح ـ أّنه مل يكن هبذا الصدد أصاًل، بل كان، كنظريه الربقي، بصدد بيان الطبقات 
ورسد وتوثيق أسامء الرواة، وال يوجد أّي مؤرش يساعد عىل هذه الفرضّيات التي أثارها 

 نفسها. السيد الربوجردي، وإن كانت ممكنًة وحمتملة يف حدّ 
كام أّن دعوى بعض املعارصين إيكال الطويس األمر لبعض تالمذته أو قيامهم هم 
                                                                                                                                                           

وسنرى أّن هذه الفكرة وفكرة املسّودة تريد  فيام هو املنسوب إليه ـ بأّن الطوءي مل ُيكمل فهرسته،
سن الظّن به، وال يوجد  تغطية حجم النواقص واألخطاء املوجودة يف كتب الطويس انطالقًا من ح 

لصاحلها شواهد متينة، علاًم أّن بعض املالحظات التي وضعها الشيخ السالمي هنا ال ترد عىل 
الطويس أساسًا، فضاًل عن أن تكون شاهدًا عىل كون الكتاب مسّودة ومل يكتمل، فَمن قال بأّن 

مله؛ ألّنه مل يفّصل يف الطويس يف هذا الكتاب بصدد بيان أحوال الرواة، حتى نقول بأّنه مل يك
 أحواهلم؟
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بذلك فهذا أيضًا ال دليل عليه، ولعّله جلأ إليه بوصفه احتامالً لتنزيه ساحة الطويس عن 
 مثل هذه األخطاء الفادحة.

وانتقدها من ة العارشاجلاليل مل يوافق عىل هذه النظرّية حمّمد رضا السيد هذا، ولكّن 
 غري جهة:
وإظهار نظره  يف رجاله آلراء اآلخرين وذكر االختالفاتطويس ض التعرّ  نّ إ أّوالً:
خصوص باب )من مل  يف ـ يه)ال أعلم له رواية( ونحو ذلك، وتصدّ بمثل:  أحياناً  اخلاّص 

عنه، يكشف عن  واملروّي  لذكر الراوي عن الرجل ـيرو( وباألخص يف موارد البحث 
 .وضع فيه والتفاته الكامل ملا ،الشيخ يف هذا الكتابة دقّ 

مبنّية من السيد اجلاليل عىل نظرّيته اخلاّصة يف تفسري هذه التكرارات  وهذه املالحظة
املّدعاة يف رجال الطويس وسيأيت احلديث عنها، ومن ثّم فليست هذه مالحظة نقدّية بقدر 

 ما هي اّدعاء وجود تفسري بديل.
كتاب  أنّ  فقط، مع مورداً  62عاة، قد صدرت يف خصوص هذه الغفلة املدّ ن إ ثانيًا:

ملاذا غفل الشيخ  طرح هذا السؤال:الرجال حيتوي عىل اآلالف العديدة من األسامء، أفال ي  
األسامء املعادة، مل  مع أنّ  ( دون غريها؟األسامء فقط فأعادها يف باب )من مل يروِ  هيف هذ

منها باختالف يف أسامء األجداد أو  ، بل أعاد كثرياً الً ا أوّ يعدها الشيخ بعني ما ذكره
 عنه، مما يكشف عن أنّ  الراوي أو املروّي  أعادها مع قيد ما األلقاب وما أشبه، وأما أكثر

 .اً خاّص  اً علميّ  اإلعادة غرضاً  هكان هيدف من هذ الطويس
ومما »قال:  صالح، في إبراهيم بنفه الشيخ عبد النبي الكاظمي إىل بعض ذلك، وقد تنبّ 

. «له قال: إبراهيم بن صالح، له كتاب، رويناه باإلسناد األوّ عىل عدم غفلة الشيخ أنّ  يدّل 
 .«لعىل األوّ  ، ومل حيلهلذكر اإلسناد ثانياً  الً عن أوّ  فلو كان غافالً »قال الكاظمي: 
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تي ضّمنها صل نظرّية اجلاليل يف تفسري املوقف والـ برصف النظر عن أ وهذه املالحظة
فإّن املّدعني لوقوع الشيخ يف ال ترد هنا؛  ـ هذه املالحظة أيضًا بنحو اإلشارة كام ستعرف

ّن يف أ مل يقرصوا اّدعاءهم عىل هذه املوارد، بل اّدعوايف هذا الكتاب، السهو أو األخطاء 
ّح بل يف سائر كتب الشيخ الطويس، فال يصهذا الكتاب العديد من هذه املشاكل وغريها، 

تصوير موقفهم وكأّنه يريد عزل هذاه القضية وافرتاض اتفاق أو تصادف خطأ الطويس 
 فيها خاّصة.

وأّما أّنه يذكر الراوي مع لقب يف موضٍع دون آخر أو مع بيان اسم جّده يف موضٍع دون 
سامء ر األبل عادة الطويس عندما يكرّ  ،والدّقة ليس دلياًل عىل التقّصدلوحده آخر فهذا 

فلامذا افرتاض بل هذا حصل مع الربقي أيضًا، داخل طبقات األئّمة أن يفعل ذلك، حتى 
فام مل نقّدم تفسريًا معقوالً فإّن جمّرد ذلك ال  أّنه يعمد هلذا األمر لوجود قصد يف البني؟

 يكفي.
بحيث ال  من الوضوحال شّك يف روايتهم عن اإلمام، فاألمر بعض األسامء  نّ إ ثالثًا:

عاء يمكن ادّ  فكيف وب،ه يغفل عنه، كفضالة بن أيّ أنّ طويس ال عى يف حّق دّ يمكن أن ي  
، مع كثرة سهواً الثالث عرش  بابالعيده يف لي   ،الصادقاإلمام عن روايته عن  تهغفل

كتب احلديث  قه يفة وتعمّ احلديثيّ الطويس روايات فضالة وسعتها، ومع سعة أعامل 
 .؟!والفهارس

ن جييب هنا بأّن الكتاب مسّودة، ومن ثّم فلعّل صورة ويمكن ملثل الربوجردي أ
الكتاب ليست كذلك واقعًا، بمعنى أّن الطويس دّون بعض األسامء يف هذه املواضع ألمور 
يريدها، ثم بعد ذلك مل يعد النظر، فظّلت مع أّنه ال يقصد بقاءها. ومثل ما طرحه بعض 

يكون الكتاب قد رّتب من قبل  املعارصين ربام يمكن طرحه هنا بصيغة أخرى وهو أن
 تالمذته بحيث كان أوراقًا فدخل بعضها ببعض شبه ما يقال عن كتاب البخاري وغريه.
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القائلني  يف منع هؤالء كاٍف  ـ ولو احتامالً  ـه لعمل الشيخ املوّج  وجود احلّل  نّ إ رابعًا:
طرح  مراده. إنّ  ل والتدقيق يف فهمن األوىل هبم التأمّ افك، ليهمن توجيه هذه احلمالت ع

ني، وهذا ما نأباه غريه من الرجاليّ  األقوى منه يف حّق  ي إىل طرحه يؤدّ هذا االحتامل يف حقّ 
 .الرجال وأعالمه منه علم مشاعرنا، ونجّل  بكّل 

 ويمكننا التعليق هنا:
إّن جميء احتامٍل معقول كاٍف يف رفع النظرّية العارشة حتى لو مل نتمّكن من إثباته  أ ـ
كٍل حاسم، أّما جمّرد االحتامالت الرصفة فهذا ال يكفي لرفع املشكلة، فنحن نواجه بش

ظاهرة تارخيّية تتصل بكتاٍب من مؤّلفات عامل من العلامء املتقّدمني، وعلينا دراستها بطريقة 
تارخيّية حمايدة، وجمّرد إثارة االحتامالت ال يكفي هنا يف استبعاد تقوية احتامل وقوعه يف 

 ، فالقضّية ترجيحات وليست جزمًا يقينّيًا.اخلطأ
إّن اخلطأ األكرب هنا هو يف أدجلة هذا البحث، فام معنى إقحام مشاعرنا يف  ب ـ

القضّية؟! وهل نبحث يف قضّية علمّية أو أننا نريد توجيه وضع ألجل إباء مشاعرنا عن 
ألبرز يف ظهور ذلك؟! أعتقد بأّن هذا النمط من تناول التاريخ وقضاياه هو السبب ا

نظرّياتنا التأويلّية يف فهم التاريخ وأحداثه. وما معنى احلديث عن محالت عىل الطويس، 
وكأّنه يراد تصوير  ؟وأصحاب هذه النظرّية هم كبار علامء الرجال كالربوجردي واخلوئي
 القضّية بصورة وجود محلة عىل الطويس وعلينا ـ من ثّم ـ الدفاع عنه!

الرجالّيني أو غريهم يف مشكلة عويصة فليكن، أّما أن نعمد  نعم، لو ثبت وقوع
 للتأّول؛ ألّن مشاعرنا ال تتحّمل ذلك فهذا يف ظنّي غري مقبول.

 ـ نظرّية اخلاقاني يف تقسيم املوقف، رّد وجواب 11ـ  4ـ  8
الطويس عقد باٍب  غرضما ذهب إليه املحّقق اخلاقاين، من أّن  النظرّية احلادية عرشة:
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 وإن كان يف زماّنم، وال يمتنع ،ر زمانه عنهم، أو لعدم رؤياه هلممل يرو عنهم: إما لتأّخ ملن 
 . فيكون هذاهم وروى عنهم لوجود الطريق له هناك أيضاً بأن يذكر فيه بعض من صح

. من مل يرو عنهم وإن عارصهمو ر زمانه عنهم.عىل أقسام ثالثة: من تأّخ  الباب مشتمالً 
كام  لني،يف القسمني األوّ  منحرصاً هذا الباب فال يكون  .أيضاً  من صحبهم وروى عنهمو

ه هبام، لكنّ  اً خمتّص  ، وإن كان أصل الغرض من عقد هذا البابالطويس عساه يظهر من كالم
وال إشكال يف رجحانه، إذ ربام  إلفادته كثرة الطرق وزيادهتا، ؛ال بأس به، بل هو أنفع

املحفوف بالقرائن املتامخة للعلم، بل قد  ستفيض أوتكون الرواية بواسطة ذلك من قسم امل
 .يبلغ العلم

وذلك أّّنا تفرتض شيئًا ال عني له وال أثر، بل هو  واجلواب عن هذه النظرّية واضح،
مقامي، بل  خيالف ظاهر عبارة الطويس الذي رشح غرضه من الباب يف سياق إطالٍق 

فلامذا انحرص بياّنا يف هؤالء فقط، بل ما كتاب الرجال ليس معّدًا لبيان الطرق، ومن ثم 
 عالقة كثرة الطرق بذكرهم يف هذا الباب؟ فهذه املحاولة تأّول غري واضح املعامل.

 ـ نظرّية اجلاللي يف مراعاة حال األسانيد، رّد وتعليق 12ـ  4ـ  8
حفظه وهي النظرية التي طرحها مؤّخرًا السيد حممد رضا اجلاليل  النظرّية الثانية عرشة:

اهلل، حيث بعد أن مّهد بمقّدمة حول كون كتاب الرجال للطويس معّدًا للطبقات، وهذا 
صحيح متامًا وأمره واضح ال حيتاج إلطالة، ذكر أّنه يف بعض األحيان قد يرى الطويس 
ذا إرواية شخص متأّخر عن شخص متقّدم جدًا عنه، بحيث ال يعقل أن يروي عنه إال 

و عّمر اآلخر حتى بلغ طبقة الثاين، مثل رواية سعد أ جداً  ّدمةحدمها متقأكانت والدة 
سناد يف ثم فالبّد من فرض وقوع سقط يف اإلمّسوق، ومن أيب شعري عن اهليثم بن األ

من حيث  يف سند احلديث خلالً  أنّ طويس ام وجد الكلّ هذه املوارد من كتب احلديث، وهنا 
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عند  أو من جهة الكالم يف اتصاله ،فة شخصهأو معر ،ة يف اسم الراويأو علّ  طبقة رواته،
وا يف أو شكّ  ،إذا حكموا بإرساله أو انقطاعه، أو حكموا بعدم لقاء الراويني أعالم الطائفة

 عنه يف )باب من مل يرو عنهم( الشيخ يورد املروّي  عنه، فإنّ  الراوي عن املروّي  سامع
ن ياملذكورفهمنا وجه تكراره، فإّن ، فإذا الحظنا ذلك رسالللداللة عىل هذا االنقطاع واإل

، وإال مل مرسل، يكون الشخص يف ظاهر هذا السند يف طبقة من مل يروِ  إذا وردوا يف سندٍ 
من وجود شبهة فيهم أن يكونوا ممن مل يرو، وهذا  وال أقّل اهليثم،  يمكن رواية سعد عن

كي يعرف أمر وغرض الشيخ هو التنبيه عىل هذا اجلهة،  يف جتويز ذكرهم هنا، كاٍف 
، فاحلكم يكون عىل الرواية والحقاً  باالحتاد بني املذكورين سابقاً  فحيثام قطع ،املذكورين

وجيزم بذلك، وخيرج املذكورون عن شبهة دخوهلم يف طبقة من مل  باإلرسال واالنقطاع
 يرو.

)طبقة  فه البديع ذلك، فعنوان الباب هوعليها الشيخ بترّص  وهذه مالحظة دقيقة دّل 
طبقة الرواة  مل يرو( وهؤالء يف هذه الطبقة عىل ظاهر األسانيد املرسلة، وإن كانوا يف من

والشيخ ، ال يريد أن يقول )روى( و )مل يرو(، والطويس ةعىل أساس رواياهتم عن األئمّ 
 .هر ذلك يف حقّ مقامه من أن يتصوّ  جيّل 

تفّرقة التي حصل فيها التكرار، ثم عمد اجلاليل لتطبيق هذا الرأي املختار عىل املوارد امل
فعقد بحثًا مطّوالً بذل فيه جهدًا يدّل عىل تتّبعه وخربوّيته، مستظهرًا تطبيق نظرّيته تارًة 
وأخرى بيان تعّدد الراوي ونحو ذلك، متوّصاًل إىل أّنه يف ثامنية وثامنني يف املائة من املوارد 

 .وق واالطمئنانيمكن حّل التعارض عرب نظرّيته هذه بام يوجب الوث
 ويمكن مناقشة هذه النظرّية من خالل عّدة نقاط:

إّن هذا التفسري خالف ظاهر عبارة الشيخ الطويس املفيدة جلزمه بكون الراوي ممّن  ـ 1
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كون الراوي ممّن أن يكون بناء الكتاب عىل روى عنه وبكونه ممّن مل يرو عنه، وهذا غري 
طريٌق آخر بأّنه مل يرو عنه، ومن الالفت أّن السيد يوحي طريٌق بأّنه روى عنه، ويوحي 

 !اجلاليل نفسه كان أورد شبه هذا النسق من اإلشكال عىل بعض النظرّيات السابقة
 فراجع.

