اإلهداء
إىل الرواة الصادقني
إىل كلّ أمنيٍ حمرتف يف نقل احلديث
إىل من دفع ضريبة الصدق وقاوم التزوير
مـــــهمــــــــــــا كان انتمــاؤك وتفكيـــرك
أقـدّم هذا القليــل راجياً أن أعــــرفك
وأن أعرف بك بعضَ احلقيقة والتاريخ
حيدر

املقدّمة

اعتنى املسلمون منذ ٍ
وقت مبكّر باحلديث الرشيف والرواية التارخي ّية ،وكان من املتو ّقع

أن تقع مشكالت يف الرواية التارخي ّية واحلديث ّية عندهم ،ليس الوحيد فيها موضوع كذب
الناقلني ،بل هناك الكثري من التفاصيل التي كانت تواجههم وهم يرصدون عمل ّية الرواية

والنقل.

لكن من أبرز املوضوعات التي تواجه الباحث يف جمال احلديث والتاريخ ،هو الرجال

الذين قاموا بنقل هذا التاريخ وهذا احلديث إىل األجيال الالحقةّ ،
فإن احلديث والتاريخ

ما كان ليصلنا ـ بغ ّثه وسمينه ـ إال عرب ناقلني من رجال ونساء ،كان هلم الدور األبرز يف

تناقله.

وملّا كان العنرص البرشي هو العنرص الرئيس يف عمل ّية التناقل التارخيي للحديث ،كان

من الطبيعي أن تواجه عمل ّية النقل احلديثي املشاكل التي تنشأ عن برش ّية هذا السري

التارخيي هلا ،فالبرش منهم الصادق ومنهم الكاذب ،وهذا يعني ّ
أن نقل احلديث سوف

يواجه ظاهرة الكذب واالختالق الشامل واجلزئي ،والبرش منهم الضابط الدقيق يف نقله

ومنهم املتسامح أو الكثري النسيان أو الذي خيلط بني الوقائع والنصوص التي ينقلها ،فال
ٍ
بشكل صحيح حتى لو كانت نواياه األخالق ّية سليمة ،وهذا يعني أ ّن السالمة
ينقلها لنا
األخالق ّية للناقلني ال حتسم القض ّية لصالح ضامن وصول الوقائع واألحداث واملقوالت

لنا بشكل مطابق ملا وقع وملا قيل ،وحيث ّ
إن البرش قد تلتبس عليه أمور االستنساخ عندما
ينقل الرواية املكتوبة ،فمن الطبيعي أن نواجه مشكلة أخرى يف الرواية املكتوبة وهي

...........................................................................
مشكلة النّسخ ،وهكذا.

إذن ،فنحن أمام واق ٍع حقيقي ال يمكن جتاهله ،وهو اإلنسان/الراوي ،الذي يش ّكل

الواسطة التارخي ّية بيننا وبني احلدث أو القول ،وهذا يفرض ـ يف أحد األضالع فقط ـ
دراسة هذا اإلنسان وتت ّبع أحواله ،ومقاربة املعلومات حوله ،بغية رفع مستوى وثوقنا

النص املنقول عربه أو واقع ّية احلديث املنقول بالد ّقة.
ويقيننا بسالمة ّ

وتوجهاهتم
من هنا ،ينشأ علم السند ودراسة أحوال الرواة والناقلني وتت ّبع ميوهلم
ّ

وحااللتهم الخلق ّية والخ خلق ّية والنفس ّية واالجتامع ّية وغري ذلك ،وهذا هو ما خعرف عند
املسلمني بعلم الرجال تارة أو علم رجال احلديث أو علم تاريخ الرواة أو علم الرواة أو
علم اجلرح والتعديل أو غري ذلك.

هذا العلم بدوره واجه مشاكل عميقة؛ إذ ّ
إن عمل ّية تقويم الرواة مل تكن يوما باألمر

اهلني؛ ّ
ثم فعلينا
ألن الرواة يف حدّ أنفسهم هم بالنسبة لنا واقع
تارخيي ،ومن ّ
ّ
البسيط أو ّ
ممارسة رصد تارخيي للتث ّبت من حاهلم ،فقد ّ
حتول الروا خة من وسائط للتث ّبت من احلديث
ٍ
هدف جيب التث ّبت منه أيضا ،وهبذا تع ّقد املوقف أكثر ،فكيف يمكنني أن أتث ّبت من
إىل
أحوال الرواة الذين يبعدون عنّي مئات السنني؟ وما هي الوسائل؟ وما هي املعايري؟
لقد اع ختربت التجارب األوىل لعلامء املسلمني (القرون المسة اهلجر ّية األوىل) بل وما

بعدها ،يف نقد أحوال الرواة بمثابة املرجع الرئيس الذي يو ّفر لنا املعلومات عنهم ،واختاذ
ٍ
أي حدّ يمكن الركون إىل مواقف
ي أو
سلبي من هذا أو ذاك منهم ،فإىل ّ
موقف إجيا ّ
ّ
ربر
األجيال األوىل من علامء الرجال؟ وهل
ّ
يصح أن نكون مق ِّلدة هلم؟ وما هو امل ّ
العتبارها مرجعا خيتكم إليه يف نقد الرواة وتقويمهم؟

شيئا فشيئا ،صار البحث التفصييل يف أوضاع الرواة خيلق تساؤالت تقعيد ّية ومنهج ّية

متس بنية علم الرجال ،مثل:
ّ

ما هي قيمة مواقف األجيال األوىل من علامء الرجال من الرواة يف تعيني موقفنا نحن

منهم؟ وما هو املنهج الصحيح يف التعامل مع تقويامهتم بني االتّباع واإلبداع ،بني التقليد

والنقد ،بني اعتبارهم ناقلني أو جمتهدين (حج ّية قول الرجايل)؟

وماذا لو اختلفت تقويامهتم للراوي الواحد (تعارض اجلرح والتعديل)؟

ما هي الوسائل التي أستطيع من خالهلا التث ّبت من وثاقة الراوي أو حسن نقله؟ وما

الاصة)؟
هي قيمتها املوضوع ّية واملنطق ّية (التوثيقات العا ّمة والتوثيقات
ّ

ما هي القواعد العا ّمة التفسري ّية يف فهم مواقف علامء الرجال األوائل من الرواة
والاصة)؟
(ألفاظ اجلرح والتعديل والتوثيقات العا ّمة
ّ
كيف أضع قواعد لتمييز الرواة املشرتكني مع بعضهم يف االسم بحيث أعرف أ ّن هذا

االسم الواقع يف هذا السند أو ذاك يرجع لفالن الراوي الثقة أو لغريه (متييز املشرتكات

وعلم الطبقات)؟

هل يمكن القيام بعمل ّيات تعويض بني األسانيد بحيث أخلق سندا معتربا أو اكتشف
ٍ
دراسة متشابكة لبنية
سندا خمف ّيا كذلك بعمل ّيات تلفيق مع ّقدة بني األسانيد تعتمد عىل
األسانيد يف الرتاث احلديثي (تعويض األسانيد)؟
إىل غري ذلك من األسئلة التي حتتاج لوضع قواعد عا ّمة ترسم خطواتنا يف التعامل مع

ثم ترسم موقفنا من
الرواة وعلامء الرجال والوثائق الرجال ّية األوىل والالحقة ،ومن ّ
األسانيد واملصادر احلديث ّية األصل ّية.

املعني
سمى بعلم قواعد الرجال أو علم كل ّيات الرجال ،وهو العلم
ّ
من هنا ،نشأ ما خي ّ
بوضع القواعد العا ّمة والطوط املنهج ّية يف التعامل مع الرتاث الرجا ّيل ومع الوثائق

وترجيحي تارة أخرى ـ عن أحوال
تصور أقرب ـ يقيني تارة
واملعطيات املتو ّفرة لتكوين ّ
ّ
رواة احلديث ورجال األسانيد.

وهذا هو ما يستهدفه هذا الكتاب الذي بني يديك قارئي العزيز ،فلسنا هنا بصدد

دراسة أحوال هذا الراوي أو ذاك ،بل بصدد دراسة أبرز القواعد العا ّمة واملرجع ّيات
األساس ّية التي ترسم خطوات الباحث الرجا ّيل للوصول إىل نتيجة يف تقويم الرواة وهلذا

سمينا الكتاب بـ (منطق النقد السندي)؛ ألنه يضع القواعد املنهجية والبنية التحتية التي
ّ
خيستند إليها يف تقويم الرواة ،فهو كاملنطق لسائر العلوم.

وال يعني ذلك أنّنا نؤمن ّ
بأن تقويم الرواة هو املعيار النهائي لتقويم احلديث أو الوثيقة

...........................................................................
التارخي ّية ،بل ّ
إن هناك مناهج وأدوات أخرى حا ّفة جيب استخدامها أيضا للتث ّبت من
صحة املنقوالت التارخي ّية واحلديث ّية ،من نوع مقارنة النصوص احلديث ّية ومقاربتها ،ومن
ّ
نوع نقد املتن وتوليفة قواعده ،وغري ذلك ،لكنّنا نعترب ّ
أن دراسة أحوال الرواة مت ّثل أحد
أضلع العمل ّية البحث ّية اهلادفة للتث ّبت من الرواية التارخي ّية واحلديث ّية ،وليس هو الضلع

الوحيد فيها.

منهجنا وفصول هذه الدراسة

بعد هذا التعريف اإلمجايل ،البدّ لنا أن نشري إىل ما سوف نقوم به يف هذا الكتاب،

العامة يف علم الرجال ،ولن يكون بحثنا يف التفاصيل أو
وذلك أنّنا سندرس القواعد
ّ
التطبيقات الرجال ّية أو وثاقة زيد أو عمرو أو ضعفهام ،إنّام غايتنا التفتيش عن املعايري

العامة يف دراسة أحوال الرواة الناقلني للنصوص احلديثية والتارخي ّية،
والقواعد واملناهج ّ

ووفقا لذلك سوف يسري كتابنا هذا ضمن الفصول اآلتية إن شاء اهلل:

األول :وهو أهم الفصول ومفتاحها ،وسيكون حول اعتبار علم الرجال
الفصل ّ

وسنقسم البحث فيه إىل ثالثة
وقيمته ودوره واحلاجة إليه ،فهل هو علم معترب أو ال؟
ّ

حماور أساس ّية هي:

األول :االعتبار املعريف االيبستمولوجي ،بمعنى هل هلذا العلم قيمة معرف ّية
املحور ّ

وجدوى علم ّية أو ال؟ وهنا ندرس مسألة حج ّية قول الرجايل وحج ّية البحوث الرجال ّية

وقيمتها العلم ّية ،ولو بالعلم االعتباري اجلعيل القانوين ،أي احلج ّية األصول ّية باملعنى
األعم .وندرس أيضا املعيقات التي تقف أمام إنتاج ّية هذا العلم.

املحور الثاين :احلاجة والرضورة ،فلو فرضنا ّ
أن هذا العلم له إنتاجية معرف ّية ،فهل

هناك حاجة إليه ،أو توجد بدائل عنه ترفع من حاجتنا إىل مثل هذا العلم؟

املحور الثالث :االعتبار الرشعي واألخالقي ،وهنا ندرس رشع ّيته ومدى انسجامه مع

املناخ الديني واألخالقي العام.

العامة ،وندرس فيه خمتلف التوثيقات اإلمجال ّية العا ّمة التي
الفصل الثاين :التوثيقات
ّ

ذكرت يف هذا الصدد.

الفصل الثالث :نظر ّية عدالة الصحابة ،وهو ـ يف واقعها ـ من مندرجات الفصل الثاين،

لكنّنا فصلناه لسعته وأمه ّيته ومركز ّيته اإلسالم ّية.

الاصة التي
اخلاصة ،وندرس خمتلف أشكال التوثيقات
الفصل الرابع :التوثيقات
ّ
ّ

خطرحت يف علم الرجال.

الفصل اخلام ::نظر ّية ععوي

األسانيد ،وهي من النظر ّيات الكربى املع ّقدة يف علم

التوسع والتوضيح؛ ألمه ّيتها.
الرجال واحلديث ،وسوف ندرسها بيشء من
ّ

الفصل السادس :ععارض اجلرح والتعديل أو اختالف املعطيات الرجال ّية ،وندرس

بعض العوارض التي تطرأ عىل اجلرح والتعديل مثل التعارض وأمثال ذلك.

الفصل السابع :معرفة علم الطبقات وقواعد متييز املشرتكات ،ونعالج القواعد العا ّمة

مثل معيار الطبقة ،واملؤرشات العا ّمة لتمييز املشرتكات.

املهمة يف علم
الفصل الثامن :ألفاظ املدح والذ ّم واجلرح والتعديل ،وهو من البحوث ّ

الرجال؛ أل ّّنا تالحق خبنية اللغة الرجال ّية ونوع ّية املصطلحات وأدب ّيات التعبري الرجايل

وغري ذلك ،وسوف ندرسها بيشء من التفصيل؛ انطالقا من هذه األمه ّية التي حتظى هبا.

األول ،دراسة يف املصادر الرجال ّية األ ّم ،املصادر
الفصل التاسع :الرتاث
الرجايل ّ
ّ
الرجال ّية أو مدار وثائق علم الرجال ،وندرس يف هذا الفصل بالغ األمه ّية أ ّمهات الكتب

األصل ّية التي عليها مدار علم الرجال ومصادره القديمة عند السنّة والشيعة معا ،وميزات
قوهتا وضعفها ،والتعريف هبا وبنسخها ،وبنسبتها إىل
هذه الكتب ومؤ ّلفيها ،وعنارص ّ
أصحاهبا ،وغري ذلك إن شاء اهلل تعاىل.

ّأما البحوث األخرى التي طرحها الكثري من الرجال ّيني هنا ،فهي من شؤون علو ٍم

أخرى ،ال من شؤون قواعد الرجال العا ّمة ،وإن كانت نافعة جدا يف البحث الرجايل

...........................................................................
التطبيقي ،وذلك مثل:

 1ـ عقويم املصادر الروائية القديمة واملتأخّ رة ،ككتاب بصائر الدرجات ،وصحيح

البخاري ،وكايف الكليني وغري ذلك .وفيه يدخل بحث قطع ّية أو اعتبار بعض املصادر

احلديثية.

فصلنا يف بعض هذه البحوث يف كتابنا (املدخل إىل موسوعة احلديث
وقد سبق أن ّ

تعرضنا لبعض هذه البحوث يف ثنايا هذا الكتاب ،كام عند حديثنا يف
النبوي) ،وبالضمن ّ
التوثيقات العا ّمة عن كتب :حتف العقول البن شعبة احلراين ،وعوايل اللئايل البن أي
مجهور األحسائي ،واملزار للمشهدي ،واملقنع للصدوق ،وبشارة املصطفى للطربي،

واالحتجاج للطربيس ،ودعائم اإلسالمي للقايض النعامن املغري وغريها من الكتب.

حتمل الرواية وطرق نقلها ،كالسامع واإلجازة والنسخ والكتب وغري ذلك،
 2ـ طرق ّ

فهذه من شؤون علم الدراية.

 3ـ دراسة الفرق واملذاهب التي ورد اسمها يف كتب الرجال ،ال سيام الفرق الشيع ّية،

فهذه مكاّنا علم امللل والنحل والفرق واملذاهب والكالم.
 4ـ دراسة حال بع

مشاهري الرواة الكبار الذين وقع خالف كبري فيهم له تأثريه

العظيم يف احلديث الرشيف ،سواء كان الالف بني املسلمني أنفسهم كأي هريرة الدويس،

حممد بن سنان وسهل بن زياد وغريمها.
أو داخل املذاهب مثل ّ

العامة يف أصل حج ّية احلديث ،مثل منهج الوثاقة ومنهج الوثوق وقاعدة
 5ـ القواعد ّ

التسامح ،وغري ذلك ممّا يتصل بعلم أصول الفقه ال بعلم قواعد الرجال ،وقد بحثناها

بالتفصيل يف كتابنا (احلديث الرشيف ،حدود املرجع ّية ودوائر االحتجاج) ،فراجع.

 6ـ عاريخ علم الرجال أو علم احلديث ،وهذا له صلة مفيدة بعلم الرجال ،لكنّه ال

يدخل ضمن علم الك ّليات العا ّمة الرجال ّية ،وقد سبق أن بحثنا فيام يتصل هبذا يف كتابينا:

نظرية السنّة ،ودروس متهيد ّية يف تاريخ علم الرجال عند اإلمام ّية ،فيمكن للقارئ

املراجعة.

هذا هو مسار بحثنا يف هذا الكتاب ،ونسأل اهلل سبحانه وععاىل لنا ،التوفيق يف ذلك

والرشاد.

وكلمة أيضاً

هذا ،وقد كانت فصول هذا الكتاب عبارة عن سلسلة دروس البحث الارج يف علم

الرجال ورواة احلديث ،والتي ألقيتخها عىل طلبة البحث الارج (الدراسات العليا) يف

احلوزة العلم ّية يف مدينة قم يف إيران ،للعام  2009ـ 2010م ،ثم قمت بمزيد من التعميق

مرة ثانية عىل طالب البحث الارج يف احلوزة
موسعة ـ ّ
هلا والبحث فيها ،ثم ألقيتها ـ ّ
العلم ّية يف قم ،وذلك لعامني دراس ّيني عىل التوايل  2015ـ 2017م ،ألقوم جمدّ دا بمزيد

من التعميق هلا واملراجعة؛ لتنتظم يف فصول هذا الكتاب ،الذي أرجو أن يكون مع سائر

أعددهتا يف هذا املجال (وهي :نظر ّية السنّة ـ حج ّية السنّة ـ حج ّية احلديث ـ
الكتب التي
خ

دروس متهيد ّية يف تاريخ علم الرجال ـ احلديث الرشيف حدود املرجع ّية ودوائر
النبوي) ،أن يكون رؤية أول ّية متواضعة ،حتدّ د
االحتجاج ـ املدخل إىل موسوعة احلديث
ّ

خاصا عن احلديث وقضاياه العا ّمة.
تصورا ّ
ّ

أرجو أن أكون قد و ّفقت فيام خقمت به ،وأن يكون هذا الكتاب وسائر الكتب التي تقف

املوضوعي ،لنذهب نحو األمام أكثر يف دراسة
معه ،ما ّدة ملطالعة الباحثني ونقدهم
ّ
موضوعات السنّة واحلديث ،إن شاء اهلل تعاىل.

أعوجه بالشكر والتقدير إىل أرسيت الكريمة وزوجتي العزيزة عىل ّ
كل ما
وجمدّ د ًا ودائ ًامّ ،

وحتمل يف مساعديت ومسانديت ،سائ ً
ال اهلل ععاىل أن جيعل ذلك يف
يبذلونه من صرب وجهد
ّ

ميزان حسناهتم ،وأن يعينني عىل أداء ح ّقهم وفضلهم ،إنّه سميع قريب جميب.

عرشفت بخدمتهمّ ،
أعوجه بالشكر اجلزيل إىل ّ
وكل من
كام ّ
كل طاليب األعزاء الذين ّ

وأخص بالذكر فضيلة الشيخ حسن اخلرس ،الذي كان يساعدين يف
ساعدين وساندين،
ّ

...........................................................................
الوصول إىل بع

املصادر والكتب التي مل عكن متو ّفر ًة عندي ،فجزاه اهلل خري ًا.

نسألك اللهم لنا الصدق يف ّ
واحلق فيام نرى ،واإلخالص فيام نقصد،
كل ما نقول،
ّ

والسالمة يف نفوسنا وأرواحنا ،نسألك اللهم أن ترزقنا السالم الداخيل ،والطمأنينة
الروح ّية ،مهام عجز العقل عن الوصول إىل احلقيقة ،إنّك عىل ّ
كل يشء قدير.

حب اهلل
حممد كامل ّ
حيدر ّ

 25ـ رمضان املبارك ـ 1438هـ
 20ـ  6ـ 2017م

املدخل إىل
التعريف اإلمجالي بعلم الرجال ووظائفه
وسياقه العلمي

متهيد

قبل الدخول يف احلديث عن عل ٍم من العلوم ،جيب أن نحدّ د هذا العلم ،ونعرف

طبيعته ،واملوضوع الذي يدور حوله ،واملعامل التي تساعد عىل فهمه وحتليله بوصفه ظاهرة

يسميه املناطقة القدامى باألصول أو الرؤوس الثامنية،
معرف ّية .وهذا هو متاما ما كان ّ
وتدور حول :تعريف العلم ،وبيان موضوعه الذي يدور حوله ،واحلديث عن فائدته

وكذلك الغرض منه ،ومتييزه عن سائر العلوم القريبة منه والتي قد يلتبس األمر بينها

وبينه ،إىل غري ذلك من املوضوعات التي تقدِّ م لنا ـ قبل الرشوع بدراسة هذا العلم ـ
تصورا مسبقا عنه،
صورة إمجال ّية عامة عنه ،تسمح لنا بالدخول إليه دخوال واعيا يمل ّ

ولو كان ّأوليا.

ّ
تسهل فهم العلم نفسه ،رشط أن ال نغرق فيها ،ومع األسف
إن هذه املبادئ
التصورية ّ
ّ

الشديد فقد حصل أن أفرط بعض العلامء يف احلديث عن تعريف هذا العلم أو ذاك ،أو

حتديد موضوعه ،أو ...إىل حد جعلوا العلم غامضا بعد أن كان واضحا ،وكتبوا عرشات
الصفحات يف هذه املقدّ مات بطريقة مع ّقدة ،ال تنسجم واهلدف الذي قصده املناطقة من

ورائها.

بدورنا ،سوف نحاول احلديث باختصار شديد ،يف بداية األمر ،عن بعض معامل علم

الرجال واجلرح والتعديل؛ كي نحمل معنا إىل دراسته صورة مقبولة عنه.

 1ـ تعريف علم الرجال :ما هو علم الرجال؟ وما هي وظيفته؟

نستعرض هنا ـ مكتفني ـ أنموذجني من تعريفات الرجاليني هلذا العلم؛ لنكون عىل

ب ّي ٍنة منه ،قبل الدخول يف البحث عن قواعده وأصوله:

...........

األول :تعريف املال عيل كني (1306هـ) ،وهو« :ما وضع لتشخيص رواة
التعريف ّ

احلديث ذاتا ووصفا ،مدحا وقدحا» .

التعريف الثاين :ما ذكره العالمة عبد اهلل املامقاين (1351هـ) ،من أنه« :علم خيبحث فيه

عن أحوال الراوي من حيث اتصافه برشائط قبول الرب وعدمه»  ،وقريب منه ما ذكره

الطهراين يف الذريعة قائال« :هو علم يبحث فيه عن أحوال رواة احلديث وأوصافهم التي
هلا دخل يف جواز قبول قوهلم وعدمه»  .وغريمها من التعريفات املذكورة يف كتب

الرجال.

ولو أردنا أن نستجيل هذين التعريفني يف روحهام ،برصف النظر عن املالحظات اجلزئ ّية

فإّنم
عليهام ،فالبد أن نوضح كيف ّية نقل احلديث يف املجاميع احلديثية اإلسالم ّيةّ ،
يعتمدون يف عمل ّية النقل هذه عىل ذكر عنرصين:

يتقوم به املعنى .
أ ـ متن احلديث :وهو لفظ احلديث الذي ّ

ويتكون من سلسلة من الرواة.
ب ـ سند احلديث :وهو الطريق املوصل إليه ،
ّ

يقوم علم الرجال بعملية نقد هلؤالء الرواة فردا فردا؛ لتحديد وثاقتهم وإمكان االعتامد

عىل إخباراهتم وعدمه ،بل إ ّن عملية النقد هذه تتجاوز مسألة توثيقهم وتضعيفهم ،ال كام

هو ظاهر من التعريفني وغريمها ،نعم التوثيق والتضعيف مها الوظيفة اجلل ّية هلذا العلم،

ولك ّن الرجوع إىل كتبه وتتبّع مسائله وموضوعاته يوضح لنا ّ
أعم من
أن هناك وظائف ّ
( )1عيل كني ،توضيح املقال يف علم الرجال .31:واملراد بالذات تعيني الراوي وهو ّيته ،وبالوصف
هو ما يتصل هبدف الرجايل ،وتعبري (مدح خا وقدحا) نوع بيان ملعنى (وصفا).
( )2املامقاين ،تنقيح املقال 173 :1؛ وحممد رضا جديدي نجاد ،مصطلحات الرجال والدراية.78 :
( )3الطهراين ،الذريعة .80 :10

( )4املامقاين ،مقباس اهلداية يف علم الدراية .47 :1

( )5جديدي نجاد ،مصطلحات الرجال والدراية.78 :

التوثيق والتضعيف ،يمكن إمجاهلا فيام ييل :

 1ـ  1ـ حتديد عدالة الراوي ووثاقته

مر سابقا ،فهذه الوظيفة هي األجىل واألوضح هلذا العلم؛ إذ بمراجعة الكتب
كام ّ
كل ٍ
كل ٍ
راو من عدمهام ،فنبحث عن حال ّ
الرجالية يمكن أن نحدّ د وثاقة وعدالة ّ
راو من
ٍ
ضابط بل
رواة احلديث هل هو ثقة أو غري ثقة؟ عادل أو غري عادل؟ ضابط دقيق أو غري

خيلط ويسهو و ..وعىل ذلك نحدّ د موقفنا من الرواية التي رووها لنا ،ولو من ناحية ّأول ّية.

واملتص ّفح لكتب اجلرح والتعديل جيد تعبريات كثرية للتعديل والتوثيق والتضعيف،

من قبيل« :جليل القدر عظيم املنزلة»« ،جليل من أصحابنا عظيم املنزلة»« ،كبري القدر»

و ..للتعديل كام قيل ،أو «ثقة ثقة وجه»« ،من ّ
أجل أصحاب احلديث»« ،صحيح احلديث

سليم» و ...للتوثيق ،أو « ّ
وضاع»« ،ضعيف» و ..للتضعيف.
كذاب»ّ « ،

وقد بحث علامء الدراية واحلديث ،وكذلك علامء اجلرح والتعديل يف داللة ّ
كل مجلة أو
ٍ
ٍ
فصل
توثيق أو تضعيف ،كام سيأيت بيانه يف
صفة من هذه األوصاف ،ومقدار ما تثبته من

ّ
مستقل من فصول هذا الكتاب بإذن اهلل.

 1ـ  2ـ حتديد أعدليّة الراوي وأوثقيّته

يالحظ القارئ لكتب الرجال ّيني ّ
أن هناك أوصافا متفاوتة لرجال احلديث مدحا
وقدحا ،فتارة يوصف ٍ
معول عليه» ،وأخرى
راو بأنه «ثقة سامل فيام يروي» ،أو «ثقة ّ
يوصف بأنه «أوثق الناس يف احلديث وأثبتهم» ،أو «أوثق أهل زمانه عند أصحاب

( )1قد يفرتض ّ
أن مسائل علم الرجال هي مسائل جزئ ّية يف وثاقة زيد وعدم وثاقته ،والعلم ال
تكون مسائله إال كل ّية ،فعلم الرجال ليس بعلم أساسا ،وهو كالم ال دليل عليه يف نفسه من جهة،
وهو متأثر ببعض املعايري الفلسف ّية واملنطق ّية العا ّمة ،بل بعض مسائل علم الرجال كل ّية بحسب

خاصة يف مثل التوثيقات العا ّمة.
صياغتها ّ

...........
احلديث»ّ .
يسمى عند
إن هذا التفاوت والتفضيل يف املدح أو القدح مما يستفاد منه فيام ّ

يسميه املحدّ ثون
األصوليني بـ«التعادل والرتاجيح» أو «تعارض األخبار» ،وفيام
ّ
بـ«اختالف احلديث»؛ فقد ذكروا هناك ّ
أن الروايات املعتربة إذا كان بينها تعارض ،ومل
يسميه
يمكن التوفيق فيام بينها بحيث يرتفع هذا التعارض ،حتى يصل إىل حدّ ـ كام ّ

ترجح إحدى الروايات عىل
بعضهم ـ التعارض
املستقر ،خيلجأ هنا لبعض العنارص التي ّ
ّ

بعضها اآلخر؛ ّ
املرجحات هي
حلل هذا التعارض ،وواحدة من هذه العنارص أو
ّ

املرجحات السندية» أو «الرتجيح بصفات الراوي» ،فلو كان أحد الرواة أعدل أو أوثق
« ّ
أو أصدق من رواة األحاديث األخرى خر ِّجحت روايته عىل رواية غريه ،فتخقدّ م عىل
غريها  ،عىل تفاصيل يذكروّنا هناك تراجع يف حم ّلها.
أن علم اجلرح والتعديل يساعدنا يف ّ
هذا ك ّله يعني ّ
حل بعض معضالت تعارض

األخبار واختالفها ،وفقا هلذه النظر ّيات هناك ،من ناحية املعطيات التي يقدّ مها لنا يف هذا

املجال ،حيث يقوم بتحديد درجة د ّقة الراوي أو وثاقته أو عدالته أو ما شابه ذلك ،األمر

الذي يساعدنا عىل وضع الروايات املتعارضة التي وقع يف سندها هذا الراوي أو ذاك يف
ميزان ٍ
أي من هذه الروايات هو الذي يظى بالرتجيح السندي.
دقيق؛ لتحديد ّ

 1ـ  3ـ حتديد اهلويّة الشخصية للراوي

مع تعدّ د وسائط الرب وتك ّثرها ،بمعنى تعدّ د الرواة يف سلسلة السند ،يتّفق أحيانا أن

وأيم ال يمكن
تتشابه أسامء الرواة وختتلط ،فال يمكن متييز ّأيم الذي خيعتمد خربه ّ
تسهل
االعتامد عليه ،وهنا يقوم علم الرجال بضبط وحتديد جمموعة من العنارص التي ّ
صح التعبري ،عرب:
عملية فرز الرواة إن ّ

أ ـ ضبط االسم والنسب والكنية واللقب؛ فقد تتفق أسامء الرواة خ ّطا وختتلف نطقا

وحممد باقر الصدر ،بحوث يف علم
( )1انظر :حمسن احلكيم ،مستمسك العروة الوثقى 265 :2؛
ّ
األصول 42 :7؛ ودروس يف علم األصول .244 :3
( )2مرتىض األنصاري ،فرائد األصول114 :؛ وحممد صنقور ،املعجم األصويل .498 :1

ويسمى هذا النوع باالختالف واالئتالف  ،أو قد يتفق الرواة يف
كـ« خجرير» و« خحريز»،
ّ
االسم واسم األب ولكنّهم يف احلقيقة أشخاص متعدّ دون كـ«أبان بن أرقم األسدي

الكويف» و«أبان بن أرقم الطائي الكويف» ويطلق :عليه االتفاق واالختالف  ،أو أن يقع

األول كاسم أي الثاين واسم الثاين كاسم
اشتباه يف التقديم والتأخري بني راويني يكون اسم ّ
أي األول ،مثل «يزيد بن األسود» و«األسود بن يزيد» ،ويطلق عىل هذا النوع من اللل:
املشتبه املقلوب  ،وغريها من األخطاء واملشكالت التي يتك ّفل علم الرجال بح ّلها ـ قدر

خمكنته ـ باالستفادة من علم األنساب ،ويقدّ م معطياته إىل علوم احلديث يف هذا املضامر ،ممّا

سوف يأيت الحقا إن شاء اهلل تعاىل.

ٍ
معلومات لنا
ب ـ االنتامء القومي واجلغرايف وال َق َبيل للراوي؛ وذلك من خالل تقديم

وألي املدن خينسب،
عن منطقته التي سكن فيها ،أو ولد فيها ،وهل هو عري أو غري عري؟
ّ

فهل هو مدين أو مكّي أو كويف أو مرصي أو برصي أو خراساين أو..؟ وهذا ما يضاعف

من معلوماتنا عن االنتامء القومي واجلغرايف للراوي؛ لتحديد هويته الشخصية ،التي
تساعد يف مديات قيمة حديثه يف بعض األحيان كام لو كان احلديث ملصلحته.

 1ـ  4ـ التعريف بعمل الراوي ومهنته

هذا مما يتك ّفل به علم الرجال ـ أيضا ـ ويؤ ّمنه قدر ما يستطيع؛ ملا هلذا العنرص من دور
يف قبول الرواية ـ خصوصا عىل مبنى الوثوق عىل ما سيأيت ـ فلو روى ٍ
راو يعمل يف
جير نفعا عىل أصحاب هذه املهنة ،يمكننا أحيانا التو ّقف يف قبول هذا الرب
الصريفة خربا ّ

حتى لو كان هذا الراوي ممن خو ّثق من قبل الرجاليني؛ ّ
ألن احتامل أن يكون موضوعا من
قبله أكرب مما لو كان من غري املمتهنني هلذه املهنة.

( )1املامقاين ،مقباس اهلداية يف علم الدراية .223 :1
( )2املصدر نفسه .219 :1
( )3املصدر نفسه .218 :1

...........
ويرجع هذا األمر لنظر ّية الوثوق تارة ولنظر ّية الوثوق الوثاقتي التي طرحها السيد

املخصص لدراسة دائرة حج ّية
الصدر أخرى ،وقد بحثنا يف هذا األمر بالتفصيل يف كتابنا
ّ

احلديث ،فراجع .

 1ـ  5ـ التعريف باالجتاه السياسي واالجتماعي للراوي

ٍ
ّ
معني ،ويكون رواهتا من املنتمني لذلك
إن األخبار التي
ّ
تصب يف مصلحة اجتاه سيايس ّ

تدر نفعا عليهم ،واحتامل الوضع فيها أكرب مما لو كان
االجتاه يضعف القبول هبا؛ ألّنا ّ
رواهتا خارج تلك الوجهة السياسية ،كاألخبار التي تتحدّ ث عن فضل بالد الشام ،حيث

الحظ بعض العلامء ـ وهو السيد هاشم معروف احلسني ـ عىل بعض رواهتا أّنم من
املنتمني لألمو ّيني .

 1ـ  6ـ التعريف باالنتماء املذهيب واالجتاه الفكري للراوي

تصب يف
وهذا العنرص كسابقه ،إال أ ّنه يف اإلطار املذهبي والفكري ،فنسبة قبول أخبار
ّ

صالح املذهب أو التيار الفكري املنتمي إليه الراوي ّ
أقل من نسبة قبوهلا عادة فيام لو كان

رواهتا من غري املنتمني لتلك التيارات ،فضال ع ّام لو كانوا من املعارضني هلا.

وعىل سبيل املثال ،فقد الحظ السيد حممد باقر الصدر (1400هـ) يف األخبار الناهية

عن الرجوع مبارشة إىل ظواهر اآليات القرآنيةّ ،
أن رواهتا يف الغالب من ذوي االجتاهات

وأّنا مل ترد عن أمثال :زرارة ،وحممد بن مسلم ،وصفوان ،وغريهم من الفقهاء
الباطنيةّ ،
أئمة أهل البيت النبوي .
املعتمدين عند ّ
خ

حب اهلل ،احلديث الرشيف حدود املرجع ّية ودوائر االحتجاج  43 :1ـ .78
( )1راجع :حيدر ّ
( )2احلسني ،املوضوعات يف اآلثار واألخبار ،عرض ودراسة.138 :

( )3الصدر ،دروس يف علم األصول ،احللقة الثانية306 :؛ ومباحث األصول228 :2 ،؛ وبحوث
يف علم األصول .362 :9

 1ـ  7ـ حتديد عصر الراوي وطبقته

ٍ
جمموعة من الرواة ،بعضهم ثقات وبعضهم غري
أشكلت عىل علامء املسلمني أسامء

ثقات ،وسبب اإلشكال كان تشاهبهم يف األسامء ،فصعب عليهم متييزهم ملعرفة ّأيم ذاك

فاضطروا ـ ّ
حلل هذه املشكلة ـ إىل تأسيس علم
وأيم من ال تقبل؛
ّ
الذي تقبل رواياته ّ

«متييز املشرتكات»؛ وهو العلم الذي يقوم عىل أساس حتديد طبقة الراوي والعرص الذي

عاش فيه ،فهل عاش هذا الراوي يف عرص النبي حممد| أو يف عرص اإلمام عيل أو يف

أي عرص آخر؟
ّ

ويتم ذلك عادة بمثل معرفة شيخه الذي يروي عنه ،وتالمذته الذين يروون عنه،
ّ
وحتديد تاريخ وفاته ،إىل جانب معطيات خ
أخر.
وعىل سبيل املثال« ،ابن سنان»ّ ،
فإن هذا اللقب مشرتك بني اثنني« :عبد اهلل بن سنان

بن طريف» املتّفق عىل وثاقته ،و«حممد بن احلسن بن سنان الزاهري» الذي ذهب غري
ٍ
واحد من علامء اجلرح والتعديل إىل تضعيفه ،فيام وثقه بعض آخر ،فقد ترد يف بعض

أليام ،وهنا يم ّيز العلامء بينهام عرب معرفة
األسانيد كلمة« :ابن سنان» من غري حتديد ّ

الطبقة؛ فـ«عبد اهلل» يروي عن اإلمام جعفر الصادق مبارشة ،أما «حممد» فريوي عنه
ٍ
ٍ
وافر من
عدد
بالواسطة ،وهبذا التحديد يمكننا معرفة الثقة من غري الثقة منهام يف

احلاالت .

دونت فيه مستقال بعض الكتب
وهذا النوع من التصنيف املعتمد عىل الطبقةّ ،

الرجالية ،ككتاب «الرجال» للشيخ الطويس ،وكتاب الطبقات للربقي ،وسف يأيت

املخصص
احلديث عنهام ـ وغريمها ـ بالتفصيل يف الفصل التاسع من هذا الكتاب و
ّ

لدراسة املصادر الرجال ّية ،كام سيأيت احلديث عن متييز املشرتكات وقواعده يف الفصل
املخصص لذلك ،إن شاء اهلل تعاىل.
السابع من فصول هذا الكتاب و
ّ
( )1عبد اهلادي الفضيل ،أصول علم الرجال.186 :

...........
هذه الوظائف السبع ،يسعى علم الرجال لتوفري خبنيتها التحتية وتأمني معلومات حوهلا

من خمتلف العلوم اإلسالم ّية ومن النظر يف األسانيد واملتون ،ووضع هذه املعلومات

التارخيية بني يدي الباحثني من علامء احلديث والفقه واالجتهاد والتاريخ؛ لكي تساعدهم

يف اختاذ موقف واضح من الرواة ،ومن خث ّم من مرو ّياهتم ومنقوالهتم احلديث ّية والتارخي ّية.

أن عسمية هذا العلم بعلم اجلرح
يتبني لنا ّ
وانطالق ًا من ععدّ د وظائف علم الرجالّ ،

بمعربة؛ فهي تسمية له ببعض وظائفه
والتعديل ـ كام غلب يف أوساط أهل السنّة ـ ليست ّ

وخدماته ال بجميعها ،عىل خالف التسمية التي اشتهرت يف األوساط اإلمام ّية ،وهي
تسميته بعلم الرجال؛ فإّنا قادرة عىل استيعاب الوظائف املتعدّ دة التي أرشنا إليها فيام

سبق.

لكن عسمية علم الرجال ععاين هي األخرى أيض ًا ،فإطالق (الرجال) ال يشمل النساء،
ّ

رغم وجود أسامء نساء يف أسانيد كتب احلديث عند املسلمني ،وهي باملئات ،ما مل نقل ّ
بأن

ذلك إنّام كان للغلبة؛ انطالقا من كثرة الرجال الرواة.

كام ّ
ثم
أن عنوان (علم الرجال) له القدرة يف نفسه عىل الشمول لعلم الرتاجم ،ومن ّ
بأن ما يميزمها ح ٍ
فهذا العنوان غري قادر عىل متييز العلم ،ما مل نقل أيضا ّ
ينئذ هو االنرصاف
ّ
الاص.
العريف ،ولو عند العرف
ّ

 2ـ علم الرجال ،األهميّة ومساحة التأثري احلديثي والتارخيي

يأيت البحث عن أمه ّية هذا العلم يف ضوء تعدّ د نظر ّيات علامء أصول الفقه يف قبول

األخبار؛ فقد يظهر للوهلة األوىل ّ
أن أمهية هذا العلم تنحرص يف بعض االجتاهات
االجتهاد ّية دون األخرى ،وهذا ما دفع بعضا من العلامء إىل إنكار أمه ّيته ،حتى ّ
أن بعضهم

غمز فيه ،من جهة ّ
أن فيه فضحا للناس ،وأ ّننا قد خّنينا عن هذا الفعل .

ولكي نفهم دور هذا العلم وموقعه ومديات تأثريه ،البد لنا من رصد النظر ّيات

( )1كني ،توضيح املقال يف علم الرجال.44 :

األصول ّية واحلديث ّية ،وحتليل خبنية هذا العلم ومديات جدوائ ّيته ،واألصول التي يقوم عليها

األول
خصصنا له فصال كامال ،وهو الفصل ّ
لكسب حج ّيته وقيمته املعرف ّية ،األمر الذي ّ
موسع.
من فصول هذا الكتاب ،ورصدناه بشكل ّ

بأن أبرز االجتاهات
لكنّنا هنا نشري ـ للتوضيح التعريفي فقط ـ هلذه القض ّية ،فنقول ّ

األصول ّية واحلديث ّية يف قبول األخبار ،هي:

األول :حج ّية األخبار املتواعرة واملتي ّقنة ،بام يشمل االطمئنان الوثوقي ،فال يقبل
االجتاه ّ

من األخبار إال ما كان متواترا منها مقطوعا بصدوره ،أو من أخبار اآلحاد ـ وهي األخبار

التي مل تصل حلدّ التواتر ـ ما كان حماطا بقرائن وشواهد تفيد اليقني بصدوره ،أما غري
تج به ،ومم ّن سلك هذا املسلك :السيد املرتىض (436هـ)،
هذين النوعني فال خيقبل وال خي ّ

وابن الرباج (481هـ) ،وابن شهر آشوب (588هـ) ،وابن إدريس احليل (598هـ)

وغريهم .

ولكن وفق ًا هلذا االجتاه ـ الذي يوحي للوهلة األوىل بأ ّننا مل نعد بحاجة إىل علم الرجال ـ

ّ
يظل هلذا العلم حضوره؛ فهناك من اشرتط يف التواتر عددا حمدّ دا متى ما وصل إليه
املخربون للخرب صار هذا الرب متواترا ،واختلفوا يف هذا العدد بني األربعة ،واالثني

واحلق معه ـ اشرتط يف التواتر الكثر خة العددية من دون
عرش ،واألربعني و ..وقسم آخر ـ
ّ
اشرتاط ٍ
عدد حمدّ د يصل به التواتر ،إنام املعيار عنده هو أن توصل هذه الكثرة إىل اليقني
مهها :نوعية الشهود من
هبذه القضية ،وحصول هذا اليقني تؤ ّثر فيه عوامل موضوع ّية من أ ّ

رب عرشون راويا ك ّلهم
حيث الوثاقة والنباهة ،وهذا ما تك ّفل به علم الرجال؛ فقد ينقل ال خ

ثقات ممدوحون ،فحصول اليقني هبذا النقل أرسع مما لو نقله عرشون راويا فيهم كشكول
من الثقات واملجاهيل والضعاف.

التكون والصريورة97 :؛ وباقر
( )1انظر :حيدر حب اهلل ،نظرية السنّة يف الفكر اإلمامي الشيعي،
ّ
اإليرواين ،دروس متهيدية يف القواعد الرجالية ،القسم الثاين.100 :

...........
إذن ،علم الرجال يلعب دورا يف ترسيع عملية حصول اليقني بالرب املتواتر وحتديد

درجة ذلك .

وكذلك احلال يف الرب املحفوف بقرائن القطع ،فإنّه إذا ثبت كذب هذا الراوي يف ٍ
مجلة

ودسه ،األمر الذي خي ّفض من
معارضة بقرائن كذبه ّ
من رواياته ،صارت قرائن القطع خ
اآلحادي.
قدرة قرائن القطع عىل بعث اليقني هبذا الرب
ّ

االجتاه الثاين :حج ّية خرب العدل أو الثقة ،وهذا االجتاه ـ خالفا لسابقه ـ جيعل معياره يف

قبول الرب هو عدالة الراوي أو وثاقته؛ فمتى كان الراوي عادال أو ثقة خاخذ بخربه حتى لو
مل يصل االطمئنان أو العلم بصدوره ،فأصحاب هذا االجتاه ّأول ما يراجعون يف الرب

أي اعتبار من حيث املبدأ ،وأبرز
سنده ،فإن خقبل خقبل الرب و خعمل بمضمونه ،وإال مل يعد له ّ
من مال حلجية خرب العدل السيد العاميل صاحب املدارك (1009هـ) ،وأما حجية خرب

ّ
املتأخرين  ،ومن أشدّ هم يف هذا املسلك السيد الوئي
الثقة فهو مسلك مشهور

(1413هـ).

وأمهية علم الرجال عىل هذا املسلك واضحة؛ فهو يعدّ من أبرز طرق معرفة عدالة

الراوي ووثاقته بالرجوع إىل كلامت الرجال ّيني أو من خالل االجتهاد الرجا ّيل املبارش؛

سندي رجايل بامتياز.
ثم فمصري الروايات يكون بيد علم الرجال؛ فهذا االجتاه
ٌّ
ومن ّ

االجتاه الثالث  :حجية اخلرب املعمول به عند املشهور ،وامليزان يف قبول الرب عىل هذا

االجتاه هو «الشهرة العملية»؛ أي اعتامد مشهور الفقهاء عىل الرب يف مقام العمل والفتيا

حتى مع ضعف سنده ،فعملهم جابر لضعف سند الرب؛ إ ّما ألنه يوجب الوثوق بصدوره
( )1انظر :املامقاين ،مقباس اهلداية 98 :1؛ والصدر ،دروس يف علم األصول ،احللقة الثانية،277 :
واحللقة الثالثة.153 :

( )2انظر :نظر ّية السنّة يف الفكر اإلمامي.439 :

( )3سأطلق عليه تعبري (االجتاه) رغم أنّه قد يقال بأنّه من الصعب احلصول عىل من اختاره لوحده
منهجا يف التعامل مع األخبار دون أن يط ّعمه بمناهج خاخر.

أو ألد ّلة أخرى عندهم ،وكذلك لو أعرض هؤالء الفقهاء عن ٍ
خرب صحيح السند؛ ّ
فإن
إعراضهم هذا موجب لرتك الرب ،بل كام يع ِّرب أصحاب هذا االجتاه :ك ّلام قوي سند الرب

فأعرض عنه األصحاب كان ذلك أكثر داللة عىل وهنه.

وهذا االعتامد أو هذا اإلعراض ،البدّ أن يكون من قدماء الفقهاء القريبني من عرص

النص ،كالشيخ الصدوق (381هـ) ،والشيخ املفيد (413هـ) ،والسيد املرتىض (436هـ)
ّ

وأمثاهلم .

ووفق ًا هلذا االجتاه ،قد يبدو علم الرجال غري ذي بال؛ ألنه مادامت األمه ّية القصوى

غالبا تخعطى لعمل املشهور وإلعراضه عن الرب تصحيحا وتضعيفا ،فال حاجة بعد ذلك

للبحث يف الرواة ،فسواء كانوا ثقاتا أم غري ثقات ّ
فإن املهم هو حتديد موقف الشهرة

العملية ،وهبذا يرتاجع دور علم الرجال إىل مستويات دانية.
لكن مع هذا ،عوجد بع

الرجال ،ومن هذه احلاالت:

احلاالت ّ
نظل ـ حتى وفق ًا هلذا االجتاه ـ بحاجة فيها لعلم

أ ـ أن ال تصل إلينا فتاوى وآراء العلامء املتقدّ مني ،أو حتى لو وصلت ال نعلم اعتامدهم

عىل هذه الرواية بالصوص حتى يكون عملهم هبا جابرا لضعفها السندي .وهذه املشكلة

خاصة عند اإلمام ّية؛ ّ
ألن أكثر كتب قدماء اإلمام ّية ليست استدالل ّية ،فقد
ليست بسيطة ّ
ٍ
فقهي إمامي ـ مع كتاب
تراث
ظهر الفقه االستدال ّيل بجدّ ٍية ـ بحسب ما وصلنا من
ّ

«املبسوط» للشيخ الطويس (460هـ) ،وأ ّما من سبقه فقد كانت الكثري من كتبهم إما متون
روايات أو أشبه برسائل عمل ّية؛ ومعه كيف نعرف هل اعتمدوا عىل هذه الرواية بعينها
ٍ
روايات ،فاختاروا للتعبري
أو أعرضوا عن تلك الرواية بعينها ،فلع ّلهم أخذوا بمجموع

واحدة منها؟

( )1املظ ّفر ،أصول الفقه584 :؛ وصنقور ،املعجم األصويل  ،356 ،308 :1و.238 :2

( )2بعض كتب الروايات تعطي دالالت يف االستناد ،كام يف كتاب الفقيه للصدوق ،فالحظ وانتبه.

...........
بل ّ
إن حمدودية الفقه اإلمامي القديم من حيث حجم مسائله جيعل الكثري من املسائل

ٍ
بشكل
الفقه ّية ممّا ال يعلم املوقف منه عند القدماء؛ حيث مل تطرح يف أوساطهم أو طرحت
مل يعلم ما هي طبيعة أد ّلتهم عىل هذا الرأي أو ذاك بشكل يكون حمدّ دا وواضحا
بالنسبة إلينا.

واألمر أوضح يف الروايات غري الفقه ّية ،فال نطيل.

ب ـ أن تصل إلينا فتاواهم وعملهم بالرواية؛ لكن ال تتش ّكل شهرة ،ففي بعض

تتكون شهرة غالبة لرأي دون آخر،
املوضوعات يصل انقسام يف الرأي بني الفقهاء ،فال ّ
األمر الذي يلغي إمكانية وجود شهرة عملية من الناحية امليدان ّية ،حتى تعتمد بوصفها

املعيار الوحيد يف قبول األخبار.

ج ـ أن تصل الفتاوى وحتصل الشهرة ،ويعتمدخ فريق عىل هذه الرواية أو تلك؛ لك ّن

تكون الشهرة العملية اجلابرة لضعف
انقسام الرأي ـ حتى مع حصول شهرة ـ يمنع عن ّ

لصحته وسالمته؛ إذ يف بعض األحيان يكون هناك رأي مشهور يف مقابله
السند أو املوهنة
ّ
رأي أشهر؛ فال توجد شهرة يف مقابلها خندرة حتى يصل اجلرب أو الوهن ،بل رأيان قو ّيان

متداوالن جدا ،غايته ّ
أن أحدمها أكثر تداوال من اآلخر ،وهذا ال ي ّقق شهرة عملية كام هو

واضح.

ٍ
وعليه ،ففي هذه احلاالت الثالث ـ وتطبيقاهتا ليست بالقليلة ـ ّ
بحاجة إىل
نظل

مساعدة علم الرجال؛ ملدّ نا بمزيد من املعلومات املفيدة يف اعتبار الرب وعدمه بعد أن

هتاوى من بني أيدينا املعيار األساس ،وهو الشهرة العمل ّية اجلابرة أو املوهنة  ،إال إذا قال

متحمس هلذا االجتاه بأنّه مع فقد عنرص االستناد يسقط الرب عن احلج ّية من رأس ،حتى
ّ

لو كان الراوي ثقة أو عدال ،ففي هذه احلال يتضاءل حضور علم الرجال حدّ ا كبريا،
فالحظ ذلك.

( )1أبو القاسم الوئي ،معجم رجال احلديث وتفصيل طبقات الراوة  ،5 :1املقدّ مة.

االجتاه الرابع :حج ّية مجيع األخبار الواردة يف الكتب األربعة ،أو الصحيحني ،وهي:

«الكايف» ،و «كتاب من ال يرضه الفقيه» ،و «هتذيب األحكام» ،و «االستبصار فيام
اختلف من األخبار» ،و «صحيح البخاري» ،و «صحيح مسلم» .وهو رأي مشهور أهل
السنّة ،ومشهور اإلخباريني من اإلمام ّية؛ فقد ذهبوا إىل ّ
أن هذه األخبار تكتسب حج ّيتها

عرب طريقني:

األول :إ ّن ّ
حجة معتمد عليه ،وأبرز من
كل ما يف هذه الكتب
قطعي الصدور ،وهو ّ
ّ

ذهب إىل ذلك هو الشيخ حممد أمني اإلسرتآبادي (1033هـ).
ٍ
أخبار ليس قطعي الصدور وإنام هو معترب فقط ،ومم ّن
الثاين :إ ّن ما يف هذه الكتب من

ذهب إىل هذا الرأي العالمة املجليس (1111هـ).

أن أمهية علم الرجال
وهنا ،قد
لكن الصحيح ّ
يتصور أيض ًا عدم احلاجة لعلم الرجالّ ،
ّ

باقية ،حتى عىل هذا االجتاه بكال قسميه:

واستقر التعارض فيام بينها ،فسنبقى
أ ـ فهذه الروايات القطع ّية أو املعتربة إذا تعارضت
ّ

مضطرين للجوء إىل قواعد ّ
املرجحات السندية ،كام ب ّينا ذلك
حل التعارض والتي منها
ّ
ّ

سابقا ،ممّا ييجنا جمدّ دا إىل علم الرجال.

ب ـ كام ّ
أن األخبار واألحاديث ال تنحرص يف الكتب األربعة ،أو الصحيحني ،فهناك

أخبارها ليست قطعية الصدور أو معتربة
روايات كثرية جدا من كتب أخرى غريها،
خ
ثم االعتامد عليها؛ وهذا ما
بأمجعها ،فالبدّ من البحث عن أسانيدها لتحديد قيمتها ومن ّ
مرة أخرى كي يعيننا يف هذا املضامر.
يدفعنا ناحية علم الرجال ّ

وهبذا يت ّبني لنا ّ
أن علم الرجال يبقى حاجة أساس ّية ها ّمة يف النقد احلديثي والتارخيي،

إىل جانب معايري أخرى يف هذا اإلطار كالنقد املتني ،ولك ّن حاجته هذه تشتدّ وتتضاءل

تبعا للموقف النظري العام من حج ّية األخبار واعتبارها ،ولك ّن هذا التضاؤل ال يلغي
بأي ٍ
حال من األحوال رضورة مراجعة املنجزات الرجال ّية عند املسلمني.
ّ
وهذا ك ّله ال نقصد منه كون علم الرجال هو املرجع احلرصي يف احلكم عىل

األحاديث ،بل غايتنا هنا فقط أن نثبت أنّه أحد الروافد الرضور ّية والتي جيب الرجوع

...........
إليها ألخذ معطياهتا متهيدا إلصدار حكم ّنائي عىل احلديث نفسه ،كام أنّنا ال نقصد من

علم الرجال خصوص طريقة الرجوع لكتب الرجال ّيني والتع ّبد بقوهلا بل معنى أوسع من

ذلك بكثري ،بحيث تكون هذه الكتب أحد الروافد املعرف ّية ،وسيأيت تفصيل ذلك إن شاء

األول من فصول هذا الكتاب عند احلديث عن املحور الثاين منه.
اهلل ،يف ّنايات الفصل ّ

 3ـ علم الرجال والعلوم األخرى ،العالقة واالرتباط

وتتفرق يف أخرى ،ومن أسباب ذلك
من طبيعة العلوم أن تتداخل يف بعض دوائرها
ّ
ٍ
واحد تدور مسائلها حول مركز واحد ،وبعد ذلك متايزت
أّنا كانت يف بداياهتا ذات منشأ

فتطورت
كونت فيه،
بعض املسائل عن األخرى ،وصارت
ّ
تصب يف إطار غري الذي ت ّ
ّ
وتفرعت عنها مسائل خ
أخر ،األمر الذي صنع منها علام جماورا للعلم األول ،ومن الطبيعي
ّ
رتكة.
خعرب عنه بالدوائر املش خ
أن تبقى بعض األوارص بني هذين العلمني ،هي ما ن ّ

وبعض العلوم
وعلم الرجال كبق ّية العلوم ال يش ّذ عن هذه الرؤية ،فهو عىل متاس
خ

األخرى ،التي البد أن نستعرضها لنحدّ د عالقتها به ،محاية من تداخل العلوم واختالط
املوضوعات ،وسعيا لتحديد مدى إمكانية خدمة هذه العلوم لبعضها.

 3ـ  1ـ بني علم الرجال وعلوم احلديث والدراية

ّأول هذه العلوم التي ينبغي تبيني العالقة بينه وبني علم الرجال هو علم احلديث
التعرف
والدراية ؛ نظرا للتداخل العميق بينهام ،وبغية الوقوف عىل هذه العالقة البدّ من ّ
عرفه علامء احلديث بأنه« :العلم الذي يبحث يف سند احلديث
عىل علم الدراية ّأوال ،فقد ّ

حتمله وآداب نقله» .
ومتنه وكيف ّية ّ

املسجلة (الدرس رقم  )1ـ إىل ّ
أن
( )1ذهب بعضهم ـ كالشيخ هادي آل رايض يف دروسه الصوتية
ّ
جمرد اصطالحات ،وهذا كالم فيه الكثري من املناقشة ليس حم ّلها
علم احلديث ليس علام ،بل هو ّ
هنا.

( )2حممد بن احلسني بن عبد الصمد ،الوجيزة يف علم الدراية.534 :

فالعنرص اجلامع بني علم الدراية وعلم الرجال هو «السند» ،فهو ّ
حمط نظر الدرائي

والرجايل؛ إال أن الدراية تالحظ السند بصورته الك ّلية ،لتعطي تقويام عاما للخرب الذي

أوصله إلينا هذا السند ،وبعبارة أخرى :هي تعطي املعايري التي من خالهلا تخعرف قيمة

ثم قيمة الرب؛ فمعيار الرب الصحيح مثال :أن يتصل سنده إىل املعصوم بنقل
السند ،ومن ّ
العدل الضابط عن مثله يف مجيع الطبقات ، ..فعلم احلديث والدراية هنا حدّ دا معيار

الصحة.
وصف
ّ

املكونة للسند ـ وهم الرواة ـ فيبحث عن
أما علم الرجال فيرتكّز نظره عىل الوحدات ّ

قيمة هذه الوحدات ،ويدّ د اعتبارها واحدة واحدة إىل آخر سلسلة السند ،كام ّ
أن الناقد
احلديثي ال يستطيع تصنيف هذا احلديث أو ذاك يف عداد الصحيح أو احلسن إال من خالل

مراجعة املنجز الرجايل؛ ّ
ألن هذا املنجز هو الذي يو ّفر يل املعلومات عن حالة الرواة،

يتم تصنيف األحاديث يف العادة.
والتي عىل أساسها ّ

وعىل هذا ،فلعلم الرجال أثر ّبني عىل علم احلديث والدراية؛ فهو أحد مصادر الدراية
كل ٍ
املرجوة ،فقيمة ّ
راو خحدِّ دت يف علم الرجال سوف تلعب دورها يف
املوصلة للنتائج
ّ
النتيجة النهائية لتقويم الرب يف علم احلديث والدراية من الناحية امليدان ّية.

 3ـ  2ـ علما الرجال والرتاجم ،وحدة األصل وملتقى املنبت

يتم علم الرتاجم بدراسة الشخص ّيات التارخيية واملعارصة من مجيع جوانبها :حياهتا،
ّ

إنجازاهتا ،نضاهلا السيايس واالجتامعي ،مؤ ّلفاهتا ،مواقفها ..يف حني يقوم علم الرجال

بدراسة شخص ّيات حمدّ دة ،وهي الواقعة يف سلسلة سند األحاديث النبوية وأحاديث أهل
النص الرشعي ،فعلم الرتاجم
البيت والصحابة و ..للخروج بنتائج تساعد يف توثيق
ّ
أشمل نظر ّيا ـ من حيث السعة ودائرة التغطية ـ من علم الرجال ،وإن كان بينهام عموم

( )1حسن بن الشهيد الثاين ،معامل الدين ومالذ املجتهدين.216 :

...........
وخصوص من وجه من الناحية العمل ّية ،إذا أردنا استخدام تعابري املناطقة.

كام ّ
يصب نظره عىل قيمة
أن غاية علم الرتاجم خمتلفة عن غاية علم الرجال الذي
ّ

الراوي واملعلومات املتو ّفرة حوله بام يؤ ّمن ما ّدة مساعدة عىل تقويم رواياته ومنقوالته،
فموضوع علم الرجال هو الرجل من حيث هو ٍ
راو ،أ ّما موضوع علم الرتاجم فهو الرجل
من حيث هو شخص ّية تارخي ّية مرموقة أو شبه معروفة وهلا نحو حضور تارخيي ،فالنسبة ـ

كام قلنا ـ هي العموم والصوص من وجه ،فقد يكون الراوي شخص ّية معروفة ،وقد ال
يأيت ذكره سوى يف ٍ
سند واحد لرواية واحدة يف مصدر واحد عرب التاريخ ،وقد تكون

الشخصية املعروفة راوية وقد ال تكون.

ولو رجعنا لعلم الرجال عند اإلمام ّية يف احلدّ األدنى ،سنجده ـ يف بع

حقبه الزمن ّية

ّ
األقل ـ مستقر ًا يف رحم علم الرتاجم ،ومل ُيفصل بينهام بشكل واضح وهنائي ورصيح
عىل
احلر العاميل (1104هـ) ،وذلك يف كتابه« :أمل اآلمل يف علامء جبل عامل» ،فقد
إال مع ّ

خصص العاميل هذا الكتاب للحديث عن علامء جبل عامل ألسباب ذكرها  ،وبعده
ّ
جاء عبد اهلل أفندي فصنّف كتابه املعروف بـ «رياض العلامء» ،ثم حلقهام سائر املصنّفني يف

هذا املجال كالوانساري يف روضات اجلنّات واألمني العاميل يف أعيان الشيعة والطهراين

يف طبقات أعيان الشيعة وغريهم .وقبل هذا كانت كتب الرجال خمتلطة ـ يف اجلملة ـ

بكتب الرتاجم ،فلك أن تراجع يف ذلك :منتجب الدين الرازي (585هـ) يف كتابه

«الفهرست» ،وابن شهرآشوب املازندراين (588هـ) يف كتابه «معامل العلامء»؛ فقد ذكرا
علامء وشعراء شيعة ممّن ال عالقة له بشأن الرواية ،متاما كام ذكرا من له دور يف احلديث

واألسانيد.

وهكذا احلال مع العالمة احليل (726هـ) يف «خالصة األقوال يف علم الرجال»؛ فقد

ذكر ّ
كل ما نخقل عن الرواة واملصنّفني مما وصل إليه عن املتقدّ مني ،كام ذكر أيضا أحوال
احلر العاميل ،أمل اآلمل يف علامء جبل عامل .9 :1
( )1راجعّ :

ّ
املتأخرين واملعارصين ممّن قد ال يكون له دور أساس يف األسانيد وجهات الرواية

والتحديث  ،وكذلك أيضا ابن داود احليل (740هـ) يف كتابه «الرجال»؛ فقد ذكر يف

وغريمها من املعارصين ،وهي أسامء ولو كان هلا نحو
نفسه،
كتابه العالم خة احليل  ،وذكر خ
خ
من الدخول يف جمال احلديث والسند ،إال ّ
أن جهات البحث فيها ترتكّز ـ بشكل أكرب ـ عىل

الرتاجم واملؤ ّلفات واملنجزات العلم ّية.

فثمة وشائج تربط بني هذين العلمني تدعو الرجاليني إلعادة االستفادة من علم
إذنّ ،

جراء فصلهام عن بعضهام بعضا،
الرتاجم يف العملية الرجالية؛ بعد القطيعة التي حدثت ّ

وهذه ليست دعوة إلعادة دجمهام مرة أخرى ،إنام هي دعوة للتواصل واالستفادة يف دائرة
الرواة عىل ّ
األقل ،بحيث يراجع الباحث الرجايل املعارص ليس فقط ما كتب حول الراوي

يف املصنّفات الرجال ّية ،وإ ّنام ما جاء حوله يف كتب الرتاجم والتاريخ وأمثاهلام.

 3ـ  3ـ من علم األنساب إىل علم الرجال ،عالقات التواشج

هناك عالقة وثيقة بني علم الرجال وعلم األنساب؛ فواحدة من وظائف علم الرجال ـ

خمتصات
تبني أعاله ـ هي حتديد اهلوية الشخصية للراوي عرب ضبط ن خخسبه ،وهذا من ّ
كام ّ

علم األنساب الذي خيتعرف منه أنساب الناس؛ وك ّلام كان الرجايل عاملا بالنسب كان هذا

مدعاة ـ عند بعض العلامء ـ لتقديم قوله عىل قول غريه فيام لو تعارضت أقوال الرجاليني،

رصح جمموعة
كام يدث بني الشيخ الطويس (460هـ) والشيخ النجايش (450هـ) ،فقد ّ

من الرجاليني ّ
أن قول النجايش هو املقدّ م يف حال التعارض ،وعزا السيد بحر العلوم

(1212هـ) هذا إىل عدّ ة أسباب منها« :استمداد هذا العلم من علم األنساب واآلثار

وأخبار القبائل واألمصار ،وهذا مما خعرف للنجايش (رمحه اهلل) ودل عليه تصنيفه فيه
( )1العالمة ّ
احليل ،خالصة األقوال يف علم الرجال.43 :
( )2ابن داود احليل ،كتاب الرجال 75 :ـ .78
( )3أي علم الرجال.

...........
وا ّطالعه عليه ،كام يظهر من استطراده بذكر الرجل ذكر أوالده وأخوته ،وأجداده وبيان
أحواهلم ومنازهلم حتى كأ ّنه واحد منهم» .

خ
احلديث عن املوقف يف حاالت تعارض الرجال ّيني
وسوف يأيت ـ بحول اهلل ـ بالتفصيل

وسيتم تفنيد ذلك
خاصة ما قيل من تقديم قول النجايش عىل قول الطويس،
ومواقفهمّ ،
ّ
بوصفه قاعدة ،لكنّنا نعرض اآلن صورة متهيد ّية للتعريف فحسب.

اهتم هبذا العلم ـ أي األنساب ـ ّ
مؤخرا وأعاد إحياءه من جديد ،جمموعة كبرية
ومم ّن ّ

من الشخصيات ،أكتفي بذكر السيد شهاب الدين املرعيش النجفي (1410هـ) منها.

إذن ،فنحن بحاجة إىل علم األنساب ومصادره القديمة لتطوير معطياتنا يف علم
ٍ
معلومات تساعدنا عىل حتديد هو ّية بعض الرواة ،فلامذا
النسابة
الرجال ،فقد نجد فيام كتبه ّ
ال نعيد االستفادة من هذا العلم يف املجال الذي خيدمنا فيه؟! رغم عدم كون علم
األنساب مطابقا لعلم الرجال يف اهلو ّية واهلدف.

 3ـ  4ـ علم الرجال وعلم املصنّفات ،عالقات تارخييّة وطيدة

يتناول علم املصنّفات والفهارس كل ما يتع ّلق باملصنّفات واملخطوطات ون خخسخ الكتب

ومتابعتها ،واليشء امللفت يف عالقة هذا العلم بعلم الرجال ّ
أن املصنّفات الرجالية األوىل

جيل من مقدّ مة كتاي
عند اإلمام ّية كان ّ
مهمها كتب فهارس ومصنّفات ،وهذا واضح ّ

«فهرست» النجايش ،و«فهرست» الطويس؛ حيث كان القصد من تأليفهام ـ أو أحدمها
ّ
األقل ـ الر ّد عىل بعض من انتقد الشيعة بأّنم ال مصنّفات وال كتب هلم؛ وهاتان
عىل

تصورا ّ
أن علم الرجال الشيعي يف القرن الامس اهلجري ـ وهو عرص
املقدّ متان تعطيان ّ
ازدهاره قديام عند اإلمامية ـ ولد من رحم علم املصنّفات ،ولك أن تراجع يف ذلك كتب

تلك احلقبة.

وكأنموذج عىل ذلك «فهرست النجايش» يف رسده كتب خمن تخرجم هلم ،وأحيانا

( )1بحر العلوم ،رجال الس ّيد بحر العلوم (الفوائد الرجالية) .46 :2

عرشات الكتب ،فهذا احلسني بن سعيد األهوازي ـ عىل سبيل املثال ـ يقول فيه النجايش:

«..و خكتخب ابني سعيد خكتخب حسنة معمول عليها ،وهي ثالثون كتابا :كتاب الوضوء،
كتاب الصالة ،كتاب الزكاة ،كتاب الصوم ،كتاب احلج ،كتاب النكاح ،كتاب الطالق،

كتاب العتق والتدبري واملكاتبة ،كتاب األيامن والنذور ،كتاب التجارات واإلجارات،
كتاب المس ،كتاب الشهادات ،كتاب الصيد والذبائح ،كتاب املكاسب ،كتاب األرشبة،

كتاب الزيارات ،كتاب التقية ،كتاب الر ّد عىل الغالة ،كتاب املناقب ،كتاب املثالب ،كتاب

الزهد ،كتاب املخ خر ّوة ،كتاب حقوق املؤمنني وفضلهم ،كتاب تفسري القرآن ،كتاب الوصايا،
كتاب الفرائض ،كتاب احلدود ،كتاب الديات ،كتاب املالحم ،كتاب الدعاء. »..

هذه هي عالقة هذين العلمني (الرجال والفهارس) عىل مستوى النشأة .وهناك عالقة

أخرى عىل مستوى هدف علم الرجال الذي اتضح مما سبق؛ فمن خالل املعطيات التي

نرجح خربا عىل آخر ،كأن يكون راويان مشرتكان يف
يقدّ مها لنا علم املصنّفات يمكننا أن ّ

االسم ولكن ألحدمها كتاب يف «احلج» مثال وهو ثقة ،ولآلخر كتاب يف «الصالة» وهو

مرجح لعدم قبول
غري ثقة ،فإذا ورد خرب يتع ّلق بالصالة عن هذا الراوي
املشرتك فهذا ِّ
خخ

توصلنا إليها من
يرجح أن يكون هو الراوي غري املوثق ،وهذه النتيجة ّ
الرب؛ أل ّنه ّ
معطيات علم املصنّفات وعلم الرجال معا.

التعرف من
ولعلم املصنّفات فوائد ّ
مجة عىل مستوى القراءة التارخيية للعلوم ،فيمكن ّ

وتطورها وتنامي املوضوعات العلمية؛
تكون بعض العلوم
ّ
خالل هذا العلم عىل سياقات ّ

وذلك عرب مراجعة كتب املصنّفات ومالحظة وفرة املؤ ّلفات حول موضو ٍع ما يف ٍ
عرص ما،
أن كثريا من تأليفات موضوع البيع ـ مثال ـ كانت يف ٍ
فلو وجدنا ّ
قرن ما ،فهذا يعطي
مؤرشا تارخييا يف مصلحة هذا املوضوع.
ّ
( )1يقصد احلسن بن سعيد وأخيه احلسني.
( )2رجال النجايش.58 :

...........
ّ
املتأخرة :العالمة املجليس
ومم ّن برز يف هذا العلم (الفهارس واملصنفات) يف احلقبة

(1111هـ) ،واملحدث حسني النوري (1320هـ) ،والشيخ آغا بزرك الطهراين
(1389هـ) ،والسيد املرعيش النجفي (1410هـ) وغريهم.

كانت هذه خالصة موجزة جد ًا حول التعريف اإلمجايل هبذا العلم نكتفي هبا ،ومن أراد

بالتوسع يف مثل هذه
التفصيل فيمكنه مراجعة ما كتب يف هذا املضامر ،فلسنا ممّن يؤمن
ّ

البحوث.

الفصل األوّل
علم الرجال
اهلويّة ،اجلدوى ،احلاجة ،والشرعيّة

مقدّمة

قلنا ّ
بأن البحث يف اعتبار علم الرجال وقيمته يكون تارة يف االعتبار املعريف ،وأخرى

يف االعتبار الرشعي واألخالقي .واالعتبار املعريف هو الذي يبحث فيه عن أهم مسألة يف

هذا العلم ،وهي مدرك ومستند حج ّية قول الرجال ّيني ،وسوف نحاول هنا احلديث ّأوال

عن االعتبار املعريف ،ثم نخلحقه باالعتبار الرشعي واألخالقي إن شاء اهلل.

وإذا حتدّ د االعتبار املعريف ومل يكن هناك مانع رشعي أو أخالقي هلذا العلمّ ،
فإن طبيعة

االعتبار املعريف هي التي ستحدّ د لنا منهج تعاملنا مع املوروث الرجايل والوثائق الرجال ّية،

ومنهج وصولنا إىل األحكام الرجال ّية ،األمر الذي سوف نرشحه بالتفصيل الحقا بعون
اهلل.

والبدّ لنا من بيان ّ
أهم ومنفتحا بناء
أن احلديث عن مدرك حج ّية قول الرجايل يغدو ّ

عىل االجتاه الرجايل القائم عىل األخذ بوثائق السابقني ،أ ّما عىل االجتاه الرجايل القائم عىل
االجتهاد املبارش ،والذي جيعل وثائق السابقني بمثابة القرائن ال األد ّلةّ ،
فإن البحث تكون

التعرض هلذا املوضوع الحقا بعون اهلل تعاىل.
مساحته أضيق خ
بعض اليشء .وسوف يأيت ّ

احملور األوّل
االعتبار املعريف لعلم الرجال
أو حجيّة الوثائق الرجاليّة

متهيد

يقوم علم تفكيك السند عىل أدوات ترجع يف غالبها إىل االعتامد عىل كلامت قدامى ـ

وأحيانا ّ
متأخري ـ علامء الرجال واجلرح والتعديل ،فالتوثيق والتضعيف وبيان الطبقة

ومتييز املشرتكات و ..عنارص أساسية يف تفكيك األسانيد وحتليلها ،ويش ّك خل خ
قول
الرجال ّيني عنرصا أساس ّيا فيها.

ورغم ظهور اجتاهات عديدة يف الرتاث اإلسالمي عند الطوائف كا ّفة ،حتاول خت ّطي

أن هذا العلم ،وما يقدّ مه من معلوماتّ ،
وثائق ومعطيات علم الرجال ،إال ّ
ظل حارضا
ٍ
بدرجة أو بأخرى ،ليس من الرضوري جلانب التوثيق والتضعيف فقط ،بل جلوانب خ
أخر
هتم الباحثني يف دراسة أسانيد الروايات واألحاديث.
ّ

تعرض هذا العلم حلمالت نقد ّية كشف بعضها عن عدم
ويف تارخيه ـ ورغم ذلك ـ ّ

مهمة ومفيدة،
جدوائيته تارة ،وأخرى عن عقمه الذايت وأنه غري قادر عىل أن يمدّ نا بنتائج ّ

ّ
حتملها قد
وثالثة عن رضورة حذفه
والتخيل عن االعتامد عليه ،لوجود نتائج ال يمكن ّ
تنجم عن اعتامده أساسا يف تقويم احلديث.

تطور هذا العلم ،شهدنا ظهور نظر ّيات عديدة داخله حاولت خت ّطي بعض
ومع ّ

املشاكل التي عانى منها املحدّ ثون والفقهاء مع قضايا السند ،يف رغبة واضحة لتجاوز

بعض السلب ّيات النامجة عن االعتامد احلريف عىل وثائق هذا العلم .وعىل سبيل املثال

شهدت القرون المسة اهلجرية األخرية تناميا تصاعديا لنظريات داخل هذا العلم خت ّفف

.................
من تأثرياته السلبية وجتعله أقدر عىل احلفاظ عىل النصوص احلديثية ،هلذا وجدنا الوحيد

البهبهاين (1205هـ) عىل الصعيد اإلمامي يقدّ م يف تعليقته الشهرية عىل منهج املقال،

نظر ّيات كثرية هتدف للحيلولة دون هدر الروايات ،وكأ ّنه يريد أن يقول لإلخباريني ّ
بأن

ني تاريخ مدرسة
املدرسة األصول ّية يمكنها محاية احلديث الشيعي من االّنيار ،فال خيب خق خ ّ
السند منذ العالمة احليل وحتى صاحبي املدارك واملعامل ،عنرصا خمقلقا لكم من

األصول ّيني.

تعرض علم الرجال للنقد
وعىل أية حال ،فقد كان لبعض الفرتات الزمنية دور يف ّ

والتشكيك ،أبرزها من طرف االجتاهات الداعية للوثوق باملصادر احلديثية ،مثل إخبار ّيي

القوة فيه،
الشيعة ،فقد ش ّن هؤالء نقدا عىل هذا العلم هدفوا منه تعريته وكرس عنارص ّ
لكن ال هبدف هدر األحاديث ،بل عىل قاعدة ثبوهتا ،فعملوا من حيث ال يشعرون عىل
ٍ
أهم علوم حماكمة احلديث يف اإلسالم.
كرس هيبة واحد من ّ

املرة مع املسترشقني وأنصارهم أو املتأثرين هبم يف الداخل
لك ّن فريقا آخر ،ظهر هذه ّ

اإلسالمي (وفريق آخر سيأيت احلديث عنه) ،وكان هدفه توجيه رضبة هلذا العلم حتول

فاهتم هؤالء علام خء املسلمني بأّنم مارسوا مجودا
دون احتكاره معايري تقويم النصوصّ ،

األول من
عىل وثائق علم الرجال ،ومل ياولوا االجتهاد ،ومل تكن عندهم جرأة نقد اجليل ّ

وكأّنا نصوص معصومة.
الرجال ّيني ،ف خت خل ّق خيت كلامت قدماء املحدّ ثني والرجاليني ّ

ملف هام صار يأخذ أولوية ـ يوما بعد يوم ـ يف علم الرجال،
هذا ك ّله ف ّعل من
ّ

فتكونت شيئا فشيئا عقل ّية تقعيدية يف هذا العلم ،وأخضعت معايريه العا ّمة للنقد
ّ
والتمحيص ،فظهر علم ك ّليات الرجال يف القرون األخرية؛ لين ّظم الفكر الرجايل من
جهة ،ويق ّعده من جهة ثانية ،ويميه من ناحية ثالثة .وهناك تناول علامء الرجال جممل
قواعدهم العا ّمة حتت عنوان التوثيقات الاصة ،والتوثيقات العا ّمة ،وقواعد متييز

املهمة.
املشرتكات ،وخواص املصادر الرجالية القديمة وغري ذلك من األبحاث ّ

وي ّ
األهم واألخطر واألكثر حساسية ،وهو البحث عن
ظل واحد من هذه األبحاث هو
ّ

أصل اعتبار هذا العلم وأصل اعتبار توثيقات وتضعيفات وكلامت علامء الرجال؛ أل ّن

هذا البحث هو الذي يدفعنا للسري مع هذا العلم ومواصلة املسرية معه أو تركه يف ّأول

ّ
النسبي ـ عنه يف صورته القائمة.
والتخيل ـ ولو
الطريق
ّ

إذا استبعدنا كلامت مثل احلركة اإلخبارية ذات النزعة الوثوقية ،ومثل احلركة النقد ّية

االسترشاق ّية ذات النزعة التشكيك ّية ،سنجد ّ
أن األغلبية الساحقة من الذين وجلوا
موضوع قيمة املعلومات الرجالية ..قد وجلوه بعقل ّية الثبوت املسبق هلذه القيمة ،حيث

كان هدفهم فقط إبداء تكييف أو ختريج علمي وفق القواعد العقالئية ومعايري الفقه
اإلسالمي وأصوله ،يضمنان بقاء حياة ووجود هذا العلم؛ هلذا ال نكاد نعثر عىل عامل من
أولئك الذين بحثوا هذا املوضوع قد ش ّكك يف قيمة البحث الرجايل هبذا املعنى.

بدورنا ،سوف نتناول ـ بعون اهلل تعاىل ـ هذا املوضوع الذي نعتقد أ ّنه األهم عىل

اإلطالق يف دراسة األسانيد من زاوية الوثائق الرجال ّية ،بل ومنهج دراستها من الناحية

العمل ّية ،فهل ـ يا ترى ـ نجح العلامء املسلمون يف رشعنة هذا العلم؟ هل استطاعوا تقديم
تربيرات معقولة لالعتامد عىل مصادره؟ هل الرتاث اإلسالمي نفسه يف هذا املجال يسمح
حتملها أو ال؟ وهل هناك فرق بني الرتاث الشيعي والسنّي يف
ربرات ويقدر عىل ّ
هبذه امل ّ
هذا املجال؟

وعىل طريقتنا ،سوف نستعرض ـ بحول اهلل تعاىل ـ النظر ّيات التي خطرحت يف مدرك

ومستند حجية واعتبار قول الرجايل ،ونق ّوم ّ
كل نظرية عىل حدة ،لنخرج بعد ذلك

الاصة يف هذا املضامر ،إن شاء اهلل تعاىل.
بنظر ّيتنا
ّ

واحلساس ،ال ينبغي أن
املهم
ّ
لكن األهم من ذلك ك ّله ،أننا عندما نلج هذا البحث ّ

نلجه ونحن نحمل عقل ّيتني:

أ ـ عقل ّية من يريد مسبقا هدر النصوص وإتالفها.

ب ـ عقل ّية من يكم مسبقا بمبدأ احلفاظ عىل النصوص احلديث ّية.

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

ٍ
ّ
فكرة
حتولنا إىل متك ّلمني ّندف فقط لتربير
أي واحدة من هاتني العقل ّيتني تعني أنّنا ّ
إن ّ
فعل متو ّترة ،أو درءا ل ٍ
ولدت مسبقا من دون دليل ،وإنام برغبات جاحمة ،أو بر ّدات ٍ
وف

جاء من مكان ما ،أو بقناعات تشكّلت عفو ّيا دون بحث أو حتقيق ،فإذا كان أحدنا

ّ
للتخيل عن ذلك ك ّله ،فليلج هذا البحث عىل الرحب والسعة ،وإال فليدعه
مستعدا

وشأنه.

األعم من املعرفة العلم ّية
أن املراد باالعتبار املعريف هنا هو
وأخري ًا أريد اإلشارة إىل ّ
ّ

املنطق ّية واملعرفة القانونية األصول ّية التي ععني احلج ّية ،فليالحظ هذا األمر ج ّيد ًا.

مدرك حجيّة قول الرجالي ،االجتاهات والنظريّات

فرست الوجه يف حج ّية قول الرجايل ،ومديات
تعدّ دت النظر ّيات التي أعطت أو ّ

مهمها ونحاول حتليله وتقويمه:
الرجوع املعريف له ،وهي تتزايد يوما بعد آخر ،نستعرض ّ

نظريّة االستناد إىل حجيّة الشهادة (مرجعيّة البيّنة)

تذهب إحدى النظر ّيات املطروحة يف تفسري وتربير حج ّية قول الرجايل ،إىل اعتباره

حجة من باب الشهادة ،فكام يؤخذ بقول الشهود عند القايض بملك ّية زيد للامل الفالين
ّ

وعدم ملك ّية عمرو له ،كذلك يؤخذ بشهادة عامل الرجال ّ
بأن فالنا هو ابن فالن ،أو أ ّنه

عاش يف الفرتة الفالنية ،أو أنه ثقة ،أو أ ّنه كذاب ،وهبذا يكون حجة؛ لقيام األد ّلة عىل

حج ّية الشهادة.

وقد أخذ هبذه النظر ّية الشيخ حسن بن الشهيد الثاين وغريه  .وهو ما يظهر أيضا من

والده الشهيد الثاين يف الرعاية ،بوصفها إحدى الطرق إىل جانب االستفاضة  ،وظاهر
( ) معامل الدين204 :؛ ومنتقى اجلامن 16 :1؛ والتفريش ،نقد الرجال .153 :1
( ) الرعاية حلال البداية.218 :

كالم املح ّقق احليل لزوم شهادة العدلني ،حتى تثبت التزكية والعدالة يف الراوي  ،وهبذا
احليل من أوائل من قال هبذا القول.
ربام يمكننا تصنيف املح ّقق ّ

ّ
استدل هلذه النظر ّية ّ
بأن العدالة رشط يف الراوي ،والبدّ من العلم هبا حتى نر ّتب
وقد

اآلثار عليها ،والب ّينة تقوم مقام العلم رشعا وتغني عنه ،أما غريها فيتو ّقف فيه؛ للحاجة

إىل دليل .

ربر عقالين جتري هلذا التشدّ د يف اشرتاط التعدّ د
وقد حاول صاحب املعامل تقديم م ّ

والب ّينة ،وهو كثرة وقوع الرجال ّيني يف أخطاء ،وأحيانا تكون هذه األخطاء فادحة ،فعندما
نشرتط التعدّ د فنحن نق ّلص من فرص هذه األخطاء ،حيث يغدو من البعيد اجتامع اثنني
عىل ٍ
سهو واشتباه وما شابه ذلك .

ويرتتّب عىل هذه النظر ّية يف مدرك حج ّية قول الرجايل فتح باب علم الرجال

وصريورته علام معتربا معرف ّيا باملعنى القانوين ،أي ّ
أن الرشع اعتربه معرفة وعلام وأقامه
مقام العلم يف النتائج العمل ّية ،لكن ينجم عن هذه النظر ّية نتائج عىل اجلانب اآلخر مثل
أنّه ال يكفي يف احلكم الرجايل املتع ّلق بأحد الرواة أن ينقله لنا عامل رجايل واحد ،بل البدّ

أن يكون متعدّ دا؛ ّ
متقومة بالتعدّ د ،كام البدّ أن يكون عادال للسبب عينه ،وهذا
ألن الب ّينة ّ

ما يص ّعب نسب ّيا فرص التأكّد من كثري من املعلومات الرجال ّية املنقولة يف تراث املسلمني،
خاصة عند الشيعة اإلمام ّية.
ّ

وقفات نقديّة مع مرجعيّة حجيّة الشهادة

لقد نوقشت هذه النظرية ـ وعناقش ـ من جهات عدّ ة ،وذلك:

( ) معارج األصول.216 :

( ) معامل الدين204 :؛ ومنتقى اجلامن .16 :1

( ) راجع :الشيخ حسن ،منتقى اجلامن .18 :1

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

 1ـ  1ـ ثبوت الوثاقة بغري البيّنات فقهيّاً

ما نعتربه إشكاال مبنائ ّيا ،وهو أنّه قد ثبت يف علم أصول الفقه عدم اشرتاط العدالة يف

الراوي ،وإنام يكفي فيه الوثاقة ،والوثاقة ـ بل حتى العدالة عىل قول ـ يمكن إثباهتا بغري

مفصال يف األصول من
طريق الب ّينة والشهادة التي حتتاج إىل تعدّ د و ..وذلك ملا قلناه ّ
حج ّية خرب الثقة يف املوضوعات بال حاجة إىل التعدّ د املوجود يف الب ّينة .

نسجلها لنقد اشرتاط الب ّينة بام حتمله من خصوص ّيات لزوم ّية ورشط ّية،
وهذه املناقشة ّ

أقل منها .وبتعبري آخر :هذه املالحظة تنتقد عدم سامح هذه النظر ّية ّ
متنع ما هو ّ
بأقل من

شاهدين يف إثبات التوثيق أو التضعيف؛ فإذا مل تكن مشكلة يف األخذ بشهادة االثنني،
فلامذا كانت هناك مشكلة يف األخذ بشهادة واحد؟! األمر الذي يتاج إىل تفسري يرص

مرجع ّية قول الرجايل بمنظومة الب ّينة ورشوطها.

ربرا عقالنيا هلذا املوضوع ،وهو
وأعتقد أنّه لذلك حاول الشيخ حسن أن يقدّ م م ّ
تق ّلص احتامل ّية الطأ مع أخذ رشوط الب ّينة يف ّنج التعامل مع معطيات الرجال ّيني ،لك ّن
هذه الرؤية ال توضح لنا ّ
أن هذا التق ّلص هل خيلغي احتامل الطأ بتح ّقق رشوط الب ّينة أو

ال؟ فإذا ألغاه كان املرجع يف احلقيقة هو حصول العلم واالطمئنان بام قاله الرجايل ال الب ّينة
بعنواّنا ،وإذا مل يصل العلم فام هو الفرق بني رتبتي احتامل الطأ يف شهادة الرجايل بني

أن يكون واحدا او متعدّ دا وأن يكون ثقة أو عادال؟! هذا ما يتاج لتفسري أيضا.

خيشار إىل ّ
متفرعة عىل القول بحج ّية خرب الثقة الظنّي
أن هذه املالحظة التي ّ
نسجلها هنا ّ

ولو يف املوضوعات ،أ ّما لو قلنا بانحصار حج ّية األخبار باالطمئنان بمفاد الرب ،كام هو
احلق وفق ما بحثناه يف كتابنا (حج ّية احلديث)ّ ،
فإن اإلشكال خيتلف متاما كام هو واضح.
ّ

 1ـ  2ـ صعوبة شروط البيّنة وانهيار علم الرجال

ّ
إن األخذ هبذه النظرية يلزم منه عدم األخذ بام خيديل به أحد علامء الرجال ـ مثل

حب اهلل ،احلديث الرشيف ،حدود املرجع ّية ودوائر االحتجاج  139 :2ـ .186
( ) انظر :حيدر ّ

النجايش ـ لوحده؛ ّ
ألن من رشط الب ّينة رشعا أن تكون متعدّ دة ،واحلدّ األدنى فيها هو
االثنني  ،وإذا أسقطنا األخذ بقول أحد الرجال ّيني لزم اّنيار التوثيقات والتضعيفات إال

ما ندر.

وهذا اإلشكال ـ برصف النظر عن وروده يف علم الرجال اإلمامي دون السنّي؛ لكثرة

علامء الرجال السنّة القدماء ـ يفرتض سلفا لزوم عدم هدر الروايات ،ولكنّه ليس

بإشكال ،فإذا قام الدليل عىل هذه النظرية هنا ،ومل يسمح بغريها ،فالبدّ من األخذ به ،وإال
كيف جيوز األخذ بشهادة عامل رجايل واحد مع عدم ثبوت ٍ
دليل عىل حج ّية هذه الشهادة؟!

أعتقد ّ
أن هذا النوع من األد ّلة بعيد عن العلمية واألكاديمية يف الطرح ،وينطلق من

متفرعة عىل مثل
هواجس نفس ّية أكثر من انطالقه من معطيات علم ّية ،فقيمة الروايات ّ

هذه األبحاث سلبا وإجيابا ،وليس العكس ،وسيأيت مزيد بيان.

 1ـ  3ـ ازدواجيّة كفاية الوثاقة يف الرواية دون التوثيق

ّ
إن تزكية الرواة إ ّنام جاءت بمثابة رشط للعمل بروايتهم ،واملفروض أ ّنه خيقبل يف الرواية
ٍ
نفسها خ
شخص واحد ،فلو روى لنا زرارة رواية قبلناها ،و خيعمل بالرواية ولو كان هلا
نقل
طريق واحد باالتفاق ،فكيف كان العمل بأصل الرواية يكفي فيه نقل شخص واحد،

والعمل هبا هو األصل ،أما تزكية الراوي الوارد يف سند هذه الرواية ـ وهو أمر فرعي
قياسا بالرواية نفسها ـ فيحتاج إىل اثنني ،فهذا ما يلزم منه زيادة الفرع عىل أصله يف

االشرتاط .

وقد ُاجيب عن هذه املناقشة بأ ّنه ال مانع من زيادة الرشط عىل مرشوطه ،واألصل عىل

فرعه أو الفرع عىل أصله ،وإنام هذا نحو قياس .بل قد أملح صاحب املعامل إىل أ ّنه قد خيفهم
رصحوا باالستناد إىل القياس إلثبات كفاية
هذا الكالم من بعض علامء أهل السنّة الذين ّ
( ) اإليرواين ،دروس متهيدية يف القواعد الرجال ّية (القسم الثاين).192 :
( ) انظر :منتقى اجلامن 16 :1؛ ومعامل الدين.204 :

.................
فأي مان ٍع عقيل أو رشعي يف أن يكون أصل الرواية يكفي
الواحد يف تزكية الراوي .وعليه ّ

فيه نقل العدل ،أما إثبات عدالة الراوي ـ وهو ليس رشطا يف الرواية وإنام طريق إىل معرفة

العدالة التي هي رشط ـ فالبدّ أن يكون باالثنني؟  .ولدينا يف الرشيعة نامذج كثرية يقبل
فيها بام هو ّ
أقل خطرا.

يضاف إىل ذلك ّ
قوة الظ ّن
أن اشرتاط التعدّ د يف شهادة عامل الرجال يرتك أثرا عىل ّ
القوة االحتاملية يف الطريق الواحد
بصدور الرواية ،فكأ ّننا هبذا االشرتاط ضاعفنا من ّ

بالقوة ـ طريقا آخر؛ فهذا يكشف عن التشدّ د يف أمر
للرواية ،وربام نكون أضفنا له ـ
ّ
الرواية من خالل التشدّ د يف أمر إثبات سالمة رجال الطريق .

ضم أجزائه إىل بعضها ،غاية األمر
والذي أفاده هذا املجيب صحيح ،ال مانع منه بعد ّ

األول للوحدة ،أ ّما
أنّه البدّ من تقديم تفسري للتمييز بني الرواية والتوثيق ،يفرض استناد ّ

الثاين فيلزمه التعدّ د ،فهل إطالقات حج ّية خرب الثقة مثال ال تشمل قول الرجايل فيام تشمل
قول الراوي ،وهلذا التجأنا للتمييز أو ّ
ربرا آخر؟
أن يف القض ّية م ّ

 1ـ  4ـ معضل قيامة علم الرجال اإلمامي على فاقد شروط البيّنة!

إذا ال ختزم بأ ّنه يشرتط يف التوثيق الشهادة والبينة ،وهي عبارة عن شهادة اثنني إمام ّيني

عادلني (وفقا للعقيدة الشيع ّية مثال) ،كان معنى ذلك سقوط قيمة شهادة علامء الرجال
الذين ال ينتمون إىل املذهب اإلمامي االثني عرشي ،مثل بني فضال الذين نقل لنا الشيخ

أبو عمرو الكيش الكثري من شهاداهتم الرجالية ،واعتمد عليها العلامء فيام بعد؛ وذلك

ألّنم كانوا فطح ّية .
ّ
بل يمكن الرت ّقي يف اإلشكال ـ كام ذكره بعضهم ـ ّ
بأن علم الرجال املوجود يف
( ) معامل الدين 204 :ـ 205؛ ومنتقى اجلامن  16 :1ـ .17
( ) منتقى اجلامن  17 :1ـ .18

( ) راجع :اإليرواين ،دروس متهيدية يف القواعد الرجالية (القسم الثاين).192 :

( ) انظر :حممد جعفر الشوشرتي ،منتهى الدراية  86 :5ـ ( 87اهلامش رقم.)1 :

الرتاث الشيعي اإلمامي ،والذي أتانا مع العلامء األفذاذ ينتهي إىل رجلني :أحدمها
النجايش وثانيهام ابن عقدة الزيدي اجلارودي الذي هو املرجع لعلامء الرجال القدامى،

فإذا أسقطنا قوله؛ لعدم كونه إماميا ،مع اشرتاط اإلمامية يف الشاهد ،مل يبق سوى

النجايش ،وحيث إنه واحد فال يؤخذ بشهادته وفقا هلذه النظر ّية ،فتنهار التوثيقات

وهتمل بذلك األحكام الرشع ّية املدلول عليها بالروايات.
وغريها ،وتذهب خ

أن ّ
صحة الصغرى التي فيه ،وهي ّ
كل ما بأيدي
وهذا الكالم ـ برصف النظر عن ّ

اإلمام ّية من تراث رجايل يرجع إىل هذين الرجلني؛ ّ
فإن لنا مالحظات عىل هذا الكالم

سيأيت بحثها بعون اهلل تعاىل ـ يعاين من املشكلة املتقدّ مة ،وهي أنه يفرتض سلفا وجود
أحكام واقع ّية خالدة يف الروايات التي بني أيدينا مما مل نصله بالقطع أو االطمئنان أو نبلغه
عرب القرآن الكريم ..وأنه لو مل نعط احلجية لقول الرجايل لضاعت هذه األحكام ،وهذا

الكالم:

فصلنا فيه يف مباحث حجية السنّة يف علم أصول
أ ـ ال ُنحرز حصول صغراه وقد ّ

الفقه  ،وقلناّ :
إن السنّة الرشيفة ليست ك ّلها مما يقدّ م حكام رشعيا أو مفهوما دينيا ،بل

ّ
يستدل عىل أمر ديني .كام ّ
أن مجلة وافرة منها
يكرر ما جاء يف القرآن ،وبعضها
بعضها ّ
يمكن حتصيل االطمئنان بصدوره بجمع القرائن وحشد نصوص احلديث عند املسلمني

تصوروا ّ
أن
قاطبة .وكربى مشاكل الفقهاء أّنم افرتضوا الفقه الذي بني أيدينا مس ّلام ،ثم ّ

أن منشأ االهتزاز خاطئ ،مع ّ
قوي فيه معناه ّ
أن هذه الطريقة التي ترجع إىل ما
أي اهتزاز ّ
ّ
يراه السيد الصدر عنرصا نفس ّيا يمكن تربيره معرف ّيا عىل نظرية املذهب الذايت للمعرفة،

يفرتض أن تكون عكس ّية؛ ّ
مبني عىل تلك النظريات الكربى ،وليست هي
ألن هذا الفقه ّ

مبن ّية عليه ،فكيف يمكن قلب الصورة؟!

( ) راجع :حيدر حب اهلل ،حج ّية السنّة يف الفكر اإلسالمي ،قراءة وتقويم 248 :ـ .254
( ) انظر :حممد باقر الصدر ،مباحث األصول ق ،2ج 93 :2ـ .97

.................
ب ـ لو س ّلمنا فغايته حصول االنسداد السندي ،فيجب وضع نظر ّيات يف حال
االنسداد ،كام فعل االنسداد ّيون ،ال القول ّ
بأن االنسداد صار بمثابة فزاعة؛ فإن الواقع
خيرضخ له إذا كان حقيقة.

 1ـ  5ـ إشكاليّة حصر مفهوم البيّنة باملعنى القضائي

ّ
إن التزكية ونحوها ليست من باب الشهادة ،وذلك أ ّننا لو ح ّللنا مفهوم الشهادة

لوجدناه يف الفقه اإلسالمي عبارة عن اإلخبار بصفة الغري وحالته يف مقام احلكم ،إلثبات

حق للخالق أو للمخلوق بمحرض القايض ،وهذا ك ّله عنارص غري متو ّفرة إطالقا يف
حق الالق أو
شهادات علامء الرجال ،فأين هو القايض احلارض يف علم الرجال؟ وأين ّ

املخلوق؟ وأين هو احلكم القضائي الذي تقع الشهادة يف سياقه؟ .

هذا ك ّله يعني ّ
متقوم بعنارص سياق ّية ال وجود هلا
أن الشهادة يف الفقه اإلسالمي مفهوم ّ

يف جمال إخبارات علامء الرجال ،ومعه ال تكون أد ّلة حج ّية الشهادة شاملة هلذا املورد.

لكن هذه املناقشة يمكن اجلواب عنهاّ ،
بأن املستشكل أخذ فكرة الشهادة الواردة يف
ّ

باب القضاء ،فانرصف ذهنه إىل ذلك الباب ،مع ّ
أن املقصود هنا هو الب ّينة ،ومفهوم الب ّينة
ال دليل عىل ربطه رشعا بباب القضاء عىل ما هو الصحيح .نعم ،ذلك الباب من أبرز
مقوما ملفهوم الب ّينة والشهادة؛ وهلذا ذهب كثري من العلامء إىل
مظاهره لكنّه ليس عنرصا ّ
عدم حج ّية خرب الثقة يف املوضوعات ،لكنّهم قبلوا فيها بحج ّية الب ّينة ،واملوضوعات

خاصة بباب القضاء ،فهي أوسع منه بكثري .وقد وردت الب ّينة يف مسألة اهلالل
ليست
ّ
أيضا ،ويف مسألة الطعام املشكوك التذكية ،ويف الوص ّية وبعض املعامالت ،وعليه فهذه

مقومة للبينة ،ليست كذلك.
الرشوط السياق ّية التي ذكرها املناقش هنا بوصفها عنارص ّ

 1ـ  6ـ فقدان إفادات الرجاليّني شرط املشافهة يف الشهادة!

احلر العاميل يف الفائدة الثانية عرشة من خامتة الوسائل ،وتبعه املح ّقق
ما ذكره ّ

( ) انظر :عيل أكرب السيفي املازندراين ،مقياس الرواة يف ك ّليات علم الرجال.101 :

الكلبايس ،من أ ّنه لو كانت تزكية الراوي عىل لسان علامء الرجال مندرجة يف باب

الشهادة ،مل يعد لتزكية الرواة معنى؛ ّ
بمجردها ،فضال عن
ألن الشهادة ال تثبت بالكتابة أو
ّ

أن يكتب غري الشاهد شيئا ينسبه إىل الشاهد احلقيقي .

وبعبارة أخرىّ :
إن املوجود بني أيدينا من كلامت علامء الرجال ليس سوى كتبهم

املدونة ،وهذه الكتب إما شهادة منهم بالتزكية أو هي نقل لشهادة من تقدّ مهم
ونصوصهم ّ
ممّن عارص الرواة:

أي اعتبار؛ لفرض ّ
أن الشهادة ال يكفي فيها الكتابة،
األول ،ال يثبت هلا ّ
أ ـ فعىل التقدير ّ

فال يؤخذ بشهادة الشاهد التي يديل هبا مكتوبة.

مدونة،
ب ـ وعىل التقدير الثاين ،ال تكون كلامهتم شهادة ،بل نقل للشهادة وبطريقة ّ

وكيف يمكن األخذ يف باب البينة بإخبار شخص تدوينا ّ
أن فالنا يشهد باألمر الفالين؟!

فهذا مما ال خيقبل به يف باب الشهادات.

لكن ُجياب عن هذه املالحظة ـ بعد التسليم بكون كلامت علامء الرجال شهادة

النص
موضوعا باملفهوم القضائي ـ بأ ّنه ال مانع من اإلدالء بالشهادة لسانيا أو كتبيا ،ما دام ّ

املكتوب مما خيقطع بنسبته إىل الشاهد ،وإنام يتح ّفظ من الشهادة املكتوبة نظرا لعدم الوثوق
ٍ
منتف يف أكثر الكتب الرجال ّية التي خعلم صاحبها
يف الغالب بنسبتها إىل الشاهد ،وهذا أمر
جرد كوّنا مكتوبة،
وعلمت نسبتها إليه بالتواتر القطعي ،فال معنى للتو ّقف يف شهاداهتم مل ّ

حيث ال دليل عىل عدم حج ّية الشهادة بالكتابة لو خاحرزت النسبة.

 1ـ  7ـ انعدام العلم يف إفادة الرجال ّي وانهيار معنى البيّنة

لقد اعترب الفقه اإلسالمي يف الشهادة ـ غالبا ـ أن تكون عن علم ،بحيث يصل

للشاهد علم بام يشهد عليه ،والنصوص والروايات يف التشدّ د يف حيثية العلم واضحة،
( ) العاميل ،تفصيل وسائل الشيعة 290 :30؛ والكلبايس ،الرسائل الرجال ّية .102 :1

.................
وإذا ط ّبقنا هذا األمر ال نجده ينطبق عىل علامء الرجال ،أو ال نحرز انطباقه؛ فهل كان

الطويس والنجايش أو البخاري وابن حنبل عىل علم ويقني ّ
بكل هذه املعلومات التي

قدّ موها لنا ،مع ّ
أن األغلب ّية الساحقة من املعلومات التي قدّ موها لنا عن الرواة مل يكونوا
معارصين ألحداثها ،فكيف حصل هلم العلم هبا؟ .

ولو عدنا إىل واقع الرتاث الرجايل ،سنجد أ ّنه يف حاالت كثرية يبني علامء الرجال عىل

توثيق شخص لشهادة عاملٍ بوثاقته؛ فهذا الشيخ الصدوق كان يتبع أستاذه ابن الوليد يف

رصح بذلك ،ويف كثري من األحيان نجدهم ينقلون توثيق عامل رجايل
باب الرجال ،كام ّ
لشخص ،ثم يظهر من كالمهم االعتامد عىل هذا التوثيق ،وهذا األمر نجده بشكل واسع
النطاق يف كلامت العالمة احليل ومن بعده ،حيث تراهم يكتفون بعبارة النجايش أو ابن

الغضائري؛ ويبنون عليها.

فمع هذا ك ّله ،وال ّ
أقل مع عدم إحراز أّنم بنوا عىل العلم يف هذه الوثائق التي قدّ موها

لنا ،كيف يمكن األخذ بام أدلوا به من باب حج ّية الشهادة؟!

وهذه اإلشكالية واردة يف اجلملة ال باجلملةّ ،
فإن بعض تعابري الرجاليني وكلامهتم

واضحة يف انطالقهم من حالة يقني عندهم ،كام يف توثيق الكيش ألصحاب اإلمجاع؛ فإ ّن

عبارته ال تكاد تشكّك اإلنسان يف ّ
أن وضوح هذا األمر عنده بلغ حدّ حصول اليقني .ويف

املتفرقة يظهر منها ّ
أن الرجايل غري جازم بنحو القطع واليقني،
املقابل نجد بعض املواقف ّ

لكنّه قامت عنده املعطيات الظنّية املعتربة ،وهذه حاالت حمدودة.

بأن األصل لو أخربين فالن ّ
نعم عند الشك ،قد يقال ّ
بأن فالنا ثقة أ ّنه عامل بوثاقته ،وال

ّ
أن هذه هي احلالة الغالبة ،لكنّه غري واضح؛ ّ
أقل من ّ
فإن األصل هو صدقه األخالقي يف
أعم من
ربر له قوله هذا دون حاجة لذكر منطلقه ،وهذا ّ
قوله وثبوت ذلك عنده بدليل ي ّ

اليقني الوجداين واليقني التع ّبدي.
( ) انظر :الفصول الغرو ّية.299 :

وبناء عليه ،ومع اإلقرار بأصل هذه اإلشكال ّية ،لكنّه ال جيزم برسياّنا إىل مطلق

ّ
املتأخرين قد ال خيعمل بكالمهم ،أما غريهم ف خيعمل به،
شهادات علامء الرجال ،نعم مثل

فهذا اإلشكال يفيض إىل التفصيل بني احلاالت التي ينتابنا فيها ّ
شك يف حصول العلم

األول بشهاداهتم ،دون
عندهم هبذا األمر ،وبني غريها ،فال نعمل يف املوارد ذات النوع ّ

املوارد ذات النوع الثاين ،وهذا يعني ّ
أن نظرية حجية قول الرجايل بمالك الشهادة لن

تؤ ّمن قيمة معرف ّية ملعطيات الرجال ّيني دائام.

أن هذا الكالم هنا ّأويل جدّ ًا ،وأما حتديد اجلواب النهائي عىل هذا املوضوع،
ُيشار إىل ّ

يتوصلون إىل نتائجهم إن شاء اهلل
فسيأيت عند حتليلنا ملناهج الرجال ّيني؛ لنعرف كيف كانوا ّ

ععاىل.

 1ـ  8ـ إفادات الرجاليّني وشرط احلياة يف الشاهد!

ّ
إن من رشوط باب الشهادة أن يكون الشاهد ح ّيا ،فلو كان ميتا فال ختقبل شهادته؛ وبناء

عليه فإذا ط ّبقنا هذا األمر عىل علامء الرجال سنجد ّ
أن شهادهتم مم ّا يصدق عليه عنوان

شهادة امليت ،وهي غري مقبولة رشعا .

وهذا الكالم غري صحيح؛ ّ
فإن شهادة علامء الرجال هي شهادة منهم حال حياهتم أمام

الناس من خالل ما كتبوه ،غايته هي شهادة وقعت خارجا ،ثم مات الشاهد بعد حت ّقق

الشهادة؛ وحصل لنا العلم بأ ّنه شهد حال حياته ،وهذا مم ّا ال ضري فيه .وقد ذكر بعض
الفقهاء ـ مثل السيد الوئي

ـ أ ّنه لو شهد العدالن أمام القايض ،ثم ماتا ،خحكم

بشهادهتام؛ إلطالق أد ّلة حج ّية الشهادة ،فإذا ألغينا يف الشهادة والب ّينة أن تكون أمام
ألّنم شهدوا بنفس إصدار
القايض ،كام أسلفنا ،صار يمكن األخذ بشهادة علامء الرجال؛ ّ
كتبهم.

( ) انظر :اإليرواين ،دروس متهيدية يف القواعد الرجالية ،القسم الثاين.192 :
( ) الوئي ،تكملة منهاج الصاحلني .28 :2

.................
تويف العامل الرجايل ،ثم خطبعت كتبهّ ،
يتم لو ّ
فإن الشهادة هنا مل تقع
نعم ،هذا الكالم قد ّ
ٍ
حينئذ.
إال بعد الوفاة ،لو س ّلمنا بأصل وقوعها؛ الحتامل أنّه مل خيرد النرش؛ ف خينظر أمرها
وعليه ،فهذا اإلشكال غري وارد.

 1ـ  9ـ ختلخل شرط احلسيّة يف شهادة الرجاليّ

وهو من اإلشكاالت األساس ّية هنا ،وحاصله أ ّنه ال يرتاب أحد ّ
أن الشهادة ال بدّ أن

قوة احلس وقريب منه ،كأن يشهد بقتل زيد لعمرو؛ أل ّنه رآه
حس أو ما هو يف ّ
تكون عن ّ
ونعرف العدالة بأ ّّنا ملكة ،واملدرك هو
يقتله فعال ،أو يشهد بعدالة صديقه الذي يالزمهّ ،

مالحظة ظواهر حاله التي تعطي انطباعا بأنه عادل ،أو خيشهد بأ ّنه زنى ولكن يعلم ذلك

حسا ،بناء عىل ما هو التحقيق ،من
من حالته ووضعه الذي ضبط عليه ولو مل خي خر الدخول ّ
كفاية ذلك يف الشهادة عىل الزنا ،وفاقا لبعض الفقهاء .

لكن النظر يف كتب الرجال ّيني ووضعهم التارخيي يول دون احلس ّية هذه ،فالطويس

تويف عام 460هـ أ ّما أصحاب اإلمام الباقر فتو ّفوا يف القرن الثاين اهلجري ،فأين هي
احلسية أو القريبة من احلس؟ وهبذا تنهار نظر ّية حج ّية قول الرجايل من باب الشهادة.

وهذا اإلشكال سوف يتضح أمره بالتفصيل ـ بعون اهلل ععاىل ـ عندما ندرس منهج

علامء الرجال يف الوصول إىل املعلومات التي أدلوا هبا ،وهل قام عىل احلدس أو احلس؟

ّ
فإن حتديد طبيعة املستندات واملناهج التي اعتمد عليها الرجال ّيون له دور بالغ يف حتديد
مديات اعتبار قوهلم ،فهناك قدر كبري من الرتابط بني املوضوعني ،وإن كانا موضوعني

غري واضح.
خمتلفني ،فام قد يستوحى من بعض الكلامت من أنه ال ترابط بينهام  ،خ

( ) انظر :حيدر حب اهلل ،دراسات يف الفقه اإلسالمي املعارص  257 :1ـ 301؛ والوئي ،مباين
تكملة منهاج الصاحلني  179 :1ـ 180؛ والتربيزي ،أسس احلدود والتعزيرات 82 :ـ .84

( ) معني دقيق ،السوانح العاملية يف تنقيح القواعد الرجالية ،احللقة األوىل ،167 :اهلامش رقم.1 :

 1ـ  10ـ معضلة عدم إحراز التطابق بني الراوي ومورد الشهادة

حجة من باب الشهادة
ما ربام خيفهم من املال عيل كني  ،من أ ّنه لو كان قول الرجايل ّ

وس ّلمنا به ،إال أ ّنه ال خيرز ـ عرب الب ّينة ـ ّ
املسمى
أن من شهد الرجايل بتعديله هو عينه
ّ
الوارد اسمه يف سند هذه الرواية أو تلك .أو حيث كان املشرتك كثريا جدا يف الرجال ،فإذا

عدّ ل الرجايل شخصا فال خيعلم بالب ّينة ّ
أن من عدّ له هو عينه الوارد يف سند هذه الرواية،

فلع ّله الشخص الثاين املشرتك يف االسم معه ،وعرب ذلك نعرف ّ
أن قيام علم الرجال عىل
حجية الشهادة سوف يرتك ثغرات ال ّ
حل هلا.

ويمكن اجلواب عن هذا اإلشكال بأ ّنه يف مجلة من املوارد يصل االطمئنان والوثوق

بتمييز املشرتك ،فهناك قرائن التمييز التي خيعتمد عليها  ،وإذا مل حتدث قرائن التمييز وثوقا

واطمئنانا فليلتزم بوقوع اإلشكال ،لك ّن مساحة هذه املشكلة ليست بالكبرية جدا حتى

ختسقط علم الرجال عن االعتبار.

كل ٍ
راو يف ّ
بل يلزم لو رسنا مع هذا اإلشكال أن نطالب املال عيل كني بإحراز وثاقة ّ
كل

سند عىل حدة؛ الحتامل ّ
أن الذي أحرزنا وثاقته يقينا هو غري الذي وقع يف هذا السند أو

ذاك ،وعليه فيكون اإلشكال أوسع من نظر ّية حج ّية الب ّينة هنا.

 1ـ  11ـ اإلفادة الرجاليّة بني البيّنات وخرب الثقة يف املوضوعات

ما ذكره السيد حمسن احلكيم ،من ّ
أن باب الشهادات هو باب املوضوعات الارج ّية،

ال األحكام ،وإخبار الرجايل هنا بالوثاقة وإن كان شهادة بموضو ٍع خارجي ،إال ّ
أن الزمه
ثبوت احلكم الرشعي الذي يرويه هذا الثقة ،فيكون املورد من موارد الرواية دون

الشهادة .

( ) كني ،توضيح املقال يف علم الرجال.81 :
( ) دقيق ،السوانح العاملية.170 :

( ) حمسن احلكيم ،حقائق األصول .207 :2

.................
ومرجع هذه اإلشكال ّية إىل بحث حج ّية خرب الواحد يف املوضوعات ،التي بحثناها

مفصال ـ كام أرشنا آنفا ـ يف كتاب (احلديث الرشيف حدود املرجع ّية ودوائر االحتجاج)،

وحمصل اإلشكال ّية هو ّ
أن دليل
وهناك استعرضنا نظر ّية السيد حمسن احلكيم هذه أيضا،
ّ
حج ّية خرب الوثقة يشمل املقام ،وال معنى بعد ذلك لفرض مرجع ّية دليل حجية الب ّينة؛
التعرض
ألنّه سوف خيثبت ما هو ثابت احلج ّية من قبل ،وحتقيق هذه النقطة سيأيت عند
ّ

لنظر ّية حج ّية خرب الثقة يف قول الرجايل.

إعادة تنويع إمجالي رباعي إلشكاليّات نظريّة البيّنة

كانت هذه أهم اإلشكال ّيات التي أثريت و ُعثار يف وجه نظر ّية حجية قول الرجايل من

أن هذه اإلشكال ّيات عىل أربعة أنواع:
عبني ّ
باب الشهادة ،وقد ّ

النوع األ ّول :ما يرجع إىل االعتقاد ّ
بأن األخذ بنظر ّية الشهادة يلزم منه سدّ باب علم

الرجال ،وهلذا تسقط نظر ّية حجية الشهادة هنا بوصفها املستند الوحيد حلج ّية قول
الرجايل ،وهذا ما خيفهم من اإلشكال الثاين والرابع.

وهذا النوع من اإلشكاليات يفرتض سلفا حج ّية قول الرجايل ،ويسعى هنا للبحث
ٍ
فلسفي ،وهو
مدرك هلذه احلجية ،فيام املفروض أن ال يكون املنهج كالميا ،وإ ّنام هو
عن
ٌّ

البحث عن مدرك حجية قول الرجايل مع افرتاض أصالة عدم حج ّيته حتى يقوم الدليل،

فهذا هو املنهج العلمي السليم ،بعيدا عن التهويل اإلعالمي .وعليه فهذا النوع من
اإلشكاالت غري صحيح.

النوع الثاين :ما يرجع إىل أ ّن نظرية حج ّية الشهادة نفسها غري قادرة عىل اجلريان يف

تقومها بسلسلة رشوط رشع ّية وعقالئية غري متو ّفرة يف
دائرة أقوال الرجال ّيني حتى تثبت؛ ل ّ

فأي معنى بعد ذلك إلعطاء احلج ّية لقول الرجايل عىل أساس مدرك ال
باب الرجالّ ،

تتوفر عنارصه يف قول الرجا ّيل نفسه ،فهذا ليس مدركا للحج ّية حتى يعطيها.

ثم
ومثال هذا النوع هو فقدان رشط العلم ّية واحلس ّية يف أقوال الرجال ّيني ،ومن ّ

فاإلشكال الامس والسادس والسابع والثامن والتاسع ،يرجع إىل هذا النوع .وقد قلنا

ّ
بأن بعض هذه اإلشكاالت غري وارد ،وبعضها اآلخر ـ مثل إشكال العلم ّية واحلس ّية ـ

مفصال قريبا إن شاء اهلل تعاىل.
سيأيت بحثه ّ

النوع الثالث :ما يرجع إىل أ ّنه إذا خت ّطت نظر ّية الشهادة املشكالت ذات النوع الثاين

هنا ،فلن تكون النظر ّية الوحيدة األفضل لصالح علم الرجال ،حيث توجد نظر ّية أخرى

أكثر قدرة منها وأكثر فسحة ،وبإمكاّنا أن تقدّ م الرشع ّية لعلم الرجال والقيمة االعتبار ّية،
وهي نظرية حجية خرب الواحد الثقة ،بناء عىل القول باحلج ّية ،ولو مل يفد الوثوق والعلم،

األول واحلادي عرش املتقدِّ خمني.
وهذا ما خيفهم من اإلشكال ّ

وهذا النمط من اإلشكاالت ،سيأيت تقويمه النهائي عند البحث عن هذه النظر ّية

البديلة املدّ عى أفضل ّيتها هنا ،وهي نظر ّية حجية قول الرجايل من باب حجية خرب الثقة

وسيتبني ّأّنا تعاين من مشاكل ،فانتظر.
الظنّي،
ّ

النوع الرابع :ما يرجع إىل فرض وجود شكل من أشكال املفارقة والتناقض الداخيل

صحة هذا اللون من
يف هذه النظرية ،كام خيفهم من اإلشكال الثالث املتقدّ م .وقد تقدّ م عدم ّ

اإلشكاالت.

أن املوقف النهائي من نظر ّية حجية الشهادة هنا متو ّقف عىل حتديد
وهكذا نعرف ّ

املوقف النهائي من نظر ّية حجية خرب الثقة يف باب قول الرجايل:

ألن مبنى
أ ـ فإذا ُقبل مبنى حج ّية خرب الثقة هنا ،مل ععد هناك حاجة لنظر ّية الشهادة؛ ّ

خرب الثقة أوسع وأفضل من مبنى الشهادة يف الكثري من اجلوانب.
وأما إذا رف
بـ ّ

مسلك حج ّية قول الثقة يف املقام ،فهنا حالتان:

احلالة األوىل :أن يكون منشأ رفضها مشرتك ًا مع نظر ّية حجية البينة ،مثل إشكال ّيتي

العلم ّية واحلسية اللتني ستعاين منهام نظر ّية خرب الثقة هنا ،ويف هذه احلال ستنهار حجية
خرب الثقة وحجية البينة مع ًا يف باب قول الرجايل؛ لوحدة اإلشكال ّية السارية فيهام مع ًا ،كام

سيأيت.

.................
خاص ًا بنظر ّية حجية خرب الثقة وال يرسي إىل
احلالة الثانية :أن يكون منشأ رفضها
ّ

حجية الب ّينة ،مثل ما لو قلنا بعدم حجية خرب الثقة يف املوضوعات ،وقبلنا شمول ذلك ـ أي

كيل كالتوثيقات ،ففي هذه احلال عنهار
عدم احلج ّية ـ للموضوعات التي ينجم عنها حكم ّ
ٍ
حينئذ بمقتضاها وحدودها
نظر ّية حجية خرب الثقة هنا وعثبت حج ّية الب ّينة ،وجيب االلتزام

مهام كانت.

عامة هنا عىل عقدير ،و غري نافعة عىل عقدير
يتبني ّ
أن نظر ّية حجية الشهادة غري ّ
وهبذا ّ

ٍ
عقدير ثالث ،فليالحظ جيد ًا.
آخر ،وموقوفة عىل نتائج بحث مبنى حجية خرب الثقة عىل

 2ـ نظرية االستناد إىل حجيّة اإلمجاع والتسامل

يظهر من بعض العلامء ـ مثل املح ّقق الغروي صاحب الفصول والفاضل الاقاين ـ

أن حجية قول الرجايل جاءت من حج ّية اإلمجاع والتسامل؛ وذلك عىل أساس ّ
ّ
أن مجيع
العلامء منذ القديم وإىل اليوم قد تساملوا عىل الرجوع إىل الظنون االجتهاد ّية يف علم

الرجال ،ومل ينكروا العمل هبا؛ فيكون ذلك هو املستند للظ ّن الرجايل ولنتائج علم
الرجال.

وقد أورد الشيخ عيل الاقاين هذا املدرك كذلك يف سياق إعطائه القيمة واالعتبار

للظنون الرجال ّية يف جمال متييز املشرتكات وحتديد الطبقات واألسامء والكنى واأللقاب .

ومن شأن هذه النظر ّية إذا أثبتت حج ّي َة الظنون الرجال ّية ،أن ُعثبتها برصف النظر عن

حق الرواة؛
منشئها؛ من هنا قد خيدّ عى إمكان العمل بالروايات الضعيفة السند الواردة يف ّ

نظرا إلفادهتا الظ ّن أيضا ولو يف بعض األحيان ،وربام هلذا ذكر املحدّ ث النوري يف ترمجة

( ) انظر :رجال الاقاين224 :؛ والفصول الغرو ّية299 :؛ وراجع :الوئي ،معجم رجال احلديث
39 :1؛ والداوري ،أصول علم الرجال.24 :

( ) رجال الاقاين 10 :ـ .11

يرض ضعف
عمران بن عبد اهلل القمي ما ّ
نصه« :روى الكيش خربين ،فيهام مدح عظيم ،ال ّ

سندمها بعد حصول الظ ّن منهام» .

تعليقات نقديّة على مرجعيّة اإلمجاع يف حجيّة قول الرجالي

يصح االعتامد
وهذه النظرية ـ إذا رصفنا النظر عن استقالهلا عن غريها أو ال ـ ال
ّ

عليها؛ وذلك:

احلجة عىل الظنون الرجال ّية؛ ّ
حلجة هو
ّأوالً :نحن نشك يف قيام اإلمجاع
ألن اإلمجاع ا ّ
ّ

النص؛ وإذا
اإلمجاع الكاشف عن سنّة املعصوم؛ وهلذا ختراعى فيه مسألة القرب من عرص ّ

رجعنا إىل مسألة االعتامد عىل الظنون الرجال ّية ،نجد ّ
أن القدر املتي ّقن منها هو اعتامد

ّ
املتأخرين من العلامء عليها بعد القرن الامس اهلجري ،وبشكل أكثر د ّقة ووضوحا يف
القرن السابع اهلجري وما بعد ،فمنذ ذلك الزمان صارت املسائل الرجال ّية حارضة

مفصال يف كتابنا
بعنواّنا ،و خيعتمد عىل النتائج الرجالية الظن ّية ،أما قبل ذلك فقد أثبتنا ّ

«نظر ّية السنّة يف الفكر اإلمامي الشيعي» ّ
أن الشيعة كانوا يعملون إىل أواسط القرن السابع
اهلجري بالرب املوثوقّ ،
وأن رجوعهم إىل علم الرجال مل يكن من باب إعطاء حج ّي ٍة
مستقلة للبحث الرجايل ،وإ ّنام من باب كونه يقدّ م لنا معطيات تساعد عىل تكوين الوثوق

بصدور الرب ،وأين هذا من حج ّية علم الرجال بنفسه؟!

فصغرى اإلمجاع املنتج هنا غري متو ّفرة ،ويكفي الشك وعدم إحراز الصغرى هنا؛ أل ّن

( ) املحدث النوري ،خامتة املستدرك .271 :8

( ) إذ قد طرح الاقاين فرض ّية رجوع التسامل املدّ عى إىل الظنون االنسداد ّية ،فلرياجع :رجال
الاقاين 10 :ـ 11؛ وسيأيت ّ
واملترشعة بالظنون
األئمة
أن هناك من طرح فكرة عمل أصحاب
ّ
ّ
الاصة ،وذلك عند حديثنا عن حج ّية قول الرجايل
االجتهاد ّية ،وأنّه مدلول بعض النصوص
ّ
من باب حج ّية خرب الثقة ،حيث قد يدّ عى ّ
النص،
أن مراد من يدّ عي التسامل هو التسامل يف عرص ّ

ولو كان احتامل ذلك بعيدا من كالمه هنا.

.................
اإلمجاع دليل ل ّبي يؤخذ فيه بالقدر املتي ّقن.

هذا ،وسوف يأيت التعليق عىل قول من قال ّ
بأن عمل أصحاب األئّمة ،بل وتوجيهات

األئمة أنفسهم ،قاما عىل إعطاء احلجية للظنون الرجال ّية ،فانتظر.
ّ

ثاني ًا :حتى لو رصفنا النظر عن املتقدّ مني؛ ّ
فإن ّ
املتأخرين أيضا مل يتفقوا عىل اعتبار علم

الرجال بإعطائه احلجية املستق ّلة ،فنحن نجد اإلخباريني ـ وهم طائفة كبرية من ّ
متأخري
الطائفة الشيع ّية ـ مل يعرتفوا هبذا العلم؛ بل حتى غريهم من الفقهاء ،حيث نجد الكثري من
الفقهاء ال يستحرض يف أبحاثه وثائق علم الرجال بل ير ّكز عىل تصحيح النصوص من

خالل النظم احلا ّفة واملخعينة ،مثل اإلمجاع والشهرة وغريمها ،ويأخذ قول الرجايل من باب

املعني ال أكثر؛ ومع هذا الوضع كيف نحرز انعقاد تسامل عىل إعطاء علم الرجال حج ّية
مستق ّلة ثابتة عىل نتائجه بوصفها معطيات ظن ّية؟!
ثالث ًا :حتى لو س ّلمنا صغرى اإلمجاع ،فهو واضح املدرك ّية بالنسبة للمتأخرين عىل

ّ
األقل؛ فقد بحثوا بأنفسهم يف مستند حج ّية قول الرجايل ،وانقسموا إىل مذاهب وفرق

وحجة؟!
ونظريات؛ ويف مسألة من هذا النوع ،كيف يكون اإلمجاع كاشفا
ّ

هذا ،وقد ذكر بعض املعارصينّ ،
أن عملهم هذا ال خيرز كونه وجها مستقال؛ إذ لع ّله

من باب الشهادة ،وربام من باب االطمئنان ،وثالثة من باب الرجوع إىل أهل الربة

وهكذا ،ومعه ،فال معنى للرجوع إىل تساملهم .

وهذه املناقشة إن قصد هبا ما قدّ مناه يف املناقشة الثالثة من هدم حج ّية اإلمجاع باملدرك ّية،

فهي ج ّيدة ،وإن مل تكن العبارة وافية جدا ،وإن قصد ّ
أن هذه النظرية هنا ،ليست وجها
مستقال غري سائر النظريات األخرى ،فهذا يمكن مناقشته ّ
بأن إعطاء احلج ّية للظ ّن الرجايل

خيتلف من ناحية السعة والضيق يف نتائجه عن إعطاء احلج ّية من باب الشهادة أو خرب

الثقة؛ وهلذا يمكن ـ وفقا هلذا املسلك دون غريه من املسالك ـ االعتامد عىل توثيق الرجايل
( ) معني دقيق ،السوانح العاملية 182 :ـ .183

لو أورث الظ ّن ولو مل يكن الرجا ّيل نفسه ثابت الوثاقة ،أو األخذ برواية توثيقية ولو كانت
ضعيفة السند ،كام حصل مع املحدّ ث النوري ،وقد ال يمكن االعتامد عىل الرواية

الصحيحة السند التي توثق شخصا أو عىل توثيق رجايل ثقة عدل لو مل يورث ذلك الظ ّن،

ٍ
لسبب أو آلخر.

نعم ،يمكن عودة هذا املسلك إىل نظر ّية حجية قول الرجايل من باب حج ّية الظ ّن عىل

قانون االنسداد ،وسيأيت ،بل يتمل ّ
أن من استند إىل اإلمجاع هنا كان ناظرا إىل تلك

النظر ّية أيضا؛ بحيث إنه ـ كام يقول السيد الوئي ـ رأى االنسداد ،ثم اعتقد اإلمجاع
عىل حج ّية الظ ّن يف حال االنسداد ،فا ّدعى اإلمجاع عىل حج ّية الظنون الرجال ّية .فهذا

االحتامل وارد ،وإن كنّا نناقش حال ّيا هذه النظر ّية بناء عىل جعلها الظ ّن الرجايل من

الاصة ال املعتربة بمالك االنسداد.
الظنون املعتربة
ّ

صح االستدالل هنا عىل حجية الظنون الرجالية ،فال يقترص عىل مصادر
رابع ًا :إذا ّ

الرجال الشيع ّية القديمة ،بل ينفتح جمال توظيف ّ
كل مصادر الرجال والتاريخ واحلديث

أن ّ
اإلسالم ّية ،لك ّن هذا ال يعني صغرويا ّ
كل وثيقة رجال ّية تفيد الظ ّن ،فورود خرب
ضعيف السند ال يعني ـ خالفا للمحدّ ث النوري ـ أنه يفيد الظن ،كام ّ
أن ورود خرب
صحيح قد ال يعطي الظ ّن أحيانا.

وهكذا احلال يف شهادات علامء الرجال ،فقد خيستفاد الظ ّن من شهادة أحدهم وال

يستفاد من اآلخر؛ تبعا جلملة عوامل؛ فهذه النظر ّية ال تساوي حج ّية ما يقوله الرجال ّيون

دائام ،بل حج ّية ما يصل للرجايل املعارص من ظ ّن يف نفسه ،سواء أتاه من قول الرجال ّيني
أم من غريهم .لكنّها عىل أ ّية حال حت ّقق حج ّية قوهلم يف اجلملة بحسب مآالت األمور.

نعم ،لو ا ّدعي قيام اإلمجاع عىل التع ّبد بقول الرجايل برصف النظر عن حصول الظ ّن
منه ،مل يرد اإلشكال األخري هبذه الطريقة ،غري ّ
أن دعوى اإلمجاع هذه يف غاية البعد ،كام
( ) انظر :معجم رجال احلديث .40 :1

.................
هو واضح.

اخلاص من باب اإلمجاع ،أو التسامل؛
الظن الرجايل
واملتحصل عدم الدليل عىل حج ّية
ّ
ّ
ّ

مفص ً
ُفريجع فيه إىل كربى عدم حج ّية الظن بوصفه أص ً
ال يف
ال ّأول ّياً يف الرشع كام ح ّققناه ّ
علم أصول الفقه.

ونشري أخريا ،إىل ّ
أن للمحدّ ث النوري كالما يف خامتة املستدرك عند حديثه عن كتاب

«فقه الرضا» ،يفهم منه ّ
أن مدار الظنون الرجالية عىل مجع القرائن التي تفيد الوثوق
واالطمئنان من تراكمها  ،ومعه فلع ّله يقصد بالظ ّن ـ فيام أسلفناه من عبارته األوىل ـ
خ
االطمئنان.

نظريّة االستناد إىل حجيّة الظنّ على االنسداد

مهمة يف البحث عن حج ّية قول الرجايل ،لقيت رواجا كبريا نسبيا؛ وهي
ظهرت نظر ّية ّ

النظر ّية التي تعطي احلج ّية للظنون الرجالية من باب االنسداد.

وقد اعتمد عىل نظر ّية االنسداد هنا الشيخ عيل الاقاين يف رجاله  ،وإن بدا منه الرت ّقي

إىل القول بحج ّية قول الرجايل من باب حج ّية الظ ّن الاص ،استنادا إىل اإلمجاع والتسامل،
كام ب ّينا كالمه سابقا عند استعراض النظر ّية الثانية.

وقد ذهب املح ّقق القمي إىل هذه النظر ّية ،واعتربها املخلص إلعطاء احلج ّية لقول

الرجاليني ،دون نظر ّية حجية الشهادة أو خرب الثقة والرواية .

كام كان املح ّقق الغروي احلائري ـ صاحب الفصول ـ قد ذكر يف أبحاثه ثبوت حج ّية

رصح الشيخ
قول الرجايل من باب إفادة الظ ّن عىل أساس حج ّية مطلق الظن  ،بل قد ّ
( ) النوري ،خامتة املستدرك .249 :1
( ) رجال الاقاين.271 ،224 ،10 :
( ) القوانني املحكمة.476 :

( ) الفصول الغروية 298 :ـ .299

األنصاري ّ
بأن من يقول بحج ّية مطلق الظ ّن يف األحكام تكون عنده الظنون الرجال ّية

حجة ،بال حاجة إىل دخول قول الرجايل يف باب الشهادة أو خرب الثقة أو أهل الربة ،
ّ

وهذا ما استنتجه أيضا الشيخ الراساين يف كفايته وغريه  ،متابعا به الشيخ األنصاري.

وقد اعترب املال عيل كني هذا القول هو أظهر األقوال .

ولتقريب آلية استخدام مقولة االنسداد هنا ،يمكن ذكر عدّ ة بيانات:

 3ـ  1ـ تقرير االستدالل باالنسداد األحكامي الكبري ،قراءة نقديّة
األول :أن خيلتزم يف علم األصول بوقوع االنسداد الكبري ،بأن خنسقط هناك ـ مثال
البيان ّ

الاصة مثل حج ّية خرب الواحد وحج ّية الظهورات الظن ّية ،ونفرتض ّ
أن
ـ حج ّية الظنون
ّ

مساحة العلم يف األمور الدينية قليلة جدا ،فهنا يصل انسداد باب العلم والعلمي بالنسبة

إىل جممل األحكام الرشعية .و خبعد ذلك خنعطي احلجية ـ عرب تركيب سائر مقدّ مات دليل

االنسداد ـ ملطلق الظ ّن ،مع االلتزام ّ
بأن مثل علم الرجال خي ّصل ظنا بالطريق املوصل إىل
ألّنا شكل من أشكال
الواقع الرشعي ،فهنا تأخذ الظنون الرجال ّية حج ّيتها من االنسداد؛ ّ

الظ ّن بالطريق .

سجلوه عىل أساس دليل
سجل هنا هو ذاك الرئيس الذي ّ
واإلشكال األساس الذي ّ

الاصة
االنسداد ،من حيث إبطال املقدّ مة التي تدّ عي انسداد باب العلمي ـ أي الظنون
ّ
املعتربة ـ حيث قد ثبتت حجية خرب الواحد ،ومن ثم فال يوجد انسداد يف الصدور .كام
( ) فرائد األصول  539 :1ـ .540

( ) كفاية األصول328 :؛ والبجنوردي ،منتهى األصول .153 :2
( ) توضيح املقال يف علم الرجال.81 :

( ) هذه الصيغة تظهر يف :بحوث يف مباين علم الرجال 82 :ـ .83
( ) انظر :املصدر نفسه.

.................
ثبتت حج ّية الظهورات مطلقا للمشافهني وغريهم وللمقصودين باإلفهام وغريهم ،فال
يوجد انسداد يف الداللة ،ومع عدم االنسداد يف الصدور والداللة معا ال تصل النوبة إىل

الظ ّن املطلق.

مفصال يف علم أصول الفقه موضوع دليل االنسداد  ،وهناك مل
وبدورنا كنّا قد بحثنا ّ

خاصة معتربة يف جمال السند والصدور؛ أل ّننا مل نبن عىل حج ّية خرب
نلتزم بوجود ظنون ّ

الواحد الظنّي ،فاملقدّ مة الثانية املذكورة يف دليل االنسداد ـ وفيها انسداد باب العلمي ـ

صحيحة يف اجلملة؛ لكنّنا قلنا ّ
بأن انسداد باب العلم غري صحيح؛ بل بعد ثبوت القرآن

وحصول االطمئنان من عدد معتدّ به من األحاديث ،إىل جانب بعض األد ّلة التي صارت
واملترشعية ،إىل
متلك اليوم وفرة يف التوظيف مثل دليل العقل ،ودليل السريتني :العقالئية
ّ

يصح اعتبارها مستحيلة ،مع
جانب اعتامد منهج الوثوق بجمع الشواهد والقرائن التي ال
ّ

القول ّ
بأن الكثري من دالالت النصوص ليست ظن ّية خالفا ملا اشتهر؛ إذن فنحن أمام

انفتاح ،لكنّه ليس انفتاحا تاما ،بل بحيث يفي بالغرض و خيسقط العلم اإلمجايل الكبري
الذي قام عليه دليل االنسداد.

وعليه؛ فال يوجد انسداد كبري باملعنى الذي ذكروه؛ ملا قلناه ولغريه من املناقشات التي

سجلناها عىل دليل االنسداد يف بحث حجية احلديث يف علم األصول؛ فهذا البيان لدليل
ّ
االنسداد هنا غري تا ّم.

هذا ك ّله مع بيان أنّه قد يثبت الظ ّن املطلق يف باب األحكام دون أن تع خطى احلج ّية للظ ّن

الرجايل ،كام لو مل يفد الظ ّن بالوثاقة الظن بصدور احلديث ،فتأ ّمل.

 3ـ  2ـ تقرير االستدالل باالنسداد الرجالي الصغري ،نقد وتعليق

البيان الثاين :وهو البيان األكثر رواجا يف أوساط القائلني بحج ّية الظنون الرجال ّية عىل

( ) انظر :حيدر حب اهلل ،حج ّية احلديث 678 :ـ .708

االنسداد ،وحاصله ّ
أن حتصيل العلم بأحوال الرواة غري ممكن ،مع أ ّننا نعلم إمجاال بوجود
روايات صحيحة رواها الثقات يف األحاديث املوجودة بني أيدينا يف كتب احلديث ،ومع
وجود هذا العلم اإلمجايل بأخبار الثقات فيام بأيدينا من روايات ،واملفروض ّ
أن خرب الثقة

احلجة .وحيث ّ
إن حتصيل العلم
حجة ،إذا فالبدّ من سبيل يم ّيز لنا الرب احل ّجة عن غري
ّ
ّ
بأحوال الرواة غري ممكن كي نحدّ د عربه أين هو الرب الذي يرويه الثقة عن غريه ،وحيث
خاص معترب يف جمال علم الرجال؛ لبطالن دليل حج ّية الظ ّن الرجايل
إ ّنه ال يوجد ظ ٌّن
ّ

مر ،فال حميص عن األخذ بحج ّية مطلق الظنون الرجال ّية؛
ّ
الاص مثل اإلمجاع والتسامل كام ّ

لعدم إمكان طرح ّ
كل ما بأيدينا من روايات ،وال العمل هبا مجيعا من باب االحتياط ،ملا
ق ّرر يف رشح مقدّ مات دليل االنسداد والربهنة عليها ..وعليه فالبدّ من القول بحجيّة

الظ ّن الرجايل من باب االنسداد .

وقد استفاد املح ّقق املامقاين من هذا التقريب لدليل االنسداد كي خيثبت نظر ّية كفاية

تزكية العدل الواحد ،ووافق عىل ذلك .

وأبرز اإلشكال ّيات التي طرحت يف مقابل هذا البيان أو قد عُطرح هو اآليت:

اإلشكال ّية األوىل :إ ّن باب العلم وإن انسدّ يف علم الرجال ،إال ّ
العلمي ما يزال
أن باب
ّ

مفتوحا؛ لثبوت حج ّية قول الرجايل من باب الشهادة ،أو خرب الثقة ،أو أهل الربة ،أو ما
شابه من سائر املباين .

وهذه اإلشكال ّية مبن ّية عىل ثبوت إحدى النظر ّيات البديلة يف حجية قول الرجايل،
وسوف يظهر النقاش يف بعضها ،بل يف خج ّلها لو مل يكن ك ّلها.
( ) انظر أشكال توضيح هذا البيان عند :رجال الاقاين10 :؛ وأصول علم الرجال24 :؛ وبحوث
يف مباين علم الرجال83 :؛ ومقياس الرواة.96 ،93 :

( ) مقباس اهلداية  72 :2ـ .75

( ) انظر :مقياس الرواة 98 ،96 :ـ 99؛ والسوانح العامل ّية184 :؛ والظاهر أ ّنه مراد السيد
عرب بعدم انسداد باب العلم.
الوئي ،وإن ّ

.................
اإلشكال ّية الثانية :ما ذكره السيد الوئي وتبعه عليه غريه ،من ّ
أن حج ّية مطلق الظ ّن

عىل االنسداد ال تنفع إال بدعوى انسداد باب العلم والعلمي يف جممل األحكام ،ال يف
ٍ
جمال هنا وآخر هناك ،فلو كان باب العلم باألحكام الرشع ّية مفتوحا ،ولكن باب العلم
بأحوال الرواة منسدّ ا ،مل يمكن إجراء دليل االنسداد .فهذا البيان لتقريب جريان دليل
االنسداد هبذه الطريقة ال ينفع هنا .

ّ
فكأن السيد الوئي
وهذا اإلشكال هو بعينه ما أوردوه يف بحث حجية قول اللغوي،

استعار ذلك اإلشكال؛ ليعيد طرحه هنا.

إال ّ
أن السيد الوئي ـ وإن أصاب يف الكربى التي طرحها هنا ،وهي كون العربة

ّ
املستدل هنا كان يقصد ّ
بحصول االنسداد يف معظم األحكام الرشع ّية ـ إال ّ
أن انسداد
أن

يول نظر ّية خرب الواحد إىل نظر ّية غري قابلة للتطبيق،
باب العلم والعلمي بأحوال الرواة ّ
بعد عدم القدرة عىل التمييز بني الثقة وغريه؛ مما يع ّطل جمال العمل بالروايات عنده؛ فمآل
االنسداد الرجايل إىل االنسداد الصدوري السندي ،كام ّ
أن مآل االنسداد الداليل بعدم

رصح املريزا
حج ّية قول اللغوي إىل االنسداد يف فهم النصوص؛ فال وجه للفصل؛ وهلذا ّ

النائيني ّ
بأن انسداد باب العلم بوثاقة الرواة يفيض إىل انسداد باب العلم بمعظم األحكام

الرشعية  ،فريجع االنسداد الصغري إىل الكبري.

وهذا يعني ّ
أن السيد الوئي لو أراد أن خيشكل عىل أصحاب هذا البيان االنسدادي

هنا ،كان يلزمه ّ
عنيت إشكال ّية إفضاء االنسداد الرجايل الصغري إىل
فك هذه اإلشكال ّية،
خ

االنسداد الصدوري الكبري ،فإذا نجح يف عمل ّية ّ
الفك هذه ارتفع االستدالل االنسدادي
قررها هلم.
هنا ،وإال فال تنفع الكربى الصحيحة التي ّ

( ) معجم رجال احلديث 40 :1؛ وأصول علم الرجال24 :؛ وهادي آل رايض ،الدروس الصوت ّية

يف علم الرجال ،الدرس الرابع؛ وانظر العالقة بني االنسدادين عند األنصاري ،فرائد األصول

 176 :1ـ .177

( ) انظر :فوائد األصول  143 :3ـ 144؛ وأجود التقريرات .96 :2

اإلشكال ّية الثالثة :ما نراه الصحيح يف اجلواب هنا ،ولع ّله هو مراد السيد الوئي ،وهو

ّ
أن باب العلم باملقدار املفتوح من علم الرجال ،إىل جانب سائر موارد االنفتاح العا ّمة يف

والس خري وما شابه
الدين من الكتاب والسنّة القطعية ،واملوثوق به من النصوص ،مع العقل ّ
ذلكٍ ،
كاف يف حصول ما يوجب انحالل العلم اإلمجايل الكبري ،حتى لو كانت أغلب
موارد علم الرجال ممّا حصل فيه االنسداد.

ومشكلة املشاكل هنا ّ
أن الفقهاء أخذوا الفقه املوجود اآلن أمرا مس ّلام مفروغا منه ،ثم

أي النظر ّيات األصولية يمكنها أن تو ّفر لنا هذا الفقه؛ ومع عدمها ندخل يف
قاسوا ّ
االنسداد؟ مع ّ
أن البحث جيب أن يكون عكس ّيا ،كام ب ّينا ذلك يف مباحث حجية السنّة

مرة .وإذا سقط االنسداد الكبري مل يعد لالنسداد
وأخبار اآلحاد ،وتقدّ م آنفا أكثر من ّ
الصغري معنى.

بل حتى لو انسدّ باب العلم والعلمي يف علم الرجال ،قد يدّ عى انفتاح باب العلم يف

حتقيق الروايات نفسها ،من خالل حشد الشواهد والقرائن وتعضيد األسانيد ببعضها

وعمل املشهور وإعراضهم وغري ذلك ،فمن يتو ّفر له مثل هذا االطمئنان الصدوري يف
مجلة وافرة من الروايات ،يمكنه ّ
حل هذا العلم اإلمجايل بحسب نتيجته ،حتى لو بقي

منعقدا يف دائرة علم الرجالّ ،
فإن علم الرجال طريق لتحقيق الروايات ،واملفروض حت ّقق
العلم هبا من دون حتصل العلم يف مورد هذا الطريق بخصوصه ،وهو ٍ
كاف.
ّ
بل قد يذهب بعضهم خلف إشكال ّية أخرى يف املقام ،وهي دعوى االنفتاح النسبي

لباب العلم واالطمئنان يف علم الرجال نفسه كام سيأيت احلديث عنه ،فيسقط االنسداد

الصغري مبارشة؛ وذلك بجمع القرائن والوثائق وحشد الشواهد ،والتأ ّمل يف أحوال الرواة
ومرو ّياهتم ،كام عليه منهج مج ٍع من العلامء أيضا ،فإذا استطاع الباحث الرجايل حتقيق ٍ
قدر
متفرع عىل واقع
من االنفتاح هنا كفاه يف ر ّد هذه اإلشكال ّية ،ومن ثم فر ّد هذه اإلشكال ّية ّ
التجربة الرجال ّية للباحث الرجايل ،وال يمكن حتصيله بالتحليل النظري فقط.

أن االعتامد عىل دليل االنسداد إلثبات حج ّية الظنون الرجال ّية غري
ونتيجة الكالم ّ

.................
صحيح؛ ملناقشات كربو ّية وصغرو ّية عتصل به.

ـ نظرية االعتماد على حجية قول أهل اخلربة

تعدّ هذه النظرية من النظر ّيات األساس ّية يف تأصيل علم الرجال ،وقد طرحها العالمة

املامقاين مط ّعام إ ّياها بنظر ّية االطمئنان تارة ،وبنظرية االنسداد تارة أخرى  ،وذلك يف

سياق تعليقه عىل كالم املح ّقق القمي.

ومل أعثر عىل كثريين عبنّوا هذه النظرية هبذا العنوان  ،ولو ُاخذ هبا فهي:
ٍ
خربة يف هذا العلم ،وهذا معناه ّ
أ ـ تفرتض ّ
أن رشوط الربو ّية
أن علامء الرجال أهل

املأخوذة يف قانون حجية قول أهل الربة موجودة يف علامء الرجال.

تورط به من يبني عىل حجية
ب ـ إ ّننا يف هذه احلال مستغنني عن رشط احلس ّية الذي ّ

قول الرجايل من باب الشهادة أو من باب حجية خرب الواحد؛ ألنه إن مل نقل ّ
بأن الربو ّية

مرشوطة باحلدس ّية ،فال ّ
تتصور بدوّنا.
متقومة باحلس ّية بحيث ال
ّ
أقل من ّأّنا غري ّ

وحيث إ ّنه يصدق عىل قدماء علامء الرجال ّأّنم من أهل الربة ،فيؤخذ بقوهلم ،ولو
ٍ
واجتهاد ونظر.
كان عن حدس
جـ ّ
إن هذه النظر ّية ال حترص القيمة واالعتبار بقول املتقدّ مني من العلامء من حيث

أن ّ
املبدأ ،بل املفروض ّ
كل من يصدق عليه عنوان البري يف علم الرجال ،سواء كان
الرازي أم البخاري أم ابن حجر أم النجايش أم العالمة احليل ..يمكن الرجوع إليه واألخذ

بقوله ،بل قد يقال برتجيح نظر بعض ّ
املتأخرين عىل نظر بعض املتقدّ مني يف اجلملة؛ نظرا
لربوية بعض ّ
املتأخرين أكثر من خربو ّية بعض املتقدّ مني يف اجلملة ،فليالحظ ج ّيدا.
( ) تنقيح املقال  182 :1ـ .183
( ) مقباس اهلداية .75 :2

( ) يظهر اختيارها من الشيخ هادي آل رايض يف دروسه الرجال ّية الصوتية ،الدرس الرابع ،وإن
ظهر منه يف الدرس رقم  3رفض هذه النظر ّية.

كل رجايل يف ّ
إن هذه النظرية جتيز الرجوع إىل ّ
دـ ّ
كل مورد نكون فيه غري عاملني

توصلنا إىل موضوع عام ،وخالف نظرنا فيه نظر النجايش أو الربقي،
باملوضوع؛ فلو أنّنا ّ
الغلو أو التقصري ،مل يعد يمكننا الرجوع إليهام؛ ّ
ألن دليل حج ّية
كام يف مسألة املوقف من
ّ
يصح منه الرجوع.
قول أهل الربة قائم عىل فرض جهل من خيرجع إليهم ،فلو كان عاملا مل ّ

وبناء عليه ،ال يمكن األخذ هبذه النظرية عندما تقوم لدينا قناعات تكشف لنا خطأ

البري فيام حكم به؛ فلو شهد النجايش بضعف أحد الرواة ،وكان ظاهر كالمه ّ
أن ضعفه

حصل لديه من خالل تت ّبع رواياته ،وقمنا نحن بالعملية نفسها بحيث كانت الروايات يف

يصح االعتامد عىل كالمه .وبعبارة أخرى:
يدنا ،ومل خنر فيها ختليطا أو منكرا من القول؛ فال ّ

لو اكتشفنا العنرص الذي تقوم عليه تقويامت هذا البري ،واجتهدنا يف هذا العنرص ومل نره

سليام ،مل يمكن األخذ هبذه التقويامت؛ ّ
ألن قانون حج ّية قول أهل الربة قائم عىل رجوع

اجلاهل إىل العامل ،وهنا ال يصدق هذا املورد بعد إحراز خطأ العامل؛ ّ
ألن اجلاهل صار عاملا

باملوقف حسب الفرض.

هـ ـ ّ
إن هذه النظر ّية ال يمكن تنشيطها يف احلاالت التي ال نحرز فيها خربو ّية الطرف

اآلخر؛ لعدم إحراز املوضوع الذي هو رشط يف ترتيب اآلثار؛ فلو شككت يف خربو ّية
الشيخ املفيد يف علم الرجال ،ثم شهد بوثاقة زيد من الناس؛ فهذا ال يكفي لألخذ بشهادته

حتى لو كان ثقة وكان من أهل الربة يف املجاالت األخرى ،مثل علم الكالم والفقه

وغريمها .ومعه فالبدّ من إحراز الربو ّية يف املجال الذي نرجع إليه فيه بالصوص.

و ـ يرتتب عىل هذه النظر ّية أ ّنه لو اختلفت تقويامت الرجال ّيني ،ومل يكن قول أحدهم

يصح القول بالعودة إىل
بعينه مورثا للوثوق واالطمئنان ،سقطت قيمة تقويامهتم ،وال
ّ
األعلم دون حصول الوثوق من قوله؛ لعدم ثبوت نظر ّية الرجوع إىل األعلم عندنا من

دون ذلك.

( ) خالفا ملا ذكره يف السوانح العاملية.175 :

.................
نعم ،عىل قول من يبني يف اختالف أنظار أهل الربة عىل ترجيح قول األكثر خربو ّية،

يمكنه اختيار األعلم.

ز ـ إنه عىل نظر ّية الرجوع إىل أهل الربة ،ال يشرتط يف عامل الرجال ـ عىل خالف قانون

الب ّينة والشهادة ـ أن يكون مسلام ،وال شيعيا ،وال عادال ،بل ال خيشرتط التعدّ د ،فيمكن
األخذ بقول خرباء الرجال مهام كانت انتامءاهتم ولو كان البري واحدا ،لكن يلزم ـ

مضافا إىل خربو ّيته ـ أن يكون صادقا أمينا ،وإال فإذا احتملنا أنّه يكذب فيام خيربنا به عن

نتائج خربو ّيته يف هذا املوضوع ،مل يعد يمكن االعتامد عىل قوله بعد عدم أمانته.

نعم ،ذكر الشيخ األنصاري أ ّنه يشرتط يف جواز الرجوع إىل قول البري أن يكون

عادال ،بل قد اشرتط التعدّ د ،ونسب إىل أكثر علامء اإلمامية اعتبار العدالة فيمن يرجع إليه
وأن بعضهم اشرتاط التعدّ د أيضاّ ،
يف علم الرجالّ ،
وأن ذلك هو القدر املتي ّقن يف املقام .

ح ـ إنّه هل يشرتط يف جواز الرجوع ألهل الربة إمكان حتصيل العلم للراجع إليهم أو

يصح له الرجوع ألهل الربة.
ثم فمن يمكنه حتصيل العلم ال ّ
ال؟ قد يقال برشطه ومن ّ

لكنّه غري مقنع؛ فالسرية العقالئ ّية قائمة عىل رجوع اجلاهل إىل العامل ولو كان بإمكان

خاصة لو أخذنا
اجلاهل أن يصل عىل عل ٍم بالواقع من غري طريق الرجوع هذا،
ّ
خصوص ّية رشط حتصيل الوثوق من قول البري ،وبحثه يف حم ّله.

ومن خالل هذه النقاط يتضح التمييز بني هذه النظرية وسائر النظر ّيات:

متقومتان باحلس ّية ،أما هذه النظرية
 1ـ فنظر ّية حج ّية البينة ونظر ّية حج ّية خرب الواحد ّ

تتقوم بذلك.
فال ّ

 2ـ كام ّ
الاص احلاصل من قول البري ـ إن مل نشرتط االطمئنان ـ
أن احلج ّية هنا للظ ّن
ّ

استنادا إىل كربى رجوع اجلاهل إىل العامل؛ ّ
أهم مدرك حلج ّية قول أهل الربة هو
ألن ّ
( ) انظر :فرائد األصول  174 :1ـ 175؛ واإلصفهاين ،وسيلة الوصول إىل حقائق األصول:
.488

خاصا ال مطلقا ،خالفا لنتيجة نظر ّية
السرية العقالئية ،فيكون الظ ّن احلاصل هنا ظنّا
ّ

االنسداد.

 3ـ ومدرك هذا الظ ّن الاص هو البناء العقالئي املمىض رشعا ،ال اإلمجاع وال التسامل،

مر.
خالفا لنظر ّية حجية الظ ّن الرجايل بالصوص لدليل التسامل كام ّ

 4ـ وأ ّما مدرك حج ّية الفتوى ،فسيأيت أنّه ،عىل أغلب التقادير ،ليس سوى أحد
ّ
مستقل عنها.
املدارك األخرى املوجودة ،وأنّه غري

تعليقات ووقفات مع نظريّة اخلربويّة

كانت هذه أبرز معامل هذه النظرية؛ لكنها ععرضت للنقد من جانب ٍ
عدد من العلامء
ّ

والباحثني ،وأبرز ما لوحظ ـ أو يمكن أن يالحظ عليها ـ هو اآليت:

أ ـ إشكاليّة احلسيّة يف قول اخلبري الرجالي ،وقفات نقديّة

املالحظة األوىل :ما ذكره بعض املعارصين  ،من ّ
أن حتديد العدالة يف الراوي أمر

حيس وليس حدس ّيا ،فيام األخذ بقول أهل الربة يكون يف األمور احلدس ّية ،فال يكون
ّ
املورد الذي نحن فيه من موارد إعامل قانون الرجوع إىل أهل الربة.

إن نظرية قول البري ال مصداق هلا هنا وال موضوع حتى جتري ،بل ّ
وبعبارة ثانيةّ :
كل

حس.
ما أدىل به علامء الرجال هنا كان عن ّ

وبعبارة ثالثةّ :
إن الوثاقة والعدالة أمور حس ّية ال حدسية ،فغاية ما يمتاز به النجايش أو

الرازي عنّا وصول وثائق إليه أخربنا بحاصلها ،فهو مثل شخص واقف عىل مرتفع،

ٍ
منخفض من األرض ،ف خيعل خمنا بام يرى ،فأين هذا من احلدس ّية وإعامل النظر
ونحن يف
املقومان الرئيسان لكينونة الربة وحصول الربو ّية؟!
واالجتهاد ،ومها ّ

الربوية هنا ّ
أن اإلنسان يمكن أن ختعرف وثاق خته زوجتخه وأطفاله،
ويشهد النعدام مقولة
ّ

( ) مقياس الرواة95 :؛ ودروس متهيدية يف القواعد الرجال ّية.192 :

.................
بأّنم من أهل الربة؟! وهل نأخذ بقوهلم من
فهل يطلق عليهم عندما خيربون عن وثاقته ّ
باب حج ّية الرب والرواية أو من باب حجية قول البري؟!

وقد ُاخذت هذه املالحظة يف حقيقتها من كلامت األصول ّيني يف بحث حج ّية قول
اللغوي؛ فهناك جرى االستدالل عىل هذه احلج ّية ّ
اللغوي رجوع إىل أهل
بأن الرجوع إىل
ّ

الربة .ونوقش ّ
حلدس ،بل ينقل استعامالت العرب ،وهي أمور
بأن اللغوي ال خيعمل ا
خ

حس ّية ال حدسية .

وبتحليل هذه املالحظة نجد ّأّنا تقف لصالح الذين اعتمدوا عىل حج ّية قول الرجايل

من باب حج ّية خرب الثقة ،فقد دافعوا هناك عن احلس ّية ،وكان من الطبيعي هلم هنا أن
يناقشوا مرجع ّية قول أهل الربة من خالل تأكيد مفهوم احلس ّية نفسه.
لكن يمكن أن ُيشكل عىل هذه املالحظة:

ّأوالً :بمنع اشرتاط احلدس ّية يف صدق عنوان الربو ّية؛ فصحيح ّ
أن مثل الطبيب

واملهندس والفقيه يتاجون إىل ممارسة النظر واالجتهاد واحلدس حتى يصبحوا من أهل

أن ذلك غري م ّطرد؛ ّ
الربة يف الفقه والطب و ..إال ّ
ألن بعض الربو ّيات تقوم عىل املامرسة

واملداومة ،مثل الدالل الذي يف السوق والذي خيرجع إليه يف تعيني الثمن ،فهذا من أهل

الربة ،مع أ ّنه ال يعتمد عىل احلدس والنظر ،بل كثري من الصناعات عىل هذه الشاكلة،

وعليه فتوصيف النجايش بأنه كالواقف عىل تل مرتفع ،فيه تبسيط لألمر ،فهذا ّ
التل ال
األوحدي .
يقف عليه إال
ّ

يفرق يف صدق كربى أهل الربة عىل قول الرجايل سواء كان حس ّيا أم
وعليه ال ّ

( ) انظر :النائيني ،فوائد األصول 143 :3؛ وأجود التقريرات 95 :2؛ والبجنوردي ،منتهى

األصول 85 :2؛ والشيخ حممد طاهر آل الشيخ رايض ،بداية الوصول 263 :5؛ ومصباح

األصول 131 :2؛ وبحوث يف علم األصول 296 :4؛ ومستمسك العروة الوثقى .41 :7

( ) انظر :السوانح العاملية 176 :ـ .177

حدسيا ؛ ّ
ألن مالك الرجوع إىل أهل الربة هو أ ّنه لو منعنا الرجوع إليهم وطلبنا من
ّ
الختل نظام احلياة .
اجلميع االختصاص يف هذا املجال أو ذاك

وهذا اإلشكال يف حم ّله من حيث النتيجة؛ وذلك ّ
أن نكتة الربو ّية التي هبا متتاز عن

احلدس واحلس فقط هبذا املعنى هلام ،وإنام كثرة املتابعة للجزئ ّيات بحيث
اإلخبار ّية ليست
خ
ٍ
قانون عامّ ،
ضمه إىل خصوص ّية احلدس ّية ،ليكون
يقدر أن خيرج ب
فإن هذا املعيار يمكن ّ
ٍ
حدث جزئي حصل
مالكا يف خربو ّية البري؛ فالدالل وإن كان خخيرب ،لكنه ال خيرب عن

حسا؛ وإنام عن قانون عام أخذه ـ استنتاجا وتعميام ـ من طول ممارسته ومزاولته
أمامه ّ

للجزئ ّيات القيمية يف السوق ،بحيث بات يمكنه اإلخبار عن قيمة هذا الثوب أو هذا

البيت ،ال من باب أنه سمعها من شخص ،بل من باب أ ّنه ط ّبق العام الذي حصل عليه

سابقا عىل هذا املورد .فالربو ّية ليست حتليال جتريد ّيا ،بل هي نتاج مراكمة تت ّبع اجلزئيات،

للتوصل إىل مقاربة ومقارنة بينها ،تعطي نتائج يف جزئي آخر جديد.
ّ

أن ّ
ثاني ًا :إ ّن احلديث عن ّ
كل الوثائق واملعلومات التي أدىل هبا علامء الرجال ترجع إىل

احلس ،حديث غري دقيق ،وسوف تأيت املناقشة يف هذه الك ّليةّ ،
وأن أقىص ما هنالك هو
ّ

كون بعض شهاداهتم حس ّيةّ ،
فنظل بحاجة إىل كربى حج ّية قول أهل الربة؛ ملنح احلج ّية

لقول الرجايل ولو يف اجلملة.

إن صاحب املالحظة األوىل هنا كأنّه ظ ّن ّ
ثالث ًاّ :
أن حس ّية ما خخيرب عنه البري هو املالك يف

حيس ،مع ّ
ادعاء ّ
أن احلسية واحلدسية يف قول البري أو املخرب ،ليست وصفا بحال
ربه
أن خ خ
ٌّ

املتع ّلق ،بل بحال وسيلة الوصول إليه؛ فإذا مل يمكننا معرفة ما يف داخل هذا الصندوق

احلس
باحلس ،لكننا عرب حماسبات وحتليالت عرفنا ذلك دون أن تكون وسيلة املعرفة هي ّ
ّ

مبارشة ،فإننا هنا نكون حدس ّيني ،وإن كان املتع ّلق الذي نخرب عنه أمرا حسيا؛ كذلك
( ) بحوث يف مباين علم الرجال.81 :

( ) مهدي اهلادوي الطهراين ،حترير املقال يف ك ّليات علم الرجال.38 :

.................
الطبيب عندما خيرب بمالحظة العالمات واملؤرشات ّ
رب خه
متعرض للتلف؛ فإن خخم خ خ
بأن الكبد ّ

أمر حيس ،لك ّن وسيلة الوصول إىل هذا األمر احليس هو احلدس ،فاملعيار هو وسيلة

املعرفة ال متع ّلق املعرفة؛ وإال سقطت أكثر موارد احلدس ّية التي مرجعها أهل الربة عن

احلدس ّية ،وصار اجتهاد الفقيه ملعرفة ما قال املعصوم أمرا حس ّيا؛ ّ
حيس
ألن قول املعصوم ّ

سمعي ،وهذا واضح الفساد.

من هنا ،فام قيل يف هذه املالحظة ـ عىل مستوى بعض صيغها ـ من ّ
حيس
أن العدالة أمر
ّ
وليس حدس ّيا ،فتكون شهادة الرجايل حس ّية ،غري ٍ
دقيق يف مستوى استخدامه هنا؛ أل ّن
خ
حس ّية العدالة ال تعني ّ
حيس ،وليس حدسيا.
أن ّنج الوصول إليها من قبل الرجايل
ّ

حسا الوصول إىل وثاقتهم وعدالتهم وحسن
وإذا كان املعارصون للرواة يمكنهم ّ
حاهلمّ ،
فإن غري املعارصين ممّن تفصلهم القرون عن الرواة ال يتسنّى هلم ذلك ،كام هو

واضح.

إن مرادهم هنا هو ّ
قد عقولّ :
باحلس ،وال
أن املتع ّلق إذا كان حس ّيا ،فالبدّ أن خيعرف
ّ

سبيل ملعرفته بغريه ،ومن هنا استنبطوا ّ
حيس.
أن قول الرجا ّيل
ٌّ

واجلواب بات واضحا؛ إذ ال تالزم منطق ّيا بني حس ّية املتع ّلق وحس ّية الطريق إليه وإىل

إثباته أو نفيه.

رابع ًاّ :
إن القول بإمكان ّية معرفة الزوجة واألوالد بعدالة الزوج وأمانته ،فحال الرجايل

احلس؛ لطول املعارشة مع
كهذا احلال ،فيه خلط؛ إذ الزوجة علمت بالعدالة من خالل
ّ

الرؤية والسامع ،أما الرجا ّيل فعلم بذلك من خالل مطالعة روايات الراوي ،وحشد األد ّلة

والشواهد ،وإقصاء بعض املحتمالت ،وتقريب بعضها اآلخر ،معمال النظر واللف ّيات
الفكر ّية املوجودة عنده يف ذلك ،فأين هذا املنهج من ذاك؟!

وغاية ما يف األمر هو دعوى ّ
أن موضوعا واحدا يمكن أن يكون حس ّيا ،بمعنى وصول

احلس ،فيكون إخبارهم عنه حس ّيا ،ويمكن أن يكون حدس ّيا
بعض الناس إليه عن طريق ّ

لقو ٍم آخرين فيام لو كان وصوهلم إليه عن طريق احلدس والنظر ،وانعدام فرص الوصول

احليس بالنسبة إليهم ،وال ضري يف ذلك.
ّ

أقر ّ
إن من الغريب ّ
خامس ًاّ :
بأن الرجال ّيني
أن بعض من ذكر هذه املالحظة األوىل هناّ ،

ّ
املتأخرين يمكن تصنيفهم ب ّأّنم خرباء يف هذا الف ّن؛ نظرا للجهود التحليل ّية التي يقومون
هبا ممّا يعتمد عىل النظر واالجتهاد واحلدس  .ومل يقم هذا البعض بتفسري كيف امتاز

الطويس والنجايش أو الرازي والبخاري عن ابن حجر والذهبي أو عن االسرتآبادي

إن املعطيات التي ستأيت تؤكّد ّ
أمر يتاج إىل رشح؛ إذ ّ
أن جهودا كبرية
والوئي ،فهذا خ
كانت تشبه ما يفعله الرجال ّيون اليوم ،قام هبا الرجال ّيون القدامى أيضا ،فقد كانوا ينظرون
يف الكتب التي تأتيهم ،ويف مرو ّيات الرواة ،وكانوا يواجهون روايات متعارضة حول

الراوي ،وكذلك شهادات متعاكسة تتصل به ،وكانوا يقومون بالر ّد والرتجيح وغري ذلك،

املتأخر عن السابق حتى صار من أهل الربة ،مع ّ
فبامذا امتاز الرجا ييل ّ
أن موضوع بحثه ما
يزال حس ّيا وطريقة تعامله ال ختتلف يف جوهرها عن بعض أنشطة الرجال ّيني القدامى؟!

يفرس
تطورت البحوث وازدادت فهذا من شأن ّ
وإذا ّ
أي عل ٍم من العلوم ،لكنّه لوحده ال ّ
التطور انقالبا من احلس ّية إىل احلدس ّية.
هذا التمييز ،ما مل نبد شواهد ميدان ّية لكون هذا
ّ
أن املالحظ َة األوىل هنا ،والقائمة عىل عدم وجود صغرى لكربى حج ّية قول
وهبذا ظهر ّ

ّ
األقل ـ
إن معطيات الرجال ّيني القدامى يصدق عىل بعضها ـ عىل
غري صحيحة ،بل ّ
اخلبريُ ،
أنّه من موارد اخلربو ّية ،وإذا قبلنا بنظر ّية حجية خرب الثقة هنا ،أمكن دمج نظر ّيتني ببعضهام
األول يكون
عرب القولّ :
إن خرب الرجايل ّإما أن يكون حس ّي ًا أو حدس ّي ًا ،فعىل االحتامل ّ

حج ًة من باب حج ّية قول أهل
حج ًة من باب حج ّية خرب الثقة ،وعىل الثاين يكون أيض ًا ّ
ّ

اخلربة.

ب ـ إشكاليّة التقليد يف الرجوع إىل الرجاليّني

املالحظة الثانية :ما نقله ـ ولو تقديرا ـ املح ّقق القمي يف القوانني ،من ّ
أن رجوع الفقيه

( ) الشيخ هادي آل رايض ،دروس يف كليات علم الرجال (ملفات صوت ّية) ،الدرس الثالث.

.................
يف علم الرجال إىل كلامت املتقدّ مني ـ مثال ـ من علامء الرجال ،شكل من أشكال التقليد

هلم ،ومعه فال يكون جمتهدا حمضا ،بل مزيج مركّب من املق ِّلد واملجتهد ،مع أ ّنه ال جيوز

للمجتهد التقليد ،فكيف يمكن التوفيق بني ذلك ك ّله؟! بل لو حت ّقق ذلك ملا كان هناك
فرق بني تقليد النجايش يف وثاقة زرارة ،وابن معني يف وثاقة سعيد بن املسيب ،وتقليد
الكليني أو الصدوق أو مسلم يف تصحيح روايات كتبهم احلديثية أو بعضها ،فإذا جاز

هناك فل خي خجز هنا ونكون يف خفسحة وغنى ،وإال كان يفرتض املنع يف احلالتني .

ّ
بأن مق ّلدي هذا املجتهد ال جيوز هلم تقليده؛ أل ّنه مق ّلد يف بعض
ويمكن أن نضيف

أجزاء العمل ّية االجتهادية ،فيكون تقليده تقليدا لغري املجتهد؛ ّ
أخس
ألن النتيجة تتبع
ّ

املقدّ مات.

وجياب من عدّ ة نواحٍ :
وقد أجيب عن هذه املالحظةُ ،

األول :ما ذكره بعض املعارصين ،من ّ
أن معيار االجتهاد والفقاهة هو النظر يف
اجلواب ّ

املقدّ مات األصول ّية والفقهية عن ملكة ،أما غريها من املقدّ مات اللغوية واملنطق ّية

والتفسري ّية والرجال ّية ،فال مانع من التقليد فيها ،وال يصري اإلنسان بذلك ـ ما دام ذا ملكة
يف الفقه واألصول ـ مق ّلدا وغري جمتهد يف الفقه واألصول؛ بل يصدق عىل هذا الشخص

أ ّنه ممن روى حديثنا ونظر يف حاللنا وحرامنا .
وقد يناقش هذا اجلواب:

ّأوالً :بام ذكره بعضهم من ّ
أن هذا خالف ديدن الفقهاء؛ فإ ّننا نجدهم ي ّققون يف

القاعدة التفسري ّية التي يواجهوّنا قبل أن يعتمدوا عليها؛ وهلذا وجدنا لديم بحوثا يف

مسألة تواتر القراءات ،مع ّأّنا مشهورة بني علامء التفسري ،بل ّ
إن نسبة مسائل علم الرجال
( ) القوانني املحكمة476 :؛ وبحوث يف مباين علم الرجال.82 :

حممد رضا
( ) بعد التفاتنا إلضافة هذه املسألة إىل اإلشكال ،الحظنا طرحها من قبل السيد ّ
السيستاين يف كتابه :قبسات من علم الرجال  ،14 :1فاقتىض التنبيه.
( ) بحوث يف مباين علم الرجال.82 :

إىل الفقه تساوي نسبة بعض األبحاث األصول ّية إىل الفقه نفسه ،فقد بحثوا يف صغر ّيات

دالالت األلفاظ التي تقع حتت كربى حجية الظهور ،فام املانع أن يكون توثيق هذا الراوي
أو ذاك من صغريات كربى حجية خرب الثقة؟ بل لقد وجدنا بعض علامء األصول يذهب

إىل ّ
أن البحوث الرجال ّية بحوث أصولية ،معتذرا عن طرحها يف كتب األصول بكثرة
مسائلها التي أوجبت إفرادها بالتصنيف وجعلها علام مستقال  ،ومعه فكيف أخرجت
مسائل الرجال عن دائرة االجتهاد ،فيام دخلت صغريات األلفاظ؟ .

وهذه املناقشة صحيحة يف اجلملة ،وعثري سؤاالً جا ّد ًا ومرشوع ًا ،لكنّها ال عضع لنا

جمرد كون ذلك هو ديدن الفقهاء ال يعني ّ
معيار ًا؛ ّ
رضوري لصدق
أن االجتهاد فيها
ٌّ
فإن ّ
عنوان الفقيه ،فقد بحث األصول ّيون والفقهاء العديد من املباحث التي ال تتصل جوهر ّيا

تتقوم الفقاهة هبذه األبحاث ،كام هو معلوم.
بالبحث الفقهي واألصويل ،بحيث ال ّ

ثاني ًاّ :
إن اإلشكالية الرئيسة يف أصل جواب هذا املعارص أ ّنه تعامل ـ فيام قد يبدو من

كالمه ـ مع علوم االجتهاد عىل أساس ّ
أن التصنيف القائم للعلوم اإلسالم ّية تصنيف

معترب ،بمعنى ّ
أن هذا الفصل بني علم التفسري وعلم الفقه حيث صار قائام اليوم ونجد

مفرسين ،إذا فهذا معناه أ ّنه ليس من وظيفة الفقيه البحث
مفرسين غري فقهاء ،وفقهاء غري ّ
ّ
يف املداخل التفسري ّية؛ ّ
ألن التفسري علم آخر مغاير لعلم الفقه وفق التصنيف القائم للعلوم

وصل إليها؟ ثم
اليوم ،مع أ ّنه ينبغي النظر يف املسألة الفقهية هل يصدق عليه أنّه خبري يف الت ّ

النظر أ ّنه إذا مل يكن خبريا يف هذه املقدّ مة أو تلك هل يصدق عليه عنوان الربو ّية أو ال؟

ّ
تواضعي وال دليل عىل حج ّيته،
فإن هذا الفرز القائم بني العلوم اإلسالم ّية ،فضال عن أنه
ٌّ
غري ٍ
دقيق يف كثري من األحيان ،حيث بحثت مسائل علم يف ضمن علم آخر ،وهذا ما
خ
يعرفه امل ّطلع عىل هذه العلوم.
( ) املحقق العراقيّ ،ناية األفكار 1ـ .23 :2
( ) انظر :السوانح العاملية.178 :

.................
صح
من هنا ،جيب النظر يف العمل ّية االجتهادية ،بام ي ّقق وصف الربو ّية فيها؛ فإذا ّ

املحمدين الثالثة يف توثيق
األول هنا ،فلامذا ال يكون تقليد
كالم صاحب اجلواب ّ
ّ

الروايات أساسا نعتمد عليه ،ونسدّ به باب البحث يف األسانيد؟ ولع ّله يقبل بذلك.

ثالث ًا :ما ذكره بعض املعارصين ،من ّ
أن املستند يف رشع ّية الرجوع إىل الفقيه الذي يأخذ

بعض مقدّ مات بحوثه تقليدا من غريه كالرجال ّيني ،ليس سوى أحد أمرين:

أ ـ إطالق النصوص الرشع ّية الشاملة له ،مثل عنوان :نظر يف حاللنا وحرامنا وعرف

أحكامنا ،بحيث يصدق عليه هذا العنوان ولو كان مق ِّلدا يف بعض املقدّ مات ،ومن ثم

ويكم باجتهاده.
جيوز تقليده خ

أن ذلك غري صحيح هبذا املقدار؛ ّ
إال ّ
فإن النصوص الرشع ّية إذا كانت واردة يف مورد

احلكم العقيل أو العقالئي مل ينعقد هلا إطالق لغري الدائرة التي جرى عليها احلكم العقيل

ثم لزم النظر يف البناء العقالئي هنا ملعرفة دائرة اإلطالق يف مثل هذه
أو العقالئي؛ ومن ّ
النصوص ،وال يكفي إطالقها البدوي الساذج.

ب ـ قيام االرتكاز العقالئي عىل رجوع اجلاهل إىل العامل الذي من هذا النوع أيضا،

ثم فتكون النصوص الرشع ّية مرشدة ملثل هذا االرتكاز.
ومن ّ

وجياب ّ
النص
خ
بأن الثابت من حج ّية السرية العقالئية هو تلك السرية التي تقع يف عرص ّ

ال مطلقا ،بام يف ذلك ما يستجدّ من السري يف العصور الالحقة ،ولو راجعنا السرية

النص لوجدنا ّ
أن العلامء ما كانوا يتّكلون عىل بعضهم ،بل كان
العقالئية هنا يف عرص ّ
الواحد منهم يف العلوم املختلفة جيتهد يف ّ
كل املقدّ مات التي تتصل بموضوعه ،ليصل إىل

ثم فهذا املقدار من السرية الناظرة إليه النصوص الرشع ّية يف املقام ،ال
نتيجة نظره ،ومن ّ
املختصني لبعضهم
تطور العلوم وتك ّثر االختصاصات من رجوع
ّ
يكفي للسري احلادثة بعد ّ

يف بعض األمور.

وعليه ،فأساس هذا التمييز بني الفقه واألصول من جهة ،وسائر العلوم األخرى من

جهة ثانية غري صحيح ،فال يصدق عنوان املجتهد عىل شخص مل جيتهد يف مجيع املقدّ مات

املتصلة بموضوعه .

األول منها ،وهو مبدأ تبع ّية الطابات الرشع ّية
وهذه املناقشة نوافق عىل القسم ّ

لألحكام العقل ّية والعقالئية لو جاءت يف موردها ،وسبب موافقتنا عىل ذلك هو ظهور (أو

احتامل) هذه الطابات يف كوّنا يف مقام اإلرشاد حلكم العقل أو بناء العقالء ،فهذا السياق
ـ ولو املحتمل ـ يمنع عن انعقاد إطالق .نعم لو تو ّفرت يف الطابات الرشع ّية قرائن تفيد

صح ذلك وأخذنا به ،وإال ّ
فإن مقتىض األصل هو
إرادة التعميم ملا هو أوسع دائرةّ ،

احلاف والذي هو إرادة اإلشارة لصوص املرتكز نفسه ،فال ينعقد
احتامل وجود السياق
ّ

ألن السياق قرينة متصلة يمنع احتامل وجودها من انعقاد إطالق ،أو ّ
اإلطالق؛ ّ
أن مقتىض
األصل عدم إحراز كونه يف مقام البيان من غري الناحية التي انعقدت عليها السرية.

أ ّما القسم الثاين من هذه املناقشة ،فقد يتو ّقف معه ،بام ال جمال له هنا؛ ألنّنا نبني عىل أ ّن

للنص ،بل هو املسار والنهج
جمرد اجلري العميل املعارص ّ
املمىض يف السري العقالئ ّية ليس ّ

يتغري املسار
العقالئي الذي يقع فيه التغري والتط ّور التطبيقي تبعا لألزمنة والظروف ،فام مل ّ
صح
العقالئي نفسه ليتعنون بعنوان جديد ،فإ ّن املمىض يكون هو االرتكاز نفسه ،وإال فلو ّ
ذلك لزم حرص رجوع اجلاهل إىل العامل يف خصوص العلوم التي كان هلا وجود يف عرص

النص ،أ ّما غريها مثل علوم التكنولوجيا والتقنيات املعارصة وفنون اإلدارة وغريها ،فال
ّ

النص.
يرز مرشوع ّية رجوع اجلاهل إىل العامل فيها؛ لعدم وجودها يف عرص ّ

األول
ودعوى عدم الفرق بجامع نكتة الرجوع هي بنفسها تسمح لصاحب اجلواب ّ

هنا أن يقول :إنّه ال فرق يف نظر العقالء بني املجتهد يف مجيع املقدمات واملجتهد يف بعضها

ّ
تضخم العلوم؛ لصدق اسم البري املوثوق بنظره يف هذا املجال
القريب دون البعيد حال

يف بعض املوارد عىل ّ
األقل.

أن دعوى ّ
يضاف إىل ذلك ّ
النص يف خمتلف
أن مجيع املجتهدين يف مجيع العلوم يف عرص ّ

حممد رضا السيستاين ،قبسات من علم الرجال  16 :1ـ .19
( ) ّ

.................
أصقاع األرض كانوا جمتهدين يف متام املقدّ مات التي تتصل باملوضوعات التي يبحثوّنا،

وهلم نظر واجتهاد فيها ..هذه الدعوى يف غاية ال خبعد ،فهل كانوا جمتهدين يف العلوم
املنطقية والفلسفية واللغوية و..؟ وهل كان الطبيب جمتهدا يف إثبات وجود اجلسم

الطبيعي يف الارج ،وهي مسألة فلسف ّية بحتة؟!

الذي يبدو يل أنّه حصل خلط هنا بني يقينهم بمقدّ مات علومهم وبحوثهم ولو كان

يقينا ناجتا عن تراكم عفوي أو عدم التفات وال معرفة بوجود بحوث تتع ّلق هبذه املقدّ مات
أو لوثوقهم بنتائج العلوم األخرى ،وبني كون يقينهم هذا اجتهاديا بحثيا نظر ّيا استدالل ّيا

نابعا عن نظر وحدس وتأ ّمل ،فمن املمكن أن ندّ عي مثال ّأّنم كانوا عىل يقني باملقدّ مات،

لك ّن دعوى ّأّنم كانوا جمتهدين يف متام املقدّ مات بعيدة ،كيف ويلزم منه أن يكون مجيع
فقهاء عرص األئمة متك ّلمني وعلامء قرآنيات ورجال وحديث وتاريخ وغري ذلك! فهذه
الطريقة يف املناقشة غري واضحة.

ولبيان موقفنا هنا ،نقدّ م حماولة ّأول ّية لتحليل املوقف ،ثم نذكر ما هو التحقيق:

املصحح إلطالق عنوان
ّأما املحاولة ،فحاصلها أ ّن املعيار هنا هو العرف العقالئي،
ّ

الفقيه أو املجتهد أو أهل الربة يف الف ّن الفالين عىل زيد أو عمرو ،وما نفهمه من هذا
املصحح للوصف هو القول :إذا كان بحث ما أصال موضوعا ومقدّ مة
املعيار العقالئي
ّ

بعيدة ،مل يلزم عىل املجتهد يف الفقه أن يكون جمتهدا يف هذا البحث ،كام يف نسبة علم املنطق

والفلسفة وأصول الكالم والعقائد لعلم الفقه؛ لصدق عنوان الفقيه بدون أغلبها ،فإّنا
تقدّ م أصوال موضوعة بعيدة عن عمل الفقيه؛ أما ما يتصل باملقدّ مات القريبة بحيث يقال
عرفاّ :
إن الوصول إىل هذه النتيجة والبحث يف هذه النتيجة يستدعي البحث يف هذه
النقاط تلقائ ّيا ،فهنا تكون هذه النقاط داخلة يف العمل ّية االجتهاد ّية.

وهنا نسأل :هل علم الرجال من مقدّ مات علم الفقه القريبة ومن وظائف الفقيه،

بحيث ال تصدق الربة يف الفقه عىل من ال يملك نظرا يف األسانيد ،أو أ ّنه من مقدّ مات

هذا العلم البعيدة بحيث يرشع علم الفقه بعد الفراغ عن نتائج علم الرجال ،كي يتل ّقاها

ٍ
أصول حتتية مس ّلمة؟
الفقيه بمثابة

أن إثبات صدور الرواية لي :من وظيفة الفقيه ،بام هو فقيه ،متاما كإثبات
الذي يبدو لنا ّ

نسبة القرآن إىل اهلل تعاىل؛ فكام ّ
أن تصحيح هذه النسبة من وظيفة علم الكالم ،كذلك

تصحيح نسبة هذه الرواية إىل املعصوم هي من وظيفة علمي الرجال واحلديث؛ فإذا قدّ م

للباحث حديث ثابت الصدور ،وأخذ ثبوت صدوره أمرا مفروغا منه ،ثم نظر فيه ،صدق
عليه عنوان الفقيه ،متاما كام يصدق عليه هذا العنوان مع عدم كونه جمتهدا يف الكالم

والفلسفة واملنطق و..

قد عقولّ :
إن هذا خالف سرية العلامء!
واجلواب باملنع صغرى وكربى:

أـ أما صغروي ًا؛ فألننا مل نجد الكثري جدا من العلامء أهل نظر واجتهاد يف علم الرجال،

بل بعضهم مل نكد نرى له وقفة رجال ّية يف كتبه ،مع أ ّنه ال يناقش يف فقاهته ،ومن أمثلة
هؤالء الشيخ مرتىض األنصاري .

بل نحن نجد الكثري من الفقهاء يعتمدون يف إثبات الروايات عىل املشهور وعملهم،

فال تكاد ترى هلم باعا يف قضايا النقد السندي؛ فكيف خيدّ عى ّ
أن الفقاهة موقوفة يف سرية
العلامء عىل التحقيق يف علم الرجال؟!

توصلنا إىل قناعة
وأما كربوي ًا؛ فألنه لو س ّلمت الصغرى ،فال حج ّية لسريهتم لو ّ
بـ ّ

معاكسة ،فسريهتم ليست دليال هنا.

نعم ،اإلشكالية األساسية يف علم الرجال ،والتي مت ّيز علم إثبات احلديث عن علم

إثبات القرآن يف الرتاث اإلسالمي ..هي وقوع االختالفات الواسعة يف هذا املجال ،بني

أقىص اليمني وأقىص اليسار ،فهناك اختالف واسع يف التوثيق والتضعيف بني املباين
( ) خينقل عن بعض كبار علامء الرجال املعارصين ،وهو من فقهاء العرص ،أنّه رأى يف جملس درسه
أنّه من غري الالئق نرش بعض بحوث الشيخ األنصاري الرجال ّية؛ ملا فيها من ضحالة أو ضعف

واضحني ،واهلل العامل.