ما ذكره بعض العلامء املعارصين، من أّن هذا الرأي بعيد جدًا، فلو كان هذا هو  ـ 2
ان علل األحاديث وكشف حاالهتا، قصد الطويس لناسب أن يصنّف كتابًا آخر مستقاًل لبي

عىل غرار سائر مؤّلفاته يف الفهرسة والطبقات وغري ذلك، أّما أن يورد هبذه الطريقة أسامء 
 .أشخاص يف موضعني، مريدًا مثل هذا، فهو مقطوع البطالن

لو صّح مثل هذا، أمل يكن من املنطقي جدًا بشخٍص مثل الطويس أن يشري هلذا  ـ 3
مة الكتاب أو عىل األقّل يف مقّدمة الباب الثالث عرش أو يف مورٍد من هذه األمر يف مقدّ 

املوارد عىل كثرهتا؟ إّن عدم اإلشارة يعّد خلاًل واضحًا يف تصنيف الكتاب وتقديمه 
بل إّن  بقايت؟طخرين بوصفه جهدًا متمّيزًا يراد له أن يكون مستندًا يف التوثيق اللآل

هذا الكتاب حينام شّوش عىل القارئ حقيقة األمر،  الطويس يكون قد نقض غرضه من
فكيف نعرف رأيه احلقيقي يف طبقة الراوي؟! إّننا بحاجة جلهد يف ذلك، فأّي تصنيٍف 

 هذا؟
نجد  نت من الرواة الذياال يوجد العرشل خيتّص هؤالء فقط هبذه احلال؟ أه ـ 4

حلقوهم؟ فلامذا ختصيص ما  سانيد بينهم وبني من سبقوهم أوإعضاالً يف األانقطاعًا أو 
 شخصًا فقط من بني اآلالف من األسامء؟ بل لنفرض أّن سندًا أوجب يزيد عن ستني

من مل يرو عنهم مع  دراجه يفيستدعي األمر إ وب، فهليّ أهيامًا يف حّق مثل فضالة بن إ
ط سني بن سعيد عنه مع بعد روايته عنه بال توّس د وجود سند احلوجمرّ  ،كونه معلوم احلال

رة عن طبقة بام يوحي بأّنه من طبقة متأّخ  ،ال يكفي جلعله يف طبقة من مل يرو عنهم ،غريه
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ة حاله براهيم، فهل حيتاج لذكره هناك مع معلوميّ إأهل البيت. وهكذا احلال يف غياث بن 
 صحاب الصادق؟أمره يف كونه من أح وووض
ويس يف ن بيانات الطكان األخذ بالكثري مذا صّح هذا التخريج لزم عدم إمإ ـ 5
بقة طويس ذكر شخصًا يف طبقة اإلمام الرضا لرواية شخص عنه من طذ لعّل الإبقات، طال
يف حقيقة فقط صادق الّن الرجل من طبقة اإلمام أمام العسكري، رغم اعتقاد الطويس باإل

 ، فمثاًل لو روى زيد )طبقةدسانيك كشف وجود هذه العّلة يف بعض األاألمر، مريدًا بذل
اهلادي( عن عمرو الذي هو يف طبقة اإلمام الباقر واقعًا بحسب رأي الطويس، فإّن السند 

بقة طويس يف واد مثاًل، فلعّله لذلك وضعه الطيوحي بأّنه من طبقة الكاظم والرضا واجل
ىل هذا السند املعّلل أو لوجود إشارة جل اإلبل أل ،ّنه واقعًا عنده يف طبقتهمهؤالء، ال أل
 أو غري ذلك. قول بذلك
ن ننظر لعّل أخرى فيفرتض أ ةنظريّ  ّي أذا صّحت هذه النظرّية أو إ :خرىأ وبعبارةٍ 

طبقة، أو كثر من يف بعض الطبقات ال لكوّنا عاشت يف أ ويس كّرر بعض األسامءطال
من شخص، بل لرتّدد الطويس فيه، أو للسند املعّلل، أو لوجود قوٍل، أو  كثرروت عن أ

 العلامء، أو غري ذلك، وهذا ما يفتح بابًا كبريًا ال أظّن أّن السيد اجلاليل لوجود اختالف بني
 وضع نظرّيته لفتحه، بل وضع نظرّيته لتاليف فتح مثل هذه األبواب كام هو واضٌح منه.

 واملتحّصل أّن هذه النظرّية غري مقنعة.

 ديـ حماولة الدمج بني النظرّية األوىل والثالثة، تعليق نق 13ـ  4ـ  8
وهي القول بنوع توظيف للنظرّيتني األوىل والثالثة معًا، بالقول  النظرّية الثالثة عرشة:

بكون املراد هو أّنه يذكر يف األبواب السابقة من عارص وروى معًا، أو من عارص ومل يرِو، 
فيام يذكر يف الباب األخري من مل يعارص، أو عارص لكن ليست له رواية مبارشة، ففضالة 

لكن ليست له رواية مبارشة عن أحد األئّمة، فيكون هذا  ،وب مثالً رغم كثرة رواياتهيّ أبن 
، وذكره يف وكونه من رواة احلديث بواب ملكان معارصتهألهو املراد، فذكره يف تلك ا
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، وهذا هو املنسجم مع عبارة الطويس نفسه يف ه املبارشةتالباب األخري ملكان عدم رواي
  تقّدم. ولعّل بعض النظرّيات السابقة كانت تروم هذا.رشح حال هذا الباب كام

وقد ُيستوحى من بعض أصحاب وهذا الوجه الذي طرحه لنا بعض األعّزة من طالبنا، 
 يمكن أن يورد عليه:النظرّيات السابقة، 

إّن هناك الكثري من الرواة املذكورين يف كتاب الرجال، ممن عارصوا ومل يرووا  أّوالً:
 شخصًا فقط؟ 62لامذا اقترص الطويس عىل ذكر باملبارشة، ف

وبعضهم يشتهر فيه هذا  ،إّن بعض األسامء املذكورة يف القائمة هلا روايات مبارشة ثانيًا:
غياث بن إبراهيم،  :مثلاألمر جدًا، ووردت رواياته املبارشة يف كتب الطويس نفسه، 

العزيز بن املهتدي،  ، وبكر بن صالح، وشعيب بن أعني، وعبدر احلاللوأمحد بن عم
والفضل بن أيب قّرة، وكليب بن معاوية، ومعاوية وعبد الغفار اجلازي، وغالب بن عثامن، 

، وحفص بن غياث، والريان بن (عىل قول النجايش)وثابت بن رشيح بن حكيم، 
سندي بن و، (بشهادة النجايش)اجلصاص  سنسليامن بن احلوالصلت، وزرعة بن حمّمد، 

 معه ال يكون هذا التفسري منطقّيًا.غريهم، وو، النجايش( )بشهادة الربيع

 املوقف املختار يف قضّية الباب الثالث عشر
 :للنظرّية العارشة التي اختارها السيدان مع ميلٍ  ،وقف املدتار عندي هو التوّقفوامل

بمعنى يف املوارد التي ال يتّم العثور فيها عىل حّل خيتص هبا، اخلوئي والربوجردي وغريمها، 
والعلم عند وقوع غفلة أو سهو أو كونه مسّودات نرشت دون مراجعتها أو نحو ذلك، 

 اهلل.
ّم فيام بعد إىل رجال  هذا، وإّنني أحتمل أّن الباب الثالث عرش ربام يكون كتابًا آخر ض 

؛ ألّن نسقه ، أو أّن الطويس عدل عن ترتيب ما فعلالطويس من قبل الطويس نفسه
مضمونه خيتلف متامًا بالتفصيل واإلمجال عن رجال الطويس، وربام وطريقة تدوينه و

 يكون هذا سببًا يف بعض اإلشكال هنا، فتأّمل جّيدًا.



 

ن الشيخ الطويس يف بعض مهذه أبرز النظريات يف تفسري التكرار الذي صدر كانت 
عىل  ، وهي تفتحاألشخاص يف الباب الثالث عرش بعد أن ذكرهم يف األبواب السابقة عليه

 تقويم عام هلذا الكتاب ينبغي أخذه بعني االعتبار.

 ـ األعمال القائمة على رجال الطوسي 5ـ  8
 دارت بعض األعامل حول رجال الطوءي، ومن أبرزها:

 .للسّيد الداماد حاشية عىل رجال الطويس ـ 1
 السّيد الربوجردي.وتصحيح حاشية  ـ 2
 .يلشاهرودالنامزي ا لشيخ عيلّ ا حاشية وتصحيح ـ 3
 ن يف كتابه جممع الرجال.ئي، واملضمَّ اباهلل القه ةملوىل عنايترتيب ا ـ 4
ب عىل مرتّ مي. وهو كتاب د عيل الشاه عبد العظيد حممّ للسيّ  ،منتخب الرجال ـ 5

 ته.يف منتخب فهرس، ويف منتخب رجال شيخ الطائفة هلا يف مقصدين:أربعة أجزاء، أوّ 
صة والرابع منتخب خال ،منتخب النجايشهو والثالث  ،لكيشمنتخب اهو واجلزء الثاين 
 .األقوال للحيل

 سخ رجال الطوسيـ ُن 6ـ  8
 أبرز نسخ هذا الكتاب هو اآليت:

 هـ.984(، وترجع لعام 1270برقم ) ،نسدة املكتبة الوطنّية ـ 1
 هـ.988(، للموىل التسرتي، وترجع لعام 13234) مبرق ،ـ نسدة املرعيش 2
ترجع للقرن العارش اهلجري م(، للخفاجي، و 405برقم ) ،ة مدرسة مرويـ نسد 3
 ، وعليها تعليقات املريداماد.ظاهراً 
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براهيم بن يوسف كليب، وترجع لعام م(، إل5381برقم ) نسدة املرعيش، ـ 4
 هـ.1010

 هـ.1015م(، وترجع لتاريخ 1429برقم ) ،ات بمشهدهليّ ة اإلـ نسدة كليّ  5
 هـ.1017(، وترجع لعام م4795برقم ) ـ نسدة املرعيش، 6
 ،هـ1026م(، وترجع لعام 465برقم ) سة الربوجردي يف قم،ـ نسدة مؤّس  7
 حة وعليها تعليقات.مصحّ 

والتي تعضد ما ن قل عن رجال الطويس يف كلامت  .وغريها من النسخ املتأّخرة زماناً 
 العالمة وابن داود وغريمها.

أّنه حّقق كتاب رجال الطويس عىل نسخة خطّية عتيقة  وقد ذكر الشيخ جواد القّيومي
، وهذه نسخة هـ بخّط حمّمد بن رساهنك بن املرتىض احلسيني533جدًا، ترجع لعام 

 قديمة جدًا.
دشتي ـ من الكويت ـ وهو يتوىّل اهلل وقد أبلغني صاحب الفضيلة الشيخ عبد  ،هذا

م، يف 2017ـ  3ـ  7ائي معه بتاريخ مركز متخّصص يف الرتاث واملخطوطات حاليًا يف لق
الكويت، بأّّنم حصلوا عىل نسخة مصّورة من مكتبة املتحف الربيطاين، لرجال الطويس، 
ترجع ألواسط القرن السادس اهلجري، أي بعد حوايل قرن من وفاة الطويس، وعليها 

افق ما نقل مما يولكنّه  ،عالمات الصّحة واإلجازات، وفيها بعض ما ليس يف املطبوع اليوم
ويف وال أدري ما إذا كانت مغايرة لنسخة ابن رساهنك، عنه يف كلامت مثل ابن داود احليّل. 

نسأل اهلل أن يوّفق العاملني لتحقيق هذه الكتب بأعىل درجات الدّقة والتتّبع ظنّي أّّنا هي، 
 يف املخطوطات.

ض البحوث املتصلة نكتفي هبذا القدر من احلديث عن رجال الطوءي، ونشري إىل أّن بع
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هبذا الكتاب، سبق أن تعّرضنا هلا يف الفصول املتقّدمة، خاّصة مثل بحث )أسند عنه(، 
 الذي درسناه يف فصل ألفاظ املدح والقدح، فراجع، حتى ال نطيل.

 الطوسي فهرستـ  9
أحد هو كتاب )فهرست كتب الشيعة وأصوهلم وأسامء املصنّفني وأصحاب األصول( 

ة بـ)فهرست واملشهور يف األوساط العلميّ للطويس وللشيعة اإلمامّية،  أهم كتب الرجال
 الشيخ الطويس(.

 والبّد لنا من وقفات خمترصة مع هذا الكتاب، كاآليت:

 ـ اسم الكتاب 1ـ  9
املدّون يف اسم الكتاب هو )فهرست كتب الشيعة وأصوهلم وأسامء املصنّفني 

وهو ة نفسه يف الفهرست هبذا االسم وأصحاب األصول(، وقد ساّمه الطويس يف ترمج
 فني منهم وأصحاب األصول والكتب،وأصوهلم، وأسامء املصنّ  فهرست كتب الشيعة)

 كتاب فهرست، وعنونه النجايش هبذا العنوان: )(ف هلم وليس هو منهموأسامء من صنّ 
 .(فنيكتب الشيعة وأسامء املصنّ 

 عث التأليفوابـ  2ـ  9
الباعث الذي حّركه نحو تأليف هذا الفهرست من خالل مة كتابه يف مقّد بنّي الطوءي 

 عرض نقطتني، مها:
وذلك عرب تبيني طريقة القدماء يف تدوين  ،عرض واقع الفهارس عند الشيعةأ ـ 

كانوا يمتلكونه من كتب  م كانوا يعتمدون عىل فهرست ماأّّن هنا وأفاد  ،فهارسهم
رْبز كانت لدهيم طرق خاّص ومصنّفات يف مكتباهتم اخلاصة أو التي  ة لروايتها، وهنا ي 
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مصنّفات  وهي أّنا مل تستوِف كّل  ،الطويس مالحظة عامة عىل هذا النوع من الَفْهَرسة
الشيعة بل وال أكثرها. وهذه املالحظة تعترب إحدى نقاط الضعف يف الفهارس السابقة 

 .إن شاء اهلليلها سنأيت عىل تفصو ،حاول يف كتابه هذا أن يتداركها ،عىل الطويس
أبو احلسني أمحد بن »..من تلك الفهارس التي سبقته ما كتبه الطويس استثنى قد و

ه عمل كتابني أحدمها ذكر فيه املصنّفات واآلخر ذكر احلسني بن عبيد اهلل )رمحه اهلل(؛ فإنّ 
سخهام هذين الكتابني مل ين واستوفامها عىل مبلغ ما وجده وقدر عليه. غري أنّ  ،فيه األصول

 .«هو، وعمد بعض ورثته إىل إهالك الكتابني وغريمها.. مأحد من أصحابنا واخرت  
أو ما هو قريب منه ) هناك من سبق الطويس يف هذا النوع من التأليف أنّ  ، صحيٌح نإذ

وحممد بن  ،وجعفر بن حممد بن قولويه ،ةوابن بطّ  ،كابن عبدون ،(ككتب اإلجازات
اهلل بن جعفر  وعبد ،اهلل األشعري وسعد بن عبد ،والصدوق ،واملفيد ،احلسن بن الوليد

وأمحد بن  ،وابن اجلنيد اإلسكايف، بن املفّضلاوأيب احلسن  ،والسيد املرتىض ،احلمريي
، واحلسني بن احلصني العمي، وحمّمد بن عيل بن شاذان حممد بن عيسى األشعري

لدهقان، وحممد بن إبراهيم القزويني، وهارون بن موسى التلعكربي، ومحيد بن زياد ا
العلوي، وعيل بن حمّمد ماجيلويه، وحممد بن جعفر الرزاز، وحممد بن عبد احلميد 

هؤالء وغريهم قد سبقوا الطويس يف كتابة فهرست ملصنّفات  كّل  صحيح أنّ  العطار..
ه الحظ عليهم عدم إال أنّ أو نحو ذلك، أو دّونوا إجازات ومشيخات،  ،الشيعة وأصوهلم

 جتاوز هذه املالحظة.هذا ة، فأراد بفهرسته وليّ الشم
ر من الشيخ الفاضل يف أن يكمل الطويس ذلك الطريق الذي سلكه الطلب املتكرّ ب ـ 

كام ـ . والطويس مل يرّصح باسم هذا الفاضل، والذي يبدو ابن الغضائري يف الَفْهَرَسة
علمية كبرية ومتمّيزة  ةً هذا الشيخ كان شخصيّ  أنّ ـ أشار لذلك السيد عيل اخلامنئي 
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، وحيتمل اخلامنئي أن يكون هذا الشيخ هو نفسه الذي طلب من الطويس تأليف آنذاك
، هـ(481وهو القايض عبدالعزيز بن الرّباج ) ،)كتاب اجلمل والعقود وكتاب الرجال(

ي أو أحد علامء بن ،هـ(413الشيخ املفيد )هذا الفاضل هو حتمل آخرون أن يكون فيام ا
 وقد سبق أن أملحنا لبعض ما يتصل هبذا األمر عند احلديث عن رجال الطويس. نوبخت.
ظهر من يعىل ما  ،حّفزا الطويس لتأليف كتابه هذانان اللذان لَ املعْ عامالن مها الهذان 

ما كان دافعًا للنجايش أيضًا ، وإن كنّا ال نستبعد أن يكون من دوافعه نفسه مقّدمة الكتاب
 .هرسته كام تقّدمإىل تصنيف ف

 منهجه وبنيته الداخلّية، املعامل العامة للكتابـ  3ـ  9
تطّورًا عىل يديه  مامييمكن اختصار أبرز معامل هذا الكتاب الذي شهد علم الرجال اإل

 :اآليتب
حاول املؤّلف يف هذا الكتاب أن جيمع ما استطاع من األصول واملصنّفات  ـ 1
تصانيف أصحابنا  ستويف ذلك إىل آخره؛ فإنّ أومل أضمن أن ..» :رّصح قائالً قد ة، والشيعيّ 

وهبذا حاول  ،«النتشار أصحابنا يف البلدان وأقاّص األرض.. ؛وأصوهلم ال تكاد تضبط
 حتايش ما كان الحظه عىل من قبله من املفهرسني.

له من قب هفعلخالفًا ملا  ًا،مجع املصنّفات واألصول ومل يفصلهام عن بعضهام بعض ـ 2
فيحتاج إىل  ،يف املصنّفني من له أصل ألنّ  ؛طول الكتابيلئال ».. :الغضائري؛ وذلك ابن  

 .«واحد من الكتابني أن يعاد ذكره يف كّل 
ل فقط. وقد أوردهم ترتيبًا أبجديًا يف احلرف األوّ  نرّتب أسامء األشخاص الذي ـ 3
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بإذن  سنعرض بعضها ،الثجاءت بعده حماوالت لرتتيب الكتاب يف احلرف الثاين والث
 .اهلل

من يورده من املصنّفني،  مة كتابه أن يوّثق أو يضّعف كّل تعّهد يف مقدّ قيل بأّنه  ـ 4
وذكر مذهبه، وهل ي عتمد عىل روايته أو ال؟ لكنه ـ مع شديد األسف ـ مل يلتزم بذلك يف 

ية أو مذهبه أو.. فتجده يذكر الشخص دون أن يشري إىل قيمته الرجال، ن أوردهمكثري ممّ 
العدول عن الوعد وما التزم به »حتى استغرب الشيخ آصف حمسني قائاًل: مما وعد به، 

اإلنسان عىل نفسه وإن كان أمرًا ممكنًا، غري أّن مثل هذا العدول عديم النظري، فإّن أّول من 
 .«بدأ هبم هم املسّمون بآدم، وهؤالء ثالثة أشخاص، وقد سكت عن بيان حاهلم

وقد  .، ال نطيل بذكرهاوقد ذكر بعض علامء الرجال لذلك توجيهات عديدةذا، ه
 .، وسيأيت ما يتصل بهسبق أن حتّدثنا عن هذا املوضوع يف الفصول األوىل من هذا الكتاب

أن مجيع من ».. إىل القول: هـ( 1212ذهب السيد حممد مهدي بحر العلوم )من هنا، 
اإلمامية، إال من نّص فيه عىل خالف ذلك من ذكره الشيخ يف الفهرست من الشيعة 

ذكر مذهب الشخص إذا كان بالطويس التزم  يعتقد السيد اخلامنئي أنّ كام . «الرجال..
 يًا فقط، ويذهب إىل أنه يف املوارد التي يسكت فيها عن مذهب الشخص فهذا يعني أنّ سنّ 

إذ قد يكون منتميًا إىل  ؛ي املذهب؛ ولكن ال يعني أنه إمامي املذهبالراوي ليس سنّ 
 .ة غري اإلمامّيةالفرق الشيعيّ  ىحدإ

نا إثبات شيعّيته ال غري، دون حورّج يف هذا الكتاب، وقد بحثنا هذا املوضوع سابقًا 
 إمكان إثبات إمامّيته، فراجع.

حوايل اشرتك مع النجايش يف  ،ة( شخصيّ 912ترجم الطويس يف هذا الكتاب لـ) ـ 5
                                                             

 .28: 1( التسرتي، قاموس الرجال 1)
 .205( بحوث يف علم الرجال: 2)
 .114: 1( بحر العلوم، الفوائد الرجالية 3)
 .41( اخلامنئي، األصول األربعة يف علم الرجال: 4)



 

يذكر  ويف بعض األحيان ال ،( مصنّف وأصل2000ا، وعّدد حوايل )ة منه( شخصيّ 700)
 .أو مسائل أو نوادر أو مصنّف له كتابالكتاب، بل يكتفي بالقول:  اسم

للشيخ الطويس ـ بتصحيح « الفهرست»ويعّد كتاب  »..يقول الدكتور جميد معارف: 
ض لويس اسربنگر ـ من الكتب املناسبة ملقارنة آراء الشيخ الطويس وا لنجايش، حيث تعرَّ

ح، بعد إدراج كالم الشيخ الطويس، إىل ذكر معلومات ختّص  بعض  يف هذا الكتاب املصحَّ
د مطالعته ملضمون الكتاب يمكنه بحسب كالم النجايش. فالقارئ بمجرّ صنِّفني امل

 االّطالع بسهولة عىل رأي كلٍّ منهام، وعىل أسلوهبام العلمي، وعىل مقدار سعة معلوماهتام
 .«ة..رجاليّ ال

( فقط منهم؛ 21ن ذكرهم، وضّعف )( شخصًا فقط ممّ 92)الطويس هنا وّثق  ـ 6
اشتهر بريادهتا سب عىل مدرسة النقد التي الشيخ الطويس ال حي   نّ إ :لذلك يمكن أن يقال

 الغضائري والنجايش.ابن 
ومواليه رغم اشتهار النجايش باالهتامم بنسب الراوي عند ترمجته، وذكر قبيلته  ـ 7

وموطنه ونحو ذلك، إال أّن الشيخ الطويس مل هيمل هذا اجلانب أيضًا ولو بمقدار ال يبلغ 
مبلغ النجايش، بل لعّل قسطًا وافرًا من معلومات النجايش هذه أخذها من فهرست 
الطويس حيث مل جيد هلا نافيًا، هلذا جتد الطويس يستعرض يف الكثري من األحيان هذه 

 لراوي.املعلومات حول ا
بل نحن نجد الطويس يف الفهرست ـ رغم تأليفه لكتاب الرجال املختّص بالطبقات ـ 
يشري إىل طبقة الراوي يف العديد من املواضع، من خالل بيانه كونه قد روى عن هذا اإلمام 
أو ذاك أو عن مجاعٍة عن اإلمام، وهكذا، وإن كان هذا أقّل مما هي احلال عند النجايش يف 

 رجاله.
كثريًا ما يقّدم لنا الطويس معلومات أو توصيفات حول الكتب التي يذكرها هلذا  ـ 8
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 :وهذه التوصيفاتزيادة عىل ذكر أسامئها وموضوعاهتا حيث يتوّفر، الراوي أو ذاك، 
تارًة تتعّلق بكمّية هذه الكتب، فيقول بأّن كتب فالن كثرية عىل عدد كتب احلسني  أ ـ

كام يف ترمجة صفوان بن حييى، وعيل بن سني بن سعيد، بن سعيد أو هي مثل كتب احل
مهزيار، وحممد بن سنان، وحممد بن أورمة، وحمّمد بن احلسن الصفار، وموسى بن القاسم 

 ، أو يصف الكتاب فيقول: كتابه كبري، أو له كتاب كبري، وهذا كثري أيضًا.البجيل
حيث يقول تارًة بأّن الداخيل  اإن من حيث تبويبه ،وأخرى تتعّلق بنوعّية الكتب ب ـ

، وأخرى بأّن كتابه مبّوب كام يف إبراهيم بن حمّمد املدين، وإسامعيل بن أيب خالد األزدي
ب، كام يف بعض كتب أمحد بن حمّمد بن عيسى األشعري، والشيخ أيب الكتاب غري مبوّ 
د كام يف ، فيصف الكتاب بأّنه معتمأو من حيث قيمته املضمونّية، جعفر الصدوق

أو يصفه بأّنه سديد أو ، إسحاق بن عامر، وحفص بن غياث، وعامر بن موسى الساباطي
ّن أوثالثة بمصري الكتب كام يف قوله ب، أّن كتبه سديدة كام يف مثل عيل بن أمحد الكويف

 كتب فالن قد انقرضت يف حديثه عن كتب ابن الغضائري يف مقّدمة الفهرست.
الشيخ الطويس ذكر طرقه إىل كثري من  أهم ميّزات هذا الكتاب أنّ  من واحدةً إّن  ـ 9

ى يف علم املصنّفات واألصول التي أوردها يف كتابه، وهذه الطرق تفيد الباحثني فيام يسمّ 
خصوصًا يف أسانيد كتايب كام حتّدثنا عنها سابقًا،  ،الرجال بـ)نظرية تعويض األسانيد(

يف بعض املوارد من هذين الكتابني ال يذكر أّنه ذلك و)االستبصار(،  يب األحكام( وذ)هت
ما، أو أّن الطريق  وي الذي يروي عنه روايةً االطويس يف مشيخة كتبه طريقًا إىل كتاب الر

بعض ة، ففي هاتني احلالتني ي عّوض الذي ذكره كان ضعيفًا بأحد الوسائط الرجاليّ 
                                                             

 .243، 220، 219، 152، 146( انظر: الفهرست: 1)
 .45، 34( انظر: الفهرست: 2)
 .238، 69( املصدر نفسه: 3)
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بام ذكره الطويس من طريق إىل  ةشيخامل أو الضعيف يف عن هذا الطريق املفقود نيالرجاليّ 
إحدى طرق التعويض، وهناك طرق تعّد يف الفهرست. وهذه الطريقة نفسه وي اكتاب الر

 ، فلرياجع.بالتفصيل سبق أن تعّرضنا هلا سابقاً  ،ون للتعويضكثرية ابتكرها الرجاليّ 
ا أنحاء واألمر اجلّيد الذي وجدناه يف بعض املواضع من فهرست الشيخ أّنه يرشح لن

، أو اإلجازة التحّمل للحديث والكتب، مثل السامع كام يف ترمجة عيل بن حاتم القزويني
، أو القراءة كام يف كام يف ترمجة احلسن بن محزة العلوي، وترمجة عيل بن احلسن بن فضال

 ، وغري ذلك من املوارد.ترمجة أبان بن تغلب، وأمحد بن حمّمد السواق
أّن بعض املوارد ذكرها الطويس ومل يذكر طرقًا إليها، وقد بلغ هبا بعضهم يشار هنا إىل 

 .سبعًة وأربعني رجاًل ترمجهم الطويس يف هذا الكتاب
عندما يذكر الطويس طرقه للكتب، فإّنه يشري يف مجلة من املواضع القليلة  ـ 10

 حيث ي كثر من الختالف نسخ هذه الكتب، وهذا ما يتفّوق عليه كثريًا الشيخ النجايش
 .ذلك نسبّياً 

ومن مجلة املواضع التي يذكرها الطويس ما جاء يف ترمجة أبان بن عثامن، حيث إّنه بعد 
ني، وهي رواية ابن فضال ومن شاركه فيها هذه رواية الكوفيّ »ذكره للطرق إىل كتبه، قال: 

حلال يف بيانه . وهكذا ا«وننقص منها رواها القميّ أني، وهناك نسخة أخرى القميّ  من
، كام نجده يف ترمجة لوجود أربع نسخ لكتب العالء بن رزين، ذاكرًا لكّل نسخٍة طريقاً 

وكتاب عمر بن أذينة نسختان: إحدامها »عمر بن ا ذينة عند حديثه عن كتابه يقول: 
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ل، عن محيد، عن احلسن روينامها عن مجاعة، عن أيب املفّض  خرى الكربى،الصغرى واأل
 .«بن سامعة، عنه بن حممد

ككتب الفهارس، وغالبًا ما ال يف كتابه هذا يعتمد الطويس عىل مصادر كثرية  ـ 11
، لكن من مصادره بطريقة مبهمة بل ينقل بالقيل والقال ،حمّدد يذكر املصدر بشكلٍ 
)أكثر من عرشين  كتبسامء الالذي اعتمد عليه كثريًا يف ذكر أ فهرست ابن النديم

عترب بعض العلامء ـ كالتسرتي ـ أّن من مشاكل فهرست الطويس اعتامده ًا، حتى اموضع
 .(عىل ابن النديم

فالطويس ينقل عن ابن  ،ويس والنجايش عىل املصادروقد اختلفت درجات اعتامد الط
، واألمر عينه يف نقل الطويس عن فهرست عبدون قريب من ضعف ما ينقله النجايش عنه

يس عن فهرست الصدوق أضعاف ما ينقله النجايش، بينام نجد ابن الوليد، بل ينقل الطو
 الطويس ينقل عن فهرست ابن قولويه أقّل بكثري مما ينقله النجايش.