.................
والنظر ّيات الرجالية؛ فمبنى تفسري القمي خمتلف فيه؛ وكذلك نظر ّيات :أصحاب

والرتحم ،وأسانيد كامل الزيارة،
والرتيض
اإلمجاع ،ومشايخ الثالثة؛ وشيخوخة اإلجازة،
ّ
ّ

ومراسيل الصدوق ،وغريها الكثري الكثري ،إىل جانب التعارض بني شهادات القدماء

احلجة
أنفسهم ـ يف اجلملة ـ وهكذا ..فأمام هذا الوضع واختالف قوهلم بعدد األحاديث ّ

يصحح تسعني يف املائة ..ذلك ك ّله
يصحح عرشة يف املائة من األحاديث ،ومن
بني من
ّ
ّ
ٍ
لفقيه ال يريد أن جيتهد يف علم الرجال ..عىل كلامت الرجال ّيني ّ
حمل
جيعل االعتامد اليوم

إشكال؛ إذ يف مثل هذا القدر من اختالف أهل الربة وتعارض نتائجهم وحتليالهتم
يصعب إجراء العقالء لقانون حج ّية قول أحدهم عىل نحو التخيري ،بل حتى ترجيح

بعضهم عىل بعض بمالك األعلم ّية يتاج لنظر وتدقيق وكالم ،وليس أمرا سهال أبدا،

وهنا يلزمه لرباءة ذ ّمته يف العمل باجتهاده أن يقدّ م تربيرا الختياراته التي انتخبها من بني
جمموعة اآلراء الرجال ّية املختلفة.

نعم ،يمكن تقليدهم يف ما صار من أصول علمهم املتفق عليها بينهم ،كوثاقة

املحمدين الثالثة القدماء مثال وهكذا..
ّ

من هنا ،احتاج الفقيه ،ال لكي ي ّتصف بكونه فقيها ،بل ليتمكّن من إثبات النصوص

حيث ال يمكنه ـ مع هذا االختالف ـ التقليد ..احتاج الفقيه أن يكون له نظر يف علم

السند مع اإلمكان ،وإال اختار إحدى املدارس يف علمي الرجال واحلديث ،وبنى عليها،

قرره هو بنفسه يف علم الفقه وأصوله.
ما مل ختالف أصال خيرز معه خطأها ،كان ّ

يتقوم بعلم الرجال
يتقوم عنوان «الفقاهة» بعلم األصول ،وال ّ
قد عقول :ملاذا إذ ًا ّ

واحلديث؟

واجلوابّ :
إن علم األصول هو العلم الذي يدّ د منهج عمل الفقيه يف تعاطيه الفقهي؛

فامذا يفعل مع املطلق واملقيد؟ وماذا يفعل مع التعارض؟ وهكذاّ ،
وكل ما يتصل بطريقة

عمله املبارشة مع الفقه والنصوص ،يفرتض أن يكون له نظر فيه؛ ّ
ألن علم األصول هو

علم منهج االجتهاد الفقهي ..نعم ال يمنع أن تكون بعض مسائل علم أصول الفقه أيضا

مما ال جيب عىل الفقيه أن يكون له نظر فيها ،حتى لو جرت سريهتم عىل بحثها يف األصول.

فالفرق بني الرجال واألصول ّ
أن الرجال يثبت يل املوضوع الذي يشتغل عليه الفقيه،

وهو احلديث ،كام يثبت يل علم الكالم املوضوع اآلخر الذي يشتغل الفقيه املسلم عليه،

وهو القرآن .أما علم األصول فهو يثبت يل كيفية اشتغال الفقيه وّنج تعامله مع
النصوص ومع الوقائع ،واألدوات التي يستعني هبا لذلك ،مثل مباحث األلفاظ

والتعارض ومباحث األصول العملية وهكذا..

بل قد يمكن الرت ّقي بدعوى ّ
متقوم باالجتهاد األصويل ،بل هو
أن عنوان الفقاهة غري ّ

متقوم بالربوية يف تطبيق املناهج األصول ّية عىل النصوص والوقائع واحلاالت ،نعم يلزمه
ّ
أن يكون بريء الذ ّمة يف اختياره أحد املناهج األصول ّية حتى يمكنه العمل باجتهاده ،وهذا

غري صدق عنوان الفقيه عليه عرفا وعقالئ ّيا.

وبعبارة جامعةّ :
إن صدق عنوان املجتهد عىل البري يف الفقه دون األصول والرجال

يشء ،وبراءة الذ ّمة يف اجتهاده الذي يفرتض أن يكون موضوع ّيا يشء آخر ،فقد يكون

فالن جمتهدا ،بمعنى له ملكة البحث الفقهي ،لكنّه ال جيوز له العمل باجتهاده؛ ألنّه ال
متقومة
يراعي الضوابط املوضوع ّية يف بحثه ،رغم امتالكه للملكة ،ففقاهة الفقيه غري ّ

بأغلب البحوث املقدّ م ّية بام فيها الكثري من بحوث علم األصول ،لك ّن موضوع ّية فقاهته

تفرض عليه أن جيد خمرجا رشع ّيا لتربير عدم اجتهاده يف البحوث املقدّ مية هذه ،فإذا رأى
ٍ
حينئذ ،فلو رأى جواز الرجوع إىل الرجال ّيني واألصوليني
خمرجا عمل باجتهاده الفقهي
صدق عليه عنوان املجتهد ،وأمكنه العمل برأيه يف هذه احلال.

وعليه ،فام قيل من إمكان التقليد يف علم األصول والرجال دون أن يلزم منه سقوط

الفقيه عن االجتهاد ،صحيح باملعنى الذي ب ّيناه ،غايته ّ
أن إمكانية التقليد هذه حتتاج

ٍ
لتخريج اجتهادي.
بنفسها عند هذا املق ِّلد
هذه خالصة هذه املحاولة.

لكن التحقيق أن يقالّ :
إن الربو ّية التي أخذت يف عنوان حج ّية قول أهل الربة
و ّ

.................
تصورها من خالل فهمني:
يمكن ّ

األول :أن يراد بالربو ّية ف ّن إدارة العمل ّية البحث ّية واستخدام القواعد واملناهج
الفهم ّ

املقررة يف هذا العلم أو ذاك ،برصف النظر عن حتصيل البري العلم بالنتيجة ،ومثال ذلك
ّ
يتخصص باحث غري مسلم بالدراسات الفقهية الرشع ّية ويبلغ مرتبة عالية من املهارة
أن
ّ
يف استخدام طريقة الفقهاء يف البحث الفقهي واألصويل وما يتصل هبام ،بحيث لو أ ّلف

كتابا يف الفقه مل خيرتخب املجتهدون يف أعلم ّيته عىل فقهاء عرصه ،لكنّه يف الوقت عينه ال
بالنبي وال بأهل البيت وال بالصحابة ،ففي هذه احلال ال ّ
شك يف خربو ّيته الفن ّية يف
يؤمن
ّ
علم الفقه ،لكنّه ال يصدق عليه أنّه عامل بالنتيجة ،ومرادنا من النتيجة هو أن يقولّ :
إن اهلل

نسميه
حرم كذا وكذا؛ والسبب هو أنّه غري مقتنع بالرسالة املحمد ّية أساسا .وهذا ما ّ
ّ
الربوية التي ال جتامع العلم بالنتيجة.

ومثل هذا يمكن حصوله يف علوم متعدّ دة ،فقد ال يكون الفقيه جمتهدا يف علم الرجال

وال يف األصول ،لكنّه قادر عىل استخراج النتائج الفقهية وفقا لكا ّفة املباين األصول ّية
املختصني بمجموعة هذه العلوم.
والرجال ّية وبرباعة عالية تفوق قدرة الفقهاء اآلخرين
ّ

وال ّ
بأّنم ليسوا املنظورين هنا؛
شك يف وجود هذا النوع من الرباء ،إال أنّه قد يقال ّ

ألنّه ال يوجد عندنا سرية عقالئ ّية مستق ّلة اسمها رجوع غري البري للخبري ،إنّام هذا التعبري

استقاه الفقهاء من السرية القائمة يف احلقيقة عىل رجوع اجلاهل إىل العامل ،فنكتة السرية هي

رجوع اجلاهل بيشء من حيث هو جاهل هبذا اليشء إىل العامل هبذا اليشء من حيث هو

عامل به ،وذلك هبدف ترتيب األثر عىل ذلك اليشء املرجوع فيه ،فام مل يفرض البري عاملا

وعىل يقني بام نرجع إليه فيه فال مورد للسرية ،ويف مقامنا نحن نرجع إىل هذا البري ملعرفة
بالنبوة املحمد ّية ومل تثبت عنده ،فهو يف هذه احلال
حكم اهلل ،فإذا مل يكن هو مقتنعا أساسا
ّ

ال علم له بحكم اهلل سبحانه حتى نأخذ حكم اهلل منه.

ضم علمنا إىل علمه ،عرب القول بأنّنا نحن
نعم ،يمكن تتميم هذا النقص من خالل ّ

بالنبوة ونؤمن هبا ،ولسنا بحاجة إىل قانون رجوع اجلاهل إىل العامل فيها؛ لفرض عدم
نعلم
ّ

بالنبوة إىل علم البري بام
فنضم علمنا
جهلنا ،ولكنّنا ال نعلم بام صدر عن النبي من أحكام،
ّ
ّ

صدر من أحكام ممّن نعتربه نحن نب ّيا ولو مل يعتربه هو نب ّيا ،وهبذا نحصل عىل احلكم
ضم العلم إىل قانون حجية قول أهل الربة .وهبذه الطريقة يمكن
الرشعي
ّ
احلجة عرب ّ
القول بجواز تقليد اإلمامي لغري اإلمامي إذا كان فقيها عىل مباين اإلمام ّية ،ومل يقم دليل

خاص عىل املنع.
ّ

الفهم الثاين :أن ال يراد من الربو ّية ف ّن إدارة العمل ّية البحثية يف علم من العلوم فقط،

بل إضافة إىل ذلك حصول العلم بالنتيجة للخبري من خالل بحثه الربوي ،بحيث عندما

نريد أن نرجع إليه فنحن نرجع إىل ما عنده من العلم بالواقع نتيجة خربته.

عام جيوز فيه التقليد أو
ويف هذه احلال جيب التمييز بني ثالث حاالت ،بعد غ ّ النظر ّ

ال جيوز:

ّ
وبكل املقدّ مات التي تقوم عليها العمل ّية
احلالة األوىل :أن يكون هذا البري عاملا بالفقه

الفقه ّية ،بدءا من إثبات وجود اهلل ،ووصوال إىل إثبات حرمة أكل الطني ،ويكون علمه
هذا عن نظر واجتهاد واستدالل.

وال ّ
شك يف صدق كونه عاملا خبريا فيام يقول ،فهو يف هذه احلال مصداق واضح للعامل

اجلهال إليه ،ويمكنه ترتيب األثر عىل النتائج التي
الذي يمكن بالقانون العقالئي أن يرجع ّ

يرجع هو إليها؛ لصدق كونه جمتهدا يف اختصاصه وما يفتي به حقيقة.

احلالة الثانية :وهي تقع يف مقابل احلالة األوىل ،وهي أن يكون هذا البري عاملا بالفقه

بخربو ّية عالية ،لك ّن بعض مقدّ مات إثبات النتائج الفقه ّية ليس بعاملٍ هبا أساسا ،بل هو
ّ
حجة أو ال؟ وهل
يشك فيها ،كأن ال يعلم هل النبي معصوم أو ال؟ وهل الفعل النبوي ّ

حجة أو ال؟
حجة أو ال؟ وهل نخق خل هذا الراوي ّ
هذه الرواية ّ

ويف هذه احلال ال ّ
يقر بذلك ،رغم
شك يف عدم صدق عنوان العامل بالنتيجة عليه؛ ألنّه ّ

حت ّقق عنوان خربو ّيته يف الفقه؛ واملفروض عدم جريان السرية العقالئية إال عىل رجوع

اجلاهل إىل العامل يف املوضوع الذي يراد الرجوع به وهو النتيجة الفقهية الفتوائية حسب

.................
الفرض .كام ّ
أن هذا الشخص نفسه ال يمكنه ترتيب األثر عىل نتائج بحوثه؛ لفرض عدم
احلجة
احلجة عنده عليها ،إال يف حالة واحدة وهي أن يقوم عنده الدليل ّ
علمه هبا وال قيام ّ
عىل جواز رجوعه لغريه يف بعض هذه املقدّ مات إذا كانت تقبل التقليد ،كام يف حال

فيضم تقليده إىل اجتهاده ،وحيث إنّه قام عنده الدليل عىل جواز التقليد ،فيعمل
االنسداد،
ّ

بالنتيجة يف هذه احلال ،ولو مل يكن هبذه الطريقة جمتهدا مق ّلدا لنفسه متاما.

يصح منه
ويبقى هنا إشكال وهو :إذا مل يكن هذا الفقيه جمتهدا متاما يف هذه احلال مل
ّ

الرجوع إىل غريه يف بعض املقدمات كاملقدّ مات الرجال ّية يف غري حال االنسداد؛ ّ
ألن
االجتهاد واجب كفائي ،واملفروض القيام به ،واملركّب من االجتهاد والتقليد ليس

اجتهادا.

ويمكن اجلواب بأ ّنه عوجد صورعان:

الصورة األوىل :أن يكون من يق ّلده هذا الفقيه يف بعض املقدمات ح ّيا جمتهدا فيها ،كام

لو ق ّلد الفقيه جمتهدا ح ّيا يف علم الرجال ،حيث قلنا سابقا ّ
بأن الربو ّية غري مسلوبة عن
ّ
املتأخرين ،ففي هذه احلال ال دليل عىل ثبوت وجوب كفائي عىل األ ّمة بأزيد من هذا،

وملاذا ال جيري ّ
كل واحد منهام قانون حجية قول أهل الربة يف تعامله مع اآلخر ويق ّلد
نفسه فيام اجتهد فيه ،ويق ّلدمها الناس معا؟

الصورة الثانية :أن ال يكون من يق ّلده هذا الفقيه يف بعض املقدّ مات ح ّيا جمتهدا فيها،

كام يف حالة علم الرجال مع افرتاض ّ
أن اجلميع سيق ّلدون امل ّيت (وهم املتقدّ مون من علامء

الرجال) ،ففي هذه احلال مل يتح ّقق مصداق ومتع ّلق الوجوب الكفائي لالجتهاد ،بعد

عدم صدق االجتهاد عىل املركّب من التقليد واالجتهاد ،وعليه:

أ ـ إ ّما أن نقول بانسداد باب العلم بالرجال وأحوال الرواة ،ويف هذه احلال يكون

الرجوع للرجال ّيني من باب حجية قول أهل الربة جائزا ،ويصدق معه حت ّقق االجتهاد

الواجب املمكن لألحياء ،ونبني عىل أنّه ال يشرتط يف مرجع ّية البري أن يكون ح ّيا ،ويثبت
بذلك مبنى حجية قول الرجايل ،بال حاجة لدليل االنسداد.

ب ـ أو نقول بانفتاح باب العلم يف الرجال وأحوال الرواة ،ويف هذه احلال ّ
فإن تقليد

األموات نقض لدليل وجوب االجتهاد الكفائي ،لو ثبت هذا الدليل هبذا العرض
ثم ال معنى جلريان نظرية حج ّية قول أهل الربة يف باب الرجال اليوم.
العريض ،ومن ّ

هذا يف الفقيه البري نفسه ،أ ّما العامي فإذا حصل له علم هبذه املقدّ مات املشكوكة هلذا

الفقيه ،ولو بسبب كون هذا العامي خبريا يف علم الكالم مثال أو األصول أو الرجال،

أمكنه تقليد هذا الفقيه والرجوع إليه يف نتائجه املرتتّبة عىل هذه املقدّ مات التي يعلم هبا

ألن املفروض ّ
العامي؛ ّ
أن ما جيهل به هو يعلمه الفقيه ،وإذا كان الفقيه ال يعلم ما يعلم به
يرضه .أ ّما لو مل يكن له علم هبا ،فيمكنه تقليد هذا الفقيه وتقليد من رجع الفقيه
هو فهو ال ّ
إليه معا ،ما مل يلزم حمذور ،وهو كون من رجع إليه الفقيه ميتا ،وقلنا بعدم جواز الرجوع

إىل امل ّيت بدليل يشمل املقام.

احلالة الثالثة :أن يكون هذا البري عاملا بالفقه وبجميع املقدّ مات التي تقوم عليها

العمل ّية الفقه ّية ،لك ّن علمه ببعض املقدّ مات ليس استدالل ّيا ،وإنّام هو الطمئنانه بالعلوم

بنبوة النبي حممد،
أي مسلم يؤمن ّ
األخرى ونتائجها ،أو حلصول اليقني العفوي له ،كام يف ّ

متخصص يف علم الكالم ،باملعنى
فهو مع علمه بالنبوة واإلمامة واملعاد ال يقال عنه :إ ّنه
ّ
الذي يستبطن الربو ّية.

يصح أن نقول بأ ّن هذا الشخص لديه علم بالنتيجةّ ،
وأن خربو ّيته
ويف هذه احلال
ّ

سامهت يف علمه هذا ،فتقليده لنفسه جائز قطعا؛ كام ّ
أن الرجوع إليه رجوع إىل شخص

عامل بالنتيجة التي يكم هبا ،لك ّن علمه ليس استدالل ّيا يف ّ
كل مراحله ،فال يصدق عليه أنّه

ثم فاملفرتض التمييز بني رجوعه لنفسه فيجوز ورجوع غريه
خبري هبذه النتيجة متاما ،ومن ّ

له فال جيوز.

وهنا قد خيدّ عى قيام السرية العقالئ ّية عىل األخذ بام يقوله؛ أل ّن غالب أهل االختصاص

حاهلم كذلك ،غاية ما يف األمر ّ
أن تفكيك هذه احلال يرجع إ ّما إىل علم اجلاهل ـ استدالل ّيا

كان أو غريه ـ بتلك املقدمات التي يعلم هبا العامل ال عن استدالل ،أو إىل تقليد هذا اجلاهل

.................
هلذا العامل فيام هو خبري به وتقليده لغريه فيام ليس هو خبريا به ،عىل أن ينسجم التقليدان،

فريجع إىل تقليدين يف هذه احلال.
والنتيجة :إنّنا أمام مستويني:

األول :وهو مستوى عقليده لنفسه ،وهنا:
املستوى ّ

أ ـ ال ّ
شك يف إمكانه يف احلالة األوىل ،وهي حالة اجتهاده يف املسألة مع متام مقدّ ماهتا.

ب ـ أ ّما يف احلالة الثانية ـ وهي عدم اجتهاده يف بعض املقدّ مات مع عدم حصول العلم

له فيها ،ولو من غري اجتهاد ـ فال جيوز له تقليد نفسه ،إال يف حال عدم إمكان االجتهاد
نتيجة االنسداد.

ج ـ وأ ّما يف احلالة الثالثة ـ وهي علمه باملقدّ مات من غري استدالل ـ فال ّ
شك يف جواز

عمله باجتهاده فيام اجتهد فيه ،وحج ّية علمه عليه فيام مل جيتهد فيه.
املستوى الثاين :وهو مستوى عقليد غريه له ،وهنا:

أ ـ ال ّ
شك يف جوازه يف احلالة األوىل ،وهي اجتهاده يف متام املقدّ مات.

ب ـ أ ّما يف احلالة الثانية ـ وهي عدم حصول العلم للمجتهد ببعض املقدّ مات ولو من

دون استدالل ـ فإذا كان للعامي علم باملقدمات التي مل يعلم هبا املجتهد ،كام لو كان

العامي جمتهدا يف الرجال وحصل له علم باملقدمات التي بنى عليها الفقيه حال كون هذا
الفقيه غري عامل هبا ،فال ّ
شك يف إمكان تقليده للفقيه فيام اجتهد فيه؛ لفرض علمه به

بمقداره ،وعمله بعلمه فيام مل جيتهد فيه الفقيه ،وأ ّما لو مل يكن للعامي علم باملقدمات

املشكوكة للفقيه ،أمكنه الرجوع إىل الفقيه فيام اجتهد فيه ،وتقليد غريه يف تلك املقدّ مات،

برصف النظر عن إشكال ّية احلياة واألعلم ّية يف املقلد ،والتي توجب هنا إرباكا كبريا،
وعليه فيمكن ملق ّلد السيد الوئي مثال أن يق ّلده يف الفقه واألصول ،ويقلدان معا من ق ّلده
السيد الوئي يف الرجال ،سواء كان تقليد السيد الوئي لغريه مقبوال أم ال (من حيث
كونه غري منسد أمامه العلم مثال).

ج ـ وأ ّما يف احلالة الثالثة ـ وهي علمه باملقدّ مات من غري استدالل ـ فندّ عي قيام السرية

العقالئية عىل األخذ بقول الفقيه أو البري هنا ،إ ّما عرب علم العامي (اجتهادا أو عن غري
اجتهاد) باملقدّ مات التي علم هبا الفقيه ال عن استدالل ،أو عرب تقليده لغري هذا الفقيه يف

هذه املقدّ مات.

يتوصل
وعليه ،فإ ّن رجوع الفقيه إىل العامل الرجايل يمكن أن جيتمع مع إمكان عمله بام ّ

إليه من جهة ،وإمكان عمل اآلخرين بذلك من جهة ثانية ،عىل عفصيل يف الصور

التخصص يف
األول عىل إشكالية التقليد ،من كفاية
ّ
واحلاالت ،فام ذكره املعارص يف اجلواب ّ

الفقه واألصول ،لي :صحيح ًا عىل إطالقه ،وال هو بالباطل عىل إطالقه.

بأن دليل حجية قول أهل اخلربة
رصح ّ
والبدّ أن نشري إىل ّ
أن صاحب اجلواب ّ
األول هنا ّ

ال جيري يف مورد إمكان االجتهاد والعلم للفقيه اليوم يف القضايا الرجال ّية ،فليالحظ.

اجلواب الثاين :وهو يرد عىل تنظري حال الرجاليني بحال املحدّ ثني ،حيث يمكن أن

نقولّ :
املحمدين الثالثة أو البخاري ومسلم يف تصحيحهم ألسانيدهم ،وجعله
إن تقليد
ّ
كتقليد علامء الرجال يف التوثيق والتضعيف ،كالم صحيح نقبل به؛ وال يرد إشكاال ،ما مل

يثبت خطأ هؤالء يف تقويامهتم أو صريورتنا جمتهدين يف علم تقويم احلديث.

وبعبارة أخرى :من يقبل بحج ّية قول أهل الربة يف الرجوع إىل الرجال ّيني ،قد ال يامنع

من اعتامد املستند نفسه يف الرجوع إىل املحدّ ثني ،ضمن الرشوط نفسها ،رشط أن يكون

حجة معتربة ،وال يظهر للفقيه خطأ
وأّنا ّ
املحدّ ث معتقدا بام أورده يف كتابه من مرو ّياتّ ،
ٍ
مورد هنا أو هناك ،ومن ثم فيكون عمل الفقيه قد بدأ بعد
املحدّ ث يف تقويم احلديث يف
الفراغ عن اعتبار ما جاء يف هذه الكتب.

اجلواب الثالثّ :
فضلنا استخدام هذا التعبري
أخس املقدّ مات ـ كام ّ
إن كون النتيجة تتبع ّ

هنا ـ يمكن مناقشته هنا حال ونقضا:

أ ـ أما ح ً
ال؛ فبأ ّنه ال خيتلف العقالء يف خربو ّية الكثري من الرباء مع أّنم بالتأكيد

مق ّلدون يف بعض النواحي ،أو مطمئنّون بام يقوله الرباء يف العلوم التي تقع عىل مستوى

املقدّ مة لعلومهم أو األصل املوضوع هلا ،فهل ّ
كل األطباء جمتهدون يف متام مقدّ مات علم

.................
خاصة يف هذا العلم؟ وهذه السرية العقالئية قائمة عىل
الطب وأصحاب نظر ّيات وآراء ّ
ّ

ذلك .وقد تقدّ م ّ
أن املسألة هلا صور وحاالت فال نعيد.

ب ـ وأما نقض ًا؛ ّ
فبأن أكثر الفقهاء ليسوا جمتهدين يف متام املقدّ مات املوصلة للنتيجة

الفقه ّية ،فهل ك ّلهم جمتهدون يف الفلسفة والكالم واملنطق واللغة بحثوا فيها مجيعا عن
صح
استدالل وبرهان ،أو أخذوها ـ ولو مع حصول االطمئنان هلم هبا ـ ممّن سبقهم؟ فلو ّ

كالم املح ّقق القمي هنا النتقض بسرية الفقهاء الذين ال ّ
يشك هو يف فقاهتهم ،وربام يكون

هو نفسه منهم.

اجلواب الرابع :ما ذكره املح ّقق القمي نفسه ـ وتبعه العالمة املامقاين ـ من ّ
أن الرجوع

إىل أهل الربة يف الرجال ليس تقليدا حتى نمنع هنا منه ،بل هو حتقيق لصغرى الظ ّن

احلجة عىل االنسداد ،فال يرد أساس اإلشكال املتقدّ م .
ّ

وهذا الكالم تا ّم عىل االنسداد ،فيكون الرجوع إىل قول الرجايل إلفادته الظ ّن ،وقد

تقدّ م بحثهّ ،
وأن مبناه غري صحيح ،وأنّنا نريد هنا بدليل حج ّية قول أهل الربة ما هو
مغاير حلجية الظ ّن الرجايل بدليل االنسداد ،كام تقدّ م.

أن إشكال ّية التقليد املستوحاة ـ عقدير ًا ـ من كالم املريزا القمي ،ر ّد ًا عىل
وهبذا يظهر ّ

مسلك حجية قول أهل اخلربة يف باب حجية الرجال ..هذه اإلشكال ّية صحيحة يف بع
املوارد ،وغري صحيحة يف موارد أخَ ر ،عىل التفصيل املتقدّ م.

ج ـ إشكاليّة شرط االطمئنان والوثوق يف حجيّة قول أهل اخلربة

تعرضهم ملسألة حج ّية قول أهل الربة ،من أ ّن
املالحظة الثالثة :ما ذكره كثريون يف ّ

حجية قول أهل الربة منشؤها سرية العقالء وبناءاهتم؛ والسرية دليل ل ّبي يؤخذ فيه

بالقدر املتي ّقن .والقدر املتي ّقن هنا هو ما إذا حصل هلم الوثوق واالطمئنان من قول البري
( ) القوانني املحكمة477 :؛ ومقباس اهلداية .75 :2

ال مطلقا ،ومعه فتكون احلج ّية هلذا االطمئنان؛ فرتجع هذه النظرية هنا يف رشعنة حجية
علم الرجال إىل النظر ّية األخرية القادمة ،وهي احلج ّية بمالك حصول الوثوق واالطمئنان
حجة ،وهذا ليس بجديد .
من قول الرجايل ،فال قيمة هلا يف حدّ نفسها؛ إذ االطمئنان ّ
وقد ر ّد هذا الكالم ،عار ًة من حيث الكربى ،وطور ًا من حيث املورد:

أما الكربىّ ،
فبأن العقالء ال يشرتطون يف حج ّية قول البري حصول االطمئنان ،وهذه

سريهتم شاهدة عىل ذلك ،وقد ذهب إىل هذا القول بعضهم وذلك يف مطاوي دراساهتم

األصول ّية وغريها؛ بحث ال تعود قيمة الرجوع إىل أهل الربة يف إفادة قوهلم االطمئنان،

وإنام هو يف حدّ نفسه .

وأما الصغرىّ ،
فبأن االطمئنان الشخيص وإن مل يصل من كلامت خرباء الرجال ،لكنّه

ليس بمعترب ،وأما االطمئنان النوعي فهو الرشط ،وهو متح ّقق يف وثائق علم الرجال،

وهو املطلوب هنا .

تتضمن إقرارا بعود نظر ّية احلج ّية هنا إىل حج ّية االطمئنان ،غايته
واملناقشة الصغروية
ّ

أ ّنه خيشرتط االطمئنان النوعي دون الشخيص.

وملعاجلة هذه القض ّية البدّ لنا من البحث عىل مستوى القاعدة (الكربى) ،ثم عىل

مستوى التطبيق (الصغرى) ،وذلك عىل الشكل اآليت:

أ ـ أما البحث عىل مستوى القاعدة والكربى ،فلتحليل اشرتاط حج ّية قول أهل الربة

( ) انظر تعليقاهتم العامة ،وبعضها فيام نحن فيه :كفاية األصول287 :؛ وّناية األفكار 95 :3؛
ووسيلة الوصول إىل حقائق األصول488 :؛ وحتريرات يف األصول 347 :6؛ وبداية الوصول

يف رشح كفاية األصول 263 :5؛ وفوائد األصول 142 :3؛ والروحاين ،زبدة األصول :3
110؛ والسوانح العاملية 178 :ـ 179؛ وتنقيح املقال  182 :1ـ 183؛ ولع ّله مراد الداوري

يف :أصول علم الرجال.24 :

( ) انظر :الصدر ،بحوث يف علم األصول 296 :4؛ والگلبايگاين ،إفاضة العوائد .63 :2
( ) الطهراين ،حترير املقال.39 :

.................
بحصول الوثوق واالطمئنان ،نطرح السؤال التايل :هل العقالء يذهبون إىل أهل الربة

عىل أساس ّ
يصل اطمئنان النفس وسكوّنا أو عىل أساس انسداد باب العلم،
أن قوهلم ّ

حصل االجتهاد
فيلجؤون ـ حيث ال يمكنهم حتصيل االجتهاد والربوية ـ إىل من ّ

والربو ّية؟

مهام ،فإننا نريد أن نعرف ّأّنم عندما يرجعون إىل
هذا السؤال يمل مضمونا حتليل ّيا ّ

أهل الربة ،هل يعتمدون عىل قوله؛ أل ّنه يعطيهم اطمئنانا ،أو أل ّنه يفيد الظ ّن الذي ال

ختصص ّ
كل إنسان بجميع االختصاصات التي قد
يوجد بديل عنه ،بعد فرض عدم إمكان ّ
يبتيل هبا يف حياته؟ فالعربة هنا.

والذي نراه ّ
أن القدر املتي ّقن من عمل العقالء يف الرجوع إىل أهل الربة هو الرجوع

إليهم ال لتحصيل العلم الذي عندهم وصريورتنا مثلهم من أهل الربة ،بل لالطمئنان

هلم والسكون إىل ما يقولون ،بحيث هتدأ النفس؛ ّ
ترصفاهتم عىل
ألن العقالء ال تقوم ّ

التع ّبد؛ بل لنكتة عقالئ ّية وهي هنا حصول الوثوق عىل حدّ تعبري املريزا النائيني ،فعندما

يرجع الوالدان احلائران إىل الطبيب ملداواة ولدمها ويعطيهام وصفة طبية من عدّ ة أدوية،
فإن قلقهام عىل ولدمها يزول ،ويرشعان بإعطاء ولدمها األدوية عن ح ٍ
ّ
الة من الطمأنينة
بشفائه.

فإّنام يتاطان إذا أمكن االحتياط ـ كام يذكر الس ّيد
وهلذا إذا اختلف طبيبان يف العالجّ ،

الوئي ذلك ـ أو يرجعان إىل أي صيغة أخرى تورثهم االطمئنان وتبعدهم عن مورد

االرتياب ،كالرجوع أحيانا إىل األعلم؛ فإنّه يورث الطمأنينة ،أو الرجوع أحيانا خ
أخر إىل

جمموعة خرباء والعمل بقول أكثرهم؛ لكونه مورثا لالطمئنان أو نحو ذلك؛ فهام يريان
كالم األعلم أو األغلب موجبا للمزيد من حتصيل االطمئنان ،أو يريان كالم غريه غري

ّ
األقل علام أو
بال ٍغ حدّ االطمئنان مع خمالفة األعلم أو األغلب له ،فالذهاب إىل الطبيب
( ) التنقيح يف رشح العروة الوثقى (كتاب االجتهاد والتقليد).167 :

عددا ال يفيدمها السكينة مع علمهام باالختالف يف التشخيص الط ّبي للطبيبني.

بصحة ما يقوله البري عىل
إذا ح ّللنا طريقة العقالء ،فهم ال يشرتطون حتصيل العلم
ّ

حدّ حتصيل البري نفسه هلذا العلم ،لكنّهم يرون كالمه موجبا للوثوق واالطمئنان مع
احتامله الطأ من حيث املبدأ ،دون أن يك ّلفوا أنفسهم سؤال أكثر من خبري ،أو ينقدح

كثريا يف ذهنهم احتامل خمالفة غريه له ،أو خطئه ،ومع هذا ك ّله فام يدفعهم غالبا للطبيب

هو عدم قدرهتم عىل تشخيص األمر ،فاالطمئنان الذي يمنحهم إ ّياه الطبيب هو اطمئنان

ناتج عن سدّ باب تشخيص األمر أمامهم ،وانحصار طريق الوثوق بالرجوع للخبري،

مفصال يف أبحاثنا يف
وعىل هذا تقوم حياة العقالء يف باب اإلخبارات أيضا كام رشحناه ّ
حجية السنّة وأخبار اآلحاد يف علم األصول؛ حيث قلنا هناك ّ
بأن العقالء ال يعتنون بام

سميناه بالشكوك االفرتاضية النابعة عن فرض احتامل العكس فرضا إمكانيا منطق ّيا ،وإ ّنام
ّ
الشك عندهم هو حالة الرت ّدد كتلك الناجتة عن معطيات تفيد حصول الشك.

وهبذا ظهر ّ
أن حجية قول أهل الربة مقترصة عىل حالة حصول الوثوق واالطمئنان،

وعدم حصول التو ّتر من اختالف األقوال أو حصول الطأ يف التشخيص ،فإذا بني عىل

ّ
أن مدرك احلجية هو سرية العقالء ،فال خيستند هنا مستقال إىل قول أهل الربة برصف
النظر عن حصول الوثوق واالطمئنان.

وهذا الذي قلناه مغاير للقول بحجية الظ ّن اآليت من قول البري عىل االنسداد ،أ ّما عىل

هذا القول فإنّه ترجع نظر ّية حج ّية قول أهل الربة هنا إىل نظر ّية االنسداد ،والتي ناقشناها

آنفا .وجوهر الفرق ّ
تقر
أن إرجاع نظر ّية حجية قول أهل الربة للظ ّن عىل االنسداد ّ
باالنسداد من جهة ،وال تعرتف ّ
حجة،
بأن قول البري بحاجة لتحصيل العلم حتى يكون ّ

يتخصص ّ
توصلنا إليه هنا هو ّ
كل واحد منهم
أن البرش حيث ينسدّ عندهم جمال أن
ّ
بينام ما ّ
فإّنم يلجؤون لبعضهم بعضا فيام مل
بجميع االختصاصات التي يتاجها يف حياته؛ ّ
تخصصوا فيه؛ أل ّن ذلك يوجب حتصيل الوثوق هلم ،وإال فإذا مل يصل هلم االطمئنان
ي ّ
وسكون النفس نتيجة عملية الرجوع هذه ،فهم ال يعملون بقول البري ،بل يلتمسون

.................
طرقا ترفع معدّ ل الظ ّن من قوله ليبلغ حد االطمئنان ،مثل طريق الرجوع لألعلم أو
األغلب أو غري ذلك.

والنتيجةّ :
إن نظرية حجية قول الرجايل وفقا حلج ّية قول أهل الربة ،إما أن تعود إىل

النظرية األخرية هنا ،وهي نظر ّية الظن االطمئناين ،أو تعود إىل النظر ّية الثالثة هنا ،وهي

نظرية االنسداد ،فال استقالل هلا؛ وحيث قد أبطلنا نظر ّية االنسداد ،وقلنا بأنّه يمكن
حتصيل العلم بأحوال الرواة بمقدار لو ضممناه إىل ما عندنا من مصادر االجتهاد األخرى

واملترشع ّية وأحكام العقل وغري ذلك ..مل يعد
كالقرآن والسنّة العلم ّية والسري العقالئية
ّ

هناك مورد جلريان دليل االنسداد .فالصحيح حجية قول البري الرجايل من باب إفادة

ثم مل تعد
االطمئنان ،فلو انعدم الوثوق واالطمئنان يف مورد مل يكن لقوله حج ّية ،ومن ّ

لصوص ّية عنوان (أهل الربة) موضوعية تا ّمة حرص ّية يف احلج ّية.

ب ـ وأما البحث عىل مستوى التطبيق والصغرى ،بدعوى كفاية االطمئنان النوعي،

فهذا ما يمكن أن خيضع للنقاش؛ والشاهد عليه أ ّننا لو كنّا نرتاب يف تقويامت هذا البري

أو ذاك ،بحيث كنّا ـ شخصيا ـ ال نثق بتشخيصه الط ّبي مع االعرتاف بخربو ّيته ،ففي هذه

احلال ال يذهب العقالء إليه ،مع عدم وجود وثوق شخيص ،حتى لو كان هناك وثوق

الشك يف ّ
كل ما تقدّ م؛ ّ
ّ
ألن السرية دليل لبي يقترص فيه عىل القدر املتي ّقن.
نوعي ،ويكفينا

عصح نظرية حجية قول الرجايل من باب حجية قول أهل اخلربة
والنتيجة :إنّه مل
ّ

الرجايل منفرد ًا أو من
بعنوانه؛ بل العربة بحج ّية الوثوق واالطمئنان احلاصلني من قول
ّ

ضم قوله إىل سائر القرائن التي عوجب االطمئنان بوثاقة الراوي وأمثال ذلك.
ّ

ـ نظريّة االعتماد على حجيّة الفتوى ،إجهاض االستقالل

تقوم هذه النظرية التي مل يظهر لنا قائل هبا منفردة منفصلة عن سائر النظر ّيات ،عىل ّ
أن

حجة عىل غري املجتهد ،فنرجع إىل الرجايل كرجوعنا
قول الرجايل يمثل فتوى ،والفتوى ّ

إىل املفتي.

أن
وهذه النظرية لي :هلا قيامة مستق ّلة  ،وعىل عقديره فهي غري صحيحة؛ وذلك ّ

حج ّية الفتوى:

 1ـ إما أن تكون عىل أساس حجية قول أهل الربة ،وذلك من حيث ّ
إن املفتي خبري

فيام أفتى به ،فريد عليه ـ مضافا إىل أ ّنه لن تكن هذه النظرية مستق ّلة عن سابقتها ـ أ ّننا

ناقشنا يف نظر ّية قول أهل الربة هنا ،وقلنا برجوعها إما إىل النظرية الثالثة أو السابعة.

 2ـ وإما أن تكون عىل أساس دليل االنسداد ،فرتجع إىل النظرية الثالثة التي سبق وأن

أبطلناها كربويا يف األصول وصغرو ّيا هنا.

 3ـ وإما أن تكون عىل أساس األد ّلة اللفظ ّية ،ف ختناقش ّ
بأن ظاهر تلك األد ّلة ـ كآيتي

النفر والسؤال ـ هو األمور الدينية واألخرو ّية ،ال األمور التي تقع يف طريق إثبات الدين،

وحتذر كام هو مناخ آية النفر ،كام ّ
ّ
ّ
أن مناخ آية
فإن إثبات وثاقة الراوي ليس مما فيه إنذار
السؤال هو القضايا الدينية ،بل االعتقاد ّية ،فترسية ذلك لغري هذه الدائرة غري واضح،

السيام ّ
وأن املقطع الشاهد مل يقع يف سياق التعليل بكربى.

بل نضيف إىل ذلك ّ
أن آيتي النفر والسؤال ال تفيدان حج ّية الفتوى أساسا ،فضال عن

قوي يف ورودمها مورد اإلرشاد إىل املرتكز
حج ّية قول الرجايل؛ ففضال عن احتامل
ّ
العقالئي ،ال يظهر من سياقهام احلج ّية ولو من دون حصول علم ،وقد بحثنا يف هذا األمر

فلرياجع.
ّ
مفصال يف مباحث حج ّية خرب الواحد  ،خ

أي معنى إلدراج حج ّية الفتوى هنا؛ ّ
ألن الفتوى
وبرصف النظر عن هذا ك ّله ،ال نجد ّ

الكيل ،وال ّ
الكيل عىل موضوعه ّ
هي وضع احلكم ّ
أقل من كوّنا واقعة يف دائرة بيان الدين
( ) الحظ :الطهراين ،حترير املقال 39 :؛ ويظهر اختيارها من الشيخ هادي آل رايض يف دروسه

الصوتية الرجال ّية ،الدرس الرابع ،لكن بتقريب يرجع يف النهاية إىل دليل حج ّية خرب الثقة،
فلرياجع.

حب اهلل ،حج ّية احلديث 403 :ـ  441 ،432ـ .484
( ) انظر :حيدر ّ

................
واألحكام البرش ّية ،أما توثيق زيد أو كون عمرو هو والد خالد ،أو ّ
أن لبكر طريقا إىل

سعيد وكتبه ،فال عالقة هلذا ك ّله بالدين ،فهذا ك ّله ليس جزءا من الدين وال حكاية عنه،

وإ ّنام هو حكاية عن مقدّ مات علم ّية خارج ّية يراد منها فيام بعد أن تساعد يف إثبات الدين،
فلو دخلت هذه املقدّ مات يف حج ّية الفتوى دون أن نرجع هذه احلجية إىل دليل االنسداد

وال إىل حج ّية قول أهل الربة ،لدخلت الكثري من العلوم يف الدين والفتوى ،لكوّنا حت ّقق

مقدّ مات ذلك كاملنطق والفلسفة والتاريخ واللغة وغريها ،وأين هذه من عنوان الفتوى؟!
ٍ
ّ
أن حج ّية الفتوى ليست شيئاً مستق ً
ببحث،
عستقل
ال عام عقدّ م أو سيأيت ،فال
فالصحيح ّ
وإنام عرجع إىل ما أسلفناه ـ أو سيأيت ـ لدى استعراض النظر ّيات األخرى يف هذا املوضوع.

نظريّة االعتماد على حجيّة خرب الثقة الظنّي

تعدّ هذه النظر ّية من النظريات األكثر شهرة بني ّ
املتأخرين من علامء الرجال ،بل وبني

عرب عنها تارة بنظر ّية كفاية تزكية العدل الواحد ،وأخرى بحج ّية
املتقدّ مني كام قالوا ،وقد ّ
قول الرجايل عىل الرواية ،وثالثة بحج ّية قول الرجايل وفقا لنظر ّية حجية خرب الواحد

الثقة ،وذهب إليها مجاعة من العلامء .

والصياغة األشهر هلذه النظر ّية أن يقال :قد ثبت لدينا يف علم أصول الفقه ّ
أن خرب

حجة ومعترب ،فنأخذ هذه القاعدة األصول ّية الكربو ّية ونط ّبقها يف علم
الواحد الثقة الظنّي ّ

الرجال؛ حيث نجعل إفادات علامء الرجال بمثابة إخبارات من ثقات وعدول ،هم
النجايش والطويس والربقي وغريهم ،أو البخاري والرازي وابن سعد و ..فنأخذ بقوهلم
ٍ
حينئذ.
من هذا الباب ،و خيعتمد عليهم

( ) هي ظاهر :الوئي ،معجم رجال احلديث 41 :1؛ والداوري ،أصول علم الرجال25 :؛

واإليرواين ،دروس متهيدية يف القواعد الرجالية193 :؛ والطهراين ،حترير املقال 29 :ـ 39 ،37؛

وهادي آل رايض ،الدروس الرجال ّية الصوتية ،الدرس  3و 4؛ وغريهم.

 6ـ  1ـ املعامل العامّة حلجية قول الثقة يف جمال علم الرجال
وعقوم هذه النظرية عىل معامل أساس ّية ،أبرزها:

حس ال عن حدس؛ ّ
1ـ ّ
ألن
إن إخبارات علامء الرجال تكون حجة إذا كانت عن ّ

احلس ،وال يشمل دليل احلج ّية إخبارات
دليل حجية خرب الثقة يعطي احلج ّية له من باب ّ
قرر ذلك يف علم أصول الفقه.
احلدس والنظر عند الثقة ،كام ّ

التمييز بني علامء الرجال؛
 2ـ وعىل هذا األساس ،جرى عند بعض أنصار هذا الفريق
خ

واملتأخرين ،وذكروا ّ
ّ
أن املتقدّ مني يمكن االعتامد عىل قوهلم،
قسموهم إىل املتقدّ مني
حيث ّ

ألّنم حصلوا عىل معلوماهتم عن طريق
مثل النجايش والطويس واملفيد وبني فضال؛ ّ
ٍ
ّ
املتأخرين ـ كالعالمة ّ
معلومات حس ّية
احليل ـ الذين ال يملكون
احلس ،عىل خالف
ّ

إضافية ،وإنام حاهلم مثلنا يف ّأّنم نظروا واجتهدوا يف وثائق احلقبة املتقدّ مة ،فال يشملهم

دليل حج ّية خرب الثقة.

وليس بأيدينا من تعيني زمني قاطع ،متى بدأت املرحلة احلدس ّية ،لك ّن املعروف بينهم ـ

أي وثيقة تأتيهم من
فيام يبدو ـ هو الشيخ الطويس (460هـ)؛ هلذا تراهم يتعاملون مع ّ

احليس؛ أما ما يأتيهم من املرحلة الالحقة عىل هذا
عام 460هـ وما قبل ،تعام خلهم مع الرب ّ
الزمان ،فهم يرونه حدس ّيا ال قيمة له ،مثل ما جاء يف كتب الشيخ منتجب الدين وابن

شهرآشوب وابن داود احليل والعالمة احليل وابن طاوس فضال عن ّ
املتأخرين بعد ذلك،

حيس ،كأن يشهدوا عىل شخص معارص هلم أو
إال إذا كانت شهادة هؤالء متع ّلقة بأمر ّ
قريب عهد ،وهذا يصل ـ كام يقول السيد الوئي ـ مع مثل منتجب الدين وابن

شهرآشوب ،ويتالشى بعدمها حيث هتيمن احلدس ّية هيمنة تا ّمة.

والشاهد عىل هذا ك ّله ـ بحسب رأي السيد الوئي ـ ّ
أن اجلميع يرجع إىل الشيخ

ّ
واملتأخرين .
الطويس ،فهو حلقة االتصال بني املتقدّ مني
( ) انظر :معجم رجال احلديث  42 :1ـ .45

................
التعرض لنظر ّيات توثيق ّ
املتأخرين.
وسوف يأيت ـ بعون اهلل تعاىل ـ ّ

 3ـ ال يشرتط التعدّ د هنا ،بل يكفي إخبار أحد علامء الرجال؛ ّ
ألن دليل حج ّية خرب

الثقة ال يشرتط التعدّ د ،عىل خالف دليل حجية الب ّينة.

 4ـ ال يشرتط حصول اليقني أو االطمئنان من أقوال الرجال ّيني؛ ّ
ألن دليل حج ّية خرب

الثقة يعطي احلج ّية له ولو أفاد الظ ّن فقط ،كام عليه املشهور ،خالفا ملن أخذ االطمئنان يف

فصلناه يف مباحث حج ّية احلديث من علم أصول
حج ّية خرب الثقة  ،وهو ا ّ
حلق ،كام ّ
الفقه.

 5ـ ال يشرتط يف األخذ بأقوال الرجال ّيني كوّنم من أهل الربة؛ فيكفي كونه متقدّ ما

حتتمل فيه احلس ّية أو تستظهر ،ثم خي خكم بأمر يتع ّلق بالرجال ،فنأخذ بقوله؛ من هنا ال فرق
بني النجايش البري يف علم الرجال وبني الشيخ الصدوق الذي يقال عنه :إ ّنه مق ِّلد يف

أي مسامهة رجال ّية واصلة إلينا
الرجال ألستاذه ابن الوليد ،أو حتى للكليني الذي مل خنر له ّ

معتدّ هبا ،أو للسيد املرتىض غري املعروف باحلضور يف حمافل هذا العلم ..وهكذا ،وذلك
ّ
أن دليل حج ّية خرب الثقة يعطي احلج ّية لرب مطلق الثقة ،بل إعامل احلدس ّية الغالبة يف جمال
مر.
يرض بشهادة الرجايل ،كام ّ
أهل الربة ّ

 6ـ إذا خبني يف مبحث حجية الرب يف األصول عىل حج ّية خرب العدل ،كام إذا استند آلية

النبأ ،وفهمت منها العدالة املشرتطة يف الفقه ..كان البدّ يف الرجا ّيل أن يكون عادال ،وال

تكفي فيه الوثاقة ،وهنا ينفتح البحث يف حج ّية أو عدم حج ّية توثيقات أهل السنّة وغري
اإلمام ّية من الشيعة وتضعيفاهتم (والعكس عند سائر املذاهب):

أ ـ فإذا خاخذ يف العدالة رشط اإليامن بمعنى االعتقاد اإلمامي االثني عرشي أو فقل:

احلق ،مل يعد يمكن األخذ بأقوال الرجال ّيني من غري اإلمام ّية ،بمن
مطلق االعتقاد املذهبي ّ

فيهم بنو فضال الذين توجد له مواقف رجال ّية اعتمد عليها العلامء عرب التاريخ ،وهكذا مل
( ) انظر ـ عىل سبيل املثال ـ :املامقاين ،مقباس اهلداية .70 :2

يعد يتمكّن السنّي من األخذ بتوثيقات الرجاليني الشيعة.

احلق وفقا ملا بحثناه يف علم أصول
ب ـ وأما إذا مل نأخذ يف العدالة قيد اإليامن ـ كام هو ّ

الفقه

ـ انفتح جمال االعتامد عىل أقوال رجال ّيي أهل السنّة وسائر املذاهب بالنسبة

لإلمامي ،وانفتح باب الرجوع لتوثيقات الشيعة بالنسبة للسنّي ،ما مل يكن هناك حمذور من

جانب آخر.

احلق ،عىل تقدير
أما إذا ُبني يف باب اخلرب عىل حج ّية خرب الثقة دون العدل ،كام هو ّ

القول بحج ّية خرب الواحد الظنّيّ ،
فكل هذه الرشوط تسقط ،ويكفي إحراز وثاقة الرجايل

وحترزه عن الكذب والطأ مهام كان مذهبه وحتى دينه ،ويظهر هذا جل ّيا لو خبني يف حجية
ّ

الرب عىل دليل السرية العقالئ ّية مع عدم استظهار املفهوم آلية النبأ ،أو عىل تفسري الفسق
والعدالة فيها بام يتصل باإلخبار ال مطلقا.

 7ـ اعتامدا عىل نظر ّية حجية خرب الثقة ال تشرتط احلياة يف املخرب ،فلو أحرزنا إخباره،

صحة نسبة الكتاب الرجايل الفالين إليه ،أمكن األخذ بخربه ،لعدم تق ّيد نظر ّية
عرب إحراز ّ

حج ّية خرب الثقة باحلياة ،خالفا ملا قيل يف نظر ّية الشهادة ،رغم أنّه هناك قلنا أيضا بأنّه غري
ثابت ،وأنّه حصل التباس يف فهم هذه القض ّية عىل مستوى علم الرجال.

 8ـ إذا بني يف علم األصول عىل كون حج ّية خرب الثقة تع ّبدية ،أمكن القول بحج ّية
ٍ
حينئذ عىل بطالن كالم أحد
إخبار الرجايل حتى لو مل خيفد الظ ّن ،فلو قامت قرائن

ّ
الشك يف د ّقته يف الذي أخرب عنه،
الرجال ّيني دون أن نجزم هبذا البطالن ،بل حصل لنا
حجة.
أمكن جعل قوله ّ

بل هناك من ذهب إىل ذلك ،برصف النظر عن التعاطي مع خرب الواحد تعاطيا تعبديا،

فقد استند الشيخ مسلم الداوري إىل إطالقات األد ّلة الدالة عىل حج ّية خرب الثقة،

للشمول حلالتي حصول الظ ّن لنا أو عدم حصول الظ ّن الشخيص كذلك ،ويشهد له ـ
( ) انظر :احلديث الرشيف ،حدود املرجع ّية ودوائر االحتجاج  79 :1ـ .108

................
عنده ـ ّ
أن العقالء ال يقبلون عذر املعتذر إذا قال :أنا مل أعمل بخرب هذا الثقة الذي نقل يل

ويق للموىل
أمر املوىل يل؛ وذلك أل ّنه مل يصل يل ظ ّن عىل وفق كالمه ،بل يرونه خمدانا ّ
مؤاخذته يف هذا املجال؛ من هنا أطلق الداوري حج ّية قول الرجايل هنا حلالة حصول

الظ ّن الشخيص وعدمه  ،وقد كان أستاذه الوئي ذكر ثبوت حج ّية الرب بحصول
الوثوق النوعي ـ ومراده الظ ّن ـ بصدقه ،أو الوثوق الشخيص .

وأمثلة هذه احلالة كثرية يف علم الرجال ،فقد تأيت جمموعة من الروايات الضعيفة السند

يف ذ ّم أحد الرواة من طرف أهل البيت النبوي أو من طرف بعض الصحابة أو كبار
التابعني ،فيام نجد الطويس أو الرازي قد وثقا هذا الراوي ،األمر الذي قد خيفقدنا حالة
بصحة كالم الطويس أو الرازي ،فعىل هذا يمكن االعتامد عىل كالمه ،ولو مل يصل
الظ ّن
ّ

لنا الظ ّن عىل وفقه.

وقد بنينا يف األصول عىل عدم حج ّية خرب الثقة الذي ال يفيد الظ ّن ؛ هلذا خيشرتط يف
إخبارات الرجال ّيني أن تفي هبذه احليث ّية.

 9ـ يشرتط ـ وفق نظر ّية حجية خرب الثقة ـ أن يكون الرجايل عاملا بام خخيرب به ،وليس

ظانا أو شا ّكا؛ لعدم شمول دليل حجية الرب لغري هذه احلال؛ فلو الح من ظاهر كلامت
أحد الرجال ّيني أ ّنه مرت ّدد يف ٍ
معني ،فال قيمة لرت ّدده ،وهكذا احلال لو بدا منه أنه ال يرى
راو ّ

وثاقته من باب عدم ثبوهتا عنده ،ال ثبوت عدمها.

هذه هي أبرز معامل نظر ّية حج ّية قول الرجايل وفق ًا لنظر ّية حج ّية خرب الثقة.

 6ـ  2ـ امتياز نظرية خرب الثقة عن غريها يف جمال قول الرجالي
وهبذا متتاز نظر ّية حج ّية خرب الواحد الثقة هنا عن سائر النظر ّيات:

( ) الداوري ،أصول علم الرجال.25 :
( ) مصباح األصول  240 :2ـ .241

( ) انظر :احلديث الرشيف ،حدود املرجع ّية ودوائر االحتجاج  293 :1ـ .296

أ ـ أ ّما عن نظر ّية الشهادة ،فبكوّنا ال تشرتط رشوطها وال تتامهى معها ،بل هي أوسع

وأخف من حيث اإللزامات والقيود غالبا.
دائرة منها
ّ

ب ـ وأ ّما نظرية حجية الظ ّن الرجايل عىل االنسداد؛ ّ
فألن احلجية هنا للظ ّن الاص ،ال

ملطلق الظ ّن ،بخالف الظ ّن عىل االنسداد.

قومة باحلدس ّية أو
ج ـ وأ ّما نظرية حج ّية قول أهل الربة ،وكذا حجية الفتوى ،فهي مت ّ

متقومة باحلس ّية.
متقومة باحلس ّية ،فيام هذه النظرية هنا ّ
غري ّ

د ـ وأ ّما نظرية حجية الظ ّن الرجايل بدليل اإلمجاع ،فهو يفيد حج ّية مطلق الظ ّن

الرجايل ،ال خصوص اآليت من خرب الثقة ،بينام هنا البدّ من حصول الظ ّن من خرب الثقة ال

مطلقا ،بل عىل بعض املباين ال حاجة للظ ّن هنا أساسا.

هـ ـ وأ ّما عىل نظر ّية حجية العلم واالطمئنان ،فاألمر واضح؛ إذ هذه النظر ّية هنا

تكتفي بالظن من خرب الثقة ،بينام تلك يشرتط فيها حتصيل العلم ولو العادي منه أو من

غريه.

وهبذا ظهرت النسبة بني هذه النظر ّية وسائر النظر ّيات يف موضوع بحثنا.

 6ـ  3ـ مرجعيّة خرب الثقة يف الرجال ،األدلّة واملستندات
عقوم أد ّلة هذه النظرية عىل البيان التايل:

أ ـ ثبت يف علم أصول الفقه ّ
حجة.
أن خرب الواحد الثقة الظنّي ّ

ب ـ ثبت يف علم أصول الفقه ّ
ختتص باألحكام،
أن حجية خرب الواحد الثقة الظنّي ال
ّ

بل تشمل املوضوعات أيضا إذا ترتّب عليها أثر رشعي ،إال ما خرج بالدليل ،كموارد
الب ّينة يف باب القضاء.

جـ ّ
حس
إن إفادات علامء الرجال مصداق لرب الواحد الثقة الظنّي؛ ألّنم خيربون عن ّ

بأحوال الرواة ،وهم من الثقات ،ويرتتّب عىل إخبارهم األثر الرشعي ،وهو ثبوت

املتضمنة لألحكام الرشع ّية.
الروايات
ّ

................
د ـ نستنتج من هذه املقدّ مات ّ
حجة ولو مل يفد اليقني واالطمئنان ،بال
أن خرب الرجايل ّ

أي نظر ّية أخرى من النظر ّيات الست املتبقية يف الباب.
حاجة إىل ّ

 6ـ  4ـ مطالعات نقديّة يف مرجعيّة حجيّة الرواية

تعرضت هذه النظرية التي اشتهرت هبا مدرسة السيد الوئي (1413هـ) ،وصار هلا
ّ

تعرضت لسلسلة من االنتقادات املتصلة ببعضها ،ودراستها سوف
رواج زائد بسببهّ ..

ختدخلنا ـ قهرا ـ يف فهم طريقة علامء الرجال يف وصوهلم إىل النتائج الرجال ّية التي قدّ موها
لنا يف كتبهم.

وأبرز اإلشكاليات الواردة يف هذه النظر ّية ـ بعد حذف إشكال عدم حج ّية خرب الواحد

وأن هذا النوع من
خاصة ّ
يف املوضوعات؛ لبنائنا يف األصول عىل احلج ّية فيها ،كام عقدّ مّ ،
املوضوعات يرتعب عليه حكم ّ
كيل يف كثري من األحيان عرب إثبات نتيجته للنصوص

احلديث ّية املشتملة بدورها عىل األحكام الكليّة ـ هي:

 6ـ  4ـ  1ـ إشكالية احلسية واحلدسيّة

قلنا فيام سبق ويف علم أصول الفقه :إ ّن حج ّية الرواية وخرب الثقة مق ّيدة بحالة ما إذا

كان الرب حس ّيا ،لكن املشكلة هنا ّ
أن إخبارات علامء الرجال ليست حس ّية ،بل هي

حدسية.

من هنا استخدم بعض اإلخبار ّيني هذه اإلشكال ّية ليثريوا نقدا عىل علم الرجال ،

فذكروا ّ
أن قدماء الرجال ّيني مل ي ّطلعوا عىل أحوال الرواة مبارشة ،بل تفصلهم عنهم ثالثة
حس هذا والنجايش
وأي ّ
حس؟! ّ
قرون ،وقرنان ،وقرن ،فكيف ا ّطلعوا عىل حاهلم عن ّ

تويف عام 450هـ فيام تويف أكثر الرواة عن الباق خرين يف القرن الثاين اهلجري؟!

أئمة اجلرح
وهكذا احلال يف الصحابة والتابعني وتابعيهم ،والذين تفصلهم عن ّ

( ) انظر :يوسف البحراين ،احلدائق النارضة  22 :1ـ .23

والتعديل عند أهل السنّة مسافة زمنية ال تقل عن قرن إىل قرنني إىل ثالثة ،فكيف ا ّطلعوا ـ
حس ـ عىل حاهلم؟!
عن ّ

نصهّ « :
إن النجايش
وكان حفيد الشهيد الثاين قد ذكر يف رشحه عىل االستبصار ما ّ

وغريه من املتقدّ مني الذين مل يعارصوا الرواة ،توثيقهم ـ أيضا ـ باالجتهاد ،كام يقتضيه
االعتبار» .

ّ
واعترب املح ّقق القمي ّ
بأّنم مل يلقوا الرواة؛ وإنام
أن هذا األمر واضح ،حيث
استدل ّ

كانوا يقرأون مثل ما رواه الكيش ،وما يفهمونه منه فهم يأخذون به ،وربام أخطأوا يف

الفهم ،وربام مل يكن ما ذكره السابق صحيحا يف نفسه أيضا .

عرب قبل نقله
واعترب العالمة املامقاين كال خم القمي ـ صاحب القوانني ـ ج ّيدا؛ حيث ّ

نص كالمه بالقول« :ولقد أجاد الفاضل القمي (رمحه اهلل) حيث قال. »..
ّ

وقد أملح املح ّقق التسرتي يف «قاموس الرجال» إىل ّ
أن الصدوق والنجايش وغريمها

أقاموا توثيقاهتم وتضعيفاهتم عىل قواعد وأسس اجتهاد ّية .

وقد ركّز الشيخ آصف حمسني القندهاري املعارص عىل هذه اإلشكال ّية وما سينجم

عنها ،وذكر أ ّنه ناقش فيها أستاذه الس ّيد الوئي ومل خير جوابا مقنعا ،وأ ّنه سيعطي جائزة ملن

ّ
يل مشكلة احلس ّية وما سيتبعها من مشكلة اإلرسال .

وانترص الشيخ املعارص حممد سند إلشكال ّية احلدسية هنا ،معتربا يف ّناية بحثه أ ّن

احليس غري متح ّققة غالبا» .
«صغرى حجية الرب ّ
( ) استقصاء االعتبار يف رشح االستبصار .29 :3
( ) القوانني املحكمة.476 :
( ) مقباس اهلداية .73 :2

( ) قاموس الرجال  25 :1ـ .58

( ) آصف حمسني ،بحوث يف علم الرجال 51 :ـ .58 ،52
( ) بحوث يف مباين علم الرجال.88 :

................
حممد رضا السيستاين عدم قبوله بمبنى حج ّية الرب هنا ،وقد اعترب أنّنا
ويبدو من السيد ّ

نحرز باليقني ّ
حديس ،خيعلم ذلك من الشواهد والقرائن التي
أن بعض مواقف الرجاليني
ّ

ال ختفى عىل املامرسني ،ونحن ال يمكننا التمييز بني حاالت النقل احليس وحاالت النقل

يصح البناء عىل إخباراهتم بدعوى ّأّنا
احلديس مع علمنا بوجود النوعني معا ،ويف مثله ال
ّ

حس ّية ،فتأ ّمل .

وعليه ،فال يتح ّقق رشط احلس ّية يف دائرة علم الرجال ،بال فرق يف ذلك بني التوثيقات

والاصة ،وقد تقدّ م ّ
أن من أهم معامل هذه النظر ّية هو قيامها عىل مبدأ احلس ّية.
العامة
ّ

حماولة مدرسة السيد اخلوئي و ..يف تفكيك اإلشكاليّة

وقد واجهت مدرسة السيد الوئي وغريها إشكال احلدس ّية هنا؛ واعتربت ّ
أن كالم

احلس وليس عىل احلدس ،وأنّه يكفينا االحتامل.
الرجاليني قائم عىل ّ

وقد استند السيد الوئي هنا إىل ّ
أن احتامل احلس ّية موجود ،وليس هناك جزم

رب خر احتامل احلس ّية هو ّ
أن ظاهرة تأليف كتب الرجال والرتاجم والفهارس
باحلدس ّية ،وم ّ

كانت شائعة بني الشيعة منذ قديم األيام ،وقد وصلتنا بعض أعامهلم وقسم وافر منها مل
يصلنا ،بل البحث والفحص يدالن عىل ّ
أن عدد كتب الرجال التي خا ّلفت منذ احلسن بن

حمبوب الرساد ،وهو من أوائل مصنّفي الرجال عند اإلمام ّية ،وإىل زمان الشيخني:
الطويس والنجايش ،قد بلغ أكثر من مائة كتاب ،وقد قام بجمعها الشيخ آغا بزرگ
تم تناقل اإلخبارات بحال
الطهراين يف كتابه املعروف« :مصفى املقال» ،وهذا يعني أ ّنه ّ

الرواة جيال بعد جيل إىل أن وصل األمر إىل الشيخني .بل يذهب بعضهم إىل ّ
أن عدد

الرجال ّيني أكرب من هذا الرقم بكثري.

نص بالغ األمهية جاء يف كتاب عدّ ة األصول للشيخ الطويس نفسه يقول فيه:
بل هناك ّ

( ) قبسات من علم الرجال .12 :1

«إنا وجدنا الطائفة م ّيزت الرجال الناقلة هلذه األخبار ،ووثقت الثقات منهم ،وض ّعفت
وفرقوا بني من خيعتمد عىل حديثه وروايته ،ومن ال خيعتمد عىل خربه ،ومدحوا
الضعفاءّ ،

املمدوح منهم ،وذ ّموا املذموم ،وقالوا :فالن متهم يف حدثه ،وفالن كذاب ،وفالن خملط،

وفالن خمالف يف املذهب واالعتقاد ،وفالن واقفي ،وفالن فطحي ،وغري ذلك من الطعون
التي ذكروها وصنّفوا يف ذلك الكتب. »..

ّ
النص يد ّلنا بوضوح عىل حجم عنايتهم بأحوال الرواة وتناقلهم
إن مثل هذا
ّ

ألوضاعهم ،وهذا جيعل العلم بأحواهلم علام حس ّيا وصل بنقل بعضهم لبعض وهكذا.

يعرب يف بعض
بل نحن لو راجعنا كتب الرجال ،سنجد الشيخ النجايش ـ مثال ـ ّ
األحيان بقوله« :ذكره أصحاب الرجال» أو ما هو قريب من هذا التعبري  ،وهذا يعني أ ّنه
يقوم بالنقل عنهم ،فأحوال الرواة كانت شائعة ومتعارفة ومستفيضة ،تل ّقوها يدا بيد

وكابرا عن كابر .

وقد واصل أنصار مدرسة السيد اخلوئي دعم نظريته هنا ،فذكر الشيخ مسلم الداوري

ّ
أن مراجعة كتاب النجايش ـ وغريه ـ جتعلنا نرى فيه نقوالت عن عدّ ة من األشخاص يف

تقويم حال الرواة مثل :ابن الغضائري ،والكيش ،وابن عقدة ،وابن نوح ،وابن بابويه،
وأي املفضل ..بل قد اعتمد عىل كتب كثرية ،خاحيص منها أكثر من عرشين كتابا ،كرجال
أي العباس ،وابن فضال ،والعقيقي ،وطبقات سعد بن عبد اهلل ،وفهرست أي عبد اهلل
احلسني بن احلسن بن بابويه ،وكذلك فهارس محيد بن زياد ،وابن النديم ،وابن بطة ،وابن

الوليد ،بل إنّنا وقفنا عىل أكثر من أربعني كتابا جرى تصنيفهم غري كتب الشيخني ،من هنا
( ) العدّ ة يف أصول الفقه .141 :1

( ) انظر :رجال النجايش105 ،104 ،28 :ـ،207 ،199 ،164 ،124 ،113 ،108 ،106
 ،318وغريها من املوارد.

( ) انظر :الوئي ،معجم رجال احلديث  41 :1ـ 42؛ ونفس هذا الكالم يمكن لعلم الرجال
السنّي أن يدّ عيه فال نطيل.

................
احلس بالسامع من املشايخ .
فأحكامهم الرجال ّية مل تقم عىل احلدس ،وإنام عىل ّ

ويعيد الشيخ جعفر السبحاين صياغة ّ
احلل هنا ،حينام يرى ّأّنم كانوا يعتمدون وسائل

ثالث هي:

 1ـ مراجعة املصنّفات التي وصلت إىل عرصهم ،وثبتت نسبتها إىل مؤ ّلفيها.
 2ـ السامع كابرا عن كابر ،وثقة عن ثقة.

 3ـ االعتامد عىل االستفاضة والشهرة بني األصحاب ،وهذا أحسن الطرق وأمتنها،

كعلمنا بعدالة صاحب احلدائق وصاحب اجلواهر .

هذه هي أفضل الصيغ التي ُطرحت لدفع فرض ّية احلدس يف علم الرجال عند القدماء.

بنصني أساس ّيني عند الطويس والنجايش ،مها:
بل يمكن تقوية قوهلم ّ

ذكرت كل واحد
األول :ما ذكره الطويس يف مقدّ مة الفهرست حيث قال« :فإذا
خ
النص ّ
ّ

من املصنّفني وأصحاب األصول ،فالبد من أن أشري إىل ما قيل فيه من التعديل

وأبني عن اعتقاده ،وهل هو موافق للح ّق أو هو
والتجريح ،وهل ّ
يعول عىل روايته أو الّ ،
خمالف له. »..

النص الثاين :ما ذكره النجايش يف بداية اجلزء الثاين من رجاله حيث قال« :اجلزء الثاين
ّ

من كتاب فهرست أسامء مصنّفي الشيعة وما أدركناه من مصنّفاهتم وذكر طرف من كناهم

وألقاهبم ومنازهلم وأنساهبم ،وما قيل يف ّ
كل رجل منهم من مدح أو قدح» .

النصني واضحان يف ّ
ّ
أن جهود الطويس والنجايش ،كانت نقال للتوثيق
فإن
ّ

( ) أصول علم الرجال.26 :
( ) ك ّليات يف علم الرجال 41 :ـ 42؛ وانظر :حمسن األعرجي ،رشح مقدّ مة احلدائق ،الورقة رقم:
( 35 ،33خمطوط)؛ والسيفي املازندراين ،مقياس الرواة يف ك ّليات علم الرجال 102 :ـ 105؛
والشبريي الزنجاين ،كتاب النكاح  1183 :4ـ .1184

( ) الفهرست.32 :

( ) رجال النجايش.211 :

والتضعيف ،وليست اجتهادا.

وبعبارة خمترصة :يمكن القول ّ
بأن كتب النجايش والطويس وأمثاهلام هي جوامع كتب

املتفرقة يف احلديث،
من سبقهم ،متاما كام حصل مع املحدّ ثني الذين مجعوا الكتب الصغرية ّ

والتي خصنّفت منذ القرن الثاين اهلجري ،ووضعوها يف موسوعاهتم احلديثية الضخمة
كالكتب األربعة اإلمام ّية والكتب التسعة السن ّية ،فام يف الكتب الكبرية هو نقل عن تلك

الصغرية.

والبدّ لنا من النظر يف هذا الكالم ك ّله؛ لنرى مدى قدرته عىل أن خيثبت لنا حس ّية الوثائق

التي قدّ مها الرجال ّيون ،مع اإلشارة مسبقا إىل أ ّننا سوف نتعامل مع هذه الوثائق عىل

أساس أّنا تثبت احلس ّية ،كام هو ظاهر مثل الشيخ مسلم الداوري ،ال عىل أساس أّنا تو ّفر

لنا احتامل احلس ّية ،كام هو ظاهر بعض كلامت السيد الوئي؛ ّ
ألن مرحلة احتامل احلس ّية

واحلدس ّية تأيت فيام بعد بعون اهلل تعاىل.

والبدّ لنا أن نشري أيضا إىل ّ
أن احلديث عن احلس ّية واحلدس ّية يصبح جماله أوسع ك ّلام

دخلنا يف إطار تقويم حال الرواة ،ويتق ّلص احتامل احلدس ّية ك ّلام دخلنا يف جمال املعلومات
الشخص ّية مثل االسم واسم األب وغري ذلك ،وإن كان جمال التحليل هناك موجودا
أيضا ،كام هي احلال يف جهود ّ
املتأخرين ،بمعنى حماولة ترجيح نقل عىل نقل يف تعيني اسم

والد أو جدّ الراوي مثال وهكذا.

كام أنّه من الواضح ّ
أن إشكال ّية احلس ّية جتري يف توثيقات الرجا ّيل غري املعارص للراوي

الذي يقوم بتوثيقه ،أ ّما توثيق ابن أي عمري ملشاخيه مثال ،فهو توثيق ال يفرتض النقاش يف
كونه حس ّيا عىل مقتىض القاعدة لو ثبت هذا التوثيق بطريق معترب يف نفسه ،لكن ّ
ألن غالب

التقويامت الرجال ّية ترجع لغري املعارص انفتح هذا البحث ّ
الكيل هنا.

قراءة نقديّة يف حماوالت االنتصار لالجتاه احلسّي يف الرجال

وحاصل ما يمكن عسجيله نقد ًا عىل حماولة االنتصار للحسيّة هو اآليت:

................
ّأوالً :يمكن احلديث عن مجلة خصائص متتاز هبا املرحلة التي سبقت عرص األصول

الرجال ّية المسة األوىل عند الشيعة اإلمام ّية:

أي معلومات ـ عن مدى اهتاممها بالرواة
 1ـ ألن كتب هذه املرحلة مل تصلنا ،ال نملك ّ

وعمقها و ..ـ قد ترشدنا إىل أمهيتها واملنهج الذي سارت عليه .وما نقل عنها من مواقف
رجال ّية سطح ّية جدا ال يمكن االتكاء عليه ملعرفة مدى تأثريه يف املناخ الرجايل آنذاك.

 2ـ لذا بعض كتب هذه املرحلة واضح يف علم الرجال؛ يعني أّنا خد ّونت بغرض تقويم

ٍ
حس ووعي رجال ّيني ،لك ّن البعض اآلخر من هذه الكتب
رواة احلديث ،وأّنا منطلقة من

ال نستطيع أن نعلم مدى انتامئه للدائرة الرجال ّية أساسا ،وإن أدرجه الباحثون يف تاريخ

فمجرد ّ
أن عناوينها عناوين رجالية ال يمكّننا من اجلزم
الرجال عىل أنّه من كتب الرجال،
ّ

بأّنا كتب رجالية باملعنى الذي نريده اليوم.

وهذا األمر قد وقع نظريه يف علم أصول الفقه؛ فقد تبنّى السيد حممد باقر الصدر

(1400هـ) أن ّأول مدونة يف علم األصول هي رسالة (األلفاظ) هلشام بن احلكم
(199هـ)  ،واستفيد هذا األمر من عنوان الرسالة ،فمباحث األلفاظ من موضوعات
أن هذا الرأي خيناقش ّ
علم األصول بل األساس ّية؛ إال ّ
بأن اصطالح مباحث األلفاظ جديد

ظهر ّ
متأخرا ،وسابقا كان خيطلق عىل هذه املوضوعات عنوان (كتاب البيان) كام عند اإلمام
الشافعي (204هـ) يف كتاب الرسالة ّ ،
فلعل رسالة هشام كانت يف اللغة ،وربام كانت يف

نتعرف
علم الكالم تتصل بالصفات اإلهل ّية ومسألة الكالم ،فالرسالة مل تصل إلينا حتى ّ

عىل موضوعها.

هنا نقع يف نفس املشكلة؛ عندما خينقل لنا مثال ّ
أن للرشيف العقيقي (280هـ) كتاب

أن عنوانه يوحي بأ ّنه كتاب رجايل ،لكن كيف لنا أن نعرف ّ
(تاريخ الرجال) ،صحيح ّ
أن
( ) الصدر ،املعامل اجلديدة لألصول.65 :
( ) الشافعي ،الرسالة.21 :

الكتاب يف علم الرجال؟! فلع ّله كتاب يف التاريخ تناول فيه مؤ ّلفه بعض الشخص ّيات

التارخيية ،ومل يكن يف صدد اختاذ مواقف من رواة احلديث ما مل نجمع قرائن ،مثل ّ
أن كلمة

نسميه اليوم علم
(تاريخ الرجال) كانت معروفة عند أهل السنّة آنذاك بوصفها عنوانا ملا ّ
الرجال ،كام سيأيت ـ بحول اهلل ـ احلديث عنه يف الفصل التاسع من هذا الكتاب،

املخصص لدراسة املصادر الرجال ّية ،أو نالحظ ما نقله عنه ابن داود؛ لنرى طبيعة
و
ّ
األول اهلجري ،فكيف
املنقول .علام أ ّنه من املمكن أن يكون قد كتب حول رجال القرن ّ
حس؟!
يكون كالمه عن ّ

واملثال اآلخر هنا هو كتاب (املشيخة) البن حمبوب (224هـ) أو كتاب الرجال لعبد

اهلل بن ح ّيان الكناين (219هـ) ،ومها من أوائل ما علمنا أ ّنه كتب يف هذا املجال كام يقول

نتعرف عىل مدى انتامء هذين الكتابني للمناخ الرجايل؛
بعضهم ،وهنا ال سبيل لنا أن ّ

فلع ّلهام يف ترمجة شيوخ ابن حمبوب الذين يروي عنهم ،فيكون كتابا يف الرتاجم.

ثمة وجهة نظر بتنا نحتملها جدّ ا م ّ
ونرجحها ،وهي أن يكون املراد من كتب
ؤخرا
ّ
بل ّ

يسمى يف علم احلديث السنّي بكتب املسانيد  ،فاحلسن بن حمبوب كان
املشيخة هذه ما ّ

لديه شيوخ متعدّ دون أخذ منهم جمموعة من الروايات والكتب ،ثم قام بتأليف كتاب
املشيخة ،ويعني أن جيمع ّ
حممد مثال ،ثم يفرده لوحده ،فيكون
كل ما وصله من شيخه ّ
فيكون منه مسند
حممد ،وبعدها يأخذ ما وصله من روايات عن شيخه عبد اهلل مثالّ ،
مسند ّ
عبد اهلل ،فرتتيب كتب املشيخة يكون عىل أسامي الشيوخ ،وبالتايل فتكون هذه الكتب من

كتب الرواية ،وليست من كتب الرجالّ ،
ولعل من ساهم يف ارتكاب هذا الطأ هو اآلغا

بزرك الطهراين الذي أدرج كتب املشيخة يف كتابه مصفى الرجال.

املجليس األ ّول ،حني قال« :واملراد بكتاب املشيخة ،الكتاب
ويعزّز ما نقول ما ذكره
ّ

الذي صنّفه احلسن بن حمبوب ،وأ ّلفه من أخبار الشيوخ من أصحاب أي جعفر وأي عبد
مؤخرا ّ
رأيت ّ
أن السيد أمحد املددي يذهب إىل هذا املعنى أيضا ،فانظر :حوارات حول علم
( )
خ
الرجال ودوره ومشكالته ومآالته ،جم ّلة االجتهاد والتجديد ،العدد .16 :42

................
اهلل وأي احلسن صلوات اهلل عليهم ،فإ ّنه روى عن ستني رجال من أصحاب أي عبد اهلل

عليه السالم خك خت خبهم التي أ ّلفوها ما سمعوا منهم عليهم السالم ،وكان دأهبم أن يكتبوا ّ
كل

كل يوم ،وكان األخبار يف تلك الكتب منثورا؛ ألّنم يف ّ
خرب كانوا يسمعون يف كتبهم ّ
كل
يوم كانوا يسمعون من أحكام الطهارة والصالة ،واحلج ،والتجارة ،والنكاح ،والطالق،

والديات وغريها ،ويكتبون أخبار ّ
كل يوم يف كتبهم .فر ّتب احلسن بن حمبوب أخبار

الشيوخ عىل ترتيب أبواب الفقه ،وكان منثورا مل يكن مثل هذه الكتب التي لنا ،ثم مجع

هذا الشيخ عىل ترتيب أسامء الشيوخ بأن مجع عىل ترتيب اسم زرارة مثال ،وذكر أخباره

مر ّتبا ّأوال ،ثم ذكر أخبار حممد بن مسلم مرتبا ثانيا ،وهكذا ،وكانت فائدة هذا الرتتيب
ألّنم لو أرادوا خرب زرارة مثال كانت جمتمعة يف مكان ،ويمكن مقابلته مع
عندهم أكثر؛ ّ

األول عندنا أحسن؛ وهلذا جعل مشاخينا الثالثة ّ
كل كتابه
أصل زرارة ،وإن كان الرتتيب ّ

مع ما وجدوه يف أصول أخر يف كتبهم األربعة ،وملا كان هذا الرتتيب أحسن ،وكانوا
يقابلون مع األصول ،وجيدون اجلميع موافقا تركوا تلك األصول واعتمدوا عىل هذه

الكتب» .

ويقول النجايش يف ترمجة داود بن خكورة أبو سليامن القمي« :وهو الذي ّبوب كتاب

الرساد عىل معاين
النوادر ألمحد بن حممد بن عيسى ،وكتاب املشيخة للحسن بن حمبوب ّ
الفقه .له كتاب الرمحة يف الوضوء والصالة والزكاة والصوم واحلج»  .فداود بن كورة

رتّب الكتاب عىل معاين الفقه وأبوابه ،وهذا يعني أنّه كتاب حديثي كان مرتّبا عىل أسامي

الرجال ،لكنّه رتّبه عىل أبواب الفقه.

نعم ،بعض كتب هذه املرحلة واضح انتامؤه لعلم الرجال ،مثل كتاب (رجال

الربقي/الطبقات) الذي وصلنا وأمكننا االطالع عليه ملعرفته وحتديد هويته؛ وبذلك
نتجاوز هذه اإلشكال ّية ،والبعض اآلخر من هذه الكتب وإن مل يصل لنا إال ّ
أن بعض
( ) روضة املتقني  329 :14ـ .330

( ) رجال النجايش158 :؛ وانظر :الطويس ،الفهرست ،23 :حيث قد يؤكّد هذا املعنى وقد ينفيه.

مواقفه الرجالية نخقلت لنا عنه ،والتي تد ّلنا عىل أّنا كتب خأ ّلفت لغرض اجلرح والتعديل،

أي مواقف رجالية فال سبيل لنا إىل
وأما غريها من الكتب التي مل تصلنا ومل تخنقل عنها ّ
معرفة مدى انتامئها لعلم اجلرح والتعديل الذي نقصده اليوم.

إذن ،فاالحتامالت يف أمثال هذه الكتب مفتوحة عىل مجيع االجتاهات؛ فقد تكون كتبا

رجال ّية باملعنى الذي نريده اليوم ،وقد ال تكون كذلك ،فربام تدخل يف دائرة التاريخ أو
السرية أو الرتاجم أو احلديث أو ..فعالقة علم الرجال مع بعض هذه العلوم مل تكن قد

خفرزت آنذاك.

وبناء عليه؛ فام قيل عن وجود مائة كتاب رجايل بل أكثر بني يدي الطويس والنجايش

جمرد وجود أسامء هذه
وعنها أخذوا إذا كان منشؤه ـ بعد عدم وصول الكتب إلينا ـ ّ
تبني ّ
ّ
أن قضية األسامء
الكتب يف املصادر
املتأخرة زمنا ،فهذا ال يكفي عىل إطالقه ،وقد ّ

تعاين من بعض املشكالت التي ال تسمح باالعتامد عليها ،إال مع حشد الشواهد

والقرائن.

ّ
مضخمة عن حجم الرتاث
وما نريده هنا هو التشكيك يف هذه الصورة التي نعتربها

الرجايل الذي كان بني يدي النجايش والطويس وأمثاهلام .وسوف يأيت يف الفصل التاسع

واملخصص لدراسة املصادر الرجال ّية ّ
أن غاية ما يمكن احلديث عنه هو
من هذا الكتاب
ّ

وجود ما يقارب من األربعني كتابا عىل أحسن تقدير قبل الشيخ الطويس والنجايش،

ٍ
بشكل معتد به ،وال يرز حجم تغطية
وبعضها قد ال تكون له صلة بالتوثيق والتضعيف
ّ
كل كتاب.

ثاني ًا :يتمل أن تكون بعض كتب الرجال التي ظهرت يف القرن الرابع اهلجري هي

نصه املتقدّ م يف كتاب العدّ ة يف أصول
الكتب التي عناها الشيخ الطويس (460هـ) يف ّ

الفقه.

فالطويس يف هذه الوثيقة التارخيية ينقل لنا املناخ الرجايل الذي كانت تعيشه الشيعة

اإلمام ّية؛ فيكشف عن وجود جمموعة من املؤ ّلفات الرجال ّية التي كان موضوعها تقويم

................
رواة احلديث لالعتامد عليهمّ ،
حسية مستفادة من نصوص
وأن تلك التقويامت الرجال ّية ّ

متنا خقلة ،ومل تعتمد هذه التقويامت عىل االجتهاد والتحليالت ،وما هذه الكتب التي حتدّ ث
عنها الطويس غري كتب القرن الرابع وما بعده والتي وصلتنا أسامؤها ،فام هو املوجب

األول أو الثاين اهلجري؟!
الفرتاض أنّه ناظر إىل تاريخ الطائفة منذ القرن ّ

إذنّ ،
املصادر الرجال ّية األساس ّية التي بدأت بالظهور
نص العدة
لعل الطويس عنى يف ّ
خ

نصه ،وأما كتب القرن
يف القرن الرابع اهلجري ،وهي كتب رجالية باملعنى الذي أورده يف ّ

الثالث اهلجري وما قبله ،فلم تكن منظورة للطويس حتى خيرب عنها.

وبعبارة أخرىّ ،
إن وجود الظاهرة الرجال ّية يف القرن الرابع اهلجري أمر مؤ ّكد عىل

مستوى الوثائق التارخيية ،فمن املمكن أن يكون الطويس قاصدا التحدّ ث عن أصل قيام

الطائفة الشيع ّية هبذا األمر يف زمانه إىل ما قبل عرصه بقرنّ ،
وكل كالمه يكون مفهوما هبذه
الطريقة أيضا؛ فليس يف كالمه ّ
أن ظاهرة التوثيق والتضعيف والكتب الرجال ّية كانت

األول أو الثاين أو حتى الثالث ،فهو يتحدّ ث عن أصل قيام
موجودة يف القرن اهلجري ّ

املهمة ،وال يدّ د تاريخ حصول ذلك ،فنحن اليوم يص ّح لنا أن نتل ّفظ
الطائفة اإلمام ّية هبذه ّ

بعني عبارات الطويس يف العدّ ة ،حتى لو علمنا ّ
بأن بدايات حصول ذلك هي القرن الثالث
اهلجري.

ومع ذلك ،يمكن اجلواب عن هذه املالحظةّ ،
بأن الطويس قال بعد النص املتقدّ م

الرجال من
مبارشة ،مكمال حديثه عن املوضوع..« :وصنّفوا يف ذلك الكتب ،واستثنوا ّ
مجلة ما رووه من التصانيف يف فهارسهم ،حتى ّ
إن واحدا منهم إذا أنكر حديثا نظر يف

إسناده وض ّعفه برواته ،هذه عادهتم عىل قديم الوقت وحديثه ال تنخرم ، »..فإشارته
تعزز احتامل ّ
أن هذه الظاهرة كانت موجودة منذ قديم األيام ،بمعنى يف فرتة
األخرية ّ

قديمة نسب ّيا بالنسبة للشيخ الطويس ،والقرن الرابع اهلجري ليس كذلك؛ ّ
ألن الطويس
( )1العدّ ة يف أصول الفقه  141 :1ـ .142

يعزز ّ
أن مقصوده من قديم
خولد يف هذا القرن وتويف يف القرن الامس اهلجري ،األمر الذي ّ
األ ّيام القرن الثالث اهلجري يف احلدّ األدنى.

نص الشيخ الطويس يف العدّ ة يؤكّد أ ّن هذه
لكن لو خت ّطينا هذه اإلشكال ّية نسأل :هل ّ

نص الطويس والنجايش يف
احلس؟ وهل ّ
التقويامت الرجال ّية كانت تقوم يف الغالب عىل ّ
وأول اجلزء الثاين من رجال النجايش يؤكّد ّ
أن ما نقاله هو
مقدّ مة كتاب الفهرست ّ

تقويامت حس ّية للرجال ّيني السابقني بالرضورة أو أنّه من املمكن جدا أن تكون حدس ّية،

بحيث ال يكون نفي احلس ّية يف نقل الطويس والنجايش مساوقا حلس ّية الشهادة الرجال ّية
أي زمن كانوا؟
خاصة ونحن ال نعرف أصحاهبا ،ويف ّ
األصل التي نقلها عن أصحاهباّ ،

لكل من وثقوهم أو ض ّعفوهم؟ وهل كانت بينهم وبني ّ
وهل كانوا معارصين ّ
كل الرواة
الذين عارصوهم ووثقوهم مالقاة أو ال؟

وبعبارة أخرى :هل قول الطويس بأ ّن الطائفة م ّيزت الثقات والضعفاء يعني بالرضورة

احلس؟ أال يمكن أن تكون الطائفة ـ يف نسبة كبرية من
أ ّن هذا التمييز قد قام عىل أساس ّ

نشاطها ـ قد مارست هذا التمييز وفقا جلهود اجتهاد ّية من قبل العلامء منذ القرن الثالث

اهلجري؟ وهو القرن الذي يبدأ فيه احلديث عن وجود أوائل التصنيفات الرجال ّية التي مل
يصلنا أغلبها ،مثل كتاب الرجال للكناين (219هـ) ،وكتاب الرجال لعيل بن فضال

الكويف (224هـ) ،وكتاب الرجال للحسن بن عيل بن فضال الكويف (ق 3هـ) ،وكتاب
الرجال للفضل بن شاذان ( 254أو 260هـ) ،وكتاب الرجال للربقي (ق3هـ) ،وكتاب

لعيل األنباري (ق 3هـ) ،وكتاب
تاريخ الرجال للعقيقي (280هـ) ،وكتاب رجال الشيعة ّ

الرجال إلبراهيم الثقفي الكويف (283هـ) وغري ذلك.

ما هو املانع أن يكون رجال ّيو هذه الفرتة قد مارسوا ـ ولو يف اجلملة ـ نشاطا اجتهاد ّيا

األول والثاين اهلجر ّيني ،ومع ذلك يصدق
يف التمييز بني الرواة الذين يرجعون للقرن ّ
عنوان ّ
أن الطائفة قد م ّيزت وفصلت؟ فأصل التمييز ال يرادف احلس ّية ،بل هو قابل

نص العدّ ة وأمثاله دليال قاطعا عىل ّ
أن اجليل السابق
لالجتامع مع احلدس ّية ،فال يكون ّ

................
للطويس والنجايش قد صنّفوا يف الرجال وفقا ملعطيات حس ّية غالبا ،فضال عن أن نثبت
أنّه كذلك بشكل دائم .نعم احلسية يف اجلملة ال ينكرها أحد.

تم اعتامده للطويس يف العدّ ة ـ أو نيص الفهرست ورجال
وعليه،
ّ
فالنص الذي ّ

النجايش اللذين أضفنامها ـ ال يساعد بشكل واضح عىل دعوى احلسية الدائمة أو الغالبة

يف النشاط الرجايل املتقدّ م.

ثالث ًا :س ّلمنا ّ
بأن احلسن بن حمبوب (224هـ) وعبد اهلل بن حيان الكناين (219هـ)،

كانا من أوائل من صنّف ،بحسب كالم املدافعني عن مدرسة السيد الوئي هنا؛ وس ّلمنا

ّ
أن احلسن بن حمبوب كان قد ولد عام 149هـ ،أي بعد وفاة اإلمام الصادق بسنة واحدة؛

وأنه أدرك بعض تالمذة اإلمام ،لكن ّ
يظل هنا سؤاالن:

 1ـ إذا كان األمر كذلك ،فامذا نفعل بمئات الرواة الذين مل يعارصهم حتى ابن حمبوب

نفسه ،وعاشوا يف القرن األول إىل بدايات النصف الثاين من القرن الثاين اهلجري ،ونحن
أي وثيقة مأمونة مؤ ّكدة تؤ ّكد لنا وجود تصنيفات يف ذلك الزمان؟ وما أكثر
ال نملك ّ
الرواة الذين عاشوا يف هذا الزمان من أصحاب النبي ،مرورا بأصحاب اإلمام عيل ،إىل

احلسنني ،إىل زين العابدين ،إىل الباقر ،إىل العديد من تالمذة اإلمام الصادق أيضا!

هل إثبات احلس ّية يف زمن ابن حمبوب ومن بعده يسمح لنا ـ تارخييا ـ بإثباهتا قبله أم ّ
أن

يف ذلك قدرا كبريا من التسامح؟

 2ـ كم استطاع هذان الكتابان ،ومعهام بعض قليل جدا مثل كتاب الرجال ألي حممد

التنزل ـ إىل
عيل بن فضال الكويف (224هـ) ..كم استطاعت هذه الكتب التي ترجع ـ بعد ّ
القرن الثاين اهلجري مع حساب الوالدة ،ال الوفاة ،أن حتيص لنا من رواة اإلمام الباقر

والصادق والكاظم؟ لو أحصت هذه الكتب الثالثة أسامء عدد يساوي كتاب النجايش ـ
ولتم
أي ما يقارب األلف ـ فسوف تكون موسوعات رجال ّية بحساب ذلك الزمان،
ّ
احلديث عنها بطريقة خمتلفة ،كأن يقال ّ
بأن له كتابا كبريا يف الرجال ،كام هي عادهتم يف
وصف الكتب ،فمن أربعة آالف ٍ
راو عن الصادق كم من املتو ّقع أن يكون كتاب ابن

حمبوب قد ترجم؟

بعبارة ثانية :ما هي املساحة التي غ ّطتها هذه الكتب الثالثة يف القرن الثاين اهلجري؟

ّ
للمتأخرين مصادر وافرة؟
حتى نقول بأنه وصلت

يضاف إىل ذلك ،أنّنا ال نملك أ ّية معلومات عن زمان تأليف هذه الكتب ،فلع ّلها خا ّلفت

يف بدايات القرن الثالث اهلجري ،لتحكي عن طبقة مشايخ ابن حمبوب أو الكناين،

واألقرب يف من يولد عام 149هـ ويتوىف عام 224هـ أن تكون طبقة شيوخه من تالمذة

اإلمام الكاظم (183هـ) ال الصادق ،إال قليال ،فال يرز ّ
أن هذه الكتب قد غ ّطت مقدارا

معتدا به من ّ
جل الرواة ،وهم رواة القرن األول والثاين اهلجر ّيني.

قد عقولّ :
إن هذه الكتب ولو مل تعارص أصحاب الباقر والصادق ومن سبقهام ،لكنّها

نقلت عن املعارصين هلم.
وهذا الكالم حم

دعوى ال أكثر ،ونحن ال نناقش يف احتامل احلس ّية ،بل يف دوامها أو

غلبتها ،فليالحظ جيدا.

رابع ًاّ :
نص مقدّ مة الفهرست وبداية اجلزء الثاين
إن ما ذكر نقال عن النجايش ـ وكذا ّ

يعرب «ذكره أصحاب الرجال» أو عدد من نقل عنهم أو
من رجال النجايش ـ من أنه كان ّ

من كتبهم أو ..ال يؤثر كثريا؛ فلو أخذنا العبارة األوىل فيكفي فيها وجود هؤالء يف القرن

الرابع اهلجري ،وأكثر علامء الرجال كانوا يف هذا القرن ،ومنه يظهر حال الشاهد الثاين ّ
فإن

ابن الغضائري والكيش (ق4هـ) وابن نوح شيخ النجايش ،وابن بابويه (ق4هـ) ،وابن

النديم (385هـ) وابن عقدة (333هـ) ومحيد بن زياد (310هـ) ك ّلهم من القرن الرابع

والامس اهلجر ّيني ،فكيف يستشهد هبم عىل ما نحن فيه إال من باب التشويق النفيس؟
هذا أشبه يشء باالستدالل ّ
بأن النجايش نقل عن الطويس!

وها هم اعتمدوا كثريا ـ كام يقال ـ عىل ابن عقدة (333هـ) يف أصحاب اإلمام

الصادق؛ فهل عارصهم ابن عقدة أم يفصله عنهم قرن ونصف إىل قرنني؟ وها هو ابن

خبطة الذي هو من تالمذة الربقي املتوىف ( 274أو 280هـ) فيكون أيضا مقاربا البن عقدة.

................
ّ
جمر د حشد األسامء وحشد أسامء الكتب ال يفيد هنا إال بالنظر الدقيق يف هذه
إن ّ

ليتبني ّ
أن أغلب من نقلوا عنه كان يعيش يف القرنني الرابع والامس
األسامء والكتبّ ،

النص إمام ّيا ،والقليل جدا جدا منهم ممّن كان
اهلجر ّيني ،فحاله حاهلم يف أ ّنه ولد بعد عرص ّ
يف عرص احلضور .بل لو الحظنا لوجدنا ّ
ّ
املتأخرين عىل بعضهم عالية
أن نسبة اعتامد

للغاية؛ مما ّ
يدل عىل عدم وجود كتب كثرية متقدّ مة ،كاعتامد الطويس عىل الكيش وعىل ابن
ٍ
قوي ،وهكذا.
النديم ،بل اعتامد أحدمها (الطويس والنجايش) عىل اآلخر يف
احتامل ّ

خامس ًاّ :
إن مسألة الشهرة واالستفاضة مسألة قد نقبل هبا ،ففي بعض األحيان يكون

ٍ
رجل مشهورا واضحا جل ّيا ،لكن كم هو يا ترى عدد الرواة الذين يتّسمون هبذا
أمر

غض الطرف عن دخول ّ
املتأخرين يف
الوصف؟ هل يزيد يا تخرى عن المسني راويا ،مع ّ

يصح جعل هذا طريقا رئيسا عندهم يف
السند مثل الشيخ الطويس والكليني؟ فهل
ّ

تعاطيهم مع علم الرجال؟

بل ّ
إن الشهرة اليوم ال يرز كوّنا موجودة آنذاك ،فهناك رواة كبار وردت فيهم

روايات ذ ّم؛ ومع وجود هذه الروايات كيف نجزم بانعقاد شهرة آنذاك ّ
رجح
وأن اجلميع ّ
أن الطويس والنجايش و ّثقا زرارة ال ّ
وجمرد ّ
يدل عىل شهرة من وثقاه يف
الروايات املادحة؟ ّ

وثاقته.

ّ
إن الشهرة املوجودة اليوم متثل نتاجا ملوقفي الطويس والنجايش ،فرأيام يف زرارة ـ مثال

ـ مساعد عىل والدة اإلمجاع أو الشهرة عىل توثيقه ،ونحن ال نملك إال عددا قليال من
الرواة الذين يمكننا الزعم باشتهار وثاقتهم بني الشيعة ،كام يف مثل أصحاب اإلمجاع،

فنحن يف مثل هؤالء لدينا نصوص خترب عن االشتهار القديم بني الشيعة حول وثاقتهم

نص الكيش حول أصحاب اإلمجاع ،أما سائر الرواة ـ السيام
وجاللتهم ،كام جاء يف مثل ّ

املوثقني بالتوثيقات العامة ـ فغالب ّيتهم الساحقة مما يصعب حتصيل وثائق خيركن إليها تؤ ّكد
ينص الطويس
اشتهار وثاقتهم بني الشيعة قبل عرص الطويس والنجايش،
وباألخص من مل ّ
ّ

والنجايش معا عىل توثيقه .فدعوى التواتر واالستفاضة غري واضحة هبذه الكثرة.

بل حتى يف مثل أصحاب اإلمجاع ،ال يرز ّ
أن الشيعة كانوا متفقني عىل توثيقهم،

فبعضهم توجد نصوص عىل وجود وقفات فيه عند بعض الشيعة؛ فهذا يونس بن عبد
ينص الطويس عليه بالقول« :يونس بن
الرمحن الذي اع خترب من أفقه أصحاب اإلمجاع
ّ

عبد الرمحن موىل عيل بن يقطني ،ض ّعفه القميون ،وهو ثقة»  ،ويف موضع آخر قال..« :

طعن عليه القم ّيون ،وهو عندي ثقة» .

لست أريد تضعيف يونس هبذا الكالم ،لكن هذا معناه ّ
أن أفقه أصحاب اإلمجاع كان

نصوا عىل كونه من أصحاب اإلمجاع ،ومل يض ّعفه
يوجد من يطعن عليه ويض ّعفه ،مع أّنم ّ

فأي تواتر أو إمجاع أو تسامل يمكن اجلزم به يف
شخص ،بل خنسب التضعيف إىل القمينيّ ،
هذا املضامر؟!

نص الشيخ الطويس يف كتاب العدّ ة عىل أ ّن
وقد يمكن تأييد ذلك بالسكوين الذي ّ

الطائفة عملت بام رواه هو ،ورواه حفص بن غياث ،وغياث بن كلوب ،ونوح بن

نص يوحي باإلمجاع ،فرغم ذلك ينقل الشيخ الصدوق يف «كتاب من ال
دراج  ،وهو ّ
يرضه الفقيه» ،رواية عن السكوين يف مرياث املجوس ،ثم يقول« :وال أفتي بام ينفرد
السكوين بروايته» .

وهذا يكشف عن ّ
أن دعاوى اإلمجاع ينبغي التو ّقف فيها بعض اليشء ،فكيف خجتمع

يستحق هذا
الطائفة عىل ذلك والصدوق ـ وهو إمام حمدّ ثي هذه الطائفة ـ غري موافق؟ أال
ّ
( ) انظر :رجال الكيش  830 :2ـ .831
( ) رجال الطويس.346 :
( ) املصدر نفسه.368 :

( ) العدة يف أصول الفقه  148 :1ـ  .150برصف النظر عن دعوى ّ
أن الشيخ كان يريد هنا أصل

االحتجاج بقول السكوين يف اجلملة ،ولو من حيث االنضامم إىل غريه ،عىل ما قيل ،وهلذا جعلنا

هذا مؤ ّيدا وليس بدليل.

( ) كتاب من ال يرضه الفقيه .344 :4

................
األمر الذكر من طرف الشيخ الطويس عندما ا ّدعى اإلمجاع؟!

وما نريده هو أنّه إذا كان املدّ عى فيهم اإلمجاعات قد ظهر يف بعضهم وقوع خالف ،فام

بالك بمن مل يرش أحد إىل االتفاق عىل وثاقته ،كيف يمكن حتصيل العلم بكون وثاقته

كانت مستفيضة معروفة مشهورة؟!

نشك يف ّ
نحن ال ّ
أن التواتر أو االستفاضة العظيمة عىل وثاقة شخص أو عىل ضعفه

نص عىل ذلك العديد من علامء الفقه
تعدّ من موجبات توثيقه أو تضعيفه يف اجلملة ،كام ّ

والدراية مثل الشهيد الثاين واحلسني بن عبد الصمد العاميل واملح ّقق احليل و ..وإنام
نريد حتديد دائرة صغرى هذا الطريق ،فهو موجود يف اجلملة وعىل نطاق ض ّيق ،السيام

ّ
وأن عددا ال بأس به من عظامء الرواة وردت فيهم نصوص ذ ّم شديدة ،وال يمكن أن
تكون هذه النصوص بالتي مل تستوقف النجايش والطويس الذي لّص مصدرها الرئيس

وهو رجال الكيش ،كام وجدنا النجايش ينقل يف بعض األحيان وجود روايات مدح وذ ّم
يف بعض الرواة مثل يونس بن عبد الرمحن وهذا ك ّله ّ
يدل عىل ّ
أن كتاب الكيش كان
حارضا يف فهمهم ألحوال الرواة.

أن هذه الشواهد التي قدّ متها مدرسة السيد اخلوئي إلثبات حس ّية عوثيقات
وهبذا يظهر ّ

احليس،
الرجال ّيني وعضعيفاهتم ،ال عثبت احلس ّية بمعنى وصول التوثيق والتضعيف بالنقل ّ

جي ً
ال بعد جيل ،إال يف عدد حمدود جد ًا من الرواة املعروفني البارزين جد ًا؛ وهم من اشتهر

أو عواعر أمر وثاقتهم إىل زمن الشيخ الطويس والشيخ النجايش .هذا ك ّله لو رصفنا النظر
عن قرائن احلدس ّية التي ستأيت قريب ًا ،فانتظر.

( ) الرعاية ،218 :ضمن سلسلة رسائل يف دراية احلديث ج.1

( ) وصول األخيار إىل أصول األخبار ،487 :ضمن سلسلة رسائل يف دراية احلديث ،ج.1
( ) معارج األصول.216 :
( ) رجال النجايش.447 :

نقول هذه النتيجة ،وال نوافق بعض الباحثني املعارصين الذين تعاطوا مع نظرية

مدرسة السيد الوئي وكأّنا بأمجعها تقول ّ
بأن ثبوت الوثاقة كان بالتواتر واالستفاضة

دائام ،وهلذا ركّز هذا املعارص ـ حفظه اهلل ـ عىل هذه النقطة يف ّ
كل مناقشته ملدرسة السيد
الوئي .

مدرسة السيد اخلوئي و ..من احلسيّة إىل احتمال احلسيّة

وعىل أية حال ،فإذا مل تثبت هذه الشواهد نظر ّية احلس ّية ،ننتقل إىل املرحلة الالحقة،

وهي نظر ّية احتامل احلس ّية ،عىل أساس ّ
أن هذه الشواهد إذا مل ختثبت ّأّنم كانوا ـ دائام أو
احلس يف املعلومات الرجالية التي قدّ موها ،فال ّ
أقل من كوّنا تطرح
غالبا ـ يعتمدون عىل ّ
احلس يف األخبار
سموه بأصالة ّ
احتامل احلس ّية ،األمر الذي جيعل املورد من صغريات ما ّ

عند دوران األمر بني احلس ّية واحلدسية.

ولكي ندرس هذه املرحلة الالحقة يفرتض أن نرى ـ ّأوال ـ هل حقا جيري احتامل

احلسية يف متام املعطيات التي قدّ مها الرجال ّيون؟ ثم بعد ذلك لو ثبت احتامل احلسية مطلقا
احلس ،إن شاء اهلل تعاىل.
أو يف اجلملة نرشع يف كربى أصالة ّ

أ ـ الفرص امليدانيّة لفرضيّة احتمال احلسيّة العامّة
والذي يبدو ّ
أن هذه الشواهد التي قدّ متها مدرسة السيد الوئي تطرح احتامل احلس ّية

ضمن نطاق ما؛ وذلك أنه إذا قصد باحتامل احلس ّية رصف االحتامل العقيل مقابل القطع

اجلازم بعدم احلس ّية ،فمن الواضح ّ
أن احتامل احلس ّية هنا وارد ،حتى لو مل تقدّ م مدرسة
الوئي ما قدّ مته من شواهد ،إال ّ
أن املهم أن ننظر يف االحتامالت الوقوع ّية للحس ّية ،أي

املعطيات التارخيية التي تقدّ م فرض ّية احلس ّية عىل ّأّنا افرتاض ممكن ،ال املعطيات اإلمكان ّية

العقل ّية والفلسف ّية فقط؛ ّ
احلس.
ألن هذا يؤثر ـ كام سنرى ـ يف عملية تطبيق أصالة ّ
( ) انظر :حممد سند ،بحوث يف مباين علم الرجال 85 :ـ .87

................
والذي أراه ـ واهلل العامل ـ ّ
أن شواهد مدرسة الوئي وغريها أقىص ما تثبت وجود هذا

االحتامل يف اجلملة ،ال يف ّ
كل علم الرجال ووثائقه ومعطياته؛ فهي ت ّقدم لنا صورة

مزدوجة للمشهد التارخيي ،أي ّ
احلس مطلقا وال احلدس
أن علامء الرجال مل يعتمدوا
ّ

توصلنا إليها
احلس واحلدس ،متاما كام هي النتيجة التي ّ
مطلقا ،وإ ّنام كان عملهم مزجيا من ّ
ّ
يف املرحلة السابقة ،من ّ
وكأن بعض
أن بعض املوارد كانت حس ّية هلم ال متام املوارد،

احلس أو احلدس ،مع ّ
تصوروا ّ
أن
أن أدوات علامء الرجال القدامى كانت إما
العلامء
ّ
ّ
حيس وبعضها حديس.
األصح ّأّنا كانت ّ
ّ
متنوعة ،فبعضها ّ

شواهد احلدسيّة يف الرتاث الرجال ّي
والذي يشهد لوجود حدس ّيات كثرية ،ويض ّعف من احتامل احلسية وحجمها بشكل

جا ّد ـ عىل املستوى التارخيي ال الفلسفي ـ عدّ ة أمور:

األول :وقوع االختالف بينهم أو اإلنباء عن اختالف الطبقات السابقة من
الشاهد ّ

الرجال ّيني يف املعطيات التي قدّ موها؛ ّ
فإن هذا االختالف شاهد عىل ّأّنم مارسوا االجتهاد

يف أحوال الرواة واختلفوا يف تقويمهم .ولو كان املوضوع إخبارا ملا كان هناك معنى هلذا

االختالف يف املوقف من هذا الراوي أو ذاك يف الغالب بعد أن كان أمرا حس ّيا.

وهذا الشاهد له قدر من الداللة ،لكنّه لي :عام ًا عىل إطالقه؛ إذ ربام وثق النجايش هذا

الراوي؛ أل ّنه وصلته مصادر تو ّثقه ،فيام ض ّعفه الطويس؛ ألنه مل تصله مصادر التوثيق،

ووصلته فقط مصادر التضعيف ،وقد يكون املض ّعف كاذبا يف تضعيفه؛ فال يكون
االختالف كاشفا حاسام عن وجود حالة احلدس ّية من حيث املبدأ ،كام ّ
أن اختالف املصادر
التي وصلت للطويس والنجايش أو للبخاري والرازي ال يعني ّ
أن أصحاب تلك املصادر

قد مارسوا احلدس واالجتهاد أيضا ،إذا قد يوثق عمرو زيدا دون أن ي ّطلع عىل كونه كاذبا
فيام يكتشف بكر يف زيد حاالت كذبه ،حيث يكون سمع منه بعض النقل الذي اكتشف

بكر كذبه ،فيحكم بضعفه ،فاالختالف يف التوثيق والتضعيف ال يساوق احلدس ّية لزوما.

نعم ،يرتفع احتامل احلدس ّية عندما نعرف ّ
أن ما وصل للنجايش والطويس من املصادر

وتلمذا معا عند أساتذة مشرتكني.
والكتب كان متقاربا جدا ،وقد كانا رفيقي دراسة
ّ

وتشا خبه كتابيهام ّ
يدل عىل مدى هذا التقارب يف املعطيات واملصادر ،فهذا يرفع من احتامل

ّ
رجح
أن مرجع اختالفهام ليس حس ّيا بل
رجح خرب التوثيق ،واآلخر ّ
اجتهادي ،فأحدمها ّ
ّ

خرب التضعيف ،أو أحدمها نظر يف مرو ّيات الراوي فض ّعفه؛ ألنّه رأى فيها ما يعتقده كذبا،

واآلخر مل يصل له ذلك ،لك ّن هذا يرفع احتامل احلدسية ـ كام قلنا ـ وال خيلزم هبا قهرا.

الشاهد الثاين :وجود املواقف املتعارضة عند الطبقة السابقة عىل طبقة القرن الامس

اهلجري ،التي هي عرص النجايش واملفيد والطويس ،فنحن نجد ّ
أن الطبقات السابقة

اختلفت ـ أحيانا ـ يف املوقف من أحد الرواة ،فمن الطبيعي هنا ّ
أن النجايش والطويس،

سوف يامرسان اجتهادا لتقديم وجهة نظر عىل أخرى ،فعندما يض ّعف القميون يونس بن
عبد الرمحن ثم يوثقه الطويس ،فهذا معناه أ ّنه مارس اجتهادا؛ وعندما ننظر يف حممد بن
عيسى بن عبيد نجد النجايش يصفه بأنه جليل يف أصحابنا  ،بينام نجد ّ
أن الشيخ الطويس

يصفه بالضعيف  ،وعندما نتتبع كالمهام نجد ّ
بأن الشيخ الطويس اعتمد يف التضعيف

عىل ّ
أن أبا جعفر حممد بن عيل بن بابويه قد استثناه من رجال نوادر احلكمة ،فيام نجد
النجايش يع ّلق عىل ذلك ّ
بأن األصحاب ينكرون مقالة ابن بابويه التي ينقلها عن شيخه

رجع
ابن الوليد ،فهذا ك ّله إعامل لالجتهاد؛ فالطويس أخذ بموقف ابن الوليد ،فيام ّ

النجايش موقف األصحاب ،ونحن يف بعض األبحاث قلنا بوثاقة حممد بن عيسى بن عبيد

وفاقا للنجايش.

ّ
إن قيام النجايش والطويس برتجيح موقف عىل موقف ،يعني ّأّنام مارسا اجتهادا يف

هذا السياق.

( ) رجال النجايش.333 :
( ) الفهرست.216 :

................
الشاهد الثالثّ :
إن وجود روايات كتاب الكيش يف يد العلامء يف القرنني الرابع

حق الكثري من الرواة ،بل
والامس ،وما يف هذا الكتاب من نصوص حديثية متعارضة يف ّ
بعض كبار الرواة ..ال يمكن يف العادة أن ال يكون له خوقع ،السيام عند الشيخ الطويس

هتم هبذا الكتاب وقام باختصاره ،فهل يمكن أن يكون الشيخ الطويس غري ناظر
الذي ا ّ

هلذا الكتاب؟! وهل يمكن يف العادة أن ال يامرس اجتهادا يف ّ
حل معضالت هذا الكتاب؟
هل يمكن أن يكون وثق زرارة بن أعني دون أن يكون قد ّ
حل مشكلة النصوص الذا ّمة

يصح الوثوق بنتائجه العلم ّية يف علم الرجال دون أن تكون له
له؟ ولو فعل ذلك هل
ّ
خاصة اجتهاد ّية؟
نظرية ّ

ّ
إن وجود الروايات الذامة واملادحة وحالة التعارض املوجودة فيها ك ّلها تؤ ّكد أّنم ـ يف

العادة ـ مارسوا اجتهادا حل ّل هذه املشكلة ،متاما كام فعل ّ
املتأخرون ،وهذا جيعل للحدس
يف عملهم جماال وموضعا كبريين.

حساسة جدا البدّ لنا من طرحها هنا ،وهي أ ّنه يمكن أن
ثمة نقطة ّ
الشاهد الرابعّ :

خيدّ عى ّ
بحق الرجال يف تقويمهم كانت ناجتة أو متأثرة
أن الكثري من املواقف التي اختذت ّ

باللف ّيات الفكرية التي يملها الرجا ييل نفسه ،فالذي يدرس تلك الفرتة املمتدّ ة من القرن
الثاين إىل الامس اهلجري جيد ّ
أن االنقسامات التي كانت موجودة بني الشيعة كانت كبرية
جدا ،وكذلك احلال بني أهل السنّة ،بحيث كانوا يامجون بعضهم بعضا بشدّ ة وعنف.

يرصح به الوحيد البهبهاين حني يقول« :وباجلملة يظهر من كثري من الرتاجم،
وهذا ما ّ

كرتمجة جعفر بن عيسى وزرارة وغريمهاّ ،
أن كثريا من الشيعة خيالف بعضهم بعضا،

ويذ ّمون ويقدحون ويك ّفرون ،وربام كان ذلك من ديانتهم بأّنم كانوا يرون من اآلخر ما
غلو أو جرب أو تشبيه أو استخفاف به تعاىل ،وربام كان املنشأ
هو يف اعتقادهم باجتهادهم ّ
اآلخر ما هو يف اعتقادهم من قصور فهمهم وعدم قابل ّيتهم لدرك حقيقة األمر. »..
( ) انظر :البهبهاين ،تعليقة عىل منهج املقال 366 :ـ .367

و ّ
كل من يقرأ تاريخ الشيعة (ومثله بل أوضح تاريخ غريهم) ،و خيطالع كتاب الكيش

حق كبار الرواة وعظامء املحدّ ثني،
وغريه ،جيد كم كانت االنقسامات كبرية جدا ،حتى يف ّ
وقد يدخل عامل احلسد يف هذا املجال ،كام ينقل ذلك الوحيد البهبهاين عن جدّ ه ،لدى

حديثه عن الفضل بن شاذان  .ويف جو من هذا النوع أال يكون االجتهاد حارضا ـ عىل

مستوى اللف ّية الفكرية ـ يف تقويم الرواة يف هذه القرون التي أرشنا إليها؟

الغلو يف بعض فرتات القرن
وعندما يتم تشدّ د مدرسة قم يف احلديث نتيجة رأيا يف
ّ

ويتم عىل أساس ذلك طرد بعض كبار املحدّ ثني عىل خلفيات عقد ّية
الثالث اهلجري،
ّ

وغريها ،فهذا يعني ّ
أن مضمون األحاديث التي يرويا الراوي كانت تلعب دورا ـ أحيانا ـ
ٍ
موقف منه.
يف اختاذ
كام ّ
الغلو كان له دور يف تقويامته ،وهذا من قرائن
أن موقف ابن الغضائري من
ّ

احلدس ّية ،وفقا ملا يراه بعض املعارصين .

يعربون عن بعض الرواة
وإذا تأ ّملنا بعض كالم الرجال ّيني ،نجد ذلك ب ّينا ،فإننا نراهم ّ

ّ
بأن يف كالمه ختليطا ،أو حديثه خملط ،أو هو خم ّلط ،أو خيعرف حديثه وينكر ،أو هو منكر

بنقي احلديث ،أو فاسد احلديث ،أو واهي احلديث ،أو أحاديثه منكرة،
احلديث ،أو ليس ّ

أو مضطرب احلديث أو ما شابه ذلك ،وهذا معناه ّأّنم ينظرون يف حديث الراوي
بأن له كتاب الرسالةّ ،
ويق ّومون مضمونه ،فالنجايش يقول عن احلسني بن محران ّ
وأن هذا

بالغلو ،له كتاب فيه ختليط، »..
الكتاب ختليط  ،ويف ربيع بن زكريا قال« :طعن عليه
ّ
ويف عبد اهلل بن عبد الرمحن األصم قال« :ضعيف غال ليس بيشء ..له كتاب املزار،
( ) املصدر نفسه 279 :ـ .280

( ) انظر :قبسات من علم الرجال .14 :1

( ) رجال النجايش .67 :طبعا هذا بناء عىل ّ
أن املراد بالتخليط فساد املضمون ال شيئا آخر.
( ) املصدر نفسه.164 :

................
سمعت ممن رآه فقال يل :هو ختليط . »..ويف عبد اهلل بن أيوب بن راشد قال« :روى عن
جعفر بن حممد ،ثقة ،وقد قيل :فيه ختليط ،له كتاب ، »..ويف عيل بن حسان بن كثري
اهلاشمي قال« :ضعيف جدا ،ذكره بعض أصحابنا يف الغالة ،فاسد االعتقاد ،له كتاب

تفسري الباطن ،ختليط ك ّله» .

ويشبه ذلك ما قاله يف أحد كتب عيل بن أمحد الكويف وغري ذلك كثري ،مثل يونس بن

ظبيان حيث قال فيه« :ضعيف جدا ،ال يلتفت إىل ما رواهّ ،
كل كتبه ختليط» .

ولنالحظ أيضا ما قاله النجايش يف ترمجة عيل بن حممد بن شرية القاساين (القاشاين):

« ..كان فقيها ،مكثرا من احلديث ،فاضال ،غمز عليه أمحد بن حممد بن عيسى ،وذكر أنه

سمع منه مذاهب من خكرة ،وليس يف كتبه ما ّ
يدل عىل ذلك. »..

وهذه الظاهرة نجدها عند الطويس أيضا ،مما يكشف عن متابعتهم ملضمون الروايات،

غلو،
ملحمد بن سنان قال ...« :مجيع ما رواه ،إال ما كان فيها من ختليط أو ّ
ففي ترمجته ّ
أخربنا به مجاعة . »..ويف حممد بن أورمة قال« :ويف رواياته ختليط»  ،وشبيهه جاء يف

حممد بن عيل الصرييف  ،وحممد بن احلسن العمي

وغري ذلك.

ّ
إن هذا ك ّله يعني أّنم يق ّومون الراوي انطالقا ـ أيضا ـ من مضمون رواياته ،وهذا ما

( ) املصدر نفسه.217 :
( ) املصدر نفسه.221 :
( ) املصدر نفسه.251 :
( ) املصدر نفسه.265 :
( ) املصدر نفسه.448 :
( ) املصدر نفسه.255 :

( ) الطويس ،الفهرست.219 :
( ) املصدر نفسه.220 :
( ) املصدر نفسه.223 :
( ) املصدر نفسه.

نجده بكثرة واضحة وجل ّية أكثر يف مصادر علم الرجال عند أهل السنّة ،حتى أنّنا ال
نحتاج هناك جلمع الشواهد ،نظرا لكثرهتا ،فبعضهم يرسد الروايات التي يراها سبب
اإلشكال يف الراوي ،ويالحظ ذلك عىل سبيل املثال يف موقفهم من أي اجلارود زياد بن
حق أهل البيت وذ ّم الصحابة .
املنذر ،حيث ض ّعفوه لرواياته يف ّ

وهذه طريقة شائعة يف القرون األوىل يف التعامل مع الرواة .وقد حتدّ ثنا يف كتابنا:

(املدخل إىل موسوعة احلديث النبوي) عن شواهد عدّ ة عىل هذا ،وأنّه كيف كانوا يتخذون
مواقف سلبية حتى من كبار املحدّ ثني نتيجة اعتقاداهتم ،ويرتكون الرواية عنهم.

وهذه الظاهرة منطق ّية جدّ ًا ومرت ّقبة واحتامهلا يف نفسه كبري ،برصف النظر عن خلف ّيات
هذا الرجايل أو ذاك يف تقويم النصوص التي يرويا الرواةّ ،
فإن معرفتك بصدق ر ٍاو من

إنام تكون تبعا ملعرفتك باليشء الذي أخربك به ،فعندما خيربك
الرواة أو خمرب من املخربين ّ

زيد ّ
يتكرر من زيد هذا األمر
بأن السوق مغلق ،ثم تذهب إىل السوق فرتاه غري مغلق ،ثم ّ

مرات ،يف موضوعات خمتلفة ،فإنّك تقول بعدها عن زيد بأنّه كاذب ،وليس إنسانا
عدّ ة ّ

صادقا ،والسبب هو أنّك اختربت إخباراته ،وعرضتها عىل سائر وسائلك العلم ّية التي
تنبؤك عن الواقع ،ووجدهتا يف مجلة من املوارد غري مطابقة للواقع.

وهذا عينه يقوم به الرجايل بشكل منطقي ومتو ّقع جدّ ا ،فهو ينظر يف مرو ّيات الراوي،

الغلو بشدّ ة ،أو يرفض ذ ّم الصحابة
غلوا أو ذ ّما للصحابة ـ وهو يرفض
ّ
فإذا رأى فيها ّ
بقوة ،ويرى ّ
أن عدالتهم ثابتة بالقرآن الكريم ـ فإنّه لن يتمل صدرو هذه املنقوالت عن
ّ

النبي وأهل بيته وصحابته ،ومن ثم سيحكم عىل الناقل بأنّه كاذب ،بينام لو كان يرى أ ّن ما
غلوا أبدا بل إنّام هو
يسمى
بالغلو أو ذ ّم هذا الصحاي أو ذاك هو ّ
احلق احلقيق ،وأنّه ليس ّ
ّ
ّ
( ) انظر ـ عىل سبيل املثال ـ :ابن ح ّبان ،املجروحني من املحدِّ ثني والضعفاء واملرتوكني 306 :1؛

األصبهاين ،الضعفاء:
اجلرجاين ،الكامل يف ضعفاء الرجال  189 :3ـ 191؛ وأبا نعيم
عدي
وابن
ّ
ّ
ّ

الدوري ،تاريخ ييى بن معني .269 :1
 83ـ 84؛ واملزّ ّي ،هتذيب الكامل  517 :9ـ 520؛ و
ّ

................
اعتدال ،فإنّه لن يتهم الراوي يف مثل هذه األمور .فهل يعقل ّ
أن الرجال ّيني واملحدّ ثني ما
كانوا يلتفتون إىل هذه احلقيقة الواضحة التي يمكن العمل عليها لتقويم حال الرواة؟ هل

يقوموا حال الرواة من خالل النظر يف مرو ّياهتم أبدا؟!
يعقل ّأّنم مل ّ

ّ
ويرجح
ولعل معروف ّية عدم ذكرهم أسانيد لتوثيقاهتم وتضعيفاهتم ،يشهد
هذا ك ّله،
ّ

فرض ّية احلدس ّية أيضا ،فالحظ.

عقوي احتامل احلدس ّية يف عمل الرجال ّيني ،لكنها ال عرفع احتامل
هذه الشواهد األربعة ّ

احلس ّية رفع ًا عقالئي ًا ،وغاية ما تفيد ّأّنم كانوا يعتمدون احلدس يف بعض املوارد؛ وهبذا

يظهر ّ
احلس واحلدس معا يف عمل الرجاليني ،لك ّن
أن الشواهد املتعاكسة تفيد وجود
ّ

املقدار املؤ ّكد ّ
احلس أو احلدس مل يسيطر أحدمها عىل نشاط الرجال ّيني سيطرة تا ّمة،
أن
ّ

ومعنى ذلك ّ
أي مورد رجايل نضع يدنا عليه:
أن ّ

أ ـ إذا بانت لنا قرائن احلدس فيه ،بحيث حصل وثوق بذلك ،تعاملنا معه تعاملنا مع

احلدس ،ومن ثم ال يمكن األخذ به من باب األخذ بحج ّية خرب الثقة.

بـ ّ
احلس ،وقامت الشواهد عىل ذلك ،كام يف
وكل مورد تأ ّكدنا أ ّنه يعتمد عىل
ّ

إخبارهم عادة بكتب الراوي ،حيث يذكرون طريقا إليها (برصف النظر عن ّ
أن الطرق هي
مفصال عند احلديث عن نظر ّية تعويض
طرق للكتب أو ألسامئها ،مما سوف يأيت بحثه ّ

األسانيد) أمكن تطبيق قانون حج ّية الرب.

امللف الكربوي،
ج ـ أما يف احلاالت التي نحتمل فيها االحتاملني معا ،فهنا نبحث يف
ّ

ليؤسس للحس ّية أو احلدس ّية أو أ ّنه ال أصل يف
هل هناك أصل يرجع إليه يمكن األخذ به ّ

املقام؟ وما العمل يف هذا املورد؟

ب ـ دوران األمر بني احلسية واحلدسيّة ،نقد القاعدة
تقدّ م ّ
احليس ،وعدم
أن األصول ّيني اتفقوا عىل اختصاص حج ّية خرب الثقة بالرب ّ
احلديس ،وتطبيق هذه النتيجة يف معلوم احلس ّية أو احلدس ّية واضح ،إال ّ
أن
شموله للخرب
ّ

ٍ
شك يف ّ
الكالم يف أنّه قد يصل ّ
حينئذ دليل
حيس؟ فهل يشمله
أن الرب
حديس أو ّ
ٌّ
احلج ّية؟
من الواضح ّ
التمسك
أن دليل احلج ّية غري قادر ـ يف نفسه ـ عىل الشمول هنا؛ أل ّنه من
ّ

ٍ
موضوعي ين ّقح
أصل
بالعام يف الشبهة املصداق ّية للعام نفسه ،وهو مرفوض ،فالبدّ من
ّ

ّ
الشك ش ّكا يف
موضوع دليل احلج ّية ،كي جيري هذا الدليل يف املرحلة الالحقة ،وإال صار

املوضوع ،وهو يستتبع ش ّكا يف احلكم ،بحسب تعبري املح ّقق حبيب اهلل الرشتي .

حلس؛ استنادا إىل
وقد ا ّدعى الشيخ الراساين وغريه وجود هذا األصل ،وهو أصالة ا ّ

ّ
عام إذا
أن العقالء يبنون عىل حس ّية الرب يف حال الدوران املذكور ،وال يسألون املخرب ّ
احلس أو احلدس .
حصل عىل هذا الرب عن طريق ّ

وقد استفاد بعض الرجال ّيني ّ
املتأخرين من هذا األصل إلثبات شمول دليل احلج ّية هنا

ألقوال الرجال ّيني ،لتصبح حج ّيتها من باب حج ّية خرب الثقة؛ إذ قالواّ :
إن األصل هو كون
ٍ
اجتهاد وحدس مردود
حس ،واحتامل كونه عن
خرب الرجايل بالوثاقة وعدمها قد ورد عن ّ
هبذا البناء العقالئي ،فيكون مشموال لدليل احلج ّية.

ّ
مستقل
وحاول السيد الصدر تقريب املشهد من خالل القول بأنّه ال يوجد أصل

احلس ليست سوى الناتج عن انضامم حج ّية الظهور إىل
بعنوان أصالة احلس ،بل أصالة ّ

فإن املخرب عندما خيرب عن قيام زيد مثال ّ
حج ّية خرب الثقةّ ،
فإن غلبة كون األخبار التي من

حس ،هذه الغلبة حت ّقق ظهورا
شأّنا أن ختدرك باحلس ّأّنا تقال بداعي اإلخبار عن ّ
تصديق ّيا سياق ّيا يف كون املتك ّلم إنّام خيرب هبذا الداعي ،وهذا يعني أن قوله :زيد قائم ،يصبح
حسا ّ
أن زيدا
مضمونه ـ بربكة هذا الظهور التصديقي السياقي ـ يف ّ
قوة قولهّ :إين أدركت ّ
( ) الرشتي ،فقه اإلمام ّية (قسم اليارات).287 :

( ) الراساين ،كفاية األصول 333 :؛ والشبريي الزنجاين ،كتاب النكاح 1184 :4؛ وكاظم
احلائري ،مباحث األصول ق ،2ج( 320 :3اهلامش)؛ وانظر :السيستاين ،قاعدة ال رضر.86 :

................
احلجة إىل حج ّية خرب الثقة فنأخذ بقوله هذا .وهلذا لو اكتنف
قد قام،
فنضم هذا الظهور ّ
ّ

ألّنا ليست
الكالم بام يصلح للقرينية عىل احلدس ،فال معنى إلجراء أصالة
ّ
احلس هنا؛ ّ
أصال مستقال وال تع ّبد ّيا .

وقد رفض املريزا حبيب اهلل الرشتي وغريه هذا األصل املزعوم ،معتربا ّ
أن اجلملة

الرب ّية التي يقوهلا املخرب ال حتمل ال ظهورا وضع ّيا وال عرف ّيا يف أ ّن هذا الرب كان عن

احلس هنا .
حس ،وليس هناك ظهور
خاص يفسح املجال الفرتاض أصالة ّ
ّ
ّ

إن العقالء لدهيم حالتان يف التعامل مع اخلرب الوارد إليهم:
والتحقيق أن يقالّ :

جمرد
حسيته من حدس ّيته ،لكنّهم يرون احتامل حدس ّيته ّ
احلالة األوىل :أن ال يعرفوا ّ

افرتاض احتاميل منطقي ،وقد س ّمينا هذه احلالة من الشك بالشك االفرتايض ،والصحيح

أنّه جتري أصالة احلس ّية هنا ،ولو للمدرك الذي طرحه الس ّيد الصدر يف املقام ،وهو غلبة

ٍ
ّ
مستقل اسمه
أصل
باحلس ،لك ّن ذلك ال لوجود
اإلخبارات احلس ّية فيام من شأنه أن خيدرك
ّ
احلس ،وال ألنّه نتيج تلقائي النضامم قانون حجية الرب مع قانون حج ّية الظهور،
أصالة ّ

بل ّ
ألن العقالء يف حاالت الشك االفرتايض ال يبالون بمثل هذا الشك ،وال يقفون عنده،
وال يلتفتون إليه ،وهذا يعني ّأّنم يف احلقيقة مطمئنّون بحس ّية الرب ّ
وأن احتامل حدس ّيته
هو بنسبة ضئيلة جدا ال يبالون هبا عادة.

فلو قال لك شخص أتى من الارج ودخل البيتّ :
إن املطر ينهمر يف الارج ،ففي هذه

احلال يوجد احتامل منطقي رصف يف أن يكون حصل عىل هذه املعلومة عرب احلدس

احلس واحلدس ،فليست هناك استحالة ،لكن مع ذلك
والتخمني أو عرب ما هو مركّب من ّ
ال يبايل العقالء بمثل هذا األمر ،بل يطمئنّون حلس ّية الرب ويعملون به ،وما ذلك إال ّ
ألن
( ) الصدر ،مباحث األصول ق ،2ج.598 :2

( ) الرشتي ،فقه اإلمام ّية (قسم اليارات)290 :؛ وحممد حسن اآلشتياين ،كتاب القضاء :1
.300

حياة العقالء ال تسري عىل حمض االحتامالت الرصفة ،إال يف احلاالت االستثنائية جدا،

والتي تكون شديدة الطورة للغاية ،وهي حاالت نادرة يف حياة الناس ،كام ح ّققناه يف
أصول الفقه.

ّ
سميناه يف مواضع عدّ ة ،وهو أن تتوافر
احلالة الثانية :أن يكون
الشك ش ّكا حقيق ّيا كام ّ

معطيات لكال االحتاملني معا ،بحيث خحتدث ش ّكا والتباسا ودورانا حقيق ّيا يف الذهن
العقالئي ،كأن خيربك خربا ما حم ّلل سيايس تكثر يف إخباراته كوّنا حتاليل سياس ّية ال

معلومات خرب ّية ،فهنا من أين نحرز ّ
أن العقالء يبنون عىل حس ّية قوله عندما يلتفتون إىل
ّ
الشك احلقيقي؟!
هذا الرت ّدد ويصل هلم

وهذا هو بالضبط ما حصل يف علم الرجال ،كام تقدّ م ،فنحن نملك علام حقيق ّيا بوجود

حاالت معتدّ هبا أعملوا فيها احلدس ،ونملك ـ إىل جانب ذلك ـ احتامال قو ّيا بحاالت

خ
أخر أن يكونوا استخدموا فيها مناهج احلدس واالجتهاد ،ومع العلم اإلمجايل احلقيقي

بوفرة هذه املوارد ،وعدم وجود سبيل لنا للتمييز بينها يف كثري من احلاالت ـ عىل حدّ تعبري
احلس؟ وما هو املن ّبه لوجود مثل هذه
بعض املعارصين ـ كيف لنا أن نجري أصالة
ّ
الشك لنفي ذلك؛ ّ
ّ
ألن
األصالة يف حياة العقالء يف مثل هذا النوع من الشكوك؟ ويكفي

السرية دليل ل ّبي يؤخذ فيه بالقدر املتي ّقن.

أن ظاهر اخلرب عصديق ًا هو احلس ّية ،فإنّه
و ّأما ما ذكره السيد الصدر من الغلبة أو ا ّدعاء ّ

ال جيري هنا:

أـ ّ
ّ
القوة االحتامل ّية يف الغلبة معارضة
ألن الغلبة ال تقاوم حالة
الشك احلقيقي؛ إذ ّ

بالقوة االحتامل ّية املوجودة يف معطيات هذا الشك والدوران يف املورد ،وإنام تنفع الغلبة
ّ
ّ
املتكون من عدم االلتفات.
الشك افرتاضيا ،إذ يصل منها االطمئنان
حيث يكون
ّ

ب ـ وأما ا ّدعاء ّ
أن ظاهر األخبار هو احلس ّية ،فهو صحيح بلحاظ مضمون الرب ،ال

( ) انظر :قبسات من علم الرجال .12 :1

................
بلحاظ كيفية حصول املخخرب عليه ،وإال عاد إىل الغلبة.

ج ـ وأما احلديث عن ّ
أن مقتىض وثاقة الراوي حس ّية خربه؛ لوجود ظهور تصديقي يف

ّ
ظاهر حاله أ ّنه بداعي اإلخبار عن
باحلس
أن املتك ّلم يف اإلخبارات التي من شأنه إدراكها
ّ
خ

ّ
الشك احلقيقي ،ونحن ال نلمسه بوجداننا ،فهل تشعر ـ مع
حس ،فهذا غري واضح يف
ّ
تر ّددك يف املنهج الذي اعتمده الرجايل ـ هل تشعر ّ
بأن ظاهر كالمهم هو احلس ّية؟! وإذا
قلناّ :
إن علامء الرجال إخباراهتم حدس ّية هل يكون يف ذلك طعن يف وثاقتهم عرفا؟

نعم ،يف بعض احلاالت التي هلا قرائنها الا ّصة قد يصل ذلك ،كام يف حالة شهادة

الشاهد يف املحكمة؛ ّ
فإن إدالءه بالشهادة ضمن سياق حماكمة شخص آخر البدّ فيها من

احلس ّية ،فاعتامده عىل احلدس فيه إخالل بالظهور احلايل اآليت من التباين القانوين عىل لزوم
حس ،ومن ثم فيخدش
الشهادة احلس ّية يف املحاكم ،فيحصل ظهور تصديقي أنّه خيرب عن ّ

ذلك يف وثاقته لو كان علمه عن حدس ،ولك ّن هذا األمر ال يرسي إىل متام اإلخبارات
ٍ
حديس أو غري مكتمل احلس ّية ـ مع عدم قيام
بخرب
املتداولة بني العقالء ،بحيث إذا أدىل
ّ
شواهد عىل املفروغ ّية عن رشط احلس ّية يف هذا النوع من اإلخبار ـ يكون كاذبا أو فيه شبهة

الدش يف وثاقته ،كام قد يستوحى من كالم السيد الصدر ،عىل أساس ّ
أن مجلة« :زيد
أن زيدا قد مات .وهل هناك ٍ
حسا ّ
تبان بني قدامى الرجاليني يف
مات» ،معناها :أين أدركت ّ
حس؟! وأين هي قرينته وقد رأينا هلم تطبيقات كثرية
أن ال خيربوا عن الوثاقة إال عن ّ

مارسوا فيها احلدس؟!

فسبب االشتباه هنا ،كام يف العديد من تفسريات األصول ّيني للبناءات العقالئ ّية ،أّنم مل

يم ّيزوا بني حاالت الشك االفرتايض الذي هو ّ
يعول
شك يف املنطق التجريدي ،لكنه ال ّ

عليه يف السري العقالئ ّية ،وحاالت الشك احلقيقي املنطلق من وجود شواهد وإمكانيات

تسمح بوالدة احتامل عقالئي معتدّ به باحلدس ّية ،فذهاب مجلة من العلامء الكبار يف علم

الرجال إىل القول بحدس ّية إخبارات متقدّ مي الرجاليني ،إىل جانب الفاصل الزمني

الطويل بني الرجال ّيني وأكثر الرواة؛ إىل جانب شواهد احلدس ّية الظاهرة هنا وهناك من

كلامهتم ممّا تقدّ م بيانه ،إىل جانب ضعف قرائن احلس ّية التي قدّ متها مدرسة السيد الوئي،
هذا ك ّله ال يسمح لنا بإجراء افرتاض وجود ٍ
احليس من قبل
تبان مسبق عىل لزوم اإلخبار
ّ
حس،
العامل الرجايل حتى ينعقد ظهور حايل سياقي أو حتى نشكّك يف وثاقته لو مل خيرب عن ّ

احلس يف املقام.
ومن ثم فال موضوع ألصالة ّ

فالصحيح هو التمييز بني حاالت الشك احلقيقي واالفرتايض ،وتبع ّية املسألة للقرائن

احلس ،وال ألصل عقالئي دائم ّ
وكيل اسمه
احلا ّفة ،ال لوجود أصل تع ّبدي اسمه أصالة ّ
ّ
أقر ّ
بأن وجود ما يكتنف الكالم مما
احلس،
أصالة
ّ
ولعل هذا ما أراده الس ّيد الصدر ،إذ ّ
فإن هذا ما نقصده ونعنيهّ ،
يصلح لقرين ّية احلدس يوجب اإلمجالّ ،
فإن ما يكتنف سياق

نشاط الرجال ّيني يوجب احتامل قرينية احلدس يف كالمهم.

لتصحح
يصح إعامل قاعدة من ّقحة ملوضوع دليل حج ّية خرب الثقة،
يتبني أنه ال
ّ
ّ
وهبذا ّ

جريانه يف املقام ،واملفروض ّ
أن دليل احلجية غري قادر عىل الشمول يف نفسه؛ لعدم حتقيق
التمسك بالعام يف الشبهة املصداقية للعام نفسه ،فإشكال
احلكم ملوضوعه وعدم إمكان
ّ

احلس ّية واحلدس ّية حمكّم ،وال دافع له ما دام احتامل احلدس ّية احتامال معقوال معتدا به ،كام

ظهر مما أسلفناه .وهذا يعني عدم إمكان إجراء دليل حج ّية خرب الثقة يف كلامت الرجال ّيني،
إال يف املوارد التي خيرز فيها احلس ّية أو يكون احتامل احلدس ّية غري ملتفت إليه عرفا

وعقالئيا.

 6ـ  4ـ  2ـ إشكاليّة عدم سالمة املبنى األصولي

ٍ
نقصد هبذه اإلشكال ّية ّ
أساس أصو ّيل معروف بني
أن النظر ّية السادسة هنا تقوم عىل

املتأخرين ،وهو نظر ّية حج ّية خرب الثقة الظنّي ،وهذا معناه ّ
ّ
أن هذا األساس األصويل البدّ

أن يكون مفروغا عنه يف املرحلة السابقة ،وقد أثبتت مدرسة الس ّيد الوئي وغريه هذه

النظر ّية يف علم األصول ،فكان من الطبيعي أن تبني عليها يف علم الرجال.

................
وتوصلنا إىل ّ
أن
إال أ ّننا بحثنا يف علم أصول الفقه بالتفصيل يف نظر ّية حج ّية األخبار ،
ّ
املطمأن بصدورهّ ،
ّ
خرب الثقة الظنّي ال حج ّية لهّ ،
وأن وثاقة
وأن احلج ّية هي للخرب املوثوق
الراوي متثل أحد سبل حصول الوثوق يف اجلملة ،من هنا فالنظر ّية السادسة هنا ال تسلم

يصح االستناد إليها يف علم الرجال
من حيث األساس األصويل الذي تقوم عليه ،فال
ّ

واجلرح والتعديل ،وإذا استند إليها فستكون راجعة إىل النظر ّية السابعة القادمة ،والتي

تقوم عىل مبدأ االطمئنان أو الظ ّن االطمئناين ،متاما كنظر ّية حجية قول أهل الربة كام
أسلفنا.

 6ـ  4ـ  3ـ إشكالية اإلرسال واإلسناد يف التقوميات الرجاليّة

إذا قبلنا باملبنى األصويل املعتمد يف هذه النظرية (السادسة) ،وغضضنا الطرف عن

إشكال ّية احلسية واحلدسية ،بحيث قدّ منا جوابا يف هذا املجال ،إال ّ
أن مشكلة ثالثة سوف

خ
الشيخ حممد آصف حمسني
بقوة ،وعىل السيد الوئي نفسه،
تظهر أمامنا ،وقد طرحها ّ
املعارص ،ووعد بجائزة ملن يقدّ م له حال هلذه اإلشكال ّية ،والظاهر أ ّن بداياهتا كانت مع
الشيخ الطريي يف الرجال.

وحاصل اإلشكال ّية التي صارت ّ
حمل بحث العديد من الباحثني الرجال ّيني املعارصين،

ّ
حس ،فيكون إخبارا مرسال؛
أن إخبار علامء الرجال بوثاقة أحد الرواة مثال ،إذا كان عن ّ
ألن املفروض ّ
ّ
أن وثاقة هذا الراوي قد وصلته عن طريق كتاب خا ّلف سابقا يف الفرتة
املعارصة لذاك الراوي ،ووصلت نسخة من ذاك الكتاب ـ ككتاب الكناين مثال ـ إىل

النجايش ،فاعتمد عليه يف التوثيق ،أو ّ
أن هناك سامعا كابرا عن كابر قد وصل إىل الطويس،
فسمع الطويس من شيخه ،وهو من آخر ،وهو من آخر ،إىل ذاك املعارص للراوي الذي

قالّ :
تم التوثيق.
إن الراوي الفالين ثقة ،وهبذا ّ

مؤسسة االنتشار العري يف بريوت عام
( ) انظر كتابنا املتواضع :حجية احلديث ،والذي نرشته ّ
مفصلة يف حج ّية خرب الواحد.
2016م ،فهو دراسة ّ

لكن إذا كان كذلك ،فأين هي سلسلة السند التي اعتمد عليها الرجايل؟! إذا جاءنا خرب

بال سند عن املعصوم قلنا ّ
بأن هذا الرب مرسل ،ومل نعتمد عليه؛ جلهالة الرواة الواقعني يف
السند ،فنحن ال نعرف حاهلم هل هم ثقات أو عدول أو ليسوا بثقات وال بعدول؟ فيكون
تقرر يف الدراية واألصول ّ
أن خرب جمهول احلال غري
الرواة بحكم جمهويل احلال ،وقد ّ

حجة .واألمر عينه جيري هنا؛ ّ
فكل إخبارات الرجال ّيني مرسلة ،إال نادرا ،والرب املرسل
ّ

ال حج ّية لهّ ،
فكل إخباراهتم ستغدو ال قيمة هلا .

إشكاليّة اإلرسال واحملاوالت اجلوابيّة

هذه اإلشكال ّية حازت عىل اهتامم مدرسة السيد اخلوئي؛ التي يعدّ الشيخ آصف حمسني

مهها:
منها ،وقد قدّ مت ـ أو يمكن أن عقدّ م ـ يف جماهلا عدّ ة أجوبة ،أ ّ

أ ـ التمييز بني اإلرسال الروائي واإلرسال الرجالي ،قراءة نقديّة

األول :ما ذكره الشيخ مسلم الداوري وغريه ،من ّ
أن هناك فرقا بني اإلرسال
اجلواب ّ

يف الروايات واإلرسال يف تقويامت الرجال ّيني؛ ّ
ألن اإلرسال الرجا ّيل ال يكون إال بعد أن

يكونوا قد سمعوا من مشاخيهم ـ كال أو أكثر ّيا ـ وثاقة هذا الراوي ،بحيث يصل هلم

العلم الوجداين أو التع ّبدي بذلك ،فهم عندما يكمون بوثاقة داود بن فرقد مثال يكون

ٍ
وضوح وعلم ،وهذا معناه ّأّنم كانوا مطمئنّني بوثاقة الوسائط التي أخربهتم بحال
عن
هذا الراوي أو ذاك ،هلذا جزموا بوثاقته وحكموا هبا ،وإال لنسبوا احلكم بوثاقته إىل فالن
أو فالن ،وأين هذا من اإلرسال يف الروايات؟ حيث ّ
إن اإلرسال فيها ال يوجب العلم

بوثاقة من أرسل عنه ،وهبذا ّ
حتل مشكلة اإلرسال هنا  .وعليه فهم إ ّما كان األمر واضحا
عندهم أو أخذوه من ثقة ،وإال صار توثيقهم لغو ّيا .
( ) آصف حمسني ،بحوث يف علم الرجال 51 :ـ .59

( ) مسلم الداوري ،أصول علم الرجال بني النظرية والتطبيق.27 :
( ) هادي آل رايض ،الدروس الرجال ّية الصوت ّية ،الدرس الامس.

................
وبعبارة ثانيةّ :
إن الرجايل يتحدّ ث عن العدالة التي هي عبارة عن حالة راسخة ال ختعلم
ٍ
زمان حمدود
إال باملعارشة ،عىل خالف اإلخبار عن رواية ،والتي هي حدث يقع يف

وينتهي ،فإذا كان الرجايل يكم بالوثاقة فإنّام ذلك كي يعمل به الناس ويعمل به هو أو

يدوّنا للرواية ال للعمل ،وهلذا اشتهر ّ
أن
يدون الروايات ،فإنه ّ
غريه ،وهذا بخالف من ّ
أعم من االعتقاد ،وهذا ك ّله يعني ّ
أن النجايش عندما يوثق فإنه يكون عىل علم
الرواية ّ

واعتقاد بالوثاقة.

وإن شئت قلتّ :
إن إخبار الرجايل بالوثاقة عن إرسال حاله كحال رواية من ال يروي

إال عن ثقة ،مما يعني ارتكاز ّية وثاقة الواسطة .

ٍ
جواب مر ّكب من مقدّ متني:
حول هذا اجلواب إىل
وقد كان الشيخ اإليرواين ّ

يسمه لنا.
 1ـ قيام السرية العقالئية عىل األخذ بقول الثقة لو قال :أخربين الثقة ،ومل ّ

2ـ ّ
إن الرجايل عندما ينقل الوثاقة فهو ملتزم بنقلها عن الثقات ،وإال فام فائدة نقلها

لنا .

أن هذا اجلواب قابل للمناقشة؛ وذلك ملجموع املالحظات الالحقة مع ًا:
إال ّ

ّأوالً :أقىص ما هنالك ّ
أن الرجايل قد حصل له العلم بوثاقة زرارة مثال نتيجة األخبار

التي وصلته تثبت وثاقة زرارة؛ لك ّن السؤال :ما هي قيمة العلم الذي حصل للنجايش؟

ّ
إن هذه املشكلة تشبه املشكلة التي أثارها السيد الوئي نفسه وآخرون بوجه مراسيل

الصدوق التي يصدّ رها بكلمة« :قال»؛ إذ ذهب بعضهم إىل حج ّية هذا النوع من املراسيل؛

ّ
ألن الصدوق جيزم بنسبة احلديث لإلمام ،ومل يقل« :وروي» ،مما يفيد عدم اجلزم  ،وكان

اإلشكال هناك بأ ّنه فليجزم الصدوق ،لكن ما قيمة جزمه بالنسبة إلينا؟ وقد ذكر بعضهم
( ) معني دقيق ،السوانح العاملية 202 :ـ .203

( ) باقر اإليرواين ،دروس متهيدية يف القواعد الرجالية.195 :
( ) انظر :روح اهلل الميني ،كتاب البيع .628 :2

ّ
أن الصدوق كان صايف الضمري رسيع الوثوق .

ّ
إن جزم النجايش كام يمكن أن يكون قد انطلق من وجود روايات مسندة وصلته توثق

هذا الراوي ،ويعتقد هو شخصيا بوثاقة مجيع رواة هذه الروايات ،كذلك يمكن أن يكون

اعتمد ـ عىل الطريقة التارخي ّية ـ عىل توثيق هذا الراوي يف عدّ ة أخبار مرسلة وصلته ،أو يف

صحتها مع عدم وجود معارض ،فحصل له الوثوق واالطمئنان
عدّ ة كتب مل يثبت
ّ

بالوثاقة ،فحكم هبا.

ّ
إن اجلزم واالطمئنان بالوثاقة يمكن أن ينتج عىل منهج الوثوق ،فكام كانوا يعتمدون

الوثوق بحشد الشواهد والقرائن ،كذلك يمكن أن يعتمده هنا ،بحشد بعض األخبار
ٍ
وحينئذ فال يكون وثوق النجايش
الضعيفة أو املرسلة التي وصلتهم مع عدم املعارض،

حجة من باب األخبار يف
حجة علينا من باب حج ّية الرب؛ وإال لكان وثوق الصدوق ّ
ّ
الروايات املرسلة التي نقلها لنا يف كتابه «كتاب من ال يرضه الفقيه» الذي ذكر يف مقدّ مته

أ ّنه يذكر فيه ما يفتي به ويعتقد بينه وبني ربه .

هل هناك ما يدفع أن يكون الطويس والنجايش والصدوق وغريهم قد اعتمدوا يف

اجلملة عىل حشد الروايات الواردة يف الراوي عن السابقني من العلامء ـ ولو كانت ضعيفة

حجة؟ ومن قال ّإّنم كانوا يعتمدون
ـ فحصل هلم الوثوق هبا ،فكيف يكون وثوقهم ّ

ربر هلم اجلزم أيضا؟ بل ربام لو رأى
نظر ّية حجية خرب الثقة ،وليس الرب املوثوق الذي ي ّ

النجايش مواقف رجال ّيي الطبقة السابقة عليه حلصل له وثوق هبم وجزم يف بعض املوارد

عىل ّ
األقل.

ونحن ال ندّ عي ّ
أن ذلك حصل يف متام حاالت التوثيق والتضعيف ،بل يف بعضها ولو
ٍ
حينئذ وفقا لنظر ّية
بنسبة الثلث ،ومعه فكيف نستطيع األخذ بتوثيقاهتم وتضعيفاهتم ك ّلها
( ) انظر :مصطفى الميني ،حتريرات يف األصول .381 :8
( ) راجع :الصدوق ،كتاب من ال يرضه الفقيه .3 :1

................
حجية خرب الثقة الظنّي؟! بل ربام قال الرجايل القديم بكفاية مطلق الظ ّن الشخيص يف باب

الرجال ،فحصل له الظ ّن بالطريق غري املعترب سندا.

نتصور اليوم ّ
أن الطويس والنجايش قد أ ّلفا كتاهبام
ثمة التباس حصل ،وذلك أننا
ّ
ثاني ًاّ :

توصال إليه يف التوثيق والتضعيف ،نعم ،كتب هؤالء العلامء
ألجل عمل العلامء بعدمها بام ّ

هي كذلك اليوم بالنسبة إلينا ،لكنها مل تكن كذلك حينام خا ّلفت ،وهذه نقطة جديرة

لتطور العلوم اإلسالم ّية.
بالتأ ّمل ،وتكشف عن رضورات الدرس التارخيي ّ

إن من يراجع تاريخ علم الرجال عند الشيعة يعرف ّ
ّ
أن علم الرجال الذي يصنّف

هبدف معاجلة األسانيد ،ومعرفة الثقة من غريه من الرواة ،مل يظهر من كتب الشيخ

احليل وابن طاوس ّ
احليل والعالمة ّ
والنجايش والربقي ،وإ ّنام مع ابن داود ّ
احليل وأمثاهلم،
حيث بدأ تصنيف الكتب عىل أساس معيار املمدوح واملهمل والضعيف واملعتمد و ..أما
النجايش والطويس والربقي فقد أ ّلفوا تارة ألجل بيان الطبقات مثل رجال الربقي ورجال

وجهها غري
الطويس؛ وأخرى لبيان املصنّفات واملصنِّفني الشيعة مقابل ر ّد التهمة التي ّ

الشيعة عليهم آنذاك ،من ّأّنم ال مصنفني وال مصنّفات هلم ،كام يظهر من مقدّ مة النجايش

أن ّ
نفسه  ،أما مقدّ مة الطويس للفهرست فظاهرة يف ّ
كل هدفه كان بيان املصنّفات
والكتب واألصول ،وأ ّنه خطلب منه ذلك ،مع إشارته أ ّنه سيورد مذهب الراوي وجرحه

يعزز أنّه مل يكن من أولو ّياته.
وتعديله  ،وهو ما مل يف به داخل كتابه ،األمر الذي قد ّ

يفرس ّ
أن نسبة األسامء املوجودة يف فهرستي :النجايش والطويس ال
وهذا ك ّله هو ما ّ

تش ّكل العرشة يف املائة من الرواة املوجودين يف املصادر احلديث ّية الشيع ّية ،فالطويس ترجم
لـ  912شخصا يف الفهرست ،فيام ترجم النجايش لـ  1269شخصا ،وأكثر من النصف
مكرر بينهام ،فيام إمجايل عدد الرواة يقارب االثني عرش ألف ٍ
راو؛ والسبب ّ
مههم ذكر
أن ّ
ّ
( ) رجال النجايش.3 :

( ) الفهرست 31 :ـ  .32وسيأيت كالم يف دالالت عبارته هذه.

من كان له كتاب ،ال من مطلق من روى.

ويبدو ّ
أن العقلية الرجال ّية الوحيدة كان ابن الغضائري؛ إىل جانب الذهن ّية الرجالية

(النسب ّية) التي محلها الكيش الذي ذكر لنا رواياته مع أسانيدها ،ويف أكثر األحيان ال يعطي
رأيا رجاليا.

مع هذا ك ّله ،كيف نستطيع التأ ّكد من ّ
أن الطويس والنجايش ملّا أ ّلفا كتبهام كانا يدفان

إرشاد العلامء إىل حال الرواة ليعملوا برواياهتم يف املستقبل؟ واهلل العامل.

إن احلديث عن ارتكاز ّية الواسطة عىل أساس ّ
ثالث ًاّ :
أن الرجايل حاله حال من ال يروي

جمرد ا ّدعاء ال يوجد عليه شاهد تارخيي غري ما تقدم وناقشناه ،فلم
وال خيرسل إال عن ثقةّ ،
يدّ ثنا الرجال ّيون وال من نقل عنهم عن وجود ارتكاز عندهم عىل عدم األخذ إال من
الثقة ،نعم االرتكاز قائم عىل عدم البت بوثاقة شخص وضعف آخر إال بعد حتصيل

معطيات تقنعه بذلك؛ ّ
ألن هذا هو مقتىض األمانة والوثاقة التي نراها يف العامل الرجايل ،أما

غري ذلك فهذا ما ال دليل عليه ،وال دليل عىل حرص حصول القناعة هلم بوثاقة شخص من
خالل السند الصحيح املعترب وفقا لطريقة ّ
املتأخرين يف حجية الرب الواحد الظنّي.

رابع ًاّ :
إن ما ذكره األستاذ الشيخ اإليرواين من مقدّ متيه صحيح عىل مستوى املقدّ مة

األوىل يف اجلملة؛ ّ
ألن توثيق الثقة ملن ينقل عنه ال يشرتط يف تصحيحه ـ عقالئيا ـ معرفة

االسم؛ لكفاية عدم إحراز التضعيف يف األخذ بالتوثيق يف اجلملة ،لك ّن املقدّ مة الثانية غري
واضحة ،فالفائدة أ ّنه حصل له الوثوق فنقل عىل أساسه ،وهذا مربر ٍ
كاف للنقل بال حاجة
ّ
إىل اشرتاط الوثاقة ،والسيام عىل نظر ّيات القدماء يف الوثوق والوثاقة.

األول عن إشكال ّية اإلرسال غري عام ،رغم اشتهاره نسب ّي ًا.
يتبني ّ
أن اجلواب ّ
وهبذا ّ

ب ـ مرجعيّة الوضوح يف التقوميات الرجاليّة ،تعليق ونقد

اجلواب الثاين :ما خيستنبط من كالم السيد الوئي املتقدّ م يف ر ّد إشكال ّية احلدس ّية،

و خط خرحه الشيخ اإليرواين ،وحاصله :إ ّن الرجال ّيني لو كانوا ينقلون توثيق زيد أو تضعيف

................
عمرو ،لكان إلشكال ّية اإلرسال جمال؛ إال ّ
التعرف عىل أحوال الرواة كانت
أن طريقتهم يف ِّ

خمتلفة متاما؛ ألّنم بكثرة املصادر التي وصلتهم ووضوح أمر الرواة ،فقد استندوا إىل هذا

الوضوح التام واعتمدوا عليه ونقلوا عىل أساسه ،ويف مثل هذا النوع من النقل ـ كنقلنا

يرض اإلرسال؛ ّ
ألن النقل ال يقوم عىل نقل
وثاقة الشيخ األنصاري ـ ال خيتاج إىل إسناد وال ّ
زيد عن عمرو عن بكر ،كام صار واضحا .

وهذا اجلواب عقدّ م إبطال أساسهّ ،
تصح يف عدد قليل
وأن حالة الوضوح املدّ عاة إنام
ّ

من الرواة ،والسيام مع وجود تعارض بني الرجال ّيني ،وبني العديد من الروايات التي تق ّوم

حال بعض كبار الرواة كزرارة وغريه ،بل لقد وجدنا بعض الرجال ّيني يض ّعف شخصا يف

ٍ
ّ
كتاب ويوثقه يف آخر ،مما ّ
األقل
يعزز احلدس ّية أو عىل
تغري يف رأيه ،وهذا ما ّ
يدل عىل ّ
يض ّعف دعوى الوضوح التام يف أمر الرواة مجيعا.

والالفت ّ
أن السيد الوئي وبعض أنصار مدرسته قد ر ّدوا إشكال احلدس ّية بالوضوح

الناتج عن تراكم املعطيات والكتب عند الرجايل ،بقطع النظر عن السند ،فإذا كانت هذه

الطريقة تفي باحلس ّية وتدرأ شبهة احلدس ّية ،فام هو املانع إذن ـ بعد ر ّد دعوى الوضوح
التام املطلق ـ أن نقول :إنّه قد حصل للنجايش يف بعض املوارد وضوح شحيص بوثاقة
الراوي دون أن يكون اعتمد عىل إسناد الثقة ،بل كفاه يف حتصيل هذا الوضوح الشخيص

يول عمله من احلس ّية إىل احلدس ّية
إسنادان أو ثالثة مل يرد فيهام رجل كذاب؟ وهذا ال ّ

التا ّمة.

ج ـ ختريج املوقف وفق مقولة شهادة الثقة ،إبطا ٌل وردّ

اجلواب الثالث :ما ذكره الشيخ اإليرواين أيضا ،واعتربه جوابا جديدا ،وحاصله أ ّن

هناك شيئا يف ذهن العقالء اسمه شهادة الثقة ،و خيقصد بشهادة الثقة أن يشهد الثقة وخيرب ـ
( ) باقر اإليرواين ،دروس متهيدية يف القواعد الرجال ّية 194 :ـ .195

ٍ
شخص بوثاقة زيد ،ويبني يف الوقت عينه عىل وثاقته ،ويتبنّى هو وثاقته.
مثال ـ بإخبار
ويف مقابل شهادة الثقة التي هي ظاهرة عقالئ ّية يوجد أمران:

أ ـ الشهادة الرشع ّية ،ويقصد هبا الشهادة باملعنى الرشعي الوارد يف كتاب القضاء،

يسمى بالب ّينة
والتي يشرتط فيها احلياة يف الشاهد والتعدّ د والعدالة وما شابه ذلك ،وهو ما ّ
الرشع ّية.

وهذه ختتلف عن شهادة الثقة التي ال تؤخذ فيها ـ عند العقالء ـ مثل هذه القيود.
ب ـ إخبار الثقة ،وهو أن خيربين الثقة ٍ
بأمر برصف النظر عن بنائه هو عليه أو عدم

بنائه ،فاحليثية موقوفة عىل اإلخبار فقط.

وهنا ،إذا خبني عىل الب ّينة الرشع ّية أو إخبار الثقة ،جاءت إشكال ّية اإلرسال ،إال ّ
أن

العقالء ال ينظرون إىل اإلسناد واإلرسال يف شهادة الثقة ،بل يكتفون باحتامل احلس ّية فيها،

احلس
وهبذا نجعل قول الرجايل من باب شهادة الثقة؛ ألنه يتبنّى التوثيق ونحوه ،واحتامل ّ
فيه وارد باحتامل الوضوح الناتج عن كثرة الكتب. ..
ويناقش:

ّأوالً :لو وافقنا عىل ّ
أن اإلخبار بيشء له حالتان :حالة التبنّي ملا خيرب عنه ،وحالة عدم

ؤسس ظاهرتني يف احلياة العقالئ ّية ،لنس ّمي األوىل إخبار
التبنّي املذكور ،لك ّن هذا ال ي ّ

الثقة ،ونطلق عىل الثانية عنوان شهادة الثقة ،فلو راجعنا العقالء ال نجد يف حياهتم متييزا

بني املفهومني ،بل األغلب ّية الساحقة من اإلخبارات تكون مع تبن عادة؛ ألنه عندما خيرب

يسمي
بموت زيد فهو ـ يف ظاهر حاله ـ يبني عىل وفاته بعد أن أخرب بأ ّنه رآه ميتا ،فهل ّ
العقالء هذه اإلخبارات شهادات ،ويم ّيزوّنا يف وعيهم العقالئي عن اإلخبار؟!

ونحن إن مل نجزم بعدم وجود ظاهرتني عقالئ ّيتني ،فال ّ
أقل من الشك املساوق للعدم

يف األد ّلة اللب ّية التي يقترص فيها عىل القدر املتي ّقن .نعم يوجد بحث مطروح يف أصول
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................
الفقه ،وهو حج ّية خرب الثقة لو عمل الثقة نفسه بخالف ما أخرب به ،وهذا يقع عىل عكس

املسألة التي نحن فيها.

ثاني ًا :س ّلمنا وجود ظاهرتني ،لكنّنا مل نتع ّقل ّ
أن العقالء يسألون يف إحدامها عن

الواسطة فيحكمون باإلرسال من دوّنا ،فيام ال يسألون يف الثانية ،فمن أين هذا اال ّدعاء؟

فلو أخربين زيد بأ ّنه خاعل خم بوفاة عمرو ،وبدا يل أ ّنه يكم طبقا لذلك ،فهل هذا معناه توثيقه

للواسطة؟! أال يمكن أن يكون لوثوقه بالرب بعد قيام شواهد جترب عنده ضعف السند؟!
ّ
إن أقىص ما يربهن به عىل هذه الدعوى هو ما جاء يف اجلوابني املتقدّ مني ،وقد أجبنا عنهام؛

ثم فليس هذا جوابا جديدا حتى خيعتمد عليه.
ومن ّ

نعم ،توثيق الناقل للواسطة ،بمعنى تصديقه هلا يف خصوص هذا الرب ،ولو جاء

التصديق من القرائن احلا ّفة ،هو أمر مقبول؛ لك ّن هذا ال جيعل الواسطة عنده ثقة بعنواّنا،

كام هو واضح.

والغريب أ ّن الشيخ اإليرواين نفسه ر ّد مراسيل الصدوق بام فيها املصدّ رة بمثل« :قال»؛

أل ّنه احتمل ّ
خاصة احت ّفت باملضمون ،لو
أن جزم الصدوق قد يكون خولد نتيجة قرائن
ّ

أقر بوجود احتامل احلس ّية  .فكيف
ا ّطلعنا عليها ملا أورثتنا ذلك وحلكمنا ببطالّنا ،مع أ ّنه ّ

مل يط ّبق هناك ما قاله هنا من خقبل يف الكتاب نفسه من إجراء عنوان شهادة الثقة ،السيام

ّ
حجة بينه وبني
رصح يف مقدّ مة «الفقيه» بأ ّنه ال يورد فيه إال ما خيفتي به ويراه ّ
وأن الصدوق ّ
ر ّبه ،كام تقدّ م.

وعليه ،فهذا اجلواب دعوى بال دليل ،ولو متّت لقامت عىل اجلوابني املتقدّ مني.

د ـ االستعانة باإلمجاع اجلربي ،وقفات وتعليقات

اجلواب الرابع :ما ذكره بعض املعارصين ،من ّ
أن هناك فرقا يف املقام بني اإلرسال يف
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الروايات واإلرسال يف تقويامت الرجال ّيني ،وذلك بانعقاد اإلمجاع القطعي عىل العمل

السندي الناتج عن اإلرسال فيها ،عىل خالف
جيرب الضعف
ّ
بتقويامت الرجال ّيني ،مما خ
اإلرسال يف الروايات ،فلم ينعقد مثل هذا اإلمجاع اجلابر لضعف السند.

وقد حاول صاحب هذا اجلواب أن يدفع إشكاال صغرويا مقدرا عىل دليل اإلمجاع

هنا ،فذكر ّ
اإلخباري لعلم الرجال واحلاجة إليه ال يقدح يف هذا اإلمجاع؛ أل ّنه إ ّنام
أن إنكار
ّ

أنكره الستغنائه عنه و ..ولوال اعتقاده هذا ملا تر ّدد يف األخذ بقول الرجايل مع وجود

اإلرسال ،فيكون اإلمجاع هنا تقديريا .

وقد يع ّلق عىل هذا اجلواب أيض ًا؛ وذلك:

ّأوالً :لقد عمل كثريون بقول الرجايل ال من باب اإلخبار حتى يتغاىض عن اإلرسال،

بل من باب قول أهل الربة أو الظنون االجتهاد ّية أو الظ ّن االطمئناين االنتظامي ،ومع
ٍ
حينئذ ،فإذا اختلفنا معهم يف
تعدّ د املدارك ،ال يفيد هذا اإلمجاع؛ لكونه واضح املدرك ّية
املبنى ـ واملفروض عىل النظر ّية السادسة هنا هو االختالف معهم يف املبنى ـ مل يعد يمكن

التعويل عىل اإلمجاع املذكور هنا .فلو قلنا هلم :افرضوا ّ
أن نظرية حجية قول أهل الربة

باطلة أو افرضوا ّ
أن نظر ّية حج ّية الظ ّن االطمئناين باطلة أو ..هل تعملون بخرب الرجايل
املرسل؟ فمن غري املعلوم قبوهلم بذلك إال عىل مسلك االنسداد ،وهذا عود إىل النظر ّية

الثالثة يف املقام.

وبعبارة أخرىّ :
إن تعدّ د مدارك الراجعني إىل أقوال الرجال ّيني ،بام فيها مدارك ال تنظر

إىل احليثية السند ّية أساسا ،ال يسمح بوفاء اإلمجاع بجرب السند ،فلو ّأّنم أمجعوا عىل العمل

برواية مع ّينة ،لكن من باب خحسن مضموّنا الذايت مثال ،فهذا ال جيرب ضعف السند كام هو

واضح ،بل البدّ أن جيمعوا عىل العمل هبا انطالقا من صدورها عندهم بالفعل وانتسايا

للمعصوم ،حتى يكون هذا االعتقاد الصدوري واجلري العميل منهم جابرا للضعف.
( ) معني دقيق ،السوانح العامل ّية.204 :

................
ثاني ًا :أين اعتمد القدماء ـ وهم املناط يف حج ّية اإلمجاع غالبا ـ عىل مرسالت الرجال ّيني

بوصف ذلك قاعدة عامة؟ بل الذي رأيناه ّ
أن حضور النجايش والطويس ـ بام هلام من
حيثية رجال ّية ـ يف كتب الفقه والكالم والتفسري ،ويف تقويم الروايات نادر جدا ،وقد كانوا

يعتمدون الوثوق ،وقول الرجايل أحد عنارص الوثوق ،ال أ ّنه العمدة حتى يكون إمجاعهم

جابرا لضعف السند.

نعم ،منذ عرص العالمة ّ
احليل بدأ موضوع االعتامد عىل كتب الرجال ّيني وصارت هذه

الكتب مرجعا لكثري من العلامء ،أ ّما قبل ذلك فال نكاد نعثر عىل يشء يركن إليه لتحصيل

العلم بإمجاع أو شهرة يف هذا املجال ،فهل يكفي إمجاع العلامء منذ عرص العالمة إىل يومنا

يف الكشف عن موقف رشعي يفيد حج ّية العمل بمراسيل الرجال ّيني؟

بل حتى لو اعتمد الرجال ّيون عىل التوثيقات املرسلة هل هذا كاشف عن اعتامد ذلك

النص
بنحو التل ّقي عن املعصوم؟ هل هذا يكشف عن وجود سرية للمتقدّ مني يف عرص ّ

عىل العمل بمراسيل الرجال ّيني السابقني عىل النجايش والطويس واملفيد وغريهم؟ كيف
يمكن إحراز ذلك؟

ثالث ًاّ :
إن اإلخباري ال يرتك علم الرجال لالستغناء عنه فقط ،بل بعضهم تركه لعقمه

عنده ،كام يظهر مثال من مالحظات مثل املحدّ ث البحراين ،وسيأيت بحثها ،فالتقدير ّية هنا

حتليل ّية مفرتضة من عندنا ،ال يف كلامهتم ،وإال فظاهر كلامت بعضهم خعقم علم الرجال،

مرضا .ومن غري املعلوم أنّه لو ثبت لإلخباري ّ
أن نظر ّيته يف حج ّية أخبار الكتب
بل كونه ّ
األربعة غري صحيحة ،أن يذهب لألخذ بتوثيقات الرجال ّيني املرسلة ،فلع ّله يعمل بمطلق
الظ ّن عىل االنسداد.

رابع ًا :إ ّنام جيرب اإلمجاع ضعف السند ـ عىل ما ح ّققناه يف أصول الفقه ـ لو أفاد الوثوق

باملضمون والصدور ،وأين هذا مما نحن فيه؟ فإن حصل للمجيب هنا وثوق من كلامت

الرجال ّيني ّ
بأن التوثيقات احلس ّية صدرت ح ّقا عن الثقات يف األجيال السابقة ،فهو عود
مبنائي.
إىل النظر ّية السابعة تقريبا؛ وإال فال ينفعه اإلمجاع شيئا .وهذا إشكال
ّ

هـ ـ افرتاض التواتر وفقاً ألصالة احلسّ ،نقد احملاولة املنسوبة للسيستاني

اجلواب اخلام ::ما ذكره الشيخ آصف حمسني ،ناسبا له إىل السيد عيل السيستاين ،عن

طريق املشافهة واملذاكرة بينهام ،وحاصلهّ :
إن املراسيل يف باب الروايات ال معنى لفرض

التواتر فيها؛ أل ّن طرق املحدّ ثني إىل النصوص والكتب واملصنفات حمدودة معلومة ،فال

ثم فالبدّ أن تكون قد وصلتهم عرب الطرق اآلحادية التي
معنى لفرض التواتر فيها ،ومن ّ

احلجة بإخباراهتم
يقع فيها الثقات أو غريهم ،وملّا مل يذكروا السند فال يمكن حتصيل
ّ

املرسلة .وهذا عىل خالف احلال من الرجال ّيني؛ ّ
ألن احتامل وصول وثاقة الرواة إىل
النجايش والطويس عرب التواتر ال مانع منها.

وبناء عليه نقولّ :
احلس
إن الظاهر هو بناؤهم عىل التواتر؛ أل ّن العقالء يعملون بأصالة ّ

عند الدوران بني احلس ّية واحلدس ّية ،فإذا قلنا هنا بالتواتر صارت إخبارات الرجال ّيني

حس ّية ،وأ ّما إذا أنكرنا التواتر فهذا معناه أنّه وقبل توثيق الشيخ الطويس ألحد الرواة،

عليه أن يو ّثق أو يعدّ ل كا ّفة الناقلني الواقعني يف سند هذا التوثيق املنقول إليه ،وتطبيق
كربى خرب العادل عل خربهم ،لكي يعمل به ويكم عىل وفقه ،وذلك ـ تطبيق الكربى ـ

ال يكون إال عن حدس ،واملفروض ّ
حس .
أن األصل يف إخباره أنّه عن ّ

هذه هي الصيغة التي نقلها الشيخ آصف حمسني ،وسوف نناقش هذه الصيغة وفقا

لبيانه ،وإن كنت أحتمل ّ
أن هناك نقصا ما يف صيغة هذا اجلواب أو مقطعا مع ّينا ساقطا من
الفكرة.

ويمكن مناقشة هذا اجلواب من خالل أمور:

أ ـ ما ذكره الشيخ آصف حمسني نفسه موردا عىل هذا اجلوابّ ،
بأن هذا معناه حج ّية

ألن املفروض ّ
التوثيقات املرسلة دون املسندة؛ ّ
أن املسندة قد حصل فيها تطبيق وصف
العدالة عىل الناقلني والوسائط ،واملفروض ّ
ثم ال يكون هذا
أن هذا األمر
حديس ،ومن ّ
ٌّ
( ) آصف حمسني ،بحوث يف علم الرجال.54 :

................
حجة؛ الفتقاده لاص ّية احلس ّية يف اإلخبار .
الرب ّ
ٍ
إشكال أسبق منه ،وهو ّ
أن قول السيد السيستاين
وهذا اإلشكال يرجع يف احلقيقة إىل

حديس ،هو يف حدّ نفسه غري معلوم ،فهل إذا
بأ ّن تطبيق كربى العدالة عىل الناقلني أمر
ّ

جاءين خرب بثالث وسائط ،ثم أخربين الثقات املعارصين هلذه الوسائط ّ
أن الوسائط ثقات،

فهل يكون عميل هذا أمرا حدس ّيا؟!

أن مراد السيستاين ّ
الظاهر ّ
أن نفس تطبيق الكربى عىل الصغرى ،بمعنى تطبيق قانون

ثم االستناد لقوله إلصدار حكم
قول العادل عىل قول هذا الناقل الذي ثبتت عدالته ،ومن ّ

حديس ،وهبذه الطريقة ال يرد إشكال الشيخ آصف حمسني؛
بالتعديل أو التوثيق ،هو أمر
ّ
ّ
ألن السيد السيستاين ال يقول بأنّه لو وصلني خرب النجايش املسند بالثقات يف توثيق أحد

حجية له بالنسبة يل ،بل له احلج ّية؛ ألنّني سأط ّبق بنفيس قانون حجية
الرواة فهذا الرب ال ّ

خرب العادل أو الثقة عىل سلسلة الوسائط .إنّام كالم السيستاين يف نفس هذا التطبيق عندما
يقوم به النجايش نفسهّ ،
حديس ،كام هي حال تطبيقي لو قمت به ،فإذا ذكر
فإن تطبيقه هذا
ّ

ٍ
حدس ،أي عن صغرى خرب الوسائط،
وثاقة زيد يف فهرسته كان إخباره بالوثاقة ناشئا عن
املنضمة إىل كربى احلج ّية وعنوان صدق العادل ،وهبذا يم ّيز السيد السيستاين بني نقل
ّ
النجايش الرب املسند لنا مع إسناده ،وبني اعتامده هو عىل اإلسناد ليخربنا بالنتيجة.
األول عىل الس ّيد السيستاين غري صحيح.
فهذا اإليراد ّ

ب ـ ما املانع أن نقول يف اجلملةّ :
إن قول النجايش :فالن ثقة ،ليس إخبارا منه بالوثاقة،

عمن أخرب عنها ،غايته أنّه قام بالنقل حاذفا اإلسناد ،وهذا أمر حمتمل،
بل هو نقل هلا ّ
وليست فيه مؤرشات احلدس ّية؛ ألنّه حمض ٍ
نقل ملا قيل قبله دون ذكر السند ،وعليه فإذا مل
نعلم نحن حال هذا السند ،كيف لنا االعتامد عىل هذا الرب املرسل؟!

والفرق بني إشكالنا هذا وما تقدّ م عن املحسني ،أ ّن نظرنا هنا إىل حتويل إخبار

( ) املصدر نفسه.

ويعززه ما ذكره
النجايش بالوثاقة إىل كونه إخبارا بالنقل للوثاقة ،فيصبح اإلخبار حس ّياّ ،
الشيخ الطويس يف مقدّ مة كتابه ،من أنّه سوف يذكر ما قيل يف الرجل من التعديل

والتجريح ،وكذا ما ذكره النجايش يف مقدّ مة اجلزء الثاين مما نقلناه عنهام آنفا  ،األمر الذي

ت بأنّه ثقة ،فال يكون حدس
قوة قوله :خاخرب خ
يتمل معه أنّه عندما يقول :فالن ثقة ،فهو يف ّ
حيس مرسل ،فام هو املوجب لتصحيحه؟
يف البني ،بل حمض خرب
ّ
وهذا يعني أنّنا أمام ثالثة احتامالت ،ولي :احتاملني:
األول :التواتر.
االحتامل ّ

قربه السيستاين ،وفق ما نخقل عنه.
االحتامل الثاين :احلدس ّية باملعنى الذي ّ

االحتامل الثالث :حمض النقل للتوثيق ،وليس التوثيق ،وهذا ال حدس ّية فيه.

احلس
تعني التواتر ،بل يدور بني ّ
وعليه ،فال يدور األمر بني ّ
احلس واحلدس لصالح ّ

احلس دائرا بني التواتر واإلرسال ،فتأ ّمل جيدا.
واحلدس ،مع كون ّ

إن كالمك هذا يبطل ما ذهبت إليه من ّ
قد عقولّ :
أن توثيقات الرجال ّيني حدس ّية؛ ألنّك

جعلتها هنا حس ّية تفيد نقل التوثيق ،وليس نفس التوثيق.

إن ما ذكرناه هناك كان بحثا يف جممل املعطيات ،وقد قلنا ّ
واجلوابّ :
بأن احلس ّية

واحلدس ّية معا ظواهر قائمة يف أعامل الرجال ّيني ،أ ّما هنا فنحن نطرح االحتامل فقط ولو يف
ٍ
ونص
ثم فنحن نقبل بوقوع احلس ّية يف بعض املوارد وال نرفضهّ .
مجلة من املوارد ،ومن ّ
الشيخ الطويس الذي ذكرناه آنفا غاية ما يفيد ّ
أن الطويس نفسه مل يو ّثق ،بل نقل التوثيق،
بأن عبارته حاسمة يف هذا املعنى بنحو املوجبة الك ّلية ّ
هذا لو قلنا ّ
لكل أعامله ،مع أنّنا نرى

جمرد ٍ
ّ
نقل للتوثيق دائام ،كام يظهر بالقرائن يف داخل كتابه وخارجه،
أن عمله مل يكن فقط ّ

فالحظ ج ّيدا.

وإن شئت يمكنك صياغة اإلشكال املركّب عىل الطريقة التاليةّ :
إن ما يوجد يف كتب

( ) الطويس ،الفهرست3 :؛ ورجال النجايش.211 :

................
حس أو مركّب منهام ولو باملعنى الذي ذكره السيد السيستاين،
الرجاليني إ ّما حدس أو ّ

ّ
(ألن
فعىل األ ّول والثالث ال حج ّية له ،وعىل الثاين فهو إ ّما بنحو التواتر أو النقل للوثاقة
حجة،
األول يكون ّ
احلكم بالوثاقة رجع حدس ّيا وفقا ملبنى السيستاين كام تقدّ م) ،فعىل ّ

وعىل الثاين ال يكون حجة؛ ألنّه مرسل ،ال إسناد فيه ،وملّا مل يمكن التعيني يف التواتر ،بطل
إمكان االعتامد عىل قول الرجايل من باب اإلخبار يف متام املوارد.

ج ـ ما ذكره الشيخ آصف حمسني أيضا ،من ّ
أي
أن دعوى التواتر بعيدة؛ إذ مل يظهر ّ

قرينة عليها ،بل ظاهرة تعارض التوثيق والتضعيف بينهم تشهد عىل عكسها ،وهكذا

ٍ
كتاب وكتاب آخر ،فمن أين لنا دعوى التواتر يف
ظاهرة اختالف قول الرجايل الواحد بني
مجيع الرواة؟! .

وهذا اإلشكال سليم تا ّم ال غبار عليه ،بل من الناحية املنطق ّية وبرهان طبيعة األشياء

يبعد جدا حتصيلهم للتواتر يف ّ
كل معطيات علم الرجال ،فام الذي سيم ّيز هذا العلم عن

غريه؟ ومن أين عرفنا ّ
أن طرقهم للكتب كثرية تبلغ حدّ التواتر؟ وكيف صارت معطيات
علم الرجال حتظى بالتواتر بينام أصل الروايات ال يظى به؟ أليس يف ذلك بعض الغرابة؟

اهتموا بنقل الروايات؟!
اهتموا بنقل أحوال الرواة أكثر ممّا ّ
فهل ّ

نعم ،لو قيل بأنّه كان يصل هلم العلم أو االطمئنان من حشد الشواهد والقرائن

وممارسة االجتهاد والتقويم لنصوص الرواة وغري ذلك ،فهذا ليس بالبعيد يف مجلة من

املوارد الكثرية ،لكنّه يرجع إىل صريورة عملهم مشوبا باحلدس ّية ،ومعه فال يمكن العمل
بتوثيقاهتم من باب حجية خرب الواحد الثقة.

د ـ بل لع ّلنا نستأنس لرفض فكرة التواتر العا ّم ،بأ ّنه لو كانت وثاقة الرواة معلومة

بالتواتر ،لكان مقتىض األمر أن يتفق الشيعة عىل توثيق هؤالء الرواة ،وعليه فام معنى كالم
الكيش حول أصحاب اإلمجاع؟! وملاذا كان هؤالء أصحاب اإلمجاع دون غريهم ،فمع
( ) بحوث يف علم الرجال.54 :

مت ّيزهم عن غريهم خيستبعد حتصيل التواتر العام يف متام الرواة.

أن التواتر أمر نسبي يف بعض موارده ،بمعنى ّ
يضاف إىل ذلك ّ
أن حتصيل اليقني من
ٍ
جمموعة من األخبار أمر نسبي بني الباحثني ،فقد يصل اليقني من خرب له أسانيد كثرية
عند شخص دون شخص آخر ،تبعا لطبيعة قراءهتام للعنارص املوضوع ّية واملؤثرة يف
حصول العلم من التواتر ،وعليه يمكن القولّ :
إن التواتر لو كان عا ّما ملا كان معنى لفكرة

أصحاب اإلمجاع ،ولو كان نسب ّيا فام الدليل عىل ّ
أن يقني النجايش من التواتر الواصل إليه

حجة علينا ولو يف بعض املوارد؟
ّ

هـ ـ ّ
احلس العقالئ ّية ،وقد تقدّ م النقاش يف
مبني عىل أصالة ّ
إن جواب السيد السيستاين ّ

هذا املبنى ،فيكون أصل اجلواب غري صحيح.

وـ ّ
إن متييز السيستاين بني الروايات وإخبارات الرجال ّيني بنفي احتامل التواتر يف

الروايات ،غري واضح؛ فإنّنا لو أردنا أن نسري عىل نفس طريقته يف التحليل واالفرتاض
ألمكننا القول :كام ّأّنم يف الرجال ذكروا النتائج مع وفرة الطرق ،يوجد احتامل يف باب

الروايات أ ّّنم ذكروا بعض الطرق وليس مجيعها؛ طلبا لالختصار ،فام هو املوجب لنفي
التواتر يف هذه احلال؟! ّ
وكل ما يقال لر ّد دعوى التواتر التقديري يف الروايات يمكن أن
يقال يف باب الرجال ،مثل حاالت التعارض بني الروايات وغري ذلك .وخروج بعض
الروايات بنحو العلم عن كوّنا متواترة عندهم ال يلغي هذا االحتامل يف غريها السيام لو

كانت مرسلة.

وشاهد وفرة هذه الطرق عند اإلمام ّية هو ما قاله الشيخ النجايش يف مقدّ مة كتابه:

«وقد جعلت لألسامء أبوابا عىل احلروف ليهون عىل امللتمس الس ٍم خمصوص منها[ .وها]
أنا أذكر املتقدّ مني يف التصنيف من سلفنا الصالح ،وهي أسامء قليلة ،ومن اهلل أستمدّ

املعونة ،عىل ّ
أن ألصحابنا ـ رمحهم اهلل ـ يف بعض هذا الف ّن كتبا ليست مستغرقة جلميع ما
ٍ
لرجل
رسمه ،وأرجو أن يأيت يف ذلك عىل ما رسم وحدّ  ،إن شاء اهلل [تعاىل] .وذكرت

................
طريقا واحدا حتى ال يكثر (تكثر) الطرق ،فيخرج عن الغرض» .

وما قاله الشيخ الطويس يف املشيخة ..« :واآلن ،فحيث و ّفق اهلل تعاىل للفراغ من هذا

يتوصل هبا إىل رواية هذه األصول واملصنّفات ،ونذكرها
الكتاب ،نحن نذكر الطرق التي
ّ
عىل غاية ما يمكن من االختصار؛ لتخرج األخبار بذلك عن حدّ املراسيل وتلحق بباب

املسندات»  .بل قد يفهم هذا أيضا من كالم الصدوق عىل احتامل .

فمثل هذه النصوص ي ّ
دل عىل ّ
أن الطويس والنجايش والصدوق كانت لديم طرق

وأّنم ذكروا بعضها هنا لكي ال تكون هذه
متعدّ دة ألصحاب الكتب واملصنّفاتّ ،

الروايات التي قدّ موها مرسلة ،وهذا يؤكّد وفرة الطرق ،وإمكانية افرتاض التواتر عندهم،

وإن مل يكن افرتاضا متع ّينا ،ومعه فلامذا ال نعمل بام يعملون به من النصوص؛ ّ
ألن ذلك
دائر بني احلس ّية (التواتر) واحلدسية فيه؟!