 يف فهرست الطوسي ،)العّدة( )اجلماعة( وـ  4ـ  9
الطويس حينام يذكر مصنّفات  معامل هذا الكتاب أنّ  من أهمّ  بّينا سابقًا أّن واحدةً 

أخربنا أو رواه لنا فالن مثاًل: فيقول  ،ر طريقه إىل هذه املصنّفاتما يقوم بذك شخصٍ 
 .إىل أن يصل لصاحب الكتاب ..وفالن عن فالن

وإنام يعرّب عنهم بـ )مجاعة(  بنحو املبارشة، ه يف بعض الطرق ال يرّصح بمن أخربهإال أنّ 
ح فيها   تشري إىل جمموعة من وإنام ،األسامءبأو )عّدة( أو غريها من التعابري التي ال ي رَصِّ

عن أمحد بن حممد  ،أخربنا مجاعة ».. :قال ،األشخاص، كطريقه إىل كتاب عيل بن رئاب
عن  ،أخربنا مجاعة».. :قال ،، وإىل كتاب عيل بن احلكم«عن أبيه.. ،بن احلسن بن الوليد

                                                             
 .184( املصدر نفسه: 1)
( ملزيد من االّطالع، يمكن مراجعة الكتاب الذي كتبه الدكتور حمّمد كاظم رمحتي، حتت عنوان: 2)

 ابن نديم وكتاب فهرست، وهو دراسة موّسعة يف أكثر من مائة صفحة مرّكزة.
 .263لفهرست: ( ا3)



 

 وغريمها الكثري.، «عن أبيه.. ،حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه
ح ومعرفة  يمهموتق ة حتى يتمّ اجلامعة أو العدّ أفراد هذه الطويس بأسامء  ومل يرصِّ

ن مل إو ،معتَمدين أخذنا بالطريق أو السند إىل هذا الكتاب املعنّي  تاً ، فإن كانوا ثقاحاهلم
 مل نأخذ هبذا الطريق. تيكونوا من الثقا

اجلامعة، اد هذه أفرتشخيص اهلادفة إىل من املحاوالت  ذكر علامء الرجال جمموعةً وهنا 
وهو أّن هذه اجلامعة أو  ،هـ(1212ها ما قام به السيد حممد مهدي بحر العلوم )ومن أمهّ 

رف أحدهم ارتفع الغموض عن هذا السند  يس إىل صاحب صار طريق الطووالعّدة إذا ع 
 املصنّف معروفًا.

 ،ا الطويسالطرق التي ذكره كّل  عه الفهرست َوَجَد أنّ ويعتقد بحر العلوم أنه بتتبّ 
 داخٌل  تأحد مشاخيه األربعة املعروفني الثقا فإنّ  ،ةوالتي عرّب يف أوهلا باجلامعة أو العدّ 

وابن  ،هـ(411واحلسني بن عبيد اهلل الغضائري ) ،هـ(413فيها، وهم: الشيخ املفيد )
 وابن أيب جيد. ،هـ(423عبدون )

 هذه يمكن ذكر مثالني مها:وكنامذج لدعوى بحر العلوم 
أخربنا هبذه ».. :قالحيث يف ترمجة أمحد بن حممد بن خالد الربقي، ما جاء  األول:ثال امل

 ،اهلل حممد بن حممد بن النعامن منهم أبو عبد ،من أصحابنا الكتب وبجميع رواياته عّدةٌ 
 .«وغريهم.. ،وأمحد بن عبدون ،اهلل احلسني بن عبيد اهلل وأبو عبد
أخربنا به عّدة ».. :قالحيث ة أمحد بن احلسن االسفرائني، يف ترمجما جاء  الثاين:املثال 

وأمحد بن  ،واحلسني بن عبيد اهلل ،اهلل حممد بن حممد بن النعامن منهم أبو عبد ،من أصحابنا
 .«عبدون وغريهم..

هذه العّدة أو اجلامعة  وغريمها من النامذج التي حشدها بحر العلوم لتأييد فكرته من أنّ 
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ة يف كثري حد هؤالء املشايخ األربعة أو مجيعهم، فترصحيه بانضاممهم يف العدّ ن أمال ختلو 
بل نحن نجد أّن  .عليهم فيها املوارد التي مل ينّص  من املوارد يعني انضاممهم يف كّل 

 مصادر الشيخ تقوم عىل هؤالء أيضًا مما يرفع قّوة احتامل وجود ولو واحٍد منهم.
نانّية تصلح إلثبات وجود أحد األربعة يف مجلة وافرة من وهذه املحاولة وثوقّية اطمئ

هذه األسانيد، لكّن إثبات وجوده يف مجيعها، فضاًل عاّم لو قيل بعدم ثبوت وثاقة ابن 
إال  عبدون وابن أيب جيد عىل ما هو رأي بعضهم، فإّن األمر يكون مشكاًل يف هذه احلال.

ديد من املواضع مطلقًا له إطالق املسّلامت، إذا قيل بأّن ذكر الطويس هذا التعبري يف الع
يعًا فيام نقلوه له، فعدم بيان األسامء يشري اىل عدم احلاجة مجيبعد معه احتامل كذب هؤالء 

 لذلك ووضوح األمر.

 ـ األعمال القائمة على فهرست الطوسي 5ـ  9
أو  أو ترميمهإكامل مرشوع الطوءي يف الفهرسة،  تجمموعة من العلامء حاول ثّمة

يف هذا اإلكامل. ومن  منهم زاويةً  تناول كّل ورشحه أو تلديصه أو ترتيبه أو نحو ذلك، 
 أبرزهم:

معامل العلامء يف )يف كتابه وذلك هـ(، 588احلافظ حممد بن عيل بن شهرآشوب ) ـ 1
، حيث يعترب الكتاب تكملة (فهرست كتب الشيعة وأسامء املصنّفني منهم قدياًم وحديثاً 

 .ويس؛ لكنّه ال جيري أّي عمل يف كتاب الطويس بل هو إضافةملرشوع الط
، وهو عىل نسق هـ(، يف كتابه الفهرست858الشيخ منتجب الدين بن بابويه )بعد  ـ 2

 .معامل العلامء
الذي يتمّيز بأنه ، وهـ(، يف كتابه تلخيص الفهرست676احليل )نجم الدين ق املحقّ  ـ 3

غا بزرك اآلكام وصفه  ،فاهتم والطرق إليهايذكر فقط أسامء املصنّفني دون مصنّ 
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 .الطهراين
، وقد قام فيه برتتيب (، يف كتابه جممع الرجالهـ11 عناية اهلل القهبائي )ق ـ 4

 .الفهرست كام رتب غريه من الكتب

ترتيب  :هـ(، يف كتابه1127اهلل األصبعي البحراين ) الشيخ عيل بن عبيد ـ 5
 .الفهرست

ى هـ(، يف كتابه رشح الفهرست املسمّ 1121ن املاحوزي البحراين )اميالشيخ سل ـ 6
الذي رّتب فيه الفهرست أبجديًا عىل احلروف و ،لكامل يف معرفة الرجالأهل ابمعراج 

 .حه، ولكنه مل ينجز الكتاب كامالً الثالثة األ َول وصحّ 
ميل كتاب هـ(، حيث نسب إليه السيد حمسن األمني العا725العالمة احليّل ) ـ 7

 .تلخيص الفهرست بحذف الكتب واألسانيد
 ، واملراد املحّقق احليل كام تقّدم.السيد األمني ولعّله سهٌو من

منتخب الرجال، للسيد حمّمد عيل الشاه عبد العظيمي، الذي حتّدثنا عنه يف كتاب  ـ 8
 رجال الطويس، وأّنه انتخب فهرست الطويس أيضًا.

 فهرسته؟ ـ هل أكمل الطوسيُّ 6ـ  9
نقل عن السّيد أمحد املددي حفظه اهلل أّنه يرى أّن الشيخ الطويس تويّف ومل يكمل ي  

 فهرسته، ومن ثّم فلم خيرج هذا الكتاب بصياغته النهائّية أصاًل.
 احثومنهم أخونا الب وساط سامحته وأوساط تالمذته ـأوتطرح يف هذا الصدد يف 

 لقرائن والشواهد عىل هذا املّدعى وأمّهها:ّمد باقر ملكيان ـ مجلة من االشيخ حم
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يذكر ما قيل يف الرواة من سيف مقّدمة الفهرست بأّنه وعد الطويس القرينة األوىل: 
 مل يِف ولكنّه أو أّّنم من الفرق املنحرفة،  للحّق  ونموافقالتوثيق والضعف، وهل أّّنم 

 بوعده يف كثري من املوارد.
، تدفع ملالحظة أّن الطويس قد والنجايشطويس رست الفه إّن مراجعةالقرينة الثانية: 

جد راويًا بعنوانني يف قد نل يش بعنواٍن آخر، بالنجاواسم فيام يذكره  ذكر راويًا بعنوانٍ ي
من فهرست الطويس ينقل العنوان مثاًل اختالف املصادر، فوالّّس يف هذا هو  كتاب واحد.

 بن جعفر احلمريي. فهرست عبد اهللفيام يأخذه النجايش من محيد، 
احّتاد املصدر، بل ومع احتاد الكتاب يف بعض رغم إال أّن هناك تكرارًا يف بعض العناوين 

 ، ومن نامذج ذلك:األحيان
أخربنا به ابن أيب  له كتاب املثالب.»يف ترمجة حمّمد بن بندار بن عاصم: الطويس قال  أ ـ

. وترمجه مّرة أخرى يف موضع «، عنهحمّمد بن عامر جيد، عن ابن الوليد، عن احلسني بن
أخربنا به ابن أيب جيد، عن حمّمد بن احلسن، عن احلسني بن  له كتاب املثالب.»آخر فقال: 

 .«حمّمد بن عامر، عن حمّمد بن بندار، عن رجاله
ْيح:  ب ـ َ  ،أخربنا به مجاعة، عن أيب املفّضل، عن محيد له كتاب.»وقال يف حمّمد بن رش 
ْيحعن ابن  َ رويناه هبذا  له كتاب.» . وذكره مّرًة أخرى فقال:«َسامعة، عن حمّمد بن رش 

رويناه هبذا  له كتاب.». وذكره مّرًة ثالثة فقال: «اإلسناد، عن محيد، عن ابن َسامعة، عنه
 .«يك، عنهاإلسناد، عن ابن ّن

أخربنا ابن  اب يف احلّج.له كت»حمّمد بن إسامعيل بن َبِزيع: قال الطويس يف ترمجة و ج ـ
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أيب جيد، عن حمّمد بن احلسن بن الوليد، عن عيّل بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّمد بن 
أخربنا به احلسني بن  له كتب، منها كتاب احلّج.» . وترمجه مّرًة أخرى فقال:«إسامعيل

ّمد بن عبيد اهلل، عن احلسن بن محزة العلوي، عن عيّل بن إبراهيم، عن أبيه، عن حم
 .«إسامعيل

صنّف مصنّفات كثرية، منها: كتاب »يف إسامعيل بن مهران: الطويس وقال  د ـ
أخربنا به احلسني بن عبيد اهلل، عن أيب غالب أمحد بن حمّمد الزراري قراءة عليه،  املالحم.

بن قال: حّدثني عّم أيب عيّل بن سليامن، عن جّد أيب حمّمد بن سليامن، عن أيب جعفر أمحد 
أخربنا به عّدة من أصحابنا عن حمّمد بن عيّل بن احلسني،  وله أصل. احلسن، عن إسامعيل.

 .«عن حمّمد بن احلسن، عن الصّفار، عن حممد بن احلسني، عنه
أخربنا هبام عّدة من أصحابنا،  له كتاب املالحم، وله أصل.»وترمجه مّرًة أخرى فقال: 

د بن جعفر بن بّطة، عن أمحد بن أيب عبد اهلل، عن عن أيب املفّضل، عن أيب جعفر حممّ 
 .«إسامعيل بن مهران

 .زيد عن العرشةغريها من املوارد الكثرية التي تإىل 
هذه الظاهرة دفعت بعض العلامء إىل اختيار تفسرٍي هلا وهو تعّدد صاحب االسم، وأّّنام 

يصلح هذا خري دليل عىل أّن ه إال أنّ  اثنني وليسا بواحد، وهلذا ذكرمها الطويس مرّتني،
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ذ مع احتاد الطرق وتقارب األسامء إ ئي؛النها تدوينهمل يوّفق لتكميل الفهرست والطويس 
 د العنوان.والكتب يستبعد تعدّ 

واملراد  ،«الواحدباب »قد عقد يف بعض احلروف بابًا بعنوان الطويس إّن  القرينة الثالثة:
، وإال فال معنى لكلمة الواحد  هذا الباب مّرتنيسم يفواالعنوان وجود هذا المنه عدم 

 ذكر يف هذا الباب رجٌل نعلم أّنه مل ي  « َمْسَعدة»إذا جاء يف هذا الباب هنا، ومثال ذلك أّنه 
 «.َمْسَعدة»آخر باسم 

، ومن قد ذكر بعض العناوين يف هذا الباب أكثر من مّرةلكن ورغم ذلك نجد الطوءي 
 نامذج ذلك:

 .ب الواحد من باب األلف إدريس مّرتنياء يف باج أ ـ
 مّرتني.، واحلّجاج ،جاء يف باب الواحد من باب احلاء احلارث ب ـ
 مّرتني.، وسهل ،والّسي ،باب الواحد من باب السني سندي جاء يف ج ـ
 مّرتني.، لجاء يف باب الواحد من باب امليم املفّض  د ـ

 ا إال أن يكون الشيخ الطويس مل ي كمل كتابه بعد.هذه الظاهرة ال تفسري هل
رف بكنيته ومل أقف له عىل باب من ع  »ابًا بعنوان الطويس بعقد لقد  القرينة الرابعة:

وهو وإن  ،ينصفهامثل أيب الفرج اإل ،جد يف هذا الباب بعض العناوينن نالكنّ ، «اسم
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 اشتهر بالكنية إال أّن اسمه معلوم.
نفسه، مثل أيب خالد  قد رّصح بأسامء بعض املذكورين يف هذا الباب لطويسكام أّن ا

القامط الذي ذكر بأّن اسمه ـ وفقًا لنقل ابن عقدة ـ هو كنكر، وكذلك أيب احلسني بن أيب 
طاهر الذي نقل بأّنه قيل بأّن اسمه عيل بن احلسني، ومثلهام أبو الصباح الكناين، الذي نقل 

 .مه إبراهيم بن نعيمالطويس عن ابن عقدة أّن اس
يف مواضع من رجاله إلی إّننا نالحظ أّن الطويس قد أحال  القرينة اخلامسة:

 .الفهرستأّّنام غري موجودين يف موردين  ، لكنّنا نجد يفالفهرست
له تصانيف ذكرناها يف »: احلسني بن عبيد اهلل الغضائري قال يف الرجال يف ترمجةقد ف

له كتب ذكرناها يف » :الَبَزْوَفري بن سفيان احلسني بن عيلّ يف  bالق، كام «تالفهرس
، فكيف يذكر الطويس ذلك يف حني أّن كتاب الفهرست خاٍل من هذا «تالفهرس
 األمر؟!
جاللة  فإنّ نسخ الفهرست،  سقطت منا قد حاول السّيد اخلوئي هنا تربير ذلك بأّّن و

 .لهأصل ء ال رب بيشعن أن خي   بىمقام الشيخ تأ
ـ كام هو احلال يف  لكّن األرجح تفسري املشهد بأّن األمر كان يف بال الطويس أن يدّونه

 .كمل فهرسته، فلم ي  كثري من املصنّفني ـ إال أّنه مل يوّفق لذلك
إال أّنه مل يذكر  ،وكذا له طرق إليها ،بعض الكتبالطويس إّن عند  القرينة السادسة:
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 هذه الكتب يف الفهرست.
يخ الطويس فإّنه كان عند الش ،ذلك كتاب ثواب األعامل جلعفر بن سليامن القميومن 
عن  ،عن حمّمد بن احلسن بن الوليد ،عن عيّل بن أيب جيدوهو يروي هذا الكتاب  ،أيضاً 

 .مي، عىل ما ذكر ذلك السيد ابن طاوسجعفر بن سليامن الق
خصوصًا مع قوله  ،إلكامل الفهرست مل يوّفقطويس ولعّل ذلك أيضًا قرينة علی أّن ال

 «.اجلهد يف ذلك واإلستقصاء فيام أقدر عليه عيلّ  أنّ » يف املقّدمة:
وهو  وأمام هذه املعطيات إّما أن نقول بغفلة الطويس، وهو أمٌر صعب االلتزام به،

وهذا ال يليق بأصاغر الطالب  ،ة، بل هو الشيخ علی اإلطالق عند اإلماميّ ةشيخ الطائف
. وليس هذا مل يوّفق لتكميل الفهرسته علی أنّ  دليٌل ه! أو نقول بأّن ذلك عن مثل فضالً 

ه بالفتنة ؤوابتال، التدريس والتعليم، والتأليف والتصنيفه بكثرة اشتغالفبالبعيد، 
ها، وتأسيسه جامعة كربی في وهجرته من بغداد إلی النجف،ة وإحراق مكتبته السلجوقيّ 

 يسمح بمثل هذه االفرتاضات.
بل الذي يظهر بالقرائن أّن الطويس اشتغل عىل كتابه لسنوات، وأّنه كان يضيف إليه 

 بشكل متواصل، ومن شواهد ذلك:
ل اهلل عمره وعضد اإلسالم وأهله طوّ »ذكره للسّيد املرتىض يف بعض النسخ بعبارة:  أ ـ

 «.اهلل عنه ريض» فيام ورد يف نسخ أخرى:، «امهببقائه وامتداد أيّ 
 ،وهلذا ذكره النجايش يف عداد مصنفاتهأّلف الفهرست يف بغداد، الطويس إّن  ب ـ

ويس يف ام ذكر الطس الذي هو األمايل، بينالومل يذكر النجايش له كتاب االختيار واملج
ىل إويس أكمل الفهرست بعد هجرته طّن الأ، وهذا يدّل عىل الفهرست هذين الكتابني
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 .اكالنجف، ودّون هذين الكتابني هن
شار يف مواضع مع أّنه أ ،لعّد يف الفهرست من كتبه كتاب الرجاإّن الطويس قد  ج ـ

كام أّنه عّد من كتبه يف الفهرست: كثرية من رجاله إىل كتاب الفهرست كام ذكرنا قبل قليل. 
الطويس وهذا دليل علی أّن  ،التهذيب، مع أّنه أحال يف مشيخة التهذيب إلی الفهرست

 إلی فهرسته شيئًا فشيئًا.أضاف 
 .وبعض تالمذتهنقل عنه ـ ـ فيام يُ د املددي كانت هذه عصارة الفكرة التي قّدمها السيّ 

 نقد فرضّية عدم إكمال الفهرست املنسوبة للسّيد املددي
 لنا هنا بعض الوقفات والتعليقات:إّن 

إّن هذا التساؤل حيتمل كمل فهرسته؟ فماذا نقصد من أّن الطويس مل ي   التعليقة األوىل:
 أكثر من احتامل:

أن يقال بأّن فهرست الطويس غري كامل يف نفسه، وأّنه لو أعاد الطويس النظر فيه  أ ـ
 لغرّي وبّدل، لكنّه أصدره متصّورًا أّنه نسخة كاملة.

وهذا االحتامل ال يعرّب عنه بأّن الطويس مل ينِه كتابه، بل يعرّب عنه بأّن الكتاب حيتاج 
ديل وتطوير وتكميل وغري ذلك، وهذا يصّح يف أغلب الكتب التي صنّفها املصنّفون، لتع

، فام هي اإلضافة النوعّية التي نريد خاّصًة يف علوٍم تتبعّية كعلم الفهرسة أو الرجال
 تقديمها هنا بناًء عىل هذا التفسري؟!

بالغ اخلطورة، من  أن يقال بأّن الطويس مل ي كمل كتابه ومل يصدره. وهذا االحتامل ب ـ
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ما يف الكتاب يمكن أن يكون خمتارًا للطويس، بل إّن كّل  حيث إّنه ال ي علم معه أّن متام
الشواهد املتقّدمة ال تثبت مثل هذا االحتامل، إذ من أين لنا أن نعرف عربها أّن الطويس مل 

بعد وفاته أو تّم ي صدر كتاَبه، وأّن أحدًا ما أصدر الكتاب دون إذنه، كام لو صدر الكتاب 
 بل الشواهد عىل عكس ذلك كام هو واضح. تّسيبه من مكتبته اخلاّصة دون علمه.

أن يقال بأّن الطويس مل ي كمل كتابه بمعنى أّنه أصدر هذه النسخة من الكتاب  ج ـ
وأمالها عىل طالبه مثاًل أو استنسخوها من مكتبته بإذنه وإرادته، لكنّه كان عازمًا عىل 

 ظر يف هذا الكتاب؛ إلجراء تعديالت فيه، غري أّن الوقت مل ي سعفه.إعادة الن
وهذا االحتامل ـ مضافًا إىل أّنه افرتاٌض يشبه افرتاض السيد الربوجردي يف عزم 
الطويس عىل إعادة النظر يف كتاب الرجال، حيث قلنا بأّنه ال دليل عىل وجود عزٍم عنده 

ـ ال تساعده الشواهد التي قيلت سابقًا؛ إذ هذه  من هذا النوع، بل هو حمض احتامل ال غري
الشواهد ال تثبت أّن الطويس كان يريد تعديل الكتاب، بل إّن التساؤل الذي يقع هنا 
يكمن يف أّنه ملاذا نرش الطويس كتابه هذا رغم ما فيه من أخطاء أو تكرارات؟ أمل يكن 

حتتاج مطالعته إىل أكثر من بضعة بإمكانه أن يطالعه قبل نرشه واستنساخ اآلخرين له، وال 
أّيام قليلة جدًا لتصحيح مثل هذه األخطاء؟ بل كان بإمكانه أن حييله عىل نخبة من طالبه 
ملراجعته قبل النرش! بل كيف ي عقل برجٍل عالمة كالطويس أن ي قدم عىل نرش كتاٍب مل ي عد 

 النظر فيه لتقويمه من مثل هذه االشتباهات الواضحة؟
فرضّية أّن الطوءي مل ُيكمل فهرستَه ليست سوى حماولة لتربير حجم  أعتقد أنّ 

ة العلمّية للكتاب أو يف تنظيم الكتاب وترتيبه، إّما يف املادّ  األخطاء التي وقع فيها الطوءي،
 وسنرى ما إذا كانت الشواهد ت سعف يف مثل هذا التربير.

وسمعته أو أّّنا تزيده إرباكًا؟!  هل تستطيع هذه املحاولة حّقًا إنقاذ الكتاب وقيمته بل
إّن احلديث عن أّن الطويس مل ي كمل فهرسته يفتح الباب أمامنا عىل احتاملّية أّن الطويس مل 
يكن يريد نرش الكتاب وأّنه كان جمّرد مسّودات، ومن ثّم فنسبة ما يف الكتاب للرأي 



 

يقًا أو تضعيفًا ما معتمدًا النهائي للطويس سيغدو أمرًا غري سهل؛ حيث حيتمل أّنه ذكر توث
 عىل أّنه سيعيد النظر، ومل يكن هذا هو موقفه النهائي، بل ذكره كموقف ترجيحي فقط!

ينطلق صاحب الفرضّية بعد استجامعه القرائن عىل ترجيح احتامل أّن  التعليقة الثانية:
من  ّي أويس مل يكمل الفهرست عىل احتامل السهو والغفلة واالشتباه، وال أدري طال

ثاًل؟ وملاذا مل االحتاملني هو األقسى؟! فعندما دّون الطويس كتابه ملاذا كّرر ترمجة شخص م
ّنه مل يرد يف أريق؟! وملاذا أحال عىل الفهرست رغم طىل كتبهم يذكر بعض من له إ

 رست؟فهال
كان فلنفّكر ملّيًا يف الصورة التارخيّية، إّن الطويس اشتبه عندما كّرر االسم مّرتني، أو 

بناؤه عىل ذكر الرجل لكنّه نرش الكتاب قبل التكملة أو غري ذلك.. وهذا يعني ـ جريًا عىل 
ي أكمل الكتاب! ّنه مل ي  أ ىللعًا عويس نرش كتابه مطّ طهنا ـ أّن ال ةاحتامل صاحب الفرضيّ 

ما  ي فرق بني أن خيالف الطويسأ! وبعد   هّن ما يف املقّدمة مل يف بأكتابه مدركًا إّنه نرش 
رواة أو حاهلم أحيانًا، وبني أن يعرف ذلك لكنّه الوعد به يف املقّدمة عرب تركه بيان مذاهب 

دري هل قّصة املقّدمة ترفع عدم أاملقّدمة؟ فلست  بام جاء يفبعد   ينرش كتابه عاملًا بأّنه مل يِف 
علٍم منه  مل كتابه؟! هل نرش الكتاب بغريكّنه مل ي  أة الوفاء عن الطويس من خالل فرضيّ 

؟ وهذا لن ينقذ الكتاب، كام ي ستوحى من طرح املنارصين هلذه الفرضّية، بل بعد وفاته
سيضعه أمام كربى التساؤالت يف التشكيك يف كونه يمثل الرأي النهائي للطويس كام قلنا! 
بل لعّله ـ عىل هذا ـ ليس من تدوين الطويس، بل من جهد بعض تالمذته، ون رش الكتاب 

 نظر فيه!قبل أن ي
وبناًء عليه، فالقرينة األوىل التي ذكرت ال يمكن الفرار من حتميل الطويس مسؤولّيتها، 
إال عرب افرتاض أّن الرجل مات ومل ي كمل الكتاب، ثّم نرش الكتاب بعد وفاته، وهذا ما 
ة يفيض إىل التشكيك يف قيمة الكتاب، وأّنه يمثل الرأي النهائي للطويس، فلعّله أوراق أّولي
ذكرها لكي يصنّف الكتاب بعد ذلك بشكٍل ّنائي! فأّي من االحتاملني أدفع للمشكلة عن 
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 الطويس؟!
بل كيف يعقل أّن الطويس صنّف الكتاب ونرش الكتاب بعد وفاته مع فرضّية أّن 
النجايش ذكر الكتاب يف فهرسته وتويّف النجايش قبل الطويس عىل ما هو املعروف، فهذا 

 قرائن، فتأّمل جّيدًا.يزاحم مثل تلك ال
إّن ما ذكر يف القرينة الثانية من ترمجة الطويس شخصًا أكثر من مّرة،  التعليقة الثالثة:

وذكره الطرق إليه، ال يصلح إلثبات يشء هنا؛ ألّن هناك فرقًا بني أن يكون الكتاب ناقصًا 
 يف غفلة عن وأن يكون فيه خلل، فنفس تكرار الرتمجة يف هذا الكتاب دليل وقوع الطويس

أّنه ترجم الرجل سابقًا، فيبقى أّنه نرش الكتاب غافاًل أو فقل مستمّرًا يف غفلته هذه، فهل 
فرضّية عدم إكامل الطويس لكتابه ترفع غفلته املّدعاة هنا؟! وملاذا كّرر الرتمجة حتى يف 

 املسّودة؟! وأّي تربير لذلك؟! يبدو يل األمر غريبًا بعض اليشء.
به املوقف هو اّدعاء أّن الطويس بعد أن أّنى الكتاب ـ ووقع يف تلك كّل ما يتطلّ 

 الغفالت ـ مل يقم بمراجعة النّص من أّوله إىل آخره، وهذا ليس باألمر املستبعد أبدًا.
وعني ما قلناه فيام خيّص القرينة الثانية جيري هو اآلخر فيام خيّص القرينة الثالثة، والتي 

  باب الواحد.هي تكرار بعض األسامء يف
وأّما القول بأّن التكرارات يف كتب الرجال للطويس ـ ومثله النجايش ولو بنحٍو أقّل ـ 
مرجعها إىل أّنه ينقل فقط عن الفهارس التي كانت قبله، ويريد احلفاظ عىل أمانة النقل، 
ًا وقد ختتلف العناوين واألسامء، فهذا غري دقيق، وال مرّجح له إال يف مواضع حمدودة جد
عىل احتامل، بل قد رأيناه يذكر تغرّي اسم الكتاب يف ترمجة راٍو واختالف الطرق والنسخ، 
فام هو املوجب لتصنيف كتاب تتعّدد فيه األسامء وتتكّرر هبذه الطريقة املومهة، مع أّن 
النجايش والطويس قد سامها يف تعديل وتصحيح الكثري من املعلومات التي وردت يف 

 بلهام؟فهارس من كان ق
إّن ما قلناه آنفًا جيري كذلك يف القرينة الرابعة، والتي هي ذكر بعض  التعليقة الرابعة:



 

األشخاص الذين عرفوا بكنيتهم ومل يقف هلم الطويس عىل اسم، فلو كان الطويس مل 
يكمل كتابه أو أكمله ال فرق، فلامذا ذكر هؤالء هنا؟! إّن املشكلة ال تتغرّي بمجّرد افرتاض 

 الطويس مل يكمل الفهرست، بل يبقى املعضل عىل ما هو عليه.أّن 
واالفرتاض األقرب هو أّن الطويس يف طبعاٍت الحقة ظهر له اسم ذلك الشخص، 
قال عنه بأّنه مل يكمل كتابه، بل يقال عنه بأّنه  فأضافه لكنّه مل يقم بتغيري موضعه، وهذا ال ي 

املفردتني، وتعديله الالحق جاء ـ مع األسف ـ  عّدل الحقًا يف كتابه، وهناك فرٌق كبري بني
لكنّه مل يفعل، فهذه مشكلة  ،حيث كان يلزمه تغيري موضع االسم؛ غري كامل وال مستوٍف 

 ويس مل يكمل فهرسته.طال نّ أة ة مل تعاجلها فرضيّ ضافيّ إ
ي وثّمة احتامل يف أّن الطويس ذكر هذه املوارد من حيث عدم اقتناعه بأّن هذه األسامء ه

أسامء أصحاب هذه الكنى، وهذا ما يرّبر نسبته هلا إىل مثل ابن عقدة أو إىل تعبري )قيل(، 
وال ب عد يف عدم ثبوت اسم أيب الفرج اإلصفهاين لديه، ومن ثّم فال قيمة هلذه القرينة من 

 رأس بناء عىل هذا الرأي املحتمل.
غري منطقّي وال هو باملنسجم  ، تفسريٌ إّن ما ذكر يف القرينة اخلامسة التعليقة اخلامسة:

مع نّص عبارة الطويس يف املوضعني من الرجال، فإّن الطويس يرّصح ـ بصيغة ماضوّية ـ 
بأّنه قد ذكر ذلك، وظاهره وجود ذلك يف كتاب الفهرست، واحتامل أّن مراده أنه سيذكر 