إال إذا قيل ّ
بأن غاية هذه النصوص هو التواتر ألصحاب الكتب ،وهو مسلك ال يبتعد

عنه السيد السيستاين نفسه ،لكنّه ال يفيد التواتر للمعصوم نفسه.

أن النظر ّية السادسة ععاين من مشاكل أساس ّية مبنائيّة وبنائيّة ،وأ ّن
ونستخلص مما عقدّ م ّ
ٍ
لرشعنة علميّة لعلم الرجال.
اإلشكال ّيات الثالث عرد عليها ،فال عصلح معتمد ًا

 7ـ نظريّة االستناد إىل حجيّة العلم واالطمئنان

ذهب بعض العلامء إىل ّ
حجة من باب الوثوق وحصول
أن قول الرجايل إنام يكون ّ

االطمئنان بمضمون قوله ،فإذا شهد أو ذكر وثاقة فالن كانت وثاقته مطمأنا هبا ،وهكذا

عني االسم والنسبة ،أو الكتب أو غري ذلك .واالطمئنان
لو ض ّعف أو حدّ د الطبقة أو ّ
حجة عقالئ ّيةّ ،
فإن العقالء يرونه علام ،وير ّتبون عليه أثرا دون رد ٍع من الشارع ،فيكون
( ) رجال النجايش.3 :

( ) هتذيب األحكام  ،5 :10املشيخة.

( ) انظر :كتاب من ال يرضه الفقيه  2 :1ـ .4

حجة رشعا أيضا.

احلر العاميل إىل هذا القول يف خامتة الوسائل ،وذكر ّ
أن قول الرجايل
وقد ذهب الشيخ ّ

من مجلة القرائن القطع ّية التي ّ
تدل عىل حال الرجل ،وأنه كثريا ما يصل القطع بالوثاقة
من قول أئمة الرجال األثبات .

ّ
إن احلر العاميل هنا يذهب إىل حصول القطع ولو باعتبار قول الرجايل أحد القرائن.

عمن وصفه ببعض أعالم مدرسة
وقد نقل أستاذنا الشيخ اإليرواين حفظه اهلل مستغربا ّ
النجف األرشف ،أنه كان يصل له القطع بوثاقة من يوثقه الشيخ الطويس .

ومن أشهر من نارص ونافح عن هذه النظر ّية هو املح ّقق املامقاين ،حيث رفض

النظر ّيات املطروحة يف هذا املضامر ،معتربا ّ
أن قيمة البحث الرجايل تكمن عندما يصل
منه االطمئنان أو الظ ّن االطمئناين العقالئي االنتظامي الذي تقوم عليه بناءات العقالء

وحياهتم وأمورهم .

حممد
وقد انترص الشيخ املعارص حممد سند هلذه النظرية أيضا  ،كام اختارها السيد ّ

رضا السيستاين املعارص ،عىل أساس ّ
أن قول الرجايل يوجب االطمئنان والوثوق بصدور
الرواية التي ينقلها هذا الراوي أو يوجب الوثوق واالطمئنان بوثاقة هذا الراوي نفسه .

والذي يبدو من مالحقة هذه النظر ّية أّنا حديثة الظهور عىل املستوى التنظريي ،حيث

احلر العاميل
مل نجد هلا ذكرا يف كتب األصول والرجال واحلديث القديمة ،وربام يكون مثل ّ
( ) تفصيل وسائل الشيعة .290 :30

( ) دروس متهيدية يف القواعد الرجالية ،القسم الثاين.193 :

أي من
( ) تنقيح املقال  .183 ،176 ،175 :1وطبعا عباراته قد ختتلف من مقط ٍع آلخر يف تبن ّيه ّ
هذه النظر ّيات السبع هنا ،فراجع ما نقلناه عنه سابقا ،وإن كان ظاهر خواتيم كالمه هو هذه

النظر ّية.

( ) انظر :بحوث يف مباين علم الرجال 76 :ـ .80
( ) انظر :قبسات من علم الرجال .20 :1

................
ّأول من طرق باهبا بوضعه قول الرجايل من ضمن قرائن القطع بحال الراوي ،وإن أوحى

لنا الشيح حممد سند أّنا ـ أي نظر ّية التوثيق من باب االطمئنان ـ هي القول الشهري بني

ّ
نرجحه
الرجال ّيني ،
ولعل مراده حتليل مسريهتم ومنهجهم العام ،السيام القدماء ،ممّا ّ

مفصال يف كتاب (نظرية
نحن أيضا ،وفقا لفهمنا العام لطريقة القدماء ،والذي رشحناه ّ
السنّة).

املستند االستداللي لنظريّة االطمئنان

حاول الشيخ حممد سند أن يربهن لصالح هذه النظرية بدليل مر ّكب من سبع مقدّ مات

وهي:

 1ـ ال حج ّية لرب الواحد ملحض الوثاقة ،وإ ّنام احلج ّية ملا أورث الوثوق واالطمئنان،

وهذا املنهج ال جيري يف الرواية فقط ،بل ويف راوي تلك الرواية ،من حيث وثاقته

وخربويته وضبطه وإتقانه و..

 2ـ ليست قيمة طرق التوثيق منحرصة باحلج ّية املستق ّلة لقول الرجايل ،وإ ّنام املطلوب

حصول االطمئنان أيضا بالوثاقة ،عرب استخدام منهج مجع القرائن والشواهد.

 3ـ ال تقف قرائن الوثوق بحال الراوي عىل األصول الرجال ّية المسة القديمة ،بل

األمر مفتوح عىل االستفادة من متام الكتب بام فيها ّ
املتأخرة ،حتى لو اختلفت املصادر فيام

قوة االحتامل الذي تعطيه.
بينها يف ّ

أي انسداد يف علم الرجال ،بل العلم الوجداين مفتوح بال حاجة إىل
 4ـ ال يوجد ّ

يصل الوثوق
احلج ّية التعبد ّية واملستق ّلة ،فالتت ّبع واملامرسة واإلدمان عىل البحث الرجايل ّ

واالطمئنان.

ختتص بكتب الرجال ،بل تشمل
 5ـ يرتتب عىل ذلك سعة مصادر الرجال ،وأّنا ال
ّ

( ) بحوث يف مباين علم الرجال.80 ،77 :

غريها أيضا بوصفها شواهد وقرائن عىل حتديد حال الراوي ،ويمكن رضب مثال عىل

ذلك بجمع روايات الراوي ملعرفة حاله أو حال اإلرسال واإلسناد ،كام هي طريقة السيد
الربوجردي.

6ـ ّ
يتوصل إىل نتائجه بجمع القرائن ،ال بالتع ّبد بقول
إن علم الرجال كعلم التاريخ،
ّ

كالغلو ،وهذا قد ال نضطر
ألّنم رأوا يف رواياهتم خلال
ّ
شخص ،فقد ض ّعفوا أشخاصا ّ
نحن اليوم للوقوف عليه واجلمود ،الختالفنا معهم يف الكثري من املفاهيم.

7ـ ّ
إن كثريا من قواعد التوثيق العا ّمة التي اختلفوا فيها ،كقاعدة أصحاب اإلمجاع وما

يرويه الثالثة ،يمكن األخذ هبا عىل هذا املنهج ،ال بوصفها وثائق تع ّبدية ،بل كقرائن

إلثبات الوثوق ولو كانت حدس ّية .

أما الشيخ املامقاين ،فربهن عىل هذه النظرية تارة ّ
بالتبني فيام يردنا
بأن آية النبأ ألزمت
ّ

تبني عقالئيا  ،وأخرى ّ
بأن األد ّلة د ّلت عىل حج ّية قول
من أخبار ،والبحث الرجايل نحو ّ
أهل الربة مع إفادة الوثوق ،وهذا من موارده .

وهبذه الطريقة مجع املامقاين بني نظر ّيتي احلجية بمالك قول أهل الربة ،واحلجية

بمالك االطمئنان.

املالحظات النقديّة على نظريّة االطمئنان ،وقفات وتعليقات

ويف سياق حتليل هذه النظر ّية ،ال ّ
يشك أحد ـ حسب الظاهر ـ يف حج ّية قول الرجايل

حجة؛ حلج ّية اليقني أو
لو أفاد القطع أو االطمئنان ،فإذا حصل وأن أورث كان ّ

االطمئنان.

لك ّن الكالم ليس يف ذلك ،وإ ّنام يف وضع معيار عام يمكنه أن يدّ عي ّ
أن قول الرجايل

( ) بحوث يف مباين علم الرجال 76 :ـ .80
( ) تنقيح املقال ( 176 ،175 :1حجري).
( ) املصدر نفسه.183 :

................
يفيد القطع نوعا أو غالبا ،ال حصول حالة هنا أو هناك ،فالكربى ـ وهي حج ّية القطع أو

االطمئنان ـ تامة ،إنام الكالم يف الصغرى ،فهل هي متو ّفرة بحيث تسمح بقيامة علم

الرجال االطمئناين أو ّ
أن ّنايتها لن تكون غري إغالق باب هذا العلم ،ودخولنا يف نفق
مظلم يف التعامل مع النصوص احلديث ّية من وجهة نظر الرافضني هلذه النظر ّية هنا؟
سجل عىل هذه النظر ّية جمموعة مالحظات ،أبرزها:
من هنا ّ

املالحظة األوىل :ما ذكره بعض املعارصين ،من ّ
يتف بالقرائن
أن قول الرجايل عندما
ّ

وحتيط به شواهد التأييد يمكنه أن يفيد اليقني أو االطمئنان ،لك ّن الكالم يف ّ
أن قوله بام هو
هو هل يعطي مثل ذلك؟! .

وقد ذكر بعض آخر من املعارصين ّ
أن حصول االطمئنان من قول الرجايل نادر

جدا  ،كام ذكر املريزا النائيني ّ
أن االطمئنان هنا قليل جدا .

والقوة االحتامل ّية يف أقوال
وهذا اإلشكال يرجع يف واقعه إىل حتديد القدرة العلم ّية
ّ

الرجال ّيني ،فام هي اإلمكان ّية العلمية املوجودة يف كلامهتم حتى إذا قرأناها حصل لنا العلم
أو االطمئنان؟

التعرض ملناهج الرجال ّيني وطرائق عملهم ما يتصل وثيقا هبذا
وسوف يأيت عند
ّ
املوضوع ،وخالصته ّ
أن حصول الوثوق واالطمئنان من بعض كلامهتم أو ضمن بعض
الشواهد أمر منطقي ،لكنّه ال يساوي ّ
كل مساحة علم الرجال ،وال أغلب ّيتها الساحقة .كام

ّ
أن قول الرجايل لوحده ،السيام مع عدم التعدّ د ،ال خينتج الوثوق يف كثري من األحيان.

حممد رضا السيستاين ـ بعد انتصاره لنظر ّية االطمئنان ـ بالقول:
وأ ّما ما ذكره الس ّيد ّ

إن الصحيح ّ
« ّ
أن من لديه ممارسة طويلة وخربة مرتاكمة ومتابعة دقيقة ،يصل له
االطمئنان يف كثري من احلاالت بصدور الرب ،وإن كان منفردا ،وبوثاقة الراوي وإن
( ) السيفي املازندراين ،مقياس الرواة.95 :

( ) اإليرواين ،دروس متهيدية ،مصدر سابق.193 :
( ) راجع :أجود التقريرات .148 :2

ٍ
شخص واحد .نعم ،من ليس له إملام واسع وخربة تا ّمة فإنّه ال يصل له
انحرص املو ّثق يف
االطمئنان ،ولكن ال عربة بعدم حصول االطمئنان ملثله» .

ّ
إن ما ذكره هو وجهة نظر شخص ّية نابعة عن جتربة شخص ّية هلا مالبساهتا وطريقتها،

بأن من ال يصل له االطمئنان فال عربة بحالته؛ ّ
يعرب ّ
ألن مجهور العلامء
وال يمكنه أن ّ
املسلمني عرب التاريخ نظ ّن أنّه ال يصل هلم اطمئنان بوثاقة الراوي برصف توثيق رجا ّيل

خاصة
واحد فقط ،وسكوت اجلميع عنه مع عدم وجود قرائن إضاف ّية حسب الفرض،
ّ
أقر ـ كام نقلنا عنه سابقا ـ ّ
بأن مجلة وافرة من نتائج الرجاليني اجتهاد ّية
وأنّه هو نفسه قد ّ

حدس ّية  .أعتقد ّ
واقعي بوصفه حالة غالبة أو كثرية ،ومن ح ّقنا أن
أن هذا االطمئنان غري
ّ
ربراته املوضوع ّية لكي يتم تنبيهنا إليها .نعم مع وجود الشواهد والقرائن
نبحث عن م ّ
األخرى يغدو األمر ممكنا أكثر.

بل قد نستأنس ّ
بأن نفس بحوث الرجال ّيني ّ
املتأخرين يف مدرك حجية قول الرجايل منذ

ما يقرب من مخسة قرون ،خري دليل عىل ّ
أن دعوى عدم االطمئنان الغالبي معتدّ هبا ،وإال
ملا أتعبوا أنفسهم يف مثل هذا البحث ،وملا احتاج صاحب املعامل ومن بعده للتفتيش عن

مسلك الشهادة ومسلك حجية خرب الثقة ومسلك حجية الفتوى ومسلك الظ ّن املطلق

ومسلك الظ ّن الاص عىل اإلمجاع وغري ذلك ،لوضوح حج ّية العلم واالطمئنان عند
اجلميع.

ومن هنا ّ
فإن جوابنا عن هذه املالحظة أنّه إذا مل يقم دليل عىل حجية قول الرجايل غري

مفر من القبول بنتائج هذا الوضع ،ودعوى االنسداد بعد ذلك يف جممل الدين
العلم ،فال ّ

سبق أن ناقشناها.

إن هذا املنهج غري قابل لالنضباط؛ وذلك ّ
املالحظة الثانيةّ :
ألن حصول اليقني

( ) قبسات من علم الرجال .20 :1
( ) املصدر نفسه .12 :1

................
واالطمئنان قض ّية ختضع لطبيعة الشخص وظروفه الشخص ّية ،وإذا كان األمر كذلك مل
يعد يمكن أن يتج أحد عىل أحد بحيث يلزمه بصحة ٍ
سند هنا أو توثيق ٍ
راو هناك ،وكذا
ّ
خ

راو هنا أو تضعيف ٍ
العكس بضعف ٍ
سند هناك .والقول ّ
بأن اجلميع حصل هلم االطمئنان

احتجوا عىل بعضهم ،دعوى عهدهتا عىل مدّ عيها .
من قول الرجايل ،وهلذا
ّ

وهذه املالحظة سليمة من جهة ،وغري سليمة من جهة ثانية؛ وذلك أ ّنه إذا تو ّفرت لنا

نظر ّية رجالية فيها قدر من الضبط كان ذلك أكثر ضامنا لسالمة البحث الرجايل و خبعده عن

الطابع املزاجي واالستنساي ،وهذه نقطة يف حم ّلها؛ ألّنا تسمح بإخضاع حجج الطرف
اآلخر ملحاكمة موضوع ّية ،باعتبار وجود خح خكم يمكن الرجوع إليه ،وحتويلها من ٍ
أمر ذايت
إىل ٍ
أمر موضوعي ،وهذه نقطة خت خقدي م يف النظر ّية الرجال ّية.

بأن نظر ّية الوثوق واالطمئنان ال عفيد؛ البتالئها بالفوىض املذكورة ،غري
لكن القول ّ
ّ

صحيح عىل إطالقه ،والسبب:

أـ ّ
إن بواعث اليقني واالطمئنان وإن كانت شخص ّية يف بعض املوارد ،لكنّها ليست

كذلك إطالقا يف الكثري من املوارد؛ وذلك ّ
أن من يصل له االطمئنان يمكنه حتويل

مكونة من العنارص والشواهد التي يرى ّأّنا
ربرات اطمئنانه إىل صياغة دليل ّية موضوع ّية ّ
م ّ

ربرات التي
دفعته إىل حالة االطمئنان هذه ،ومن ثم تصبح حماكمته معقولة؛ طبقا للم ّ
ربرات ليست مطلوبة فقط إلثبات االطمئنان للغري ،بل لتحصيل الوثوق
قدّ مها ،وهذه امل ّ

بموضوع ّية االطمئنان الذي حصل للنفس أيضا.

ب ـ إ ّن بني أيدينا العديد من النامذج الشبيهة التي يقبلون فيها عادة بمثل ذلك ،فهم

يتجون عىل بعضهم بالظهور ،مع ّ
يت عفوي طبعي يف كثري من األحيان ،ومع
أن الظهور ذا ّ
ّ

ذلك يمكن حتويله من خبعده الذايت إىل خبعد موضوعي ،عرب تقديم املن ّبهات الوجدانية التي
ويتجون عىل بعضهم بالتواتر مع أ ّنه
تبعث اإلحساس بالظهور عينه عند الطرف اآلخر.
ّ
( ) السوانح العاملية.174 :

أيضا تلعب فيه عوامل ذات ّية وموضوع ّية عديدة ختتلف فيها أحوال السامعني للتواتر ،كام

مفصال يف مباحث حجية السنّة يف أصول الفقه ،وذلك يف كتابنا (حج ّية احلديث).
بحثناه ّ

أي ٍ
باب آخر ،وال يبقى أمامه
ج ـ إ ّنه عندما ال تثبت للرجا ّيل حج ّية قول الرجال ّيني من ّ

سوى العلم واالطمئنان ،ويرى ّ
أن مساحة العلم أو االطمئنان مفتوحة بشكل مقبول ،كام

مضطرا يف هذه
أسلفنا بعض كلامهتم ،فلامذا ال يلتزم باحلج ّية من هذا الباب؟! وسيكون
ّ
احلال للقبول بنظر ّي ٍة تعاين من هالم ّية قهر ّية؛ ّ
ربر إثبات النظر ّيات
فإن هذه اهلالمية ال ت ّ
األخرى التي مل تسلم أد ّلتها.
عامة هبذه الطريقة يف اجلملة.
وعليه ،فهذه املالحظة غري ّ

املالحظة الثالثة :إن هذه النظر ّية ال تقف يف عرض سائر النظر ّيات ،بل هي متداخلة

معها؛ ّ
ألن االطمئنان قد يصل بشهادة الب ّينة ،وقد يصل بشهادة الثقة الواحد ،وقد
يصل بشهادة أهل الربة وهكذا ،ومعه ال تصلح لالمتياز عن غريها ،علام ّ
أن ثبوت
احلج ّية من باب االطمئنان ال يعني عدم ثبوهتا من باب آخر .
ٍ
بوارد ،بمعنى:
وهذا اإلشكال لي:

أـ ّ
إن هذا ليس تداخال بني النظر ّيات ،بل هو تداخل يف مواردها ،وهذا حاصل ليس

مع هذه النظر ّية فقط ،وإنام مع غريها أيضا ،فإذا قلنا بحج ّية قول الرجايل من باب حجية
خرب الثقةّ ،
وأي ضري يف ذلك؟ فقد
فإن هذا يشمل أيضا احلج ّية لقول شهود الب ّينة؛ ّ

تتداخل النظر ّيات يف مساحتها التطبيق ّية بالعموم والصوص املطلق أو العموم

والصوص من وجه ،كام فيام نحن فيه.

النظري بني
وبعبارة أخرى :التداخل املوردي أو التطبيقي ال يعني التداخل يف البناء
ّ

هذه النظر ّيات ،حتى خيعترب إشكاال علم ّيا عليها أو كاشفا عن ٍ
خلل أو مفارقة فيها.

بـ ّ
إن القائل باحلج ّية من باب االطمئنان يفرتض عادة أن يكون قد أسقط النظر ّيات

( ) املصدر نفسه.174 :

................
خ
األخر ،وهلذا خعرف بأ ّنه من القائلني باحلج ّية من باب االطمئنان؛ وهذا يشء طبيعي ،وإال

فلو كان يقول باحلج ّية من باب خرب الثقة ملا خنسب إليه القول باحلج ّية من باب االطمئنان؛

حمصل لإلشكال ّ
بأن
فالنظر ّية قائمة يف أساسها عىل بطالن سائر النظر ّيات البديلة ،فال ّ
هذه النظرية ال تنفي ما عداهاّ ،
فإن هذا صادق عىل أغلب النظر ّيات يف الباب من حيث

اإلمكان.

املالحظة الرابعةّ :
إن التقريب الذي ذكره الشيخ حممد سند ،واملؤ ّلف من سبع مقدّ مات

إنّام يشكّل بيانا للنظر ّية ،ولكنّه ال خيقيم أد ّلة عليها؛ بمعنى أ ّنه يرشح لنا املدّ عى من حيث

منطلقاته ـ وهي حج ّية الوثوق ال الوثاقة ـ ومن حيث تأثرياته التي جاءت يف أغلب
النقاط الالحقة عىل املقدّ مة األوىل عنده ،وهذا ك ّله نوافق عليه ،من حيث املبدأ ،لكنه مل
يبني لنا هل خبنية الوثائق الرجال ّية التي وصلتنا تعطي هذا الوثوق واالطمئنان أو ال؟
ّ

ّ
النجايش
إن األمثلة التي طرحها السند تر ّكزت عىل حيث ّيات التضعيف؛ فإذا ض ّعف
ي
شخصا ألنّه ق ّوم رواياته فرأى فيها غلوا بنظره ،وقد ال نراه نحن اليوم غلواّ ..
فإن من
املمكن أيضا ّ
أن النجايش قد وثق؛ أل ّنه رأى روايات الراوي اآلخر سليمة نق ّية ،فيام قد

غلوا ،فلامذا جرى الرتكيز عىل جوانب التضعيف؛ للخلتها،
نراها نحن اليوم تقصريا أو ّ

فيام ختركت جوانب التوثيق؟! وكيف عرف الشيخ سند ّ
أن وثائق الرجال ّيني تفيد الوثوق
حتى ا ّدعى انفتاح باب العلم الوجداين فيه؟ ّ
فإن هذه النقطة هي العنرص املركزي يف

الدعوى.

الذي يبدو لنا ّ
أن الربة امليدانية وكثرة حصول الوثوق ألصحاب هذه النظر ّية هو ما

دفعهم لطرحها ،وهلذا مل نجد يف كالمهم سوى حمض الدعوىّ ،
ألن برهاّنا ليس قض ّية
ٍ
كتاب أو سنّة ،وإنام تراكم خربة عمل ّية أوصلت إىل هذه
نصا رشعيا ثابتا من
ك ّلية عقل ّية أو ّ

القناعة ،ونجد ّ
حق طبيعي هلم.
أن هذا ٌّ

وعليه نقول :إذا تركنا هذه الربة العمل ّية ،فهذه النظرية ـ السيام بش ّقها الذي يدّ عي

أي دليل ،كام الحظنا .وأما إذا أخذنا خمزون
جمرد دعوى مل خي خقم عليها ّ
االنفتاح الوجداين ـ ّ

بأن جمال الوثوق مفتوح لكن إىل قدر ،قد ي ّ
جتربتنا العمل ّية ،فنحن نعتقد ّ
قل عن قرابة
نصف الوثائق الرجال ّية ـ وليس فقط التوثيقات ـ أو ما يزيد قليال ،فهذه النظرية هبذا
املعنى صحيحة ،لكن برشط مجع ما يزيد عن خصوص الكتب الرجال ّية المسة ،بمراجعة

مصادر احلديث والرجال والتاريخ عند املذاهب اإلسالمية قاطبة ،فهذا ما نعتقد أنه
يصل لنا الوثوق ٍ
بقدر ال بأس به.
ّ

وبعبارة أخرى أكثر د ّق ًةّ :
إن كربى هذه النظر ّية قائمة عىل دليل حج ّية العلم
واالطمئنان من جهة ،وإبطال أد ّلة سائر النظر ّيات البديلة يف الباب من جهة ثانية .أ ّما
الصغرى ـ أعني دعوى االنفتاح الوجداين ـ فهي مسألة جترب ّية خربو ّية ،ختتلف من

ثم فاحلكم يف
شخص آلخر ،تبعا ملواقفه يف داخل بحوث هذا العلم التطبيق ّية ،ومن ّ
أي موقف حول نسبة االنفتاح ليس برهانا ك ّل ّيا وال دعوى عا ّمة غري مرفقة
تصحيح ّ

بدليل ،وال اهتاما عشوائ ّيا للغري بعبث ّية اطمئنانه أو عدم اطمئنانه ،وإنّام هو عني التجربة
العملية التي يقدّ مها الباحث يف ميدان ّيات هذا العلم ،بحيث يثبت من خالل نتائجها ّ
أن
مساحة العلم واالطمئنان هي كذا وكذا عندي أو ال.

املالحظة اخلامسةّ :
إن ما أفاده العالمة املامقاين من ربط نظر ّية أهل الربة بام نحن فيه

قد تقدّ م الكالم فيه فال نعيد ،ونحن نوافقه يف ّ
أن قول أهل الربة جيب أن يصل منه

بالتبني فأمره واضح؛ فإ ّنه إذا مل يفد االطمئنان ،ومل تكن سائر
الوثوق أيضا ،وأما الربط
ّ

التبني ،وإال فال حاجة لآلية بعد
النظر ّيات حجة فال معنى لالستناد لآلية؛ لعدم حت ّقق غاية ّ

ثبوت كربى حج ّية القطع واالطمئنان.

نتيجة البحث يف مستند حجيّة قول الرجاليّ

ونستنتج من متام ما أسلفناه ّ
أن مجيع النظر ّيات السابقة التي قدّ مت إلثبات حج ّية قول

الرجايل مل تسلم ،والنظر ّية الصحيحة يف ختريج علم الرجال هي النظر ّية السابعة واألخرية
القائمة عىل الوثوق واالطمئنان ،دون أن خيمنع تأثري بعض النظر ّيات األخرى يف بعض

................
املوارد هنا أو هناك ،كام رشحنا ذلك فيام سلف.

هذا ك ّله يف الكربى ،وهبذا يظهر ّ
أن علم الرجال تقوم قيمته املعرف ّية عىل حج ّية القطع

وحج ّية االطمئنان ،ال غري ،وسيرت ّتب عىل ذلك جمموعة نتائج ،سوف نستعرضها بعد

ّ
سيطل بنا عىل جمموعة
احلديث عن املعيقات اإلنتاج ّية يف علم الرجال ،وهو بحث
إشكال ّيات تفرض اعتبار علم الرجال علام عقيام غري منتج بشكل جا ّد؛ نظرا لسلسلة من

اإلشكال ّيات التي يعاين منها ،ونجد هذا البحث رضور ّيا لتكملة موضوع االعتبار املعريف

لعلم الرجال ،حتى نخرج بنتيجة ّنائ ّية.

سؤال اجلدوى
أو معيقات اإلنتاجيّة يف علم الرجال والسند
(احلاجة إىل علم الرجال)

متهيد

األول ،وهو حتت عنوان :االعتبار املعريف
األول من الفصل ّ
ما يزال بحثنا يف املحور ّ

لعلم الرجال ،وقد حتدّ ثنا فيام مىض عن األساس املعريف الذي يقوم عليه هذا العلم،

ورجحنا منها النظر ّية األخرية القائمة عىل
واستعرضنا سبع نظر ّيات لتفسري هذا األساسّ ،
مرجع ّية العلم واالطمئنان.

إال ّ
أن هذا املقدار من البحث ال يعطي اعتبارا معرف ّيا لعلم الرجال إال عىل مستوى

النظر ّية ،أ ّما عىل املستوى العميل فقد يدّ عى ّ
أن النظريات السبع املتقدّ مة ال تتمكّن من

جمرد خترجيات نظر ّية وأصول ّية
توفري قيمة معرف ّية لعلم الرجال عىل أرض الواقع ،وإنّام هي ّ

افرتاض ّية.

والسبب يف ذلك أنّه توجد عدّ ة معيقات وإشكاليات أمام قدرة علم الرجال عىل إنتاج
معطيات مفيدة وقادرة عىل إيصالنا إىل ٍ
يشء ما يف جمال إثبات الصدور ونقد السند ،وهذه

اإلشكال ّيات بعضها يلحق جمموع النظريات السابقة ،وبعضها اآلخر يلحق بعضها أو

واحدة منها ،وسوف نستعرضها بالرتتيب إن شاء اهلل تعاىل ،ضمن البحوث اآلت ّية.

 1ـ إشكاليّة احلسيّة واحلدسيّة واإلرسال واإلسناد

تفيد هذه اإلشكالية ّ
توصلوا إليها،
احلس يف النتائج التي ّ
أن الرجال ّيني مل يعتمدوا عىل ّ

حس كان مرسال؛ هلذا ال قيمة إلخباراهتم،
بل كان اعتامدهم عىل احلدس؛ ولو كان عن ّ

فإذا كان علم الرجال بر ّمته يرجع إىل تلك اإلخبارات التي قدّ مها قدماء علامء هذا الف ّن،

................
فإن معنى ذلك ّ
حجة وال ذات قيمة؛ ّ
أن علم الرجال ك ّله لن تكون
وكانت إخباراهتم غري ّ

له قيمة أساسا إال استثناء يف هذا املورد أو ذاك؛ أل ّنه لن ينتج معرفة علم ّية (العلمي فضال
عن العلم) يف جماله .

وهذه اإلشكال ّية هي ما استعرضناه بالتفصيل عند احلديث عن النظر ّية السادسة من

نظر ّيات حج ّية قول الرجايل؛ وقلنا :إّنا واردة عىل تلك النظر ّية ،وال ترتفع بام خس ّمي
يعوض عن اإلرسال.
بأصالة احلس ّية ،أو بام ّ

نعم ،هذه اإلشكال ّية ترد عىل هذه النظر ّية ،وليس عىل سائر النظريات املتقدّ مة؛ فال ترد

عىل مسلك الرجوع إىل أهل الربة ،وال عىل مسلك الوثوق اإلطمئناين ،وال عىل مسلك

الظ ّن االنسدادي ،وال عىل مسلك حج ّية الفتوى ،وال عىل مسلك الظ ّن عىل اإلمجاع .نعم

فصلنا الكالم يف ذلك ،فلرياجع.
ترد عىل نظر ّية حج ّية الشهادة ،وقد ّ

وحيث إننا نبني عىل النظر ّية السابعة (مسلك العلم واالطمئنان) هناك ،فال تنسف

هذه اإلشكال ّية األساس املعريف لعلم الرجال بناء عليه ،ما مل تقدّ م إضافات خا خخر بأن يدّ عى
خ
ّ
الوثوق واالطمئنان.
أن شهادات مرسلة من هذا النوع ال يصل منها ـ نوعا ـ

 2ـ إشكاليّة ظنيّة املعطيات الرجاليّة

سجلها بعض املعارصين املنتقدين ملنهج نقد السند يف
خيقصد هبذه اإلشكال ّية التي ّ
ٍ
إثبات النصوص احلديثيةّ ،
إثبات ظنّي ال يضمن
أن علم الرجال غاية ما يقدّ م لنا منهج
إثبات صدور الروايات؛ وذلك ّ
أن غاية ما فيه حصول الظ ّن بوثاقة الرواة ،وحتى لو
حصل العلم بوثاقتهمّ ،
فإن هذه الوثاقة ال تكفي لضامن صدور الرواية؛ الحتامل وقوع
الراوي الثقة يف النسيان أو عدم الضبط أو خلطه بني األحاديث أو نقله باملعنى بحيث

النساخ ،أو حصول الوضع عىل الثقات
تلتبس بعض النقاط عليه ،أو وقوع خطأ من ّ
( ) ا نظر ـ عىل سبيل املثال ـ :أمحد كاظم األكوش ،علم الرجال الشيعي وأثره يف متزيق حديث أهل
البيت 183 :ـ .230

أنفسهم ،أو غري ذلك.

ّ
الط اآلخر؛ إثبات الضعف السندي القائم عىل معطيات علم الرجال ،ال خيثبت
عىل

عدم صدور الرواية؛ ّ
ألن الكذاب قد يصدق ،مع احتامل وقوع خطأ يف تقويم الرواة من

قبل الرجال ّيني القدامى.

وهبذه الطريقة ال يكون علم الرجال إال علام ظن ّيا ال يوصل إىل معطيات خيركن إليها،

فامذا خيريد أن خينتج لنا؟! وما هي نتائجه التي يمكن توظيفها يف خدمة احلديث الرشيف؟!
ّ
التخيل عن املنهج السندي لصالح منهج نقد املتن يف جمال إثبات
وهذا ك ّله يفرض
النصوص .

وقد ُجياب عن هذه اإلشكال ّية:

ّأوالً :فليكن املنهج ظنّيا ،لكنّه ظ ّن معترب ،عىل مثل النظرية األوىل (الشهادة) والسادسة

(خرب الواحد) وغريمها كالظ ّن االنسدادي أو الفتوى أو قول أهل الربة مع عدم رشطه
بالوثوق؛ فإذا قام الدليل القطعي عىل حج ّية هذا الظ ّن ،فال يمكن تسجيل هذا اإلشكال
عىل أنصار القائلني باحلج ّية املذكورة .وإذا كان هناك إرصار فليكن اإلشكال عىل
الاص أو العام.
النظر ّيات األصول ّية املرشعنة حلج ّية الظ ّن
ّ

نعم ،عىل النظر ّية التي اخرتناها ،يكون جمال الظ ّن احل ّجة القائم عىل بعض النظر ّيات

األخرى هنا حمدودا لو قبلنا بمبانيها األصول ّية.

يفصل املستشكل يف إعاقة علم الرجال عن حتصيل اليقني أو
ثاني ًا :كان األفضل أن ّ

ألن املفروض ّ
االطمئنان ،ال أن يفرض ذلك أمرا مس ّلام؛ ّ
أن هذه هي نقطة اإلشكال ّية يف

املقام ،فكأنّه أخذ مسلك حج ّية خرب الواحد بوصفه املسلك الوحيد يف تربير علم الرجال،
ثم شاد إشكاله عليه.

( ) راجع ـ عىل سبيل املثال ـ :عيل حسن مطر اهلاشمي ،منهج نقد السند يف تصحيح الروايات
وتضعيفها 71 :ـ .72

................
ّ
أن معيارية املتن ال حتسم ـ عىل مستوى القاعدة ـ حيثية
ثالث ًا :قد ذكرنا يف حم ّله

الصدور يف احلديث ،نعم هلا القدرة عىل حسم حيثية عدم الصدور ،فلو كان املتن خمالفا

جمرد عدم
للقرآن ألمكن لقانون معيار ّية املتن أن خيسقط الرواية عن االعتبار ،لك ّن ّ
معارضتها للقرآن ،أو وجود مناخها يف القرآن ال يعني أّنا قد صدرت ،فإذا أراد

بحجة ّ
األول يقيني والثاين ظني،
أن ّ
املستشكل هنا أن يقدّ م منهج معيار ّية املتن عىل السند ّ

كام يظهر من أعامله ،فهذا لن يسلم له ،بل ستكون نسبة الظن ّية يف املجال املتني أكثر أو
مساوية ملا هو حاصل يف جمال السند ،فسريد عليه اإلشكال الذي أورده عىل منهج نقد

السند ،وإن انتقد السند بدون وضع بديل ،كان انسداديا ـ عىل املشهور وعىل مبناه ـ األمر
الذي سيحيجه جمددا إىل الظ ّن ،وهو ما سيفي به له علم الرجال.

وما يضاعف من األزمة هنا ّ
أن منهج معيار ّية املتن ينتمي إىل قرائن املضمون يف

تصحيح األخبار ،وقرائن املضمون ـ عىل ما بحثناه يف كتاب حج ّية احلديث ـ أضعف يف
إفادة العلم بالصدور من قرائن الصدور التي هي ّ
حمل نقاش أيضا ،وهذا يعني ّ
أن منهج

نقد املتن غري قادر عىل االرتفاع بنا نحو اليقني العام بالصدور كام يدّ عي.

رابع ًا :مشكلة العديد من الدارسني يف جمال نقد السند واملتنّ ،أّنم يشعرون ّأّنم

مضطرون إما إىل تبنّي السند أو املتن ،مع أنه يمكن اجلمع بينهام ،ليكون هذا اجلمع هو
ّ

قوي يف النفس ،فإذا كان السند ال يكفي واملتن كذلك ،إال ّ
أن
القادر عىل حتصيل اطمئنان ّ
ٍ
ثم
ضمهام إىل بعضهام وإعامل معايريمها عىل الرواية قد ّ
يقوي حالة الوثوق حينئذ .ومن ّ
ّ

فاالشتغال الرجايل تبقى له جدوائ ّيته املعرف ّية يف هذا املضامر ،حيث يقع يف رصاط مراكمة
املعطيات التي سيساعد جمموعها يف حتصيل الوثوق بصدور ولو بعض األخبار.

وعليه ،فهذه اإلشكال ّية ك ّلية ،واملهم النظر امليداين يف قدرة علم الرجال عىل إرفادنا بام

حب اهلل ،احلديث الرشيف ،حدود املرجع ّية ودوائر االحتجاج  489 :1ـ .491
( ) انظر :حيدر ّ
( ) انظر :حيدر حب اهلل ،حج ّية احلديث 108 :ـ .125

ضم مناهج أخرى أيضا ،مثل نقد املتن.
ّ
يصل الوثوق بصدور الروايات أو ال؟ ولو مع ّ

 3ـ إشكاليّة عدم إنتاج احلديث الصحيح

احلر العاميل يف خامتة الوسائل ،وحاصلهاّ :
إن احلديث الصحيح
طرح هذه اإلشكال ّية ي

يف اصطالح أنصار التقسيم الرباعي للحديث هو الذي يكون ّ
كل رواته عدوال من

اإلمام ّية ضابطني ،يتصل بعضهم ببعض وصوال إىل النبي أو اإلمام دون إرسال ،وهذا ما
أي حديث صحيح إال نادرا ـ ربام ـ ّ
ألن كتب الرجال تفيد وثاقة
يستدعي عدم ثبوت ّ

الراوي ،والوثاقة ال تساوق العدالة ،وق ّلام يشهدون بالعدالة ،ولو شهدوا فق ّلام نحصل
منهم عىل ما يفيد إمام ّية الراوي ،لو غايرنا العدالة عن االعتقاد؛ ّ
ألن كثريا من املتعرض

هلم يف كتب الرجال هم من غري اإلمام ّية ،كأهل السنّة ،والفطح ّية ،والغالة ،والواقف ّية،

وأمثاهلم.

تعرضوا له أيضا يف
هذا ك ّله ،فضال عن رشط الضبط املأخوذ يف الراوي ،والذي ق ّلام ّ

كتب الرجال اإلمام ّية .فبعد هذا هل يمكن لعلم الرجال أن خينتج لنا حديثا صحيحا

باصطالح ّ
املتأخرين؟! .

وهذه اإلشكال ّية يمكن اجلواب عنها:

توصلنا يف علم أصول الفقه ـ وعليه أكثر ّ
املتأخرين ـ إىل أ ّنه بناء عىل حج ّية
ّأوالً :لقد ّ

الرب الظنّي ،تثبت احلج ّية ّ
لكل من الرب الصحيح والرب املوثق ،وعىل املعروف بينهم:
الرب احلسن أيضا؛ وإن ناقشنا يف حج ّية الرب احلسن إذا مل يرجع املدح إىل توثيق.

وهذا معناه أ ّنه يكفي أن خيثبت علم الرجال ـ عىل نظرية حجية الرب الظني ـ وثاقة

الراوي ،ولو مل خيثبت عدالته ومذهبه؛ وهذا جواب مبنائي يمكننا تسجيله اليوم .وال يعني
احلر العاميل؛ ّ
ألن العاميل كان نظره للمدارس األصول ّية السابقة عليه ،وهي
عبث ّية إشكال ّ

( ) انظر :تفصيل وسائل الشيعة  260 :30ـ 261؛ واملال عيل كني ،توضيح املقال 45 :ـ 46؛
وراجع :االسرتآبادي ،الفوائد املدنية.375 :

................
مدارس العالمة ّ
احليل ،وصاحبي املعامل واملدارك ،وهم كانوا يف كثري من األحيان يتو ّقفون

عند هذه الصوص ّيات التي ذكرها.

وهكذا احلال عىل نظر ّيتنا يف األخبار ،فإ ّنه ليس املهم ال عدالة الراوي وال إمام ّيته ،بل

املهم وثاقته أو الوثوق بقوله ،وك ّلام تو ّفرت لدينا خصائص أكثر إجياب ّية ساعدنا ذلك عىل

حتصيل االطمئنان.

مديات داللة الرتمجة أو كلمة (ثقة) على مذهب الراوي

ثاني ًا :ما ذكره بعض العلامء ،من أ ّننا يمكن أن خنثبت اإلمام ّية والوثاقة بالكثري من

القرائن ،كالوكالة يف اجلملة .بل ّ
إن بعض علامء الرجال التزم أن ال خيرتجم إال اإلمام ّيني،

فنتمسك بأصالة الضبط العقالئ ّية؛ أل ّن العقالء ما مل يثبت هلم عدم ضبط
وأما الضبط
ّ
ملجرد احتامل عدم ضبطه  .كام ّ
أن األصل يف تعبري الثقة هو
الناقل ال يتو ّقفون يف خربه ّ
العدالة واإلمام ّية؛ ألنّه هو الشائع يف كلامهتم .

وهذا الكالم ج ّيد يف اجلملة ،لكنّه من الصعب أن خيلغي إشكال ّية املحدّ ث العاميل؛

وذلك ّ
تعهدوا بأن ال يذكروا غري اإلمام ّية ـ لو ثبت ذلك ـ قد نقضوا
أن الرجال ّيني الذين ّ
بأّنم مل يالحظوا سوى اإلمام ّيني؟!
عهدهم يف عرشات املواضع ،فكيف نثق ّ

يضاف إىل ذلك ّ
أن النجايش ذكر يف مقدّ مة رجاله أ ّنه سيذكر املصنّفني من أصحابنا ،

بأن مراده اإلمام ّية؛ لكن ال خيرز ّ
وهذه الكلمة قد توحي ّ
أن هذه الكلمة يراد منها
خصوص اإلمام ّية ،بل قد يراد منها مطلق الشيعة ،وهلذا نجد الشيخ الطويس يف مقدّ مة
الفهرست يقولّ « :
ألن كثريا من مصنّفي أصحابنا وأصحاب األصول ينتحلون املذاهب
( ) السوانح العامل ّية.162 :

( ) انظر :البهبهاين ،الفوائد الرجال ّية18 :؛ وتعليقة عىل منهج املقال 11 :ـ 12؛ والطباطبائي،
مفاتيح األصول.376 :

( ) رجال النجايش.3 :

الفاسدة ،وإن كانت كتبهم معتمدة»  ،وهذا ّ
صحة إطالق وصف (أصحابنا)
يدل عىل ّ
عىل غري اإلمام ّية من الشيعة.

رصح الشيخ الطويس يف مقدّ مة رجاله قائال« :ومل أجد ألصحابنا كتابا جامعا يف
وقد ّ

هذا املعنى ،إال خمترصات قد ذكر ّ
كل إنسان طرفا منها ،إال ما ذكره ابن عقدة من رجال

الصادق ، »..أال ترى كيف استثنى من عنوان (أصحابنا) اب خن عقدة الزيدي مما ظاهره
يبني حال ّ
كل شخص
االستثناء املتصل؟ بل قد ذكر الطويس يف الفهرست أنه ّ
يتعهد بأن ّ

للحق أو هو خمالف له  ،وهذا معناه أ ّنه لو كان األصل عنده
يرتجم له ،وهل هو موافق
ّ

يبني اعتقاد املخالفني فقط؛ ّ
ألن الباقي يبقى ضمن األصل بال
ترمجة اإلمام ّية ،لقال بأنه ّ

أن الكيش ال يذكر شيئا يف املقدّ مة حتى خيعترب ّ
حاجة إىل بيانه .كام ّ
كل اسم يذكره بمثابة
إعالن لإلمام ّية ،مع ذكره الكثري من الغالة والواقف ّية والفطح ّية وغريهم؛ وهكذا احلال يف

يتعهد بمذهبهم،
مقدّ مة الشيخ الطويس يف رجاله؛ فإ ّنه خيطلق بأنه سيذكر الرواة دون أن ّ

يرصحوا أو يد ّلوا عىل ذلك هنا وهناك يف
ّ
فأي أصل خيرجع إليه يؤ ّكد إمام ّية الرواة إذا مل ّ
ترمجة ذلك الشخص أو خارجها؟!

وأما ما ذكره بعضهم من ّ
أن النجايش ديدنه ذكر مذهب الراوي ،فإذا مل يذكره ،وقال

تعرض النجايش ملن هو إمامي
عنه :ثقة ،عنى ذلك أ ّنه إمامي  ،فهو غريب حقا ،فقد ّ

ونص عليه ،وأين أعلن النجايش القاعدة املزعومة؟!
تعرض لغريه ّ
ّ
ونص عىل إمام ّيته ،كام ّ

نص بنفسه عىل
صحة املذهب ،مع أ ّنه وثق أشخاصا ّ
وأي مالزمة بني التوثيق وإعالن ّ
ّ
واقفي ،ثم وصفه بأنّه فقيه
ضعفهم مذهبيا ،مثل عبد اهلل بن خج خب خلة الذي وثقه ،ثم ذكر أنّه
ّ
( ) الفهرست.32 :

( ) رجال الطويس.17 :
( ) الفهرست.32 :

( ) انظر :حسن الصدرّ ،ناية الدراية 387 :ـ .388

................
ثقة مشهور ؛ واحلسن بن حممد بن سامعة الذي وصفه بأنّه من شيوخ الواقفة ومع ذلك
قال عنه بأنّه فقيه ثقة ؛ واحلسني بن علوان الكلبي الذي وثقه رغم قوله عنه بأنّه

عرب عنه بأنّه ثقة زيدي  ،وييى بن سامل الذي قال عنه بأنّه
عامي  ،وعبادة بن زياد الذي ّ
ّ
عامي ثقة .
البجيل الذي وصفه بأنّه
كويف زيدي ثقة  ،وأرصم بن حوشب
ّ

وعىل هذا املنوال يف كتب الرجال ما ورد يف عبد اهلل بن بكري  ،وييى بن سعيد

حممد بن سعيد ،
القطان  ،واحلسن بن فضال  ،وإسحاق بن عامر  ،وأمحد بن ّ

وغريهم.

نص عىل التوثيق بجملة :كان ثقة ثقة عينا ،ومع
بل نجد النجايش يف بعض املوارد ّ

رصح بكون الراوي غري إمامي ،كام يف مثل عبد الكريم بن عمرو الثعمي الذي
ذلك ّ

نص النجايش ـ بعد توثيقه املؤكّد له ـ عىل أنّه من الواقفة  .ومثله ما ذكره يف ترمجة عبد
ّ

امللك بن هارون بن عنرتة الشيباين ،حيث وصفه بالثقة العني ،ثم قال بأنّه مل يكن متح ّققا

بأمرنا  .وهذا الذي نقوله له شواهد كثرية جدا يف كتب الرجال عند أهل السنّة أيضا.
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التحرز عن الكذب
جمرد
ّ
والقول بأ ّنه يف هذه احلال يكون ذكر مذهبهم قرينة عىل إرادته ّ

تأول كبري ال شاهد عليه ،بل يأباه الفهم العريف يف فهم
من كلمة «ثقة»؛ لوجود القرينة ّ ،

الكلامت وليس مقت خخضيا من اللغة ومعانيها .بل قد يشهد ملا نقول أ ّن النجايش ترجم لعامر

بن موسى الساباطي الذي ال ّ
شك يف فطح ّيته ومل يرش ملذهبه ،ومع ذلك و ّثقه .

وجمرد قول كلمة (ثقة) ال
أضف إىل ذلك أ ّنه ال أصل يف كالمهم عىل إثبات العدالةّ ،

نبني قريبا عند مناقشتنا لكالم العالمة املامقاين ،إن شاء اهلل
يدل عىل التعديل ،كام سوف ّ

تعاىل.

وقفة نقديّة مع أصالة الضبط العقالئيّة

وأما احلديث عن أصالة الضبط العقالئية ،التي كان أملح إليها أيضا املامقاين  ،فهي

من األصول التي خلطوا فيها ـ كالعادة ـ بني حاالت الشك احلقيقي وحاالت حمض

ّ
الشك ملرجع ّية االطمئنان يف حياهتم ،فألّنم ال يلتفتون إىل
الشك التي ينفي العقالء فيها

حمض االحتامل والشك االفرتايض ،ال يأخذون به ،ال ّ
ألن هناك أصال عندهم اسمه

أصالة الضبط .أ ّما لو ّ
أن شخصا عرفوا بأنه ليس بضابط يف نصف أحاديثه أو ثلث أحاديثه

بعد االختبار ،فإذا أخربهم بحديث هل خجيرون أصال يرفع احتامل عدم ضبطه أو يرت ّيثون

ويتب ّينون تبعا الهتاممهم بموضوع الرب؟

وعليه ،فال يوجد أصل عقالئي يف حاالت الشك احلقيقي اسمه أصالة الضبط يف

الراوي ،بل نحن نعرف ّ
أن األصول العقالئ ّية ليست تعبد ّيات ،بل هي ذات كاشف ّية،

وتقوم أساسا عىل هذا العنرص الكشفي ،فالثقة خربه يفيد الظ ّن؛ ّ
ألن إخبارات الثقات
أغلبها صادق ،أما هنا فهل هناك حالة غالبة يف الثقات (بمعنى الصادقني) أن يكون
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................
ضابطني ـ مع االحتفاظ بأمانتهم ووثاقتهم ـ بحيث ال ّ
يشذ عنهم يشء وال يسهون وال

ينسون جزيئا ما هنا أو هناك يف الرب ،حتى أجعل األصل يف الثقة أن يكون ضابطا فضال

عن جعل األصل يف الراوي أن يكون كذلك؟! هذا إذا مل ندّ ع أصالة النسيان يف الناقلني؛

لغلبة نسياّنم تفصيال هنا أو هناك يف نقلهم للنصوص أو احلوادث عموما.

صحتها ،أ ّما الصغرى هنا فال بأس هبا ،بمعنى ّ
أن
تبني عدم ّ
هذا ك ّله يف الكربى ،وقد ّ

الكثري من الرواة الثقات احتامل سهوهم رصف احتامل ،ويف مثله يعمل العقالء

باطمئناّنم ،نعم لو واجهنا راويا أو حالة أثرنا فيها احتامل عدم الضبط وكانت لنا
ٍ
حينئذ.
معطيات لصالح هذا االحتامل ،فمن الصعب األخذ بروايته

يف مديات داللة لفظ (ثقة) يف كلمات الرجاليّني على التعديل

ثالث ًا :ما ذكره العالمة املامقاين ـ وإن مل يكن بصدد الر ّد عىل احلر العاميل ـ من ّ
أن كلمة

«ثقة» عندما يشهد هبا الرجايل ّ
تدل ـ بحكم اللغة ـ عىل صفة مش ّبهة تكشف عن دوام
احلال واالستمرار ،وتفيد االئتامن والوثوق ،فتنفي الكذب؛ لعدم إمكان الوثوق معه ،كام

تنفي السهو والنسيان وق ّلة الضبط؛ ّ
ألن هذا الشخص ال يقال له :ثقة ،بل يمكن أن تفيد

العدالة؛ ّ
ألن العادة تقتيض عدم الوثوق بشارب المر ومرتكب الفجور ،بل قد اتفق

ّ
الكل عىل إثبات العدالة هبذا اللفظ ،وهذا معناه أ ّنه ك ّلام خاطلقت كلمة «ثقة» دون بيان

فساد املذهب ،كشفت عن التزكية التي يرت ّتب عليها التصحيح باالصطالح ّ
املتأخر ،وقد

الرس يف العدول من كلمة «عدل» إىل كلمة «ثقة» ّ
أن
شهد مجاعة بذلك ،بل قد ذكر أن ّ
كلمة ثقة تفيد الضبط؛ ّ
ألن العدالة قد جتتمع مع عدم الضبط؛ هلذا تكون كلمة «ثقة» أقوى

يف التزكية من كلمة «عدل».

ويشهد لذلك أّنم مع اشرتاطهم الضبط يف الراوي ،يأخذون بروايته مع الشهادة له

بكلمة «ثقة» ،وهذا معناه أنه يفهمون من الوثاقة الضبط أيضا.

يضاف إىل ذلك ّ
أن ذكرهم كلمة «ثقة» دون بيان عدالته أو فسقه شاهد عدالته ،إ ّما

لغلبة استعامل الثقة يف العدل فينرصف إليه ،أو ّ
ألن عدم ذكر الفسق معناه العدالة؛ ل خبعد

املتحرز عن الكذب عادال فيلحق
عدم ا ّطالعهم عىل حاله ،أو لغلبة كون الصادق
ّ
املشكوك بالغالب ،أو ّ
ألن طريقة ّ
ألّنم
املتأخرين األخذ بكلمة «ثقة» يف فهم العدالة ،أو ّ

يرصحون بالتوثيق ل خيعمل بخربه ،والعمل بالرب ال يكون إال مع العدالة .وكذا عىل ّ
الط
ّ

املذهبي حيث يقالّ :
إن الظاهر من الرواة التش ّيع ،والظاهر من الشيعة خحسن العقيدة .
ونجد بع

املواقف التي عدعم هذا التفسري لكلمة «ثقة» بام يشمل اإلمامي العادل

يفرس إحدى الروايات ويقول« :والظاهر ّ
أن املراد بالثقة
الضابط ،فنرى الشهيد الثاين ّ
العدل؛ أل ّنه الثقة رشعا»  ،ويذكر السيد كاظم اليزدي ّ
أعم من العدل ،لكنّه يف
أن الثقة ّ

اصطالح أهل الرجال مساوق للعدل  ،ويتمل املجدّ د الشريازي أن يكون املراد بالثقة
يف األخبار العدل .

وقد يناقش هذا الكالم ك ّله:

إن ما خذكر من شمول وصف «ثقة» ّ
أـ ّ
متحرز عن الكذب ضابط خيركن إىل حديثه
لكل
ّ

يمكن القبول به؛ ملساعدة العرف واللغة عليه؛ لعدم األمن وال الوثوق وال االستحكام يف

خرب غري الضابط.

ألن العادة قائمة عىل عدم الوثوق بفاعل املعايص ،ففيه نظر؛ ّ
أ ّما إثبات العدالة؛ ّ
ألن

الوثوق بالنقل ال عالقة له بالرضورة بالعدالة ،حيث كثريا جدا ما نثق بمن ليس بعادل

فقه ّيا عىل مستوى إخباراته ،وليس بالرضورة عىل سائر املستويات ،فدعوى جريان العادة
يف عدم حصول الوثوق من الصادق غري العادل ،دعوى يناقضها الوجدان ،وفيها ربط بني

األمور الرشع ّية واألمور العقالئ ّية بال دليل؛ ّ
فإن الصدق والكذب شؤون عقالئ ّية ينظر
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إليها العقالء برصف النظر عن الدين ،وليس مثل العدالة والفسق .نعم العادل ثقة ،بمعنى

أنّه ال يكذب ،وهذا واضح.

إن دعوى اتفاق ّ
الكل عىل فهم العدل اإلمامي من كلمة «ثقة» غري واضحة؛ ّ
بـ ّ
ألن

ّ
املتأخرون ،وإال فأين ذكروا يف علم الرجال ّ
الظاهر ّ
ّ
أن املراد بالثقة
بالكل هم
أن املراد

خ
العادل ،قبل زمن املح ّقق احليل والعالمة احليل ،لو س ّلمنا حصول هذا االتفاق بعد ذلك؟

بحجة علينا ،وإ ّنام املرجع اللغة والعرف والقرائن املأخوذة من كلامت
وفهمهم ليس
ّ
الشهود أنفسهم ،أي علامء الرجال.

بل ال يبعد ّ
أن هذا االتفاق جاء من طرف أنصار التقسيم الرباعي للحديث ليح ّلوا

احلر العاميلّ ،
فلعل ذلك كان
رصح هبا ّ
بذلك روح اإلشكال ّية التي كانت تسكنهم حتّى ّ

استقروا عليها حلامية احلديث وفقا ملناهجهم .وإال فالعربة باملتقدّ مني هنا دون فهم
حماولة
ّ
أصحاب املدرسة اجلديدة.

ّ
املتأخرين بام يشمل املذهب
بل يمكن املناقشة حتى يف استقرار هذا التفسري عند

واالعتقاد يف كلمة ثقة ،ونستشهد لذلك بام ذكره الكربايس والكلبايس والسيد حسن

الصدر وغريهم ،من ّأّنم ـ عنيت ّ
املتأخرين ـ إذا قال النجايش :فالن ثقة ،وقال الطويس:

فالن فطحي ،ال يوقعون التعارض بني كالميهام  ،فهذا ّ
يدل عىل ارتكاز عدم ارتباط
التوثيق باملذهب ّية والطائف ّية التي يأخذها كثريون يف العدالة.

إذن ،فاملهم هو داللة هذا التعبري عند املتقدّ مني وأصحاب الشهادات أنفسهم.

جـ ّ
إن احلديث عن غلبة استعامل الثقة يف العدل فينرصف إليه ،أمر غري واضح ،فأين

املترشعة اليوم؟ وأظ ّن ّ
أن هذه الغلبة جاءت من
هذه الغلبة يف لغة العرب أو يف خعرف
ّ

أن هناك غلبة ،مع ّ
تومهت ّ
داخل مناخ مدرسة التقسيم الرباعي التي ّ
أن الناس تقول :فالن
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ثقة ،أي مؤمتن ،وال نظر هلم إىل العدالة ،فهذه دعوى ننكرها وحتتاج إىل دليل.

وكذلك احلال يف احلديث عن خبعد عدم ا ّطالعهم عىل أحوال الراوي األخرى ،فعندما

ال يذكرون فسقه ّ
يدل ذلك عىل عدالته ،فهذا الكالم أيضا غري واضح؛ ّ
فإن املتقدّ مني مل
لكل حال الراوي حتى يكون سكوهتم عن يشء خ
يكونوا مرتمجني ّ
دليل ّأّنم يريدون

العكس ،فهدفهم يف الغالب كان ذكر املصنّفني واملصنّفات ،وبيان ما شابه ذلك ،ومل يكن

هدفهم احلديث عن تفاصيل أحوال الرواة ،هلذا مل نشاهدهم يذكرون الصفات األخالق ّية

يفصلون يف هذه األمور؛ ألّنا ليست هدفهم
السلبية يف الراوي الضعيف يف احلديث ،وال ّ
من كتبهم التي هي إما كتب طبقات كرجايل :الربقي والطويس ،أو كتب فهارس كرجال

النجايش وفهرست الطويس ،أو عرض روايات كرجال الكيش ،فمن أين نعرف ّ
أن

سكوهتم دليل تعديل؟!

ثم ما املانع من عدم ا ّطالعهم عىل األحوال الرشع ّية واألخالق ّية أو ا ّطالعهم بمقدار

يسري ،وما يدرينا ما هي نوع ّية الكتب التي وصلتهم واعتمدوا عليها ،فلع ّلها مل تكن هتتم

هبذه اجلوانب ،وليس لديا ثقافة تت ّبع العثرات الرشع ّية واألخالق ّيةّ ..
فكل هذا الكالم

يتاج إىل دليل.

املتحرز عن الكذب ،ولست أدري من أين جاءت هذه
وأبعد من ذلك غلبة عدالة
ّ

املتحرزون عن الكذب يغلب فيهم التش ّيع بناء عىل إدخال املذهب ّية يف
الغلبة؟ فهل
ّ
مترشعا تق ّيا يف
العدالة؟ وهل ال يكون اإلنسان صادقا يف حديثه إال إذا كان متد ّينا
ّ

الغالب؟ نعم العدالة تستبطن الصدق ،لك ّن هذا ال يعني الغلبة العكس ّية ،فهذه دعوى بال

دليل.

دـ ّ
يرصحون بالتوثيق ل خيعمل بخرب الراوي ،ومن رشوط ذلك أن يكون
إن القول بأّنم ّ

يصح لو أحرزنا ّ
أن املتقدّ مني كانوا يأخذون رشط اإلمام ّية
الراوي إماميا عادال ،إنام
ّ

والعدالة يف األخذ بالرب ،مع ّ
أن ذلك غري صحيح ،فقد كانوا يعملون بالرب الذي يرويه
نصوا ـ كام يف عدّ ة األصول للطويس ـ عىل عمل الطائفة بروايات
الثقة ويثقون به ،وهلذا ّ

................
ربر حتميل عقيدة امل ّ
تأخرين أو ق ّلة
أهل السنّة وبني فضال وغريهم،
فمجرد أّنم و ّثقوا ال ي ّ
ّ

قليلة من املتقدّ مني عىل البق ّية.

هـ ـ مل يتضح الوجه يف دعوى ّ
أن الظاهر من الرواة الشيعة خحسن العقيدة ،فإذا قصد ما

تقدّ م سابقا من ّ
أن ظاهر حال الرجال ّيني القدامى ّأّنم يرتمجون اإلمام ّية فقط ،فقد ناقشنا

فيه ،وأ ّنه ال يوجد أصل أو ظهور يف املقام ،نعم ظاهرهم ترمجة الشيعة ،كام تفيد بعض
كتبهم ،مثل رجال النجايش وفهرست الطويس ،دون سائر الكتب الرجالية القديمة ،وربام

اضطروا لرتمجة البق ّية الختالطهم باإلمام ّية جدا،
يكون قصدهم ترمجة اإلمام ّيني لكنهم
ّ
أو لروايتهم عن األئمة وما شابه ذلك ،كام يفهم من بعض تعبرياهتم ،كتعبري الشيخ

الطويس يف الفهرست يف ترمجة أمحد بن حممد بن سعيد ّ .
فإن اعتذاره هنا يمكن أن يريد

خاصة؛ لك ّن كثرة ترمجته لغري اإلمام ّية يفيد أنّه ّ
التعهد عمل ّيا،
ختىل متاما عن هذا
ّ
به حالة ّ

ّ
ولعل الزيد ّية ختتلف عن سائر مذاهب الشيعة األخرى التي تفرتق عن بعضها بعد اإلمام
الصادق ،بحيث جعلها خارجة عن عنوان أصحابنا ،أو أنّه ترجم ابن سعيد يف البداية

وبرر ذلك ،ثم بدا له أن يدخل غريه من عموم الشيعة ولو غري اإلمام ّية ،فتأ ّمل.
فأدخله ّ

وعبارة (أصحابنا) يف ترمجة ابن سعيد تصلح لتخصيص التعبري باإلمام ّية لوال هذه
القرائن.

وأما ّ
أن إطالق وصف الشيعي يغلب فيه اإلمام ّية ،فهذا أمر خيضع للمناقشة ،كام يقول

الشيخ حممد رضا املامقاين  ،ذلك أ ّنه غري حمرز ،بل قد خيدّ عى ّ
أن اإلمامية كانوا األقل ّية يف

القرون اهلجر ّية المسة األوىلّ ،
وأن أغلب الشيعة كانوا من الزيدية واالسامعيل ّية

والقوة والنفوذّ ،
وأن
والواقف ّية والفطحية والغالة بمذاهبهم ،وهم كانوا أصحاب الدول
ّ
املذهب اإلمامي شهد ظهورا أوضح يف القرن الامس ،ثم يف القرن الثامن ،إىل أن صارت
( ) الفهرست.73 :

( ) انظر :مقباس اهلداية  ،149 :2اهلامش رقم.2 :

له الشهرة والغلبة التا ّمة عىل الشيعة يف القرن العارش مع ظهور نجم الدولة الصفو ّية.

هذا ،وقد أشار الكجوري إىل ّ
أن كلمة (ثقة) تعني العدل الضابط اإلمامي لو كان

املوثق إمام ّيا ال غري .

وأما ما ذكره الدكتور الفضيل ،من ّ
أن النجايش والطويس مل يستخدما كلمة عدل أو
ّ

حجة يف كتابيهام ،وإنّام استعاضا عنها بكلمة ثقة ونحوها ،األمر الذي ييش بإمكان ّية إرادة
ّ

العدل من الثقة  .هذا الكالم غري واضح؛ ّ
فلعل النجايش والطويس كان غالب نظرمها يف
هذه الصفات إىل جهة احلج ّية يف النقل ،هلذا كانا يعتمدان تعبري الثقة ونحوه ،وهذا عىل

يمهم يف
خالف تعبري العدل الذي قد ال جيامع الوثاقة بمعنى يشمل الضبط ،أو قد ال ّ

باب النقل.

حممد عيل األبطحي ،من ّ
أن إطالق التوثيق بال تقييد ،يفيد
وأما ما يلوح من كالم السيد ّ
ّ

أن الرجل موثوق به من ّ
ّ
كل جهة بام فيها جهة العقيدة وااللتزام الديني  ،فهو غري

واضح؛ ّ
ألن األصل يف كلامت الرجال ّيني ّأّنا مستخدمة بمعناها اللغوي والعريف ،والثقة
هو املأمون املعتمد ،فالبدّ ّ
أن ننظر هل املتك ّلم يف مقام البيان من مجيع اجلهات عند إطالقه
كلمة ثقة ،أو ّ
أن كالمه منرصف إىل جوانب النقل يف احلديث ،كام هي عادة أهل الرجال
عند أهل السنّة كذلك؟ ّ
يصح أن نستخدم كلمة ثقة يف
ولعل االنرصاف وجيه جدا ،فال
ّ

لغوي غريب ،فتأ ّمل جيدا.
الداللة عىل تش ّيع الرجل ما مل تقم قرينة مثبتة؛ فهو مدلول
ّ

ولع ّله ملجمل ما قلناه ،ذهب بعضهم ـ كاملح ّقق الكلبايس ـ إىل ّ
أن كلمة ثقة ال تفيد

التعديل وال سالمة العقيدة ،وهلذا يردفوّنا يف كثري من األحيان بأنّه إمامي؛ فلو د ّلت عىل

العدالة والعقيدة ملا كانت هناك حاجة لذلك .
(
(
(
(

) انظر :الفوائد الرجال ّية 82 :ـ .83
) الفضيل ،أصول احلديث.115 :
) األبطحي ،هتذيب املقال  123 :1ـ .124
) انظر :الكلبايس ،الرسائل الرجال ّية  203 :1ـ 204؛ وسامء املقال  190 :2ـ  ،196وإن ذكر
واحلر العاميل،
شواهد غري ناهضة أيضا؛ والنراقي ،شعب املقال28 :؛ ورجال الاقاين279 :؛
ّ

................
أن كلمة «ثقة» عندما ُعطلق عفيد يف اللغة من يؤمتن ويركن إليه ويعتمد
وهبذا يظهر ّ

عليه ،فإن ُاطلقت يف مقا ٍم مايل د ّلت عىل أمانته يف املال دون غريه ،وإن ُاطلقت يف مقا ٍم له
عالقة باألعراض د ّلت عىل األمن من طرفه عىل العرض ،وإن ُاطلقت يف باب النقل

واإلخبار والكتب والتصنيف والرواية كام هو حال مقام كتب الرجال ،د ّلت عىل األمانة يف
النقلّ ،
احلر العاميل ّ
عظل قائمة
فتدل عىل الصدق والضبط ال غري .وهذا معناه ّ
أن إشكال ّية ّ
فيتعني يف اجلواب عليه ما ذكرناه يف اجلواب ّأوالً.
عىل ندرة وجود حديث صحيحّ ،

 4ـ الفساد العقدي عند بعض أئمّة اجلرح والتعديل

سجلت من قبل
ذكر املال عيل كني وغريه يف سياق استعراضهم لإلشكال ّيات التي ّ

اإلخبار ّيني عىل علم الرجالّ ،
أن هذا العلم قد اعتمد فيه النجايش والطويس عىل علامء من

نص الطويس والنجايش عىل
غري الفرقة اإلمام ّية ،ومن أبرز هؤالء ابن خعقدة الزيدي الذي ّ
نصوا عىل كونه فطح ّيا .
زيد ّيته  ،وكذلك عيل بن احلسن بن عيل بن فضال ،الذي ّ

رصح الشيخ الطويس يف مقدّ مة رجاله بأنه مل جيد عند أصحابنا من صنّف كتبا
وقد ّ

جامعة يف هذا املجال ،قال« :ومل أجد ألصحابنا كتابا جامعا يف هذا املعنى ،إال خمترصات

قد ذكر ّ
كل إنسان طرفا منها ،إال ما ذكره ابن عقدة من رجال الصادق ،فإنه قد بلغ الغاية
يف ذلك ،ومل يذكر رجال باقي األئمة^؛ فأنا أذكر ما ذكره وأورد من بعد ذلك ما مل

يورده. »..

(
(
(
(

تفصيل وسائل الشيعة 260 :30؛ وآصف حمسني ،بحوث يف علم الرجال 180 :ـ 183؛
والسيفي املازندراين ،مقياس الرواة 130 :ـ 131؛ وحممد رضا السيستاين ،قبسات من علم
الرجال  281 :1ـ .282
) توضيح املقال 44 :ـ 45؛ والقزويني ،التعليقة عل معامل األصول .229 :7
) رجال النجايش94 :؛ والطويس ،الفهرست.73 :
) رجال النجايش 257 :ـ .258
) رجال الطويس.17 :

نص رصيح يف االعتامد عىل ابن عقدة ،ويف هذا يقول الوحيد البهبهاين« :وكثريا
فهذا ٌّ

ما يعتمدون عىل قوله يف الرجال ،ويستندون إليه يف معرفة حاهلم من اجلرح والتعديل» .

قاصدا بذلك ابن فضال .ويذكر احلائري يف ابن فضال« :أنّك إذا تت ّبعت وجدت املشايخ

يف األكثر ،بل كاد أن يكون ّ
الكل ،يستندون إىل قوله ويسألونه ويعتمدون عليه»  ،ومثله

املحدّ ث النوري وغريه .

وبناء عليه ،كيف يمكن االعتامد عىل علم الرجال الذي ترجع مجلة وافرة من وثائقه إىل

شخص ّيات غري إمام ّية فاسدي العقيدة واملذهب؟!

هذه اإلشكال ّية تنخفض نسب ّيا يف علم الرجال عند أهل السنّة؛ لوفرة الكتب

والشخصيات الرجال ّية عندهم ،فليالحظ.

و ُاورد عليه ويرد:

أ ـ ما ذكره السيد عيل القزويني ،من النقض عىل املستشكلني هنا باألخذ بروايات غري

الشيعة اإلمام ّية الواردة يف كتب احلديث ،وقد عمل هبا اجلميع ومنهم اإلخبار ّيون

أنفسهم .

ضم القرائن
ب ـ ما أورده القزويني أيضا ،من أ ّن األخذ بقول الرجايل من باب ّ

لتحصيل الظ ّن أو الوثوق ،ال من باب التع ّبد بقوله .

ج ـ ما أورده القزويني أيضا نقضا ،من الرجوع لكتب أهل اللغة بفروعها ،وغالب

مصنّفيها من غري اإلمام ّية .

( ) تعليقة عىل منهج املقال.229 :

( ) منتهى املقال يف أحوال الرجال .381 :4

( ) خامتة مستدرك الوسائل 260 :5؛ وكني ،توضيح املقال.45 :
( ) التعليقة عىل معامل األصول  229 :7ـ .230
( ) املصدر نفسه.230 :
( ) املصدر نفسه.229 :

................
د ـ ما نعتربه ـ إىل جانب ما تقدّ م ـ اجلواب املبنائي الذي ح ّققناه يف علم أصول الفقه،

وهو أنه ال مانع من االعتامد عىل تقويامت غري الشيعة اإلمام ّية ألحوال الرواة ما دامت

الوثاقة حمرزة؛ ما مل يقع خالف اجتهادي بيننا وبني املعدِّ ل أو اجلارح يف عمل ّية تقويم

الرواة ،كام لو وثق هذا الصحاي أو ذاك انطالقا من قاعدة عدالة الصحابة ،ومل نكن نأخذ
هبا؛ وهذا مبنى س ّيال يف مجيع املعارف والعلوم ،بل نحن دعونا دوما إىل أن نقتدي

بالطويس والنجايش اللذين اعتمدا عىل غري الشيعة يف تقويم الرواة الشيعة وغريهم عندما

وثقوا هبم؛ فأصل اإلشكال غري صحيح ،علام ّ
أن مساحة هذه التوثيقات والتضعيفات ال

تغ ّطي ّ
كل علم الرجال ـ كام قيل ـ وإن كانت مؤثرة.

وعىل أ ّية حال ،فسوف يأيت البحث ـ بإذن اهلل ـ يف هذا املوضوع ،ضمن احلديث عن

رشوط حج ّية قول املتقدّ مني ،وذلك يف الفصل الرابع من هذا الكتاب ،وسوف نتك ّلم عن

ابن عقدة بالصوص أيضا.

 5ـ إشكاليّة االختالف يف نظريّة العدالة

مفصلة عند العلامء ،وقد وقعت بعض
خضعت مقولة العدالة لدراسة فقهية
ّ

االختالفات الفقه ّية تارة يف العدالة ثبوتا ،وهل هي ملكة أو نفس االستقامة الارج ّية

املحرمات ،كام وقع خالف ـ تارة أخرى ـ يف طرق إثبات العدالة؛
بفعل الواجبات وترك
ّ

تعرضوا لعدّ ة طرق يف الفقه ،سواء يف بحث االجتهاد والتقليد أم يف بحث صالة
وهنا ّ
اجلامعة أم يف بحث القضاء والشهادات و..

ومن مجلة النقاط التي وقع االختالف فيها ،وإن تالشى هذا الالف نسبيا يف الفرتات

ّ
املتأخرة؛ الستقرارهم عىل رأي من اآلراء ،كان عبارة عن حتديد األصل يف الذي ال نعرف
حاله من املسلمني ،فهل األصل فيه العدالة ،بحيث نقولّ :
إن العدالة تثبت لنا بظهور
( ) معني دقيق ،السوانح العاملية 142 :ـ .143

إسالم الشخص اآلخر مع عدم ظهور فسقه ،أو ّ
الصحة؟
أن هذا األصل ال أساس له من
ّ

وقد يصاغ املوضوع بطريقة أخرى تؤ ّدي إىل أصالة العدالة يف اإلمامي ،وليس يف املسلم،
كام يظهر من بعض الكلامت.

كان هذا البحث مطروحا يف الفرتة السابقة ،وكانت هناك خالفات فيه ،حيث خينسب

إىل الشيخ الطويس والعالمة احليل القول بأصالة العدالة ،وهنا تقع اإلشكال ّية وحاصلها:

ّ
إن الشيخ والعالمة إذا قاال هبذا املسلك ،فهذا يعني احتامل ّأّنام عدّ ال عىل أساسه ،بل

مقتىض انسجامهام مع نظر ّياهتام الفقهية أن يكام بعدالة ّ
كل من مل يثبت فسقه مع ظهور
ثم يكامن بصدقه؛ ألنّه عادل ال يكذب ،فإذا مل نكن نبني اليوم عىل
اإلسالم منه ،ومن ّ

هذه النظر ّية كيف نأخذ بشهادهتام؟!

يضاف إىل ذلك أ ّننا ال نعلم ـ انطالقا مما تقدم ـ ما هي نظرية سائر علامء الرجال

املتقدّ مني ،فربام يكون مسلك الكيش والربقي والنجايش والصدوق وابن الوليد وابن نوح

وابن فضال غريهم هو هذا املسلك ،ومع وجود مثل هذا االحتامل كيف نعتمد عىل

أئمة الرجال عند سائر
نظر ّيتهم يف التوثيق والتعديل؟!  ،بل قد يرسي هذا االحتامل إىل ّ
املذاهب أيضا؛ الحتامل ّأّنم سلكوا املسلك عينه.

واحتامل أّنم حقا يقولون بأصالة العدالة التي خهجرت اليوم احتامل وارد؛ إذ الشيخ

الطويس خيفهم من كالمه ّ
صحة
أن هذا الرأي هو املشهور ،وهذا ما يفتح الباب عىل احتامل ّ

كالم الطويس هنا ،فيكون أغلب املتقدّ مني عىل هذه النظرية ،فكام ال يأخذ اإلمامي بتوثيق

السنّي للصحاي الفالين انطالقا من قوله بعدالة ّ
كل صحاي؛ الختالفه معه يف األساس
ٍ
بطريق أوىل ال نأخذ بشهادة الطويس وأمثاله؛ ألّنم
الذي خبني التعديل عليه ،كذلك
كل مسلم (أو ّ
يقولون بعدالة ّ
كل إمامي) إال ما خرج بالدليل .

( ) راجع :التوين ،الوافية يف أصول الفقه274 :؛ والبحراين ،الدرر النجف ّية 336 :2؛ حيث نقال
اإلشكال ّية عن الشيخ البهائي.

( ) راجع :كني ،توضيح املقال.45 :

................
البهائي هو األصل يف إثارة هذه اإلشكال ّية .
وقد احتمل الكلبايس أن يكون الشيخ
ّ

ومن الطبيعي ّ
أن هذا اإلشكال ال يرد عىل املعطيات التي يقدّ مها الرجال ّيون ،وكذلك

التضعيف واجلرح الصادر منهم ،وإنام فقط وفقط عىل توثيقاهتم وتعديالهتم كام هو

واضح.

من إشكاليّة العدالة إىل معضلة جهالة املناهج

تسجل عىل علم الرجال ،إىل جانب
هذه كانت إحدى أهم اإلشكال ّيات املنهج ّية التي ّ

إشكال ّيتي احلدسية واإلرسال .لكن باإلمكان تطوير هذه اإلشكال ّيات لتأخذ عنوانا أكثر

شمول ّية ومنهجية ،السيام عىل وفق نظر ّية الوثوق واالطمئنان يف جمال الرجال واألخبار،

تسجل عليهم هو أ ّننا ال نعرف شيئا عن منهج
وحاصل اإلشكال ّية املنهجية الكربى التي ّ
أغلب ـ إن مل يكن مجيع ـ كبار هؤالء الرجال ّيني يف التوثيق والتضعيف ،فلم يرشح لنا

واحد منهم منهجه الذي أعطاه القناعة بوثاقة زيد وبضعف عمرو ،وكيف متكّن من
احلصول عىل هذه النتائج ،وهذه مقدّ مات كتبهم خالية من ذلك ،علام ّ
أن أغلبهم مل تصلنا
كتبهم كام هو واضح ،وإذا كان الطويس والنجايش نقال تعديل وتضعيف غريمها فقط،

فغريمها أيضا ال نعرف منهجه يف التعديل والتضعيف بالد ّقة.

ّ
املهتمني بمجال تقويم األشخاص خيتلفون فيام بينهم يف التدقيق والتساهل،
إن العلامء
ّ

وكذلك يف رسعة حصول اليقني لديم بحال الناس ،وهذا أمر خيتلف باختالف الطباع

يمر هبا اإلنسان ،فكيف يل أن أس ّلم قيادة نفيس
واألمزجة وأوضاع الرتبية والتعليم التي ّ

وديني ألوضاع أشخاص حمدودي العدد ـ السيام إذا تك ّلمنا داخل ّ
كل مذهب ـ ال أملك

أي معلومات عن طريقتهم؟
ّ

ب عصارة أفكاره الرجال ّية دون بيان
فهذا الوحيد البهبهاين لو كان من املتقدّ مني و خكتخ خ

( ) الكلبايس ،الرسائل الرجال ّية 83 :1؛ وقد أسلفنا نقلهم إ ّياها عن البهائي.

بنص
األد ّلة واملستندات التي أوصلته إىل هذه األفكار ،ألخذنا بقوله كام نأخذ اليوم ّ
الطويس ،مع أ ّننا لو راجعنا منهجه الرجايل الذي كتبه ،السيام يف فوائده يف تعليقته عىل

منهج املقال ،الختلفنا معه يف تقويم حال أكثر من نصف الرواة ،فام الذي يدريني بمنهج

يصح منّي ـ موضوعيا ـ ا ّدعاء الوثوق بكالمهام
الطويس والنجايش وغريمها حتى
ّ
وحتصيل االطمئنان ،السيام لو كانت وثاقة الراوي قد ثبتت بتوثيق عاملٍ رجايل واحد يف
كلمة واحدة أطلقها يف أحد كتبه؟!

لنأخذ مثاال آخر ،الشيخ الصدوق ،الذي ذهب العديد من العلامء إىل أ ّنه ال قيمة معتدّ

هبا لتوثيقاته أو تضعيفاته ،والسبب الرئيس ّأّنم عثروا له عىل بضعة نصوص قليلة ّ
تدل

عىل ا ّتباعه يف هذا األمر شيخه ابن الوليد ،فلوال هذه النصوص لتعاطينا معه عىل أساس

تعاطينا مع النجايش ،وهذا معناه ّ
أن من املمكن أن يكون هناك عامل حمدّ ث كبري

كالصدوق ،ولكنّه يف علم الرجال ال يمثل موقع ّية علم ّية مرجع ّية يصح االستناد إليها،
صحت تلك النسبة للصدوق؟!
أفال يمكن أن يكون األمر كذلك مع الطويس لو ّ

وإذا نظرنا يف حال الشيخ الطويس الذي نقلنا عنه سابقا ترصيه بأ ّنه اعتمد يف كتاب

الرجال عىل ما كتبه ابن عقدة الزيدي (333هـ) يف رجال اإلمام الصادق ،فهذا يعني ّ
أن

ينص عىل أ ّنه سيذكر يف رجاله
الطويس كأ ّنه تع ّبد بكتاب ابن عقدة يف رجال الصادق ،ألنه ّ

ّ
مرصحا ّ
بأن ابن عقدة قد بلغ
كل من ذكرهم ابن عقدة ،ويبدو أ ّنه مل خيتلف معه يف يشءّ ،
الغاية يف ذلك ،مما ييش بأ ّنه مل يضف شيئا خيذكر عىل أصحاب الصادق غري ما ذكره ابن

عقدة ،وإنام إضافاته جاءت يف الرواة عن غري الصادق×.

ولو راجعنا «الرجال» للطويس ،لوجدنا عدد أصحاب الصادق الذين ذكرهم قد بلغ

 3225شخصا ،فيام جمموع أسامء كتابه بلغت  6429شخصا مع األخذ بعني االعتبار ّ
أن
مكررا ،فالكثري من أصحاب الصادق ذكروا يف
الكثري جدا من الرواة ورد أسمهم ّ

أصحاب الباقر أو الكاظم أيضا؛ الستمرارهم يف عرص إمامني أو روايتهم عن إماميني،

وهذا أمر معروف ،فانظر أكثر من نصف الكتاب قد أخذه من ابن عقدة ،علام ّ
أن ابن

................
نص عىل ذلك الطويس يف
عمن قبل اإلمام الصادق ،كام ّ
عقدة له كتب فيمن روى ّ
الفهرست  ،فلع ّله اعتمد عىل كتبه هذه يف الرجال ،ما مل تكن قد وصلته عندما أ ّلف

الرجال الذي أ ّلفه قبل الفهرست ،كام يظهر من ترمجة نفسه يف الفهرست  ،وربام أ ّلفه

متزامنا؛ أل ّنه أيضا ييل عليه يف كتاب الرجال ،السيام يف قسم من مل يرو عنهم ،مثل ما
جاء يف ترمجته للحسن بن حممد بن سامعة  ،وأمحد بن حممد بن سعيد  ،وأمحد بن حممد

بن سليامن الزراري  ،وأمحد بن إبراهيم البرصي  ،وإبراهيم بن صالح األنامطي،

وإبراهيم بن رجاء ،وإبراهيم بن حممد الثقفي ،وإبراهيم بن سليامن النهمي وغريهم،
ويف مثل هذه احلال كيف يصل لإلنسان وثوق؟ أال يتمل ّ
أن الشيخ الطويس اعتمد عىل
بضعة مصادر قليلة ،ثم قام ـ عىل طريقته التي مارسها مع كتاب الشايف للمرتىض والرجال

للكيش ـ باختصار بعض الكتب ،وقولبتها ضمن كتابيه :الرجال والفهرست؟!

وحوله إىل العدّ ة يف أصول
وإذا كان الطويس ـ كام هو األرجح ـ قد أخذ كتاب الذريعة ّ

ٍ
قريب أو بعيد إىل السيد املرتىض،
الفقه باعتباره متنا أضاف عليه تقريبا ،دون أن يشري من

حتى ّ
أن بعض األبحاث تكاد تتطابق حرف ّيا مثل بحث القياس ،أال يمكن أن يكون ـ هو
أو غريه ـ اعتمد هذه الطريقة يف كتاب الفهرست؟

لو الحظنا كتاب الفهرست للطويس وقار ّناه مع رجال النجايش ،سنجد ّ
أن أحدمها

وضع كتاب اآلخر خنصب عينيه واعتربه بمثابة املتن ،وأخذ يف اإلضافة واإلنقاص
( ) الفهرست 73 :ـ .74
( ) املصدر نفسه.241 :
( ) الرجال.335 :

( ) املصدر نفسه.409 :
( ) املصدر نفسه.410 :
( ) املصدر نفسه.411 :
( ) املصدر نفسه.414 :

والتعديل ،وإذا راجعنا الطويس وجدناه ال خيرتجم أبا العباس النجايش إطالقا ،مع أ ّنه
زميل درسه عند العديد من املشايخ ،ومن كبار علامء الرجال ،فكيف جتاهله؟ وملاذا؟ هذا

أمر يصل أحيانا ،لك ّن النجايش ترجم للطويس ،وذكر له كتاب الرجال وكتاب
الفهرست  ،وهنا إ ّما ّ
أن الطويس نظر إىل كتاب النجايش وأ ّلف الفهرست يف ضوئه،

مثبت له ،أو ّ
رصح بكتاب الطويس ،اعتمد عليه وأخذه متنا
وهذا ما ال خ
أن النجايش الذي ّ

وأضاف ،وهنا نسأل :كيف يمكن أن ننظر للنجايش بمعزل عن هذا احلدث الذي تزامن

مع عدم ذكره إطالقا لتجربة الطويس يف مقدّ مة رجاله ،متاما كام مل يذكر الطويس جتربة
النجايش يف مقدّ مة الكتاب؟! أال خيتمل ّ
أن النجايش اعتمد عىل الطويس يف الكثري من
املعلومات إال ما خرج بالدليل عنده متاما كام هي احلال املنسوبة للصدوق يف تعامله مع

شيخه ابن الوليد؟! أال خيتمل ّ
أن االثنني معا أخذا جهود الغضائري وولده (أعني منها

الشفو ّية وأمثاهلا) ووثقا هبام واعتمدا عليهام ،وأضافا قليال هنا أو هناك فيصبحان معا
كالصدوق يف تعامله مع شيخه ابن الوليد؟!

كيف يمكن الركون للمنهج ونحن نعرف ّ
أن الروايات لعبت دورا يف حكم علامء

الرجال عىل بعض الرواة ،السيام بالضعف؟ ويكفي احتامل ذلكّ ،
فلعل النجايش كانت له

الاصة يف قضايا الفقه والكالم ،وكان يق ّوم الرواة وفقها ،كام هي طريقة الوحيد
نظر ّيته
ّ
املتأخرين ،فكيف أستطيع أن أحكم بضعف أو وثاقة ٍ
ّ
راو
البهبهاين والشيخ النامزي يف

الاصة؟ وكيف يل الوثوق بخلف ّياهتم
و ّثقوه أو ض ّعفوه آخذين بعني االعتبار قناعاهتم
ّ
الفكر ّية التي ال أعرفها عند النجايش بالتحديد ،ألق ّوم الرواة عىل هذا األساس؟ وإذا

تركنا النجايش اىل اجليل السابق ،بدعوى ّ
جمرد ناقل ،فكيف نفهم األمر مع
أن النجايش ّ

مثل ابن الوليد وابن فضال وابن نوح وابن شاذان وأمثاهلم؟! هل لنا معرفة بنظر ّياهتم التي

تركت أثرا عىل مواقفهم؟!
( ) رجال النجايش.403 :

................
مرة ثانية ،لكن من ناحية أخرى ،فكيف أعرف منهجه،
وهنا تظهر إشكال ّية ابن عقدة ّ

زيدي املذهب؟ فربام اعتمد عىل خلفياته الفكرية يف احلكم عىل الرواة توثيقا أو
وهو
ّ
تضعيفا ،فكيف أقبل بخلف ّياته الفكر ّية ويصل يل وثوق بقوله؟ وهكذا احلال يف ّ
ظل
االختالفات الكالم ّية الشديدة بني الشيعة يف قض ّية الغلو والتقصري يف القرنني الرابع

والامس كام نعرف ،خذ عىل ذلك مواقف مدرسة قم يف عهد أمحد بن حممد بن عيسى
األشعري ،فضال عن االختالف بني املسلمني مجيعا..

هذا ك ّله يعني أ ّنني أضع السنّة النبو ّية حتت رمحة قناعات ثالثة إىل أربعة رجال ـ أو

الاصة ،وال يوجد ما يضمن صواب
أكثر ـ أتقياء ،لكنّهم جمتهدون لديم رؤيتهم
ّ

طرائقهم ونظر ّياهتم؛ السيام يف ّ
ظل ق ّلة عددهم جدا ،وأخذ بعضهم عن بعض لو جتاوزنا
ق ّلة العدد ،كام عند أهل السنّة.

يصح أن آخذ بقول رجايل يف زرارة وأدع الروايات الذا ّمة له؟ أال يوجب ذلك
كيف
ّ
ٍ
حينئذ ،وإذا
اختالف درجة الوثوق؟ فلو مل خير هذا الرجايل هذه الروايات ،لكانت مشكلة
تصورات اجتهادية ّ
حلل تعارضها ،فكيف خأ خلزم باجتهاداته
رآها فمن الطبيعي أنه قدّ م
ّ

ربر لذلك؟! وهل يصل وثوق يف مثل هذه احلاالت؟
عيل التع ّبد هبا؟! وما هو امل ّ
ليفرض ّ
والسؤال األساس :هل حيصل وثوق ح ّق ًا بقول عامل ٍ رجايل أو اثنني أو ال؟

ولعل أفضل نظر ّية ّ
ّ
حتل هذا املعضل هي نظر ّية مدرسة السيد الوئي التي ترى ّ
أن
كل ٍ
أحوال ّ
راو وصلت بالتسلسل من معارصيه ومالزميه ومن عاشوا معه ،مم ّن عرفوا

صدقه أو كذبه ،برصف النظر عن االجتهادات .لكن قد تقدّ م ّ
أن إثبات هذه النظر ّية يف
خمتلف نصوص ووثائق علم الرجال أو غالبها أمر عسري جدا .بل حتى املعارصين يمكن

بحق
أن يامرسوا االجتهاد بتحليل املتون والقناعات ومقارنتهام للوصول إىل نتيجة ّ

املعارص هلم والذي قد ال يكون مشافها هلم أو مالقيا ،فانتبه لذلك ج ّيدا.

وخالصة اإلشكال ّية :إ ّنه بعد اّنيار نظر ّية حج ّية الشهادة وخرب الثقة يف إثبات قول

الرجايل ،كيف يمكن يف ّ
أحصل وثوقا بقول عاملٍ رجايل؟ أفهل يصل
ظل هذا املشهد أن ّ

يل وثوق بفتوى للشيخ الطويس أو البن فضال أو البن نوح؟ فإذا مل يصل وثوق هناك

ملجال االجتهاد كيف اتفق أن حصل الوثوق هنا ،مع ّ
االجتهادي مفتوح أيضا
أن املجال
ّ

وال سا ّد له؟ ومن ثم فقد ال نتفق معه يف أصول العمل ّية االجتهادية أو يف بعض خطوطها.
هذه هي اإلشكال ّية ،وليست أصالة العدالة سوى فرع من فروعها ال أكثر وال ّ
أقل.

بدورنا ،سوف ندرس بعون اهلل تعاىل ،اإلشكال ّية بالصيغة التي طرحها العلامء هنا ،أي

نعرج عىل اإلشكال ّية بالصيغة املنهج ّية العا ّمة التي أثرناها آنفا.
صيغة أصالة العدالة ،ثم ّ

مستندات إشكاليّة أصالة العدالة

أ ّما عىل ّ
خط أصالة العدالة؛ فقد خنسب إىل الشيخ الطويس والعالمة احليل قوهلام بأصالة

العدالة يف املسلم ،وهذا معناه أ ّنه عند اإلطالق قد يعتمدون عىل أصالة العدالة .نعم لو

ذكروا سبب التعديل وكان ّنجه موافقا لنظر ّياتنا يف العدالة أمكن األخذ بقوهلم.

وقد ذكر الشيخ الطريي يف جامع املقال وغريه ّ
أن بعض فقهائنا اكتفى يف ثبوت

العدالة بظاهر اإلسالمّ ،
وأن هذا هو مذهب الشيخ الطويس يف الالف ،و خنقل عن ابن

نص احليل يف النسبة
اجلنيد رصيا ،وعن املفيد يف كتاب (اإلرشاف) ظاهرا  ،وسيأيت ّ

البن اجلنيد.

حق مثل ابن طاوس
وقد طرح السيد الوئي احتامل ّيات االعتامد عىل أصالة العدالة يف ّ

ومحدويه بن نصري وابن الوليد وابن داود والصدوق وغريهم .

نص خاخذ شاهدا عىل وجود هذه
وإذا رجعنا تارخييا إىل الوراء ،سنجد أمامنا أهم ّ

نص الشيخ الطويس (460هـ) يف كتاب الالف ،يف
النظرية عند بعض القدماء ،وهو ّ

بحث القضاء ،حيث يقول« :إذا شهد عند احلاكم شاهدان خيعرف إسالمهام ،وال خيعرف

فيهام جرح ،حكم بشهادهتام ،وال يقف عىل البحث إال أن جيرح املحكوم عليه فيهام ،بأن
( ) الطريي ،جامع املقال.24 :

( ) انظر :معجم رجال احلديث  ،42 :12و ،152 ،51 :16و ،163 ،41 :18و.33 :20

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

ٍ
فحينئذ جيب عليه البحث ..دليلنا :إمجاع الفرقة وأخبارهم ،وأيضا
يقول :مها فاسقان،
األصل يف اإلسالم العدالة ،والفسق ٍ
طار عليه يتاج إىل دليل ،وأيضا نحن نعلم أ ّنه ما كان
البحث يف أيام النبي ،وال أيام الصحابة ،وال أ ّيام التابعني ،وإنام هو يشء أحدثه خرشيك بن

عبد اهلل القايض  ،فلو كان رشطا ما أمجع أهل األعصار عىل تركه» .

أن الشيخ الطويس يبنى عىل ّ
النص رصيح يف ّ
ّ
أن األصل يف املسلم العدالة.
إن هذا ّ

خيضاف إىل هذا الكالم ما جاء للشيخ الطويس يف كتاب االستبصار يف بحث الشهادات

نصه ..« :إنه ال جيب عىل احلاكم
يف إطار ح ّله لبعض التعارض يف الروايات ،وهذا ّ
التفتيش عن بواطن الناس ،وإ ّنام جيوز له أن يقبل شهادهتم إذا كانوا عىل ظاهر اإلسالم

واألمانة ،وأن ال يعرفهم بام يقدح فيهم ويوجب تفسيقهم ..ويكون الفائدة يف ذكرها أنه

ينبغي قبول شهادة من كان ظاهره اإلسالم وال خيعرف فيه يشء من هذه األشياء ،فإ ّنه متى

عرف أحد هذه األوصاف املذكورة فإ ّنه يقدح ذلك يف شهادته ويمنع من قبوهلا. »..

احلاكم أن
ويف بحث القذف من كتاب «املبسوط» قال الطويس ..« :فإن طالب املدّ عي
خ

يبس املدّ عى عليه حتى يثبت عنده عدالة الشهود خح خب خسه؛ ّ
ألن األصل يف الشهود العدالة،
والفسق ٍ
طار؛ ّ
ويتعني عىل احلاكم البحث عن عدالة
ألن املدّ عي أتى بام عليه من الب ّينة،
ّ
الشهود ،وذلك ليس إىل الصم وال عليه ، »..ويف بحث القضاء قالّ ..« :
ألن األصل
العدالة حتى خيعرف غريها. »..

عمن أسلم ،هل خيكم بعدالته ويزول عنه الفسق
ولدى بحثه يف تفسريه للقرآن الكريم ّ

قال ..« :والذي يقوى يف نفيس أ ّنه يزول؛ ّ
ألن اإلسالم األصل فيه العدالة إىل أن يتجدّ د
( ) تويف ـ كام قيل ـ عام 177هـ.

( ) الطويس ،الالف  217 :6ـ .218
( ) الطويس ،االستبصار  13 :3ـ .14
( ) املبسوط .221 :5

( ) املصدر نفسه .93 :8

منه بعد اإلسالم ما يوجب تفسيقه. »..

خط الشيخ الطويسّ ،أما عىل ّ
هذا عىل ّ
خط العالمة ّ
رجح السيد الوئي
احليل ،فقد ّ

اعتامده عىل أصالة العدالة ،مستشهدا بام ذكره يف ترمجة أمحد بن إسامعيل بن سمكة ..« :ومل

يرو فيه جرح ،فاألقوى قبول رواياته مع سالمتها من
ينص علامؤنا عليه بتعديل ومل خ
ّ
املعارض»  .وكذلك يف ترمجته إلبراهيم بن هاشم القمي حيث قال ..« :ومل أقف ألحد

من أصحابنا عىل قول يف القدح فيه ،وال عىل تعديله بالتنصيص ،والروايات عنه كثرية،

واألرجح قبول قوله» .

بل ّ
إن السيد الوئي يتمل أصالة العدالة ـ نتيجة ذلك ـ يف غري واحد من املتقدّ مني،

بمن فيهم حممد بن احلسن بن الوليد شيخ الشيخ الصدوق .

أوّالً :معضل أصالة العدالة ،احللول والعالجات

مهم النصوص املثرية للقلق يف كلامت املتقدّ مني ،إال أنّه قد متت مواجهة هذه
هذا هو ّ

النص األول ،ببع
النصوص ،والسيام ّ

وأبرزها:

احللول التي ّ
عفك املعضلة ،ويمكننا أن نضيف،

احل ّل األوّل :حماولة التوفيق بني نصوص الرجاليّني

ّ
األول هنا هو أ ّننا لو تت ّبعنا كالم الشيخ الطويس ،سوف نجد أ ّنه يف مواضع خ
أخر
احلل ّ

نصها شاهدا عىل
نص عىل عكس ما ذكره هنا ،ففي املسألة الالحقة عىل املسألة التي خاخذ ّ
ّ
قول الطويس بأصالة العدالة يف كتاب الالف ..قال« :اجلرح والتعديل ال يقبل إال عن
( ) التبيان .171 :1

( ) احليل ،خالصة األقوال 16 :ـ .17
( ) املصدر نفسه 4 :ـ .5

( ) انظر :معجم رجال احلديث  70 :1ـ  ،278 ،71و ،57 :2و  ،121 ،44 :3و 304 :4و..؛
والتنقيح يف رشح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) .72 ،71 :1

................
اثنني يشهدان بذلك ..دليلناّ :
أن اجلرح والتعديل حكم من األحكام وال يثبت األحكام

إال بشهادة شاهدين ، »..وبعد عدّ ة صفحات قال« :إذا حرض الغرباء يف بلد عند احلاكم،

فشهد عنده اثنان ،فإن خعرفا بعدالة حكم ،وإن خعرفا بالفسق وقف ،وإن مل يعرف عدالة

وال فسقا بحث عنهام ،وسواء كان هلام السيامء احلسنة واملنظر اجلميل وظاهر
الصدق. »..

نصا له نظائره يف كلامت سائر الفقهاء يف
بل قد قال الشيخ الطويس يف كتاب النهاية ّ

عرصه والالحقني« :العدل الذي جيوز قبول شهادته للمسلمني وعليهم ،هو أن يكون

والكف عن البطن والفرج واليد
ظاهره اإليامن ،ثم خيعرف بالسرت والصالح والعفاف
ّ

واللسان ،و خيعرف باجتناب الكبائر التي أوعد اهلل تعاىل عليها النار. »..

ففكرة ظاهر العدالة موجودة يف كلامت الشيخ هبذا املعنى  ،ومعنى ذلك ّ
أن مراد

الشيخ من النصوص التي توهم أ ّن األصل يف املسلم العدالة ليس ما يوحيه ظاهرها ،بل

البدّ من رفع اليد عن هذا الظاهر لتفسريها بظاهر العدالة؛ وهلذا م ّيز بني الغرباء وغريهم،
ألنه يريد ّ
أن الشخص قد يكون معروفا بظاهر الصالح والعدالة ،فهذا يكون األصل فيه

العدالة ،أي أصالة عدم ما يوجب الفسق بعد أن كانت األمارات اجلارية يف العادة تفيد
حسن ظاهره ،وهلذا ال جيب الفحص عن البواطن ،فاملقصود باألصل هو العادة والظاهر

وما شابه ذلك مما يقول به ّ
املتأخرون أيضا .

ويمكن أن يضاف تعبري الطويس يف موارد من كتبه الرجال ّية عن الشخص باسم

( ) الطويس ،الالف  218 :6ـ .219

( ) املصدر نفسه 221 :6؛ واملبسوط .112 :8
( ) الطويس ،النهاية.325 :

( ) راجع :الالف  ،180 :2و289 ،288 ،224 :6؛ واملبسوط  ،261 ،74 :1و  ،164 :4و :8
104؛ والغيبة.417 :

( ) انظر :جواهر الكالم 288 :13؛ وحممد سند ،بحوث يف مباين علم الرجال 96 :ـ .99

(جمهول) ؛ فإنّه لو قال بأصالة العدالة ملا كان معنى هلذا التوصيف.

ولع ّله هلذا ك ّله ذكر بعض الفقهاء يف بحوثهم الفقه ّية أنّه مل يثبت وجود القائل بأصالة

العدالة .

أن هذه املحاولة يف ّ
احلل غري مو ّفقة فيام يبدو يل؛ ّ
ألن غايتها اعتبار سائر نصوص
إال ّ

الشيخ الطويس بمثابة قرينة عىل مراده من النصوص املستشهد هبا ،مع أ ّنه من املمكن أن

خ
وعدول الشيخ عن آرائه أو اضطراب
يكون الشيخ قد عدل عن رأيه أو اضطربت كلامته.
كلامته ولو بعد صفحات ،ليس باألمر الغريب صدوره منه ،ملن عرف حال أمثال الشيخ
الطويس والعالمة احليل ،والحظ كتبهام ،فتقييد كالم الشيخ هنا بحال دون حال؛ إلجياد

مجع عريف ،ال يرفع حالة االضطراب املوجودة يف املقام ،والشيخ ليس بمعصوم حتى ال
نحتمل عدوله أو اضطراب كالمه.

يضاف إىل ذلك ّ
تتحمل هذا االفرتاض يف اجلمع ،فعبارة «التبيان»
أن بعض نصوصه ال
ّ

يصري حسن الظاهر
جمرد حصول اإلسالم من الكافر ال ّ
املتقدّ مة مثال ال تسمح بذلك ،إذ ّ
الكاشف عن العدالة منعقدا يف ح ّقه حتى نح ّقق أصالة العدالة يف مورده ،بالتفسري الذي

طرو الفسق ال ينسجم كذلك ،إذ لو كان املراد خحسن
يقدّ مه املجيب هنا .كام أن تعبري ّ
ظاهره الكاشف عن العدالة لكان األنسب أن يقالّ :
إن ظاهره العدالة ،والفسق يتاج إىل

فالطرو هنا غري واضح.
دليل ،أو يقال :الدش يف داللة هذا الظاهر يتاج إىل دليل ،وإال
ّ

كام ّ
أن النصوص املستشهد هبا عىل هذا اجلمع ليست ك ّلها هبذا الوضوح يف الداللة،

األول غايته أ ّنه خيثبت اجلرح والتعديل بشهادة شخصني ،وهذا ال ينايف أصالة
فالشاهد ّ
( ) انظر :رجال الطويس،150 ،148 ،144 ،143 ،142 ،137 ،136 ،127 ،105 ،103 :
،369 ،368 ،363 ،358 ،357 ،353 ،347 ،344 ،342 ،341 ،338 ،336 ،296 ،151
.370

( ) انظر :جواهر الكالم 112 :40؛ ومستند الشيعة .73 :18

................
العدالة يف املسلم دوما؛ الحتامل احلاجة إىل الشهادة عىل تقدير ثبوت فسقه؛ ّ
فإن إثبات

عدالته بعد أن كان الثابت فسقه يتاج أيضا إىل شهادة؛ نظرا حلاكم ّية دليل االستصحاب
ٍ
حينئذ ،ومن املمكن أنه ّبني احلاجة إىل الشهادة ،ومل يذكر سائر مثبتات اجلرح والتعديل.
وأما تفسري العدل يف كتاب النهاية فهو تفسري للعدالة ،وهذا ال يمنع أن يكون مثبت هذه

العدالة هو أصالة العدالة ،وإال فلو شهد اثنان بعدالة زيد ،لكن مل نتح ّقق من معروف ّيته

عند الناس بالسرت والعفافّ ،
نصه يف
فإن عدالته تثبت عند الشيخ الطويس ،كام تقدّ م يف ّ

األول).
املسألة احلادية عرشة يف الالف (الشاهد ّ

مفصال بعون
وأ ّما تعبري الطويس يف بعض كتبه الرجال ّية بكلمة (جمهول) فسيأيت بحثها ّ

وأّنا قد حتتمل جهالة اهلو ّية ،وأصل الوجود ،أو يقال باختصاص أصالة العدالة
اهللّ ،

باإلمامي عنده.

وأ ّما وجود عنوان هلذه املسألة التي ذكرها يف الالف ،وهو (كفاية حسن الظاهر يف

الشهود) ،فيكون دليال عىل إرادته حسن الظاهر ،فهذا العنوان ليس من الطويس كام هو

واضح ،بل من حم ّققي الكتاب ،وهلذا خوضع بني معقوفتني ،ويف بعض الكتب وضع

خاصة ،ومن الواضح ّ
أن القدماء ما كانوا يضعفون فهارس لكتبهم،
العنوان يف الفهرس ّ

كام هي احلال اليوم .فالحظ.

ولع ّله ملا قلناه من التمييز بني حسن الظاهر وأصالة العدالة نجد صاحب املدارك

ّ
ألّنا
يقول« :إ ّن ما
استدل به عىل القبول من ظاهر العدالة أو أصالة العدالة غري ج ّيد؛ ّ
عنده أمر وجودي ،وهو امللكة املخصوصة ،فال معنى لالستناد فيها إىل األصل وال إىل

الظاهر ،بل إنام (حتصل) بالعرشة املفيدة للظ ّن الغالب بوجودها ،أو التزكية ،كام ح ّقق يف

حم ّله» .

وعىل أية حال ،فهذا ّ
احلل ال يبدو مقنع ًا عىل مستوى نصوص الشيخ الطويس؛ ملا قلناه.

( ) مدارك األحكام .202 :5

وقد ُع َقد ُم حماولة للدفاع عىل مستوى نصوص العالمة ّ
احليل ،وذلك برتكيب عنرصين

مع ًا:

األولّ :
إن عبارات أخرى للعالمة ّ
عام هو عىل العكس متاما من
العنرص ّ
احليل تخفصح ّ

تبنّي أصل العدالة يف املسلم أو اإلمامي ،وعىل سبيل املثال ما جاء يف ترمجته لزيد الزراد

وزيد النريس حيث قال« :وملّا مل أجد ألصحابنا تعديال هلام ،وال طعنا فيهام؛ تو ّقفت عن
قبول روايتهام»  .ومثله ما أورده يف ترمجة تخليد بن سليامن املحاري ،فإنّه رغم عدم

املخصص لذكر من
حصوله عىل تعديل وال طعن فيه ،أورده يف القسم الثاين من الالصة
ّ
يتو ّقف يف روايته  ،وبذلك ال يمكننا القول بوضوح منهج العالمة يف اختيار أصالة

العدالة .

بل نجد املزيد من الشواهد ،مثل ما قاله يف ترمجة إسامعيل بن الطاب بعد نقل رواية

صحة هذا الرب وال بطالنه ،فاألقوى الوقف يف
مادحة له من اإلمام« :ومل يثبت عندي ّ
روايته»  ،وكذلك ذكر يف ترمجة أمحد بن محزة« :روى الكيش عن محدويه ،عن أشياخه

قال :كان يف عداد الوزراء .وهذا ال يثبت به عندي عدالته»  ،وقوله يف ترمجة بشري النبال:

«روى الكيش حديثا يف طريقه حممد بن سنان وصالح بن أي محاد ،وليس رصيا يف

تعديله ،فأنا يف روايته متو ّقف»  ،وكذلك قوله يف ترمجة ثوير بن أي فاختة ،بعد نقله
حديثا يف ح ّقه« :وهذا ال يقتيض مدحا وال قدحا ،فنحن يف روايته من املتو ّقفني»  ،ونحوه
( ) احليل ،خالصة األقوال.223 :
( ) املصدر نفسه.209 :

( ) قبسات من علم الرجال  242 :2ـ .243
( ) خالصة األقوال.57 :
( ) املصدر نفسه.69 :
( ) املصدر نفسه.79 :
( ) املصدر نفسه.87 :

................
ما ذكره يف ترمجة كل من كليب بن معاوية الصيداوي ،وحممد بن عيل بن بالل ،وسفيان

بن مصعب العبدي ،واحلسن بن سيف بن سليامن التامر ،والفضل بن احلارث ،وجعفر بن

عفان الطائي ،وغريها من املوارد .

بل ّ
إن تقسيم احليل كتابه إىل قسمني والثاين منهام يف ذكر من ال يعتمد عىل رواياته إما

لضعفه أو الختالف يف توثيقه وتضعيفه أو لكونه جمهوال شاهد عىل عدم قوله بأصالة

العدالة ،وإال فلامذا خيدرج املجاهيل يف عداد من ال يؤخذ برواياته مع إمكان إجراء أصالة
نعرف املجهول بمعنى جمهول اهلو ّية بحيث يتمل عدم وجوده أصال
العدالة فيهم  .ما مل ّ

وسيأيت بحثه.

وقد يقال ّ
بأن بعض هذه الشواهد تغدو تا ّمة لو قصد ّ
احليل من أصالة العدالة مطلق

أصالة العدالة يف املسلم ،ال يف خصوص اإلماميّ ،
فلعل العالمة يرى أصالة العدالة يف

خاصة .واملالحظ أن هؤالء املذكورين مل تثبت عنده عقيدهتم اإلمام ّية ،فلهذا
اإلمامي
ّ

تو ّقف فيهم ،بخالف إبراهيم بن هاشم وأمثاله ،وربام يكون هذا هو معنى املجاهيل،
ووضعهم يف القسم الثاين إضافة إىل كوّنم جماهيل بجهالة اهلو ّية أحيانا بحيث ال يعرف
عنهم يشء حتى ميوهلم العقد ّية.

العنرص الثاينّ :
إن الشاهدين األساس ّيني اللذين اعتمد عليهام السيد الوئي هنا غري

واضحني ،فعبارته يف ح ّق إبراهيم بن هاشم غري واضحة يف البناء عىل أصالة العدالةّ ،
فإن

يعني ّ
أن ذلك ألصالة العدالة ،بل لع ّله لوجوه أخرى كتلك
جمرد ترجيحه قبول قوله ال ّ
التي ذكرها امل ّ
تأخرون يف ذلك فيام بعد ،السيام وأنّه أشار إىل كثرة رواياته ،وهي إحدى

مرجحات التوثيق عند بعض العلامء.
ّ

وأما قوله يف عرمجة ابن سمكة الذي اعتربه السيد اخلوئي مستند ًا قوي ًا ،فهو أيض ًا غري

( ) انظر :املصدر نفسه 89 :ـ  108 ،90ـ  242 ،232 ،109ـ .386 ،356 ،243
( ) دروس متهيدية يف القواعد الرجالية 123 :ـ .124

واضح ،فقد كان ذكر العالمة أ ّنه من أهل الفضل واألدب والعلم ،ثم ع ّلق بام ع ّلق ،فلع ّله
رتب احلكم عىل جمموع املعلومات املتو ّفرة لديه يف مكانته العلمية وفضله فوثقه ،أو لكونه

شيخ إجازة إذا ثبت ،أو لغري ذلك من األسباب ،وليس هو باألمر الغريب.

بل يتمل بعض العلامء أنّه اعتمد عىل توصيف النجايش البن سمكة ّ
بأن له عدّ ة كتب

مل يصنّف مثلها وغري ذلك  .فليست نصوص العالمة واضحة يف اختياره أصالة العدالة.

نعم ،ذكر العالمة احليل يف حترير األحكام يف طرق معرفة القبلة ما ييل« :ولو أخربه

ّ
وشك يف
مسلم ال يعرف عدالته وال فسقه ،فاألقرب القبول ،ولو مل يعلم حال املخرب

إسالمه وكفره ،مل يقبل قوله بدون الظن ،بخالف الشك يف عدالة املسلم؛ ّ
ألن حاله خيبنى

عىل العدالة» .

احليل ،وال ّ
النص يربك ّ
كل حماوالت الدفاع عن العالمة ّ
أقل يضعنا يف املناخ نفسه
فهذا ّ

الذي شعرنا به مع الشيخ الطويس من احتامل االضطراب أو العدول ،واهلل العامل.

ويقول العالمة ّ
احليل ايضا« :قال الشيخ يف (املبسوط) :إذا قال املحبوس :حبست عىل

تعديل الب ّينة؛ ّ
ألن املدّ عي أقام شاهدين ،فلم يعرف احلاكم عدالتهام ،فحبسني حتى يعرف
ذلك من حاهلام ،فالكالم يف أصل املسألة هل يبس هبذا أم ال؟ قال قوم :يبس؛ ّ
ألن الذي

ّ
فألن األصل العدالة
عليه أن يقيم الب ّينة ،والذي بقي ما عىل احلاكم من معرفة العدالة،
حق ،أو تكون
حتى يعرف غريها .وقال بعضهم :ال يبس ـ جلواز أن يكون فاسقا ـ بغري ّ

ّ
أصح عندنا ،فعىل هذا
واألول
بالشك.
بحق ،وإذا انقسم إىل هذا ،مل يبسه
عادلة وحبسه ّ
ّ
ّ

مل يطلقه ،ومن قال بالثاين أطلقه.

والوجه عندي :الثاين .لناّ :
أن رشط قبول الب ّينة واحلكم هبا :العدالة ،فاجلهل هبا جهل

بالرشط ،فال جيوز احلكم ،وأصالة العدالة ممنوع يف مثل هذا ،الشتامله عىل التس ّلط عىل
( ) السبحاين ،كليات يف علم الرجال 231 :ـ .232
( ) حترير األحكام الرشعية .193 :1

................
الغري بسبب مل يثبت» .

فانظر إىل عبارته األخرية التي توحي بقبوله بأصل العدالة يف اجلملة ،غايته ّ
أن يف مثل

املقام ال جتري هذه األصالة ،مما يوجب الشعور باالرتباك يف كالمه.

النص التايل يف خمتلف الشيعة« :قال
ّ
مرة أخرى عندما نجد ّ
ويتعزز الشعور باالرتباك ّ

ابن اجلنيدّ :
كل املسلمني عىل العدالة إىل أن يظهر منه ما يزيلها .وهو خيشعر بجواز إمامة

املجهول حاله إذا علم إسالمه .واملعتمد املنع ،إال بعد العلم بالعدالة .لنا :إ ّن الفسق مانع،

فال خيرج عن العهدة إال بعد العلم بانتفائه» .

النص التايل يف القواعد ..« :فإن علم فسق الشاهدين أو كذهبام
وكذلك عندما نالحظ ّ

مل يكم .وإن علم عدالتهام استغنى عن املزكّي وحكم .وإن جهل األمر بحث عنهام .وال
يكفي يف احلكم معرفة إسالمهام مع جهل العدالة ،وتو ّقف حتّى تظهر العدالة فيحكم ،أو

الفسق فيطرح» .

النص الثالث املوجود يف كتاب إرشاد األذهان ،حيث يقول..« :
وأيضا عندما نالحظ ّ

وإذا عرف احلاكم عدالة الشاهدين حكم بعد سؤال املدعيّ ،
وإال طلب املزكّي ،وال تكفي
معرفته باإلسالم ،وال البناء عىل حسن الظاهر ،ولو ظهر فسقهام حال احلكم نقضه. »..

نصه يف مبادئ الوصول حيث يقول ..« :وال تقبل رواية املجهول
وأيضا عندما نالحظ ّ

حاله ،خالفا ألي حنيفة؛ أل ّن عدم الفسق رشط يف الرواية ،وهو جمهول ،واجلهل بالرشط
يستلزم اجلهل باملرشوط» .
( ) املصدر نفسه.

( ) خمتلف الشيعة .88 :3

( ) قواعد األحكام .430 :3
( ) إرشاد األذهان .141 :2

( ) مبادئ الوصول إىل علم األصول 206 :ـ  207؛ وانظر له :هتذيب الوصول إىل علم األصول:
 232ـ 233؛ وّناية الوصول إىل علم األصول  421 :3ـ .422

ّ
النص الذي قبلها يوافقها!
فإن هذه النصوص تنايف أصالة العدالة ،مع أ ّن ّ

واخلالصةّ :
إن مبدأ وجود بعض االرتباك يف املوضوع ينبغي اإلقرار به دون تأويل

النصوص ،ولع ّلهم يم ّيزون بني األبواب كباب القبلة وباب القضاء وغريهاّ ،
فكل يشء

حمتمل ،بل قد يتمل متييزهم بني األبواب الفقه ّية وباب حج ّية األخبار والرواة ،فدعوى

اجلزم هبذا املقدار ّأّنم ال يقولون بأصالة العدالة صعبة ،وإن كان اجلزم بقوهلم هبا مطلقا

ليس يسريا ،السيام عند العالمة ّ
احليل .وأ ّما سائر من نخسب إليه القول بأصالة العدالة كابن
نص وصلنا منهم يؤكّد ذلك.
الوليد وابن اجلنيد والصدوق واملفيد وغريهم فلم يتضح لنا ّ

احل ّل الثاني :توظيف الضرورة األخالقيّة لتبيني أصول التعديل

وفصله املح ّقق القمي  ،وذلك ّأّنم
ثاين احللول هنا هو ما ذكره الوحيد البهبهاينّ ،

عندما يعدّ لون فهم يعرفون ّ
أن هناك اختالفا يف قض ّية العدالة من حيث تعريفها ومن

حيث طرق إثباهتا ،فإذا أطلقوا التعديل جلميع العلامء عرب األزمنة فعليهم أن يب ّينوا ّ
أن

خاصة وأن يوضحوا نظر ّيتهم ،فالطويس يكتب لألجيال القادمة،
ذلك عىل مسلكهم
ّ

وليس فقط لعلامء عرصه الذين يعرفون نظر ّياته ،فعمدة مقاصدهم يف تأليف هذه الكتب
بقاؤها أبد الدهر وانتفاع من سيجيء بعدهم منها ،عىل حدّ تعبري املريزا القمي.

هذا ك ّله يعني ّ
أن هؤالء العلامء الصاحلني الورعني الفامهني يب خعد يف ح ّقهم الغفلة عن

مثل هذه األمور ،فلو بنوا عىل ذلك لب ّينوا يف كتبهم ،وحيث مل يذكروا شيئا من هذا النوع،

ّ
دل عىل ّأّنم مل خيعملوا نظر ّياهتم الاصة هذه ،بل أخذوا احلدّ األعىل من العدالة املتفق عليه
بني اجلميع.

هذا ّ
احلل يواجه مشاكل أيض ًا ،أبرزها:

( ) انظر :تعليقه عىل منهج املقال 5 :ـ 6؛ والقوانني املحكمة474 :؛ واملال عيل كني ،توضيح
املقال.55 :

................
املشكلة األوىل :ما ذكره املح ّقق القمي نفسه وآخرون  ،من أنه كيف يعرف الرجايل

املتقدّ م ـ كالعالمة ـ والقائل بأصالة العدالةّ ،
أن الالحقني سيهجرون نظر ّية أصالة
فوت عىل الالحقني هذا
العدالة؟! فإذا مل يبن يف التعديل عىل أصالة العدالة يكون أيضا قد ّ
املهم هلم ،فمطالبته باملستقبل فيها حمذور عىل اجلانبني.
املعطى ّ

لكن يمكن أن جياب عن هذه املشكلة ّ
بأن عدم إبداء العدالة بناء عىل أصالة العدالة ال

ألّنم بعد أن مل يثبت عندهم الفسق سوف جيرون بأنفسهم
ّ
يفوت عىل الالحقني شيئا؛ ّ

أصالة العدالة ،بال حاجة إىل أن خجيريا هلم الشيخ الطويس أو العالمة احليل ،فال يفوهتم
يشء بذلك .فهذه املشكلة حتتاج لتطوير يأيت بيانه قريبا ،ولع ّله املنظور احلقيقي ألصحاب

هذه املشكلة املربزة.

املشكلة الثانية :ما ذكره أبو املعايل الكلبايس  ،من ّ
حق مثل
أن هذا الكالم ال جيري يف ّ

النجايش؛ أل ّننا ال خنحرز ّ
أن النجايش كان عاملا بأحكام العدالة وتفاصيلها حتى يأخذ بعني
يتم يف مثل الطويس والعالمة ،مم ّن خنحرز ّأّنم كانوا من
االعتبار املرتبة األعىل ،فهذا الكالم ّ

املتخصص يف علم الرجال ،فاألمر مشكل فيه.
الفقهاء املتت ّبعني ،أما مثل النجايش
ّ

بل يمكن عطوير هذا اإلشكال لكي يرد عىل مثل الكيش والعديد من علامء الرجال

الذين ينقل عنهم الرجال ّيون القدامى؛ ذلك أ ّننا ال خنحرز فقاهتهم وا ّطالعهم عىل هذه

الدقائق ،فلع ّلهم جروا عىل منوال عرصهم دون أن يلتفتوا إىل ذلك ك ّله ،ونقل لنا
مواقفهم ّ
كل من الطويس والنجايش .وهذا الكالم ال ضري فيه ،فنحن نحرتم هؤالء

العلامء ،لك ّن كوّنم فقهاء متابعني للشأن الفقهي ّأول الكالم .فال نجزم بعدم فقاهتهم بل
ّ
نشك فيها.

( ) راجع :القوانني املحكمة474 :؛ واملامقاين ،تنقيح املقال 176 :1؛ والسبحاين ،كليات يف علم
الرجال 38 :ـ .39

( ) الكلبايس ،الرسائل الرجال ّية .88 :1

إن عدم القول بأصالة العدالة كان هو السائد أو املشهور أو ّ
إال إذا قيلّ :
أن كونه السائد

أمر حمتمل ،فمن الطبيعي جرياّنم عىل ما هو السائد يف عرصهم ،أو أن نقولّ :
إن الكتب

التي ذكرها النجايش يف رجاله ،وذكر طرقه إليها قد وصلته بأعياّنا بحيث قرأها أو خامليت

عليه؛ فإ ّننا إذا الحظنا هذه الكتب ،بام فيها كتب الشيخ الطويس واملرتىض واملفيد
والصدوق وغريهم فإنّه خيستبعد أن ال يكون م ّطلعا عىل مثل قضايا الفقه واألحكام ،فلو

صحت هذه الفكرة أمكن القول بارتفاع اإلشكال يف مثل النجايش ،وأ ّما لو قلنا ّ
بأن
ّ
الطرق هي طرق ألسامء الكتب أو هي مطلق إجازة يف الرواية دون مناولة أو استنساخ،

فيكون من الصعب قبول ذلك ،ما مل نذهب إىل ّ
التخصص يف الرجال مع التعديل
أن
ّ
مهها ،فكيف ال يعرفون معنى
يستدعي العلم بالقضايا املتصلة بالرجال ،والتعديل من أ ّ

أهم نشاطاهتم؟!
التعديل وهو من ّ

هذا ،وسيأيت احلديث ـ إن شاء اهلل ـ عن موضوع النجايش وخربو ّيته يف العلوم الدين ّية

يف الفصل التاسع من هذا الكتاب عند احلديث عنه وعن كتابه.

املشكلة الثالثة :إذا كانت نظر ّية أصالة العدالة مشتهرة يف القرنني :الرابع والامس

فأي ضري أن يعمل الطويس وغريه عىل املشهور يف زماّنم ،كام هي عادة
اهلجر ّينيّ ،
ٍ
مشهور ضدّ ه؟! ّ
املصنّفني؟! وكيف كان سيعرف ّ
فإن
أن هذا املشهور سوف ينقلب إىل
عادة املصنّفني ّأّنم ال يلتفتون إىل احتامالت ضئيلة سوف تكون يف املستقبل.

وهذه املشكلة هنا متو ّقفة عىل كون نظر ّية أصالة العدالة مشهورة أو جممعا عليها آنذاك

كام قيل ،ال مطلقا ،وإثبات الشهرة يتاج إىل بحث مستأنف ،ويبدو أمرا صعبا.

املشكلة الرابعة :ما ذكره أبو املعايل الكلبايس من ّ
أن البناء والعادة يف العلوم والفنون

أن جيري اإلنسان عىل معتقد نفسه ،ال عىل معتقد غريه ،خذ مثاال عىل ذلك علم الفقه،

فهل يكتب الفقيه عىل نظر ّيات غريه أو عىل نظر ّياته؟ وهل يكتب األصويل عىل نظر ّيات
( ) راجع :الرسائل الرجالية .88 :1

................
غريه أو عىل نظر ّياته؟ فالقول ّ
بأن املطلوب من الرجا ّيل أن يتن ّكر ملبانيه ونظر ّياته أو أن
يب ّينها يف مقدّ مة كتابه حتميل له ألمر عىل خالف العادة اجلارية يف التصنيف يف العلوم

والفنون.

وهذا الكالم صحيح ،إال يف بع

أنواع التصنيفات ،كام يف املوسوعات ودوائر

املعارف وغريها ،أو كام لو مل تكن نظر ّية املؤ ّلف معروفة ومتداولة يف عرصه وال كان

خط خر خحها من خ
قبل يف سائر كتبه أو عرفت عنه ،فإنه يف مثل هذه احلال قد يلزم التدليس أو
التغرير ،مثل ما لو كان هناك فقيه يعتقد بحج ّية املنام والرؤيا وكان يرى هو نفسه يف املنام

يصح منه دعوى وجود روايات عنده
النبي األكرم أو أحد أئمة أهل البيت النبوي ،فهنا ال ّ
مقطوعة السند ،بحيث يوهم اآلخرين بذلك مع عدم علمهم بمسلكه وطريقتهّ ،
فإن هذا
يبني ،بل قد يصدق عليه الكذب يف بعض املوارد.
من التغرير والتدليس ،بل عليه أن ّ

وهذا معناه ّ
أن املوقف هنا تابع ملدى معروف ّية أصالة العدالة يف املشهد الفقهي والرجايل

ويصح
بني العلامء ،فإذا كانت معروفة ـ ولو مل تكن هي القول املشهور ـ أمكن اعتامدها
ّ
كالم الكلبايس ،وإال فال.

أهم إشكال ّية بمالحظة عنرص النظر إىل املستقبل،
املشكلة اخلامسة :وهي يف تقديري ّ

وحاصلها ّ
أهم الكتب الرجال ّية القديمة (عند اإلمام ّية) ال خيرز ّأّنا عندما صنّفها
أن بعض ّ

أصحاهبا كانوا يدركون أّنا ستغدو حمورا لعمل املذهب الشيعي؛ إذ غالبها إما طبقات أو
فهارس مصنّفات ،فالصورة التي اختذهتا هذه الكتب يف القرون الالحقة ال يرز أّنا كانت

حمفورة يف وعي مصنّفي تلك الكتب ،وهذا أمر ال جيري يف هذا املورد فقط ،بل جيري يف
الكثري من املصنّفات واملصنّفني ،السيام ّ
وأن األغراض األساس ّية الداعية لتصنيف أمهات

هذه الكتب القديمة مل تكن ّ
ألن الطائفة الشيع ّية احتاجت إىل معيار لتزن به األحاديث ،بل

للر ّد عىل املخالفني للمذهب الشيعي يف اهتامهم هلذا املذهب بعدم وجود مصنّفات وال

مصنّفني فيه ..فهذا مثل كتاب أعيان الشيعة للسيد حمسن األمني العاميل ،من حيث إنّه مل

خيطر بباله أن يصري كتابا رجال ّيا مثال ،واحلال أنّه صنّفه للرتاجم وأمثال ذلك ،فلو عدّ ل أو

ض ّعف فليس نظره ملرجع ّية كتابه رجال ّيا يف املستقبل.

ّ
إن هذا السياق التارخيي ـ مع عدم علم املؤ ّلفني بالغيب ،ليعرفوا ما سيؤول إليه حال

كتبهم فيام بعد ـ يؤ ّكد ّ
أن هذه الصورة التي نحملها اليوم ال دليل عىل أّنا كانت ملتفتا

إليها حال تصنيف هذه الكتب ،فهذا الكالم من املح ّقق القمي ك ّله إسقاط لصورة

معارصة ال خيرز تطابقها مع املايض.

وعليه ،فا ّ
القوة يف
ضم عنارص ّ
حلل الثاين ملعضلة أصالة العدالة غري مو ّفق أيضاً ،بعد ّ

مجلة املشكالت اخلم :املتقدّ مة ،وحاصلها :إنّه من املمكن أن عكون نظر ّية أصالة العدالة
وأن
مشهورة يف ذلك العرص أو معروفة ،فيكون اعتامدهم عليها لي :بغريب ،السيام ّ
كتبهم وضعت يف الغالب للطبقات والفهارس أكثر ممّا وضعت لتمييز أحوال الرواة من
حيث اجلرح والتعديل .ويكفي احتامل املعروف ّية ـ حيث ال نايف له ـ يف عربير عملهم هذا،

وانسجامه مع عدالتهم وصالحهم ونزاهتهم.

احل ّل الثالث :منهج الرجاليّني يف الرواة اجملهولني واملمدوحني

ّ
احلل الثالث هو ما ذكره العالمة املامقاين واملح ّقق الكني ،من ّ
أن هناك شواهد وقرائن

يف كلامت الرجال ّيني تفيد ّأّنم ال يكتفون يف العدالة بظهور اإلسالم مع عدم ظهور
تعرض الرجال ّيون لشخصيات من الرواة مدحوهم مدحا كبريا ّ
يدل عىل ّ
أن
الفسق ،فقد ّ
حاهلم كان أزيد حتى من حسن الظاهر ،مثل إبراهيم بن هاشم الذي ذكروا فيه أنه نرش

حديث الكوفيني يف قم رغم تشدّ د أهل قم ،ومع هذا املدح والتدليل عىل حال الراوي ،إال

ّ
ينص عىل تعديله أو توثيقه ،فلو كانوا يبنون عىل أصالة العدالة
أن أيا من الرجاليني مل ّ
فحال من هو أدنى منه بكثري يفرتض أن يقال فيهمّ :إّنم عدول ،األمر الذي يكشف عن

عدم اعتامدهم عىل هذا األصل املزعوم  ،بل لو بنوا عىل أصالة العدالة كان يفرتض أن
( ) املامقاين ،تنقيح املقال .176 :1

................
يعدّ لوا سائر الرواة الذين سكتوا عنهم .

وهذا احل ّل من العالمة املامقاين واملح ّقق الكني وغريمها ،يمكن املالحظة عليه:

1ـ ّ
إن هذا الكالم إنام يتم لو كان بناء الرجاليني القدامى عىل حتقيق حال الراوي يف

كتبه وبيان إمكان ّية االعتامد عىل رواياته ،وهذا ما ال نجده ينسجم مع سياق تصنيفهم

للكتب ،وإنام كانت ـ كام قلنا مرارا ـ كتب فهارس أو كتب مصنّفات أو كتب طبقات،
أي مقدّ مة من هذه الكتب ّ
تدل عىل ّ
يتعهد بذكر حال
أن صاحبها كان ّ
وليس يف أيدينا ّ
الراوي من هذه النواحي ،حتى نفهم من سكوته عدم ثبوت العدالة عنده ،إال ما جاء يف

مقدّ مة الشيخ الطويس عىل الفهرست.

اجلو العام يضع سكوهتم يف موقع عدم الداللة عىل ثبوت الوثاقة عندهم أو
إذن ،فهذا ّ

عدم ثبوهتا ،متاما كعدم حديثهم عن املواقف السياسية أو تاريخ العمل السيايس عند
بالغلو السيايس كام خنقل عن بعض
الغلو يف بعض كلامهتم
نفرس تعبري
ّ
ّ
الراوي ـ إذا مل ّ
املعارصين ـ فهو من حيث عدم كون ذلك يف س ّلم أولوياهتم عند ذكر حال الرواة.

تعهد الشيخ الطويس يف مقدّ مة الفهرست ،فالبدّ من تفسريه بشكل خمتلف متاما؛
وأما ّ

إذ بالتأكيد مل يف الشيخ الطويس بوعده يف أغلب الرواة الذين ذكرهم ،سواء بنينا عىل

تعهد بذكر مذهب الراوي ،وكذلك بذكر حاله ومدى
أصالة العدالة عنده أم مل نبن ،إذ قد ّ
االعتامد عىل رواياته ،لكنّنا لو نظرنا يف «الفهرست» وجدنا احلالة الغالبة عكس ذلك عىل

الصعيدين املذكورين ،فقد وثق حوايل  120شخصا ،وض ّعف حوايل عرشين شخصا،

عىل ما قيل ،مع أ ّنه ترجم لـ  912شخصا .وكثري جدا من الرواة مل يذكر مذهبهم.

سهل اهلل تعاىل إمتام هذا
واملقدّ مة كتبت قبل تأليف الكتاب ،بقرينة قوله فيها« :فإذا ّ

يتصور ّ
أن الوثائق ستدعمه بيشء ففوجئ بق ّلتها ،أو ّأّنا غري
الكتاب ، »..ويبدو أ ّنه كان
ّ
( ) كني ،توضيح املقال.55 :
( ) الفهرست.32 :

مرتبكة لكنّه الحظ وجود تناقض يف املواقف من الرواة .واالحتامل األرجح أ ّنه كتب
كل ٍ
املقدّ مة بمعزل عن الكتاب ،ثم كان يكتب ّ
راو عىل حدة فيجمع ما تو ّفر لديه من

تعهد به ّأوال؛ وذلك ّ
أن
معلومات عنه ،ثم ير ّتب الرواة عىل احلروف املعجم ّية ،فنيس ما ّ
بعض الرواة الذين سكت عن حال مذهبهم وروايتهم معروفني مشهورين ،ال ّ
أقل لديه،

من أمثال أساتذته ،وكذا مشاهري الرواة الثقات والضعاف ،مثل زرارة بن أعني وغريه،

فاحتامل السهو وارد يف بعضهم ،واحتامل وجود تضارب وارد يف الوثائق حول بعض آخر

دفعه للتو ّقف فيهم ،واحتام ل أنه عاد وأعرض ورصف النظر عن هذا اجلانب يف بعض

مراحل العمل ،مع احتامل أ ّنه بدا له يف الرأي أثناء العمل ممكن جدا كذلك؛ فقد وجدناه
ربره ـ ظاهرا ـ كثرة رواياهتم عن أهل
عدل وذكر أسامء بعض من هم من غري الشيعة وم ّ
البيت^ أو كتبوا يف قضايا الشيعة أو كانت هلم خلطة ظاهرة هبم ،وما شابه ذلك ،مثل

وهب بن وهب أبو البخرتي ،وعيل بن حممد املدائني ،وطلحة بن زيد ،وحفص بن غياث،
وعبد اهلل بن حممد بن أي الدنيا ،وعباد بن يعقوب الرواجني ،وأي طاهر املقري ،وحممد

طبيعي يف
بن جرير الطربي ،ويعقوب بن شيبة  ،فمثل هذا السهو أو العدول يف الرأي
ٌّ
العديد من املصنّفات وعند العديد من املصنّفني.

وعىل أ ّية حال ،فمقدّ مة الشيخ الطويس ترد تساؤال أمام اجلميع هنا ،وليس فقط أمام

فريق دون آخر ،بل حتى لو قلنا بكوّنا تنقل ما قيل يف الرواة فقط ،فإنّه من البعيد أن

أي تعديل أو تضعيف أو بيان
تكون بعض األسامء السابقة مل خي خقل فيها قبل الطويس ّ
مذهب مثل زرارة وغريه.

وخالصة القولّ :
إن سكوت الرجال ّيني عن حال العديد من الرواة ـ ومنهم املشاهري

بعد مدحهم ـ ال يكشف بالرضورة عن عدم أخذهم بأصالة العدالة؛ لعدم إحراز بنائهم

عىل ذكر ّ
كل ما يتصل بالراوي غري كتبه وطبقته بحسب اختالف الكتب .وأ ّما سكوت
نص الشيخ يف الفهرست عىل ّأّنم من غري الشيعة.
( ) هؤالء ّ

................
الشيخ الطويس فال ّ
تعهد به من
عام ّ
يدل عىل عدم قوله بأصالة العدالة؛ الحتامل عدوله ّ
خقبل يف مقدّ مة الكتاب حتى لو كان يبني عىل أصالة العدالة ،ويشهد لعدوله ذكره بعض

من هم من غري الشيعة تارة ،وعدم بيانه حال بعض من يقطع بعلمه هبم كأساتذته وبعض

مشاهري الرواة الكبار املعروف حاهلم ومذهبهم أخرى ،وتركه بيان حال مذهب الرواة يف

كثري من املواضع ثالثة .هذا مضافا إىل احتامل أنّه مل يكن بصدد التعديل ،بل كان بصدد

نقل ما قيل يف الرواة من تعديل وجرح ،كام يظهر من مقدّ مة كتابه ،رغم ّ
أن هذا االحتامل

تعهده؛ لوجود من عدّ لوا يف كتب اآلخرين ومل يذكر هو تعديلهم.
ال يلغي خت ّلفه عن ّ

قد يقال ـ دفاع ًا عن الشيخ الطويس ـّ :
إن جمموع السنّة املذكورين يف الفهرست هو

عرشة أشخاص فقط ،فهل ذكره هلذا العدد خيعترب نقضا لقاعدة قوامها  912شخصا؟! كام

أنّنا نسأل :من أين فهم املثبتون للعدولّ ،
تعهد يف مقدِّ مته بأن يذكر
أن الشيخ الطويس ّ
أصحابنا فقط؟! ّ
فإن التأ ّمل يف مقدّ مة الفهرست ،ال تفيد ذلك بل تفيد العكس ،وذلك أنّه

قال بأنّه :ملا رأيت مجاعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب احلديث ،عملوا فهرس كتب
أصحابنا وما صنّفوه وما رووه من األصول ،و مل أجد أحدا استوىف ذلك وال ذكر أكثره..

إن ظاهر كالمه ّ
ّ
أن أصحاب احلديث من شيوخ طائفتنا ـ و لع ّلهم شيوخ االثني عرش ّية ـ

عملوا فهارس غري مستوفاة ،حتتوي عىل ذكر كتب أصحابنا ومصنّفات أصحابنا ،وما

رواه أصحابنا من األصول .ولكن هل هذه األصول التي رواها أصحابنا هي خصوص

أصول أصحابنا أنفسهم؟ ال دليل عىل ذلك ،بل السياق وعدم ذكر القيد ،قرينتان عىل

إرادة مطلق األصول.

وقد ذكر يف مقدّ مته أيضا أنّه عمد إىل كتاب يشتمل عىل ذكر املصنّفات واألصول ،ومل

يفرد أحدمها عن اآلخر ،لئال يطول الكتابان؛ ّ
ألن يف املصنّفني من له أصل ،فيحتاج إىل أن

خيعاد ذكره ..وهذا الكالم ملطلق املصنّفني وأصحاب األصول ،ال خصوص مصنّفات
ّ
(ألن يف مصنّفي
وأصول أصحابنا ،إذ لو أراد الصوص لذكر ـ يف احلدّ األدنى ـ مجلة:
(ألن يف املصنّفني) ،ومن هنا يقول يف املقدّ مة أيضا بأنّه إذا ذكر ّ
ّ
كل واحد
أصحابنا) بدل

من املصنّفني وأصحاب األصول ..وهذا مطلق أيضا ال خصوص مصنّفي أصحابنا

وأصحاب أصوهلم ،وكذلك قوله فيام بعد ّ
بأن الكثري من مصنّفي أصحابنا وأصحاب

األصول ينتحلون املذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة ..فهذا الكالم أطلق عبارة

أصحاب األصول ،يف قبال ختصيص املصنّفني بأصحابنا ،ما خيشعر بإرادته مطلق أصحاب

األصول ال خصوص أصحابنا منهم ،ولع ّله مما يشهد للشعور ،ما ذكره يف ترمجة حفص

ّ
فكأن ما
بن غياث القايض وطلحة بن زيد ،من أّنام من أهل السنّة ولك ّن كتبهم معتمدة،

ذكره هناك هو من تطبيقات هذا التعليل.

وعليه ،فال شاهد يف املقدّ مة يفيد ّ
أن الشيخ ال يذكر إال من هو من أصحابنا ،بل

الشاهد فيها ّ
يدل عىل ّ
أن الفهرست جرى عىل ما جرى عليه شيوخ الطائفة يف فهرستاهتم،
من ذكر ما رواه أصحابنا من مطلق األصول ،وعىل أ ّنه يف صدد ذكر مطلق املصنّفني

ومطلق أصحاب األصول .هذا وقد وصلت كتب أهل السنّة هذه عرب شيوخ الطائفة

فصدق أ ّّنم رووها.

وأيضا اسم كتاب الطويس هو فهرست كتب الشيعة وأصوهلم ،وأسامء املصنفني

نص هو
منّهم ،وأصحاب األصول والكتب ،وأسامء من صنّف هلم وليس هو منهم ،كام ّ
فإن الظاهر ّ
عىل ذلك يف ترمجة نفسه يف الفهرست ،فهذا قد يعضد ما فهمناه من املقدمة؛ ّ
أن
(أصحاب األصول والكتب) ،هم من غري الشيعة ،وذلك بقرينة املقابلة مع قوله( :كتب

الشيعة وأصوهلم وأسامء املصنّفني منهم) ،إذ لو كان املراد واحداّ ،
ألخر الضمري املنفصل
إىل ما بعد (أصحاب األصول والكتب) ،ولقال( :وأسامء املصنّفني وأصحاب األصول

والكتب منهم)ّ ،
وكل من ذكره الطويس من السنّة يدعم ذلك فقد ذكر هلم كتبا تؤ ّيد
مذهب اإلمام ّية مثل مقتل احلسني والونة ألمري املؤمنني (عيل بن حممد املدائني) ومقتل
احلسني ومقتل أمري املؤمنني (عبد اهلل بن حممد بن أي الدنيا) وأخبار املهدي (عباد بن
يعقوب الرواجني) وقراءة أمري املؤمنني وحروفه وتصنيفه (أبو طاهر املقري) وغدير خم

(حممد بن جرير الطربي) وتفضيل احلسن واحلسني (يعقوب بن شيبة) واحلروب ألمري

................
املؤمنني (أبو احلسن املدائني) ،فهذه العناوين تشهد ّ
أن مراده كوّنم ممن صنّف ملصلحة
الشيعة وقضاياهم ومعارفهم ولو كانوا من غريهم.

تعهد يف مقدّ مته بذكر خصوص أصحابنا من ذوي
فدعوى كون الشيخ الطويس ّ

الكتب واملصنّفات واألصول ،مل أقف هلا عىل ما يعضدها ،بل وقفت عىل شواهد تفيد

خالفها ،وعليه ،فدعوى عدول الشيخ عن مقدّ مته يف هذا اللحاظ ،قد ال تكون مو ّفقة.
ولكن قد جياب:

أـ ّ
إن عرشة من  912يعدّ نقضا بالنسبة لنا هنا؛ إذ لو جاز هذا جلاز أن يعدّ ل يف عرشة

موارد وفقا ألصالة العدالة ،فاملشكلة تبقى ،فضال عن أ ّن هذا النقض منّا ملحوظ مع متام
موارد النقض األخرى ،وليس لوحده.

ب ـ إ ّن املقاربة التي قدّ مت تفرض مسبقا تفسري معنى األصل والتصنيف يف كلامهتم،

وسوف يأيت ـ بحول اهلل ـ يف بحث التوثيق بمعيار أ ّن له كتابا أو مصنّفا أو أصالّ ،
أن أقرب
التفاسري هو ّ
متحض بالرواية عن املعصوم مبارشة أو شبه مبارشة ،بحيث مل
أن األصل ما ّ
عرب بمصطلح األصول األربعامئة .وهذا
تؤخذ هذه الروايات من كتاب قبله ،وهلذا ّ
التفسري هو مذهب أمثال املح ّقق النراقي واآلغا بزرك الطهراين ،وغريمها كام سوف يأيت.

وتسمى أصوال،
وهبذا يصبح معنى (ما رووه من األصول) ليس أ ّن هناك كتبا رووها،
ّ
وهي لغريهم ،بل كلمة (رووه) متصلة جوهر ّيا بكلمة (األصول)ّ ،
فإن األصول ال تكون

توسط مصنّف
إال رواية؛ أل ّن األصل هو الرواية املبارشة أو شبهها عن املعصوم ،بال ّ

يرجحه كثريون ـ ولع ّله األقرب ـ
سابق أو كتاب سابق ،وبناء عىل هذا التفسري الذي ّ
ينتفي اإلشكال املتقدّ م.

جـ ّ
إن عبارة الطويس األوىل تفيد أ ّنه سيرتجم ما رووه من األصول ،ولكنّه مل يقل بأنّه

سيرتجم أصحاب األصول ،فكان املفرتض أن يذكر هذه األصول يف ترمجته ملن روى

األصل ،ال أن يذكر ترمجته لصاحب األصل نفسه ،فهذا ال تفيده خصوص هذه العبارة،

ضمها ملنهجه ،وإال لزمه منهجة كتابه وفقا ألسامء الكتب ،وليس وفقا ألسامء
بعد ّ

املؤ ّلفني ،فالحظ.

فإّنا مل تعد مطلقة ،كيف ولو خاطلقت
د ـ مما تقدّ م يظهر حال سائر القرائن املذكورةّ ،

كلمة املصنّفات بعد ذلك ،للزم ذكر مجيع مصنّفات أهل اإلسالم مع العلم بعدم قصد

ذلك ،فالطويس ال يريد اإلطالق يف كلمة أصحاب األصول ،فليس غرضه حترير

أصحاب األصول من عنوان (أصحابنا) بل حترير األصول عن املصنّفات؛ للتغاير بينهام،
وال يتاج لذكر كلمة (منهم) مكررا ،فالتقدير ٍ
كاف كام هو متعارف يف اللغة العرب ّية ،وهلذا
ّ
مل يضع كلمة منهم حتى للمصنّفات يف مواضع أخر من املقدّ مة ،لوضوحها.

هـ ـ ّ
ولعل ما يشهد لذلك أ ّن مجيع السنّة الذين ذكرهم الطويس ،مل خيرش هو وال غريه

إىل ّ
أن هلم أصال ،فلو كانوا أصحاب أصول ،وإ ّنام ذكرهم أل ّن أصحابنا رووا أصوهلم،

لكان ّبني ولو يف بعضهم أ ّن له أصال ،كام هي طريقتهم يف بيان من له أصل ،ومن له
كتاب ،ومن له مصنّف.

و ـ ولع ّله خيستأنس أيضا بأ ٍ
مر ،وهو أ ّنه لو كان املراد من األصل مطلق كتاب رواه

أصحابنا ،فهذا يلزم منه إدراج كثري من الكتب السنّية يف فهرست الشيخ الطويس ،فقد

رووا الكثري منها كام يظهر بالتت ّبع يف مصنّفاهتم وتع ّلمهم عند غريهم ،وروايتهم لكتبهم

وما فيها كام يف أسانيد األمايل .وأ ّما لو كان املراد من األصل خصوص الكتب السن ّية التي

تنقل عن أحد األئمة مبارشة فام عالقة حممد بن جرير الطربي املتوىف عام 310هـ

ئمة مبارشة مثال أخبار غدير
باألصول حتى يذكره الطويس؟! وهل روى عن أحد األ ّ
خم؟!
ّ

ز ـ إ ّن تناسب مقدّ مة الطويس مع مضمون كتابه يؤكّد أ ّن غالب ّية األصول ،بل مجيعها

هي من تصنيف أصحابنا ،فلامذا فصل األصول عن املصنّفات بتخصيص املصنّفات

حمررة من االنتساب ،مع أ ّّنا مجيعا ترجع ألصحابنا،
باالنتساب ألصحابنا فيام األصول ّ
ّ
ولعل هذا ما ييش ّ
بأن إطالق الطويس لكلمة
كام هي معطيات كتاب الفهرست نفسه؟

األصول ليس إال لكون من له أصل إنّام هو من أصحابنا.

................
حـ ّ
نص الطويس يف تعريف كتاب نفسه عند ترمجته لنفسه بأنّه أدخل كتب غريهم
إن ّ

تعهده
النص خارج عن بحثنا؛ ألنّنا نتك ّلم يف خت ّلفه عن ّ
ممّن صنّف هلم وليس منهم ،هذا ّ

النص لع ّله خك خت خبه بعد ذلك ،فيكون شاهد خت ّلفه املذكور ،بل برصف
الذي يف املقدّ مة ،وهذا ّ
النظر عن ذلك ّ
تدل الطبعات املح ّققة لكتاب الفهرست عىل أ ّن مجلة (والكتب وأسامء من
صنّف هلم وليس منهم) ،ليست منقولة إال عن نسخة واحدة ّ
متأخرة ،وهي نسخة ترتيب

الفهرست للقهبائي ،وليست موجودة يف النسخ األخرى املتو ّفرة للفهرست ،كام يشهد

لذلك حتقيق السيد عبد العزيز الطباطبائي الذي اعتمد عرش نسخ للفهرست .

إن املثال الذي ذكره العالمة املامقاين ،وما كان من أمثالهّ ،
2ـ ّ
يظل إشكاال عىل

ّ
فالكل اليوم يوثقون
اجلميع ،برصف النظر عن موقفنا الشخيص من إبراهيم بن هاشم،
إبراهيم بن هاشم ويعتربونه من الوجوه يف الطائفة الشيع ّية برصف النظر عن أصالة

العدالة؛ ونحن نسأل املامقاين :ملاذا بتقديركم مل يوثق الطويس وال غريه إبراهيم بن هاشم

وأمثاله من الرواة األجالء؟!

فإن قال :ألّنم أرفع من التعديل ،فهذا اجلواب جيري عىل مسلكي أصالة العدالة

صح أن يأيت به العالمة املامقاين شاهدا لعدم قول الطويس بأصالة
وعدمها ،فكيف ّ
العدالة؟!

كل ٍ
وإن قال :ألنه مل يكن بناؤه عىل التعديل واجلرح يف ّ
راو ،فهذا هو عني ما أجبناه به

قبل قليل ،وهو ينسجم مع القول بأصالة العدالة وعدمه.

وإن قال :ألنّه ال يرى عدالته ،فإن كان رأيه هو ضعف إبراهيم بن هاشم ،فلامذا مل

تعهده ببيان اجلرح والتعديل؟ وإن كان متو ّقفا فيه لوجود تعارض يف
يذكر ضعفه مع ّ

توثيقه وتضعيفه ،أو لعدم حصوله عىل معلومات تسمح له بتعديله ،فهل يقبل املامقاين
هبذا الرأي يف إبراهيم بن هاشم؟! وهل يقبله يف كبار الرواة الذين سكت عنهم الطويس
( ) الفهرست ،448 :وانظر تعريف النسخة املنفردة هبذه اجلملة ،يف ص  12من مقدّ مة التحقيق.

بمن فيهم كبار مشاخيه؟! وهل يمكننا تعديل هؤالء بعد تو ّقف الطويس فيهم وعدم
متاس مع بعضهم؟!
حصوله عىل معلومات حوهلم وهو األقرب إليهم ،بل الذي كان عىل ّ

هذا ك ّله لو قلنا ّ
بأن ذكر هذا املديح له ليس بنفسه تعديال أو أسلوبا من أساليب بيان

اجلاللة والعدالة ،وإال ارتفع اإلشكال من رأس ،السيام ونحن نعرف ّ
أن تعبري (عدل)

ندر وجوده يف كتب الرجال اإلمام ّية.

وعليه ،فام ذكره املامقاين غري عا ّم ،ال يف القاعدة وال يف مثل املورد الذي ذكره ،فهذا ّ
احلل

غري مقنع أيض ًا.

احل ّل الرابع :قانون حجيّة قول العادل وتعطيل السؤال عن مدركه

ّ
احلل الرابع هنا هو ما ذكره الوحيد البهبهاين ،من ّ
أن العادل إذا أخرب بعدالة شخص

صحة قوله ،ولع ّله كذا وكذا .
يؤخذ بقوله ،وال يبحثون عن مبناه أو يتث ّبتون يف ّ

وقد أورد الشيخ اخلاقاين عىل هذا الكالم ّ
بأن عدم التث ّبت يف خرب العادل إنام هو بلحاظ

ألن العدالة تنفي احتامل الكذب؛ إال ّ
الصدق والكذب؛ ّ
أن التث ّبت هنا ليس من هذه

الناحية ،وإنام من ناحية استعالم مراده فيام قال  ،متاما كام لو شهد باللغة الرتك ّية يف حمكمة
عرب ّيةّ ،
فإن اإلتيان باملرتجم لو كان القايض عرب ّيا ال يعرف الرتك ّية ،واستعالم مراد
املتكلم ،ليس من التثبت املنفي بعدالة الشاهد.

وكالم اخلاقاين صحيح؛ ونضيف عليهّ :
إن عدم التث ّبت يف الشهادة بالعدالة إنّام هو

لعدم وجود خالف يف معناها خيذكر حتى خيلتفت إىل أ ّنه ماذا قصد الشاهد من هذا الكالم

أو ذاك ،وهذا نفي باالطمئنان وعدم انقداح الشك ،لكن فيام نحن فيه هناك نصوص لعاملٍ
كبري مثل الشيخ الطويس ّ
ّ
الشك موجود.
تدل عىل ذهابه ألصالة العدالة ،فموجب

يفرس كالم الوحيد البهبهاين ّ
بأن مراده السرية القائمة
وقد حاول بعض املعارصين أن ّ

( ) تعليقة عىل منهج املقال( 261 :رجال الاقاين).
( ) رجال الاقاين.261 :

................
عىل عدم التث ّبت بأقوال أهل الرجال؛ فاالستدالل هنا بالسرية  ،لك ّن هذا ليس مراد

البهبهاين؛ ألنه ذكره مبارشة بعد اجلواب اآليت ،عاطفا بقوله« :وأيضا».
وعليه ،فهذا ّ
احلل غري مقنع أيض ًا.

احللّ اخلامس :مرجعيّة السرية يف جتاهل مدارك التعديل

خامس احللول هنا هو ما ذكره الوحيد البهبهاين أيضا  ،من قيام السرية منذ قديم

األيام عىل األخذ بأقوال الرجال ّيني دون تث ّبت أو تو ّقف ،سواء من طرف الطويس

والنجايش مع من سبقهم أم من طرف الالحقني مع أهل الرجال يف القرون اهلجر ّية
حجة.
المسة األوىل ،فهذه السرية ّ

النص ،فلع ّلهم
واجلواب :ال نعرف الوجه يف حج ّية هذه السرية احلادثة بعد عرص ّ
آنذاك مل يلتفتوا إىل هذه اإلشكال ّية؛ حيث قيلّ :
إن ّأول من التفت إليها كان البهائي يف

القرن احلادي عرش اهلجريّ ،
فإن عدم التفاهتم ال يعني حج ّية طريقتهم ،وما أكثر ما مل

ّ
صح كالم
يلتفتوا إليه مما التفت إليه الن ّقاد
املتأخرون من العلامء األعالم ،علام أ ّنه لو ّ
املستشكل بأصالة العدالة من ّأّنا هي النظرية املشهورة أو االمجاع ّية آنذاكّ ،
فإن االعتامد
عليها إىل زمن العالمة يمنع عن ظهور اإلشكال أساسا ،كام هو واضح بالنسبة لذاك

الزمان.

ووفق ًا لذلك فهذا ّ
احلل اخلام :غري مقنع أيض ًا.

احل ّل السادس :خصوصيّة التوثيق وحترّرها من إشكاليّات التعديل

ّ
احلل السادس هو ما ذكره الوحيد البهبهاين أيضا ،من ّ
أن املعترب يف حج ّية الرب عند

ّ
اجلل هو الوثاقة ،فعندما يعدّ لون فهم يريدون إثبات هذه الناحية يف الراوي؛ أي هذا
( ) مهدي اهلادوي الطهراين ،حترير املقال.20 :

( ) تعليقة عىل منهج املقال( 262 :رجال الاقاين).

اجلانب من عدالته؛ ألنه هو املنظور هلم؛ فالتعديل خيثبت احلدّ األعم للعدالة ،وهبذا يمكن

أن أصل اإلشكال مرتفع؛ ّ
األخذ بقوهلم  .بل قد نجد ّ
ألن علامء الرجال اإلمام ّية ق ّلام

يعدّ لون شخصا ،وغالبا ما يصفونه بصفات التوثيق ،وإ ّنام يرد هذا اإلشكال لو كانوا

يعدّ لون ،فال خنحرز ّ
أن تعديلهم كان لقوهلم بأصالة العدالة أو لغري ذلك ،أما إذا وثقوا فهذا

معناه ّأّنم يشهدون بالصدق ال بالعدالة ،فريتفع اإلشكال .

أن هذا الكالم قابل للر ّد أيض ًا؛ فإ ّنه إذا كان املنظور ألغلب ّيتهم جانب التوثيق يف
إال ّ

النقل ،فهذا ال يعني ّ
حل اإلشكال؛ ّ
ألن الرجايل عندما يقول :عادل ،فقد يكون اعتمد عىل

رصح العالمة
أصالة العدالة إلثبات صدق الراوي أيضا ،وليس هذا باألمر بالبعيد؛ فقد ّ

ّ
نصه ..« :وألنه مسلم ،أخرب بأمر ممكن،
احليل يف مباحث الزكاة من كتاب التذكرة بام ّ

واألصل فيه الصدق ،ف خيبنى عليه إىل أن يظهر املنايف» .

ينصوا عىل التعديل بعبارته ،بل ذكروا التوثيق ّ
يظل
وهبذا يظهر ّأّنم حتى لو مل ّ
ألن من املمكن ّ
اإلشكال يف حم ّله؛ ّ
أن حكمهم بصدقه قد انطلق من حكمهم بأصالة

العدالة؛ ّ
الصحة واجلواز ومطابقة الرشع ،ومن
تنزل أفعال املسلم عىل
ألن أصالة العدل ّ
ّ

مجلة أفعاله النقل واإلخبار ،فلع ّله عدّ له بأصالة العدالة ،فثبت صدقه تع ّبدا عنده ،فحكم

والنص املتقدم للعالمة احليل يفسح املجال ملثل هذا االستنتاج.
بوثاقته يف علم الرجال.
ّ
وعليه ،فهذا ّ
احلل هبذه الصيغة غري صحيح وال يرفع املشكلة.

احل ّل السابع :القدر املتيقّن أو امتناع التسرية من كتاب آلخر

ّ
احلل السابع هو ما ذكر املح ّقق الكني وغريه ،من أنه لو س ّلمنا ّ
أن الشيخ الطويس قد

( ) الوحيد البهبهاين ،تعليقة عىل منهج املقال( 263 :رجال الاقاين)؛ واهلادوي الطهراين ،حترير
املقال 21 :ـ .22

( ) دقيق ،السوانح العامل ّية.159 :

( ) تذكرة الفقهاء 286 :5؛ وانظر أيضا.328 :10 :

................
التزم بنظر ّية أصالة العدالة يف كتاب «الالف» ،لكن ال خيعلم أ ّنه يبني عليها يف بق ّية كتبه،

بل نحن خنحرز أنه ال يبني عليها يف سائر الكتب ،كام يف كتاب النهاية ،ومعه ال معنى

لترسية اإلشكال ّية إىل كتبه الرجال ّية .

نص الشيخ الطويس يف كتاب التبيان،
وهذا الكالم غري دقيق؛ وذلك أننا نقلنا سابقا ّ

والذي يفيد ذهابه إىل القول بأصالة العدالة ،وإذا درسنا تاريخ تدوين الطويس لكتاب

التبيان نعرف أ ّنه جاء بعد تأليفه لكتابيه الرجال ّيني؛ ّ
ألن الطويس ملّا ترجم نفسه يف

الفهرست مل يذكر كتاب التبيان يف سلسلة كتبه ،مما يعني أ ّنه صنّفه بعده ،واملفروض ّ
أن

الفهرست خا ّلف بعد الرجال أو مقارنا له ،فيكون التبيان بعدمها ،كام يكون التبيان بعد

املبسوط؛ أل ّنه ذكر كتاب املبسوط فيه  ،فالشيخ الطويس حتدّ ث عن أصالة العدالة يف
مكررا كام عاد وحتدّ ث عنها
الالف الذي أ ّلفه بعد املبسوط ،بشهادة ذكره للمبسوط فيه ّ
نص
يف املبسوط ،ثم حتدّ ث عنها يف التبيان ،وهذا يعني أنه حتدّ ث ـ لو رصفنا النظر عن ّ

االستبصار أيضا ـ عن أصالة العدالة يف ثالثة كتب ،كان أحدها من آخر ما صنّف ،أي ّ
أن
ما كتبه جاء قبل كتابيه الرجاليني ،وكذلك بعدمها ،وهنا يصبح االحتامل قو ّيا يف أن يكون

كتاي الرجال.
استمر عىل هذه النظر ّية أثناء تأليف خ
ّ

ثم حتى لو مل نتأ ّكد من عمله بأصالة العدالة يف كتابيه الرجال ّيني ،ومل نتأ ّكد من أخذه هبا

يف غري الالف ،لكن ّ
يظل اإلشكال قائام؛ فإ ّنه إذا وجدت نظر ّية لعاملٍ يف كتاب من كتبه،

فإّنا ختنسب له ،ويكفينا احتامل عمله بأصالة العدالة ،وال نايف هلذا االحتامل بعد مناقشة
الردود املتقدّ مة.

( ) توضيح املقال54 :؛ والسوانح العامل ّية 158 :ـ .159
( ) التبيان .209 :3

( ) الالف  ،384 :1و  ،275 ،273 ،176 ،159 ،155 ،137 ،128 ،17 :2و ،118 :3
.119

احلل غري ٍ
ومن هنا ،فهذا ّ
واف أيض ًا.

احل ّل الثامن :ختصيص أصل العدالة بالشهادات يف املرافعات

ّ
احلل الثامن هو ما ذكره بعض املعارصين ،من ّ
نص الشيخ الطويس يف الالف ورد
أن ّ

يف بحث الشهادة يف املرافعات ،وال يرز أنّه يقول بأصالة العدالة يف غري جمال الشهادة يف

نصه املشهور يف كتاب ال خعدّ ة أ ّنه يف علم الرجال قد ا ّطلع عىل
املرافعات ،بل الذي يبدو من ّ
توثيق الطائفة للثقات وتضعيفها للضعاف  ،فهذا يعني أ ّنه جرى عىل املنوال الذي جرت

عليه الطائفة يف التوثيق؛ أل ّنه أخذ منهم ،وال يوجد من نقل ّ
أن الطائفة قبل الشيخ كانت
تكتفي يف العدالة بظهور اإلسالم مع عدم ظهور الفسق ،فهذا مما خيستأنس به يف هذا

املجال .

ّ
ولعل أصل فرض التفصيل يف أصالة العدالة يمكن أن يرجع إىل نوع ّية املأخوذ يف

املسألة الفقه ّية هنا أو هناك ،فتارة يكون الفسق مانعا ،وأخرى تكون العدالة رشطا ،ففي
احلالة الثانية ال يمكن إجراء أصل ،إال إذا ثبتت العدالة بالدليل ،ثم خش ّك يف ارتفاعها

فتستصحب ،وأ ّما يف احلالة الثانية فيكفي عدم العلم احلايل وال املسبق بالفسق ،ومن ثم
جتري أصالة العدالة بمعنى استصحاب عدم الفسق فيه ،فأصالة العدالة تن ّقح عدم املانع،

ولكنّها ال تثبت الرشط ،مما يفتح املجال ـ إمكانا ـ الختالف املوقف بني األبواب واملسائل
الفقه ّية تبعا لذلك.

واجلواب :إ ّننا مل نعرف خصوص ّية يف باب املرافعات ،السيام ّ
وأن ظاهر كالم الشيخ أ ّنه

يستند إىل قاعدة عدالة املسلم ،ال قاعدة عدالة املسلم الشاهد يف املرافعات ،فهذا خالف

الظاهر ،علام ّ
خيتص باملرافعات.
نص كتاب التبيان ال ّ
أن ّ
( ) العدّ ة يف أصول الفقه .141 :1

( ) معني دقيق ،السوانح العامل ّية.159 :

................
يضاف إىل ذلك ّ
أن الشيخ اعتمد عىل كلامت الطائفة يف التوثيق والتضعيف ،وهذا مما

ال إشكال فيه ،إ ّنام الكالم يف أنه هل اعتمد إىل جانب ذلك عىل أصالة العدالة أيضا أو ال؟

فقد يكون ثلث من وثقهم قد قال بوثاقتهم بناء عىل أصالة العدالة ،فيام البق ّية قد اعتمد فيه
فأي دافع هلذا االحتامل؟!
عىل حدسه وما وصله من كتبّ ،

وجمرد أنّه أخرب يف مقدّ مة الفهرست بأنّه سينقل ما قيل يف الرجل من جرح وتعديل ،ال
ّ

ّ
يل املشكلة؛ وذلك ّ
أن مجلة من توثيقات الطويس مل ترد يف الفهرست ،بل وردت يف كتب

تعهده بالنقل من كتب السابقني،
أخرى ـ كالرجال وكتب الفقه واحلديث ـ مل يذكر فيها ّ
كام ّ
تعهد به يف املقدّ مة ،جيعلنا ّ
نشك يف أنّه هل اعتمد
أن ما تقدّ م من عدم وفاء الطويس بام ّ

متاما عىل كلامت املتقدّ مني كام وعد أو أخلف وعده يف هذا أيضا كام أخلفه يف موارد خ
أخر
من الكتاب نفسه؟ بل ّ
تعهده بأنّه سيتقل ما قيل فيه ال ينايف تعديله ولو لبعض قليل من
إن ّ

يتعهد بعدم ذكر إال ما قيل فيه ،فال خيفهم منه احلرص
الرواة بمثل أصالة العدالة؛ إذ هو مل ّ

وإن فهم منه الغلبة ،فاجلزم هنا صعب للغاية.

وأما ّ
أن الطائفة مل ينقل أّنا عملت بأصالة العدالة قبل الشيخ الطويس ،فهذا صحيح يف

اجلملة ،لكن قد ال يوجد نفي لذلك ،علام ّ
أن العالمة احليل يف املختلف نقل عن ابن اجلنيد
نصهّ « :
كل املسلمني عىل العدالة إىل أن يظهر منه (منهم) ما يزيلها»  .وهو ما نقله عن
ما ّ
ابن اجلنيد آخرون أيضا  .وقد ذكر املحدّ ث البحراين أ ّنه خنقل القول بكفاية ظاهر اإلسالم

مع عدم ظهور الفسق عن الشيخ املفيد يف كتاب اإلرشاف .

ووجود أصالة العدالة منذ القرن الثاين اهلجري بني املسلمني موضوع مطروح ،حيث

نسبت إىل بعض األحناف كام تقدّ م بيانه ،وهو املنسوب إىل ابن حبان ال خبستي (354هـ)،
( ) خمتلف الشيعة .88 :3

( ) انظر ـ عىل سبيل املثال ـ :ذكرى الشيعة .391 :4

( ) احلدائق النارضة 18 :10؛ والقزويني ،رسالة يف العدالة.24 :

األمر الذي دفع بعضهم لعدم األخذ بتوثيقاته.

ويقول املح ّقق النراقي« :اعلم ّ
أن الناظر يف كالم االخصوليني والفقهاء يرى وقوع

الالف بينهم يف أصالة العدالة أو الفسق ،فمنهم من يقول بأصالة العدالة ،كام سمعت

من كالم شيخ الطائفة يف الالف ،ومراد القائل ّأّنا األصل يف املسلم بمقتىض األد ّلة

الرشع ّية .ومنهم من يقول بأصالة الفسق؛ نظرا إىل تو ّقف العدالة عىل خأمور وجود ّية حادثة

جريت يف كتاب أساس األحكام .ومنهم من يقول :بتساويام بالنسبة
علام وعمال ،وعليه
خ
كل منهام ملكة حادثة ،أو لتو ّقف ّ
إىل األصل ،إ ّما لكون ّ
كل منهام عىل خامور حادثة ،وعليه

نت الوجه فيه» .
جريت يف كتاب مناهج األحكام ،و ب ّي خ
خ

فإن احتامل القول بأصالة العدالة عندهم وارد؛ نظر ًا لوجود ما
عام عقدّ مّ ،
وبرصف النظر ّ

قد يفيد ذلك يف بع

الروايات ،األمر الذي يطرح هذا االحتامل يف ّأهنم أخذوا هبا ،مثل

خرب علقمة ،قال :قال الصادق جعفر بن حممد× وقد قلت له :يا ابن رسول اهلل ،أخربين

من ختقبل شهادته ومن ال ختقبل شهادته .فقال« :يا علقمةّ ،
كل من كان عىل فطرة اإلسالم
جازت شهادته» .قال :قلت له :تقبل شهادة املقرتف للذنوب؟ فقال« :يا علقمة ،لو مل

ألّنم هم
تقبل شهادة املقرتفني للذنوب ملا قبلت إال شهادات األنبياء واألوصياء^؛ ّ

املعصومون دون سائر اللق ،فمن مل تره بعينك يرتكب ذنبا أو مل يشهد عليه بذلك

شاهدان ،فهو من أهل العدالة والسرت ،وشهادته مقبولة ،وإن كان يف نفسه مذنبا. »..

وقد ع ّلق السيد الوئي عىل هذه الرواية بالقول« :وهي ضعيفة بعيل بن حممد بن قتيبة،

عىل أ ّّنا تناسب أصالة العدالة ،ال كاشف ّية حسن الظاهر عن العدالة كام ال خيفى. »..
( ) مستند الشيعة .93 :18

( ) الصدوق ،األمايل 163 :ـ .164

( ) الوئي ،التنقيح (االجتهاد والتقليد) 282 :ـ 283؛ ونحوه كالم رضا الصدر ،االجتهاد
والتقليد.330 :

................
سامهّ :
جمرد اإلسالم ،فإذا فهم
أن العدالة ّ
وكذلك وضعها املحدّ ث البحراين ضمن أد ّلة ما ّ
منها الوئي والبحراين ذلك أال يتمل أن يفهم منها ذلك بعض املتقدّ مني ويبنون عليها؟!

بل الحظوا كالم البحراين يف التعليق عىل االستدالل هبذه الرواية وأمثاهلا عىل أصالة

العدالة حيث يقول« :فالبد من ر ّدها أو تأويلها ،واألوىل محلها عىل التقية التي هي يف

اختالف األحكام الرشع ّية أصل ّ
كل بل ّية .ويعضده ما ذكره بعض أصحابنا ـ رضوان اهلل

أن بعض العامة يذهب إىل ّ
عليهم ـ من ّ
أن األصل يف املسلم العدالة .ويعضده أيضا ما

رصح به الشيخ يف (الالف) من ّ
أن البحث عن عدالة الشهود ما كان يف أيام النبي صىل
ّ
اهلل عليه وآله وال أيام الصحابة وال أيام التابعني ،وإنّام هو يشء أحدثه رشيك بن عبد اهلل،

ولو كان رشطا ملا أمجع أهل األمصار عىل تركه .فإ ّنه ّ
دال بأوضح الداللة عىل ّ
أن قضاة

بمجرد
العامة يومئذ من وقت الصحابة إىل وقت رشيك كانوا عىل احلكم بالعدالة
ّ

اإلسالم .ومن الظاهر ّ
أن القضاء واحلكم بعد موت النبي صىل اهلل عليه وآله إنّام كان يف
أيديم ،ومتى ثبت ذلك اجته محل ما ّ
جمرد االكتفاء باإلسالم عىل
دل من أخبارنا عىل ّ

التق ّية» .

ويف خرب حريز ،عن أي عبد اهلل× يف أربعة شهدوا عىل رجل حمصن بالزنا ،فعدل

منهم اثنان ومل يعدل اآلخران ،فقال« :إذا كانوا أربعة من املسلمني ليسوا خيعرفون بشهادة

الزور أجيزت شهادهتم مجيعا ،و خاقيم احلدّ عىل الذي شهدوا عليه ،إ ّنام عليهم أن يشهدوا

بام أبرصوا وعلموا ،وعىل الوايل أن جييز شهادهتم إال أن يكونوا معروفني بالفسق» .
ومثله خرب العالء بن سيابة قال :سألت أبا عبد اهلل× عن شهادة من يلعب باحلامم ،قال:

«ال بأس إذا كان ال خيعرف بفسق. »..
( ) البحراين ،الدرر النجفية .30 ،29 :4

( ) الكايف 403 :7؛ واالستبصار 14 :3؛ وهتذيب األحكام  286 ،277 :6ـ .287
( ) كتاب من ال يرضه الفقيه  48 :3ـ 49؛ وهتذيب األحكام .284 :6

فمع وجود مثل هذه األخبار ،وتلك النسب للمفيد وابن اجلنيد وأي حنيفة وابن

حبان ،ونصوص الطويس والعالمة وابن داود ،هل هناك استبعاد ألن يكونوا ـ ولو
بعضهم ـ قد عملوا بأصالة العدالة؟!

وعليه ،فهذا ّ
احلل غري مو ّفق أيض ًا.

احل ّل التاسع :اجلواب املختار وفقاً لتوليفة عناصر متداخلة

ّ
بضم فقراته إىل بعضها ـ من املشكلة،
احلل التاسع هو ما نراه أقرب األجوبة ،وخي ّفف ـ ّ

وهو ّ
أن القدماء كانوا يعتمدون عىل الفحص عن حال الراوي ،بمعنى ّأّنم ما كانوا
يكتفون بأصالة العدالة ،ونستطيع تركيب ذلك من عدّ ة عنارص:

أ ـ مصطلح (اجملهول) ودالالته يف علم الرجال

األولّ :
إن الشيخ الطويس يف كتاب الرجال بالصوص كثريا ما يضع بجانب
العنرص ّ

اسم الراوي كلمة «جمهول» ،كام أرشنا ملصادر ذلك سابقا ،وهذه الكلمة ال معنى هلا بناء

عىل أصالة العدالة؛ ّ
احلق أن جيري فيهم أصالة
ألن إسالم هؤالء الرواة حمرز ،فكان ّ

العدالة ،ال أن يصفهم باملجاهيل.

وقد وجدنا له هذا التعبري يف ترمجة عامر بن مسلم ،ومسلم ،وبشار بن زيد ،وبشري ـ

النجار ،وسامل ،وسامل بن احلسني الكندي،
بياع الطعام ـ وزيد اآلجري ،وزياد بن األسود ّ

وعطية بن ذكوان ،وعمران ،وفضيل بن غياث ،وكامل الرصايف ،وليث بن أي سليم،

والوليد بن بشري ،وهاشم الرماين ،وهاشم بن أي هاشم ،وهارون اجلبيل ،ويونس بن
خباب ،وأي خملد الياط ،وحممد بن مسكان ،وخلف بن خلف ،وصالح بن سعيد

األحول ،وعاصم بن احلسن ،والقايف خادم أي احلسن ،وحممد بن ثابت ،وحممد بن يزيد،

ومربور بن إسامعيل ،وأي خالد الذيال ،وأفلح بن يزيد ،وإسامعيل بن قتيبة ،واحلسن بن

بشري ،وسعيد بن محاد ،وعيسى بن عثامن ،وعيل بن أمحد بن خاشيم ،وعطية بن رستم،

................
والقاسم بن أسباط ،ومروان بن ييى ،وحممد بن منصور األشعثي ،وييى بن عباس

الوراق ،وأي حممد التفلييس ،وأي سعيد الراساين ،وأي زيد امل ّكي .

ومل نجد الطويس يستخدم هذا التعبري يف الفهرست ،نعم النجايش استخدمه مرة

تعرض لعوف بن عبد اهلل .
واحدة يف ترمجة سعيد بن جناح ،عندما ّ

حق ابن اهلروي ،وعبد اهلل بن
ووجدنا تعبري «جمهول» يف بعض كلامت الكيش ،كام يف ّ

إبراهيم .

وقد تقدّ م استخدام العالمة ّ
احليل وابن داود مصطلح املجهول أيضا.

هذا العنرص يؤ ّكد نفيهم انتهاج أصالة العدالة يف عملهم الرجايل ،السيام الشيخ

النص عىل اجلهالة؟
الطويس الذي تربز فيه شبهة أصالة العدالة بشكل أوضح ،إذ ما معنى ّ

وهذا العنرص ج ّيد لوال إشكال ّية قد عثار ،وهي أ ّنه ما هو املعنى املقصود هلم من

مصطلح جمهول؟ حيث عوجد عدّ ة احتامالت:

األول :ما ذهب إليه املريداماد بعبارة موجزة ،وب ّينه املح ّقق التسرتي عند
االحتامل ّ

حتليله كلمة املجهول يف تعبري العالمة وابن داود ،وتبعهام بعض املعارصين ،وحاصله ّ
أن

لفظ (جمهول) من ألفاظ اجلرح يف كلامت العالمة وابن داود (واملتقدّ مني) ،أ ّما يف كلامت

ّ
املتأخرين من أمثال الشهيد الثاين واملجليس ومن بعدمها ،فاملراد األعم من املجروح

واملهمل الذي مل خيذكر فيه مدح وال قدح .

( ) رجال الطويس،151 ،150 ،148 ،144 ،143 ،142 ،137 ،136 ،127 ،105 ،103 :
.370 ،369 ،368 ،363 ،358 ،356 ،353 ،347 ،344 ،342 ،341 ،338 ،336 ،296

( ) رجال النجايش 191 :ـ .192
( ) رجال الكيش .870 ،658 :2

وحممد رضا
( ) انظر :املريداماد ،الرواشح السامو ّية103 :؛ والتسرتي ،قاموس الرجال 44 :1؛
ّ
ثم فهم السيستاين أنّه الراوي الذي تتضارب
السيستاين ،قبسات من علم الرجال  37 :1ـ ّ .38
يف ّ
حقه املعطيات وتوجب اإلرباك يف أمره.

حق شخص أنّه جمهول فهذا
وبناء عىل هذا االحتامل ،فلو قال الشيخ الطويس يف ّ

يعارض توثيقه اآليت من النجايش أو املفيد مثال؛ أل ّن املورد من موارد التعارض بني اجلرح

والتعديل .ووفقا هلذا التفسري ال تكون كلمة املجهول ذات داللة عىل عدم عملهم بأصالة
العدالة؛ أل ّّنا تعني الذ ّم واجلرح ،وليس عدم املعرفة بحال الراوي.

ولك ّن هذا االحتامل إن رجع إىل االحتامل الثالث الذي سنذكره فبها ،ولكنّه هناك ال

نبني قريبا ،وأ ّما إذا مل يرجع إىل ما
ي ّقق اجلرح بمعنى معارض للتوثيق دائام ،كام سوف ّ

سيأيت ،فإنّه ال شاهد له يؤ ّيده ،فكيف عرفنا ّ
أن الطويس واملتقدّ مني متفقون عىل هذا املعنى

للجهالة بالصوص ،السيام ّ
وأن من وصفوا باجلهالة يندر وجود مواقف فيهم حتى
تتضارب املعطيات حوهلم؟!

ثمة يف كالم العالمة ّ
احليل ما قد يوحي بعرقلة تبنّي هذا االحتامل التفسريي ،بناء
بل ّ

عىل جعل املجهول هو من تعارضت يف ح ّقه املعطيات والتوثيقات والتضعيفات ،كام

يظهر من بعض املعارصين ،وفقا ملا أملحنا إليه يف اهلامش ،حيث قال العالمة يف مقدّ مة

الالصة ..« :ومل يطل الكتاب بذكر مجيع الرواة ،بل اقترصنا عىل قسمني منهم ،وهم

الذين أعتمد عىل روايتهم والذين أتو ّقف عن العمل بنقلهم ،إما لضعفه أو الختالف
اجلامعة يف توثيقه وضعفه أو لكونه جمهوال عندي»  ،فقد فصل بني من تعارضت يف ح ّقه
التوثيقات والتضعيفات وبني من هو جمهول عنده.

االحتامل الثاين :ما يظهر من كثريين من أمثال السيد الوئي وغريه ،ولع ّله الشائع كثريا

اليوم أيضا ،من ّ
أن معنى (املجهول) هو الذي مل يثبت فيه مدح وال قدح ،وبذلك ال
يعارض هذا التعبري أ ّيا من نصوص املعدّ لني هلذا الراوي أو اجلارحني؛ ّ
ألن تعبري

(املجهول) ال خيثبت جرحا وال تعديال أساسا ،وغايته أنّه يريد أن يقول :ال أعرف فيه

توثيقا أو تضعيفا ،أو مل يثبت عندي وثاقته وال فسقه ونحو ذلك.
( ) خالصة األقوال.2 :

................
وبناء عىل هذا التفسري ملصطلح (املجهول) ،يأيت الكالم بأنّه يكشف عن عدم عملهم

بأصالة العدالة؛ إذ لو عملوا هبا فإنّه كان من املفرتض هبم يف (املجهول) أن يعدّ لوه بأصالة

فلام مل يعدّ لوه كشف ذلك عن عدم عملهم هبا.
العدالة؛ ّ
ولكن هذا االحتامل قد يناقش:
ّ

أ ـ بام ذكره بعض املعارصين ،من ّ
أن الطويس وغريه مل يكونوا يعرفون حال الكثري من

خصوا توصيف املجهول ببعض الرواة دون بعض؟! .
الرواة ،فلامذا ّ

بـ ّ
إن هذا التفسري ال ينسجم مع منهج ّية ابن داود يف تقسيم كتابه الرجايل ،وهو من

قسم كتابه إىل املمدوحني ومن مل يض ّعفهم األصحاب ،فأورد يف هذا القسم
املتقدّ مني ،فقد ّ
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األول ،وليس يف
املجهول هو الذي مل يرد فيه تضعيف وال مدح ،لزم إدراجه يف القسم ّ

القسم الثاين.

نرجحه ترجيحا يف كلامت املتقدّ مني عىل العالمة ّ
احليل ،وهو أن
االحتامل الثالث :ما ّ

يكون الشيخ الطويس واملتقدّ مون قد أرادوا من كلمة «جمهول» وأمثاهلا الشخص املهمل
ٍ
رواية مثال ،ونحن لو
الذي ال نملك عنه أ ّية معلومات ،وإنّام ورد اسمه فقط يف سند

مرت قبل قليل سنجد ّ
أن الطابع العام فيها أّنا أسامء غري معروفة وال
الحظنا األسامء التي ّ
ّ
فكأن املقصود بإعالن اجلهالة فيه أنه نكرة جدا مل يطرحه أحد ،وليس بالرجل
متداولة،

الذي نعرف عنه شيئا ،ال من حيث الوثاقة وعدمها فحسب ،بل من حيث اهلو ّية وتداول
ٍ
طعن يف الراوي
فرست اجلهالة عند القدماء بذلك كانت نوع
اسمه وما شابه ذلك ،فإذا ّ

من حيث نكارته التا ّمة؛ إذ النكارة التا ّمة قد تيش باختالق اسمه وكونه شخص ّية غري

موجودة أساسا ،لكنّه طعن ال خيسقط توثيقه لو و ّثقه عامل آخر؛ إذ ربام يكون ا ّطلع عىل
حاله وهو ّيته وتارخيه الشخيصّ .
ولعل انرصاف كلمة جمهول ـ بعيدا عن رواسبنا الذهن ّية ـ
( ) انظر :قبسات من علم الرجال .37 :1

عند إطالقها بال تقييد بمجهول احلال أو نحو ذلك ،ينفع يف تأكيد ما قلناه هنا.

عرب العالمة ّ
حق
احليل يف بعض املوارد بتعبري( :ال أعرفه) ،كام يف ّ
وربام بمعنى (جمهول) ّ

حق احلسني بن مسكان  .وربام منه أيضا
حممد بن محزة ،وفيام نقله عن ابن الغضائري يف ّ
ّ
حممد املعروف بابن أي طاهر ،حيث
ما نجده يف رجال ابن الغضائري يف ترمجة احلسن بن ّ

قال ..« :كان ّ
كذابا ،يضع احلديث جماهرة .ويدّ عي رجاال غرباء ال خيعرفون ،ويعتمد

جماهيل ال خيذكرون» .

ويعزز ما نقول أ ّن ابن الصالح عدّ من ألفاظ اجلرح مجلة( :فالن جمهول) ،وكان قبل
ّ

أن الطيب البغدادي يرى يف أجوبة بعض مسائله ّ
ذلك ذكر ّ
أن املجهول عند أصحاب
احلديث هو ّ
كل من مل تخعرفه العلامء ،ومن مل خيعرف حديثه إال من جهة رجل واحدّ ،
وأن
ّ
أقل ما ترتفع به اجلهالة عن الراوي هو رواية اثنني عنه من املشهورين بالعلم ،لك ّن ذلك

بمجرده  .وممّا يؤ ّيد ما نقول من ّ
أن هذا هو أحد املعاين املعروفة بني
ال يثبت عدالته
ّ
حمدّ ثي أهل السنّة ،ما ذكره الذهبي يف ترمجة جناح الرومي ،من ّ
أن أبا حاتم الرازي قال
بأن الرومي قد روى عنه مجاعة ،و ّ
عنه بأنّه جمهول ،ثم ع ّلق الذهبي ّ
أن أبا حاتم قد يقول:

فالن جمهول ،ويكون قد روى عنه مجاعة  .ونقل يف سنن ابن ماجة حديثا ألنس ،واعترب
إسناده ضعيفا ،وقال ّ
تفرد بالرواية عن سنان بن سعد يف هذا
بأن يزيد بن أي حبيب قد ّ

السند ،فيكون ـ أي ابن سعد ـ جمهوال .