نية النّص  يف كتاب  ذلك الحقًا، وإن كان واردًا، لكنّه يظّل غري راجح عىل مستوى ب 
 .الرجال

بل إّننا نرّجح ما ذكره السّيد اخلوئي يف الغضائري، خاّصة وأّن السيد اخلوئي قد قّدم 
ابن داود نسب إىل  د ما ذكرناه أنّ ويؤيّ »شاهدًا عىل ذلك حينام قال يف تكملة نّصه املتقّدم: 

 .«الرجل، وهذا يكشف عن وجودها يف النسخة التي كانت عنده الفهرست ترمجة
يوجبان ترجيح تفسرٍي آخر عىل ـ مع ظاهر املاضوّية يف نّص الطويس ـ فهذه القرينة 
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، تفسري من قال بأّن هذين املوضعني من مرّجحات أّن الطويس مل ي كمل تدوين الفهرست
ولعّل أفضل الوجوه إما سقوط الرتمجتني من النَُّسخ أو أّن الطويس قصد من الصيغة 

يقينه بأّنه سيذكر هاتني الرتمجتني، لكنّه غفل عنهام، خاّصة وأّن سائر املاضوّية االتكال عىل 
املوارد قد جاءت فيها مواضع اإلحاالت، ومن ثّم مل تعد تصلح مثل هذه احلال جلعلها 

 قرينة لصالح الفرضّية املّدعاة هنا.
إّن ما ذكر من وجود كتب عند الطويس ومع ذلك مل يذكرها يف  التعليقة السادسة:

كر، وهو جمّرد مثال واحد يمكن رسته، خري ما يشهد له ـ عدا مثال ابن طاوس الذي ذ  فه
فرض غفلة الطويس عنه ـ هو ب عد حصول النجايش عىل مئات الكتب التي مل ي رش إليها 

 الطويس أصاًل، ومل تصل للطويس!
 لكن ماذا يعني هذا األمر لو قبلنا به؟

كمل بقية ن ي  أثم بالغ فيه، ثم نرش الكتاب قبل  ،ستقصاءراد االأّن الطويس أإّنه يعني 
هنا ة فرضيّ الات، وهذا ال يرفع مشكالت الكتاب األخرى التي يريد صاحب الرتمج

خالف ما ذكره يف املقّدمة من أّنه ويس طّن الجمّددًا أثبت رفعها، كتلك التي تقّدمت، بل ي  
هنا حيث كان قد حاول  يريد االستقصاء، ويقف عىل عكس ما يريده صاحب الفرضّية

 دفع مناقضة وعود الطويس يف املقّدمة لواقع كتابه ومتنه، فتأّمل جيدًا.
وليس بعيدًا أّن الطويس نرش الكتاب قبل أن يستويف األسامء والكتب، لكّن هذا ال 
 يعفيه من مسؤولّية الوعود، ومن مسؤولية التهافتات واملشاكل التي يعانى منها الكتاب.

إّن ما ذكر أخريًا من القرائن الثالث عىل أّن الطويس استمّر يف  لسابعة:التعليقة ا
تصنيف كتابه لسنوات، وأّنه كان ي ضيف عليه، يقف عىل نقيض الفرضّية التي يريدها 
صاحبها هنا، فإّن هذا يعني أّن الكتاب ن رش يف حياة الطويس، وأّن كّل ما يف األمر أّن 

له نسخٌة جديدة، وأين هذا من أّنه مل يكمله، بل هذا الطويس كان يضيف عليه فتنترش 
يعني أّنه أكمله، لكنّه كان يزيد فيه ويعّدل بعد النرش، فلو نرش شخص كتابًا اليوم ثم 



 

أصدر طبعة مزيدة حمّققة له بعد عرش سنوات، فهل نقول بأّنه مل ي كمل أو نقول بأّنه أكمله، 
 ثم عّدل فيه الحقًا وأضاف أو حذف؟!

ريب أّن الطويس الذي راجع كتابه عّدة مرات وأضاف عليه، ملاذا مل يصّحح والغ
 األخطاء والتكرارات التي وقعت فيه؟!

وأّّنا استمّرت  إّن الراجح بنظري أّن الطوءي قد تزامن تأليفه لبعض كتبه مع بعض،
لفرتات، حيث حييل يف مشيخة التهذيب ـ دون مشيخة االستبصار ـ عىل الفهرست، ويف 

لرجال والفهرست عىل بعضهام، والقريب جدًا أّن كتاب الرجال والفهرست تزامنا يف ا
التأليف، وثّمة ما يشري إىل إحالته عىل الرجال يف الفهرست وبالعكس، لكّن هذا غاية ما 
ينفع يف إثبات أّن الرجل صنّف الكتب ونرشها، ثم عّدل فيها ليطبع منها نسخة إضافّية 

يرّبر بعض اختالف نسخ هذه الكتب املنقولة عنه، وهذا غري أّنه مل  جديدة، ولعّل هذا ما
ي كمله، بل هو بمعنى أّنه كان أعاد النظر فيه أو أجرى عليه بعض التعديالت، فإذا ق صد 
هذا املعنى فال بأس، لكنّه ال يرّبر للطويس األخطاء واهلفوات الواقعة يف الكتاب كام قلنا 

 آنفًا.
يس نرش كتبه يف حياته خمتارًا ملا فيها، نعم، بعض كتبه يظهر أّنه أجرى إّن الطو والنتيجة:

عليها بعض التعديالت الحقًا فظهرت هلا نسخ جديدة، وهذا ال يعرّب عنه بأّنه مل يكمل 
واهلل  الفهرست أو غريه، بل يعرّب عنه بأّنه أصدر بعض كتبه وغرّي فيها الحقًا مّرة أو مرتني.

 العامل.

 خ الفهرست واختالفاتهاـ ُنس 7ـ  9
قدمها، ونرتك ألكتاب الفهرست نسٌخ خمطوطة كثرية، ونحن نشري لبعض ما هو من 

 لكثرهتا: ؛البقية
م(، وترجع للقرن الثامن أو 213برقم ) ،داب يف طهران ـ حكمتنسدة كلّية اآل ـ 1

 ني.التاسع اهلجريّ 
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هـ، وهي 954 (، وترجع لعام9656برقم ) ،ـ نسدة املرعيش النجفي يف قم 2
 وعليها خّط الشهيد الثاين.كام  ،مصّححة وعليها بالغات

هـ، وهي مقابلة عىل 966(، وترجع لعام 8756برقم ) ،ثانيةالـ نسدة املرعيش  3
 نسخة قرئت عىل الشهيد الثاين.

 هـ، وهي مصّححة.969م(، وترجع لعام 1044برقم ) ،ـ نسدة املشكاة 4
وهو  ،حة من قبل الناسخم(، مصحّ 455برقم ) ،قمسة الربوجردي يف ـ نسدة مؤّس  5

 هـ.976وترجع لعام  ،محد الكركي، وعليها تعليقاتأنارص الدين حممد بن حممد بن 
حة هـ، وهي مصحّ 982م(، وترجع لعام 9735برقم ) ة،نسدة املرعيش الثالث ـ 6

 مقابلة من قبل حممد بن احلسني الطالقاين.
هـ، مقابلة من قبل 982م(، بتاريخ 1604برقم ) ،ـ نسدة املدرسة الفيضية يف قم 7

 صاحب املدارك.
هـ، وقد كتبها عىل نسخة 983م(، وترجع لعام 4485برقم ) ،ـ نسدة إحياء الرتاث 8

 عليها خّط املؤّلف.
 هـ.984(، بتاريخ 789برقم ) ،صبهانإـ نسدة جامعة  9

وترجع  ،اهلل التسرتيم(، وهي للموىل عبد 6939برقم ) ،ة املرعيش الرابعةـ نسد 10
 هـ.987لعام 

وايل (، وهي لصالح بن يوسف األ3701قم )بر ،ـ نسدة املرعيش اخلامسة 11
دريس املقابلة عىل نسخة نظام الرشف إهـ، وقد كتبت عىل نسخة ابن 990البحراين لعام 

 يب احلسن العرييض عىل نسخة الطويس.أ
 ا نقله احللّيون الثالثة.إضافة إىل م .وغريها الكثري الكثري من النسخ

الشيخ  أبو عيل  ويشري باحثون إىل أّن كتاب الفهرست يعرف بروايته ابُن الطوءي
                                                             

 .428ـ  425( انظر: أمحد احلسيني، مصادر احلديث والرجال: 1)



 

الطويس رمحه اهلل، والذي رواه البن رطبة السوراوي، أليب الربكات عبداد، والنسخة 
 هـ.587املعتمدة ترجع أليب الربكات لعام 

هـ( عن 1356ّدث املحّقق الكلبايس )وقد كان حت النسخ خمتلفة،مع هذا كّله، ف لكن
ال خيلو من تصحيفات وأغاليط، كام قال  أكثر نسخ الكتاب، إنّ »هذا املوضوع قائاًل: 

أيدي  أكثر النسخ املوجودة يف أيدي أبناء الزمان، لقد لعبت هبا من أنّ  ،املهرة بعض
الشيخ  ق البحراينوقد جرى املحقّ  التصحيف، وولعت هبا حوادث الغلط والتحريف.

أحوال رجاله عىل طرز  أنيق، مورداً  ترامجه عىل وجهٍ  فيه ترتيب اوالً حمسليامن، عىل رشحه 
يف أكثر ترامجه عىل هفوات  هاً ف والفساد، منبّ ما لعبت به أيدي الترّص  رشيق، مصلحاً 

 .«طغيان األقالمواألفهام 
نا قد ابتليت بأخطاء إىل أن ن َسخ الفهرست الواصلة إلي العلامءيذهب بعض  ،ومن هنا

، التسرتي والسيد اخلامنئي رين املؤّيدين هلذه الفكرة الشيخ  وتصحيفات كثرية، ومن املتأّخ 
هـ(؛ 707الطويس وصلت البن داود احليل ) من الكتاب بخطّ  نسخةً  يعتقدان أنّ حيث 

 كذا ضبطه الشيخ أبو جعفر الطويس رمحه اهلل».. :ففي أكثر من مورد من كتابه ي رّصح
 .«ه أيضًا..ه يف كتاب الرجال، ورأيت يف الفهرست بخطّ بخطّ 

ه يف املوارد التي خيتلف فيه ما هو موجود يف أيضًا إىل أنّ  هذان العاملان ويذهب
ابن داوود؛ هلذا  يقّدم قول ،ر حاليًا مع ما ينقله ابن داود عن الفهرستالفهرست املتوفّ 
 .يضًا رلبالسبب عينه

ني بعض النسخ تفاوتًا عاليًا، يرجعه بعضهم لتعديالت الطويس، وكأّن شار إىل أّن بي  
ة من قبل الطويس والتي كتبت بعد وفاة لالنسخ املتداولة ترجع للنسخة الثانية املعدّ أغلب 

                                                             
 .131: 1( سامء املقال 1)
 .112( ابن داود، كتاب الرجال: 2)
 .43عة يف علم الرجال: ؛ واألصول األرب65: 1( قاموس الرجال 3)
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املرتىض، بخالف النسخة األوىل التي ختتلف كثريًا فهي ترجع لزمن حياته، كام أملحنا 
 لذلك من قبل.

من احلديث عن فهرست الطوءي، وقد صارت الكثري من البحوث  نكتفي هبذا القدر
 حوله واضحة بعد ما استعرضناه يف الفصول السابقة.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متةاخلا





 
 
 
 
 
 

 متهيد
قمنا يف هذا الكتاب ـ بحمد اهلل تعاىل ـ بدراسة أهّم القواعد واملعايري العاّمة التي حتكم 

ثّبت قدر اإلمكان من سالمة املنهج واملصادر التي علم الرجال واجلرح والتعديل، ب غية الت
 يمكن أن يقوم عليها العمل البحثي يف علم الرجال.

وقد سعينا للتوّسع يف بعض امللّفات عىل األقّل، نظرًا ملا رأيناه من رضورة ذلك، 
وانطلقنا يف هذا كّله ـ إن شاء اهلل ـ من رصد مجيع اجلهود التي بذلت من خمتلف املذاهب 

تي توّفرت بني أيدينا مصادر هلا، وحاولنا التحّرر قدر ما وّفقنا اهلل من كّل االنتامءات ال
األيديولوجّية، واملذهبّية، والداخل مذهبّية، والرتاثّية، للوصول إىل موقٍف، نأمل أن يكون 

 قريبًا بدرجٍة ما من احلّق.
ابقة من هذا وسوف نستعرض هنا أبرز النتائج التي توّصلت إليها الفصول الس

 الكتاب، لتكون يف متناول الباحثني بوصفها أبرز نتائج هذه الدراسة املتواضعة.

 برز نتائج الفصول واملوضوعاتجولة عابرة يف أ
 تنّوعت فصول هذا الكتاب عىل تسعة، وهي:

درسنا ـ يف حماور ثالثة ـ هوّية علم الرجال وإنتاجّيته واالعتبار املعريف  يف الفصل األّول،
وقد توّصلنا إىل أّن علم الرجال من العلوم الرضورّية التي  الرشعي الذي يقوم عليه،و

ترفد البحث احلديثي بمعطيات يفيد تراكمها يف حساب القّوة االحتاملّية للنصوص 
أو  احلديثّية والتارخيّية، متهيدًا لتحصيل اليقني بصدورها من خالل تراكمها ونحو ذلك
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 .حلصول قّوة الظّن فيها
يثبت أّن مدرك حجّية قول الرجايل هو مسلك مطلق الظّن وال اإلمجاع وال الشهادة ومل 

وال خرب الثقة وال أهل اخلربة وال الفتوى وال أمثال ذلك، بل املدرك هو حتصيل العلم 
 واالطمئنان بحال الراوي.

جد انسدادًا حتصيل العلم واالطمئنان بحال الرواة أمٌر ممكن يف اجلملة، ومل نوقلنا بأّن 
تاّمًا لباب العلم يف هذا املجال البحثي املتعّلق بالرواة وأحواهلم، حيث مل ترد ـ عىل نظرّيتنا 
يف مدرك حجّية قول الرجايل، وبشكل كيّل مستوعب ـ اإلشكاليات  املتصلة هبذا الشأن، 

نّية، وإشكالّية مثل إشكالّية اإلرسال واإلسناد، وإشكالّية احلسّية واحلدسّية، وإشكالّية الظ
عدم ثبوت احلديث الصحيح، وإشكالية أصالة العدالة، وإّنام علم الرجال كسائر العلوم 

ـ باب الوصول إىل يقني أو ظّن قوي اطمئناين ونسبّيًا التارخيّية التي ينفتح فيها ـ إمجاالً 
 متاخم للعلم.