وذكر الزركيش فقال« :جمهول العني ،وهو من مل يشتهر ومل يرو عنه إال راو واحد،

( ) انظر :خالصة األقوال217 ،189 :؛ ورجال ابن الغضائري.53 :
( ) رجال ابن الغضائري.54 :

( ) انظر :ابن الصالح ،علوم احلديث 112 :ـ 127 ،113؛ وراجع :الطيب البغدادي ،الكفاية يف
علم الرواية.111 :

( ) انظر :الذهبي ،املغني يف الضعفاء 217 :1؛ وانظر شبيه هذا يف فتح الباري ـ املقدّ مة.396 :
( ) انظر :سنن ابن ماجة .100 :1

................
فالصحيح ال يقبل ،وقيل :خيقبل مطلقا ،وهو قول من مل يشرتط يف الراوي مزيدا عىل

اإلسالم ،وقيل :إن كان املنفرد بالرواية عنه ال يروي إال عن عدل كابن مهدي وييى بن

سعيد فاكتفينا يف التعديل بواحد خقبل وإال فال ،وقيل :إن كان مشهورا يف غري العلم بالزهد
والنجدة قبل وإال فال ،وهو قول ابن عبد الرب .وقيل :إن ز ّكاه أحد من أئمة اجلرح
والتعديل مع روايته وأخذه عنه قبل وإال فال ،وهو اختيار أي احلسني بن القطان املحدث

صاحب كتاب الوهم واإليام .قال الطيبّ :
وأقل ما ترتفع به اجلهالة أن يروي عنه اثنان

فصاعدا من املشهورين بالعلم ،إال أنه مل يثبت له حكم العدالة بروايتهام عنه ،وقد روينا
ترصف ابن حبان يف ثقاته وصحيحه
ذلك عن حممد بن ييى الذهيل وغريه .قلت :وظاهر ّ
وحكي ذلك عن النسائي أيضا .وقال أبو الوليد
ارتفاع اجلهالة برواية عدل واحد ،خ

الباجي :ذهب مجهور أصحاب احلديث إىل ّ
أن الراوي إذا روى عنه واحد فقط فهو
جمهول ،وإذا روى عنه اثنان فصاعدا فهو معلوم انتفت عنه اجلهالة .قال :وهذا ليس
بصحيح عند املح ّققني من أصحاب األصول؛ ألنه قد يروي اجلامعة عن الرجل ال
يعرفون وال خيربون شيئا من أمره ويدّ ثون بام رووا عنه وال خترجه روايتهم عنه عن
اجلهالة إذا مل يعرفوا عدالته .قلت :مراد املحدّ ثني ارتفاع جهالة العني ال احلال .وعمدهتم

ّ
أن رواية االثنني بمنزلة الرتمجة يف الشهادة» .

وقال الشافعي« :نحن ال نقبل خرب من جهلناه ،وكذلك ال نقبل خرب من مل نعرفه

بالصدق وعمل الري» .

وغري ذلك من الشواهد التي تؤكّد ّ
بقوة بمعنى النكرة
أن مفردة (املجهول) تستعمل ّ

غري املعروف يف أوساط املحدّ ثني والرجاليني ،أو الشخص الذي ال يعرف عنه طلب

احلديث والتحديث به ،ويف الوقت عينه مل يرتمجه أحد أو يوثقه ،وهلذا إذا مل خيعرف اسمه
( ) البحر املحيط يف أصول الفقه  341 :3ـ .342
( ) اختالف احلديث.479 :

إال من طريق ٍ
راو واحد كان نكرة ،ولو تعدّ د الراوون عنه صار معرفة ،فليس هو مطلق

يرتجح توثيقه وتعديله.
يتعني حاله أو تضاربت املواقف جتاهه ،ومل ّ
من مل ّ

حق
ولع ّله هلذا مل نجد تعبري (جمهول) يف كلامت الطويس والنجايش يف الفهرستني يف ّ

املرتمجني؛ أل ّن املفروض أ ّن املرتمجني هناك هم من املصنّفني الذين توجد طرق إليهم،
خ

وهذا يرفع اجلهالة عنهم عادة ،بخالف كتاب الرجال للطويس الذي كثر فيه استخدام
هذا التعبري.

ونظرا لتخصيص الطويس وغريه املجهولني هبذا الوصف دون مطلق الرواة الذين مل

يتعرض هلمّ ،
فإن احتامل إرادته اجلهالة هبذا املعنى يغدو احتامال وجيها وراجحا ،كام هو
ّ

وجيه يف استخدامات ابن داود ّ
احليل ،وإن كان تعبري املجهول خيستخدم أيضا يف جمهول
احلال ،كام هو واضح من بعض االستخدامات هنا وهناك.

وبناء عىل هذا االحتامل ،يمكن إجراء أصالة العدالة يف الراوي ،إذا خاحرز وجود هذا

الشخص يف لوح الواقع ،أ ّما يف غري ذلك فال يعود مفيدا؛ أل ّن كونه نكرة بلغ حدا ال يرز

وجوده أصال ـ ّ
دسها يف األسانيد ،ظاهرة موجودة يف تلك
فإن اختالق أسامء رواة ،ثم ّ
األيام ،أو ال ّ
أقل حمتمل جدا صدورها من الكذابني الوضاعني ،بحسب طبيعة األشياء ـ

ال يسمح بإجراء أصالة العدالة؛ لعدم إحراز موردها وموضوعها كام هو واضح.

أن اجلزم ّ
إال ّ
بأن مراد الطويس من املجهول ،خصوص غري معروف الوجود أصال يف
ٍ
قرينة
متام هذه املوارد ،بعيد جدا ،ومعه فيكون هذا العنرص مفيدا يف اجلملة أو فقل :نحو

نافعة.

وبعبارة جامعةّ :
إن (املجهول):

أ ـ إ ّما يراد منه جمهول احلال ،فيلزم من عدم توثيقه ّ
أن الطويس ال يرى أصالة العدالة

يف الرجال وإال و ّثقه عادة.

ب ـ أو يراد منه جمهول العني ،بمعنى كونه نكرة تا ّمة أو بمعنى أنّه شخص غري

معروف يف عامل احلديث والرواية ،ومن البعيد أن جيتمع ذلك مع عدم إحراز وجوده

................
أساسا يف ّ
كل هؤالء الرواة ،ومعه كان يمكن إجراء أصل العدالة فيه؛ ّ
ألن جهالة العني

هبذا املعنى نوع من اجلرح بمالك التنكري ال بمالك التضعيف ،فيمكن إجراء أصالة العدالة

يف مورده.

ج ـ أو خيراد األعم من جمهول احلال وجمهول العني باملعنى املتقدّ م ،فيصلح أيضا.

بأن نظر الطويس وأمثاله
األول قرينة نافعة يف اجلملة .إال إذا قيل ّ
وعليه ،فهذا العنرص ّ

للتوصيف الذي قد ينفع يف جمال ععارض األخبار ،وعرجيح بعضها عىل بع
ٍ
حينئذ.
لذكر العدالة

 ،فال حيتاج

ب ـ نصوص الشيخ الطوسي يف العدّة

نصه ..« :حتى ّ
أن واحدا منهم
العنرص الثاين :ما ذكره الشيخ الطويس يف العدّ ة ،وهذا ّ

[األصحاب] إذا أفتى بيشء ال يعرفونه سألوه :من أين قلت هذا؟ فإذا أحاهلم عىل كتاب

معروف أو أصل مشهور ،وكان راويه ثقة ال خينكر حديثه سكتوا وس ّلموا األمر يف ذلك

وقبلوا قوله ،وهذه عادهتم وسج ّيتهم من عهد النبي’ ومن بعده من األئمة^. »..
النص
فهذا
ّ

ّ
يدل عىل ّ
أن الطائفة كان عملها عىل تت ّبع مستند الفتوى ،فإذا كان

الذي فيه الروايات ينقله شخص ثقة ال خينكر حديثه أخذوا به ،ولو كان عمل الشيعة عىل

أصالة العدالة لكان املفرتض ـ وهو يرشح طريقتهم ـ أن يقول :سألوه عن مستنده ،فإن مل
يكن كتابا ٍ
لراو ضعيف كذاب أخذوا به ،أو يقول :فإن كان الكتاب ملسلم مل خيعرف عنه
الكذب أخذوا به ،فالتعبري ّ
يدل عىل ما نقول ،إال إذا خجعل ما بعد «ثقة» بمثابة توضيح ال

غري ،فيكون املراد من الثقة هو الذي مل يثبت طعن يف حديثه.

ويف كتاب العدّ ة يرشح الطويس نظر ّيته ويقول يف الرب الذي يعمل به« :واألخبار

( ) العدّ ة يف أصول الفقه  126 :1ـ .127

النص الشيخ جعفر السبحاين ،ك ّليات يف علم الرجال.231 :
( ) استشهد هبذا ّ

الواردة يف فروع الدين إذا كانت من طرق (طريق) خمصوصة ،ورواها من له صفة

خمصوصة»  ،وهذه الصفة املخصوصة يرشحها يف موضع آخر من العدّ ة فيقولّ « :
إن خرب

الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلني باإلمامة ،وكان ذلك مرو ّيا عن النبي’
أو عن واحد من األئمة^ وكان ممن ال خيطعن يف روايته ،ويكون سديدا يف نقله. »..

هنا يدّ د الطويس نظر ّيته يف حج ّية الرب ،وهي ّ
تدل عىل ّ
أن العربة عنده ليس فقط بمن

ال طعن فيه ،بل بمن كان سديدا يف نقله ،وهذا ّ
يدل عىل احليث ّية الوجودية يف الراوي،

وليس فقط عدم ثبوت الكذب يف ح ّقه .فلو كان يقول بأصالة العدالة يف املسلم يف مورد
العمل بالروايات ،لكان من ح ّقه أن يقولّ :
كل خرب مل يثبت طعن عىل راويه.

وخالصة هذا العنرص ـ القرينةّ :
إن أدب ّيات التعبري يف كلامت الطويس تقف لصالح عدم

القول بأصالة العدالة ،وأنّه لو كان يقول بأصالة العدالة أو كانت معروفة معموال هبا بني
الطائفة يف األخبار والرواة ،لكان يتو ّقع ظهور أدب ّيات تعبري ّية أخرى يف كلامهتم وكلامته،

األمر الذي مل نجد له عينا وال أثرا يف باب األخبار والرجال ونحو ذلك.

ج ـ طبيعة التوصيفات واملعطيات يف الرتاث الرجالي

العنرص الثالثّ :
إن مراجعة كتب الرجال ّيني القدامى يف توثيقاهتم ومعطياهتم ،تعطينا ما

ييل:

 1ـ يف عدد كبري من الرواة تثبت الوثاقة بام خيرز أنه بدليل ،ال بمثل أصالة العدالة؛ كام

يف تعابريهم عن أصحاب اإلمجاع ،وعن املشايخ األجالء املعروفني كابن أي عمري وغريه،

فإن هؤالء يذكرون فيهم عبارات مدح ّ
ّ
تدل عىل ما هو أزيد من إجراء أصل العدالة،
رس اإلمام ،شيخ الطائفة ،جليل ،معتمد ،متقن،
كقوهلم :ثقة ثقة ،عني ،وجه ،صاحب ّ
حافظ وثبت وضابط ،صدوق ،نق ّي احلديث ،صالح احلديث ،مسكون إىل روايته ،د ّين،
( ) العدّ ة يف أصول الفقه  65 :1ـ .68
( ) املصدر نفسه.126 :

................
فاضل ،فقيه ،ورع ،معتمد الكتاب ،كثري املنزلةّ ..
نضم إليها
فإن مثل هذه الكلامت لو ا ّ

ٍ
التوثيق أو لو كانت لوحدها ـ يف كثري منها ـ ّ
بأصل ما،
تدل عىل أزيد من إثبات العدالة

وأّنا ال تخستخدم يف ّ
كل الرواة الذين جرى توثيقهم ،بل خخيتار هلذه التعابري
السيام ّ
أشخاص مع ّينون.

وعدد املوثقني الذين ورد فيهم مثل هذا كبري نسبة ملجموع املوثقني ،كام يالحظ

باملراجعة ،وهذا ك ّله يستظهر خروجه عن مورد أصالة العدالة لو قيل هبا.
 2ـ يف ٍ
عدد ال بأس به من الرواة أيضا ،خيدعم التوثيق بنصوص وروايات معتربة (من
غري جهة اإلشكال هنا) عن أهل البيت^ مضموّنا فيه توثيق وتعديل ،وأهل البيت ال

يوثقون عىل أصالة العدالة ،ألنّنا ال نبني عىل أصالة العدالة ،فيكون رأينا ّ
أن أصالة العدالة

فنضم ذلك إىل توثيقاهتم لنرفع منها احتامل التوثيق وفقا
ليست من فقه أهل البيت أساسا،
ّ
ألصالة العدالة ،كام هو واضح.

3ـ ّ
ألّنا حتدّ د لنا
إن نسبة التوثيق إىل جمموع املعلومات التي يقدّ مها لنا الرجا ييل قليلة؛ ّ

اسم الراوي وتفاصيله ونسبته وكنيته وعرصه وطبقته وكتبه وضعفه ومذهبه والطريق إليه

وبعض املعلومات األخرى ،وهذا ك ّله ال عالقة ألصالة العدالة به ،كام هو واضح ،إال إذا

بأن الرجايل حصل عىل ّ
قلنا ّ
كل هذه املعلومات عرب أشخاص أجرى فيهم أصالة العدالة

فو ّثقهم هبا.

4ـ ّ
إن تعبريهم بكلمة (عدل) بمعنى العادل فقهيا جيعل إشكال أصالة العدالة واردا،
يعربوا هبذا التعبري ،السيام لوحده ،يف جمال توثيق ٍ
راو من الرواة ،بل
لكن من النادر أن ّ

يغلب التعبري بالوثاقة وأمثاهلا إ ّما انفرادا أو مع توصيف العدل؛ وهنا نقولّ :
إن كلمة

«ثقة» لغة ،والسيام مع صدورها من علامء احلديث والرجال والسند ،تستوعب ـ كام قلنا

سابقا ـ جانب االعتامد عىل الرب من حيث ضبط الراوي وعدم سهوه أو هذيانه أو خلطه

بني األحاديث ،فعندما يوثقون فهم ال خيثبتون العدالة فقط ،بل العدالة وزيادة ،وهذا ال
يمكن إثباته بأصالة العدالة؛ ّ
ألن أصالة العدالة ختثبت الصدق وأنّه ال يكذب ،وال ختثبت

الضبط وأنّه مصيب يف إخباراته بالد ّقة؛ وإ ّنام مل يذكروا هذا األمر يف بحث أصالة العدالة
يف الشهادات ،واكتفوا بأصالة العدالة هناك ليس من باب رفع رشط الضبط يف الشاهد

هناك ،بل لندرة طرح قض ّية الضبط يف باب الشهادات ،عىل خالف الرجال واحلديث،
فالقض ّية مطروحة ،فعندما يقول الرجايل عن ٍ
راو بأ ّنه ثقة ،فهو خيرب بد ّقته يف النقل ،وأ ّنه

ليس بغري ضابط ،وهذا يستدعي مصدرا آخر حصل منه عىل هذا الرب؛ لعدم كفاية أصالة

العدالة ،فيكون إثبات صدقه وضبطه من غري أصالة العدالة ،وإال لقال :عدل.

ولعل أنصار ذلك ّ
ّ
عام أجبنا عليه من ّ
احلل
احلل السادس،
وهبذا متتاز هذه القرينة ّ

قصدوا هذه القرينة هنا.

القوة يف سائر احللول املتقدّ مة مع ًاُ ،يعلم أ ّن
بضم هذا ك ّله إىل بعضه ،إىل جانب عنارص ّ

احتامل اعتامدهم عىل أصالة العدالة هو احتامل وارد ،لكنه ضعيف حمدود الدائرة ،وينحرص
اإلشكال فيه عىل مستوى بع

ثم فيمكن عع ّقل وجود قول بأصالة
املوارد القليلة .ومن ّ

لكن طريقتهم يف باب الرجال واألخبار
العدالة مع العمل بروايات هذه األصالة املتقدّ مةّ ،

ععطي ّأهنم مل يعملوا هبذه األصالة ،ولو عملوا فحالة نادرة وقليلة .وما قلناه جيري بشكل

أوضح عىل أكثر علامء الرجال السنّة ،فال نطيل.

وعليه ،فهذه اإلشكال ّية ـ إشكال ّية أصالة العدالة ـ غري قادرة عىل اإلطاحة بإنتاج ّية علم

الرجال والسند ،وإن كانت حارضة بدرجة خم ّففة.

ثانياً :معضل جهالة املنهجيّة العامّة ،وسبل التخفيف منها

حال ختفيف ّيا ملشكلة أصالة العدالة ..لكن ّ
ما تقدّ م كان ً
تظل املشكلة املنهج ّية العا ّمة

التي أثرناها تطويرا إلشكال ّية أصالة العدالة ،وهي مشكلة عدم العلم بمناهجهم وآليات

عملهم ،فلع ّلهم اعتمدوا مناهج لو خكشفت لنا لبدت غري علم ّية أو غري دقيقة ،والعتقدنا
بعجزها عن تقديم معلومات صحيحة يف مجلة وافرة من املوارد ،أو لع ّلهم كانوا متساهلني

يف هذا املوضوع أو ذاك ،بمعنى املنهج املتساهل ال الفرد املتساهل ،فيام يكون منهجنا

................
خمالفا هلذا املنهج.

أن هذه اإلشكال ّية ال ترد عىل مثل مبنى حج ّية خرب الثقة أو
وجيب أن نعلم مسبق ًا ّ

بأّنم ينقلون ما تواتر هلم من الكتب الكثرية قبلهم ،والتي
الشهادة أو غري ذلك مع القول ّ

شهدت بالتوثيق مثال ،فعىل هذا الرأي يرتفع هذا االحتامل؛ ّ
ألن تواتر وكثرة التوثيقات
قبلهم تق ّلل من احتامل تساهل اجلميع عادة ،إنّام الكالم يقوم عىل مسلك حج ّية قوهلم

بمالك أهل الربة أو الظ ّن االطمئناين ونحو ذلك ،حيث إنّه كلام زاد اجلهل بمناهجهم
خاصة عندما ّ
يقل عدد املو ّثقني أو نحو ذلك.
انخفضت حالة حصول الوثوق من قوهلمّ ،

كام جيب أن نعلم مسبق ًا ّ
متفرع عىل عدم وضوح مناهجهم يف التوثيق
أن هذا الكالم ّ

والتضعيف ،وإال فلو قدّ م باحث دراسة مستوفية اكتشف فيها منهج الطويس أو النجايش
أو الرازي أو البخاري يف آليات التوثيق والتضعيف ،ففي هذه احلال ،يرتفع موضوع

اإلشكال ّية هنا ويزول التساؤل أساسا ،ما مل نجد ّ
أن منهجه املكتشف لنا هو منهج ضعيف

من وجهة نظرنا .فليالحظ ذلك ج ّيدا.

وعىل أ ّية حال ،قد يدافع لرفع هذه اإلشكال ّية أو ختفيفها:

جمرد احتامل ،ومثل هذه االحتامالت ال هتدم علوما ،وإال ففي ّ
ّأوالًّ :
كل العلوم
إن هذا ّ

قد تأيت مثل هذه االحتامالت.

والتعليقّ :
إن هناك فرقا واضحا؛ فنحن يف سائر العلوم خنخضع املعطيات التي يقدّ مها

املتقدّ مون أو العلامء اآلخرون للتحليل واملحاكمة واالختبار ،فنناقش األد ّلة ،أما يف مثل

هذا العلم ـ الرجال ـ فاملفرتض أ ّننا نعتمد معهم ما يشبه منهج التع ّبد بأقواهلم دون أن

ربر لألخذ بقوهلم ما دمنا قد ناقشنا حج ّية قول
خنخضع كالمهم للنقد والتحليل ،فام هو امل ّ

الرجايل بناء عىل حجية خرب الواحد وحج ّية الشهادة؟ وما هو املوجب حلصول الوثوق أو
االطمئنان أو العلم من قوهلم يف هذه احلال؟!

ّ
إن من خيطالب ببناء املوقف من الرواة ،ومن ثم من الروايات ،عىل قول اثنني من العلامء
ٍ
واحد منهم أو ثالثة ،إنام يطالب ببناء الفتاوى وأحكام الدين التفصيلية عىل
السابقني أو

ربرا حلصول الوثوق من كالمهم بحيث ختبنى النتائج
قوهلم ،فهو املطا خلب بأن يقدّ م م ّ

العلم ّية والفقهية عليهم ،دون أن نعرف منهجهم وماذا فعلوا يف التوصل إىل النتائج التي
قدّ موها لنا؟

ثاني ًاّ :
إن العلامء أطبقوا يف القرون الالحقة عىل علم ومكانة وجاللة ود ّقة وحكمة

وخربة هؤالء الرجال ّيني ،فهذا يؤكّد متام الدقة واملنهج الدقيق يف ذلك ،السيام يف مثل
النجايش الذي أطبقت الكلامت عىل كامل خربته وتشدّ ده يف هذا املضامر ،فمثل هذه

الشهادات عرب العصور ـ كام ّ
تدل عليه كتب الرتاجم والرجال ـ ترفع من مستوى الوثوق

وتزيل مثل هذه االحتامالت الرصفة.

ويمكن التعليق بأنّه سوف يأيت ـ بعون اهلل سبحانه ـ أن بعض أ ّمهات املصادر الرجالية

وكبار العلامء واملحدّ ثني القدامى قد كشفت املعطيات عن مشكالت موجودة فيها أو

بغض النظر عن ذلك ،نحن نسأل :من هم الذين شهدوا بذلك؟ فلو تأ ّملنا
عندهم ،لكن ّ
يف هذه الكلامت لوجدناها جاءت ـ يف الغالب ـ بعد اجليل املعارص ،ونحن لو نظرنا إىل

كتب الرتاجم لوجدناها قائمة عىل املبالغة يف اإلطراء والثناء ،وال تقوم عىل أسس علم ّية

متر عىل شخص من الوجوه تبدأ بالثناء عليه.
يف إطرائها بالرضورة ،بل هي
بمجرد أن ّ
ّ

وأنا هنا أسأل :من ّأول شخص مدح النجايش يف علم الرجال؟ وهل يملك هذا

الشخص معلومات أساسا عن منهج النجايش أكثر منّا حتى يشهد بد ّقته و خيلزمنا

بشهادته؟ ّ
لعل أقدم مدح وصلنا عن النجايش هو اعتامد املح ّقق احليل عليه يف القرن

السابع ،أي بعد قرنني من وفاة النجايش ،وكذا ابن طاوس والعالمة احليل ومن بعدمها،

وإال فال يبدو يل أن النجايش مثال كان شخصا معروفا أو كتابه كان رائجا معتمدا يف
الطائفة الشيع ّية يف القرن الامس ،عىل خالف الشيخ الطويس الذي كان شخصا معتمدا

مشهورا بني الشيعة يف زمانه ..وهكذا.

واحلقيقة إ ّن االعتامد عىل كتب الرتاجم التي اعتادت املدح والثناء غري صحيح لسدّ

ماسة إىل دراسة حال الطبقة الرجال ّية
الثغرة التي نحن فيها .من هنا فنحن بحاجة ّ

................
القديمة ،لتحديد وضعها من ناحية قيمتها العلم ّية ملعرفة درجة الوثوق التي تعطينا إ ّياها،

وهو ما سنعاجله يف اإلشكال ّية القادمة بعون اهلل تعاىل.

عىل ّ
علو كعبهم ومقامهم وجهودهم الضخمة يشء ،وطبيعة منهجهم يشء آخر؛
أن ّ
ٍ
ٍ
فضال عن ّ
واحد منهم يشء
موقف يشء واألخذ بقول
أن انضاممهم إىل بعضهم يف اختاذ
آخر ،فهذا ك ّله البدّ من أخذه بعني االعتبار ،فنحن ال نلغي قيمة االعتامد عىل كالمهم

بقدر ما نناقش يف إطالق ّية هذا االعتامد.

وعليه ،فهذه املشكلة ـ مشكلة املناهج ـ مشكلة حقيق ّية ،وأصالة العدالة هي عفصيل

توسعا كبريا جدا يف الكشف عن مناهج املتقدّ مني وحماكمتها ،وتطوير
فيها ،وهي تفرض ّ
امللف يف علم الرجال تطويرا حقيق ّيا ،هلذا جيب ملن يسلك مسلك االطمئنان أن يأخذ
هذا
ّ
هذه العنارص بعني االعتبار ،والتي ال تخسقط قيمة هذا العلم ،بل تدفعنا للرت ّيث يف حتصيل
اليقني أو االطمئنان من معطياته ما مل ترتاكم الشهادات واإلفادات وتتعاضد.

 6ـ إشكاليّات يف عمل الرجاليّني وتراثهم (عيّنات ومناذج)

نريد هبذه اإلشكال ّية التي حتتوي سلسلة مشاكل مرتاكمة ،أن نحدّ د املستوى الطبيعي

لقيمة الرتاث الرجايل واملصادر الرجال ّية ،بعيدا عن املواقف املسبقة سلبا أو إجيابا منها،

ونشري إىل جمموعة نقاط مت ّثل يف تقديري ع ّينات هلذه املشاكل ،منطلقني فيها من الصورة
الرفيعة املنسوجة هلذه املصادر ،معتربينها األصل ،الذي ننظر يف وجود ما يعدّ له أو ال،

وبعبارة أخرى :نفرتض ّ
أن هذا الرتاث الرجايل يفيد ّأول ّيا اليقني ،فهل هناك مض ّعفات
هلذا اليقني تستدعي ـ عندما نبحث يف قض ّية رجال ّية ـ أن نراكم املعطيات أو ال؟

ويمني ـ بداية ـ أن أشري هنا إىل ّ
تعرضت له
أن جزءا مهام من هذه الع ّينات قد ّ
ّ

بالتفصيل يف كتابني مها( :املدخل إىل موسوعة احلديث النبوي) و (دروس متهيد ّية يف

وتعرضنا لبعضه بالتفصيل يف الفصل املخصص
تاريخ علم الرجال عند اإلمام ّية)،
ّ

لدراسة املصادر الرجال ّية يف آخر هذا الكتاب ،لكنّني هنا سأشري باختصار ،وهناك كنت

بصدد مناقشة من يقول ّ
بأن هذه اإلشكالية أو تلك تخسقط كتب الرجال عن االعتبار ،بينام
هنا نعترب هذه اإلشكال ّيات نوعا من املن ّبهات لتقويم مستوى حصول اليقني عندنا من قول

الرجال ّيني ،بحيث يدفعنا األمر إىل الرت ّيث ،وييجنا ملراكمة املعطيات والقرائن حتى نصل
إىل الوثوق بوثاقة شخص أو غري ذلك.

 6ـ  1ـ صورة الكشّي يف رؤية النجاشي

رغم ّ
أن النجايش ينقل عن الكيش يف العديد من املواضع يف كتابه ،إال أ ّنه يف ترمجته له

وخترج
يقول« :كان ثقة عينا ،وروى عن الضعفاء كثريا ،وصحب العيايش وأخذ عنهّ ،
عليه ويف داره التي كانت مرتعا للشيعة وأهل العلم ،له كتاب الرجال كثري العلم ،وفيه
أغالط كثرية» .

هذا النص ّ
يدل عىل أمرين أحدمها مدح الكيش بأنه الثقة العني مع مدح كتابه بأنه يف

علم كثري ،وثانيهام اإلشارة إىل كثرة رواية الكيش عن الضعفاءّ ،
وأن يف كتابه أغالطا
كثرية.

وبرصف النظر عن كثرة روايته عن الضعفاء ،إال ّ
أن إثبات األغالط الكثرية فيه من

شخص قريب عهد به يضع الكتاب أمام عالمة استفهام.

قيل :إ ّن املراد بكثرة األغالط فيه أ ّنه أورد الروايات املتعارضة بحسب الظاهر .

وأجاب عنه أبو اهلدى الكلبايس بجواب دقيق ،وهو ّ
أن هذا التفسري خالف الظاهر

والسياق ،من هنا يؤ ّكد الكلبايس أ ّنه بالتت ّبع يف الكتاب الذي وصلنا ينكشف وقوع الكثري
من األغالط فيه .

قيلّ :
إن األغالط ليست يف أصل الكتاب ،وإنام جاءت يف اجلهود التي قام هبا منتخبو

( ) رجال النجايش.372 :

( ) املجليس ،روضة املتقني .445 :14
( ) الكلبايس ،سامء املقال .80 :1

................
الكتاب ،أي الشيخ الطويس .

صحة ما ذكره النوري والكلبايس وغريهم من
صحة ذلك ،وعن ّ
وبرصف النظر عن ّ

ّ
ترصف من بعض العلامء أو النساخ بإسقاط
أن كتاب اختيار معرفة الرجال قد حصل فيه ّ

وأن املوجود بأيدينا اليوم ليس ّ
بعض ما فيهّ ،
كل كتاب اختيار معرفة الرجال ،يظهر ذلك
أن املهم ّ
برصد ما نقل عن هذا الكتاب مع ما هو املوجود بني أيدينا اليوم  ..إال ّ
أن هذا

الكتاب يتوي أغالطا كثرية ال نعرف ماه ّيتها ،وإن كان الذي يبدو لنا من النسخة التي

بأيدينا ّ
لفظي وكتاي.
مضموين ،ومنها ما هو
أن هذه األغالط منها
ٌّ
ٌّ

هذا ك ّله فضال عن أننا مل نعرف ما هي طريقة الشيخ الطويس يف االختصار ،وهل

تعرض هلم الكيش كام قيل ،مع ّ
أن يف الكيش الذي بني
حذف فقط الرواة السنّة الذين ّ
أيدينا اليوم عددا من الرواة غري الشيعة ،أو أ ّنه حذف داخل ترمجة الراوي الواحد بعض
الروايات بحسب ما كان يراه ،وهل اقتطع يف بعض الروايات حيث رآها طويلة أو أنه

فعل شيئا آخر ،مثل حذف أسامي الكتب واملصنّفات وحذف الطبقات وحذف بعض
الروايات املتوافقة يف املضمون و . ..هذا ما ال نعرفه ،األمر الذي يزيد من احتامالت

وقوع خطأ ما يف اختيار معرفة الرجال الذي بأيدينا اليوم .

وال نجزم ببقاء هذه األخطاء ّ
فلعل الشيخ قد رفع كثريا منها ،لكنّنا ال نجزم بارتفاعها

خاصة بعد أن
أيضا من وجهة نظر النجايش ،فلع ّله لو رأى االختيار لقال نفس الكالمّ ،

وجدنا نحن أخطاء لفظ ّية ومضمون ّية يف الكتاب اليوم ،فالحظ وتأ ّمل.
( ) القهبائي :جممع الرجال .11 :6

( ) النوري ،خامتة املستدرك  287 :3ـ 289؛ والكلبايس ،سامء املقال .98 :1

( ) انظر يف هذه االحتامالت الثالثة األخرية :حممد رضا السيستاين ،وسائل اإلنجاب الصناع ّية،
دراسة فقهية 627 :ـ .629

( ) انظر أيضا :حيدر حب اهلل ،املدخل إىل موسوعة احلديث النبوي 519 :ـ 522؛ ودروس
متهيد ّية يف تاريخ علم الرجال عند اإلمام ّية 109 :ـ .113

هذا ،و خينقل شفاها عن الس ّيد أمحد املددي ـ والذي هو ممّن يعتقد أيضا بكثرة أخطاء

هذا الكتاب الذي بني أيدينا اليوم إىل حدّ أنّه صار قليل املنفعة ،كام جاء يف دروسه ـ ّ
أن ما

بأيدينا من اختيار معرفة الرجال خيتمل أنّه كتاب مل ّفق من كتاب الرجال للكيش وكتاب
معرفة الناقلني للعيايش  .وهذا الكالم ـ وإن مل يقم عليه دليل ،بل ّ
لعل بعض القرائن
عىل عكسه ـ يزيد األمر أشكلة ،وسيأيت بحثه يف الفصل التاسع من فصول هذا الكتاب
عند احلديث عن رجال الكيش.

كام وهناك كالم بني بعضهم يف ّ
أن (اختيار معرفة الرجال) الذي بأيدينا اليوم هل هو

للطويس ح ّقا أو ال؟ يمكن مراجعته يف حم ّله  .والصحيح أنّه له وإن كانت القرائن تشري
لوجود بعض اختالفات يف النسخ أو سقط.

هذا ك ّله ،فضال عن ّ
أن الكيش ال خيعرف عنه أنّه سافر إىل حوارض العلم األخرى ،ال

الري وال الشام وال غري ذلك،
نيشابور وال بغداد وال الكوفة وال احلجاز وال مرص وال ّ

وهلذا نجد ّ
أن الكثري من مشاخيه الذين نقل عنهم احلديث مل يذكروا بتوثيق أو مدح يف
كتب الرتاجم والرجال ،وهذا ك ّله يضع معلوماته موضع التأ ّمل النسبي ،الذي ال ّندف

منه هنا إسقاط الكتاب أبدا ،بل ّندف أن نخدرك ّ
أن هذه املعطيات تفرض علينا واقع ّية يف

القيم االحتامل ّية ملثل نصوص هذا الكتاب.

حق كتاب الكيش ،مع عدم معرفتنا
نص الشيخ النجايش يف ّ
وحاصل هذه املالحظة :إ ّن ّ

النص عند النجايش حتى بعد اختيار الطويس لكتاب الكيش ،مع
مربرات هذا ّ
بارعفاع ّ

املعطيات األخرى التي أرشنا لبعضها ،هذا ك ّله يدفع للرت ّيث وإعطاء قيمة موضوع ّية

لكتاب الكيش عأخذ بعني االعتبار هذا املوقف من هذه الشخص ّية.

حممد باقر ملكيان أنّه سمعه من سامحة الس ّيد املـددي ،كـام
( ) أخربنا بذلك الشيخ العزيز الصديق ّ
ّ
أن املوجــــود يف دروس ســــامحته أنّــــه يطــــرح هــــذا األمــــر احــــتامال ،فــــانظر:
./http://dorous.ir/persian/article/11762
حممد رضا السيستاين ،قبسات من علم الرجال  96 :2ـ .103
( ) راجع ـ عىل سبيل املثال ـّ :

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

 6ـ  2ـ قيمة جهود النجاشي ،ومتى بدأ امسه بالظهور

لكي نضع األمور يف صورة واضحةّ ،
فإن النجايش الذي وصفه الكثري بإمام هذا الف ّن

خريت هذه الصناعة ..ال نملك صورة دقيقة عنه ،فمن جهة مل يظهر اسمه بشكل
و ّ
حقيقي قبل القرن السابع اهلجري ،حيث مل يرتمجه الطويس نفسه  ،وال رأينا له ترمجة عند
الشيخ منتجب الدين (585هـ) يف فهرسته ،وال ابن شهرآشوب (588هـ) يف معامل

العلامء ،مع ّأّنام وضعا كتابيهام لذكر العلامء يف القرون األخرية ،وإكامل مرشوع الشيخ

الطويس وإضافة أسامء العلامء الذين مل خيذكروا يف فهرست الشيخ ،ومل يذ خكرا أبدا الشيخ

تعرضا لكتابه يف مقدّ مة كتابيهام ،مع ّأّنام حتدّ ثا عن فهرست الشيخ
النجايش ،وال حتى ّ
مرات قليلة جدا عند ابن طاوس .
الطويس .نعم ،جاء اسمه ّ

وهكذا أيضا مل خنر حضورا ملرجع ّيته وعلمه يف الرجال عند مثل :ابن الرباج ،وابن محزة،

وابن زهرة ،والطربيس ،وابن إدريس ،وغريهم .نعم بدأ املح ّقق احليل يذكره بصورة
( ) قد ياول بعضهم أن يلتمس رفعا لالستغراب يف عدم ترمجة الطويس للنجايش يف كتابه مع
تعارصمها ،وذلك من خالل القول ّ
بأن كتاب الطويس تقدّ م يف التصنيف عىل كتاب النجايش،
وهلذا مل يذكره الطويس؛ ألنّه مل يكن حني تأليف فهرست الطويس مصنِّفا بعدخ  ،واملفروض

اختصاص الفهرست باملصنّفني واملصنّفات.
فإن املعروف ّ
أن هذا الكالم غري واضح؛ ّ
إال ّ
أن النجايش قد يكون أسبق والدة من الطويس،
تويف قبل الطويس بعرشة سنوات ،واملعروف أيضا ّ
واملعروف بينهم ّ
أن النجايش قد ّ
أن النجايش

له عدّ ة كتب ،وليس فقط كتاب الفهرست ،وأنّه أ ّلفها قبل الفهرست؛ ألنّه يذكرها يف فهرسته،
ومن الواضح من كتاب الفهرست للطويس أنّه ّ
ظل يف تصنيفه حتى أواخر عمره؛ ألنّه يذكر فيه
أغلب كتبه ،فكيف يتمل أنّه مل ي ّطلع عىل تصنيف النجايش ولو لبعض كتبه فيام بعد عام 430هـ
مثال؟! نجد هذا االحتامل ضعيفاّ ،
فلعل هناك سببا آخر للقض ّية ،قد يكون وفاة النجايش يف

الواقع بعد الطويسّ ،
وتأخره يف نرش كتبه التي ذكرها يف الفهرست ،فلم ي ّطلع عليها الطويس،
وهي حمض احتامالت ،وسيأيت يف الفصل التاسع من هذا الكتاب ما ينفع هنا ،والعلم عند اهلل.

( ) إقبال األعامل  ،53 :1و .295 ،174 :3

بقوة عىل يد أمحد بن طاوس والعالمة احليل وابن داود يف ّنايات
واضحة،
ليرتسخ اسمه ّ
ّ
القرن السابع اهلجري ،أي بعد قرنني من وفاته.

وامللفت ّ
أن العالمة ّ
احليل ملا حتدّ ث عن النجايش يف خالصة األقوال قال ..« :ثقة

فإن تعبري (عندي) يوحي ّ
معتمد عليه عنديّ ، »..
بأن جاللة النجايش ومرجع ّيته يف علم
الرجال حديثة عهد ،كام ال خيفى عىل املالحظ لكلامهتم.

ّ
يعزز ما نقول أنّه من النادر أن نجد تالمذة للنجايش ،فلم خيذكر من روى عنه
ولعل ما ّ

تلمذ عىل يديه ـ عىل خالف الطويس واملفيد واملرتىض والصدوق وغريهم ـ ّ
ولعل من
أو ّ
أشري لروايتهم عنه أسامء ال تزيد عىل أصابع اليد الواحدة ،مثل ذو الفقار بن معبد

يعزز عدم معروف ّيته يف أوساط أهل العلم يف زمانه ،وعدم شدّ
احلسيني ،وولده عيل ،وهذا ّ

الرحال لألخذ عنه.

عام خينسب للصهرشتي من ٍ
نص قدي ٍم يتيم،
مدح للنجايش يف ّ
نعم ،سوف يأيت احلديث ّ

وذلك يف الفصل التاسع من هذا الكتاب ،عند دراسة النجايش وكتابه ،وسنرى مدى

النص ،لكن عىل أ ّية حال ّ
يظل النجايش شخص ّية غري معروفة
إمكان التو ّثق من نسبة هذا ّ
يف زمانه أو مل يثبت ذلك لنا فيها ،وهذا ال ينايف اعقادنا بخربو ّيته النسب ّية التي تبدو لنا من

خالل الكتاب نفسه.

وإذا تركنا اإلطراء جانبا ،وبقينا مع تراث النجايش الذي وصلنا ،فسنجد ّ
أن النجايش

أخذ كتاب الفهرست للطويس (أو أخذا معا كتب الغضائري) ،ثم قام بإجراء تعديالت

عليه ،دون أن يشري يف مقدّ مة كتابه إىل هذه احلقيقة إطالقا ،وهلذا خينقل عن السيد
( ) خالصة األقوال .72 :والغريب أ ّنه رغم وجود هذه الكلمة حتى يف الطبعات ّ
املحققة للكتاب،
ونقلها عن العالمة احليل يف كتب أخرى مثل ما يف كالم (النوري يف خامتة املستدرك 146 :3؛

والتفريش ،نقد الرجال 137 :1؛ واألردبييل ،جامع الرواة 55 :1؛ وعبد اهلل أفندي ،تعليقة أمل

اآلمل91 :؛ وبحر العلوم ،الفوائد الرجال ّية 36 :2؛ واملازندراين ،منتهى املقال 287 :1
وغريهم) ،إال ّ
أن طبعة منشورات املطبعة احليدر ّية ال توجد فيها كلمة (عندي) ،ولع ّله سقط.

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

الربوجردي أ ّنه كان يعترب رجال النجايش كالذيل لفهرست الطويس  ،ويف ٍ
حالة من هذا
جمرد مع ّلق عىل فهرست الشيخ ولديه
رب النجايش إماما هلذا الف ّن ،وهو ّ
النوع كيف أعت خ

يغري هذا األمر من صورة املشهد الذي أمحله؟ ثم كيف عرفنا د ّقته
مؤاخذات عليه؟ أال ّ

رصح ّ
املتأخرون هبذه الدعوى؟! هل بمزيد
املطلقة وأ ّنه ّ
أهم من الشيخ الطويس ،حتى لو ّ

متخصصا يف هذا
صحته أحيانا أو لكونه
ّ
ذكره لنسب الراوي األمر الذي ال نعرف مدى ّ

املجال عىل خالف الطويس الذي كان منفتحا عىل جماالت خ
أخر وكثري التصانيف ؟ وهو

أمر صحيح يف اجلملة ،لكنّه غري م ّطرد ،السيام وأ ّنه مل يرتك لنا يف الرجال والرتاجم سوى
ع ٍ
دد قليل جدا من الكتب ،وقد ترجم نفسه يف كتابه ،فلم يذكر سوى ّ
أن له «كتاب اجلمعة
وما ورد فيه من األعامل ،وكتاب الكوفة وما فيها من اآلثار والفضائل ،وكتاب أنساب

بني نرص بن قعني وأيامهم وأشعارهم ،وكتاب خمترص األنوار ومواضع النجوم التي

سمتها العرب»  .نعم قد توحي عبارة له ذكرها يف ترمجته ألي غالب الزراري ّ
أن له
ّ
كتابا اسمه (أخبار بني سنسن)  ،لكنّها غري ظاهرة كام سنشري عند احلديث عن كتاب

واملخصص للتعريف بالكتب الرجال ّية.
النجايش يف الفصل التاسع القادم
ّ

هتام باألنساب والقبائل وأحوال العرب ،أما كونه خبريا
والذي يبدو لنا أ ّنه كان م ّ
والصحة واحلديث والسنّة والفقه و ..فك ّله ال دليل عىل خربو ّيته البالغة
بالرواة والضعف
ّ

فيه ،نعم ال ننفي إ ّطالعه عليه ،لك ّن خربو ّيته الرفيعة ال دليل عليها ،وليس له كتب يف هذا
جمرد تعليقة عىل كتاب الفهرست ،وأغلب مطالبه
املجال سوى كتاب الرجال الذي هو ّ

موجود يف كتاب الفهرست ،فمن أين نعرف متام خربو ّيته يف هذا املجال بحيث يفوق ّ
كل

العلامء اآلخرين؟!

( ) السبحاين ،ك ّليات يف علم الرجال.63 :
( ) انظر :سامء املقال  198 :1ـ .199
( ) رجال النجايش.101 :
( ) املصدر نفسه.84 :

إذا أخذنا بعني االعتبار اجلانب احلديس يف تقويم الرواةّ ،
وأن علامء الرجال كانوا

ينظرون يف الروايات وي ّللوّنا أيضا ويكمون فيها؛ فهنا نقف أمام سؤال :ما دام

أي من العلوم اإلسالم ّية عدا علم الرجال ،فكيف أثق
النجايس ليست له مؤ ّلفات يف ّ
بقدرته عىل ممارسة ٍ
نقد موضوعي ومتني للروايات ،فلع ّله مل يكن خبريا يف علوم الكالم
والفقه واألصول ـ كام سبق أن نقلنا ذلك عن الكلبايس ـ فضعف كثريين وفقا لقناعته يف
الغلو ونحوها ،من منطلق عدم وجود خربة ،عىل خالف الشيخ الطويس يف هذا
قضايا
ّ

املجال .ما الذي يمنع مثل هذه االحتامالت؟

وأما ما ذكره ابن داود احليل (بعد 707هـ) عند ترمجته للنجايش بقوله ..« :مصنّف

كتاب الرجال (ثقة) مل (جش/كش) مع ّظم كثري التصانيف» ّ ،
فإن هذه الكلامت ال

توصيفا دقيقا؛ ّ
ألن النجايش ليس كثري التصانيف ،وقد ذكر هو نفسه كتبه ،وكانت قليلة.
أضف إليه أ ّن الكيش مل يرتجم للنجايش ،كيف وهو قبله بطبقتني أو يزيدّ ،
فلعل حصل
خطأ أو تصحيف .فهذا من مجلة املدح الذي نجد له نامذج كثرية يف كتب الرتاجم أو عند

التعرض للعلامء.
ّ

أهم من الطويس؛ بل ّ
من هنا ،نالحظ ّ
ألن
أن أضبط ّية النجايش ليست لكونه أعمق أو ّ

كتابه جاء تصحيحا وهتذيبا لفهرست الشيخ ،وهذا ال يستدعي إطالق التوصيفات فيه،

وأكثر الرواة من الكوفة ،وهذا يعطيه مزيد ا ّطالع كام قالوا  ،لك ّن هذا
نعم كان كوفيا
خ
والري وقم وسمرقند واحلجاز وسائر
يضعه أمام ق ّلة إطالع عىل أحوال رواة نيشابور
ّ

األمصار اإلسالم ّية.

بل رغم قوهلم بضبطه ود ّقته ،عثروا له أيضا ـ وهذا أمر طبيعي ـ عىل بعض األخطاء

التي وقع فيها ،وستأيت اإلشارة إليها ،فال نطيل فلرتاجع .
( ) رجال ابن داود( .40 :ويف طبعة أخرى.)32 :
( ) سامء املقال .202 :1

( ) راجع ـ من باب املثال ـ :سامء املقال  205 :1ـ .212

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

 6ـ  3ـ معضل االضطراب والتشويش يف تراث الطوسي

عوجد حول الشيخ الطويس عدّ ة أمور عيضء عىل موضوع بحثنا نذكر بعضها:

ٍ
أ ـ لقد أسلفنا ّ
كتاب
أن الشيخ الطويس اعتمد يف نصف كتاب الرجال تقريبا عىل

يصحح لنا قسام من الصورة.
واحد ،وهو كتاب ابن عقدة الزيدي (333هـ) ،وهذا ما
ّ

نعم ،قد يظهر منه أنّه اعتمد فيه عىل شخصيات أخرى ولو بالواسطة ،مثل ابن أي

خيثمة ،وابن حنبل ،وابن قتيبة ،وابن قولويه ،واألعمش ،والبخاري ،والبغوي،

والتلعكربي ،وسعد بن عبد اهلل ،وابن فضال ،والربقي (بل قد يقال بأنّه وابن عقدة أهم

وحممد بن إسحاق ،وييى بن معني،
مصدرين له) ،والفضل بن شاذان ،والكيش،
ّ
وغريهم.
وهناك من يرى أنّه اعتمد يف الفهرست كثريا عىل فهرست ابن النديم ،وهذا ما س ّبب
تورط فيها ابن النديم نفسه .
وقوعه يف أخطاء ّ
ب ـ لك ّن النقطة األبرز يف الشيخ الطويس ،حيث له مصنفات متعدّ دة ،أّنم قالوا ّ
بأن

كلامته مضطربة ،فيو ّثق يف موضع ،ويض ّعف يف موضع آخر ،حتى خنقل عن الفاضل

الواجوئي ( 1171أو 1173هـ) أ ّنه اعترب ّ
أن إخبار الطويس يف الرجال ال يفيد ظنّا وال

ش ّكا  .وهو قول وإن كان مبالغا فيه ومتّت مناقشته بالتفصيل يف بعض الكلامت ،إال أنّه
خيربنا عن حجم املشاكل املوجودة يف كتب الطويس.

يخ الطويس ّ
بل لقد ا ّهتم املحدّ خ
ث البحراين الش خ
بأن يف بعض كتبه الكثري من التصحيف

والتحريف ،قال« :ال خيفى عىل من راجع التهذيب وتد ّبر أخباره ما وقع للشيخ (رمحه
اهلل) من التحريف والتصحيف يف األخبار سندا ومتنا ،وق ّلام خيلو حديث من أحاديثه من

( ) راجع ـ من باب املثال ـ :التسرتي ،قاموس الرجال  37 :1ـ 39؛ وحسن األمني ،مستدركات
أعيان الشيعة .168 :1

( ) انظر :الكلبايس ،الرسائل الرجال ّية 401 ،324 :2؛ وأبا اهلدى الكلبايس ،سامء املقال ،159 :1
( خنقل عن الفوائد الرجالية للخواجوئي 203 :ورسالته يف الكر ،وكذا يف أوائل أربعينه).

ع ّلة يف سند أو متن . »..وقال يف موضع آخر ..« :ملا علم من حال الشيخ يف التهذيب

وما وقع له فيه من التحريف والتصحيف مما ال يعدّ وال يىص»  ،وقال« :وما ذكرناه
ظاهر ال خيفى عىل من له أنس بمالحظة كتاب التهذيب وتد ّبره ما وقع للشيخ يف أخباره

متنا وسندا من التغيري والتبديل والتحريف والتصحيف وق ّلام خيلو خرب من يشء من

ذلك» .

وبرره بكثرة تصانيفه
أقر الكلبايس باشتباهات كثرية وقعت للشيخ يف التهذيبّ ،
وقد ّ

ومشاغله ،بل نسب إىل السيد هاشم البحراين أنه أ ّلف كتابا اسمه «تنبيهات (تنبيه)
األريب يف رجال التهذيب» أحىص فيه ما يف التهذيب ورجاله من أغالط كثرية وصفت

بأّنا ال حتىص .

لقد وثق الشيخ رجال يف كتاب وض ّعفه يف آخر ،مثل سهل بن زياد اآلدمي يف بعض

النسخ ،واختلفت كلامته يف تطبيقات حج ّية الرب يف العدّ ة ،وتبدّ لت آراؤه كثريا يف الفقه

وغريه ،وقد قال نجل الشهيد الثاين بأ ّنه يشكل احلال يف توثيقات الشيخ الطويس؛ أل ّنه
كالعالمة ّ
احليل كثري األوهام .

إ ّن اضطراب آراء ومواقف الشيخ الطويس يف خمتلف أنواع مصنّفاته أشهر من نار عىل

علم ،وقد كشفنا عن يشء من ذلك يف كتابنا «نظرية السنّة يف الفكر اإلمامي الشيعي».

وشخص ختتلف آراؤه من كتاب لكتاب ليس بعيب فيه وال ينتقص ذلك من مكانته

وجاللته ،وإنام يكشف عن برش ّيته وإنسان ّيته وإمكانه وحدوثه ،فهذه اجلهود العمالقة التي
قام هبا الطويس عىل مستوى خمتلف الفنون والعلوم ،يغتفر معها هفوات هنا أو هناك.
( ) احلدائق النارضة 156 :3؛ وانظر :سامء املقال  159 :1ـ .162
( ) احلدائق النارضة .76 :7

( ) املصدر نفسه ،120 :و .209 :4

( ) سامء املقال  164 :1ـ .167 ،165

( ) استقصاء االعتبار يف رشح االستبصار .29 :3

................
وأما مت ّيز كتاب التهذيب بذلك ،فقد يكون لكونه من أوائل كتب الشيخ؛ حيث أ ّلفه يف

س ّن مب ّكرة ،قد ال تتعدى  25سنة من بداية رشوعه فيه (بل يتمل ذلك جدا يف الرجال
والفهرست أن تكون بداية الرشوع فيهام قبل وفاة الشيخ املفيد ،وتفصيله يف حم ّله،

واألغالط يف مثل هذا الس ّن حمتملة وواردة ،فال داعي لالستبعاد بكونه شيخ الطائفة
ووجهها كام نقل عن بعض املعارصين شفاها ناقدا عىل املحدّ ث البحراين.

نعم ،قد ال تكون مجلة من هذه املالحظات الواردة عىل كتاب التهذيب ـ وربام غريه ـ

يتحمل مسؤول ّيته الشيخ الطويس نفسه ،بل يرجع إىل أزمة نخسخ هذا الكتاب ،لكن عىل
مما
ّ
أية حال ّ
أقر بذلك نعمة اهلل
يظل الكتاب الواصل بني أيدينا مبتىل بمثل هذه األزمة ،وهلذا ّ

اجلزائري أيضا عىل مستوى حديثه عن النخسخ .

انطالقا من ذلك نميل إىل حتييد كتاب التهذيب جانبا؛ لصوص ّية حداثة الس ّن يف
مؤ ّلفه ،إىل جانب احتامل وجود أزمات حقيقية يف النخسخ .لكن هل حتييد هذا الكتاب ّ
يل
مشكلة اضطراب كلامت الشيخ؟ وهل ح ّقا ما ذكره الواجوئي فيه من ّ
أن كالمه يف باب

الرجال ال يوجب ظنّا وال ش ّكا؟

ج ـ يذهب بعض العلامء ـ كام أملحنا آنفا وسيأيت احلديث عنه يف الفصل التاسع القادم ـ

إىل ّ
أن ن خخسخ فهرست الطويس الواصلة إلينا قد اب ختليت أيضا بأخطاء وتصحيفات كثرية،
ثم إ ّن أكثر خنسخ الكتاب ،ال خيلو من تصحيفات ،وأغاليط ،كام قال
يقول الكلبايسّ « :

بعض املهرة ،من ّ
أن أكثر النخسخ املوجودة يف أيدي أبناء الزمان ،لقد لعبت هبا أيدي
التصحيف ،وولعت هبا حوادث الغلط والتحريف .وقد جرى املح ّقق البحراين الشيخ

سليامن ،عىل رشحه حماوال فيه ترتيب ترامجه عىل وجه أنيق ،موردا أحوال رجاله عىل طرز
( ) انظر :منبع احلياة 65 :ـ 66؛ وراجع :الوئي ،معجم رجال احلديث 35 :1؛ والوحيد
البهبهاين ،الفوائد احلائرية395 :؛ وله أيضا :الرسائل األصولية 44 :ـ 193 ،49؛ واملال عيل

كني ،توضيح املقال 59 :؛ وحممد صادق بحر العلوم ،املقدمة لتكملة الرجال للكاظمي 27 :1؛

والكاظمي نفسه يف التكملة  25 :1ـ .27

الترصف والفساد ،منبها يف أكثر ترامجه عىل هفوات
رشيق ،مصلحا ما لعبت به أيدي
ّ

مسميا
درهّ ،
األفهام ،وطغيان األقالم ،كام وصف به نفسه يف صدره ،وهو به حقيق ،فلله ّ

له بمعراج أهل الكامل إىل معرفة أهل الرجال ،ولكنّه مل يربز منه يف قالب التصنيف إال
األسامء املصدّ رة بحرف األلف. »..

خ
ّ
الشيخ التسرتي والسيد الامنئي والسيد حسن
املتأخرين املؤ ّيدين هلذه الفكرة
ومن

أن نسخة من الكتاب ّ
األمني ،حيث يعتقدون ّ
بخط الطويس وصلت البن داود احليل؛ ففي
رصح..« :كذا ضبطه الشيخ أبو جعفر الطويس (رمحه اهلل) بخ ّطه
أكثر من مورد من كتابه خي ّ
يف كتاب الرجال ،ورأيت يف الفهرست بخ ّطه أيضا . »..ويذهبون أيضا إىل أ ّنه يف املوارد

التي خيتلف فيها ما هو موجود يف الفهرست املتو ّفر حاليا مع ما ينقله ابن داود عن
الفهرست ،يقدّ م قول ابن داود؛ هلذا السبب عينه .

ومن هذا الباب ما يقال من ّ
أن الفهرست الواصل إلينا ناقص بعض اليشء ،فالطويس

مثال ذكر يف رجاله يف ترمجة احلسني بن عيل بن سفيان البزوفري ّ
أن له كتبا ذكرها يف

الفهرست  ،مع أنّه مل يذكر شيئا من ذلك فيه ،وليس ذلك سوى لسقوطها من النسخ

ّ
املتأخرة  ،أو لع ّله سهو منه.

و خينقل شفاها عن بعض العلامء املعارصين ـ مثل السيد أمحد املددي ـ أنّه يعترب أ ّن
سامء املقال 131 :1؛ وانظر حول عمل الشيخ سليامن املاحوزي (1121هـ) :حيدر حب اهلل،

دروس متهيد ّية يف تاريخ علم الرجال عند اإلمام ّية 320 :ـ .322
رجال ابن داود.112 :

التسرتي ،قاموس الرجال 65 :1؛ والامنئي ،األصول األربعة يف علم الرجال43 :؛ وحسن

األمني ،مستدركات أعيان الشيعة  167 :1ـ .168
راجع :رجال الطويس.423 :

راجع :فهرست الطويس ،مقدّ مة التحقيق.16 :

حممد باقر ملكيان ،وهو من تالمذة السيد املددي.
نقل ذلك يل األخ الفاضل الشيخ ّ

................
الطويس مل ينته من تأليف كتاب الفهرست ،بل ّ
تويف قبل أن خيصدر النسخة النهائ ّية له،

ّ
ولعل مثل هذه املوارد تكون لصالح هذا التفسري أيضا؛ حيث كان يريد ذكر البزوفري

ولكنّه مل يو ّفق لذلك .وإن كان قد يتمل بعض ّ
أن مثل هذه التخرجيات ما هي إال
حماوالت لتلميع صورة الطويس ،وسيأيت تفصيل البحث يف خاطروحة الس ّيد املددي هذه يف
الفصل األخري من هذا الكتاب.

د ـ وجود اضطراب يف كتاب الرجال للشيخ من حيث تكراره بعض األسامء بال

موجب (طبعا غري التكرار الذي تفرضه حالة مزامنة الراوي إلمامني) ،وكذلك وضعه
عنوان (من مل يرو عنهم) بطريقة أوجبت حرية العلامء وكالمهم الكثري يف ذلك ،كام هو

معروف ،وسيأيت تعليق السيد الربوجردي يف هذا.

وقد قال السيد الوئي هنا« :والتوجيه الصحيح ّ
أن ذلك قد صدر من الشيخ ألجل

الغفلة والنسيان ،فعندما ذكر شخصا يف من مل يرو عنهم عليهم السالم غفل عن ذكره يف
أصحاب املعصومني عليهم السالم ،وإ ّنه روى عنهم بال واسطةّ ،
فإن الشيخ لكثرة
اشتغاله بالتأليف والتدريس كان يكثر عليه الطأ ،فقد يذكر شخصا واحدا يف ٍ
باب واحد

مرتني .وأما خطؤه يف كتابيه التهذيب
مرتني ،أو خيرتجم شخصا واحدا يف فهرسته ّ
ّ
واالستبصار فكثري ،وستقف عىل ذلك يف ما يأيت إن شاء اهلل تعاىل» .

هذه أبرز النقاط التي عس ّلط الضوء عىل جتربة الطويس ،وعضعنا أمام رؤية واقع ّية

لكلامعه.

معجم رجال احلديث 99 :1؛ وانظر :السيفي املازندراين ،مقياس الرواة39 :؛ يشار إىل ّ
أن
السيد حممد رضا احلسيني قد بذل حماولة استثنائية ّ
حلل هذه املشكلة ـ كام فعل آخرون مثل املامقاين

وابن داود والبهبودي وغريهم ـ يمكن مراجعتها يف جم ّلة تراثنا  45 :7ـ 149؛ عىل أنّنا ال نوافق
عىل هذه املحاولة التي استبعدها جدا أيضا السيد حممد رضا السيستاين ،فانظر له :قبسات من علم

الرجال  104 :2ـ  .105هذا ،وسيأيت بحث هذا املوضوع بالتفصيل إن شاء اهلل يف الفصل األخري
من هذا الكتاب.

لكن قد ُيدافع عن الشيخ الطويس بأكثر من شكل:

األولّ :
ّ
الشك من كلامت الشيخ الطويس دعوى عهدهتا
إن عدم حصول حتى
الدفاع ّ

عىل مدّ عيها ،فأخبار الكذابني تفيد الشك ،فام بالك بمثل الشيخ الطويس وهو شيخ

الطائفة ،ولو س ّلمنا هبذا االضطراب فهو كالشعرة السوداء عىل الثور األبيضّ ،
فلعل
قرائن اجلمع بني كالمه خفيت علينا ،وربام توجد مشاكل يف النسخ التي وصلتنا هي التي

س ّببت هذا االضطراب الذي نشاهده اليوم يف كتب الشيخ ،بل الشيخ يف بعض املواضع

من كتبه يشري إىل عدوله عن نظره السابق ،كام يف تبنّيه نظر ّية الرصفة يف كتابه رشح اجلمل،

ثم عدوله عنها بعد ذلك مشريا إليه يف كتاب االقتصاد ،فهذا عدول وليس اضطرابا ،فال
لترسع يف التهمة ،خصوصا مع أمثال الشيخ الطويس من علامئنا األعالم .
ينبغي ا ّ

وهذا الدفاع يمكن التعليق عليه ّ
بأن أحدا ال خيناقش يف جاللة الشيخ الطويس حتى

يناقش هبذه الطريقة ،فالطويس برش كسائر العلامء البرش ،يمكن أن خيصيب وقد خيطأ أيضا،

ربرات خطئه ،وال نتحدّ ث يف احلكم عليه من زاوية العقل العميل وأ ّنه
ونحن نملك م ّ
معذور أو غري معذور ،وإ ّنام الكالم يف احلكم عىل نتاجه عىل مستوى العقل النظري ،وأ ّنه

ما هي قيمته العلم ّية يف ّ
ظل هذا االضطراب ،فهذا العالمة التسرتي قد عثر عىل مئات

األخطاء ـ من وجهة نظره ـ يف كتاب التنقيح للعالمة املامقاين ،وهلذا أ ّلف كتاب قاموس
يرض ذلك ـ حتى عند التسرتي ـ بعلم املامقاين وجاللته ومكانته ،وهكذا مع
الرجال ،وال ّ

غريه ..فال ينبغي اللط بني هذه األمور وتسميتها «هتمة» ،أو حماولة تلميع صورة
الطويس ،ف ّ
إن أحدا ال يسعى لتشويها.

أن الواجوئي ذكر ّ
وأما ّ
أن كالم الطويس ال يفيد حتى الشك ،فال أظ ّن أنه يريد معنى

جدّ يا بذلك ،بل هذا الكالم مسوق عىل نحو املبالغة يف التضعيف ،ولست أدري ملاذا مل
خيلتمس العذر للخواجوئي يف تعبريه هذا؟! مع ّ
أن العذر قريب وملموس.
( ) دقيق ،السوانح العامل ّية 316 :ـ .317

................
يصح يف اجلمع بني
وأ ّما احلديث عن خفاء قرائن اجلمع علينا بني كالم الطويس ،فهذا
ّ

كالم املعصوم ،أ ّما يف غريه فهذا ربط لألمور برصف االحتامل وبالتعليق عىل الغيب القائم

عىل خحسن الظ ّن؛ وإال فلامذا ال خيقال هذا الكالم يف ّ
كل اضطراب أو تعديل يف الرأي عند

أحد من علامء األديان ،ونقول :ربام هناك يشء خفي علينا! عىل ّ
أن احتامل خفاء قرائن

املرجح؟
اجلمع ال ينفي احتامال وجيها يف حصول االشتباه والغفلة والنسيان عنده ،فام هو ّ

ربرات متو ّفرة لطرح هذه الفرض ّية هنا أو هناك،
نعم ،يف بعض احلاالت تكون هناك م ّ

وال مانع من ذلك ،أما إطالقها هبذه الطريقة فقد ال يكون أمرا علم ّيا أبدا ،علام ّ
أن خفاء
يغري من واقع احلال شيئا؛ ألننا يف ّناية املطاف أمام اضطراب يف الكالم مل
قرائن اجلمع ال ّ

يرتفع برصف النظر عن وجود رافع له يف ذهن الشيخ الطويس نفسه ،ونحن إنّام نتعامل

مع تراث الشيخ الطويس وقيمته العلم ّية.

وأما احلديث عن وجود أزمة خنسخ يف عموم كتب الشيخ ،فهذا أمر معقول يف اجلملة،

وله بعض الشواهد يف علم الرجال ،كام تقدّ م ،لكن يف كثري من األحيان يصعب ّ
حل
ختتص بعلم الرجال عنده ،بل
األمور بفرضية النيسخ ،فاضطراب كالم الشيخ ظاهرة ال
ّ

تعم غري جمال معريف يف كتاباته ،ومن الصعب جعل ّ
كل هذا مرجعه إىل أزمة خنسخ ،ولو
ّ
كان احلال كذلك وإىل هذا احلدّ فنحن نسأل :مع اضطراب خنسخ كتب الشيخ إىل هذا احلدّ

أال يرتك ذلك أثرا عىل قيمة كتبه؟!

وأ ّما ّ
أن الشيخ عدل عن آرائه ،وال ينبغي تفسري ظاهرة االختالف يف كتبه عىل ّأّنا

اضطراب ،فهذا أمر معقول يف اجلملة أيضا ،لك ّن عدول شخص عن آرائه هبذا احلجم أال

تصوراتنا عن إفاداته ،فلو ّ
قوة
أن شخصا كان كثري التغيري لرأيه أال تنخفض ّ
يرتك أثرا عىل ّ

االحتامل يف إفادته؟ ثم كيف خيفرس ذلك بالعدول من قبل من يذهبون إىل ّ
أن علم الرجال

حيس وصل بالوضوح والتواتر ،وليس فيه حدس ،فكيف حصل العدول عن الرأي
ّ
ٍ
حينئذ؟! هذا ك ّله يتاج إىل مزيد تفسري هلذه الظاهرة.

وخالصة القول :نحن ال نحاكم الشيخ الطويس ،وإنام نحاكم تراثه ،ويف ّ
ظل وجود

تشوش يف هذا الرتاث ،من الطبيعي أن ينخفض معدّ ل الوثوق بكالمه ليبلغ الظ ّن
ظاهرة ّ
ببعض درجاته ،نعم ،القول ّ
بأن كالمه ال يورث الشك مبالغة ال ندّ عيها أبدا إال بشكل

الاصة.
موردي حمدود لو قامت عليها القرائن
ّ

الدفاع الثاينّ :
إن ظاهرة االضطراب أو العدول أو ..يف كتب الشيخ الطويس ـ وبناء

تعم سائر كتبه تقريبا ،فهل يمنع
عىل املناقشة املتقدّ مة ـ ال تنحرص يف املجال الرجايل ،بل ّ

من الرجوع إىل الشيخ يف ّ
كل العلوم؟! وهو كام ترى .

واجلواب :ال نمنع عن الرجوع إىل كتبه ،وإنام نريد حتديد معيار الوثوق بام تقدّ مه،

لنرفع ونخزيل جمال التع ّبد ـ ولو احلكمي ـ بكالم مثل الشيخ ،وكأ ّنه إذا قال كلمة صارت

نصا مقدّ سا ،ال جمال للنقاش فيه! فهذا الذي نقوله أشبه يشء با ّدعاءات اإلمجاع يف كتبهم،
فكام هلا منطلقاهتا املتعدّ دة التي حتول دون اعتبارها نصا ّنائيا كذلك احلال هنا ينخفض

معدّ ل الوثوق بكالم الشيخ ،ال من حيث اهتامه بالكذب ،بل من حيث عدم الد ّقة يف
بعض املوارد ،األمر الذي يرتك أثرا معرف ّيا عىل سائر املوارد.

إ ّننا نعتقد ّ
أن الشيخ الطويس كان رجال موسوع ّيا ،كام تشهد بذلك مصنّفاته وحجم

مرت عليه يف حياته ظروف عصيبة عىل املستوى الشخيص وعىل
عطائه العلمي ،كام ّ

املستوى العام ،فقبل وفاته باثنتي عرشة سنة اّنارت الدولة البوي ّية ،وعاش الشيخ أواخر
ٍ
حالة صعبة بعد اهلجرة إىل النجف من بغداد ،عندما
حياته التي أ ّلف فيها بعض كتبه يف

يتلمذون عنده ،وبقي صغار
دخلها السالجقة،
وتفرق من حوله العديد ممن كانوا ّ
ّ
بأن مكتبته قد خاتلفت ،ويف ّ
التالمذة .و خيقال ّ
ظل هذه الظروف كتب الشيخ أو أكمل بعض
كتبه ،ومن املحتمل ّ
يمه كان قد تلف ،وحا خله الشخيص مل يعد مثل
أن مجلة من مكتبته مما ّ

كريس الكالم يف بغداد..
السابق ،حيث كان قد خاسند له
ّ

وهنا ،من الطبيعي أن حتصل معه مجلة من املشكالت ،من بينها الكتابة عن حفظ ،أو

( ) املصدر نفسه.319 :

................
عدم ممارسة مراجعة شاملة بعد تلف مكتبته ،أو عدم تو ّفر الكثري ممّن يعينه ،أو كوّنم

قلييل خربة مقارنة بتالمذته يف بغداد ..فحصل الذي حصل معه ،إىل جانب العنرص
املوسوعي يف التصنيف والذي يلعب يف العادة دورا يف د ّقة الكاتب وعدم سهوه ،وربام

أ ّلف كتابا يف وقت قصري ومل تقع له الفرصة إلعادة النظر فيه لكثرة مشاغله وتصنيفاته

األخرى.

ولذلك نجد الس ّيد الربوجردي يعتقد ّ
مسودة
أن كتاب الرجال للشيخ الطويس كان ّ

ومذ ّكرات ،يريد الشيخ أن يعيد النظر هبا لرتتيبها وتنظيمها وإكامهلا ،لكن ما سنحت له
تعرضه للرواة ،فأحيانا يذكر شخصا يف من
الفرصة ،وهلذا نجد عدم التناسب قائام يف ّ

يكرر
روى عنهم^ ،ثم يذكره يف من مل يرو عنهم ،األمر الذي حار فيه العلامء ،ونجده ّ

عددا من الرواة بال موجب.

قسمت عىل حياته
ربر ذلك ك ّله ـ عىل ما قيل ـ كثرة مشاغله وتصنيفاته ،بحيث لو ّ
وم ّ

لربام أخذ كتاب الرجال معه وقتا قصريا .وهبذا نجمع بني حفظ مكانة الشيخ وإعطاء

تراثه موقعه الطبيعي .

نصه:
بل قد قال بعض املعارصين ـ بعدما استقرب جدا رأي السيد الربوجري ـ ما ّ

«بل يقرب أن يقالّ :
األئمة
إن الشيخ قد أوكل استخراج أسامي الرواة الذين رووا عن
ّ
ومن مل يرووا عنهم من أسانيد الروايات وفهارس األصحاب إىل بعض تالمذته ،عىل أن

يتيرس له ذلك بصورة كاملة ،ولذلك نجد يف الكتاب أخطاء
يد ّقق هو الحقا فيها ،ومل ّ
( ) الربوجرديّ ،ناية التقرير 270 :2؛ والسبحاين ،ك ّليات يف علم الرجال .69 :وطبعا ليس هلذا
الظن به،
وحسن
ّ
الرأي وأمثاله ـ هبذا املقدار ـ منشأ سوى خبعد ضعف الشيخ الطويس علم ّيا ،خ
بأن هذا ال دليل عليهّ ،
وإال قد يقول شخص ّ
وأن كتب الطويس شاهد ضعفه العلمي عموما يف

جمال احلديث والرجال ،وأكثر ما عنده أخذه من غريه ،أو هو خمترصات كتب غريه (ككتاب

رجال الكيش) ..األمر الذي ييجنا ملعطيات أقوى لر ّد مثل هذا الكالم عن الطويس.

( ) انظر :اإليرواين ،دروس متهيد ّية يف القواعد الرجال ّية.324 :

فادحة يف غري موضع» .

وملزيد من اال ّطالع يمكن مراجعة بعض كتبنا التي حتدّ ثنا فيها عن الطويس وتراثه من

أكثر من جهة ،فال نطيل  ،كام سيأيت تفصيل البحث حول كتبه الرجال ّية يف الفصل

األخري من هذا الكتاب ،إن شاء اهلل تعاىل.
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توجد مشكلة عا ّمة تتصل ببعض املتقدّ مني الذين خاخذت مواقفهم الرجال ّية باحلسبان

و خبني عليها يف غري موضع ،ومن أبرز هؤالء الشيخ املفيد (413هـ) الذي و ّثق عددا من

النص عىل
الرواة ،سواء يف رسالته العددية أم يف سائر كتبه مثل اإلرشاد عند حديثه عن ّ
اإلمام الكاظم تارة وعىل اإلمام الرضا أخرى .

ّ
إن مسامهات الشيخ املفيد يف هذا العلم قليلة جدا بل نادرة؛ وهلذا مل نجد حضورا
حممد رضا السيستاين ،قبسات من علم الرجال  .103 :2ومن الواضح ّ
أن هذا أيضا تربير
ّ

حمتمل لكن ال دليل عليه ،وهو يقف إىل جانب احتامل ضعف الشيخ الطويس يف معطياته الرجال ّية
وكثرة وقوعه هو نفسه يف أخطاء  ،فمحاولة تربئة ساحته لوضع املشاكل يف رقبة تالمذته بال دليل،
ال يرفع املشكلة القائمة اليوم كام هو واضح ،بل يزيدها أشكلة؛ ّ
فإن هذا معناه انفتاح احتامل أن

تكون مجلة من كتب الطويس األخرى ـ بام فيها نفس عملية اختيار كتاب الكيش وانتخاب بعض

دوّنا تالمذته ،وربام صغار تالمذته،
ما فيه ،وكذا بعض املعطيات الواردة يف كتاب الفهرست ـ قد ّ

وأنّه بنى يف مجلة من املعطيات التي وردت يف كتبه يف خمتلف العلوم عىل حتقيقات لتالمذته أو

تت ّبعات هلم مل تسنح له الفرصة للتدقيق هبا ،غايته أنّنا مل ينكشف لنا نقاط الضعف فيها بعدخ كام
انكشف يف كتاب الرجال مثال.

( ) انظر :املدخل إىل موسوعة احلديث النبوي 81 :ـ  481 ،149ـ 482؛ ودروس متهيد ّية يف
متفرقة كثرية يف كتابنا :نظر ّية السنّة يف
تاريخ علم الرجال عند اإلمام ّية 142 :ـ 162؛ ومواضع ّ
الفكر اإلمامي.

( ) سوف يأيت احلديث بالتفصيل ـ إن شاء اهلل ـ عن تقويامت الشيخ املفيد يف الفصلني الثاين
والرابع القادمني ،فانتظر ،وإنّام نوجز هنا إجيازا.

................
للبحث الرجايل يف كتبه ،فبمراجعة أسامء كتبه ال نجد عنده تصنيفا رجال ّيا فيام يبدو ،نعم
عنده بعض األمور حول الصحابة يف سياق املساجالت الكالم ّية ،وأغلب كتبه يف الكالم

متخصص يف الرجال عىل
واملتفرقات ،وهذا بنفسه يقدّ م لنا الشيخ املفيد غري
والفقه
ّ
ّ
خالف الطويس والنجايش والكيش ..وهلذا ملا ترمجه الطويس والنجايش مل يذكراه بأ ّنه
عامل بالرجال أو عارف بأحوال الرجال والرواة ،وإنام غلب عىل توصيفهم له اجلانب

وقوة املناظرة.
الفقهي والكالمي ،إىل جانب الرواية والفطنة ّ

ٍ
سياق عريض ،ذكر لنا
ومع هذا القدر القليل من مسامهاته الرجال ّية التي أدرجها يف

بعض الرواة ممّن ال يناسب موقفه فيهم واقع حاهلم يف تراث الرجال ّيني ،أو اضطربت

خاصة الشيعة وثقاهتم يف كتاب اإلرشاد،
كلامته فيهم ،فقد عدّ املفيد حممدخ بن سنان من ّ

النص عىل الرضا عيل بن موسى‘ باإلمامة من أبيه ،واإلشارة
فممن روى ّ
حيث قالّ « :
خاصته وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته :داود بن كثري
إليه منه بذلك ،من
ّ

وحممد بن إسحاق بن عامر ،وعيل بن يقطني ،ونعيم القابويس ،واحلسني بن
الر ّقي،
ّ
املختار ،وزياد بن مروان ،واملخزومي ،وداود بن سليامن ،ونرص بن قابوس ،وداود بن

زري ،ويزيد بن سليط ،وحممد بن سنان» .

تعرضه إلحدى الروايات يف رسالته العددية وهي تذكر ّ
أن شهر رمضان
لكنّه عند ّ

ثالثون يوما ال ينقص أبدا ،ذكر ّأّنا حديث شاذ نادر غري معتمد عليه ،يف طريقه حممد بن

سنان ،وهو مطعون فيه ،ال خيتلف العصابة يف هتمته وضعفه ،وما كان هذا سبيله مل يعتمد
النصني؟! هل يتمالن العدول؟!
عليه يف الدين  .فكيف يمكن تفسري هذين ّ

بل ّ
إن بعض هذه األسامء الواردة ال خيعرفون بالفقه والعلم ،ومل يرد هلم توثيق من أحد،

( ) الطويس ،الفهرست 238 :ـ 239؛ ورجال النجايش 399 :ـ .403
( ) اإلرشاد .248 :2

( ) املفيد ،الر ّد عىل أصحاب العدد ،جوابات أهل املوصل.20 :

وال كالم فيهم من أحد يف مثل هذه الصفات التي وصفهم هبا.

وهكذا نجده يتحدّ ث يف موض ٍع آخر عن أشخاص يصفهم بصفات ال يعرف بعضهم

النص باإلمامة من أي عبد اهلل الصادق عليه
فممن روى رصيح
ّ
هبا أصال ،فيقولّ « :
وخاصته
السالم عىل ابنه أي احلسن موسى عليه السالم ،من شيوخ أصحاب أي عبد اهلل
ّ

املفضل بن عمر اجلعفي ،ومعاذ بن
وبطانته وثقاته الفقهاء الصاحلني رضوان اهلل عليهمّ :

احلجاج ،والفيض بن املختار ،ويعقوب الرساج ،وسليامن بن
كثري ،وعبد الرمحن بن
ّ

خالد ،وصفوان اجلامل ،وغريهم ممن يطول بذكرهم الكتاب» .

ّ
إن عدم ثبوت خربو ّية الشيخ املفيد يف جمال الرجال وأحواهلم ،كعدم ثبوت خربو ّية

الشيخ الصدوق يف هذا املجال عىل رأي بعضهم عىل ّ
جمرد متّب ٍع لشيخه
األقل ،حيث يرونه ّ

ابن الوليد يف أمر الرواة ،مع ّ
أن الصدوق كان حمدّ ثا بارزا أيضا ،فهذا أشبه يشء مثال

متخصصا يف هذا املجال .
باآلراء الرجال ّية للسيد املرتىض حيث مل يكن
ّ

من هنا ،ال نجد وجها يف تقويم مواقف العلامء طبقا للحساب الزمني فقطّ ،
فكل من
ٍ
كلمة تصدر منه يف
أي
كان من القدماء ،أي يف القرون اهلجر ّية المسة األوىل ،صارت ّ
الرجال معتمدة أو توجب الوثوق أو االطمئنان أو التع ّبد بكالمه ،ليس ليشء إال لكونه

عاش يف تلك األزمنة ،وهذا أمر غري صحيح عىل إطالقه ،فليس عنرص القرب الزمني هو
( ) اإلرشاد .216 :2

( ) مل أالحظ من أثار هذه اإلشكال ّية عندما طرحتخها عىل بعض أساتذتنا عام 1995م ،وبدا منه
اإلقرار هبا (إشكال ّية عدم خربو ّية بعض املتقدّ مني) ،وسيأيت ّ
أن السيد حممد رضا السيستاين انتبه

ـ كغريه ـ للمشكلة يف كالم املفيد ،لكنّه ّبررها بتربير آخر ،وهو ّ
أن الشيخ املفيد أطلق هذه
األوصاف عىل هذه املجموعات للتغليب أو لبعض الدواعي الصحيحة والتي هي غري كوّنم

متصفني هبذه األوصاف واقعا! (قبسات من علم الرجال  ،)25 ،23 :1وهذا يزيد األمر أشكلة
وتشكيكا يف إمكان ّية االعتامد عىل كلامهتم إذا انطلقوا من دوافع خاخر غري الواقع الوصفي للرواة
أنفسهم.

................
املهم يف درجة االعتامد والوثوق بكالم شخص ،وإ ّنام عنرص املنهج والربو ّية والد ّقة

وسعة االطالع أيضا ،وهذا ما يطرحه السيد عيل السيستاين ،حيث يقول ّ
بأن مسلك
الوثوق يف حج ّية األخبار يستدعي مجلة من املستتبعات ،منها رفض املقولة القاضية

بأوثق ّية املصادر احلديثية السنّية عىل املصادر احلديثية الشيعية؛ نظرا ألقرب ّيتها لعرص
الرسالة ،ويدعو إىل استبدال ذلك بدراسة تاريخ تدوين احلديث عند السنّة ومنهجهم يف

ذلك ،وهو ما يؤ ّدي عنده إىل الروج بنتائج عكس ّية .

فليس املهم ّ
أن الصدوق (عىل قول) واملفيد واملرتىض وابن الرباج وابن زهرة

والطربيس واحللبي واحلميص وابن اجلنيد وابن أي عقيل وغريهم ،يعيشون يف القرون

اهلجر ّية األوىل ،بقدر ما املهم الكشف عن خربو ّيتهم واشتغاهلم عىل هذه العلوم ،حتى

تكون معلوماهتم مو ّفقة ،ومن مصادر معتمدة ،بام يرفع درجة الوثوق بكالمهم ،أ ّما لو مل
الط املعريف ،وقدّ موا مسامهات حمدودة جدا؛ وعلمنا ّ
ّ
أن
يكونوا مشتغلني عىل هذا
اشتغاهلم كان يف علوم الكالم والفقه ونحوها ،مع بناء مشهور املتقدّ مني عىل تصحيح
األخبار بمالك الوثوق ال بمالك الوثاقة ،فمن الطبيعي هنا أن يرتك ذلك أثرا عىل درجة

حصول الوثوق من كالمهم ،ال بمعنى التصديق والتكذيب ،فهم من الثقات األجالء،

القوة االحتاملية إلفاداهتم يف
وإنام بمعنى اإلصابة وعدمها يف تقويامهتم؛ ألنّنا نتكلم يف ّ
القضايا الرجال ّية.

وهذه اإلشكال ّية ترسي بعينها إىل العديد من الشخص ّيات يف املذاهب األخرى ،ممّن ال

خيعرف باشتغاله عىل علم الرجال والفهارس واحلديث ،كعدد من العلامء مثل أي حنيفة

والشافعي وبعض شيوخ علم الكالم عند املعتزلة واألشاعرة والشيعة وغريهم ،فالكالم
هو الكالم.

( ) السيستاين ،الرافد يف علم األصول25 :؛ وانظر كتابنا :مسألة املنهج يف الفكر الديني 364 :ـ
.367
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تربز يف علم الرجال ظاهرة ال خيستهان هبا ،وهي ظاهرة تعارض مواقف الرجال ّيني ،إىل

حدّ ّ
أن بعض أشكال االختالف فيام بينهم مما يصعب فهمه ،حتى خا ّلفت رسائل مستق ّلة

وكتبت دراسات مر ّكزة حول بعض الرواة الذين اختلفت املواقف القديمة فيهم ،وسيأيت
احلديث بالتفصيل عن موضوع تعارض أقوال الرجال ّيني إن شاء اهلل تعاىل.

فهذا سهل بن زياد ض ّعفه النجايش ووثقه الطويس ،وداود بن كثري الرقي ض ّعفه

النجايش جدا ووثقه الطويس ،وهذا حممد بن سنان ض ّعفه النجايش جدا ومعه الطويس يف
الرجال واملفيد يف الرسالة العدد ّية ،لكن و ّثقه املفيد يف اإلرشاد؛ وهذا يونس بن عبد

الرمحن ض ّعفه القميون ووثقه الطويس ،وهذا سامل بن مكرم املكنّى بأي خدجية و ّثقه
النجايش بقوله :ثقة ثقة ،ووثقه ابن فضال ،فيام ض ّعفه الطويس يف الفهرست واالستبصار،
واعترب سبب ضعفه مما ال يتاج إىل ذكر ،وهذا ّ
املعىل بن خخنيس ض ّعفه النجايش ،فيام قال

قوام أي عبد اهلل الصادق وكان حممودا عنده،
عنه الطويس يف كتاب ال خغيبة بأ ّنه كان من ّ

ومىض عىل منهاجه ،موردا روايات مادحة له.

إىل غري ذلك من املوارد واحلاالت العديدة التي اختلفوا فيها ،إذا مل خندخل كتاب ابن

الغضائري باحلسبان ،وإال زاد العدد كام هو واضح ،ولو أدخلنا بعض التوثيقات العامة
مثل من ورد اسمه يف كامل الزيارة ،وتفسري القمي ،ويف سند أصحاب اإلمجاع ،ومن

يروي عنه املشايخ الذين ال يروون وال يرسلون إال عن ثقة وّ ..
فإن العدد سوف يزيد

بالتأكيد.

نحن نسأل :هذا املقدار من التعارض الذي هو ليس بالكثري جدا وال بالقليل جدّ ا ،أال

يوجب إعادة جدولة نسبة الوثوق الذي يصل من كالمهم؟ أال يعني ذلك ّأّنم حصلت

عندهم التباسات أو ضاعت عنّا معلومات ّ
حتل هذا التعارض أو حصلت لديم
ٍ
شخص واحد
جمرد قول
اجتهادات خمتلفة ،فهل بعد ذلك يصل العلم أو االطمئنان من ّ

من املتقدّ مني مثال؟!

................
هذا ك ّله ،إذا مل نأخذ بعني االعتبار املواقف الرجال ّية للمذاهب األخرى التي اب ختليت

فيام بينها بالتعارض ،وفيام بينها وبني املذهب الشيعي بالتعارض أيضا ،ويكفيك مراجعة

عدي اجلرجاين الشافعي (365هـ) ،لتتأكّد من
كتاب الكامل يف ضعفاء الرجال البن
ّ
حجم تعارض اآلراء يف الراوي الواحد عند أهل السنّة .بل سيزيدنا األمر صعوبة عندما

ٍ
كتاب
نرى العامل الواحد ـ كالشيخ الطويس ـ قد اختلفت مواقفه يف الرجل الواحد بني

وكتاب.

هذا ك ّله يف تعارض التوثيقات والتضعيفات؛ أما إذا أدخلنا باحلسبان اختالفهم يف

سائر املعلومات التي يقدّ موّنا لنا مثل اسم الراوي الكامل والكنية والنسبة وأسامء كتبه

وما شابه ذلك ،فيزيد حجم اختالف املعلومات ازديادا ملحوظا ،فالحظ بنفسك.

 6ـ  6ـ اختالف الروايات يف أحوال الرواة

إذا خت ّطينا أزمة التعارض يف املعلومات والتقويامت التي يقدّ مها الرجال ّيون ،سنجد

بحق الرواة ،فالكثري من الرواة ،السيام املشاهري الكبار
أزمة تعارض يف الروايات الواردة ّ

منهم ،وردت فيهم روايات مادحة وأخرى ذا ّمة ،وقد بذل العلامء جهودا مضنية يف معاجلة
هذه األزمة التي كشفها لنا بالصوص كتاب الكيش يف الرجال ،وكانت طرائقهم يف ّ
حل

هذه األزمة متعدّ دة أبرزها:

الطريقة األوىل :وقد استخدمها السيد الوئي كثريا وغريه كالشيخ حسن صاحب

الصحة
منتقى اجلامن ،وهي النظر يف أسانيد هذه الروايات لتصفيتها عىل مستوى
ّ

والضعف؛ وكثريا ما ال يبقى منها ما هو الصحيح ،إال القليل ويف أحد الطرفني ،ف ختحسم
النتيجة لصالح املجموعة التي احتوت الروايات الصحيحة.

الطريقة الثانية :وهي الطريقة التي استخدمها مجاعة برز منهم الوحيد البهبهاين ،حيث

وحسادهم ،ف ختعتمد
جتعل الروايات الذا ّمة يف سياق الوضع من قبل أعداء هؤالء الرواة
ّ

الروايات املادحة .ومن هذا النوع احلمل عىل التق ّية يف الروايات الذا ّمة؛ بغرض محاية

األئمة للرواة.
ّ

الطريقة الثالثة :وهي طريقة التفكيك بني عنرص الوثاقة وعنرص املذهب ،فري ّكز عىل ّ
أن

الذم ورد يف جهة امليول العقائدية أو السياس ّية للراوي ،وليس من حيث الوثاقة وغريها،

فتسلم أد ّلة الوثاقة.

الطريقة الرابعة :القول بتساقط الروايات والرجوع إىل سائر األد ّلة.

وقد تستخدم ـ وهذا هو الغالب ـ الطرق معا هنا وهناك.

لك ّن السؤال هو أ ّنه إذا أخذنا بعني االعتبار هذه الطرق ،هل حقا ّ
حتل أزمة التعارض

املوجود بني الروايات عىل مستوى نظر ّية مرجع ّية العلم واالطمئنان يف باب حج ّية قول

الرجايل؟! فزرارة مثال وردت فيه عرشون رواية ذا ّمة تقريبا؛ فهل ضعفها السندي ال يؤثر

نسب ّيا عىل حصول التخلخل يف الوثوق بصدور الروايات املادحة أو يسم املوقف لصالح
حتصيل الوثوق بوثاقته األمر الذي يفرض مزيدا من حشد قرائن الوثوق؟ فحتى لو كانت
الرواية ضعيفة السند فال يعني ذلك عدم وجود دور هلا عىل املستوى االحتاميل ،فالطريقة

األوىل ال تقف أمام تأثري التعارض عىل رسعة أو درجة حتصيل الوثوق بالوثاقة ،بل أعتقد

أنه لو وردت عرشون رواية ضعيفة يف توثيق شخص ال ّدعوا فيها التواتر!

وهكذا احلال يف الطريقة الرابعة ،فهي صحيحة كربويا عىل مستوى قواعد التعارض يف

بعض املوارد ،لكن هل احلكم بتساقط هذه الروايات ال يؤثر احتامل ّيا عىل رسعة ودرجة
حتصيل االطمئنان بوثاقة الراوي من توثيق العلامء له مع وجود ّ
كل هذا اللغط يف

الروايات حوله؟

نعم ،يف بعض املوارد يكون عدد الروايات الذا ّمة قليال جدا ،وتكون ضعيفة السند،

مثل الروايات الذا ّمة ملحمد بن مسلم الثقفي ،فهي قليلة ال تتعدى األربع روايات ،وك ّلها
تكرر شخص جمهول فيها ،وهو جربيل بن أمحد ،فهنا يمكن
ضعيفة السند ،والغريب ّ

خت ّطي هذه الروايات لصالح عدد كبري من روايات املدح ،مع الشهادات املتضافرة من
القوة يف توثيق حممد بن مسلم؛ لك ّن هذا ال يصل دوما ،بل يف بعض
العلامء والشديدة ّ

................
املوارد قد تتساوى أو تزيد روايات الذم عددا عىل روايات املدح.

أما الطريقة الثانية ،فهي صحيحة افرتاضيا ومنطق ّية جدا ،لكنّها تفرض سلفا ّ
أن

الشخص ثقة جليلّ ،
وأن مفاد الروايات الذا ّمة غري مقبول ،هلذا أقوم بتفسري ذلك عىل أ ّنه

حسد أو للتق ّية وما شابه ذلك ،مع أ ّنه يف أكثر األحيان ال يقيمون دليال عىل ذلك ،وإنام

يقدّ مون هذا التربير لكي خيلصوا من الروايات الذا ّمة التي حذفوها من احلسبان سلفا،

فكام ّ
أن احتامل احلسد والتق ّية موجود ،كذلك احتامل العدم ،األمر الذي ييج الباحث

للمزيد من حشد املعلومات ومقاربة الوثائق ،فهذه الطريقة صحيحة ،لكنها ال ّ
حتل
املشكلة بطريقة علم ّية دائام ،علام أ ّنه إذا كانت الروايات الذا ّمة صحيحة السندّ ،
فإن فرض ّية
احلسد والرصاعات الشخصيّة سوف تطال بعض الرواة املوجودين يف هذه الروايات ولو

مل يتع ّينوا ،األمر الذي يزيد األمور تعقيدا.

فتبقى الطريقة الثالثة ،وهي من أفضل الطرق ،حيث نح ّلل جهات الذ ّم وحيثياته،

املفضل بن عمر،
والفرتة التي صدر فيها ،مع حتليل الفرتة التي صدر فيها املدح ،مثل ّ

حيث تر ّكزت روايات ذ ّمه عن اإلمام الصادق ،فيام روايات مدحه جاءت عنه وعن
أي ذم من طرف اإلمامني الالحقني ،مع تركيز
اإلمامني الكاظم والرضا دون وجود ّ

الكثري من الروايات عىل ذ ّمه يف أفكاره واعتقاداته ،مع االلتفات إىل ّ
أن أهل البيت ير ّكزون

عىل ذ ّم أصحاب املقاالت املنحرفة ،وال يقترص ذ ّمهم عىل اجلانب النقيل يف وثاقة الراوي

وصدقه أو كذبه وعدم أمانته .ففي هذه احلال يمكن حتصيل قناعة راجحة بعدم كون الذ ّم
بتوجهه الفكري يف مرحلة
متوجها لوثاقته ،وصريوة احتامله ضعيفا ،فنفهم الذ ّم متصال ّ
ّ
زمن ّية من حياته.

لك ّن هذه الطريقة ال تفي ّ
بكل الروايات ،فبعضها رصيح يف الذ ّم بمالحظة الكذب،

وبعضها متعارض يف بيان احلالة االعتقاد ّية نفسها.

يتبني ّ
أن أزمة تعارض الروايات وإن أمكن إجياد حلول هلا يف اجلملة ،إال ّأّنا
وهبذا ّ

ّ
تظل موجودة يف التأثري عىل درجة االطمئنان بحال هذا الراوي أو ذاك ،من خالل روايات

املدح أو توثيقات العلامء.

هذا ك ّله ،لو غضضنا الطرف عن تعارض األخبار واألحاديث بني املذاهب ،كام هي

احلال يف أمر الصحابة ،فقد وردت روايات يف مدحهم مجيعا أو بعضا بعينه ،وورد ما
يعارضها ،لو حسبنا خمتلف املذاهب معا ،فراجع وتأ ّمل.

 6ـ  7ـ مواقف من علماء الرجال واحلديث

ثمة مواقف لعلامء الرجال واحلديث من بعضهم ،ومواقف لسائر العلامء منهم وهي
ّ

مواقف وإن مل تثبت مجيعها تارخييا ،إال أّنا تيضء عىل تصحيح الصورة يف هذا املجال،
وقد وجدنا بعض املوارد ينتقد حتى بعض أئمة الرجال بعضا فيها ،وترتكّز هذه الظاهرة
يف الوسط السنّي بشكل أكرب.

تسمى بمسألة طعن
ومن املعروف يف مباحث علوم الرجال واحلديث طرح مسألة ّ

األقران يف بعضهم ،حتى قال بعضهم بأنّه ال يؤخذ به ،بل قيل :كالم األقران يف بعضهم
احلجاج قوله :احذروا غرية أصحاب احلديث
خيطوى وال خيروى .ونخقل عن شعبة بن
ّ

بعضهم عىل بعض ،فلهم أشدّ غرية من التيوس .

خصص احلافظ ابن عبد الرب بابا يف «كتاب العلم» يف حكم قول العلامء بعضهم
بل قد ّ

يف بعض ،ونقل فيه قوال عن ابن عباس وهو« :استمعوا علم العلامء ،وال تصدّ قوا بعضهم

عىل بعض ،فوالذي نفيس بيده هم أشدّ تغايرا من التيوس يف زرهبا» .وقوله« :خذوا العلم
فإّنم يتغايرون تغاير التيوس
حيث وجدتم ،وال تقبلوا قول الفقهاء بعضهم عىل بعضّ ،

يف الزربية» .وينقل عن مالك بن دينار« :يؤخذ بقول العلامء والقراء يف كل يشء إال قول

فإّنم أشدّ حتاسدا من التيوس. »..
بعضهم يف بعض؛ ّ

رب موقفه من هذه القض ّية بقوله« :والصحيح يف هذا الباب ّ
أن من
ثم رشح ابن عبد ال ّ

( ) البغدادي ،الكفاية.136 :

( ) انظر هذا وغريه :جامع بيان العلم وفضله  151 :2ـ .152

................
صحت عدالته وثبتت يف العلم أمانته وبانت ثقته وعنايته بالعلم مل يلتفت فيه إىل قول أحد
ّ

ـ إىل أن قال :ـ والدليل عىل أ ّنه ال خيقبل يف من اختذه مجهور من مجاهري املسلمني إماما يف
الدين ،قول ٍ
ٍ
أحد من الطاعنني ّ
بعض
أن السلف رضوان اهلل عليهم قد سبق من بعضهم يف
كالم كثري يف حال الغضب ،ومنه ما محل عليه احلسد ،كام قال ابن عباس ومالك بن دينار

حجة
وابن حازم ،ومنه عىل جهة التأويل مما ال يلزم تقليدهم يف يشء منه دون برهان وال ّ

توجبه ،ونحن نورد يف هذا الباب من قول األئمة اجل ّلة الثقاة السادة بعضهم يف بعض ما ال
صحة ما ذكرنا ،وباهلل
جيب أن يلتفت فيهم إليه ،وال خيرج عليهم ما يوضح لك
ّ

التوفيق»  .ثم أخذ برسد جمموعة من الكلامت يمكن مراجعتها.

مهام يف طبقاته حيث قال(« :قاعدة يف اجلرح
وذكر السبكي (771هـ) كالما ّ
والتعديل) رضورية نافعة ال تراها يف يشء من كتب األصول ،فإ ّنك إذا سمعت ّ
أن اجلرح

مقدّ م عىل التعديل ،ورأيت اجلرح والتعديل ،وكنت غرا باألمور أو فدما مقترصا عىل
أن العمل عىل جرحه ،فإ ّياك ثم إ ّياك ،واحلذر ّ
منقول األصول ،حسبت ّ
كل احلذر من هذا

احلسبان ،بل الصواب عندنا ّ
أن من ثبتت إمامته وعدالته ،وكثر مادحوه ومز ّكوه ،وندر

تعص ٍ
ب مذهبي أو غريه ،فإ ّنا ال
جارحه ،وكانت هناك قرينة دا ّلة عىل سبب جرحه من ّ

نلتفت إىل اجلرح فيه ،ونعمل فيه بالعدالة ،وإال فلو فتحنا هذا الباب أو أخذنا تقديم
اجلرح عىل إطالقه ،ملا سلم لنا أحد من األئمة؛ إذ ما من إما ٍم إال وقد طعن فيه طاعنون

وهلك فيه هالكون» .

أئمة احلديث والفقه وغريهم.
فهذا ّ
النص واضح يف حجم املشكلة املثارة هنا يف طعن ّ
ومن نامذج ذلك ،وهي كثرية:

واملؤرخ ،فقد ذكر الذهبي أنّه هامجه «أمحد بن
واملفرس
 1ـ حممد بن جرير الطربي الفقيه
ّ
ّ

( ) املصدر نفسه .152 :2

( ) السبكي ،طبقات الشافع ّية الكربى .9 :2

عيل السليامين احلافظ ،وقال :كان يضع للروافض ،كذا قال السليامين ،وهذا رجم بالظ ّن
ئمة اإلسالم املعتمدين ،وما ندّ عي عصمته ،وال ّ
يل لنا
الكاذب ،بل ابن جرير من كبار أ ّ

أن نؤذيه بالباطل واهلوىّ ،
فإن كالم العلامء بعضهم يف بعض ينبغي أن خيتأنى فيه ،والسيام
يف مثل إما ٍم كبري» .

 2ـ اإلمام أبو حنيفة ،وقد طعن فيه عدّ ة من متقدّ مي أئمة احلديث ،مثل ما ذكره

العقييل يف كتابه الضعفاء الكبري ،حيث قال :حدثنا عبد اهلل بن أمحد بن حنبل ،قال :حدثنا

منصور بن أي مزاحم ،قال :حدّ ثنا مالك بن أنس ،يقولّ « :
إن أبا حنيفة كاد الدين ،ومن
كاد الدين فليس له دين» .

أئمة احلديث ،وقد اعتمد عليه البخاري يف
 3ـ اإلمام عيل بن املديني ،وهو من أبرز ّ

صحيحه ،فقد ذكر العقييل يف الضعفاء ،قال« :قرأت عىل عبد اهلل بن أمحد كتاب العلل عن
أبيه ،فرأيت فيه حكايات كثرية عن عيل بن عبد اهلل ،ثم قد رضب عىل اسمه ،وكتب فوقه:

حدّ ثنا رجل ،ثم رضب عىل احلديث ك ّله ،فسألت عبد اهلل ،فقال :كان أي حدّ ثنا عنه ،ثم
أمسك عن اسمه ،وكان يقول :حدّ ثنا رجل ،ثم ترك حديثه بعد ذاك» .

ومن شواهد ذلك ما ورد عن إبراهيم احلري :أكان ابن املديني (عيل) يتهم بالكذب،

قال :ال ،إنام حدّ ث بحديث فزاد يف خربه كلمة ،لرييض هبا ابن داود ،فقيل له :أكان يتك ّلم
يف أمحد بن حنبل؟ قال :ال ،إنام كان إذا رأى يف كتاب حديثا عن أمحد ،قال :ارضب عىل

ذا ،لرييض به ابن أي داود. »..

 4ـ اإلمام الشافعي ،ومكانته معروفة ،ومع ذلك مل يسلم من الطعن من قبل علامء

وأئمته ،فقد عاداه الكثري من علامء املالك ّية واهتم بالتش ّيع ،كام طعن فيه ييى بن
احلديث ّ
( ) الذهبي ،ميزان االعتدال .499 :3
( ) ضعفاء العقييل .281 :4
( ) املصدر نفسه .239 :3

( ) الذهبي ،سري أعالم النبالء .57 :11

................
أهم أعمدة اجلرح والتعديل ،وطعن فيه أبو عبيد القاسم بن سالم ،قال ابن
معني ،أحد ّ

عبد الرب« :ومما خنقم عىل ابن معني وعيب به أيضا قوله يف الشافعي أنه ليس بثقة ،وقيل

ألمحد بن حنبل :إ ّن ييى بن معني يتك ّلم يف الشافعي .فقال أمحد :ومن أين يعرف ييى

الشافعي ،وهو ال يعرف وال يقول ما يقول الشافعي أو نحو هذا ،ومن جهل شيئا عاداه..

صح عن ابن معني من طرق أ ّنه كان يتك ّلم يف الشافعي عىل ما قدّ مت لك حتى ّناه
وقد ّ
أمحد بن حنبل ،وقال له :مل تر عيناك ّ
قط مثل الشافعي» .

أئمة احلديث والرجال ،وله مصنّفات يف
حممد بن ح ّبان البستي ،وهو من ّ
 5ـ اإلمام ّ

هذين العلمني ،حيث يتحدّ ث الذهبي عنه فيقول« :وقد ذكره أبو عمرو بن الصالح يف

ترصفاته» « ،وصدق أبو عمرو،
طبقات الشافعية ،وقال :ربام غلط الغلط الفاحش يف ّ

وله أوهام كثرية تت ّبع بعضها احلافظ ضياء الدين ،وقد بدت من ابن حبان هفوة فطعنوا فيه
هلا ،قال أبو إسامعيل األنصاري ،شيخ اإلسالم :سألت ييى بن عامر عن أي حاتم ابن

حبان ،فقال :رأيته ونحن أخرجناه من سجستان ،كان له علم كثري ،ومل يكن له كبري دين،
قدم علينا فأنكر احلدّ هلل فأخرجناه ..قال أبو إسامعيل األنصاري :سمعت عبد الصمد بن

النبوة العلم والعمل،
حممد بن حممد يقول :سمعت أي يقول :أنكروا عىل ابن حبان قولهّ :

وحكموا عليه بالزندقة ،وهجروه ،وكتب فيه إىل الليفة فأمر بقتله» .

 6ـ اإلمام الرتمذي ،فقد ذكر الذهبي يف ترمجة إسامعيل بن رافع ..« :ومن تلبيس

الرتمذي ،قال :ض ّعفه بعض أهل العلم»  ،ويف موضع آخر قال ..« :فلهذا ال يعتمد
العلامء عىل تصحيح الرتمذي» .

( ) جامع بيان العلم وفضله .160 :2
( ) تذكرة احلفاظ .921 :3

( ) ميزان االعتدال .507 :3
( ) املصدر نفسه .227 :1
( ) املصدر نفسه .407 :3

 7ـ اإلمام البخاري ،فقد نقل الذهبي ما ن ّصه« :عيل بن عبد اهلل بن جعفر ،أبو احلسن

احلافظ ،أحد األعالم األثبات ،وحافظ العرص ،ذكره العقييل يف كتاب الضعفاء فبئس ما

صنع ..وكذا امتنع مسلم من الرواية عنه يف صحيحه هلذا املعنى ،كام امتنع أبو زرعة وأبو

حاتم من الرواية عن تلميذه حممد ألجل مسألة اللفظ. »..

ويقول السبكي يف طبقات الشافعية ..« :ومن أمثلته قول بعضهم يف البخاري :تركه

أبو زرعة وأبو حاتم من أجل مسألة اللفظ .فياهلل واملسلمني! أجيوز ألحد أن يقول:

البخاري مرتوك؟ وهو حامل لواء الصناعة ،ومقدم أهل السنّة واجلامعة» .

تعرضه لرتمجة
ويقول ابن أي حاتم الرازي (327هـ) يف كتاب اجلرح والتعديل لدى ّ

البخاري ..« :سمع عنه أي وأبو زرعة ثم تركا حديثه عندما كتب إليهام حممد بن ييى
النيسابوري أنه أظهر عندهم ّ
أن لفظه بالقرآن خملوق» .

ونقل الطيب البغدادي يف التاريخ والذهبي يف تذكرة احلفاظ وغريمها عن ابن عقدة

ملا سئل :أيام أحفظ :البخاري أو مسلم؟ أنه أجاب :كان حممد عاملا ومسلم عاملا ،فأعدت
[وهو أبو عمرو بن محدان] عليه مرارا فقال :يقع ملحمد الغلط يف أهل الشام؛ وذلك ألنه
أخذ كتبهم ونظر فيها فربام ذكر الرجل بكنيته ،ويذكر يف موضع آخر [باسمه] يظنهام

اثنني ،وأما مسلم فق ّلام يوجد له غلط يف العلل. ..

وذكر الذهبي أيضا ّ
أن البخاري «ليس بالبري برجال الشام ،»..وخ ّطأه يف موض ٍع

قائال« :وهذا من وهم البخاري» .
( ) املصدر نفسه .138 :3

( ) السبكي ،طبقات الشافعية الكربى  12 :2ـ .13
( ) اجلرح والتعديل .191 :7

( ) تذكرة احلفاظ 589 :2؛ وتاريخ بغداد  102 :13ـ 103؛ وتاريخ مدينة دمشق 90 :58؛
ورشوط األئمة الستة.11 :

( ) تاريخ اإلسالم 354 :7؛ وسري أعالم النبالء .194 :5

................
احلجاج ،فقد نقلت مصادر الرجال والتاريخ كلامت عن أي زرعة
 8ـ اإلمام مسلم بن ّ

بحق مسلم ،فقد ذكروا أنه ذكر عنده صحيح مسلم فقال :هؤالء قوم أرادوا
الرازي ّ
يتسوفون (يتشوقون ـ يتسوقون) به ،أ ّلفوا كتابا مل يسبقوا
التقدّ م قبل أوانه فعملوا شيئا
ّ
إليه؛ ليقيموا ألنفسهم رياسة قبل وقتها ،وأتاه ذات يوم رجل بكتاب الصحيح من رواية

مسلم فجعل ينظر فيه ،فإذا حديث عن أسباط بن نرص ،فقال أبو زرعة :ما أبعد هذا من

أطم
الصحيح ،يدخل يف كتابه أسباط بن نرص! ثم رأى يف كتابه قطن بن نسري فقال :وهذا ّ
من األول ..إىل آخر االعرتاض الذي وصل إىل مسلم بنيسابور ووافق عليه لكن ّبرر

لنفسه إيراد هذه الروايات  .كام نقلوا استخفاف إبراهيم العدي بمسلمّ ،
وأن مسلام غمزه

حجة .
بال ّ

إىل غريها من النامذج والشواهد.

املتفرقة العنيفة بني الشخص ّيات ،ويبدو ّ
أن
إ ّننا نجد يف كتب أهل السنّة بعض املواقف ّ

الكثري منها جاء يف القرن الثالث اهلجري أو مع حركة ابن تيم ّية فيام بعد ،وكان سبب

الكثري منها املواقف الكالم ّية ،فالشخص ّيات الكبرية يف الوسط السنّي واملتفق عليها اليوم
كانت ّ
حمل جدل يف تلك العصور ،وطردت ولوحقت واهتم بعضهم بعضا ،واألمر يشبه
بعض التعابري التي نجدها يف الرصاع بني مدرسة احلديث الشيعية التي كان يمثلها أمثال

الشيخ الصدوق والنصوص النقدية عليها يف كلامت أمثال الس ّيد املرتىض والشيخ املفيد،

فلرتاجع يف مثل كتابنا نظر ّية السنّة ،وهذا ك ّله يساعدنا عىل وضع صورة أكثر واقع ّية
خ
لألمور ،سواء أصاب ّ
كل هؤالء املتّهمون أم أخطؤوا ،وسواء انطلقوا يف نقدهم من
أئمة الفقه
معطيات حقيقية أم من حسد وبغض وتنافس ،فالناقد واملنت خقد كالمها من ّ
والرجال واحلديث ،فعىل التقادير ك ّلها األمر فيه مشكلة.

( ) انظر :تاريخ بغداد  28 :5ـ 29؛ وهتذيب الكامل  419 :1ـ 420؛ وسري أعالم النبالء :12
571؛ وميزان االعتدال .126 :1

( ) انظر :ميزان االعتدال 44 :1؛ ولسان امليزان .74 :1

 6ـ  8ـ ظنيّة بعض احللول الرجاليّة

سجل عىل علم الرجال إشكالية تقوم عىل وجود األسامء
كان املحدّ ث البحراين قد ّ

املشرتكة ؛ وذلك ّ
أن هناك اشرتاكا واسعا يف أسامء الرواة ،حتى خا ّلف اختصاص يف داخل

علم الرجال خاطلق عليه اسم «متييز املشرتكات» ،لكن هل هذه القواعد التي وضعوها

لتمييز املشرتكات ّ
حتل املشكلة واقعا؟
ٍ
تكررا واشرتاكا يف االسم واسم األب واجلد ،فام املانع
إننا نجد اليوم يف قرية واحدة ّ
يصل وثوقا
جمرد مالحظة الراوي وا
ملروي عنه ّ
ّ
من التعدّ د عىل امتداد ثالثة قرون؟ هل ّ

بأّنام شخص واحد وليسا بشخصني؟ أال يمكن االشرتاك يف اللقب والوصف؟
ّ

ّ
إن علم متييز املشرتكات يقوم كثريا عىل ترجيح الظنون ،وليس عىل حتصيل االطمئنان؛

وال خيعلم من أين يمكن حتصيل احلج ّية هلذه الظنون؟

هذه هي روح اإلشكال ّية ،ونحن نقولّ :
إن علامء الرجال وضعوا الكثري من القواعد

احلق ّ
أن كثريا
واألفكار يف هذا املجال ،ويف كثري من املوارد يصل اطمئنان بالنتائج ،لك ّن ّ

منها أيضا ـ يف باب متييز املشرتكات وغريها ـ ليس سوى جمموعة ظنون ال أكثر ،كام سوف
املخصص لتمييز املشرتكات من هذا الكتاب ،فيقولون :من
يأيت بحثه بالتفصيل يف الفصل
ّ

البعيد أن يرتمجه فالن دون فالن ،ومن البعيد أن يكون فالن وفالن شخصني ،مع ّ
أن ما

يقدّ مونه ال يعطي سوى ظ ّن واستبعاد ال يقبلون أمثاله يف الفقه وال يف غريه من العلوم

اإلسالم ّية.

وهكذا يف ترجيح انتساب الكتب ،أو يف ترجيح كون هذه الرواية مأخوذة من الكتاب

الفالين ل خيعمل عىل استخدام طرائق تعويض األسانيد فيها ،وغري ذلك الكثري ممّا لو راجعه
املنصف مل جيد سوى الظنون والرتجيحات ال أكثر.

( ) انظر إشكاالته عىل علم الرجال يف احلدائق النارضة  22 :1ـ 23؛ والدرر النجف ّية ،326 :2
 333ـ  336 ،335ـ .337

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

 6ـ  9ـ غموض بعض املصطلحات الرجاليّة

تعاين املصادر الرجال ّية القديمة من مشكلة جوهر ّية ،وهي عدم وجود (دليل مقنع)

يوضح مرادهم من العديد من التعابري التي يطلقوّنا؛ فهم مل يضعوا رشحا ملصطلحاهتم،

األمر الذي أدخل العلامء الالحقني يف جدل حول مرادهم من هذا التعبري أو ذاك ،وهو ما

تعرضنا سابقا
جيعل الوصول إىل مرادهم حماطا بجملة من االحتامالت العكس ّية ،وقد كنا ّ

لبحث املراد من كلمة «ثقة» و «جمهول» ،ورأينا كيف اختلف العلامء يف تفسري هذا األمر.

وعىل هذا املنوال العديد من التوصيفات التي ساد خالف يف فهمها ما تزال بعض

الغلو الذي ما زال الالف يف تفسري مقصودهم منه ساريا حتى
أوجهه إىل يومنا هذا ،مثل
ّ

الغلو الذي نفهمه اليوم ،أو بعض ما بات اليوم من عقائد الشيعة ،أو
اليوم ،فهل يراد
ّ
الغلو يف األداء؟ يضاف إليه أ ّننا وجدنا ّأّنم من النادر أن
الغلو السيايس أو
املراد هو
ّ
ّ
بالغلو ،إال إذا كان التوثيق يوي حالة تعارض ،وهذا ما قد ييش
يوثقوا شخصا يصفونه
ّ

الغلو مما يوجب إدانة الراوي حتى عىل مستوى األخذ برواياته ،فهذا
بأّنم يعتربون هتمة
ّ
التفسري أيضا سيضعنا أمام احتامالت.

كذلك تعبريهم بـ (أصحابنا) كام تقدّ م ،فتارة يريدون منه اإلمام ّية ،وأخرى غريهم،

وكذلك اختلفوا يف تفسري كلامهتم يف مقدّ مات كتبهم كالقمي وابن قولويه وعبارة
أصحاب اإلمجاع وغريهم ،واختلفوا يف معنى «أسند عنه» الواردة يف رجال الشيخ

الطويس ،وكذلك «خم ّلط» و «حديثه خيعرف وينكر» و «ضعيف» وأّنا هل ترجع إىل نفس
الراوي أو إىل حديثه؛ و «صحيح احلديث» ،وكذا تعابريهم يف طرق الفهرست من حيث

وصول الكتب إليهم باملناولة أو اإلجازة أو وصول أسامء الكتب فقط وليس نسخها حتى
ٍ
بحث وتنقيب،
بنحو الوجادة ،وغريها من الكلامت التي يصل اإلنسان عىل معناها بعد

وكثريا ما قد ال يصل اطمئنان باملعنى وكونه معتمدا عند مجيع القدماء.

وأي إنسان يراجع كتب علم احلديث والدراية جيد اختالفات ،مثل كتاب مقباس
ّ

اهلداية للاممقاين وغريه.

إذن ،فنحن أمام فرص ظنّية للوصول إىل النتائج الرجال ّية من حيث فهم كلامهتم

ومرادهم وتقويامهتم ،فكيف يصل وثوق دائم من كلامت الرجال ّيني؟!

 6ـ  10ـ علم الرجال وبرهان طبيعة األشياء

نقصد هبذا العنوان العودة إىل املنطق الطبيعي لعل ٍم مثل علم الرجال واجلرح

والتعديل ،فهذا العلم الذي يضم ـ إسالم ّيا ـ عرشات اآلالف من األسامء وعرشات
اآلالف من املعلومات اجلزئ ّية التفصيل ّية الفرع ّية ،ال ّ
شك ـ بمنطق طبيعة األشياء ـ أن
ٍ
ّ
وشاق ،وكثريا
مضن
بقوة؛ ألنّه علم يقوم عىل تت ّب ٍع
يكون الوقوع يف أخطاء فيه أمرا واردا ّ
ما تفوت فيه الكثري من املعلومات أو تسقط أو يغفل عنها أو تتداخل أو تتشابك عىل

الباحث واملراجع ،ونظرا لتش ّعب املعط ّيات شديدة اجلزئ ّية التي فيه ،ووفرهتا وكثرهتا،

يغدو من املنطقي قبل الدخول فيه أن نحتمل الوقوع يف الطأ فيه من قبل رجاله
ٍ
بدرجة ليست بالنادرة ،فكيف إذا رأينا العنارص التسعة السابقة التي أرشنا
وشخص ّياته
إليها؟!

وهذا يعني ّ
أن دخول ٍ
علم مثل هذه العلوم شديدة التفصيل والتفريع واجلزئ ّية،
ٍ
إفادة هنا أو هناك؛ نظرا لتشابكه
جمرد
يستدعي الرت ّيث يف حتصيل العلم واالطمئنان من ّ

وصعوبته الكبرية عىل اجلميع.

وقائعيّات علم الرجال ،النتائج واملستلزمات

نكتفي هبذا القدر من اإلشكال ّيات واملعيقات ،لنخ ُلص إىل النتيجة التالية:

ّ
إن علام كعلم الرجال بفروعه وأبوابه وتفاصيله ،إذا أردنا تشييده عىل مسلك العلم

مفصالّ ،
فإن:
واالطمئنان ،كام هو الصحيح عىل ما تقدّ م ّ

ّأوالً :هذا األمر ممكن يف حدّ نفسه ،وليس مستحيالّ ،
وكل اإلشكال ّيات املعرف ّية التي

حتوله إىل علم ينسدّ فيه
سجلت عىل هذا العلم ال تسلب عنه قيمته املعرف ّية يف اجلملة ،وال ّ
ّ

................
باب العلم كام تقدّ م تفصيله ،فإشكال ّيات احلدس ّية واحلس ّية ،واإلرسال واإلسناد ،والظن ّية،

وعدم إنتاج احلديث الصحيح ،والفساد العقدي يف الرجال الن ّقاد ،وأصالة العدالة
باملرة
وغريها ،ك ّلها ترتك أثرا ما يف قيمة هذا العلم وموقعه ،لكنّها ال تقدر عىل اإلطاحة به ّ
كام رأينا ،بل ّ
يظل علام مندرجا يف ح ّيز العلوم التارخي ّية ،التي يمكن ـ من حيث املبدأ
املفروغ عنه سابقا ـ الوصول من خالهلا إىل ٍ
يقني أو اطمئنان يف اجلملة.
فلم يثبت ّ
أن علم الرجال من العلوم التارخي ّية التي فقدت قيمتها بينام سائر العلوم

التارخي ّية معتربة وذات قيمة علم ّية ،أ ّما لو قال شخص ّ
بأن العلوم التارخي ّية يف نفسها فاقدة

للقيمة ،فهذا بحث آخر ال يتصل بعلم الرجال فقط ،بل يشمل خمتلف العلوم ذات الطابع
التارخيي ،كعلوم احلديث والرجال والرتاجم وكثري من علوم القرآن وغري ذلك.

ثاني ًاّ :
إن انتهاج مسلك العلم واليقني واالطمئنان يف باب الرجال ،خيلزمنا بعدم
االستعجال يف ا ّدعاء حتصيل العلم واليقني من املعطيات املتو ّفرة فيه ،بل األداء املوضوعي
حتف هذا العلم وغريها،
يف البحث العلمي عا ّمة ،والصوص ّيات العرشة املتقدّ مة التي ّ

ذلك ك ّله يستدعي الرت ّيث ،واالشتغال عىل تأسيس منهج مجع القرائن والشواهد
ٍ
واملعطيات يف هذا الباب .أ ّما ّ
خاص أو عام ـ
بتوثيق
أن عاملا من علامء الرجال و ّثق ـ
ّ

شخصا غري معارص له ،فهذا يف العادة ال يوجب العلم واالطمئنان بوثاقة هذا الشخص،
بعد مجلة العنارص السابقة وغريها.

علم الرجال من منطق الدليل إىل نظام القرينة ،حتوّل يف املنهج

حتول كبري جد ًا يف منهج البحث يف علم الرجال،
وباجتامع هاعني النتيجتني ،حيدث ّ

حتول ّ
كل مفردة من
يم ّيز نظر ّية االطمئنان عن غريها من النظر ّيات التي عقدّ مت ،وهو ّ
ٍ
املعطيات الرجال ّية من ٍ
برهان إىل شاهد ،فلم يعد قول الطويس أو
دليل إىل قرينة ،ومن
البخاري أو ابن حجر أو ّ
مجرد
احليل ،دليال علم ّيا عىل وثاقة الرجل أو ضعفه ،بحيث ب ّ

وجوده ينتهي املوقف بالرضورة ،بل هو قرينة علم ّية تقف لصالح وثاقته أو ضعفه أو غري

ذلك.

وهلذا يلزم عغيري األدبيات الرجال ّية ،فبدل أن نقول :وثقه فالن فهو ثقة ،نقول :وثقه

القوة االحتامل ّية
فالن فقد ثبت له التوثيق ،أ ّما أنّه ثقة من وجهة نظرنا فهو بحاجة لرصد ّ
يف توثيق فالن له ،والتأ ّمل يف إمكانية تو ّفر قرائن خ
القوة االحتامل ّية هذه ،لتبلغ هبا
أخر ترفع ّ

ح ّيز االطمئنان لو مل تكن.

ولنعم ما قاله املح ّقق الفاين هنا« :جرى الكثري من الك ّتاب يف دراية الرجال والباحثني

عن أحواهلم وأوضاعهم ملا يعود جلهة اعتبار أقواهلم وعدمه إىل عنونة بحوثهم بعنوان له

مدلول العلم والقانون املحدّ د ..إىل غري ذلك من التعاريف التي أصبحت هذه البحوث

خاضعة معها هلذه املقاييس والقواعد الداخلة حتت كربى علم الرجال؛ لذا تراهم يع ّللون

تضعيف شخص ما وعدم العمل بام يرويه بأ ّنه مل يوثق رصيا أو مل يثبت كونه شيخ إجازة
ّ
وكأن القضية ترتبط ارتباطا
أو وكيال أو أ ّنه مل يقع يف سند رواية أحد أصحاب اإلمجاع.

وثيقا بالقاعدة بام هي قاعدة ال بام تكشف عنه مما سنوضحه ونب ّينه .إال ّ
أن هذا ال يعني أ ّننا
يتصور االلتزام بوثاقة أحد من الرواة،
نريد أن نعدم الضوابط واملقاييس؛ إذ بدوّنا ال
ّ

وإنام نريد قوله هو عدم وجود قانون أو قاعدة تع ّبدية رصفة أو ما أشبه ذلك يدور التوثيق

والتضعيف مدارها وجودا وعدما .وبعبارة أخرى ال يوجد لدينا علم لدراية الرجال
باملعنى الدقيق بل غاية ما ينبغي قوله هو أ ّن البحث الرجايل يتع ّلق بدراسة أوضاع

وأحوال ّ
كل شخص يف عمود زمانه التارخيي وجتميع القرائن واملالحظات حوله بام يورث
جترؤه عىل
نوعا من سكون النفس وإذعاّنا بصدق الرجل والتزامه الد ّقة والضبط وعدم ّ
الوضع واالفرتاء والكذب» .

ّ
فإن كالمه مآله إىل اّنيار ال خبعد التقعيدي الصارم يف هذا العامل لتحويل معطياته لقرائن

تتم مراكمتها ،لك ّن املهم إضافته لكالمه هو ّ
أن هذه القرائن ـ مثل التوثيقات العا ّمة
ّ

القوة االحتامل ّية
والاصة ـ البدّ أن تخدرس موضوع ّيا أيضا ويف حدّ نفسها؛ ملعرفة مستوى ّ
ّ
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................
التي تعطيهاّ ،
رضوري جدا يف نظام القرائن وحساب قوى االحتامالت.
فإن هذا
ّ

النظريّة املختارة :من علم الرجال التقليدي إىل علم الرجال االجتهادي

ّ
إن جممل البحوث السابقة التي استعرضناها كانت ترتكّز عىل حتديد اإلطار النظري

تبني ّ
أن هذا العلم
للقيمة املعرف ّية واالعتبار ّية لعلم الرجال ووثائقه التارخي ّية ،وقد ّ

ومعطياته التارخي ّية والوثائق ّية ال يظى بقيمة ما مل يبلغ مرحلة العلم واالطمئنان بنتائجه،
القوة االحتامل ّية هنا أو هناك.
وفقا لنظام مجع القرائن والشواهد واملعطيات املفضية لرتاكم ّ

وقد أ ّدت بنا البحوث السابقة إىل قناعة ّ
بأن قول الرجايل لوحده ال يوجب يف العادة

العلم ،وهذا معناه ّ
أن قول الرجايل ـ سواء كان من املتقدّ مني أم ّ
املتأخرين ـ ال يعدّ يف نفسه
حجة معتربة قائمة بنفسها ،األمر الذي يفرض علينا وقف باب التقليد يف علم الرجال.
ّ

التحول الكبري الذي سيقع يف هذا العلم ،حيث سنخخرجه من إطار تقليد
وهذا هو
ّ
النجايش والطويس والرازي والبخاري والعقييل وابن حجر وغريهم ،إىل اطار اعتبار

جمرد موا ّد نقوم بجمعها ملراكمتها مع غريها هبدف حتصيل العلم
معطياهتم ووثائقهم ّ
بمجرد أن يقول الطويس أو ابن حجر ّ
أن فالنا ثقة
بأحوال الرواة من هذه املراكمة .أ ّما أنّه
ّ

إذا فقد أصبح ثقة وانتهى املوضوع ،فهذا ما مل تو ّفر لنا البحوث السابقة إمكان ّية االقتناع

به ،وفقا للمسلك الذي بنينا عليه يف حج ّية قول الرجايل وما استتبعه من معطيات.

هذا الوضع يفرض السؤال التايل :هل وقف علم الرجال عىل منجزات املتقدّ مني أو ّ
أن

باب االجتهاد ما يزال مفتوحا فيه؟ هل وقف علم اجلرح والتعديل عند حدود جهود

علامء القرون األوىل أو أنّه ما يزال الباب مفتوحا ملامرسة جهودهم عينها من قبلنا

والتوصل ولو إىل نتائج مغايرة؟
ّ

هذا السؤال ـ أعني فتح باب اجلرح والتعديل بالنسبة إلينا ـ طرح اليوم يف أوساط غري

واحد من العلامء والباحثني عىل صعيدين:

األول :وكان يف الوسط السلفي املعارص ،حيث طرح هذا السؤال من باب أ ّن
الصعيد ّ

مهمة العلامء املاضني فقط ،أ ّما
تعديل وجرح الناس هل تو ّقف ومل يعد جائزا وأنّه كان ّ
اليوم فال أستطيع أن أجرح شخصا معارصا يل ،فعلينا وقف أسلوب اجلرح يف الناس؟

املتفرقة للشخصيات العلامئ ّية السلف ّية وغريها مطبقة تقريبا عىل ّ
أن
وقد كانت املواقف ّ

ّ
وسيظل حتى قيام الساعة ،نظرا ملا
اجلرح والتعديل يف الناس ما يزال ساري املفعول
ٍ
جرح للشهود ،إىل جانب اشرتاط العدالة يف
حتتاجه املحاكم والقضاء اليوم من تعديل أو

مجلة من األمور واملناصب ممّا ييج للتعديل ،إضافة لالنحرافات الفكر ّية والعقد ّية التي

طرأت يف األ ّمة ،والتي تستدعي جرح أصحاهبا من أهل البدع وغريهم.

وهذا يعني ّ
خاصا بالرواة ،بل يشمل غريهم ،فال
أن علم اجلرح والتعديل ليس علام ّ

داعي للمناداة بإغالق هذا الباب بعد عرص الرواية.

هذا الكالم صحيح من حيث املبدأ ،برصف النظر عن رشوطه وآل ّياته ومعايريه

ومساحاته ،لكنّه ليس ّ
حمل نظرنا هنا كام هو واضح.

الصعيد الثاين :وهو يتناول علم الرجال بالسؤال التايل :هل بعد العصور األوىل

صارت معرفتنا بالرواة تقليدا للعلامء املاضني أو اجتهادا ونظرا يف كلامهتم وغري كلامهتم
جمرد تقليد هلم فهذا يعني ّ
أن االجتهاد يف علم
بحيث قد نخالفهم ولو أمجعوا؟ فإذا كان ّ
الرجال إنام هو يف الغالب اجتهاد يف الوصول إىل توثيقاهتم و ..ومنهج التعامل معها،

مثل :هل وثق القمي رجال تفسريه؟ هل ثبتت نسخة كتاب ابن الغضائري له حتى نعمل

هبا؟ ما هي قواعد تعويض السند؟ ما هو مدرك حج ّية قول الرجايل؟ وغري ذلك من

املوضوعات ..أ ّما لو وثق الطويس شخصا بال معارض فقد انتهى سري النظر الرجايل عند
املعارصين اليوم ،فيلزمهم األخذ بقول الطويس ،وعىل أبعد تقدير نقول :يلزمهم العمل

بنظر الطويس يف الراوي ما مل يثبت الطأ فيه.

توصلنا إليه من البحوث السابقةّ ،
فإن النتيجة ليست هي فتح باب النظر
وفقا ملا ّ

واالجتهاد يف علم الرجال واجلرح والتعديل ،إنّام وجوب هذا النظر؛ ّ
فإن املتقدّ مني ،بمن

فيهم السابقون عىل القرن الامس اهلجري ،كانوا ـ كام أسلفنا ـ ينظرون يف اجلملة يف

................
روايات الراوي ويسربوّنا ويتأ ّملون فيها ،بمن فيهم املعارصون للرواة ،وهذا األمر ممكن
ٍ
بطريقة أفضل من بعض النواحي يف ّ
تطور التقن ّية املعلومات ّية الضخمة
لنا اليوم ،بل
ظل ّ
التي بني أيدينا ،فيمكننا نحن أيضا أن ننظر يف روايات الراوي ويف كلامت العلامء فيه معا،

ونرجح لنصل إىل نتيجة ،فإذا كنّا نخالف النجايش أو مدرسة قم يف فهمهام
ونجتهد
ّ
احلق يف التو ّقف يف بعض تضعيفاهتام ،والعكس صحيح ،حيث إذا كنّا
لقض ّية
الغلو فلنا ّ
ّ

حممد بن سنان وأمثاله لو رأينا رواياته
نوافق النجايش أو مدرسة قم ،فمن ح ّقنا تضعيف ّ

الغلو التي نعتربها باطلة حتى لو و ّثقه املتقدّ مون الذين مل يعتربوها كذلك.
مشحونة بثقافة
ّ
ومن هذا الباب حكمهم عىل ٍ
راو مب ّينني السبب يف ذلكّ ،
فإن من ح ّقنا النظر يف السبب
ونقده ومتحيصه واملوافقة عليه أو رفضه.

واألمر ال يقف عند حدود روايات الراوي ،بل ّ
إن حالنا اليوم أحسن من حال بعض

املتقدّ مني ،فنحن نملك إرثا ضخام من اجلهود الرجال ّية البحثية والنقد ّية واملنهج ّية مل ي ّطلع
عليها املتقدّ مون ،فبمقارنة كلامت العلامء مع بعضهم ،ومراكامهتم البحثية يف الرواة إىل
يومنا هذا ،وبمقارنة كلامهتم مع الوثائق التي يقدّ مها لنا علم احلديث والتاريخ والرتاجم

نتوصل إىل حتليالت تخفقدنا الوثوق بكلامت
والسري وتاريخ الفرق وغري ذلك ..قد
ّ
تقوي وثوقنا بكالمهم.
املتقدّ مني يف تشخيص حال هذا الراوي أو ذاك ،أو قد ّ

إن قناعتنا ـ نتيجة جممل البحوث السابقة ـ هي ّ
ّ
أن طريقة تقليد القدماء ،فضال عن

ّ
ّ
واحليل و ..ال تسمح هبا خبنية علم الرجال
املتأخرين كابن حجر والذهبي
طريقة تقليد

فاحلق هو ما ذهب إليه العديد من العلامء
املعرف ّية وال مدرك حج ّية قول الرجايل،
ّ

ّ
املتأخرين من فتح باب االجتهاد يف علم الرجال هبذا املعنى ،غايته إن ذلك يتاج
الستئناف بحوث ضخمة يف أحوال الرواة.

ٍ
رجايل يقدّ م لنا
باجتهاد
والسؤال األخري هنا :هل يمكن ـ عبع ًا ملا عقدّ م ـ أن نحظى
ّ

معطيات موثوقة؟ وكيف؟

واجلوابّ :
إن هذا ممكن ،برصف النظر عن حجم هذا اإلمكان و خفرصه يف مرحلة

الوقوع ،فنحن ال نبتكر نظريات لتربير واقع نريده ،بل النظريات هي انعكاس قرائتنا

للواقع كام أسلفنا مرارا.

ّأما كيف يمكن عوفري فرص الوثوق بأحوال الرواة ،فهذا يكون بمجموعة من العنارص

واحلاالت ،نذكر بعض ًا من أبرزها:

ٍ
شخص أو تضعيفه أو توصيفه
 1ـ أن يتفق علامء الرجال الشيعة والسنّة و ..عىل توثيق
ٍ
ّ
املؤرخني يف أحوال هذه الشخص ّية أو
انضم إليهم ما يذكره بعض
بصفة خاصة ،السيام لو
ّ

تلك ،وال نجد معارضا من كلامت الرجاليني وال من نصوص هذا الراوي ،وال تظهر لنا
نكتة مشرتكة تفرض خطأ اجلميع ،ففي هذه احلال يمكن حصول الوثوق عادة بدرجة

عالية .وك ّلام اتصف الراوي ـ مع ذلك ـ بصفات الشهرة وكثرة الرواية ووقوعه يف الطرق

واألسانيد وغري ذلك أيضا زادت الفرص يف حتصيل وثاقته.

مكرر ًا ،من تأسيس علم الرجال اإلسالمي
وهذا ما يدعونا للدعوة جمدّ د ًا ملا دعونا له ّ

ألن موسوعة رجالية إسالم ّية عا ّمة ضخمة جتمع ّ
العام؛ ّ
كل النصوص الرجال ّية القديمة

ّ
شأّنا مساعدة علم الرجال القائم عىل
واملتأخرة حول الرواة عند مجيع املذاهب ،من ّ
مسلك االطمئنان والعلم ،فيزن أقوال الرجال ّيني ،ويناقش مستنداهتم ،ويقارن بني
املواقف من الرواة عىل مساحة االختالفات الفكر ّية واملذهب ّية القديمة التي عرفها العامل
اإلسالمي ،وهكذا تتعاضد عنده املعطيات حول الراوي واسمه واسم أبيه وكنيته وغري

ذلك.

 2ـ أن خيذكر الراوي يف توثيقه أو تضعيفه من جانب أكثر من شخص من علامء الرجال

من طائفة واحدة ،دون معارض من طائفته وال من سائر الطوائف حتى لو مل يذكروه

أصال ،رشط أن ال يكون املو ّثقون ممّن خيسبون عىل اإلفراط يف التوثيق ،كذلك أن ال يكون

املض ّعفون ممّن يسبون عىل اإلفراط يف التضعيف ،ذلك ك ّله مع عدم ظهور أمارات

الكذب والريب يف روايات هذا الراوي ،مع عدم ظهور نكتة مشرتكة تفرض خطأ

تقويهّ .
يصل
فإن انضامم الشهادات بال معارض من مثل هؤالء ،يمكنه أن ّ
املعدّ لني أو ّ

................
الوثوق عادة بحال الراوي ،أو توصيفه.

 3ـ أن ال خيذكر الراوي إال من جانب عاملٍ واحد ،فهنا إن وثقه أو ض ّعفه بلغة واضحة

ّ
وتدل من خالل التعابري ّ
أن األمر من الواضحات ،وكان
قو ّية تفيد اليقني عند الرجايل،
الرجا ييل املذكور معروفا بخربو ّيته وبدرجة معتدلة من التشدّ د ،أمكن يف بعض احلاالت
حتصيل الوثوق من كالمه ،إذا مل يكن له معارض ،ورأينا سالمة رواياته ،ومل يظهر لنا نكتة

تقويه ،كام لو قال النجايش أو ابن الغضائري« :ثقة ثقة عني» أو
تفرض خطأ املعدّ ل أو ّ
«جليل يف أصحابنا ثقة» ،وما شابه ذلك.

 4ـ أن يوثق الراوي من جانب شخص أو أكثر ،وتكون هناك روايات مادحة له كثرية

متوسطة العدد ،لكن فيها الصحيح سندا وال معارض هلا ،ففي هذه احلال يمكن
أو
ّ
حتصيل الوثوق عادة باملوقف من الراوي ،ذلك ك ّله رشط سالمة رواياته وعدم وجود
معارض للموقف منه ،وكذا لو كان املورد من موارد التضعيف .بل لو وردت فيه فقط

روايات كثرية مادحة نادرة املعارض أو معدومته ،وبلغت تعدّ دا كبريا يف الطرق

نص قرآين واضح.
عام لو ورد يف تعديله ّ
واألسانيد ،أمكن حتصيل اليقني أيضا ،فضال ّ

 5ـ النظر يف مرو ّيات الراوي والتأ ّمل فيها ،من خالل عرضها عىل الكتاب والسنّة

القطع ّية وحقائق التاريخ والواقع ،ووضع كتب املسانيد واملشيخات حول الرواة ،ونرش
كل ٍ
املوسعة يف أحوال ّ
راو ومسانيده عىل حدة ،مع إجراء مقارنات بني
الدراسات املستق ّلة ّ
منقوالت الرواة وعرض بعضها عىل بعض ،ذلك ك ّله يمكنه أن يساعد ـ بمعونة ما يقدّ مه

يتم إضافة الرتكيز عىل القرائن النوع ّية
الرجال ّيون ـ يف حتصيل املعرفة بأحوال الرواة .وهنا ّ

التحليل ّية؛ أل ّن هلا دورا كبريا أيضا ،مثل رواية الكبار عنه بكثرة ،واعتامد املشهور عىل
يتفرد هبا ،وعدم الطعن يف املشاهري ،وغري ذلك أيضا.
مرو ّياته التي ّ

وعليه فعندما ندرس راويا ،فنحن نقوم بعرض سلسلة من قرائن وثوقه وضعفه،

للنظر يف مراكمة هذه القرائن مع بعضها ،بغية حتصيل العلم بحال الراوي.

إنتاجيّة علم الرجال من اليقني إىل االحتمال الرتجيحي

مهم جدّ ًا ـ حتى لو مل يقدر علم الرجال عىل عوفري العلم بالكثري
بل برأيي ـ وهذا أمر ّ

الظن ،فهذا أيض ًا مفيد جد ًا؛ ّ
ألن الرواية التي يرويا
جد ًا من أحوال الرواة ،وإنّام و ّفر لنا
ّ
القوة االحتاملية لرواية ٍ
راو
قوة احتامل ّية ج ّيدة أقوى من ّ
الراوي املظنون بصدقه ،متلك ّ
ثم فعىل مسلك حج ّية الرب املوثوق
مظنون الكذب أو مطعون فيه أو جمهول احلال ،ومن ّ

بصدوره يؤثر ذلك كثريا عىل رسعة وبطء حصول اليقني بالصدور يف الرواية نفسها عند
ٍ
مضمون واحد؛ فغرضنا العلم بصدور الروايات،
ضمها للروايات املشرتكة معها يف إفادة
ّ

وليست القيم االحتامل ّية يف الرواة سوى طريق هلذا الغرض ،فتأ ّمل جيدا.

ّ
وتظل هناك
هذه يف تقديري أبرز املوارد التي تتو ّفر فيها حاالت الوثوق موضوع ّيا،

متفرقة ،ختتلف باختالف احلاالت وتقويم الباحث يف حتليله لطبيعة الوثائق
موارد
ّ

الواصلة له ،إنام املهم هنا هو أن يكون الباحث قبل الرشوع يف الدرس الرجايل قد أعاد
تكوين حالته النفسية والثقافية والذهنية املسبقة ،لكي يدخل البحث السندي متوازنا عىل

وقوة الظ ّن وضعفه.
مستوى اللف ّيات املعرفية ،مما يضبط إيقاع االحتامل ّ

احملور الثاني
علم الرجال ومديات الضرورة واحلاجة
املعرفيّة

متهيد

وقعت احلاجة إىل علم الرجال واجلرح والتعديل موقع اجلدل بني بعض التيارات

الفكر ّية اإلسالم ّية ،فلو خت ّطينا موضوع اجلدوى واإلنتاجية واالعتبار املعريف ،وحدّ دنا
اإلطار النظري الذي يرشعن هذا العلم معرف ّيا ،ورأينا ّ
أن النظر ّية الصحيحة الوحيدة التي

تؤ ّمن ذلك لعلم الرجال هي نظر ّية الوثوق االطمئناين ،رشط أن ال خيبتىل الباحث
كل يشء ،أو بالوثوق اإلجياي املفرط يف اليقني ّ
للشك يف ّ
ّ
بكل
بالوسواس السلبي اهلادف
يشء.

لو ختطّينا هذا ك ّله ،كام عقدّ مُ ،يطرح السؤال التايل :هل هناك بالفعل حاجة ـ ملعرفة

أوضاع األحاديث الرشيفة وحتديد املوقف منها ـ لعل ٍم مثل علم الرجال أو أنّه عوجد ُس ُبل
أخرى نصل من خالهلا حللول يف موضوع صدور النصوص احلديث ّية والتارخي ّية ،بعيد ًا عن

ّ
الشاق؟
هذا اجلهد املضني يف البحث الرجايل التت ّبعي

طرحت يف الرتاث اإلسالمي القديم واملعارص جمموعة اجتاهات جتعل احلاجة لعلم

تريف ال نحتاج إليه ،فمن األجدى
الرجال منعدمةّ ،
ثم ـ هذا العلم إىل عل ٍم ّ
وحتول ـ من ّ

عدم تضييع الوقت به .ومت ّثل هذه االجتاهات معيقات أمام احلاجة هلذا العلم أو يمكن
مهها ما ييل:
القول أحيانا :خمغن خيات عنه ،وأبرزها وأ ّ

 1ـ االستغناء بتصحيح الصحيحني والكتب األربعة و..

ربرات التي دفعت ببعض اإلخبار ّيني إىل النظر باستغناء لعلم السند
من أبرز امل ّ

................
تصحح الكتب األربعة أو
والرجال واجلرح والتعديل ،هو النظر ّية التي تبنّوها ،والتي
ّ

الكتب احلديثية املشهورة املعروفة.

من هنا ،قد يبدو ّ
أن القول بحج ّية كتب احلديث الرئيسة والكربى ،مثل الكتب األربعة

عند الشيعة ،والصحيحني عند السنّة ،ومسند الربيع بن حبيب بن عمرو األسدي عند

ألن املفروض ّ
اإلباض ّية ،معناه االستغناء عن علم الرجال؛ ّ
أن النصوص احلديثية صارت
ثابتة عىل مستوى جمموعة روايات هذه الكتب؛ فلم نعد بحاجة إىل النقد السندي

صحة هذا الكتب تثبت لنا هذه الروايات.
لتصحيح الروايات بعد أن كانت نظرية ّ

وال فرق يف هذا املنطلق الذي خيغنينا عن علم الرجال بني أن نقول بقطع ّية صدور

أحاديث الكتب األربعة أو الصحيحني كام عليه بعض علامء السنّة والشيعة ،أو نقول

باعتبار روايات هذه الكتب وحج ّيتها ولو مل نقطع بصدورها ،كام عليه آخرونّ ،
فإن
النتيجة هنا واحدة ،وهي عدم احلاجة ـ بعد ثبوت حج ّية هذه الروايات بالقطع أو بغريه ـ

إىل علوم السند والرجال.

ويمكن أن ُيصاغ أساس ثالث يف هذا اإلطار هنا ،غري قطع ّية الصدور أو حج ّية
الكتب ،أو يكون أحد منطلقات الثاين ،وهو أن يدّ عى ّ
أن هذه الكتب صحيحة عىل أساس

ّ
صححوا الرواة الواردين فيها ،فتكون شهادهتم هذه مغنية لنا عن علم
أن أصحاهبا
ّ

الرجال.

قراءة نقديّة يف االستغناء مبعيار تصحيح الكتب احلديثيّة
أن هذا املنطلق ّ
حمل نظر؛ وذلك:
إال ّ

مفصل ،يف نظر ّية قطع ّية أو حج ّية أو تصحيح الكتب
ّأوالً :قد بحثنا يف حم ّله ،وبشكل ّ

أي من هذه النظر ّيات التي طرحت
صحة ّ
األربعة ،وكذلك الصحيحني ،وقلنا هناك بعدم ّ

يصح
يف األوساط الشيع ّية والسنية؛ وعليه فأساس هذا املنطلق هنا غري صحيح ،فال
ّ

االستغناء بذلك عن علم الرجال .

ثاني ًا :إذا كانت مثل هذه النظر ّيات شاملة ّ
لكل الروايات املوجودة عند الشيعة أو السنّة
ٍ
حينئذ لعلم الرجال ،إال ّ
أن أصحاب هذه النظر ّيات أنفسهم مل
أو مها معا ،فإنه ال معنى

يقولوا بذلك؛ وإنام اختلفوا فيام بينهم سعة وضيقا ضمن حدود ،فبعضهم قال بحج ّية

وسع إىل غريها من الكتب املعروفة بني اإلمام ّية ،ويف الوسط
الكتب األربعة ،وبعضهم ّ
السني قول باعتبار صحيحي البخاري ومسلم ،وقد نجد قوال بتصحيح غريمها من بعض

بصحة مجيع الروايات عىل اإلطالق؛
الكتب إىل جانبهام ،لكنّنا مل نعثر عىل قول حقيقي
ّ

وبناء عليه ،فإذا استغنينا عن علم الرجال يف دائرة الكتب األربعة والكتب الستّة مثال،
فهذا ال يعني االستغناء عنه يف جمال الروايات األخرى املوجودة يف سائر املصادر احلديثية،

وعددها باآلالف أو باملئات ،فنحن بحاجة إىل هذا العلم للنظر يف تلك الروايات ،وهذا
صحت ـ احلاجة إىل علم الرجال ،لكنّها ال ترفعها
معناه أن مثل هذه النظر ّيات تق ّلص ـ لو ّ
ك ّليا.

ثالث ًا :لو فرضنا ّ
صححوا رواياهتم ،إما
أن أصحاب الكتب األربعة أو الصحيحني قد ّ

يف مقدّ مات كتبهم أو غريها ،لك ّن هذا أيضا ال خيغنينا عن علم الرجال ،وذلك:

أـ ّ
مفصال يف
إن تصحيح الرواية ال يعني تصحيح الرواة بالرضورة ،كام بحثناه ّ

موضعه من علم أصول الفقه؛ السيام عىل مبنى املتقدّ مني من علامء اإلمامية الذين كانوا
يعملون بنظرية الوثوق القائمة عىل حشد الشواهد والقرائن ،فال تالزم بني تصحيح

التعرض له هنا أيضا إن شاء اهلل.
أقر بذلك كثريون ،وسيأيت ّ
الرواية وتوثيق رواهتا ،وقد ّ

تنزلنا وس ّلمنا ّ
بأن تصحيحهم للروايات يعني توثيقهم للرواة الواردين يف
ب ـ ولو ّ

أن هذا ال خيغني عن البحث السندي؛ ّ
السند ،إال ّ
ألن غايته أننا حصلنا ـ مثال ـ عىل شهادة

توثيق من الكليني للرواة الواردة أسامؤهم يف كتاب الكايف ،أو حصلنا عىل شهادة توثيق
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................
من البخاري بوثاقة من ورد اسمه يف كتابه ،متاما كام هي نظر ّية من يقول بتوثيق عيل بن

إبراهيم القمي لرواة تفسريه ،أو ابن قولويه يف كامل الزيارة أو غريمها.

لكن إذا وثق عامل أحدخ الرواة فهذا ال يعني االستغناء املدّ عى ،بل يستدعي الفحص

للنظر يف عدم وجود املعارض ،حيث نعلم بوجود املعارض يف اجلملة ،فمع العلم اإلمجايل
بوجود معارض لشهادات توثيق الطويس والكليني والبخاري ومسلم ،كيف جيوز العمل

بشهاداهتم وعدم الفحص عن املعارض؟! األمر الذي ييجنا إىل علم الرجال لتحقيق

ذلك.

هذا ك ّله فضال عن أننا نحرز وجود املعارض يف نصوص مثل الشيخ الطويس نفسه؛

إذا لو كانت األسامء الواردة يف كتابيه :هتذيب األحكام ،واالستبصار ،ك ّلها لرجال ثقات

عنده؛ فنحن نعلم أنه ض ّعف العديد من هذه األسامء يف رجاله ويف فهرسته ،بل حتى يف

سائر كتبه بام فيها االستبصار ،فكيف جيوز األخذ بشهادته بتوثيق رواة كتبه مع العلم
إمجاال بتضعيفه هو نفسه لبعض هؤالء الرواة يف مواضع أخرى؟! وهكذا احلال مع الشيخ

الصدوق.

صححوا مجيع حتى روايات
ج ـ ّأول الكالم أن أصحاب الكتب احلديثية املعروفة قد ّ

كتبهم رواية رواية ،فالشيخ الطويس ال خيفهم منه ذلك حتى يف مقدّ مات كتابيه املعروفني،

فضال عن سائر كتبه احلديثية مثل كتاب األمايل ،وكذلك احلال يف الشيخ الصدوق يف غري

كتاب من ال يرضه الفقيه ،وهي كتب معروفة له مشهورة مثل الصال ،والتوحيد،

ومعاين األخبار ،وعيون أخبار الرضا ،وغريها من الكتب ،هذا فضال عن العديد من
املحدّ ثني اآلخرين؛ فأصل الدعوى خمدوشة يف اجلملة.

رابع ًا :برصف النظر عن متام هذه املالحظاتّ ،
تظل احلاجة موجودة إىل النقد السندي

باملرجحات السندية ـ دون التخيري ـ يف حال
والرجايل؛ وذلك عىل النظرية التي تأخذ
ّ

التعارض؛ فإ ّنه البد من النظر يف حال السند ورواته ملعرفة األوثق واألعدل ،أو األفقه أو
األضبط أو ما شبه ذلك ،وهذا ك ّله يؤ ّمنه لنا علم الرجال أو يساهم يف تأمينه لنا.

خامس ًاّ :
تظل احلاجة إىل علم الرجال قائمة عىل املستوى الثانوي ،يف بعض املوارد

اجلدالية التي تقع بني املذاهب اإلسالم ّية أو داخل املذهب الواحد؛ ّ
فإن خربة الشيعي

بعلم الرجال السني يمكنها أن متكّنه من مناقشة اآلخر يف نصوصه وفقا ملباين اآلخر
ٍ
نظرية ما أو فكرة ما
يسجلون مالحظات نقدية عىل
ونظرياته ،وهكذا ،والعلامء كثريا ما ّ
انطالقا من مباين ال يلتزمون هبا ،كأن يقولوا :إنه عىل نظرية كذا وكذا التي يلتزم هبا
يصح االستدالل أيضا ،ومعه فمعرفة علم الرجال تثري يف مناقشة من يقيم
الصم ال
ّ

اجتهاده عىل علم الرجال.

ومن هنا ،استفاد الشيخ األميني ،والشيخ حممد حسن املظفر ،والسيد عبد احلسني

رشف الدين وغريهم من علم الرجال لتسجيل مالحظات كثرية عىل أهل السنّة،

والعكس صحيح؛ فهذا العلم ال تنحرص فائدته يف االجتهاد الشخيص ،بل ّ
تظل قائمة يف

جمال الالفات االجتهاد ّية والكالم ّية.

سادس ًاّ :
مهمة يف جماالت خ
أخر غري جمال االجتهاد
تظل الربة يف علم الرجال ومصادره ّ

الفقهي ،مثل علوم التاريخ وامللل والنحل ،والرتاجم وحتقيق الرتاث وتصحيحه؛ فإنه ك ّلام
كان الباحث خبريا يف هذا العلم مت ّكن من الوصول إىل معلومات مفيدة يف تلك املجاالت.

أن املناقشتني األخريعني ربام يقبل هبام الطرف اآلخر ،لكون نظره يف
ومن الواضح ّ

يتوصل من خالهلا إىل احلكم
الغالب إىل احلاجة هلذا العلم يف العمل ّية االجتهادية التي
ّ

الرشعي.

من هذا ك ّله ،نستنتج أن احلاجة إىل علم الرجال ال تزول انطالقا من نظرية قطعية أو

تصحيح الكتب احلديثية املعروفة عند املذاهب أو عند املسلمني ،وعندما نقول باحلاجة

فليس من الرضوري أن يكون الب ّت يف أمر النصوص حكرا عىل علم الرجال نفسه ،بل
يكفي أن يكون أحد املسامهني يف جتلية حال الروايات.

 2ـ االستغناء بقاعدتي :اجلرب والوهن السندي ،قراءة نقديّة

املرة ،وليس
املنطلق الثاين لدعوى االستغناء عن علم الرجال ،هو منطلق أصويل هذه ّ

................
منطلقا حديث ّيا ،وذلك أ ّن القاعدة األصول ّية تقيض ّ
أي خرب يعمل به املشهور يصبح
بأن ّ
أي خرب خيعرض عنه
حجة ومعتربا حتى لو كان ضعيفا من الناحية السندية ،وكذلك ّ
ّ
املشهور يصبح ضعيفا ال خيعمل به حتى لو كان تاما من الناحية السندية ،وهذا معناه أ ّننا مل
نعد بحاجة إلتعاب أنفسنا يف الفحص الرجايل؛ ألننا ننظر يف ّ
كل رواية تأتينا فنرى هل

عمل هبا املشهور أو أعرضوا عنها؟ فإن عملوا هبا أخذناها وإن أعرضوا عنها هجرناها،

فأي معنى للبحث الرجايل بعد ذلك؟!
ّ

لكن هذا املنطلق لالستغناء عن علم الرجال والقول بعدم احلاجة إليه ،يمكن مناقشته:
ّ

ّأوالً :ال خيرز حت ّقق الشهرة العملية أو الشهرة اإلعراضية يف ّ
كل املوارد الفقه ّية

وغريها ،إذ يف كثري من املوارد ال يتسنّى اكتشاف عمل املشهور تارخييا ،ويف بعض املوارد

يتساوى الفريقان الفقه ّيان أو يتقاربان ،فال حتصل شهرة يف مقابل ق ّلة أو ندرة وشذوذ،
ويف بعض املوارد يرز فتوى املشهور عىل وفق رواية ،لكنه ال خيرز ّ
أن عملهم كان هبا يف

اإلفتاء فربام اعتمدوا عىل غريها ،وهذا كثري احلصول عىل أساس ّ
أن الكتب الفقهية

القديمة ق ّلام نعثر فيها عىل أد ّلة وبحث استداليل ،ويف بعض احلاالت ـ كام قال السيد

الوئي ـ تكون املسألة غري مطروحة عند القدماء من رأس حتى ينعقد مشهور عميل أو

ال ينعقد ،فال نجد هلم كالما حوهلا .وهذا ك ّله يعني ّ
أن األخذ بنظر ّيتي الوهن واجلرب ال

يل املوقف يف ّ
ّ
كل الروايات.

وقد أورد بعضهم عىل هذا الكالم األخري (كالم السيد اخلوئي) بأنه يكفي أن يعتمد

ّ
املتأخرون ويعتمدون عليها يف فرع آخر ،فهنا
القدماء عىل الرواية يف فر ٍع فقهي ،ثم يأيت

األول؛
وإن مل نحرز اعتامد املتقدّ مني عليها يف الفرع الثاين إال أ ّنه يكفي اعتامدهم يف الفرع ّ

ّ
ألن الصدور أمر واحد ،ويكفي عملهم ولو يف فرع فقهي إلثبات الصدور ،حتى لو
أمكننا األخذ بفرع آخر من الرواية مل يلتفتوا هم إليه أو مل يطرحوه يف زماّنم.
( ) الوئي ،معجم رجال احلديث .21 :1

لكن هذا اإلشكال ال يرد عىل السيد اخلوئي؛ ألن مقصوده مجلة من األبحاث الفقهية
ّ

التي مل يطرقوها يف الفقه آنذاكّ ،
يتعرضوا هلا أساسا؛
فإن هناك الكثري من الروايات التي مل ّ

ألن الكتب الفقهية القديمة مل تتناول ّ
ّ
كل القضايا الفقه ّية املوجودة يف الروايات ،نظرا لبناء
كتبهم عىل االختصار آنذاك.

ففي هذه احلاالت ك ّلها ّ
نظل بحاجة إىل علم الرجال؛ لعدم حت ّقق صغرى الشهرة ،إال

إذا التزم صاحب هذا املنهج بسقوط مجيع الروايات التي ال شهرة جابرة هلا عن احلج ّية

األول ،وقد يكون بعيدا.
مطلقا من ّ

مفصال يف علم أصول الفقه بطالن قاعديت اجلرب والوهن ،وقلنا بأّنام ال
ثاني ًا :قد ح ّققنا ّ

يمثالن قاعدة ،نعم قد ي ّتفق أن يصل االطمئنان من العمل ،أو يزول من اإلعراض،
فيسقط الرب حلصول هذه احلالة االتفاقية ،ال ّ
أن اجلرب والوهن قاعدة شاملة مسبقة يرجع

اإلسالمي لتخس خق خط إسقاطا عىل العمل ّية االستنباطية بحيث تكون ملزمة
إليها يف االجتهاد
ّ

للفقيه.

وبناء عليه ،فأصل النظر ّية التي يقوم عليها هذا املعيق للحاجة إىل علم الرجال ،غري

صحيح ،وقد قلنا يف األصولّ :
إن أصل فكرة املشهور ال تقوم ـ صغرويا وميدانيا ـ عىل
سمى اليوم مشهورا إنام يؤخذ من كلامت ما ال يزيد عن أربعني عاملا
مستند تارخيي ،فام خي ّ
عىل امتداد أكثر من عرشة قرون ،بحيث يمثل ّ
كل قرن أربعة أشخاص ،واحلال ّ
أن هناك

حتى اليوم اآلالف ،إن مل نقل عرشات اآلالف من الفقهاء الذين إما مل تصل كتبهم أو

وصل بعضها أو وصلت وال تدخل عادة يف املراجعة ،كام يظهر ملن تتبع كتب التت ّبع ،مثل
فأي مشهور يمكن الكشف عنه؟!
كتاب مفتاح الكرامة للسيد العاميلّ ،

واملتحصل أن نظر ّيتي اجلرب والوهن ال تلغيان احلاجة إىل الدراسات السند ّية
ّ

والرجالية ،نعم تق ّلصناها عىل من يأخذ هبذه النظريات األصول ّية ،وقد أملحنا لبعض ما
يتصل هبذا األمر يف مقدّ مات هذا الكتاب ،فراجع.

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

 3ـ االستغناء بنظرية حجية اخلرب اليقيين ،مطالعة نقديّة

ّ
املتأخرين إىل انحصار حجية
ذهب العديد من املتقدّ مني من العلامء ومجاعة قليلة من

األخبار باألخبار اليقينية املتواترة أو اآلحادية املحفوفة بالقرينة القطع ّية ،ومن هنا قد جتعل

هذه النظر ّية األصولية اهلامة أساسا إلسقاط احلاجة إىل البحث الرجايل والسندي؛ ألنه ما
دامت العربة بالتواتر واليقني والوثوق ،وليس بوثاقة الرواة وأحواهلم ،فال معنى إلتعاب
صحته ،فقد ينعقد
صحة السند وعدم ّ
النفس بالدراسات السندية ،فالتواتر ال فرق فيه بني ّ

فأي قيمة بعد ذلك للبحث
تواتر بأسانيد ضعيفة ،وقد ال ينعقد مع أسانيد صحيحة ّ
الرجايل؟!

لكن هذا الكالم قابل للمناقشة ،ونوقش:

ّأوالً :ما ذكره الشيخ الداوري وآخرون ،من ّ
أن هذه النظرية األصولية غري صحيحة؛

ّ
ألن احلجية ثبتت لرب الواحد الظنّي الثقة أو العدل ،حتى لو مل خيفد االطمئنان أو اليقني؛

وما نسب إىل السيد املرتىض يوجد كالم يف نسبته وصحته ،فاألساس غري صحيح .

مفصال يف علم األصول هذا املوضوع ،وذلك يف كتابنا :حج ّية
وجياب بأ ّننا درسنا ّ

صحة هذا املبنى ،وهو انحصار احلج ّية يف باب األخبار باملتي ّقن أو
احلديث،
وتوصلنا إىل ّ
ّ
ّ
خاصة قام الدليل عىل
بحجة إال يف موارد
املطمأن بصدوره ،وأما غريه فليس
املوثوق
ّ
ّ

احلجية فيها بخصوصها مثل الب ّينة يف كتاب القضاء.
ّ

مفصال يف كتابنا :نظرية السنّة يف الفكر اإلمامي الشيعي ،يف
يضاف إىل ذلك ،أ ّننا بحثنا ّ

وتوصلنا إىل ّ
أن املشهور
نسبة هذه النظرية إىل املتقدّ مني من اإلمام ّية وإىل السيد املرتىض،
ّ

بني متقدّ مي الشيعة كان هذه النظرية ،إال الشيخ الطويس يف آخر حياتهّ ،
وأن العدول
احلقيقي عن هذه النظرية صار يف القرن السابع اهلجري ،فالتشكيك يف النسبة أيضا غري

صحيح.

( ) انظر :الداوري ،أصول علم الرجال19 :؛ ودقيق ،السوانح العامل ّية.42 :

ثاني ًا :ما ذكره الشيخ الداوري أيضا وتبعه عليه غريه ،من أ ّنه إذا خس ّلم هذا املبنى لزم

حجية الظ ّن املطلق عىل
فريجع إىل ّ
انسداد باب العلم والعلمي يف أكثر موارد الرشيعة ،خ

ّ
االنسداد ،ومن الواضح ّ
فتظل
أن البحث الرجايل يساعد عىل حتصيل الظ ّن بالصدور،
القيمة موجودة له .

وجياب ّ
بأن هذا الكالم صحيح يف ترتيبه املنطقي ،لك ّن نظرية الوثوق واالطمئنان ال

ختفيض إىل االنسداد ،وقد بحثنا ذلك يف األصول ،وقلنا ّ
بأن ذلك من التهويالت النفس ّية،
وقد سبقت اإلشارة إىل يشء من ذلك.

ثالث ًا :ما هو الصحيح يف اجلواب من بقاء احلاجة إىل علم الرجال حتى وفقا هلذه

النظر ّية؛ وذلك أنه أثبتنا يف األصول ّ
أن التواتر واالطمئنان يتأثران بجملة عوامل ذات ّية

وموضوعية ،ومن أبرز هذه العوامل أحوال الرواة ،فإنه إذا أخربين عرشة أشخاص خشهد
هلم باجلاللة والوثاقةٍ ..
بخرب ماّ ،
فإن رسعة حصول االطمئنان أو اليقني تكون أكرب يف هذه
والدس واختالق األخبار،
احلال عام لو كان هؤالء العرشة ممن خشهد عليهم بالكذب
ّ

فصحيح ّ
أن التواتر يصل من األخبار الضعيفة السند ،لكن ذلك ال يمنع من رسعة
حصوله املفيد لليقني بشكل أكرب يف الرب التام السند منه يف األخبار الضعيفة السند.

فالفارق بني نظر ّية حجية خرب الثقة الظني وحجية الرب االطمئناين ّ
أن النتائج الرجالية

تم احلديث سندا خاخذ به
عىل حج ّية خرب الثقة حتسم املوقف يف التعامل مع احلديث ،فإذا ّ

ما مل خيالف القرآن أو تقع املعارضة بني األحاديث ،أما عىل نظريتنا ّ
جمرد
فإن علم الرجال ّ

خمعني؛ وذلك أنه إذا ض ّعف السند أو اعتربه غري تام تضاءلت فرص حصول الوثوق؛
لوجود كذابني يف السند أو جماهيل أو مهملني ،وإذا وثق رجاله أ ّمن لنا خطوة نحو حتصيل

الوثوق ،دون أن يسم املوقف بالرضورة عىل الطرفني معا ،وهذه نتيجة هامة يف التمييز

بني املنهجني عىل مستوى االجتهاد الفقهي ،بل والديني يف جمال النصوص.
( ) أصول علم الرجال 19 :ـ 20؛ والسوانح العامل ّية.42 :

................
وأ ّما ما قد يظهر من املح ّقق املامقاين ،من أنّه يستفاد من علم الرجال عىل مسلك مثل

السيد املرتىض يف باب التعارض  ،فهو وإن كان بعيدا للوهلة األوىل؛ ّ
ألن التعارض ال

معنى للرتجيح فيه بناء عىل إنكار حج ّية الظ ّن يف باب األخبار ،إال أنّه معقول يف اجلملة

بمعنى ّ
أن أحوال الرواة تلعب دورا يف سقوط طائفة معارضة عن الوثوق مع بقاء األخرى
عليه؛ فلو عارض ثالثني خربا معترب السند يرويا الثقات األثبات رواية أو روايتان يرويام

طريق غري معترب أو ّ
أن رواته من الثقات غري املتم ّيزين ،ففي هذه احلال يمكن ملعلوماتنا

هذه عن الرواة أن تخسقط الوثوق متاما من الرواية املعارضة وحتفظه يف الروايات األخرى،

مهام كان هذا الفرض قليال عادة.

إن احلاجة ّ
عظل قائمة للبحث السندي ،حتى وفق ًا لنظرية اليقني واالطمئنان
والنتيجةّ :

يف باب األخبار ،وقد أرشنا لبع

نكرر.
فراجع حتى ال ّ

ما يتصل هبذا املوضوع يف مقدّ مات هذا الكتاب أيضاً،

 4ـ االستغناء مبعياريّة املنت

ربام ختلغى احلاجة إىل علم الرجال عىل أساس ما قد يظهر من منهج بعض العلامء ،وهو

ّ
أن املرجع يف وزن األحاديث هو املتن وليس السند ،فاملطلوب أن ننظر يف املتن ،فإذا

للحس وال حلقائق
وجدنا املتن موافقا للقرآن وغري معارض للسنّة القطع ّية وال للعقل وال
ّ
التاريخ والعلم ،أخذنا به؛ اعتامدا عىل مثل أخبار الطرح التي أمرت باألخذ بام يوافق

الكتاب ،وجعلت ذلك هو املعيار يف التعامل مع األحاديث.

خيضاف إىل ذلك ّ
صحة
أن هناك مجلة عنارص متنية أخرى يمكنها الكشف عن
ّ

األحاديث ،مثل اشتامل احلديث عىل مضامني عالية خيستبعد صدورها من غري املعصوم ،أو

تركيبته الفصيحة البليغة الرائعة التي جتعلنا نعتقد أنه صدر من املعصوم أو األمرين معا،
( ) املامقاين ،تنقيح املقال .55 :1

أو أن تلوح ـ حسب تعبريهم ـ أمارات النورانية عىل هذا احلديث أو ذاكّ ..
فإن مثل ذلك

يغنينا عن النظر يف األسانيد وتت ّبع حال رواهتا .

وبعبارة جامعة :التأسي :لقاعدة« :متن احلديث هو سنده» ،فاملتن هو الذي يكشف يل

صحة الصدور وليس العكس.
عن ّ

ونجد هذه الذهنية يف اجلملة عند بعض العلامء ،فهذا الشيخ الطربيس يقول يف مقدّ مة

نصه« :وال نأيت بأكثر ما نورده من األخبار بإسناده ،إما لوجود اإلمجاع عليه،
االحتجاج ما ّ

بصحة املتن ـ مع
أو موافقته ملا د ّلت العقول إليه ، »..ويقول املريداماد« :كام قد يكم
ّ
كون السند ضعيفا ـ إذا كان فيه من أساليب الرزانة ،وأفانني البالغة ،وغامضات العلوم،

وخف ّيات األرسار ،ما يأبى إال أن يكون صدوره من خزنة الوحي ،وأصحاب العصمة،

القوة القدسية. »..
وحزب روح القدس ،ومعادن ّ
ٍ
رواية يف مباحثه يف الصوم ،لضعف سندها ،مع ّلال ّ
بأن
ويرفض الشيخ األنصاري طرح
«يف الرواية آثار الصدق»  ،بل يذهب السيد الوئي لكون عهد مالك األشرت مرسال ،إال
ّ
ّ
فيستدل به يف بحث ارتزاق القايض  ،وهكذا نجد نعمة اهلل
أن آثار الصدق منه الئحة،

اجلزائري ،بعد إقراره بإرسال أكثر الروايات التي سيوردها يف كتابه ،جيعل طبقات

صحتها ،وإن وصلت إلينا عىل طريق اإلرسال»  ،واألمر
فصاحتها «شاهد عدل عىل ّ
عينه نجده عند السيد عبد اهلل شرب حول الزيارة اجلامعة يف رشحه عليها ؛ وهذا ما قد
( ) راجع :البحراين ،احلدائق النارضة 16 :1؛ وأصول علم الرجال.22 :
( ) االحتجاج .4 :1

( ) الرواشح السامو ّية 277 :ـ .278

( ) األنصاري ،كتاب الصوم (األ ّول).95 :
( ) مصباح الفقاهة .422 :1
( ) نور الرباهني .47 :1

( ) األنوار الالمعة.31 :

................
خيستوحى استيحاء من الشيخ عبد اهلل جوادي آميل يف تعليقه عىل خرب الشبيل الوارد يف

أقر بنقصه السندي ،ومع ذلك قال ّ
بأن ذلك ليس مانعا عن االستفادة من
احلج ،حيث ّ
مضمونه النوراين الرفيع .

املتفرقة يف كلامهتم فال نطيل.
إىل غريها من املوارد الكثرية ّ

ويرى بعض املعارصين ّ
أن منهج معرفة احلديث الصحيح يقوم عىل عرض احلديث

عىل الكتاب لألخذ بام وافقه ،وعرضه عىل ما عند سائر املسلمني من غري اإلمام ّية لألخذ

بام خالفهم ،والرتكيز عىل شهرة احلديث ،واالهتامم بالرواة من حيث جودة مضمون ما

ينقلونه فك ّلام كان ج ّيدا فهم أوثق وأفضل ،والعمل بالتخيري والسعة عند تعارض

ثم فلسنا بحاجة للكثري من العناء يف البحث الرجايل التقليدي
األخبار ،ومن ّ

بالصوص .

لكن هذه النظرية يمكن أن ختضع للمناقشة:
ّ

ّأوالًّ :
مفصال يف كتابنا (حج ّية احلديث)
إن أخبار العرض عىل الكتاب ـ عىل ما بحثناه ّ

أن اإلمام أو النبي يشهدان بالقول ّ
بكل ما نقل عنهم يوافق كتاب اهلل؛ ّ
ـ ال يراد به ّ
ألن

صحة الصدور ،وإ ّنام يريدون ـ بعد الفراغ عن حج ّية الرب يف نفسه
جمرد املوافقة ال يعني ّ

لوال العرض عىل الكتاب ـ ّ
أن العرض إذا كشف عن املخالفة أ ّدى إىل طرح الرواية؛ وإذا
ٍ
حينئذ .وهذا ما ذهب إليه مشهور العلامء يف فهمهم هلذه
كشف عن املوافقة خاخذ بالرب
النصوص هنا ،فراجع.

يصحح صدوره بالرضورةّ ،
ثاني ًاّ :
فإن غري
إن اشتامل احلديث عىل مضامني عالية ال
ّ

أهل البيت يمكن أن يصدر منهم كالم يمل مضمونا عاليا ،مثل الكثري من العرفاء

واملتصوفة والفالسفة والفقهاء واحلكامء ،ثم ما هو املضمون العايل الذي خيستبعد صدوره
ّ
احلج رموز وحكم 195 :ـ .196
( ) جوادي آميلّ ،

( ) أمحد كاظم األكوش ،علم الرجال الشيعي وأثره يف متزيق حديث أهل البيت 331 :ـ .397

من غري املعصوم؟ هذا يتاج إىل حتديد دقيق.

فليد ّلونا عىل مواضع هذا املفهوم بعيدا عن احلالة العاطف ّية ،فإ ّننا ال نجد إال املصاديق

القليلة للغاية هلذا األمر ،مما ال يمكن من خالله االستناد إىل قاعدة ختغنينا عن علم الرجال

أو غريه.

ويشهد ملا نقول أننا لو الحظنا سرية العلامء والباحثني خالل ألف عام ،ملا وجدناهم

يلحظون هذه القاعدة املزعومة ،صغرويا ،إال يف عدد حمدود جدا من النصوص كبعض

خطب ّنج البالغة أو الصحيفة السجادية أو ما شابه ذلك ،فلو كان استبعاد صدور

املضمون من غري املعصوم ـ عىل املستوى الصغروي ـ أمرا له حضوره يف مالحظة

النصوص لوجدنا ذلك واضحا يف التجربة العلم ّية خالل ألف عام.

خيضاف إىل ذلكّ ،
يتم يف بعض النصوص احلكمية أو األخالقية أو الفلسف ّية
أن ذلك قد ّ

أو العلم ّية ،أما نصوص قصص األنبياء أو اإلخبار باملستقبليات أو باجلنّة أو النار أو

النصوص الفقه ّية ..فمن أين حتصل املضامني العالية إثباتا بالنسبة إلينا؟ فلو قال :تغسل
يدك ثالثا ،أو يف اجلنّة شجر كذا وكذا ،فكيف نرصد مضمونا عاليا يف هذا اإلطار؟!

أن الذي يريد أن يدّ عي ّ
بل يمكنني أن أضيف أيضاّ ،
أن هذا املضمون خيستبعد صدوره

ليخربها،
عن غري املعصوم ،عليه أوال أن يصول وجيول يف كلامت الناس يف ذلك العرص،
خ

يقرب الصدور،
ثم يأيت إىل كالم
األئمة مثال وينظر امتيازه ،بحيث يستبعد الصدور أو ّ
ّ

وأظ ّن ّ
أن الكثريين ال يملكون هذه الاصية ،ممن قضوا عمرهم يف االطالع ـ فقط وعادة ـ
عىل روايات النبي وأهل بيته ،دون أن ينظروا يف مصادر املسلمني وغري املسلمني ،فكم من

املتصوفة؟! وكم من حكمة خالدة نطق هبا بعض
دعاء بلي ٍغ رفيع املضمون أتى به بعض
ّ

احلكامء؟! وكم من فكرة سامية بلغها بعض أهل العلم والتجربة! فل ختقرأ كتب الناس
وكلامهتا يف ذلك الزمان؛ ل خيعرف مستوى مضموّنا ،ثم بعد ذلك يقاس مضمون كالم أهل

البيت ل خيعرف ّ
أن هذا النص أو ذاك مما خيستبعد صدوره من غري املعصوم .أما إطالق
الكالم هبذه الطريقة فهذا غري صحيح.

................
ثالث ًاّ :
علو
إن احلديث عن الرتكيبة البالغ ّية للكالم جيري عليه عني ما أجريناه عىل ّ

املضامني متاما ،السيام ّ
تطور الشعر
وأن الناس آنذاك كانوا قريبني جدا من اللغة؛ وقد ّ

تطورا ملفتا ،وظهر عاملقة يف األدب والنثر والشعر
والنثر العرب ّيني يف تلك العصور ّ
التكهن ـ من خالل خبنية اللغة ـ ّ
أن هذا النص لإلمام الفالين ،جيب
العري ،فحتى أستطيع
ّ
مسبقا أن أكون واسع االطالع عىل كلامت الناس يف ذلك الزمان ،من الفصحاء والبلغاء

والشعراء وأصحاب املقامات ..ال أن أقرأ فقط ّنج البالغة وأقيسه عىل نصوص زماين
التي غلبت عليها ال خعجمة وال خبعد عن اللغة العرب ّية ،ومن ي ّطلع يرى كم من نصوص
النبي وأهل البيت يف هذا املجال ،فهذه كتب األدب والنثر
مذهلة صدرت عن غري
ّ

والشعر واملقامات ببابنا ،فلرتاجع.

علو
يسمونه «أمارات النوران ّية» فإن هذا الكالم ك ّله ( ّ
والكالم بعينه جيري عىل ما ّ

املضمون ـ بالغة الطاب ـ أمارات النورانية) إنام جيري يف عدد حمدود جدا مما وصلنا من

روايات ،فكيف نجعل ذلك معيارا نستغني به عن ّ
كل علم الرجال؟!

وربام ملا قلناه ،ذكر الشيخ مسلم الداوري ّ
أن هذا ك ّله ليس سوى استحسانات غري

موجبة للحج ّية «فال ينبغي صدور ذلك عن فاضل ،فضال عن عامل» ّ
ألن غايته الظ ّن
بالصدور ال االطمئنان ،ولو حصل ففي أصل الرواية ال يف فقرة أو مقطع منها .

وربام هلذا ك ّله أيضا ،وجدنا بعض العلامء ال يعمل بالرواية مع ضعف سندها حتى مع

علو بعض مضامينها ،مع ّ
أن هؤالء العلامء ليسوا حمسوبني عىل مدرسة التشدّ د يف السند،
ّ

املحرمة ،حيث قال ـ مع ّلقا عىل رواية وردت
مثل الشيخ املنتظري يف مباحثه يف املكاسب
ّ
يف بحث بيع السالح ـ« :والرواية وإن اشتملت عىل مضامني عالية ،ولك ّن يف سندها

جماهيل ،فيشكل االعتامد عليها» .
( ) أصول علم الرجال.22 :

املحرمة .393 :2
( ) املنتظري ،دراسات يف املكاسب ّ

كام ّ
أن اإلمام الميني يقول ـ مع ّلقا عىل الصحيفة السجاد ّية وّنج البالغة ،يف بحوثه يف

نصه ..« :حتى يف الصحيفة السجاد ّية املباركةّ ،
فإن
املكاسب ،عند بحث كفارة الغيبة ـ ما ّ
وعلو مضموّنا وفصاحتها وبالغتها وإن توجب نحو وثوق عىل
سندها ضعيف،
ّ

حجة خي ّ
ستدل هبا
صدورها ،لكن ال توجبه يف مجيع فقراهتا واحدة بعد واحدة ،حتى تكون ّ

يف الفقه .وتل ّقي أصحابنا إياها بالقبول كتل ّقيهم ّنج البالغة به ،لو ثبت يف الفقه أيضا إنام

هو عىل نحو اإلمجال ،وهو غري ثابت يف مجيع الفقرات» .

ونجد املح ّقق النراقي جيعل آثار الصدق من موجبات جعل الرب مؤ ّيدا ،وهذا معناه

أ ّنه ال يرى فيه دليال دائام ،يقول« :وهذا النقل وإن مل نجده ألحد من املعتربين ،إال أ ّنه
يلوح منه آثار الصدق؛ فيصلح للتأييد»  ،ومثله متاما الشيخ مرتىض احلائري يف مباحثه

يف المس .

جمرد صدق املضمون ومطابقته للواقع ال يعني صدق الراوي فيام ا ّدعى من
رابع ًا :إن ّ
صدور هذا الكالم من املعصوم؛ فمن ٍ
جهة ال دليل عىل أ ّنه بالرضورة جيب يف ّ
كل خرب

ينطق به ّ
الكذاب أن يكون مضمونه خمالفا للواقع ،عىل مستوى نقل القول ،فقد يصدق يف
بعض أخباره بمعنى أن يأيت بمضامني صحيحة ،فيام يفرتي يف مضامني خ
أخر ،حتى ال

يضمون الصالح إىل
ينكشف أمره ،ولو كان الكذابون محقى لعرفهم الناس برسعة ،وإنام ّ

الفاسد وخيلطون بينهام ،وقد ورد يف التاريخ واحلديث ـ كام يذكره الباحثون يف هذا املجال

مثل الشهيد الثاين وغريه ـ ّ
أن الكثريين يف الرتاث اإلسالمي كانوا كذابني صاحلني ،بمعنى

ٍ
لغرض نبيل ،بل نحن نجد يف أيامنا هذه ظاهرة الكذابني الصاحلني،
ّأّنم كانوا يكذبون
الذين يكذبون حتى يف وسائل اإلعالم ويع ّللون ذلك باملصالح الكربى ،هلذا وردت
( ) الميني ،املكاسب املحرمة  481 :1ـ .482
( ) عوائد األيام.722 :

( ) كتاب المس.517 :

................
بعض روايات فضائل السور ،وروايات الثواب والعقاب ،وروايات احلث عىل العبادة

جمرد إحساس اإلنسان بينه وبني نفسه
و ..يف هذا السياق أيضا ،فليس صدق املضمون أو ّ
بصدق الراوي بدليل.

صحة بعض مضامني رواية ضعيفة السند ال ّ
بل ّ
يدل
إن وجود روايات تامة تدل عىل ّ

عىل صدور الرواية الضعيفة؛ ّ
ألن الكذاب قد يأيت برواية صحيحة ثم يضيف عليها ،وهلذا

يقول السيد الوئي مع ّلقا عىل رواية حتف العقول املشهورة يف مباحث املكاسب« :إذا مل

احلجة يف املضمون ال جتعلها
فمجرد موافقتها مع
تستوف الرواية رشائط احلجية،
ّ
ّ
حجة» ّ ،
ربره هو ما قلناه وغريه.
ّ
ولعل م ّ

خامس ًاّ :
عام ذكره اآلخرون هنا
إن ما ذكره بعض املعارصين مما أرشنا له أخريا ،ال يزيد ّ

مما تقدّ مت مناقشته ،من عرض الرب عىل الكتاب وأمثال ذلك ،وأ ّما احلديث عن الرب

املخالف للعا ّمة أو املشهور من الروايات ،فهو كاحلديث عن معيار ّية اجلرب والوهن أو

صحة الكتب ،من حيث إنّه ال يتح ّقق يف مجيع الروايات لو متّت هذه املعايري من
معيار ّية ّ
األول من كتابنا:
رأس ،ولنا حت ّفظ عىل معيار خمالفة القوم بحثناه يف حم ّله ،يف الفصل ّ

(احلديث الرشيف حدود املرجع ّية ودوائر االحتجاج) ،فراجع.

ونخرج هنا باالستنتاج التايلّ :
وعلو املضمون ونوران ّيته وموافقة
إن الفصاحة والبالغة
ّ
ٍ
رواية أخرى أو ..ك ّله يمكن أن يفيد هنا وهناك يف حتصيل
الرب لدليل العقل والكتاب أو
الوثوق بالصدور ،وهذا مما ال نرتاب فيه ،غري ّ
أن ذلك حمدود املساحة يف الروايات وض ّيق

يصح أن نستغني به عن احلاجة إىل نقد األسانيد ،وحتليل سائر احليثيات
الدائرة ،بحيث ال ّ
يف النصوص.

ويتأ ّكد ما قلناه من خالل تت ّبع سرية العلامء ،فإنه ق ّلام وجدناهم يدّ عون ذلك يف كتبهم

قياسا بعددهم وقياسا بعدد األحاديث ،ومن أراد فلرياجع ،فهذا يشهد عىل ّ
أن مساحة
( ) مصباح الفقاهة .21 :1

تطبيق هذه القاعدة حمدودة عمليا بام ييجنا إىل نقد السند وحتليله.

تعرضنا ملا يتصل هبذا املوضوع يف دراستنا األصولية حول نقد املتن يف مباحث
وقد ّ

حج ّية السنّة ،كام حتدّ ثنا عنه يف كتاب حج ّية احلديث ،فلرياجع.

ومما تقدّ م يظهر ّ
أن املعيقات أو املغن خيات األربعة أمام احلاجة إىل علم حتليل السند ونقد

الرجال واملصادر واجلهات الصدور ّية ،ال تنهض لتعطيل دور هذا العلم ،بل ّ
تظل احلاجة
إليه قائمة ،إىل جانب سائر األدوات التحليلية والنقد ّية األخرى للحديث الرشيف.

احملور الثالث
االعتبار الشرعي واألخالقي لعلم الرجال

متهيد

يقصد باالعتبار الرشعي واألخالقي لعلم الرجال ّ
أن هذا العلم خيفرتض أن يكون

ٍ
تتم عمل ّية توظيفه واالستناد إليه والعمل به
حائزا عىل
ترخيص ديني وأخالقي كي ّ

واالشتغال عليه ،وأحد املستندات الرئيسة التي وقفت ـ من وجهة نظر ناقدي هذا العلم ـ
أمام القدرة عىل توظيفه ،هو املستند الرشعي واألخالقي بمعنى من املعاين.
وأهم ما طرح يف هذا السياق إشكال ّيتان أخالق ّيتان ،مها:

أوّالً :الغيبة وتتبّع العثرات وكشف العيوب ،مطالعة ونقد

يقوم علم الرجال بتت ّبع تفاصيل أوضاع الرواة ،ومن الطبيعي ّ
أن أوضاع الرواة

وأحواهلم فيها ما هو اجل ّيد اجلميل من حمامد الصفات وحماسن األفعال ،وفيها ما هو
الرديء القبيح من مساوئ األفعال ومثالبها ،فإذا فتحنا باب هذا العلم ،فهذا يعني أ ّننا

سنتت ّبع عورات الرواة وعثراهتم ،وسنقوم بكشفها يف الكتب وعىل األفواه ،بدل السرت
عليهم وعدم غيبتهم ،مع وجود حمذور الكذب عليهم وتشويه صورة بعضهم ظلام

ونتجسس عليهم ،وهذه
وعدوانا ،وبذلك نفضح الناس ونكشف عيوهبم وعوراهتم،
ّ
املنهي عنه يف الرشيعة الدينية ،ومن املذموم والقبيح عىل املستوى األخالقي؛
ك ّلها من
ّ
وهبذا ينتج ّ
أن علم الرجال علم مذموم رشع ّيا وأخالقيا .

( ) انظر ـ عىل سبيل املثال ـ :املال عيل كني ،توضيح املقال يف علم الرجال.44 :

................
وقد أجيب ـ وجياب ـ عن هذا الكالم من عدّ ة جهات:

األولّ :
إن أد ّلة حرمة الغيبة وتت ّبع عورات الناس وعثراهتم ليست بفوق أن
اجلواب ّ

حتكمها العناوين الثانوية واألد ّلة احلاكمة الرضور ّية؛ فنحن أمام مفرتق طرق ،إما أن

نمتنع عن تت ّبع حال الرواة ألجل حمذور رشعي أو أخالقي ،وهذا فيه حمذور ضياع
األحكام ودخول ما ليس من الدين فيه ،وإقحام آالف الروايات املدسوسة يف مصادر

املسلمني يف الدين عن كذابني معروفني ،أو نتت ّبع عثراهتم لكي نحمي الدين والسنّة

الدس والتزوير الذي يرتك أثره عىل جممل معرفتنا الدينية وحياتنا ،فالعنوان
الرشيفة من
ّ
الثانوي والدليل احلاكم وقوانني التزاحم مع االنحصار هبذا الطريق مقدمة هنا .
وهذا اجلواب قد يناقش:

أوالً :إ ّن الدليل احلاكم املدّ عى هنا ّ
حمل نظر؛ إذ كام ّ
يورطنا
أن عدم البحث الرجايل قد ّ

يف السنّة املدسوسة يف الدين ،كذلك البحث الرجايل قد خيفقدنا ـ من وجهة نظر الرافضني

له ـ بعض السنّة الواقع ّية ما دامت النتائج الرجال ّية غري حاسمة يف معطياهتا ،وأيضا غري
لكل صادق ّ
مستوعبة يف استقصائها وتعيينها ّ
وكل كاذب؛ فإذا ّ
كذبوا شخصا عىل أساس
ٍ
شخص عن شخص ،فربام يكون املدّ عى كذبه صادقا ،فتضيع علينا األحاديث
نقل
الصحيحة الواقع ّية؛ وهذا ما تواجهه أيضا حتى نظر ّيتنا يف حجية علم الرجال ،فإذا كان

يورطنا يف احلذف؛ بل هذا ما يذهب إليه غري
علم الرجال يمينا من
ّ
الدس ،فإنه أيضا قد ّ

يمزق حديث أهل البيت ،و خيفقدنا روايات كثرية،
واحد من ن ّقاد علم الرجال من أنّه ّ

وتضيع به نصوص رشيفة عديدة ،وغري ذلك من التعابري ،فكيف خجيعل البحث الرجايل
مورطا لنا يف مشكلة ضياع بعض واقع ّيات
رافعا ملشكلة
ّ
الدس يف احلديث وال خيلحظ ِّ
( ) انظر :توضيح املقال54 :؛ وعبد النبي اجلزائري ،حاوي األقوال  93 :1ـ 94؛ والكجوري،

الفوائد الرجالية72 :؛ واملامقاين ،تنقيح املقال 176 :1؛ والسبحاين ،كليات يف علم الرجال:

40؛ واهلادوي الطهراين ،حترير املقال14 :؛ وآصف حمسني ،بحوث يف علم الرجال13 :؛
واإليرواين ،دروس متهيدية101 :؛ ومقياس الرواة.18 :

النصوص احلديث ّية ،مع ّ
أن االحتاملني واردان؟!

وعليه ،فال يصلح هذا اجلواب هبذه الطريقة ر ّدا عىل اإلشكال ّية األوىل املثارة هنا ،وال

رافعا هلا ،من أذهان ن ّقاد هذا العلم إذا مل ّ
نفك هذه الثنائ ّية ،فنحن أمام حمذورين :حمذور

ربر تقديم أحد املحذورين عىل
ضياع السنّة ،وحمذور دخول ما ليس منها فيها ،فام هو م ّ

اآلخر؟! فال حاكم عىل دليل حرمة الغيبة وأمثاله هنا.

سجلناها إنام تنفع إذا مل يذهب شخص إىل ا ّدعاء عدم إحراز زوال
وهذه املناقشة التي ّ

يشء مهم من السنّة الواقع ّية؛ وهو من ينظر بنظرة غري متفائلة للحديث الرشيف املوجود

بني أيدينا.

وسوف يأيت تعديل يف النظر وتطويرّ ،
حلل هذه املشكلة هنا ،فانتظر.

ثاني ًا :ما ذكره بعض املعارصين  ،من ّ
يرض اإلخباري ـ مثال ـ املنكر
أن هذا الكالم ال ّ

بصحة غالب الروايات بال حاجة إىل علم الرجال،
للحاجة إىل علم الرجال؛ ألنه يعتقد
ّ
فال يلزم عنده دخول املدسوس؛ ألنه ن ّقح يف املرحلة السابقة عدم كونه مدسوسا؛ لقطع ّية
الكتب األربعة وما شابه ذلك عنده.

عامة يف نفسها ،حيث إذا مل تكن هناك حاجة لعلم الرجال فمن الواضح
وهذه املناقشة ّ

عدم جريان العناوين الثانو ّية املذكورة فيه ،ولك ّن املفروض أيضا أ ّننا نعالج إشكال ّية
املحذور الرشعي واألخالقي؛ برصف النظر عن نفي احلاجة لعلم الرجال ،أو فقل بعد

الفراغ عن ثبوت احلاجة إليه.

اجلواب الثاين :ما ذكره املال عيل كني وغريه ،من ّ
أن دليل املنع ـ أي دليل الغيبة وأمثاله

ـ منرصف عن مثل احلال التي نحن فيها ،و بشكل عام غري شامل ملثل هذه املوارد .

ومل يوضح صاحب هذا اجلواب وجه عدم شمول األد ّلة ملثل حال علم الرجال،

( ) دقيق ،السوانح العامل ّية.36 :

( ) توضيح املقال54 :؛ وحترير املقال.14 :

................
وذلك أ ّننا ال نرى يف اإلطالقات والعمومات ما يوجب االنرصاف ،فالعناوين صادقة
هنا.

فرس دعوى االنرصاف هنا بوجهني:
نعم ،قد ع ّ

أ ـ ربام يكون مقصوده ّ
أن أحوال الرواة واجلرح والفضح هلم قد صدر من علامء

الرجال ملئات من السنني والكتب مطبوعة؛ فإذا حرم التفضيح حرم عليهم ال علينا ،وبعد

انتشار خرب الرواة ،ال يكون تناقل الرب من الغيبة أو الفضح أو غري ذلك ،ما دام موجودا

يف عرشات الكتب مسطورا هنا وهناك ،وإال لزم احلكم بحرمة حتى طباعة كتب الرجال

لذلك! ّ
ألن فيها فضحا للرواة وما شابه ذلك.

لكن هذا الكالم أيض ًا ّ
حمل نظر؛ ّ
ألن فتح باب علم الرجال يف األوساط الدينية ال شك
ّ

ّ
أن فيه مزيدا من اإلشاعة والفضح العلني ،وإال لو بقيت قضاياهم مسطورة يف بعض

الكتب جلرى هجرها ـ نسبيا وتدرجييا ـ عرب الزمن؛ وهذا شكل من أشكال السرت عليهم.

بل ّ
إن عمل الرجايل ليس فقط نقل ما قيل فيهم من فضح ،بل نتيجته أن يكم هو بكذب

فالن ،وهذه غيبة وكشف ملا هو عامل أو ّ
ظان ظنّا رشع ّيا معتربا بأنّه عيب ،فدعوى عدم

شمول األد ّلة للمقام ّ
احلي
حمل نظر أيضا؛ بناء عىل عدم الفرق يف املغتاب واملفضوح بني ّ
وامليت وبني من فضحه آخرون من قبل ومن مل يفضحوه عندنا .إال إذا قيل ّ
بأن فضح
السابقني جيعل قولنا يف الرواة جائزا؛ النّه ليس ذكرا هلم بعيب مستور ،فال يكون غيبة،

نعم قد يكون نرشا ملساوئ أخبارهم.

ب ـ أن خيبنى عىل النظرية التي ترى جواز غيبة غري الشيعي اإلماميّ ،
وأن النصوص

منرصفة عنه ،فهنا ال يكون هناك حمذور يف علم الرجال ـ من املنطلق الشيعي ـ غالبا؛ أل ّن
أكثر الضعفاء هم من السنّة أو الغالة أو الواقفية أو الفطح ّية أو الزيد ّية أو اإلسامعيل ّية أو

غري ذلكّ ،
فلعل هذا هو مراد املال عيل كني ،بل هذا الكالم يشمل السنّي الرجايل لو بنى
عىل جواز غيبة املختلف معه يف العقائد التفصيل ّية كالسلفي وغريه و..

صحة هذا الرأي الفقهي ،وقلنا ّ
بأن حرمة الغيبة
إال أ ّننّا بحثنا يف حم ّله بالتفصيل عدم ّ

تشمل ّ
أي مذهب كان  ،فاملبنى غري تا ّم هنا.
كل مسلم من ّ

خيرج االنرصاف هنا با ّدعاء أ ّن املنرصف من أد ّلة الغيبة ما كان الغرض منه
ج ـ وقد ّ

التش ّفي والتنقيص وال ّ
ربر موضوع ّيا له ،أ ّما الغيبة التي ال
تلذذ الشخيص ،أو مطلق ما ال م ّ
يكون منطلقها ذاتيا فال تشملها أد ّلة احلرمة من رأس.

أن هذا ما ال يلتزمون به عاد ًة يف الفقه ،والبدّ من إبراز توضيح من نصوص الغيبة
إال ّ

للتنبيه عىل مثل هذا االنرصاف.

اجلواب الثالثّ :
إن الطريقة والسرية واإلمجاع ـ حتى من اإلخبارية ـ قائمة عىل جواز

علم الرجال؛ ّ
ألن النزاع بني العلامء إنام هو يف وجوبه وعدم وجوبه؛ انطالقا من احلاجة
إليه وعدمها ،فيستند هلذا اإلمجاع ،إلثبات رشع ّية علم الرجال  ،ويكون مق ّيدا لعمومات

حرمة الغيبة واإلشاعة ونحوها.

وهذا الكالم غري صحيح؛ ال ّ
أقل من احتامل مدرك ّية هذا اإلمجاع جدا ،حيث يستندون

فيه إىل أحد الوجوه املتقدّ مة أو اآلتية؛ فال قيمة له.

جوزوا
اجلواب الرابع :وهو إيراد نقيض ،نستدعيه من باب القضاء واملرافعات؛ حيث ّ

هناك اجلرح والتزكية ،وكذلك باب الغيبة عند املشاورة؛ حيث أجازوا ذلك للنخصح

واإلرشاد ،ومها من املوارد اجلزئ ّية ،فكيف باألحكام اإلهل ّية الكل ّية؟! .

ٍ
لكن هذا الكالم غري دقيق؛ ّ
بدليل
فإن الشاهدين املذكورين يف النقض ،إما خرجا
ّ

خاص عن حتت العمومات ،فيقترص فيهام عىل املقدار املتي ّقن للدليل املخ ّصص
لفظي
ّ
( ) راجع :إضاءات يف الفكر والدين واالجتامع  470 :1ـ .479

( ) توضيح املقال 54 :؛ واجليالين الرشتي ،رسالة يف علم الدراية ،ضمن رسائل يف دراية احلديث
 234 :2ـ .235

( ) توضيح املقال54 :؛ والكجوري ،الفوائد الرجال ّية72 :؛ واجليالين الرشتي ،رسالة يف علم

الدراية ،ضمن رسائل يف دراية احلديث  234 :2ـ 235؛ وآصف حمسني ،بحوث يف علم
الرجال13 :؛ واإليرواين ،دروس متهيدية101 :؛ وك ّليات يف علم الرجال.40 :

................
ويبقى الباقي حتت العموم ،كام فيام نحن فيه؛ وإما خرجا بمالك األمه ّية ـ كام يف الكثري من

ٍ
جلواب جديد ،وكذلك لو
يؤسس
مستثنيات الغيبة ـ فيكون عودا إىل اجلواب ّ
األول وال ّ
عممناه بتنقيح املناط عىل أساس ّ
أن املناط هو األمه ّية وما شابه ذلك.
كانا بدليل
ّ
خاص و ّ

اجلواب اخلام ::ما يظهر من الكجوري وغريه ،واختاره الشيخ جعفر السبحاين ،من

ّ
ربر رشعا خرج عن حتت عمومات حرمة الغيبة وأمثاهلا بدليل
أن هذا الفضح للرواة أمر م ّ

بالتبني عند سامع الرب ،والوارد يف آية النبأ ،فإ ّنه ال معنى له سوى
خاص ،وهو األمر
ّ
ّ

تفحص أحوال الرواة للتأ ّكد من صدق الرب؛ ومطلع اآلية ولو كان يفرض كون اجلائي
ّ
بالرب فاسقا إال أ ّنه يعم جمهول احلال أيضا؛ نظرا للتعليل الوارد يف اآلية ،وهو إصابة القوم

تعم العمل بخرب جمهول احلال أيضا .
بجهالة ،حيث إّنا كام تشمل خرب الفاسق ،كذلك ّ

وقد ُاورد عىل هذا اجلواب بإيراد عام ،وهو ّ
بالتبني يف اآلية هو التبني عن
أن املراد باألمر
ّ

ّ
وكأن
التبني عن حال املخخرب الذي فرضت اآلية فسقه؛
مضمون الرب ومدى صدقه ،ال ّ

التبني يف املوضوع واملضمون .
فرض فسقه قرينة عىل جعل ّ

إال إذا قيل ّ
بأن الفسق يف اآلية هو الفسق باملعنى الرشعي ال الفسق الربي ،فيكون

التبني عن صدق هذا الفاسق رشعا ،فقد يكون صادقا وقد ال يكون مع فسقه ثقة أيضا،
ّ

ولكنّه بعيد عن سياق اآلية ودالالهتا .أو يقالّ :
للتبني املضموين ،لك ّن
إن اآلية وإن دعت ّ
تتبني املضمون من خالل البحث يف
التبني املضموين ،فأنت ّ
تبني حال املخربين نوع من ّ
ّ
نوع ّية املخربين ،فيكون ذلك مشموال باإلطالق.

اجلواب السادس :ما ذكره غري واحد ،من ّ
أن أهل البيت^ قد مارسوا العمل

الرجايل هبذا املعنى ،وهذا أمر ثابت باألد ّلة املتواترة تقريبا ،فمن ينظر يف الروايات الواردة

عنهم يف ذ ّم فالن وفالن والتحذير منه ،والسيام ما جاء يف كتاب الشيخ الكيش ،يتأ ّكد من
( ) الكجوري ،الفوائد الرجال ّية72 :؛ واجليالين الرشتي ،رسالة يف علم الدراية ،ضمن رسائل يف
دراية احلديث  233 :2ـ 234؛ والسبحاين ،ك ّليات يف علم الرجال.40 :
( ) دقيق ،السوانح العاملية 34 :ـ .35

أّنم مارسوا اجلرح الرجايل عىل نطاق واسع محاية للمؤمنني من األخذ بام قاله هؤالء

الداسني ما ليس من الدين يف الدين ،فسلوك أهل البيت يف اجلرح العقدي
الكاذبني
ّ
والعميل للكثري من الرواة بمثابة مثال وقدوة خيرشعن علم الرجال وأداء الرجال ّيني .
ّ
الكذابني ويقني من
وقد يناقش هذا اجلواب بأ ّن أهل البيت كانوا عىل علم بكذب

ذلك ،كام كان الكثري من أولئك الكذابني ما يزالون أحياء عند صدور ذ ّمهم خخيشى منهم
عىل املؤمنني وعىل الدين ،كام ّ
أن أهل البيت ما زالوا أحياء عندما صدرت النصوص

اجلارحة ،بحيث يمكنهم التعويض ـ عندما يرتك املؤمنون روايات هذا الراوي الكذاب ـ
بإعادة ذكر الروايات التي صدق فيها الراوي الكاذب ،فال يوجد حمذور من ضياعها.

وهذا ك ّله عىل خالف ما نحن فيه بناء عىل غري حصول الوثوق والعلم يف حج ّية علم

الرجال؛ فنحن مل خنحرز اليوم كذب حممد بن سنان ،لكنّنا مع ذلك نفضحه ،وأين هذا ممّن

خيرز كذبه وخطره عىل الدين كأهل البيت؟

ويمكن الر ّد عىل هذه املناقشة بأ ّنه ليس املهم كيفية ثبوت كذب الراوي لدينا ،إنام
ٍ
الكالم ّ
حجة (علم أو علمي) هل جيوز إفشاؤه أو ال؟
أن كذبه عندما يثبت
بدليل ّ

واملفروض ّ
أن أهل البيت قد أفشوه ،فيكون هذا دليال عىل جواز ذلك ،بال فرق بني أن
يكون ثبوت الكذب باليقني أو بغريه ،عندما يكون حجة وطريقا معتربا رشعا.

يعوضون فهذا ما ال نراه وجها واضحا ،السيام ّ
وأما ّ
وأن العديد من
أن أهل البيت ّ

ّ
املهدي،
أئمة أهل البيت ،بل من اإلمام
روايات الذ ّم صدرت من قبل
ّ
املتأخرين من ّ

وفرص ما قيل غري واضحة يف هذا املجال.

فهذا الوجه يف اجلواب ال بأس به ،وهو االستدالل بسرية أهل البيت يف التعامل مع

رواة األحاديث ،وهي سرية حمرزة بالعلم من خالل كثرة الروايات الصادرة عنهم يف

املواقف من األشخاص ،وهي سرية جرى عليها أيضا األصحاب يف عرصهم ووصلت
( ) توضيح املقال54 :؛ وحترير املقال14 :؛ والسوانح العاملية 36 :ـ .37

................
نص الشيخ الطويس يف
إىل كبار علامء الرجال يف القرن الامس اهلجري ،كام يشهد بذلك ّ

العدّ ة من ّأّنم وثقوا الثقات وض ّعفوا الضعفاء.

اجلواب السابع :ما ذكره اجليالين الرشتي ،ويبدو منه تقديم صيغة نقد ّية ضدّ

حمرما ،للزم فسق كبار مشايخ احلديث كالطويس
اإلخباريني ،من أنّه لو كان املورد ّ

والصدوق وغريهم ،ومع فسقهم كيف خيعقل حصول القطع بروايات كتبهم كام يزعم
اإلخباري؟! .

اإلخباري بإمكانه القول ّ
وهذا اجلواب غري صحيح؛ ّ
بأن الشيخ الطويس
فإن
ّ
ٍ
والبخاري وغريمها ـ ّ
اجتهاد خاطئ منه ،وهذا غري
كل حسب مذهبه ـ فعل ذلك عن
احلكم بفسقه وكذبه ،بل حتى لو حكمنا بفسقه ،فهذا ال ينفي وثاقته املقطوع هبا يف النقل،

أن يقول ّ
بل بإمكان اإلخباري ّ
بصحة الكتب بمعزل عن أحوال الرواة ال
بأن قطعنا
ّ

يساوق قطع الطويس بمعزل عن ذلك؛ فلع ّله احتاج لذلك لتحصيل القطع بينام نحن ال
نحتاجه ،وأصل التمييز معقول عند اإلخباري يف اجلملة ،ملن راجع قرائن القطع عند

بعضهم ،فمثل هذا اجلواب ال يرد يف املقام.

اجلواب الثامن :ما نراه وجها ج ّيدا نطرحه يف املقام ،وهو قيام سرية العقالء عىل

يترضر منهم املجتمع والتفتيش عن أحواهلم حتى مع العلم ّ
بأن يف
تكذيب الكذابني الذين ّ
بعض أقواهلم صدقا؛ فإ ّنا إذا نظرنا يف حال السياسات وإدارة امللك واالجتامع؛ ونظرنا يف

نظم العالقات االجتامع ّية بني البرش ،نجد أّنم يمتدحون من يكشف الكذابني والائبني
والذين ينقلون أوامر امللوك والسالطني للناس كذبا وخطأ؛ ويرون يف فضحهم خدمة

للمجتمع ،مع العلم ّ
بأن الكذاب قد يصدق أحيانا؛ فيأخذ العقالء حيث ّية كذبه بوصفها
األهم ،وال يالحظون حيث ّية صدقه يف بعض املوارد .وقس هذا األمر يف زماننا يف
احليث ّية
ّ

( ) اجليالين الرشتي ،رسالة يف علم الدراية ،ضمن رسائل يف دراية احلديث 235 :2؛ وانظر:
الكجوري ،الفوائد الرجال ّية.72 :

قضايا اإلعالم والصحافة ،جتد ّ
أن فضح بعض وسائل اإلعالم التي يغلب فيها الكذب

هو خدمة للمجتمع ،حتى ال يقع فريسة هلا ،رغم ّ
أن يف بعض قوهلا ما هو صدق.

إن بناء العقالء يف حياهتم االجتامع ّية عىل كشف ّ
ّ
الكذاب إىل احلدّ الذي يمي املجتمع

أو األرسة من كذبه ،حتى لو كان صادقا يف بعض املوارد ،معناه أّنم يقدّ مون حيثية كذبه

عىل حيثية صدقه يف بعض املوارد ،بل وهكذا هي حياهتم القضائ ّية ،فهم لو خجرح شهود
وترضر أحد الطرفني أيضا ،بل
املحكمة أمامهم ال يأخذون بقوهلم رغم احتامل صدقهم،
ّ
يسلبون االحتجاج بشهادهتم الحقا حتى يثبت صدقهم.

وقد خيستأنس ملا قلناه من ترجيح احتامل الكذب عىل احتامل الصدق يف التعامل مع
َات ُثم َمل ي ْأعُوا بِ َأربع ِة ُشهدَ اء َف ِ
ون املُْحصن ِ
ِ
وه ْم
اجلدُ ُ
ََْ َ َ ْ
ين َي ْر ُم َ ْ َ
الكاذبني ،بقوله تعاىلَ ﴿ :والذ َ
َْ
ِ
ك هم ا ْل َف ِ
ِ
ِ
ين عَا ُبوا ِم ْن َب ْع ِد
اس ُق َ
َث َامن َ
ون * إِال الذ َ
ني َج ْلدَ ًة َوال َع ْق َب ُلوا َُهل ْم َش َها َد ًة َأ َبد ًا َو ُأو َلئ َ ُ ُ
ك َو َأ ْص َل ُحوا َفإِن اهللَ َغ ُفور َر ِحيم﴾ (النور 4 :ـ )5؛ ّ
َذلِ َ
فإن رفض شهادهتم إىل األبد

تم س ّن هذه العقوبة يف ح ّقهم ،وهو
ترجيح جلانب الكذب عىل جانب الصدق ،وإال ما ّ

إعالن تبن هلذا البناء العقالئي الذي يقدّ م حمذور كذب الراوي عىل حمذور ترك ما قاله

صادقا ،وهبذا ّ
األول.
حتل إشكال ّية التزاحم الواردة يف اجلواب ّ
يفرس:
وهذا هو ما ّ

األول املتقدم القائم عىل مالحظة قانون التزاحمّ ،
فإن مرجع هذا الوجه إىل
أ ـ الوجه ّ
ٍ
هذا البناء العقالئي الذي يرى بطبعه ّ
أهم من احلذر
أن احلذر من األخبار الكاذبة
لكاذب ّ

من خسارة بعض أخباره الصادقة.

ويفرس دعوى االنرصاف التي ذكرها املال عيل كني؛ ّ
فإن انرصاف األد ّلة خيقصد به
بـ ّ

أن العقالء ال يرون ّ
ّ
أن مثل هذه املوارد التي حتمي املجتمعات من كذب الكذابني مشمولة

هلذا الدليل أو ذاك ،فال يفهمون نصوص الغيبة ّأّنا شاملة من األ ّول هلذه املوارد التي هي

حاجات اجتامع ّية عا ّمة.

ويفرس أيض ًا قيام سرية املسلمني عىل النقد واجلرح يف الرواة والشخص ّيات التي
جـ
ّ

................
ترتك أثرا يف حياة املجتمع حتى ال يسري خلفها الناس ،ولو كان عندها بعض احلق؛ فقيام

املترشعة عىل ذلك شاهد مؤ ّكد ملا نقول.
سرية
ّ

التحرز
يفرس أيض ًا الوجه السادس املتقدّ م ،وهو قيام أهل البيت بذلك ،فإنّه ملا يف
ّ
دـو ّ

من كذهبم من مصالح خت خقد خم يف الطبع العقالئي عىل مفاسد تفويت صدقهم.

واحلاصل ّ
أن بناء العقالء يف أمر االجتامع والسياسة واإلدارة واملصالح العا ّمة قائم عىل

رضورة فضح الكذابني ل خيحمى املجتمع من أرضارهم حتى لو كان ذلك يوجب خسارة

حمتملة يف بعض أقواهلم الصادقة؛ نعم يف الكاذب الذي ال يلحق من كذبه رضر عىل
االجتامع واحلياة العا ّمة أو شبه العامة ال خيرز قيام سرية العقالء عىل ذلك .وهذا ما نراه

منضام بالطريقة التي
خيرشعن علم الرجال أخالقيّا ،ففي احلقيقة هذا اجلواب السابع ـ
ّ

األول والثاين والثالث والسادس ـ هو الذي يصلح هنا لرشعنة علم
ب ّينّاها إىل اجلواب ّ
الرجال أخالق ّيا.

وكذلك علم التاريخ الذي يكشف احلقائق بشفافية ،ليحمي الذاكرة التارخي ّية من

اإلشكال ّيات التي تواجهها ،ول خينصف املظلومني يف التاريخ وينتصف هلم من الظاملني،

جيري فيه األمر عينه.

من هنا؛ وحيث كان شأن السنّة الرشيفة شأنا عاما يتصل بحياة املسلمني إىل يوم

القيامة ،كانت محاية املجتمع اإلسالمي من الكاذبني يف هذا املجال أساسا عقالئيا مقدّ ما
عىل خسارة بعض أقواهلم الصادقة ،علام أنّنا ال نحرز أنّنا سنخرس بعض ما صدر واقعا

النبي؛ ألنّنا ال نحرز ّ
أن بعض أخبار الكذابني ال طريق لنا للوصول إليه من الكتاب
عن ّ
الكريم أو من أخبار الرواة الصادقني ،فانتبه.

فاألمر املهم جد ًا هنا أيض ًا هو ّ
أن السارة هي لصوص أقواهلم الصادقة التي مل يقم

مترشع ّية أو
عىل إثبات مضموّنا دليل آخر من كتاب أو سنّة معتربة أو سرية عقالئ ّية أو
ّ

دليل ٍ
عقل أو غري ذلك ،فليس ّ
كل الروايات الصادقة ـ واقعا ـ التي قاهلا الكذابون قد

تفردوا هبا حتى يكون يف إسقاط نقلهم إسقاطا للمضمون ،السيام عىل مسلك العلم
ّ

واالطمئنان والوثوق ،وبذلك تتق ّلص نسبة السائر املحتملة يف هذا السياق.

يتحملها
وأ ّما السائر اآلتية من سقوط حج ّية نقل من هو جمهول العني أو احلال ،فال
ّ

يتحملها ـ لو التزمنا بالسقوط ـ عدم شمول دليل احلج ّية لروايات
علم الرجال ،بل
ّ

املجهول ،فاملسؤول ّية هنا ملقاة عىل األصويل واملحدّ ث ،وليس عىل الرجايل .

وال يفوعنا أخري ًا أن نشري هنا إىل ما يقع يف هذا السياق ،حيث يتضح املوقف أيض ًا من

أحاديث مثل( :اذكروا حماسن موتاكم) أو (اذكروا حماسن موتاكم وك ّفوا عن مساويم) أو

أخالقي ممتاز ،برصف النظر عن
(ال تقولوا يف موتاكم إال خريا) ،فهي ترجع حلديث
ّ

مناقشات علامء أهل السنّة يف سنده؛ بل ّ
لعل الظاهر ّ
أن مصدره األصيل سنّي.

هذا احلديث يمكن تطبيقه ـ كام فعل بعض فقهاء املسلمني ـ عىل حالة ما يمكن أن يرى

من ج ّثة امل ّيت ممّا ال ينبغي قوله للناس ،كام يمكن تطبيقه عىل سريته عموما ،وهو من
عناوين السرت ،حيث ورد احلث عىل سرت عيوب اآلخرين وعدم كشفها ،فضال عن

تت ّبعها ،فمن تت ّبع عثرات املسلمني وعوراهتم تت ّبع اهلل عثراته وعوراته ،وفضحه ولو يف
جوف بيته ،كام هو مضمون بعض الروايات أيضا.

إال ّ
أن الفقهاء واملحدّ ثني أنفسهم أشاروا ـ يف سياق هذا احلديث ـ إىل موضوع امل ّيت

تتم محاية الناس منه ،وبرصف النظر عن املثال
املبتدع ،فقالوا بأنّه جيوز كشف بدعته لكي ّ
الذي ذكروه فإنّه يعطي إياء ّ
بأن موضوع السرت عىل امل ّيت هو موضوع يتصل باجلوانب
الشخص ّية التي ال ترجع إىل قض ّية عا ّمة متثل ح ّقا عا ّما للناس ،أو تتصل بقضايا الدين التي

البدّ من محايتها.

ومن هنا ،وجدنا ّ
أن علامء املسلمني تت ّبعوا أحوال رواة احلديث يف القرون المسة

( ) ال بأس أن يشار أخريا إىل أنّه لو متّت اإلشكال ّية األخالق ّية هنا ،وكانت هي خصوص الغيبة،

فإّنا ال تشمل البحث الرجايل وبناء االجتهاد عىل علم الرجال يف نفسه ،بل تشمل خصوص
ّ
ّ
يتحقق عنوان الغيبة كام هو واضح .نعم عنوان
نرش البحوث الرجال ّية والتحديث هبا؛ إذ هبذا

تت ّبع العثرات قد يكون أوسع من ذلك.

................
اهلجر ّية األوىل ،وانتقدوا الكثري منهم يف وثاقتهم أو د ّقتهم أو ضبطهم أو عدالتهم أو

وبرروا ذلك ّ
بأن السرت عىل
عقائدهم ،بل ظ ّلوا يتناقلون عيوهبم حتى لو مل يقتنعوا هباّ ،

يظل أمرا ّ
العيوب ّ
أقل أمه ّية من حتقيق حال السنّة الرشيفة التي يراد بناء الكثري من الدين

عىل نصوصها .وهكذا وجدنا أيضا ّ
أن العلامء املسلمني وغريهم عرب التاريخ قد مارسوا

كشف نقاط ضعف بعضهم بعضا يف بحوثهم واستدالالهتم ،ومل يقل أحد منهم ّ
بأن بيان
ٍ
لعيب وقع فيه ،بل اعتربوا ّ
تطور العلوم
خطأ هذا العامل يف النقطة الفالن ّية هو كشف
أن ّ

الدينية وغريها وسالمة البحث العلمي يف قضايا الدين واملجتمع ،وضامن اكتشاف

احلقيقة ،أمور ّ
تظل أهم بكثري من السرت عىل زيد أو عمرو يف هذه القض ّية العلم ّية وغريها،

وتالحظ بالدرجة األوىل.

بل نحن نجد ّ
أن بعض الفقهاء ـ مثل السيد عيل الامنئي ـ عندما خيسأل عن انتقاد

الشخص ّيات التارخي ّية التي هلا آثار علم ّية أو اجتامع ّية أو سياس ّية وأصبح أمرها متع ّلقا

أن نقد آرائهم ومواقفهم وأخالقهم وحتى جزئ ّيات حياهتم ّ
بعموم املجتمع ،يرى ّ
يظل

يوجه السيد
أمرا رشع ّيا ما مل يقصد منه حمض االنتقاص  ،بل حتى السيد الميني نجده ّ
محيد الروحاين الذي أراد كتابة تاريخ الثورة اإلسالم ّية يف إيران ويأمره بأن يكتب ّ
كل

ترضر نتيجة ذلك اآلخرون ممّن تربطك هبم عالقة ،ليكون
احلقائق التي وقعت ولو ّ
املدون مفيدا لإلسالم واملسلمني .
التاريخ ّ
مهمة علم التاريخ ومن دوّنا جيب إغالق هذا العلم تقريباّ .
إن الكشف عن
وهذه هي ّ

الواقع يف الرصد التارخيي واملعارص ّ
مهام جدّ ا عىل املستوى احلضاري العام؛ كونه
يظل ّ
ين ّقح صورنا الذهنية عن الشخص ّيات والوقائع واملسارات ،ويرفع من مستوى الوعي

حممد باقر الصدر السرية واملسرية ( 43 :1املقدّ مة) ،نقال عن الشهيد الصدر
( ) انظر :أمحد أبو زيدّ ،

ملؤرخني203 :؛ نقال عن صحيفة املب ّلغ الرسايل ،العدد  21ـ شعبان ـ
بني أزمة التاريخ وذ ّمة ا ّ

1415هـ.

( ) محيد روحاينّ ،نضت إمام مخيني  11 :1ـ .12

االجتامعي والديني العام ،ويمينا من الصور األسطور ّية التي تخنسج حول الرموز الدينية

والسياس ّية والنضال ّية وغريها ،ويرفع من قدرة األجيال الالحقة عىل وعي التاريخ وعيا
علم ّيا ،السيام يف املجتمعات التي يشكّل التاريخ جزءا كبريا من وعيها ونمط عيشها

كاملجتمعات اإلسالم ّية ،فالشخص ّيات الكربى ال متلك نفسها بل يملكها مجهور الناس،

ومن ثم فكشف حقيقتها من دون قصد االنتقاص أو التجريح يمثل تصحيحا ملسار وعيها
وفهمها ،فكم من وعي ديني خولدخ نتيجة صور أسطور ّية عن بعض العلامء بحيث خضع
هذا الوعي ملقوالت هؤالء العلامء نتيجة الرتبية العا ّمة السوريال ّية هذه ،ولو أنّنا قمنا بنقد

والقوة فيه ،ملكّننا ذلك من حتصيل
التاريخ ورموزه بطريقة علم ّية وكشف عنارص الضعف
ّ

وعي أفضل وأكثر توازنا حتى لقضايانا الدينية.

وعليه فقانون األهم واملهم (والوعي الشمويل للموضوع) بالشكل الذي عرضناه فيام

سبق وبالتقريب الذي ب ّيناه ،يفرضان علينا الشفافية العالية يف التوثيق التارخيي كي نقدّ م
واقعنا وتارخينا ألنفسنا ولألجيال الالحقة بشكل واضح ،رشط أن ال نعيش عقدة كشف

النقائص وتصفية احلسابات وإثارة الضجيج واعتامد التسقيط ،وال وهم تكريس

اإلجياب ّيات وتلميع الصور فقط.

ّ
يتم وعيها بشكل فردي وجمتمعي معا يمكنها أن
إن جمموعة هذه العنارص عندما ّ
تساعد عىل تربير الرصد أو التوثيق التارخيي اهلاد خفني إىل نقل احلقيقة ،رشط أن تكون
القصود سليمة ال يراد منها االنتقاص أو حمض التجريح ،بل يراد منها حتقيق غاية رسال ّية

نبيلة مثل تصحيح الوعي التارخيي واملستقبيل معا ،ورشط أيضا أن تكون القض ّية املنقولة
ذات صلة هبذا التصحيح ،فلو مل تكن ذات صلة وكان فيها انتقاص أو اغتياب ملن ال جتوز

غيبته مل يلزم نقلها ،بل قد يرم ،فليس النقل هنا لشهوة النقل فقط ،بل لصنع وعي تارخيي

وزمني اجتامعي عام أفضل وأنضج ويظى بأولو ّية عليا يف بناء املجتمعات عا ّمة.
إن اإلشكال ّية األخالق ّية األوىل غري واردة عىل هذا العلم وأمثاله.
والنتيجةّ :

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

ثانياً :معرفة احل ّق بالرجال! متابعة وتعليق

ذكر بعض املعارصين ،إشكالية أخرى عىل املستوى األخالقي واملفاهيمي أمام علم

الرجال والسند ،وهي ّ
احلق؛ وذلك أ ّنه يعتمد
أن هذا العلم يتخذ من الرجال طريقا ملعرفة ّ
عىل أقوال علامء اجلرح والتعديل ،وعىل مواصفات الرواة من الضعف والوثاقة ،األمر

الذي يصادم كلمتني مرو ّيتني عن اإلمام عيل× ،ومها:

احلق تعرف أهله».
أ ـ «ال تعرف احلق بالرجال ،اعرف ّ

ب ـ «ال تنظر إىل من قال ،وانظر إىل ما قال».

ربرات:
وهاتان الروايتان خيعلم بصدور مضموّنام؛ لثالثة م ّ

 1ـ االتفاق عىل نقلهام بال معارض يف مصنّفات احلديث عند املذاهب.
 2ـ عدم منافاهتام للقواعد العقالئ ّية.

 3ـ موافقتهام ما جاء يف كتاب اهلل تعاىلَ ﴿ :فب ر ِ ِ ِ
ون
ون ا ْل َق ْو َل َف َيتبِ ُع َ
ين َي ْست َِم ُع َ
رش ع َباد الذ َ
َ ْ

َأ ْح َسنَ ُه﴾ (الزمر 18 :ـ . )19

وعليه ،فمنهج علم الرجال غري متوافق عمل ّيا مع األصول األخالق ّية الدين ّية يف معرفة

احلق.
ّ

ويمكننا التعليق عىل هذا الكالم بأمور:

ّأوالًّ :
أي
صحتهام عقالئيا يف اجلملة حتى لو مل يرد فيهام ّ
إن هاتني القاعدتني ال شك يف ّ

للحق ،والقائلون بمنهج السند أو علم
رواية؛ لكنّهام تعنيان عدم جعل الرجال معيارا
ّ
الرجال يمكنهم أن يدّ عوا أّنم ال جيعلون الرجال معيارا ،وإنام جيعلون الكتاب والسنّة

الدا ّلني عىل حج ّية خرب الثقة معيارا ،وإنام يفعلون ذلك انسجاما مع مثل آية النبأ وأمثاهلا.

وهذا التعليق قد يناقش بأنّه ال ّ
شك يف اعتامد الرجال ّيني عىل مرجع ّية هلم يف ذلك ،إنّام

أن هذه الروايات هنا تكون معارضة لدليل احلج ّيةّ ،
الكالم ّ
ألن دليل احلجية يمنح قول
( ) عيل حسن مطر اهلاشمي ،منهج نقد السند يف تصحيح الروايات وتضعيفها 89 :ـ .91

الرجال حج ّية (سواء كان مثل حجية قول أهل الربة أو حجية خرب الثقة أو حجية الظ ّن
عىل االنسداد أو أمثال ذلك) ،بينام هذه تسلب احلج ّية عن قول الرجال ،وحيث خيعلم

بصدورها حسب الفرض ،فمن الالزم ّ
فك هذا التعارض ،ال االستعجال بتقديم دليل

احلج ّية عليها؛ السيام وأ ّّنا ليست أخبارا ظن ّية عند صاحبها حتى تخطرح بمالك خمالفة

الكتاب ،عىل مبنى ّ
خاص باألخبار الظن ّية ،وال يشمل القطع ّية
أن الطرح بمخالفة الكتاب
ّ
يف نفسها لوال املعارضة للكتاب.

ثاني ًا :هذه القاعدة منقوضة يف بعض املوارد؛ فهل يلتزم املستشكل هنا بعدم إمكان

األخذ بالب ّينات يف القضاء والشهادات واحلدود والقصاص والديات و ..وكذا عدم
املقرين ،أو بإخبارات أهل الربة يف املجاالت املختلفة ،فهل هذه القاعدة
األخذ بإقرارات ّ

تشمل هذه املوارد أو ال؟

فليبني لنا كيف ّأّنا مل تشمل هذه املوارد بينام شملت مثل علم الرجال؟
فإن مل تشملها ّ

وما هو الفرق بينهام؟ وإن شملتها لزم طرح هذه الطرق القانون ّية وال يلتزم به صاحب

خاص أمكن ألنصار علم الرجال أن خيرجوها بدليل
اإلشكال هنا ،فإن أخرجها بدليل
ّ

صحة منهجهم ،بل ّإّنم خيرجوّنا بالبناء العقالئي نفسه.
خاص بعد إقامتهم األد ّلة عىل ّ
ّ

يقر ّ
والغريب ّ
بأن العقالء ال يرون هذه املوارد من مصاديق هذه
أن صاحب اإلشكال ّ

القاعدة العقالئية ،فهل تناقض العقالء هنا يف فهمهم لألمور؟! وملاذا أخرجوا هذه بينام مل

خيرجوا غريها؟! هذا ك ّله يتاج إىل تفسري وتبيني.

ثالث ًا :قد يقال بأنّه يمكن فرض كون هذه الروايات هنا مق ِّيدة إلطالق دليل احلج ّية

احلق واألحكام الرشع ّية عىل أقوال
بخصوص الشبهات املوضوع ّية ،ال يف مثل بناء ّ
الرجال ،فدليل احلج ّية يفيد حج ّية قول الرجال الثقات مثال مطلقا يف املوضوعات
واألحكام ،بينام هذه الروايات يفهم منها ّ
أن اعتامد أقوال الرجال يف األحكام وإثباهتا
فتخصص خ
مبني عىل شمول دليل حج ّية خرب الثقة
دليل احلج ّية .وهذا
مرفوض
ِّ
ّ

للموضوعات عىل ما هو الصحيح.

................
احلق مطلقة يف هذه الروايات هنا ،فتشمل املوضوعات
أن كلمة ّ
إال أ ّن الصحيح ّ

واألحكام ،وكذا العقائد أيض ًا ،ودليل احلج ّية يعطي احلج ّية يف األحكام واملوضوعات

لقول الرجال ،دون أصول االعتقادات ،بينام هذه ترفض احلج ّية لقول الرجال مطلقا،
فاملفرتض تقديم دليل احلج ّية عليها ،فهو يقوم بتخصيصها .ومن الواضح ّ
مبني
أن هذا ّ
عىل ثبوت دليل احلج ّية للطريق الرجايل الظنّي.

رابع ًاّ :
مبني عىل التع ّبد بقول الرجال ّيني ،أ ّما لو قلنا ـ كام هو اختيارنا ـ
إن هذا اإلشكال ٌّ

ّ
ثم فمراكمة
بأن أقوال الرجال ّيني ليست سوى قرائن لرفع ّ
القوة االحتامل ّية يف الرب ،ومن ّ
فإن هذا اإلشكال ال يرد أصال؛ ّ
األخبار يفيض إىل اليقني بالصدورّ ،
احلق مل يعرف
ألن ّ

بالرجال ،وإنّام بطريقة علم ّية قائمة عىل مجع القرائن والشواهد ،متاما كام هي طريقة

ثم فال توجد مشكلة أخالق ّية توجب
صاحب هذا اإلشكال هنا يف إثبات األحاديث ،ومن ّ
إمهال علم الرجال.

خامس ًا :قد قلنا يف مباحث سابقة هنا ،ويف علم األصول ،ب ّ
جمرد موافقة مضمون
أن ّ

حديث للقواعد العقالئ ّية أو للقرآن ال ّ
صحة مضمونه من
صحة صدوره ،وأما ّ
يدل عىل ّ

خالل آية اتّباع األحسن ،فنحن نرجع فيه إىل اآلية مبارشة بال حاجة إىل تطويل املسافة،

والتعني غري واضح ،فهي ال
واآلية متدح اتّباع األحسن ،لك ّن فهم الوجوب منها واحلرص
ّ
تذ ّم اتّباع احلسن بنحو التحريم أو سلب احلج ّية ،وليس هلاتني الروايتني طرق كثرية حتى

ندّ عي تواترمها كام هو واضح.

والنتيجة :إنّه ال يوجد حمذور أخالقي وال ديني وال رشعي يف علم الرجال والنقد

السندي.

نتائج الفصل األوّل

األول هنا:
نستنتج من جممل البحوث املتقدّ مة يف املحاور الثالثة من الفصل ّ

أ ـ إ ّن علم الرجال من العلوم الرضور ّية التي ترفد البحث احلديثي بمعطيات يفيد

القوة االحتامل ّية للنصوص احلديثية ،متهيدا لتحصيل اليقني بصدورها
تراكمها يف حساب ّ
من خالل تراكمها ونحو ذلك.

ب ـ مل يثبت أ ّن مدرك حجيّة قول الرجايل هو مسلك مطلق الظ ّن وال اإلمجاع وال

الشهادة وال خرب الثقة وال أهل الربة وال الفتوى وال أمثال ذلك ،بل املدرك هو حتصيل

العلم واالطمئنان بحال الراوي.

جـ ّ
إن حتصيل العلم واالطمئنان بحال الرواة أمر ممكن يف اجلملة ،ومل نجد انسدادا

تا ّما لباب العلم يف هذا املجال البحثي املتع ّلق بالرواة وأحواهلم ،حيث مل ترد ـ عىل نظر ّيتنا
يف مدرك حج ّية قول الرجايل ،وبشكل ّ
اإلشكاليات املتصلة هبذا الشأن،
كيل مستوعب ـ
خ

مثل إشكال ّية اإلرسال واإلسناد ،وإشكال ّية احلس ّية واحلدس ّية ،وإشكال ّية الظن ّية ،وإشكال ّية
عدم ثبوت احلديث الصحيح ،وإشكالية أصالة العدالة ،وإنّام علم الرجال كسائر العلوم

التارخي ّية التي ينفتح فيها ـ إمجاال ـ باب الوصول إىل يقني أو ظ ّن قوي اطمئناين متاخم

للعلم.

د ـ بل ّ
ص هبذه احلال ،وإنّام تتعدّ ى لتشمل حالة حتصيل الظ ّن
إن قيمة هذا العلم ال ختت ّ

بحال الراوي ،بمعنى صريوة هذا الظ ّن بحاله مؤثرا يف تقويم احلالة االحتامل ّية لربه،

متهيدا ملراكمة األسانيد كام قلنا.

نحو عل ٍم يصعب معه حتصيل اليقني واالطمئنان
هـ ـ إ ّن علم الرجال ـ رغم ما تقدّ م ـ خ

ٍ
بموجب يف العادة علام أو
من وثائق الرجال ّيني باملطلق ،فليس قول رجايل هنا أو هناك
حولنا وثائق الرجال ّيني إىل قرائن بدل كوّنا أد ّلة ،ورصنا بحاجة ملراكمة
يقينا ،وهلذا ّ

القرائن اللفظ ّية واإلفادات املنصوصة والشواهد احلافة والتحليل ّية وغري ذلك.

و ـ ما تقدّ م خف خت خح أمامنا باب االجتهاد يف علم الرجال ،بدل باب اال ّتباع والتقليد

والتع ّبد بقول السابقني ،ومن هنا سوف نتعامل مع ما سيأيت من بحوث وفقا لنظام القرائن
ال األد ّلة ،وعىل أساس النظر ال االتّباع ،فانتبه جيدا.

ز ـ بعد هذه اجلولة ،مل نجد فيام خاثري من إشكال ّيات أخالق ّية عىل هذا العلم (إشكال ّية

................
احلق) مل نجد ما يدعو للريب منه
الغيبة وتت ّبع العثرات ،وإشكال ّية حمورية الرجال يف معرفة ّ

أو التح ّفظ ،بل هو رضورة لبناء معرفة دين ّية أقرب إىل العلم والواقع كام رأينا.

األول هنا سنسري ـ بعون اهلل ـ يف بحوث الفصول القادمة،
وعىل هدي نتائج الفصل ّ

ومنه ععاىل نستمدّ العون ،ونأمل التوفيق.

الفصل الثاني
قرائن التوثيق و ..العامّة
(التوثيقات العامّة)

متهيد يف الفرق بني التوثيقات العامّة واخلاصّة

عندما نراجع توثيقات علامء الرجال واجلرح والتعديل ،نجد ّ
أن هناك نوعني من

والاصة.
التوثيقات :العامة
ّ

يعرب عنه يف بعض الكتابات عند أهل السنّة بالتوثيقات الضمن ّية ـ
فالعامة ـ أو ما قد ّ

تنصب عىل عنوان جامع عام ينضوي حتته عدد من
هي التوثيقات أو التوصيفات التي
ّ

فيتم توثيقهم بالعنوان العام ال باالسم ،مثل توثيق ّ
كل من ورد اسمه يف
الرواة واألسامءّ ،
أسانيد تفسري عيل بن إبراهيم القمي ،وبتعبري الشيخ السبحاين« :توثيق مجاعة حتت ضابطة

خاصة وعنوان معني» .
ّ

تنصب عىل عنوان خاص ،أي عىل الراوي
واخلاصة هي التوثيقات أو التوصيفات التي
ّ
ّ

باسمه وعنوانه ،كام لو وثق الشيخ الطويس شخصا باسمه ،فقال :زرارة ثقة ،أو قال:
زرارة وكيل ،وقلنا بإفادة الوكالة للوثاقةّ ،
فإن شهادة الطويس كانت بانتساب الوثاقة

الاص ونحو ذلك ،دون وجود عنوان عام
لزرارة أو نسبة الوكالة له باسمه وعنوانه
ّ
حق شخص أو
جامع وقع التوثيق عليه ،وبعبارة الشيخ السبحاين« :التوثيق الوارد يف ّ

تعمهام وغريمها» .
شخصني من دون أن يكون هناك ضابطة ّ
خاصة ّ

( ) ك ّليات يف علم الرجال151 :؛ وانظر :حممد احلسيني القزويني ،املدخل إىل علم الرجال
والدراية81 :؛ وعيل احلسيني الصدر ،الفوائد الرجالية.58 :

( ) املصادر املتقدّ مة.

...................
ومن الواضح أنّه ال فرق يف التوثيق بني السبيلني املتقدّ مني ،ما دام الفهم العريف لداللة

بتوسط عنوان
النصوص املو ّثقة مفيدا لتوثيق فالن وفالن ،سواء باسمه مبارشة أو
ّ

جامع .

والبحث يف التوثيقات جيب أن يتناول النوعني معا ،ونرشع يف هذا الفصل بالتوثيقات

املخصص هلا ،وهي نظر ّية عدالة
العامة ،مؤجلني واحدة منها فقط للفصل القادم
ّ
الصحابة.

وعىل أ ّية حال ،فالتوثيقات العا ّمة عىل عدّ ة أنواع ،ندرسها ـ بعون اهلل تعاىل ـ عىل

الشكل اآليت:

 1ـ نظريّة وثاقة أصحاب اإلمام الصادق

تعدّ هذه النظر ّية التوثيقية من أوسع النظر ّيات التوثيق ّية للرواة عند الشيعة ،وقد ف ّعلها

اإلخبار ّيون ليستفيدوا منها يف توسعة مساحة تصحيح النصوص احلديث ّية.

أن ّ
وخالصة هذا التوثيق العام ّ
كل من ثبت يف رجال الشيخ الطويس ـ وأضاف

بعضهم النجايش ـ أ ّنه من أصحاب اإلمام جعفر بن حممد الصادق× فهو ثقة ،بال
النص عىل تضعيفه ،كام يقول
نص خاص عىل توثيقه ،وال خيستثنى سوى من ورد ّ
حاجة إىل ّ
احلر العاميل وغريه .
ّ

والظاهر ّ
احلر العاميل (1104هـ) ،من أوائل من طرح بوضوح هذا الرأي ،ثم
أن ّ
يظهر متابعته من بعض األخبار ّيني الحقا كاملحدّ ث النوري.
تم هذا التوثيق العام ،فإنه سوف خيثبت وثاقة قرابة ثالثة آالف ٍ
راو أو يزيد يف
وإذا ّ
( ) انظر :النامزي ،مستدركات علم رجال احلديث 61 :1؛ واألبطحي ،هتذيب املقال .109 :1

احلر العاميل ،أمل اآلمل 83 :1؛ والفوائد الطوسية 231 :ـ 232؛ وتفصيل وسائل
( ) انظرّ :

الشيعة  193 :30ـ 218؛ وهداية األ ّمة  571 :8ـ 572؛ والنوري ،خامتة مستدرك الوسائل :7

 69ـ 86؛ والنامزي ،مستدركات علم رجال احلديث  63 :1ـ .64

مصادر احلديث اإلسالم ّية .وهو خيشبه التوثيق العام ألصحاب النبي ،وفقا لنظر ّية عدالة
الصحابة التي يقول هبا مجهور علامء أهل السنّة ،ويرفضها مجهور الشيعة.

مستند التوثيق العام ألصحاب اإلمام جعفر الصادق

ٍ
نصوص قديمة أربعة ،هي:
مستند هذا التوثيق كان عوليف ًة من

نص الشيخ املفيد (413هـ) يف اإلرشاد ،حيث قالّ « :
إن أصحاب
األول :وهو ّ
النص ّ
ّ

احلديث قد مجعوا أسامء الرواة عنه [الصادق] من الثقات ،عىل اختالفهم يف اآلراء أو

املقاالت ،فكانوا أربعة آالف رجل» .

نص ابن شهرآشوب (588هـ) يف املناقب ،حيث يقول « :خينقل عنه
النص الثاينّ :
ّ

[الصادق] من العلوم ما ال خينقل عن أحد ،وقد مجع أصحاب احلديث أسامء الرواة من
الثقات عىل اختالفهم يف اآلراء واملقاالت ،وكانوا أربعة آالف رجل( .بيان ذلك) أ ّن ابن

عقدة مصنّف كتاب الرجال ألي عبد اهلل عليه السالم عدّ دهم فيه» .

نص الشيخ الطربيس (548هـ) ،حيث يقول« :وروى عن الصادق×
النص الثالثّ :
ّ

يف أبوابه من مشهوري أهل العلم أربعة آالف إنسان. »..

نص الفتال النيسابوري (508هـ) ،حيث قال« :وقد مجع أصحاب
النص الرابعّ :
ّ

احلديث أسامء الرواة عنهم [عنه] من الثقات عىل اختالفهم يف اآلراء واملقاالت ،وكانوا

أربعة آالف رجل» .

وغالب الظ ّن ّ
نصه بعينه ،لتشابه أغلب التعابري جدا،
أن من جاء بعد املفيد قد نقل ّ

فيكون املرجع الرئيس واألساس شهادة واحدة هي شهادة املفيد ،وتبعه فيها الالحقون.
( ) املفيد ،اإلرشاد .180 :2

( ) مناقب آل أي طالب .372 :3

( ) الطربيس ،إعالم الورى  ،200 :2وانظر.535 :1 :
( ) الفتال النيسابوري ،روضة الواعظني.207 :

...................
ّ
املتأخرون عىل هذا املفهوم الذي قدّ مته هذه النصوص
وعىل أ ّية حال ،فقد درج

األربعة ،وانطالقا من هذه النصوص خيقالّ :
إن ابن عقدة الزيدي (333هـ) أحد أعالم
الرجال الشيعة ،قد صنّف كتابا رجاليا ذكر فيه أصحاب اإلمام الصادق× فبلغوا معه
أربعة آالف رجل  ،وعندما نقوم برصد عدد الرواة الراوين عن الصادق ،واملوجودين
اآلن يف مصادر روايات الشيعة ،بل وحتى السنّة ،يعلم أّنم مل يبلغوا األربعة آالف ،وهذا

يصحح عددا هائال من الروايات بعد توثيق ما ال ّ
معناه ّ
يقل عن ثالثة
أن مجيعهم ثقة ،مما
ّ
آالف رجل يف مصادر احلديث.

يضاف إىل ذلكّ ،
أن الشيخ الطويس قد وضع نصب عينيه كتاب ابن عقدة ،عندما أ ّلف

كتاب الرجال وجعل ما يف كتاب ابن عقدة داخل كتاب الرجال ،ثم أضاف أصحاب

سائر األئمة ،وهذا يعني ّ
أن أصحاب الصادق البالغ عددهم األربعة آالف يف رجال ابن
عقدة موجودون يف رجال الشيخ الطويس؛ هلذا نحكم بوثاقة ّ
كل من اعتربه الشيخ

الطويس يف رجاله من أصحاب الصادق ،أو ذكره النجايش ونقل لنا ّ
أن ابن عقدة ذكره يف

رجال الصادق×.

املتابعات النقديّة لنظريّة توثيق رجال اإلمام الصادق
مهها:
لقد ُس ّجلت عىل هذه النظرية أو ُع ّ
سجل مالحظات ،أ ّ

 1ـ  1ـ عدم التطابق الرقمي بني رجالَي :ابن عقدة والطوسي

املالحظة األوىل :إ ّننا إذا راجعنا كتاب الرجال للشيخ الطويس ال نجد أنه يبلغ األربعة

آالف رجل عىل مستوى أصحاب اإلمام الصادق× وإنام يبلغ 3225؛ فكيف يمكن أن

( ) ملزيد من االطالع عىل ترمجة ابن عقدة وتارخيه ،راجع :دايرة املعارف بزرك اسالمي  318 :4ـ

( ، 320ابن عقدة ،بقلم أمحد باكتجي)؛ وعبد املهدي جاليل ،ابن عقدة ومقام وي در حديث،
جم ّلة علوم حديث ،العدد  2من عام 1375هـ ش 176 :ـ .201

يكون األربعة آالف الثقة الذين ذكرهم ابن عقدة معدودين يف أصحاب الصادق يف رجال

الشيخ؟!  .وال يتمل ّ
أن الشيخ اختار بعضهم أو وصلته نسخة من كتاب ابن عقدة غري
كاملة؛ ّ
ألن ظاهر كالمه يف مقدّ مة الرجال أنّه سيذكر من ذكره ابن عقدة ،وحيث مل يستثن

ّ
وأّنم وصلوا إليه.
دل عىل شمول كالمه جلميعهم ّ
وقد جياب:

ّأوالً :إ ّن ابن عقدة ذكر أسامء ّ
كل من أدرك الصادق ،وإن كان معدودا يف أصحاب

كل إمام ،فالبدّ أن ّ
الباقر أو الكاظم ،بينام م ّيز الشيخ أصحاب ّ
يقل عدد أصحاب الصادق

عند الشيخ عنه عند ابن عقدة؛ ّ
ألن بعض من أدرك الصادق ليس من أصحابه ،بل من

أصحاب الكاظم مثال ،وهذا يذكره ابن عقدة يف أصحاب الصادق وال يذكره الطويس

فيهم .

لك ّن هذا الكالم غري دقيق؛ وذلك:

يتم
أ ـ لو ق ّيدنا نظر الطويس بالرواية والصحبة بمعنى املعارشة دون مطلق اإلدراك ،ال ّ
هذا اجلواب؛ ّ
ألن كتاب ابن عقدة ـ كام يصفه لنا الطويس نفسه يف الفهرست ـ هو« :كتاب

الرجال ،وهو كتاب من روى عن جعفر بن حممد»  .والكالم عينه يذكره النجايش يف

رجاله  ،فإذا كان كذلك صار من يذكرهم ابن عقدة ليس مطلق من أدرك ،بل من روى،
ينص يف مقدّ مة
فإذا كان كذلك فكيف ال يضعه الطويس يف أصحاب الصادق ،وهو ّ
خ
رجاله أنّه سيذكر يف ّ
الرجال الذين رووا عنه؟!
كل معصوم
ب ـ يضاف إىل ذلك ما لع ّله يظهر من السبحاين ،من ّ
نص
أن ابن عقدة صنّف ـ كام ّ

( ) راجع :الوئي ،معجم رجال احلديث 57 :1؛ والسبحاين ،كليات يف علم الرجال.328 :
( ) الداوري ،أصول علم الرجال.470 :
( ) الفهرست.74 :

( ) رجال النجايش.94 :

( ) انظر :رجال الطويس.17 :

...................
عليه النجايش والطويس ـ كتبا عدّ ة يف من روى عن زين العابدين ،وفيمن روى عن

الباقر ،وفيمن روى عن احلسن واحلسني ،وفيمن روى عن اإلمام عيل ،فإذا قام هو نفسه

بفرز الرواة بعني الطريقة التي فعلها الطويس ،فام عذر الطويس يف أن ال يذكرهم
مثله؟! .

يرصح ّ
ج ـ ويضاف أيضا ما ذكره السيفي املازندراين ،من ّ
بأن ابن عقدة مل
أن الشيخ ّ

األئمة ،وهذا معناه أ ّن من عدّ ه الشيخ من أصحاب
يذكر يف هذا الكتاب رجال باقي
ّ

الكاظم والباقر والرضا مل يذكرهم ابن عقدة يف كتابه؛ لفرض ّأّنم من رجال باقي
ئمة .
األ ّ

يرض شيئا؛ إذ غاية ما فيه ّ
ثاني ًاّ :
أن الطويس مل ينقل متام األربعة آالف اسم
إن ذلك ال ّ

التي ذكرها ابن عقدة يف رجاله؛ فخالف ما وعدنا به يف مقدّ مة الرجال  ،وما أكثر ما

حصل منه ذلك ،أو ّ
أن الشيخ املفيد قد تسامح يف العدد أو غري ذلك مما سيأيت ،وأين هذا
من إبطال أصل املقاربة االستدالل ّية هنا؟

وعليه ،فهذه املالحظة األوىل يف غري حم ّلها.

 1ـ  2ـ عدم معقوليّة توثيق كلّ أصحاب الصادق!

أن ّ
املالحظة الثانية :ما ذكره السيد الوئي ،من أنه إذا كان املراد ّ
كل أصحاب اإلمام

الصادق هم أربعة آالف وك ّلهم ثقات ،فهذا غري معقول؛ ّ
ألن زمان اإلمام الصادق كان
فيه أشخاص كثريون ال يمكن توثيقهم ،مثل املنصور الدوانيقي الذي عدّ ه الشيخ يف

رجاله ،بل ّ
إن الشيخ نفسه قد ض ّعف عددا من هؤالء مثل عمرو بن خمجيع ،وعبد الرمحن
بن اهللقام ،واحلارث بن عمر البرصي ،وإبراهيم بن أي خحبّة ،وهذا معناه ّ
أن من املستحيل
( ) انظر :كليات يف علم الرجال 328 :ـ .329
( ) السيفي املازندراين ،مقياس الرواة.194 :
( ) رجال الطويس.17 :

عادة أن يكونوا ثقاتا بأمجعهم .
وقد جياب عن هذا الكالم:

ّأوالً :ما ذكره الشيخ الداوري ،من أ ّن ظاهر كالم الشيخ املفيد وغريه ،ليس توثيق ّ
كل

أصحاب اإلمام الصادق ،وإنام توثيق أربعة آالف رجل منهم ،فال داعي لطرح هذه

الفرض ّية التفسري ّية يف كالم السيد الوئي .

هيون اخلطب عىل السيد اخلوئي أ ّنه طرح احتاملني يف تفسري الكالم الصادر عن
لكن ما ّ

املفيد وأمثاله ،ومل يدّ ع ّ
املتعني ،وهذه عادهتم يف التفنيد حيث يطرحون
أن هذا هو التفسري
ّ

ّ
املتصورة ولو كان بعضها ضعيفا ،فاإلشكال واجلواب صحيحان.
كل االحتامالت
ّ

نعم ،إشكال الشيخ الداوري يرد عىل اهلادوي الطهراين ،حيث ذهب يف حترير املقال إىل

أن املراد توثيق املفيد نفسه ّ
ّ
لكل أصحاب اإلمام الصادق .

بل ّ
إن هذا االفرتاض التفسريي يقبل الطرح بوصفه احتامال تفسري ّيا ،من جهة إمكان

أن تكون (من) يف قوله( :من الثقات) بيان ّية وليست تبعيض ّية ،فيكون كالم الشيخ املفيد

كالتايلّ :
إن أصحاب احلديث قد مجعوا أسامء الرواة عن الصادق والذين هم ثقات ،عىل

خ
واحتامل البيانية وارد ،ولو مل
اختالفهم يف اآلراء أو املقاالت ،فكانوا أربعة آالف رجل..

يكن ظاهرا أو كان خالف الظاهر ،فأصل طرح هذا االفرتاض التفسريي معقول.

ثاني ًا :إذا أخذنا هبذا التفسري حتى بالطريقة التي فهمها اهلادوي الطهراينّ ،
فإن تضعيف

يرض؛ إذ أقصاها التعارض بينه وبني توثيق املفيد ،وهذا ليس
الطويس لبعض الرواة ،ال ّ

تصور ّ
ّ
أن الطويس هو صاحب التوثيق!
بضائر ،ومثله ليس بعزيز.
وكأن السيد الوئي ّ

بأن قراءة تاريخ عرص اإلمام الصادق ّ
يرض لو قلنا ّ
وكل ما يتصل بأصحابه
وإنّام ّ
والرواة عنه خيرشف باإلنسان عىل القطع واليقني بوجود ّ
ووضاعني بينهم خيعلمون
كذابني ّ
( ) معجم رجال احلديث 56 :1؛ وانظر :مقياس الرواة.195 :
( ) الداوري ،أصول علم الرجال.472 :
( ) حترير املقال.99 :

...................
باإلمجال ،فكيف خيعقل خفاء ّ
كل هذا عن املفيد؟! يبدو األمر غريبا جدّ ا بمنطق طبيعة

األشياء.

خاص غري صحيح
وعليه ،فهذه املالحظة الثانية غري واردة ،إال يف جزء منها عىل عفسري ّ

لكالم املفيد.

 1ـ  3ـ صعوبة التأكّد من استهداف رجال ابن عقدة خاصّة

املالحظة الثالثة :ما ذكره السيد الوئي أيضا ،من أ ّنه لو كان املراد هو توثيق أربعة

آالف من أصحاب الصادق ،ال ّ
كل أصحابه ،فهذا كالم معقول يف نفسه ،لكنه يعاين من

أ ّنه ليس ّ
كل أصحاب الصادق املذكورين يف الكتب هم ممّن ذكرهم ابن عقدة ،فقد
غريه مثل أمحد بن نوح ما هو أزيد من الرقم الذي ذكره ابن
اس ختد خر خك عىل ابن عقدة و خك ختب خ
عقدة .

وكأن السيد الوئي يريد أن يقول ـ إذا أردنا إعادة صياغة إشكاله ـ :كيف نعرف ّ
ّ
أن

خاصة ،وليس بعضهم واردا يف كتب
األربعة آالف هم الواردون يف كتاب ابن عقدة
ّ
أخرى دون كتاب ابن عقدة .أو فقل :إ ّننا ال نعلم ّ
أن الذين وثقهم الشيخ املفيد هم من

ذكرهم ابن عقدة أو آخرون يتداخلون مع من ذكرهم ابن عقدة ،وذلك ّ
أن الشيخ املفيد مل
أي إشارة إىل ابن عقدة ،فكيف نعرف ّ
أن من قصدهم املفيد هم من
نصه املتقدّ م ّ
يذكر يف ّ

تعرض ألسامئهم ابن عقدة؟!
ّ

وقد أجيب ّ
بأن املقصودين بالتوثيق يف كلامت املفيد هم املذكورون يف كتاب ابن عقدة

الزيدي ال مطلقا ،كام ومن يذكرهم النجايش ناسبا إ ّياهم إىل ابن عقدة ،فلنفرض ّ
أن
آخرين عدّ دوا أسامء تزيد عام ذكره ابن عقدة ،لكن املهم هو ما ذكره هذا الرجل ،فهذا هو

املنظور بالتوثيق.

تعرض لرتمجة ابن عقدة ذكر ّ
ويؤ ّيده ّ
أن العالمة ّ
أن له كتابا يف أسامء الرواة عن
احليل ملا ّ

( ) معجم رجال احلديث  56 :1ـ 57؛ وانظر :مقياس الرواة.195 :

وأّنم أربعة آالف ،وأ ّنه أخرج ّ
لكل رجل يف هذا الكتاب احلديث الذي رواه ،
الصادقّ ،
نص ـ كام تقدّ م ـ عىل أ ّنه سوف يذكر ّ
خيضاف إىل ذلك ّ
كل من ذكره ابن
أن الشيخ الطويس ّ

نص ابن شهر آشوب الذي بعد أن ذكر
عقدة ،فهذا يؤ ّكد التطابق الذي نريده  .كام يؤ ّيده ّ
التوثيق عينه قال(« :بيان ذلك) أ ّن ابن عقدة مصنّف كتاب الرجال ألي عبد اهلل عليه

فإن قوله :عدّ دهم فيه ،معناه ّ
السالم عدّ دهم فيه» ّ ،
أن األربعة آالف من الثقات هم
املذكورون يف رجال ابن عقدة.

وعليه ،فاجتامع قرينة كالم ّ
احليل يف رقم األربعة آالف يف كتاب ابن عقدة ،مع كالم ابن

يقوي احتامل تطابق مراد املفيد مع ما يف كتاب ابن عقدة ،مع نقل ابن
شهر آشوبّ ،
طاوس يف كتاب ّ
(حل اإلشكال) عنه .وقد كان احليل ـ الذي ذكر يف رجاله طرقه املتعدّ دة
الصحيحة إىل الطويس وإجازاته ـ قد اعتمد عىل النقل عن ابن عقدة يف ترمجته لعدد من

الرواة مثل :إسامعيل بن عبد الرمحن اجلعفي الكويف ،ومجيل بن عبد اهلل بن نافع الثعمي

ال ّياط الكويف ،وجابر بن عبد اهلل ،وجابر بن يزيد ،وجابر املكفوف الكويف ،واحلسن بن

محاد بن شعيب
سليامن التامر ،واحلسن بن صدقة املدائني ،واحلسني بن أرسن األودي ،و ّ

وغريهم .

وكان أيضا قد اعتمد عىل النقل عنه ابن داود ّ
احليل (707هـ) ورمز إليه بـ (قد) ،ومن

املوارد التي رجع إليه فيها ،ما جاء يف ترمجته ّ
لكل من :إبراهيم بن نرص القعقاع اجلعفي،

وتليد بن سليامن أي إدريس املحاري ،ومجيل بن عبد اهلل بن نافع ال ّياط الكويف ،واحلارث
بن خغضني ،واحلسن بن حممد ،أي عيل الق ّطان الكويف ،وذريح بن حممد بن يزيد ،أي الوليد
( ) خالصة األقوال.322 :

( ) انظر :أصول علم الرجال.472 :
( ) مناقب آل أي طالب .372 :3

( ) انظر :خالصة األقوال 444 :ـ .445

راجع :املصدر نفسه.126 ،123 ،116 ،109 ،108 ،95 ،94 ،93 ،54 :

...................
املحاري ،وزياد بن حممد ،أي غياث ،وحممد بن أي سلمة بن عبد األسد بن هالل ،وحممد
بن عبدالرمحن السهمي البرصي ،واحلصني بن خمارق بن جنادة السلويل ،وغريهم .

ويتعزز هذا ك ّله ّ
بأن ابن نوح معارص يف الزمان للشيخ املفيد؛ ألنّه يف طبقة مشايخ
ّ

النجايش ،وغالبا ما يكون نظر الكبار من العلامء يف االعتامد إىل األجيال السابقة عليهم،

وليس إال ابن عقدة الذي اشتهر كتابه.
لكن شكّك بع

العلامء ـ مثل الشيخ آصف حمسني ـ يف وصول نسخة من كتاب ابن

احليل ،لو س ّلمنا ّ
عقدة بطريق معترب إىل العالمة ّ
بأن ظاهر عبارته يف خالصة األقوال تفيد

ّ
أن كتاب ابن عقدة كان بيده حتى يكون قد قدّ م لنا شهادة مبارشة عن حمتوياته ،فال خيرز

صحة كالمه ومستنده ،وهو من ّ
املتأخرين ،حتى نعرف مدى الصواب فيام قال .
ّ

ويمكن فرض اإلشكال عينه يف ابن شهر آشوب وابن طاوس وابن داود ،فقد تكون

النسخة التي وصلتهم غري سليمة ،وربام أضيف فيها ما أضافه السريايف عىل ما سيأيت.

وطرق احليل اىل الطويس ال يرز كوّنا حقيق ّية وإنّام هي إجازات عىل طريقة ّ
املتأخرين ال
غري .وأما ّ
تعهد بذكر من ذكره ابن عقدة ،فهذه قض ّية بني الطويس وابن
أن الشيخ الطويس ّ
عقدة ،فال ربط للمفيد هبا ،وإنام ّ
حمل كالمنا هو شهادة الشيخ املفيد.

بأن رقم األربعة آالف قد
الظن ّ
بل غاية ما يفيد حشد هذه املعطيات ّ
يقوي ّ
أن ذلك ك ّله ّ

ُعرف به خصوص كتاب ابن ُعقدة ،وال يورث االطمئنان؛ وسبب ذلك ّ
أن الشيخ
يتعهد يف مطلع الرجال بنقل ما ذكره ابن عقدة
الطويس الذي وصله كتاب ابن عقدة ّ

يقوي احتامل كون ما يف كتاب ابن عقدة
وزيادة ،فعندما ال يذكر أكثر من  3225اسام فهذا ّ
هو هذا الرقم أو ّ
لتعهده أو نحو ذلك وارد ،لك ّن واقع
أقل بقليل ،واحتامل خمالفة الطويس ّ
كتاب الرجال ّ
يظل يعيق الوثوق بنقل ابن شهر آشوب واحل ّليني بعد عدم معرفة طريق
رجال ابن داود.241 ،177 ،159 ،99 ،92 ،78 ،68 ،67 ،59 ،34 :

( ) بحوث يف علم الرجال 69 :ـ .71

ثم فاجلزم ّ
بأن األربعة آالف الثقات الذين
حصوهلم عىل نسخة كتاب ابن عقدة .ومن ّ
ذكرهم املفيد هم خصوص من ذكرهم ابن عقدة والذين نقل الطويس أسامءهم دون زيادة

خاصة لو أضفنا قرينة احتامل ّية تنطلق من ظاهر عبارة املفيد وأغلب
يف رجاله صعب،
ّ

البقية هنا ،حيث قالوا ّ
بأن أصحاب احلديث قد مجعوا أسامء الرواة عن الصادق ،وهذا

يقوي احتامل ّ
أن النظر كان ملجموعة أعامل املحدّ ثني ،ال لعمل شخص واحد هو ابن
ّ

عقدة ،وإال الستخدم تعبريا آخر.

وعليه ،فام أورده السيد اخلوئي يف هذه املالحظة الثالثة يف حم ّله.

 1ـ  4ـ معضلة تعيني ما ذكره ابن عقدة

أن الشيخ املفيد قد و ّثق ّ
املالحظة الرابعة :لنفرض ّ
كل من ذكره ابن عقدة يف كتابه،

نص عىل أ ّنه سوف يذكر ّ
كل من ذكره ابن عقدة ويزيد عليه من مل
لك ّن الشيخ الطويس ّ
يذكره ،وهذا معناه ّ
أن ما هو موجود يف رجال الشيخ ليس خصوص من ذكره ابن عقدة
ٍ
حينئذ من تعيني من ذكره ابن عقدة؟
بل يزيد ،فكيف نتم ّكن

واجلوابّ :
نصه يف مقدّ مة الرجال قال« :ومل أجد ألصحابنا كتابا جامعا يف
إن الشيخ يف ّ

هذا املعنى إال خمترصات قد ذكر ّ
كل إنسان طرفا منها ،إال ما ذكره ابن عقدة من رجال

الصادق× ،فإنه قد بلغ الغاية يف ذلك ،ومل يذكر رجال باقي األئمة^ ،فأنا أذكر ما

ذكره ،وأورد من بعد ذلك ما مل يورده. »..

األئمة؛ لترصيه ّ
فهذا النص يشري إىل ّ
بأن ابن عقدة بلغ
أن ما مل يورده هو رجال باقي
ّ

الغاية يف أصحاب الصادق؛ فهذه املالحظة ال وجه هلا.

نعم ،ذكر الشيخ الطويس يف الفهرست عكس ما ذكره هنا يف الرجال ،ويبدو أ ّنه عندما

أ ّلف الرجال ـ أو عندما كتب هذه اجلملة ـ مل يكن م ّطلعا عىل هاتني احلقيقتني:
( ) رجال الطويس.17 :

...................
احلقيقة األوىل :ما ذكره يف ترمجة ابن نوح أي العباس السريايف ،حيث قال« :له

تصانيف ،منها :كتاب الرجال الذين رووا عن أي عبد اهلل× ،وزاد عىل ما ذكره ابن
عقدة كثريا ،وله كتب يف الفقه. »..

النص يكشف ّ
أن السريايف قد استوعب عددا أكرب من العدد الذي جاء يف رجال
فهذا ّ

أن الطويس يف الرجال اعترب ّ
ابن عقدة ،مع ّ
أن ما قدّ مه ابن عقدة قد بلغ فيه الغاية .نعم،
كالم الطويس بعد ذلك يوحي ّ
يرض ،بمعنى أنّه ال
بأن كتب السريايف مل تصله ،لك ّن هذا ال ّ
يصحح للطويس أن يقول مجلته تلك يف مقدّ مة رجاله.
ّ

احلقيقة الثانية :ما ذكره يف ترمجة ابن عقدة نفسه يف الفهرست ،حيث ذكر ّ
أن له كتبا يف

الراوين عن األئمة :عيل واحلسن واحلسني وزين العابدين والباقر ،إضافة إىل الصادق ،

مع أ ّنه يف مقدّ مة الرجال ينفي أن تكون له كتب يف غري الرواة عن اإلمام الصادق.

واألغرب أنّه يف الرجال يف ترمجته له يذكر ّ
أن له كتبا وتصانيف كثرية ذكرناها يف
الفهرست ّ ،
ولعل هذا ك ّله يساعد عىل فرض تضارع تأليف الطويس للكتابني ـ الرجال

والفهرست ـ زمانا؛ لذكره أيضا هلام فيهام.

بناء عىل احتامل ّ
أن الطويس أ ّلف أو رشع يف تأليف كتاب
ّ
لكن هذا ك ّله ال ينفع هنا ً

واستمر التأليف فرتة
الرجال قبل الفهرست ،حيث ذكر الرجال من كتبه يف الفهرست ،
ّ

صح ّ
أن كتاب الرجال
تطورت معلوماته حول مصنّفات ابن عقدة ،فإذا ّ
زمن ّية ،بحيث ّ

مسودة أمكن فهم مثل هذه التهافتات.

لك ّن وجود عدد أكرب من رواة الصادق يف كالم السريايف ،يؤكّد لنا ّ
أن عدد الرواة عن

الصادق كان كبريا ،ويبدو يل ّ
أن الطويس كان دقيقا يف الذي نقله عن ابن عقدة؛ ألنه مل
( ) الطويس ،الفهرست.84 :
( ) املصدر نفسه.74 :

( ) رجال الطويس.409 :
( ) الفهرست.241 :

يذكر ـ وال دليل خيثبت ـ ّ
أن عدد الذين استقرأهم ابن عقدة بلغ األربعة آالف؛ فمقتىض

شهادة الطويس يف مقدّ مة الرجال أنه ذكرهم بأمجعهم فكانوا أزيد من ثالثة آالف بقليل،

لك ّن السريايف زاد عن هذا العدد ،ولع ّله بلغ هبم األربعة آالف أو يزيد؛ وربام تكون
النخسخة التي وصلت البن شهر آشوب ثم البن داود وابن طاوس والعالمة احليل يف
القرن السابع اهلجري قد وصلت غري نق ّية ،بل مط ّعمة بام أضافه السريايف أو غريه عىل

جهود ابن عقدة.

ضم ما كتب
فاألقرب أ ّنه ال دليل عىل اختصاص نظر املفيد بابن عقدة ،فإ ّما نظره إىل ّ

القوم وحسابه هلا ثم التوثيق ،أو إىل وجود كتاب آخر لغري ابن عقدة فيه أربعة آالف

شخص ،ربام يكون كتاب السريايف املعارص له ،ومعه يبطل االستدالل هنا؛ ألنه يقوم عىل

تبني بطالن
مطابقة ّ
نص املفيد مع ابن عقدة ،ثم مطابقة ابن عقدة مع الطويس ،وقد ّ
املطابقة األوىل.

 1ـ  5ـ وقفة مع قيمة هذا التوثيق من الشيخ املفيد

املالحظة اخلامسة :ما ذكره الشيخ آصف حمسني ،من أ ّنه ال يمكننا يف العادة أن نحرز

حس ،فكيف استطاع املفيد الوصول إىل هذه
وثاقة هذا العدد اهلائل من الرواة عن ّ
النتيجة؟! وهل يتع ّقل وثاقة ّ
كل هذا العدد؟! بل ّ
إن كالمه يف الرجال ليس عن د ّقة
وحتقيق ،بل عن خحسن ظ ّن مفرط ،وهلذا نتو ّقف يف مجيع توثيقاته العا ّمة أو شبه العا ّمة .

األول من فصول هذا الكتاب،
وهذه املالحظة صحيحة ،كام أملحنا هلا يف الفصل ّ
وسيأيت الكالم عنها أيض ًا يف الفصل الرابع منهّ ،
التبحر يف
فإن الشيخ املفيد ال يعهد عنه
ّ

كل هذا العدد اهلائل من ّ
علم الرجال والتت ّبع فيه ،فكيف استطاع أن يدرس ّ
كل رواة

الصادق ،ثم يقوم بفرز أربعة آالف ثقة ،وال يبدو من عمله هذا اجلبار عني وال أثر ،مع ّ
أن
الطويس والنجايش والكيش ،وهم أساطني هذا الف ّن عند اإلمام ّية ـ مل يتمكّنوا من فعل
( ) انظر :بحوث يف علم الرجال.225 ،32 :

...................
هذا عىل مستوى أصحاب الصادق ،بل حتى ّ
أقل من ذلك؟!

نعم ،من املمكن أن يكون ابن عقدة ـ أو السريايف أو غريمها ـ قد ذكر أربعة آالف اسم،

وقام هو نفسه بالتوثيق هلم مجيعا ،فتع ّبد املفيد بكالمه ،وذكر ما ذكره ،أو اعتمد املفيد عىل

بعض التوثيقات العا ّمة التي كانت موجودة يف عرصه ،لك ّن هذه االحتامالت يف غاية
الضآلة؛ لعدم وجود عني وال أثر لفكرة التوثيقات العامة يف زماّنم ،كام بتنا نعرفها اليوم،
ولو كان هلا وجود لظهرت يف األجيال السابقة ال بعد جميء احلركة اإلخبار ّية يف القرن
العارش اهلجري ،فهذه ك ّلها حمض احتامالت ال تستند إىل فرص احتامل ّية حقيق ّية .بل لو

متخصيص علم الرجال لرتك أثرا عىل حجم التوثيقات يف
كان هناك توثيق هبذه السعة من
ّ

الكتب الرجال ّية املتقدّ مة عموما ، ،ولو خوجد توثيق هبذا العرض العريض أو ما هو قريب

ومهم حتى
منه ،وكان مألوفا يف األوساط الرجال ّية ،لظهر وبان ،فهو رضوري للغاية
ٌّ
النهاية.

 1ـ  6ـ مديات قيمة هذه اإلفادة احلدسيّة من املفيد

املالحظة السادسة  :ما نضيفه إشكاال وفقا لنظر ّيتنا يف اعتبار علم الرجال وقيمته،

وذلك أ ّنه بعد عدم وجود دليل عىل احلس ّية هنا ،من الصعب حتصيل الوثوق واالطمئنان
بتبحره يف علم الرجال ،لعدد
من جهد حديس لشخص واحد مثل املفيد غري املعروف ّ

نص واحد من هذا النوع ،فض خ
ال عن مجلة من اإلشكاالت
يبلغ األربعة آالف رجل ،فأخذ ّ

السابقة؛ لتوثيق هذا العدد اهلائل ،يصعب فيه حتصيل الوثوق بوثاقتهم عرب ذلك ،وفقا
ألن احتامالت الطأ االجتهادي عند املفيد ّ
ملعايري نظر ّيتنا املتقدّ مة؛ ّ
تظل كبرية جدا مع
حجم الرقم ،ومع مالحظة شخص ّيته واهتامماته وخربو ّيته الرجال ّية ،ومع مقارنة كالمه

بسائر كلامهتم التي كانت بخيلة جدا يف التوثيق مقارنة به.

( ) املالحظة السابقة الحظنا فيها فرض ّية احلس ّية ،أ ّما هنا فنالحظ فرض ّية احلدس ّية ،أو األعم من
احلسية واحلدس ّية ،فانتبه.

ولع ّله من هاعني املالحظتني األخريعني ،شكّك بعضهم يف قيمة عوثيقات الشيخ املفيد يف

كتاب اإلرشاد ،منهم صاحب استقصاء االعتبار ،حيث قال ..« :وحسني بن املختار

واقفي يف كتاب الشيخ .ويف إرشاد املفيد ما يفيد توثيقه ،لك ّن االعتامد عليه مشكل ،كام

اختص هبم من دون كتب
يعلم من مراجعة الكتاب يف التوثيق املوجود فيه جلامعة
ّ
ّ
ولعل مراده
الرجال ،بل وقع الترصيح بضعفهم من غريه عىل وجه يقرب من االتفاق،

بالتوثيق معنى آخر ،ومعه ال يتم املطلوب يف هذا الف ّن (عىل ّ
أن إثبات الكتاب للمفيد
مشكل أيضا كام ذكره الوالد قدس رسه) ،وقد أرشنا إىل ذلك فيام سبق من هذا

الكتاب» .

وقال الوحيد البهبهاين(« :ومنها) توثيقات إرشاد املفيد رمحه اهلل ،وعندي أ ّن استفادة

العدالة منها ال ختلو من تأ ّمل ،كام ال خيفى عىل املتأ ّمل يف اإلرشاد يف مقامات التوثيق .نعم
القوة واالعتامد» .
يستفاد منها ّ

وقال السيد بحر العلوم« :وأما توثيق املفيد رمحه اهلل ،فمع ما فيه من الكالم ،ال ينهض

فإّنا أقوى وأكثر وأشهر بني الطائفة ،واجلرح مقدّ م عىل
ملقاومة ما ذكر من أسباب اجلرحّ ،
التعديل ،مع التعادل ،فكيف به مع ظهور الرتجيح وتقدّ م اجلارح ّ
وتأخره؟» .

وقال الاقاين« :ربام يكون وجه اإلباء منافاة توثيق املفيد رمحه اهلل يف اإلرشاد لتضعيفه

يف رسالته يف الر ّد عىل الصدوق رمحه اهلل يف ّ
أن رمضان ال ينقص ،مستدال بحديث حذيفة

بن منصور عن موالنا أي عبد اهلل عليه السالم قال :شهر رمضان ال ينقص أبدا ،فإ ّنه قال

يف ر ّده :وهذا حديث شاذ نادر غري معتمد عليه يف طريقه حممد بن سنان ،وهو مطعون

فيه ،ال ختتلف العصابة يف هتمته وضعفه ،وما كان هذا سبيله مل يعمل عليه يف الدين.
( ) استقصاء االعتبار .450 :3

( ) الفوائد الرجال ّية52 :؛ وتعليقة عىل منهج املقال .29 :وإن كان ال خيفهم من هذه العبارة تضعيفه
ألصل التوثيق واالعتامد ،فتأ ّمل جيدا.

( ) بحر العلوم ،الفوائد الرجال ّية .356 :2

...................
انتهى .وحينئذ ّ
فلعل ذلك يقيض بعدم الوثوق بتلك التوثيقات؛ لكشفها عن عدم التث ّبت،

الرتوي عىل الوجه األكمل ،فعىل هذا ال خصوص ّية لتوثيقات (اإلرشاد) ،بل املدار
وعدم ّ
عىل التث ّبت وعدمه ،ووجه العالج إمكان عدول املفيد رمحه اهلل عام يف الرسالة أو إرادة

اإللزام عىل الصدوق رمحه اهلل بام لع ّله يعتقده من ضعف حممد بن سنان ،واهلل أعلم( .قوله
أعىل اهلل مقامه) :ويف العلة نظر فتأمل .أ ّما وجه النظر فأل ّن اختصاص املفيد رمحه اهلل

بتوثيق مجاعة دون كتب الرجال ،كاختصاص بعض كتب الرجال به دون سائرها ،فكام أ ّن

يرض به عدم توثيق الباقني رضورة عدم اعتبار
اختصاص الشيخ مثال بتوثيق رجل ال ّ

االتفاق يف التوثيق ،فكذلك توثيق املفيد .وأ ّما وقوع الترصيح بضعفهم من غريه عىل وجه
يقرب االتفاق ،فحاله كحال ترصيح غري الشيخ مثال بضعف رجل مع توثيق الشيخ ،فكام

أ ّن تقديمه عليه من باب تقديم اجلرح عىل التعديل ،أو من باب الرتجيح ،فكذلك تقديمه
عىل قول املفيد .وأما وجه األمر بالتأ ّمل ،فهو دفع ما قد يقال من ّ
أن صدور ذلك من املفيد

قوة احتامل إرادته من التوثيق أمرا آخر ،كام قد يقال ،بل قيل يف إمجاعات
مرارا يوجب ّ
الغنية والالف والرسائر بأ ّن خمالفة مجاعة أو اإلمجاع ال يوجب الوهن يف داللة كالم

املخالف ،وإال مل خيكم بمخالفة أحد لإلمجاع أو للشهرة ،والتايل باطل بالبدية» .

بعض املعارصين الذين اعتربوا ّ
أن توثيقات املفيد مبن ّية غالبا عىل حسن
وقد تبع هؤالء خ

ظنّه املفرط باألصحاب ،السيام هبذا التوثيق العريض  .كام مال آخرون إىل فرض ّية

احلدسية هنا ،و ّ
أن ذكر هذا الرقم كان بنوع التسامح ،يف إشارة إىل عدد كبري من الرواة،

وأّنا نتيجة غالب ّية .
ّ

خاصا للتوثيق أو إرادة الغالب ّية
يتأولون مراد املفيد (لع ّله أراد معنى ّ
فأنت ترى كيف ّ

( ) رجال الاقاين 354 :ـ .355

( ) السيفي ،مقياس الرواة 194 :ـ .195

( ) بحوث يف مباين علم الرجال 125 :ـ .126

أو )..مع ّ
أن منطق األشياء يفرتض أن يدفعنا للتشكيك يف د ّقته وخربو ّيته يف هذا املجال،

بأئمته وسرية حياهتم ومناقبهم تارة أو باجلدل مع
وسياق كلامته واضح يف إطار التعريف ّ
اآلخرين أخرى .واحتامل التسامح يف هذين السياقني كبري ،بخالف سياق البحث الرجايل

التحقيقي الذي ال خيعلم ّ
أن املفيد خبري فيه أساسا.

أن هذا التوثيق ال نعمل به؛ للعنارص التالية:
والنتيجة هي ّ

ّأوالًّ :
إن مقارنة حجم التوثيق مع عدم معروف ّية املفيد بالربو ّية الرجال ّية ،مع بعض

لقوة
التهافتات الفاضحة يف بعض توثيقاته وتضعيفاته كام أرشنا سابقا ،يضعف من ا ّ

االحتامل ّية يف االعتامد عىل هذا التوثيق ،السيام وأنّنا نرى ـ كام تقدّ م ـ ّ
أن حتصيل االطمئنان
بالوثاقة من شهادة عامل رجايل واحد قليل عادة ،فكيف هبذه احلال؟!

ثاني ًاّ :
إن احتامل وجود هذا التوثيق العام قبل املفيد وأخذه له ،بعيد جدّ ا أيضا دون أن

ننفيه باملطلق ،إذ لو كان معتمدا أو رائجا أو مثارا لرتك أثره عىل املعطيات الرجال ّية

بوضوح.

ثالث ًا :ال خيرز ـ بشكل تطمئ ّن إليه النفس ـ تطابق نظر املفيد مع رجال ابن عقدة متاما.

صحة هذا التوثيق العام؛ ُجلملة من اإلشكال ّيات املتقدّ مة ،فال يرقى إىل
فالصحيح عدم ّ

مستوى القرينة التوثيق ّية.

 2ـ املشايخ الثقات

التعرض ملجموعة من الرواة والشخص ّيات التي خيطرح يف علم الرجال
خيقصد هنا
ّ
لتعهدها بذلك أو لشهادة رجا ّيل شهادة عا ّمة بوثاقة
حوهلا ّأّنا ال تروي إال عن ثقة؛ إ ّما ّ

يتم توثيق شيوخ هؤالء الرواة أو الشخص ّيات ك ّلهم إال ما
شيوخها ،وانطالقا من ذلك ّ
خرج بالدليل ،وهذا العنوان خيتلف عن عنوان الثقات الذين شهدوا بوثاقة رواة كتبهم

التعرض له
أعم ممّا هو هنا ،سيأيت
ّ
مثال ككامل الزيارة ونحوه ،فهذا مبحث آخر ،وهو ّ
بحول اهلل تعاىل.

...................
وهذه الفكرة موجودة عند الشيعة والسنّة ،وقد رأينا بعض تطبيقاهتا عند أهل السنّة،

حيث نخسب ذلك لبعض الشخص ّيات بطريقة كثريا ما مل تكن مؤكّدة ،مثل قول الطيب
البغدادي« :إذا قال العاملّ :
وأسميه فهو عدل رضا مقبول احلديث،
كل من أروى لكم عنه
ّ

كان هذا القول تعديال منه ّ
وسامه ،وقد كان ممن سلك هذه الطريقة عبد
لكل من روى عنه ّ

الرمحن بن مهدي .أخربنا برشى بن عبد اهلل الرومي ،قال :انا أمحد بن جعفر بن محدان،

قال :ثنا حممد بن جعفر الراشدي ،قال :ثنا أبو بكر األثرم ،قال :سمعت أبا عبد اهلل ـ يعني
ٍ
حجة ،قال أبو عبد اهلل :كان
أمحد بن حنبل ـ يقول :إذا روى عبد الرمحن عن
رجل فروايته ّ

عبد الرمحن أوال يتسهل يف الرواية عن غري واحد ،ثم تشدّ د بعد كان يروي عن جابر،
يعنى اجلعفي ،ثم تركه»  .و خنسب ذلك لشعبة ،وأي زرعة الرازي ،والقطان ،ومالك بن

أنس ،وغريهم .

وعىل أ ّية حال ،فسوف نستعرض البحث يف املشايخ الثقات بالرتتيب عىل الشكل

اآليت:

 2ـ  1ـ مشايخ النجاشي

خنسب القول بتوثيق مشايخ الشيخ أي العباس النجايش إىل الشيخ البهائي  ،وقد تبنّى

هذه النظر ّية السيد بحر العلوم والسيد أبو القاسم الوئي وغريمها  ،فيام رفضها

آخرون .

( ) الكفاية إىل علم الرواية.115 :

( ) انظر ـ عىل سبيل املثال ـ :العظيم آبادي ،عون املعبود 229 :1؛ وابن أي عاصم ،كتاب السنّة:

رب ،االستذكار  ،263 :6و529 :8؛ والتمهيد 188 :13؛ وابن عدي،
387 ،211؛ وابن عبد ال ّ
الكامل  ،117 :5و ،126 :6و298 :7؛ واملزي ،هتذيب الكامل 409 :26؛ والذهبي ،الكاشف

24 :1؛ وتذكرة احلفاظ 128 :1؛ وابن حجر ،لسان امليزان ..15 :1

( ) انظر :املامقاين ،تنقيح املقال .58 :1

وقد ذكروا ّ
أن قيمة هذه النظر ّية تكمن ـ بشكل أقوى ـ يف أ ّننا نواجه مشكلة عىل صعيد

مشايخ الشيخ الطويس ،فقد ورد يف طرق الشيخ الطويس يف الفهرست واملشيخة املذكورة

يف التهذيب واالستبصار العديد من الشخص ّيات التي مل نعثر هلا عىل توثيق ،وإذا مل تو ّثق
هذه الشخصيات فتكون الكثري من الروايات ضعيفة السند؛ ّ
ألن طرق الفهرست

صح الطريق
واملشيخة ليست طرقا لرواية أو روايتني ،بل هي طرق لرواة وكختب ،فإذا ّ

س خيسهم ذلك يف تصحيح مجلة روايات هذا الراوي أو ذاك ،وإذا ض خعف سيضعف عدد

من الروايات دفعة واحدة ،والقض ّية هلا تأثري أيضا يف باب تعويض األسانيد ،كام سوف
يأيت.

وهنا ،إذا عرفنا ّ
أن الشيخ النجايش والطويس كانا زمييل دراسة ،خندرك أن الكثري من

مشايخ النجايش هم مشايخ للطويس أيضا ،فإذا ثبتت وثاقة مشايخ النجايش ـ بوصفه

عنوانا عاما ـ فسوف تثبت وثاقة هؤالء بوصفهم مشايخ للطويس ،وقد وردت أسامؤهم
فيتم تصحيح األسانيد.
يف املشيخة والفهرستّ ،

وقد خاحصيت أسامء مشايخ النجايش فبلغت ستني اسام ،إال ّ
أن بينها تكرارات ،بل يف

بعضها ال يرز أنّه شيخ له؛ الحتامل التعبري بصيغة اإلرسال فيها جدا ،حيث مل تصدّ ر

بمثل :أخربنا أو حدّ ثنا ونحو ذلك ،وقد كان املحدّ ث النوري قد أحصاها بال تكرار
( ) انظر :رجال السيد بحر العلوم  145 :4ـ 146؛ ومعجم رجال احلديث  50 :1ـ 51؛

والداوري ،أصول علم الرجال 456 :؛ والسبحاين ،كليات يف علم الرجال285 :؛ واإليرواين،

دروس متهيد ّية يف القواعد الرجال ّية 178 :ـ  ،180ودروس متهيد ّية يف الفقه االستداليل :1

198؛ وعباس مدريس يزدي ،نموذج يف الفقه اجلعفري493 :؛ والتربيزي ،أسس احلدود
احلج والعمرة 247 :1؛ وحممد سند ،سند العروة
والتعزيرات ،201 :والتهذيب يف مناسك ّ

الوثقى  ،296 :1و  ،144 :5وهيويات فقهية.88 :

( ) انظر :آصف حمسني ،بحوث يف علم الرجال 65 :ـ 68؛ وكاظم احلائري ،القضاء يف الفقه

اإلسالمي 51 :ـ 554 ،395 ،63 ،60 ،52؛ والقمي ،مباين منهاج الصاحلني 183 :6؛
والسيستاين ،قبسات من علم الرجال  89 :2ـ 90؛ والسيفي املازندراين ،مقياس الرواة.159 :

...................
فبلغت عنده حوايل  32اسام .

مستند نظريّة توثيق مشايخ النجاشي

عقوم هذه النظر ّية عىل جمموعة نصوص للشيخ النجايش نفسهّ ،
أن مشاخيه
عدل عىل ّ

ك ّلهم ثقات إال ما خرج بالدليل ،وهذه النصوص هي:

حممد بن عبيد اهلل
النص ّ
ّ
األول :قال النجايش ..« :رأيت هذا الشيخ [يقصد أمحد بن ّ

بن احلسن بن عياش بن أ ّيوب اجلوهري] وكان صديقا يل ولوالدي ،وسمعت منه شيئا

كثريا ،ورأيت شيوخنا يض ّعفونه ،فلم أرو عنه وجتنّبته. »..

النص الثاين :ما ذكره يف ترمجة حممد بن عبد اهلل بن حممد بن عبيد اهلل بن البهلول:
ّ

«وكان يف ّأول أمره ثبتا ثم خلط ،ورأيت خج ّل أصحابنا يغمزونه ويض ّعفونه ..رأيت هذا
الشيخ وسمعت منه كثريا ،ثم تو ّقفت عن الرواية عنه إال بواسطة بيني وبينه. »..

النص الثالث :ما ذكره يف ترمجة جعفر بن حممد بن مالك ،حيث قال« :كان ضعيفا يف
ّ

احلديث .قال أمحد بن احلسني :كان يضع احلديث وضعا ويروي عن املجاهيل ،وسمعت
من قال :كان أيضا فاسد املذهب والرواية ،وال أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة
أبو عيل بن مهام وشيخنا اجلليل الثقة أبو غالب الزراري؟!. »..

النص الرابع :ما ذكره يف ترمجة حممد بن أمحد بن اجلنيد ،حيث قال« :وسمعت شيوخنا
ّ

الثقات يقولون عنه :إ ّنه كان يقول بالقياس ،وأخربونا مجيعا باإلجازة هلم بجميع كتبه
( ) انظر :الداوري ،أصول علم الرجال 457 :ـ 460؛ واملامقاين ،تنقيح املقال 90 :2؛ والنوري،
خامتة املستدرك  153 :3ـ 157؛ والسبحاين ،كليات يف علم الرجال 285 :ـ .288

( ) رجال النجايش.86 :
( ) املصدر نفسه.396 :
( ) املصدر نفسه.122 :

ومصنّفاته» .

النص اخلام ::ما ذكره يف ترمجة إسحاق بن احلسن بن بكران أبو احلسني العقرائي
ّ

التامر ،حيث قال« :كثري السامع ،ضعيف يف مذهبه ،رأيته بالكوفة وهو جماور ،وكان يروي
ّ
كتاب الكليني عنه ،وكان يف هذا الوقت علوا ،فلم أسمع منه شيئا. »..

النص السادس :ما ذكره يف ترمجة عبيد اهلل بن أي زيد أمحد بن يعقوب بن نرص
ّ
األنباري بعد أن و ّثقه ،حيث قال« :وكان أصحابنا البغداديون يرمونه باالرتفاع .له كتاب

يسمى كتاب الصفوة .قال احلسني بن عبيد اهلل :قدم أبو طالب بغداد،
أضيف إليه ّ

واجتهدت أن يم ّكنني أصحا خبنا من لقائه فأسمع منه ،فلم يفعلوا ذلك» .

والنص ّ
حترز مشاخيه وشيوخ عرصه ،فال خيرج النجايش عن حاهلم .
ّ
يدل عىل كامل ّ

خيضاف إىل ذلك تعبري النجايش مرارا عن فالن أو فالن بقوله :ض ّعفه أصحا خبنا أو غمز

فيه أصحابنا أو ما شابه ذلكّ ،
يدل عىل توثيقه هلؤالء األصحاب واملشايخ؛ أل ّنه يعتمد

عليهم يف ذلك ،كام نجده يف مواضع عديدة يذكر غمزهم يف شخص وال نجد ّ
أن النجايش
روى عن هذا الشخص ،كام يف احلسن بن أمحد بن القاسم الرشيف النقيب ،وعيل بن عبد

اهلل بن عمران القريش ،وهبة اهلل بن أمحد املعروف بابن برينة .

بل يضاف إىل ذلك ّأّنم يقولون يف مقام التضعيف أيضا ّ
بأن فالنا يعتمد املراسيل
ويروي عن الضعفاء واملجاهيل ،وهذا معناه ّ
حق
أن النجايش الذي يقول هذا الكالم يف ّ

حق نفسه ،كام قال العالمة النوري .
غريه ال يفعله بالرضورة يف ّ

خ
الشيخ الداوري يف أصول علم
للنص األخري واعتربه العمد خة
( ) املصدر نفسه388 :؛ وقد استند ّ
الرجال.456 :

( ) رجال النجايش.74 :
( ) املصدر نفسه.232 :

( ) راجع :النوري ،خامتة املستدرك  162 :3ـ .163
( ) راجع :املصدر نفسه  158 :3ـ .163

( ) انظر :املصدر نفسه163 :؛ والسبحاين ،كليات يف علم الرجال 284 :ـ .285

...................
تدل عىل توثيق النجايش ّ
فهذه النصوص والشواهد ّ
لكل مشاخيه إال ما خرج بالدليل،

وأ ّنه كان يتجنّب املشايخ غري الثقات ،وهبذا خنثبت وثاقة ّ
كل مشايخ النجايش إال ما خرج
بدليل.

بل ّ
إن بعض القرائن األخرية التي ذكرها املحدّ ث النوري قد تصلح لتوثيق سائر

مشايخ كبار العلامء كالطويس وغريه بشكل مبارش ،فتأ ّمل جيدا.

وقفات ومناقشات مع توثيق مشايخ النجاشي
ععرضت هذه النظر ّية لبع
ّ

املداخالت ،ويمكن ذكر بع

املناقشات حوهلا:

املناقشة األوىلّ :
النص الرابع املتقدّ م أ ّنه سمع شيوخه
إن الشيخ النجايش ذكر يف
ّ
الثقات .وهذه الكلمة حتتمل مدح ّ
كل شيوخه وإرادة توثيقهم ،كام حتتمل التخصيص ،أي
إ ّنه سمع ذلك من خصوص شيوخه الثقات ،أو يريد أن ينقل ذلك عن خصوص الثقات
األول تثبت هذه النظر ّية ،أما عىل التقدير الثاين فال تثبت ،إن مل
من مشاخيه ،فعىل التقدير ّ

النص بنفسه دليال عىل أ ّنه يرى وجود مشايخ غري ثقات له ،وال ّ
أقل من اإلمجال
يكن هذا ّ

فالنص الرابع غري ّ
دال هنا ،وهلذا استبعدوه ،بينام ذكره السيد
النص عىل هذا املستوى،
ّ
يف ّ

بحر العلوم فقط .

املناقشة الثانية :ما ذكره بعضهم ،من ّ
أن ظاهر عبارات النجايش ـ ولو بعضها ـ أ ّنه ال

يروي عن املشايخ الذين ض ّعفهم األصحاب ،وال داللة فيها عىل أ ّنه ال يروي عن جمهويل

احلال مم ّن مل خيطعن فيهم ،وهذا يعني ّ
أن هذه العبارات تفيد عدم ثبوت ضعف مشايخ
النجايش عند األصحاب ،ال ثبوت وثاقتهم كام نريد من هذه النظر ّية .

ويف صيغة أكثر عطوير ًا لإلشكال ّية نقول :غاية ما تفيد كلامت النجايش أنه ال يروي عن

ذكرت هذا اإلشكال يف دوريت الرجال ّية األوىل ،ثم رأيته بعد سنوات مذكورا يف كتاب:
( ) لقد
خ
قبسات من علم الرجال  89 :2ـ  ،90فاقتىض التنبيه.

( ) انظر :آصف حمسني ،بحوث يف علم الرجال.66 :

الضعيف ـ ولو عنده ـ لك ّن هذا ال خيثبت عدم كون مشاخيه جماهيل ،فإ ّنه قد ال يثبت
الضعف لكن ال تثبت الوثاقة ،فال تفيد هذه النصوص سوى يف إثبات عدم ثبوت ضعف

فالن عند النجايش ،ال يف ثبوت وثاقته .

بل بعض نصوصه يظهر منها ـ إضافة إىل الضعف يف النقل ـ الضعف يف املذهب

واالعتقاد أيضا .

وقد حظيت هذه املناقشة باهتامم الدارسني هنا ،وقدّ مت هلا أجوبة عديدة أبرزها:

األول :ما ذكره الس ّيد الوئي ـ عىل الصيغة األوىل ـ من ّ
أن رؤية النجايش
اجلواب ّ

لتضعيف األصحاب إنام أخذت طريقا إىل ثبوت الضعف ،وهذا معناه أ ّنه ال يروي عن

أن ّ
الضعيف بال واسطة ،وهذا يعني ّ
كل من روى عنه ليس بضعيف ،فيكون ثقة ال حمالة،

فعدم روايته أمر مرتتب عىل ضعف الشخص ال تضعيف الشيوخ .

وهذا اجلواب لي :بسديد؛ إذ ال مانع من أن يتح ّفظ النجايش من الرواية عن شخص

تم تداول ضعفه بني األصحاب ،باعتبار ّ
أن هذا الشخص صار نقطة ذ ّم يف الوسط
ّ
العلمي ،فالرواية عنه قد ال تليق بمحدّ ث دقيق ،حيث قد يعيبون عليه فيه ،أما لو ثبت
ضعفه عنده دون وجود هذه احلالة املتداولة يف وسط الشيوخ واألصحاب ،فال مانع من

الرواية؛ النتفاء املحذور املتقدّ م.

النص الثالث املتقدّ م من نصوص النجايش؛ إذ ليس يف هذا
نعم ،جوابنا جيري يف غري ّ

النص حالة الشيوع وانتشار التضعيف ،وإنام نقل ذلك عن أمحد بن احلسني وعن شخص
ّ

يسمه ،وربام يقال :إ ّن حالة الشيوع هذه ال تتو ّفر يف هذه احلال ،لكن مع ذلك لو
آخر مل ّ

أردنا أن نقف عند كلامته فمن املمكن أن يكون حت ّفظه منحرصا بمن ض ّعفه ولو أحد

( ) راجع :الداوري ،أصول علم الرجال455 ،454 :؛ والسيفي املازندراين ،مقياس الرواة158 :
ـ 159؛ والقمي ،مباين منهاج الصاحلني .183 :6

( ) راجع :آصف حمسني ،بحوث يف علم الرجال.66 :
( ) معجم رجال احلديث  50 :1ـ .51

...................
مشاخيه؛ أل ّن أمحد بن احلسني هنا هو ابن الغضائري الرجايل املعروف .نعم تعليقه بعد
التعجب يفيد
ذلك عىل رواية الرازي وابن مهام عن جعفر بن حممد بن مالك بيشء من
ّ

إطالق القض ّية ،فهذه اإلشكال ّية غري قو ّية يف مواجهة االستدالل عىل توثيق مشايخ

النجايش.

عمن خض ّعف ليس أمرا تعبديا ،وإنام هو
حترز النجايش من الرواية ّ
اجلواب الثاين :إن ّ

بمالك عدم احلج ّية يف رواية الضعيف ،وهذا املالك بعينه موجود يف جمهويل احلال،

متحرز عن مطلق غري الثقة .
فبوحدة املالك نعرف أنه
ّ

وهذا الكالم غري واضح؛ إذ ّ
حترزه يف الرواية هو أ ّنه ال يريد نرش روايات
لعل نكتة ّ

والدس أو املعروفني بالضعف يف نقلهم؛ ّ
ألن احتامالت وجود
املعروفني بالكذب
ّ

موضوعات أو أخطاء يف هذه الروايات كبري ،وال يريد أن ينرش ذلك ،بخالف جمهول

تظل ّ
فإن االحتامالت ّ
أقل عادة ،علام ّ
احلالّ ،
أن الرواية عن الكذاب عىل املستوى العلمي

واالجتامعي أفحش من الرواية عن جمهول احلال ،وهذا أمر عقالئي واضح يف احلياة
االجتامع ّية للناس ،خصوصا يف األوساط العلم ّية املحرتمة.

واملجيب هنا كأ ّنه خلط بني عمل النجايش وروايته ،فلو كان النجايش ال يعمل بخرب

الكذاب لقلنا ّ
بأن النكتة هي عدم حج ّية الرب ،إال أ ّنه ذكر بأ ّنه ال يروي ،والرواية ال

حجة.
عالقة هلا باحلج ّية ،جلواز الرواية ولو لرب غري ّ

أضف إىل ذلك أ ّننا ال ندري نظر ّية النجايش يف حج ّية الرب ،فلع ّله يبني عىل حج ّية خرب

جمهول احلال؛ إما ألصالة العدالة يف املسلم ،أو ّ
ألن الرشط عنده عدم الضعف ال ثبوت

الوثاقة؛ ّ
ألن هناك بحثا يف اشرتاط العدالة يف الراوي أو مانع ّية الفسق عن قبول خربه؛

انطالقا من طبيعة تفسري آية النبأ ،فمن يبني عىل الثاين يمكنه األخذ بخرب جمهول احلال ،كام

خنسب إىل بعض ّ
املتأخرين ،وإىل بعض علامء أهل السنّة يف بعض املوارد ،فلرتاجع كلامهتم
( ) اإليرواين ،دروس متهيدية يف القواعد الرجال ّية.179 :

يف هذا املجال  .ومعه ،كيف نحرز ّ
أن النجايش ال يبني عىل هذه النظر ّية يف علم أصول

الفقه؟!

فأي ٍ
فرق بني أن يروي النجايش عن شيخه
كام أ ّنه لو كان املالك هو عدم احلج ّية ّ

بالواسطة أو بغري واسطة؟ مع أنّه ق ّيد بأنّه ال يروي بغري واسطة ،فهذا اجلواب غري تا ّم.

نتصور وجود الواسطة هنا بالنسبة إىل النجايش،
اجلواب الثالث :إ ّنه من البعيد أن
ّ

والتلمذ
فكيف يمكن أن يكون للنجايش شيخ ال خيعرف حاله ،رغم الصحبة واملالقاة
ّ
عندهّ ،
تصوره يف غري الشيخ واألستاذ ،أما فيهام فنتيجة العالقة
فإن جمهول احلال يمكن ّ
ٍ
حينئذ ،وهذا يعني أ ّنه إما أن يراه ضعيفا أو
الطبيعية القائمة هو أنّه ال معنى للمجهول ّية

ثقة ،وال خبني .

أن بينه وبني شيخه صحبة
وهذا اجلواب ج ّيد عندما يظهر من عت ّبع كلامت النجايش ّ

وعالقة ومعرفة وحضور ،وإال فال يكفي هذا املقدار؛ وذلك ّ
التلمذ يف احلديث
أن نظام ّ

التلمذ يف غريه مم ّا نعرفه اليوم ،فمن أركان ذلك النظام هو شيخ
آنذاك خيتلف عن
ّ
اإلجازة ،فمن املمكن أن يلتقي حمدّ ث بآخر أليا ٍم قليلة فيأخذ منه احلديث ،بأن يعطيه كتبه
يمر يف املدينة حمدّ ث معروف ،فيذهب
يستنسخها وجييزه يف روايتها ،فيصبح شيخا له ،أو ّ

إليه طالب احلديث فيستمعون له مائة رواية مثال ،خالل عدّ ة أيام ،ثم يرحل عن املدينة

فيصبح شيخا من شيوخه الذين سمع منهم احلديث ،وهبذا ال يوجد تالزم بني الشيخية

والتلمذ من جهة ،واملعرفة املبارشة املتواصلة من جهة أخرى ،وهلذا كان للشيخ الصدوق
ّ
تعرف عليه يف أسفاره رشقا وغربا دون أن يلتقيه سوى
مئات من األساتذة ،منهم من ّ

لفرتة وجيزة.

( ) انظر :العالمة احليل ،هتذيب الوصول 232 :ـ 233؛ وعيل أكرب غفاري ،دراسات يف علم
الدراية 80 :ـ .83

( ) راجع :اإليرواين ،دروس متهيد ّية يف القواعد الرجال ّية.180 :

...................
ّ
ولعل ما يؤ ّيد ذلك تأييدا ّ
أن النجايش الذي أخذ كثريا من أي عبد اهلل بن شاذان

حممد بن مروان األنباري ّ
أن ابن شاذان ورد عليهم زائرا ،وأخربه
القزويني يذكر يف ترمجة ّ

بأن ّ
بكذا وكذا ، ..وهذا قد يوحي ّ
كل هذه املعلومات التي أخذها النجايش منه
وانترشت يف كتابه الرجايل ،ربام يكون أخذها منه يف زيارته هلم ،ال نتيجة طول صحبة،

واهلل العامل.

فهذا اجلواب عام يف اجلملة ال باجلملة ،فال يرفع اإلشكال املتقدّ م بشكل كامل.

عمن ُطعن فيه و ُغمز فيه
واملتحصل ّ
ّ
أن هذه النصوص ُعثبت عدم رواية النجايش ّ

وسجل عليه يف األوساط العلمية ععيري بالكذب ،أما غري هذا من جمهول احلال أو نحوه فال
ّ
يفهم من الكلامت املتقدّ مة االلتزام به.

املناقشة الثالثةّ :
إن تعبري النجايش يف مواضع عديدة من كتابه عن فالن أو فالن بأنه

ض ّعفه أصحابنا أو غمز فيه أصحابنا ،ال ّ
يدل عىل توثيقه لشيوخه ،خالفا ملا حاول أن خيثبته
املحدّ ث النوري؛ ّ
ألن األصحاب تعبري عام أوسع من كوّنم شيوخه ،بل يكفي أن يكون
عرشة منهم يض ّعف وفيهم ثالثة ثقات ،أو يكفي أن يكونوا جماهيل لكن لعددهم وكون
ظاهر النسبة إىل غالب علامء اإلمامية يصل له الوثوق ،فال ربط ملثل هذه الكلامت

بالتوثيق يف ّ
كل ٍ
شيخ شيخ ،بل يكتفى باحلالة الغالبة.

املناقشة الرابعةّ :
النص السادس الذي اس ختند إليه هنا ،ليست فيه داللة واضحة عىل
إن ّ

املدّ عى؛ وذلك:

أ ـ إن عدم فعلهم لتحقيق مالقاة احلسني بن عبيد اهلل بابن نرص األنباري ،ال خيعرف

مالكه ،فلم خيربنا عن يشء ،فلع ّله هتاون منهم ،ولع ّله لتضعيفهم له ،ولع ّله لسبب ال

نص من هذا النوع؟!
نعرف عنه شيئا ،فكيف يمكننا الوثوق بالع ّلة من ّ

بـ ّ
حترز البغداديني عن هذا الشخص ورغبتهم بأن ال يلقاه أحد ،وال يرز
إن غايته ّ

( ) انظر :رجال النجايش.345 :

ّ
حق هذا الشخص وغريه ،حتى نأخذ هبا
أن ذلك كان قاعدة عند البغداديني وغريهم يف ّ

نعممها لغري املورد.
و ّ

ج ـ من املمكن ـ وهذا غري بعيد ـ ّ
أن اإلمامية يف ذلك الوقت كانوا يتجنّبون الغالة

بالصوص ،وكانت لديم قطيعة معهم كام يظهر عىل الدوام من طعنهم فيهم ،فال تكاد
جتد شخصا مغاليا قد وثقوه ،أو مدحوه ،فهذا الشخص كانوا يتهمونه باالرتفاع ،وهو

الغلو أي يرتفع باألئمة إىل ما ال يسوغ ،فيقولون :مرتفع القول ،أو
يعني ـ حسب الظاهر ـ
ّ
ّ
الغلو كانت حارضة يف
فلعل خصوصية
كان من الطيارة ،او من أهل االرتفاع ؛
ّ
أن املوضوع مطلق ّ
حيلولتهم العمدية دون لقيا الرجلني ،ال ّ
لكل من هو غري ثقة أو

ّ
يعزز ذلك ّ
أن بعض النصوص السابقة يظهر منه ـ إىل جانب الغمز
ضعيف،
ولعل ما ّ

والطعن ـ احلديث عن فساد املذهب ،واهلل العامل.

د ـ وعليه ،فهذا النص ال يفيد شيئا؛ وحتى لو أفاد فهو ّ
يدل عىل عادة البغداديني،

ّ
نرسي املوقف من هناك إىل
ولعل عادة الكوفيني مل تكن كذلك ،والنجايش كويف ،فكيف ّ
هنا؟ واختالف عادات وطرائق املدارس الفكرية أمر ظاهر معروف ،كام خعرف عن أهل

قم.

املناقشة اخلامسة :إن عدم وجدان رواية النجايش عن بعض شيوخه ممّن غمز فيه،

جيري عليه ما تقدّ م ،علام ّ
بأن عدم روايته ال تشكّل دليال قاطعا ،السيام مع ق ّلة عددهم
بحيث ال يتعدّ ون الثالثة أشخاصّ ،
فلعل عدم روايته لسبب آخر ،أو لعدم اتفاق تأثري أو

تداخل رواياهتم فيام كتبه ،أو ّ
ألن عادة املفهرسني ـ ولو احتامال ـ أن يذكروا بعض الطرق
ٍ
لرجل
ال مجيعها ،بل هذا ما ذكره النجايش نفسه يف مقدّ مة رجاله حيث قال« :وذكرت

فضل بعض
طريقا واحدا حتى ال يكثر (تكثر) الطرق ،فيخرج عن الغرض»  .فلع ّله ّ
( ) انظر :املامقاين ،مقباس اهلداية  305 :2ـ .306
( ) رجال النجايش.3 :

...................
يدل عىل التضعيف ،كام ال ّ
الطرق أو اكتفى هبا ،فعدم ذكره طرقا أخرى ال ّ
يدل الذكر عىل

التوثيق.

املناقشة السادسةّ :
إن تضعيفهم للراوي بأنه يروي املراسيل وعن الضعفاء واملجاهيل

ال ّ
يدل عىل ّ
أن األصل عندهم وعادهتم الرواية عن الثقة ،والسبب هو جمموعة عنارص
هي:

إن ظاهر هذه العبارة ّ
أـ ّ
أن عادة هذا الراوي ذلك؛ هلذا خجيعل هذا األمر طعنا فيه ،ال

أ ّنه يروي بعض الروايات كذلك ،وال ّ
أقل من أنّه حمتمل جدا يف فهم هذه العبارة بقرينة

صيغ اجلمع التي فيها (مراسيل ـ جماهيل ـ ضعاف).

بـ ّ
إن الوقائع ختثبت عكس ذلك ،فكم هو عدد املراسيل يف الكتب األربعة؟ وهذا

الشيخ الصدوق ،بل غريه ،وقعوا يف ذلك ،فلو كان ّ
كل من روى مراسيل يف اجلملة طعنوا

عليه مل يسلم أحد عىل اإلطالق.

جـ ّ
لعل املراد باملجاهيل ليس جمهول احلال باملعنى املصطلح اليوم ،وإنام األشخاص

النكرات ،كام احتملناه سابقا يف تفسري كلمة «جمهول» يف رجال الشيخ الطويس وغريه،
ّ
الشك يف الراوي عندما ختصبح هذه عادته؛ الحتامل أ ّنه
فالرواية عن أسامء جمهولة تثري

ويفر من كشف كذبه بالنقل املرسل أو عن جماهيل يصعب معرفة
رجل خيتلق األحاديثّ ،

حاهلم وهكذا ،أو ّ
املتوسط واملقبول
أن مصادره احلديثية تالفة جدا ال ترقى إىل املستوى
ّ

إمجاال ،فهذا ك ّله ال ّ
يدل عىل ّ
أن ديدّنم كان الرواية عن الثقة.

املناقشة السابعةّ :
النص الامس هنا فيه مشكلة؛ وذلك أ ّنه:
إن االستناد إىل ّ

الغلو ،تصحيفا ،أو كان هذا هو املعنى ،مل ّ
يدل سوى عىل
بالعلو هو
أ ـ إذا كان املراد
ّ
ّ

جتنّبه الغالة ،ولع ّله لصوص ّية اشتهار الغالة بالكذب ،كام أملحنا.

ب ـ وإذا خاريد منه أ ّنه كان شابا يف عنفوان شبابه كام احتمله بعض ،فيكون املعنى أنه

رجل ا ّدعى سامع الكليني مع أنّني عندما التقيت به كان شابا ،فكيف يدّ عي مثل هذه

الدعوى الكبرية ،فلم آخذ كتاب الكليني منه  .وهذا املعنى يمكن أن ّ
يدل عىل يشء هنا.

وربام فهم منه أنّه كان كبريا يف الس ّن بحيث ال يمكن له التحديث ،فلهذا مل يسمع منه ،كام
شخصه.
نخقل يل عن بعض املعارصين ممّن مل أتث ّبت
خ

علو الشأن ،كام يظهر تفسري هذه الكلمة من البهبهاين والداماد يف
ج ـ ويتمل أن يراد ّ

موضع آخر  .وعىل هذا ال معنى لالستناد هلذه اجلملة هنا كام هو واضح .وقد نخقل يل عن
أحد املعارصين ـ ومل أعرف اسمه ـ أنّه يقول باحتامل أن يكون مراد النجايش علو الشأن

بحيث كانت له ّأهبة أو وزارة أو نحو ذلك بحيث كان ال يمكنني أن أصل إليه فأسمع
النص داال عىل جتنّبه الرواية عنه ،بل عىل عدم قدرته عىل
منه ،ووفقا هلذا التفسري ال يكون ّ
الرواية عنه.

علو اإلسناد ،أي أ ّنه أعىل املشايخ يف ذلك الوقت سندا؛ لتقدّ م
د ـ ويتمل أن يراد ّ

طبقته ،كام احتمل ذلك يف تفسري كلمة «العلو» السيد بحر العلوم  .وعىل هذا ال معنى

النص أيضا.
لالستدالل هبذا ّ

وقد وقع تضارب يف معنا «علوا ،غلواء ،غلوا ..يف الوقت »..حتى تو ّقف يف التفسري

الشيخ عبد النبي اجلزائري واملحدّ ث البحراين ،بل مل يعلم ّأّنا عني أم غني ،ولو اعتربنا ّ
أن
النص بالصوص ّ
أن املراد به أ ّنه كان شابا يدّ عي مثل هذه
أقرب االحتامالت يف هذا ّ

الدعوى ،ففيها داللة عىل أ ّنه كانت لديه حت ّفظات حتى من السامع من مثل هؤالء واضحي

الكذب ال جمهويل احلال وأمثاهلم ،بل ّ
حترز الراوي عن شخص شاب يدّ عي أ ّنه التقى
إن ّ
شخصا مات قبل ٍ
عمر طويل أمر معقول حتى لو مل يكن مسلكه الرواية عن الثقة فقط؛
ألن هذا يقطع بكذبه أو يتمل كذبه جدا ،وليس ّ
ّ
كل مطعون فيه أو كذاب خيقطع بكذبه،
( ) تعليقة عىل منهج املقال( 258 :حجري).
( ) سامء املقال  276 :2ـ .277

( ) رجال السيد بحر العلوم .12 :2

...................
وهذا غري عدم الرواية عن مطلق من مل تثبت وثاقته.

املناقشة الثامنةّ :
تعهد بعدم الرواية عن غري
إن الشيخ النجايش ـ عىل أبعد تقدير ـ قد ّ

الثقة ،وهذا يعني أ ّنه يف ّ
كل موضع نرى فيه ّ
أن النجايش روى عن شخص فسوف نحكم

بأ ّنه ثقة ،لك ّن املشكلة هنا ليست يف تفسري نصوص النجايش فحسب ،وإنام يف ّ
أن النجايش

مل يرتك لنا كتب رواية ،بل ترك كتابا واحدا وصلنا هو كتاب الرجال ،فكيف نعرف أ ّنه

روى عن هذا الشيخ أو مل يرو؟ .

ٍ
شخص شيخا للنجايش وبني رواية النجايش عنه؛ فاحلالة
لقد وقع خلط هنا بني كون

تعهد النجايش
األوىل يمكن حت ّققها
بمجرد األخذ منه ،أما احلالة الثانية التي هي مورد ّ
ّ

فيجب فيها ـ زيادة عىل األخذ ـ العطاء والرواية وحتديث اآلخرين.

وبناء عليه ،فال يوجد دليل عىل ّ
يتلمذ عىل غري الثقة ،وإ ّنام الدليل
أن النجايش كان ال ّ

جيرنا إىل نظر ّية توثيق ّ
كل من
أ ّنه كان ال يروي عنه ويتجنّبه ،وفرق بني املقامني ،وهذا ك ّله ّ

روى عنه النجايش ال ّ
كل مشايخ النجايش ،لك ّن مصداق النظر ّية األوىل نادر التح ّقق حتى
نستفيد منها عىل املستوى العميل ،فقد رأينا للنجايش رواية عن احلسني بن عبيد اهلل

عيل بن أي طالب  ،وهذا ّ
يدل عىل وثاقة
الغضائري يف كتاب الرجال تنتهي إىل اإلمام ّ
بغض النظر عن اإلشكاالت السابقة ،لكن من الصعب العثور عىل مثل هذا
الغضائريّ ،
املثال يف كتب النجايش.

قد عقولّ :
إن هذا اإلشكال صحيح يف غري من أخرب النجايش بأنّه روى عنهم ،فمثال

بعض مشاخيه دون أن يشري إىل أنّه أخربنا أو حدّ ثنا أو حكى لنا أو ذكر لنا أو
ذكر النجايش خ
سجلت هذا اإلشكال يف الدورة الرجال ّية السابقة التي ألقيتخها قبل سنوات ،ثم وجدته
( ) سبق أن ّ
ّ
مؤخرا ـ مذكورا خمترصا بنحو االحتامل ـ يف كتاب الشيخ آصف حمسني ،بحوث يف علم
الرجال ،67 :فاقتىض التنبيه.

( ) رجال النجايش 7 :ـ .8

غري ذلك ،مثل أمحد الكويف الكاتب ،والعقرائي التامر ،وعبد الواحد بن مهدي ،وعيل بن
محاد العدوي ،وعيل بن عبد اهلل القريش ،وعيل بن حممد الشمشاطي ،وحممد بن إبراهيم

النعامين ،ومثل هؤالء قد يرد اإلشكال فيهم ،لك ّن سائر املشايخ ذكر النجايش أنّه روى

متفرقا أو عند ذكره الطرق إىل الكتب واملصنّفات ،فعندما يقول :أخربنا بجميع
عنهم إما ّ
كتبه ورواياته فالن عن فالن ..فهذه رواية إمجال ّية عنهم ،ويكفي هذا املقدار يف حتقيق
العنوان املأخوذ يف نصوص النجايش املتقدّ مة.

واجلوابّ :
إن هذا تسليم باإلشكال وإسقاط لكل ّية قاعدة وثاقة مشايخ النجايش ،بل

يمكن الرت ّقي بالقول ّ
بأن هذا (أخربنا و )..إخبار عن السامع من اآلخر ،ال رواية عنه،
فالنجايش خيربنا هنا بأنه سمع هذه الكتب من فالن ،وال يروي هذه الكتب عن فالن .إال

أن يقال ّ
بأن هذا اإلخبار تعبري آخر عن كونه ينظر هلذه الكتب بنخسخها املوجودة يف ذلك

الزمان ،ويقول ّ
بأن هذه الكتب أخربين هبا فالن ،فبدل أن يقول :أخربين فالن بكذا وكذا،

بأّنا قد أخربين هبا
ويذكر متن الكتاب ،يشري للكتب التي كانت متداولة يف زمنه ،ثم يقول ّ
فالن ،فيصدق عنوان الرواية اإلمجال ّية ،و خيصبح اإلشكال واردا يف خصوص من مل يذكر
أي يشء من هذا القبيل ،إال إذا كان الشيخ قد وقع يف طريق كتاب ال
النجايش عنهم ّ

عالقة له بالروايات الرشيفة ،وسيأيت يف بحث نظر ّية تعويض األسانيد معنى هذه الطرق

الواردة يف كتب الفهارس ،فانتظر.

وما يقف أمام شمول ّية هذا اإلشكال ّ
أن تعبري النجايش يف ترمجة اجلوهري كان« :فلم

أرو عنه وجتنّبته» ،وهو يفيد تركه للشيخ ،وليس فقط عدم الرواية عنهّ ،
فيدل عىل جتنّب
السامع ال فقط جتنّب الرواية ،كام ّ
أن حديثه عن أي احلسني العقرائي أ ّنه ترك سامعه ملا كان

علواّ ،
يدل عىل ترك السامع ال ترك الرواية فحسب ،فهذا اإلشكال يرسي جزئ ّيا يف بعض
نصوص النجايش دون بعض.

وبعبارة أخرى :إ ّن غاية ما ثبت لدينا ّ
أن النجايش ال يروي عن غري الثقة ،وعىل هذا

تدل ّ
د ّلت النصوص عىل أبعد تقدير ،وإذا خاريد التعميم لعدم السامع فال ّ
كل النصوص

...................
عىل ذلك ،نعم يف بعضها داللة.

عمن حتوم
واحلاصل :إ ّنه مل يقم دليل عىل أزيد من ّ
ععهد النجايش بعدم الرواية والسامع ّ

التلمذ
حوله الكلامت والطعون والغمز يف األوساط الشيع ّية ،أو يراه هو ضعيف ًا ،ال بعدم ّ

عىل جماهيل احلال الذين ال يوجد حوهلم كالم أو ُيرت ّقب الكالم فيهم ،فالتوثيق العام هنا

قليل الفائدة كام قلنا ،فقد عظهر فائدعه فيام لو ض ّعف الطويس شخص ًا كان من مشايخ

فإن كونه شيخ ًا للنجايش يفيد شهادة النجايش بعدم ضعفه ،فيتعارض مع
النجايشّ ،
شهادة الطويس بضعفه ،وقد يتساقطانُ ،فريجع ـ مث ً
ال ـ ملن شهد بوثاقته لو كان ،أو يدرج

بأن النجايش قد يكون عركه بعد أن
حديثه يف املجهول ال يف
املروي عن ضعيف ،إن مل نقل ّ
ّ
يتعهد بإخبارنا بأسامء ّ
كل شيوخه الذين عركهم هلذا السبب،
علم ضعفه ومل خيربنا ،إذ مل ّ

فتأمل جيد ًا.
ّ

 2ـ  2ـ مشايخ الطوسي ،مستندات التوثيق ومناقشات التعديل

ذكر املحدّ ث النوري ّ
مهم ي ّقق
أن مجيع مشايخ الطويس ثقات  ،وهذا توثيق عام ّ

الغرض الذي كان يصبو إليه القائلون بوثاقة مشايخ النجايش ،بل وزيادة.
ّ
استدل لتوثيق مشايخ الشيخ الطويس مع النجايش بام ييل:
وقد

األول :ترصيح الشهيد الثاين وغريه بوثاقتهم ،حيث اعتربوا ّ
أن مشاخينا
الدليل ّ

السالفني من زمن الكليني إىل يومنا هذا ال يتاجون إىل تزكية وتعديل ،الشتهار وثاقتهم

عمن قبل الكليني من الرواة ،وهذا معناه ّ
أن
وعدالتهم وضبطهم وورعهم ،وإنام خيبحث ّ

الشهيد الثاين خيدخل متام مشايخ الطويس والنجايش وغريمها يف هذا التعديل .

واجلوابّ :
اجتهادي غري
إن نظر الشهيد الثاين الذي هو من أبناء املائة العارشة ،نظر
ّ

( ) انظر :خامتة املستدرك  399 :6ـ .411

( ) الشهيد الثاين ،الرعاية114 :؛ والعاميل ،وصول األخيار188 :؛ وخامتة املستدرك  399 :6ـ
401؛ واملريداماد ،الرواشح السامو ّية.261 :

ملزم إطالقا ،وهو من ّ
املتأخرين ،بل نحن نسأل الشهيد الثاين عن دليله عىل هذه الك ّلية،

كل علامء الشيعة اإلمام ّية ـ أو ّ
أن ّ
وكيف عرف ّ
كل املشاهري منهم ـ ملئات من السنني هم

إن أغلب الظ ّن ّ
ثقات عدول ال يتاجون إىل تعديل؟! ّ
تتكون عادة من
أن هذه القناعة ّ
وحسن الظ ّن بالعلامء ،وتعميم احلكم من كبار العلامء إىل غريهم ،والتأثر
اجلوانب الرتبوية خ

بكتب الرتاجم التي اعتادت املديح.

بل الغريب ّ
حتول العلامء من
تغري أن ّ
أن هذه الطريقة تثري تساؤال منطقيا وهو ما الذي ّ

صادقني وغريهم ،إىل صادقني ثقات ال يتاجون لتزكية منذ عرص الكليني؟ فام الذي

حصل أن صاروا ك ّلهم ثقاتا؟! وملاذا مل يكن السابقون عىل الكليني كذلك؟!

الدليل الثاين :إذا كان السند ضعيفا بعدّ ة رواة ،فمن الطبيعي نسبة الضعف إىل الراوي

األول من طرفنا ،وهو األخري من طرف املعصوم ،وعىل هذا فنحن نجد الطويس يف كثري
ّ

احلق أن
من املوارد يض ّعف الرواة اآلخرين ،ولو كان الضعف من طرف شيخه لكان ّ
يض ّعفه هو ،ال الرواة يف الطبقة األخرى ،مع أ ّننا مل نعثر له عىل تضعيف هلم يف كتبه .
واجلواب عن هذا الكالم:

األول من
ّأوالً :ليس من الرضوري ـ عمل ّيا ـ أن خيسند الضعف يف الرواية إىل الراوي ّ
طرفنا ،فكثريا ما نجد العلامء يض ّعفون الرواية ٍ
براو مع وجود غريه قبله من طرفنا ،وليس
هناك خعرف أو ملزم بالطريقة التي ذكرها املحدّ ث النوري.

التلمذ يف العادة أن ال ياجم التلميذ أستاذه أو ي ّتهمه
ثاني ًا :إنّه ربام يكون مقتىض
ّ

يتحرج التالمذة يف مهامجة أساتذهتم السيام يف قضاياهم الشخصية
بالكذب ،ففي العادة
ّ
كالكذب واالهتام بالوضع ،وربام هلذا سكت الطويس عن تضعيف أحد من مشاخيه

ربر عقالين ممكن ،السيام بناء عىل القول بأنّه مل يف
ّ
وفضل الصمت عىل الكالم ،فهذا م ّ
كل ٍ
بتعهده الذي أخذه عىل نفسه يف مقدّ مة الفهرست بأن يذكر حال ّ
راو ،فام دام السند
ّ
( ) خامتة املستدرك .402 :6

...................
ضعيفا بشخصني أحدمها شيخه فإ ّنه يفضل بيان الضعف اآلخر ،السيام ّ
وأن التهذيب أ ّلفه
يف س ّن مبكرة حيث يتمل ّ
أن العديد من مشاخيه كانوا ما يزالون أحياء.

ثالث ًاّ :
إن الطويس وإن وثق أو ض ّعف أحيانا يف التهذيبني ،لك ّن ذلك ليس كثريا بحيث

يمر أحد من مشاخيه يف سند إحدى الروايات وال يكون
البدّ يف حساب االحتامل من أن ّ

شخص ضعيف غريه ،فلرتاجع كتب الشيخ للتأ ّكد من ذلك.

رابع ًا :ذكر بعضهم ّ
أن الطويس والنجايش ذكرا بعض الطرق إىل الكتب ،كام خيعلم

بمقارنة كتاب الفهرست بمشيختي التهذيب واالستبصار ،فال خيرز ّ
أن السند الذي ذكره

هو الذي اعتمد عليه  ،بل لع ّله اعتمد غريه أو راكمه مع غريه بحيث حصل له الوثوق

من ذلك.

هذا مضافا إىل ّ
النص يبقى خأف خع خل يف تضعيف
أن تضعيف الرجل األقرب إىل صاحب ّ

احلديث؛ إلمكان ّية وجود عدّ ة طرق للحديث تنتهي إليه ،ويكون بعضها صحيحا.

الدليل الثالث :ما ذكره النوري عند حديثه عن مشايخ النجايش ،مما أسلفناه سابقا ،من

ّ
التورع عن النقل عن الضعفاء واملجروحني .والطويس والنجايش
أن عادة املشايخ آنذاك
ّ

منهم ،فيحكم عليهم باحلكم عينه .

وقد أسلفنا اجلواب عن هذا الدليل عند حديثنا عن مشايخ النجايش ،فال نعيد.

كل مشايخ الطويس ،وال ّ
والنتيجة :عدم قيام دليل عىل وثاقة ّ
كل مشايخ النجايش،

بمالك كوهنم مشايخ هلام.

 2ـ  3ـ مشايخ أمحد بن حممد بن عيسى األشعري ،قراءة تقومييّة

حممد بن عيسى األشعري القمي ال يروي إال عن ثقة ،وهلذا
لقد ا يدعي أن أمحد بن ّ

( ) الطهراين ،حترير املقال يف ك ّليات علم الرجال.78 :
( ) خامتة املستدرك  402 :6ـ .411

يسب ّ
كل مشاخيه ومن روى عنهم من الثقات ،وهم خيعدّ ون بالعرشات ،وبقاعدة

ّ
ستحل خع خقد كثرية يف الرواة والطرق واألسانيد .
توثيقهم

بل خيفهم من الشيخ البهبهاين ميله لتأسيس قاعدة (قرينة) أوسع من دائرة األشعري،

وهي قوله« :وإذا كان اجلليل ممن يطعن عىل الرجال يف الرواية عن املجاهيل ونظائرها،
فربام يشري روايته عنه إىل الوثاقة» .
ّ
استدل لذلك:
وقد

األول :إخراج األشعري ألمحد بن حممد بن خالد الربقي من قم ،ال لكونه
الدليل ّ

ضعيفا يف نفسه ،بل لروايته عن الضعفاء ،وقد ذكر ابن الغضائري ّ
الربقي مل يتم
أن
ّ
ٍ
عمن يأخذ ،كام هي طريقة أهل
إخراجه من قم لضعف فيه ،وإنام يف كونه ال يبايل ّ
األخبار  ،كذلك احلال إخراجه لسهل بن زياد اآلدمي ،ومن مجلة هتمه رواية املراسيل

األشعري عن قم أيضا حممدخ بن عيل بن إبراهيم الصرييف
واعتامد الضعفاء  ،كام نفى
ي

املل ّقب بأي خسمينة  ،فمن كانت هذه حاله خيعلم منه أ ّنه كان شديد التعامل مع الضعفاء،
أن ّ
ومع الرواية عنهم ،ف خيفهم منه ّ
كل من يروي هو عنهم هم من الثقات .
الدليل الثاين :ما ذكره الكيش ـ نقال عن نرص بن الصباح ـ من ّ
أن أمحد بن حممد بن

عيسى كان ال يروي عن ابن حمبوب ،وذلك من أجل ّ
أن أصحابنا ي ّتهمون ابن حمبوب يف

( ) راجع :البهبهاين ،تعليقة عىل منهج املقال100 :؛ والنوري ،خامتة املستدرك 202 :7؛
واملازندراين ،منتهى املقال 179 :2؛ واألنصاري ،كتاب الصالة .83 :1

( ) البهبهاين ،الفوائد الرجال ّية47 :؛ وتعليقة عىل منهج املقال 26 :ـ 27؛ وانظر :الكجوري،
الفوائد الرجال ّية106 :؛ والنراقي ،شعب املقال.33 :

( ) رجال ابن الغضائري.39 :
( ) املصدر نفسه 66 :ـ .67
( ) املصدر نفسه.94 :

( ) انظر :مرتىض األنصاري ،كتاب الصالة 83 :1؛ والسبحاين ،ك ّليات يف علم الرجال275 :؛
وأصول علم الرجال460 :؛ وحترير املقال.71 :

...................
روايته عن أي محزة .

فهنا إن خاريد بأي محزة ،أبو محزة الثاميلّ ،
فإن ابن حمبوب ال يروي عنه إال بواسطة؛ ل خبعد

الطبقة ،فيكون م ّتهام باإلرسال والتدليس ،وإن خاريد به ابن أي محزة البطائني ،فيكون ابن

حمبوب راويا عن الضعفاء  .فال معنى لرتكه الرواية عنه إال أنّه ال يروي عن املد ّلسني
والضعفاء وأمثال ذلك.

وهبذين الدليلني يثبت أ ّن ابن عيسى األشعري مل يكن يروي عن الضعفاء ،بل كان

حيارب من يفعل ذلك ،وعليه ّ
فكل من روى عنه هو فهو ثقة.
لكن هذا الكالم خيضع للنقاش؛ وذلك:
ّ

 1ـ ما ذكره بعضهم ،من ّ
أن غاية ما خيستفاد مما تقدّ م عدم رواية ابن عيسى األشعري

تعهده بالرواية عن الثقات ،وبينهام
عن الضعفاء ،أو املشتهرين بالكذب ،أو الغالة ،ال ّ

فرق .

وهذا كالم صحيح؛ ّ
ألن ابن حمبوب سيكون متهام بنظر األشعري أو ضعيفا ،ال أ ّنه مل

تثبت وثاقته فقط ،كام ّ
أن أبا سمينة مشتهر بالكذب أو فيه هذه الشبهة وفقا لنصوص
الرجال ّيني ،كام هو واضح.

 2ـ نحن نناقش يف داللة ما تقدّ م؛ ملا قلناه سابقا من ّ
أن نقطة الضعف هنا ليست

عمن أخذ ،واإلكثار من املراسيل،
الرواية عن الضعيف ،بل اعتامد الضعفاء ،وعدم املباالة ّ

وهذا ما يظهر من التعابري املتقدّ مة عن ابن الغضائري ،وهذه مرحلة ختتلف متاما عن
ممارسة رواية أو روايتني أو أكثر بقليل عن هذا الضعيف أو ذاك ،فال يكشف حت ّفظ ابن
عيسى األشعري عن كونه ال يروي إال عن ثقة .
( ) رجال الكيش .799 :2

( ) أصول علم الرجال بني النظر ّية والتطبيق.461 :

( ) املصدر نفسه462 :؛ وقبسات من علم الرجال .221 :1
( ) انظر :كليات يف علم الرجال276 :؛ وحترير املقال.71 :

أن يف بعض املوارد يالحظ ّ
كام ّ
والغلو ،ال الرواية عن
أن نقطة الضعف هي الكذب
ّ

الضعفاء ،كام يف املوقف من سهل بن زياد ،وأي سمينة الصرييف ،فراجع.

 3ـ اإليراد النقيض برواية ابن عيسى نفسه عن الضعفاء ،حيث نجد له روايات كذلك

يف كتب احلديث ،فقد روى عن حممد بن سنان ،وعيل بن حديد ،وإسامعيل بن سهل،

حلريش ،فمع ورود روايات له عن الضعفاء،
وبكر بن صالح ،واحلسن بن العباس بن ا خ
كيف يلتزم بأن ال يروي إال عن ثقة؟! .

بأن حممد بن سنان وعيل بن حديد وقع الالف فيهامّ ،
و ُاجيب ّ
فلعل ابن عيسى يبني

عىل وثاقتهام ،وأما بكر بن صالح فهو وإن ض ّعفه النجايش لك ّن عيل بن إبراهيم القمي

و ّثقه ،حيث ورد يف أسانيد تفسريه ،فيبقى إسامعيل بن سهل الذي ذكر النجايش أنه ض ّعفه
أصحابنا ،وهو ال يتالءم مع رواية ابن عيسى عنه ،إال إذا خمحل التضعيف عىل التضعيف يف
العقيدة ال الرواية .

وهذا اجلواب ـ برصف النظر عن األمثلة ـ صحيح؛ الحتامل اختالف العلامء يف تقويم

الرواة ،السيام والعدد قليل ،إذا ثبت روايته عنهم مجيعا.

 4ـ قد خيناقش يف أصل هذه القصص التي خنسبت إىل ابن عيسى األشعري من أنه أخرج

الربقي ،وسهل بن زياد اآلدمي ،وأبا سمينة من قم ،فهذه املعلومات التي اشتهر هبا
األشعري مل ختذكر سوى يف رجال ابن الغضائري ،ونقل عنه ـ عىل ما يبدو ـ العالمة ّ
احليل،

يتعرضوا هلذه القصص عن األشعري ،وحيث ّ
إن
وإال فالطويس والنجايش وغريمها مل ّ
يعول
كتاب ابن الغضائري غري معلوم النسبة له بحسب النسخة التي وصلتنا ،هلذا فال ّ

عىل هذه املعلومات املشهورة لتكون مستندا يف يشء.

ٍ
كام ّ
وبعض آخر ،مل يرد سوى بطريق نرص بن
أن موقف ابن عيسى من ابن حمبوب

( ) انظر :كليات يف علم الرجال 276 :ـ 278؛ وقبسات من علم الرجال .220 :1
( ) أصول علم الرجال بني النظرية والتطبيق 462 :ـ .463

...................
الصباح ،وهو غري ثقة.

واجلوابّ :
إن إخراج أي خسمينة الصرييف من قم ،أمر ذكره النجايش يف الرجال ،

كذلك ذكر إخراجه لسهل بن زياد  ،نعم إخراجه للربقي أمر عرفناه من ابن الغضائري،

خ
احلديث
فال خيش ّكل هذا األمر إشكاال .وسيأيت يف الفصل األخري من هذا الكتاب
بالتفصيل عن نسبة كتاب الضعفاء البن الغضائري.

 5ـ ما ذكره بعض املعارصين ،من أن تشدّ د القميني مل يكن عىل جهة الضعف يف

املروي الذي يذكره من حيث عدم انسجامه مع أفكارهم ،وكون
الراوي ،وإ ّنام لتقويمهم
ّ
أمارات الوضع بادية فيه ،ونحن ال نتفق معهم يف ذلك ،فال يؤخذ فعلهم معيارا .

يرض بتوثيقاهتم
يرض بتضعيفات القم ّيني أو األشعري نفسه ،لكنّه إنام ّ
وهذا الكالم قد ّ

عىل أساس أ ّنه خيثبت اعتامدهم عىل حتليل متون الروايات ال الراوي ،فال تكشف رواياهتم
عن شخص عن وثاقته ،وهذا ما قلنا سابقا :إ ّنه أمر سيال يف علامء الرجال ك ّلهم مجيعا،

لك ّن التشدّ د املذكور ّ
يدل عىل ّأّنم كانوا متح ّفظني من حيث املضمون ال السند ،وقد

الغلو
تعرضنا هلذا يف موضعه وقلنا :إن أهل قم كانت هذه هي مشكلتهم من حيث قضية
ّ
ّ
ال مطلقا ،فهذا اإلشكال وارد يف اجلملة.
والنتيجة :إ ّنه مل يثبت وثاقة ّ
كل من روى عنه أمحد بن حممد بن عيسى األشعري ،غايته

بالغلو ونحوه ،فهذا
أنّه ال يروي عن املشهورين بالضعف أو املتهمني يف مرو ّياهتم السيام
ّ

التوثيق العام غري صحيح أيض ًا.

 2ـ  4ـ من روى عنهم بنو فضال

أن ّ
ذهب الشيخ األنصاري (1281هـ) يف بعض أبحاثه الفقه ّية إىل ّ
يصح
كل رواية
ّ

( ) رجال النجايش 332 :ـ .333
( ) املصدر نفسه.185 :

( ) حممد سند ،بحوث يف مباين علم الرجال 141 :ـ 142؛ وانظر :السيستاين ،قبسات من علم
الرجال .220 :1

ٍ
واحد من بني فضال ـ وهم من الثقات املعروفني ـ يؤخذ هبا بال نظر يف
سندها إىل
السند  ،وقد أخذ هبذه النظرية املحدّ ث النوري أيضا ؛ والشيخ النامزي وغريهم .

من هنا ،خيكم بوثاقة ّ
كل من روى عنه واحد من بني فضال ،وهم احلسن بن عيل بن

بصحة مراسيلهم وإحلاقها باملسانيد،
حممد وعيل وأمحد ،كام يكم
ّ
فضال وأوالده الثالثةّ :
كام قيل يف ابن أي عمري عند اإلمام ّية وسعيد بن املس ّيب عند أهل السنّة.

ويبدو ّ
أن مستند الشيخ األنصاري يف ذلك ،كام يظهر من أبحاثه يف كتاب املكاسب ،

حق بني فضال ،عن عبد اهلل الكويف خادم الشيخ احلسني بن روح،
هو الرواية الواردة يف ّ

قال« :سئل الشيخ ـ يعني أبا القاسم ريض اهلل عنه ـ عن كتب ابن أي العزاقر بعدما خذ ّم

وخرجت فيه اللعنة ،فقيل له :فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها مالء؟ فقال :أقول فيها ما
قاله أبو حممد احلسن بن عيل صلوات اهلل عليهام ،وقد خسئل عن كتب بني فضال ،فقالوا:

كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها مالء؟ فقال صلوات اهلل عليه« :خذوا بام رووا وذروا ما
رأوا» .

يؤسس قاعدة حديث ّية ال رجال ّية ،فإنّه
ولك ّن التأ ّمل يف كالم الشيخ األنصاري جيعله ّ

صحة مروياهتم ،ال توثيق من رووا عنه ،فلرتاجع كلامته بتأن ،فال نريد أن نطيل.
يرى ّ
وعىل أ ّية حال ،فقد نوقش ـ ويناقش ـ هذا الكالم من جهات:

أ ّوالً :ما ذكره غري واحد ،من ّ
صحة رواية
صحة رواياهتم ،ال ّ
أن ظاهر هذه الرواية هو ّ

( ) األنصاري ،كتاب الصالة  ،36 :1و 576 :2؛ وكتاب املكاسب  366 :4ـ 367؛ وكتاب
النكاح.474 :

( ) النوري ،خامتة املستدرك  ،449 ،269 :4و .249 ،21 :5

( ) مستدركات علم رجال احلديث 64 :1؛ وعيل احلسيني الصدر ،الفوائد الرجال ّية 172 :ـ
.175
( ) كتاب املكاسب  366 :4ـ .367
( ) الطويس ،الغيبة 389 :ـ .390

...................
من يروون عنه ،كام ّ
يصحح مروياهتم من حيث أنفسهم ال من حيث
أن احلديث يريد أن
ّ
ّ
وكأن الرواية
من روى عنهم أو رووا عنه ،فهي إفادة بوثاقتهم ال بوثاقة من يروون عنه،

تريد أن ختلفت النظر إىل ّ
يرض بوثاقتهم واألخذ بروايتهم بعد أن
أن انحرافهم العقدي ال ّ
كانوا ثقاتا ،ال أكثر ،وذلك بقرينة املقابلة بني الرواية والرؤية ،فال إطالق يف هذه

الرواية .

وليس من البعيد عندي أن تكون كتب بني فضال جتمع بني الرواية والدراية ،فقد

يوردون يف الكتاب أحاديث ،وكذلك يذكرون آراءهم الشخص ّية ،ومل تكن كتبهم

متمحضة يف األحاديث والنقل ،وهلذا طلب منهم اإلمام التمييز بني ما هو حديث يف
ّ
كتبهم وما هو رأي ،وأين هذا من تصحيح السند أو توثيق املشايخ؟!

ثاني ًا :ما ذكره السيد الوئي من ّ
فضال ليسوا بأحسن حاال من كبار رواتنا
أن بني ّ

اإلمامية ،فإذا كان أولئك األجالء ال ختثبت رواياهتم عن شخص وثاق خته وال روايتهم
مرسال حج ّية مرسالهتم ،فبنو فضال ـ وهم من الفطح ّية ـ ّ
أقل منهم ،علام ّ
أن بني فضال
كانوا قبل انحرافهم ممّن ال ختقبل رواياهتم إذا كانت مرسلة أو ضعيفة ،فباألوىل أن يكون

حاهلم كذلك بعد انحرافهم ،فال يتمل أّنم بعد االنحراف صاروا أعظم منزلة ومقاما مما
هو قبل ذلك .

ويناقش بأ ّنه ال عالقة لع خظم ومكانة بني فضال باملقارنة بسائر الرواة ،وإنام يريد

( ) انظر :احلكيم ،مستمسك العروة الوثقى 221 :1؛ والوئي ،كتاب الصالة  150 :1ـ  ،151و
 118 :2ـ  ،119ومعجم رجال احلديث 68 :1؛ والروحاين ،فقه الصادق 179 :15؛ وحممد
سعيد احلكيم ،املحكم يف أصول الفقه 261 :3؛ والميني ،هتذيب األصول 168 :3؛

واألراكي ،الصالة 50 :1؛ والتربيزي ،إرشاد الطالب 274 :3؛ والكلبايس ،الرسائل الرجالية

 156 :2ـ 157؛ والسبحاين ،كليات يف علم الرجال279 :؛ والسيستاين ،قبسات من علم
الرجال 384 :1؛ واإليرواين ،دروس متهيدية يف الفقه االستداليل .467 :2

( ) كتاب الصالة  150 :1ـ .151

ّ
املستدل هنا أن يأخذ الرواية مستندا للكشف عن طريقتهم يف الرواية وأّنم ال يروون وال
تعهد من الراوي قد يكون يف ٍ
راو دون آخر ،برصف النظر عن
خيرسلون عن ثقة ،وهذا ّ

املكانة واملنزلة.

أن املستدل هنا ال يريد أن يدّ عي ّ
خيضاف إىل ذلك ّ
بأن بني فضال صاروا بعد انحرافهم

يتعجب السيد الوئي؛ وإنام من املمكن أن تكشف الرواية عن ديدن هؤالء
كذلك حتى
ّ

التحول أرقى مكانة مما قبله.
حتوهلم العقدي ،ال ّأّنم صاروا بعد
ّ
قبل وبعد ّ

ثالث ًاّ :
إن هذه الرواية نفسها غري معتربة السند من رأس؛ لورود أي احلسني بن مت ّام
وعبد اهلل الكويف يف سندها ،ومل تثبت وثاقتهام ،فال يوجد أساس متني هلذه الرواية حتى

تكون مستندا .

وقد دغدغ بع

املعارصين يف هذه املناقشة السندية ّ
بأن أبا احلسني بن متام هو حممد

بن عيل بن الفضل بن متام أبو احلسني الدهقان ،وهو رجل ثقة بشهادة النجايش  ،فيبقى

اإلشكال من ناحية عبد اهلل الكويف ،حيث قد خيقال بوثاقته من حيث كونه خادم احلسني بن

تصح الرواية سندا لو قبل
روح النوبختي ،إذ لو كان كاذبا لطرده احلسني بن روح ،وهبذا
ّ

هبذا التوجيه.

وهذا كالم عام يف ابن مت ّام ،أما يف عبد اهلل الكويف ،فال ،إذ كذبه عىل لسان س ّيده ،وربام

وقع هذا الكذب بعد وفاة احلسني بن روح ،ليس باألمر البعيد ،وال دليل عىل ّ
أن الثقة ال

يضع خدما إال الثقات ،علام أ ّنه ال يوجد لعبد اهلل الكويف إال هذه الرواية عىل ما يبدو،

مرة واحدة كذب
فليس رجال راوية حتى خيعرف بالكذب فيطرده ،ولع ّله مل يدّ ث إال ّ

فيها؛ وهلذا كان مهمال جدا ال ذكر له ،فالسند غري تام من هذه اجلهة ،فضال عن كوّنا
( ) الوئي ،كتاب الصالة  ،151 :1و 118 :2؛ وكتاب الصوم 191 :1؛ ومعجم رجال احلديث
68 :1؛ واإليرواين ،دروس متهيدية يف الفقه االستداليل .467 :2

( ) الداوري ،أصول علم الرجال.467 :

( ) انظر :رجال النجايش385 :؛ ومعجم رجال احلديث  362 :17ـ  ،363رقم.11353 :

...................
رواية آحاد ّية منفردة.

خاصة يف عيل بن احلسن بن
هذا ،و ُيشار إىل ّ
أن الوحيد البهبهاين حاول وضع أمارة ّ

كل من روى عنه ،وهي قول النجايش يف حقه بأنّه ّ
فضال بالصوص ،لتوثيق ّ
قل ما روى
يقر بروايته عن الضعيف ولو قليال ،فضال عن
عن ضعيف  ،ولكنّه لي :بوجه؛ ألنّه ّ

عدم كونه نافيا لروايته عن جمهول احلال ،بل هذا الكالم من النجايش يصلح ملعارضة

إطالق قاعدة أنّه ال يروي إال عن ثقة ،طبقا للرواية املتقدّ مة ،فتأ ّمل جيدا .نعم ،لو روى

ابن فضال كثريا عن شخصّ ،
بقوة احتامل ّية ـ كون هذا
فإن شهادة النجايش تنفي ـ ّ
الشخص ضعيفا؛ ألنّه يقول بأنّه ق ّلام روى عن ضعيف ،فالحظ ج ّيدا.
والنتيجة :إ ّنه مل يقم دليل عىل وثاقة ّ
كل من روى عنه أحد من بني فضال ،وال عىل

نص النجايش يف خصوص عيل بن احلسن بن فضال ينفع ـ قرين ًة ـ
حج ّية مراسيلهم ،نعمّ ،
يف بيان طبيعة نقل ابن فضال واهتاممه بعدم الرواية عن ضعيف ولو غالب ًا.

 2ـ  5ـ مشايخ علي بن احلسن الطاطري ،بني التعميم والتخصيص

أن ّ
ذكر بعض العلامء ّ
عيل بن احلسن الطاطري الكويف
كل من روى عنه الثق خة املعروف ي

فهو ثقة ،فك ّلام ثبت ّ
أن الراوي من مشايخ الطاطري خحكم بوثاقته أو كان هذا قرينة الوثاقة
أو مشعرا بالوثاقة  ،وقد مجع الشيخ غالم رضا عرفانيان مشايخ الطاطري فبلغوا مخسة

وعرشين شيخا .

واملستند يف هذا التوثيق العام هو ما قاله الشيخ الطويس يف الفهرست ،لدى ترمجته

( ) البهبهاين ،الفوائد الرجال ّية (مطبوع مع رجال الاقاين).48 :
( ) رجال النجايش 257 :ـ .258

( ) انظر :البهبهاين ،الفوائد احلائر ّية ،227 :والفوائد الرجال ّية ،47 :وتعليقة عىل منهج املقال،27 :

252 ،189 ،148 ،67 ،54؛ والنوري ،خامتة املستدرك  ،99 :1و465 ،289 :4؛ وعرفانيان،
مشايخ الثقات  201ـ 205؛ واألبطحي ،هتذيب املقال .118 :1

( ) عرفانيان ،مشايخ الثقات  202ـ .205

نصه« :عيل بن احلسن الطاطري الكويف ،كان واقف ّيا شديد العناد يف
الطاطري نفسه ،وهذا ّ

مذهبه ،صعب العصب ّية عىل من خالفه من اإلمام ّية ،وله كتب كثرية يف نرصة مذهبه ،وله
كتب يف الفقه رواها عن الرجال املوثوق هبم وبرواياهتم. »..

لقد اع ُترب هذا النص بمثابة شهادة من الطويس بوثاقة ّ
كل من روى عنه الطاطري ،لكنّه

ال ُيثبت ذلك بقول مطلق؛ إذ قد ظهر هنا اجتاهان يف التعامل مع هذا النص/الوثيقة التي
قدّ مها الطويس:

االجتاه األ ّول :وهو االجتاه الذي يقبل هبذه الشهادة ،غاية األمر يسعى لبيان عدم كل ّيتها

عىل مستوى مشايخ الطاطري ،فقد نوقش يف الك ّلية والتعميم املدّ عى هنا .

وهذه املناقشة صحيحةّ ،
نص الشيخ يرى أنه مق ّيد بعدّ ة قيود ،لو
ألن املتأ ّمل يف ّ
تم توثيق شيخ الطاطري ،وهذه القيود ـ عندي ـ ما ييل:
اجتمعت ّ
الطاطري قد روى عن هذا الشيخ يف كتبه الفقه ّية ،أي كتب
األول :أن يكون
ّ
القيد ّ

الطاطري الفقه ّية؛ ّ
ألن ظاهر التوثيق ـ يف القدر املتي ّقن منه ـ رجوعه إىل كتبه الفقه ّية ،ال
ّ

املروي عنه
الطاطري عن شخص يف غري كتبه الفقه ّية فال يكون
مطلق كتبه ،فلو روى
ّ
ّ

لنص الطويس هنا.
مشموال ّ

القيد الثاين :أن تكون الرواية واردة يف كتب الطاطري الفقه ّية ،ال منقولة عنه يف غري

هذه الكتب ،ولو كانت الرواية فقه ّية املضمون؛ ّ
ألن الطويس مل يوثق مشايخ الطاطري يف

الروايات الفقه ّية ،بل يف الروايات الواردة يف كتبه الفقه ّية ،وبني العنوانني عموم

وخصوص من وجه ،فام ينقله باملشافهة ال يف كتبه ال قيمة له ،وكذلك ما ينقله عن كتب

اآلخرين ،بحيث يقع هو يف الطريق إىل كتب غريه الفقه ّية ،بل وكذا لو نقل رواية فقه ّية يف
( ) الفهرست.156 :

( ) انظر :الوئي ،معجم رجال احلديث ( 69 :1ولكن لع ّله يفهم منه التعميم يف ج  146 :8ـ
 ،146و)93 :9؛ والداوري ،أصول علم الرجال 444 :ـ 446؛ وراجع :النامزي ،مستدركات
علم رجال احلديث  24 :1ـ  ،25وإن كان ظاهره التعميم يف ج ،65 :1و .371 :3

...................
تارخيي له ،ومن هنا يمكن القول بأنّه إذا صدّ ر الطويس السند إىل رواية فقه ّية يف
كتاب
ّ

يرتجح ّ
أن الرواية أخذها من كتاب الطاطري الفقهي ،بناء
التهذيبني
بالطاطري ،ف خيعلم أو ّ
ّ
عىل ّ
الطويس السند به فهو صاحب الكتاب (وسيأيت النقاش يف هذا يف
أن من صدّ ر
ّ
الفصول القادمة إن شاء اهلل) ،وأما يف غري ذلك فال.
نص الطويس وإن احتمل توثيق ّ
كل من وقع قبل الطاطري يف السند،
القيد الثالث :إن ّ

لك ّن املقدار املؤ ّكد منه خصوص املبارشين؛ لعدم انعقاد ظهور يف األوسع من ذلك ،ومن

النص وثاقة ّ
كل الرواة الواقعني يف سند الطاطري إىل اإلمام ،بل خيثبت
ثم فال خيثبت هذا ّ
ّ

وثاقة خصوص مشاخيه.

القيد الرابع :أن يثبت ّ
أن هذا الكتاب للطاطري قد وصل إىل الشيخ الطويس عند

تأليفه الفهرست أو قبله ،فلو ظهر كتاب للطاطري بعد الطويس ،ومل يظهر أ ّنه قد وصل

للطويس ،فمن غري املعلوم ّ
أن شهادة الطويس سوف تشمل هذا الكتاب أيضا ،وهذا
واضح.

وهلذا خيقترص عىل مشايخ الطاطري املوجودين حتت نظر الشيخ الطويس ،ولكي نتأ ّكد

يسم الطويس الكتب الفقه ّية للطاطري ،نقترص عىل ما جاء عن كتب
من ذلك ،حيث مل ّ
الطاطري يف كتب الطويس احلديثية بام يتصل بالفقه ،وقد أحىص عدد الرواة املوجودة

خ
الشيخ الداوري فبلغوا أحد عرش شخصا وهم :عبد اهلل بن
فيهم هذه القيود يف التهذيبني
عيل بن أي شعبة احللبي ،ويف نسخة عيل بن شعبة احللبي ،وعيل بن أسباط ،وحممد بن أي

محزة ،واحلسن بن حمبوب ،وعبد اهلل بن وضاح ،وحممد بن زياد (ابن أي عمري) ،وأبو

مجيلة ،ويف نسخة هي الصحيحة عبد اهلل بن جبلة ،وعيل بن رباط ،وجعفر بن سامعة
حممد بن سامعة الثقة) ،وحممد بن سكني أو مسكني ،وابن أي محزة،
(والظاهر أنّه جعفر بن ّ

ويبدو أ ّنه نفس حممد بن أي محزة ،فيكون العدد عرشة .
( ) انظر :أصول علم الرجال 445 :ـ .446

حممد رضا السيستاين ،فقد أحصاهم فبلغوا عنده أربعة أشخاص ـ ولع ّله مل
أ ّما السيد ّ

يكن بصدد اإلحصاء التا ّم ـ وهم :حممد بن أي عمري ،وعبد اهلل بن وضاح ،وحممد بن أي

محزة ،واحللبي ،وذكر أ ّن مجيعهم ثابتة وثاقتهم بال حاجة هلذا التوثيق .

فضم
يتم لو أنّنا مل نحتج يف مسلك االطمئنان إىل مجع القرائن أكثر فأكثر،
ّ
ولك ّن هذا ّ

هذه القرينة أمر نافع لرفع مستوى الوثوق بوثاقة هؤالء الذين حصلنا عىل توثيقات أخرى

هلم .نعم نحن بعد التت ّبع رأينا ّ
أن األسامء العرشة التي خذكرت ك ّلهم من الثقات ،باستثناء

حممد بن مسكني أو سكني ،فال بأس بعدّ هذه قرينة توثيق يف ح ّقه ،وعدّ ها
وجود نقاش يف ّ
حق البق ّية.
مراكمة مفيدة لقرائن التوثيق األخرى يف ّ

االجتاه الثاين :وهو االجتاه الذي يناقش يف أصل هذا التوثيق العام ،وينطلق أنصاره من

مربرات أبرزها:
عدّ ة ّ

األول :ما ذكره الشيخ السبحاين ،و خيفهم من غريه أيضا ،من أ ّن مثل هذه
املربر ّ
ّ
النصوص حممولة ـ احتامال ـ عىل الغالب ال احلرص ،بمعنى ّ
أن الطويس نظر يف الكتب

النص املتقدّ م؛ من
الفقه ّية التي كتبها الطاطري ،فرأى الغالب فيها ذلك ،فأطلق كالمه يف ّ
جمرد قرائن ظنّية حتتاج النضامم قرائن خ
أخر لتحصيل
هنا فتكون مثل هذه النصوص ّ
الوثوق بالنتيجة .

وهذا كالم معقول وغري بعيد يف نفسه ،وقد ذهب بعض املعارصين إىل مثله يف رجال

كتاب كامل الزيارة ،كام سيأيت إن شاء اهلل ،لكن قد يقال بأنّه ّ
يظل إطالق كالم الطويس

جمرد االحتامل هنا.
معتمدا ما مل يأت شاهد أقوى من ّ

املربر الثاين :ما ذكره بعض املعارصين ،من ّ
النص من الطويس ليس توثيقا عاما
أن هذا ّ
ّ

ّ
لكل املشايخ فردا فردا ،وإنام هو يف مقام بيان حت ّفظ صاحب الكتاب عن الرواية عن
( ) انظر :قبسات من علم الرجال .130 :1

( ) كليات يف علم الرجال281 :؛ وآصف حمسني ،بحوث يف علم الرجال.77 :

...................
الكذابني واملد ّلسني ومن خيعلم كذبه ،وعن ّ
كل رواية احتفت هبا القرائن الدا ّلة عىل وضعها

ودسها ،بحيث إ ّن الطابع العام أ ّنه روى عن الثقات بنحو ال يامنع من أن يكون روى عن
ّ

الصحة،
بعض الضعاف أو املجاهيل عندما تكون قد اعتضدت هذه الروايات بمؤ ّيدات
ّ

وهذا ما نجده حتى يف مقدّ مات الكتب األربعة ،بمعنى ال خيراد منه توثيق ّ
ّ
وكأن
كل الرواة،
هناك اجتاهان آنذاك :اجتاه اجلمع كيفام كان عىل طريقة الكشكول ،واجتاه التث ّبت يف السند

واملتن .

ويصب يف النتيجة التي احتملها السبحاين يف اإلشكال
وهذا الكالم ك ّله معقول،
ّ

األول ،وليس احلمل عىل الغالب يف مثل تعبري الطويس هنا بالبعيد ،السيام عىل نظر ّيتنا يف
ّ
ّ
األعم األغلب ،فلو كان تسعون باملائة من
أن اللغة العربية قد خيطلق الكال خم فيها ويراد
ّ
الكتاب مرو ّيا عن الثقات ،لصدق لغة وعرفا ّ
أن للطاطري كتابا رواه عن الثقات ،مقابل

ّ
يفرس
من يكون يف كتابه أكثر من مخسني يف املائة من املرو ّيات الضعيفة.
ولعل هذا ما ّ
وجود رواية عن الكذابني لبعض الرواة رغم ورود مثل هذه الشهادات يف ح ّقهم ،األمر
الذي يمكن تفسريه عىل قانون الغالب ّية أيضا .هذا ،وإن كانت تفاصيل مقاربة هذا املعارص
يمكن مناقشتها ،لكن ال نطيل.

بأن شهادة الطويس هذه ال قيمة هلا؛ من حيث ّ
املربر الثالث :وهو يقول ّ
إن كتب
ّ
ثم فال
الطاطري قد وصلت إليه بطرق ضعيفة يف التهذيب واالستبصار والفهرست ،ومن ّ
صحة الكتب الفقه ّية التي وصلته عن الطاطري ،حتى يقوم بتوثيق رجاهلا.
خيعلم ّ

يمنا وصول هذه الكتب للشيخ الطويس بطريق معترب؛ ّ
ألن الشيخ
واجلواب :إنّه ال ّ

الطويس يذكر هذه الكتب وينظر إىل ما فيها ولو وصلته بطريق غري معترب ثم يشري إىل

مشايخ الطاطري فيقوم بتوثيقهم بأعياّنم  ،فلو أنّه ينقل لنا توثيق الطاطري ملشاخيه،
( ) بحوث يف مباين علم الرجال 142 :ـ .143

( ) انظر :آصف حمسني ،بحوث يف علم الرجال.77 :

صحة الطرق إىل نفس كتب
لصح هذا اإلشكال؛ لعدم ثبوت هذا التوثيق بعد عدم
ّ
ّ
الطاطري ،أ ّما والطويس نفسه هو الذي يقوم بتوثيق هذه األسامء التي يراها أمامه ،فال

صحة نسبة النسخ إىل الطاطري نفسه.
حاجة بعد ذلك لثبوت ّ

واملتحصل أ ّنه مل عثبت وثاقة ّ
كل مشايخ الطاطري ،وغايته عوثيق عرشة أشخاص منهم،
ّ

كمحمد بن أيب عمري ،فهذه القرينة جيدة وثابتة،
مجيعهم أو غالبهم ممن ثبتت وثاقته سابق ًا
ّ

ّ
النص سوف يرفع احتامل وثاقته ،ولو بنينا
وكل من نضع يدنا عليه من هؤالء العرشة ّ
فإن ّ
عىل الغلبة.

 2ـ  6ـ مشايخ جعفر بن بشري البجلّي ،قراءة نقديّة

ّ
لعل ّأول من س ّن هذه القاعدة التوثيق ّية بوصفها أمارة توثيق هو الشيخ الوحيد
البهبهاين  ،ثم ذهب املحدّ ث النوري وغريه بعده ،إىل توثيق ّ
كل من روى عنه جعفر بن

ّ
صحت هذه النظر ّية فستثبت وثاقة  103رواة ،حسب
بشري
البجيل الوشاء الثقة  ،وإذا ّ
اإلحصاء الذي قام به الشيخ غالم رضا عرفانيان .

ّ
نصه« :جعفر
وقد
استدل عىل ذلك بام ذكره النجايش يف ترمجة هذا الراوي الثقة ،وهذا ّ

ّ
ونساكهم ،وكان ثقة..
بن بشري ،أبو حممد
البجيل الوشاء ،من ّ
زهاد أصحابنا وع ّبادهم ّ
( ) انظر :البهبهاين ،احلاشية عىل مدارك األحكام 113 :1؛ ومصابيح الظالم  ،399 :4و،307 :5
و ،535 :6و372 ،72 :8؛ والفوائد الرجالية48 :؛ وتعليقة عىل منهج املقال،56 ،54 ،27 :
( 206 ،205 ،204 ،177 ،175 ،160 ،158 ،123 ،122 ،110وهنا ـ أي ص  206ـ
يفهم منه وثاقة من يروي عنه جعفر بن بشري ولو مع الواسطة).338 ،283 ،229 ،225 ،

( ) انظر :خامتة مستدرك الوسائل  227 :1ـ  ،465 ،378 ،172 ،153 :4 ،228و 23 :5ـ ،24
 ، ،347 ،36و ،33 :6و226 ،109 :7؛ والنامزي ،مستدركات علم رجال احلديث ،24 :1

65؛ واملازندراين ،منتهى املقال 89 :1؛ والكجوري ،الفوائد الرجال ّية106 :؛ والربوجردي،
طرائف املقال 248 :1؛ واألبطحي ،هتذيب املقال .116 :1

( ) انظر :مشايخ الثقات 102 :ـ .117

...................
النص بمثابة شهادة بوثاقة ّ
كل من روى عنهم
روى عن الثقات ورووا عنه . »..إذ خيعترب ّ

نصا يف وثاقة من روى عن جعفر أيضا.
جعفر بن بشري .بل ربام اعترب ّ
يتعرض ـ هذا التوثيق العام ملالحظات ،أبرزها:
ععرض ـ أو ّ
وقد ّ

ص التوثيق بني داللة احلصر وعدمها
2ـ6ـ1ـن ّ

املالحظة األوىل :ما ذكره السيد الوئي ،وتبعه عليه غريه ،من ّ
أن هذه اجلملة ليس فيها

أن جعفر بن بشري ال يروي إال عن الثقات ،ويشهد لذلك ّ
داللة عىل احلرص ،بمعنى ّ
أن
أن يوثق ّ
اجلملة أضافت توثيق من رووا عنه ،وال خيتمل ّ
كل من روى عن جعفر بن بشري،

فقد روى الكذابون عن أهل البيت أنفسهم ،نعم غاية ما يفيده هذا الكالم هو بيان

الكثرة .

وأضاف الشيخ الداوري والسيد السيستاين ّ
النص وقع يف مقام املدح ،فكام خيذ ّم
أن هذا ّ
من تك خثر روايته عن الضعفاء ،كذلك خيمتدح من تكثر روايته عن الثقات ،فليس يف اجلملة
أزيد من هذا املقدار .

وهذا اإلشكال وارد من ٍ
جهة دون أخرى:

أي داللة حارصة أو استغراق ّية يف اجلملة
أ ـ ّأما اجلهة الصحيحة ،فهي عدم وجود ّ

أن ّ
املتقدّ مة ،فـ (روى عنه الثقات) ال تعني ّ
(كل من روى عنه هم من الثقات) ،السيام إذا

توصلنا إىل النتيجة التي خرج هبا صاحب كتاب «مشايخ الثقات» بعد تت ّبعه املشايخ،
ّ
حيث وجد ّ
تم بالفعل توثيقهم يف كلامت
أن  76شيخا جلعفر بن بشري من أصل  ،103قد ّ
( ) رجال النجايش.119 :

( ) معجم رجال احلديث  68 :1و 19 :8؛ وعيل السيستاين ،قاعدة ال رضر وال رضار 19 :ـ 20؛
وكليات يف علم الرجال279 :؛ وبحوث يف مباين علم الرجال140 :؛ وحترير املقال72 :؛

وقبسات من علم الرجال 321 ،32 :1؛ وبحوث يف علم الرجال.78 :

( ) أصول علم الرجال 447 :ـ 448؛ وقاعدة ال رضر وال رضار.20 :

الرجال ّيني املتقدّ مني أيضا .

وأما اجلهة غري الصحيحة ،فهي ّ
أن إشكال السيد الوئي بعدم إمكان األخذ
بـ ّ
بوثاقة من روى عنه جعفر بن بشري ليس بوارد؛ ّ
ألن النجايش ال يريد أن ينفي إمكانية
رواية الكذابني عنه ،وإنّام يشهد ّ
واملروي عنه يف مورد جعفر بن بشري قد
بأن الراوي
ّ

تت ّبعهم النجايش ورأى ّأّنم ثقات ،وليس هناك مانع عقيل أن يتفق يف كتب الرواية هذا
األمر ٍ
معني ،ما دام حالة استثنائ ّية ،فليس هو تأسيس أصل حتى خينتقد بام قيل ،وإنام
لراو ّ
كل الرواة وال ّ
هو إخبار عام وقع يف دائرة هذا الراوي ال ّ
كل الثقات.

ويتعزز ما نقول باإلحصاء الذي قام به الشيخ عرفانيان ملن روى عن جعفر بن بشري،
ّ

حيث بلغ عددهم ثامنية عرش رجال ،ك ّلهم وثقوا ـ حسب رأيه ـ ،فمن املمكن ّ
أن
النجايش قام بنفس الطوات التي قام هبا عرفانيان ،وذكر ما ذكره يف هذا املجال .وإن كان

يف توثيق بعض من عدّ ه عرفانيان ثقة يف فهرسته هذا نظر ،بل منع.

نعم ،بناء عىل استقرائ ّية املشايخ والرواة عن ابن بشري ،قد يقال بأنّه لو وردت رواية

عن ابن بشري ،لكن ال نحرز وصوهلا ليد النجايش ،بحيث يكون ناظرا إليها أيضا ،ففي

هذه احلال ال يعلم شمول شهادته ملثل هذا املورد ،فالحظ.

 2ـ  6ـ  2ـ اخرتاق التوثيق بالضعفاء

املالحظة الثانية :ما ذكره السيد الوئي أيضا وتبعه عليه مجاعة وزادوا فيه ،من ّ
أن هذه

القاعدة منقوضة بأننا عثرنا عىل روايات فيها جعفر بن بشري عن الضعاف ،فقد روى عن

صالح بن احلكم ،وعبد اهلل بن حممد اجلعفي ،وداود الرقي ،واملفضل بن عمر ،وابن أي
محزة البطائني ،وأي مجيلة ،وهم ممّن خضعفوا يف كلامت النجايش نفسه ،كام روى عنه بعض
( ) راجع :عرفانيان ،مشايخ الثقات.117 :
( ) املصدر نفسه 118 :ـ .119

...................
من ض ّعفهم النجايش مثل أي خسمينة الصرييف ،وسهل بن زياد ،وسلمة بن الطاب .

وقد يشكل هنا بأنّه ربام كان جعفر بن بشري يرى هؤالء من الثقات فيام يراهم النجايش

من الضعاف ،فال خيرم ذلك القاعدة املشار إليها يف وثاقة مشاخيه.

لكن جياب ّ
يتعهد جعفر بن بشري
بأن هذه القاعدة ـ كام قلنا ـ استقرائية؛ إذ ال يمكن أن ّ

بأن ال يروي عنه إال الثقة ،فهذا خارج عن طاقته ،وإذا كانت استقرائ ّية واملفروض ّ
أن

بضم نصوص النجايش إىل بعضها ـ أ ّنه
النجايش نفسه ،كشف ذلك ـ
الشاهد هبا هو
ّ
ّ
يقصد اإلشارة إىل األعم األغلب ،ال إىل املوجبة الك ّلية ،فهذا اإلشكال غري وارد عىل

صححت
يتم يف مشايخ الثقات الثالث ،حيث ّ
تم فقد ّ
السيد الوئي هنا ،نعم هذا إذا ّ

املراسيل ،وسوف يأيت بحثه بعون اهلل سبحانه.

 2ـ  6ـ  3ـ الطوسي وروايات البجلّي ،وقفة مع نقد السيستاني

لعل ما يؤ ّيد ّ
املالحظة الثالثةّ :
كل ما تقدّ م يف جعفر بن بشري هو ما ذكره السيد

السيستاين ،من ّ
أن الطويس مل يتعامل مع جعفر بن بشري بطريقة وثاقة مشاخيه ،قال

السيستاين« :ويشهد ملا ذكرناه ما قاله الشيخ يف التهذيب فإنه بعد أن أورد روايتني جلعفر

عمن رواه عن أي عبد اهلل ،والثانية عن عبد اهلل بن سنان أو غريه عنه
بن بشري ،األوىلّ :
عليه السالم .قال بصدد النقاش يف الرب املحكي هبامّ :أول ما فيه أ ّنه خرب مرسل منقطع

عمن رواه ،وهذا جمهول جيب ا ّطراحه،
اإلسناد؛ أل ّن جعفر بن بشري يف الرواية األوىل قالّ :
ويف الرواية الثانية قال عن عبد اهلل بن سنان أو غريه ،فأورده وهو ّ
شاك فيه وما جيري هذا

رسه مل يعبأ يف إسقاط الرواية باإلرسال بكون
املجرى ال جيب العمل به .فيالحظ أ ّنه قدّ س ّ
املرسل هو جعفر بن بشري ،وهذا ال وجه له لو كان مجيع مشاخيه ومن يروي عنهم من

( ) راجع :معجم رجال احلديث  68 :1ـ 69؛ وأصول علم الرجال447 :؛ وك ّليات يف علم
الرجال 279 :ـ 280؛ وقبسات من علم الرجال  32 :1ـ .33

الثقات ،فتأ ّمل» .

ّ
فإن هذه املالحظة ـ لو متّت ـ ستوقع التعارض بني توثيق النجايش ورفض الطويس

هلذا التوثيق ،مما يربك نتيجة هذه القاعدة لو متّت ،السيام عىل مبنى االطمئنان.

إال أ ّن السيد السيستاين ـ أو ولده ـ أورد عىل هذه املالحظة يف هامش البحث نفسه بام

يفرس تأ ّمله آخر كالمه املتقدّ م ،بالقول« :وجهه ّ
رسه
ّ
أن االستشهاد بكالم الشيخ قدّ س ّ

مدفوع نقضا وحال (أما النقض) ّ
فإن الشيخ قد ناقش يف موضع من التهذيبني يف بعض

مراسيل ابن أي عمري ،ور ّدها باإلرسال (التهذيب ج  8ح  ،)932مع أ ّننا نرى حج ّية

مراسيله ،اعتامدا عىل كالم الشيخ نفسه يف العدّ ة من أ ّنه ال يروي وال خيرسل إال عن ثقة.

فإن الشيخ قد تك ّفل يف التهذيبني ّ
(وأما ّ
احلل) ّ
حلل ظاهرة التعارض بني األخبار ،وذلك

مما أجلأه أحيانا إىل ا ّتباع األسلوب اإلقناعي يف البحث املتم ّثل يف محل مجلة من الروايات

عىل بعض املحامل البعيدة ،أو املناقشة يف حج ّيتها ببعض الوجوه التي ال تنسجم مع مبانيه

رسه يف
الرجال ّية واألصول ّية املذكورة يف سائر كتبه .وهذا ظاهر ملن تت ّبع طريقته قدّ س ّ

الكتابني ،ولتوضيحه وذكر الشواهد عليه جمال آخر ،وعىل هذا فال يمكن االستناد إىل ما

رصح به هو يف كتاب العدّ ة أو ذكره غريه من أعالم
ذكره يف التهذيبني ،خالفا ملا ّ
الرجال ّيني» .

ويف كالمه ـ حفظه اهلل ـ مواضع للنظر ،نرتك بعضها للبحث عن مراسيل ابن أي

عمري ،وأكتفي هنا باإلشارة إىل ّ
أن ما فعله يف التهذيب كام يمكن محله عىل املنهج

اإلقناعي ،ونقوم بتربير ذلك له ،رغم أنّه ال يؤمن به وال يرى واقع ّيته ،كذلك ما فعله يف

العدّ ة يمكن محله عىل املنهج اإلقناعي حيث يريد تعزيز نظر ّية خرب الواحد وحج ّية السند

هناك ،فاستخدم املبالغة يف التوثيق أو تصحيح املراسيل من قبل الثالثة ،والتفصيل سيأيت
( ) رجال النجايش.345 :

( ) قاعدة ال رضر وال رضار ،20 :اهلامش رقم2 :؛ وقبسات من علم الرجال .48 :1

...................
قريبا بحول اهلل.

وعىل أ ّية حال ،فهذه املالحظة جتري لو كان ابن بشري ال يروي وال خيرسل إال عن ثقة،

بأن القاعدة استقرائ ّية ّ
وقد تعهدّ هو بذلك مثال ،أ ّما لو قلنا ّ
وأن املشايخ الذين ذكر
أسامءهم يف مرو ّياته هم ثقات عند النجايش بعد التت ّبع هلمّ ،
فإن حت ّفظ غري النجايش عن
بأن النجايش يعترب ّ
يرض يف هذه احلال ،إال إذا قيل ّ
متعهد أو
أن ابن بشري ّ
بعض مراسيله ال ّ

مدمن لعدم النقل عن غري الثقات مطلقا.

والنتيجة :عدم ثبوت وثاقة « ّ
كل من روى عنه جعفر بن بشري».

 2ـ  7ـ مشايخ حممد بن إمساعيل بن ميمون الزعفراني ،نقد وتعليق

حممد بن إسامعيل بن ميمون الزعفراين من املشايخ والرواة الثقات ،وقد ذكر الوحيد
ّ

أن ّ
البهبهاين واملحدّ ث النوري وغريمها ّ
كل من روى عنهم الزعفراين هم ثقات أيضا .

وقد ا ّ
حممد بن إسامعيل بن ميمون
ستدل له بام ذكره النجايش يف ح ّقه حيث قالّ « :

الزعفراين ،أبو عبد اهلل ،ثقة ،عني ،روى عن الثقات ورووا عنه. »..