مل حالة حتصيل الظّن بل إّن قيمة هذا العلم ال ختتّص هبذه احلال، وإّنام تتعّدى لتش
بحال الراوي، بمعنى صريوة هذا الظّن بحاله مؤثرًا يف تقويم احلالة االحتاملّية خلربه، 

 .رشحنا ذلكمتهيدًا ملراكمة األسانيد كام 
ـ نحو  علٍم يصعب معه حتصيل اليقني واالطمئنان من ذلك علم الرجال ـ رغم ولكّن 

يلٍّ هنا أو هناك بموجٍب يف العادة علاًم أو يقينًا، وثائق الرجالّيني باملطلق، فليس قول رجا
وهلذا حّولنا وثائق الرجالّيني إىل قرائن بدل كوّنا أدّلة، ورصنا بحاجة ملراكمة القرائن 

 اللفظّية واإلفادات املنصوصة والشواهد احلافة والتحليلّية وغري ذلك.
ل باب االّتباع والتقليد والتعّبد ما تقّدم َفَتَح أمامنا باب االجتهاد يف علم الرجال، بدو

وفقًا لنظام القرائن ال األدّلة، وعىل أساس النظر دعونا للتعامل بقول السابقني، ومن هنا 
 .ال االّتباع
د هذه اجلولة، مل نجد فيام ا ثري من إشكالّيات أخالقيّة عىل هذا العلم )إشكالّية وبع

ال يف معرفة احلّق( مل نجد ما يدعو للريب منه الغيبة وتتّبع العثرات، وإشكالّية حمورية الرج



 

أقرب إىل العلم التارخيّية )الدين التارخيي( دينّية العرفة املأو التحّفظ، بل هو رضورة لبناء 
 .والواقع

وهي من مفاتتيح  يف الفصل الثاين، تعّرضنا ملا ُيعرف بالتوثيقات الضمنّية العاّمة،
جممل هذه التوثيقات ال يرجع إىل نتيجة نافعة جدًا، بل التوثيق يف علم الرجال، ورأينا أّن 

وهلذا نحن نميل إىل عجز نظرّية بعضه قرائن ناقصة، وبعضه فاقد للقرينّية أساسًا، 
وأّن هذه الطريقة  التوثيقات العاّمة عن البلوغ بنا إىل نتائج جاّدة ومفصلّية يف علم الرجال،

العرص الصفوي واإلخباري محلت الكثري من التي بدأنا نشهد رواجًا هلا منذ بدايات 
التكّلف يف بعض املواضع، والعديد من اإلشكالّيات يف مواضع ا خر، هلذا حيسن أن 
نتعامل معها عىل أّّنا ـ عىل أبعد تقدير ـ قرائن ناقصة ينفع بعضها بضّمه إىل سائر القرائن 

 يف حتصيل الوثوق بوثاقة هذا الراوي أو ذاك.
 يل التوثيقات العاّمة فقد توّصلنا فيها إىل اآليت:ومتابعًة لتفاص

مل يثبت توثيق عام وال حتى قرينّية كاملة تساعد عىل احلكم بوثاقة كّل من كان من  ـ 1
 أصحاب اإلمام الصادق إال ما خرج بالدليل.

مل يثبت توثيق عام ملشايخ الشيخ النجايش، نعم ثبت أّّنم مل يكونوا ضعافًا عنده أو  ـ 2
 وفني بالضعف.معر

 مل يثبت توثيق عام ملشايخ الشيخ الطويس. ـ 3
مل يثبت توثيق عام ملشايخ أمحد بن حمّمد بن عيسى األشعري، نعم، من روى عنه  ـ 4

 األشعري مل يثبت ضعفه عنده، وال كونه معروفًا متهاًم بالضعف، وهذا غري ثبوت التوثيق.
يثبت تصحيح عام ملراسيلهم، نعم من مل يثبت توثيق عام ملشايخ بني فضال ومل  ـ 5

روى عنه خصوص عيل بن احلسن بن فضال ففيه أمارة عىل عدم معروفّيته بالضعف، ال 
 عىل وثاقته.

مل يثبت توثيق عام ملشايخ الطاطري، نعم حوايل عرشة منهم يمكن دعوى قرينية  ـ 6
 التوثيق فيهم، وغالبهم ثابت الوثاقة مسبقًا.
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 ام ملشايخ جعفر بن بشري البجيل.مل يثبت توثيق ع ـ 7
 مل يثبت توثيق عام ملشايخ الزعفراين، نعم فيهم بعض الثقات. ـ 8
 مل يثبت توثيق عام ملشايخ الشيخني: الزراري واإلسكايف. ـ 9

مل يثبت توثيق عام لكّل من روى عنه ابن أيب عمري أو البزنطي أو صفوان بن  ـ 10
م، نعم من أكثر ـ ولو واحد منهم ـ من الرواية عنه حييى، ومل تثبت صّحة مجيع مراسيله

 ففيه أمارة توثيق ناقصة.
مل يثبت توثيق عام لكّل من روى عنه أحد أصحاب اإلمجاع، نعم نفس أصحاب  ـ 11

اإلمجاع ثبتت وثاقتهم، بمن فيهم املختلف يف دخوله يف أصحاب اإلمجاع. وكذلك مشايخ 
؛ اإلمجاع ال يبعد وجود أمارة توثيق ناقصة فيهم املجموعة الثانية والثالثة من أصحاب
 وهذا غري دليل التوثيق كام قلنا مرارًا.لوجود قرينة تقوية وثوقّية حلديثهم، 

ثبت وثاقة الرواة الواقعني يف هذه الكتب. ـ 12  إّن تصحيح األئّمة لكتب راٍو ما، ال ي 
 ي طعن عليه بيشء، أو إّن ورود عناوين مثل: من ي سكن إىل روايته، أو من ال ـ 13

املأمون يف احلديث، أو الثقة يف احلديث، أو صحيح احلديث، ونحو ذلك.. ال يفيد توثيق 
مشاخيه ومن روى عنهم وال تصحيح مراسيله وال غري ذلك، نعم تفيد توثيقه هو بنفسه 

 بالتوثيق اخلاّص.
لزيارة البن مل يثبت توثيق رجايل عام وال تصحيح حديثي عام لكتاب كامل ا ـ 14

 قولويه، نعم ال بأس بالقول بوجود أمارة توثيٍق ناقصة ملشاخيه ومصادر كتابه فقط.
مل يثبت توثيق رجايل عام وال تصحيح حديثي عام إطالقًا للتفسري املنسوب إىل  ـ 15

 عيل بن إبراهيم القمي.
عبد اهلل إّن التوثيق العام املأخوذ يف كتايب: الرمحة واملنتخبات، لسعد بن  ـ 16

األشعري، صحيٌح يف كتاب املنتخبات دون كتاب الرمحة، غري أّنه ال مصداق له يف اخلارج 
 بحسب ما وصلنا من مصنّفات وكتب.

مل يثبت توثيق رجايل عام وال تصحيح حديثي عام لكتاب بشارة املصطفى  ـ 17



 

 للشيخ الطربي، نعم ال بأس باعتبار كونه مؤّيدًا من مؤّيدات التوثيق.
 مل يثبت توثيق رجايل عام وال تصحيح حديثي عام لكتاب املزار للشيخ املشهدي. ـ 18
إّن من وقع يف عقد املستثنى منه يف رجال حمّمد بن أمحد بن حييى مل تثبت وثاقته  ـ 19

 بالتوثيق العام، نعم من وقع يف عقد املستثنى ثبت ضعفه بالتضعيف العام.
طال أحدًا من األرس العلمّية واحلديثّية، مثل آل أيب مل يثبت توثيق رجايل عام ي ـ 20

اجلهم وآل ن عيم والطاطرّيني وبني سامعة والزرارّيني وبني فضال وغريهم، نعم ثبت يف 
بعض أفراد هذه اال رس توثيقات خاّصة متفّرقة، كام أّن آل أيب شعبة ثبت فيهم توثيق عام 

م. كام أّن آل أيب سارة املعروفني بآل يطال خصوص عبيد اهلل احللبي وإخوته دون غريه
الروايس قد ثبت وجود توثيق عام فيهم يطال ثالثة منهم فقط، وهم: حمّمد بن احلسن بن 

 أيب سارة، واحلسن بن أيب سارة، ومعاذ بن مسلم بن أيب سارة.
مل يثبت توثيق رجايل عام وال تصحيح حديثي عام لكتاب املقنع للشيخ الصدوق  ـ 21
 ، نعم وجود الرواية فيه من موجبات التقوّية الوثوقّية.يف الفقه
مل يثبت توثيق عام وال تصحيح حديثي عام ملا جاء يف كتاب فالح السائل ونجاح  ـ 22

 املسائل للسيد عيل بن موسى بن طاوس احليّل.
مل يثبت توثيق رجايل عام وال تصحيح حديثي عام ملا جاء يف كتاب املصباح  ـ 23

مي، وال كتاب االحتجاج للشيخ الطربيس، وال كتاب دعائم اإلسالم للشيخ الكفع
للشيخ املغريب، وال كتاب حتف العقول البن شعبة احلّراين، وال كتاب عوايل اللئايل البن 

 أيب مجهور األحسائي.
مل يثبت توثيق عام ملن ذ كر يف رجال النجايش أو الطويس أو الكيش ومل ي طعن  ـ 24
 عليه.

الثالث، خّصصنا البحث يف نظرّية عدالة الصحابة التي ُتعّد أحد أهّم ويف الفصل 
 وتوّصلنا لعّدة نتائج. ناها بشكل مقارن وشامل،دورص التوثيقات العاّمة عند املسلمني،

ّن احلديث عن عصمة الصحابة أو عدالتهم فردًا فردًا السيام باملعنى احلديثي فقد رأينا أ
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واملعطيات التارخيّية  ةقات النصوص الدينيّ ع بني متفرّ عن اجلم بعيدٌ  حديٌث  ،للصحبة
إال  ، كام أّن احلديث عن كفر أو فسق أو انحراف أغلب الصحابة بحيث مل يبَق والعقالنّية

ة أيضًا، ويعتمد عىل معطيات ال ينسجم مع النصوص الدينيّ  القليل النادر جدًا حديٌث 
بات هتمة هبذا احلجم تطال آالف ة تارًة ونصوص ال ترقى إىل مستوى إثأيديولوجيّ 
 تارة أخرى.األوائل املسلمني 

الصحبة هو  واألصّح  ،مفهوم الصحبة باملعنى احلديثي غري ثابتوهبذا توّصلنا إىل أّن 
، أي املالزمني للنبّي مّدة معتدًا هبا، والثابت هو صالح حال أغلب باملعنى األصويل

نتج قاعدة عدالة الصحابة باملعنى الشمويل، وال الصحابة باملعنى األصويل، ولكّن هذا ال ي  
أصالة عدالة كّل صحايب إال ما خرج بالدليل، كام أّنه ال يعني العصمة وعدم الوقوع يف 

 .ذنٍب هنا أو هناك قد يرجع عنه ويتوب هذا الرجل الصالح أو ذاك
ة عن الصحابة، يفرتض السعي للحصول عىل صورة أكثر واقعيّ  ن ذلكانطالقًا مو

 عدالة الصحابة أمجعني جزءٌ  يديولوجي بأنّ ي عن شعوره العقدي األيتخىّل فيها السنّ 
عقائدي يمّس هويته، كام يتخىّل فيها الشيعي عن الشعور بالثأر من الصحابة بالرغبة يف 

 .وتشوهيها مهامجتهم وحتريف صورهتم
وات مع إمكانية فساد أفراد أو حصول هف ،إّن القول بصالح املجتمع عموماً 

ة يف ة فيام أّدته، وطبيعة النفس البرشيّ قوٌل جيمع بني نجاح التجربة النبويّ  ،وسقطات
ة التي وقعت يف الزمن نوازعها نحو اخلري والرش، ويف فهم الظواهر واألحداث التارخييّ 

ملجتمع الصحابة ال يبلغ حّد اإلفراط يف  هذا القول يضعنا أمام تقديرٍ  إنّ  .وما بعده النبوّي 
 وال حّد التفريط يف الطعن عليهم ونكران مجيلهم. ،قديسالت

يف الفصل الرابع، رصدنا التوثيقات اخلاّصة، وهي باب مهّم جدًا يف علم الرجال، 
 وخلصنا إىل اآليت:

إّن شهادة املعصوم بوثاقة شخص أمر نافع وداّل عىل الوثاقة، غايته جيب إحراز  ـ 1
 هذه الشهادة بطريق معترب.



 

ّص أحد العلامء املتقّدمني يعّد من أمارات التوثيق ال من أدّلة التوثيق، لكن إّن ن ـ 2
 البّد فيه من حتّقق رشوطه التي بّيناها بالتفصيل.

عىل أغلب النظرّيات يف مدرك حجّية قول الرجايل ال تكون هناك قيمة لتقويامت  ـ 3
نان والظّن، وتزداد املتأّخرين، نعم هي أمارات ناقصة عىل مسلك اخلربوّية واالطمئ

 نقصانًا كّلام تأّخر الزمان فيها.
ال حجّية لدعوى اإلمجاع من قبل أحد املتأّخرين عىل التوثيق، ومستويات االنتفاع  ـ 4

 بمثل ذلك قليلة جدًا.
 ال داللة يف شيخوخة اإلجازة عىل يشء من التوثيق. ـ 5
 ًا.إّن أصل رواية الشخص أو كثرة روايته ال تفيد توثيق ـ 6
إّن رواية الثقة أو الثقات األجالء أو غريهم عن شخٍص، ال تعطي مؤرش توثيق،  ـ 7

 إال يف حاالت خاّصة.
 إّن الوكالة عن املعصوم فيها تفصيل، فبعض صورها تفيد التوثيق دون بعض. ـ 8
إّن سالمة مضمون روايات الراوي مؤرش ناقص عىل وثاقته، ورافع للموانع يف  ـ 9

 ها ليست أمارًة كاملة، فضاًل عن أن تكون دلياًل.اجلملة، لكنّ 
ال داللة يف الرتّحم والرتيض من قبل أحد عىل أحد، عىل كونه ثقًة بنظره، إال  ـ 10

 بقرائن مضافة.
 إّن مصاحبة شخص للمعصوم ال تفيد توثيقًا له إال بقرينة مضافة. ـ 11
أو غري ذلك، ال يدّل عىل  إّن كون الشخص ذا أصل أو كتاب أو مصنّف أو نوادر ـ 12

 وثاقته، نعم هو نحو مدٍح له يف اجلملة.
إّن وقوع الراوي يف سنٍد حمكوم عليه بالصّحة ال ينفع إال إذا أحرزنا أّن مبنى من  ـ 13

 صّحح احلديث منحرٌص يف توثيق رواته. وهو رشٌط صعب التحّقق بني املتقّدمني.
و مكاتبة من غريه، لراٍو من الرواة ال يدّل إّن خروج توقيع من اإلمام املهدي أ ـ 14

 عىل وثاقته.
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إّن ذكر الطريق إىل شخص يف الفهارس واملشيخات كّلها، بام فيها مشيخة ـ  15
 الصدوق، ال يفيد توثيقًا.