والكالم الذي عقدّ م يف «جعفر بن بشري» ،يف عقريب االستدالل ومناقشته ،يأيت بعينه يف

الزعفراين ،فال نطيل وال نعيد ،لكن هنا نقطتان:
ّ

النقطة األوىلّ :
إن تت ّبع حال الزعفراين خيثبت لنا أ ّنه ليست له رواية عن غري املعصوم،

إال رواية عن محاد بن عيسى ،وردت يف كتاب هتذيب األحكام للطويس  .ومحا خد بن

عيسى ثقة جليل ،كام ّ
أن الراوي عن الزعفراين هو عيل بن احلسن بن فضال الثقة اجلليل،
( ) انظر :البهبهاين ،الفوائد الرجال ّية ،48 :وتعليقة عىل منهج املقال27 :؛ والنوري ،خامتة

مستدرك الوسائل 110 :7؛ والكجوري ،الفوائد الرجالية106 :؛ والنامزي ،مستدركات علم

رجال احلديث65 ،24 :1 :؛ واألبطحي ،هتذيب املقال .116 :1

( ) رجال النجايش.345 :

( ) هتذيب األحكام.126 :4 :

فهذه النظر ّية ال تنفع شيئا معتدّ ا به ،غري تقوية الوثوق بوثاقة هذين الرجلني البارزين.

أن اإلشكال الذي أورده الس ّيد الوئي عىل مشايخ جعفر بن بشري من ّ
كام ّ
أن بعضهم

حمكوم بالضعف ال جيري هنا؛ النتفاء موضوعه .وقد أشار إىل بعض هذا األمر الشيخ
مسلم الداوري .

تتبعت كتاب النجايش وطرقه فوجدت ذكرا للزعفراين يف طريق النجايش إىل
وقد
خ

محاد ،لكنّني وجدت أ ّنه وقع يف طريق النجايش إىل زياد بن مروان  ،وقد و ّثقوه لتوثيق

املفيد له .

النقطة الثانية :ذهب الشيخ الداوري إىل احلكم بوثاقة عبد اهلل بن حممد بن خالد،

والسبب يف ذلك ّ
نصه املتقدم آنفا« :ولقي أصحاب أي
أن الشيخ النجايش قال مبارشة بعد ّ
عبد اهلل× ،له كتاب النوادر ،أخربنا أبو عبد اهلل بن شاذان ،قال :حدّ ثنا أبو احلسن عيل

بن حاتم بن أي حاتم ،قال :حدثنا عبد اهلل بن حممد بن خالد عنه» .

فالقدر املتيقن فيهم هو هذا
الثقات
وعندما يكم النجايش بأ ّنه روى عن الزعفراين
خ
خ

الرجل الواقع يف هذا السند املذكور عقب تلك اجلملة مبارشة ،حتى لو مل نبن عىل إفادة

نص النجايش املتقدّ م لتوثيق ّ
كل من روى عن الزعفراين .
ّ

لكن يرد عليه ّ
واملروي عنه
أن شهادة النجايش إذا أفادت وجود الثقات يف الراوي
ّ

بالنسبة للزعفراين يف اجلملة ،فام هو املوجب جلعل عبد اهلل بن حممد بن خالد ـ الذي ال

يوجد توثيق معترب له ـ يف دائرة القدر املتي ّقن؟! فقد يرى النجايش ـ بحسب تت ّبعه يف كتب
أن هناك عرشة رواة عن الزعفراينّ ،
احلديث يف عرصه ـ ّ
وأن بينهم سبعة ثقات ،لك ّن
( ) أصول علم الرجال.449 :
( ) رجال النجايش.171 :

( ) راجع :معجم رجال احلديث .330 :8
( ) رجال النجايش 345 :ـ .346

( ) الداوري ،أصول علم الرجال.450 :

...................
الطريق الذي وصل به إىل النجايش كتاب النوادر للزعفراين ،مل يكن فيه أحد الرواة

األول للنجايش ،وال ّ
يدل عىل توثيق ابن خالدّ ،
فإن ما فهمه
السبعة،
فيصح اإلخبار ّ
ّ
الشيخ الداوري كأ ّنه انطلق فيه من فرض ّية ّ
أن بيد النجايش خيارات يف الطرق إىل كتاب
الزعفراين ،ومن البعيد أن خيتار الضعيف ويرتك الثقة بعد شهادته املتقدّ مة ،وهذا احتامل

معقول ،غري أ ّنه ال دليل عليه يف هذا املورد بالصوص ،فهذا ال خيثبت وثاقة عبد اهلل بن

حممد بن خالد ،نعم هو أمارة توثيق ظن ّية ج ّيدة.

نعم ،لو قيل ّ
بأن املراد بعبد اهلل بن حممد بن خالد هو عبد اهلل بن أي عبد اهلل حممد بن

خالد بن عمر الطياليس ،لكان موثقا بتوثيق النجايش الرصيح له حيث وصفه بأنّه رجل

من أصحابنا ثقة سليم اجلنبة .

ونتيجة الكالم أ ّنه مل يقم دليل معتمد عىل عوثيق ّ
كل من روى عنه الزعفراين أو روى

بأن بني الرواة عنه ومن روى هو عنهم ثقات ،فتكون
عن الزعفراين ،نعم
يصح أن يقال ّ
ّ

أمارة ناقصة.

 2ـ ( 8ـ  )9ـ مشايخ اإلسكايف والزراري ،عجز االستدالل

ا ّدعي توثيق مشايخ ّ
حممد بن أي بكر بن مهام الكاتب اإلسكايف البغدادي
كل من ّ

حممد بن سليامن أي غالب الزراري (368هـ) ،ومها من
( 332أو 336هـ) ،وأمحد بن ّ
الثقات .

نص الشيخ النجايش يف ترمجة جعفر بن حممد بن مالك بن
وقد اس ُتند يف ذلك إىل ّ

عيسى بن سابور ،حيث قال عنه ..« :كان ضعيفا يف احلديث ،وقال أمحد بن احلسني :كان
يضع احلديث وضعا ،ويروي عن املجاهيل ،وسمعت من قال :كان أيضا فاسد املذهب

والرواية ،وال أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو عيل بن مهام وشيخنا اجلليل
( ) رجال النجايش.219 :

( ) انظر :األبطحي ،هتذيب املقال  110 :1ـ .111

الثقة أبو غالب الزراري رمحها اهلل. »..

وعقريب االستدالل هبذا النص ّ
تعجب من رواية هذين الشيخني عن
أن النجايش ّ

تعج خبه من روايتهام عن هذا املطعون فيه ال معنى له إال ّأّنام
حممد بن مالك ،و ّ
جعفر بن ّ

بأّنام ال يرويان إال عن ثقة.
معروفان عنده ّ
لكن جياب عنه:

ّأوالً :إن غايته أّنام ال يرويان عن ضعيف؛ ّ
ألن ما تقدّ م هو ضعف هذا الرجل ،ال عدم

التعجب عىل ما قيل يف ضعفه عىل املستوى احلديثي أو
ثبوت توثيقه أو وثاقته ،وقد خر ِّتب
ّ
مع املذهبي أيضاّ ،
فيدل عىل عدم روايتهام عن املضعف املطعون فيه أو الضعيف ،ال

تعهدمها بالرواية عن الثقة.
ّ

ثاني ًاّ :
نصه املتقدّ م« :له كتاب غرر األخبار ،وكتاب أخبار
إن النجايش نفسه قال بعد ّ

األئمة ومواليدهم^ ،وكتاب الفتن واملالحم .أخربنا عدّ ة من أصحابنا عن أمحد بن
ّ
إبراهيم بن أي رافع ،عن حممد بن مهام عنه بكتبه ،وأخربنا أبو احلسني بن اجلندي عن

حممد بن مهام عنه» .

النص ّ
يدل عىل ّ
أن حممد بن مهام اإلسكايف هو راوية كتب جعفر بن حممد بن
وهذا ّ

مالك ،إذا فهو خيكثر الرواية عنهّ ،
تعجب النجايش كان من إكثارهم الرواية عنه ،ال
فلعل ّ

جمرد الرواية  .وظاهر الكالم ّ
تعجب النجايش يف رواية الرجلني واحدة،
أن نكتة ّ
ّ
والتفكيك غري عريف ،بل افرتايض جتريدي ،خالفا ملا ذكره بعض املعارصين .
والنتيجة :إ ّنه مل عثبت وثاقة ّ
كل من روى عنه اإلسكايف وال الزراري.

( ) رجال النجايش.122 :
( ) املصدر نفسه.

( ) انظر :حترير املقال.73 :
( ) انظر :املصدر نفسه.

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

 2ـ  10ـ مشايخ الثقات الثالثة (البزنطي وصفوان وابن أبي عمري)

وحممد بن
حممد بن أي نرص البزنطيّ ،
ختعدّ قاعدة توثيق مشايخ الثقات الثالثة (أمحد بن ّ

أهم القواعد التوثيق ّية العامة يف علم الرجال اإلمامي،
أي عمري ،وصفوان بن ييى) من ّ

وقد خا ّلفت فيها كتب مستق ّلة ،منها ما سطرته يراع الشيخ غالم رضا عرفانيان من كتاب

مستق ّل محل عنوان «مشايخ الثقات» ،أحىص فيه ّ
كل املشايخ الذين روى عنهم الثالثة،
املتكرر من األسامء ـ 767
وقد بلغ بعضهم يف إحصائه لعدد مشايخ الثالثة ـ بعد حذف
ّ

شخصا  ،وهذا رقم كبري جدا سيقلب معادالت كربى يف توثيق الرواة وتصحيح
الروايات ،وهو رقم يفوق ّ
كل من وثقهم الطويس والنجايش والربقي واملفيد والكيش

الاصة ،األمر الذي يد ّلنا عىل أمه ّية هذا التوثيق.
بالتوثيقات
ّ

إن مقتىض القاعدة هنا عندهم ّ
ليس هذا فحسب ،بل ّ
حجة
أن مراسيل هؤالء الثالثة ّ

أيضا ،وحيث ك خثرت مراسيل ابن أي عمري ،فهذا يعني أيضا دخول عدد كبري من
الروايات يف دائرة التصحيح بعد أن كانت مرسلة ،فهذه القاعدة من أكرب قواعد علم

الرجال ،وكذلك قواعد علم احلديث ،هلذا البدّ من دراستها ومعرفة حاهلا برو ّية وتأن.

بصحة نظر ّية أصحاب اإلمجاع ّ
األئمة ثقات ،مل
وأن الوسائط بينهم وبني
نعم ،لو قيل
ّ
ّ

يعد هنا مزيد حاجة الستئناف بحث إال ملزيد مراكمة عىل املسلك الوثوقي؛ ّ
ألن املفروض

بنص الكيش ،نعم
أ ّن القول هناك يستوعب الثالثة هنا فهم من أصحاب اإلمجاع أيضا ّ
يبقى موضوع املراسيل ،فال يستغنى عنه إال لو قلنا هناك بأ ّن مفاد عبارة الكيش يف

املروي مطلقا مع توثيق الوسائط أنفسهم أيضا!
أصحاب اإلمجاع هو تصحيح
ّ

نص الشيخ أي جعفر الطويس (460هـ) يف
واملستند األساس يف هذا التوثيق العام هو ّ

كتاب «العدّ ة يف أصول الفقه» ،حيث قال يف مباحث حج ّية الرب ما ييل« :وإذا كان أحد
الراويني مسندا واآلخر مرسال ،نظر يف حال املرسل ،فإن كان ممّن خيعلم أ ّنه ال خيرسل إال
( ) الداوري ،أصول علم الرجال 424 :ـ .442

ترجح لرب غريه عىل خربه؛ وألجل ذلك س ّوت الطائفة بني ما
عن ثقة موثوق به فال ّ
يرويه حممد بن أي عمري ،وصفوان بن ييى ،وأمحد بن حممد بن أي نرص ،وغريهم من

عمن (ممّن) يوثق به ،وبني ما أسنده
بأّنم ال يروون وال خيرسلون إال ّ
الثقات الذين عرفوا ّ
غريهم؛ ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غريهم» .

ّ
وأّنا
فإن هذا النص شهادة رصية بوثاقة مجيع مشايخ الثالثة ،بل
ّ
وصحة مراسيلهمّ ،

كاملسانيد متاما ،ونسبة ذلك إىل الطائفة ك ّلها ،مما ّ
يدل عىل وضوح هذا األمر واشتهاره

وجالئه.

وقد أحىص الفاضل املتت ّبع النوري مواقف العلامء من هذه القاعدة ،ووجد ّ
أن أقدم

نص الطويس املتقدّ م ـ هو كالم السيد ابن طاوس يف
نص يتحدّ ث عن هذه القاعدة ـ بعد ّ
ّ
فالح السائل ،واملح ّقق ّ
احليل يف املعترب ،والفاضل اآلي يف كشف الرموز ،والعالمة احليل

األول يف الذكرى ،وابن فهد احليل يف املهذب البارع ،واملح ّقق
يف بعض كتبه ،والشهيد ّ

الكركي ،والشهيد الثاين يف كتب الدراية ناسبا هلا إىل كثري ،واملريزا االسرتآبادي يف منهج

املقال ،والشيخ البهائي ،والوحيد البهبهاين ،والشيخ عبد النبي اجلزائري يف تكملة نقد
الرجال ،وغريهم .

إشكاليّات نظريّة توثيق مشايخ الثالثة

اشتهر السيد أبو القاسم اخلوئي (1413هـ) ـ وعبعه بع

عالمذعه وغريهم ـ بنقده

فسجل أربعة إشكال ّيات أساس ّية عليها ،وسوف نتابع اإلشكاليات التي
هلذه النظرية،
ّ
دونت عىل هذا التوثيق العام كاآليت:
ّ

 2ـ  10ـ  1ـ إشكاليّة االجتهاديّة يف دعوى الطوسي ،ردود وتعليقات
اإلشكال ّية األوىل :وت ّ
تلخص هذه اإلشكال ّية يف ما ييل:

( ) العدة يف أصول الفقه .154 :1

( ) راجع :خامتة املستدرك  120 :5ـ .131

...................
أـ ّ
خ
الشيخ
إن هذه الدعوى اجتهاد من الشيخ الطويس ،وإن ذكر شيئا حول املراسيل

النجايش يف خصوص ابن أي عمري.

ب ـ إذ لو كانت تسوية املراسيل باملسانيد صحيحة لكان هذا أمرا معروفا متساملا

واضحا عند الشيعة ،خ
ولذكر مثل هذا يف كلامت األصحاب املتقدّ مني ،مع أ ّننا ال نجد يف
كلامهتم عينا وال أثرا هلا.

ج ـ هلذا نطمئ ّن ب ّ
نص الكيش يف أصحاب اإلمجاع
أن أساس هذه الدعوى هو ّ

يصح عنهم ،خف خفه خم الطويس من التصحيح احلكم بوثاقة من يروون عنه ،وهو
وتصحيح ما ّ

فهم خاطئ ،يؤ ّيد ذلك ّ
عممه لغريهم
بأن الطويس مل يقرص هذا احلكم عىل الثالثة ،بل ّ
أيضا ،ومل نسمع بذلك من غري جهة الكيش حتى من الطويس نفسه.

د ـ ويؤ ّكد االجتهاد ّية ّ
أن الطويس نفسه مل يعمل هبذه القاعدة ،ففي عدّ ة مواضع من

التهذيبني واجه روايات مرسلة ،ومنها مرسالت البن أي عمري نفسه ،وتركها لع ّلة

اإلرسال.

تج هبا .
فهذا ك ّله يؤ ّكد اجتهاد ّية هذه القاعدة من الطويس ،فال خي ّ
لكن نوقشت دعوى االجتهاد ّية هذه ،بسلسلة من الردود ،أبرزها:

أ ـ مربّرات غياب القاعدة عن املوروث

األولّ :
يرض؛ إذ قد يكونون قد
الر ّد ّ
إن عدم ّ
تعرض األصحاب هلذه القاعدة ال ّ
فخلو كتبهم ال خيبطل هذه الدعوى ،بل
تعرضوا ولكن مل يصلنا ،فام أكثر ما ضاع وتلف،
ّ
ّ
( ) انظر :معجم رجال احلديث  61 :1ـ 62؛ ومستند العروة (كتاب الصوم) 427 :2؛ وموسوعة

اإلمام الوئي  362 :18ـ 363؛ والتربيزي ،إرشاد الطالب 242 :3؛ والسيفي املازندراين،
دليل حترير الوسيلة (إحياء املوات واللقطة) ،168 :و (المس)76 :؛ ومقياس الرواية 113 :ـ

 117 ،114ـ  121 ،118ـ 122؛ وآصف حمسني ،بحوث يف علم الرجال 90 :ـ .231 ،91

ّ
تم األخذ بإمجاع الكيش يف
تظل شهادة ال يمكن تركها  .بل لو ّ
صح هذا الكالم ،فكيف ّ
مورد أصحاب اإلمجاع دون إمجاع الطويس يف مورد الثالثة .
وهذا الر ّد ـ هبذا املقدار ـ يف غري حم ّله؛ وذلك:

إن ذيله غري صحيح؛ ّ
أـ ّ
فإن األخذ بكالم الكيش دليل توثيق الكيش وغريه هلؤالء

الرواة ،وقد رأينا هؤالء الرواة معتمدخ ين يف الطائفة ،وهذا بخالف قض ّية اإلرسال هنا.

بـ ّ
إن التأ ّمل يف أطراف كالم السيد الوئي قد خيوحي بأنّه يريد شيئا آخر ،ليس هو

ذكر األصحاب هلذه القاعدة بنفسها ،بل هو ممارساهتم العمل ّية التي تكشف عن وجود

هذه القاعدة ،فلو كانت هذه القاعدة موجودة متفقا عليها بني الطائفة لرأينا تصحيحاهتم
ملرسالت هنا وهناك رواها أحد الثالثة ،ولظهر منهم توثيق الكثري من الرواة الذين تأكّدنا
ّ
أن ابن أي عمري وأرضابه قد رووا عنهم ،ومع ذلك مل نجد عينا وال أثرا لتطبيق يتصل

هبذه القاعدة ،فليس مراد السيد الوئي هو نفس ذكر القاعدة يف كلامهتم ،بل نتائج هذه

القاعدة الضخمة وانعكاساهتا عىل الرتاث احلديثي والفقهي واالجتهادي عموما .وهلذا

جتده ذكر يف األخري ّ
أن الطويس نفسه مل يعمل هبا يف بعض مواضع التهذيب نفسه.
وسوف يأيت مزيد تعميق هلذه النقطة ،نرتك ذلك للقادم من البحوث فانتظر.

ب ـ نصّ الطوسي بني إثبات اإلمجاع وإثبات الظاهرة

الر ّد الثاين :إ ّن الطويس هنا خخيرب عن إمجاع الطائفة ،وحتى لو مل نأخذ كالمه عىل حممل

اإلمجاع احلقيقي؛ لتساهلهم يف ا ّدعاء اإلمجاع سابقا ،إال أ ّنه يف احلدّ األدنى ّ
يدل عىل ذهاب
( ) راجع :الداوري ،أصول علم الرجال404 :؛ وكليات يف علم الرجال 208 :ـ 229 ،209؛

ومشايخ الثقات 12 :ـ 17؛ وقبسات من علم الرجال 47 :1؛ وعيل الصدر ،الفوائد الرجال ّية:

.206

( ) مشايخ الثقات 13 :ـ 14؛ وك ّليات يف علم الرجال230 :؛ واحلائري ،القضاء يف الفقه
اإلسالمي.31 :

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

عدد كبري منهم إىل ذلك ،وهذا ٍ
كاف يف األخذ هبذه الشهادة بعد توافر معطياهتا احلس ّية بيد

الطويس ،نظرا ملا وصله من كتب كثرية جدا .

ّ
فكأن هنا
وظاهر شهادة الشيخ أّنا تتع ّلق بعمل الطائفة ،وعبارهتا تفيد احلس ّية ،

شهادتان طول ّيتان :إحدامها شهادة الشيخ بعمل الطائفة وإمجاعهم ،وثانيهام شهادة هذا
اإلمجاع املحكي بالشهادة األوىل عىل ّ
أن الثالثة ال يروون وال يرسلون إال عن ثقة .

مبني عىل أصالة احلس ّية ،ومل ينتبه جيدا ـ فيام يبدو ـ لطبيعة إشكال السيد
وهذا الر ّد ّ

نص
الوئي ،فالوئي أثار احتامل ّية اجتهاد ّية هذه الشهادة انطالقا من اعتامد الطويس عىل ّ
ونصه ال ّ
الكيش ،وهذا يعني ّ
يدل بالرضورة عىل
أن الطويس مل يعتمد عىل كتب كثريةّ ،

نص الكيش ،وهذا وإن مل خيلغ
وجود فريق يف الطائفة أخذ هبذه القاعدة ،وإنام اعتمد عىل ّ
حس ّية دعوى الطويس باملطلق ،لكنّه يشكّك هبا جدّ ا ،فعىل مبنانا يلزم عدم إمكان إجراء
أصالة احلس ّية هنا لو ارتفع هذا االحتامل ليصبح حقيق ّيا.

نعم يرد اإلشكال عىل الس ّيد الوئي نفسه ،من حيث احتامل احلس ّية؛ لكونه من

األول وهو ّ
أن قض ّية من هذا
القائلني بأصالة احلس ّية ،ولع ّله نفى احلس ّية بنفس إشكاله ّ

النوع لو كانت بينهم لظهرت ،فال يكون هناك دوران حقيقي بني احلس ّية واحلدس ّية

لتجري أصال خة احلس ّية.

ج ـ التحفّظ على مقولة نقض الطوسي للقاعدة بنفسه

الر ّد الثالثّ :
إن عدم التزام الشيخ الطويس نفسه هبذه الشهادة يف بعض املوارد أمر غري

ّ
مستقل قد تكون له عنده
ثابت ،فإ ّننا مل نجد له ذلك سوى يف باب التعارض ،وهو باب
( ) انظر :عرفانيان ،مشايخ الثقات 5 :ـ .9

( ) أصول علم الرجال404 :؛ وعيل احلسيني الصدر ،الفوائد الرجال ّية.206 :
( ) مشايخ الثقات.5 :

خاصة ،وهذا ال ّ
يدل عىل عدم عمله بالشهادة يف غري باب التعارض .
أحكام ّ

الرد غري واضح؛ ّ
فإن الشيخ الطويس إ ّنام ذكر هذه الشهادة لدى حديثه عن
ّ
لكن هذا ّ

النص واضح يف التسوية بني املسند
التعارض يف مباحث األخبار من كتاب العدّ ة ،وظاهر ّ

سوت الطائفة بني املسانيد واملراسيل وجعل تسويتهم أساسا جلعل املرسل
واملرسل ،فإذا ّ
قوة معارضه املسند ،فام معنى طرحه للخرب املرسل يف تلك املوارد نفسها
املعارض يف ّ

(موارد التعارض)؟ ولست أدري أليس من أبرز آثار تسوية الطائفة بني املرسل واملسند

ملجرد إرساله دون بيان النكتة اإلضاف ّية
ّأّنام ّ
حجة معا ،فام معنى طرح املرسل يف التعارض ّ
غري اإلرسال يف هذا الطرح؟!

د ـ تطوّر املعرفة الرجاليّة عند الطوسي من التهذيب إىل العدّة

الر ّد الرابع :ما ذكره غري واحد من املعارصين ،من ّ
أن الشيخ أ ّلف التهذيب يف ريعان

شبابه ،وبدأ به يف حياة الشيخ املفيد ،فيام يعدّ كتاب العدّ ة الذي احتوى عىل هذه الشهادة

مما أ ّلفه يف أواخر حياته ،فيكون قد ا ّطلع عىل ذلك بعد خربته الواسعة يف الروايات

يرض فيه املناقضة  .فينسخ العدّ خة التهذيبني .
واألخبار ،وهذا ال ّ

ويناقش هذا الر ّد ّ
بأن طبيعة دعوى الشيخ الطويس هلا من السعة واحلضور ما لو كانت

ف ذلك أصاغر الطلبة؛ ّ
ألن هذا ليس إمجاعا يف مسألة فقه ّية قد ال
الطائفة عاملة بذلك ل خع خر خ
يمر عليها بعد سنة ،في ّطلع عىل اآلراء فيها ،بل هي مسألة ترتك
يمر الفقيه اليوم عليها ،فيام ّ
ّ

تحرك بني يدي الفقيه ّ
كل يوم ،فإذا كان الطويس يف
أثرا عىل آالف الروايات التي ت ّ
( ) الداوري ،أصول علم الرجال404 :؛ واحلائري ،القضاء يف الفقه اإلسالمي 31 :ـ 32؛ وعيل

احلسيني الصدر ،الفوائد الرجال ّية.207 :
( ) السبحاين ،ك ّليات يف علم الرجال230 ،214 :؛ وقبسات من علم الرجال  47 :1ـ 48؛
واحلائري ،القضاء يف الفقه اإلسالمي31 :؛ وآصف حمسني ،بحوث يف علم الرجال.233 :

( ) مشايخ الثقات29 :؛ وانظر :عيل احلسيني الصدر ،الفوائد الرجال ّية.207 :

...................
التهذيب ـ وبعض النصوص جاء يف أواخر التهذيب ـ غري م ّطلع عىل هذا األمر اهلا ّم عند

الشيعة ،وهو الذي نقل يف هتذيبه املئات من مراسيل ابن أي عمري ،فهذا يش ّكك يف قدراته

العلم ّية تشكيكا أساسيا ،ولو كان م ّطلعا ،فام معنى هذا التناقض؟!

هذا ك ّله فضال عن ّ
أن الطويس رشع يف العدّ ة قبل وفاة السيد املرتىض (436هـ) ،بل

قد يقال قبل نرش املرتىض كتاب الذريعة ،حيث يذكره بالدعاء له يف أوائله وصوال إىل

استمر مدّ ة يف تأليف
والاص ،الذي يقع بعد مباحث خرب الواحد ،فيام
مبحث العام
ّ
ّ
واستمر به،
التهذيب واالستبصار ،بعد أن رشع يف التهذيب قبيل وفاة املفيد (413هـ)،
ّ

كتاب الصالة من التهذيب ،وهذا يعني أنّه مل ينهه إال بعد
حيث تويف املفيد ومل خينه الطويس
خ

يتصور ،بل األرجح بنظري
مدّ ة من وفاة املفيد ،فالفاصل الزمني ليس طويال جدا كام قد
ّ
أ ّنه ال خيعلم أنّه يزيد عن مخسة عرش عاما.

وأ ّما دعوى النسخ ،أو تقديم كالم العدّ ة عىل غريه ،كام قاله بعض  ،فهذا ينفع ملن

يتعامل مع نصوص صدرت من معصوم ويريد أن يتعبّد هبا ،ال مع نصوص نريد أن

نح ّلل حقيقتها ومستواها وصدق ّيتها ،فهذه األجوبة كأّنا مل تلتقط ج ّيدا حقيقة إشكال
الس ّيد الوئي.

هـ ـ الطوسي واملنهج اإلقناعي يف التصنيف!

الر ّد اخلام ::ما ذكره الس ّيد السيستاين وغريه ،وتقدّ م آنفا احلديث عنه يف مشايخ
جعفر بن بشري ،من ّ
أن الطويس يف التهذيب واالستبصار كان يستخدم املنهج اإلقناعي

أحيانا ،هبدف حتقيق غاياته التي ب ّينها يف مقدّ مة الكتاب ،فربام مارس طرائق ال يؤمن هو
ثم ال يمكن اعتبار سلوكه يف التهذيب بمثابة مناقض لدعوى العدّ ة  .فالطويس
هبا ،ومن ّ

أي وجه ،ولو مل يقبله؛ لرفع حالة التعارض املزعوم،
يذكر يف التهذيب واالستبصار ّ
( ) حترير املقال.64 :

( ) انظر :قاعدة ال رضر وال رضار ،20 :اهلامش رقم2 :؛ وقبسات من علم الرجال .48 :1

حماججة للخصم ّنائيا .

بأن هذه الدعوى حماولة تأويل ّية ّ
وجياب ّ
حلل تناقض الشيخ الطويس لو فرض موجودا،

فكيف عرفنا أنّه استخدم ذلك لإلقناع؟ وكيف نتأكّد من أ ّن هذا األمر قد حصل حتى
نرفع اإلشكال؟ وحمض االحتامل جيامعه احتامل السيد الوئي ،كام جيامعه احتامل تناقض
وهتافت الطويس يف كتبه ،األمر الذي خيضعف من الوثوق بالدعاوى الكبرية التي خيطلقها،

وهو ما يرتك تأثريا سلب ّيا عىل دعواه هنا كام أراد السيد الوئي.

ومن الواضح أ ّن الوئي مل يقصد االستدالل القطعي هبذا التنافر بني طويس التهذيب

وجمرد إثارة االحتامالت ال خيلغي
وطويس العدّ ة ،بل جعل ذلك بمثابة املع ّزز لدعواهّ ،

ذلك.

حق الطويس يف التهذيب
خيضاف إىل ذلك أنّه إذا كان هذا االحتامل واردا يف ّ

واالستبصار ،فلامذا ال نورد مثله يف ح ّقه يف العدّ ة؟ فنحن نعرف أ ّن الطويس يف العدّ ة كان

مؤسيس نظر ّية حجية الرب الظنّي ،ونعرف أ ّن املرتىض و خمن خقبله كانوا يرفضون أخبار
من ّ

تعرض هلا
يتعرض املرتىض يف الذريعة ملباحث حج ّية الرب التفصيلية التي ّ
اآلحاد ،وهلذا مل ّ
الطويس يف العدّ ة ،فأراد الطويس أيضا تقوية موقفه من االحتجاج باألخبار ،ووضع صيغا

خت ّفف من مشاكلها وتعارضاهتا وآفاهتا ،وتق ّلل من اإلطاحة بالروايات ورميها ،مع نزوعه

منزع املحدّ ثني ،فذكر بعض األمور هناك ،ولع ّله هناك تساهل حتى ال خيطاح بالكثري من
فأي مانع من مثل
النصوص احلديث ّية ،كونه ينترص ألخبار اآلحاد التي يف كتب املحدّ ثنيّ ،

حق الطويس يف التهذيب؟
هذه االفرتاضات لو فتحناها يف ّ

وبعبارة موجزة :هذا كالم ممكن ،لك ّن معناه إمكان التشكيك يف ّ
كل الشهادات التي

أدىل هبا الشيخ يف هذين الكتابني؛ الحتامل ّ
أن له غرضا مذهب ّيا منها ال نعرفه ،بل نحن قد

ّ
نشك ـ عىل هذا ـ حتى يف حذفه بعض مقاطع الروايات أو ما شابه ألغراض مذهب ّية،
( ) حترير املقال64 :؛ ومشايخ الثقات 28 :ـ .30

...................
يتحمله.
وعىل هذا التقدير ينفتح باب عظيم يف كتب العلامء ،ال أظ ّن املتك ّلم هنا يقبل به أو
ّ

بل يمكن أن نضيف ّ
ربر اإلقناعي وإن كان واردا يف االستبصار ،لك ّن
بأن احتامل امل ّ
التهذيب أ ّلفه الشيخ بوصفه بحثا استدالل ّيا داخل الطائفة الشيع ّية لتحقيق الفقه ،فقد يبعد
احتامل نظره ملن هم خارج املذهب ليامرس معهم االحتجاج ،ومن ثم فاحتجاجه فيه

بضعف مرسل ابن أي عمري ،دليل عىل عدم معروف ّية القاعدة داخل املذهب ،فتأ ّمل.
ولع ّله ملا قلناه ـ أو لغريه ـ استبعد بعضهم هذا الر ّد جدّ ا .

و ـ مرسالت الثالثة يف التهذيب بني وحدة الواسطة وتعدّدها

الر ّد السادس :ما قد يمكننا حماولته يف املقام يف مناقضة الشيخ نفسه ،وهوّ :
إن تت ّبع هذه

عت بعضها ،يفيض إىل كشف قاس ٍم مشرتك فيها ،وهو ّ
أن اإلرسال الذي
املوارد ،وقد تت ّب خ
كان فيها مل يكن فقط من ابن أي عمري ،بل ممّن روى عنهم ابن أي عمري ،فمثال قال

الطويس« :فأما ما رواه حممد بن أي عمري قال :خروى يل عن عبد اهلل ـ يعني ابن املغرية ـ
يرفعه إىل أي عبد اهلل× ّ
فأول ما فيه أنه مرسل غري مسند» .
الكر ستامئة رطلّ ،
أن ّ

لكن هذا الكالم منقوض أيض ًا ،بام ذكره الشيخ يف كتاب العتق من التهذيب حيث
ّ

قال« :وأما ما رواه حممد بن أي عمري عن بعض أصحابنا ،عن زرارة ،عن أي جعفر×..

النص ليس
يعارض به األخبار املسندة»  .فهذا ّ
ّ
فأول ما فيه أ ّنه مرسل ،وما هذا سبيله ال خ
معه حيثية إرسال غري إرسال ابن أي عمري نفسه ،فينقض ما ذكره الشيخ الطويس ،إال إذا

نيس الشيخ هنا وغفل عن ذلك ومل ينتبه إىل هوية املرسل.

ز ـ تهافت دعوى احلدسيّة يف شهادة الطوسي

الر ّد السابعّ :
إن ا ّدعاء احلدسية هنا فيه تناقض ،فكيف قبلوا توثيق الطويس حلفص بن
( ) انظر ـ عىل سبيل املثال ـ :حميى الدين الغريفي ،قواعد احلديث  87 :1ـ .89

( ) التهذيب 43 :1؛ وانظر  325 ،310 :7ـ  326حيث ذكر رواية عن صفوان ،و .313 :9
( ) املصدر نفسه .257 :8

غياث ونوح بن دراج والسكوين ،وقد شهد بعمل الطائفة برواياهتم  ،ووثقوا عىل

أساسها بعض الرواة ،أما هنا فلم يقبلوا ذلك؟! .

واجلوابّ :
إن الدعوى الثانية للطويس هلا وجود يف الرتاث الشيعي القديم ،حيث

نجدهم يعتمدون عىل مرو ّيات رجال أهل السنّة الثقات عندهم أو املوثوق برواياهتم ،عىل
خالف ما نحن فيه ،حيث يز خعم املستشكل أ ّنه ال عني وال أثر هلذه الدعوى يف الرتاث

كررنا مرارا.
الشيعي القديم ،فقد غابت نخكتة اإلشكال عن ذهن صاحب الر ّد هنا ،كام ّ

ح ـ فكّ االرتباط عند اخلوئي بني نصّ الطوسي ونصّ الكشي
الر ّد الثامنّ :
بنص الكيش يف أصحاب اإلمجاع خيال ورجم
نص الطويس ّ
إن ربط ّ

بالغيب؛ ّ
ألن عبارة الكيش ال تفيد حج ّية مراسيل أصحاب اإلمجاع ،وال وثاقة من يروون

عنه ،وليس فيها هذا الظهور إطالقا ،وإنام تفيد خصوص بيان وثاقة هؤالء وجاللتهم،

فأي ربط بني االثنني لتحميل الطويس
جيلّ ،
بخالف ّ
نص الطويس يف العدّ ة ،فهو واضح ٌّ

تفسريا غري عريف لعبارة الكيش؟!

أن قول الطويس «وغريهم» ،ال خيرز معه ّ
خيضاف إىل ذلك ّ
أن املراد هبم سائر أصحاب

اإلمجاع الواردين يف كالم الكيش ،بل ّ
لعل األقرب أن يراد خمن خطر خح يف األوساط الرجال ّية

خ
احلديث عن وثاقة مشاخيهم ،مثل :الزراري ،واإلسكايف ،وجعفر بن بشري ،وبني فضال،

والزعفراين ،فأن خيقصد مثل هؤالء أقرب من أن خيقصد سائر أصحاب اإلمجاع  ،بل لو

أراد أصحاب اإلمجاع لذكر من هم أبرز من هؤالء الثالثة مثل زرارة وحممد بن مسلم ،
( ) العدة يف أصول الفقه  149 :1ـ .150
( ) مشايخ الثقات.12 :

( ) املصدر نفسه 17 :ـ 22؛ وك ّليات يف علم الرجال 229 :ـ .230
( ) حترير املقال.64 :

...................
فربط الوئي بني الطويس والكيش بال دليل .

وروح هذا اإلشكال واردة عىل هذه النقطة يف كالم السيد اخلوئي ،هلذا كان األفضل أن

ال يدّ عي الوئي االطمئنان يف هذه النقطة بالصوص ،بل ييل األمر إىل احتامل ذلك ـ
كام فعل الدكتور الفضيل عندما اعترب القض ّية مظنونة ظنّا قو ّيا ـ فال يرد عليه اإلشكال

يرض بأصل نقده املذكور كام ب ّينّا سابقا؛ ّ
ألن جوهر فكرة الوئي هو
املتقدّ م الذي ال ّ
نص الكيش ،ولنفرض ّ
أن تطبيقه غري صحيح أو
االجتهاد ّية ،غايته أنّه ط ّبق االجتهاد عىل ّ

غري مؤ ّكد؛ لك ّن املشكلة يف أصل الدعوى القائمة عىل قانون( :لو كان لبان).

نص الكيش بالنسبة للطويس
الظن ّ
أن اخلوئي أخذ هذه الفكرة ـ فكرة مرجع ّية ّ
وغالب ّ

ـ من كالم املحدّ ث النوري الذي كان بصدد توسعة شهادة الطويس هذه ّ
لكل أصحاب

ففرس (غريهم) بسائر أصحاب اإلمجاع يف عبارة الكيش جازما بذلك ،فراجع .
اإلمجاعّ ،

بأن ظاهر كالم الكيش لي :عصحيح مراسيل وعوثيق مشايخ
إن اإليراد عليه ّ
بل ّ

أصحاب اإلمجاع ،غري صحيح؛ ال ّ
ألن ظاهر عبارة الكيش هو تصحيح املراسيل وتوثيق
املشايخ ،بل ّ
ألن احتامل فهم ذلك منها من طرف الطويس وارد ،كيف وقد فهم منها

العديد من العلامء ذلك ،حتى لو قلنا يف النهاية ّ
ربر
بأن فهمهم ليس صحيحا ،نعم ال ي ّ

ذلك اطمئنان السيد الوئي ّ
بأن مصدر اجتهاد الطويس هو نصوص الكيش ،لكنّه يفتح
أمامه هذا االحتامل.

وحممد بن مسلم ،فلع ّله ذكر من كثرت مراسيله بني أصحاب
وأ ّما ملاذا مل يذكر زرارة ّ

اإلمجاع ،وربام لو قارنّا مراسيل زرارة وحممد بن مسلم بمراسيل الثالثة لكانت أقل بكثري
( ) انظر :حممد املؤمن ،الوالية اإلهل ّية اإلسالم ّية أو احلكومة اإلسالم ّية 165 :2؛ وقبسات من علم
الرجال .47 :1

( ) انظر :عبد اهلادي الفضيل ،أصول احلديث.209 :
( ) انظر :خامتة املستدرك .13 :7

نسب ّيا ،واألمر يتاج لتت ّب ٍع ومراجعة.

ط ـ التفكيك داخل شهادة الطوسي ،نقد كالم السيّد احلائري

الرد التاسع :ما ذكره السيد كاظم احلائري وآخرون ،من ّ
أن يف دعوى الشيخ شهادة
ّ

خيتص بعلم الرجال ،وإنام يمكن أن
بتسوية املراسيل باملسانيد ،وهذه شهادة مضموّنا ال
ّ
يظهر يف الفقه واألصول واحلديث والرجال و ..أ ّما شهادة عدم الرواية إال عن ثقة ،فهي

ليست سوى أمر رجايل بحت ،فإذا كان مضموّنا صحيحا فمن املرت ّقب أن خيذكر يف علم

الرجال ،وحيث ّ
إن الكتب الرجال ّية الواصلة قليلة جدا فعدم ظهور هذه القاعدة فيها ال
يرض بوجودها بعد ق ّلتها؛ وهذا يعني ّ
أن فرضية احلدس إذا أريد هلا أن جتري فهي جتري يف
ّ

الشهادة األوىل ،حيث مل نعثر عىل أثر هلذه القاعدة يف كلامهتم الفقه ّية والروائية وغريها،

لكنّها ال جتري عىل الشهادة الثانية؛ لفرض خندرة الكتب الواصلة حتى إذ مل خنر فيها هذه
الشهادة ملنا إىل احلدس ّية .والقول ّ
بأن وجود احلدس ّية يف إحدى الشهادتني يرسي إىل

الشهادة الثانية؛ لتالزمهام ،يمكن أن جياب عنه بإمكان التمييز بينهام ،ولو من جهة أ ّن

الراوي املجهول يف املراسيل ال خيعلم ضعفه .

وهذه املناقشة عريد أن عق ّر ـ ولو جدالً ـ بحدس ّية دعوى عساوي املراسيل واملسانيد،

وأن هذه احلدسية ال عؤثر سلب ًا عىل الشهادة بوثاقة ّ
كل من روى عنه.
ّ

إال أ ّنه كالم بعيد عن عركيب كالم الشيخ الطويسّ ،
فإن نكتة كالم الشيخ املع ّللة

لتساوي املراسيل واملسانيد ،هي دعوى واحدة تقوم عىل معروف ّية عدم رواية هؤالء
بأّنم ال
وإرساهلم إال عن الثقة ،فليس هناك أمران ،بل أمر واحد ،وهو هذه املعروفية ّ
يسموه ،فإذا كان الطويس اعتمد احلدس يف ّأّنم ال يرسلون
يروون إال عن ثقة سموه أم مل ّ

( ) انظر :احلائري ،القضاء يف الفقه اإلسالمي 29 :ـ 30؛ واهلادوي الطهراين ،حترير املقال 63 :ـ
.64

...................
إال عن ثقة ،فهذا معناه أ ّن أساس قاعدته صار منهدما ،وهو هذه املعروف ّية ،فيتخلخل

تأول جيعله كأنّه ياكم املوقف
منطق ّيا الوثوق بإفادته يف هاتني املعروف ّيتني .والتفكيك فيه ّ

عىل الطريقة األصول ّية الدق ّية ال العرف ّية.

يضاف إىل ذلك أنّنا قلنا ّ
بأن ظهور هذه القاعدة الرجال ّية ال جيب أن يكون عىل شكل

عبارة رجال ّية يف كتب الرجال ،بل أنت الحظ بنفسك ترى ّ
أن هذه القاعدة مل يوردها
الطويس نفسه يف كتبه الرجال ّية وإنّام أوردها يف باب تفاصيل حج ّية الرب من كتاب العدّ ة

يف أصول الفقه ،فقاعدة من هذا النوع من طبيعتها أن تظهر يف احتجاج هنا أو هناك ،حتى

لو كان الواصل من كتب الرجال إلينا قليال.

ي ـ إثبات وجود القاعدة يف موروث املتقدّمني ،شواهد ومالحظات

الر ّد العارشّ :
إن مركز إشكال السيد الوئي هو يف عدم ظهور هذه القاعدة يف كلامت

املتقدّ مني ،ونحن نورد عليه بظهورها ،ولنا عىل ذلك شواهد:

األول :ما ذكره الشيخ النجايش يف رجاله ،يف ترمجة ابن أي عمري نفسه حيث
الشاهد ّ

قال ..« :أصحابنا يسكنون إىل مراسيله ،وقد صنّف كتبا كثرية. »..

فالنجايش يشري إىل قاعدة عمل الطائفة بمراسيل ابن أي عمري ،وليس لذلك وجه إال

أنّه مل يكن يروي وال خيرسل إال عن ثقة .

الشاهد الثاين :ما نقل عن الس ّيد أمحد املددي شفاها  ،من أنّه يرى ّ
أن النجايش كان

يبني عىل هذه القاعدة التي ب ّينها الطويس ،فإنّه يف مواضع عدّ ة من كتابه كان يقول مثال :له

كتاب يرويه ابن أي عمري ،ثم يذكر سنده للكتاب ،أو له كتاب يرويه صفوان ،ثم يذكر
( ) رجال النجايش.326 :

( ) قبسات من علم الرجال 47 :1؛ وانظر :حممد املؤمن ،الوالية اإلهل ّية اإلسالم ّية أو احلكومة
اإلسالم ّية .166 :2

( ) نقله يل أخونا الفاضل الشيخ حممد باقر ملكيان حفظه اهلل.

سنده للكتاب ،أو يقول ب ّ
أن له كتابا يرويه عنه مجاعة منهم صفوان ،وال معنى لذكر

أسامئهم يف البداية ،بعد ذكر السند ،إال أنّه حشو قبيح ،فالبدّ أن يكون ذلك إشارة إىل هذه

النكتة الرجال ّية يف رفع أمر هذا الكتاب وصاحبه برواية ابن أي عمري عنه املعروف

بالرواية عن الثقات .

الشاهد الثالث :وجود أحاديث ابن أي عمري املرسلة يف كتب احلديث ،فقد نقل منها
الطويس والصدوق والكليني املئات ،وهذا ٍ
كاف يف ّأّنم يعتربوّنا كاملسانيد املعتربة.
إال أ ّن هذا الر ّد غري واضح؛ وذلك:

إن هذا مصدر واحد ،وغايته تداول ذلك يف عرص الطويس نفسهّ ،
أـ ّ
ولعل النجايش

أخذ هذه الفكرة من الطويس ،وأين هذا من معروف ّية هذه القاعدة وتداوهلا بني
األصحاب؟!
بـ ّ
األول غري دقيق ،فلو راجعنا سياق كالم النجايش لرأيناه هناك يقول:
إن الشاهد ّ

«وقيلّ :
إن أخته دفنت كتبه يف حال استتاره (ها) [الذي كان عىل ما يبدو أيام الرشيد]
وكونه يف احلبس أربع سنني فهلكت الكتب ،وقيل :بل تركتها يف غرفة فسال عليها املطر

فهلكت ،فحدّ ث من حفظه ،ومما كان سلف له يف أيدي الناس ،فلهذا أصحابنا يسكنون
إىل مراسيله ،وقد صنّف كتبا كثرية. »..

النص ّ
يدل عىل ّ
أن ابن أي عمري مل يكن يرسل كثريا أو بنفس الدرجة قبل سجنه،
هذا ّ

وأن ما دفعه لإلرسال كان ضياع كتبه ،ويع ّلق النجايش ّ
ّ
بأن هذا هو السبب يف سكون
الشيعة ملراسيله ،وبتحليل هذا الكالم نعرف ّ
أن الطائفة ملّا سكنت إىل مراسيل ابن أي
عمري كان ذلك يف مقابل حتكيم الريبة فيها ،وقد قلنا سابقا ّ
بأن الكذاب إذا أراد أن خيتلق

قصة نس بها إما إىل شخص نكرة جمهول ال يعرفه أحد أو إىل عنوان إرسايل مثل «الرجل»
ّ
( ) انظر نامذج من كلامته يف رجال النجايش 111 ،103 ،54 ،53 :ـ ،139 ،137 ،113 ،112
.202 ،190 ،187 ،162 ،154 ،150 ،141

( ) رجال النجايش.326 :

...................
أو قيل يل ،ومل يذكر مصدر املعلومة حتى ال ينكشف أمره ،وهلذا كانوا يتو ّقفون يف الراوية

الذي خيكثر املراسيل ويروي عن جماهيل ،فعندما أكثر ابن أي عمري من اإلرسال كان
املفرتض أن يثري هذا األمر حت ّفظا وريبة يف كثرة مراسيله ،وأن ال يقبلوا مراسيله ،وهلذا ملا
ت ّبني سبب اإلرسال لديم وأنّه التحديث من احلفظ لضياع الكتب التي فيها هذه

الروايات مسندة ،وكان سببا منطقيا ،مل يتعاطوا بحذر مع مراسيله ،بل اعتربوها مسندة؛
ّ
ألن املفروض ّأّنا مسندة يف كتبه التي تلفت ،وملا كان ابن أي عمري يف نفسه ثقة جليال

سكنوا إىل مراسيله ،بمعنى اعتربوها مسانيد ،وهذا غري اعتبارها صحيحة السند ،السيام ـ

كام يقول النجايش ـ ّ
وأن بعض كتبه ورواياته املسندة كانت موجودة يف أيدي الناس ،بام
يكشف عن كونه معروفا باإلسناد قبل ذلك ،فال داعي للريبة فيها.

نص النجايش هذا دليل واضح يف داللته عىل ّ
ّ
أن منشأ سكون الشيعة إىل مراسيل
إن ّ

ابن أي عمري كان هذا األمر ،فلو كان املنشأ ّ
أن ابن أي عمري ال يروي وال يرسل إال عن

تعهد به أو علم من حاله أو حصل هلم بالتت ّبع واالستقراء،
ثقة ،بحيث كان هذا األمر مما ّ
ويبني سببا
اجليل األقوى ليعطينا تربيرا آخرّ ،
فلامذا عدل النجايش عن هذا التربير الواضح ّ
عرضيا هامشيا ،وهو تلف كتبهّ ،
وأن هذا هو ما دفع األصحاب كي يسكنوا إىل مراسيله
(وليس ّ
أن هذا هو سبب وجود مراسيل له فتأ ّمل جيدا)؟!

فالظاهر ّ
أن ابن أي عمري بعد خروجه من السجن كانت له دروس حتديث واسعة يف

مرحلة جديدة من عمره ،وأنّه كثرت فيها املراسيل ،لكن مع ذلك مل يطعن فيه أحد

ربر إرساله ،فيام بعض رواياته املسندة كان موجودا من قبل بني الناس ،وهلذا
لعلمهم بم ّ
النص شاهدا
وجدنا له اليوم مسانيد ومراسيل .ويف حال من هذا النوع كيف نجعل هذا ّ

صحة كالم الطويس إن مل نجعله عىل العكس كام سيأيت؟
عىل ّ

ولنا صياغة املناقشة بطريقة أوسع وهيّ :
إن سكوّنم إىل مراسيله يتمل وجهني:

األول :مبدأ اعتبارها مسانيد كسائر ما بأيديم من مسانيد ،برصف النظر عن
الوجه ّ

الصحة وعدمها ،يف مقابل الريب منها ومن صاحبها والشطب عليها بقلم االرتياب.
ّ

وهذا التقدير ـ والذي نراه األرجح يف تفسري عبارة النجايش ـ ال ينفع يف االستدالل هنا؛

ّ
ربرات إرساله التي هو معذور
ألن غايته تنزيلها منزلة املسند؛ للثقة بصاحبها ومعرفة م ّ
فيها ،وليس ّ
كل خمسن ٍخد صحيحا ،حتى لو كان املسند ثقة.
الوجه الثاين :العمل هبا واالعتامد عليها ،وهنا حيث ّ
إن القدماء يعملون بنظام الوثوق

مجرد الوثاقة ،فهذا يعني أ ّّنم كان يصل هلم اطمئنان بصدور مراسيل ابن أي عمري
ال ب ّ

بأّنا مأخوذة من مصادر قبلها ،وعليه فهذا االطمئنان اآليت من القرائن
واقعا ،بعد علمهم ّ
ّ
املتأخرين ملراسيل الشيخ الصدوق؛ فليس هذا منهم
مشابه متاما لسكون بعض العلامء

توثيقا ملشاخيه وال للطريق الذي مل خيذكر يف الرب املرسل ،وإ ّنام هو من باب ّ
أن ابن أي عمري

ال يروي إال وهو عىل ثقة بام يقول (ال عىل ثقة بالناقل له يف نفسه بالرضورة).

وهذا املقدار ال خيثبت وثاقة املشايخ؛ ّ
ألن وثوقهم بنقل ابن أي عمري قد يكون سببه أنّه

ال يروي رواية إال إذا جاءته من طرق متعدّ دة ،أو كان هو واثقا بصدورها نتيجة القرائن

فمجرد
ولو مع عدم ثبوت وثاقة الناقل لديه ،أو لكون الناقل له ثقة أو لغري ذلك ،ومعه
ّ

سكوّنم ال يساوق القاعدة التي ذكرها الطويس.

والنتيجةّ :
نص النجايش ال يثبت الدعوى الرجال ّية التي يف كالم الطويس من ّأّنم
إن ّ

بأّنم ال يروون وال يرسلون إال عن شخص ثقة .
خعرفوا ّ

ج ـ أ ّما الشاهد الثاين ،فهو يتمل أكثر من تفسري؛ فكام يمكن أن يكون ملا ذكره الس ّيد

صحة ّ
أن هلذا الشخص كتابا فعال ،فعندما
املددي ،كذا يمكن أن يكون ذلك ألجل إثبات ّ
خينقل ّ
أن لشخص كتابا ،ويكون الناقل أو الراوي للكتاب شيخ جليل ،فهذا يؤكّد نسبة
الكتاب لصاحبه ،دون أن يكون النظر لتوثيق صاحب الكتاب.

سجلت هذا اإلشكال يف دوريت الرجال ّية األوىل ،رأيته يف
( ) البدّ من اإلشارة إىل أنّني بعد أن ّ
الدورة الرجال ّية الثانية مذكورا من قبل الشيخ آصف حمسني يف الطبعة األخرية من كتابه :بحوث
يف علم الرجال ،230 :فاقتىض التنبيه.

...................
بل حتى لو س ّلمنا ّ
أن الغرض من ذكر اسم صفوان أو ابن أي عمري هو نوع من املدح

لصاحب الكتاب فإنّام هو هبدف رفع قيمة كتبه ،من حيث ّ
إن رواية صفوان أو ابن أي
عمري عنه يرفع عنه هتمة الوضع والنكارة ونحو ذلك ،لكنّه ال خيثبت بالرضورة وثاقته،
فعندما تقول :روى كتبه األصحاب ومنهم ابن أي عمري ،فأنت ال تريد توثيقه ،لكنّك

بذلك ترفع عنه احتامل الوضع والكذب والضعف ،من حيث ّ
إن هؤالء الكبار ال يروون
كتب الضعاف والفاسدين والكذابني ،وأين هذا من إثبات الوثاقة؟! فغايته ّ
أن هؤالء

وضاع أو
يتحرزون عن الرواية عن ّ
حاهلم كحال النجايش وسائر املشايخ املتقدّ مني الذين ّ

متّهم أو كذاب أو من حتوم حوله الشبهات .وهلذا وجدنا النجايش يستخدم هذا التعبري يف
حق البزنطي.
حق غري هؤالء االثنني أيضا ،دون أن يستخدمه يف ّ
ّ

دـ ّ
جمرد نقل املحدّ ثني ملراسيل ابن أي عمري ال يعني أ ّّنم يعتربوّنا كاملسانيد املعتربة
إن ّ
كل ٍ
باملعنى احلديثي والرجايل ،وإال لزم القول بجريان هذه القاعدة يف ّ
راو مرسل يف كتب

احلديث أو كثر إرساله ولو بدرجة مع ّينة؛ ّ
ألن ذكر األخبار الضعيفة يف كتب احلديث إ ّما

ملجرد اجلمع ،أو لكوّنم يعملون بقرائن الوثوق والتي منها تعدّ د األحاديث
لكون بعضها ّ

وضمها إىل بعضها ،فمن غري املعلوم ّ
أن ذكرهم ملراسيل ابن أي عمري يف كتب احلديث
ّ

يصح ّ
أن روايتهم هلا شاهد
يعني ّأّنم يعملون هبا منفردة ـ بقاعدة توثيق مشاخيه ـ حتى
ّ

بصحة الكتب األربعة؛ ّ
ألن أصحاهبا نقلوا
صحة دعوى الطويس ،وإال يلزم القول
ّ
ّ
رواياهتا!

تصور ّ
أن متقدّ مي املحدّ ثني كانوا يعملون باملعايري الرجالية
والطأ األساس هنا هو ّ

املتأخرين من علامء الرجال ،ومنه خيعلم ّ
بالتطابق مع طريقة ّ
أن عمل الشيخ يف بعض موارد
التهذيب بمراسيل ابن أي عمري ال يعني أنّه يقبل هذه القاعدة (قاعدة كتاب العدّ ة) يف

تصور؛ ّ
ألن عملهم بالروايات قديام ليس معياره الوحيد هو وثاقة
التهذيب ،كام قد خي ّ
الرواة ،كام ح ّققنا ذلك بالتفصيل يف كتابنا (نظر ّية السنّة) ،وبات مشهورا بني بعض

ّ
املتأخرين أيضا ،وهلذا وجدناهم عملوا بالكثري من املراسيل األخرى.

أن هذه املناقشات غري كافية يف رفع إشكال الس ّيد اخلوئي ،وإن أبطلت أو
وهبذا يظهر ّ

أربكت بع

وأما حتقيق املوقف من دعوى االجتهادية ومن قيمة
فقراعه غري األساس ّيةّ ،

شهادة الطويس هنا ،فسيأيت بحثه إن شاء اهلل ععاىل.

 2ـ  10ـ  2ـ إشكاليّة أصالة العدالة يف مرويّات الثالثة ،مناقشات وكلمات

تنزلنا وس ّلمنا ّ
بأن شهادة الشيخ الطويس هنا ليست حدسية
اإلشكال ّية الثانية :لو ّ

اجتهاد ّية ،وإنام هي حس ّيةّ ،
وأن العلامء يف ذلك الزمان كانوا يأخذون بروايات ومراسيل

ابن أي عمري وأمثاله ،لكن مع ذلك ال ّ
يدل هذا األمر عىل توثيقهم ملن روى عنه الثالثة؛

الحتامل ّأّنم كانوا قائلني بأصالة العدالة ،وحج ّية كل خرب رواه شخص مل يثبت فسقه

وضعفه ،وعليه فهذه التسوية ال قيمة هلا بالنسبة إىل من ال يبني عىل أصالة العدالة ،كحال
مشهور ّ
املتأخرين .

ويمكن التعليق هنا جواب ًا عن هذه اإلشكال ّية:
جمرد احتامل رصف
ّأوالً :إ ّنه مل يثبت ذهاب املتقدّ مني إىل أصالة العدالة ،وإ ّنام هو ّ
أن ّ
ليست عليه شواهد حاسمة  ،وقد بحثنا هذا املوضوع سابقا ،وب ّينا ّ
كل ما يتو ّفر لنا من
معطيات يفيد وجود فكرة أصالة العدالة وجودا بسيطا ،أما هيمنتها عىل الفكر الشيعي

أي شاهد ،واملفروض ّ
أن الطويس ينسب هذا األمر إىل الطائفة
آنذاك فهذا أمر مل يقم عليه ّ

وإىل املعروف ّية ،مما يعني ّ
أن كالم السيد الوئي يقوم عىل احتامل اشتهار نظر ّية أصالة
العدالة عند املتقدّ مني ،وهو أمر غري واضح كام بينّاه ،بل قد جيري عليه ما أجراه الوئي
نفسه هنا من أنّه لو ظهر لبان.

ثاني ًا :ما ذكره بعضهم ،من ّ
أن هذا الكالم ظ ٌّن مل يقم عىل اعتباره دليل .

( ) انظر :معجم رجال احلديث  62 :1ـ 63؛ ومقياس الرواية.122 :

( ) راجع :مشايخ الثقات 22 :ـ 23؛ وحترير املقال 65 :ـ 66؛ وكليات يف علم الرجال 231 :ـ
.232

( ) مشايخ الثقات.22 :

...................
ويرد عليه بأنه يكفي السيد الوئي الظ ّن هنا ،كي ال تثبت احلج ّية لسلوك هؤالء
نص توثيقي أو شهادة ،بل نتك ّلم يف سلوك مارسوه مع مراسيل
العلامء؛ أل ّننا ال نتك ّلم يف ّ

اجتهادي ال نقبل به ال يغدو
الثالثة ،أخربنا به الطويس يف العدّ ة ،فمع البناء عىل مبنى
ّ
املروي عنه؛ هلذا البدّ من
سلوكهم ـ ولو اشتهر عملهم به ـ مقبوال يف استنتاجنا وثاقة
ّ

احلس؛ ألنّنا
تضعيف احتامل السيد الوئي إىل حدّ عدم التعويل عليه .وهنا ال ينفع أصل ّ
ال نتك ّلم يف إخبارهم بوثاقة شيخ البزنطي ،بل نتك ّلم يف عملهم بالتسوية بني املراسيل

جمرد إخبار أو شهادة ،فتأ ّمل جيدا.
واملسانيد ،وهو ليس ّ

ثالث ًا :لو كان املعيار أصالة العدالة فلامذا م ّيز بني الثالثة وغريهم؟ وما هو منطلق

التمييز يف املراسيل بني جمموعة دون أخرى؟ فهذا خري دليل عىل ّ
أن األساس مل يكن أصالة

العدالة ،مع ّ
أن ظاهر كالم الطويس معروف ّيتهم بذلك ال إجراء أصالة العدالة فيمن رووا

عنه .

بأهنم ال يروون عن ضعيف.
وقد يبدو هذا اجلواب متين ًا غري مندفع ،وإال لقال الطويس ّ

لكن مع ذلك يمكن اإليراد ّ
بأن تعبري الثقة جاء من الطويس ،فإذا كانوا يعملون بأصالة

العدالة صار معنى اجلملة :ال يروون وال يرسلون إال عن مسلم مل خيعرف بضعف وال

وضاع أو فاسد،
بأّنم ال يروون عن ضعيف أو ّ
فسق ،وهذه ميزة ،فإنّه يتم ّيز بعض الرواة ّ
كام رأينا نامذج ذلك فيام تقدّ م مع النجايش وغريه ،فيكون متييز هؤالء بنكتة عدم روايتهم
عن معلوم الضعف ،واقتصارهم يف الرواية عىل غري الضعيف ولو مل يرزوا وثاقته

ألّنم ال يروون
بالدليل ،بل أحرزوها بأصالة العدالة .ومعه فالطائفة تعمل بمراسيلهم؛ ّ
وضاع أو كذاب ،فليس يف مشاخيهم ـ ولو إمجاال ـ من خيعلم كذبه ،فتجري أصالة
عن ّ

العدالة فيهم مجيعا.

وعليه ،فهذا اإلشكال من اخلوئي غري وارد عىل نظر ّية عوثيق مشايخ الثالثة ،بنكتة أنّه

( ) املصدر نفسه 23 :ـ 24؛ وانظر :عيل احلسيني الصدر ،الفوائد الرجال ّية.209 :

النص
لو كانت أصالة العدالة مشتهرة لبان ذلك ،وكالم الطويس يف العدّ ة ـ حيث جاء هذا ّ
ـ ال يسمح باعتامد أصالة العدالة.

 2ـ  10ـ  3ـ إشكاليّة معنى الثقة (مالحظة السيد حمسن احلكيم)

اإلشكال ّية الثالثة :ما ذكره السيد حمسن احلكيم يف أبحاثه الفقه ّية ،من ّ
أن ظاهر الكالم

ّأّنم ال يروون وال يرسلون إال عن شخص يصل هلم وثوق بروايته ،فالوثاقة هنا هي

وثوق بخربه الذي ينقله بالفعل ابن أي عمري عنه ،ال توثيقا له باملطلق مع عدم الوثوق
بخربه؛ ّ
جمرد النقل ،فليس نقل ابن أي عمري
ألن بناءهم كان عىل العمل والفتوى وليس ّ
عن شخص دليل وثاقته يف نفسه عنده ،وال دليل عدم وثاقته لو مل ينقل عنه ،وإنام هو دليل

صحة القاعدة املزعومة
الوثوق بخربه املذكور بعينه وأ ّنه ال يكذب فيه  ،وهذا ال خينتج ّ
هنا.

و ّ
لعل السيد احلكيم فهم كلمة «يروي عن ثقة» بمعنى أنه يروي منطلقا يف روايته من

الثقة بام فيها وبنقلها ،ال ّ
املروي عنه يف نفسه .فعندما يقول الطويس:
أن الثقة وصف حلال
ّ

ٍ
شخص حصل
عمن يوثق به ،فاملقصود ّأّنم ال يروون إال عن
ال يروون وال يرسلون إىل ّ

هلم وثوق بخربه الذي رووه عنه ،فهذا تصحيح منهم هلذا الرب منه ،وليس توثيقا له بنفسه
مطلقا برصف النظر عن الرب املنقول.

وربام يدعم ذلك عنده ظاهرة اإلرسال ،إذ كيف خيرسلون وهم ال يعرفون اسم الراوي

ثم يعتقدون بوثاقته؟! فهذا ّ
يدل عىل ّ
أن الثقة وصف حلالة ال لشخص.

أن الراوي عنه ثقة ،ال ّ
إن ظاهر عبارة الشيخ الطويس ّ
واجلوابّ :
أن فعل الرواية كان

ناجتا عن حالة ثقة ،وال ّ
خاصة بالرواية املنقولة ،وذلك بقرينة قوله« :إال
أن وثاقة الراوي ّ
ٍ
عمن يوثق به» ،فالثقة يف املوضعني جاء
عن ثقة موثوق به» وقوله« :وال يرسلون إىل ّ
( ) حمسن احلكيم ،مستمسك العروة الوثقى  424 :1ـ .427

...................
للمروي عنه ،ال حلال الراوي عند الرواية؛ السيام مع صيغة املضارع يف «يو خثق به»،
وصفا
ّ
فكالم السيد احلكيم غري ظاهر عرفا من إفادة الطويس.

نعم ،تسوية الطائفة بني مراسيله ومسانيده يمكن أن يكون لقرائن الوثوق بخصوص

ثم فالتسوية ال تساوق وثاقة املشايخ بعد
رواياته عندهم ،ال لتصحيحهم السند ،ومن ّ

عدم معرفتنا بقرائن الوثوق هذه التي ظهرت هلم ،كام أملحنا سابقا.

 2ـ  10ـ  4ـ إشكاليّة مصدر املعرفة حبال املشايخ الثالثة ومنهجهم

اإلشكال ّية الرابعة :ما ذكره يف البدء الشهيد الثاين يف أعامله احلديث ّية ،ثم أخذه السيد

ووسعوه وأضافوا بعض النكات هنا وهناك عليه ،من أ ّن ما ذكره
الوئي ومجاعة،
ّ

الطويس من دعوى كون الثالثة ال يروون وال يرسلون إال عن ثقة ،دون إثباهتا خرط

القتاد ،وذلك ّ
أن منشأ هذه الدعوى ال خيلو أن يكون أحد ثالثة؛ فإما هو االستقراء أو
خحسن الظ ّن أو إخبار هؤالء أنفسهم:

أ ـ أما االستقراء ،بمعنى ّ
أن الطويس واألصحاب تت ّبعوا روايات ابن أي عمري،

فوجدوه ال يروي إال عن ثقة ،فريد عليه ّ
أن هذا االستقراء ناقص  ،ولو فرض متام ّيته

تصوره يف املسانيد دون املراسيل ،إذ كيف يعرفون باالستقراء ّ
أن من روى عنه
فهذا يمكن ّ

ابن أي عمري دون أن يذكر اسمه هو من الثقات وهو واحد من مشاخيه املذكورة أسامؤهم

يف الروايات املسانيد؟! إال أن يقالّ :
خاصة باملسانيد ،وهو خالف
إن دعوى الطويس
ّ

الفرض والظاهر .أو يقال ـ كام ذكر الشهيد الثاين ـ ّأّنم تت ّبعوا مراسيله ،فوجدوا ّ
كل

مرسل له مسندا يف موضع آخر ،وهذا عود إىل اإلسناد؛ فلم يعملوا بمراسيله يف احلقيقة

بل عملوا باملسند ،وهذا خالف عبارة الطويس ّ
سوت بني مراسيلهم
بأن الطائفة ّ
( ) يذكر الشيخ آصف حمسني يف بحوث يف علم الرجال ،90 :أنّه من غري املعقول أن تكون الطائفة
قد تت ّبعت ّ
دونت أو ال ،وتت ّبعت حال
كل روايات أصحاب اإلمجاع بمن فيهم الثالثة هنا ،سواء ّ
مشاخيهم واحدا واحدا عىل كثرهتا وكثرهتم ،وأحصتها ك ّلها ،ثم حكمت بام حكمت به.

ومسانيدهمّ ،
فإن ظاهرها بقاء املرسل مرسال عند العمل به ال انكشاف إسناده.

ب ـ وأما ُحسن الظن ،فغايته حصول الظن ّ
بأن صفوان بن ييى وأرضابه ال يروون

إال عن ثقة ،ومثل هذا الظ ّن ال دليل عىل حج ّيته ،كيف ونحن نحرز رواية كبار العلامء

يرض بذلك بجاللتهم.
أحيانا لروايات مرسلة أو عن ضعاف أو جماهيل ،دون أن ّ

ج ـ وأما إخبار هؤالء الرواة أنفسهم ،فهو من الصعوبة بمكان؛ وذلك أ ّنه مل خينقل عن

تعهد بذلك أو كانت هذه هي طريقته،
أحد من هؤالء ـ ولو بخرب ضعيف السند ـ أنه ّ

تم تداول هذا األمر مع عدم وجود مثل هذا النقل عنهم ،بل معروف ّية ذلك بني
فكيف ّ

األصحاب ،السيام ّ
بتعهده
وأن ابن أي عمري قد نيس أسامء الرواة ،فكيف يمكن أن يفي ّ

بأن ال يروي إال عن ثقة؟! .

وقد عصدّ ى غري واحد للجواب عن هذه اإلشكال ّية بام ييل:

األولّ :
وتعهدهم إلينا ليس دليال عىل االنتفاء  ،فقد
إن عدم وصول إخبارهم ّ
اجلواب ّ

نصوا فيها عىل
يكونون أخربوا بسياستهم يف النقل والرواية ،لكنّنا فقدنا الوثيقة التي ّ

يصح االستدالل بعدم الوجدان عىل عدم الوجود.
ذلك ،وهذا أمر كثري الوقوع ،فال ّ

وهذا اجلواب ـ برصف النظر عن ما سيأيت ـ ج ّيد ،لكنّه صار يفرتض افرتاضني

جمتمعني:

أحدمهاّ :
أي
أن الطائفة حتدّ ثت عن حج ّية مراسيل ومسانيد الثالثة ،ومع ذلك مل خ
يبق ّ

نص لكلامت أحد غري هذا النص فقط يف العدّ ة.
ّ

وثانيهامّ :
تعهدهم بعدم الرواية إال عن ثقة،
أن الثالثة معا بل (وغريهم) أيضا أعلنوا ّ

ّ
نص ولو بخرب ضعيف السند ،زد عىل ذلك انتشار
وكل شهاداهتم ضاعت ومل خ
أي ّ
يبق منها ّ

( ) انظر :الشهيد الثاين ،الرعاية95 :؛ والوئي ،معجم رجال احلديث 63 :1؛ والداوري ،أصول

علم الرجال403 :؛ والكجوري ،الفوائد الرجال ّية 203 :ـ 204؛ والسيفي املازندراين ،مقياس

الرواية 118 :ـ 121؛ وآصف حمسني ،بحوث يف علم الرجال 90 :ـ .91
( ) أصول علم الرجال406 :؛ وك ّليات يف علم الرجال.233 :

...................
رواياهتم بكثرة يف كتب احلديث ،فالبزنطي له يف الكتب األربعة ما يزيد عن  825رواية،

وصفوان له فيها ما يقرب من  1181رواية ،وابن أي عمري له فيها حوايل  5360رواية،

وك ّلها يواجهها ّ
تعهدوا وال حتى نقل
كل علامء الشيعة يوميا ،ومع ذلك مل خيذكر أّنم ّ
تعهدهم عند أحد إطالقا ،فليبق هذا يف خذكرنا لنرى ما يفيد.
ّ

اجلواب الثاين :قد يكون منشأ الدعوى هو ّ
أن الشيخ الطويس تت ّبع كتب الشيعة
فوجدهم عاملني ّ
يفرقوا بني املراسيل واملسانيد
بكل روايات الثالثة بام فيها املراسيل ،ومل ّ
عندهم ،فاستنتج ّ
أن الطائفة مل مت ّيز بني االثنني ،فذكر هذه القاعدة .

ويناقشّ :
إن هذا نقض عىل النظر ّية وليس دفاعا عنها؛ أل ّنه يفتح الطريق عىل ثغرة

خيص
فيها؛ وذلك أ ّنه لو كان األمر كذلك لعنى ذلك استنتاجا حدسيا من الطويس فيام ّ
القاعدة الرجال ّية ،دون أن يسمع أحدا يذكر ذلك ،فضال عن أن يكون الثالثة قد أعلنوا

ثم فلو خطر ببالنا تفسري آخر لسلوك الطائفة ألمكننا رفض حتليل الطويس
ّ
تعهدهم ،ومن ّ
نفسه.

صح ّ
أن املوضوع تتبع ّي فلست أدري أمل خير الطويس رواية الثالثة عن ما يزيد عن
بل لو ّ

عرشة من الضعاف مم ّن كان هو نفسه أحد مض ّعفيهم يف كتبه الرجال ّية أو غريها؟! وكيف

صح له الروج بقاعدة اجتهاد ّية مع رؤيته هلذه الروايات دون أن يشري إىل هذا األمر
ّ

بمقتىض د ّقته وأمانته؟ أعتقد ّ
أن اجلواب املذكور سوف يع ّقد األمر أكثر أمام أنصار
النظر ّية.

اجلواب الثالث :وربام لذلك استعاض بعض الناقدين للخوئي هنا باالستناد إىل

تعهدهم بظاهر حاهلم ،وإن فقدنا ظاهر
الظهور احلايل ،حيث ذهب إىل أ ّنه يمكن معرفة ّ

مقاهلم ،وهناك أكثر من سبعني تلميذا البن أي عمري وفيهم األجالء ،أفال يمكن هلؤالء
حتصيل ظاهر حال شيخهم يف هذا األمر؟! وهل هناك ما يستدعي احتامل احلدسية
( ) ك ّليات يف علم الرجال.233 :

هنا؟! .

ونوقش ّ
بأن هذا الكالم يلغي مقال ّية القاعدة وإخبار ّيتها ،وال دليل عىل حج ّية هذا

الظهور احلايل ،بمعنى ّ
أن من ليس دأبه الرواية عن غري الثقة ،ال يوجد ما يمنع من روايته

عنه ولو أحيانا قليلة.

ور ّد ّ
بأن السرية العقالئية قائمة عىل حج ّية الظهور احلايل متاما كالظهور اللفظي ،مضافا
ُ

أن الراوي عندما يعلم ّ
إىل ّ
بأن اآلخرين يظنّون فيه هذا األمر ،وأ ّنه ال يروي إال عن ثقة،

جيب عليه إظهار الالف لو كان خمالفا لذلك واقعا ،عىل تقدير علمه باشتهار هذا عنه،
ومن كان دأبه النقل عن الثقة فاحتامل روايته عن غريه ضعيف ال يعبأ به .

تكون عند جيل تالمذة
وهذا الكالم ك ّله صحيح ،يف أصل إمكان وجود ظهور حايل ّ

حترزه عن الرواية عن غري الثقة ،بل يذهب
ابن أي عمري وأمثاله من خالل ما رأوه من ّ

الشيخ آصف حمسني إىل ّ
التعهد منهم لصالح احتامل
أن عبارة الطويس تنفي احتامل
ّ

تعهدوا بعدم الرواية إال عن ثقة ،ال ّأّنم عرفوا بذلك .
بأّنم ّ
املعروف ّية ،وإال لقال ّ

يترضر كثري ًا من هذا اإلشكال ـ عىل طريقته ـ بل ربام يزداد
لكن السيد اخلوئي ال
ّ
ّ

إشكاله وضوحا؛ وذلك ّ
أن تبلور الظهور احلايل عند جيل التالمذة وإن كان معقوال ،لك ّن
لتعهد ابن أي عمري ،وإ ّنام يف ّ
أن هذا الفهم مل يذكروه
كالم السيد الوئي ليس يف فهمهم ّ

عنه إطالقا.

ولتحليل املوقف نفرتض صورعني:

تعهد أمام تالمذته أن ال يروي إال عن ثقة،
الصورة األوىل :أن يكون ابن أي عمري ّ

مرة واحدة ،وهنا يسأل السيد الوئي ،لو كان
فقال« :ال أروي إال عن ثقة» ،وقاهلا ولو ّ

( ) مشايخ الثقات31 :؛ وأصول علم الرجال406 :؛ وعيل احلسيني الصدر ،الفوائد الرجال ّية:
.210

( ) احلائري ،القضاء يف الفقه اإلسالمي 32 :ـ 33؛ واهلادوي الطهراين ،حترير املقال 66 :ـ .67
( ) آصف حمسني ،بحوث يف علم الرجال.90 :

...................
التعهد املعلن ،حتى الطويس مل يقلّ :
إن
فعل الثالثة وغريهم ذلك ،فلامذا مل ينقل أحد هذا ّ

حق النجايش ،فال نقول:
تعهدهم بذلك ،كام نقول نحن اليوم يف ّ
تعهدوا أو أعلنوا ّ
الثالثة ّ

خعرف النجايش بأنه ال يروي إال عن ثقة ،وإنام نقول شهد وأعلن أنه كذلك؟!

التعهد ،وإ ّنام خفهم من موارد جزئ ّية
الصورة الثانية :أن ال يكون الثالثة قد أعلنوا هذا
ّ

تعهد
كثرية رآها التالمذة ّأّنم
متعهدون بذلك ،فهنا وإن كان ال معنى لإلخبار عن ّ
ّ

كونت هذه
يتعهدوا كذلك ،ولك ّن وجود موارد جزئية كثرية هي التي ّ
ألّنم مل ّ
الثالثة؛ ّ
القناعة أمر يستدعي بطبعه نقل ولو بعض هذه املوارد ولو بطريقة عابرة هنا أو هناك ،مع

أ ّنه مل خيذكر هذا األمر ،حتى يف الكتب التي ترمجت البن أي عمري وغريه كالفهرست

ورجال النجايش ورجال الكيش التي من طريقتها ذكر أوضاع الرواة ،فضال عن ثنايا
الكتب احلديثية والفقهية والكالمية ،فغياب ّ
فكونت
كل هذه املوارد اجلزئ ّية التي تراكمت ّ
القناعة عند جيل تالمذة الثالثة وغريهم دون أن يبقى منها عني وال أثر ،هو ما يشكّك يف

شهادة الطويس عند الوئي.

فلنتصور شخصا يقولّ :
إن الصدوق خعرف عنه أنه ال يروي عن غري العدل اإلمامي
ّ

الضابط ،ثم نبحث يف ّ
كل الكتب فال نجد أحدا يذكر هذا األمر عنه ،إال العالمة احليل يف

ٍ
يق للسيد
كتاب أصويل ،مع أ ّنه ترمجه يف كتبه الرجالية ،ومل يرش إىل هذا األمر فيه ،أال ّ
الوئي أن يسأل :كيف عرف ّ
احليل هذا األمر ،كام سأل كيف عرف الطويس هذا األمر

وبينه وبني الثالثة مائتا عام أو يزيد؟! ّ
وكل الشيعة مبتلون بالرجوع إىل كتب الصدوق

يوميا ومل نسمع من أحد منهم مثل هذه الدعوى!

ّ
لتعهده ،وإنام يف فقداننا
إن نقطة إشكال السيد الوئي ليس يف كيفية إبراز ابن أي عمري ّ

التعهد رغم توافر الدواعي لنقله ،فليلحظ هذا األمر جيدا.
هذا ّ

اجلواب الرابع :برصف النظر عن دعوى الطويس ،يمكننا بأنفسنا التت ّبع يف املسانيد،

فإذا وجدنا أّنم ال يروون عن ضعيف نعلم بأن ذلك ليس صدفة مع كثرة مشاخيهم،
فنستنتج أّنم ال يروون إال عن ثقةّ ،
يفرس عدم وجود
وأن هذا هو العنرص املشرتك الذي ّ

ضعيف يف الراوين عنه ،ومنه ننتقل إىل املراسيل؛ ل خبعد احتامل وجود ضعاف يف املجموعة

أي ضعيف يف املجموعة األوىل .
الثانية ـ املراسيل ـ مع عدم وجود ّ

وهذا الكالم مناقش فيه ّ
بأن عدم عثورنا عىل رواية عن ضعيف ال يعني روايتهم عن

الثقات فقط ،نظرا لكثرة املجاهيل املوجودين من قبل الثالثة ،فكيف انتقلنا من عدم

يتعهد شخص بأن ال يروي عن ضعيف،
الرواية عن ضعيف إىل الرواية عن الثقة ،فقد ّ

يتعهد بأن ال يروي إال عن ثقة ،والتمييز بينهام معقول جدا كام أسلفنا عند احلديث
لكنه ال ّ
عن مشايخ النجايش.

أن ّ
نعم ،لو أثبتنا ّ
كل مشاخيهم ثقات أمكن ذلك ،لك ّن املفروض أنّنا نريد إثبات ذلك

هنا ،ومل يثبت بعدخ .

وأ ّما دعوى خبعد احتامل وجود ضعاف يف املراسيل مع عدم وجودهم يف املسانيد ،فهذه

بحثناها يف مراسيل الثالثة يف كتابنا (احلديث الرشيف ،حدود املرجع ّية ودوائر

االحتجاج) ،فراجع  ،وقد ب ّينا هناك ّأّنا ليست صحيحة عىل إطالقها ،بل اإلرسال
املرسل عنه كام ح ّققناه هناك.
بنفسه قد يكون رافعا الحتامل ضعف خ
إن ما ذكره من ّ
اجلواب اخلامّ ::
لتعهد الثالثة لفرض
أن املراسيل ال يمكن أن ختضع ّ

بتعهدهم ..مردود؛ بأنه من املمكن أن يكون
عدم تذكّرهم السم الراوي ،فكيف يفون ّ
يدونوا يف كتبهم وال حفظوا يف
الثالثة ممّن التزم بأنه ال يأخذ رواية عن غري الثقة ،وهلذا مل ّ

ذاكرهتم غري الروايات التي أخذوها عن الثقات ،فلام نسوا اسم الراوي الذي أخذوا عنه،

أرسلوا الرواية؛ لعلمهم مسبقا ّ
بأن ما حفظوه مما يف كتبهم مل يكن إال عن الثقات ،وهبذا

يمكن اجلمع بني اإلرسال والنسيان والرواية عن الثقة .

وهذا اجلواب ج ّيد ،لكنّه منحرص بجزء من إشكال ّية الشهيد الثاين والوئي ،وليس

( ) ك ّليات يف علم الرجال.233 :

حب اهلل ،احلديث الرشيف حدود املرجع ّية ودوائر االحتجاج  355 :1ـ .381
( ) حيدر ّ
( ) انظر :أصول علم الرجال.406 :

...................
بجميعها ،كام هو واضح.

اجلواب السادسّ :
وأّنم ال خيرسلون إال عن ثقة ،ال
إن معرفة الطائفة بحال الثالثةّ ،

حتتاج إىل إعالن وال إىل ظهور حايل ،بل حتتاج إىل مقارنة ،لك ّن هذه املقارنة ليست بني
روايات ابن أي عمري املرسلة وغريها باملعنى التام ،حتى خيشكل الشهيد الثاين بأنّه عود إىل

املسند ،بل بمعنى ّأّنم رأوا ك ّلام وجدوا له مرسال رأوا هلذا املرسل سندا من طريق غريه،

قوة احتامل أ ّن الرجل ال خيرسل عبثا ،وإنّام يكون قد أخذ الرواية عن شيخ
فارتفع عندهم ّ
ث ٍ
ٍ
قة له ،غايته ّ
طريق آخر غري ابن أي
أن رواية هذا الشيخ الثقة هلذا احلديث عثرنا عليها من
عمري ،وك ّلام كثرت هذه احلاالت بلغت حدّ االطمئنان بطريقة ابن أي عمري.

ّ
ولعل هذا بالضبط ما ذهب إليه الشافع ّية من أهل السنّة يف مراسيل سعيد بن املس ِّيب،

من ّأّنا فتّشت فوجدت مسانيد  ،فريتفع اإلشكال يف هذه احلال.

وهذا اجلواب ج ّيد أيض ًا ،غايته تبقى قض ّية ّأّنم لو مارسوا ّ
كل هذه املقارنات ،فلامذا مل

يظهر منها عني وال أثر؟ بل ملاذا ال نتمكّن نحن اليوم من الوصول إىل هذا التطابق يف

املقارنات التي وصلوا إليها أو إىل ما هو قريب منه؟ فيعود إشكال (لو كان لبان).

حمصلهام إىل
وعليه ،فاإلشكال ّية اخلامسة والسادسة صحيحة ،لكن بمعنى رجوع ّ

اإلشكال ّية األوىل ،وهي أنّه لو كان لبان ،بل مها ععزّزان علك اإلشكال ّية كام رأينا .وما ينفع

قوة إشكالني
هنا هو ّ
أن إشكال السيد اخلوئي سوف يرجع لكربى واحدة ،ولن يعود يف ّ

مستق ّلني.

 2ـ  10ـ  5ـ إشكاليّة وجود الضعاف يف مشايخ الثالثة

اإلشكال ّية اخلامسة :وهي اإلشكال ّية التي ذكرها السيد الوئي ومجاعة أيضا،
ٍ
أشخاص ضعاف ،فلو كان
وخالصتها :إ ّننا بالتت ّبع وجدنا الثالثة املذكورين قد رووا عن
( ) انظر ـ عىل سبيل املثال ـ :إبراهيم بن عيل الشريازي ،اللمع يف أصول الفقه.159 :

يصح أن نجد مثل هذه الروايات
صحيحا ما يقال من ّأّنم ال يروون إال عن ثقة ،ملا كان
ّ
منهم عن ضعاف ،وهي روايات ذكر قسام منها الشيخ الطويس نفسه يف كتبه ،وهي تا ّمة

السند إىل الثالثة .هذا ك ّله فضال عن وجود الكثري من أسامء مشايخ الثالثة من املجاهيل

متاما الذين ال خيعرف عنهم يشء ،ومل يرتمجهم أحد .

بعضهم عدد هؤالء ،فذكر ّ
أن عدد الذين روى عنهم ابن أي عمري من
وقد أحىص خ

الضعاف ثالثة عرش شخصا ،ستة منهم متفق عىل تضعيفهم :احلسني بن أمحد املن خقري،

وعيل بن حديد ،وعمرو بن خمجيع ،ويونس بن خظب خيان ،ووهب بن وهب ،وعبد اهلل بن
القاسم .وسبعة اختلف فيهم ،وهم :داود الر ِّقي ،وعبد الرمحن بن سامل ،وعيل بن أي محزة

ّ
واملفضل بن عمر.
واملفضل بن صالح،
واملعىل بن خنيس،
البطائني ،وحممد بن سنان،
ّ
ّ

وأما صفوان ،فروى عن شخصني متفق عىل ضعفهام ،مها :صالح النييل ،ويونس بن

خظبيان .ومخسة خمتلف فيهم :عبد اهلل بن خدخ اش ،وعيل بن أي محزة ،واملعىل بن خنيس،
وأبو مجيلة ،وحممد بن سنان.

وأما البزنطي ،فروى عن مخسة ك ّلهم ّ
حمل خالف ،وهم :احلسن بن عيل بن أي محزة،

واملفضل بن صالح.
وعبد الرمحن بن سامل ،وعبد اهلل بن حممد الشامي ،وعيل بن أي محزة،
ّ

املكرر ـ يكون العدد  18شخصا ،فيام جمموع مشايخ الثالثة هو
والنتيجة ـ بعد حذف ّ

حوايل ستامئة شخص .

وقد ُذكرت حماوالت جواب ّية عديدة لرفع هذه اإلشكال ّية ،أبرزها:

أ ـ التمييز بني توثيق الثالثة وتضعيف غريهم

أن غاية ما يفيده هذا اإلشكال ّ
املحاولة اجلواب ّية األوىل :ما ذكره بعضهم ،من ّ
أن الثالثة

( ) انظر :معجم رجال احلديث  63 :1ـ 65؛ وحممد املؤمن ،الوالية اإلهل ّية اإلسالم ّية أو احلكومة
اإلسالم ّية 165 :2؛ وآصف حمسني ،بحوث يف علم الرجال 90 :ـ .231 ،91

( ) انظر :عرفانيان ،مشايخ الثقات 32 :ـ 34؛ والداوري ،أصول علم الرجال 412 :ـ 414؛
وآصف حمسني ،بحوث يف علم الرجال232 :؛ والميني ،كتاب الطهارة  337 :3ـ .342

...................
كانوا يرون هؤالء ثقاتا ،فيام رآهم علامء الرجال بعد ذلك ضعافا ،فيكون املورد من موارد

يرض ذلك يف وثاقة مشايخ كامل الزيارة كذلك هنا .
تعارض اجلرح والتعديل ،فكام ال ّ

لكن السيد اخلوئي كان ملتفتاً إىل هذا اجلواب عىل ما يبدو يل ،حيث ذكر يف ط ّيات بيانه
ّ

لإلشكال ّ
الطويس نفسه بضعفهم،
أن أولئك الضعاف الذين روى عنهم الثالثة قد حكم
ي
رت خقة؟! .
فكيف يشهد الطويس هبذه الشهادة وهو يعلم بكون الكربى الك ّلية التي فيها خم خ

وهلذا ،حاول املجيب هنا أن يدفع هذه اإلضافة من اخلوئي بقولهّ :
إن ظاهر شهادة

الشيخ ليس حكمه بوثاقة ّ
كل من روى عنه أحد الثالثة ،وإنام اإلخبار بمعروف ّية حاهلم يف

هذا املجالّ ،
وأن من يروون عنه فهو ثقة عندهم ،حتى لو مل يكن ثقة يف نفس األمر أو عند

الطويس .

صح إطالق ّ
أن
وهذا األمر التفت إليه اخلوئي أيض ًا ،حيث ذكر أ ّنه لو كان صحيحا ملا ّ

خاصة عىل
عمن ض ّعفته الطائفة فيام بعد،
ّ
مراسيلهم كمسانيدهم؛ الحتامل ّأّنم رووها ّ

عمن سبقه ووصلته كتبه يف الرجال ،فكيف
نظر ّية حس ّية تضعيفات الطويس وأنّه ينقلها ّ

حصلت التسوية بني املراسيل واملسانيد من الطويس والطائفة هنا؟ من هنا مل يأخذ املح ّقق

حمتجا ّ
بأن بعض مشاخيه مطعون فيهم ،وال
احليل يف بعض أبحاثه بمراسيل ابن أي عمري ّ

نحرز ّ
املرسل عنه واحد منهم أو من غريهم  ،فهذا معناه حصول تناقض يف البني .
أن خ

وقد ذهب بعض العلامء ـ كالشهيد الثاين وصاحب املعامل ـ إىل أنّه ال يكفي حتصيل

التوثيق من أحد العلامء ،يف اعتبار الراوي ثقة ،بل البدّ من الفحص التا ّم عن وجود
( ) مشايخ الثقات 34 :ـ .35

( ) انظر :معجم رجال احلديث  63 :1ـ .65
( ) مشايخ الثقات.35 :

( ) احليل ،املعترب يف رشح املخترص  ،165 :1وإن الح من بعض كلامته األخرى القول بعمل
األصحاب بمراسيل ابن أي عمري ،فانظر :املصدر نفسه .47 :1

( ) معجم رجال احلديث .65 :1

اجلارح وعدمه ،للعلم اإلمجايل بوجود املعارض يف باب الرجال كام هي احلال يف باب

العام والاص ،وهذا ما يتط ّلب توضيح املو ّثق السم من و ّثقه وتعيينه وأن ال يبقى مبهام؛

تم جرحه من قبل آخرين  ،وما نحن فيه من هذا النوع.
الحتامل أنّه عني الذي ّ

وقفة مع اعرتاض التمسّك بالعام يف الشبهة املصداقيّة

التمسك بالعام يف الشبهة املصداقيّة هنا؛ أل ّن
وهذا االعرتاض هو ما ُيعرف بإشكال
ّ

القاعدة إذا كانت تقتيض وثاقة مشاخيه ك ّلهم خرج منهم بالتخصيص فالن وفالن ،فعندما

نواجه مرسال من مراسيل ابن أي عمري مثال ،نحتمل أ ّنه روى يف هذا املرسل عن الثقات

وفقا للقاعدة ،وهي العام ،ونحتمل ّ
نتمسك
أن من روى عنه هنا هو الضعاف ،فكيف ّ
بالقاعدة هنا إلثبات ّ
متسك بالعام يف الشبهة املصداق ّية ،وهو
أن
ّ
املروي عنه هو الثقة ،وهو ّ

باطل؟!

هذه اإلشكال ّية هلا جانبان:

األول :وهو اجلانب الذي يرجع ألصل األخذ هبذه القاعدة املدّ عاة من قبل
اجلانب ّ

الطويس يف وثاقة مشايخ الثالثة ،بمعنى أنّنا نريد من هذه اإلشكال ّية أن نبطل دعوى
ثم ال يمكن األخذ هبا لتوثيق مشايخ
الطويس ونربك مرجع ّيتها يف علم الرجال ،ومن ّ

ألن شهادة الطويس لن تكون دقيقة يف هذه احلال ،أو فقلّ :
الثالثة؛ ّ
إن شهادة الطائفة

ستكون غري دقيقة يف هذه احلال أيضا وفقا الجتهادنا .وهذا ما نريد االهتامم به هنا يف
التمسك بالعام يف الشبهة املصداق ّية.
معاجلة إشكال ّية
ّ

اجلانب الثاين :أن ال نعترب املوقف موجبا الّندام شهادة الطويس وال نريد رصده عىل

مستوى جدوائ ّيتها ود ّقتها ،بل نعتربها صحيحة ،ثم نبحث ما هو املوقف العميل بالنسبة
إلينا اليوم لو احتملنا ّ
املرسل عنه يف مرسلة ابن أي عمري هو أحد املض ّعفني
أن الراوي خ
( ) انظر :الرعاية118 :؛ ومعامل الدين 207 :ـ 208؛ وغفاري ،دراسات يف علم الدراية 94 :ـ
.95

...................
عندنا؟ فهل يمكننا نحن اليوم أن نأخذ باملرسلة أو أنّه يوجد ما يعيق أخذنا هبذه املرسلة

صحت القاعدة الرجال ّية؟
حتى لو ّ

األول ،وأخرى
وعليه ،فتارة نبحث هذه القض ّية يف علم الرجال ،وهذا هو اجلانب ّ

األول ،فانتبه
نبحثها يف علم احلديث ،وهذا هو اجلانب الثاين ،واملهم لنا هنا هو اجلانب ّ

جيدا ،وأ ّما اجلانب الثاين فسيأيت ضمنا بنحو اإلشارات وبعض التفصيل أحيانا للرضورة،

وإال فبحث مراسيل الثالثة وإشكال ّية الشبهة املصداق ّية فيها عىل مستوى اجلانب الثاين
مفصال يف كتابنا يف دائرة حج ّية احلديث ،كام أرشنا آنفا ،فراجع.
عاجلناه ّ

هلذا ،قد جتد بعض التداخل بني البحثني ،لكن جهتهام خمتلفة ،فاقتىض التنويه.
وعىل أ ّية حال ،فقد ر ّد هذا االعرتاض بعدّ ة ردود ،هي:

الر ّد األول :إنكار أن يكون أفراد هذا العموم الوارد يف عبارة الشيخ يف العدّ ة هم الرواة

واملشايخ الذين روى عنهم الثالثة ،وإنام الروايات التي جاءت عنهم ،فيكون العام هو

رواياهتم املرسلة ،والشك يف ختصيص زائد ،لعدم العلم ّ
بأن هذه الرواية يصدق عليها ّأّنا

ّ
التمسك
األقل واألكثر ،ويف مثله جيري
عمن خعلم بضعفه ،فيدور األمر فيه بني
ّ
رواية ّ

بالعام .

وهذا الكالم باطل من أساسه؛ ّ
فإن كالم الطويس ك ّله قائم عىل وثاقة من روى عنه أحد

صب الكالم ونكتة
الثالثة ،وألجله حصلت التسوية بني الرواية املرسلة واملسندة ،فم ّ
لألول.
القاعدة هي من يروي عنهم الثالثة ال روايات الثالثة ،وإن كان الثاين نتيجة طبيعة ّ

التمسك بالعام يف الشبهة املصداق ّية ،وذلك ّ
الر ّد الثاينّ :
أن
إن املورد ليس من موارد
ّ

التصورية والتصديقية ك ّلها ،فاملراد اجلدي
العام هنا ما زال عىل حاله عىل مستوى مداليله
ّ

من العام الوارد يف كتاب العدة ما يزال عىل حاله ،غاية ما يف األمر ّ
أن هذا العام عارضه

باحلجتني
حجة أقوى ،وهي نصوص تضعيف بضعة عرش شخصا ،ومعه ال يمكن األخذ
ّ
ّ
( ) انظر :مشايخ الثقات.38 :

احلجة الثانية ،فيلتزم بحج ّية العام يف ّ
كل مورد ال تثبت فيه
معا ،لفرض تنافيهام يف دائرة ّ
حجة أقوى عىل الالف ،وهذا ما نط ّبقه يف الرواية املرسلة ،حيث ال نحرز ّ
أن من روى
ّ
عنه ابن أي عمري فيها هو ممّن قامت احلجة عىل خالف القاعدة فيه ،فنبقى عىل مقتىض

يرض معها العلم بضعف بعض
القاعدة ،وهبذا تثبت حجية مراسيل ابن أي عمري دون أن ّ

مشاخيه  ،فعمل الطائفة ال يقع يف مشكلة بناء عليه ،وشهادة الطويس ال خلل ذات ّيا فيها.

خاصة للموضوع ليست صحيحة،
برمته عىل طريقة عفكري ومنهجة ّ
مبني ّ
وهذا الكالم ّ

التمسك بالعام يف الشبهة املصداقية هنا ،الدخول إىل يشء من
ألننا تارة نقصد من إشكالية
ّ

التناقض الداخيل يف شهادة الطويس ،وأخرى نريد حتديد الوظيفة العمل ّية مع مراسيل

الثالثة ،برصف النظر عن التناقض الداخيل.

األول ـ وهو منظور اخلوئي من إشكاله ـ فال قيمة ّ
لكل هذا الكالم
أما عىل الصعيد ّ

ألن املقصود ّ
املتقدّ م؛ ّ
أن الطويس عندما قدّ م لنا إفادته يف «العدّ ة» مل يكن دقيقا فيام قال أو
كان كالمه مبنيا عىل الغالب؛ فكيف يشهد بأّنم ال يروون وال يرسلون إال عن ثقة وهو

نفسه ض ّعف بعض مشاخيهم يف كتبه الرجالية؟ أمل يكن ملتفتا إىل هذا األمر؟ ومع وجود
سوى بني مراسيلهم ومسانيدهم مع احتامل ّ
أن الشيخ
بعض املشايخ الضعاف كيف ّ

ملرسل عنه يمكن أن يكون من الضعاف الذين طعن فيهم الطويس نفسه؟ ّ
إن هذا ك ّله إما
ا خ
يضع شهادة الطويس أمام استفهام يشكّكنا معه بد ّقتها أو نجعلها مبنية عىل حالة التحفظ
العام التي كان يعيشها الثالثة األمر الذي ال يمنع من روايتهم عن الضعاف أو املجاهيل

أحيانا قليلة.

وحتى لو كان الطويس يتحدّ ث عن الطائفة وعملها ،أمل يكن من الصحيح أن يشري إىل

أن الطائفة منقسمة إزاء بعض شيوخ الثالثة ،وفيهم أبو البخرتي وهب بن وهب ّ
ّ
الكذاب
املعروف بالكذب عند مجيع املسلمني ،فكيف يطلق قاعدة ك ّلية وهو بصدد حتديد معايري
( ) راجع :املصدر نفسه 38 :ـ .39

...................
حج ّية األخبار مع وجود مشهد خمتلف يف الطائفة إزاء هذا الوضع؟!

ألن املفروض ّ
وأما عىل الصعيد الثاين ،فال دافع لإلشكال؛ ّ
أي خرب مرسل أضع
أن ّ

يدي عليه من مراسيل الثالثة ،سوف أحتمل ّ
املروي عنه فيه هو أحد املض ّعفني ،فكيف
أن
ّ

أصحح الرواية املرسلة التي هي يف األصل أيضا غري
يمكنني اجلزم بعدم ذلك حتى
ّ

حجة؟! نعم إذا كانت شهادة الطويس منص ّبة عىل الروايات ال الرواة ،أمكن القول ّ
بأن
ّ
ضعف حج ّية هذه األخبار املرسلة جمبور بعمل الطائفة بروايات الثالثة بمقتىض شهادة

األول ما
الطويس ،بناء عىل جرب الرب الضعيف بعمل األصحاب ،لكن قد تقدّ م يف الرد ّ
يبطل هذا الكالم.

التمسك بالعام األصول ّية يف مقامنا بطريقة
وهبذا ظهر أنّه ال معنى إلقحام فكرة
ّ

حرف ّية ،بل روح املسألة ما قلناه ،وهذا ما يبدو أ ّنه قد قصده الوئي.

الر ّد الثالث :ما ذكره السيد الصدر ،من أننا إذا قسنا عدد الضعاف الذين روى عنهم

ابن أي عمري إىل جمموع مشاخيه سيظهر ّ
أن نسبتهم هي نسبة الستة إىل األربعامئة ،حيث
روى ابن أي عمري عن هذا العدد ،وهذا معناه أ ّنه عندما أضع يدي عىل مرسلة البن أي

عمري سيكون احتامل ّ
أن من روى عنه هو أحد الثقات بالغا  39.5عىل  .40وهذه درجة
ّ
الط من
عالية تبلغ حدّ االطمئنان ،فهذا القليل النادر من الضعاف يدم دخوله عىل

يرض باالطمئنان ،طبقا إلجراء حساب االحتامل .
حصول اليقني ،لكنه ال ّ
ععرض هذا الر ّد ملناقشات أبرزها:
وقد ّ

املناقشة األوىلّ :
إن الوسيط املجهول يف مرسلة ابن أي عمري ،كام يمكن أن يكون أحد

األربعامئة ،يمكن كذلك أن يكون شخصا آخر روى عنه ابن أي عمري ،ومل خيذكر باسمه يف

مشاخيه يف كتب احلديث والرجال ،فرقم األربعامئة هنا رقم ّأويل غري دقيق.

( ) املصدر نفسه .40 :وقد نقله عن السيد الصدر يف جملس درسه؛ وانظر :عيل احلسيني الصدر،
الفوائد الرجال ّية.212 :

مرضّ ،
و ُاجيب ّ
املرض ثبوت ضعف املجهول فحتى لو كان شخصا
ألن
ّ
بأن هذا غري ّ

آخر غري األربعامئة فسيكون جمهوال غري ثابت الضعف ،وهذا ما لن يغري من النتيجة التي

ذكرناها .

ومن الطبيعي ّ
متفرع عىل ثبوت قاعدة التوثيق العام هنا ،ويراد حتديد
أن هذا الكالم ّ

الوظيفة العمل ّية بعد الفراغ عن ذلك؛ لذا فقد يكون سليام (بغض النظر عن بعض ما

سيأيت ،وما بحثناه يف مراسيل الثالثة يف حم ّله)؛ لكنّه ال يعنينا بالدرجة األوىل هنا ،إال إذا

قلنا ّ
بأن الطائفة بنفسها أجرت هذه املعادلة ،وهلذا خرجت بمعروف ّية تصحيح مراسيله،

وعليه فسيكون هذا نشاطا اجتهاد ّيا منهم فتأ ّمل.

املناقشة الثانيةّ :
أي عنارص
إن هذا احلساب الذي أجري
يتصور املشهد خاليا من ّ
ّ

أخرى إضاف ّية ،أما مع وجود قرائن إضاف ّية ترفع احتامل كون من أرسل عنه ابن أي عمري
فإن احلساب سوف خيتلف؛ وذلك ّ
هو أحد الستة الضعافّ ،
أن عدم ذكر ابن أي عمري

التحرز من الرواية
معززا الحتامل أنه الراوي الضعيف ،أل ّنه يريد
السم الراوي قد يكون ّ
ّ
عنه باسمه يف إشارة إىل إرادته عدم االعتناء به أو عدم الرتويج لشخصه ،فمع وجود هذا
االحتامل يزداد احتامل كونه أحد الستة وينهار االطمئنان املزعوم  .وذكره للرواية يف هذه

يتصوره بعض ـ بل ّ
لعل عنده وثوق بصدورها بخصوصها،
احلال ليس تدليسا ـ كام قد
ّ

املروي عنه يف نفسه مطلقا ،فجمع بني روايتها وعدم ذكر اسمه.
لكنّه ال يرى وثاقة
ّ

بأن هذه الفرضيات غري صحيحة؛ ّ
وقد أجاب املناقش هنا نفسه ّ
ألن رواية ابن أي

نص النجايش عىل ذلك ،فبعد أن سجن تلفت كتبه
عمري للمرسل كانت لفقده كتبه ،كام ّ

تنزها وق ّلة اهتامم
حترزه عن التسمية كان ّ
فصار يدّ ث من حفظه ،وهذا ما يدفع احتامل أن ّ
باملروي عنه .
ّ

( ) مشايخ الثقات 40 :ـ .41
( ) املصدر نفسه.41 :

( ) املصدر نفسه 41 :ـ .42

...................
أن سبب إرسال ابن أيب عمري هو علف الكتب ،وإال
وهذا الكالم وجيه بناء عىل ثبوت ّ

النجايش ينسبه للقيل ،والتث ّبت منه بنحو اخلرب املعترب يبدو يل صعب ًا ،وهذا ما مل يلتفت
فإن
ّ
ّ
إليه كثريون هنا بل اعتربوه مس ّل ًام .

لك ّن هذا الر ّد (الثالث) ك ّله والدفاع عنه ال ينتبه إىل أنّه جيري يف مراسيل ابن أي عمري

حق غريه ،ولن جيري ّ
فقط ،وإال ّ
كل هذا الذي قيل يف
فإن احلسابات سوف ختتلف متاما يف ّ
الرد (الثالث) أو املناقشات املدافعة عنه ،وهذه التفكيكات هنا ـ مع ّ
أن املرجع يف اجلميع

نص واحد ،وهو كالم الطويس يف (العدّ ة) ـ يضعنا أمام تساؤل آخر عام سيأيت ،وهو ما
ّ
نص الطويس من حيث بنائه عىل
يؤ ّكد إشكالية السيد الوئي يف عدم الثقة بعد هذا ك ّله يف ّ

أقر به حتى بعض القائلني بالقاعدة .
القاعدة العامة ،وهذا ما ّ

املناقشة الثالثة :ما ذكره بعض املعارصين ،من ّ
أن حساب األمر تبعا لعدد املشايخ يمثل
كل ٍ
خطأ منهج ّيا؛ إذ املفروض أن نحسب عدد روايات ابن أي عمري عن ّ
راو ،فقد يروي
ٍ
نصف رواياته عن ٍ
يصح احلساب املتقدّ م ،فالعربة بالرواة
واحد ضعيف ،فهنا ال
راو
ّ

والروايات معا ،فطريقة إعامل احلساب مل تكن دقيقة .

وهذا الكالم صحيح قواعديا ،لكنّه ميدانيا قد ال يكون منتجا ،بل قد يكون لصالح

الس ّيد الصدر ،كام لو عثرنا عىل رواياته عن الثقات فكانت كثرية ،وعثرنا عىل رواياته عن
الضعاف فكانت قليلة جدا (قيل :بلغت  30رواية فقط عن الضعاف ،من أصل حوايل

نص النجايش ،يظهر ّ
أن بعض كتبه كان موجودا بني الناس ،وأنّه
( ) وفقا هلذه الصورة املوجودة يف ّ
حدّ ث من حفظه ،وهذا يعني أنّه توجد روايات مل يروها ابن أي عمري إال بعد تلف كتبه ،وإال

لفرض وجودها يف أيدي الناس ممّا حدّ ثهم به من قبل ،ولطلبها منهم ثم حدّ ث هبا مسندة ،واهلل

العامل.

( ) انظر :الداوري ،أصول علم الرجال.407 :
( ) املصدر نفسه.407 :

سيتعزز حساب الصدر وفقا لروح هذه املناقشة ،بل
 5500رواية البن أي عمري)  ،فهنا
ّ

ّ
إن عبارات السيد الصدر ـ وفق ما نقل عنه ـ تفرتض واقع ّية هذا األمر ،أي ق ّلة مرو ّياته

عن الضعاف قياسا بغريهم.

فاألصح يف نقاش كالم الصدر هنا أن ُيقال:
املناقشة الرابعة :من هنا
ّ

 1ـ إذا خاريد هبذا الكالم الدفاع عن أصل نظر ّية التوثيق العام هنا ،فهذا:

أ ـ ال ينفع عىل إطالقه كام ب ّينا؛ فإنّه جيري يف خصوص ابن أي عمري ،أ ّما يف غريه

فاحتامل إهبام اسم الراوي لضعفه يرتفع بام يدم االطمئنان ،بل قد ذكرنا يف بحث مراسيل
الثالثة أوجها أخرى تزيد األمر إشكاال.

ب ـ كام ّ
أن ثبوت ضعف ستة مشايخ يفتح االحتامل منطق ّيا يف عدد أكرب من الضعاف

أن العلامء ترمجوا ّ
تعرضوا هلم عىل هذا املستوى ،فإذا قلت لكّ :
لو ّ
إن علامء
كل مشاخيه أو ّ

الرجال ترمجوا مخسني شيخا البن أي عمري  ،فكان منهم ستة ضعاف والباقي ثقات ،أما
عرضوا هلم بمدح وال قدحّ ،
فإن احتامل ضعف ما
الثالثامئة والمسون الباقون فلم يت ّ

ّ
تعرضهم حلاهلم،
مقداره  50/6يف سائر المسينات السبع الباقية،
سيظل قائام عىل تقدير ّ

وهذا يعني تو ّقع أن يصبح عدد الضعاف يف جمموع األربعامئة هو  48شيخا وليس ستّة

فقط ،وهذا األمر البدّ من أخذه بعني االعتبار يف احلساب حيث سريبك وثوقنا بالنتيجة
( ) أمحد عبد اهلل أبو زيد ،مدخل إىل نظر ّية االحتامل مع تطبيقاهتا يف املدرسة الفقه ّية للشهيد السيد

حممد باقر الصدر ،جملة فقه أهل البيت ،العدد  147 :31ـ 149؛ وقد تبنّى حممد رضا السيستاين
ّ
أيضا ندرة روايات ابن أي عمري عن الذين قيل فيهم الضعف ،فانظر له :قبسات من علم

الرجال .53 :1
( ) قد قيل ّ
بأن من مل يرد فيهم توثيق خاص من مشايخ الثالثة يبلغ حوايل  360شخصا ،فانظر:

مشايخ الثقات 153 :ـ 197؛ وآصف حمسني ،بحوث يف علم الرجال .231 :فإذا أضفنا هلم

 18املض ّعفني ،فسيبلغون  378شخصا ،وقد يبلغ املجموع  ،767فيكون املوثق هو 389
صحت هذه احلسابات ،ومعه فقد يتو ّقع أن خيصبح عدد الضعاف ضعف عددهم
شخصا لو ّ

فيتغري احلساب متاما.
اآلن ّ

...................
النهائ ّية لشهادة الطويس.

 2ـ وأما إذا خاخذ بالنظر ّية ،لكن أريد ّ
حل مشكلة اإلرسال من حيث وجود الضعاف ـ

مع أ ّنه ليس مورد بحثنا ـ فهذه الطريقة من الصدر غري صحيحة؛ وذلك:

أـ ّ
املروي عنه
ألن االحتامل سوف يكون قرابة الواحد والربع من املائة ،يف أن يكون
ّ

أحد الضعفاء ،وهو احتامل ولو كان ضئيال ،إال أ ّنه يمنعنا عن األخذ بمراسيل ابن أي

عمري ك ّلها؛ أل ّنه لو كانت مراسيله  1000رواية فهذا معناه سقوط حج ّية حوايل  12رواية
عن االعتبار ،فكيف نفينا االحتامل يف الروايات؟!  ،ما مل ندّ ع حتصيل االطمئنان!

ب ـ أضف إىل ذلك أ ّنه حتى لو كان سبب مراسيل الرجل هو ذهاب كتبه ،مع ّ
أن هذا

ال جيري يف البزنطي وصفوان ،لك ّن هذا ال ينفي أ ّنه روى مرسال قبل تلف كتبه ،حاله يف

ذلك حال سائر الرواة يف حالتهم الطبيع ّية ،فينفتح احتامل أن يكون إرساله لضعف
الراوي أو لعدم االعتناء به ،فال يريد ذكر اسمه.

ج ـ يضاف إىل ذلك ّ
أن من املمكن أن ابن أي عمري أخذ كتابا من وهب بن وهب

ورواه بطريقة اإلرسال ،بحيث كانت هناك مائة رواية منه ،مثال وهب بن وهب له كتاب
فلعل ّ
يف صفات النبي ّ ،
كل روايات صفات النبي التي رواها ابن أي عمري مرسال مثال

جاءت من هذا الكتاب ،الرتفاع االحتامل يف هذه احلال ،فمع دخول هذه االحتامالت عىل

ال ّط ،كيف يمكن االقتصار يف إجراء حساب االحتامل عىل عدد املشايخ فقط أو عىل عدد
ٍ
املشايخ والروايات معا؟! ّ
حماسبة وحساب.
إن املوضوع بحاجة ملزيد

والنتيجة حتى اآلن ّ
التمسك بالعام يف الشبهة املصداق ّية ما يزال
سمي بإشكالية
ّ
أن ما ّ

ّ
للشك يف قيمة شهادة الطويس ،فاإلشكال الامس (للخوئي) ما زال قائام.
موجبا

أن هذا املقدار ٍ
( ) اعترب آصف حمسني يف :بحوث يف علم الرجالّ ،232 :
كاف يف عدم إمكان منح
احلج ّية ّ
لكل خرب مرسل نضع يدنا عليه.
( ) انظر :رجال النجايش.430 :

ب ـ التمييز يف املضعَّفني بني حال الصالح وحال االحنراف

املحاولة اجلواب ّية الثانية :وهي تطوير للمحاولة األوىل ،وهو ما ذكره الشيخ مسلم
الداوري ،وموجود يف ثنايا كلامت الشيخ السبحاين ،وحاصلهّ :
إن الشهادة التي أدىل هبا
الشيخ الطويس يتمل يف مدلوهلا احتامالن:

أن الطويس يقول ّ
االحتامل األول :أن تفيد التوثيق مطلقا ،بمعنى ّ
بأن من روى عنه

البزنطي ثقة عند ابن أي عمري وغريه ،وهذا هو الظاهر من عبارة الطويس.

وبناء عىل هذا االحتامل يشكل أمر التوثيق العام هنا؛ أل ّنه كيف يقول الطويس بأّنم ال

أن بعض الرواة ا يتف خق عىل تضعيفهم؟! ّ
يروون إال عن ثقة ،وقد ثبت لدينا ّ
إن هذا ما خيدش

صحة شهادة الطويس.
يف ّ

لكن يمكن فرض ّ
أن املشايخ الثالثة قد رووا عن هؤالء الضعاف يف فرتة كانوا فيها

صاحلني مستقيمي احلديث ج ّيدي الرواية ،ثم انحرفوا ،فالتضعيف الذي اتفقت عليه
الطائفة يف ح ّقهم جاء بلحاظ احلالة الالحقة الضعيفة ،وأما رواية الثالثة فجاءت بلحاظ

مروا يف حياهتم
حالة صالحهم ،وهذا ليس باألمر العزيز ،فكثري من املحدّ ثني والرواة ّ

بأكثر من مرحلة عقد ّيا وسلوكيا .

االحتامل الثاين :أن تفيد التوثيق ال مطلقا ،بل عند ابن أي عمري نفسه ،وهنا فمن يروي

عنه ابن أي عمري يكون ثقة عنده ،وليس من الرضوري أن يكون كذلك عند اآلخرين.

وهذا املعنى من شهادة الطويس وإن كان خالف ظاهر العبارة ،إال ّ
يرجحه أنه
أن ما ّ

من البعيد أن يتفق نظر ابن أي عمري والطائفة يف ّ
كل الرواة الذين روى عنهم ،ومن
الطبيعي أن يكون هناك اختالف بني األنظار ،السيام ّ
وأن مشايخ ابن أي عمري حوايل

حممد
( ) ممّن أخذ بفكرة التنويع بني حال صالح مشايخ ابن أي عمري وحال عدم استقامتهم السيد ّ
رضا السيستاين يف :قبسات من علم الرجال  70 :1ـ  ،88 ،71حيث ط ّبقه عىل عيل بن أي محزة

البطائني؛ وأيضا السيد عيل احلسيني الصدر ،الفوائد الرجال ّية.211 :

...................
الـ 400شيخ ،ومشايخ البزنطي حوايل  ،100ومشايخ صفوان حوايل  ،200فهل يعقل

أ ّن ّ
كل هؤالء اتفقت الطائفة عىل توثيقهم واتفق نظرها مع نظر الثالثة؟! إذا فاملراد
التوثيق برأي الثالثة ،واملعنى :عرفوا بأّنم ال يروون إال عن ثقة عندهم برصف النظر عن

حاله عند غريهم.

ووفقا هلذا االحتامل ،ال مانع من وجود ضعاف؛ إذ يمكن أن يكونوا ثقاتا عند الثالثة،

األول جيري
وضعافا عند اآلخرين ،وهذا أمر طبيعي .وما قلناه يف التوجيه يف االحتامل ّ
هنا أيضا.

املروي عنه فإن حكم
وعليه ،فإذا روى البزنطي رواية؛ فإن كانت مسندة ،نظر يف
ّ

اآلخرون بوثاقته أو سكتوا عنه ،نحكم بوثاقته لتوثيق البزنطي له ،وإن ض ّعفوه تعارض

اجلرح والتعديل ،فتطبق قواعد التعارض.

وأما إذا كانت الرواية مرسلة ،فيكون معناها ّ
كأن البزنطي يقول :حدّ ثني من هو ثقة
ٍ
حينئذ .
عندي ،وهذا توثيق ال خيعلم له معارض ،فنأخذ به
ويمكننا التعليق عىل هذه املحاولةّ :
أقر الشيخ الداوري ـ
إن ظاهر عبارة الطويس ـ كام ّ

هو إفادة التوثيق مطلقا ،ال يف خصوص نظر الثالثةّ ،
فإن تسوية الطائفة بني مراسيلهم

متعهدين بالرواية عن الثقة مع ثبوت الضعف عند الطائفة،
ومسانيدهم ال يكون لكوّنم ّ

ّ
فإن هذا ال معنى له كام هو واضح؛ وعليه:

حتول يف هؤالء الرواة املض ّعفني إنّام هو جم ّرد احتاملّ ،
فإن مراجعة
أ ـ احتامل حصول ّ

حال هؤالء الرواة يرشف باإلنسان عىل القطع بعدم حصول هذا األمر معهم ،ألنه مل خيرش

حق أغلبهم مع أّنم يشريون عادة ،ثم ما فائدة هذا
أحد إىل يشء من هذا النوع يف ّ

التحول؟ وهل يمكن للطائفة أن حتدّ د لنا دائام ّ
أن الرواية الفالنية متى رواها؟! فكيف
ّ
حكمت بضعفه مطلقا دون تفصيل بحسب مراحل حياته؟ ّ
إن هذه رصف احتامالت ال
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يفرس التوثيق العام بثبوت
تستند إىل ّ
أي شاهد تارخيي ،وإذا جاز هذا االحتامل جاز أن ّ
الوثاقة عند الثالثة يف خصوص هذا الرب أو ذاك ،فريجع تقريبا إىل كالم السيد حمسن

احلكيم املتقدّ م ،وال يعود هلذه القاعدة فائدة يف علم الرجال.

بـ ّ
إن استبعاد اتفاق نظر الثالثة مع الطائفة يف توثيق حوايل سبعامئة شخص ،استبعاد

يف حم ّله ،لو الحظنا عرض ّية اجتهادهم مع اجتهاد الطائفة ،ال ما لو قلنا ّ
بأن الطائفة وثقت

ألّنم وثقوه تبعا هلم ،فهذا ال غرابة فيه عادة ،كام ّ
أن األمر خيتلف تبعا لنوعية
من وثقوه ّ
املروي عنهم ،ولو غضضنا الطرف فهو خالف ظاهر عبارة الشيخ ،بل يصلح إشكاال عىل
ّ
بيان الشيخ الطويس للقاعدة هنا ،وهنا يعود إشكال السيد الوئي يف تسوية الطائفة بني

املراسيل واملسانيد ،إذ مع االختصاص بنظر الثالثة واختالف نظر الطائفة مع نظرهم،

كيف متّت التسوية بني املراسيل واملسانيد؟! فيعود احلديث املتقدّ م.

مهمة عىل روح املحاولة السابقة
فهذه املحاولة من الداوري ليس فيها مزيد إضافة ّ

بتفصيالهتا.

ج ـ قضاء اإلحصاء بندرة الرواية عن الضعفاء

املحاولة اجلواب ّية الثالثة :الفحص يف روايات الثالثة عن الضعاف تؤ ّكد ّ
أن عدد

رواياهتم عنهم قليل جدا جدا؛ فابن أي عمري روى عن وهب بن وهب يف موردين فقط،

وعن يونس بن ظبيان يف مورد واحد ،وصفوان روى عىل أبعد تقدير عن صالح النييل يف
ٍ
واحد ،وهكذا ،فالندرة املوجودة ،جتعل حضور هؤالء الضعاف باهتا جدا غري
مورد
مأخوذ بالنظر ،ولع ّله هلذا مل يسب هلم حساب يف بيان القاعدة الرجال ّية واحلديثية.

يتم فيام لو كان مرجع القاعدة إىل شهادة الطويس أو الطائفة
تم فإنّه ّ
واجلواب :هذا إذا ّ

أو استقرائهام ،فيقالّ :إّنم مل يالحظوا هؤالء؛ لندرة روايتهم وأحلقوهم بالشا ّذ النادر
ٍ
املعدوم حكام ،أو ّ
لغرض عابر
تعهد الثالثة لكن حصل هلم سهوا أو
أن مرجع القاعدة هو ّ
الرواية عن ضعيف قليال ،لكن من الناحية العملية ال قيمة هلذا الكالم ،إذ لو غفل

...................
الطويس أو الطائفة أو ابن أي عمري عن هؤالء لق ّلة الروايات عنهم من الثالثة ،فهذا معناه

ّ
تم اخرتاقها يف موارد من هذا النوع؛ فكيف يصل اطمئنان هبا يف رواة مل يرو
أن القاعدة ّ
عنهم الثالثة إال رواية أو روايتني؟! ّ
إن هذا يقودنا إىل التفصيل بني من أكثروا من الرواية

عنه وبني من أق ّلوا جداّ ،
فلعل هناك آخرين مثل هؤالء مل يلحظوهم ،فال يصل وثوق

بالقاعدة يف هذه احلال بقول مطلق.

وهبذا يتضح حال ما خنقل ـ شفاها ـ عن السيد أمحد املددي  ،من ّ
أن ظاهر عبارة

الشيخ يف العدّ ة املستخدخ م فيها تعبري املضارع (يروون ـ يرسلون) هو ّ
أن هذا منهم كثري،

فال ينخرم بالنقل عن الضعفاء قليالّ ،
فإن كالمه هذا يستدعي ـ ولع ّله ملتفت لذلك ـ

التفصيل يف شيوخ الثالثة ،بني من أكثروا من الرواية عنه وبني من أق ّلوا ،فإذا كانوا قد
مرتني أو عرشة مرات فقط ،فال يكون هذا الشخص مشموال
مرة أو ّ
رووا عن شخص ّ

صح أصلها.
يصح إطالق القاعدة وإن ّ
للتوثيق الوارد يف عبارة الطويس ،فال ّ

د ـ حصر الضعفاء برواة النُّسَخ ،نقد حماولة السيّد املددي

املحاولة اجلواب ّية الرابعة :ما نقل ـ شفاها ـ عن السيد أمحد املددي ،من أنّه من املمكن

أن يكون الضعيف الوارد يف أسانيد هؤالء الثالثة هو راوي النسخة .ومن ي ّطلع عىل سرية

القدماء من األصحاب يعلم أ ّن وثاقة هذا الراوي عندهم غري الزمة ،خصوصا إذا حصل
ٍ
نسخة أخرى .
التأييد من
وتشبه هذه املحاولة بعض الكلامت الواردة عند الشيخ السبحاين ،من ّ
أن ابن أي عمري

تفرد
قد يروي عن هذا الضعيف لو كان يف عرضه ثقة ،وإنّام ال يروي عن الضعيف لو ّ
الضعيف بالنقل ،كام يف روايته عن يونس بن ظبيان الواقع يف عرضه بريد أو أبو يزيد

القامط .
ّ

حممد باقر ملكيان حفظه اهلل.
( ) كام نقل لنا ذلك عنه أخونا الفاضل الشيخ ّ

حممد باقر ملكيان حفظه اهلل.
( ) كام نقل لنا ذلك عنه أخونا الفاضل الشيخ ّ
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ويناقش أوالًّ :
إن أغلب الذين روى عنهم ابن أي عمري وأمثاله مم ّن قيل فيهم بضعف،

قد نقلوا عن اإلمام مبارشة ،فكانوا الواسطة بني ابن أي عمري واإلمام ،ويف مثل هذه احلال

ال معنى لكوّنم وسائط يف النسخ ،بل املفرتض أ ّّنم هم أصحاب الرواية واألصل،

فراجع ما نقل من مرو ّيات الثالثة عنهم ،لرتى ذلك بنفسك ،فام قيل عن السيد املددي
يصح يف بعض املوارد مثل إبراهيم
حمض افرتاض غري واقعي يف جمال بحثنا هنا .نعم ،هذا
ّ

بن عمر اليامين ،فإنّه يروي عنه ابن أي عمري ،وهو يروي عن عمرو بن شمر أو عن أي

يصح يف مثل احلسن بن راشد ،وال داود الر ّقي ،وال زياد بن مروان القندي،
محزة ،لكنّه ال ّ
وال صباح بن ييى املزين ،وال عبد اهلل بن القاسم ،وال عيل بن أي محزة البطائني ،وال

عمرو بن أي املقدام يف إحدى روايتيه ،وال عمرو بن مجيع ،وال ّ
املعىل بن خنيس ،وال
املفضل بن عمر ،وال وهب بن وهب ،وال يونس بن ظبيانّ ،
فإن هؤالء وأمثاهلم يروون
مبارشة عن اإلمام يف الروايات التي رواها عنهم ابن أي عمري.

ثاني ًا :لو س ّلم هذا االفرتاض ،فهو لوحده كفيل هبدم القاعدة يف مقامنا يف موارد

صح أ ّن الثالثة ال يبالون بحال رواة النسخ ،فهذا معناه أنّه يف ّ
كل مورد وقع
عديدة؛ إذ لو ّ

شيخ البن أي عمري يف الطريق ،وشككنا أنّه من املمكن أن يكون راوي النسخة ،فلن
ثم سيعود مثل إشكال
ألّنا ال تشمله من رأس ،ومن ّ
نتمكّن من توثيقه بالقاعدة؛ ّ
ٍ
املرة.
التمسك بالعام يف الشبهة املصداق ّية
وبشكل أقوى هذه ّ
ّ

واألمر عينه ـ بل أوضح ـ فيام ذكره السبحاين ،فإنّه ربام يكون ابن أي عمري قد نقل

الرواية عينها عن ثقة ،ومل تصلنا ،ووصلتنا روايته عن غريه ،فكيف نحرز يف ّ
كل شيخ من

منضام إىل الثقات؟! واملفروض أنّه ال يوجد دليل عىل
متفردا أو
ّ
مشاخيه أنّه روى عنه ّ

وصول مجيع روايات ابن أي عمري إلينا.

هـ ـ التشكيك يف االتفاق على التضعيف

املحاولة اجلوابيّة اخلامسة :التشكيك يف اتفاق الطائفة عىل تضعيف من خذكرت أسامؤهم

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

ٍ
واحد ،مثل الشيخ جعفر السبحاين ،والشيخ مسلم
هنا ،وقد قام هبذه املحاولة غري

حممد رضا السيستاين ،حيث تت ّبعوا الرواة املذكورين ،وحاولوا أن يثبتوا
الداوري ،والسيد ّ

ّأّنم ّ
حمل خالف يف التوثيق والتضعيف ،ليخ ّففوا بذلك من إشكال ّية السيد الوئي .

توصل بعضهم إىل ّ
أن بعض من عدّ من مشايخ ابن أي عمري املضعفني ليسوا من
بل قد ّ

مشاخيه أصال ،وأنّه قد حصل خلط يف بعض األسانيد بني (الواو) و (عن) ،فكان هؤالء
من طبقته ال من طبقة مشاخيه ،وذلك مثل :إبراهيم بن عمر اليامين ،واحلسن بن عيل بن أي

عثامن سجادة ،وداود الر ّقي ،وزياد بن املنذر ،وعبد اهلل بن القاسم احلرضمي أو احلارثي،

وحممد بن سنان ،واملعىل بن خنيس ،ووهب بن
وعيل بن حديد ،وعمرو بن مجيع األزديّ ،

وهب أي البخرتي ،ويونس بن ظبيانّ ،
وأن بعض من خقدح فيه من مشاخيه كان القدح فيه
بالعقيدة ال بالرواية ،مثل زياد بن مروان القندي ،ومعه فال يسلم أحد اتفقت الطائفة عىل

ضعفه وروى عنه ابن أي عمري .

وهذه املحاولة بطوهلا يرد عليها:

أوالً :إ ّنه يف بعض املوارد مل خيثبت املناقشون هنا عدم االتفاق عىل التضعيف ،كام يف

واملفضل بن صالح ،وعمرو بن خمجيع ،حيث مل
وهب بن وهب ،واحلسني بن أمحد املنقري،
ّ

يعثروا عىل توثيق من أحد أو نقل من أحد خيبدي وجود خمالف يف تضعيفهم ،وإنّام عثروا
عىل تضعيف من بعض علامء الرجال ،وهذا ال يثبت عدم االتفاق ،وإن مل يكن لوحده

كافيا يف إثبات االتفاق ،فالقول ّ
بأن أحدا منهم مل تتفق عليه كلمة الطائفة غري صحيح،

مهم ،لكن ال بأس بذكره.
وهذا إشكال غري ّ

وقد اعتمد بعضهم يف إثبات وقوع االختالف يف توثيق وتضعيف هؤالء عىل مبنى

كامل الزيارة ،وتفسري القمي ،ووقوع اسمه يف طرق الصدوق ،وترمجته يف بعض الكتب
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دون تضعيف ،كام لو ترمجه الطويس يف الفهرست دون تضعيف ،ونحن ال نقول هبذه

وأن ترمجة الطويس مثال له دون تضعيف ال ّ
خاصة ّ
تدل عىل عدم
النظريات الرجال ّية،
ّ

اختاذه موقفا تضعيف ّيا منه وهو واضح ،فالحظ جيدا.

ثاني ًا :إ ّّنم فهموا من عبارة الطويس اتفاق الطائفة عىل التوثيق ،مع ّ
أن الطويس مل

يتحدّ ث عن اتفاق ،وإنام حتدّ ث عن معروف ّية ،وهي جتامع كال من االتفاق والشهرة ،وال
أن ورود اسم ٍ
أظ ّن ّ
هتم به الشيخان :السبحاين والداوري ـ مع
راو يف تفسري القمي ـ كام ا ّ

يرض باملعروف ّية ،إذا ثبت
تضعيف الطويس والنجايش ،وأحيانا معهام علامء رجال السنّةّ ،
ّ
نحتج به.
التفسريي املوجود بني أيدينا اليوم هو للقمي حتى
أن الكتاب
ّ
ّ

ثالث ًاّ :
إن النقطة األبرز يف هذا املحاولة هي إنكار أصل رواية ابن أي عمري عن بعض

هؤالء ،فإ ّن هذا يرينا من رأس ،لكنّهم مل يتمكّنوا بدليل حاسم من نفي رواية ابن أي
عمري وغريه عن مثل :املفضل بن صالح ،واحلسني بن أمحد املنقري ،وعبد الرمحن بن سامل

واملفضل بن عمر ،وإسحاق بن عبد العزيز ،واحلسن بن راشد ،وبعضهم ضعيف
األشل،
ّ

حتام.

أهم املحاوالت اجلواب ّية هنا ،ونتائجها تؤثر كثريا يف
نعم ،هذه املحاولة األخرية من ّ

مثل الر ّد املتقدّ م للسيد الصدر ،والقائم عىل االطمئنان نتيجة حساب االحتامل ،فجوابنا

عنها ال يعني ّأّنا ال قيمة هلا ،فتأ ّمل جيدا.

النظريّة املختارة يف توثيق مشايخ الثالثة

يقوم فهمنا املختار هلذه املسألة عىل ما نعتربه املرجع يف فقدان الوثوق هبذه القاعدة

ٍ
تفصيل
جمرد أمارة وقرينة ناقصة عىل التوثيق عىل
بوصفها قانونا كليا خيرجع إليه ،بل هي ّ

سنرشحه بإذن اهلل سبحانه.

اخلاص يتلخّ ص يف جمموعة نقاط:
وهذا الفهم
ّ

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

أ ـ هل ميكن أن خيطأ الطوسي يف دعوى اإلمجاع خطأ فاحشاً؟

النقطة األوىل :وهي نقطة متهيد ّية لكنّها يف الوقت عينه يف غاية األمه ّية .هل يمكن أن

يدّ عي الطويس إمجاعا ومعروف ّية يف يشء ما ،ثم ال يكون هناك عني وال أثر لذلك عىل

ٍ
استنتاج معني فينسب نتيجة ذلك إىل الطائفة
أرض الواقع؟ هل خيعقل أن خيطأ الطويس يف

املتأخرون من كشف خطئه أو ّ
ّ
أن الطويس هو شيخ الطائفة العارف
شيئا ،ثم يتمكّن
باألخبار والطرق واحلديث فكيف خيعقل أن ال يفهم مثل هذه األمور فيام يفهمها
ّ
املتأخرون أو بعضهم؟!

هذا السؤال هو مفتاح نفيس ومعريف مهم جدا ،وقد وجدنا يف سياق بعض املساجالت

يف هذه القض ّية ـ عىل سبيل املثال ـ شعورا عند بعضهم باستحالة أن نفهم نحن ما مل يفهمه
الطويس أو أن خيطأ الطويس ونكون أحسن حاال منه يف ٍ
أمر خيفرتض أن يكون هو أقرب

زمنا إليه منّا.

وجواي عن هذا التساؤل باإلجياب ،بمعنى :نعم ،يمكن أن يصل ذلك ،وال أقصد

من ذلك حمض اإلمكان املنطقي ،بل أعني ّ
أن املعطيات تسمح بمثل هذه االفرتاضات إذا

احت ّفت بشواهد احتامل ّية معقولة ،ونحن ندّ عي ّ
أن الفضاء اإلمكاين هلذه الشواهد معقول
حق الطويس ،ويف كتاب العدّ ة بالذات ،فالشيخ الطويس يف هذا البحث من
جدا يف ّ

«العدّ ة» قد ا ّدعى إمجاع الطائفة عىل العمل بأخبار اآلحاد ،وقد بحثنا يف كالمه بالتفصيل
يف كتابنا (نظرية السنّة يف الفكر اإلمامي الشيعي) ،وقلنا :إنه خاطئ ،وكشفنا هناك عن

اضطراب كلامت الطويس يف غري موضع من ذاك البحث ،حتى ا ّدعى أشياء مل تسمع هبا

الطائفة ،وكان يف بعض ما ا ّدعاه خمعمال للحدس واالجتهاد ،خمتلفة أجزاء كالمه بعضها

عن بعض ،فتارة يرشط حج ّية الرب بأن يكون الراوي إماميا وأخرى يرى االعتبار لرب

رجحنا هناك ّ
أن الطويس يف هذا البحث بالصوص
غري اإلمامي إذا كان موثوقا به ..وقد ّ
يكون نظر ّية حجية الرب بشكل جديد ،هلذا ظهرت بعض معامل االشتباه عنده.
كان ّ

من هنا ،يمكن أن يكون الطويس قد نظر يف كتب الشيعة ،فوجدهم يتعاملون مع

مراسيل ابن أي عمري دون حت ّفظ من اإلرسال ،فظ ّن ّ
أن مراسيلهم كمسانيدهم ،وأخطأ يف
املرسل عنه دائام ،بل ّ
ّ
ألن منهج الوثوق هو السائد
أن الطائفة ال تعمل باملراسيل لوثاقة خ
عندها يف هذا املجال.

يعزز هذا االحتامل ّ
أن الشيخ الطويس ذكر هناك إمجاع الطائفة عىل العمل بخرب
وما ّ

ّ
واستدل لذلك بأ ّنه رآها عاملة باألخبار؛ فظ ّن ّ
أن رجوعهم لألخبار رجوع إىل
الواحد،
خرب الواحد الظنّي ،ال إىل الرب االطمئناين ،وهذا معناه أ ّنه مارس النظر يف املوروث

الشيعي وحكم بقواعد استخرجها من مالحظته أو استنبطها من ذلك ،أو أنّه ّأول األمور

ملصلحة نظر ّيته اجلديدة يف خرب الواحد ،مع ّ
أن نصوص كبار علامء الطائفة قبله وبعده ـ بل

منهم هو نفسه يف سائر كتبه ـ واضحة نق ّية رصية يف رفض العمل بأخبار اآلحاد ونسبتها

للطائفة ،كنصوص املرتىض واملفيد وابن الرباج وابن إدريس وابن شهر آشوب والطربيس

وابن زهرة احللبي واملحقق ّ
احليل ،بل نصوص أهل السنّة تنسب نفي حج ّية خرب الواحد

نص إمامي خيثبت عمل الشيعة يف تلك
أي ّ
للشيعة بوضوح يف تلك الفرتة ،وال يوجد ّ
الفرتة بخرب الواحد واختياره نظر ّيا وأصول ّيا ،ومع ذلك ا ّدعى الطويس اإلمجاع ألنّه رأى

رصح هو نفسه!
الطائفة تعمل باآلحاد كام ّ

فإذا مارس االستقراء هنا فسيكون قد ظ ّن ّ
أن عدم إشكاهلم عىل إرسال رواية البن أي

املرسل؛ لتحصيل الوثوق
عمري معناه قوهلم بحج ّية مراسيله ،مع ّأّنم عاملون هبذا
خ
بصدوره ،وسيأيت ،فاالحتامل معقول.
خاصة بالطويس ،وإن كانت بارزة فيه،
بل لع ّله ي ّق يل أن أ ّدعي بأ ّن هذه القض ّية ليست ّ

تعرض العلامء ملواضع ا ّدعي فيها اإلمجاع عىل يشء ،مع ّ
أن
لكنّها موجودة عند غريه ،فقد ّ

اإلمجاع أو الشهرة عىل عكسه ،وال ّ
أقل من عدم صدق اإلمجاع فيها حتام ،وا ّدعي فيها
ٍ
تواتر ٍ
مصدر أو مصدرين فقط ،هذا فضال عن
خرب مع أ ّنه ليس له إال سند واحد ،ويف
خ
ا ّدعاء املعروف ّية واإلمجاع مع ّ
أن الذاهب إىل ذلك هو عدد قليل جدا .وبالنسبة لدعوى

...................
تم ،يكفي يف حت ّققه كون املعروف ّية حاصلة يف القرن األخري بالنسبة
الطويس
خ
اإلمجاع هنا لو ّ

للطويس ،فتصدق الشهادة ،وسيأيت احلديث عن ذلك.

نص العدّ ة نجد مثاالً آخر مثري ًا ،نذكره بنحو التأييد ،وأرشنا له من قبل ،وهو
ويف نفّ :

حق السكوين وأمثاله حيث يقول بأ ّن الطائفة عملت بام رواه هو،
كالم الشيخ الطويس يف ّ

نص يوحي باإلمجاع،
ورواه حفص بن غياث ،وغياث بن خك يلوب ،و خنوح بن خدراج  ،وهو ّ

ورغم ذلك ينقل الشيخ الصدوق يف «كتاب من ال يرضه الفقيه» ينقل رواية عن السكوين
يف مرياث املجوس ،ثم يقول« :وال أفتي بام ينفرد السكوين بروايته» .

وهذا يكشف عن ّ
أن دعاوى اإلمجاع ينبغي التو ّقف فيها بعض اليشء ،فكيف خجتمع

يستحق هذا
الطائفة عىل ذلك والصدوق ـ وهو إمام حمدّ ثي هذه الطائفة ـ غري موافق؟ أال
ّ

األمر الذكر من طرف الشيخ الطويس عندما ا ّدعى اإلمجاع؟! أال خيتمل ّ
أن القاعدة
غض
الرجال ّية واحلديثية املدّ عاة هنا قد يكون هناك من خالفها رصيا ،ولك ّن الطويس ّ

النظر عنه وكأنّه غري موجود أو غفل عنه رغم ّ
أن كتبه بني يديه مثل الصدوق يف مثال

السكوين؟!

اضطر
أضف إىل ذلك كثرة األخطاء الواقعة يف كتب الطويس والتناقضات ،حتى
ّ
بعضهم ـ كام رأينا ـ لتفسري ذلك يف التهذيبني أو غريمها بأنّه انتهج األسلوب اإلقناعي ،أو

بأنّه كانت بعض كتبه قد كتبها بمساعدة بعض تالمذته ولع ّلهم أخطؤوا ،أو أ ّن رجال
مسودة ـ كام ذكر الربوجردي ـ لكثرة ما فيه من مشاكل ،أو ّ
أن فهرسته مل
الطويس كان ّ
يكمله كام ذكر املددي ،وقد نقلنا كلامت متعدّ دة يف هذا الصدد يف البحوث السابقة،

وسيأيت ،فراجع حتى ال نطيل.

( ) العدة يف أصول الفقه  148 :1ـ  .150برصف النظر عن دعوى ّ
أن الشيخ كان يريد هنا أصل

االحتجاج بقول السكوين يف اجلملة ،ولو من حيث االنضامم إىل غريه ،عىل ما قيل ،وهلذا جعلنا

هذا مؤ ّيدا وليس بدليل.

( ) كتاب من ال يرضه الفقيه .344 :4

وهذا ك ّله يعني ّ
نص الطويس ليس أمرا غريبا
أن الدخول يف جمال النقد والتحليل مع ّ

ومنطقي ،وقد مارسه غري واحد يف غري موقع من كتب الطويس
أو مستهجنا ،بل هو ممكن
ّ

نفسه ،فلرياجع.

ب ـ الفرضيّات املمكنة يف نشوء القاعدة (طرح ستّ فرضيّات)

النقطة الثانية :وهي تتع ّلق بالفرضيات املمكنة يف تفسري نشوء القاعدة الرجال ّية
ٍ
نص العدّ ة ،وما هي النتائج التي قد ترتتب عىل ّ
واحدة من هذا
كل
واحلديث ّية املذكورة يف ّ
الفرضيات؟

مصب شهادة الطويس؟
ونبدأ بالسؤال التايل :ما هو
ّ

واجلواب :مل يشهد الطويس أوال وبالذات ،أو فقل املقدار املتي ّقن أنّه شهادة منه ،سوى

بأمرين:

ونعرب عنها بكلمة( :التسوية).
أ ـ مساواة الطائفة بني املراسيل واملسانيدّ .

ب ـ معروف ّية ّ
ونعرب عن هذه الشهادة
أن الثالثة ال يروون وال يرسلون إال عن ثقةّ .

بكلمة (املعروف ّية).

فالطويس هنا شاهد عىل وض ٍع ما موجود بني الطائفة.

وهنا ننتقل إىل األسئلة الالحقة :كيف عرف الطويس ّ
سوت املراسيل
أن الطائفة ّ

باملسانيد واشتهر عندها ّ
أن الثالثة ال يروون وال يرسلون إال عن ثقة؟ وهل كالم الطويس

حيس
حديس أو بعضه
حيس أو ك ّله
بنحو املوجبة الكل ّية أو بنحو الغلبة؟ وهل ك ّله
ٌّ
ّ
ّ
واآلخر حديس؟ وما هو املم ّيز يف هذا املضامر؟ وعىل تقدير حدس ّية كالم الطويس هل
إلفادته االجتهاد ّية هذه قيمة معرف ّية أو ال؟ هل التوثيقات والتصحيحات الواردة عند
الطويس هي من الطويس نفسه أو من الثالثة أو من الطائفة أو منهم مجيعا؟ وهل نحن

ملزمون بالروج بقاعدة كل ّية أو القض ّية حتتمل التفصيل؟ إىل غري ذلك من التساؤالت.

نص
يرسها لنا ّ
وعليه ،فنحن ّأمام مل ّفات أساس ّيةّ ،أوهلا :مصدر هذه املعلومة التي ّ

...................
تكونت عنده أو قبله؟ وكيف وصلت إليه؟ وهذا
العدّ ة ومنشؤها عند الطويس ،وكيف ّ
امللف يتصل ببحث احلس ّية واحلدس ّية أيضا.
ّ

وإذا أعينا إىل امللفّ
األول ،فسوف نجد أنفسنا أمام فرض ّيات معقولة ،عو ّفرها لنا
ّ
مهها:
املعطيات ويو ّفرها لنا حتليل كلامت الطويس نفسه ،أ ّ
الفرض ّية األوىل :أن يكون هذا (عدم روايتهم وال إرساهلم إال عن ثقة) أمرا حمسوسا

تعهد فيها الثالثة بذلك .فابن أي
ملحوظا يف ذلك الزمان ،ووصلهم عرب رواية ملفوظة ّ

تم تناقله عرب الرواة وصار معروفا ،وب ّينه
عمري والبزنظي وصفوان أعلنوا هذا األمر ،ثم ّ

لنا الطويس يف العدّ ة.

النص املنقول
وبناء عىل هذا االحتامل ،تصبح شهادة الطويس حس ّية ،بمعنى وضوح ّ

التعهد الصادر من أصحاب العالقة أنفسهم ،وبناء عليه أيضا
جيال بعد جيل ،نتيجة هذا
ّ

تعهدا من
ستكون التسوية نتيجا طبيع ّيا للمعروف ّية املنقولة عرب نص ملفوظ
يتضمن ّ
ّ
نص مروي ملفوظ
سوت ألجل املعروف ّية ،واملعروفية حصلت ألجل ّ
الثالثة ،فالطائفة ّ

وحس خن الظ ّن بالثالثة وعدالتهم يقضيان ّأّنم كانوا
تعهدا من الثالثة وأمثاهلم .خ
يتضمن ّ
بتعهداهتم.
يفون ّ

ووفق ًا هلذا االحتامل:

أ ـ برصف النظر عن التساؤل املتقدّ م ،والذي يقول ّ
تعهدات متعدّ دة لفظ ّية
بأن وجود ّ

أي يشء
من الثالثة وغريهم هبذا الصدد ،يفرتض أن يصلنا منه يشء مع أنّه مل يصلنا منه ّ

عىل اإلطالق ،حتى الطويس يف التهذيب مل ياول اإلشارة هلذا املوضوع عندما ر ّد بعض

مراسيل ابن أي عمري ،وحتى النجايش يف الرجال ـ كام تقدّ م وسيأيت ـ مل خيرش هلذا املوضوع
عندما حتدّ ث عن سكون الطائفة ملراسيل ابن أي عمري مقدّ ما تفسريا آخر ملنشأ هذا
السكون ،بل لو كان هذا موجودا ملاذا مل نالحظ توثيق أحد ٍ
لراو من الرواة مع ّلال بأنّه روى
عنه ابن أي عمري الذي ال يروي إال عن الثقة .وهذا ك ّله يضاعف ـ كام تقدّ م ـ من إشكال ّية
(لو كان لبان) التي طرحها السيد الوئي.

ب ـ إما أن يكونوا أخذوا هبذه الرواية املنقولة عن ابن أي عمري حلصول اليقني هلم

بصدورها منه ،أو عىل ّنج توثيقهم ّ
لكل رواهتا:

األول ـ أي حلصول الوثوق هلم بصدورها ـ يكون وثوقهم هبا نتيجة
وعىل التقدير ّ

حجة هلم وعليهم ،وال ندري لو وصلتنا الرواية وكنّا يف زماّنم ،هل
قرائن ،وهذا الوثوق ّ

التعهد من الثالثة أو ال؟ فقد تكون الرواية مرسلة ،وملّا رأوا بالفعل
كنّا سنثق بصدور هذا ّ

كثرة روايات الثالثة عن الثقات صدّ قوا هذه الرواية وعملوا بمضموّنا ،فال قيمة
ٍ
حينئذ ،وهلذا يقال عادة ّ
بأن تصحيح املتقدّ مني لرب وفق ّنج الوثوق ،ال يكون
لوثوقهم
ّ
للمتأخرين.
ملزما

وأما عىل التقدير الثاين ،وهو توثيق مجيع رواهتا ،فيكون هذا منهم شهادة بوثاقة رواة
ّ

السند ،فتصبح الرواية تا ّمة السند ،فمن يعمل بحج ّية خرب الواحد الثقة يأخذ هبذه الرواية

ويتم املطلوب.
ّ

وحيث برهنّا بالتفصيل يف مباحث حج ّية السنّة ،ويف كتاب «نظر ّية السنة يف الفكر

اإلمامي الشيعي» ّ
فيرتجح
أن احلالة السائدة آنذاك هي عملهم بالرب املوثوق ال خرب الثقة،
ّ

األول ،فال تكون هناك قيمة ملا حصل مع الطائفة إال ملن كان عمل الطائفة
االحتامل ّ

التعهد من الثالثة ،بل حتى لو مل نجزم بالتقدير
موجبا عنده لتحصيل الوثوق بصدور هذا ّ
ٍ
حينئذ .فنحن هنا ال نش ّكك يف شهادة الطويس كام فعل
األول وبقي الرت ّدد قائام فال قيمة
ّ
الوئي ،وإنام يف مشهوده بعد ثبوت الشهادة.

الفرض ّية الثانية :أن ال تكون رواية ملفوظة متناقلة بسند صحيح أو ضعيف ،بل حالة

وتم تناقلها يف الثقافة العا ّمة ،إىل أن
رسخت يف قناعة جيل تالمذة ابن أي عمري وأمثالهّ ،

وصلت إىل جيل الطويس ،ونقلها الطويس لنا.

ووفقا هلذا التقدير ،تكون شهادة الطويس مفيدة هنا ،ال خيدش فيها إال بعض

التعليقات السابقة ،مثل وجود روايات للثالثة عن الضعاف مبثوثة يف مصادر احلديث ـ

ولو كانت قليلة ـ ومناقشة الشيخ الطويس يف بعض قليل جدا من مراسيل ابن أي عمري يف

...................
تعرض أحد هلذه الصوص ّية يف الثالثة وأمثاهلم إطالقا ،حيث يقال :أمل
هتذيبيه ،وعدم ّ

تسأل الطائفة نفسها شيئا حول وجود روايات مرو ّية عن الضعاف يف أخبار الثالثة؟ أمل
يش ّكل ذلك وقفة ألحد عىل اإلطالق مع كثرة مواجهتهم ملرو ّيات الثالثة وغريهم؟ أمل

القصة يف كتاب هنا أو هناك؟ ملاذا مل يوثقوا أحدا يف كتب الرجال مستشهدين
ينقلوا هذه ّ

متعهد حاال بعدم الرواية إال عن ثقة.
برواية ابن أي عمري عنه ،واملفروض أنّه ّ

لكن وبرصف النظر عن هذه اإلشكال ّية وأمثاهلا مما طرحه الوئي وغريه ،يمكن إثبات

القاعدة وفق هذا االحتامل؛ ّ
تعهد الثالثة وطريقتهم بلغ حدّ ا أن ارتكز عند جيل
ألن تناقل ّ

صحة املعروف ّية املنتجة لوثاقة
تالمذته ،وهذا يفيد الوثوق عادة باألمر .وينتج عن ذلك ّ
صحة التسوية.
املشايخ ،وهذه الوثاقة تنتج بدورها ّ

وإىل هنا ،نحن ال نش ّكك يف شهادة الطويس ،وكيف شهد بذلك؟ وإنام ننظر فيها

بوصفها أمرا مفروغا عنه.

الفرض ّية الثالثة :أن يكون الطويس الحظ تعامل الطائفة مع روايات بعض الرواة

األجالء ،فلم جيد عندهم وقوفا عند مراسيلهم ،فشهد بالتسوية بني املراسيل واملسانيد،

يرض باحلس ّية ،فهو تت ّبع عمل الطائفة فوجدهم ال يقفون عند جانب اإلرسال يف
وهذا ال ّ

أخبار الثالثة ،فحكم بالتسوية ،فهذه التسوية فهمها الطويس من نظره يف عمل الطائفة،

سوت بني املسانيد واملراسيل،
وهنا نحن ال نتحدّ ث عن احلس ّية واحلدس ّية .نعم الطائفة ّ

لك ّن خنكتة التسوية قد تكون ما فهمه الطويس من وثاقة املشايخ ومعروف ّية ذلك ،وقد ال
تكون ناشئة من وثاقة من روى عنه الثالثة؛ لعدم استلزام التسوية لوثاقة املشايخ دون
العكسّ ،
ألّنا مل
ألن الطائفة مل تقف كثريا آنذاك عند نقطة حتصيل وثاقة الراوي فقط ،بل ّ

أي خدشة تفقدها الوثوق
تعرض هلا يف مقام االستدالل ّ
تم ال ّ
تواجه يف مرو ّياته التي ّ
بالصدور الذي هو املنهج عندها ،كام لو كانت أغلب مرو ّياته املرسلة معتضدة بشواهد

أخر حا ّفة هبا ،السيام ّ
الصدور وبأخبار خ
وأن ابن أي عمري مثال مل يكن يروي الغث من
األخبار ،بل ياول أن يروي أفضلها ولو من حيث املتن.

والذي يع ّزز فرض ّيتنا هذه ّ
أن عدد الروايات التي وقعت موقع االستدالل بحيث

أن الطائفة اعتمدهتا قليل جدا؛ ّ
نعرف ّ
ألن كتب الشيعة القديمة مل تكن استداللية حتى
ندرك كم اعتمدوا.

خاصة ،بل إذا حصل من تسويتهم وثوق نوعي
وبناء عليه ،ال ترجع التسوية إىل نكتة ّ

لنا بصدور املراسيل ،أمكن األخذ هبا ولو من باب قاعدة اجلرب ،حتى لو مل نثبت القاعدة

الرجالية هنا ،وإال مل يكن وجه للتع ّبد بام ذهبت إليه الطائفة يف تلك الفرتة .وهذا ك ّله يعني
احتامل احلدس ّية يف نفس استنتاج الطويس للمعروف ّية من التسوية .فاملعروف هو التسوية،

والوثاقة منشأ التسوية اجتهادا عند الطويس ،هلذا نسب املعروف ّية للوثاقة نفسها.

هذا فيام خيص التسوية ،أ ّما فيام خيص الشاهد الثاين يف كالم الطويس ،وهو املعروف ّية،

عام تقدّ م ،نرى املعروف ّية التي شهد هبا الطويس يمكن صدقها باشتهار هذا
فبرصف النظر ّ
األمر يف القرن األخري أو من عام 300هـ ،وال ّ
تدل هذه املعروف ّية عىل اشتهار هذا األمر يف
حياة ابن أي عمري (217هـ) أو يف اجليل الذي يليه أو الذي ييل اجليل الذي يليه ،وهذا

معناه ّ
أن منشأ املعروف ّية ال يوجد ما خيثبت اتصاله بزمن الثالثة أو تالمذهتم ،بل قد يكون
موقفا اجتهاديا تبلور تدرجي ّيا بعد عرص الثالثة ،ونحن هنا ال نطرح حدس ّية شهادة

الطويس ،بل حدس ّية منشأ املعروف ّية ،وليس عندنا دليل عىل ّ
تأخر نشوء املعروف ّية عن
عرص الثالثة ،بل يكفينا عدم كون عبارة الطويس دليال عىل تقدّ م النشوء ،فليالحظ جيدا.

وعليه ،فمن ح ّقنا أن نسأل :كيف اجتهدت الطائفة بعد قرن من وفاة ابن أي عمري يف

أنّه ال يروي إال عن ثقة بحيث صار اجتهادهم هذا معروفا بينهم؟ وهل هناك ما يثبت

اجتهادهم هذا؟ وهل يتمل ّأّنم أخطؤوا يف االستنتاج فوقعوا عىل نكتة ال تفيد ما فهموه

لكنّه راج عندهم هذا الفهم؟ وما هو الوجه يف حج ّية اجتهادهم هذا ولو كانوا أقرب إىل
النص وعرص الثالثة؟
عرص ّ

ونتيجة هذه الفرض ّية هي :حس ّية التسوية ،أ ّما املعروف ّية فقد تكون حدس ّية من

الطويس ،وقد تكون كالتسوية حس ّية (ومها حس ّيتان بمالحظة الطويس نفسه ،أي إنّه أدرك

...................
باحلس كال من التسوية واملعروف ّية) ،لكن مع كون منشأ املعروف ّية حدس ّيا أو حمتمل
ّ

احلدس ّية.

التصور عندها)
الفرض ّية الرابعة :أن تكون الطائفة (برصف النظر عن تاريخ نشوء هذا
ّ

أو الطويس ،قد الحظوا ّ
أن روايات ابن أي عمري وغريه عادة ما تكون عن الثقات ،وتكاد
متعهدون بالرواية عن
ال يكون هلا وجود عن الضعاف ،فأدركوا من ذلك أ ّن الثالثة
ّ

تعهد لفظي أو حايل
الثقات ،فو ّثقوا مشاخيهم
وصححوا مراسيلهم ،دون أن يبلغهم ّ
ّ

عنهم ،بمعنى ّأّنم رأوا ّ
أن مخسة وتسعني يف املائة من روايات هؤالء هي بالفعل مرو ّية
عن الثقات الثابتة وثاقتهم مسبقا ،فاعتربوا ذلك مؤرشا لوجود منهج عند الثالثة يف

الرواية عن الثقات ،فصار هذا أمارة عندهم عىل توثيق سائر املشايخ الذين ق ّلام روى

عنهم الثالثة.

ويساعد عىل ذلك واقع احلال ،فلو أخذنا عينة بسيطة وهي ابن أي عمري ،لننظر يف

رواياته يف الكتب األربعة ،والتي تقارب الـ  5500رواية ،لوجدنا ّ
أن رواياته عن الثقات

هائلة ،مثل روايته عن أي أيوب الخزاز (وتقديرايت قد تزيد أو تنقص قليال جدا) وهي 58

رواية ،وعن ابن خا خذينخة 406 :روايات ،وعن إبراهيم بن عبد احلميد 65 :رواية ،وعن مجيل

بن خدراج 467 :رواية ،وعن خحفص بن ال خبخ خرتي 165 :رواية ،وعن محاد 1254 :رواية،

وعن عبد الرمحن بن احلخجاج 135 :رواية ،وعن عبد اهلل بن خب خكري 65 :رواية ،وعن حممد
بن أي محزة 60 :رواية ،وعن معاوية بن عامر ،448 :وعن هشام بن احلكم ،107 :وعن
هشام بن سامل 225 :و ..وهذا يعني ّ
أن رواية ابن أي عمري عن اثني عرش راوية ثقة تبلغ:

 3455رواية ،أي ما يقارب ثلثي رواياته يف الكتب األربعة ،وهذا فقط عن  12شيخا من

الثقات ،من أصل ما قد يزيد عن  200شيخا ثقة عنده تقريبا ،ولو أخذنا مع ذلك ندرة
رواياته عن الضعاف ،فمن املنطقي جدا أن يكون متم ّيزا يف الرواية عن الثقات األجالء،

وهذا ك ّله يرفع من معقول ّية ّ
أن سبب نشوء املعروف ّية والتسوية هو هذه احلالة الغالبة يف
الثالثة.

خذ مثاال آخر ،صفوان بن ييى ،والذي له يف الكتب األربعة ما يقرب من 2825

رواية ،روى فيها عن ابن خمس خكان 263 :رواية ،وعن إسحاق بن عامر 267 :رواية ،وعن

حل ّجاج 233 :رواية ،وعن ال خعالء بن خرزين 228 :رواية ،وعن العيص بن
عبد الرمحن بن ا خ

القاسم 79 :رواية ،وعن معاوية بن عامر 241 :رواية ،وعن منصور بن حازم 64 :رواية،

فيكون املجموع 1375 :رواية عن سبعة مشايخ ثقات فقط ،من أصل العرشات من
الثقات من مشاخيه ،وهو رقم ّ
يقل قليال عن نصف رواياته تقريبا يف الكتب األربعة.

يعزز احتامل أ ّن منشأ هذه الفكرة يمكن أن يكون هو هذه الغلبة العارمة،
هذا ك ّله ّ

بحيث مل جيدوه حارضا يف الرواية عن ضعيف أو جمهول إال يف حاالت نادرة وقليلة ،ومن

املمكن أ ّّنم و ّثقوا أيضا عددا آخر من مشاخيهم اآلخرين بغري هذه القاعدة نفسها ،وهذا

ثم
ّ
يعزز عندهم القض ّية ،لك ّن هذا بالنسبة إلينا أمارة ظن ّية قد نختلف معهم فيها ،ومن ّ
يلزم التفصيل يف الكربى املزعومة هنا بني من أك خث خر الثالث خة من الرواية عنه ف خيعتقد ّ
أن

تكون التسوية ،وبني من
لتكون هذه املعروف ّية عندها ،ثم ّ
الطائفة قد وثقته سلفا ،متهيدا ّ

تصورها هلذه
أقل الثالث خة الرواية عنهم ،بحيث ال خنحرز توثيق الطائفة هلم سلفا ،قبل
ّ

تصوره هلذه القاعدة العا ّمة ،األمر الذي ال
القاعدة العا ّمة ،أو توثيق الطويس هلم سلفا قبل ّ
يسمح بتوثيق مجيع مشاخيهم ،كام هو واضح ،فيام التسوية تتبع تطبيقنا للمنهج الذي

تكون االطمئنان ،وقد تقدّ م التعليق عليه.
اعتمده السيد الصدر يف ّ

والفرق بني الفرض ّية الرابعة والفرض ّيات الثالث السابقة ّ
أن الفرضيات السابقة تنتج ـ

صحت وقبلنا القاعدة معها ـ وثاقة مجيع املشايخ وتصحيح مجيع املراسيل ،إال ما خرج
لو ّ
املروي عنهم بني الكثرة والق ّلة يف الرواية
بالدليل ،فيام الفرض ّية الرابعة تخلزم بالتفصيل يف
ّ

وأمثال ذلك ،كام أرشنا ،فالحظ.

الفرض ّية اخلامسة :وهي عني الفرض ّية الرابعة ،لكن مع القول ّ
بأن الطائفة بنفسها
حصلت لديا هذه املعروف ّية وهذه التسوية بمنطق الغلبة ،ال بمنطق الكل ّية ،بمعنى ّ
أن
الطائفة وربام معهم الطويس ،يرون ّ
أن أغلب روايات الثالثة مرو ّية عن الثقات ،أو أغلب

...................
مشايخ الثالثة هم من الثقات ،فمن بني  700شيخ مثال هناك ستامئة ومخسون ثقة ،فيام ال

يروي الثالثة عن المسني البق ّية إال نادرا ،فالقاعدة بنفسها مبن ّية عىل الغلبة ،وال وجود
لقاعدة كلية عند الطائفة ،وإنّام كان بيان الطويس غري ٍ
واف بحقيقة األمر ،بل قد يكون هذا
ّ
هو املراد من بيان الطويس نفسه للقاعدة ،أي ّ
أن ظاهره الك ّلية ،فيام واقعه املراد منه الغلبة،
كام تقدّ م احتامل ذلك عن السيد املددي فيام نقل عنه ،بقرينة املضارع يف (يروون ـ
يرسلون) ،فلم يقل :مل يرووا ومل يرسلوا إال عن ثقة ،بل استخدم املضارع الذي جيتمع مع

الغلبة؛ ألنّه يفيد العادة وليس بالرضورة الدوام.

تصحح عندهم
وعليه ،فهذه الغلبة ال تثبت عند الطائفة وثاقة مجيع املشايخ؛ لكنّها
ّ

املراسيل ولو عىل منطق حساب االحتامل للسيد الصدر ،ومن هنا جعل الطويس املعروف ّية
ع ّلة للتسوية ،وهذه العل ّية يمكن تصحيحها عىل الغلبة ،بال حاجة لفرض الكل ّية التا ّمة.

وهذا افرتاض معقول جدا ،ويستدعي التمييز بني من أك خث خر الثالث خة من الرواية عنه
فتثبت أمار ّية القاعدة هنا لوثاقته ،وبني من كانت الرواية عنه قليلة فال نحرز كونه من
املوثقني عند الطائفة أو الطويس ،وإن كانت األمار ّية الناقصة موجودة فيه.

والفرق بني الفرض ّية الرابعة والفرض ّية الامسة ّ
أن الطائفة يف الفرض ّية الرابعة وثقت

اجلميع نتيجة رؤيتها غلبة رواية الثالثة عن الثقات ،فظنّت ّأّنم ال يروون إال عن الثقات،

ومنه انطلقت للتسوية ،بينام يف الفرض ّية الامسة مل توثق الطائفة اجلميع أساسا ،بل ثبت هلا
من الارج وثاقة األغلب ،واعتمدت عىل ذلك يف تصحيح املراسيل بحساب االحتامل،

فبني
فيام كانت عبارة الطويس إ ّما بيانا سليام لألغلب بقرينة املضارع ،أو بيانا غري دقيق له ّ ،خ
األغلبي خة بلسان الكل ّية.
الفرض ّية السادسة :أن تكون الطائفة راقبت ّ
كل مشايخ الثالثة ،فوجدهتم عندها مجيعا

بأّنم ال يروون إال عن ثقة ،ونتج عن
ثقاتا مسبقا برصف النظر عن القاعدة ،فحكمت ّ
ذلك أ ّن مراسيلهم صار هناك وثوق بأ ّّنا مل تكن سوى عن نفس املشايخ املذكورين يف

املسانيد ،فحصلت التسوية تلقائ ّيا ،ومل يكن الطويس سوى خمرب عن هذا الواقع يف ش ّقي:

املعروفية والتسوية معا.

ألّنا حتافظ عىل
وهذه الفرض ّية هي أفضل الفرضيات التي عساعد عىل إثبات القاعدة؛ ّ

حس ّية شهاديت الطويس باملعروفية والتسوية من جهة ،وتتم ّيز بمنطق الك ّلية ال الغلبة من

جهة ثانية.

وال عوجد مالحظة عىل هذه الفرض ّية إال ما سبق أن أملحنا إليه من كلامت الشيخ

الداوري ،وهو أنّه هل خيعقل توافق الطائفة بر ّمتها أو بمشهورها ومعهم الطويس ،عىل
توثيق قرابة سبعامئة شخص دون أن خيتلفوا فيهم أو يكون ذلك هو املشهور بينهم ،السيام

وأنّنا وجدنا ّ
أن بعض هؤالء كانوا نكرات متاما ،حيث مل نجد هلم ذكرا يف كتب احلديث
إال قليال جدا ،وبعضهم وقع خالف حقيقي يف توثيقه وتضعيفه ،كام يف بعض مشاخيهم

بأّنم ضعاف ،عىل ّ
أن بعض روايات الثالثة قد وقعت عن ضعفاء بالفعل ولو
الذين قيل ّ

نفرس هذه الظواهر ك ّلها؟ وملاذا مل نجد هذه التوثيقات التي
كان ذلك قليال ،فكيف ّ
حق كا ّفة مشاخيهم يف كتب الرجال نفسها أو يف كتب احلديث؟ وملاذا
طرحتها الطائفة يف ّ
الربقي وال الكيش وال
غاب أكثر من ثالثامئة توثيق مل يسطرها الطويس وال النجايش وال
ّ

غريهم؟ هذا فضال عن أ ّن الكتب الرجال ّية وغريها مل تكن موسوع ّية آنذاك بحيث حتتوي
لتكرسهم ثقاتا يف وعي الطائفة أو مشهورها.
هذه األعدا خد الضخمة من الرواةّ ،

هذه هي أبرز الفرضيات املمكنة التي يمكن طرحها يف حتليل ظاهريت :املعروف ّية

أن املنشأ ّإما الثالثة أو الطائفة أو الطويس أو اجلميع:
والتسوية ،وهي عقوم عىل ّ

تعهد حايل غري ملفوظ
تعهد ملفوظ منهم ،أو ّ
األول ـ وهو الثالثة ـ :إ ّما حصل ّ
فعىل ّ

(الفرض ّية األوىل والثانية).

وعىل الثاين ـ أي الطائفة ـ:

أ ـ إ ّما الحظت الطائفة كثرة مشاخيهم الثقات وكون أغلب رواياهتم الساحقة عن

سوت بني املرسل
الثقات ،فوثقت بنفسها البق ّية بظ ّن ّأّنم ال يروون إال عن الثقة ،ثم ّ

واملسند نتيجة ذلك (الفرض ّية الرابعة).

...................
ب ـ أو ّ
سوت وفقا لقانون
أن الطائفة فعلت ذلك بنحو الغلبة يف التوثيق ،ثم ّ

االطمئنان الذي طرحه السيد الصدر (الفرض ّية الامسة).

ج ـ أو ّ
خاص،
أن الطائفة استقرأت مجيع مشاخيهم ووثقتهم واحدا واحدا بدليل
ّ

فحصلت القاعدة الرجال ّية التي نتج عنها قاعدة التسوية (الفرض ّية السادسة).

وعىل الثالث ـ أي الطويس ـ فقد يكون الحظ الطويس التسوية بني املراسيل واملسانيد

من قبل الطائفة ،فظ ّن أنّه ال تفسري هلا سوى عقيدهتم بوثاقة مجيع مشاخيهم ،فنسب التوثيق

نص الكيش يف أصحاب
إىل الطائفة اجتهادا منه (الفرض ّية الثالثة) ،ولع ّله ّ
عزز ذلك عنده ّ

اجتهادي من الطويس ،ونسبته اإلمجاع
اإلمجاع ،فتكون التسوية حس ّية ،ولك ّن التوثيق
ٌّ

للطائفة إ ّما النعقاد عملها عىل التسوية إمجاعا أو الشتباهه يف تفسري مثل عبارة الكيش يف
أصحاب اإلمجاع.

وما يبدو يل أنّه أقوى هذه الفرضيات نسب ّي ًا ـ إمكانا من حيث منطق األشياء ـ هو:

الفرض ّية الثالثة (اجتهاد الطويس من التسوية إىل القاعدة الرجال ّية) ،والرابعة (انطالق
الطائفة نفسها من الغلبة إىل القاعدة ،ومنها إىل التسوية) ،والفرض ّية الامسة (كون
القاعدة بنفسها قاعدة غلبة ،لك ّن بيان الطويس هلا إ ّما كان كذلك أو كان قارصا).

قو ًة نسب ّي ًا :الفرض ّية الثانية (فرض ّية الظهور احلايل املتل ّقى جيال بعد
وأوسط الفرضيات ّ

جيل).

التعهدات امللفوظة املتل ّقاة
قو ًة نسب ّي ًا :الفرض ّية األوىل (فرض ّية
ّ
وأضعف الفرضيات ّ
واملرو ّية جيال بعد جيل) ،والسادسة (فرض ّية استقراء الطائفة ك ّلها أو مشهورها جلميع
املشايخ ،وإثبات وثاقتهم مجيعا برصف النظر عن القاعدة ،ثم من خالل ذلك إثبات

التسوية).

ج ـ الرتجيحات اإلثباتية الدالليّة واملضمونيّة لنصّ الطوسي

النقطة الثالثة :وهي تدور حول الدالالت والرتجيحات ،بمعنى ّ
أن عبارة الطويس يف

العدّ ة من حيث احتامالت املضمون تارة ،ومن حيث الداللة أخرى ،ما الذي يمكن أن

نأخذه منها؟ وما هو املوقف منها؟ وهنا يوجد أكثر من حمور:
نص العدّ ة ومنشأ املعروف ّية والتسوية
1ـ ّ

الظاهر ّ
أن عبارة الطويس تفيد معروف ّية الوثاقة ،لكنّها ال ترشح منشأ هذه املعروف ّية،

لتكون هذه القناعة
فهل خعرف هذا بينهم نتيجة استقراء تام ،أو استقراء غالبي دفعهم ّ
تعهد ملفوظ أو حايل من الثالثة إليهم أو غري ذلك؟
عندهم أو لوصول ّ

ّ
يفرس منشأ التسوية ،حيث يعترب أ ّن
إن ّ
يفرس لنا منشأ املعروف ّية ،لكنّه ّ
نص العدّ ة ال ّ

سبب التسوية هو املعروف ّية ،وليس العكس.
نص العدّ ة وصاحب التوثيق
2ـ ّ

نص العدّ ة ال ّ
يدل بوضوح عىل ّ
ّ
جمرد
إن ّ
أن الثالثة هم الذين وثقوا مشاخيهم ،بل هذا ّ

أن الطائفة ترى وثاقة مشاخيهم ،وضمنا عىل ّ
احتامل ،لكنّه يدل مبارشة عىل ّ
أن الطويس

نفسه يرى ذلك أيضا.

نص العدّ ة بني الكل ّية والغلبة
3ـ ّ

نص العدّ ة هو إفادة قاعدة كل ّية ،لكنّه غري ٍ
ّ
آب عن احلمل عىل الغلبة ،بدعوى
إن ظاهر ّ

أن املضارع يستخدم إلفادة بيان العادة ،ولو مل تكن بنحو املوجبة الكل ّية ،فيكون املعنىّ :
ّ
إن

الثالثة خعرفوا ّ
بأن من عادهتم عدم الرواية إال عن ثقة ،وهذا ما ّبرر العمل بمراسيلهم؛

لقوة احتامل كوّنا عن الثقة ما مل تقم قرينة عكس ّية ،بعد أن كانت عادهتم ذلك .وكذلك
ّ
(سوت الطائفة) فهي جتتمع مع الغلبة بكل وضوح.
ّ

ترض بقانون
وعليه ،فإذا ظهرت مشكلة (لو كان لبان) ،مع مشكلة الضعفاءّ ،
فإّنا لن ّ

الغلبة هنا؛ لندرة روايتهم عن الضعفاء من جهة ،ولتوثيقهم نسبة كبرية من مشاخيهم يف

رواياهتم املوجودة بالفعل برصف النظر عن القاعدة من جهة أخرى ،فلو وثقوا بعضا آخر
منهم ومل يصلنا فهذا ٍ
كاف يف حتقيق الغلبة.
نص العدّ ة واإلطار الزماين للمعروف ّية
4ـ ّ

...................
نص العدّ ة ّ
سبق أن أرشنا إىل ّ
يدل عىل املعروف ّية بني الطائفة ،لكنّه ال يرشح لنا
أن ّ

بوضوح العمق الزمني هلذه املعروف ّية ،فهل متتدّ إىل عرص الثالثة أو اجليل الذي تالهم أو
بعد ذلك؟ ّ
نص العدّ ة يتمل ذلك ك ّله ،لكنّه ال يع ّينه.
إن ّ
ونص النجايش
نص العدّ ة ّ
5ـ ّ

نص النجايش ،وهو عىل صلة وثيقة بموضوعنا ،حيث يقول يف ترمجته
تقدّ م سابقا ّ

البن أي عمري« :وقيلّ :
إن أخته دفنت كتبه يف حال استتاره [الذي كان عىل ما يبدو أيام
الرشيد] وكونه يف احلبس أربع سنني فهلكت الكتب ،وقيل :بل تركتها يف غرفة فسال

عليها املطر فهلكت ،فحدّ ث من حفظه ،ومما كان سلف له يف أيدي الناس ،فلهذا
أصحابنا يسكنون إىل مراسيله  ،وقد صنّف كتبا كثرية. »..

النص ـ كام تقدّ م ـ ّ
يدل عىل ّ
أن سكون الطائفة ملراسيل ابن أي عمري كان مقابل
هذا ّ

اهتامه؛ والسبب يف رفع االهتام هو ضياع كتبه وعدم حفظه ،وقد ب ّينّا سابقا تفصيل هذه

القض ّية ،فال نعيد.

ّ
قوة احتامل
نص/وثيقة النجايش هنا ،يرفع جدا من ّ
إن هذه الصورة التي يقدّ مها ّ

الفرض ّية الثالثة سابقا ،يف ّ
أن الطويس استنتج من سكون الطائفة ملراسيل الرجل ،أنّه ال
يروي إال عن ثقة ،وسبب ذلك يرجع إىل ّ
أن الطويس يف بحث األخبار من كتاب العدّ ة

أن الطائفة عملت بخرب الواحد الثقة ،فأراد تفسري ّ
كانت هتيمن عليه فكرة ّ
كل ما صدر

عن الطائفة وفقا هلذا األساس الذي وضعه ،وملا وصل إىل ظواهر ابن أي عمري وغريه من
( ) قد يدّ عي شخص ـ كام سمعنا نقله عن بعض املعارصين شفاها ـ ّ
بأن مجلة( :فلهذا أصحابنا
لكن
يسكنون إىل مراسيله) ،ليست من كالم النجايش ،بل ترجع إىل تكملة كالم (قيل) األخريةّ ،
هذا لإلنصاف بعيد عن املنسبق العريف من اجلملة؛ ّ
ألن القيل كانت ك ّلها ترجع لسبب إرساله ،ال

لعالقة عمل األصحاب بإرساله ،وإال فيلزم إرجاع اجلملة األخرية( :وقد صنّف كتبا كثرية) ،إىل

يرضنا ،فتأ ّمل جيدا ،واهلل العامل.
القيل أيضا ،وإن كان قول هذا املعارص ممكنا يف نفسه؛ بل هو ال ّ

( ) رجال النجايش.326 :

الذين نفت الطائفة فيهم احتامل الكذب عرب اإلسناد إىل جماهيل ونكرات أو اإلرسال،

فرس هذه الظاهرة أيضا وفقا للصورة التي رسمها يف بداية البحث ،أي وفقا لرضورة وثاقة
ّ
الراوي ،فلم جيد تفسريا لقبوهلم مراسيله وسكوّنم إليها سوى ّ
أن هؤالء ال يروون إال
عن ثقة؛ ّ
ألن هذه القاعدة املفرتضة هي التي تو ّفق بني عمل الشيعة وبني نظر ّية حج ّية خرب
الثقة التي أسقطها الطويس عىل عمل الطائفة يف البحث نفسه.

مفصال يف كتابنا «نظرية السنّة يف الفكر اإلمامي الشيعي» الصورة التي
وملا بحثنا ّ

وتوصلنا إىل أّنا قامت عىل االجتهاد التحلييل
رسمها الطويس بتحليله للمشهد الشيعي،
ّ

يف سلوكيات الشيعة وتعاملهم مع الروايات ،لتفسري ظواهر تعاملهم مع نظر ّية حجية

احلق ّ
أصلها يف «العدة» مع أنه كان يرفضها يف سائر كتبهّ ،
أن اإلمامية كانوا
وأن ّ
الرب التي ّ

عاملني بالرب املوثوق مع أخذ الوثاقة أحد عنارص الوثوق ..فهذا ك ّله يعني فقداننا الثقة

ألّنا مل تشعر
بحس ّية بل بقيمة شهادة الطويس هنا ،فالطائفة سكنت ملراسيل ابن أي عمري ّ
ّ
قوة
قوة املسانيد ،وهذا غري وضعها يف ّ
بأن مراسيله توجب الريب منه ،وهلذا وضعتها يف ّ
الصحيح السند ،أي إ ّّنا رفعت منها ضعف اإلرسال وتعاملت معها معاملة املسند الذي

قد تأخذ به أحيانا وقد ترتكه أحيانا خ
أخر.

خاص بابن أي عمري ،مع ّ
نص الطويس يشمل الثالثة
نص النجايش
أن ّ
ّ
قد عقول :إن ّ

وغريهم.

بنص
قلنا :ما دام الطويس قد ورد فيه افرتاض هذا األمر يف ابن أي عمري باالستعانة ّ

النجايش ،وابن أي عمري هو صاحب اإلرسال األكرب حجام واألكثر عددا يف تاريخ
الطائفة يف القرون اهلجرية الثالثة األوىل ،فهناك احتامل وارد أيضا يف ّ
أن الطويس مارس

حتليالت مطابقة لغريه ،من مراجعته عمل الطائفة ببعض روايات البزنطي املرسلة ،بل
يعود هنا احتامل اعتامده عىل كالم الكيش يف أصحاب اإلمجاع وفهمه له بطريقة اجتهاد ّية.

قد عقول :هذا غاية ما يثبت احتامل احلدسية يف الطويس ،واألصل عند الشك يف

احلس ّية واحلدس ّية هو احلس ّية عقالئيا.

...................
واجلواب :لقد ناقشنا سابقا ،ويف علم أصول الفقه أيضا ،يف أصالة احلس العقالئية،

وقلناّ :إّنا ال دليل عليها ،بل مع وجود هذا االحتامل هنا يظهر احتامل خطأ الطويس يف
استنتاجه وليس فقط أصل استنتاجه احلديس كام هو واضح ،وال نريد هنا ترجيح كالم
النجايش عىل كالم الطويس الظاهر يف اختالف املنايشء بينهام ،ولو باعتبار نظر النجايش

إىل الطويس وتصحيحه له ،أو باعتبار أدق ّيته املعروفة أو غري ذلك ،بل نريد أن نأخذ نص
العدّ ة ونص رجال النجايش عىل ّأّنام يبتليان برضب من التعارض املوجب لفقد الوثوق

نرجح كالم النجايش عليه.
بكالم الطويس الذي يراد ترتيب األثر عليه هنا ،حتى لو مل ّ
نص العدّ ة واملشكالت الطارئة
6ـ ّ

إذا أخذنا باالعتبار ما تقدّ م ،سنالحظ أ ّن أهم املشاكل املتبقية التي طرحها الن ّقاد هنا ما

ييل:

أ ـ مشكلة (لو كان لبان).

ب ـ مشكلة وجود الضعفاء ولو قليال.

ج ـ ر ّد الطويس نفسه لبعض الروايات املرسلة يف التهذيب.

قوة
وجمموع املالحظات املتقدّ مة مع هذه املشكالت الثالث ـ برصف النظر عن حجم ّ

هذه املشاكل الثالث األخرية ،ويكفينا ّأّنا قرائن عكس ّية تربك الوثوق ـ يمكن رفعها ّ
بكل

من :الفرض ّية الثالثة (اجتهاد الطويس من التسوية إىل املعروف ّية) ،والامسة (كوّنا قاعدة
غالب ّية يف التوثيق ،وتصحيح املراسيل بدليل االطمئنان) .ولكنّها تبقى عىل سائر
الفرضيات ،ال سيام السادسة.
 7ـ النتيجة

إذا أخذنا جمموع النقاط املتقدّ مة ،وضممنا إليها بعض ما تقدّ م من مالحظات يف ثنايا

البحوث السابقة ،وعرفنا حجم اجلدل والالف يف هذا املوضوع ،فنحن أمام خيارين مها
األرجح هنا:

أ ـ اجتهاد الطويس اجتهادا خاطئا نتج من رؤيته عملهم بمراسيل هؤالء األجالء

(دعوى ر ّد القاعدة متاما) .

ب ـ كون القاعدة إ ّما يراد منها الغلبة ،أو أ ّّنا خبنيت من قبل الطائفة عىل الغلبة (دعوى

التفصيل بني من أكثروا من الرواية عنه فهو ثقة ،وغريه ،فال يرز توثيقه) .وهذا اليار

يضم الفرض ّية الرابعة والامسة ،كام تقدّ م فالحظ.
الثاين ّ

بصحة هذه
وإنّني غري قادر عىل ترجيح اليار الثاين ،ومع هذا الرت ّدد ال يبقى وثوق
ّ

القاعدة اهلائلة التأثري ،لكن حتى لو بنينا عىل اليار الثاين فلن تكون النتيجة بعيدة عن

األول؛ أل ّن أغلب بل مجيع من أكثر الثالثة الرواية عنهم هم من الثقات الثابتة
اليار ّ

وثاقتهم بأد ّلة أخرى ،وعليه فقاعدة مشايخ الثالثة إ ّما أمارة كاملة (وليست دليال) تؤكّد

توثيق ثقات مشاخيهم أو أمارة ناقصة يف هذا املضامر ،وهبذا قد نلتقي بعض اليشء مع ما

نص الطويس يف العدّ ة أمارة توثيق ومؤرش توثيق،
ذهب إليه بعض املعارصين من أن ّ

لكنها ليست دليال ال عىل وثاقة املشايخ وال عىل حج ّية مطلق املراسيل.

فالصحيح عدم ثبوت قاعدة قهر ّية عثبت وثاقة ّ
كل من يروي عنه الثالثة ،والسيام إذا

كانت روايتهم عنه قليلة ،بل غايته ّأهنا أمارة ناقصة .واهلل العامل.

 2ـ  11ـ من روى عنه أحد أصحاب اإلمجاع

خيقصد هبذه القاعدة ـ عىل تفصيل سوف يأيت بعون اهلل ـ إثبات وثاقة ّ
كل من روى عنه

الكيش يف رجاله ،وهذا ما يثبت وثاقة عدد
ولو واحد من أصحاب اإلمجاع الذين ذكرهم ّ
كبري من الرواة أيضا.

قال املحدّ ث النوري« :الفائدة السابعة ،يف ذكر أصحاب اإلمجاع ،وعدهتم ،واملراد من

اجلو الوثوقي السلبي العام من
نص النجايش مع اإلشكال ّيات الثالث املتقدّ مة ،مع ّ
( ) واملنطلق هو ّ
نص العدّ ة هنا بقرينة دعواه اإلمجاع عىل حج ّية خرب الواحد ،مؤ ّيدا بدعواه عمل الطائفة بروايات
ّ
السكوين مع خمالفة أمثال الصدوق لذلك ،وغري ذلك.

( ) انظر :حممد سند ،بحوث يف مباين علم الرجال.135 :

...................
هامت هذا الف ّن ،إذ عىل بعض التقادير تدخل آالف من
هذه الكلمة الشائعة ،فإ ّنه من خم ّ

الصحة إىل حدودها ،أو جيري عليها حكمها»  .وقد نقل
األحاديث الارجة عن حريم
ّ
اآلغا بزرك الطهراين أسامء بعض الرسائل واملنظومات املستق ّلة يف هذا املوضوع  ،والذي

حظي باهتامم واسع يف القرنني األخريين ،بعد أن ساهم يف تقوية هذه القض ّية التيار

اإلخباري؛ ليجعل منها أساسا من أسس تصحيح الكتب األربعة وسائر الكتب األصل ّية

عند اإلمام ّية .

ولدراسة قاعدة توثيق من روى عنه بعض أصحاب اإلمجاع البدّ من رصد

تؤسس القاعدة ،ثم بعد ذلك حتليل الفرض ّيات التفسريية املحتملة يف
ّ
النص/الوثيقة التي ّ

النص ،للخروج بنتائج إن شاء اهلل تعاىل.
تفكيك هذا ّ

أن اصطالح (أصحاب اإلمجاع) يف هذا املوضع بالذات هو اصطالح
واجلدير ذكره ّ

مشتق من النصوص اآلتية للكيش ،وإال فالعنوان املوجود يف الكيش هلؤالء هو
حادث
ّ

«تسمية الفقهاء».

النص/املصدر الذي حيكي عن أصحاب اإلمجاع ،و خيعترب مستند هذه القاعدة ،فهو
أما ّ

ما ذكره الشيخ أبو عمرو الكيش يف كتاب الرجال ـ ولع ّله يظهر تبنّيه من الطويس ،بناء عىل

القول ّ
بأن ما أبقاه الطويس يف النسخة املختارة فهو خيتاره ـ يف مواضع ثالثة هي:

 1ـ قال الكيش ـ يف تسمية الفقهاء من أصحاب أي جعفر وأي عبد اهلل ـ« :أمجعت

األولني من أصحاب أي جعفر× وأي عبد
(اجتمعت) العصابة عل تصديق هؤالء ّ
( ) خامتة املستدرك  5 :7ـ  .7وما أبعد ما بني قول النوري هنا وقول الشيخ آصف حمسني ،من ّ
أن
هذه النصوص اآلتية ال ّ
تدل عىل يشء إضايف غري توثيق هؤالء ،واملفروض ثبوت وثاقة أغلبهم
من ٍ
خربوذ وأبان بن عثامن فقط؛
دليل خارج ،فقيمة هذه النصوص ّأّنا تثبت وثاقة معروف بن ّ
لثبوت وثاقة البقية بأد ّلة أخرى ،فانظر له :بحوث يف علم الرجال.95 :

( ) الذريعة  119 :2ـ  ،120و .76 :23

( ) انظر :دائرة املعارف بزرك اسالمي .105 :9

اهلل× وانقادوا هلم بالفقه ،فقالوا :أفقه األولني ستة :زرارة ،و خمعروف بن خخر خبوذ،
و خبريد ،وأبو بصري األسدي ،وال خف خضيل بن خي خسار ،وحممد بن مسلم الطائفي ،قالوا :وأفقه
الس ّتة زرارة ،وقال بعضهم مكان أي بصري األسدي :أبو بصري املرادي ،وهو خليث بن
ال خبخ خرت ّي» .

 2ـ وذكر الكيش ـ يف تسمية الفقهاء من أصحاب اإلمام الصادق× ـ« :أمجعت

وأقروا هلم بالفقه ،من
العصابة عىل تصحيح ما
ّ
يصح من هؤالء ،وتصديقهم ملا يقولونّ ،
وسميناهم ،ست خة ٍ
نفر :خمجيل بن خدراج ،وعبد اهلل بن
دون أولئك الستة الذين عددناهم
ّ

محاد بن عيسى ،ومحاد بن عثامن ،وأبان بن عثامن ،قالوا:
خمسكان ،وعبد اهلل بن خب خكري ،و ّ

وزعم أبو إسحاق الفقيه ـ يعني خثع خل خبة بن خمي خمون ـ ّ
دراج ،وهم
أن أفقه هؤالء مجيل بن ّ

أحداث أصحاب أي عبد اهلل×» .

 3ـ وقال ـ حتت عنوان «تسمية الفقهاء من أصحاب أي إبراهيم وأي احلسن

يصح عن هؤالء وتصديقهم
الرضا×»« :أمجع (اجتمع) أصحابنا عىل تصحيح ما
ّ
وأقروا هلم بالفقه والعلم ،وهم ست خة ٍ
نفر خ
أخر دون الستة نفر الذين ذكرناهم يف أصحاب
ّ
أي عبد اهلل× ،منهم :يو خنس بن عبد الرمحن ،وصفوان بن ييى ب ّياع السابري ،وحممد بن

حممد بن أي نرص .وقال
أي عمري ،وعبد اهلل بن املخغرية ،واحلسن بن حمبوب ،وأمحد بن ّ
بعضهم مكان احلسن بن حمبوب :احلسن بن عيل بن فضال ،و خف خضا خلة بن أ ّيوب ،وقال

بعضهم مكان ابن فضال :عثامن بن عيسى ،وأفقه هؤالء :يونس بن عبد الرمحن ،وصفوان

بن ييى» .

هذه هي النصوص الثالثة التي اعتمدت يف تأسيس التوثيق العام ملن روى عنه

أصحاب اإلمجاع ،ومن الواضح ّ
أن عددهم ثامنية عرش رجال ،فإذا أضفنا أبا بصري املرادي
( ) اختيار معرفة الرجال .507 :2
( ) املصدر نفسه.673 :
( ) املصدر نفسه.830 :

...................
كانوا تسعة عرش ،وإذا أضفنا ابن فضال وفضالة وعثامن بن عيسى فيبلغ العدد االثنني

والعرشين شخصا كام هو واضح ،وهناك حسابات خ
أخر للعدد جتعل املتفق عليهم يف

ألّنا حتذف أبا بصري املرادي واألسدي معا باعتبار وجود خالف
املجموعة األوىل مخسةّ ،

فيهام ،ويف الثانية ستة ،ويف الثالثة مخسة؛ للسبب املتقدّ م عينه ،فاملجموع املجمع عليه هو

ستة عرش ،فأصحاب اإلمجاع يرتاوحون بني 16و .22

وقد ذكر ابن داود ّ
احليل يف ترمجته حلمدان بن أمحد أ ّنه ممن «أمجعت العصابة عىل

يصح عنه واإلقرار له بالفقه يف آخرين» .
تصحيح ما ّ

النص إذا كان نقال عن الكيش ،فيحتمل ـ كام ذكر املحدّ ث النوري ـ أ ّنه أخذه
فهذا ّ

من أصل كتاب الكيش ال من الكتاب املنتخب الذي سطره الطويس ،كام يتمل ـ وفق ما

نساخ كتابه بني
ذكره الشيخ السبحاين ـ أ ّنه حصل خطأ وسهو قلم من ابن داود أو من ّ

محاد بن عيسى قبله مبارشة ،وقبلهام ذكر محاد
محاد بن عيسى ومحدان بن أمحد حيث ذكر ّ

بن عثامن الفزاري ،وقبله ذكر محاد بن عثامن الناب ،وأ ّنه من أصحاب اإلمجاع ،مع ّ
أن محاد
بن عيسى هو من أصحاب اإلمجاع ،وليس محاد بن عثامن ،فالظاهر أ ّنه مع تقارب األسامء

وقع خلط لوقوعها مجيعا يف صفحة واحدة ،ومع حال من هذا النوع يصعب الوثوق بام
ذكره ابن داود ،السيام مع كون كتابه معروفا بكثرة األغالط التي من هذا النوع  ،كام
النص املشار إليه أعاله.
اعرتف به املحدّ ث النوري نفسه يف ّ

ألول ّ
يقوي ذلك ك ّله ّ
كل
أن ابن داود ذكر يف الفصل األول من خامتة القسم ا ّ
والذي ّ

يعزز احتامل االشتباه يف القلم
أصحاب اإلمجاع ومل يرش إىل محدان بن أمحد إطالقا ،وهذا ّ
( ) رجال ابن داود.84 :

( ) خامتة املستدرك .55 :1
( ) ك ّليات يف علم الرجال 167 :ـ .168
حب اهلل ،دروس متهيد ّية يف تاريخ علم الرجال
( ) ملزيد من اال ّطالع يف هذا الصدد ،انظر :حيدر ّ
عند اإلمام ّية 191 :ـ .194

أو النسخ.

والذي يبدو يل ّ
احلق مع الشيخ السبحاين ،نعم ،الشيخ الكيش نقل عن حممد بن
أن ّ

مسعود العيايشّ :
الاصة الاصة  ،وقد ذكر
أن محدان بن أمحد من الصيص؟ قال:
ّ

نص رجاله املتقدّ م.
خاصة الاصة» ابن داود يف ّ
تعبري « ّ

حممد حسن النجفي
ومثل هذا الطأ يف كلامت ابن داود ،نجد أيضا عند الشيخ ّ

(1266هـ) يف اجلواهر ،حيث عدّ احلسني بن سعيد األهوازي وابن أي عمري من العصابة
يصح عنها  ،مع ّ
نص
التي خامجع عىل تصحيح ما
أن األهوازي ليس مذكورا إطالقا يف ّ
ّ
النص العمدة الوحيد يف هذا اإلطار.
الكيش الذي هو ّ

هذا ،وقد ذكر السيد الوئي ـ ّ
بأن الكيش مل يذكر أحدا من أصحاب اإلمجاع ممن ّ
تأخر

عن اإلمام الرضا .

التفاسري املتعدّدة لنصوص الكشي ،عرض وحتليل وتعليقات

وعىل أ ّية حال ،فقد وقع خالف يف تفسري هذه النصوص الثالثة ،ويف ضوء تفسريها

ستتكون القاعدة أو ستتالشى ،والذي يبدو ّ
أن هناك عدّ ة احتامالت يف معناها:
ّ

أ ـ تصحيح املرويّ أو الرواية بنحو اسم املصدر

يصح عن هؤالء أ ّنه إذا بلغنا
االحتامل التفسريي األول :أن يكون املراد من تصحيح ما
ّ

بطريق صحيح رواية عن أحد أصحاب اإلمجاع ،فإ ّننا نأخذ هبذه الرواية ،وال نبحث يف
حال الرواة الواقعني ـ زمنيا ـ قبل الراوي الذي هو من أصحاب اإلمجاع ،بل نحكم فورا

بصحة الرب وكأ ّنه ال رواة بني املعصوم وبني ذاك الراوي.
ّ
( ) اختيار معرفة الرجال .835 :2
( ) انظر :جواهر الكالم .41 :9

( ) معجم رجال احلديث  259 :7ـ .260

...................
بصحة كل
وهذا التفسري لكالم الكيش يستدعي الروج بقاعدة يف علم احلديث حتكم
ّ

صح عن أحد من أصحاب اإلمجاع ،وهذا ال يالزم احلكم بوثاقة الواسطة بني املعصوم
ما ّ

ألن عصحيح احلديث يمكن أن جيامع حاالت أربع:
صحة احلديث؛ ّ
والراوي ،بل يعني ّ

أ ـ أن يكون الراوي بعد أحد أصحاب اإلمجاع يف الذكر السندي ثقة ،ثبتت وثاقته من

الارج.

ب ـ أن تكون الواسطة جمهولة احلال.

ج ـ أن تكون الواسطة ضعيفة ،بحيث علمنا من الارج بضعفها.

د ـ أن تكون الواسطة جمهولة اهلو ّية ،كام لو كان الرب مرسال.

إذن ،فنحن أمام قاعدة حديث ّية ،وليس أمام قاعدة يف التوثيق الرجايل؛ إذ ال يعقل

األخذ برواية جمهول اهلو ّية أو معلوم الضعف ،من باب التوثيق ،بل هو قهرا من باب
ّ
وكأن القاعدة تنطلق من وجود قرائن تفيد الوثوق بصدور هذه األحاديث.
التصحيح،

املروي أو الرواية بمعنى اسم
يعرب عنه بتصحيح
هذا هو االحتامل
ّ
ّ
التفسريي األول ،و ّ

املصدر ،وقد ذكره الفيض الكاشاين يف كتاب الوايف  ،ناسبا له إىل مجاعة من ّ
املتأخرين،

لكنه ع ّلق عليه ذاكرا احتامال آخر سيأيت.

كام اختار املريداماد هذا التفسري ،مقدّ ما تقسيام جديدا لألحاديث إىل :صحيح ،وهو

الصحة املعروفة عند ّ
بصحته ولو مل
وصح ّي ،وهو املحكوم
املتأخرين،
الذي يوي رشوط
ّ
ّ
ّ

الصحي عنده روايات أصحاب اإلمجاع إذا مل تشتمل عىل
يف برشوط الص ّحة ،ومن
ّ

صح ّيتها هو إمجاع الكيش .
رشوط
الصحة املصطلحة؛ وسبب ّ
ّ

النص ،ويظهر
وقد جعل الشيخ الكجوري الشريازي هذا االحتامل هو األقرب يف فهم ّ

األول واملح ّقق السبزواري والسيد عيل الطباطبائي (يف
احلر العاميل واملجليس ّ
تبنّيه من ّ
( ) الوايف .27 ،22 :1

( ) انظر :الرواشح السامو ّية 80 :ـ .81

غري موضع) وغريهم ،والوحيد البهبهاين واحلائري اللذين نسباه إىل املشهور  ،ويلوح
من العالمة املجليس .

والذي يمكن أن يكون مستند ًا هلذا االحتامل ـ بل ذكروه ـ هو تعبري «تصحيح»؛ أل ّن

التصحيح هو اعتبار ما يرويه هؤالء صحيحا ،وحيث كان املصدر الذي نقل لنا الوثيقة

الصحة
الصحة هنا عىل
األساس ّية هنا هو كتاب الكيش ،وهو من كتب القدماء ،لزم محل
ّ
ّ
باصطالح القدماء والذي هو املعنى اللغوي للكلمة ،وهي تعني ثبوت احلديث وصدقه،

بصحة احلديث ليس معناه توثيق رواة سنده ،وإنام صدقه ومطابقته للواقع،
فحكم القدماء
ّ

للمروي ال للرواية بوصفها فعال مصدر ّيا.
فيكون النظر يف التصحيح
ّ

قراءة نقديّة للتصحيح احلديثي

وقد يناقش هذا االحتامل ـ يف ذاعه ويف نتائجه املدّ عاة له ـ بمناقشات:

املناقشة األوىل :وهي مناقشة مبنائية عا ّمة؛ أل ّّنا تقوم عىل منهج ّية عا ّمة اختارها أمثال

املحدّ ث النوري ،فإنّه ناقش يف مباحث عدّ ة يف أصل كون الصحيح يف اصطالح املتقدّ مني

مغايرا له يف اصطالح ّ
صح هذا املبنى صار
املتأخرين ،حيث ذهب إىل أ ّنه مطابق له  .فإذا ّ
التصحيح هنا مساوقا للتوثيق ال للثبوت والصدق كام يراه هذا االحتامل.

واجلواب :إنّنا قد بحثنا هذا املوضوع يف كتابنا «نظرية السنّة يف الفكر اإلمامي الشيعي»

( ) انظر :الكجوري ،الفوائد الرجال ّية 90 :ـ 92؛ والعاميل ،تفصيل وسائل الشيعة  221 :30ـ
224؛ وهداية األ ّمة 573 :8؛ وذخرية املعاد 62 ،41 ،40 ،3 :1؛ وروضة املتقني 19 :14؛

والبهبهاين ،الفوائد الرجال ّية29 :؛ واحلائري ،منتهى املقال 50 :1؛ ورياض املسائل ،479 :5

و ،168 ،131 :8و  227 ،214 ،212 :10ـ  ،233 ،228و 242 :11؛ والسيفي املازندراين،
مقياس الرواة 187 :ـ ( 188نعم السيفي ال يأخذ بنص الكيش من باب آخر)؛ وعيل احلسيني

الصدر ،الفوائد الرجال ّية.56 :

( ) انظر :بحار األنوار .214 :80

( ) انظر :خامتة املستدرك  38 :7ـ .41

...................
وأثبتنا ما ذهب إليه غري واحد من العلامء ،من تغاير االصطالح بني املتقدّ مني

ّ
واملتأخرين  ،فال يرد ما ذكره املحدّ ث النوري هنا .

صح هذا االحتامل يف تفسري كالم الكيش فال خيثبت قاعدة رجال ّية
املناقشة الثانية :إنّه إذا ّ

ألن غاية ما هنالك ّ
كام قلنا ،كام أ ّنه ال يثبت القاعدة احلديث ّية؛ ّ
أن املتقدّ مني حصل هلم
اليقني بصدور هذه األخبار عن النبي وأهل بيته؛ ملجموعة قرائن ،وحيث إ ّننا ال نعلم هبذه

القرائن ،فلو عرضت علينا لربام ناقشنا فيها ،وكم من ٍ
ربرهم فيه ،ثم عدل عنه
أمر ذكروا م ّ

وجمرد كونه من املتقدّ مني ال ّ
ّ
صحة استنتاجهم دوما بعد الفراغ عن
يدل عىل ّ
املتأخرونّ ،

حسن الظ ّن هبم ،لك ّن حسن الظن يشء والتع ّبد بام قالوه يشء آخر ،وهلذا ّ
فإن الشيخ
الصدوق رغم إفتائه عىل وفق روايات كتاب الفقيه ،ال يكون تصحيحه هلذه الروايات

حجة عىل الفقهاء إىل يوم القيامة ،واستدالل الفقهاء املتقدّ مني هبذه الرواية أو تلك
ّ
لتصحيحهم هلا وفق مصطلح الصحيح القديم ال يوجب إلزامنا باألخذ هبذه الرواية ،نعم

يكون ذلك قرينة عىل الوثوق هبا ،وليس خملزما ّنائ ّيا لتكوين قاعدة حاسمة يف هذا

اإلطار ،تطال آالف الروايات.

وهذا يعني ّ
أن روايات أصحاب اإلمجاع غاية ما حتظى به ـ وفقا هلذا التفسري ـ هو

القوة االحتامل ّية الصدور ّية ،وهذا
وجود قرينة نوعية عا ّمة فيها ،تضيف إليها درجة من ّ
تصحح مجيع رواياهتم يف ّ
كل املواقف.
غري ثبوت قاعدة حديث ّية
ّ

ودعوى املحدّ ث النوري ّ
بأن هذه القرائن اختفت عنّا واضطررنا للذهاب خلف

الوثاقة ،ولو ّأّنا ظهرت لنا لفعلنا ما فعله املتقدّ مون من األخذ هبذه األحاديث وهم
أعرف بحاالهتا ،بل نحن يصل لنا من وثوقهم بصدورها وثوق آخر بالصدور ،وهذا
( ) انظر :نظرية السنة يف الفكر االمامي الشيعي 186 :ـ  .195وقد عثرنا بعد تأليف كتاب نظر ّية
توصلنا إليه هناك.
السنّة عىل قرائن عدّ ة إضاف ّية لتأكيد ما ّ

( ) انظر :السيستاين ،قبسات من علم الرجال  151 :1ـ .153

ٍ
كاف يف هذه احلال .

هذا الكالم من املحدّ ث النوري غري واضح؛ ألنّه إن أريد به ّ
أن تصحيحهم يوجب

قرينة وثوق ّية نوع ّية لنا ،فهذا مقبول كام قلنا؛ أ ّما أنّه يوجب رضورة وثوقنا بالصدور دوما

لو خب ّينت لنا هذه القرائن ،فهذا غري صحيح عىل إطالقه وإن كان يمكن اجلزم به يف اجلملة

ّ
توصلوا لكشف ثغرات
ويف بعض املوارد ،بل هو غري معلوم ،كيف والن ّقاد
املتأخرون ّ
عديدة يف جهود املتقدّ مني ،فام هو املوجب لدعوى املوجبة الك ّلية بالوثوق يف ّ
كل خرب وثق

به املتقدّ مون؟! وأين هو الدليل عىل هذه الدعوى سوى خحسن الظ ّن؟!

املناقشة الثالثة :ما ذكره الس ّيد الميني وآخرون ،من ّ
أن تفسري كالم الكيش بأ ّنه

تصحيح املتونّ ،
يدل عىل خصوص حالة اإلخبار بال واسطة ،حيث يقالّ :
إن الراوي
صح هذا املتن عنهم؛ ألّنم
أخرب عن هذا املتن ،أما لو أخرب عن الواسطة فال يقال فيه :إ ّنه ّ

مل يدّ ثوا هبذا املتن ،بل حدّ ثوا عن حتديث الغري هبذا املتن ،وهلذا لو كان احلديث كذبا يف
الواقع فال خينسب الكذب إليهم؛ ألّنم مل يدّ ثوا به ،وإ ّنام حدّ ثوا بتحديث الغري به .

وهذا الكالم صحيح يف نفسه ،وسيأيت مزيد تعميق له يف االحتامالت التفسري ّية

الالحقة.

تنزلنا عن ّ
كل ما تقدّ م ،فغايته أ ّنه
املناقشة الرابعة :ما ذكره الس ّيد الوئي ،من أ ّنه لو ّ

إمجاع تع ّبدي منقول ،وال حج ّية لإلمجاع املنقول .

ولكن كالم السيد اخلوئي قد ال يكون دقيق ًا ،لو ُاريد به غري املناقشة الثانية املتقدّ مة،
ّ

فنحن ال نتك ّلم عن إمجاع تع ّبدي مصطلحي كاشف عن حكم رشعي ـ خالفا ملا يظهر من
( ) انظر :خامتة املستدرك  21 :7ـ .22

( ) الميني ،كتاب الطهارة  245 :3ـ 246؛ والسيستاين ،قبسات من علم الرجال  153 :1ـ
154؛ وانظر :الكاشاين ،الوايف .27 :1

( ) معجم رجال احلديث 60 :1؛ وانظر :السيفي املازندراين ،مقياس الرواة.180 :

...................
احلر العاميل ـ حتى نط ّبق عليه القواعد األصول ّية ،وإنّام نتك ّلم عن معنى لغوي كاشف
ّ
عن وجود تيار عارم يف الطائفة يذهب إىل توثيق مشايخ أصحاب اإلمجاع وتصحيح

مراسيلهم ومرو ّياهتم ،فإذا كان واقع إمجاعهم موجبا للتوثيق وتصحيح املراسيل بالبيانات
التي قدّ مها أنصار هذا التفسري أو ذاك ،كفى اإلمجاع املنقول فيه؛ أل ّنه إخبار عن حال
الطائفة يف توثيقها وتصحيحها ،وليس استطراقا إىل إمجاع كاشف عن موقف املعصوم،

بالنص عىل ّ
فهذا مثل توثيق الطويس اآلن ّ
كل واحد منهم ،فإ ّن السيد
لكل مشايخ الثالثة
ّ
الوئي كان سيعمل به ،فال فرق بني املقامني ،فلو مل ترد املناقشة الثانية وأمثاهلا فال يرد

اإلشكال بدعوى اإلمجاع املنقول.

ولع ّله من هنا ذكر املحدّ ث النوري ـ كام نقلنا قبل قليل ـ عندما أراد بيان وجه حج ّية

هذا اإلمجاع ،أ ّن القض ّية ترجع حلصول الوثوق لنا من علمهم بالصدور ونحو ذلك ،ال

لكون إمجاعهم ح ّجة كاشفة عن رأي املعصوم ،ووافقه يف ذلك غري واحد .
وهبذا يظهر ضعف ما ذكره بع

املعارصين  ،من أ ّن هذا اإلمجاع املنقول خرب

آحادي حديس وليس حس ّيا ،فلم ينقل لنا الكيش عبارات األصحاب ،بل أخرب عن
ّ
حدسه باتفاقهم ،وهذا غري حالة تواتر اإلمجاع املنقول والذي يورث الوثوق بحصوله

خارجا.

وذلك أ ّن اإلمجاع املدّ عى من الكيش إخبار عن كونه رأى كلامهتم ،فبدل أن ينقلها

بطوهلا اخترصها هبذه اجلملةّ ،
ولعل الناقد املعارص خلط بني حدسية موافقة املعصوم من
خالل اإلمجاع ،وبني حس ّية نفس دعوى اإلمجاع يف إخبارها عن الطائفة ،وهذا ك ّله برصف
النظر عن ظاهرة التساهل يف دعاوى اإلمجاعات ،وبرصف النظر عن دعوى تواتر هذا

بضم أسامء العلامء الالحقني إليه ليصبح متواتراّ ،
فإن اجلميع ينهل من نصوص
اإلمجاع
ّ
( ) العاميل ،تفصيل وسائل الشيعة .224 :30

( ) انظر ـ عىل سبيل املثال ـ :عيل احلسيني الصدر ،الفوائد الرجال ّية.56 :
( ) السيفي املازندراين ،مقياس الرواة.190 ،189 ،180 :

الكيش ال غري.

ّ
يعزز ما نقولّ ،
أن يف عبارتني من العبارات الثالث جاء يف بعض النسخ تعبري
ولعل ما ّ

يعزز عدم إرادة اإلمجاع املصطلح ،كام أملح إليه
(اجتمعت) ،وليس (أمجعت) ،وهذا ربام ّ

بعض املعارصين .

املناقشة اخلامسة :ما ذكره بعض املعارصين ،من وجود قرائن عىل رفع هذا االحتامل،

ّ
فإن الكيش ذكر كلمة التصحيح يف املجموعة الثانية والثالثة ،دون املجموعة األوىل ،مع أ ّن
املوجودين يف األوىل أرفع شأنا وأعظم مكانة قطعا بني الطائفة ،ومن البعيد جدا مت ّيز
املجموعتني عن األوىل بمثل ذلك ،مع تقدّ م األوىل قطعا عىل البق ّية ،بل ّ
إن عطف
(تصديقهم) يف املجموعتني الالحقتني ،عىل التصحيح ،سيصبح من عطف األدنى عىل

فرسناه بأنّه توثيق وتصديق فسيكون عطفا تفسري ّيا
األعىل ،وهو ال خيلو من ركاكة ،بينام لو ّ

وال ضري فيه .

لكن جعلهام العمدة مشكل؛ ّ
فإن تصحيح روايات
وال بأس هباعني القرينتني
ّ

لتعهد املجموعتني بعدم الرواية إال مع التحقيق يف
املجموعتني دون األوىل ،قد يكون ّ
مصدرها أو حتصيل العلم ولو بالقرائن من صدورها بخالف األوىل ،فقد ال يكون عندها

التعهد ،وهذا ال ينايف مكانتها يف نفسها ،فضال عن احتامل حرص كالمه فيهم
هذا
ّ

بالتصديق لكون رواياهتم يف العادة عن املعصوم مبارشة ،كام أملح إليه املح ّقق الشفتي يف
رسالته حول أبان  .والركاكة يف التعبري ليست أمرا غريبا ،علام ّ
أن تقديم األهم ثم

ّ
خصور املناقشة.
العطف
باألقل أمه ّية ليس غريبا جدا كام ت ّ

( ) آصف حمسني ،بحوث يف علم الرجال95 :؛ والفضيل ،أصول احلديث.207 :

( ) السبحاين ،كليات يف علم الرجال 185 :ـ 186؛ وآصف حمسني ،بحوث يف علم الرجال88 :؛
والسيستاين ،قبسات من علم الرجال  154 :1ـ .156

( ) انظر رسالته يف :جملة تراثنا ،ج 416 :54ـ  .417فيكون املراد بالتصديق توثيقهم فيام املراد
بالتصحيح ما هو أزيد ،إال ّ
أن روايتهم عن غري اإلمام موجودة ،وليست نادرة ،فراجع.

...................
صح هذا التفسري فلامذا مل نجد القدماء يعملون بروايات
املناقشة السادسة :إنّه لو ّ

خاصة ّ
وأن
بأّنم من أصحاب اإلمجاعّ ،
أصحاب اإلمجاع عن ضعيف أو جمهولّ ،
حمتجني ّ
الطويس بنفسه ناقش يف بعض مراسيل بعض من هم من أصحاب اإلمجاع.

وأجيب ّ
بأن القدماء لقرهبم ربام كانوا يعملون بال حاجة لذكر التعليل ،علام أ ّن

منهجهم الوثوق فقد ترتاكم الروايات عندهم فال يتاجون لذكر هذه الصوص ّية هنا أو

هناك .

بقو ٍة اإلشارة إليها هنا أو
لكن وجود قاعدة من هذا النوع يستدعي ّ
وهذا اجلواب ج ّيد؛ ّ

هناك ،فكيف رأينا أحيانا عكس ذلك؟! وال ندّ عي احلاجة لكثرة اإلشارة ،كيف وهي

أوسع بكثري من تصحيح مراسيل الثالثة ،إذ تشملهم وزيادة ،فهذه املناقشة ال بأس هبا

بوصفها قرينة مانعة ،نعم ال دليل عىل ّأّنم مل يعملوا برواية ألجل هذه القاعدة لكن ال

دليل عىل وجودها يف تراثهم.

يرتجح،
يتعني أو ّ
وعليه ،فهذا االحتامل يف عفسري النصوص املتقدّ مة معقول ،وإن مل ّ

لكن عىل عقديره ال عثبت قاعدة رجال ّية وال حديث ّية ،وسوف يأيت مزيد كالم بعون اهلل.

ب ـ التصحيح مبعنى التصديق ،تأييد وتكريس

االحتامل التفسريي الثاين :أن يكون املراد تصديق أصحاب اإلمجاع ،بمعنى تصحيح

روايتهم باملعنى املصدري ،أي تصديقهم فيام يقولونه ،وهذا معناه احلكم بوثاقتهم

اإلمجاع عىل وثاقة هؤالء ،برصف النظر عن
النص
خ
وصدقهم وأمانتهم يف النقل ،فيفيد هذا ّ

صحة
وثاقة من رووا عنه من املشايخ املبارشين أو غريهم ،وبرصف النظر أيضا عن
ّ

مرو ّياهتم وثبوهتا الواقعي.

وقد ذهب إىل هذا الرأي يف تفسري نصوص الكيش عدد من العلامء ،وكان من ّأول من

( ) عيل الفاين ،بحوث يف فقه الرجال.125 ،124 :

خنسب إليه ذلك ابن شهرآشوب (588هـ)؛ أل ّنه ذكر يف (مناقب آل أي طالب) تعبري
صحة النسبة؛ ّ
ألن هذا اجلدل حول هذه
تصديق هؤالء دون غريه  ،لكنّنا نش ّكك يف ّ

القضية ال شاهد عىل أ ّنه كان مطروحا يف القرن السادس اهلجري حتى يكون اكتفاء ابن
شهرآشوب بعبارة التصديق دون التصحيح بمثابة احرتاز عمدي عن ٍ
يشء ما ،السيام ّ
وأن
نص الكيش أيضا ،فلع ّله اخترص واكتفى هبا.
عبارة التصديق موجودة يف ّ

ويذهب إىل هذا االحتامل التفسريي أيضا الشيخ عبد اهلل التسرتي واملحقق الشفتي فيام

ينقل عنهام  ،والشيخ حممد حفيد الشهيد الثاين ،والس ّيد الوئي ،والشيخ آصف حمسني،

وغريهم  .فيام يطرح الفيض الكاشاين هذا االحتامل بوصفه احتامال يف تفسري العبارة .
وقد ذكر صاحب الفصول أنّه قد قيل بذهاب األكثر إىل هذا الرأي .

و ُي ّ
ستدل إلثبات هذا الرأي بأ ّننا لو قارنّا كالم الكيش يف املجموعة األوىل وكالمه يف

املجموعتني األخريتني ،لالحظنا أ ّنه يريد يف اجلميع أمرا واحدا ،مع أ ّنه يف العبارة األوىل

صح» ،فهذا شاهد عىل ّ
أن ما
اكتفى بتعبري «التصديق» ،ومل يذكر تعبري «التصحيح ملا ي ّ
يريده من النصوص الثالثة هو أمر واحد ،أال وهو التصديق ،أي اعتبارهم صادقني غري

كاذبني فيام يقولون ،السيام ّ
وأن عباراته الثانية خحتيل عىل السابقة (عبارة :من دون أولئك

الستّة الذين عددناهم ،وأمثاهلا) ،مما يشري إىل أنّه يريد أمرا واحدا من البيانات ك ّلها.

واحتامل ارادة التصحيح من عبارة التصديق بعيد عن الداللة العرف ّيةّ ،
فإن كلمة (تصديق)
( ) مناقب آل أي طالب .400 :3
( ) ك ّليات يف علم الرجال181 :؛ وخامتة املستدرك 23 :7؛ إال ّ
أن املوجود يف رسالته يف حتقيق
حال أبان اختياره التفسري األول ،فانظر رسالته حمققة يف :جملة تراثنا ،ج 415 :54ـ .416
( ) معجم رجال احلديث 59 :1؛ وك ّليات يف علم الرجال 182 :ـ 186؛ واستقصاء االعتبار :1
 60ـ 63؛ وبحوث يف علم الرجال92 :؛ والسيستاين ،قبسات من علم الرجال .157 :1

( ) الوايف .27 :1

( ) الفصول الغرو ّية.303 :

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

أوضح من كلمة (تصحيح) هنا ،فال يقال :تصديق ٍ
زيد فيام قال ،و خيقصد أكثر من توثيقه

بنفسه ،فالقرين ّية تقع لصالح التصديق يف املجموعة األوىل عىل التصحيح يف املجموعتني
الالحقتني ،وال ّ
أقل من الرت ّدد واإلمجال ،فيؤخذ بالقدر املتي ّقن ،وهو التوثيق والتصديق.

يضاف إىل ذلك ما ذكره السيد الميني أيضا ،من أ ّننا لو أمعنّا النظر يف كالم الكيش

يصح عن فالن» لفهمنا أنّه عنى ّ
صح عن فالن فهو صحيح ،فإذا أخذنا
أن ما ّ
«تصحيح ما ّ

صح عنه فإ ّنه سوف يكون عبارة عن قوله:
شخصا من أصحاب اإلمجاع ونظرنا يف الذي ّ
عن فالن عن املعصوم ،فهذا ك ّله نحكم بص ّحته ،أي (إ ّن فالنا روى عن املعصوم كذا

وكذا) فهذا صحيح ،وهذا ال يزيد شيئا عن احلكم بالوثاقة؛ أل ّننا عندما نحكم بوثاقة

شخص ،فهذا معناه أ ّننا نعترب ّ
كل ما يقوله صحيحا باعتبار نقله ،فنحن ال ّ
نكذبه يف أ ّنه

سمع من ذاك الراوي رواية ،لك ّن هذا ال يعني صدق ذلك الراوي؛ ّ
األول هي
ألن حكاية ّ
أن الثاين حكى ،ال ّ
ّ
أن املعصوم قال مبارشة.

يرصح
وبرصف النظر عن ذلك ،وحتى لو قبلنا بالتفاسري األخرى ،فال
ّ
يصح ـ كام ّ

الشيخ آصف حمسني

بأي تفسري غري هذا التفسري يف املجموعة األوىل
ـ أن نقبل ّ

بالصوص ،حيث مل يرد فيهم إال التصديق ،وليس هناك عبارة خترب عن التصحيح فيهم.

والغفلة عن هذا التمييز جعلتهم يكمون عىل أصحاب اإلمجاع حكام واحدا ،مع أنّه
يلزمهم التفصيل بني املجموعات الثالث.

سجل عليه أنّه ركيك ال يليق هبؤالء
ومل يوافق املحدّ ث النوري عىل هذا التفسري ،بل ّ

يصح عنهم عىل مجلة:
األعالم ،ولو كان صحيحا فلامذا أضاف الكيش كلمة تصحيح ما
ّ

تصديقهم ،حيث يكون ذلك حمض تكرار غري رضوري ،كام ّ
صحة احلديث وضعفه
أن ّ
نصحح حديثهم فهذا معناه تصحيح السند ،أي
أوصاف تلحقه باعتبار السند ،فعندما
ّ
( ) الميني ،كتاب الطهارة .245 :3

( ) آصف حمسني ،بحوث يف علم الرجال.88 :

بصحة السند الذي يقع
يصح عن فالن فهذا يعني أ ّنني أحكم
أصحح ما
عندما نقول:
ّ
ّ
ّ

صح السند الذي كان حتته؛ ّ
ألن التصحيح وصف للسند أو بلحاظ السند .
فوقه كام ّ

أي ركاكة يف تقديم شهادة هامة بإمجاع الطائفة
وكالم النوري قابل ك ّله للمناقشة ،إذ ّ

عىل وثاقة حوايل عرشين شخصا؟! أفهل التوثيق أمر ركيك؟! ّ
إن اكتساب هؤالء اتفاق
فأي ركاكة يف
الشيعة عىل وثاقتهم معناه ّأّنم يف درجة عالية من الوثاقة ،وهذا أمر مفيدّ ،

نقل هذا االتفاق الشيعي لنا؟ كام ّ
أن حصول اإلمجاع عىل وثاقتهم أمر مفيد يف تقوية

وتسارع حتصيل الوثوق بنقلهم ،تبعا ملنهج الوثوق عند املتقدّ مني كام أفاده حفيد الشهيد

الثاين  ،ولع ّله ملا قلناه اعترب الوحيد البهبهاين وأبو عيل احلائري هذا االعرتاض يف غاية
السخافة .

فأي مانع من صدور مثل ذلك منهم ،أفهل نرصف اللفظ عن
بل حتى لو كان ركيكا ّ

ظاهره ـ كام يقول السيد الميني ـ ألجل إلغاء الركاكة التي فيه؟ وكم من كلامهتم

ابتليت بالركاكة ما داموا غري معصومني!

وأما احلديث عن التكرار ،فال أدري ما املانع من التوضيح؟ وهل هو حرام أو إرساف

يف الكالم؟! علام ّ
أن الكيش يف املجموعة األوىل اكتفى بالتصديق فيلزمهم التمييز بني

املجموعة األوىل واملجموعتني األخريتني كام أملحنا سابقا ،وهذا ما مل يفعله املحدّ ث

صح تفسري املحدث النوري لكان أيضا ذكر التصديق مع ذكر
النوري وال غريه .بل لو ّ

يصح عنهم بمعنى التوثيق الرجايل واحلديثي،
صححت الطائفة ما
ّ
التصحيح لغوا ،فإذا ّ
فام معنى بعد ذلك ـ كام يقول الشيخ آصف حمسني ـ أن يذكر التصديق ،هلذا فاألفضل
( ) النوري ،خامتة املستدرك  23 :7ـ .24
( ) استقصاء االعتبار  60 :1ـ .61

( ) الفوائد الرجال ّية29 :؛ ومنتهى املقال .50 :1
( ) كتاب الطهارة .247 :3

( ) آصف حمسني ،بحوث يف علم الرجال.88 :

...................
أن ال نغرق يف هذه التدقيقات فربام يكون هذا من التفنّن يف العبارات ال أكثر.

صحة نظر ّيته يف فهم منهج
الصحة ،فقد أسلفنا عدم
وأما ما ذكره من وصف
ّ
ّ

املتقدّ مني ،فال نطيل.

األول والفاين وغريهم ـّ :
إن ختصيص هؤالء
قد يقال ـ كام قاله العاميل واملجليس ّ
ٍ
حينئذ،
باإلمجاع مع كون غريهم جممعا عىل وثاقته عند الطائفة سيكون أمرا غري مفهوم
كيف ومثل أبان بن تغلب وهشام بن احلكم ّ
أجل من بعض من ورد يف أصحاب اإلمجاع

خربوذ وعبد اهلل بن بكري .
مثل معروف بن ّ
واجلواب:

أ ـ بام ذكره البهبهاين واحلائري ،من أنّه ال يكاد يسلم شخص من النقاش بني الطائفة

غري هؤالء ،ومل خنحرز حصول االتفاق يف غريهم  ،من هذه الطبقاتّ ،
ولعل الكيش رأى
خالفا يف غريهم مل يصلنا ،فحرص دعوى اإلمجاع هبؤالء.

ب ـ إ ّن الكيش ا ّدعى اإلمجاع عىل وثاقة أصحاب اإلمجاع ،لكنّه ذكر هذه األسامء ال من

بأّنا املجمع عليها فقط ،بل من باب ذكر من هو األفقه من أصحاب اإلمجاع،
باب تعيينها ّ
فالحظ عبارته .

خاصة الثانية والثالثة ،فإنّه يستخدم
ولك ّن هذا الكالم غري واضح من ظاهر العبارةّ ،

أدوات اإلشارة (هؤالء) ،ثم يذكر األسامء ،وهذا ظاهر يف التعيني.

فصل الشيخ آصف حمسني يف هذه العبارات ،فجعل عبارة املجموعة األوىل غري
وقد ّ

خاصة بالستّة املذكورين ،بل تشمل مجيع الفقهاء من أصحاب اإلمام الباقر والصادق ،فيام
ّ

رجح جعلها
خاصة هبم ،حمتمال االحتاملني يف املجموعة الثانية ،ثم ّ
جعل املجموعة الثالثة ّ
( ) انظر :روضة املتقني 19 :14؛ واستقصاء االعتبار 60 :1؛ وبحوث يف فقه الرجال125 :؛
ومقياس الرواة.188 :

( ) الفوائد الرجال ّية29 :؛ ومنتهى املقال  50 :1ـ .51
( ) السيفي املازندراين ،مقياس الرواة.177 :

األولني
كالثالثة ،ثم بنى الشيخ آصف حمسني عىل ذلك أنّه إذا ثبت شخص أنّه من الفقهاء ّ
يف طبقة اإلمامني الباقر والصادق أمكن البناء عىل وثاقته بإطالق الكالم .

إال أ ّن الصحيح عندي هو عدم ظهور أ ّي من هذه اجلمل يف عدم االختصاص ،حتى

بأّنا ظاهرة يف االختصاص ،فاجلملة األوىل مل تقل( :أمجعت العصابة عىل
لو مل نقل ّ
األولني ستة) ،حتى نأخذ
األولني أو عىل تصديق الفقهاء األ ّولني ..وأفقه ّ
تصديق ّ
األولني
األولني ..فقالوا :أفقه ّ
باإلطالق والتعميم فيها ،بل قالت ..( :عىل تصديق هؤالء ّ

ستة)ّ ،
األولني أنفسهم ،واألمر يف العبارات الباقية
فإن (هؤالء) قد تكون إشارة إىل أفقه ّ
أوضح كام ال خيفى.

ّ
ولعل ما يشهد له ّ
أن هذه املجموعات الثالث وضعت حتت عناوين (تسمية الفقهاء

من أصحاب ،)..مع أنّه مل يذكر غري هؤالء ،فلو كان يريد احلديث عن مطلق الفقهاء،
دون خصوص الطبقة العليا من الفقهاء أو خصوص الفقهاء املتفق عليهم ،لزمه أن يقول:

يسميهم أيضا.
(وغريهم) ،بل أن ّ

جـ ّ
إن دعوى الكيش اإلمجاع يراد منه املشهور ّية ،وهلذا كان ينقل وضع اسم مكان

اسم ،ولع ّله بصدد بيان أعىل مراتبها ،فذكر هذه األسامء ولو من باب ّ
أن البق ّية قد ال

وقوته بني الطائفة هبذه الدرجة ،حتى لو مل يقع فيهم خالف .بل ّ
إن
يظون بشهرة التوثيق ّ
ما ذكره الكيش ـ كام يقول بعض املعارصين ـ هو خصوص ّية التوثيق والفقاهة معاّ ،
ولعل
الطائفة مل تتفق عىل اجتامع هاتني الصوص ّيتني إال يف هؤالء ،بينام غريهم ذهب بعضهم

فقط إىل اجتامعهام فيهم .

يضاف إىل ذلك ّ
أن الكيش متهم من قبل النجايش كام ذكرنا سابقا بأ ّن فيه أغالطا

كثريةّ ،
فلعل من أغالطه تركه لبعض األسامء يف هذه املجموعات ،وربام يشهد له ّ
أن بعض
( ) آصف حمسني ،بحوث يف علم الرجال.86 :

( ) املصدر نفسه88 :؛ والسيستاين ،قبسات من علم الرجال .156 :1

...................
من هم من أصحاب اإلمجاع هنا وقع خالف فيهم كام سيأيت.

دـ ّ
نص الكيش يفيد اإلمجاع عىل وثاقة هؤالء ،ولكنّه ال ينفيه عن غريهم؛ إذ
إن ّ

العبارات غري ظاهرة يف املفهوم .

وهو ج ّيد لو مل نقل ّ
بأن السياق املقامي يفرض احلرص ،السيام مع تبديل األسامء ،وغري

ذلك.

هذا ،وقد ذكر الفي

أن عبارة الكيش كام حتتمل معنى توثيق ّ
الكاشاينّ ،
كل من قبل

أصحاب اإلمجاع زمنيا ،كذلك حتتمل إرادة توثيق أصحاب اإلمجاع فقط ،وما دام األمر

جمرد بيان وثاقتهم وجاللتهم .
دائرا بني احتاملني ،فنأخذ بالقدر املتي ّقن منهام ،وهو ّ

وقد دفع الشيخ الداوري هذا الوجه ّ
األول
بأن عبارة التصديق الواردة يف النص ّ

يصح عنهم فال إمجال فيها؛ ألّنا تفيد
للكيش تعطي معنى التوثيق ،أما عبارة تصحيح ما
ّ

بصحة ّ
جمرد التصديق لكان األجدر به
حكمهم
ّ
كل ما وصل عن هؤالء صحيحا ،فلو أراد ّ
أن يذكر تعبريا آخر ،فال إمجال حتى نرت ّدد بني احتاملني .

أن الرت ّدد ما يزال قائ ًام ،فإ ّنك عندما تقولّ :
إن ما بلغني بشكل قاطع عن
لكن اإلنصاف ّ
ّ

زيد من أخبار أعتربه صحيحاّ ،
فإن هذه اجلملة كام حتتمل التصحيح باملعنى الذي يو ّثق
صحة نقل زيد ود ّقته فيه.
من بعده أو يتجاهلهم ،كذلك حتتمل أ ّنني ال أناقش يف ّ

ونستطيع تأكيد ذلك أكثر بأ ّنه ليست ّ
كل روايات أصحاب اإلمجاع عن األئمة مع

الواسطة ،فكثري منها بال واسطة ،وعندما أطلق الكيش تعبريه دون متييز بينهام عنى ذلك ّ
أن
احتامل إرادته التوثيق لنصوص هؤالء صار واردا يف مقابل إرادته توثيق من رووا عنه؛ إذ

ال يعقل ّ
األئمة أنفسهم أيضا.
أن نظره لتوثيق ّ
( ) انظر :الكجوري ،الفوائد الرجال ّية.93 :
( ) الوايف .27 :1

( ) أصول علم الرجال.393 :

ٍ
غري دقيق،
وأّنم ينقلون
فطرد احتامل توثيقهم هلم وأمانتهم يف النقلّ ،
بشكل صحيح ،خ

األول الذي تقدّ م سابقا وناقشنا يف
ولو طرد ملا أمكن طرد احتامل التصحيح باالحتامل ّ

املروي ال الرواية ،ف ّ
بقوة ،فإذا استبدلنا الرتديد الذي طرحه
فائدته ،أي تصحيح
يظل قائام ّ
ّ
الكاشاين بني احتامل التوثيق هلم وتوثيق من بعدهم ،بالرتديد بني تصحيح مرو ّياهتم

وتوثيق من رووا عنه وتوثيقهم ،ملا متكّن املستشكل هنا من الر ّد بام تقدّ م.

التفسريي الثاين معقول وحتتمله العبارات الثالث ،وينتج عنه
أن االحتامل
وهبذا ظهر ّ
ّ

وثاقتهم وجاللتهم فقط ،بل لع ّله القدر املتي ّقن من داللة النصوص.

ج ـ تصحيح الرواية مع الوثاقة ،تعليق وحتفّظ

االحتامل التفسريي الثالث :ما خينسب إىل الس ّيد الطباطبائي صاحب رياض املسائل،

ونخسب إىل السيد الكاظمي  ،ويلوح من املح ّقق صاحب الفصول الغرو ّية وغريهم،
من إفادة تصحيح الرواية مع الوثاقة.

ّ
ولعل املستند يف هذا االحتامل ـ كام ذكر الداوري ـ هو ّ
أن معقد إمجاع الكيش بحسب

ظاهر عبارته هو األشخاص ال الروايات؛ ّ
ألن حديثه عن هؤالء ،فاملدلول املطابقي
صحة رواياهتم بحكم الوصف
لنصوص الكيش هو احلكم بوثاقة هؤالء ،فيكون بيان ّ

هلم ،ومن تصحيح رواياهتم ختفهم وثاقتهم؛ ّ
ألن هذا معناه ّأّنم بحثوا يف مجيع رواياهتم

وصحة
فوجدوها صحيحة ،وهذا ما يالزم وثاقتهم عادة ،فننتج اجتامع أمرين :وثاقتهم،
ّ
رواياهتم.

لكن هذا التقريب هلذا االحتامل عطويل ال حاجة له؛ ألن األقرب يف إثارة هذا االحتامل
ّ

هو ّ
أن أصحابه ف ّككوا شهادة الكيش إىل مجلتني رصيتني مها :تصحيح ما يص ّح عنهم،
( ) قد يظهر من :خامتة املستدرك .30 :7

( ) قد يظهر منه يف :الفصول الغرو ّية.303 :
( ) الداوري ،أصول علم الرجال.391 :

...................
صحة رواياهتم ،والثانية تفيد وثاقتهم ،فالتوثيق
وتصديقهم فيام يقولون ،فاألوىل تفيد ّ
والتصحيح كالمها مدلول مطابقي لكالم الكيش ،غاية ما يف األمر ّ
أن التصحيح غري

النص األول للكيش ،كام صار واضحا.
موجود يف ّ

األول املتقدّ م غري صحيح؛ فال
وربام يكون وضع هذا االحتامل يف عرض االحتامل ّ

األول أن يكونوا غفلوا عن رصاحة كالم الكيش يف
يتمل يف الذين تبنّوا االحتامل ّ

فرسوه بأ ّنه بمعنى توثيق من بعدهم وتصحيح مرو ّياهتم .والذي حصل ّأّنم
التصديق أو ّ
ّ
وألن الغاية من بحث أصحاب اإلمجاع
تركوا احلديث عن التصديق لوضوحه وجالئه،

ليس توثيقهم ،وإ ّنام دراسة رواياهتم وحال من رووا عنه.

عم يفيد عوثيقهم ألصحاب اإلمجاع وهو عوثيق نأخذ
وعىل أية حال ،فهذا االحتامل لو ّ

األول بعينه فال نعيد ،فعىل
به ،أما عصحيحهم ملرو ّياهتم فريد عليه ما أوردناه عىل االحتامل ّ
هذا االحتامل الثالث ال تثبت بنصوص الكيش ـ غري توثيق أصحاب اإلمجاع ـ ال قاعدة

رجالية وال قاعدة حديث ّية.

بل قد يقال :غاية ما يف البني هنا أ ّننا بنصوص الكيش هذه حصلنا عىل إمجاع منقول

بخرب الواحد عىل وثاقة من يروي عنه واحد من أصحاب اإلمجاع ،واإلمجاع املنقول ليس

بحجة .
ّ

وناقش الشيخ الداوري هنا بمناقشة عامة حاصلها أ ّنه قد حصل خلبس هنا وخلط بني

حجة ،وبني اإلمجاع
اإلمجاع الذي يراد الكشف به عن رأي املعصوم فال يكون منقوله ّ

الذي يراد به حتصيل شهادة من بعض املتقدّ مني عىل وثاقة فالن وفالن ،فلم يزعم أحد هنا

ّ
أن اإلمجاع الذي ا ّدعاه الكيش يراد من االعتامد عليه معرفة رأي املعصوم ،إذ ال عالقة

للمعصوم هبذا املوضوع ،ومل يقصد الكيش أو غريه اكتشاف رأي املعصوم يف هذا البحث،

وإنام املراد ّ
أن نص الكيش وإمجاعه كاشفان يف احلدّ األدنى عن وجود فريق كبري يف الطائفة
( ) انظر :معجم رجال احلديث .60 :1

الشيع ّية يكم بوثاقة ّ
فنص الكيش كاشف عن
كل من روى عنه أحد أصحاب اإلمجاعّ ،
توثيق ولو مجاعة ال عن حكم أحد من األئمة ،ويف مثل هذا اإلمجاع ال معنى للحديث عن

عدم حج ّية اإلمجاع املنقول ،فهو متاما مثل ذهاب السيد الوئي نفسه إىل ّ
أن ادعاء بعض

املتقدّ مني اإلمجاع عىل وثاقة شخص يثبت وثاقتهّ ،
فإن هذا اإلمجاع وإن كان منقوال إال أ ّنه
ٍ
بعض آخر ذهبوا إىل هذا
يفيد توثيق مدّ عي اإلمجاع لذلك الشخص إىل جانب وجود

صح للسيد الوئي أن يأخذ هبذا اإلمجاع ،ثم يناقش يف إمجاع الكيش
التوثيق  ،فكيف ّ
هنا ،مع ّ
قررها قبل صفحات معدودة؟!
أن هذا مصداق من تلك القاعدة التي ّ

أن هذا اإليراد ال يطال السيد اخلوئي باخلصوص؛ أل ّنه مل يكن يناقش يف حج ّية هذا
إال ّ

اإلمجاع من زاوية كون شهادة الكيش دا ّلة عىل التوثيق ملن روى عنه أحد أصحاب

اإلمجاع ،وإنام من زاوية تصحيح الرواية ،فهو يناقش يف قيمة اإلمجاع عىل تصحيح الرواية

برصف النظر عن رواهتا ال يف توثيقهم ملن روي عنه ،فليالحظ جيدا ،وهلذا قلنا سابقا ّ
بأن

كالم السيد الوئي البدّ أن يرجع إىل املناقشة الثانية والثالثة من مناقشات الوجه التفسريي

األول.
ّ

وأما يف جانب
والنتيجةّ :
إن هذا االحتامل معقول يف نفسه ،وحمرز يف جانب التوثيقّ ،

األول.
عصحيح
املروي فتأيت فيه عني املالحظات التي سبق أن ذكرناها يف مناقشة االحتامل ّ
ّ

د ـ التصحيح مبعنى اعتبار الفتاوى دون النقل ،نقد فرضيّة الداوري

االحتامل التفسريي الرابع :ما طرحه الشيخ الداوري ،من أ ّن ما ذكره الكيش ال عالقة

له ال بتوثيق من روى عنه أصحاب اإلمجاع وال بتصحيح مرو ّياهتم ،بل ال ربط هلذه

النصوص ك ّلها بالرواية واحلديث والنقل؛ ّ
ألن غرض الكيش كان بيان منزلة هؤالء عىل
املستوى العلمي والفقهي وتصديق العصابة هلم يف الفقه.
( ) انظر :املصدر نفسه .45 :1

...................
أن العنوان الذي خوضع أعىل ّ
والذي يشهد لذلك ّ
نص من النصوص الثالثة التي
كل ّ

يسمهم بام يتصل بالرواية ،إضافة إىل تعبريه
ذكرها الكيش كان «تسمية الفقهاء» ومل ّ

باالنقياد هلم يف الفقه ،إىل جانب حديثه أيضا يف النصوص الثالثة عن تعيني من هو األفقه

من ّ
كل جمموعة كزرارة ويونس وغريمها.

ويمكن عأييد ذلك ك ّله ّ
بأن ابن شهرآشوب ـ كام نقلنا سابقا ـ عندما حتدّ ث عن هذا

األمر مل يرش سوى إىل اجلانب الفقهي هلؤالء ،ومل يتحدّ ث عن تصحيح مرو ّياهتم وال
رواياهتم.

فإذا كان املعيار هو الفقاهة كان القدر املتي ّقن هو اعتبار فتاويم ال مرو ّياهتم ،ف ختحمل

عىل الفتاوى دون الرواية .

الاص الذي
ضمه إىل تفسريه
ّ
هذا ،وقد ذهب املحدّ ث النوري إىل هذا التفسري ،لكنّه ّ

هو توثيق هؤالء ،مع توثيق الوسائط بينهم وبني اإلمام .
وقد يناقش هذا االحتامل من جهات:

ّأوالًّ :
صح عنه،
إن هذا االحتامل تقبله العبارة األوىل للكيش ،والتي مل حتو تصحيحا ملا ّ

أما الثانية فهي ظاهرة يف النظر إىل الروايات دون الفتاوى ،وهبذه الطريقة نجمع بني

األعم من الرواية والفتوى .
النصوص الثالثة باحلمل عىل ما هو
ّ

لكن ذيله غري واضحّ ،
تعمد
وهذا الكالم ج ّيد يف التفكيك بني العبارعنيّ ،
فلعل الكيش ّ

نرسي خصوص ّية التصحيح
النص ّ
اإلشارة يف ّ
األول إىل خصوص اجلانب الفقهي ،فكيف ّ

النص األول ،السيام ّ
نص من هذه النصوص
وأن كل ّ
النصني اآلخرين إىل ّ
الواردة يف ّ
الثالثة وقع متباعدا عن اآلخرّ ،
فلعل الكيش كان لديه يشء يف تصحيح روايات املجموعة
( ) انظر :أصول علم الرجال 394 ،390 :ـ .395
( ) انظر :خامتة املستدرك .60 :7
( ) أصول علم الرجال.395 :

األوىل فلم يذكر عبارة التصحيح.

موحدة والنتيجة
والذي يبدو من العلامء والباحثني هنا أّنم أخذوا النصوص الثالثة ّ

أن هذا غري صحيحّ ،
التي كانوا خيرجون هبا فيها كانت واحدة ،مع ّ
ولعل من أوائل من م ّيز

والنصني األخريين،
األول
ّ
النص ّ
بني النصوص الثالثة هو املح ّقق الشفتي حيث م ّيز بني ّ

خاصة إذ اعترب ّ
األول يفيد تصحيح احلديث ،أما األخريان فيفيدان
النص ّ
أن ّ
لكن بطريقة ّ
توثيق أصحاب اإلمجاع وتوثيق مشاخيهم إىل آخر السند.

والسبب يف متييز الكيش هذا ّ
أن فقهاء الطبقة األوىل كانوا يروون عن اإلمام بال

واسطة ،فلم يكن هناك معنى لتوثيق رجال السند بينهم وبني اإلمام ،بخالف رواة
الطبقتني الالحقتني فإّنم كانوا يروون عن األئمة مع الواسطة كثريا ،من هنا اكتفى الكيش
بتصديق الطبقة األوىل؛ ّ
يصحح أحاديثهم تلقائيا ،بخالف احلكم
ألن احلكم بتصديقها
ّ

بتصديق سائر الطبقات فإنه ال يساوق تصحيح أحاديثهم حيث يفرض ّ
أن الواسطة

صحة أحاديثهم رغم الواسطة ذكر الكيش عبارة التصحيح.
موجودة ،فللكشف عن
ّ

اضطر للترصيح به يف موضعني ومل
وعليه فمراد الكيش من اجلميع هو التصحيح ،إال أ ّنه
ّ

يتج له يف موض ٍع واحد  ،بل اكتفى بالتصديق.

والنتيجة عند الشفتي ّ
أن مراد الكيش من النصوص الثالثة واحد هو احلكم

بالتصحيح.

وقد يناقش بأن دعوى عدم رواية الطبقة األوىل مع الواسطة غري تام ،بل قد رووا

عنها ،يظهر ذلك جليا بمراجعة سلسلة مشايخ زرارة وحممد بن مسلم وغريمها .

لكن اإلنصاف أ ّن رواياهتم مع الواسطة قليلة ،فزرارة مثال روى ـ بعنوان زرارة ـ يف
ّ

الكتب األربعة  2094حديثا بينها  2001حديثا بال واسطة ،فعدد الروايات مع الواسطة
( ) انظر رسالته يف :جملة تراثنا ،ج 416 :54ـ .417
( ) ك ّليات يف علم الرجال 197 :ـ .198

...................
حممد
تبلغ أقل من  %5من جمموع رواياته ،وهكذا احلال تقريبا بل أوضح يف أي بصري ويف ّ

بن مسلم والبقية ،وربام مل يلحظها الكيش أو مل تصله كاملة.

وعىل أية حال ،فهذا االحتامل الذي طرحه الشفتي يف فرض ّية التمييز بني النصوص مع

تأدية نتيجة واحدة ج ّيد ولطيف ومعقول ،غري أ ّنه حمض احتامل يصعب علينا اجلزم به،

ّ
تعمد هذا األمر ألجل ذلك.
وأن الكيش ّ

إن االستشهاد بام ذكره ابن شهرآشوب غري صحيح؛ ّ
ثاني ًاّ :
ألن ابن شهرآشوب كان يف

كتابه ـ كام هي عادته عند ذكر أصحاب ّ
يبني الفقهاء من أصحابه ،فلع ّله
كل إمام ـ أن ّ
اختار اجلانب الفقهي من كالم الكيش ،وذكره متجاهال اجلانب الروائي؛ أل ّنه ال يعنيه،

فاقتصاره عىل بيان اجلانب الفقهي ال يعني ـ بالرضورة ـ نفيا لغريه من وجهة نظره .

ثالث ًا :لو ح ّللنا مستلزمات هذا التفسري ،لكان معنى ذلك إمجاع الطائفة عىل تصحيح

اجتهاد هؤالء ،مع ّ
أن بعضهم من الفطح ّية ـ كابن فضال ـ الذين اشتهر األخذ بام رووا

وترك ما رأوا ،فكيف يكون هناك إمجاع عىل تصحيح اجتهادهم وآرائهم؟! .

وهذه املالحظة جيدة جد ًا إذا خفهم من كلمة الفقه الواردة يف كالم الكيش مطلق العلم،

يصححون مطلق اجتهادهم الديني مع ّ
أن بعضهم من الفطح ّية؟! أما إذا فهمنا
إذا كيف
ّ
خصوص الفقه والترشيع فال ضري يف ذلك؛ ّ
ألن اجلانب الذي كان يرتكه اإلمام ّية من

الفطح ّية هو اجلانب العقدي ،وال نعلم ما هو أزيد من ذلك ،وحتى الرواية التي تشري إىل
ترك ما رأوه لع ّلها ظاهرة يف هذا اجلانب عىل تقدير متام ّيتها سندا ،وليست بتا ّمة ،إذا فال

مانع ـ مبدئيا ـ من االتفاق عىل مرجع ّيتهم الفقه ّية رغم االختالف العقدي مع بعضهم،

النص كاشفا ـ بدرجة ما ـ عن تقليد الطائفة آنذاك لغري اإلمامي يف
وعليه يكون هذا ّ
الفقه.

( ) انظر :الداوري ،أصول علم الرجال.395 :
( ) راجع :املصدر نفسه.

وأقروا هلم بالفقه والعلم» ،وهي قد
نعم ،يف ّ
النص الثالث للكيش ورد التعبري التايلّ « :

تعمم إىل ما هو خارج إطار الفقه ،مع ّ
النص ورد احلسن بن عيل بن فضال
أن يف هذا ّ
ّ
وعثامن بن عيسى.

يضاف إىل ذلك أ ّنه مل يبلغنا ـ ولو يف موض ٍع واحد ـ ّ
أن الطائفة عملت ولو بفتوى

صح ّ
أن هناك إمجاعا عىل هذه القض ّية لكان
واحدة لزرارة أو فضالة أو غريمها ،فلو ّ

يفرتض ظهوره وبروزه يف كلامت املرتىض واملفيد والطويس والصدوق وغريهم ،إال إذا

اعتربنا فقاهتهم يف د ّقة رواياهتم فريجع لرضب من التصحيح بمالحظة الرواية ،أو قلنا

ّ
بأن اإلقرار واالنقياد هلم بالفقه ليس معناه التقليد والرجوع الجتهادهم وتداول آرائهم،

بل االعرتاف بعلمهم فقط.

رابع ًا :ما نراه اجلواب األفضل ،وهو ّ
أن السياق الفقهي الذي خيذكر لصالح هذا

االحتامل يف تفسري نصوص الكيش وإن كان صحيحا ،إال أ ّنه ال يلغي ظهور عبارة الكيش

ـ ّ
حمل الشاهد ـ يف إفادة مطلب جديد ذكره الكيش ملزيد فائدة.

بل يمكننا أن نذكر قدرا من العالقة الوطيدة بني الفقه والرواية يف تلك األيام؛ أل ّن

الفقه كان فقها روائيا ،فقيمة الفقه آنذاك يف ّ
أن الراوي قادر عىل فهم املراد ،وإذا نقل

باملعنى ـ كام هو كثري ـ ينقل بد ّقة ،وهلذا قلنا يف مباحث النقل باملعنى أ ّنه ك ّلام كان الراوي
عاملا بمضمون ما يروي فيه ارتفع الوثوق بد ّقته يف النقل ،بخالف غريه فقد ال يلتفت إىل

دور بعض القيود واملالحظات.

والنتيجة :إ ّن هذا االحتامل يف عفسري كالم الكيش غري ظاهر يف احلرص ،ولو س ّلمنا فهل

إن غايته ّ
إلمجاع الكيش قيمة؟ ّ
أن أهل البيت أرجعوا شيعتهم إىل هؤالء الفقهاء ،وهذا ما
األئمة هلم واإلرجاع إليهم ملن ال يتمكّن من
حصل بالفعل ،فالروايات تشري إىل إحالة
ّ
الوصول إىل األئمةّ ،
فلعل الشيعة فهموا مرجع ّية هؤالء ،وهذا ما حكاه الكيش ،وليس

للقضية ربط بحج ّية فتاواهم إىل يومنا هذا؛ ّ
ألن غاية ما خيفهم من أهل البيت اإلرجاع
إليهم بالنسبة للشيعة يف ذلك الزمان ال مطلقا ،فاإلمجاع حمتمل املدرك ّية.

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

هـ ـ التصحيح بني أصحاب اإلمجاع ورواياتهم

االحتامل التفسريي اخلام ::ما أثاره بعض املعارصين ،رافضا له ،من ّ
أن معنى كالم

صححه أصحاب اإلمجاع ال ما رووهّ ،
فكل ما ثبت عنهم ّأّنم
الكيش هو احلكم
بصحة ما ّ
ّ

صححوه ،ال ّأّنا
بصحته،
بصحته فقد تبعتهم الطائفة يف احلكم
حكموا
فصححت ما ّ
ّ
ّ
ّ

بالصحة عىل ما رووه ،حتى لو مل خينقل تصحيحهم ـ أي أصحاب اإلمجاع ـ هلذا
حكمت
ّ
الذي رووه .

وإذا ح ّللنا هذا االحتامل التفسريي وجدناه خمالف ًا لظاهر كالم الكيش؛ إذ لو قال

يصححونه أو ما شابه ذلك ،ألمكن
يصح برأيم ،أو تصحيح ما
الكيش :تصحيح ما
ّ
ّ

يصح عن هؤالء أو من هؤالء ،وال ّ
أقل من عدم
قبوله ،لك ّن كالم الكيش هو تصحيح ما
ّ

النص يف املعنى املتقدّ م ،إن مل نقل بظهوره يف غريه .
ظهور هذا ّ

وعليه ،فهذا االحتامل ضعيف يف نفسه ،فض ً
ال عن أ ّنه يكاد ال عسلم منه فائدة لنا اليوم؛

جمرد روايتهم له؟!
إذ كيف نُحرز عصحيحهم للحديث من غري طريق ّ

و ـ تصحيح املتفق عليه بني أصحاب اإلمجاع ،تعليق ونقد

االحتامل التفسريي السادس :ما ر ّجحه الشيخ مسلم الداوري ترجيحا ،وإن كان

بصحة ّ
خمتاره النهائي هو التو ّقف ،من ّ
كل حديث اتفق أن روته املجموعة
أن املراد احلكم
ّ

األوىل بكامل أفرادها ،أو املجموعة الثانية أو الثالثة كذلك ،فإذا جاءنا حديث رواه الس ّتة

من أصحاب اإلمام الباقر والصادق معاّ ،
فإن هذا مما اتفقت اإلمام ّية عىل األخذ به ،ال أ ّنه
رواه أحد الستة ،فيكون املراد الستة عىل نحو املجموع ال االنفراد ،وظاهر كالم الكيش هو
( ) أصول علم الرجال.396 :

لت هذا اإلشكال قبل سنوات يف الدورة الرجال ّية األوىل ،ثم رأيت يف الدورة
سج خ
( ) كنت ّ
الرجال ّية الثانية ّ
حممد رضا السيستاين ذكره يف كتابه الصادر ّ
مؤخرا :قبسات من علم
أن السيد ّ
الرجال  ،157 :1فاقتىض التنبيه.

أن ّ
األعم من الرواية والفتوى ،فتكون النتيجة ّ
كل ما اتفق الس ّتة عىل روايته أو اتفقوا عىل
ّ

اإلفتاء به ،يكون معقدا إلمجاع الشيعة باألخذ به والعمل.

حجة من باب حج ّية الشهادة ،وأ ّما إذا كان فتوى ّ
فإن
فإذا كان ما ذكروه رواية كانت ّ

حجيته تكون من باب إجياده االطمئنان يف النفس بأ ّنه مطابق لرأي املعصوم.

ومما يؤ ّيد هذا االحتامل تبديل الكيش بعض األسامء ببعض ،فعندما يضع ابن فضال

وفضالة بن أيوب مكان احلسن بن حمبوب عىل رأي مجاعة ،أي يضع اثنني مكان واحد،

فهذا له داللة عىل ّ
أن للشخص موضوع ّية وأمه ّية .
وهذا االحتامل قابل للمناقشة أيض ًا؛ وذلك:

ّأوالًّ :
إن املجموع ّية ليست ظاهرة من كالم الكيش ،فإذا أريدت كان من الالزم مزيد

نفرس سائر العبارات املرتابطة بذلك ،فقد قال الكيش بأن
بيان؛ فإذا قلنا بذلك لزم أن ّ

نفرس هذه اجلملة بأنه إقرار
العصابة أمجعت عل اإلقرار هلم بالفقه والعلم ،فهل ّ
للمجموعة وليس ّ
لكل واحد منهم؟!

ّ
جمرد احتامل ،لكن ال
إن الظهور يف املجموع ّية يتاج إىل قرينة إضاف ّية مفقودة ،نعم هو ّ

ترجح.
تعني له وال ّ
ّ

إن تبديل اسمني باسم ال يشهد عىل هذا االحتامل؛ إذ الذي يبدو ّ
ثاني ًاّ :
أن هناك خالفا

يف تعيني األفقه ،ففي بعض الكتب ذكروا هذه األسامء ،ويف بعضها اآلخر ذكروا أسامء

خ
أخر ،فمعقد اإلمجاع أفقه ّية ستة.

فذكر الكيش القاسم املشرتك وما هو األشهر ،ثم عمد إىل بيان بعض املواضع التي

وأي عالقة هلذا باالحتامل السادس؟! نعم لألشخاص موضوع ّية ولألسامء
اختلفوا فيهاّ ،

خصوص ّية ،لكن ال ربط لذلك بعنرص املجموع ّية الذي به قوام هذا االحتامل.

صح هذا االحتامل ملا كان له مصداق خارجي إال نادرا للغاية ،فأين توجد
ثالث ًا :إنّه لو ّ

( ) انظر :أصول علم الرجال 397 :ـ .398

...................
رواية اتفق روايتها من ّ
النص عىل هذا املعنى
كل أفراد املجموعة األوىل أو غريها ،فحمل ّ

محل عىل الفرد النادر ،إن س ّلمنا بوجوده .

مرجح له ،فض ً
ال عن عع ّينه.
وعليه ،فهذا االحتامل ضعيف ،وال ّ

ز ـ التصحيح مبعنى توثيق الوسائط (تأسيس القاعدة الرجاليّة)

االحتامل التفسريي السابع :وهو ّ
أن املراد تصحيح السند بني الراوي من أصحاب

اإلمجاع وبني اإلمام ،فيكون معقد اإلمجاع وثاقة أصحاب اإلمجاع ووثاقة من يكون

بعدهم يف الذكر يف سلسلة السند .

وقد خنسب صاحب الفصول هذا القول موحيا بعدم وجود قائل به ،حيث قال« :وربام

قيلّ :إّنا ّ
تدل عىل وثاقة الرجال الذين بعده أيضا»  .لك ّن الصحيح ّ
أن هذا االحتامل

يظهر امليل إليه من الشهيد الثاين ،بل يذهب إليه املحدّ ث النوري ،ويلوح من البهائي ،

وغريهم.

ستتكون القاعدة الرجال ّية التوثيق ّية العامة التي نبحث عنها هنا ،والتي تفيد
ووفقا له
ّ

وثاقة ّ
كل من وقع يف سلسلة السند بني أحد أصحاب اإلمجاع وبني اإلمام ،بحيث يمكننا

األخذ برواياهتم ولو تلك الروايات التي ال يكون يف الطريق إليهم فيها أحدخ أصحاب

اإلمجاع ،وال ريب يف ّ
يفصل داخل هذا
أن عدد هؤالء الرواة كبري جدا ويبلغ باملئات ،وقد ّ
االحتامل بني املشايخ املبارشين ألصحاب اإلمجاع واألعم منهم ومن غري املبارشين،

وصوال إىل اإلمام.

( ) انظر :السيفي املازندراين ،مقياس الرواة.186 :

( ) وبعض أنصار هذا االحتامل جعلوا املراد هو توثيق أصحاب اإلمجاع وتوثيق مشاخيهم
وتصحيح مرو ّياهتم معا ،وهؤالء هم أوسع النظر ّيات يف املقام ،وهو ما يفهم من السيد بحر

العلوم ،الفوائد الرجال ّية  366 :2ـ .367

( ) الفصول الغروية.303 :

األول ،غاية املراد 41 :2؛ والبهائي ،مرشق الشمسني( 270 :ط .ق).
( ) انظر :الشهيد ّ

مستند نظرية التوثيق الرجالي ،تعليقات ومناقشات
ويمكن أن يستد ّل لصالح هذا االحتامل بام ييل:

صحة ّ
األولّ :
كل هذه األحاديث عن طريق القرائن الارج ّية
إن إحراز
ّ
الدليل ّ

وتصحيح املتون أمر بعيد جدا ،بل حمال يف العادة ،فعندما يقولون :يف الصحيح عن فالن،
يقصدون ّ
تصحح
أن الطريق بيننا وبني ذلك الشخص صحيح ،فكيف أمكن للطائفة أن
ّ

كل الروايات التي نقلها هؤالء مما وصل ّ
متون ّ
لكل عامل من علامء الطائفة أو مل يصل ،فهذا
االحتامل حمال عادة بخالف إحراز ّ
متعهدون بعدم الرواية ،إال عن ثقة ،فإن هذا
أن هؤالء ّ

أمر ممكن .ولع ّله خيفهم هذا الوجه من السيد بحر العلوم واملحدّ ث النوري ّ .
إن

تصحيحهم ّ
لكل هذه الروايات إذا مل يكن عرب توثيق الرواة فكيف يمكن أن يكون اتفق
التصحيح يف ّ
كل رواياهتم بالقرائن التي ختتلف وتتخ ّلف مع تعدّ د القرائن وكثرة

املصححني بربكة دعوى اإلمجاع واختالف األذواق يف االنقياد هلذه القرينة هنا وهناك
ّ

وتعدّ د االجتهادات؟! فليس يف املقام قرينة نوع ّية مشرتكة تسمح بذلك غري الوثاقة.

بتغري التعبري بني املجموعة األوىل واملجموعتني الالحقتني ،نظرا لكون
ويتأ ّيد ذلك ّ

جمرد
رواية األوىل عن اإلمام باملبارشة ،وهذا يعني أنّه يراد إضافة خصوص ّية جديدة غري ّ
يعزز ذلك أكثر أنّه نادرا للغاية أن يوجد من يروي
التصديق يراد منها تصحيح السند ،وما ّ

عنه هؤالء ويكون ضعيفا.

ونوقش هذا االستدالل ويناقش:

 1ـ بام أشار إليه الكجوري ،وذكره السيد الميني ،من أنه إذا كان اطالع األصحاب

عىل القرائن الارجية لتامم ما حدّ ث به أصحاب اإلمجاع أمرا حماال عادةّ ،
فإن ا ّطالعهم

أصحاب اإلمجاع باملبارشة أو بالواسطة حمال عادة
عىل حال متام الرواة الذين خن خق خل عنهم
خ

أيضا ،فإنه مل تكن يف تلك األزمنة كتب الرجال واحلديث املستوعبة للرواة والنصوص أو
( ) انظر :الفوائد الرجال ّية 367 :2؛ وخامتة املستدرك  54 :7ـ .55

...................
دونت بعد ،مع تباعد أبناء الطائفة عن بعضهم يف البلدان ،فلامذا كان هذا جائزا
أكثرها قد ّ

عادة فيام ذلك حماال؟! .

تعهدوا أمام
إال ّ
أن هذا اإليراد يمكن مناقشته بإمكان أن يكون أصحاب اإلمجاع قد ّ

قمة اجلاللة
بأّنم ال يروون إال عن ثقة ،وشاع هذا األمر عنهم ،وملا كانوا يف ّ
تالمذهتم ّ

والوثاقة تل ّقت الطائفة منهم هذا الدأب وصدّ قته وبنت عليه وشاع عنهم ،ومل تواجه عنهم
بتعهدهم عند الطائفة،
قوى هذا الوثوق ّ
روايات رووها عن الضعفاء إال نادرا جدا ،ممّا ّ

أن ّ
ومقتىض ذلك ّ
كل ما يروونه خيكم بوثاقة الرواة فيه ،وليس هذا باألمر املحال عادة،
بخالف إمجاع الطائفة عىل أساس القرائن الارج ّية.

متعهدين
واقعي أو ال؟ فلو كانوا مجيعا
نعم ،الكالم يف أصل هذا االفرتاض وأنّه
ّ
ّ

تعهدهم رغم أمه ّيته وشدّ ة االبتالء به؟! وملاذا مل
بذلك ،فلامذا مل يصلنا عني وال أثر من ّ

ترش إليه كلامت الرجال ّيني وال حتى نصوص الكيش نفسه؟!

 2ـ ما نراه تطويرا ـ لكن من ناحية أخرى ـ ملا هدف إليه الكجوري والميني ،فبدل

نعمم مفهوم االستحالة إىل توثيق ّ
كل من رووا عنه ،نلغي هذا املفهوم عن اعتامد
أن ّ
القرائن الارج ّية ،وذلك ّ
أن الطائفة حصل هلا الوثوق من متون األخبار التي رواها هؤالء

يتم اختبار شخص بلغني عنه ،ولو من خالل
ملا خربوا أخبارهم ،فمن املمكن أن ّ

تعهده بعدم نقل إال الروايات الصحيحة املتن والتي ال يوجد فيها مضمون يقع
ممارساتهّ ،

ّ
حمل خالف وجدل وحساسية ـ كام يقول البهبودي يف عرصنا يف مرشوعه يف مثل صحيح
الكايف ـ وملا أنظر ّ
مرة فيام يأتيني من رواياته أجد سالمة مضمونه وتوافقه مع املشهور
كل ّ

املحظي بالقبول ،فيحصل انطباع عام ّ
بأن فالنا ال يدّ ث إال بروايات سليمة
العام
ّ
يفرس الرتكيز عىل عنرص فقاهتهمّ ،
فإن علمهم وفقاهتهم وخربهتم
املضمون ،وهذا ما ّ

بأحاديث أهل البيت واالنقياد هلم يف فهمهم الديني ناتج عن الوثوق هبم يف متحيص
( ) انظر :الكجوري الشريازي ،الفوائد الرجال ّية94 :؛ والميني ،كتاب الطهارة .249 :3

املتون ومعرفة صحيحها من فاسدها .فام الذي يمنع من طرح هذا االحتامل يف العادة؟ وما
الذي جيعل هذا االفرتاض حماال فيام افرتاض توثيقهم ملئات الرواة ممكنا؟ بل ذكر الكيش

لفقاهتهم مؤرش عىل تأثري ذلك بالوثوق النوعي بمرو ّياهتم من حيث خربهتم باملتون
وألسنة األحاديث وفحواها.

 3ـ يضاف إىل ذلك أنه ال مانع من أن يكون أصحاب اإلمجاع ممّن يتشدّ دون يف األخذ

بالروايات ،كام هو املنقول عن يونس بن عبد الرمحن ،فليس من الرضوري ّأّنم كانوا ال
يعملون أو ال يروون الرواية إال مع القرائن الارج ّية ،بل قد تدخل يف حساباهتم القرائن

الداخل ّية أيضا ،وبعبارة أخرى قد يكون الركون إىل مرو ّياهتم ألجل تثبّتهم األعم من
التث ّبت السندي تارة واملتني أخرى ،فنحن ال ننفي أّنم يف بعض األحيان يتث ّبتون يف وثاقة

من يروون عنه ،لكن اإلشكال يف جعل معيار معقد اإلمجاع هنا هو هذا ال غري ،وعندما

تتنوع األساليب تتضاءل فرص االستحالة العادية يف ّ
كل أسلوب.
ّ

صح ّ
ويتحرزون عن الرواية عن
أن هؤالء الرواة ال يروون إال عن ثقة،
 4ـ إذا ّ
ّ

الضعيف ،فهذا معناه ّأّنم لن يرووا روايات متواترة أو مستفيضة فيام إذا كان رواهتا

ضعافا ،وهذا غري حمتمل؛ إذ ال معنى لرتك نقل الرواية املتواترة مع كون بعض رجاهلا

جماهيل ،األمر الذي يؤ ّكد االعتامد عىل القرائن الارج ّية أيضا .

لكن هذا اإلشكال غري وارد؛ إذ لو كنّا نحن ال نستوجه عدم رواية املتواتر لو كان

بعض رواته ضعفاء ،فهذا ال يعني حتميل وجهة نظرنا عىل أصحاب اإلمجاع ،فلع ّلهم
لوفرة الروايات كانوا ينتقون احلديث الصحيح السند للخرب املتواتر ،وإال ما رووه ،وهذا

باملحرم رشعا ،وال هو باملذموم عقال ،فمناهج املحدّ ثني كثرية
أمر ال ضري فيه ،فال هو
ّ

جدا ،نعم لو خاريد من هذا اإلشكال أن يكون أحد أضالع اإلشكال الثالث فهو مقبول.
األول لصالح عكوين القاعدة الرجال ّية غري صحيح.
وعليه ،فالدليل ّ

( ) السبحاين ،ك ّليات يف علم الرجال 192 :ـ .193

...................
الدليل الثاين :ما ذكره املحدّ ث النوري ،من أ ّننا لو راجعنا كتاب العدّ ة للطويس،

النص الذي حتدّ ث به عن الثالثة الذين ال يروون وال يرسلون إال عن ثقة
ونظرنا يف ّ
سنجده يضيف ..« :وغريهم من الثقات الذين عرفوا بأّنم ال يروون وال يرسلون إال

(عمن) ممن يوثق به . »..وهذا معناه وجود جمموعة تزيد عن الثالثة ،ولو راجعنا تراث
ّ
الشيعة لن نجد جمموعة خيكى عنها إال أصحاب اإلمجاع الذين يش ّكل الثالثة بعض

أفرادهم يف املجموعة الثالثة ،فأصحاب اإلمجاع هم الوحيدون املعروفون بمثل هذا األمر،

جمرد مثال لبعض أصحاب اإلمجاع ،وهذا يؤ ّكد ّ
أن املراد من عبارة الكيش وما
فالثالثة ّ
فهمه الطويس منها هو التوثيق .
وقد أورد بع

املعارصين عىل هذا الكالم ّ
أن مراد الطويس من كلمة «وغريهم» ليس

أصحاب اإلمجاع ،وإ ّنام اجلامعة الذين طرح يف علم الرجال احلديث عن وثاقة مشاخيهم

ممّن حتدّ ثنا عنهم سابقا ،مثل أمحد بن حممد بن عيسى وعيل بن احلسن الطاطري وجعفر بن

البجيل وبني فضالّ ،
ّ
فإن هؤالء طرحت يف الكتب الرجال ّية أبحاث حول كوّنم ال
بشري
ٍ
حينئذ أن يكون مراد الشيخ الطويس مثل هؤالء ال
يروون إال عن ثقة ،فمن األقرب
أصحاب اإلمجاع الذين عرفنا ّ
أن سياق حديث الكيش حديث عن فقههم وعلمهم

حق الطاطري والبجيل وغريمها .
بخالف الكلامت التي سيقت يف ّ

وهذا اإليراد صحيح إذا أريد به إثارة احتامل معاكس بحيث ينهار االطمئنان ّ
بأن نظر

نص الكيش ،أما اجلزم ّ
نص الكيش فهذا ال وجه له ،وقد
بأن الطويس مل يقصد ّ
الطويس إىل ّ

حتدّ ثنا سابقا عن هذا املوضوع ،فلرياجع.

من هنا نضيف إشكاالً آخر ،وهو أ ّنه عىل فرض ّ
أن الطويس كان نظره أو منطلقه كالم

( ) العدة يف أصول الفقه .154 :1

( ) النوري ،خامتة املستدرك  54 ،13 :7ـ .55
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أن الشيعة جممعة عىل ّ
الكيش ،فغايته أ ّنه فهم منه توثيقا ،فظ ّن ّ
أن أصحاب اإلمجاع ال
بحجة علينا بعد أن مل نفهم من كالم
يروون إال عن ثقة ،فذكر ذلك يف العدّ ة ،وهذا ليس ّ

حجة
حجة عىل املستظهر نفسه ،وال يكون استظهار شخص ملعنى ّ
الكيش ذلك ،والظهور ّ
يتبني له هذا الظهور كام هو واضح ما مل ي ّقق ـ موضوعا ـ ظهورا يف النفس ،كام
عىل آخر مل ّ

بحثناه يف علم أصول الفقه عند مباحث نظر ّية اجلرب السندي والداليل.

حماولة التمييز يف القاعدة الرجاليّة بني اجملموعات الثالث

لو فرضنا ّ
أن متام اإلشكاليات التي أثرناها هنا صحيحة إلضعاف نظر ّية التوثيق

الرجايل ،فيمكن طرح نظر ّية وسطى هنا ،وهي التفصيل بني املجموعة الثانية

واملجموعتني األوىل والثالثة ،وذلك بالقول:

أـ ّ
أي
إن املجموعة األوىل ال تفيد أكثر من تصديق أصحاب اإلمجاع فيها ،وليس فيها ّ
يصح عنهم حتى نتك ّلم يف وجود قاعدة حديثية أو رجال ّية فيهم.
حديث عن تصحيح ما ّ
بـ ّ
يصح عن هؤالء وتصديقهم)،
إن املجموعة الثالثة ورد فيها تعبري (تصحيح ما
ّ

وهذه املجموعة ترد عليها املالحظات السابقة ،فال تفيد يف تكوين قاعدة حديثية أو

رجال ّية.

جـ ّ
يصح من هؤالء وتصديقهم)،
إن املجموعة الثانية ورد فيها تعبري (تصحيح ما
ّ

وهذه املجموعة قد يدّ عى داللتها عىل تكوين قاعدة رجال ّية .والسبب يف متييزها عن
املجموعة الثالثة هو تعبري(منهم) ،بدل (عنهم)ّ ،
بصحة
صح عن زيد يصدق
ّ
فإن ما ّ

فصحة احلديث
صح من زيد فهذا معناه أن سبب التصحيح هو زيد،
ّ
الطريق إليه ،أ ّما ما ّ
كانت منهّ ،
يصح حديث من صفوان
يصح من صفوان يكون صحيحا ،وال
فكل حديث
ّ
ّ

إال إذا رواه عن الثقة ليكون صحيحا منه ال عنه ،فنحكم بوثاقة مشاخيه وصوال إىل اإلمام،

بصحة رواياته حكام
تعهده بعدم الرواية إال عن ثقة ،وإن أبيت خحكخمنا
ّ
وهو تعبري آخر عن ّ
حديث ّيا ال رجال ّيا.

...................
ويناقش هذا الكالم:

ّأوالًّ :
إن غايته التصحيح احلديثي ال الرجايل؛ ألنّه مهام فعلنا يف تفسري (منهم) و

الصحة عند القدماء،
النص بغري
(عنهم) ،فلن نتمكّن من فرض تفسري
ّ
الصحة الوارد يف ّ
ّ

بمعنى الثبوت ،فيكون املرادّ :
إن ما جاء ثبوته الواقعي من طرف املجموعة الثانية يكون
ثابتا واقعا عند الطائفةّ ،
حترز هذه املجموعة يف التدقيق يف الروايات ولو
ولعل ذلك لشدّ ة ّ
من غري طريق السند أو بعدم الرواية إال ملا وصلهم من طرق متعدّ دة ،فال يفيد هذا التمييز

تم النقاش فيها
شيئا عىل مستوى القاعدة الرجال ّية ،وأ ّما عىل مستوى القاعدة احلديثية فقد ّ
سابقا ّ
وأن حصول الوثوق للطائفة بالصدور ال خيلزمنا بيشء غري القرينة النوعية العا ّمة ال
غري.

ثاني ًا :وهو ما نذكره تأييدا ،وحاصلهّ :
إن التمييز بني (منهم) و (عنهم) غري واضح؛

فإن (من) تستعمل يف اللغة العرب ّية بمعنى (عن) ،والعكس صحيح؛ ّ
ّ
فإن الكيش يشري يف

ّ
كل جمموعة إىل املجموعة السابقة ،وقد أشار يف املجموعة الثالثة إىل املجموعة الثانية ،مما
يوحي بإرادة مضمون واحد ،عىل أ ّن هذا التمييز الدقيق للغاية يتاج للكثري من اجلهد

للوصول إليه ،بحيث خيفهم بوضوح من العبارة ،واحلال أ ّن أحدا من العلامء عرب التاريخ مل
الاصة التي مت ّيز بني املجموعات بشكل كبري جدا.
يلتفت هلذه النكتة
ّ

ّ
حق أبان وعبد اهلل
يعزز ما نقول أ ّن العالمة احليل حتدّ ث عن إمجاع الكيش يف ّ
ولعل ما ّ

بن بكري ومحاد بن عيسى ومحاد بن عثامن وهم من املجموعة الثانية فاستخدم صيغة (عن)

حق مجيل بن دراج ومحاد بن عثامن  .وهذا
وليس (من)  .ومثله رأيناه مع ابن داود يف ّ

يعزز ّ
أن النسخة التي وصلتهم ال فرق فيها بني
يعزز عدم فهم هذا التمييز ،وربام ّ
ّ

املجموعتني .مضافا إىل كثرة األغالط يف كتاب الكيش وعدم عرب ّية الرجل.

( ) احليل ،خمتلف الشيعة  ،208 :2و  ،145 ،71 :3و52 :7؛ وخالصة األقوال 124 :ـ .125
( ) ابن داود ،الرجال.84 ،66 :

النص الثاين هو ّ
صح من روايات هؤالء
أن ما ّ
ثالث ًا :إذا س ّلمنا بذلك فسيكون معنى ّ

أن ّ
فهو صحيح ،ال ّ
ألن مرجعه إىل ّ
كل ما رواه هؤالء فهو صحيح؛ ّ
صح من طرفهم
كل ما ّ

وناحيتهم فهو صحيح ،أو ّ
صح من اآليت منهم فهو صحيح ،وهذا ال يثبت توثيق
كل ما ّ
الوسائط ،فضال عن قاعدة حديث ّية ،بل هو يم ّيز داخل مرو ّياهتم.

أن ّ
(صح منهم) تعني ّ
وهبذا يظهر ما قد يقال  ،من ّ
صحت نسبته إليهم
أن
كل ما ّ
ّ

وكان صحيحا مطمأنّا بصدوره موثوقا به فهو صحيحّ ،
صحت نسبته إليهم ثم
فكل خرب ّ
صحت نسبته إليهم ،ولكن مل
اعتضد بقرائن الصدور فهو قد
(صح منهم) ،أ ّما الرب الذي ّ
ّ
(صح عنهم)..
يعتضد بقرائن الصدور فهو مما
ّ

فإن هذا املعنى ـ فضال عن كونه ينفي القاعدة الرجالية واحلديثيةّ ،
ولعل صاحب هذا
ّ

ألن معناه ّ
املعنى ال يامنع ذلك ـ فهو ينايف سياق املدح املوجود يف النصوص الثالثة معا؛ ّ
أن
الطائفة ال تأخذ من رواياهتم إال بام حصل هلا به الوثوق ،وهذا ٍ
جار يف ّ
كل الرواة ،ال فيهم

فقط ،عىل أنّه تفصيل يف مرو ّياهتم ال يتناسب مع سياق املدح ،بل ّ
لعل األنسب هنا التعبري
صح منهم).
صح من رواياهتم) وليس (تصحيح ما ّ
بـ (تصحيح ما ّ

ّ
صحت نسبته إليهمّ ،
ولعل مقصود من ذهب هلذا التفصيل هو ّ
فإن فيه مقتيض
أن ما ّ

االطمئنان والوثوق ،ويف هذه احلال نقول ّ
بأن مقتيض الوثوق فيه تا ّم االقتضاء ،بحيث إ ّن
موانع الوثوق األخرى ـ مثل اإلرسال بينهم وبني اإلمام أو وجود املجهول أو الضعيف ـ

إن الطائفة ّ
ال جتري فيهم ،بل ّ
يظل عندها الوثوق بالصدور يف رواياهتم مع وجود هذه

صح عنهم ،وعليه فإذا كان
املوانع ،وهذه ميزهتم عن غريهم ،وهذا بخالف تصحيح ما ّ
هذا هو املراد صار معنى كلمة (منهم) هو :حكم الطائفة بالوثوق فيام جاء الوثوق فيه من

كوّنم موجودين يف السند ،فوجودهم يف السند هو دافع الوثوق بالصدور عند الطائفة بال
حممد سليم حفظه
عيل بعض األعزّ ة من طالي الكرام ،وهو صاحب الفضيلة الشيخ ّ
( ) طرحه ّ
اهلل.

...................
تأثري للموانع.

إذا كان هذا هو املراد يلزم أن يكون معنى اجلملةّ :
إن الطائفة وثقت (تصحيح)

(صح منهم) ،وهذا
بالروايات التي يكون الوثوق فيها آتيا من وجود هؤالء يف السند
ّ

تفصيل يف رواياهتم وليس تقعيدا ،وإال لزم أن يقولّ :
إن الطائفة وثقت (تصحيح)

بالروايات التي يكونون فيها ،ال الروايات التي يكون الوثوق آتيا منهم فيهاّ ،
صح
فإن (ما ّ
تصححه الطائفة ويكون بمعنى الوثوق ،سيعني ّ
أن احلديث وثقت به
منهم) عندما
ّ
الطائفة بسببهم وهلذا وثقت به ،فتغيري معنى كلمة تصحيح غري واضح يف املقام ،ولو كان

(صح عنهم) ،فسيكون معنى اجلملة الثانية هو:
(صح منهم) و
األمر كذلك فام الفرق بني
ّ
ّ
ّ
إن الطائفة وثقت بام جاء من الروايات عنهم ،بال تفصيل بني وجود موانع الوثوق

وعدمه .بل لو س ّلمنا هبذا التفسري فإنّه لن يعطي املجموعة الثانية غري القاعدة احلديث ّية،
بأن ما ّ
األول ّ
يدل عىل القاعدة احلديث ّية ال ينفع يف
وقد سبق أن قلنا يف االحتامل التفسريي ّ

املقام.

نظرية التوثيق الرجالي واإلشكاليّات العكسيّة النافية

وهبذا يظهر ّ
سجل عليه ـ أو
قوي ،بل لقد ّ
أن االحتامل السابع ال يوجد عليه شاهد ّ

يسجل ـ إشكاليات تدفعه وتنفيه ،ال ّأّنا متنع ثبوته فقط ،وهي:
ّ

اإلشكال ّية األوىل :ما ذكره الس ّيد الميني ،من أ ّنه لو كان مراد الكيش هذا االحتامل ملا

األول أن
كان هناك وجه لعبارته الظاهرة يف خالف املقصود ،بل كان يفرتض به من ّ

يقول :أمجعت العصابة عىل وثاقة من نقل عنه أحد أصحاب اإلمجاع .
وهذه املناقشة فيها بع

املصادرةّ ،
فإن الذين يطرحون االحتامل السابع هنا يرونه

ظاهر العبارة ،فاملحدّ ث النوري يرى ّ
أن معنى كلمة التصحيح حتى يف خعرف املتقدّ مني هو
( ) الميني ،كتاب الطهارة .247 :3

تصحيح السند ،وعليه فهو يرى ّ
أن ظاهر تعبري الكيش ال يفيد خالف االحتامل الذي

بأن املفرتض بالكيش استخدام تعبري آخر ،وإال لزم يف ّ
يورد عليه ّ
كل آية أو
يتبنّاه ،حتى خ

رواية وقع خالف يف معناها أن نخشكل هبذا اإلشكال.

يصح عىل القول الوسط الذي أرشنا إليه أخريا؛ ّ
ألن هذا
نعم ،هذا اإلشكال يمكن أن
ّ

التدقيق الزائد عندما يصدر من الكيش يف التمييز بني حريف (عن ـ من)ّ ،
خيل ويربك ح ّقا،

كام قلنا.

اإلشكال ّية الثانية :ما ذكره مجاعة ،من ّ
أن قاعدة توثيق مشايخ أصحاب اإلمجاع ومن
ٍ
مورد أو موردين ،بل يف مواضع كثرية،
بعدهم يعارضها روايتهم عن الضعفاء ،ليس يف

وشواهد ذلك ،ومن باب املثال:

 1ـ رواية ابن أي عمري ومجيل بن دراج وصفوان ،عن يونس بن ظبيان املض ّعف.
 2ـ رواية ابن أي عمري عن عبد اهلل بن القاسم احلرضمي الكذاب.

 3ـ روايته وصفوان والبزنطي ،عن عيل بن أي محزة البطائني املض ّعف.

 4ـ روايته وصفوان والبزنطي وابن حمبوب ويونس عن املفضل بن صالح أي مجيلة

الوضاع.
الكذاب ّ

 5ـ روايته عن عيل بن حديد الضعيف جدا.

 6ـ رواية صفوان وابن حمبوب ويونس عن حممد بن سنان.
 7ـ رواية صفوان عن عبد اهلل بن خداش.

 8ـ رواية البزنطي عن أمحد بن زياد الزاز الضعيف.

 9ـ رواية البزنطي عن احلسن بن عيل بن أي محزة البطائني.

 10ـ رواية احلسن بن حمبوب عن أي اجلارود الضعيف جدا.
 11ـ روايته ويونس عن صالح بن سهل اهلمداين.
 12ـ روايته عن عمرو بن شمر الكذاب.
 13ـ روايته عن عبد العزيز العبدي.

...................
 14ـ رواية يونس عن عمرو بن مجيع ،بل لعمرو هذا كتابا هو من رواية يونس.
 15ـ روايته وابن بكري وابن مسكان عن حممد بن مصادف.

 16ـ رواية مجيل بن دراج وأبان بن عثامن وصفوان بن ييى ،عن صالح بن احلكم

النييل.

 17ـ رواية مجيل بن دراج عن زكريا بن ييى الشعريي عن احلكم بن عتيبة (عيينة)،

وهو مذموم.

 18ـ رواية ابن أي عمري عن عيل بن حديد.

هذا ،مضافا ملا تقدّ م عرضه يف مباحث مشايخ الثالثة من روايتهم عن الضعفاء ،فال

نعيد وال نطيل.

فرس به؟! .
يفرس بام ّ
ويف مثل هذه احلال كيف يؤخذ بكالم الكيش أو ّ

وقد تقدّ مت بعض املالحظات عىل هذا اإلشكال ،وبعض األجوبة عند احلديث عن

مشايخ الثالثة الثقات ،فال نعيد.

اإلشكال ّية الثالثة :ما يمكن أن خيضاف أيضا قرينة ـ لتوهني أصل اإلمجاع املدّ ّعى ـ ّ
أن

قرره النجايش فيام تقدّ م ،وقد رأينا ـ كام يقول الشيخ
كتاب الكيش فيه أغالط كثرية عىل ما ّ

آصف حمسني ـ ّ
أن بعض من عدّ هم هو من أصحاب اإلمجاع خض ّعفوا من قبل بعض

الطائفة ،وليس بعضا مهمال ،بل هو من العمدة ،فيونس بن عبد الرمحن ض ّعفه القم ّيون،

أن الشيخ الطويس نسب توثيق يونس لنفسه فقال ّ
حتى ّ
بأن القم ّيني ض ّعفوه وهو عندي

ثقة  ،فهل يعقل كون شخص ّ
حمل إمجاع الطائفة ثم يكون هذا حاله؟! هذا مضافا لوجود
( ) راجع :الكجوري ،الفوائد الرجال ّية93 :؛ والميني ،كتاب الطهارة  249 :3ـ 252؛
والوئي ،معجم رجال احلديث 60 :1؛ والسبحاين ،كليات يف علم الرجال 201 :ـ 202؛

والغريفي ،قواعد احلديث  93 :1ـ .98

( ) آصف حمسني ،بحوث يف علم الرجال 94 :ـ .95
( ) راجع :الطويس ،الرجال.368 ،346 :

متفرقة بني ّ
املتأخرين يف تضعيف ابن بكري وأبان بن عثامن.
كلامت ّ

بل ّ
إن الشيخ الطويس نفسه احتمل يف االستبصار كذب ابن بكري! حيث قال ..« :ومن

هذه صورته جيوز أن يكون أسند ذلك إىل زرارة؛ نرصة ملذهبه الذي أفتى به ،وأ ّنه ملا رأى

ّ
أن أصحابه ال يقبلون ما يقوله برأيه أسنده إىل من رواه عن أي جعفر عليه السالم .وليس
عبد اهلل بن بكري معصوما ال جيوز هذا عليه ،بل وقع منه من العدول عن اعتقاد مذهب

احلق إىل اعتقاد مذهب الفطحية ما هو معروف من مذهبه ،والغلط يف ذلك أعظم من
ّ

صحته لشبهة دخلت عليه إىل بعض أصحاب األئمة عليهم
الغلط يف إسناد فتيا يعتقد ّ

السالم ،وإذا كان األمر عىل ما قلناه مل تعرتض هذه الرواية أيضا ما قدمناه»  ،فكيف

جيتمع هذا مع دعوى هبذا احلجم؟!

هذا ك ّله ،علام ّ
خربوذ ليست له سوى روايات حمدودة جدا ،فكيف صار
أن معروف بن ّ

من أصحاب اإلمجاع يف هذا؟!

بل يمكن أن نضيف تأييدا ـ كام أملح الغريفي ـ ّ
أن عبد اهلل بن بكري وهو فطحي،

نص إمجاع الكيش أن يكون العمل برواياته أمرا واضحا جل ّيا يفوق العمل
يفرتض وفق ّ

برواية آحاد الثقات من اإلمام ّية ،واحلال أنّنا نرى الشيخ الطويس يف كتاب العدّ ة ال يميّزه
عن سائر الفطح ّية الذين قال ّ
بأن العمل برواياهتم يشرتط أن ال يعارضه رواية إمامي ،أو

ذهاب العلامء إىل اإلفتاء بعكسه ،بل احت خخمل أنّه ال جيوز العمل برواياته إذا مل تعتضد برواية

اإلمامي  ،فكيف يكون هذا هو حال شخص يقال عنه ذلك وال يميز عن سائر أبناء
طائفته لو كان الطويس معتقدا بأصل هذا اإلمجاع؟!

وبناء عىل جممل ما عقدّ م ،يظهر ّ
األول والثاين والثالث والسابع هي
أن االحتامل ّ
ً

( ) االستبصار  276 :3ـ .277

( ) انظر :حميي الدين الغريفي ،قواعد احلديث  51 :1ـ .52

( ) انظر :العدّ ة يف أصول الفقه  133 :1ـ  150 ،134ـ .151

...................
متفرعة عىل االحتامل
احتامالت واردة ومعقولة يف ذاهتا ،وملا كانت القاعدة الرجالية ّ

السابع ،ومل يكن هناك ما يعيّنه ،بل قد خاوردت مالحظات عليه ختف خه خم مما ذكرناه فيه ويف
األول ،هلذا ال يمكن الوثوق هبذا االحتامل يف أن يكون مرادا للكيش بنحو
االحتامل ّ

األول الذي خينتج قاعدة حديث ّية فقد قلنا بأ ّنه عىل فرض إرادة الكيش
التعني .وأما االحتامل ّ
ّ

معني له .وأما االحتامل الثاين فإذا ّ
ظل
له يف ظاهر نصوصه ال يفيد شيئا ،رغم عدم وجود ّ
الرت ّدد يف استفادة املعنى قائام يف تفسري كالم الكيش فقد خيص خعب األخذ به ،ألنه ال يمثل

األول ،نعم يمثل قدرا متي ّقنا قياسا لالحتامل الثالث،
قدرا متي ّقنا بالقياس إىل االحتامل ّ

ومعه يصعب األخذ به أيضا.

وعليه فالقدر املتي ّقن من جمموع االحتامالت املمكنة هو وثاقة أصحاب اإلمجاع

بر ّمتهم ،وصوال إىل أعىل عدد فيهم؛ ّ
ألن من خيطرح بديال عن واحد من أصحاب اإلمجاع،

فالبدّ أن خيفرض يف درجة عالية من الوثاقة.

ويظهر من بعضهم ّ
أن مرجع رفضهم هلذه القاعدة هنا هو تر ّدد االحتامالت التفسري ّية

ك ّلها ووصولنا إىل اإلمجال التام .

يصح عنهم»
لك ّن هذا الكالم ـ أعني اإلمجال التام ـ عىل مستوى مجلة «تصحيح ما
ّ

فقط ،فاإلنصاف ـ كام قلنا ـ ّ
بأن التوثيق قدر متي ّقن عند اجلميع من كلمة التصديق برصف
النظر عن كلمة التصحيح ،أما سائر الفقرات فال إمجال فيها ويف النصوص الثالثة توجد
عبارة التصديق ،فيستفاد منها إثبات وثاقة اثنني وعرشين راويا ،إضافة إىل فقاهتهم ،وأنه

لو مل يكن هناك إمجاع دقيق عىل وثاقتهم فال ّ
أقل من الشهرة؛ ّ
ألن يونس بن عبد الرمحن

ض ّعفه القميون كام ذكر النجايش ،فكيف ينعقد إمجاع عىل وثاقته مع خمالفة القميني؟ هلذا
يرجح أن خيراد باإلمجاع هنا الشهرة أو االنتشار كام هو يف أغلب موارد اإلمجاع املدّ عى يف
ّ
كلامهتم أو كثري منها.

( ) انظر :القزويني ،التعليقة عىل معامل األصول ( 83 :7لع ّله يلوح منه).

وهلذا جعلنا إثبات الوثاقة شامال الثنني وعرشين راويا؛ ّ
ألن االستبدال يكشف عن

وجود طائفة من العلامء وثقوا مكان األسدي املرادي أو مكان ابن حمبوب كال من فضالة

بأّنم يف دائرة األعلم ّية.
وابن فضال ،وهذه إفادة توثيق
منضمة إليها شهادة اعتقاد ّ
ّ

و خيفهم من نصوص الكيش ّ
أن الشيعة اإلمام ّية كانت عاملة بأخبار غري اإلمام ّية،

كالفطحية ـ ابن فضال ـ والواقفية ـ عثامن بن عيسى ـ خالفا ملا ذهب إليه بعضهم من عدم

عملهم بغري خرب اإلمامي.

والنتيجة :إ ّنه مل عثبت بفكرة أصحاب اإلمجاع ال قاعدة حديث ّية وال قاعدة رجال ّية ،وإنّام
ثبت عوثيق ٍ
عال الثنني وعرشين شخص ًا أغلبهم من كبار الرواة ،إضافة إىل قرينة نوع ّية
الصحة والصدور يف
عقوي حيث ّية
ّ
عامة (ولي :دليالً) يف املجموعتني الثانية والثالثةّ ،
ّ
روايتهم أو فتواهم التي عثبت عنهم.

 2ـ  12ـ أصحاب اإلمجاع وشيوخ الثقات ،ملحقات وتنبيهات

ويسن ـ بمناسبة احلديث عن أصحاب اإلمجاع ـ أن نشري إىل بعض النقاط واملؤرشات

التي قد تطرح بوصفها توثيقات عا ّمة:

أ ـ تصحيح األئمّة للكتب ،وتوثيق مشايخ أصحابها والوسائط

ذكر الشيخ عيل النامزي الشاهرودي ّ
أن الوقوع يف طريق يونس بن عبد الرمحن مفيد

وأن ّ
للوثاقةّ ،
كل من وقع بني يونس واإلمام فهو ثقة ،مستندا يف ذلك تارة إىل أ ّن يونس
كان مرجعا للشيعة بأمر اإلمام ،وأخرى ّ
بأن كتاب يونس املعنون بعنوان «يوم وليلة» قد

وصححه العسكري.
فرتحم عليه ،واعتربه اهلادي دينه ودين آبائه،
ّ
خعرض عىل اجلواد ّ

وفكرة العرض هذه اعتربها النامزي مصدرا لتوثيق شيوخ (وغري شيوخ) ّ
كل من عبيد

اهلل بن عيل احللبي ،والفضل بن شاذان ،وأمحد بن عبد اهلل بن خخان خبة ،وأمثاهلم؛ ّ
ألن كتبهم

...................
وصححوها .
خعرضت عىل األئمة
ّ
واجلواب عن هذا الكالم:

إن نصب اإلمام شخصا للمرجعية واإلفتاء ال يالزم توثيق ّ
ّأوالًّ :
كل من أخذ منه ذلك

الشخص رواية ،بل يالزم عادة الوثوق ّ
بأن هذا الشخص ال يعتمد عىل رواية ال تثبت له،

يتعني بالتصحيح السندي ،إذ قد تثبت نسبتها إىل اإلمام بالقرائن ،كام
أما كيفية ثبوهتا فال ّ

عند كثري من املتقدّ مني ومن اإلخبار ّيني ،كام أثبتناه يف كتابنا «نظر ّية السنّة».

ٍ
لكتاب ليس معناه توثيق رواته ،وإ ّنام إثبات ّ
املروي فيه هو
أن
ثاني ًا :إ ّن تصحيح اإلمام
ّ

هلم وصادر منهم فعال ،وكونه هلم يالزم صدق الرواة فيام نقلوه من هذه الروايات وهو
غري صدقهم باملطلق والذي هو منظور التوثيق الرجايل ،بل نحن ال ندري هل كان

متنوعا؛ فضال عن ّ
أن تصحيح كتاب واحد ال
الكتاب مسندا ك ّله أو مرسال كذلك أو ّ
يالزم وثاقة كل من روى عنه يونس أو غريه ولو يف سائر كتبه.

وعليه ،فهذه القرينة غري دالّة عىل عوثيق عام للمشايخ والوسائط بني من ُعرضت

األئمة أنفسهم.
ئمة وبني ّ
كتبهم عىل األ ّ

ب ـ عنوان من يُسكن إىل روايته ،وتوثيق الشيوخ والوسائط

حممد عيل األبطحي ّ
أن عنوان (من خيسكن إىل روايته) أو (مسكون لروايته)
ذكر السيد ّ
حق ٍ
راو ،فهو يفيد توثيق مشاخيه وجممل الوسائط بينه وبني اإلمام؛ ّ
ألن
لو خطرح يف ّ
حق مجاعة
السكون إىل روايته ال معنى له مع عدم ذلك .ووفقا هلذا فقد ورد هذا التعبري يف ّ

حممد بن أي عمري،
يلزم احلكم بوثاقة شيوخهم والوسائط التي بينهم وبني
األئمة مثل ّ
ّ

ور خفا خعة بن موسى األ خسدي ،وعبد اهلل بن الصلت ،وأمحد بن عبد اهلل بن أمحد الدي وري،

وحممد بن احلسني بن أي الخ ّطاب ،و خلوط بن ييى بن
حممد بن جعفر الصويل،
ّ
وأمحد بن ّ
( ) انظر :مستدركات علم رجال احلديث  64 :1ـ .65

وحممد بن احلسن بن الوليد ،وأمثاهلم .
أي سعيد أي خمنخف ،وحممد بن خبك خران بن عمرانّ ،

واجلوابّ :
إن السكون إىل رواياته تعبري آخر عن توثيقه ،كام سيأيت احلديث عنه إن شاء

اهلل تعاىل يف الفصل الثامن من هذا الكتاب ،واملخصص أللفاظ اجلرح والتعديل.

بل لو خت ّطينا لقلنا بأنّه يفيد كونه ممّن ال يروي املناكري والروايات املوضوعة ،وال يروي

عن الضعفاء واملجاهيل بمعنى النكرات ،وال يكون ممّن ال يبايل باحلديث ،لك ّن هذا ال
خيثبت رضورة وثاقة مجيع مشاخيه وكا ّفة الوسائط يف ّ
كل رواياته ،بل غايته اإلثبات يف

اجلملة؛ ّ
ألن منهج القدماء كان التصحيح وفقا لنظام القرائن التي يكون حال السند

واحدا منها ،ال أنّه يلزم وجوده يف مجيعها ،وقد صار هذا واضحا .هذا مضافا إىل ّ
أن هذه
الكلامت قد خحتمل عىل الغلبة ال الكل ّية.

ج ـ (من ال يُطعن عليه بشيء) ،وتوثيق املشايخ والوسائط

ذكر الس ّيد األبطحي أيضا أ ّن مما يشري إىل الرواية عن الثقات ،واالجتناب عن الرواية

عن الضعاف ،املدح بكون الرجل مم ّن ال خيطعن عليه يف يشء من مذهبه ،وطريقته

رصح بضعف يستكشف
ومشيخته ،وغري ذلك من وجوه الطعن .فإذا روى مثله ّ
عمن مل خي ّ
وثاقته عنده ،وإال فروايته عن الضعيف من أوضح ما يوجب الطعن عليه.

ويف الرواة من خيعرف بذلك وقد مدحهم النجايش به ،مثل :عبد اهلل بن سنخان ،و خعبيد

بن خزرارة ،وحممد بن احلسن بن أي خسارة الر خوايس وأهل بيته ،وأمحد بن حممد بن أمحد
الس ِّكيت،
اجلخرجاين ،وعيل بن خمهز خيار ،وعيل بن سليامن ي
الزراري ،ويعقوب بن إسحاق ِّ

ّ
النخاس ،وهارون بن موسى
حممد بن عيل احللبي وإخوته ،ور خفا خعة بن موسى
و ّ
التل خعك خربي .

إن هذا التعبري غاية ما ّ
واجلوابّ :
يدل عليه هو توثيقه ،وكونه ممّن ال يروي عن

( ) انظر :األبطحي ،هتذيب املقال  119 :1ـ .120
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...................
الضعفاء واملجاهيل بمعنى النكرات ،وال يكون ممّن ال يبايل بأمر الرواية ،وال يعتمد
تتضمن روايته الغرائب واملناكري وما هو مرتوك ونحو
اإلرسال الكثري يف مرو ّياته ،وال
ّ

ذلك ،فهذه هي الطعون التي تكون يف الرجل عادة من حيث النقل ،كام يظهر من تت ّبع
كلامت الرجال ّيني ،وليس من الطعون عىل شخص ـ كام يظهر من كتب الرجال ،وال ّ
أقل

خاصة مع الواسطة،
من أنّه ال دليل عليه ـ أن يروي أحيانا عن جمهول احلال معلوم اهلو ّيةّ ،

السيام لو كان عنده أكثر من طريق للحديث نفسه ،فال تفيد هذه اجلملة توثيق املشايخ وال

الوسائط بني أصحاهبا وبني اإلمام.

د ـ (من يُعتمد على مجيع رواياته) ،وتوثيق املشايخ والوسائط

يعول عىل مجيع روايات أحد إال إذا كانت
ذكر السيد األبطحي أيضا أنّه ال يعتمد أو ّ

الغلو والتخليط واملناكري ،وكانت مما رواه عن الثقات ،ومل يعتمد عىل الضعاف،
خالية من
ّ
ومن ال يبايل باحلديث .فروايته عن ٍ
وخلوه عام يوجب الطعن.
أحد تشري إىل وثاقته
ّ
وقد أشار النجايش إىل ذلك يف مجاعة ،مثل :أمحد بن احلسن بن إسامعيل امليثمي،

عيل بن إبراهيم بن هاشم ،وعيل بن احلسن بن رباط
وثابت بن دينار أي محزة ال يث خاميل ،و ّ
ال خب خج ِّيل ،وعيل بن حممد بن عيل بن عمر ال خقالء ،وعبد الرمحن بن أي خنج خران ،وغريهم .

واجلوابّ :
ّ
واملتأخرين،
الصحة عند املتقدّ مني
إن هذا ك ّله من نتائج اللط بني مصطلح
ّ

فلو عرفنا طريقة املتقدّ مني يف العمل احلديثي ما ذهبنا هذا املذهب يف تفسري هذه
معوال عليه ،ال يعني بالرضورة
النصوص ،فالعمل بروايات شخص أو اعتامدها أو كوّنا ّ

ّ
أن مجيع مشاخيه وكا ّفة الوسائط بينه وبني اإلمام ثقات ،بل يكفي أن تكون كتبه ال تشتمل
أسامي الضعاف املعروفني بالضعف ،وال متتلئ باإلرسال ،وال يروي فيها عن مناكري ،وال

تتضمن مضامني فاسدة ،بل تؤيدها نصوص أخرى من خارجها ،ونحو ذلك ،حتى يكون
ّ
( ) انظر :املصدر نفسه  121 :1ـ .122

معتمدا ،السيام لو أنّه كان يذكر عدّ ة طرق للرواية يف كتابه ـ حيث ال نعرف طبيعة الكتب

القوة السند ّية
التي قيل يف ّ
حق أصحاهبا ذلك ـ إذ ربام كان تعدّ د طرقهم يوجب تراكمها يف ّ

أن ّ
مع كفاية طريق واحد عرب الثقات ،وهذا يعني أنّه ال يمكن أن خيستنتج ّ
كل املشايخ

املعني حمرزة ،كام هو واضح.
والوسائط ثقات ،نعم وثاقة البعض غري ّ

هـ ـ املأمون يف احلديث ،وتوثيق املشايخ والوسائط

حق الراوي بأنّه مأمون يف احلديث ّ
دل ذلك ـ
ذكر السيد األبطحي أيضا أنّه لو قيل يف ّ

كأمارة ثابتة أو قيل هبا ـ عىل وثاقة مشاخيه؛ ألنّه ال يؤ خمن من يأخذ عن غري الثقة .

واجلوابّ :
إن هذا التعبري كناية عن وثاقته واهتاممه وتث ّبته ،وهذا ال يساوق وثاقة مجيع

مشاخيه فضال عن الوسائط األخرى ،كام رشحنا آنفا فال نطيل ،فلو قلنا اليوم بضعف

بعض الرواة املوجودين يف كتاب الكايف ،فهل نقول ّ
بأن الكليني غري مأمون يف احلديث؟!

كيف وقد ض ّعف الطويس والصدوق نفسه شخصيات ذكراها يف أسانيدمها إىل النبي

بأّنام غري مأمونني يف احلديث؟!
واألئمة يف كتبهام ،فهل يقال ّ
ّ

و ـ الثقة يف احلديث ،وتوثيق املشايخ والوسائط

ذكر الس ّيد األبطحي أيضا ّ
مؤرشات توثيق املشايخ والوسائط هو تعبري الثقة يف
أن من ّ

حق ما يقارب األربعني شخصا ،بل مطلق
احلديث ،والذي ورد عند النجايش فقط يف ّ

تعبري الثقة؛ النرصافه إىل التوثيق يف النقل ،والرجل ال يكون ثقة يف النقل واحلديث عندما
عمن أخذ .
يروي عن غري الثقات ،بل يروي عن الضعفاء وال يبايل ّ
فإن كون شخص ثقة يف احلديث ّ
واجلواب صار واضح ًا؛ ّ
يدل عىل صدقه وتثبته

عمن يأخذ ،وتشدّ ده يف أمر املتون وعدم إرساله بكثرة أو
واهتاممه وعدم كونه ممّن ال يبايل ّ
( ) انظر :املصدر نفسه .123 :1
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...................
روايته الكثرية عن الضعاف ،ولك ّن هذا ال يساوق توثيق املشايخ ك ّلهم ،فقد يسكن حلديثه

ويوثق به من حيث إنّه ال يروي إال الرواية التي يتأكّد من صدورها ولو بالقرائن ،وقد

تكون لديه طرق متعدّ دة أحدها طريق صحيح أو ال يوجد بينها صحيح ،ولك ّن تراكمها

جيعل االعتامد عليها كافيا يف كونه ثقة معتمدا يف النقل ،فسبب ّ
كل هذه األخطاء هو اللط
ّ
واملتأخرين ،فال نطيل.
بني طرائق املتقدّ مني

هذا ك ّله فضال عن أ ّن إطالق كلمة الثقة بال ربط هلا يف احلديث ،ال يفيد هذا ،بل

املقدار املتي ّقن منها أنّه صادق خيعتمد عليه من حيث ذاته؛ ّ
ألن اإلسناد إحالة ومن أسند لك
ٍ
بأن ّ
يتعهد ّ
كل ما يرويه البدّ أن يكون قاطعا
فقد أحالك ،وهذا كاف يف التوثيق ،ال أنّه ّ
بصدوره عرب الثقات ،فهذا خالف ما أشارت إليه مقدّ مة كتاب من ال يرضه الفقيه ،من
ّ
أن طريقتهم كانت إيراد مجيع ما رووه حتى لو مل يكونوا يعتمدون عليه.

ز ـ صحيح احلديث ،وتوثيق املشايخ والوسائط

ذكر املحدّ ث النوري ّ
أن تعبري (صحيح احلديث) يفيد توثيق الرجل ومشاخيه وصوال
بصحة حديث ٍ
راو عىل اإلطالق ما مل يكن ذلك من
إىل النبي أو اإلمام؛ فال جيوز احلكم
ّ

جهة وثاقة مشاخيه ووسائطه ونفسه.

وقد ذكر النوري أسامء مجاعة قيلت هذه العبارة يف ح ّقهم مثل :إبراهيم بن خنرص بن

جلعفي ،وأي عبد اهلل أمحد بن احلسن بن إسامعيل بن شعيب بن ميثم التامر
ال خقع خقاع ا خ
الكويف ،وأي محزة خأ خنس بن ع خياض الليثي ،وأي سعيد جعفر بن أمحد بن أيوب

الس خمر خقندي ،واحلسن بن عيل بن خبقاح الكويف ،واحلسن بن عيل بن نعامن األعلم ،و خسعد

الصلت اهل خ خروي ،عبد السالم بن
بن خطريف ،و أي سهل خصدخ قة بن بندار القمي ،وأي ّ
جل ّواين ،والنرض بن خس خويد الكويف ،وييى بن
حممد ا خ
صالح ،وأي احلسن عيل بن إبراهيم بن ّ
حممد بن جعفر األسدي الرازي .
عمران بن عيل بن أي خشع خبة احللبي ،وأي احلسني ّ
( ) انظر :خامتة املستدرك  64 :7ـ .68

واجلوابّ :
إن مرجع هذه املقولة إىل تفسري التصحيح عند املتقدّ مني به عند ّ
املتأخرين،

كام هي نظرية املحدّ ث النوري نفسه ،وهي نظر ّية غري صحيحة كام أسلفنا ،بل ّ
إن املحدّ ث

النوري ذكر قرينة عكسية عىل كالمه وحاول تأويلها باختالف األنظار يف الرواة ،وهي
قول النجايش يف ترمجة حممد بن جعفر بن حممد بن خعون األسدي أي احلسني الكويف..« :

رصح بأنّه صحيح
كان ثقة ،صحيح احلديث ،إال أ ّنه روى عن الضعفاء»  .فالنجايش ّ

احلديث ،لكنّه يروي عن الضعفاء ،وهذا يناقض تفسري صحيح احلديث بانحصار الرواية

وجمرد أنّه قد يكون هؤالء ضعفاء عند النجايش وليسوا
عن الثقات وصوال إىل اإلمامّ .

يغري شيئاّ ،
فإن الفرض أنّنا نريد أن نفهم هذا املصطلح يف كلامت
ضعفاء عند األسدي ال ّ
القدماء ،فعندما يستخدمه النجايش هبذه الطريقة فهذا يعني ّ
أن هذا املصطلح ال يفيد

قوة قولنا :ال يروي إال عن الثقات ،لكنّه
توثيق املشايخ ،وإال سيكون قول النجايش يف ّ
روى عن الضعفاء!

النص والتعبري هو أنّه رجل ثقة يروي األحاديث التي ثبت
وعليه ،فمعنى هذا
ّ

صدورها عن النبي وأهل بيته ،دون أن ينحرص طريق الثبوت الصدوري بالرواية عن

الثقات دوما .وسيأيت يف ألفاظ اجلرح والتعديل ما ينفع هنا إن شاء اهلل.

نتائج البحث يف مشايخ الثقات

عوصلنا إليها يف مشايخ الثقات بام ييل:
يمكننا اختصار النتائج التي ّ

كل مشاخيه ثقات بالتوثيق العامّ ،
أن هناك ثقة ي
النتيجة األوىل :إنّه مل يثبت إطالقا ّ
وكل

النصوص التي قيلت ال تساعد عىل ذلك ،نعم من يكثر املشايخ الثالثة من الرواية عنه فال

يبعد ترجيح توثيقه قرينة.

النتيجة الثانيةّ :
إن أغلب ما تقدّ م من نصوص تتصل بشخص ّيات يمكن أن نستفيد منها

( ) رجال النجايش.373 :

...................
ـ كام أملحنا يف حم ّله ـ قرينة نوعية عا ّمة يف كوّنم ال يكثرون من الرواية عن الضعيف ،فمن

يكثرون من الرواية عنه مبارشة لن يكون ضعيفا ،وهذا غري كونه ثقة ،فروايتهم عنه نوع

شهادة بعدم الضعف ال ّأّنا شهادة بالتوثيق .كام ّ
أن نصوصهم ورواياهتم حتظى بقرينة

صدورية عا ّمة ،وهذا ك ّله مؤرش عام عىل وثاقة مشاخيهم بالقرين ّية الناقصة ،ال التا ّمة،

فضال عن أن يكون هناك دليل حاسم يف املوضوع.

النتيجة الثالثةّ :
إن هذه التوثيقات العا ّمة تلتقي بكون أصحاهبا ثقاتا ،ويمكن إثبات

وثاقتهم هبا وبغريها معا ،وهذا ما سينتج توثيق عرشات األسامء (حوايل  37شخصا ،هم
حصيلة هؤالء بعد حذف التكرار).

النتيجة الرابعةّ :
إن النصوص التي ذكرناها يف امللحق ال تفيد شيئا يف باب التوثيقات،

قوة روايات من قيلت يف ح ّقه.
بل هي قرائن وثوق ّية نوعية عىل ّ

 3ـ رجال كتاب كامل الزيارات

حممد بن قولويه (368هـ) ،أحد العلامء الثقات املشهود
الشيخ أبو القاسم جعفر بن ّ

هل م بالعلم والوثاقة ،له كتب عديدة منها كتاب كامل الزيارات الذي وقع الكالم يف توثيق
رواة أسانيده.

احلر العاميل (1104هـ) ّأول من فتح احلديث حول وثاقة رجال
وربام يكون الشيخ ّ

كتاب «كامل الزيارات»

ك ّلهم ،حيث استفاد هذه النتيجة من مراجعة مقدّ مة هذا

الكتاب ،ليص ّحح ـ كام قد يوحيه ظاهر عبارته ـ متام أسانيده من حيث الرواة الواقعني

سامه الشيخ الطويس بجامع
( ) هذه هي تسمية الكتاب لنفسه وفق الطبعة املتداولة اليوم ،وقد ّ
سامه النجايش بكتاب الزيارات يف (رجال النجايش:
الزيارات يف كتاب (الفهرست)92 :؛ و ّ

املتهجد .)853 :وقد يطلق عليه
 ،)124كام أطلق عليه الطويس هذا االسم أيضا يف (مصباح
ّ
اسم كتاب املزار يف بعض النسخ .كام خيشار إىل ّ
ملحمد بن أمحد بن داود القمي كتابا باسم كامل
أن ّ
الزيارات ،وهو غري كتاب الزيارات الذي البن قولويه ،وقد ذكره ابن طاوس هبذا االسم يف

(إقبال األعامل .)268 :2

فيها ،معتقدا أ ّن صاحب الكتاب و ّثق بنفسه رواة كتابه .

لصحة هذا االستنتاج ،سوف تثبت وثاقة  366أو  388شخصا إضاف ّيا عىل ما
ووفقا
ّ

قيل ،بعد كون جمموع رواة الكتاب عددهم  681شخصا .

وقد ترك هذا اجلهد اإلخباري تأثريا عىل املراحل الالحقة ،ففيام رفض املحدّ ث حسني

النوري ـ وهو من اإلخبار ّيني ـ هذه القاعدة معتربا ّ
أن املقدار املؤ ّكد من التوثيق يرجع إىل

مشاخيه املبارشين ،والبالغ عددهم  32شيخا عنده  ..أخذ السيد الوئي املعروف

بأصول ّيته وبتشدّ ده يف علم الرجال هبذه القاعدة فرتة من حياته ،ليعدل عنها يف ّنايات
عمره كام هو املعروف ،ويذهب مذهب املحدّ ث النوري يف اختصاصها باملشايخ
املبارشين  ،وإن كان يف بدايات عمره ـ كام قيل ـ كان ال يأخذ هبذه القاعدة حتى يف
املشايخ املبارشين .

رجال كامل الزيارات ،املواقف واالجتاهات

هبذا يظهر أ ّن هناك أكثر من موقف من املوضوع ،عبع ًا لالختالف يف عفسري مقدّ مة

سنبني:
الكتاب ،كام ّ

األول :وثاقة مجيع الرواة الواقعني يف أسانيد مطلق روايات كامل الزيارات،
املوقف ّ

احلر العاميل ،تفصيل وسائل الشيعة .202 :30
( ) ّ

( ) عرفانيان ،مشايخ الثقات155 :؛ وحممد آصف حمسني ،بحوث يف علم الرجال64 :؛ وباقر
اإليرواين ،دروس متهيد ّية يف القواعد الرجال ّية ،القسم الثاين176 :؛ وجعفر السبحاين ،كليات

يف علم الرجال.300 :

( ) النوري ،خامتة مستدرك الوسائل  252 :3ـ .257

( ) انظر :معجم رجال احلديث ( 23 :1مقدّ مة الطبعة الامسة) ،و  ،50ورصاط النجاة .457 :2

( ) انظر :اإليرواين ،دروس متهيد ّية يف القواعد الرجالية 176 :ـ  177اهلامش رقم3 :؛ و خيفهم من
الشيخ الداوري أ ّنه ساهم يف إقناع الوئي بالعدول أخريا عن رأيه ،فانظر :أصول علم الرجال
بني النظر ّية والتطبيق.184 :

...................
بال فرق بينها ،وهذا ما قد يظهر من ّ
حممد سعيد احلكيم
احلر العاميل والسيد ّ
كل من ّ
وغريمها .
املوقف الثاين :وثاقة بع

الرواة الواقعني يف أسانيد الكتاب.

وقد انقسم أنصار هذا املوقف إىل اجتاهني:
معني ،وكان ضمن هذا االجتاه عدّ ة آراء:
االجتاه ّ
األول :عوثيق بع ٍ ّ

األول :ما قد يظهر من السيد الوئي يف بعض املواضع من املعجم ،من
الرأي ّ
اختصاص التوثيق بمطلق الرواة الواقعني يف خصوص األسانيد التي تنتهي إىل املعصومني

فقط .

الراي الثاين :ما خنسب للس ّيد الوئي ،من أنّه اختار الحقا توثيق الرواة الواقعني يف

األسانيد املنتهية إىل املعصومني ،حيث ال يوجد يف السند رفع وال إرسال وال شخص غري

إمامي .

الرأي الثالث :ما خنسب للسيد عيل السيستاين ،من ٍ
قول سابق كان يراه ،وهو ّ
أن التوثيق

واألئمة ،دون مطلق
خاص باألسانيد التي تكون للروايات املتصلة بثواب زيارة النبي
ّ
ّ
روايات الكتاب .

الرأي الرابع :اختصاص التوثيق باملشايخ املبارشين فقط ،دون غريهم ،وهو ما ذهب

إليه املحدّ ث النوري ،والسيد الوئي يف رأيه األخري ،كام أرشنا قبل قليل ،وإليه ذهب

أيضا السيد الصدر وغريه .

احلر العاميل ،تفصيل وسائل الشيعة 202 :30؛ واحلكيم ،مصباح املنهاج (التجارة) 462 :1؛
( ) ّ

والنامزي ،مستدركات علم رجال احلديث 62 :1؛ وانظر :اللنكراين ،تفصيل الرشيعة (كتاب

احلج)  ،307 :2و  ،52 ،31 :3و.176 :4

( ) انظر :معجم رجال احلديث ( 181 :13ط .النجف) ،و .339 :10
( ) نسبه له حممد رضا السيستاين ،قبسات من علم الرجال .91 :1
( ) املصدر نفسه.

( ) انظر :الصدر ،قاعدة ال رضر وال رضار 84 :ـ ( 85تقرير بقلم :السيد كامل احليدري)؛

يشار إىل ّ
صحة نسبة العدول إىل السيد الوئي،
أن الشيخ عرفانيان كان يشكّك يف ّ

النص الذي نخرش عنه من صنيعة بعضهم! .
ويرى ّ

معني ،وفيه رأيان:
االجتاه الثاين :وهوالذي يذهب إىل توثيق بعض غري ّ

األول :ما ذهب إليه الشيخ جواد التربيزي ،من أ ّن املراد توثيق الرواة الواقعني
الرأي ّ

كل باب ،ولو رواية واحدة غري مع ّينة ،بحيث يكون يف ّ
يف أسانيد بعض الروايات من ّ
كل

باب رواية واحدة عىل ّ
األقل معتربة السند .

تكرر اسم ٍ
راو يف باب واحد يف
وهذا الرأي ال يثبت شيئا هنا ،إال يف مثل حالة ما لو ّ

ّ
كل الروايات فنحرز أنّه موثق.

الرأي الثاين :ما خينسب إىل السيد عيل السيستاين من رأيه األخري ،وهو وثاقة بعض من

وقعوا يف األسانيد ،بطريقة غري مع ّينة ،فقد يكونون من املشايخ أحيانا ومن غريهم حينا
آخر .

ألي من رواة الكتاب عىل اإلطالق ،وهو ما
املوقف الثالث :عدم وجود توثيق هنا ّ

نخسب للسيد الوئي ـ كام قلنا آنفا ـ يف رأيه القديم ،لكنّه يبعد أن يراد عدم التوثيق املطلق،

معني ،بام يساوق عدم وجود قاعدة رجال ّية هنا يمكن
بل لع ّله يريد التوثيق لبعض غري ّ
االستناد إليها.

ولع ّله يلحق هبذا الرأي ما ُينسب للسيد أمحد املددي ،من ّ
أن املراد هنا توثيق املصادر،

أي من الرواة.
دون النظر لتوثيق ّ

ومباحث األصول ق ،2ج500 :4؛ وعيل احلسيني الصدر ،الفوائد الرجال ّية60 :؛ وعرفانيان،
مشايخ الثقات.123 :

( ) انظر :عرفانيان ،مشايخ الثقات 156 :ـ .157

خ
تلميذه السيد منري الباز يف :بحوث يف
( ) التربيزي ،رصاط النجاة 457 :2؛ ونسبه ملجلس درسه
فقه احلج 114 :1؛ وانظر أيضا :التربيزي ،تنقيح مباين العروة (كتاب الطهارة) .278 :2

( ) نسبه له حممد رضا السيستاين ،قبسات من علم الرجال .91 :1

...................
وعىل أ ّية حال ،فسوف نأخذ بعني االعتبار الفرض ّية التفسري ّية األوسع هنا ،ثم نقوم

النص
يتبني املوقف من متام اآلراء يف تفسري ّ
باالشتغال عليها ،ومن خالل ذلك سوف ّ

العمدة هنا.

النصّ العمدة ،وصياغة نظريّة التوثيق العام

ّ
نص مؤ ّلف كتاب كامل الزيارات ،وهو أبو القاسم
إن املرجع يف هذا التوثيق العام هو ّ

النص التايل:
جعفر بن حممد بن قولويه القمي (368هـ) ،فقد ذكر يف مقدّ مة كتابه
ّ

اهلم إليه ،وسألت اهلل تبارك وتعاىل العون عليه ،حتى
«فأشغلت الفكر فيه ورصفت ّ
أخرجته ومجعته عن األئمة صلوات اهلل عليهم أمجعني من أحاديثهم ،ومل أخرج فيه حديثا
روي عن غريهم إذ (إذا) كان فيام روينا عنهم من حديثهم صلوات اهلل عليهم كفاية عن

حديث غريهم ،وقد علمنا أنّا ال نحيط بجميع ما روي عنهم يف هذا املعنى وال يف غريه،
لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رمحهم اهلل برمحته ،وال أخرجت فيه حديثا

روي عن الشذاذ من الرجال ،يؤثر (يأثر) ذلك عنهم (عن املذكورين) غري املعروفني

وسميته كتاب كامل الزيارات وفضلها وثواب
بالرواية املشهورين باحلديث والعلم.
ّ
ذلك. »..
النص يؤ ّكد فيه ابن قولويه أ ّنه حصل عىل روايات كتابه هذا من الثقات من
فهذا ّ

أصحابنا ،وهذه شهادة توثيق واضحة وجل ّية لكامل الرواة الواردين يف أسانيد هذا
عزز ذلك ّ
بأن كلمة «وقع» الواردة يف النص تعني «وصل» ،ووصول الرواية من
الكتاب ،خي ّ
ناحية الثقات (وليس سمعته من املشايخ الثقات) أمر مشرتك بني مجيع رواة السند ،ولو مل
يكن مقصوده توثيق اجلميع وإنام توثيق البعض ،ملا كانت هناك فائدة لذلك؛ ألنه إذا كان

الروايات قيم ختها.
باقي رجال السند ضعافا خف خقدخ ت
خ

( ) ما أضعه بني قوسني إنّام هو ألجل اختالف الطبعات والنسخ عىل ما سيأيت بيانه قريبا بعون اهلل.
( ) ابن قولويه ،كامل الزيارات.37 :

خيضاف إىل ذلك ّ
أن الذي يمكن اإلحاطة به هو روايات الثقات ،ال الروايات التي

أقر بعدم إمكان اإلحاطة ،فنقل خصوص ما نقله ،كام ّ
أن
بعض رواهتا ثقات ،مع أ ّنه ّ

ترصيه بأ ّنه ال يروي عن الشذاذ من الرجال ،وكون لفظ «أصحابنا» عام شامل ال

وترمحه عليهم ..ذلك ك ّله شاهد
يتعارف إطالقه عىل مجاعة مع ّينة كاملشايخ املبارشين،
ّ

العموم ّية يف شهادة التوثيق املذكورة .

العامة عىل عوثيق متام رجال كتاب كامل الزيارات.
هذه هي الصيغة االستدالل ّية ّ

ومن الواضح ّ
أن هناك بحثا مسبقا يفرتض أن يكون مفروغا عنه هنا ،وهم ال يبحثونه

صحة نسبة هذا الكتاب بنسخته القائمة
عادة ،انطالقا من وضوح املسألة عندهم ،وهو ّ

ٍ
النص الذي يف املقدّ مة،
اليوم إىل ابن قولويه أو إىل
شخص عامل ثقة من املتقدّ مني قال هذا ّ

وإال فإذا نوقش بعدم إمكان تصحيح نسبة خنسخ كتاب كامل الزيارات التي ظهرت منذ

صحت فليس الكتاب البن قولويه ،بل
حوايل أربعة أو مخسة قرون تقريبا ،وأ ّنه لو
ّ
آلخرين ،مثل ما قد يقال من أنّه للحسني بن أمحد بن املغرية البوشنجي أو غريهّ ،
فإن األمر
يتخذ نسقا آخر من البحث ،ونفرتض هنا التسليم بنسبة الكتاب ،كام نفرتض التسليم

النص العمدة الذي يف املقدّ مة ،والذي يقع ّ
حمل البحث
بصحة النسخ (ونسبتها) التي فيها ّ
ّ

واالستدالل.

املطالعات النقديّة على التوثيق العام ،عرض وتعليقات

ععرضت نظر ّية التوثيق العام هنا للعديد من االنتقادات ،املرتاوحة بني عدم الداللة
لقد ّ

النص العمدة هنا ،وأبرزها:
وإمجال الداللة ،والتي ستُبدي لنا املواقف املتعدّ دة يف عفسري ّ

األولّ :
إن هذا النص جممل مر ّدد أمره بني توثيق خصوص مشايخ ابن قولويه
االنتقاد ّ

الذين يروي عنهم بدون واسطة ،وبني توثيق مجيع الرواة الواقعني يف أسانيد هذا الكتاب،
( ) انظر :أصول علم الرجال 183 :ـ .184

...................
فإن مجلة «وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رمحهم اهلل برمحته» ربام خيقصد منها :وصلنا
أن ّ
من ناحية مشاخينا الثقات ،ال ّ
كل رواة السند ثقات ،ومع وجود هذا االحتامل املعتدّ به،

ال ترك خن النفس إىل استظهار الك ّلية ،فيؤخذ بالقدر املتي ّقن ـ كام هي حاالت إمجال الكالم ـ
وهو هنا املشايخ املبارشين .

ومن الواضح ّ
معني من رواة الكتاب وهم
أن نتيجة هذا االنتقاد هو توثيق بعض ّ

النص بام يفرض األخذ بالقدر
املشايخ املبارشون ،كام أنّه يقوم عىل اإلمجال النسبي يف ّ

املتي ّقن ،وهو املشايخ املبارشون.

لكن هذا االنتقاد متو ّقف يف استحكامه النهائي عىل ر ّد تقريبات االستدالل هبذا
ّ

النص/الشهادة ،كام سوف يأيت يف االنتقادات الالحقة ،وكذلك عىل ر ّد النظر ّيات

نبت فيه إىل ما بعد االنتهاء من املقاربات
التفسري ّية األخرى املطروحة هنا ،هلذا ال ّ

التفسري ّية املتعدّ دة ،فانتظر.

االنتقاد الثاينّ :
إن كلمة «وقع» تعني «وصل» ،ووصول الرب يكون من ناحية املشايخ،

الرتحم فال ّ
احلق ّ
يدل عىل ّأّنم غري
أن اجلميع مساهم يف الوصول واإليصال .أما
وإن كان ّ
ّ

مشاخيه ،عىل أساس استبعاد وفاهتم مجيعا حلظة كتابة هذه املقدّ مة ،الحتامل أ ّنه أ ّلف هذا
الكتاب يف آخر عمره ،وعادة ما يكون مشايخ الرجل متو ّفني يف هذه الس ّن ،فال مانع من

الرتحم عليهم حتى لو بقي واحد أو اثنان .وأما أنه إذا مل يكن سائر رجال السند ثقاتا فال
ّ
فائدة من وثاقة خصوص املبارشين من املشايخ ،فهذا يتم لو كان ابن قولويه هادفا

لتصحيح السند عىل طريقة نظر ّية حجية خرب الواحد الثقة ،أما إذا كان هدفه إعطاء وزن

لكتابه وأ ّنه مل يأخذه عن النكرات أو الضعاف أو ما شابه ،فهنا يكفي أن يذكر أنه أخذ هذه
الروايات من كبار رجال الطائفة الن ّقاد الرباء يف عرصه ،ليجعل بذلك وزنا لكتابه.

( ) راجع :حترير املقال57 :؛ ودروس متهيدية يف القواعد الرجال ّية177 :؛ وهو املنقول عن السيد
حممد حسني فضل اهلل شفاها.
ّ

وأما املقارنة بني عدم إمكان اإلحاطة بأخبار الثقات وغريهم مع إمكان اإلحاطة

باألخبار التامة السند ،فهذا جيد ،لكنّه يصدق أيضا عىل النظر ّيات األخرى ،بمعنى أ ّنه

حيث كانت الروايات كثرية جدا ال يمكن حرصها هلذا اخرتت أن أنقل ما حدّ ثني به

شيوخي الثقات ،فإن إمكان احلرص هنا وارد ،فال ترجيح هلذا االحتامل عىل ذاك.

خيتص بغري مشاخيه،
وأما ترصيه بأ ّنه ال يروي عن الشذاذ من الرجال ،فهذا أيضا ال
ّ

فقد يكون ابن قولويه ـ كعادة الكثري من شيوخ تلك الفرتة ـ قد أخذ عن كثري من املشايخ
تمحض رواياته يف هذا
الغث منهم والسمني املعروف منهم واملجهول،
فأحب أن ت ّ
ّ

الكتاب بأن تكون مروية عن املشايخ املعروفني املشار إليهم بالبنان يف عامل احلديث

وتعهد عدم الرواية عن
تعهد الرواية عن الثقات
ّ
والرواية .هذا عىل تقدير الربط بني ّ
الشذاذ.

كام ّ
أن تعبريه بكلمة« :أصحابنا» ،وإن مل يكن اصطالحا يف املشايخ ،لك ّن إطالقها عىل

املشايخ هادفا عدم النقل عن شيوخه من غري الشيعة ،ليس بالطأ وال بالغريب.

وعليه فتامم الوجوه التي ذكروها لدعم تفسري النص بام يفيد الشمول ّية لغري املشايخ ال

تنهض شاهدا.

املعني ،وهم املشايخ فقط ،كام أنّه
وهذا االنتقاد يدف أيضا لالنتصار لتوثيق البعض ّ

يعتمد اإلمجال والرتديد يف العبارات ،بحيث يؤخذ منها بالقدر املتي ّقن ،فيصلح هذان
الاص ،إال بعد حتقيق سائر
االنتقادان هنا لتضعيف النوثيق العام ،ال لتعيني التوثيق
ّ

املالحظات القادمة ،فانتظر.

االنتقاد الثالث :ما ذكره غري واحد ،من ّ
أن األخذ هبذه الشهادة سيوقعنا يف بعض

املشاكل ،وذلك ّ
أن ابن قولويه قد ذكر يف املقدّ مة أ ّنه ال يروي عن الشذاذ النكرات من
الرواة ،وأ ّنه ال يروي إال عن املعروفني بالعلم املشهورين بالرواية ،وعن خصوص

وترمحه عليهم..
الثقات ،وأّنم من أصحابنا أي الشيعةّ ،

وإذا أخذنا عنارص شهادة ابن قولويه سنجدها بأمجعها خمرومة؛ وذلك:

...................
أـ ّ
إن قريبا من نصف رواة هذا الكتاب (قيل :أكثر من  200شخص) هم أشخاص

جمهولون بل مهملون ال خيعرفون يف عامل احلديث والرواية ،فضال عن أن يكونوا مشهورين
نتصور
باحلديث والعلم ،وبعض الرواة مل يردوا سوى يف كتاب ابن قولويه هذا ،فكيف
ّ

بتعهده؟! وهل يعقل القول بالتخصيص هنا يف العام الربي وهو مستهجن عرفا؟!
وفاءه ّ
خذ مثاال أمحد بن إسحاق القزويني ،وأمحد بن جعفر البلدي ،وأمحد بن احلسن امليثمي،

وغريهم ،مضافا إىل إيراده روايات عن نساء ،ونادرا ما تكون هناك امرأة يف عامل احلديث

والعلم والرواية حتسب مشهورة معروفة يف تلك الفرتات.

بـ ّ
إن بعض الرواة الواردين يف الكتاب يعدّ ون من املشهورين بالضعف بني الشيعة

مثل احلسن بن عيل بن أي عثامن ،وحممد بن مهران ،والقييس ،والبطائني الوالد والولد،

وعمر بن سعد ،حممد بن مجهور العمي ،وعبد اهلل بن القاسم احلارثي واحلرضمي ،وعمرو
بن شمر ،وسهل بن زياد ،وعبد الرمحن بن كثري اهلاشمي ،وعيل بن حسان اهلاشمي ،وأي
مجيلة املفضل بن صالح ،وعبد اهلل بن عبد الرمحن األصم و..

جـ ّ
يصح توصيفه بأّنم من
إن عددا من رواة الكتاب من غري الشيعة بحيث ال
ّ

«أصحابنا» ،مثل عمر بن سعد ،وليث بن أي سليم ،وهو ـ عىل ما قيل ـ غري شيعي،
وإسامعيل بن زياد السكوين وغريهم.

دـ ّ
إن مجلة من روايات هذا الكتاب مرسلة ومرفوعة ،فكيف يو ّثق ابن قولويه

أشخاصا ال يعرفهم؟!

هـ ـ عدم التفات الطويس والنجايش هلذا التوثيق.

يستحق الرمحة قطعا ،مثل
و ـ اسرتحامه يف املقدّ مة عىل هؤالء ،مع أنّه ذكر بعض من ال
ّ

النبي ،وليث بن أي سليم العامي ،والبطائني الواقفي ،وعمر بن سعد،
عائشة زوج
ّ

وغريهم.

مضافا إىل أ ّن طريقة القدماء أن ي ّققوا الروج من عهدة شيخهم ،أ ّما من بعده فال

يشعرون بأنّه يلزمهم إثبات وثاقته ،كام رأينا من الشيخ النجايش سابقا حيث يرفع الكلفة

إذا كانت بينه وبني الضعيف واسطة ،إىل غري ذلك مما يدفع للقول إما بأ ّنه مشتبه أو غري

والصحة ،وأخذا بالقدر
دقيق أو يريد خصوص املشايخ املبارشين محال له عىل خحسن الظ ّن
ّ

املتي ّقن من الشهادة .

بضم بعض فقراته إىل بعض ال بأس به ،وإن كان يمكن التخ ّلص من
وهذا االنتقاد
ّ

بعض فقراته ،مثل فقريت :د ـ هـ؛ ّ
ألن اإلرسال قد يكون للنسيان مع الوثوق بوثاقة من

نيس اسمه والسيام مع عدم كثرة املراسيل ،وعدم ظهور هذه القاعدة يف كلامت الطويس
والنجايش ال يعني عدمها بعد عدم كوّنم ـ إما تعهدا وإما عمال ـ بصدر بيان متام القواعد

الرتحم فهي صحيحة لو رجعت لعدم
واحليثيات الرجالية ،كام صار واضحا .وأ ّما قض ّية
ّ
النبي ،أ ّما يف نفسه فلنا موقف آخر ولنا
تعارف ّ
ترحم علامء الشيعة عىل مثل عائشة زوج ّ
فيه كالم.

خاصة ال مطلق الرواة،
وعىل أ ّية حال ،فهذا االنتقاد يريد أيضا أن يثبت توثيق املشايخ ّ

النص من خالل توفيقه مع متن
معتمدا عىل األخذ بالقدر املتي ّقن الرافع لإلشكاالت عن ّ

الكتاب.

أن هذه االنتقادات الثالثة
لكن السؤال األبرز بعد هذه اإلشكاالت هو :كيف عرفنا ّ
و ّ

املتقدّ مة عفيض إىل االنتقال يف التوثيق من مطلق الرواة إىل خصوص املبارشين من مشايخ
ابن قولويه؟

نص
( ) انظر فقرات هذا االنتقاد موزّ عة يف :الوئي ،االستدراك عىل رجال كامل الزيارة ـ ّ
منسوب إليه بعد عدوله عن التوثيق العام ،وقد نقله الشيخ عرفانيان يف كتابه:ـ مشايخ الثقات:
 153ـ 154؛ والسبحاين ،ك ّليات يف علم الرجال 302 :ـ 303؛ وحمسني ،بحوث يف علم
الرجال 61 :ـ 62؛ وحترير املقال 57 :ـ 58؛ وأصول علم الرجال 184 :ـ 185؛ ودروس

متهيدية يف القواعد الرجال ّية177 :؛ والغريفي ،قواعد احلديث  241 :1ـ 245؛ واللنكرودي،

الدر النضيد يف االجتهاد واالحتياط والتقليد  91 :1؛ والسيفي املازندراين ،مقياس الرواة199 :
ّ

ـ 200؛ وعيل احلسيني الصدر ،الفوائد الرجال ّية.60 :

...................
قد يبدو ّ
ربر ذلك ـ كام يلوح من بعض الكلامت ـ هو خحسن الظ ّن بابن قولويه،
أن م ّ

يتعزز هذا األمر عندما ننظر يف
وصونا لكالمه عن اإلخبار عىل خالف الواقع  ،وربام ّ
الصيغ املاضوية يف املقدّ مة التي كتبها ابن قولويه ،حيث هي ظاهرة ّ
بأن هذه املقدمة خكتبت

التعهد بيشء ثم نيس أثناء
بعد تصنيف الكتاب ،األمر الذي خيبعد احتامل أنه كان بصدد
ّ

األول دون أن يقوم بتغيري املقدّ مة ،كام هي الظاهرة
تأليف الكتاب أو عدل عن نظره ّ
املوجودة عند بعض املؤ ّلفني.

يصل وثوقا بإرادته لصوص املشايخ؟ وهل حقا عبارته حتمل ظهورا
لكن هل هذا ّ

بأن املشتهر التعبري باملشايخ بدل األصحاب ّ
يف ذلك؟ قد يقال ّ
وأن تعبري االسرتحام ال
خاصة ،فلامذا نأخذ بالقدر املتي ّقن وال نقول بأنّه وثق رواة كتابه لك ّن
يناسب املشايخ
ّ

توثيقه ال يعتدّ به لوجود منقوضات عديدة فيه ،فليس هو بمعصوم  ،وسيأيت اجلواب

صحت نظرية مثل الشيخ جواد التربيزي لكفت يف
عن أصل هذا السؤال بإذن اهلل؛ فإنّه لو ّ
إبطال هذه اإلشكاليات ك ّلها مثال  ،وكذلك لو قيل ّ
بأن غرضه تصحيح الكتاب بمعنى
الصحة عند القدماء ال غري ،كام قد يظهر امليل إليه من املرتضوي اللنكرودي .
ّ

هذا ك ّله ،فضال عن أنّه ال خيفهم من العبارة توثيق مطلق مشاخيه ولو يف غري هذا الكتاب

كام هو واضح ،خالفا ملا قد يستوحى من كلامت الس ّيد األبطحي من توثيق مطلق مشاخيه

ولو يف غري هذا الكتاب ،حتى بلغ هبم ثالثة ومخسني شيخا .

البت يف بطالن نظرية توثيق
فاملتحصل إىل اآلن بطالن نظر ّية توثيق اجلميع ،عىل انتظار ّ
ّ

خاصة أو تصحيحها.
املشايخ ّ

( ) الداوري ،أصول علم الرجال185 :؛ والسيفي املازندراين ،مقياس الرواة.200 :
( ) انظر :آصف حمسني ،بحوث يف علم الرجال.64 ،62 :
( ) انظر :منري الباز ،بحوث يف فقه احلج .114 :1

الدر النضيد يف االجتهاد واالحتياط والتقليد  91 :1ـ .92
( ) انظر :اللنكروديّ ،
( ) انظر :األبطحي ،هتذيب املقال  506 :4ـ .525

االختالف بني السيدين احلكيم والسيستاني ،عرض وحماكمة

مرصا عىل الوقوف عىل ظاهر
وقد ر ّد السيد ّ
حممد سعيد احلكيم عىل هذه اإلشكال ّيات ّ

عبارة ابن قولويه ،بر ّد حاصلهّ :
إن عنارص الضعف التي خب ّينت يف هذا اإلشكال جيب النظر

فيها بتأن وتفكيكها بحيث نرفعها ،ويف الوقت عينه نحافظ عىل ظاهرة عبارة ابن قولويه
يف التوثيق العام ،وذلك:

أـ ّ
تعهد ابن
إن وجود الروايات املرسلة واملرفوعة واملقطوعة يف الكتاب ال ينايف ّ

قولويه؛ إذ اليبعد أن يكون عاملا ّ
بأن الشخص الذي أرسل ال خيرسل إال عن ثقة ،فذكر

الرب املرسل عاملا بوثاقة الواسطة ولو مل يعرف عينها ،أو يكون الكتاب الذي أخذ منه هذه

خواص أصحاهبم وتصحيحهم
الصحة؛ لعرضه عىل أهل البيت أو
الرواية املرسلة معلوم
ّ
ّ

متيرس ملثل ابن قولويه ،وليس بالبعيد.
له ،وهو أمر ّ

بـ ّ
إن حرصه الرواية عن أهل البيت إنّام هو عىل تقدير عثوره عىل روايات هلم يف هذا

املوضوع أو ذاك ،ال مطلقا ،كام أ ّن وجود روايات عن غري أهل البيت يف هذا الكتاب غايته

تعهده بالنقل
خاصة عىل أنّه عىل نحو الغلبة ،وهذا غري ّ
تعهده بالنقل عنهم ّ
نفرس ّ
أنّه جيعلنا ّ

باألول ،وهكذا احلال يف روايته عن غري
يترضر الثاين
عن الثقات يف الكتاب بحيث ال
ّ
ّ

اإلمام ّيةّ ،
فإن الظاهر من عدم روايته عن غري أصحابنا هو من كان بعيدا منهم ال من كان

خمالطا هلم بحيث يكون حديثه من حديثهم ،كالسكوين وأي اجلارود وطلحة بن زيد

وغريهم؛ فإ ّن هؤالء ملحقون بأصحابنا يف احلديث.

إن وجود عدد كبري من املهملني يف أسانيد هذا الكتاب ليس بضائر؛ ّ
جـ ّ
فإن كتب

ّ
فلعل هؤالء كانوا معروفني ولكن مل
الرجال أمهلت الكثري من الرواة ومل ترتمجهم،

ترت مجهم لنا كتب الرجال التي وصلتنا .وكتب الرجال أغلبها كتب فهارس مصنّفني أو
األئمة ال من وقع يف الطرق بعد ذلك.
كتب من هم رواة عن ّ

دـ ّ
إن اشتامل الكتاب عىل أشخاص مض ّعفني إن خاريد به ّأّنم مض ّعفون عند غري ابن

قولويه بحيث يتمل أ ّّنم عنده ثقات فال ضري؛ إلمكان توثيقه هلم مع كون سائر علامء

...................
الطائفة كانوا يروّنم ضعفاء ،إذا غايته تعارض اجلرح والتعديل ،وأ ّما لو مل يتمل ذلك

بحيث ال يتمل أ ّن شهرة ضعفهم ووضوحها كانت خافية عليه ،فيمكن القول بأنّه روى
عنهم حال كوّنم ثقاتا عند أداء الرواية ،حتى لو عرض هلم ما أوجب سقوط روايتهم

الحقا كضعف الذاكرة وفساد العقيدة وغري ذلك .ولو كان هذا احلمل بعيدا فال مانع من

حتمله نظرا جلاللة مكانة املؤ ّلف ،فهو أوىل من محل كالمه عىل خصوص مشاخيه
ّ
املبارشين .
ٍ
مفصل يقوم عىل أمور:
حممد رضا السيستاين هنا ب
جواب ّ
وقد أجاب السيد ّ

إن دعوى ّ
1ـ ّ
عمن ال
أن املراسيل التي ذكرها ابن قولويه يف كتابه كان قد أخذها ّ

يروون وال يرسلون إال عن ثقة ،بعيدة جدا؛ ّ
فإن املرسلني يف كتابه يزيد عددهم عن

الستني شخصا ،وفيهم العديد من الضعفاء كسلمة بن الطاب ،وعبد اهلل بن عبد الرمحن

األصم ،وحممد بن مجهور العمي ،بل فيهم من جرى الترصيح فيه بأنّه يروي عن
الضعفاء ،كمحمد بن خالد الربقي ،وسائرهم بني جمهول ومهمل وموثق ،فلو كان هؤالء

مجيعا ال يرسلون إال عن ثقة لظهر عىل ذلك شاهد واشتهر ،وعددهم كبري جدا ،ولتم ّيزت

تعهد هؤالء بمثل ذلك،
رواياهتم عن سائر املرو ّيات يف كتب احلديث ،ومل ينقل لنا أحد ّ

التعهدات وااللتزامات فيام مل نجد عينا وال أثرا لذلك.
يتم الترصيح بمثل هذه ّ
ويف العادة ّ

بل ّ
إن العديد من املراسيل التي ذكرها ابن قولويه بعضها وقع اإلرسال فيه بأكثر من

واسطة واحدة ،ويف هذه احلال يصعب جدا عىل املرسل أن يتح ّقق من وثاقة الواسطة غري

املبارشة له.

إن دعوى ّ
2ـ ّ
أن ابن قولويه قد يكون أخذ مرفوعاته ومرسالته ومقطوعاته من كتاب

األئمة أو غريهم ،فهو ـ لو س ّلمناه ـ
قامت القرائن الارج ّية عىل ّ
صحته نتيجة عرضه عىل ّ

ال يفيد هنا شيئا؛ ألنّنا ال نتك ّلم يف التصحيح ،بل نتك ّلم يف التوثيق.
( ) حممد سعيد احلكيم ،مصباح املنهاج (التجارة)  461 :1ـ .463

ٍ
إن دعوى ّ
3ـ ّ
روايات عن غري املعصومني ألنّه ّبني يف املقدّ مة أنّه
أن ابن قولويه ذكر

مبني عل وجود كلمة
يروي عن غريهم إذا مل يكن فيام وصله منهم كفاية ،فهذا الكالم ٌّ

النص ،كام هو املوجود يف الطبعة النجف ّية والطبعة القم ّية ،إال أ ّن املذكور يف الطبعة
(إذا) يف ّ
الطهران ّية ،وكذلك يف بحار األنوار وخامتة املستدرك ـ بالطبعة احلجر ّية ـ هو لفظ (إذ)،

وهو األنسب بالعبارة.

 4ـ وأ ّما وجود غري اإلمام ّية يف الكتاب بزعم ّأّنم ملحقون هبم كالسكوين ،فهذا حمض

احتامل ليس عليه شاهد ،نعم يف كتب الفهارس فعلوا ذلك هناك ملصالح ترجع

للتصنيف ،ولكنّه ال يكفي هنا.

وأ ّما دعوى ّ
بتعهده بالرواية عن
بتعهده بذلك ال ّ
أن روايته عنهم غايتها إخالله ّ
ألن املقاربة النقد ّية املتقدّ مة ك ّلها ال تريد أن تتعامل مع ّ
الثقات ،فهو غري دقيق؛ ّ
كل مفردة

لوحدها ،بل تريد أن جتعل جمموع هذه اإلرباكات غري قابل للتوجيه ،فالحظ.

5ـ ّ
إن دعوى أ ّن إمهال كتب الرجال للكثري من الرواة ليس أمرا غريبا ،فقد يكونون

ثقاتا لكنهم أمهلوهم ،غري صحيحة؛ ّ
الن ابن قولويه مل يقف عند حدود توصيف هؤالء

بالثقات ،بل وصفهم أيضا باملعروفني بالرواية واملشهورين باحلديث والعلم ،وصدق
جمموع هذه األوصاف عىل ما يقارب نصف روايات الكتاب يف غاية البعد ،وإال لظهر

وبان .بل حتى توثيق ّ
كل هؤالء ليس باألمر الذي يغيب يف العادة عن كتب الرجال ،كيف
ٍ
تضعيفات لبعضهم!
وقد رأينا

 6ـ أ ّما توجيه وجود الضعفاء بانّه اختالف يف اجلرح والتعديل جيري مثله يف العادة،

فهو غري دقيق؛ فإ ّن االختالفات تكون ببضعة أسامء بني الطويس والنجايش وغريمها؛ أ ّما
أن يوثق شخص عددا كبريا من الرواة املطعون فيهم عند ّ
الكل أو البعض فهذا يشء مل يقع
حتى يف تضعيفات ابن الغضائري ،فمن وردت فيهم مطاعن هنا يبلغ عددهم  62راويا،
وهذا رقم ضخم وهم :أمحد بن احلسني بن سعيد ،وأمحد بن هالل العربتائي ،وإسامعيل

بن سهل ،وأمية بن عيل القييس ،وبكر بن صالح ،وثابت أبو املقدام ،وإبراهيم بن إسحاق

...................
النهاوندي ،وجعفر بن حممد بن مالك ،واحلسن بن احلسني اللؤلؤي ،واحلسن بن راشد،

واحلسن بن عيل بن أي محزة ،واحلسن بن عيل بن أي عثامن ،واحلسن بن عيل بن زكريا
العدوي ،واليربي ،وداود بن كثري الرقي ،وزكريا املؤمن ،وزياد القندي ،وسامل بن مكرم

أبو سلمة ،وسعد بن طريف ،وسلمة بن الطاب ،وسهل بن زياد ،وصالح بن سهل،

وصالح بن عقبة ،وصالح النييل ،وعبد الرمحن بن أي محاد الكويف ،وعبد الرمحن بن كثري
اهلاشمي ،وعبد اهلل بن أمحد الرازي ،وعبد اهلل بن بحر ،وعبد اهلل بن بكر األرجاين ،وعبد
اهلل بن محاد األنصاري ،وعبد اهلل بن عبد الرمحن األصم ،وعبد اهلل بن القاسم احلارثي،

وعبد اهلل بن القاسم احلرضمي ،وعيل بن أي محزة ،وعيل بن أمحد بن أشيم ،وعيل بن
حديد ،وعيل بن حسان اهلاشمي ،وعيل بن ميمون الصائغ ،وعمرو بن شمر ،والقاسم بن

الربيع الصحاف ،والقاسم بن ييى ،وحممد بن أي عبد اهلل الرازي اجلاموراين ،وحممد بن
أسلم اجلبيل ،وحممد بن أورمة ،وحممد بن مجهور العمي (القمي) ،وحممد بن احلسن بن

شمون ،وحممد بن سليامن الديلمي ،وحممد بن سنان ،وحممد بن صدقة ،وحممد بن عبد اهلل
بن مهران ،وحممد بن عيل القريش ،وحممد بن عيسى بن عبيد ،وحممد بن الفضيل ،وحممد

بن موسى اهلمداين ،وحممد بن ييى املعاذي ،واملعىل بن خنيس ،واملعىل بن حممد البرصي،

واملفضل بن صالح ،واملفضل بن عمر ،واملنصور بن العباس ،وموسى بن سعدان احلناط،
ويونس بن ظبيان.

وهذا ك ّله يعني ّ
أن ابن قولويه خيتلف عن الرجال ّيني يف توثيق وتضعيف عدد كبري من

الرواة مما مل يعهد مثله ،بل توثيقه لعدد من مشاهري الكذابني.

إن القول ّ
7ـ ّ
بأن توثيقه هلؤالء كان حال أدائهم الرواية ،فهو خمالف لظاهر كالم ابن

أن هؤالء مل يثبت ّ
قولويه ،ويب ّعده ّ
أن هلم مرحلتني يف حياهتم ،ومل يثبت أنه أخذ منهم يف

املرحلة الصاحلة ،فك ّلها فروض يف فروض بال شاهد.

وعليه ،فبعد التسليم بجاللة ابن قولويه وخربو ّيته يف احلديث ،كام شهدوا له بذلك،

يلزم رفع اليد عن التوثيق العام لصالح معنى آخر  ،سواء كان توثيق خصوص املشايخ

أم غريه.
وبع

ما أفاده السيد السيستاين حفظه اهلل صحيح عا ّم ،وال ّ
أقل من مساعدته يف إجياد

الرتديد يف النفس ،بحيث خيلزمنا مع ما تقدّ م ـ يف احلدّ األدنى ـ باألخذ بالقدر املتي ّقن من

داللة العبارة.

التأمل يف مواضع عدّ ة من كالمه رعاه اهلل:
إال أنّه يمكن ّ

األولّ :
إن اإليراد عىل السيد احلكيم ب خبعد كون ستني رجال ممّن ال يروون وال
املوضع ّ

يرسلون إال عن ثقة غري واضح؛ أل ّنه توجد فرض ّية معقولة يف أن يكون هؤالء قد تت ّبع ابن
ٍ
أن ّ
قولويه مشاخيهم فرآهم مجيعا من الثقات عنده ،أو رأى ّ
واحد منهم كانت غالب ّية
كل

فتوصل إىل تقوية احتامل كون
مشاخيه ومجيع من خيكثر من الرواية عنه من الثقات عنده،
ّ
مراسيلهم مرو ّية عن الثقات ،كام أرشنا إىل ذلك يف مراسيل الثالثة.

تعهدات لفظية وال حال ّية وال يوجد نقل إمجاع عن الطائفة حتى نقول
فهنا ال يوجد ّ

ب خبعد عدم وجود مؤرش له يف كلامهتم ،بل غايته ّ
أن هؤالء الستني قد تت ّبع ابن قولويه ـ عىل
نظر ّياته ـ مشاخيهم ،فرأى هذه الغلبة يف رواياهتم عن مشاخيهم الثقات ،وليس من

الرضوري أن يكون ّ
ّ
فاطمأن بوثاقة الشيوخ الواردين يف رواياهتم
كل مشاخيهم عنده ثقاتا،

وأي ضري يف ذلك؟!
املرسلة هذهّ ،

نعم ،اإلرسال متعدّ د الوسائط ـ كاإلعضال ـ يصبح هذا التفسري فيه بعيدا نسب ّيا يف

إمكانه الواقعي.

املوضع الثاينّ :
إن ترجيح كلمة (إذ) عىل كلمة (إذا) غري واضح؛ أل ّن النسبة متساوية

النبي
من حيث املعنى ،فكام جيوز أن يكون أراد بأنّنا ال نروي عن غريهم ممّا ذكروه عن ّ

مثال إال عندما ال نجد يف رواياهتم ما نريده ،كام أفاد شبيهه الطويس أيضا يف كتاب
( ) حممد رضا السيستاين ،قبسات من علم الرجال  105 :1ـ .120

...................
العدّ ة  ،كذلك يتمل أ ّنه يريد أن يقول :إنّنا ال نروي عن غريهم لكفاية ما وصلنا منهم
ترجح فهل هو بمستوى الظهور
كفاية تا ّمة ،فام هو املوجب القهري للرتجيح؟ وحتى لو ّ
اهلادم الحتامل الطرف اآلخر؟

يضاف إىل ذلك ّ
أن املستشكل اعتمد عىل ما جاء يف نقل البحار واملستدرك ،وهذا ال

تم فيها
يكفي؛ أل ّن الطبعة القم ّية التي كانت بتحقيق القيومي ،وفيها كلمة (إذا) ،قد ّ
االعتامد عىل نسختني خمطوطتني ،ومها خمطوطة مكتبة جملس الشورى اإلسالمي التي

ترجع إىل عام 1093هـ ،وهي معارصة للمجليس نفسه ،وخمطوطة اآلستانة الرضو ّية ،
نعم طبعة دار املرتضوية وهي الطبعة النجف ّية (طبعة عام 1398هـ) ال ترشح املخطوطات
التي استندت إليها ،فام هو املوجب لرتجيح نقل البحار واملستدرك عىل خمطوطة القرن

احلادي عرش اهلجري؟! ليس هناك من موجب سوى االعتامد عىل طريق صاحب البحار

ّ
األول أو نقل عنه كام يظهر من
وصاحب املستدرك
(ولعل الثاين وصلته عني نسخة ّ
مواضع) إىل كتاب كامل الزيارات ،ولكنّه غري صحيح؛ فإنّه فضال عن عدم ثبوت كون

طرق امل ّ
وإثبات حقيق ّيتها يتاج إىل قرينة يف هذا املورد أو ذاك ،كام ح ّققناه
تأخرين حقيق ّية،
خ
يف حم ّله بالتفصيل ..ال ينفع هنا؛ ّ
ألن غايته وجود طريق معترب من صاحب البحار إىل

كتاب كامل الزيارات ،ونحن ال نلتزم بحج ّية خرب الواحد مطلقا ،فمع وجود خمطوطة

معارصة للمجليس يوجد فيها تعبري (إذا) ،ومع كون هذا التعبري ينسجم مع سلوك

مرجحا لنسخة (إذا) بنحو القرينة ،مع هذا
املصنّف يف داخل الكتاب ممّا جيعل سلوكه ّ
ك ّله ،ال يصل لنا اطمئنان بكون النسخة الصحيحة هي نسخة (إذ) ،وهذا كاف يف املقام،

السيام عىل ما سيأيت من صاحب اإلشكال نفسه هنا من وجود بعض األخطاء يف عبارة

النص/العمدة.
خامتة املستدرك نفسه عىل مستوى املقطع الثاين من ّ
( ) انظر :العدّ ة يف أصول الفقه .149 :1

( ) كامل الزيارات 29 :ـ  ،34حتقيق القيومي.

وحيث ال موجب للرتجيح ،فإنّنا ال نستطيع أن نجزم بكون العبارة هي (إذ) ،فال يرد

تعهد
تعهده بعدم النقل عن غري املعصومني؛ لعدم إحراز وجود ّ
اإلشكال يف أنّه خالف ّ

مثل هذا منه.

املوضع الثالثّ :
إن استبعاد احتامل الرواية عن السكوين وأمثاله بدعوى كوّنم

ملحقني باألصحاب ،غري وجيه؛ فقد فعلها أصحاب التصانيف والفهارس ،واندراج

هؤالء يف أصحابنا وروايتهم يف رواياتنا مشهود عظيم ،ف ّا ّي مانع من مثل هذا احلمل مع

ق ّلة عدد من نحرز عدم كوّنم من اإلمام ّية؟! هذا لو قلنا ّ
بأن كلمة (أصحابنا) منرصفة

قحمني يف غاية
لصوص اإلمامي ،أ ّما لو جعلناها عا ّمة ملطلق الشيعي ،فسيكون عدد املخ خ

الندرة كالسكوين مثال ،فلامذا ال يكون هذا األمر معقوال يف هذه احلال؟! نعم ذكر عمر بن

سعد وأ ّم املؤمنني عائشة لن يكون مفهوما يف هذه احلال ،علام أ ّن أغلب املواضع التي ذكر

فيها عمر بن سعد احتمل بعضهم فيها أن يكون املراد عمرو بن سعيد املدائني ،عدا مورد

واحد حسب الظاهر ،وال خاريد أن خاع ّلق عىل هذا .والرواية عن عائشة قليلة للغاية جدا،

بل حتى السكوين وليث بن أي سليم رواياته قليلة جدا.

وال خاريد هنا نفي هذه املشكلة ،بل خاريد ختفيف حجمها فقط ،فالحظ.

املوضع الرابعّ :
وتعهد الرواية
تعهد الرواية عن الشيعي
ّ
إن تفكيك السيد احلكيم بني ّ

النص ال ّ
كل فقرة
عن الثقات ال يناقش بجملة :إ ّن مرادنا جمموع املعطيات التي تربك ّ

فقرة عىل حدة؛ ألنّه لو متكّن السيد احلكيم من اجلواب عن سائر املشاكل فسيكون جوابه
التفكيكي صحيحا ،ولو مل يتمكّن فلن ينفعه التفكيك هنا ،نعم ما يصلح إيرادا عليه هو أ ّن

والتعهد بالرواية عن األصحاب وردا يف عبارة واحدة متصلة
التعهد بالرواية عن الثقات
ّ
ّ

ّ
ولعل هذا ما قصده
ببعضها يف مجلة واحدة ،فالتفكيك لن يكون عرف ّيا بني الدعويني،

املستشكل من كونه يوجب اإلرباك.

املوضع اخلامّ ::
املهملني هم من
إن ما قيل من أ ّن اإلمهال هنا غري معقول؛ لكون خ

مبني عىل تفسري صاحب اإلشكال نفسه والقائم ـ كام سيأيت ـ
املشاهري كام تفيده العبارةٌّ ،

...................
النص العمدة يف املقام ،وسوف نع ّلق يف حم ّله عىل هذا الكالم،
عىل الربط بني مق خطعي ّ

و خنثبت أنّه ال دليل عليه يف اجلملة األوىل الدا ّلة عىل التوثيق .نعم يصلح هذا إيرادا عىل

أحد تفاسري املقطع الثاين نفسه لو فهم منه عدم إيراده اسم أحد ليس بمشهور يف عامل

ثم خيضعف وثوقنا النوعي بشهادة ابن قولويه نفسه.
احلديث والعلم ،ومن ّ

املوضع السادسّ :
إن الر ّد عىل السيد احلكيم بأنّه ال خيعقل أن خيتلف ابن قولويه مع

الطائفة ك ّلها يف  62راويا ،فيوثق من ض ّعفوه ،يمكن النقاش فيه من جهتني معا:

اجلهة األوىلّ :
إن الكثري من التضعيفات التي استند إليها لتضعيف هؤالء غري ثابتة عند

مجاعة ،كتضعيفات ابن الغضائري ،التي يرى السيد احلكيم نفسه ّأّنا ال يعمل هبا منفردة

ّ
ولعل سائر
لتشدّ ده  ،وبعضها تضعيف من رجل واحد كالطويس أو الصدوق،
األصحاب يوافقون ابن قولويه يف توثيقه ،ال هذا وال ذاك يف تضعيفهام.

اجلهة الثانيةّ :
إن غاية ما تفيده هذه اإلشكال ّية هو كون ابن قولويه من املتساهلني يف أمر

التوثيق ،السيام عىل مباين اجتهاد ّية النشاط الرجايل كام يراه املستشكل هنا نفسه ،وليس

هذا باألمر الغريب ،فقد عرف يف أوساط أهل السنّة عن احلاكم النيسابوري وابن حبان

البستي أ ّّنام متساهالن يف التوثيق والتصحيح ،واختلفوا معهام يف مواضع كثرية جدا،
وهلذا ترك بعضهم االعتامد عىل تقويامهتام يف احلديث والرجال ،فأ ّي مانع أن يكون ابن

قولويه من املتساهلني يف أمر التوثيق ،كبعض ّ
املتأخرين واملعارصين ،فيوثق عددا كبريا ممّن
مل توثقهم الطائفة ،وربام كان يمثل مدرسة متساهلة يف هذا الصدد ،ولع ّله هلذا مل يعملوا
بتوثيقاته ومل يشريوا إليها نتيجة هجراّنا مثال ،وعليه فال يكفي كثرة التعارض إلسقاط

داللة العبارة عىل التوثيق العام لو كانت دا ّلة .نعم عىل مبانينا قد يوجب ذلك ضعف قرينة
الوثوق بتوثيقات هذا الرجل.

وما قلناه يستوي فيه القول بكون نشاط الرجال ّيني قائام عىل احلدس االجتهادي أو عىل

( ) انظر :مصباح املنهاج (كتاب الطهارة) .474 :1

احلس ،وإن كان عىل احلدس أوضح؛ فقد يكون ابن قولويه وصلته شهادات توثيق
ّ

هلؤالء ،ووصلته شهادات تضعيف ،لكنّه كان ممّن ال يأخذ بشهادات التضعيف،

النطالقها من مواقف عقدية مثال يف قض ّية الغلو ،فلم يفهم منها تضعيفا يف النقل بقدر ما
فهم منها تضعيفا يف العقيدة ،كام هي احلال يف الكثري من شهادات التضعيف التي مل يعتن
فرسوا كلمة ضعيف ّ
بأن
هبا أمثال الوحيد البهبهاين والشيخ النامزي وغريمها ،حتى أّنم ّ

املراد منها الضعف يف املذهب مثال.

وهبذا يظهر أ ّن ما يصلح قرائن إلفادة اإلرباك هو:

التعهد بالوثاقة
أ ـ وجود ـ ولو قليل ـ لغري اإلمام ّية من الرواة يف الكتاب ،مع كون
ّ

نص واحد ومجلة فاردة.
مند ّك ًا يف ّ
التعهد بالرواية عن الشيعي يف ّ

إن كلمة (وقع لنا) حتتمل املشايخ املبارشين وغريهم ،وفيها احتامالت ُاخَ ر ستأيت.
بـ ّ

إن القرائن التي ذكرت لرتجيح التعميم ك ّلها خضعت للنقاش كام عقدّ م يف االنتقاد
جـ ّ

الثاين.

د ـ وجود مراسيل متعدّ دة الوسائط ،وهي يف العادة ق ّلام يمكن حتصيل وثاقة الطريق

ك ّله فيها.

أن ابن قولويه كان متساه ً
ال يف التوثيق عىل عقدير ثبوت التوثيق
هذا ،وقد يستوحى ّ

العام ،وهذا يضعف من قيمة عوثيقاعه عندنا ،وعليه ،فحتّى اآلن ما عزال إفادة التعميم ععاين

من يشء من الرت ّدد ،فانتظر.

سجله بعض املعارصين ،إشكاال عىل توثيق خصوص املشايخ
االنتقاد الرابع :ما ّ

املبارشين ،وحاصله :إنّه لو كان املراد ذلك لكان معناه ّ
أن مجيع مشاخيه من الثقات
املعروفني املشهورين بالعلم واحلديث ،وهذا أمر يصعب تصديقهّ ،
فإن فيهم أبا احلسني

حممد بن احلسن بن سهل ،واحلسن بن
(حممد) بن عبد اهلل بن عيل الناقد ،وأمحد بن ّ
أمحد ّ
الزبرقان الطربي ،واحلسني بن عيل الزعفراين ،وحكيم بن داود بن حكيم ،وحممد بن
احلسني اجلوهري ،وهؤالء ال ذكر هلم من غري طريق ابن قولويه ال يف كتب الرجال ،وال

...................
أي سند من األسانيد ،فكيف خيعقل كوّنم معروفني بالرواية ومل ينقل عنهم أحد من
يف ّ

طبقة ابن قولويه؟! فحتى لو مل يكونوا من أصحاب الكتب واملصنّفات ملاذا مل ترد
أسامؤهم يف الطرق واإلجازات واألسانيد ،مع ّ
أن مقتىض شهرهتم هو ذلك؟!

ال يقالّ :
إن طريقة أصحاب الفهارس كانت تقوم عىل اختصار الطرق وليس بسطها.

فإنّه يقال :مل يكن اجلميع كذلك ،كالطويس يف الفهرست ،وحتى مع ذلك كان يلزم

ظهور اسم أحدهم يف بعض الطرق ولو قليال هنا وهناك ،بل الغريب أ ّن أحدا من هؤالء
مل يرد ذكر اسمه يف فصل (من مل يرو عنهم) من رجال الشيخ الطويس ،مع كونه مناسبا

لذلك؛ مما يشري لشدّ ة جهالتهم ،مع ّ
أن املفرتض ّأّنم قريبون من عرص الشيخ جدا ،وهبذا
نمنع نظر ّية توثيق خصوص املشايخ املبارشين .

وهذا االنتقاد ال بأس به بوصفه قرينة نافعة يف املبارشين وغريهم ال دليال ،والغريب

ّ
أن ما يشبهه مل يقبل به صاحب اإلشكال يف مراسيل الثالثة وتوثيقاهتم كام تقدّ م .وإال فربام

يصادف ّ
أن بعضا من مشاخيه قد يكونون معروفني بالرواية ،لكن مل يتفق أن تخرمجوا أو
كل ٍ
ٍ
أن ّ
لسبب أو آلخر؛ إذ ليس عندنا دليل عىل ّ
راو
خذكروا يف األسانيد الواصلة إلينا
معروف ولو يف مدرسة حديثية مع ّينة ـ وكونه معروفا ال يعني أنّه األعرف ـ فالبدّ أن

تعرفه سائر املدارس احلديث ّية وتصل مرو ّياته للجميع ،السيام لو كانوا مشايخ من مناطق
بعيدة أخذ منهم الرواية باإلجازة كآسيا الوسطى وما وراء النهر وغري ذلك يف بعض

الفرتات الزمن ّية ،وحيث كان العدد قليال أمكن تفادي مثل هذه املشكلة ،وقد خنقل أ ّن ابن
الري وخوزستان ومرص والعراق وغريها  ،بل لو تأ ّملنا قليال
قولويه أخذ من مشايخ يف ّ

لوجدنا بعض مشاهري الشيوخ ،إنّام خعرفوا يف الرواية ووقعوا يف األسانيد عرب شخص

( ) حممد رضا السيستاين ،قبسات من علم الرجال  120 :1ـ 122؛ وعيل السيستاين ،قاعدة ال
رضر وال رضار 21 :ـ .22

( ) انظر :دائرة املعارف بزرك اسالمي  491 :4ـ  ( 492ابن قولويه ،حسن انصاري).

واحد ،كإبراهيم بن هاشم الذي اشتهر عظيم الشهرة من خالل ولده.

نظرية السيستاني اخلاصّة ،بيان ونقد

االنتقاد اخلام ::ما طرحه الس ّيد عيل السيستاين ،ويظهر موافقته الحقا من الشيخ
تدل ال عىل توثيق ّ
أن هذه العبارة ال ّ
آصف حمسني ،من ّ
كل الرواة وال خصوص املشايخ

املبارشين ،وإنام خيقصد هبا أ ّنه خينظر يف الرواية التي يرويا الشا ّذ من الرجال ،فإن رأى أ ّن
املشهورين بالعلم واحلديث قد نقلوا هذه الرواية عن هذا الرجل يف كتبهم نقل هو بدوره
هذه الرواية ،بال ٍ
فرق بني أن يكون الراوي الشا ّذ من مشايخ ابن قولويه أو غريهم.

وقد اعتقد السيستاين ّ
بأن هذا هو ظاهر كالم ابن قولويه بعد التأ ّمل ،مضافا إىل عنارص

خارج ّية ،مثل ضعف بعض الرواة وعدم شهرة بعض املشايخ كام أسلفنا .

ووسعه ،ولع ّله عطوير ملا يف
حممد رضا السيستاين بيان والده ّ
عمق ولده السيد ّ
وقد ّ

بحوث الوالد املنشورة ،وحاصل ما أفاده يمكن عرعيبه برتعيب إضايف منّي؛ للتوضيح،
ضمن مراحل:

إن املوضع ّ
حمل الشاهد من مقدّ مة ابن قولويه ينقسم إىل مقطعني:
املرحلة األوىلّ :

األول :وهو مجلة« :وقد علمنا أنّا ال نحيط بجميع ما روي عنهم يف هذا املعنى
املقطع ّ

أقر ّ
بأن
وال يف غريه ،لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رمحهم اهلل برمحته» ،وقد ّ
هذا املقطع يفيد التوثيق العام لو بقينا معه لوحده فقط .

( ) السيستاين ،قاعدة ال رضر وال رضار 21 :ـ 22؛ وحمسني ،بحوث يف علم الرجال.64 :
لكن السيد منري الباز ينقل عن بعض أساتذته ـ والظاهر ّ
أن مراده السيد عيل السيستاين نفسه ـ
( ) ّ
فكأن إيرادا جاء ّ
ّ
األول ال يفيد هنا شيئا؛ ّ
ّ
بأن حرص
ألن غايته أنّه مجلة معرتضة،
أن املقطع ّ
روايات أهل البيت غري ممكن ،فأجاب ابن قولويه ّ
بأن ذلك ال يعني نقصا؛ إلمكان اإلحاطة بام

جاء من طريق الثقات ،وهذا كالم عام ال عالقة له بالكتاب نفسه ،وإال فاحلديث عن الكتاب

جاء جمدّ دا من قوله بعد ذلك :وال أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ..؛ فراجع :منري الباز،

احلج  114 :1ـ .115
بحوث يف فقه ّ

...................
األول مبارشة متصال به ،وهو مجلة« :وال أخرجت
املقطع الثاين :وهو يقع بعد املقطع ّ

فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال ،يأثر ذلك عنهم غري املعروفني بالرواية املشهورين
باحلديث والعلم».