 إّن وقوع الراوي يف أحد طرق املشيخات والفهارس، ال يفيد توثيقًا له أيضًا. ـ 16
لوثاقة من القرائن القوّية عىل التوثيق، لكّن املهم التثبّت إّن االشتهار بالعدالة واـ  17

 من حصول هذه الشهرة.
إّن الطعن يف سند رواية من غري جهة الراوي املعنّي، ال يفيد توثيقًا له، إال بقرينة  ـ 18
 مضافة.
إّن شهادة الراوي أو مشاركته يف احلرب واجلهاد والنضال واألرس أو كونه جرحيًا  ـ 19
ركة حّق أو قيادته للجند كاًل أو بعضًا أو محله الراية.. ال يفيد شيئًا إال بقرينة وشاهد يف مع
 إضايف.
ال داللة عىل وثاقة من كان من املعاريف وال قدح فيه وال مطعن، بل غايته إثبات  ـ 20

 عدم الطعن فيه وعدم كونه من الضعفاء.
ياته أو يف كّل كتبه يفيد توثيقًا قويًا، إال إّن اعتامدهم عىل راٍو يف مجلة وافرة من روا ـ 21

 أّن الكالم يف إمكانات إحراز االعتامد املغاير ملفهوم مطلق الرواية.
إّن ذكر رواية شخص يف مقابل روايات الثقات، ومجعها معها أو تقديمها عليها،  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 تنفع  ـ 23

 شيئًا يف جمال التوثيق والتعديل إال بقرائن حاّفة.
أّّنا ينا ورأ بحوث املتصلة هبا،، حتّدثنا عن نظرّية التعويض والويف الفصل اخلامس

غري ثابتة إال يف حدود ولكنّها نظرّية يد، حاولت ردم الثغرات املوجودة يف الطرق واألسان
ضّيقة جدًا، ما مل تقم قرينة خاّصة يف مورد هنا أو هناك تساعد عليها، كام أّن التعويض عن 
نظرّية التعويض بفكرة تواتر الكتب، مل تثبت إال يف حدود ضّيقة حتتاج لقرائن خاّصة يف 

 هذا الكتاب أو ذاك.



 

وقلنا  عارض املعطيات الرجالّية، وأنواع هذا التعارض،يف الفصل السادس حتّدثنا عن ت
بأّن نتائج ذلك ختتلف تبعًا للنظرّيات التي خيتارها الباحث يف مدرك حجّية قول الرجايل، 
وحيث إّننا نبني عىل مسلك االطمئنان ومراكمة االحتامل فإّننا نجد أّن التعارض ـ إذا مل 

يف ذلك، ما مل ينكشف خطأ أحد املتعارضني،  يمكن التوفيق بني اإلفادات ـ يؤثر جّداً 
والقاعدة تقتيض تساقط اإلفادات واألخذ بالقدر املتيّقن بينها، إال يف حاالت خاّصة 

 حمدودة جدًا.
 ويف الفصل السابع من هذا الكتاب، حتّدثنا عن علم الطبقات وقواعد متييز املشرتكات،

الكثري من الطرق التي ذكروها لكشف الطبقة وناقشنا يف الكثري ممّا قيل هنا، ورأينا أّن 
ومتييز املشرتك تعاين من كوّنا جمرّد ختمينات أو ظنون ال تبلغ مستوى اليقني، لكّن حتديد 

 عدم إمكان اللقيا يساعد كثريًا هنا.
 ويف الفصل الثامن، حتّدثنا عن أدبّيات الرجاليني وألفاظ اجلرح والتعديل واملدح والذم،

حدة منها، وهي كثرية جدًا، وحاولنا حتليل دالالهتا ومفاداهتا بام يصعب ورصدنا كّل وا
 حرصه هنا.

 أّما يف الفصل التاسع واألخري، فقد درسنا الرتاث الرجايّل األقدم عند السنّة والشيعة،
وحللنا الكتب، ون سخها، ومناهج مؤّلفيها، وإمكان التثّبت من نسبتها إليهم، ومشاكلها، 

 فيها، ممّا يصعب حرصه يف هذه اخلامتة. وبعض املغاليق
هذا، وهناك الكثري من البحوث التي ختّللت هذا الكتاب، يصعب حرصها هنا يف هذه 

 اخلامتة، وسوف يكون القارئ قد اّطلع عليها يف ثنايا مراجعته.

 عصارة الكتاب املنهجّية
لسري وفقها للتوّصل أبرز القواعد التي جيري االحتكام إليها وا الكتاب مع ارسنا يف هذ

إىل التثّبت من أمِر رواة احلديث، وقد حاولنا أن نستوعب قدرًا كبريًا من هذه القواعد، 
وال نّدعي االستقصاء، لكّن واحدة من األفكار التي نعتقد بأّّنا مهّمة، وخرجنا هبا بعد 
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زال يعتمد عىل هذه التجربة، تكمن يف أّن هذا العلم يف جتربته التارخيّية وإىل اليوم، ما 
سن الظّن بالعلامء السابقني ما زال هو احلََكم،  كام احلالة النفسّية بدرجة عالية، بمعنى أّن ح 

 تزال احلالة الغالبة هي تقليد اجتهاداهتم أو اّتباعهم يف الرواة.ال 
رادت أ ،هو أّن بعض كربى املدارس يف هذا العلم ،بالنسبة إلينا ثارةً إ واألمر األكثر

تّبع ومراكمة االحتامالت يف شأن الراوي، إىل ته من طبيعته التارخيّية القائمة عىل الحتويل
بيعة الرشعّية الدينّية، وهي تشييد هذا العلم عىل قانون حجّية ططبيعة أقرب ما تكون إىل ال

باع لنصوص السابقني يف أمر صويل للكلمة، وهذه هي قّمة االتّ خرب الثقة باملعنى األ
رًا وفرضت نوعًا من السيادة الزائدة هلا مدرسة  السيد تي نافحت عنها مؤّخ وال !الرواة
 .هـ(1413) يئاخلو

ىل ة االجتهادّية لتحويلهم إد جتربة العلامء السابقني من احليثيّ رّ إّن هذه الذهنّية التي جت
وهلذا كان  ة للواقع، أعتقد بأّّنا بالغت يف االبتعاد هبذا العلم عن واقعه الطبيعي،لَ قَ جمّرد نَ 

ىل طبيعة هذا ـ يف ب عده النظري عىل األقّل ـ إقاين أقرب مي والفاين واملادتوّجه الربوجر
فادات التارخيّية مني اإلالعلم وهوّيته، بحيث نقوم بأنفسنا بدراسة حال الراوي مستخد

جيب م الذي كَ من روافد معرفتنا بالرواة، ال بوصفها احلَ  قني بوصفها واحدةً بللعلامء السا
ئن ومجع القرا ،ات هؤالء الرواةينا من مرويّ دباعه، ومن ثّم يلزمنا النظر فيام بأيعلينا اتّ 

ات ثرًا عىل تقويمنا النهائي ملرويّ أو احتاملّية ترتك أة ىل نتيجة يقينيّ واملعطيات للوصول إ
 هذا الراوي يف قّوهتا االحتاملّية.

أّن أغلب الطرق  ّلنا نكون خمطئني، هوربة، ولعاآلخر الذي رأيناه يف هذه التجاألمر 
أو  رةً اّّنا صحيحة، حتى بوصفها أمأعتمدها العلامء لتوثيق الرواة مل يثبت عندي التي ا
خاّصًة التوثيقات العامة، التي متّت املبالغة يف الرتكيز دلياًل، فضاًل عن أن تكون قرينة 
 أربعة قرون إىل اليوم. السيام عند الشيعة يف العرص اإلخباري منذ حوايل ،عليها

لقد رأينا أّن هناك حماولة للملمة كلامٍت هنا وهناك بقصد إعطائها قّوة الشهادة الداّلة 
عىل التوثيق والقادرة دفعًة واحدة عىل توثيق عدٍد هائل من الرواة، وإذا بك مع نصٍّ واحد 



 

 كبري من الفتاوى. لعاملٍ واحد بّت قادرًا عىل تصحيح آالف الروايات واخلروج منها بعدد
لقد تّم برت الكثري من هذه النصوص التي جاءت يف مقّدمات الكتب أو غريها، 

 لالستفادة منها بشكل موّسع، فيام هي غري قادرة ـ يف ظنّي ـ عىل التعبري عن ذلك.
إّن ضعف أغلب أدوات التوثيق التي تّم اعتامدها، ثم حتويل األدوات املتبقّية إىل قرائن 

 خرج هبا هذا الكتاب. أساسّيةهي نتيجة االحتاملّية، فقًا لنظام املراكمة ُتعتمد و
مستوى من األحاديث عىل أن ترتك هذه النتيجة موقفًا متشّددًا نسبّيًا  الطبيعيومن 

فيام تقوم ـ عىل احلديث  ـثباهتا التارخيي، وينعكس ذلك عىل العلوم الدينّية القائمة إ
 الرشيف.

بلغٍة عاطفّية هنا، ونقول بأّن بقاء عرشين يف املائة من األحاديث  وال يصّح أن نتحّدث
وفقًا لطرق النقد السندي واحلديثي، هو ظلٌم بحّق الرتاث الروائي ألهل البيت، وتنّكٌر 

، أو هو متزيق لروايات أهل للجهود التي بذهلا الفقهاء عىل حّد تعبري السّيد أمحد املددي
 املعارصين كام جاء يف عنوان كتابه نفسه.. البيت عىل حّد تعبري بعض

وذلك أّنه ال يمكن معاجلة األمور هبذه الطريقة العاطفّية، فال أحد يتنّكر جلهود 
السابقني، وال جلهود أهل البيت النبوّي، وال جلهود الصحابة الكرام، لكن كام كانت 

بيت من مقاماهتم الظروف املوضوعّية وقوانني التاريخ قد فرضت نفسها وحرمت أهل ال
التي نّصبوا فيها، وفقًا ملا يعرتف بذلك السيد املددي وغريه، فإّن هذه الظروف يمكنها 
أيضًا أن حترمنا من إمكان التوّصل الكتشاف أكثر من عرشة أو عرشين باملائة من أحاديث 

ثار بطريقة عاطفّية؟! إّنني أعتق د أّن أّي النبّي وأهل بيته، فلامذا هذا االستغراب الذي ي 
دراسة للتاريخ واحلديث تنطلق من مثل هذه الذهنّيات لن توصلنا إىل نتيجة موضوعّية 
أكاديمّية حمرتفة يف هذا السياق، بل ستنتهي بنا إىل متكّلمني ال غري، فكأّننا نتحّول إىل ما 

                                                             
( انظر له: حوارات حول علم الرجال ودوره ومشكالته ومآالته، جمّلة االجتهاد والتجديد، 1) 

 .24: 42العدد 
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 (!علامء كالم علم احلديثيمكنني أن أسّميه بـ )
ت مشكورة للدخول يف نوع من حتليل املعطيات كام رأينا يف الفرتة األخرية حماوال

تارخيّيًا عىل املستوى احلديثي، لكّن املشكلة أّن بعض هذه اجلهود مل يقم سوى بإثارة 
فرضّيات غالبًا ما يتّم العجز عن إثباهتا، وكثريًا ما تكون يف ظنّي استذواقّيًة، هلذا نحن 

متها واخلروج بنتائج منها، ويبدو أّن بحاجة ملعايري أكثر رصامة يف طرح الفرضّيات وحماك
 الدرس الرجايل عاّمًة ما يزال بحاجة لتطوير الذوق والنهج التارخيي.

 كلمة أخرية
هذا مبلغ علمي ومنتهى طاقتي، أرجو اهلل تعاىل أن يتقّبل ذلك منّي بقبوٍل حسن، 

قرتح يضيف إىل ما يف هذا  وآمل من القارئ العزيز أن ينفعني بكّل مالحظة نقدّية أو م 
 الكتاب شيئًا، ويصّحح ما عندي من أفكار ورؤى وتطّلعات.

إّن علومًا مثل علم الرجال والتاريخ واحلديث، من العلوم التي يصعب الوصول إىل 
ّنايات فيها؛ ألّّنا تقوم عىل املعطيات والوثائق التي قد تستجّد يف كّل يوم، ورّب وثيقة 

ًا يف موضوعاٍت عّدة، وقد رأى العامَل  كيف أّن العثور واحدة قد تفرض علينا تعدياًل كبري
عىل خمطوطات )نجع محادي( يف مرص، غرّي الكثري من املعلومات حول املسيحّية األوىل يف 

قد قّدمت  )لفائف قمران..(، القرون امليالدّية األوىل، وكيف أّن خمطوطات البحر املّيت
وبالديانة قائق تتصل بام قبل امليالد معلومات مفصلّية حّولت رؤى الكثريين حول ح

 ينّيون(.اإلساليهودّية ونصوصها املقّدسة، وبتاريخ بعض الفرق واملذاهب، خاّصة )
إّن خروج خمطوطات جديدة ووثائق وكتب مل ت طبع أو تتداول، والكشف عن نصوص 

ّن تطّور طرائق أناعاتنا أو يبّدل، هذا فضاًل عن يمكنه أن يغرّي ق ،خمتبئة يف الكتب املتداولة
هلذا  يف فهم هذا النوع من العلوم.غيريات اد تجيالنقد التارخيي بإمكاّنا أن تساعد يف إ

دعونا ونواصل الدعوة لثورة حقيقّية يف جمال االشتغال عىل املخطوطات وبناء كوادر 
متخّصصة ـ بمهنّية وحرفّية عالية ـ يف هذا املجال، وتصحيحها وإخراجها ونقدها 



 

ها بطريقة فائقة، فاملنَجز حتى اآلن ممتاز، لكنّه بحاجة ملواصلة جهود كبرية جدًا، ومتحيص
وقد يكون هذا بابًا لفتوحات كبرية يف دراسة الرتاث، لو قّدر للعلامء والباحثني أن 

 يتوّصلوا لنتائج ومعلومات قّيمة هنا، إن شاء اهلل سبحانه.
رهتا حتى دصسلسلة من الكتب التي أ احلديث يف ي املتواضعة هذه معتبلقد كانت جتر

رسة من ي هلذه األماآلن، قد أّكدت يل رضورة تواضع العقل يف البحث التارخيي وما ينت
يف  خاّصةً  ،منّا الذي ينتاب الكثري لوجييويدعن الكربياء الزائق واأل العلوم، والتخيّل 
 ة، وأوساط بعض املتطّرفني من العلامنّيني.الدينيّ بعض األوساط 

فهو من اهلل تعاىل  ،كتاب صوابًا أو قّوًة يف مكاٍن مالالقارئ العزيز يف هذا ا أىذا رإو
منّي ومن قصوري وتقصريي،  فهو ،اهاً بشتاى خطأ أو هفوًة أو سقطة أو أذا رإوحده، و
تقع يف اخلطأ وأنت سليم النّية باذل  نأدي عنده سبحانه، فصق نين ينفعأرجو لكن أ

 ّسيرة أمرٌ ب احلّق وأنت خبيث النّية يسء العنه بمشيئته، لكن أن تصي اجلهد أمٌر يعفو اهلل
إاِلَّ َمْن َأَتى اهللََّ بَِقْلٍب ﴿وقلوب نقّية، قال تعاىل: عىل أ ن نأتيه بصفاءٍ أبل يريد  ،ال يريده اهلل

 (.89الشعراء: ﴾ )َسلِيمٍ 
 جميب. قريٌب  كنجتنبه، إنّ والباطل باطاًل ف ،لك أن ترينا احلّق حقًا فنّتبعهأاللهم إّنا نس
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