تم نقله يف املطبوع املتو ّفر من كتاب كامل الزيارات خمتلفا ،فقد جاء يف
وهذا املقطع ّ

بحار األنوار بالصيغة أعاله ،نقال عن كامل الزيارات ،لكن يف هامش طبعة البحار جاء:

ويف نسخة« :يؤثر ذلك عن املذكورين» ،بدال من «يؤثر ذلك عنهم»  ،ومثله ما نقله

املحدّ ث النوري عن كامل الزيارات يف خامتة املستدرك يف الطبعة احلجر ّية ،لك ّن املوجود
يف الطبعة النجف ّية لكامل الزيارات (الطبعة املرتضو ّية بتصحيح العالمة األميني) والطبعة

مؤسسة الفقاهة) جاء« :يؤثر ذلك عنهم عن
القم ّية (بتحقيق الشيخ القيومي ونرش ّ

املذكورين» ،وهو ما جاء أيضا يف الطبعة األخرية من خامتة املستدرك ،بينام يف الطبعة

الطهران ّية (نرش مكتبة الصدوق ،بإرشاف عيل أكرب الغفاري) ،جاء« :يؤثر ذلك عنهم ـ

عليهم السالم ـ املذكورين».
وعليه فعندنا عدّ ة صيغ:

أ ـ يأثر ذلك عنهم غري املعروفني بالرواية ،وهذا موجود يف البحار وخامتة املستدرك

بالطبعة احلجر ّية.

ب ـ يؤثر ذلك عن املذكورين غري املعروفني بالرواية ،وهو موجود يف هامش البحار.

ج ـ يؤثر ذلك عنهم عن املذكورين ،وهو املوجود يف الطبعة القم ّية والنجفية ،ويف

الطبعة األخرية لامتة املستدرك.

د ـ يؤثر ذلك عنهم ـ عليهم السالم ـ املذكورين ،وهو املوجود يف الطبعة الطهران ّية.
املرحلة الثانية :بناء عىل ما تقدّ م ،يمكن طرح تفسريين يف هذا املقطع/الثاين:

األولّ :
كأّنا
التفسري ّ
إن مجلة« :غري املعروفني بالرواية املشهورين باحلديث والعلم» ّ
( ) بحار األنوار .75 :1

وصف لقوله« :الشذاذ من الرجال» ،فيكون املعنى :وال أخرجت حديثا روي عن الشذاذ
من الرجال غري املعروفني بالرواية .وهذا ما فهمه مجهور العلامء الباحثني يف هذه العبارة.

التفسري الثاينّ :
إن مجلة «غري املعروفني» هتدف لتوصيف رجال آخرين يروون أحاديث

ّ
الشذاذ ،فيصبح املعنى :وال أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال إذا كان
الراوي له عنهم من غري املعروفني بالرواية ،وهذا التفسري هو الذي يقوم عىل فهم السيد

للنص.
عيل السيستاين ّ

الشذاذ من الرجال ،سنرى ّ
ّ
أن أصله اللغوي هو
املرحلة الثالثة :إذا تأ ّملنا معنى كلمة
ٍ
االنفرادّ ،
معان:
فشذ عن القوم أي انفرد عنهم ،وهنا حتتمل ثالثة
األولّ :أّنم مغمورون يف مقابل املعاريف املشهورين.
املعنى ّ

وهذا املعنى بعيد هنا؛ ّ
ألن اجلملة ستعني أنّه ال خيرج حديثا جاء عن الرواة غري

بالشذاذ ،حيث ّ
ّ
إن
يعرب عنهم
املعروفني باحلديث ولو كانوا ثقاتا ،وهذا بعيد؛ إذ هؤالء ال ّ

املعاريف ق ّلة يف العادة.

تعهد
املعنى الثاينّ :أّنم الرواة الذين يروون الروايات الشا ّذة ،فيكون ابن قولويه قد ّ

بعدم إيراد روايات هؤالء الرواة.

وهذا أيضا معنى بعيد هنا ،حيث ال خيعهد يف الرواة من هو كذلك ،ولكان األنسب به

أن يقول :وال أخرجت فيه حديثا شاذا ،بدل أن يقول :وال أخرجت فيه حديثا روي عن

ّ
الشذاذ ،قاصدا عدم نقل شوا ّذ األخبار.

املعنى الثالثّ :أّنم الرواة املطعون فيهم ،فينفردون عن سائر الرواة بذلك.

وهذا هو املتبادر من اللفظ ،وهذا التعبري موجود ،فيشار به إىل كبار املطعون فيهم من

الرواة.

املرحلة الرابعة :وهنا ننتقل إىل اجلملة التالية ،حيث يمكن توضيحها عىل الشكل

التايل:

أ ـ كلمة (يأثر ـ يؤثر) بمعنى واحد تقريبا ،ويقصد منها احلكاية والنقلّ ،
األول
ولعل ّ

...................
صح.
من اللفظني أ ّ

ب ـ كلمة (ذلك) ترجع إىل (حديثا) ،أي يؤثر احلديث عن املعروفني.

ج ـ كلمة (عنهم) يتمل رجوعها إىل:

ئمة ،وهو املستوحى من بعض الطبعات ،لكنّه غري صحيح ،والظاهر أنّه من
 1ـ األ ّ

املصححني وفقا لفهمهم للعبارة.
زيادة
ّ

 2ـ الشذاذ ،أي يؤثر احلديث عن الشذاذ من الرجال.

 3ـ الثقات من أصحابنا ،أي يؤثر احلديث عن الثقات من أصحابنا ،وهذا يف غاية

البعد حيث ال يستقيم املعنى معه.

دـ ّ
إن املوجود يف الطبعة القمية والنجفية والطهران ّية يشري إىل إضافة كلمة (عن

فاألصح ما جاء يف البحار والطبعة احلجر ّية من
املذكورين) ،والعبارة ال تستقيم بذلك،
ّ
مستدرك الوسائل ،من كون (عن املذكورين) نسخة بدل عن كلمة (عنهم) ،فتصبح

اجلملة :يأثر ذلك عنهم غري املعروفني بالرواية.

وبناء عليهّ ،
فإن كلمة (غري املعروفني) ستكون يف موضع الرفع فاعال لقوله( :يأثر) ،ال

ّ
للشذاذ؛ لوقوع الفصل بني اجلملتني ،فيكون املعنى هكذا :وال أخرجت فيه حديثا
وصفا

خ
احلديث عن هؤالء الشذاذ من هو غري معروف
مما روي عن الشذاذ من الرجال ينقل
بالرواية واحلديث.

املرحلة اخلامسة :وإذا وصلنا إىل هذه النقطة ،يصبح املفاد الكيل للمقطع حمتمال

الحتاملني:

األول( :ال أخرج حديثا عن أهل البيت روي عن الشذاذ من الرجال غري
االحتامل ّ

تعهده ّ
بأن من ينقل عنهم هم مجيعا من املشاهري.
املعروفني بالرواية) ،وهذا يعني ّ

االحتامل الثاين( :ال أخرج فيه حديثا عن الرجال املطعون فيهم إذا رواه عنهم من مل

يكن معروفا باحلديث والرواية).
واملوائز بني االحتاملني أمور:

األول يراد هبم غري املعروفني باحلديث ،بينام عىل الثاين يراد
األول :إ ّن الشا ّذ عىل ّ
املائز ّ

هبم املطعون فيهم.

ئمة ،فيام سريجع
املائز الثاين :إ ّن مرجع ضمري (عنهم) سريجع عىل االحتامل ّ
األول لأل ّ

للشذاذ عىل الثاين.

املائز الثالثّ :
التعهد بعدم ذكر رواية عن غري املشاهري ال عن
األول يفيد
ّ
إن االحتامل ّ

يقر باشتامل الكتاب عىل أحاديث املطعونني إذا رواها
الثقات ،بينام االحتامل الثاين ّ

املشاهري.

األول أ ّن مقتضاه محل كلمة الشذاذ عىل غري املشاهري ولو كانوا
ويض ّعف االحتامل ّ

ثقاتا ،وكون مجيع رواة الكتاب من املشاهري ،وهذا أمر بعيد جدا.

بينام يغدو االحتامل الثاين ضعيفا بسبب ركاكة التعبري نسب ّيا ،إذ كان عليه أن يقول:

(وال أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال إذا مل ينقله عنهم املعروفون بالرواية
املشهورون باحلديث والعلم).

فيرتجح االحتامل الثاين ،وبه يلزم تفسري
األول أقوى بكثري،
ّ
لك ّن مض ّعفات االحتامل ّ

املعرب عنهم بن ّقاد األخبار.
(الثقات من أصحابنا) يف املقطع ّ
األول بخصوص املشاهري ّ
املرحلة السادسة :املؤ ّيدات اخلارج ّية

النص ّ
بأن ملثل هذا شواهد من كلامت األصحاب
ّ
ويتعزز هذا االستنتاج النهائي من ّ

مثل:

 1ـ قول الصدوق يف تذييله لبعض الروايات ..« :كان شيخنا حممد بن احلسن بن أمحد

حممد بن عبد اهلل املسمعي راوي احلديث ،وإ ّنام
بن الوليد ريض اهلل عنه يسء الرأي يف ّ

أخرجت هذا الرب يف هذا الكتاب؛ أل ّنه كان يف كتاب الرمحة ،وقد قرأته عليه فلم ينكره

ورواه يل» .

( ) الصدوق ،عيون أخبار الرضا .24 :2

...................
 2ـ قول ابن طاوس يف مقدّ مة فالح السائل« :وربام يكون عذري أيضا فيام أرويه عن

بعض من خيطعن عليه أ ّنني أجد من اعتمد عليه من ثقات أصحابنا الذين أسندت إليهم
عنه أو إليه عنهم قد رووا ذلك عنه ،ومل يستثنوا تلك الرواية وال طعنوا عليها ،وال تركوا
صحة الرواية املذكورة بطريقة أخرى
روايتها ،فأقبلها منهم،
وأجوز أن يكون قد عرفوا ّ
ّ

حم ّققة مشكورة ،أو رأوا عمل الطائفة عليها ،فاعتمدوا عليها ،أو يكون الراوي املطعون
عىل عقيدته ثقة يف حديثه وأمانته» .

بل الظاهر أ ّن هذا هو مراد الكليني والصدوق والطربي يف مقدّ مة الكايف واملقنع

وبشارة املصطفى.

نص ابن قولويه عوثيق أحد بعينه ،فال عنفع هذه املقدّ مة يف يشء
وعليه ،فال يستفاد من ّ

حمصل .
ّ

ولدينا هنا جمموعة من التعليقات:

التعليق األ ّولّ :
األول ،من أنّه
إن ما خنقل عن شخص السيد السيستاين يف تفسري املقطع ّ

للنص بر ّمته ،فابن قولويه
مجلة معرتضة ال عالقة هلا بالكتاب ،خمالف لظاهر الفهم العريف ّ

يقول بأ ّنه ال خيرج فيه حديثا عن غري أهل البيت ،وأنّني ال خاحيط بأحاديثهم يف باب

فالنص مرتابط،
الزيارات وال يف غريه ،لكنّني أنقل ما خوقع من جهة الثقات من أصحابنا،
ّ
وإال فام هو املقدّ ر يف كلمة (لكن ما وقع لنا)؟! ليس من مقدّ ٍر أقرب من أن يقال( :لكن
أنقل ما وقع لنا) ،فدعوى كوّنا مجلة معرتضة غري واضح كثريا.

ّ
التعليق الثاينّ :
الشذاذ ،مل أجد ما
إن اختيار معنى املطعون فيهم بخصوصه من كلمة

يع ّينه ،وإن كان ممكنا يف نفسه ،وذلك أنّه من املعقول جدا ّ
األول
أن ابن قولويه أراد املعنى ّ
(املغمور من الرواة) ،هادفا بذلك منح قيمة إضاف ّية لكتابه ،فهو يقول :إنّني ال أنقل عن
( ) ابن طاوس ،فالح السائل ونجاح املسائل.9 :

( ) انظر :قبسات من علم الرجال  92 :1ـ  122 ،102ـ .124

غري الثقات ،بل إنّني ال أنقل عن مطلق الثقة ،وإنّام عن خصوص الثقة املعروف يف

األوساط احلديثية؛ كي يكون كتاي مورد قبول املدارس واالجتاهات احلديث ّية القائمة التي
قد يعرف بعضها املغمور وقد ال يعرفه آخرون ،فيثريون حوله التساؤل حتى لو كان

عندي رجال ثقة ،وبذلك يكون ابن قولويه قد وضع خاصيتني لرواة كتابه :الوثاقة،

نص عىل
واملعروف ّية ،وهذا متاما مثل ما فعل الشيخ الصدوق يف مقدّ مة كتاب الفقيه ،حيث ّ
أنّه ينقل عن الكتب املشهورة املعروفة  ،فالشهرة ذات دور أيضا يف قيمة الرواية املنقولة
وليست الوثاقة هي صاحبة الدور الوحيد السيام عىل طرق املتقدّ مني ،بل قد يقال بأ ّن

ٍ
ّ
طعن يف
فكأن الشذوذ نفسه نوع
كون الرجل شاذا هبذا املعنى جيعله مشوبا بعدم الوثاقة،

يصح أن يقال فيه كيف ال يروي عن الشاذ وهو ثقة؟! .
الرجل ،فال ّ

وأ ّما القول ّ
بأن املعاريف ق ّلة فهذا غري صحيح؛ فال يقصد هنا من املعاريف أشهر
الرواة عىل اإلطالق ،بل الرواة الذين تداول اسمهم يف األوساط ،ال مثل ٍ
راو ال يعرفه إال

شخص أو شخصان يف مدرسة حديث ّية بعيدة جغراف ّيا عن احلوارض العلم ّية ،وال ترت ّدد
روايته وال اسمه يف كتب املحدّ ثني وطرقهم.

وعليه يمكن القول ّ
تعمد اختيار املشهورين إىل جانب عنرص الوثاقة،
بأن ابن قولويه ّ

ويمكن اجلمع بني هذا املعنى وبني النتيجة النهائية يف تفسري املقطع الثاين ،بحيث يكون

املحصل :إنّني ال أروي إال عن الثقات ،كام ال أروي إال عن املشهورين املعروفة
ّ
أحاديثهم  ،نعم قد أروي عن غري املشهورين بالعلم واحلديث رشط أن يكون هؤالء قد
( ) انظر :الصدوق ،كتاب من ال يرضه الفقيه .3 :1

( ) ليس غرضنا تبنّي هذا التفسري ،بقدر ما ّندف لنقد اإلثارة التي قالت بأنّه ال خيعقل أن ال يروي
عنه وهو ثقة ،فتأ ّمل جيدا.

( ) أطلق الشاذ عىل الشخص غري املعروف حديثه بني املحدّ ثني يف بعض املواضع ،فانظر :ضعفاء
العقييل  ،213 :1وأطلق عىل من له رواية ختالف رواية الثقات ،فيقالّ :
شذ عنهم ،فانظر:
اجلرجاين ،الكامل .115 :1

...................
وخرجوا حديثهم الذي سأرويه يف كتاي ،فأ ّي ضري يف هذا التفسري
روى عنهم املشاهري ّ

وأ ّي غرابة؟!

وهبذا تبقى اجلملة األوىل دا ّلة عىل التوثيق العام ،ونحافظ عىل تفسري السيد السيستاين

للجملة الثانية ،مع احلفاظ يف الوقت عينه عىل معنى املغمور ّية من كلمة الشا ّذ ،بقرينة
النص نفسه ،حتى لو مل يتعارف اطالق وصف الشا ّذ عىل
مقابلتها بكلمة املشهورين يف ّ
نفرس وجود الكثري من املهملني يف كتاب ابن قولويهّ ،
فإن هؤالء قد
غري املشهور .وهبذا ّ
يكونون هم الشذاذ الذين إ ّنام نقل عنهم لكون الناقل عنهم يف سنده هو من املعاريف

واملشاهري ،فتأ ّمل ج ّيدا.

نعم ،ما قد يب ّعد هذا االحتامل التفسريي لكلمة الشذاذ يشء آخر غري ما ذكره

السيستاين ،وهو ّ
أن اجلملة ستصبح عىل الشكل التايل :وال أروي عن شخص غري معروف

إذا روى عنه شخص غري معروف ،مع أنّه كان يناسبه أن يقول :وال خاخرج فيه حديثا روي
عن الشذاذ من الرجال ينقل ذلك عنهم من هو مثلهم ،بال حاجة لذكر تعبري (غري

إن الشاذ رتبة موغلة يف عدم املعروف ّية ،فليس ّ
املعروفني) ،إال أن يقالّ :
كل من هو غري

معروف بشاذ ،بل هو املغمور التا ّم املغمور ّية.

التعليق الثالثّ :
إن املعنى الثاين لوصف الشذوذ ال موجب لنفيه؛ فإنّه ال مانع من أن

يكون وصف الشذوذ قد حلق الراوي بلحاظ حال رواياته يف الغالب ،فالراوي يغلب

عليه رواية الروايات الشا ّذة التي ينفرد هبا وال يتابعه وال يوافقه عليها سائر الرواة

والثقات واملعاريف ،أو يكثر منه نقل الروايات التي تخعارض روايات الثقات املعاريف،

يتحرز عن الرواية عن مثل هذا الشخص حتى لو كان ثقة يف نفسه
فأراد ابن قولويه أن
ّ
األول؛ أل ّن ذلك قد خيضعف مكانة كتابه ،فاستثنى من هذه
عنده ،بموجب عموم املقطع ّ
احلال صورة ما إذا نقل الرواية عن هذا الشا ّذ خمن هو من املشاهري العلامء ،فيجرب هذا النقل

صفة الضعف يف الشاذ ،وهو ضعف ال يرجع إىل إخراجه عن الوثاقة عنده بالرضورة ،كام

صار واضحا.

وأ ّما القول بأنّه ال خيعهد يف الرواة من هو شا ّذ هبذا املعنى ،فهو غري صحيح هنا؛ إذ مجلة

قر صاحب هذا النقد هناّ ،
فلعل
من رواة كتابه ال نعرف عنهم شيئا ومل تصلنا رواياهتم كام أ ّ

هؤالء كان بعضهم من ّ
شذاذ الرجال هبذا املعنى ،فأراد تربير نقله عنهم هبذه الطريقة .كام

أ ّن ابن قولويه غري ناظر إىل شذوذ الرواية التي ينقلها هذا الشا ّذ ويريد ابن قولويه نقلها يف

يعرب :وال أخرجت فيه حديثا شاذا ..أل ّن ابن
كتابه ،حتى نقول كان من األنسب له أن ّ

قولويه ال يريد تربير ختريج حديث شاذ يف كتابه بقدر ما يريد تربير وقوع رجل شاذ يف

السند ـ هبذا املعنى للشذوذ ـ يكون ناقال لرواية ال شذوذ فيها هنا يف هذا الكتاب ،فالنظر

لشذوذ الراوي ال لشذوذ الرواية املنقولة يف هذا الكتاب ،بل حتى يمكن القول :النظر
لرواية شا ّذة رواها ر ٍاو شا ّذ ،والراوي الشاذ هبذا املعنى ال يلزم أن تكون مجيع رواياته
شا ّذة ،بل يكفي وجود خغ خل خبة أو كثرة يف رواياته يقع فيها الشذوذ بحيث خيعرف برواية شوا ّذ
األخبار.

وإطالق الشاذ والشذاذ عىل املنفردين برأي مع وثاقتهم يف أنفسهم كثري يف كتب الفقه
وغريها فراجع ،فال بأس أن خيفهم منه هنا أنّه ٍ
راو شاذ بمعنى االنفراد برواية دون أن يتابعه
فيها أحد أو حتى مع نقل غريه ما يعارضها.

ويتحصل من التعليق الثاين والثالث ّ
أن حرص السيستاين الشذوذ باملطعون فيه ـ رغم
ّ

أنّنا مل نجد هذا الوصف خيطلق عىل ضعيف بشكل يصبح مصطلحا ـ ال دليل عليه ،وهبذا

تنهار ّ
كل الرؤية التي شادها هنا؛ ألنّه أراد من رؤيته أن خيثبت رواية الرجل عن ضعفاء لو

األول ،يف حني كان البدّ أن جيعل املقطع
نقل الرواية عنهم مشاهري ،وهبذا يدم املقطع ّ
تم اإلقرار بعمومه يف نفسه قرينة عىل إرادة غري معنى املطعون فيه من الشواذ
ّ
األول الذي ّ
يف املقطع الثاين ،وهبذا يبقى النص بر ّمته داال عىل التوثيق العام.

التعليق الرابعّ :
تعني تفسري السيد
إن العنارص واملؤ ّيدات الارجية التي تقدّ مت ال ّ
السيستاين للنتيجة النهائ ّية؛ فنحن نوافقه عىل تفسريه للمقطع الثاين ،يف غري معنى كلمة

األول ،وتكون املؤيدات الارج ّية غري منافية ملا
الشذاذ ،وهبذه الطريقة نحافظ عىل املقطع ّ

...................
توصلنا إليه ،بل متساوية النسبة للرؤيتني معا.
ّ

وخالصة القول :إنّنا استفدنا من هذا االنتقاد بر ّمته تفسري معقوال وجديدا للمقطع

سجلت
الثاين يف غري كلمة الشذاذ ،وهو بنفسه يصلح ر ّدا عىل مجلة من اإلشكاالت التي ّ
ألن النتيجة ستكون ّ
قبل ذلك عىل التوثيق العام مثل وجود املهملني؛ ّ
أن ابن قولويه يتع ّهد

بأمرين :وثاقة رواة كتابه ،وكوّنم من املشاهري أو خن خقل هذه الروايات عنهم العلام خء
املشاهري ،فهذا االنتقاد يصلح دفاعا عن نظر ّية التوثيق العام يف بعض جوانبه ،فالحظ

ج ّيدا.

تفسري الشيخ التربيزي ،وقفة نقديّة

االنتقاد السادس :ما ذكره الشيخ جواد التربيزي ،من ّ
أن كالم ابن قولويه ال خيراد منه

توثيق مجيع املشايخ وال مجيع الرواة ،وإنام يريد أن خيثبت ّ
أن مجيع عناوين األبواب الواردة
يف كتاب كامل الزيارات حتتوي ولو عىل رواية واحدة تا ّمة السند و ّ
كل رجاهلا ثقات ،فهو

صحة عناوين كتابه وأبواهبا ،فيكون كالمه مبن ّيا عىل التغليب ،كام يظهر من
يريد إثبات ّ

تت ّبع كتب األدعية والزيارات .

تكرر اسم ٍ
وقد قلنا سابقا ّ
راو يف
بأن هذا الرأي ال خيثبت شيئا هنا ،إال يف مثل حالة ما لو ّ
كل الروايات فنحرز أنّه موثق .وربام أيضا يساعد عىل ذلك لو أورد يف ٍ
باب واحد يف ّ
باب

ما روايات ك ّلها مراسيل متعدّ دة اإلرسال والوسائط ،ثم ذكر رواية واحدة مسندة (كام
جاء يف الباب  ،)94فقد يساعد ذلك عىل توثيق رواة الرواية املسندة؛ ل خبعد تصحيحه

لسائر الروايات مثال.

لكن هذا الفهم لكالم ابن قولويه غري واضح ،وذلك:
ّ

ّأوالً :إنّه غري مفهوم عرفا ولغة ،إذ كيف خع خرف التربيزي ّ
أن مراده تصحيح ولو رواية

خ
تلميذه السيد منري الباز يف :بحوث يف
( ) التربيزي ،رصاط النجاة 457 :2؛ ونسبه ملجلس درسه
فقه احلج 114 :1؛ وانظر أيضا :التربيزي ،تنقيح مباين العروة (كتاب الطهارة) .278 :2

ّ
ولعل لديه قرائن خفيت علينا ،وإال فرتكيبة
واحدة سندا؟ وأين هي القرينة يف ذلك؟
النص املتقدّ م ال تساعد عىل افرت ٍ
اض من هذا النوع.
ّ

إن دعوى ّ
ثاني ًاّ :
أن كتب األدعية والزيارات قائمة عىل ذلك هي األخرى غري واضحة،

فلم يظهر لنا وجود خعرف يف هذه الكتب عىل تصحيح العناوين ولو برواية واحدة ،بل

رأينا أ ّن غالب هذه الكتب قد يكون مبن ّيا عىل تصحيح القدماء تارة ،وعىل قاعدة التسامح

يف أد ّلة السنن أخرى ،أ ّما التصحيح باملعنى املوجود عند ّ
املتأخرين فهذا ما مل نجده خعرفا

قائام بني أصحاب كتب السنن واألعامل.

أن التفسريين اللذين أثارمها ّ
وعىل أية حال ،فالذي يبدو يل يف هذا األمر ّ
كل من السيد

نص ابن قولويه غري واضحني ،من حيث هدمهام
السيستاين والشيخ التربيزي يف تفسري ّ

لقاعدة التوثيق العام ،وسيأيت تفسري يتمل أنّه املراد الواقعي للشيخ التربيزي.

النقد املختار لنظريّة التوثيق

االنتقاد السابع :ما نراه هو الصحيح يف نقد نظر ّية التوثيق بمقدّ مة كامل الزيارات،

وحاصلهّ :
إن الوصول إىل وضوح يف تفسري هذه املقدّ مة أمر يوي بعض الصعوبة ،وذلك
مرجحات ّ
كل قول من األقوال السابقة:
ّأّنا حتتمل احتامالت أربعة عندي ،بعد هدم ّ

األول :أن يكون معنى مجلة( :وقع لنا من جهة الثقات) هو :وصلنا من طرف
االحتامل ّ

الثقات ،بحيث خيشبع حيث ّية ذلك كون الشيخ ثقة ،حيث يقال :وصلني هذا الرب من

طرف أحد الثقات ،وهذا التفسري معقول لغة وعرفا ،وقد سبق أن ذكرنا ّ
أن مض ّعفاته غري

صاحلة للتضعيف ،السيام بعد أن اخرتنا تفسري السيد السيستاين للجملة األخرية التي

تعني عدم روايته عن الشذاذ (برصف النظر عن معنى الشذاذ) إن مل يرو عنهم املشاهري

العلامء.

وهذا االحتامل له إمكان ّية أخرى ،وهي أن يكون املراد أن من صدّ رت هبم سلسلة

خاصة ،فيكون املعنى:
السند من طرف اإلمام هم ثقات ،متاما بعكس نظر ّية توثيق املشايخ ّ

...................
ما وصلنا من ناحية الرواة الثقات الذين رووا هذه الروايات عن النبي أو اإلمام.

االحتامل الثاين :أن يكون معنى مجلة( :وقع لنا من جهة الثقات) هو :مطلق رجال

السند ،حيث يقال :وصلني هذا الرب عن النبي من ناحية الثقات ،أي أن السلسلة ك ّلها

دا ّلة ،وهبذا تثبت نظرية التوثيق العام.

االحتامل الثالث :أن يكون معنى مجلة( :وقع لنا من جهة الثقات) هو :التغليب ،بمعنى

أنّه لو فرض أ ّن اجلملة دالة عىل خصوص املشايخ أو عىل مطلق السلسلة السند ّية ،فهو ال
يريد بيان قانون عام ،بل يريد بيان أمر غالبي ،هبدف تتميم قيمة كتابه ،فلو أنّه من أصل

 500رواية مثال ،ذكر  470رواية مسندة بشكل صحيح تام ،أ ّما سائر الروايات ،فلم

يتو ّقف كثريا عند سندها؛ ولو ّ
ألن وجودها تأييدي بالنسبة إليه ،كام لو كانت حمفوفة

بروايات خ
أخر صحيحة السند ،ففي هذه احلال يمكن استخدام هذا التعبري ،وهو أنّنا نروي
ما وصلنا من جهة الثقات ،وأ ّما بعض الروايات القليلة التي ال تشكّل  5يف املائة مثال

فهذه نذكرها وتعدّ أمرا مغتفرا متساحما فيه السيام لو كانت تعضده نصوص أخر ،وأظ ّن
ّ
نفرس وجود بعض املهملني وغري
أن هذا املعنى هو أو شبهه ما أراده الشيخ التربيزي ،وبه ّ
املشاهري وبعض الضعفاء وبعض املراسيل وغري ذلك ،بعد أن نرفع اليد عن التفاسري

لتعهدات أمثال هؤالء املحدّ ثني.
احلد ّية ّ

ومثل هذا الفهم موجود حتى يف أبرز كتب الصحاح عند أهل السنّة ،فراجع.

االحتامل الرابع :ما خيطر يف بايل بوصفه احتامال قو ّيا يف نفسه ،وهو أن ال يكون نظر ابن

قولويه ال إىل ّ
كل رجال السند وال إىل خصوص املشايخ وال إىل التغليب ،بل إىل مصادر
كتابه ،فابن قولويه أخذ رواياته هذه عن عرشة مصادر مثال ،ووصلته عرب الطرق

واألسانيد ،ويف داخل هذه املصادر قد يوجد أيضا سند إ ّما بواسطة أو بواسطتني مثال ،فام
قصده ابن قولويه هو أنّني أخذت روايات كتاي هذا ـ تغليبا أو حتقيقا ـ من املصادر

دوّنا الرواة الثقات يف قضايا الزيارات ونحوها ،مثل كتاب
املوثوقة ،أي من املصادر التي ّ

الزيارات البن فضال واحلسني بن سعيد وغريمها .

ويف هذه احلال يصبح معنى العبارة كالتايل :وإنّني أنقل يف كتاي هذا ما وصلنا من

روايات يف كتب الثقات من أصحابنا تتصل بالزيارات وغريها ،فهو غري ناظر إىل إثبات

الكتب له ،وال إىل سند صاحب الكتاب لإلمام لو كان بينه وبني اإلمام سند ،بل ناظر
ألصحاب الكتب املعتمدة بوصفها مصادر عنده ،وقيمة هذه الكتب يف نفسها.

ويغدو هذا األمر معقوال أكثر عندما يكون طريقه ألصحاب هذه الكتب متعدّ د

األسانيد أو تكون نسبة هذه الكتب إىل أصحاهبا معلومة عند الطائفة بال حاجة لسند،

وبالتايل ال يكون ذكره للسند توثيقا للطريق بينه وبني أصحاب الكتب ،فتأ ّمل جيدا ،وهذا
أمر متعارف أيضا بني املتقدّ مني.

وعىل هذا الرت ّدد الرباعي ،يغدو من الصعب احلصول عىل قاعدة توثيق ّية عا ّمة من هذا

تنزلنا لقلنا بتوثيق خصوص املشايخ املبارشين دون التوثيق العام ،لو تركنا
الكتاب ،ولو ّ

فرض ّية التغليب وتوثيق املصادر ،وهبذا نثبت توثيق حوايل  32شيخا من الرواة .

والنتيجة :إ ّنه مل يثبت عوثيق عام يطال رجال كامل الزيارات ،نعم ،ال بأس يف أصحاب

املصادر واملشايخ املبارشين من األخذ به أمار ًة ناقصة ،ال كاملة ،وال دلي ً
ال عىل التوثيق.

 4ـ رجال تفسري علي بن إبراهيم القمي

يعدّ تفسري الثقة اجلليل عيل بن إبراهيم بن هاشم القمي (كان ح ّيا عام 307هـ) من

حممد القمي ومحزة بن القاسم واحلسني بن
( ) البن فضال واحلسني بن سعيد األهوازي وأمحد بن ّ

عيل الزاز وغريهم كتاب الزيارات ،كام جاء يف رجال النجايش 89 ،68 ،58 ،36 :ـ ،90

 140و..

خاصة ،لكنّني يف هذه الدورة
( ) كنت يف الدورة الرجال ّية األوىل أذهب لتوثيق املشايخ املبارشين ّ
صار عندي ّ
شك هبذا أيضا ،فال بأس باعتبار رواة كامل الزيارات ممّن ورد فيهم أمارة توثيق
ناقصة ،وليس أمارة كاملة ،فضال عن دليل.

( ) يذهب أبو الفضل الربقعي إىل ضعف عيل بن إبراهيم؛ ملا يف رواياته من املنكرات والغلو

...................
أئمة التفسري الروائي
مصادر التفسري الروائي الشيعي القديم الذي اعتمد عليه جدا ّ
اجلامع فيام بعد ،كاحلويزي والبحراين والكاشاين ،إىل جانب تفسري العيايش ،وتفسري أي

محزة الثاميل ،وتفسري فرات الكويف وغريهم ،وإن كان اعتامد املتقدّ مني عليه ّ
أقل.

احلر
وعىل غرار كتاب «كامل الزيارات» حاول بعض اإلخبار ّيني ،وعىل رأسهم ّ
العاميل ،استفادة تصحيح عام أو توثيق عام من مقدّ مة هذا الكتاب؛ ل خيثبت من خالله

وثاقة ّ
كل الرجال الواقعني يف أسانيد هذا الكتاب ،وقد تبعه عىل ذلك مجع من العلامء ،كان

آخرهم السيد أبو القاسم الوئي  .وهبذا خيعلم ّ
أن هذه النظر ّية ـ ككثري من النظر ّيات

املتصلة بالتوثيقات العا ّمة ـ مل تخطرح يف أوساط علامء الرجال واجلرح والتعديل قبل القرن

احلادي عرش اهلجري.

وإذا ثبت هذا التوثيق العام فسوف تثبت وثاقة  260راويا عىل ما قيل  ،أو ، 267

والرافات وخمالفات القرآن الكريم ،فانظر له :عرض أخبار أصول بر قرآن وعقول،84 :

.182 ،132

ثمة من احتمل
( ) راجع :تفصيل وسائل الشيعة 202 :30؛ ومعجم رجال احلديث  .49 :1نعمّ ،
أن غرض احلر العاميل خيتلف عن غرض السيد الوئي؛ ّ
ّ
األول يقصد تصحيح روايات
فإن ّ

الكتاب ،فيام الثاين يقصد توثيق الرواة ،فانظر :أمحد مددي ،نكاهي به دريا 333 :1؛ وحممد
رضا السيستاين ،قبسات من علم الرجال  .125 :1يشار إىل ّ
أن الشيخ آصف حمسني يذكر يف

(بحوث يف علم الرجال )72 :أنّه كان يذكر هذا الرأي للسيد الوئي فكان يرفضه ،ثم بعد أن
أن السيد الوئي قد اختار هذا الرأي ،وهذا ّ
خطبع معجم رجال احلديث رأى ّ
يدل عىل كون السيد
الوئي قد عدل عن ٍ
رأي سابق له مل يكن يرى فيه قيمة لرجال هذا التفسري بتوثيق عام؛ ّ
وأن
الع ّلة يف ذلك ـ كام يقول حمسني نفسه ـ هي ّ
أن مقدّ مة التفسري ال خيعلم ّأّنا لعيل بن إبراهيم

شخص ّيا.

( ) دروس متهيدية يف القواعد الرجالية172 :؛ وبحوث يف علم الرجال.74 :

( ) أصول علم الرجال 166 :ـ 172؛ وذكر عيل احلسيني الصدر يف الفوائد الرجال ّيةّ ،59 :
أن
الواقعني يف األسانيد هو  480شخصا.

عىل اختالف النتائج.

واملستند الرئي :يف هذا التوثيق العام هو كالم القمي يف مقدّ مة التفسري ،حيث جاء فيه:

«ونحن ذاكرون وخمربون بام ينتهي إلينا ورواه مشاخينا وثاقتنا عن الذين فرض اهلل طاعتهم
وأوجب واليتهم ،وال خيقبل عمل إال هبم. »..

النص/العمدة اع خترب بمثابة شهادة واضحة يف توثيق ّ
كل الرواة الواردين يف
فهذا
ّ
السند ،ف خيحكم بوثاقة ّ
كل الرواة إال ما خرج بالدليل.

التعرض لعدّ ة حماور؛ ّ
ألن املسألة يف تفسري
ولكي نبحث يف هذا املوضوع البدّ من
ّ

القمي ختتلف عنها يف كامل الزيارات ،حيث ال تقف عند حتليل اجلملة/الشهادة ،وإنام

تتعدّ اها إىل موضوعات خ
أخر ذات أمهية بالغة؛ هلذا نجعل البحث يف حماور عدّ ة هي:

 4ـ 1ـ نسبة التفسري إىل القمي

من الواضح ّ
نص عىل ذلك
عيل بن إبراهيم القمي له تفسري للقرآن الكريم ،كام ّ
أن ّ

أن الكالم وقع يف ّ
النجايش والطويس  ،وهذا ال خيناقش فيه أحد ،إال ّ
أن كتاب تفسري

احلر العاميل وغريه ،هل هناك ما خيثبت
القمي املوجود بني أيدينا اليوم ،والذي اعتمد عليه ّ

نسبته إىل القمي نفسه أو أ ّنه كتاب مدسوس عليه بشكل أو بآخر ،بحيث خفيت عنّا

النسخة احلقيق ّية للكتاب واستبدلت بنسخة أخرى مز ّيفة أو حصل خلط بني كتابني أو
أكثر أنتج هذا التفسري املوجود بني أيدينا اليوم أو غري ذلك؟

يسجل هنا أ ّننا لو فتحنا كتاب تفسري عيل بن إبراهيم املوجود
اإلشكال الرئيس الذي ّ
ٍ
رسالة يف علوم القرآن ،وهي يف األصل رواية
بني أيدينا اليوم ،لوجدنا يف ّأوله قسام من
عن اإلمام الصادق كان رواها حممد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب النعامين صاحب كتاب

الغيبة ،وجعلها يف مقدّ مة تفسريه ،وهذه الرسالة خعرفت فيام بعد برسالة املحكم واملتشابه،
( ) تفسري عيل بن إبراهيم القمي .4 :1

( ) رجال النجايش183 :؛ والفهرست.209 :

...................
و خنسبت بعد أن طبعت إىل السيد املرتىض (436هـ) ،وقد ذكرها بطوهلا العالمة املجليس
يف بحار األنوار .

وهذه الرواية ذكرت ّأول كتاب القمي ،بعد مقدّ مة حتتوي ذكر اهلل وحتميده والصالة

النبي وآله ونحو ذلك ،حيث ترشع رسالة املحكم واملتشابه بعد املقدّ مة ـ وفقا لبعض
عىل ّ

النسخ ـ باجلملة التالية :قال أبو احلسن عيل بن إبراهيم اهلاشمي القمي :فالقرآن منه ناسخ

ومنه منسوخ. ..

مح ِن الر ِحي ِم﴾:
النص التايل« :أقول :تفسري ﴿بِ ْس ِم اهللِ الر ْ َ
وبعد انتهاء هذه الرسالة يأيت ّ

حدّ ثني أبو الفضل العباس بن حممد بن القاسم بن محزة بن موسى بن جعفر× قال:
حدّ ثنا أبو احلسن عيل بن إبراهيم ،قال :حدّ ثني أي& ،عن حممد بن أي عمري. »..

يستمر الكتاب ،األمر الذي يعني ّ
أن هذا الكتاب وصلنا عرب أي الفضل
وهكذا
ّ

العباس بن حممد أحد أحفاد اإلمام الكاظم×.

وإذا درسنا حال هذا الشخص الذي نقل لنا الكتاب ،سنجد أ ّنه رجل جمهول ،بل

مهمل جدا ال ذكر له إطالقا يف كتب الرجال ،بل ويف احلديث ليس له سوى بضع روايات
ال تزيد عىل عدد أصابع اليد الواحدة ،وال أثر له يف ّ
كل مصنّفات أهل السنّة يف احلديث

والرجال والتفسري .نعم خذكر اسمه يف بعض كتب األنساب التي حتدّ ثت عن أنساب
الطالبيني والعلو ّيني .

وهنا ُيسأل :إذا كان هذا الرجل يف غاية اإلمهال ،فكيف لنا الوثوق به ونسبة التفسري إىل

القمي من خالله؟! بل من هو ذلك الرجل الذي يقول بأنّه حدّ ثه هبذا التفسري أبو الفضل
( ) بحار األنوار  1 :90ـ .97
( ) تفسري القمي .5 :1

( ) املصدر نفسه .27 :1

( ) انظر :املجدي117 :؛ واجلريدة يف أصول أنساب العلو ّيني .10 :3

حممد؟! .
العباس بن ّ

وقد ُبذلت حماوالت يف عصحيح نسبة الكتاب إىل القمي ،وعفادي هذه اإلشكالية،

أبرزها:

 4ـ  1ـ  1ـ حماولة توثيق أبي الفضل راوي الكتاب ،مطالعة نقديّة

املحاولة األوىل :توثيق أي الفضل العباس بن حممد نفسه ،وذلك عرب طريقني:

الطريق األول :كونه من أحفاد اإلمام موسى الكاظم ،ينتهي إليه بثالث وسائط

فقط .

واجلوابّ :
جمرد االنتساب إىل البيت العلوي أو اهلاشمي ال يعني وثاقة وال تعديال،
إن ّ

ال عقال وال رشعا وال عادة ،كيف وقد خرج من هذا البيت كثريون خطعن فيهم كجعفر

فمجرد االنتساب ال يكفي
حق وفقا للمعتقد اإلمامي،
الكذاب ،بل ا ّدعوا اإلمامة بغري ّ
ّ
أبدا وال نعرف أحدا من علامء اجلرح والتعديل املتث ّبتني يلتزم هبذه األمارة ،وال رأيناهم
يدرجوّنا يف التوثيقات العا ّمة.

الطريق الثاين :ركون األصحاب إىل هذا الكتاب وعملهم به ،فلو كان الراوي ضعيفا

ملا فعلوا ذلك ،األمر الذي يكشف عن اعتقادهم بوثاقة الراوي .

واجلوابّ :
لصحة سندها،
إن ركون قدماء األصحاب قد يكون للوثوق بالرواية ال
ّ

وأما ركون ّ
املتأخرين فام أكثر ما ركنوا إىل كتب كشفت الدراسات املتصلة بالنسخ ونسبة

الكتب عن عدم نسبتها إىل من خنسبت إليه ،هذا فضال عن أ ّننا مل نعرف حتى اآلن عىل أ ّية

نسخة اعتمد املتقدّ مون؟ وسيأيت مزيد تعميق.

( ) انظر ـ عىل سبيل املثال ـ :آصف حمسني ،بحوث يف علم الرجال429 :؛ ومرشعة بحار األنوار
 14 :1ـ 15؛ والسيفي املازندراين ،مقياس الرواة.204 :

املصحح السيد ط ّيب اجلزائري).
( ) تفسري القمي ( 16 :1مقدمة
ّ
( ) املصدر نفسه.

...................
وعليه ،فهذه املحاولة لتوثيق هذا الشخص املهمل غري مو ّفقة ،بل لو غضضنا الطرف

عن جهالة أي الفضل ،فال ّ
أقل من جهالة الشخص الذي يقول :حدّ ثني أبو الفضل..

فهذا ال نعرف عنه شيئا ،ال اسام وال رسام وال خربا وال حاال ،فكيف يمكن تصحيح
ٍ
حينئذ؟
السند

 4ـ  1ـ  2ـ نظريّة تصحيح طرق املتأخّرين ،وقفات وتأمّالت

املحاولة الثانية :ما ذكره بعضهم ،من ّ
أن الشيخ الطويس له يف كتاب الفهرست طريقا

معتربا إىل مؤ ّلفات عيل بن إبراهيم ـ ومنها التفسري ـ كام ّ
احلر العاميل له طرق
أن الشيخ ّ
معتربة إىل ّ
كل مرو ّيات الشيخ الطويس ،وقد تع ّرض هلا يف خامتة الوسائل ،وهذا يعني ّ
أن
العاميل وصلته نسخة من تفسري القمي بطريق معترب ،وعندما نقارن ما نقله العاميل عن

القمي يف التفسري ،مع ما هو موجود من التفسري بني أيدينا ،نجد تطابقا ،وهذا معناه ّ
أن
فنغري السند الوارد
احلر العاميل بطريق معتربّ ،
النسخة التي بني أيدينا هي التي وصلت إىل ّ

ترض بعد ذلك جهالة أي الفضل .
يف ّأول تفسري القمي بسند الطويس يف الفهرست ،وال ّ

ويبدو من بعضهم أ ّنه ال يدف من هذه املحاولة تصحيح النسخة التي بني أيدينا ،وإ ّنام

احلر العاميل ،فنالحظ أسانيده يف كتبه .
تصحيح نسخة ّ
ويمكن مناقشة هذه املحاولة الثانية ،بعدّ ة مناقشات:

املناقشة األوىل :ما ذكره أخونا الفاضل الشيخ حممود هيدوس رمحه اهلل ،من أ ّنه من

ثم استنسخوها من إمالئه ..ألّنا كثرية،
البعيد أن يكون عيل بن إبراهيم قد قرأ كتبه ك ّلهاّ ،
( ) الفهرست 152 :ـ .153

( ) انظر :اإليرواين ،دروس متهيدية173 :؛ واحلائري ،القضاء يف الفقه اإلسالمي492 :؛ وحممد
وحممد سند ،بحوث يف مباين
رضا السيستاين ،وسائل اإلنجاب الصناع ّية ،دراسة فقهية546 :؛
ّ

علم الرجال 218 :ـ .222

( ) اهلادوي الطهراين ،حترير املقال.59 :

والشيخ الطويس ال خيرب بأ ّنه وصلته نسخة التفسري فقط وإنام ّ
كل كتبه  ،فيلزم أن نعترب
هذا السند سندا ألسامء الكتب فقط.

وهذه املناقشة إن خقصد منها خصوص كتب عيل بن إبراهيم فال ترد؛ ّ
ألن كتبه ليست

كثرية كام أوحى املستشكل ،حيث مل خيذكر له عىل أبعد تقدير يف الفهرست سوى سبع

كتب ،وأما إذا خقصد تأسيس مبدأ ّ
أن ما يذكره الشيخ الطويس عادة من اإلخبار بأ ّنه أخربنا
بجميع كتب فالن وفالن كذا وكذا ،ليس طريقا إىل النسخ وإنام إىل عناوين الكتب أو نحو

ذلك ،فهذا كالم معقول يف بعض املوارد كام يظهر بالقرائن ،وغري صحيح يف موارد خ
أخر
كام يظهر بالقرائن أيضا ،وسيأيت حتقيقه يف بحث نظر ّية التعويض إن شاء اهلل تعاىل.

وفيام نحن فيه يظهر من السند الذي ذكره الطويس يف الفهرست أ ّنه سند لنفس الكتب

ال لعناوينها؛ ّ
ألن الطويس ذكر يف السند الثاين ما ييل :وأخربنا بذلك الشيخ املفيد& ،عن
حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه ،عن أبيه وحممد بن احلسن ومحزة بن حممد العلوي

وحممد بن عيل ماجيلويه ،عن عيل بن إبراهيم ،إال حديثا واحدا استثناه من كتاب الرشائع
فإن استثناءه رواية واحدة معناه ّ
يف حتريم حلم البعري ،وقال :ال أرويه أل ّنه حمالّ . »..
أن

جمرد أسامء الكتب ونحو ذلك ،وعىل
السند كان سند رواية املضمون أو اإلجازة به ،ال ّ

هذا ،فهذه املناقشة يف غري حم ّلها.

ٍ
توسعة منّا ـ من ّ
احلر العاميل
املناقشة الثانية :ما ذكره بعض املعارصين ـ مع
أن طرق ّ

إىل الشيخ الطويس ال تطابق بالرضورة ما وصله من كتب واعتمد عليه ،ومعنى ذلك ّ
أن

صاحب الوسائل عندما ذكر طرقه إىل الطويس ،فإنام هي طرق إىل عناوين الكتب وليس

احلر العاميل تلك التي كانت بيد
بالرضورة إىل نسخ الكتب بحيث تطابق النسخة التي بيد ّ
( ) حممود هيدوس ،تفسري القمي ،دراسة علم ّية عىل ضوء علم الرجال واحلديث ،جم ّلة االجتهاد
والتجديد ،العدد .324 :2

( ) الطويس ،الفهرست 152 :ـ .153

( ) حممد رضا السيستاين ،وسائل اإلنجاب الصناعي 546 :ـ .547

...................
صحة النسخ ،بل ّ
احلر العاميل
الشيخ الطويس،
فصحة الطريق ال تعني ّ
ّ
إن معظم مصادر ّ
والعالمة املجليس ومن كان يف ذلك العرص كانت عىل هذه الطريقة ،يشهد لذلك العثور

للحر العاميل لبعض الكتب ككتاب عيل بن جعفر وكتاب
عىل بعض النسخ الشخص ّية
ّ
االختصاص املنسوب للشيخ املفيد ،وهي نسخ موجودة اآلن يف مكتبة السيد احلكيم يف

النجف.

بل ّ
إن احلالة الغالبة عند علامء العصور ّ
املتأخرة كانت عىل احلصول عىل كتب املتقدّ مني

عرب الوجادة ،معتمدين عليها بحشد شواهد داخل ّية وخارج ّية تفيدهم الوثوق بنسبتها إىل
أصحاهبا ،وقد رأينا كيف أ ّن املحدّ ث النوري كان يتشبث لتصحيح نسبة الكتب بوجوه

ضعيفة.

ويدعم ذلك ك ّله ّ
احلر العاميل نفسه عندما عقد الفائدة الرابعة من فوائد
أن الشيخ ّ
خصصها لذكر الكتب التي مثلت مصادر كتابه ،وعندما بدأ بذلك قال:
خامتة الوسائلّ ،

بصحتها مؤ ّلفوها
«يف ذكر الكتب املعتمدة التي نقلت منها أحاديث هذا الكتاب ،وشهد
ّ

صحة نسبتها
وغريهم ،وقامت القرائن عىل ثبوهتا ،وتواترت عن مؤ ّلفيها ،أو علمت
ّ
وتكرر ذكرها يف
يبق فيها شك وال ريب ،كوجودها بخطوط أكابر العلامء،
إليهم بحيث مل خ
ّ

مصنّفاهتم ،وشهادهتم بنسبتها ،وموافقة مضامينها لروايات الكتب املتواترة ،أو نقلها بخرب

واحد حمفوف بالقرينة وغري ذلك» .

النص واضح الداللة عىل ّ
احلر العاميل مل يكن يعتمد يف نسخ الكتب ونسبتها
إن هذا ّ
أن ّ

جمرد طريق السند الصحيح؛ وإنام عىل نظم متعدّ دة اجلوانب.
إىل مؤ ّلفيها عىل ّ

بقوة ّ
كل من حممد باقر البهبودي وآصف
وهذه اإلشكالية عامة وكلية ،وقد أثارها ّ

حمسني ،يف الكتب التي تعاطاها صاحب بحار األنوار  ،مستشهدين لذلك ببذل املجليس

جهدا كبريا إلثبات انتساب الكتب التي عنده إىل أصحاهبا يف بحاره ،فلو وصلته بطريق
احلر العاميل ،تفصيل وسائل الشيعة .153 :30
( ) ّ

( ) انظر :آصف حمسني ،مرشعة بحار األنوار  21 :1ـ 30؛ وبحوث يف علم الرجال.510 :

كرر صاحب البحار تعبري «وجدناه يف
معترب فلامذا بذل مثل هذه املحاوالت؟  ،وملاذا ّ

كتب كذا وكذا»؟ .

وقد طرح أصل هذه الفكرة أيضا ب خبعدها العام ـ األوسع من بحار األنوار ـ السيد

مصطفى الميني يف أبحاثه األصول ّية .

و ُعصاغ هذه اإلشكال ّية العامة الواردة هنا ويف مواضع ُاخَ ر بصياغة ثانية ،وهي أ ّن

ّ
املتأخرون عادة إىل كتب املتقدّ مني وإىل األعالم
اإلجازات واألسانيد التي يذكرها

ربكية،
جمرد طرق وإجازات ت ّ
املتقدّ مني ،وعىل رأسهم الشيخ أبو جعفر الطويس ،هي ّ

وليست حقيق ّية ،فهي للتي ّمن والربكة ،كام خيصار إليه اليوم ،حيث يأيت كثريون بإجازة
رواية من بعض املعروفني هبذا الشأن ،مثل السيد شهاب الدين املرعيش النجفي ،دون أن

يسموّنا ـ بأن يكون
تيمنا وبركة ـ كام ّ
يأخذوا منه نسخة أو يقرؤا عىل يديه ولو صفحةّ ،

األئمة^ ،وبناء عليه ،فهذه اإلجازات واألسانيد ك ّلها صورية شكلية
هلم سند إىل أحد
ّ

ال قيمة هلا حتى نرتب عليها أثرا علم ّيا وعمل ّيا بمثل هذا الذي نحن فيه.

وقد كان السيد الربوجردي ـ فيام خينسب إليه ـ يذهب إىل ّ
أن غري الكتب األربعة ال

يمكن االعتامد عىل ما تنفرد بروايته يف نسخ منفردة؛ ّ
اهتمت
ألن الطائفة اإلمام ّية قد ّ

بشكل بالغ بالكتب األربعة عىل مستوى القراءة واإلمالء واملداولة واملناولة واالستنساخ،

دون غريها من الكتب.

نعم ،ثمة نقل آخر عن السيد الربوجردي يفهم منه أنه كان يقبل هبذه الكتب ،لكنّه

كان يتو ّقف يف االعتامد عىل الداللة والرتكيب اللفظي يف متون تلك األحاديث الواردة يف
( ) مرشعة بحار األنوار  22 :1ـ .23

( ) البهبودي( ،حوار) آخرين كالم ،صحيفة كيهان فرهنكي ،العدد  ،111عام 1986م33 ،32 :
ـ .34

( ) حتريرات يف األصول  42 :7ـ .43

( ) انظر :حممد سند ،بحوث يف مباين علم الرجال.201 :

...................
تلك الكتب؛ لعدم وجود وثوق بضبط ألفاظها وإن حصل اطمئنان بالنسخة إمجاال ،عىل
خالف الكتب األربعة .

ربك ّيةّ ،
ععرضت جلواب  ،وهو أ ّنه ال دليل عىل ّ
فإن
أن اإلجازات ت ّ
برمتها َ
هذه املناقشة ّ

وجمرد استئناس ،وهذه من األمور
جمرد قياس حلالنا احلارض مع حال الذين مضواّ ،
هذا ّ

التي شاعت خطأ يف األوساط العلم ّية ،بل ّ
ربكية املوجودة يف
إن ظاهرة اإلجازات الت ّ

عرصنا إنام تكون كذلك يف الكتب املتواترة املشهورة التي ال حتتاج روايتها إىل إجازة

وسند ،وإال فنحن نجد ّ
أن ديدن العلامء يف غري هذا النوع من الكتب هو البحث عن طريق
وسند إلثبات نسبة الكتاب إىل صاحبه ،وهذا ما نالحظه يف منهج ّ
كل من املحقق الطهراين
صاحب الذريعة واملريزا النوري يف خامتة املستدرك وعبد اهلل أفندي يف الرياض.

وهذا ك ّله يعني ّ
يسمى يف علم الدراية
أن اإلجازات املعارصة عىل رضبني :أحدمها ما ّ

باإلجازة املطلقة ،ويقصدون هبا أن جييز املجاز بالرواية دون أن يطلعه عىل كتاب أو يناوله

نسخة أو يقرأ عليه أو يميل أو ..وهذه استشكلوا يف إفادهتا احلجية ،وثانيهام اإلجازة

الاصة ،وهي التي تقوم عىل املناولة أو املقابلة أو السامع واإلمالء أو ما شابه ذلك ،وهذه
ال ريب يف حج ّيتها.

أن اإلجازات يف عرصنا ك ّلها تربكية دعوى استئناس ّية؛ من هنا نعرف ّ
فدعوى ّ
أن

املحمدين الثالثة ّ
املتأخرين ـ حممد باقر املجليس وحممد بن احلسن العاميل وحممد
إجازات
ّ
خاصة ،ويشهد لذلك أّنم يم ّيزون بني الكتب
الفيض الكاشاين ـ كانت طرقهم إجازات ّ

فيخصوّنا بطرق ،وهذا
املشهورة ،فبعض الكتب يذكرون هلا طرقا غري سائر الكتب،
ّ

شاهد عىل ّ
يرصحون بأّنا
أن اإلجازات كانت حقيق ّية ،وإال فام معنى ّأّنم يف بعض الكتب ّ
( ) راجع :املصدر نفسه.203 :

( ) راجع :حممد سند ،سند العروة الوثقى (كتاب الطهارة) 66 :1؛ وبحوث يف مباين علم الرجال:
 218ـ .224

احلر
وجادة ،كام يالحظ من خامتة وسائل الشيعة ،ومفتتح كتاب إثبات اهلداة ،بل نجد ّ
العاميل يتو ّقف يف إخراج روايات ّ
كل من أصل زيد الزراد وأصل النريس ،مع ّلال ّ
بأن
ٍ
يرصح به يف كتاب
النسخة التي عنده وصلت إليه بالوجادة ال بطريق مسند ،وهذا ما ّ
األطعمة يف هامش الوسائل عند احلديث عن حتريم العصري الزبيبي والتمري ،واألمر عينه
نجده يف مواضع عديدة من بحار األنوار ،وكذلك عند السيد هاشم البحراين يف كتابه

(ترتيب التهذيب) يف خامتته ،وهكذا.

هذا ك ّله عىل املستوى العام يف ّ
حل إشكاليّة اإلجازات ،وأما بعد عطبيق القاعدة العامة

احلر إىل
عىل عفسري القمي ،فيمكن ذكر ح ّلني يلغيان اإلشكال ّية املذكورة وجيعالن طريق ّ

الطويس إىل التفسري سلي ًام قادر ًا عىل الصمود؛ لتصحيح النسخة التي بني أيدينا اليوم،

ومها:

خ
أـ ّ
الطرق التي ينقل
إن صاحب الوسائل ذكر يف خامتة وسائله يف الفائدة الامسة

عربها الكتب التي وصلته والتي تنتهي إىل الشيخ الطويس ،وقد ذكر يف مطلع تلك الفائدة

ّ
ألّنا كتب متواترة وجتتمع القرائن
أن العمل هبذه الكتب غري متو ّقف عىل تلك الطرق؛ ّ

صحتها وثبوهتا ،وهناك عدّ تفسري عيل بن إبراهيم معها ،ليفرد بعد ذلك طرقا أخرى
عىل ّ
مصاف كتب الكليني
لبعض الكتب األخرى ،فكتاب عيل بن إبراهيم مدرج يف
ّ
والصدوق والطويس عنده.

ومن املؤ ّكد ّ
احلر العاميل للتفسري هي عينها النسخة التي بني
أن النسخة التي كانت بيد ّ

أيدينا؛ ألننا عندما نراجع الروايات التي نقلها نجده ينقل عن خمتلف مواضع كتاب

التفسري ،سواء منها تفسري القمي أو املواضع التي أضيفت إليه من تفسري أي اجلارود

الزيدي ،وبمطابقة املواضع التي نقلها ـ وهي كثرية ـ مع ما هو موجود بني أيدينا نجد هذا

التطابق.

وهكذا احلال يف نسخة تفسري القمي الواصلة إىل املجليس ،حيث أشار إىل ّ
أن هذه

الكتب ـ ومنها كتاب التفسري ـ من الكتب املعروفة ،ثم ذكر طرقه يف قسم اإلجازات من

...................
البحار ،ومقارنة رواياته تشهد بوحدة النسخة التي بني أيدينا ويديه ،وهكذا احلال يف
النسخة الواصلة إىل السيد هاشم البحراين صاحب تفسري الربهان.

بـ ّ
إن النسخة التي كانت بيد الشيخني :الطويس والنجايش لتفسري عيل بن إبراهيم

ألن الذي يبدو هو ّ
هي النسخة املوجودة عند املجليس والعاميل وّ ..
أن النسخة التي

حممد.
ختنسب إىل احلسن بن محزة العلوي الطربي هي نسخة أي الفضل العباس بن ّ

هبذا ك ّله ّ
نحل مشكلة سند هذا الكتاب ،و خنثبت ّ
أن النيسخة التي وصلتنا هي نسخة

وأن نسخته هي نسخة الطويس التي هي نسخة أي الفضل عينها ،واملفروض ّ
العاميلّ ،
أن
نسخة أي الفضل إذا كانت ضعيفة بجهالته فهي بعينها وصلت بطريق آخر إىل الطويس،
يف الفهرست.

أن هذا اجلواب ك ّله يواجه بع
إال ّ

املشكالت ،وأبرزها:

املشكلة األوىلّ :
ّ
املتأخرين من الطرق هو إجازات
إن غاية ما هو موجود يف كتب

العلامء ،مثل إجازة العالمة ّ
احليل الشهرية لبني زهرة ،وجم ّلدات اإلجازات يف بحار األنوار

يتضمن بالرضورة
واضحة يمكن للجميع مراجعتها .وإذا ح ّللنا مفهوم اإلجازة ال نجده
ّ

التلمذ أو ما شابه ذلك كاملناولة ،وذلك ّ
أن مراجعة
مفهو خم السامع أو القراءة أو اإلمالء أو ّ

كتب الدراية واحلديث عند تعريفهم لإلجازة يفيدنا االطمئنان ّ
بأن هذا املفهوم ليس

مساوقا وال مستبطنا للمناولة ،فالشهيد الثاين واحلسني بن عبد الصمد وغريمها عندما
يذكرون أنواع اإلجازة يعدّ دون هلا عدّ ة أنواع ،منها ما يستبطن املناولة ومنها ما ال

املعني ،مثل أن يقول:
يستبطنه ،فعندما يكون من أقسام اإلجازة إجازة لغري املعني بغري ّ

املعني
أجزت ألهل زماين مسموعايت ومرو ّيايت ،أو يكون من أقسامها اإلجازة
باملعني لغري ّ
ّ
املعني ّ ،
فإن هذه اإلجازة ال حتوي
كأن يقول أجزت للمسلمني ممن أدركني رواية كتاي ّ

مناولة كام هو واضح.

( ) انظر :الرعاية 245 :ـ 246؛ ووصول األخيار 434 :ـ .435

نعم عندهم بحث يف جواز اإلجازة من غري سامع ونحوه ،وبعضهم استشكل يف ذلك

عىل أساس أنه جتويز للحرام  ،لك ّن هذا أقصاه ّ
أن اإلجازة مق ّيدة ضمنا بأن يثبت للمجاز

الرواية بطريق صحيح ،وليس من الرضوري أن يكون سامعا أو مناولة ،بل قد يكون

صحة النسبة فال تطابق
بشهرة نسبة الكتاب إىل صاحبه أو
بتجمع القرائن لدى املجاز عىل ّ
ّ
بني املناولة والسامع من جهة واإلجازة من جهة ثانية.

ويشهد ملا قلناه ّ
أن علامء الدراية عدّ وا من طرق حت ّمل احلديث كال من السامع والقراءة

واملناولة والكتابة والوجادة ،وهذا يعني ّ
أن هذه العناوين بينها إما تباين أو عموم

صح وضعها يف
وخصوص من وجه ،إذ لو كانت واحدة منها
أخص من الثانية ملا ّ
ّ
عرضها ،وهلذا عندما حتدّ ثوا عن املناولة ق ّسموها إىل مناولة مقرونة باإلجازة وغريها،

قسموها إىل كتابة مقرونة باإلجازة وغريها .
وهكذا عندما حتدّ ثوا عن الكتابة ّ

هذا ك ّله يعني ّ
أن فكرة اإلجازة يف مصطلح أهل الدراية واحلديث ال تساوق املناولة أو

السامع أو القراءة ،وإ ّنام كانت اإلجازات عند املتقدّ مني مفيدة للمناولة أو السامع ملا علمناه

من الارج من ّ
أن ديدّنم كان عىل التناقل هبذه الطريقة ،فإذا أحرز ذلك كان هو املثبت

للمناولة والسامع ال حمض اإلجازة ،هذا برصف النظر عن كون اإلجازات عند املتقدّ مني
كذلك ك ّلها أو ال.

بل نح ن وجدنا إجازات باملراسلة ،كام يف إجازة رفيع الدين املعروف بمال رفيعا

لصاحب احلدائق ،حيث يذكر أنّه جييزه باملراسلة  ،بل الشواهد عىل وقوع اإلجازات بعد

خاصة لو كانت اإلجازات يف حال السفر؛ حيث
لقاء ملدّ ة وجيزة كثرية ،تصلح للتأييد
ّ
يبعد أن يكون هناك مناولة بحيث جييزه بعدد كبري من الكتب ،ومثل ذلك وجود كثري من
( ) الرعاية.244 :

( ) راجع :املصدر نفسه 250 :ـ .254
( ) انظر :لؤلؤة البحرين.91 :

...................
اإلجازات التي تأيت عقب قراءة كتاب واحد أو بعضه مثل إجازة العالمة احليل لقطب

الدين الرازي وغري ذلك .

بل ّ
احلر العاميل للعالمة املجليس تؤ ّيد ذلك ،فقد قال فيها ..« :أن التمس من
إن إجازة ّ

وعلو
وقوة إسناده
ّ
هذا الداعي اإلجازة ،مع كثرة طرقه وإجازاته ،وزيادة استعداده ّ

ربك باتصال اإلسناد ،فبادرت إىل طاعته ،وامتثال أمره
رواياته ،وإنّام أراد االزدياد من الت ّ

وإرادته ،حذرا من الوقوع يف خمالفته ،وأجزت له ـ أ ّيده اهلل تعاىل وال زالت التوفيقات
والتأييدات إليه تتواىل ـ أن يروي مجيع كتب احلديث عموما ،وكتاب تفصيل وسائل
الشيعة خصوصا ،عنّي عن مشاخيي بالطرق املذكورة يف آخر الكتاب املشار إليه وغريها،

ممّا هو مذكور يف اإلجازات»  .فأين املناولة هنا؟ وأين واقع ّية الطريق؟ وهذا يعني أنّه
البدّ سلفا من تواتر الكتب أو ثبوهتا عندهم بالقرائن احلا ّفة ،ثم إعطاء اإلجازة ،وهذا
معناه ّ
أن اإلجازة يف نفسها ليست مثبتا للنقل بل هي الحق عليه.

وممّا يشهد ملا نقول ما ذكره السيد املرتىض« :قد أجزت ألي احلسن حممد بن حممد بن

البرصوي ـ أحسن اهلل توفيقه ـ مجيع كتبي وتصانيفي وأمايل ونظمي ونثري ما ذكر منه يف

ب عيل بن احلسني املوسوي يف شعبان من
هذه األوراق وما لع ّله يتجدّ د بعد ذلك ،و خك خت خ

سنة سبع عرشة وأربعامئة» .

فكيف يمكن إلجازة أن تكون مناولة وهو جييزه من اآلن ما قد يتجدّ د من كتب؟!

ويقول الشيخ النجايش يف ترمجة أمحد القالء ..« :وصنّف كتبا ،فمنها كتاب الصيام،

وكتاب الدالئل ..ومل خأر من هذه الكتب إال كتاب الصيام حسب .وأخربنا بكتبه إجازة
أمحد بن عبد الواحد ،قال :حدّ ثنا عبيد اهلل بن أمحد بن أي زيد األنباري أبو طالب ،قال:
( ) انظر :فاضل الزاكي ،طرق ّ
املتأخرين إىل الكتب ،جملة فقه أهل البيت ،العدد  130 :47ـ .132
( ) بحار األنوار .107 :104
( ) النارص ّيات.36 :

حدّ ثنا أمحد هبا» .

فإخباره بكتبه إجازة مع اعرتافه بعدم رؤية إال كتاب واحد دليل عىل ّ
أن اإلجازة حتى

عند املتقدّ مني ليست ك ّلها حقيق ّية ،بل قسم منها ال يرتتب عليه أثر يف تصحيح النسخ،

فكيف يمكن للموجبة اجلزئ ّية عند ّ
املتأخرين أن تنفع؟!

وهلذا أرشنا فيام سبق ّ
أن بعض طرق النجايش والطويس إىل الكتب ليست طرقا

ربك وغريه كام يف
للنسخ ،وإنام لعناوين الكتب أو ملن رأى الكتب أو هي أعم من الت ّ
ّ
باملتأخرين؟! ومن
املهتمني بأمر النسخ فكيف
اإلجازات ،فإذا كان هذا حال املتقدّ مني
ّ
نتائج ذلك التمييز يف طرق املتقدّ مني بني اإلجازات وغريها ،وهلذا نجدهم يم ّيزون يف بيان
ٍ
أن ّ
الطريق أنّه بنحو اإلجازة أو بغريها ،وال نريد من ذلك ّ
إجازة فليس بطريق
كل طريق
حقيقي حتى عند املتقدمني ،بل نريد أن ننفي املوجبة الكل ّية فقط ،وإال فبعض الشواهد

ّ
تدل عىل ّ
أن اإلجازات كانت عند املتقدّ مني طريقا حقيق ّية ،فلرياجع.

وهذا ك ّله ّ
ّ
املتأخرين ال خيثبت
يدل عىل أ ّن إثبات واقع ّية اإلجازات يف اجلملة عند

وصول النسخ دائام عند ذكرهم الطريق ما مل تضف قرائن وشواهد.

وحصيلة الكالمّ :
تيمنية حكام ،وليس هناك أصل يف
ربك ّية ّ
إن اإلجازة بام هي هي ت ّ

بأّنا عن مناولة ،وال ّ
أن األصل فيها عدم ذلك ،فالعدم بحاجة إىل دليل؛
اإلجازات يقيض ّ

ّ
وهذا ك ّله يعني ّ
بمجرد وجود
يصح له أن يكتفي
يستدل باإلجازات ال
أن من يريد أن
ّ
ّ
صحة النيسخ ،بل يطا خلب باملزيد من التحقيق ملعرفة واقع احلال.
إجازة ل خيثبت ّ

املشكلة الثانيةّ :
إن صاحب املحاولة املتقدّ مة قد وقع يف بعض التناقضات ،وذلك أ ّنه

بأن النسخة املوجودة بني أيدينا هي عني نسخة صاحب الوسائل ،وهذا معناه ّ
اعرتف ّ
أن
النسخة التي بيد صاحب الوسائل هي خليط من تفسريي القمي وأي اجلارود ،وهو ممّن

يقر بوقوع هذا اللط ،وهذا معناه ّ
أن العاميل وصلته النسخة املدجمة من تفسريين ،فإذا
ّ
( ) رجال النجايش.92 :

...................
كان طريقه صحيحا إىل الطويس واألخري طريقه صحيحا إىل عيل بن إبراهيم ،فهذا معناه

ّ
عيل بن إبراهيم ملا س ّلم تلميذه نسخة كتابه س ّلمه كتابا ممزوجا من تفسريين ،أحدمها له
أن ّ
واآلخر لزياد بن املنذر أي اجلارود ،وهو غري معقول ،ولو كان هذا صحيحا ـ أي أنّه

صح للطويس أن يذكر
س ّلمه نسخة لكتاب خملوط من تفسريه وتفسري أي اجلارود ـ ملا ّ
يسميه «تفسري القمي» ،بل املفرتض ّ
أن هذا الكتاب
طريقه إىل كتب القمي وملا ّ
صح له أن ّ

صح ذلك؟! بل ما
وأي خلط وتدليس والتباس وقع فيه اجلميع لو ّ
تفسري لشخصنيّ ،
معنى أن يس ّلم عيل بن إبراهيم نسخة خملوطة؟! ّ
إن غايته أنّه نقل ـ ولو مع إرسال ـ من
كتاب أي اجلارود يف التفسري ،وهذا ال معنى للخلط فيه كام هو واضح؛ فبني دعوى اللط

صحة الطريق إىل النسخة التي بني أيدينا اليوم تناقض وتنافر.
من جهة ودعوى ّ

نصحح ما قاله املستشكل هنا من ّ
احلر العاميل هي بعينها النسخة
ونحن
ّ
أن نسخة ّ

املمزوجة من تفسريين ،والشواهد عىل ذلك كثرية جدا ،وهذا ك ّله يعني ّ
أن احلر العاميل مل

تصله نسخة القمي نفسه ،بل نسخة ثانية عرضت عليها أنواع التصحيف والتحريف هبذا

املعنى.

املشكلة الثالثةّ :
ّ
املتأخرين بذلوا غاية جهدهم إلثبات قيمة
إن القائلني بإجازات

إجازات ّ
املتأخرين ـ كام فعل املناقش هنا ـ لكن مل يثبتوا موجبة ك ّلية ،بل غايته ـ كام يظهر

من ترصيهم ـ هو نفي السالبة الك ّلية ،بمعنى ّ
أن بعض إجازات ّ
ربكية،
املتأخرين ليست ت ّ

يصح؛ ّ
وا ّدعوا ّ
ألن املوجبة اجلزئية
ربكي هو للكتب املتواترة ،وهذا ك ّله ال ينفع وال
ّ
بأن الت ّ

املتأخرين ال تثبت ّ
يف قيمة إجازات ّ
خاصة أو مطلقة،
أن هذا الكتاب أو ذاك كانت إجازته ّ

بل يثبت ّ
أن اإلجازة حتتاج إىل دليل خاص إضايف.

إن ترصيهم يف بعض األحيان ّ
املشكلة الرابعةّ :
بأن هذا الكتاب أو ذاك وصلهم

بالوجادة ،أو عدم رواية العاميل كتاب الزراد أو النريس لذلك ،أقىص ما يفيد ّ
أن ما كان
ربر لتجويز الرواية ،وهذا ال
يصلهم بالوجادة ال يكتفون فيه هبا ،فكانوا يتاجون إىل م ِّ

ربر بالطريق والسند ،بل قد يكون بجمع القرائن ،أو بالتواتر ،كام ذكر ذلك
تعني امل ّ
يعني ّ

احلر العاميل نفسه فيام أسلفنا من النقل عنه .وهذا معناه ّأّنم إ ّنام يطلقون الوجادة يف حالة
ّ

ما إذا وجد نسخة من كتاب ال يوجد ما خيثبت له ّ
أن هذه النسخة تنتسب للمؤ ّلف ،وهلذا

ذهب كثريون إىل عدم جواز الرواية بالوجادة ،فال تشمل الوجادة أن جيد كتابا معلوم

يسمى نقلنا اليوم عن كايف الكليني أو صحيح
النسبة إىل صاحبه ثم يروي عنه ،فهل ّ

جوز املحدّ ث النوري وغريه ألنفسهم
البخاري وجادة؟! فلو كان هذا وجادة فكيف ّ
رواية كتب ال يوجد طريق هلم إليها ،وهلذا أتعبوا أنفسهم يف حشد القرائن إلثباهتا؟! وهذا

ك ّله غري حتقيق معنى اإلجازة كام تقدّ م.

املشكلة اخلامسةّ :
احلر العاميل مطلع الفائدة الامسة من
إن جعل املناقش هنا كالم ّ

نصه« :يف بيان
غري صحيح ،فقد قال العاميل هناك ما ّ
خامتة وسائله شاهدا عىل ما يريد ،خ

ربكا
تيمنا وت ّ
بعض الطرق التي نروي هبا الكتب املذكورة عن مؤ ّلفيها ،وإنام ذكرنا ذلك ّ
باتصال السلسلة بأصحاب العصمة^ ،ال لتو ّقف العمل عليه؛ لتواتر تلك الكتب

صحتها وثبوهتا ،كام يأيت إن شاء اهلل» .
وقيام القرائن عىل ّ

وذلك أ ّنه إذا كان حمض الطريق دليال عىل تناقل النسخ ،فلامذا نعقد هذا البحث؟ وهل

جيهل الطرف اآلخر ّ
ّ
املتأخرين إىل الشيخ الطويس؟ إ ّنام
للمحمدين الثالثة
أن هناك طرقا
ّ

أن الشيخ العاميل حصل عرب هذه الطرق عىل كتب ونسخ أو ال؟ هذا هو ّ
الكالم يف ّ
حمل

البحث.

احلر العاميل هو أنّه ينقل من الكتاب إذا ثبت تواتر نسبته
وعليه ،فام تفيده نصوص ّ

للمؤ ّلف تارة أو قيام القرائن عىل تصحيح النسبة أخرى ،أو كان له طريق حقيقي

ربك فقط وإال فنسبة هذه الكتب إىل
يبني هذه الطرق ألجل الت ّ
للنسخة ،فعندما يذكر أنّه ّ

أصحاهبا إ ّما بالتواتر أو بالقرائن ،وهلذا جعلها يف مصاف الكتب األربعة ،فهذا معناه ّ
أن
يرصح بأنّه
اعتامده عىل هذه الكتب كان للتواتر أو القرائن عنده ال ألجل الطريق الذي ّ
( ) تفصيل وسائل الشيعة .169 :30

...................
تيمنا ال احتجاجا ،فيكون مثل هذه النصوص ّ
أدل عىل ما نريد منه عىل ما يريد
يذكره ّ

حتج لصالح حج ّية طريق ّ
املتأخرين ،فتأ ّمل جيدا.
امل ّ

املشكلة السادسةّ :
إن احلر العاميل ـ ومثله املجليس وغريه ـ ذكر يف خامتة هذه الفائدة

نصه« :ونروي الكتب املذكورة بباقي طرقها وأسانيدها املذكورة يف اإلجازات
نفسها ما ّ

أن ّ
وكتب الرجال» .وهذا يعني ّ
كل الطرق املوجودة إىل الكتب القديمة قد أوصلت هذه
احلر العاميل ،والزم ذلك ـ لو كانت الطرق حقيق ّية ـ ّ
احلر العاميل يفرتض
أن ّ
الكتب إىل ّ

أن يكون وصله من ّ
كل كتاب عدد كبري من النخسخ ،بحيث ّ
إن كل طريق أوصل له نسخة،
ٍ
أن ّ
أو ّ
تم مقابلتها بجميع النسخ التي وصلته من سائر
كل نسخة عنده من
كتاب ما قد ّ

الطرق ،وهذا فرض بعيد ،بل ال تساعد عليه خمطوطات القرن احلادي عرش والثاين عرش

احلر العاميل نفسه ،حيث يستعني ـ عىل ما قيل ـ بالقرائن
التي وصل بعضها ،ومنها كتب ّ
يف نسخته التي عنده لتفسري القمي واملوجودة يف مكتبة احلكيم اليوم ،فلو كانت عنده ّ
كل

فأي حاجة للقرائن ،بل بإمكانه ذكر ّ
أن هذه النسخة وصلته
هذه الطرق املتكاثرة ّ
وتطابقت مع عرشات النسخ التي وصلته بالطرق األخرى يف اإلجازات ،فليذكر ذلك
عىل نسخته لتفسري القمي بدل إتعاب نفسه بجمع القرائن.

خيضاف إىل ذلك أ ّننا نعلم ّ
بأن بعض الطرق املوجودة يف كتب الرجال واإلجازات هي

ربكية قطعا ،ونظ ّن ّ
يقر هبذا ،فعندما يقول العاميل ذلك ،فام معنى كون
أن الطرف اآلخر ّ
ت ّ
ّ
كل تلك الطرق هي طرقه إىل النسخ؟!

احلر العاميل ،ونسخته هي
املشكلة السابعة :إذا كانت النسخة التي بيدنا هي نسخة ّ

نسخة الطويس ،ونسخته هي نسخة عيل بن إبراهيم ،فهذا معناه ّ
أن النسخة التي بأيدينا
هي ما بأيدي القمي ،فكيف يمكن تعويض السند؟

ونقصد بذلك ّ
أن أبا الفضل العباس بن حممد موجود يف النسخة التي بأيدينا فإذا كانت

حممد سند ـ فهذا يعني ّ
أن هذا الرجل قد وقع
هي نسخة الطويس ـ كام ذكر ذلك الشيخ ّ
( ) بحوث يف مباين علم الرجال.216 :

يف سلسلة الطريق إىل الكتاب حتى عند الطويس ،وإذا مل يقع فهذا معناه ّ
أن النسخة التي

بأيدينا خمتلفة عن النسخة التي بيد الطويس ،فكيف أثبتنا التطابق؟ فإما هي نسخة أخرى

األول تبطل فرض ّية التطابق ،وعىل التقدير الثاين يكون السند
أو هي هي ،وعىل التقدير ّ

ضعيفا بأي الفضل.

بأن التطابق ال يعني ّ
وهذه املشكلة حم ّققة ،إال إذا قيل ّ
أن مطلع الكتاب هو هو ،بل

بمعنى ّ
أن متن الكتاب متطابق مع سائر الطرق التي يف فهرست الطويس ووصل عربها

تفسري القمي أو غريه.

املشكلة الثامنة :لو فرض ّ
احلر العاميل واملجليس والكاشاين وغريهم ،قد وصلهم
أن ّ

تفسري القمي بطريق الطويس يف الفهرست ـ وهو طريق عام ـ فلامذا مل تصلهم سائر كتب
ّ
املتأخرين حقيق ّية فلامذا وصلتهم بعض
القمي املذكورة يف الفهرست؟ ولو كانت طرق
أن الطرق واحدة ،واملفروض ّ
الكتب التي عند الطويس دون بعض مع ّ
أن اإلجازات عامة
التمسك بموجبة كلية؟! وملاذا مل تصلهم نسخ األصول األربعامئة وأمثاهلا؟!
يراد منها
ّ

املتأخرون أنفسهم يف حتصيل اإلثبات لبعض األصول الواصلة مع ّ
وملاذا أتعب ّ
أن طرقهم
ّ
لكل الكتب بإجازات واحدة؟! .

أن طرق
أن حماولة عصحيح طرق املتأخّ رين غري دقيقة ،فالصحيح ّ
من هذا وغريه ظهر ّ

والتربكية ما مل عقم قرينة هنا أو هناك عىل العك ،:وهذه
املتأخّ رين حمكومة بالشكالنية
ّ
النتيجة عرتك عأثري ًا كبري ًا يف بع

الكتب مثل كتاب مسائل عيل بن جعفر وغريه أيض ًا.

أن الذي سار عليه العلامء هو ّ
ثمة إشكال ّية أساس ّية نثريها هنا ،وهي ّ
أن
املناقشة الثالثةّ :

احلر
عيل بن إبراهيم له كتاب التفسري ،وهذا الكتاب تناقلوه ليصل إىل الطويس ،ثم إىل ّ
العاميل.
دونته يف الدورة الرجال ّية السابقة قبل سنوات ،ثم رأيت أنّه التفت إليه أيضا
( ) هذا اإلشكال ّ
الشيخ فاضل الزاكي ،طرق ّ
املتأخرين إىل الكتب ،جم ّلة فقه أهل البيت ،العدد  136 :47ـ ،137
فاقتىض التنبيه.

...................
هذه هي الفكرة السائدة ،فالفرضية تقوم عىل أ ّن للطويس طريقا يف الفهرست لتفسري

عيل بن إبراهيم.

لكنّنا إذا تأملنا قليال نجد ّ
أن التفسري الذي بأيدينا اليوم هو تفسري روائي للقرآن،

نص الطويس يف الفهرست نجده يقول« :عيل بن إبراهيم بن هاشم القمي ،له
وبالعودة إىل ّ

كتب ،منها :كتاب التفسري ،وكتاب الناسخ واملنسوخ ،وكتاب املغازي ،وكتاب الرشائع،

وكتاب قرب اإلسناد ،وزاد ابن النديم كتاب املناقب ،وكتاب اختيار القرآن ورواياته» .

هذا يعني ّ
روائي ،واآلخر ال نعرف
عيل بن إبراهيم كان لديه تفسريان :أحدمها
ّ
أن ّ

حالهّ ،
واألول مل يصله ،وهلذا ذكر أن ابن النديم
وأن ما للطويس طريق إليه هو الثاين،
ّ

ذكره ،ولو كان وصله ملا كان هناك معنى لنقله عن ابن النديم.

وهنا نطرح السؤال التايل :هل من املمكن أن يكون تفسري القرآن الذي للطويس طريق

إليه غري هذا التفسري الذي ذكره ابن النديم للكتاب اآلخر للقمي ،والذي مل يصل إىل

الطويس كام قلنا؟

جمرد احتامل؛ الختالف النسخ ـ فمن
إذا جعلنا هذه الفرض ّية خنصب أعيننا ـ ولو كانت ّ

املمكن أن يكون الكتاب الواصل إىل الطويس هو تفسري مل يصلنا ،وأ ّما اآلخر فهو الذي

األول صحيح ونسخته مفقودة ،وطريق الثاين ضعيف ونسخته موجودة.
وصلنا ،وطريق ّ

يتعزز ما نحتمله ّ
عيل بن
وربام ّ
أن الطويس ق ّلام ـ جدّ ا ـ نقل يف تفسري التبيان عن تفسري ّ

إبراهيم ،وما نقله ليس رواية ،وإنام نظر  ،فيام خعرف بالنقل الطربيس صاحب جممع البيان

تأخر عنه؛ فإذا وصله هذا التفسري الروائي اهلام قبل كتابة التبيان؛ ّ
ومن ّ
ألن التبيان أ ّلفه
( ) الفهرست152 :؛ ويف معجم املؤ ّلفني 9 :7؛ (أخبار القرآن ورواياته)؛ ونقل الصفدي عن ابن

النديم والطويس العنوان عينه أيضا يف الوايف بالوف ّيات 6 :20؛ وهذا العنوان موجود يف أعيان
الشيعة  ،327 :5ويف حتقيق الطباطبائي للفهرست أنّه يف بعض النسخ (اختيار القراءات
ورواياته) ويف بعضها (اختيار القرآن) .انظر :الفهرست ،266 :هامش رقم.6 :

( ) انظر :التبيان 386 :3؛ و .483 :6

بعد الفهرست ،فلامذا مل يذكر روايات أهل البيت الواردة يف هذا التفسري إطالقا ،ومل يعتمد

عليه أبدا؟

نفرس وضع الطرق والنسخ ،فليتأ ّمل
جمرد احتامل نطرحه يف هذا املجال؛ لكي ّ
هذا ّ

جيدا فيه.

نرجح ّ
أن تفسري عيل بن إبراهيم الذي وصل
وإذا مل خ
يرض أحد هبذا االحتامل ،فنحن ّ

إىل الطويس والنجايش ليس التفسري الليط ،وإ ّنام هو تفسري آخر ال ندري مدى مطابقته

للقسم الاص بالقمي من التفسري الليط املوجود بني أيدينا ،وإال كان عليهام بيان ذلك،

وال ندري بالضبط متى متت عمل ّية اللط هذه؟ وستأيت االحتامالت فيها.

وربام متت من طرف أي الفضل يف زمان الدولة الزيدية يف طربستان كام يقول

الطهراين ،وهذا ما ساعد عىل انتشار هذه النسخة بدعم من تلك الدولة ،فيام طوى
النسيان النسخة األساس ّية للتفسريّ ،
خ
فتظل مشكلة تصحيح السند قائمة.

من هذا ك ّله ،يظهر ّ
أن االستعاضة عن ضعف سند تفسري القمي بافرتاض وجود سند

احلر العاميل إىل القمي غري واضح ،فاملحاولة الثانية غري تا ّمة.
آخر صحيح من ّ
أن هذه املناقشة بطوهلا غري صحيحة؛ وذلك:
إال ّ

املتأخرين هنا لكان هذا كافيا يف إثبات ّ
صح طريق ّ
أن ما وصل إلينا هو الذي
أ ـ إنّه لو ّ

كان عند الطويس ،وليس الذي كان عند ابن النديم ومل خير خه الطويس.

بـ ّ
إن ما وجدناه يف فهرست ابن النديم هو أنه ينسب لعيل بن إبراهيم يف موض ٍع كتابا

يف نوادر القرآن الكريم ،وينسب له يف موضع آخر كتابا يف اختيار القرآن  ،ولع ّلهام واحد

ثم فقد يكون ما
حيث ذكرمها يف موضعني ،ومل يذكر له يف القرآنيات شيئا غريمها ،ومن ّ

ذكره ابن النديم هو بعينه تفسري عيل بن إبراهيم القمي الذي وصل إىل الشيخ الطويس،

وأ ّن تغيري العنوان أوهم الطويس بأنّه كتاب آخر ،فالرجل مل يذكر يف موضع واحد أ ّن لعيل
( ) راجع :ابن النديم ،الفهرست.277 ،40 :

...................
بن إبراهيم كتابني أحدمها يف تفسري القرآن واآلخر يف نوادر القرآن أو اختيار القرآن.

جـ ّ
إن عنوان الكتاب ـ وفقا لنقل الطويس وآخرين كام تقدّ م ـ يتمل جدا أن يكون يف

قراءات القرآن الكريم ،فليس املقصود بروايات القرآن تلك الروايات التفسري ّية التي يف
تفسري القرآن الكريم ،بل املقصود ما روي به القرآن نفسه ،وهو القراءات وأنامطها

ٍ
بكتاب تفسريي آخر ،وال ّ
أقل من ّ
أن هذا
ثم فال عالقة لكتاب ابن النديم
وأشكاهلا ،ومن ّ
ك ّله يضعف هذه املناقشة ويزيل اإلرباك الذي تس ّببه.

وليس من البعيد أن يكون ما وصل البن النديم هو عني تفسري القمي ،لكن حيث ّ
إن

تفسري القمي فيه الكثري من القراءات املخالفة للسائد من قراءات القرآن الكريم ،بل فيه

العديد من نصوص حتريف القرآن وتغيري طريقة نزوله ،أطلق عليه ابن النديم تسمية

تتصل بالقراءات ،ولع ّله مل يقرأه بطوله ،بل تص ّفحه أو ربام نخقل له عنه.

وربام ملجمل ما قلناه مل يذكر النجايش شيئا عن كتاب آخر للقمي يف ترمجته لعيل بن

يتعرض ملا قاله ابن النديم أصال.
إبراهيم ،ومل ّ

 4ـ  1ـ  3ـ إثبات نسبة الكتاب مبنهج القرائن ،ضعف التخريج

نقر ّ
ّ
املتأخرين بطريق
بأن أغلب الكتب واملصنّفات وصلت إىل
املحاولة الثالثة :إ ّننا ّ

يبق من
الوجادة ،يشهد لذلك ما ذكره املح ّقق األردبييل (993هـ) ،من أ ّنه يف عرصه مل خ
كتب الشيخ املفيد القريبة من مائتني إال املقنعة يف بعض البلدان ،وأ ّنه من بني ثالثامئة
يبق إال الفقيه ،وثواب األعامل يف بعض البلدان ،وما ذكر يف كتابه
كتاب للصدوق مل خ
األمايل واملجالس واالعتقادات .

ّ
وأن الذي كان وما يزال يصل أّنم يعثرون عىل نسخة بطريق الوجادة فيقومون

( ) انظر :رجال النجايش.260 :

( ) راجع :األردبييل ،جممع الفائدة والربهان  9 :5ـ .10

باالعتامد عليها بعد االطمئنان هبا ،لتصبح النسخة األم لعرشات النسخ الالحقة ،فيخرج

الكتاب من حدّ الندرة إىل عامل الشهرة.

ٍ
لكتاب ما بأيدينا ،نجد الطريق إىل صاحب
وأحيانا عندما نرجع إىل النسخة األ ّم
الكتاب موجودا عليها ،وفيه بعض املجاهيل ،لك ّن هذا ك ّله ال يمنع من االعتامد عىل هذه

النسخة؛ ّ
ألن االعتامد يقوم عىل عوامل الوثوق هبا ،كاشتهار الكتاب وتداول خنسخه بني

األصحاب سامعا وقراءة ومناولة وكتابة وغري ذلك إىل عرص الناسخ للنسخة األقدم األ ّم
ّ
بخط أحد العلامء األثبات أو تصحيح أحد هؤالء
التي بيدنا ،وكذلك وجود هذه النسخة
العلامء هلا بخ ّطه عليها ،يضاف إىل ذلك تطابق النصوص املنقولة عن الكتاب يف كلامت
نسميها عوامل الوثوق بالنسخة.
السابقني مع النسخة املوجودة بني أيدينا .فهذه ّ

عيل بن إبراهيم نجد ّ
أن عددا كبريا نسبيا من املصادر القديمة
وإذا درسنا تفسري ّ
مهها تفسري جممع البيان للطربيس ،حيث يالحظ باملقارنة يف عرشات
اعتمدت عليه ،ومن أ ّ

املحكي وبني ما بأيدينا من نسخ تفسري القمي مع اختالفات
املوارد تطابق كبري جدا بني
ّ

طفيفة يقتضيها النقل باملعنى.

وهبذا نحصل عىل اطمئنان ّ
بأن النسخة الواصلة إلينا هي املتداولة يف القرون األوىل .
لكن يمكن مناقشة هذه املحاولة أيض ًا ،وذلك:

إن الشواهد تؤكّد ّ
ّأوالًّ :
أن التفسري الذي بني أيدينا هو خليط مزيد فيه ،كام ذكر اآلغا

بزرگ الطهراين والشيخ أسد اهلل الكاظمي وسيأيت بعون اهلل ،وإذا عدنا إىل الكتب
القديمة ـ مثل جممع البيان ـ سنجد ّ
أن املواضع الكثرية التي نقل منها كانت من القسم

الاص بعيل بن إبراهيم ،دون القسم املضاف إىل التفسري ،ومن البعيد أن تكون النسخة
ّ

الواصلة إىل الطربيس هي النسخة التي بأيدينا ويتفق مصادفة يف عرشات املواضع أن ال
( ) انظر :السيستاين ،وسائل اإلنجاب الصناع ّية 547 :ـ .551
( ) راجع :كشف القناع214 :؛ والذريعة  303 :4ـ .307

...................
ينقل إال من القسم غري املضاف ،األمر الذي يكشف ّ
أن ما وصله هو النسخة غري املزيدة،

فال تطابق بني نسختنا ونسخته.

بل من يراجع جيد ّ
أن املنقول يف املصادر القديمة خيتلف ـ يف مواضع كثرية ـ عن

النسخة التي بني أيدينا أو أنه ال وجود له فيها ،وقد تت ّبعنا فعثرنا عىل ما يزيد عن  25حالة

من هذا النوع .بحيث نرى ّ
ترصف كثريا يف تفسري القمي باحلذف
أن جامع التفسريين قد ّ

والتغيري يف املتون واألسانيد بام يمنع حصول الوثوق بالتفسري .

ثاني ًا :ما نعتربه تطويرا للمناقشة األوىل ،وهو أنّنا نسأل :ماذا يراد من هذه املحاولة؟

أ ـ فإن أريد إثبات وصول عني النسخة التي بني أيدينا أو مطابقها متاما للطربيس

وغريه ،فهذا معناه أ ّنه قد وصله كتاب بطريق ضعيف بأي الفضل فلم ينفع نقله وأمثاله
من هذا الكتاب سوى يف تصحيح نسبة الكتاب لتلميذ أي الفضل أو ألي الفضل نفسه،

ّ
فلعل الطربيس ،وهو قريب من معاقل الدولة الزيدية القديمة التي كانت ـ كام خيتمل ـ

روجت للكتاب ،قد وصلته خنسخة من نسخ أي الفضل ،فامذا ينفع ّ
كل هذا الذي خذكر
ّ

إلثبات وصول التفسري للطربيس وأمثاله؟

ب ـ وإن أريد إثبات وصول نسخة أخرى له غري تلك التي بأيدينا ،فكيف نعرف ّ
أن
ٍ
بطريق معترب ،مع العلم ّ
والداسني واملشتبهني يف النسخ
أن املد ّلسني
تلك النسخة وصلته
ّ
ٍ
يغريون عادة داخل الكتاب األصل،
ال يقومون باختالق
كتاب آخر غري ّ
األول ،وإنام ّ

فهذه هي الطريقة ،كام ورد يف بعض النصوص ّ
يدسون يف
أن أصحاب أي الطاب كانوا ّ
كتب أصحاب األئمة من أهل البيت روايات ،فهم ال خيدثون كتابا جديدا بالرضورة،

غريون بنسبة عرشين يف املائة فقط أو ّ
أقل أو أكثر بام خيفقدنا الوثوق بالكتاب،
وإ ّنام قد ي ّ
فيمكن أن تكون وصلته النسخة الصحيحة ،ونقل منها ،فيام التي بأيدينا نسخة خع خر خض
( ) انظر :وسائل اإلنجاب الصناع ّية 551 :ـ 571؛ والعريبي ،حتقيق هام حول تفسري القمي
ونسخ خمترصاته 31 :ـ .38

عليها التغيري والزيادة والنقيصة فطابق ما نقله مع ما هو املوجود دون أن يعني ذلك ّ
أن ما

عيل بن إبراهيمّ ،
فإن نفي احتامل الزيادة بعد علمنا
هو املوجود مل خي خزد فيه و خينسب إىل ّ

بترصف أي الفضل بالكتاب ال ينفى بتطابق ما هو موجود يف جممع البيان واآليات
ّ
تعهد الطربيس بنقل ّ
كل ما يف تفسري القمي يف جممع
الظاهرة مع املوجود عندنا ،إال إذا ّ
البيان ،وهذا غري موجود حتام.

فمجرد هذا التطابق ـ مع عدم نقل الطويس عنه يف تفسريه إطالقا إال نادرا جدا
وعليه،
ّ

ـ ال يكفي لتصحيح النيسخة التي بني أيدينا.

حصل أ ّننا ال نثق بالنسخة املوجودة اليوم لتفسري عيل بن إبراهيم بوصف ما بأيدينا
واملت ّ

كتاب ًا خلصوص عيل بن إبراهيم القمي ،فبعضها له لكن ليّ :
كل ما ُنسب له يف هذا

الكتاب معلوم النسبة له؛ جلهالة الطريق ،وعدم حت ّقق عواعر النسبة ،وعدم وجود قرائن

حا ّفة لتأكيد هذه النسبة ،فعنارص عأكيد النسبة ـ وهي ثالثة عنارص ـ مفقودة هنا متام ًا ،بل
الترصف فيه.
سيأيت ـ إن شاء اهلل ـ أنّنا نعلم بوقوع
ّ

 4ـ  2ـ نسخة تفسري القمي تفسريٌ واحد أو تفسريان أو..؟

ّ
لعل ّأول من ألفت النظر إىل ّ
أن تفسري القمي املوجود بني أيدينا اليوم فيه زيادات

ليست لعيل بن إبراهيم ،هو املح ّقق الكاظمي ،حيث ذكر ّ
أن بعض عبارات الكتاب تشري
أن راوي الكتاب املذكور اسمه يف بداياته قد أضاف الكثري من الروايات إليهّ ،
إىل ّ
ولعل

كف برص عيل بن إبراهيم القمي .
ذلك حصل عندما ّ

ويعدّ الشيخ آغا بزرگ الطهراين (1389هـ) يف كتاب الذريعة ،من أوائل من طرح

بأن أبا الفضل ـ راوي التفسري ـ قد الحظ ّ
كونه خليطا من تفسريين معا ،حيث اعتقد ّ
أن

خمتص بالرواية عن اإلمام الصادق ،فأراد أن يضيف إليه ما رواه أبو اجلارود
تفسري القمي ّ
( ) انظر :كشف القناع عن وجوه حج ّية اإلمجاع.214 :

...................
املروي عن اإلمام الباقر ،فدمج بني التفسريين ،إىل
زياد بن املنذر الزيدي من تفسريه
ّ
جانب نصوص خ
الترصف وقع من أوائل سورة آل عمران فام بعد،
أخر عن املشايخ ..وهذا
ّ
حيث يرشع بسند هو( :حدّ ثنا أمحد بن حممد اهلمداين ،قال :حدّ ثني جعفر بن عبد اهلل،

قال :حدّ ثنا كثري بن عياش ،عن زياد بن املنذر (عن) أي اجلارود ،عن أي جعفر حممد بن

عيل) ،وهذا السند هو السند املشهور لتفسري أي اجلارود ،كام ذكره الطويس والنجايش يف

الفهرستني .

وقد احتمل الطهراين أن يكون سبب قيام أي الفضل بذلك أ ّنه نزل طربستان التي

اإلمامي ،فجمع التفسريين؛
يروج للمذهب
كانت آنذاك معقل الدولة الزيد ّية ،فأراد أن ّ
ّ

لكي يكون نرش كتابه مقبوال يف أوساطهم ،علام ّ
أن تفسري أي اجلارود هو تفسري اإلمام
املروي من جانب عدد من الثقات .
الباقر
ّ

وقد صار القول بكون هذا التفسري خليطا من أكثر من تفسري شائعا اليوم بني حم ّققي

اإلمام ّية .

وقد اس ُت ّ
دل لكونه عفسري ًا ممزوج ًا من عفسريين بعدّ ة قرائن وشواهد:

األول :إ ّن هناك عددا من املشايخ الواقعني يف هذه األسانيد ليسوا من طبقة
الشاهد ّ

مشايخ القمي ،مثل احلسن بن عيل بن زكريا ،وأمحد بن إدريس ،وحممد بن جعفر الرزاز،

وابن عقدة (333هـ) ،وحممد بن مهام البغدادي (336هـ) ،وحممد بن أمحد بن ثابت،
( ) انظر :الذريعة  303 :4ـ .304

الاصة
( ) املصدر نفسه 308 :ـ 309؛ وينقل السيد أمحد املددي أنّه رأى شخص ّيا يف املكتبة
ّ
عيل بن إبراهيمّ ،
وأن الطهراين حاول ـ
بصاحب الذريعة يف النجف ،نسخة مطبوعة لتفسري ّ
باللون األمحر ـ متييز تفسري القمي عن تفسري أي اجلارود ،وإن مل يكن عمله مستوعبا للكتاب ك ّله
فانظر :نكاهي به دريا 334 :1؛ هذا ،ونحن نقرتح أن خيصار إىل طباعة هذا الكتاب بجهود

الطهراين التمييز ّية؛ لتكون يف متناول الباحثني.

( ) انظر :آصف حمسني ،بحوث يف علم الرجال ،429:وهناك نقل ذلك أيضا عن السيد عيل
السيستاين؛ واملددي ،نكاهي به دريا 341 :ـ 342؛ والزنجاين والداوري وغريهم.

وحممد بن عبد اهلل بن جعفر احلمريي ،وحممد بن
وعيل بن احلسني السعدآبادي القمي،
ّ
حممد بن عامر
عون األسدي ،ومحيد بن زياد ،واحلسن بن عيل بن مهزيار ،واحلسني بن ّ

األشعري وغريهم من معارصي القمي دون مشاخيه ،بل ّ
إن ابن عقدة يروي عن الكليني،

والكليني يروي عن عيل بن إبراهيم ،فكيف يمكن أن يروي القمي عن ابن عقدة؟! .

وهذا اإلشكال يف حم ّله ،وإن أمكنت املناقشة يف بعض األسامء التي ذكروها ،حيث ال

أي
تبعد الرواية عن املعارص ولو يف اجلملة .نعم ،عدم معهود ّية رواية عيل بن إبراهيم عن ّ
يعزز
من هؤالء املشايخ إطالقا يف الكتب األربعة وغريها ،رغم كثرة رواياته جدا ،قد ّ
احتامل ّأّنم ليسوا من طبقة مشاخيه وعدادهم .وهذا ما أوقع بعض الباحثني يف أخطاء

حني عدّ وا بعض األسامء من مشايخ القمي استنادا إىل نسخة التفسري هذه فقط.

الشاهد الثاينّ :
إن تتبع كتاب تفسري القمي يوصلنا إىل وجود تعابري ومجل يف ثنايا

الكتاب ّ
تدل عىل ّ
أن التفسري ليس بأكمله للقمي ،وذلك مثل قوله أحيانا« :رجع إىل رواية
عيل بن إبراهيم»  ،وكذلك «قال عيل بن إبراهيم»  ،أو «فيه زيادة أحرف مل تكن لعيل بن

إبراهيم»  ،و «رجع إىل تفسري عيل بن إبراهيم»  ،و «ويف رواية عيل بن إبراهيم»  ،و

«رجع إىل حديث عيل بن إبراهيم»  ،و «رجع احلديث إىل عيل بن إبراهيم» .
(
(
(

(
(
(
(

) انظر :أصول علم الرجال 164 :ـ 165؛ ووسائل اإلنجاب الصناعية 551 :ـ 553؛ والذريعة
 302 :4ـ 307؛ وك ّليات يف علم الرجال 317 :ـ 319؛ ونكاهي به دريا .337 :1
) انظر :تفسري القمي .389 ،313 ،279 :1
) انظر :املصدر نفسه ،138 ،135 ،131 ،130 ،129 ،128 ،120 ،109 ،106 ،21 :1
،336 ،328 ،323 ،312 ،311 ،310 ،307 ،305 ،302 ،301 ،289 ،182 ،155 ،140
 339 ،338وغريها كثري.
) املصدر نفسه .360 :2
) املصدر نفسه .299 ،272 ،271 :1
) املصدر نفسه  ،294 ،122 :1و .75 ،29 :2
) املصدر نفسه .344 :1

( ) املصدر نفسه .286 :1

...................
هذا ك ّله يشهد ّ
أن جامع الكتاب هو الذي قام بذلك وأ ّنه أراد ـ يف بعض املواضع عىل

ّ
األقل ـ متييز التفسريين بمثل هذه الكلامت .ونالحظ أنّه يضع أيضا مثل هذه التعابري يف

حق تفسري أي اجلارود فيقول« :ويف رواية أي اجلارود»  ،وإن احتمل أ ّنه خرب مرسل من
ّ
عيل بن إبراهيم ،هلذا ال تكون شهادته قو ّية.

وال معنى ألن تكون هذه اجلملة إلرادة الفصل بني كالم عيل بن إبراهيم ورواياته،

ألّنا وقعت بني روايتني  ،بل ال معنى لذكر كلمة «رواية عيل بن إبراهيم» وهكذا..

الشاهد الثالثّ :
إن بعض الروايات ورد فيها إبراهيم بن هاشم ،والرواية عنه جاءت

بواسطتني ،مع ّ
عيل بن إبراهيم ال يروي عن أبيه بواسطة أصال ،كام خيالحظ من تت ّبع
أن ّ
رواياته يف الكتب .

هذه الشواهد ّ
تدل عىل ّ
أن الكتاب خليط من تفسريين أو أكثر  .نعم ،بعض هذه

عقيل من رواية القمي عن طبقة
الشواهد لزيادة حجم االحتامل ،وإال فال يوجد مانع
ّ
تالمذته أو معارصيه ،وال مانع أن يروي بعض الروايات بالواسطة عن والده وهكذا.

هذا ،وممّا تقدّ م خيعلم أنّه يف مواضع عدّ ة وكثرية يمكن التمييز ،إ ّما من خالل طول

جلمل
لعيل بن إبراهيم ،أو قرصه فيكون له ،أو من خالل مالحظة ا خ
السند فال يكون ّ
واملروي بعدها ،فيمكن تقسيم الرواة إىل ما خي خرز أنه لعيل بن إبراهيم وما ال يرز،
املتقدّ مة
ّ

لعيل بن إبراهيم  267اسام ،فيام ذكر
وقد قام بذلك الشيخ مسلم الداوري فذكر فيام كان ّ
( ) املصدر نفسه  120 ،119 ،108 ،105 :1وغريها كثري جدا.

( ) انظر :الذريعة 305 :4؛ ووسائل اإلنجاب الصناعية 557 :ـ 558؛ ودروس متهيدية يف
القواعد الرجالية175 :؛ وأصول علم الرجال164 :؛ ونكاهي به دريا  340 :1ـ 341؛

والسيفي املازندراين ،مقياس الرواة 204 :ـ .205

( ) أصول علم الرجال164 :؛ ومقياس الرواة.204 :

( ) إنّام قلنا :أكثر؛ ألنّه ما دام يمكن أن يكون اجلامع قد مجع تفسريين ،يمكن أن يكون الكتاب

مرجحات أنه اكثر من تفسري ،لكنّنا ال
جمموعا من تفاسري ثالثة ومل يظهر لنا الثالث ،فنحن نملك ّ
املرجحات ـ أنّه تفسريان فقط وفقط ،فانتبه.
نملك ما يسم ـ بعد هذه ّ

ما مل يكن له فبلغوا  ، 373وطبعا يوجد تداخل واضح .ونحن نعتقد ّ
بأن بعض املوارد

ملتبسة ،واألصل ّأّنا ليست لعيل بن إبراهيم.

 4ـ  3ـ من هو جامع التفسريين و..؟ وما هي حاله؟

بعد أن اتضح ّ
أن هناك شخصا قام بجمع تفسري عيل بن إبراهيم القمي مع تفسري أي

اجلارود مع مرويات خا خخر ،يلزم البحث يف حمتمالت هذا الشخص ،من هو؟ ومن يكون؟

حممد ،فيام ذهب بعض
وقد
ّ
تصور العالمة الطهراين أنّه أبو الفضل العباس بن ّ
املعارصين إىل أنّه ليس هو ،وأنّه أحد الرواة عنه ،لكن قبل ذلك علينا أن نعرف أمرين:
أ ـ إ ّن عمل ّية التحديد هذه يبدو ّأّنا تعتمد ـ بالدرجة األوىل ـ عىل تت ّبع مشايخ الرجل

الذين صدّ رت هبم األسانيد يف الكتاب ،ومن خالل ذلك نعرف تارخيه وطبقته ،ثم نطرح

االحتامالت يف شخص ّيته ،وهذا سبيل ج ّيد .وسوف يساعدنا عىل اكتشاف ّ
أن الراوي هو

من طبقة تالمذة الكليني.

بـ ّ
إن عمل ّية متابعة االحتامالت تنتج إ ّما تعيني صاحب الكتاب وجامعه أو تضعه

بني حمتمالت ك ّلهم من الثقات ،ومن ثم ينتج عن ذلك توثيق وجتليل صاحب التفسري
حممد عيل العريبي يف جهده املشكور حول
اجلامع هذا ،وهذا ما حاوله الباحث املعارص ّ

حتقيق نسخ التفسري .

ونحن نوافق عىل الطوة األوىل كوّنا تساعد يف االقرتاب من هو ّية جامع التفسري ،إال

يتعني ّ
جمرد ظ ّن ،فقد يكون شخصا آخر من طبقة
فإن حرصه يف عدد حمدّ د يبدو ّ
أنّه ما مل ّ
ثم فدعوى الوثوق باجلامع تبدو هنا
هؤالء ،وليس هناك ما يمنع هذا االحتامل ،ومن ّ

وجمرد
جمرد أن يكون الرجال املحتملون بعضهم من الثقاتّ ،
يتعني بقرينة ،ال ّ
عسرية ما مل ّ
( ) أصول علم الرجال 166 :ـ .180

( ) انظر :حتقيق هام حول تفسري القمي ونسخ خمترصاته 135 :ـ ( 137حتقيق منشور يف األنرتنت
مدونة حتقيقات ،ونرش خمترصه يف جم ّلة رسالة القلم ،العددين 24 :ـ .)25
يف ّ

...................
إثبات كونه إمام ّيا وأنّه مل يذكر فيه ما خيالف بعض مس ّلامت املذهب وغري ذلك ال يصلح ـ

لو س ّلم ـ إلثبات وثاقة جامع التفسري ،فضال عن جاللته.
واملحتمالت يف جامع التفسري هي:

حممد بن إبراهيم النعامين (360هـ) ،بقرينة املقدّ مة املشتملة عىل رسالة املحكم
1ـ ّ

مروي عن شيخ النعامين،
واملتشابه التي تنسب للنعامين ،وكذلك فإ ّن تفسري أي اجلارود
ٌّ

وهو ابن عقدة الزيدي ،مضافا إىل أ ّن أغلب مشايخ جامع الكتاب هم من مشاخيه.

 2ـ أمحد بن جعفر بن سفيان البزوفري ،وقد روى كتب أمحد بن إدريس ،وأكثر من

روى عنهم جامع التفسري هم من مشايخ ابن إدريس.

وهذا االحتامل أضعف من سابقه نسب ّيا؛ إذ لو كان البزوفري لكانت تفصله عن

املشايخ يف الكتاب واسطة مثل ابن إدريس.

 3ـ عيل بن أي سهل حاتم بن أي حاتم القزويني (كان ح ّيا عام 350هـ) ،ويؤ ّيد أنّه

حممد ،كام جاء يف علل الرشائع ،وروايته عن ابن
اجلامع رواي خته عن أي الفضل العباس بن ّ
عقدة الزيدي كام جاء يف أمايل الصدوق .

وأنت ترى ّ
األويل املحض.
جمرد االحتامل ّ
أن ذلك ال خيعطي سوى ّ

حممد بن قولويه (368هـ) ،مؤ ّلف كامل الزيارات ،ويؤيده توافق
 4ـ جعفر بن ّ

خرجها يف مستطرفات
مشاخيه مع العديد من مشايخ اجلامع ،ووجود رواية يف التفسري ّ

الرسائر عن ابن قولويه.

أن هذا ال يعطي سوى الظ ّن أو ّ
أقلّ ،
وأنت ترى ّ
جمرد التوافق يف بعض املشايخ ال
ألن ّ

يثبت ّ
أن اجلامع هو.

مفرس معروف ،وقد ض ّعف احتامله باختالف
حممد بن العباس بن املاهيار ،وهو ّ
5ـ ّ

عام هو موجود يف التفسري اجلامع بني أيدينا .بل عادة
طرقه ورواته ورواياته بعض اليشء ّ
( ) انظر :علل الرشائع 304 :1؛ وأمايل الصدوق.186 :

مفرسا مشهورا لظهرت أكثر نسبة الكتاب إليه.
لو كان ّ

 6ـ هارون بن موسى بن أمحد بن سعيد التلعكربي (385هـ).

ويتقوى احتامله يف وجود عدّ ة من
حممد أبو غالب الزراري (368هـ)،
ّ
 7ـ أمحد بن ّ

أي رواية عن ابن مالك الفزاري الذي هو أبرز شيخ
مشاخيه هنا يف التفسري ،لكنّه ال ينقل ّ

له ،كام أنّه ينقل بالواسطة عن عبد اهلل بن جعفر احلمريي ،مع أنّه يف طبقة مشاخيه فال يتاج
للواسطة .

فإذا أضفنا هلذه املحتمالت ما احتمله الطهراين من أنّه أبو الفضل صارت املحتمالت

ثامنية.

وهناك احتامل عام يثريه الس ّيد أمحد املددي وهو أن يكون سبب االلتباس كون جامع

التفسري اسمه عيل بن إبراهيم أيضا أو قريب من ذلك ،فظنّوا أنّه القمي مع أنّه شخص

آخر .

وعىل أ ّية حال ،فهذه املحاوالت ـ كام رأينا ـ حمض احتامالت ،وإال فمن املمكن أن

يكون هذا التفسري من تأليف ومجع شخص آخر غري هؤالء يقع يف طبقتهم وال نعرف عنه

الريب فيه نتيجة كثرة الروايات الغريبة العجيبة يف هذا
شيئا ،وليس هناك ما يمنع من ّ
التفسري ،السيام يف جمال حتريف القرآن الكريم ،وكذلك تفسري آياته بطريقة بطون ّية غري

مألوفة ،ولع ّله من وضع أحد الغالة ،غاية األمر أ ّن نسخة الكتاب األصل ّية كانت متداولة،

لكنّها خفقدت الحقا ،فيام ظهر بأيدينا يف القرون ّ
املتأخرة هذا الكتاب الذي ربام مل يكن هو

املعتمد للمتقدّ مني يف النسبة لعيل بن إبراهيم أو غريه ،وقد يكون بعضه معلوم النسبة له
وقد ال يكون ،ولكنّنا نجرم بأن بعض رواياته مأخوذ بالفعل من تفسري عيل بن إبراهيم

( ) انظر هذه املحتمالت :العريبي ،حتقيق هام حول تفسري القمي ونسخ خمترصاته 137 :ـ 159؛
وقد احتمل كون اجلامع هو عيل بن حاتم القزويني ّ
كل من :السيد موسى الزنجاين ،دانشنامه
جهان اسالم 701 :7؛ والسيد أمحد املددي ،نكاهي به دريا .346 :1

( ) انظر :املددي ،نكاهي به دريا .336 :1

...................
القمي ،وذلك باملقارنة مع سائر املصادر احلديث ّية.

بل ّ
إن حماولة بعضهم جعل هذا التفسري اجلامع ألحد العلامء البارزين ـ مثل األسامء

أن هؤالء مل يقل أحد يف ترمجتهم ّ
السبعة املتقدّ مة ـ يعاين من مشكلة ،وهي ّ
بأن هلم كتابا يف
ٍ
تفسري زيدي وآخر إمامي ،مع ّ
أن هذا األمر كان البدّ أن يربز بشكل
التفسري مجعوا فيه بني

أن اجلامع شخص ّ
يرجح ّ
أقل شهرة ،أو هو شخص ّية زيد ّية
واضح يف ترمجتهم ،وهذا ما ّ
غري معروفة عند اإلمام ّية ،مل يتداول املتقدّ مون كتابه ،بل تداولوا النسخة األصل لتفسري
عيل بن إبراهيم القمي ،فيام ضاعت النسخة األصل بعد القرن الثامن اهلجري ،لتظهر

نسخة هذا اجلامع وتصبح هي املعتمدة.

 4ـ  4ـ نسخ هذا التفسري وخمطوطاته

حممد عيل العريبي ـ مشكورا ـ نسخ وخمطوطات تفسري عيل بن
تت ّبع الباحث املعارص ّ

إبراهيم ،وأبرز هذه النسخ هو اآليت:

 1ـ خمطوطة مكتبة جملس الشورى اإلسالمي يف إيران ،برقم  ،3880لكاتبها املريزا

حممد الركاوندي ،وهي منسوخة عام 1074هـ .وهي من أهم املخطوطات اجل ّيدة ،ولو
ّ
قارنّا املطبوع اليوم مع هذا املخطوط لظهر حجم التصحيف والتهافت والسقط.

 2ـ خمطوطة أخرى ملكتبة جملس الشورى اإلسالمي أيضا حتت رقم ،14395 :وهي

ومصححة وحم ّشاة ،وقد نسخها الشيخ عباس بن خرض النجفي عام 1091هـ،
مقابلة
ّ
وهذه النسخة هي األقرب للنسخة املتداولة اليوم.

يتم العثور منها سوى عىل خمترص الشيخ كامل الدين
هذا ،ولتفسري القمي خمترصات ،مل ّ

حممد بن إبراهيم بن العتايقي (من طبقة تالمذة العالمة ّ
احليل) ،وقد أّنى
عبد الرمحن بن ّ
حممد جواد اجلاليل حفظه اهلل ،وهذه
اختصاره عام 767هـ ،وقد نرشها وح ّققها السيد ّ
النسخة موجودة يف مكتبة املرعيش النجفي برقم  ،282وهذه أقدم املخترصات املتو ّفرة

مهمة،
لدينا ،ويبدو أ ّّنا اخترصت من أصل تفسري عيل بن إبراهيم القمي ،وهلذا فهي ّ

وتشري نسخة أخرى ملخترص العتايقي ،وهي نسخة جملس الشورى اإلسالمي برقم

 ،12216واستنسخها حسام بن نارص الدين العلوي عام 984هـّ ،
أن أصل تفسري القمي

كان كبريا يف سبعة أجزاء ،وهو ما يؤ ّيده كالم ابن طاوس يف سعد السعود ،من أنّه موجود

عنده يف أربعة أجزاء  ،لك ّن نسخة العتايقي هذه فيها إشارة لكونه سيضيف ما يراه الئقا،

وكثريا ما يصدّ ره بكلمة (أقول) ،فانتبه .وهذا املخترص ليست فيه روايات أي اجلارود،

وباملقارنة يظهر أ ّن يف هذا التفسري الكثري ممّا ليس يف املتداول اليوم وبالعكس ،ويشري ابن

العتايقي إىل أ ّن يف تفسري عيل بن إبراهيم الكثري مما ال يوافق إمجاع املذهب يف زمانه ،علام

ّ
متفرقا عن تفسري عيل بن إبراهيم من النسخة األصل
أن خمترص ابن العتايقي مؤ ّيد بام نقل ّ
عند السابقني كالطويس والطربيس وغريمها .

هذا ،وقد أشار بعض املعارصين إىل ّ
أن خمطوطات نسخ التفسري (والظاهر مع

خمترصاته) تبلغ اليوم يف خمتلف مكتبات املخطوطات يف العامل  62نسخة خط ّية .

 4ـ  5ـ نسبة املقدّمة لعلي بن إبراهيم القمي

بعد الفراغ عن ّ
أن الكتاب خليط من تفسريين مجعهام شخص ما ،يقع الكالم يف أ ّن

املقدّ مة األوىل يف التفسري ـ أي قبل رسالة علوم القرآن ،وقبل مجلة« :قال أبو احلسن عيل
لعيل بن إبراهيم حتى ننظر يف
بن إبراهيم اهلاشمي (بن هاشم) القمي» ـ هل هي ّ
مضموّنا الذي يوي الشهادة بوثاقة الرواة أو أ ّّنا جلامع التفسريين وضعها قبل الرشوع
يف التفسري اجلامع الذي اختاره؟

األول ،يصبح هناك جمال للبحث يف شهادة القمي بوثاقة رجاله،
بناء عىل االفرتاض ّ

( ) انظر :سعد السعود.87 :

( ) انظر حول النسخ واملخطوطات واملخترصات :العريبي ،حتقيق هام حول تفسري القمي ونسخ
خمترصاته 96 :ـ .134

( ) انظر :بوران مريزائي ،بجوهيش در تفسري قمي.64 :
( ) تفسري القمي .5 :1

...................
أما عىل غري هذا التقدير فال قيمة هلذه الشهادة الحتامل كوّنا جلامع التفسريين ،وهو غري

معلوم اهلو ّية ومستوى العلم والوثاقة حتى نأخذ بتوثيقه ملئات الرواة.

واإلشكال الرئيس الذي يرد هنا ّ
أن مجلة :قال أبو احلسن عيل بن إبراهيم اهلاشمي.

جاءت بعد هذه املقدّ مة ،فلو كانت املقدّ مة للقمي للزم أن تكون هذه اجلملة يف ّأول سطر

خاصة وأنّه ذكر فيها االسم كامال مع الكنية والنسبة،
من املقدّ مة ،كام هو املتعارف،
ّ

أن ما بأيدينا هو خليط من تفسريين وغريمها ـ معناه ّ
فتأخرها ـ بعد إثبات ّ
ّ
أن صاحب
ٍ
حينئذ هلذه املقدّ مة رجاليا إال إذا ع ّينا كاتبها
املقدّ مة شخص آخر غري القمي ،فال قيمة
وكان ثقة جليال من املتقدّ مني ،وقد سبق أن قلنا ّ
جمرد
بأن هذا األمر ما يزال إىل اليوم ّ

ظ ّن .

وقد حاول السيد كاظم احلائري وأستاذنا الشيخ اإليرواين أن يرفعا هذا اإلشكال ّ
بأن

احلر العاميل عن تفسري القمي ،والعاميل له طريق صحيح إىل
هذه اجلملة نفسها قد نقلها ّ
ٍ
الطويس الذي له طريق صحيح إىل القمي ،فيثبت ّ
نسخة
أن هذه املقدّ مة موجودة يف

صحيحة النسبة للقمي ،فريتفع اإلشكال .

احلر العاميل إىل كتاب القمي ال ينفعّ ،
وجياب :إنّنا قد أسلفنا ّ
وأن النسخة
أن طريق ّ

التي بيد العاميل هي التي بأيدينا ،ومل خيلتفت إىل اإلشكال ّيات التي أثارها ّ
املتأخرون حول

الكتاب ،وحتى لو كانت هناك أجزاء من املقدّ مة موجودة يف كلامت بعض القدماء كام
فإن هذا ال ينفع؛ ّ
ّ
ألن املفروض ـ كام قلنا سابقا ـ أ ّننا ال خنحرز مغايرة
يوحيه كالم بعض

احلر العاميل ـ غري الطربيس والعتايقي وأمثاهلام عىل
النسخة التي وصلت ملن تقدّ م عن ّ

ّ
وجمرد ّأّنم
األقل ـ لتلك التي وصلت
للحر ،فكيف نحرز ّ
صحة طريقهم إىل الكتاب؟ ّ
ّ
حلر ال يعني بالرضورة تصحيح النسخة التي وصلتهم.
قبل ا ّ
( ) انظر :قبسات من علم الرجال .126 :1

( ) القضاء يف الفقه اإلسالمي492 :؛ ودروس متهيد ّية يف القواعد الرجالية.174 :
( ) أصول علم الرجال ،163 :اهلامش رقم.1 :

هذا ك ّله عىل تقدير وجود بعض مقاطع املقدّ مة التي نقصدها يف كلامت املتقدّ مني ،وال

يبدو ذلك واضحاّ ،
فإن املوجود يف كلامت احلسن بن سليامن ّ
احليل مقاطع خا خخر من

املقدّ مة ال املقطع ّ
حمل الشاهد ،ومل نجد قبله من نقل عن املقدّ مة.

يرجح ّ
ّ
أن ما قبلها ليس له ،وال
إن جميء اسم القمي كامال يف هذا املوضع من املقدّ مة ّ

ّ
أقل من الشك ،فال يمكن بعد ذلك االعتامد عىل هذه املقدّ مة .بل ّ
إن خامتة املقدّ مة توحي
بنهاية كالم وبداية آخر .ولنعم ما قاله بعض الفضالء املعارصين من أنّه من الغريب ّ
أن

بأن تفسري القمي خليط من تفسريين جزم ّ
بعض من اعتقد ّ
بأن املقدّ مة كاملة هي للقمي،

أن احتامل اللط فيها من قبل جامع التفسري وارد أيضا ،وكذلك ّ
مع ّ
احلر العاميل
فإن ّ
الناقل للمقدّ مة هو أيضا نقل روايات هذا الكتاب الليط حيث نقل روايات أي اجلارود
منه ،فنسخته هي النسخة الليط ،فكيف نحرز بطريقه ّ
أن املقدّ مة هي من النسخة األصل

يقر به أصحاب هذه املحاولة ،وإذا أمكن متييز تفسري
الصحيحة ،وفق هذا املبنى الذي ّ
القمي عن تفسري أي اجلارود بالقرائن ،فليكن ّ
تأخر مجلة( :قال القمي) والواردة يف
للقمي نفسه .
املقدّ مة بعد موضع الشاهد كافيا يف القرين ّية عىل كون موضع الشاهد ليس ّ

ص التوثيق وتفسرياته
 4ـ  6ـ داللة ن ّ

رجح أ ّنه مدمج مع تفسري آخر وروايات
مل تثبت عندنا نسخة تفسري القمي ،بل ت ّ

للقمي نفسه وال لشخص ثقة آخر ،لكن عىل تقدير
متفرقة ،ومل نطمئن لكون املقدّ مة ّ
ّ
النص/الشهادة التي أدىل هبا القمي يف املقدّ مة
ّ
التنزل عن هذا ك ّله ،نريد أن نبحث يف داللة ّ
حيث قال« :ونحن ذاكرون وخمربون بام ينتهي إلينا ورواه مشاخينا وثقاتنا عن الذين فرض
( ) انظر :خمترص بصائر الدرجات.41 :

( ) انظر :مهدي أعرايف ،رجال تفسري القمي 34 :ـ 36؛ وحممود هيدوس ،تفسري القمي دراسة
علم ّية عىل ضوء علم الرجال واحلديث ،جم ّلة االجتهاد والتجديد ،العدد  331 :2ـ .332

...................
اهلل طاعتهم وأوجب واليتهم ،وال خيقبل عمل إال هبم. »..
مهها:
وعوجد هنا عدّ ة آراء ،أ ّ

 4ـ  6ـ  1ـ التوثيق العام ،اجتاه السيد اخلوئي و..

احلر العاميل والسيد الوئي  ،من ّ
أن ظاهر هذه اجلملة
الرأي ّ
األول :ما ذهب إليه ّ

إفادة توثيق القمي جلميع الرواة الواقعني يف ّ
كل أسانيد كتابه ،بشهادة ذكره االنتهاء إىل

واألئمة^ ،ما ّ
يدل عىل التوثيق املمتدّ يف السند وصوال إىل املعصوم.
النبي
ّ
ّ

ولع ّل هذه القرينة هي التي أبقت رأي السيد الوئي عىل حاله يف تفسري القمي حتى

بعد عدوله يف رجال كامل الزيارات عن التوثيق العام إىل توثيق خصوص املشايخ

املبارشين؛ ّ
فإن القمي ـ أيضا ـ عطف ثقاتنا عىل مشاخينا األمر الذي يزيد الداللة وضوحا.

ويتعزز ذلك ّ
بأن القمي يريد من كالمه هذا يف مقدّ مة كتابه أن يعطي القيمة هلذا
ّ

النبي وأهل البيت.
الكتاب وتصحيح تفسريه وإثبات صدور رواياته عن ّ
وقد يورد عىل هذا الفهم:

ّأوالًّ :
إن بعض الرواة الواقعني يف أسانيد القمي ض ّعفوا يف كلامت علامء الرجال

كالطويس والنجايش ،بل هناك من ال يمكن أن يكون موثقا من ناحية القمي ،مثل ييى

بن أكثم .

( ) تفسري القمي .4 :1

( ) انظر :تفصيل وسائل الشيعة 202 :30؛ ومعجم رجال احلديث 49 :1؛ والنامزي،
مستدركات علم رجال احلديث  61 :1ـ 62؛ واألبطحي ،هتذيب املقال .113 :1

( ) انظر :الفاين ،بحوث يف فقه الرجال109 :؛ ودروس متهيدية يف القواعد الرجالية174 :؛

والسيفي املازندراين ،مقياس الرواة204 :؛ وراجع قائمة بأسامء الرواة املض ّعفني يف املذهب أو
تم رسد
الرواية أو مها معا ،يف :بوران مريزائي ،بجوهيش در تفسري قمي 233 :ـ  ،241حيث ّ
 55راويا ،وكذلك مرسد بالرواة السنّة وغري اإلمام ّية يف املصدر نفسه 241 :ـ .242

واجلواب هنا سيكون من خالل إمكانية اختالف األنظار يف التوثيق والتضعيف ؛

لك ّن بعض من وردوا يعدّ ون من الضعاف املشهورين جدا بني الطائفة عىل ما يبدو ،مثل
واملفضل بن صالح ،واحلسن بن عيل بن أي محزة البطائني ،وبكر بن
عمرو بن شمر،
ّ

صالح ،وسليامن الديلمي ،وعيل بن حسان ،وعيل بن حديد ،ويونس بن ظبيان وغريهم،
وهذا ما يضع عالمة استفهام يف املوضوع.

لكن هذا اجلواب قد ير ّد بأنّه ّ
لعل عيل بن إبراهيم القمي كان متساهال يف التوثيق،
ّ

بالغلو ،وكثري من املض ّعفني الذين روى عنهم هم من هذا اللون،
حق من ياهت خموا
السيام يف ّ
ّ
صحت نسبة هذا التفسري للقمي فال ّ
شك
فغايته أنّه منفرد يف الطائفة يف توثيق هؤالء ،وإذا ّ
للتوجه املغايل وفقا لفهم أمثال ابن الغضائري والصدوق وابن الوليد
يف أنّه رجل م ّيال
ّ

للغلو ،فال مانع أن خيتلف مع مجهور الطائفة يف ذلك.
والنجايش
ّ

يصح يف غري ما ذكره من أسامء ال يتمل يف ح ّقه أن يرى وثاقتها
وهذا الذي نقوله
ّ

بمقتىض موقعه املذهبي كعائشة وييى بن أكثم وغريمها .فهذا اإلشكال ال بأس به يف

اجلملة بوصفه قرينة عكس ّية.

ثاني ًا :ال يمكن أن يوثق القمي ّ
كل رجال أسانيد كتابه؛ ّ
ألن بعضهم مل يعرفه ،حيث

أورد يف الكتاب روايات مرسلة ،بل مرفوعة ّ ،
ولعل ما يقرب من ربع الكتاب أو يزيد

مراسيل ومرفوعات ،وإرساهلا قد يكون من الرواة ،وليس من القمي ،فكيف يوثق ّ
كل
الرواة إىل املعصوم ويقول :إ ّنه روى كتابه عنهم ،وهو ال يعرف بعضهم؟!

وإذا أراد مناقش أن يناقش هنا ألمكنه القول ّ
بأن اإلرسال إذا كان من طرف القمي فقد

يكون عاملا بالسند لكنّه إما مل يذكره أو نسيه مع علمه مسبقا أ ّنه سند صحيح ،وأما إذا كان
اإلرسال من طرف الراوي فلع ّله يبني عىل وثاقة مشايخ هذا الراوي أو ّ
أن هذا الراوي ال
( ) دروس متهيد ّية.174 :

( ) آصف حمسني ،بحوث يف علم الرجال 73 :ـ 74؛ واإليرواين ،دروس متهيدية يف القواعد
الرجالية175 :؛ والفاين ،بحوث يف فقه الرجال 110 :ـ .111

...................
يذكر رواية إال وتكون صحيحة يف وثاقة رجاهلا .وقد تقدّ م شبيه هذا يف البحوث السابقة

فال نطيل.

نعم ،مع كثرة مراسيله ومرفوعاته يف هذا الكتاب حتى جتاوزت الربع ،كان عليه أن

املتأخرين ـ لو س ّلم ـ ّ
ّ
فإن
يبني أنّه بعد كونه بصدد تصحيح كتابه باملعنى املعروف عند
ّ

ذكره للمراسيل واملرفوعات الكثرية التي سقطت أكثر من واسطة فيها ،يكون لعلل
مع ّينة ،وعدم بيانه لذلك مض ّعف مثل هذا االحتامالت الفرض ّية التي نثريها.

أي مستمسك يؤ ّكد لنا ّ
أن القمي
ثالث ًا :ما ذكره السيد كاظم احلائري ،من أ ّنه ال يوجد ّ

هبذه املقدّ مة كان يريد تصيح كتابه ،فهذه دعوى ال دليل عليها ،وغاية ما يمكن أن يقال يف

أن إطالق العبارة يفيده أو ّ
إثباهتا ّ
أن توثيق خصوص املبارشين ال ينفع ،وكالمها

مرفوض  .كام سيظهر قريبا.

ومسألة إعطاء القيمة للكتاب مسألة مشكّكة متعدّ دة الدرجات ،فال موجب حلرص

إعطاء القيمة بأعىل الدرجات التي هي توثيق مجيع الرواة  ،فندّ عي ظهور كالمه يف
روايته عن الثقات ال يف حرص روايته هبم  .بل قيمة الكتاب عند املتقدّ مني ال تكون

بالرضورة بوثاقة مجيع الرواة ،بل هلا عنارص متعدّ دة كام أسلفنا مرارا .وسيأيت ما يتصل
هبذه النقاط قريبا.

رابع ًاّ :
إن تعبري (ثقاتنا) ظاهر يف اإلمام ّية مع وجود عدد من رواة كتابه من غريهم،

مثل :ييى بن سعيد القطان ،وسفيان بن عيينة ،وأي عبد الرمحن الس ّلمي ،وابن جريج،
وجذعان ،ومحاد بن سلمة ،وعبد الغني ،وطلحة بن زيد ،وعباد بن يعقوب ،والفضيل بن

النبي (وهؤالء
عياض ،ووكيع ،واألعمش ،والزهري ،والسكوين ،وعطاء ،وعائشة زوج ّ

حممد (واقفي) ،وعمرو بن شمر
مجيعا من أهل السنّة) ،وسليامن الديلمي ،والقاسم بن ّ
( ) القضاء يف الفقه اإلسالمي.447 :

( ) الفاين ،بحوث يف فقه الرجال.108 :

( ) السيفي املازندراين ،مقياس الرواة.204 :

ٍ
(غال) ،وسليامن بن داود املنقري ،وسعد بن طريف (ناوويس) ،واملفضل بن عمر
(خطاي) ،ودرست بن أي منصور (واقفي) ،وأي اجلارود (زيدي) ،واحلسن بن عيل

البطائني (واقفي) ،وعبد الرمحن بن احلجاج (كيساين) ،وغريهم .

فرسنا الكلمة بالثقات عندي ال بثقات مذهبي ،وال ندري إذا كان يوثق عائشة ـ
إال إذا ّ

خصوصا عىل ما يعرف عنه من التشدّ د املذهبي ـ أو ال! فتأ ّمل.

قد يقال ّ
تعهده بعدم رواية املراسيل وعن غري اإلمام ّية
بأن الرجل ربام يكون خرج عن ّ

كام هي عادة كثري من املؤ ّلفني.

صح هذا فال يعود هناك ثقة بأنّه التزم باملقدّ مة يف جانب وثاقة من يروي
واجلواب :لو ّ

خاصة عىل مبنى االطمئنان.
عنهم أيضا ،فينهار االستدالل يف هذه احلالّ ،

والنظر ّيات الالحقة ستكون بنفسها وجوها ملناقشة هذا القول ،فهذا التوثيق العام تا ّم
تنزال ـ إىل اآلن.
ـ ّ

 4ـ  6ـ  2ـ توثيق املشايخ املباشرين ،اجتاه السيد حبر العلوم و..

الرأي الثاين :ما ذهب إليه مجع من العلامء مثل السيد بحر العلوم ،والسيد كاظم

احلائري وغريمها ،واحتمله بعضهم وإن مل خيرته كالشيخ آصف حمسني ،من ّ
أن املتي ّقن أنّه

املستفاد من كالم القمي هو توثيق خصوص املشايخ املبارشين؛ ّ
ألن عطف ثقاتنا عىل

مشاخينا يفيد إرادة املشايخ الثقات ،وال ّ
يدل عىل أكثر من ذلك ،وإال د ّلت العبارة عىل

توثيق غري املشايخ دون املشايخ ،وهو مرفوض يف الداللة ،كام ّ
أن عنوان (االنتهاء إلينا،

ورواه مشاخينا وثقاتنا) يصدق يف املبارشين ،إذ ينتهي احلديث إليه هبم ،ويصدق ّأّنم
رووه عن أهل البيت ،وهكذا.

إذن ،فإطالق عبارة القمي ال ينفع هنا ،والقول بأ ّنه ال فائدة من توثيقه لصوص

بمجرد وثاقتهم هو أيضا غري صحيح؛ ّ
مشاخيه؛ ّ
ألن الرواية عن الضعيف
ألن السند ال يتم
ّ
( ) انظر :بحوث يف فقه الرجال109 :؛ وبجوهيش در تفسري قمي 241 :ـ .242

...................
مذ ّمة ما مل تكن بالواسطة كام تقدّ م يف احلديث عن مشايخ النجايش وغريه وأ ّنه ال يروي

عمن غمز فيه إال بواسطة ،فأراد القمي أن يدرأ هذا العيب عن كتابه ومرو ّياته ،علام ّ
أن
ّ
منهج القدماء كان قائام عىل الوثوق وليس فقط عىل وثاقة رجال السند .

األول والثاين ،ونحن نط ّور
وقد صاغ بعضهم اإلشكال هكذا بحيث يربك الرأي ّ

إشكاله ،وذلك ّ
الاص ،أو
أن عطف الثقات عىل املشايخ إ ّما من باب عطف العام عىل
ّ

األول ّ
تدل املقدّ مة عىل
عطف الاص عىل العام ،أو عطف تفسري ،أو عطف مغايرة ،فعىل ّ
خاصة ،وعىل الثالث ّ
التوثيق العام ،وعىل الثاين ّ
تدل عىل
تدل عىل توثيق بعض املشايخ
ّ

توثيق خصوص املشايخ ،وعىل الرابع ّ
تدل عىل تع ّلق التوثيق بخصوص غري املشايخ دون
املشايخ ،والرتجيح عسري ،فال يستفاد يشء هنا.

و ُاورد عىل هذا الرأي بأنّه معقول لو قال القمي :مشاخيي وثقايت ،أ ّما لو قال :مشاخينا

وثقاتنا ،فإ ّنه ّ
يدل عىل كونه يريد مشايخ الطائفة وثقاهتا .

ولكنّه ضعيف؛ ّ
فإن خمتلف فقرات مقدّ مته استخدم فيها صيغة اجلمع ،بل هو قال قبل

فأي دا ٍع لفرض االنتقال
هذه مبارشة :ونحن ـ خمربون ـ ذاكرون وأمثال هذه التعابريّ ،

جمرد صيغة اجلمع؟ ودعوى ّ
أن هذه العبارة (ثقاتنا) يقوهلا معصوم أما
لعموم الشيعة من ّ
غريه فال يقول إال مشاخينا مثال ،غري واضحة ،وال بذات داللة حارصةّ ،
فلعل عيل بن
إبراهيم مستخدما صيغة اجلمع يريد أن يقول ّ
بأن هؤالء املشايخ هم ثقايت ،وليس يقصد
( ) راجع :بحر العلوم ،الفوائد الرجالية 462 :ـ 463؛ والقضاء يف الفقه اإلسالمي 446 :ـ

447؛ وكليات يف علم الرجال320 :؛ وحترير املقال 58 :ـ 59؛ ومستدركات علم رجال
احلديث  61 :1ـ 62؛ وقد مال السيد الفاين يف بحوث يف فقه الرجال ،113 :إىل هذا الرأي،
يستقر عليه ،ليميل إىل نفي قيمة هذا التوثيق العام بامل ّرة ،واحتمله أيضا الشيخ آصف
لكنّه مل
ّ
حمسني يف بحوث يف علم الرجال ،74 :لكنّه مل خيرته.

( ) راجع :مقياس الرواة.205 :

( ) راجع :أعرايف ،رجال تفسري القمي 49 :ـ .51

األئمة يف تعابريهم ،بل
من (ثقايت) صيغة التوكيل وإرجاع الناس إليهم ،كام هي احلال مع ّ

يريد التوصيف ،السيام وأنّه يف العادة يكون بعض مشاخيه قد تو ّفوا ونحو ذلك .بل ال

مانع ـ لو خفهم من العبارة خصوص املشايخ ـ أن يدّ عى إرادة توثيق الطائفة ملشاخيه،
فيصبح مشاخيه ثقات الطائفة ،أو فقل :هو ناظر ملشايخ الطائفة وثقاهتا املبارشين له ،فهذا

جيمع بني الفرض ّيتني ،فالحظ جيدا.

وعليه ،فهذا التفسري أيض ًا حمتمل يف نفسهّ ،
لكن عع ّينه ال يبدو
وأقل إشكاالً من سابقهّ ،

سه ً
ال أبد ًا ،فانتظر.

 4ـ  6ـ  3ـ التفصيل يف التوثيق ،اجتاه الشيخ الداوري و..

الرأي الثالث :التفصيل والتقييد يف داللة شهادة القمي ،ليس عىل مستوى املبارشة

املرة ،وإ ّنام عىل مستوى ّ
أن يف كالمه ثالثة تقييدات هي:
وغريها هذه ّ

 1ـ أن يكون الراوي شيعيا غري سنّي املذهب ،واملستند يف ذلك تعبري «مشاخينا وثقاتنا»

الظاهر يف عرف أهل احلديث يف أ ّنه غري شامل لغري الشيعي.

وهذا القيد يرفع إشكال توثيق مثل ييى بن أكثم وأمثاله.

 2ـ أن تكون الرواية متصلة؛ لقوله« :ينتهي إلينا ورواه مشاخينا وثقاتنا عن الذين

فإن ظاهر هذا الكالم ّ
فرض اهلل طاعتهم»ّ .
أن السلسلة متصلة.

ويمكن هبذا القيد رفع اإلشكال املتقدّ م عىل مستوى توثيق القمي ألشخاص ال

يعرفهم؛ ّ
ألن السند فيه رفع وإرسال.

 3ـ أن تنتهي الرواية إىل املعصوم ،فلو انتهت إىل غريه ،كبعض الروايات املوقوفة

الواردة منتهية إىل ابن عباس ،فال يشملها التوثيق.

وقد تبنّى الشيخ مسلم الداوري هذا الطرح  ،فإذا أضفنا إليه نظر ّيته يف تقسيم

( ) أصول علم الرجال.163 :

...................
الكتاب ،وإمكان التمييز بني تفسري القمي وتفسري أي اجلارود ،فسوف ينقسم الرواة عنده
إىل قسمني :أحدمها ما ورد يف تفسري عيل بن إبراهيم ،وثانيهام ما ورد يف تفسري أي

اجلارود ،فنخضع القسم األول للرشوط الثالثة املتقدّ مة ،فنخرج بالثقات يف هذا الكتاب.

أن السيد عيل الفاين اعترب ّ
وامللفت ّ
أن وجود غري اإلمام ّية يف أسانيد الكتاب دليل عىل

يوسع من جهة
عدم إرادة القمي توثيق اجلميع ؛ لك ّن هذا التقييد الذي قدّ مه الداوري ّ
ملطلق الشيعي ـ وهذا صحيح من حيث إمكانية أن يراد من عنوان مشاخينا وثقاتنا ـ

ويذف غريه ،فريتفع إشكال الس ّيد الفاين.

أن عفسري الشيخ الداوري لكالم القمي غري ظاهر ،وذلك:
إال ّ

أ ـ ال من جهة ّ
أن العبارة تفيد أو ال تفيد فقط ،بل من جهة أ ّنه لو كان هذا هو مراد

القمي ،أي أن يقسم رواة كتابه ورواياته إىل قسمني :أحدمها سند متصل باملعصوم رواه

شيعة ،وسند إما غري متصل ،أو رواه أحد من غري الشيعة أو منقول عن غري املعصوم،
نص يطلقه متك ّلم حكيم عارف باللغة ليفيد هذه الصورة التجزيئية
فنحن نسأل هل هذا ّ

وهو بصدد احلديث عن كتابه عموما؟ هل كالمه ظاهر يف توصيف كتابه أو توصيف
بعض كتابه وبطريقة جتعل هذا البعض مق ّطعا جمزءا موزعا ال يلتفت إليه أحد؟

أعتقد ّ
أن الشيخ الداوي يتعامل هبندس ّية عالية مع كالم القمي ،بغرض الروج من

أن لكالم القمي ّ
املشاكل التي تواجه التوثيق العام ،هلذا ال أعتقد ّ
كل هذا الظهور ،واهلل

العامل.

ب ـ إنّنا مل نفهم الرشط الثاين الذي ذكره الداوري ،فعبارة القمي تفيد ّ
أن الرب وصله

ورواه الثقات عن املعصومني ،فكيف خيفهم من هذا اتصال السلسلة؟! أال يصدق ّ
أن الرب
وصله ورواه الثقات عن املعصومني لو كان يف وسط السند رجل مل يذكر بأن ابتىل الرب

باإلرسال؟! فكف استنتجنا لغو ّيا داللة هذا الرتكيب عىل رشط اتصال السلسلة مطلقا؟
( ) بحوث يف فقه الرجال.109 :

جـ ّ
األول
إن هذه املحاولة من الداوري ال ترفع اإلشكال ّيات التي خس ّجلت عىل الرأي ّ

ك ّلها ،لو التزمنا هبا إشكاليات هناك؛ إذ يبقى هناك بعض الضعفاء يف السند املتصل،

فراجع.

األول الذي وضعه القمي ـ بحسب تفسري الداوري ـ معناه أننا حتى
د ـ إ ّن الرشط ّ

نعمل بالتوثيق العام البد يف املرحلة املسبقة من إثبات تش ّيع الراوي لكي يكون مشموال

للتوثيق ،وإال فإذا ثبت عدم تش ّيعه أو ّ
شك يف ذلك فال معنى لالستناد إىل شهادة القمي
ٍ
التمسك بالعام يف غري مورده أو بالشبهة املصداق ّية للعام نفسه ،وهو غري
حينئذ ألنه من
ّ
صحيح.
بعض من مل
األول الذين حكم بوثاقتهم ،خ
وعليه فكيف جعل الداوري يف أسامء القسم ّ

يثبت تش ّيعه ،مثل ييى بن أكثم ،والسكوين ،وحفص بن غياث ،وغريهم؟! أظ ّن ّ
بأن

الشيخ الداوري مل يلتفت إىل القيود التي وضعها ،وإ ّنام ركّز عىل فرز أسامء ما كان للقمي
األول املشمولني للتوثيق
وما كان ألي اجلارود ،رغم أنّه يذكر بأنّه يذكر أسامء القسم ّ

بحسب تعبريه  .وهذه مالحظة شكل ّية تصنيف ّية ولعله حصل سهو منه حفظه اهلل.
لنص شهادة القمي غري واضح.
وعليه ،فهذا التفسري ّ

 4ـ  6ـ  4ـ التغليب يف التوثيق ،اجتاه الشيخ التربيزي و..

الرأي الرابع :ما يظهر من الشيخ جواد التربيزي ،من ّ
أن شهادة القمي مبن ّية عىل
التغليب ال أكثر ،أو أنّه يريد تصحيح رواية واحدة من ّ
كل باب مثال ،فال يوجد حتديد فيها

لوثاقة شخص بعينه .

وقد ُاورد عليه ّ
بأن التغليب معقول يف كامل الزيارات؛ لكونه كتاب أدعية

ومستح ّبات ،أ ّما هنا فهو غري صحيح؛ ألنّه كتاب تفسري وعقائد وغري ذلك .
( ) انظر :أصول علم الرجال.165 :
( ) رصاط النجاة  457 :2ـ .458

( ) أعرايف ،رجال تفسري القمي 64 :ـ .65

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

كل باب ،وهذا ٍ
إن التغليب معناه إ ّما تصحيح رواية من ّ
وجيابّ :
كاف يف كتب األدعية

واملستحبات وغريها عىل مبنى الوثاقة ،أو يراد بيان أ ّن غالب رواياته معترب ،فيكون ذلك

خاصة لو كانت سائر الروايات يعضد بعضها بعضا ،فعىل كال
نوعا من منح كتابه قيمةّ ،

التقديرين ،ال وجه للتفكيك بني كامل الزيارات وتفسري القمي ،فال يرد هذا إشكاال عىل

الشيخ التربيزي.

هذا ،وقد عقدّ م ما يشبه هذا الرأي عنده يف كتاب كامل الزيارات ،وسبق التعليق عليه،

وأنّه غري ظاهر من الكالم ،نعم ليس بعيدا أن يريد أن أغلب روايات كتاي هي عن
الثقات ،وقد سبق أن أرشنا إىل هذا يف البحث عن كتاب كامل الزيارات ،فراجع.

بع

وعليه ،فهذا التفسري معقول يف ذاعه ،وإن مل عكن العبارة ظاهر ًة فيه بخصوصه ،وستأيت
املؤرشات.

 4ـ  6ـ  5ـ توثيق الرواة عن املعصوم ،اجتاه املوىل الطهراني و..

الرأي اخلام ::ما ذهب إليه املوىل عيل بن خليل الطهراين اللييل الرازي النجفي

(1297هـ) ،من ّ
خاصة،
النص هو توثيق الراوي املبارش عن اإلمام
ّ
أن املراد من هذا ّ

بنص
فزرارة مثال إذا روى مبارشة عن اإلمام ووصلت روايته للقمي ،فإ ّنه يكون موثقا ّ
املقدّ مة؛ ألنّه يصدق عليه حقيقة أنّه روى عن اإلمام ،أ ّما من روى عن زرارة وصوال إىل

ألّنم يف احلقيقة رووا عن
القمي ،فهم خارجون عن املقدّ مة وال عالقة هلا بتوثيقهم؛ ّ
زرارة وليس عن اإلمام ،فتعبري املقدّ مة (ورواه مشاخينا وثقاتنا عن الذين فرض اهلل

طاعتهم) يفرض احلرص باملبارشين لإلمام .

لتوثيق باملشايخ
خصص ا
خ
وهذا الرأي يقف عىل النقيض متاما من الرأي الثاين الذي ّ

املبارشين للقمي.

للنص ،بأكثر من إيراد:
وقد ُيورد عىل هذا التفسري ّ

( ) سبيل اهلداية يف علم الدراية 414 :ـ .415

األول :ما قيل من ّ
النص ك ّله عن أمه ّية القرآن
أن الكالم الذي يسبق مورد ّ
اإليراد ّ

النص واردا لبيان قيمة كتابه وال معنى لقيمة الكتاب بتوثيق خصوص
وتفسريه ،فيكون ّ
لعيل بن
الراوي املبارش عن املعصوم ،كام ال معنى له بتوثيق خصوص املشايخ املبارشين ّ

إبراهيم  ،فهذا التفسري ينايف غرض املؤ ّلف ومبتغاه.

النص السابق عىل اجلملة ّ
وجيابّ :
حمل الشاهد،
يبني يف ّ
إن هذا الكالم غري واضح ،فإنّه ّ

يبني قيمة
أمه ّي خة موضوع كتابه ،وليس بالرضورة قيمة مجيع روايات كتابه ،بل لو س ّلمنا أنّه ّ
كتابه ،فليس من الرضوري أن يكون هذا البيان من خالل تصحيح مجيع الروايات ،بل

يكفي أن يكون يف مجع مهم النصوص التي عمدهتا صحيح أو كثري منها صحيح عنده،

األئمة مثال،
ولو عىل مباين املتقدّ مني ،وكون أصحاب هذه الروايات هم كبار أصحاب
ّ
وال يتاج لذكر هذه الصوصيات بعد كوّنا واضحة عندهم.

تتغري املباين كام قيل هنا من هذا الناقد،
ودعوى أنّه يؤ ّلف كتابه جلميع األزمنة وقد ّ

عهدهتا عىل مدّ عيها ،فقد ال يكون قد خطر يف بال عيل بن إبراهيم هذه األمور ،وصريوة

يصح أن نتعامل معه عىل أنّه
كتابه مرجعا للشيعة يف الرجال وغريه بعد مئات السنني ،فال
ّ
معصوم أو عامل بالغيب خي ّطط لبيان الدين لألجيال القادمة بعد مئات السنني مثال .ويشهد

لذلك ّ
أن نظرية توثيق مجيع رجال القمي مل تعرف إال منذ القرن احلادي عرش اهلجري ،كام

ّ
أن االعتامد عىل كتابه كان قليال عند املتقدّ مني ،وصارت له شهرة عارمة عند ّ
املتأخرين ،كام
يقر بذلك اجلميع ،فالحظ اإلرجاعات إليه يف الكتب واملصادر التفسريية وغريها.
ّ

بل ّ
حتول مناهج توثيق الروايات قد حصل بعد وفاة القمي بأكثر من ثالثة قرون،
إن ّ

فأين عرف القمي ذلك؟ وما هو املؤرش عىل تن ّبهه ملثل هذه األمور؟ ّ
إن هذه حمض
وكأّنم ملتفتون ّ
لكل هذه
افرتاضات تقوم فقط عىل صور غري واقع ّية عن تفكري القدماء
ّ
األمور!

( ) نقله مهدي أعرايف يف رجال تفسري القمي 55 :ـ  ،57عن بعض أساتذة الارج املعارصين،
ولع ّله يقصد الشيخ الوحيد الراساين ،واهلل العامل.

...................
بل لنعم ما أشار إليه بعض الفضالء املعارصين  ،من أنّه لو كان نظر القمي لألجيال

ّ
املتأخرين ،فلامذا وضع أكثر من ربع أو ثلث
هتتم باألسانيد عىل طريقة
الالحقة التي ّ
روايات كتابه عىل الرفع واإلرسال واإلعضال وغري ذلك من موجبات تضعيف الرواية

عىل مناهج ّ
املتأخرين؟!

اإليراد الثاينّ :
عيل بن إبراهيم ليس أنّه يروي ما ينتهي إليه ،فهذا واضح،
إن مقصود ّ

ّ
يبني أ ّنه يروي ما وصل إليه مع خصوص ّية،
فكل راوية يروي ما وصل إليه ،بل غرضه أن ّ
وهي أنّه وصله عرب الثقات ،والوصول عرب الثقات ال يكون إال بكون السلسلة صحيحة،
خاصة ،فإنّه ال تتو ّفر هذه الصوص ّية يف
أ ّما مع كون املبارش للمعصوم هو الراوي الثقة ّ

هذه احلال .

وجيابّ :
إن عبارة عيل بن إبراهيم تقول بأنّه يروي ما ينتهي إليه وما رواه الثقات،

فيكون معنى اجلملة ـ بحسب الفهم العريف غري التأوييل ،ووفقا لفرضية الطهراين ـ عىل
الشكل التايل :إنّني أنقل يف هذا الكتاب ما وصلني مما رواه الثقات املبارشون للمعصوم.

فأين تكون مجلته دا ّلة عىل منع فرض ّية املوىل الطهراين؟! فالصوص ّية هي :إنّني أروي ما

وصلني مع كون الرواة املبارشين للمعصومني ك ّلهم ثقات ،ولع ّله يف هذه احلال يعتمد يف
إثبات النسبة هلؤالء الرواة إ ّما عىل كثرة الطرق إليهم أو تداول كتبهم ونسخها يف ذلك

العرص أو غري ذلك .فال تفيض الصوصية املدّ عاة إىل إبطال تفسري الطهراين.

اإليراد الثالثّ :
النص،
يفرس لنا كلمة (مشاخينا) الواردة يف ّ
إن ما طرحه الطهراين ال ّ

حيث املفروض ّ
أن هؤالء الرواة املبارشون للمعصوم يوجد وسائط بينهم وبني القمي،

فكيف وصفهم باملشايخ؟ وهذا يعني أنّه البدّ من فرض أنّه يتك ّلم عن شيئني :أحدمها عن
( ) مهدي أعرايف ،رجال تفسري القمي 58 :ـ .59

( ) نقله مهدي أعرايف يف رجال تفسري القمي 60 :ـ  ،61عن بعض أساتذة الارج املعارصين،
ولع ّله يقصد الشيخ الوحيد الراساين ،واهلل العامل.

أخذه من املشايخ ،والثاين عن أخذه من الثقات ،فإذا فصلنا بني العنوانني صار املعنى :ما
يف كتاي هو عىل قسمني ،ما رواه مشاخيي وما رواه الثقات ،وبالتايل فال يستند هلذه املقدّ مة

يف توثيق مجيع الرواة املبارشين للمعصوم أيضا ،وأ ّما لو دجمنا بني العنوانني فكيف يمكن

أن ّ
تع ّقل ّ
كل الثقات املبارشين للمعصوم هم مشايخ له ،فيلزمنا أن نقول بأنّه يوثق
خصوص مشاخيه املبارشين الذي يروون مبارشة عن املعصوم ،وهذا فيه تك ّلف واضح،
أو نقول بأنّه يريد توثيق الرواة املبارشين للمعصوم والذين وصلته روايتهم عرب املشايخ،

وأنت ترى ّ
نص املقدّ مة فيه تك ّلفات.
أن هذا النوع من فهم ّ

اإليراد الرابع :ما نراه األرجح وهو ّ
أن الطهراين لو استبدل الرواة املبارشين بأصحاب

وخرجه
الكتب واملصادر لكان أسهل له وأفضل ،فيكون املعنى :إنّني أروي ما انتهى إ ّيل ّ

ثقات الطائفة ومشاخيهم يف مصنّفاهتم األصل ّية (األصول) ،فيشري بذلك إىل ما أملحنا إليه

يصح له أن
يف بحث كامل الزيارات ،من أ ّن مصادر كتاي هي كتب ثقات معروفني ،وهنا
ّ

بحجة معروف ّيتها يف ذلك الزمان أو لتعدّ د الطرق إليها
يتجاهل السند إىل هذه الكتب
ّ

آنذاك ،أو ملعروف ّية طرقه إليها.

فهذا االحتامل أفضل من احتامل الطهراين عىل مستوى املعطيات التارخي ّية واحلديث ّية،

ولع ّله يقرتب من تفسري السيد السيستاين اآليت هنا ،وإال فتفسري الطهراين بعيد عن ظاهر
اجلملة.

اإليراد اخلام ::إ ّن تش ّبث الطهراين بكلمة الرواية عن اإلمام غري وجيهّ ،
فإن إطالق

هذه الكلمة عىل الراوي غري املبارش شائع ،وهلذا نحن نقولّ :
إن الكليني أودع رواياته عن

أهل البيت يف كتاب الكايف ،أو ّ
إن املحدّ ثني أودعوا رواياهتم عن النبي يف الكتب ،وال

نشعر باملجاز ،فحرف ّية تفسري الكلمة ربام أوجبت هذا الفهم.
وعليه ،فهذا التفسري بعيد نسب ّي ًا عن ظاهر عبارة القمي.

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

 4ـ  6ـ  6ـ نفي التوثيق ،اجتاه بعض املعاصرين

الرأي السادس :ما مال إليه الس ّيد عيل الفاين والشيخ آصف حمسني وغريمها  ،من أ ّن

القمي ليس بصدد التوثيق بحيث نستفيد منه توثيقا ال للمشايخ املبارشين وال لغريهم.

وقد استند آصف حمسني إىل أ ّنه ال يوجد يف العبارة ما يفيد احلرص واالستيعاب  ،ور ّد

بأن الكالم يف مقام املدح وهو يقتيض احلرص  ،يضاف إىل ذلك ّ
أن الواو يف (ورواه
مشاخينا وثقاتنا) هي واو احلال ،وبالتايل فهي تفيد احلرص .

أن مقام املدح ال يقتيض احلرص كام قلنا ،بل ّ
إال ّ
إن كون غالب الرواة ثقاتا فيه مدح ،ومل

يكن القمي بصدد أن تؤخذ مقدّ مته كمستند لعلم الرجال بعد قرابة سبعامئة عام عىل وفاته

املتأخرين .كام ّ
أو أن يتعامل مع كتابه كأ ّنه صحيح السند بأمجعه عىل طريقة ّ
أن كون الواو
حال ّية ّأول الكالم ،لو س ّلمنا ّ
بأن واو احلال هنا تعطي داللة احلرص ،بل األقرب ّأّنا

عاطفة ،أي إنّني أروي ما انتهى إ ّيل مما رواه املشايخ والثقات أو أروي يف هذا الكتاب ما
انتهى إ ّيل وما رواه املشايخ والثقات ،فأين الصوص ّية اإلضاف ّية التي تفيد احلرص عرب واو

احلال؟!

أن هدف القمي إنّام هو بيان ّ
وقد ذكر بعض املعارصين ّ
أن رواياته قد وصلته عرب

مشايخ ثقات ن ّقاد أخبار سواء كانوا من املبارشين له أو غريهم ،وليس توثيق مجيع رواته،

وعىل هذا كان دأب املتقدّ مني  ،وقد تقدّ م يشء مثل هذا يف البحث عن رجال كامل
( ) انظر :بحوث يف فقه الرجال113 :؛ وبحوث يف علم الرجال ،74 ،73 :ولع ّله الظاهر من
الفياض ،تعاليق مبسوطة  ،104 :9و .618 :10

( ) بحوث يف علم الرجال.74 ،73 :
( ) حترير املقال.59 :

( ) انظر :أعرايف ،رجال تفسري القمي 43 :ـ 44؛ حيث نقله عن بعض أساتذة الارج ،ولع ّله
يقصد الشيخ الوحيد الراساين.

( ) قبسات من علم الرجال  126 :1ـ .128

الزيارات عند عرض نظر ّية السيد السيستاين هناك ،فراجع حتى ال نطيل.
لكن ال بأس بذكر مداخلة بع

املعارصين يف الر ّد عىل السيد السيستاين هنا ،من أ ّن

مسلك القدماء وإن كان عىل الوثوق ،لكنّهم أيضا كانوا يعملون بخرب الثقة؛ جلريان سرية
العقالء عىل العمل بخرب الثقة .وحصول الوثوق هلم من ختريج كبار ن ّقاد األخبار لرواية

صحيح ،لكنّه يف بعض احلاالت ال مجيعها ،ودعوى ظهور مجلة القمي يف تفسري السيستاين

بعيدة؛ إذ كيف مل يتن ّبه لذلك أحد من القدماء قبله .ودعوى ّ
أن العبارة مر ّددة بني الوثاقة

والوثوق والقرينة هي طريقة املتقدّ مني ير ّدها ّ
يعني تفسري السيستاين بل جيتمع
أن هذا ال ّ
مع التفسريين ،وعليه فكالم السيستاين غري وجيه .
ويناقش:

ّ
نشك يف عمل املتقدّ مني بخرب الواحد الظني الثقة دون حصول الوثوق هلم
أ ـ إنّنا

بصدوره ،وقد ح ّققنا ذلك يف كتا خبينا :نظرية السنّة ،وحج ّية احلديث ،فراجع.

إن السيستاين ال يقول ّ
بـ ّ
بأن ختريج الن ّقاد يوجب دوما حصول اليقني بالصدور ،بل

بأّنا حالة نوع ّية غالبة أي قرينة نوعية وثوق ّية ،وهي كافية يف منح كتابه قيمة
يقول ّ
واعتبارا ،واملراد بالن ّقاد ليس الفقهاء ،بل املراد ن ّقاد األخبار من أمثال ابن الوليد
والغضائري وولده وابن عيسى وغريهم ،ومل خيقم املناقش هنا دليال ينفي الدعوى التي
جمرد نقل ن ّقاد
قاهلا السيستاين ،بل استغرب أن يكون الطويس يصل له الوثوق برواية من ّ

مؤرشاته يف تعامل الصدوق مع شيخه
األخبار هلا ،علام أنّه ليس بالبعيد ،كام رأينا بعض ّ
ابن الوليد ،وكام رأينا ّ
ّ
املتأخرين يفعلون ذلك مع املحدّ ثني
أن عاملقة الفقاهة واحلديث
القدامى ،فأين االستغراب يف ذلك ،ما مل تقم شواهد تضعف الوثوق هبذا الرب أو ذاك؟!

فاحلق مع املناقش ،لكن يكفيه أن
نعم لو ا ّدعى السيستاين الكل ّية والعموم ّية يف هذا
ّ

( ) نقله مهدي أعرايف يف رجال تفسري القمي 69 :ـ  ،74عن بعض أساتذة الارج املعارصين،
ولع ّله يقصد الشيخ الوحيد الراساين ،واهلل العامل.

...................
تيارا كبريا كان يميل لذلك عند متقدّ مي املتقدّ مني ،فيكون القمي منهم أو حتى يكفي
احتامل كونه منهم .علام ّ
مرت من حتت يد عدد من نقاد
أن هذه الروايات قد تكون ّ
األخبار األمر الذي يتو ّقع معه حصول الوثوق ،وليس ّ
مرت من حتت يد
كل رواية منها ّ

واحد منهمّ ،
فإن هذا عىل خالف العادة يف مجلة منها.

جـ ّ
إن رفض استظهار السيستاين هذا املعنى من العبارة بدعوى أنّه كيف مل يتف ّطن أحد

قبل ذلك هلذا ،ير ّده ّ
أن دعوى الوثاقة جلميع الرواة من خالل هذه املقدّ مة مل يتف ّطن هلا أحد

احلر العاميل ،لو س ّلمنا أنّه قال هبا فعال ومل يقل بتصحيح احلديث دون توثيق الرواة،
قبل ّ
بل حتى بعده إىل زمن السيد الوئي ،فهذا اإلشكال يرسي عىل اجلميع.
ونحن نعترب هذا اإلشكال من ّبه ًا عام ًا يف اجلملة ،لكون بع

هذه االستنتاجات التي

عامة مما مل يعرفه
وصلوا إليها من مراجعة مقدّ مات الكتب ،ومن كثري من النوثيقات ال ّ

حمل.
السابقون ،نوع ًا من حتميل هذه النصوص أكثر ممّا عت ّ

إن اجتامع النص املردد مع التفسريين (الوئي والسيستاين) أمر ٍ
دـ ّ
كاف للسيستاين؛
ّ
ّ

النص ،وال يسمح برتجيح التوثيق العام عىل غريه ،فنتيجة هذا
أل ّنه يوقع اإلمجال يف ّ
سقوط دعوى التوثيق العام حتى لو مل تثبت دعوى السيستاين ،وهذا ما ال ينفع املناقش

هنا.

فهذه الردود عىل دعوى السيد السيستاين غري واضحة ،وقد سبق لنا أن بحثنا يف

أطراف كالم السيستاين فال نعيد.

وأمام هذه اآلراء الستّة ،نالحظ ّ
أن املمكن منها هو الرأي الثاين والرابع ،وما أحلقناه

تعرب عن الواقع بال خرق يف
ألّنا ّ
بالرأي الامس (توثيق املصادر) ،وكذا الرأي السادس؛ ّ
مرجح يسم يف تقديري ،فال يعود يمكن
هذا املورد أو ذاك أو مع خرق بسيط ،وحيث ال ّ

االستناد إىل هذا التوثيق ،وعىل تقديره فال يثبت سوى وثاقة املشايخ املبارشين ،وعددهم

قليل.

أن هذه املقدّ مة عسري عىل منوال طرائق املؤ ّلفني إىل يومنا هذا يف مدح كتبهم،
واحلاصل ّ

وهو عنوان يراد به عصحيح رواياعه يف الغالب أو بيان اهتاممه بالروايات ،فال داعي وال

عتحمل ،وهذه الطريقة احلرفيّة يف عفسري نصوص املقدّ مات
موجب لتحميلها أكثر مما
ّ
راجت من القرن احلادي عرش اهلجري أو قبله بقليل جد ًا ،نظر ًا للحاجة لرفع معدّ ل
التوثيقات ،فغاية ما يريد املؤ ّلف وأمثاله يف هذه املقدّ مات عادة هو بيان ّ
أن كتاي هو كتاب

ج ّيد ،وأنني أخذته من مصادر معروفة مرموقةّ ،
وأن مضمونه سليم ،وذلك ك ّله جيري

جمرى الغالب عادة ،ال جمرى النظر يف توثيق مجيع الرواة عىل اإلطالق ،وهلذا دائ ًام كنّا نجد
هتافت ًا بني التفسري التوثيقي العام وبني واقع الكتب ومتنها الداخيل ،فالحظ هذا األمر

العام ،فإنّه مفيد إن شاء اهلل.

نتائج البحث يف رجال تفسري القمي

عوصلنا إليها مما سبق هي:
أبرز النتائج التي ّ

أـ ّ
لعيل بن إبراهيم القمي.
إن هذا التفسري الذي بني أيدينا مل يثبت أنّه بر ّمته ّ

إن األرجح ّ
بـ ّ
أن هناك من مجع بني تفسري عيل بن إبراهيم وتفسري أي اجلارود

ٍ
كتاب واحد.
وغريمها يف

جـ ّ
إن اجلامع بني التفسريين أو التفاسري ال نعرف عنه شيئا ،واالحتامالت التي قيلت

ثم ال يصل وثوق بنسبة روايات هذا التفسري
يف تعيينه ال تزيد عىل الظ ّن إن بلغته ،ومن ّ

تم خترجيه يف مصادر املتقدّ مني الذين وصلتهم نسخة
لعيل بن إبراهيم إال ذاك املقدار الذي ّ
معتربة للتفسري األصيل كالطويس يف التهذيب والتبيان وغريه.

ّ
د ـ إنّه ال خيرز ّ
لعيل بن إبراهيم القمي.
أن موضع الشاهد
املستدل به هو ّ

هـ ـ ّ
التعني الداليل ـ ال التوثيق العام ،وال
إن النص املستشهد به ال يظهر منه ـ بنحو ّ

توثيق خصوص املشايخ املبارشين ،وال توثيق خصوص الرواة املبارشين للمعصوم ،وال

ثم
التفصيل يف التوثيق ،بل غايته اإلشارة لوثاقة مجلة من رواة كتابه أو مصادر كتابه ،ومن ّ
ٍ
توثيق عام ألحد.
فال يمكن االعتامد عىل تفسري عيل بن إبراهيم املوجود اليوم إلثبات

...................
وـ ّ
إن طرق ّ
ربك ّيتها يقينا مطلقا ،لك ّن األصل فيها ـ حكام ـ ّأّنا
املتأخرين وإن مل نثبت ت ّ

ربك ّية ،حيث مل يثبت ّأّنا طرق حقيق ّية ،وهذه نتيجة ترتك أثر خا يف البحث حول مجلة من
ت ّ
الكتب غري الكتب األربعة ،مثل مسائل عيل بن جعفر ،وبصائر الدرجات للصفار،

املفضل بن عمر ،وكتاب سليم بن قيس اهلاليل،
واملحاسن للربقي ،واجلعفريات ،وتوحيد ّ
ورسالة القطب الراوندي املعروفة يف األخبار ،ونوادر ابن عيسى ،وقرب اإلسناد

للحمريي ،وكتب األمايل ،وغري ذلك ،ال بمعنى ّأّنا تخبطل هذه الكتب ،بل بمعنى أّنا
تفقدنا أحد أد ّلة تصحيحها بنسخها الواصلة إلينا أو ببعض نسخها عىل ّ
األقل.

ز ـ إنّنا نأمل أن يصار إىل إخراج تفسري القمي من مجيع النسخ واملخطوطات املتوفرة له

ّ
واملتأخرين يف خمتلف املصادر احلديثية
وملخترصاته ،وملا نقل عنه يف خمتلف كتب املتقدّ مني
مصححا بشكل علمي رصنيّ ،
عل ذلك ينفع يف
والتفسريية وغريها ،لتقديمه حم ّققا
ّ
الكشف أكثر عن معلومات تتصل به إن شاء اهلل تعاىل.

ـ رجال كتابَي الرمحة واملنتخبات

ذكر علامء الرجال ّ
أن لسعد بن عبد اهلل األشعري الثقة كتبا كثرية ،ومن بينها كتاب

اسمه كتاب الرمحة ،وكتاب آخر اسمه كتاب املنتخبات  ،والذي يظهر من كالم الشيخ

الطويس يف الفهرست ّ
أن كتاب الرمحة يشتمل عىل عدّ ة كتب منها :كتاب الطهارة ،وكتاب
الصالة ،وكتاب الصوم ،وكتاب احلج ،وكتاب الزكاة و. ..

ويف سياق حديث الطويس عن الطرق لكتب سعد قال ..« :فمن كتبه كتاب الرمحة،

وهو يشتمل عىل كتب مجاعة ،منها :كتاب الطهارة ،وكتاب الصالة ،وكتاب الزكاة،

احلج ،وكتاب جوامع احلج ،وكتاب الضياء يف اإلمامة ،وكتاب
وكتاب الصوم ،وكتاب ّ
مقاالت اإلمام ّية ،وكتاب مناقب رواة احلديث ،وكتاب مثالب رواة احلديث ،وكتاب يف
( ) رجال النجايش177 :؛ والفهرست.135 :
( ) الفهرست.135 :

فضل قم والكوفة ،وكتاب يف فضل عبد اهلل وعبد املطلب وأي طالب ،وكتاب بصائر

الدرجات أربعة أجزاء ،وكتاب املنتخبات نحو من ألف ورقة ،وله فهرست كتب ما رواه.

حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه ،عن
أخربنا بجميع كتبه ورواياته عدّ ة من أصحابنا ،عن ّ

أبيه وحممد بن احلسن ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن رجاله .قال ابن بابويه :إال كتاب
فإين مل أروها عن حممد بن احلسن إال أجزاء قرأهتا عليه ،وأعلمت عىل
املنتخباتّ ،
األحاديث التي رواها حممد بن موسى اهلمداين ،قد رويت عنه ّ
كل ما يف كتاب املنتخبات

مما أعرف طريقه من الرجال الثقات» .

بأن ّ
أن كالم الصدوق املنقول يف الفهرست شهادة منه ّ
ووفقا ملا تقدّ م ذكر بعضهم ّ
كل

ما رواه عن كتاب املنتخبات فهو صحيح السند بني األشعري واإلمام هبذا التوثيق العام،

وهذا يعني ّ
صحة السند يف
أن سند الصدوق إىل سعد صحيح كام نعلم ،فإذا ضممنا إليه ّ
أن ّ
املنتخباتّ ،
دل ذلك عىل ّ
كل ما ينقله عن املنتخبات يكون تا ّم السند إىل اإلمام ورجاله

من الثقات.

هذا عىل صعيد رجال املنتخبات ،أما كتاب الرمحة املؤ ّلف من عدّ ة كتب كام هو ظاهر

صحح حال رواته بمالحظة ما ذكره الصدوق يف مقدّ مة من ال
كالم الطويس ،فإنه ي ّ

املعول وإليها املرجع
يرضه الفقيه ،حيث عدّ هذا الكتاب من الكتب املشهورة التي عليها ّ
ّ
وكل رواياته صحيحة .
بل يمكن القولّ :
إن ممارسة الصدوق لعمل ّية االستثناء من كتاب املنتخبات معناه ـ

أن هذا كان دأبه وديدنه يف التعامل مع الرواياتّ ،
حيث ال خصوص ّية هلذا الكتاب ـ ّ
فيدل
عىل ّ
أن رواية الصدوق لسائر كتب سعد بن عبد اهلل كانت عىل هذه الشاكلة.

وعىل هذاّ ،
فكل ما رواه الصدوق عن كتاي الرمحة واملنتخبات لألشعري فرجاله ثقات

من الصدوق إىل اإلمام.
( ) املصدر نفسه.136 :

( ) كتاب من ال يرضه الفقيه  3 :1ـ .4

...................
لكن املهم معرفة من هم رجال كتاب املنتخبات الذين عناهم الصدوق بتوثيقه ممن وقع
ّ

بعد سعد بن عبد اهلل يف الذكر؟

وطريق ذلك ّ
األول ،وهو الشيخ حسن بن سليامن بن خالد اخترص
أن تلميذ الشهيد ّ

ويعرب عنه أحيانا بمنتخب البصائر ،وقد
وسامه خمترص البصائرّ ،
كتاب بصائر الدرجاتّ ،

أضاف إليه روايات ،وذكر هناك طريقه إىل سعد بن عبد اهلل األشعري يف الروايات التي
سمى صاحب كتاب صحيفة األبرار هذا املخترص باملنتخبات ،وهذا
أخذها منه ،وقد ّ

أن ّ
معناه ّ
كل رواية وردت يف هذا الكتاب عن الصدوق إىل سعد األشعري تكون من
كتاب املنتخبات ،وهبذا نعرف أسامء رواة هذا الكتاب مم ّن وقعوا يف طرق الصدوق إىل

سعد.

هبذا يثبت وثاقة ّ
كل من وقع بني سعد واإلمام يف كتاي الرمحة واملنتخبات فيام نقله

الصدوق عنهام .

وقفات نقديّة مع توثيقات كتابي الرمحة واملنتخبات
أن هناك جماالً لتسجيل مالحظات عىل هذا الرأي ،وأبرزها:
إال ّ

املالحظة األوىلّ :
إن االعتامد عىل الكتب املشهورة يف كلامت الصدوق يف مقدمة

صحة السند بمعنى وثاقة الرواة؛ إلمكان ثبوت ولو بعض روايات
«الفقيه» ال يساوق ّ

هذه الكتب بالقرائن ال بتوثيق الرواة ،ومعه فام نقله الصدوق عن كتاب الرمحة وأمثاله ،ال

ّ
يدل عىل وثاقة الرواة ،فنحن هنا ننظر بعني رجال ّية ال حديث ّية.

املالحظة الثانيةّ :
إن كتاب خمترص بصائر الدرجات الذي كتبه احلسن بن سليامن بن

األول ـ يش ّكل اختصارا لكتاب خمترص البصائر لسعد؛ وليس
خالد ـ تلميذ الشهيد ّ

( ) انظر :أصول علم الرجال 476 :ـ  ،478وراجع :النامزي ،مستدركات علم رجال احلديث :1
65؛ واألبطحي ،هتذيب املقال .118 :1

اختصارا لبصائر الدرجات للصفار ،رغم ّ
أن العديد من الروايات الواردة فيه متطابقة

ويتمل ّ
أن يكون سعد بن عبد
سندا ومتنا مع ما جاء يف كتاب بصائر الدرجات للصفار ،خ

اهلل األشعري قد أخذ هذه الروايات من الصفار ،أو أخذاها من مصدر واحد؛

لتعارصمهاّ ،
فإن سعدا تويف عام  299أو 301هـ فيام ّ
تويف الصفار 290هـ.

والذي يؤ ّكد أ ّنه خمترص بصائر سعد هو ّ
أن الشيخ حسن بن سليامن قد ذكر يف ّأوله

مرصحا به حيث قال« :نقلت من كتاب خمترص البصائر ،تأليف سعد بن عبد اهلل بن
ذلك ّ
أي خلف القمي»  ،ويف موض ٍع آخر من الكتاب يقول الشيخ احلسن بن سليامن« :يقول
العبد الضعيف الفقري إىل ر ّبه الغني حسن بن سليامنّ :إين قد رويت يف معنى الرجعة
أحاديث من غري طريق سعد بن عبد اهلل ،فأنا مثبتها يف هذه األوراق ،ثم أرجع إىل ما رواه

نصوا عىل ذلك.
سعد بن عبد اهلل يف كتاب خمترص البصائر»  .كام ّأّنم قد ّ

نعم ،ال يتمح ّض هذا الكتاب يف اختصار بصائر األشعري؛ ألنه نقل فيه روايات أ خخر

كام تقدّ م ،هلذا ذكر اآلغا بزرك الطهراين ّ
أن نسبة هذا الكتاب لسعد األشعري غري

صحيحة؛ لعدم اقتصاره عىل ما عنده ،وإنام خينسب للحسن بن سليامن بن خالد .

والظاهر من كالم احلسن بن سليامن أ ّنه أخذ هذه الروايات من خمترص البصائر ،ال أ ّنه

اخترص بنفسه كتاب البصائر لألشعري ،وهذا يعني ّ
أن األشعري له كتاب خمترص

سامه هو خمترص البصائر ،أي ّ
أن الذي اخترص
البصائر ،ولع ّله لتطابقها مع بصائر الصفار ّ

كتاب بصائر الص ّفار هو األشعري يف كتابه خمترص البصائر أو منتخب البصائر ،وجاء
وضم إليه روايات أخرى ،وهذا ما
الشيخ حسن بن سليامن ونقل من خمترص األشعري
ّ
يتبنّاه عبد اهلل أفندي يف رياض العلامء ويف تعليقته عىل أمل اآلمل.
( ) خمترص البصائر.61 :
( ) املصدر نفسه.141 :

( ) الذريعة إىل تصانيف الشيعة .182 :20

...................
لك ّن الطويس والنجايش واملتقدِّ مني مل يشريوا إطالقا إىل وجود كتاب لألشعري بعنوان

خمترص البصائر أو منتخب البصائر:

أ ـ فإ ّما أن يكون كتاب بصائر الدرجات لألشعري أصغر حجام من بصائر الصفار،

فسامه هبذا االسم ،وهو عني كتاب بصائر الدرجات
فظنّه احلسن بن سليامن خمترصا لهّ ،
الذي نسبه الطويس والنجايش لألشعري.

ب ـ أو هو عني كتاب املنتخبات ،بحيث يكون املنتخبات هو خمترص البصائر لسعد،

فيكون قد نقل عنه احلسن بن سليامن ،وهو مطلوب املس ّ
تدل هنا عىل التوثيق العام.

ج ـ أو هو كتاب آخر مل يذكروه ،ووصل إىل الشيخ حسن بن سليامن بطريق معترب:

األولّ ،
فإن رصيح الطويس والنجايش أ ّن كتاب بصائر الدرجات مغاير
أما عىل التقدير ّ

سامه بمخترص
لكتاب املنتخبات ،فإذا نقل احلسن بن سليامن عنه
ّ
وتصوره خمترصا ،وهلذا ّ

البصائر ،فال معنى الفرتاض الوحدة حتى نجعل طريق احلسن بن سليامن مثبتا لرواية

الصدوق عن منتخبات األشعري.

جمرد احتامل ال يوجد ما
وأما عىل التقدير الثاين ،فأيضا ال يمكن إثبات الوحدة؛ ألّنا ّ

سامه احلسن بن سليامن خمترص
يثبتها ،ومل يرش أحد من املتقدمني وال غريهم إىل كون ما ّ
البصائر هو بعينه املنتخبات ،سوى املريزا حممد تقي املامقاين التربيزي 1312هـ ،فكيف

يعتمد عىل حمض احتامل غايته إفادة الظن؟! وقد يؤ ّيد ما نقول بأنّه لو كان املنتخبات هو

بعض ما يف بصائر األشعري ،فلامذا قال الصدوق بأنّه يرتك فيه روايات اهلمداين؟! بل كان

يبني ذلك يف أصل كتاب بصائر األشعري ،حيث ّ
إن النصوص هناك،
األنسب به أن ّ

وليس املنتخبات سوى اختصار ملا هو يف بصائر األشعري حسب الفرض.

يصح النفي اعتامدا عىل ما قاله بعض املعارصين من ّ
أن ظاهر كالم الطويس
نعم ،ال
ّ

والنجايش ّ
أن كتاب املنتخبات يقع يف ألف ورقة ،أما خمترص البصائر للشيخ حسن فال

يزيد عىل مائة ورقةّ ..
ألن خمترص الشيخ حسن ال يظهر أنه مطابق للمنتخبات بل انتخاب

يرصح بنقله الروايات من خمترص البصائر ال نقله متام رواياته ،فتغاير احلجم ال
منها ،ألنه ّ

يرفع احتامل األخذ من املنتخبات.

وأما عىل التقدير الثالث ،فال ينفع يف إثبات الوحدة كام هو واضح ،ومل نعرف ما هو
ّ

هذا الكتاب.

بأن ّ
كل ما نقله الصدوق عن املنتخبات هو عام السند ،ورجاله
وعليه ،فنحن نلتزم ّ

أن املشكلة يف العثور عىل هذا الذي ينقله الصدوق ويرويه عن
ثقات بشهادة الصدوق ،غري ّ
معني بني أيدينا.
املنتخبات ،إذ ال وجود له بشكل ّ

وأما كتاب الرمحة ،فقد عقدّ م عدم ثبوت وثاقة رجال هذا الكتاب ،فمبنى الوثاقة هنا

غري صحيح.

ـ رجال كتاب بشارة املصطفى ،قراءة نقديّة

كتاب «بشارة املصطفى لشيعة املرتىض» أحد الكتب التي أ ّلفها أبو جعفر عامد الدين

حممد بن أي القاسم بن حممد بن عيل الطربي اآلميل الكجي ،الثقة اجلليل ،وهو كتاب

ثابت النسبة له .

صحة روايات هذا الكتاب ووثاقة
توجد يف مقدّ مة هذا الكتاب مجلة استفيد منها
ّ
وسميته بكتاب بشارة املصطفى لشيعة املرتىض صلوات اهلل عليهام ،وال
رواته ،وهيّ « :
أذكر فيه إال املسند من األخبار عن املشايخ الكبار ،والثقات األخيار ،وما أبتغي بذلك إال

رضا اهلل والزلفى؛ والدعاء من الناظر فيه ،وحسن الثناء ،والقربة إىل خري الورى من أهل

أئمة اهلدى صلوات اهلل عليهم. »..
العبا ،ومن ّ
طهرهم اهلل من ّ

( ) انظر :منتجب الدين ،الفهرست107 :؛ ّ
ولعل الراجح أنّه هو نفسه من ترمجه ابن شهرآشوب
يف (معامل العلامء ،)154 :بعنوان :حممد بن القاسم الكجي الطربي ،وذكر ّ
أن له كتاب
البشارات.

كام هتمنا اإلشارة إىل وجود احتامل يف وقوع سقط يف النسخة الواصلة إلينا ،وفق ما يظهر من بعض
املقارنات ،فراجع التفاصيل حول هذا الكتاب.

( ) بشارة املصطفى 17 :ـ .18

...................
النص شهادة من املؤ ّلف بوثاقة الواقعني يف األسانيد؛ ّ
ّ
ألن املشايخ والثقات مجع
إن هذا ّ

حمىل باأللف والالم ،فيفيد العموم ،بل ّ
ّ
إن إشارته إىل املسند كاشف عن إرادته متام السند،

وإال مل يكن فرق بني املسند واملرسل  .وعليه فيحكم بوثاقتهم مجيعا حيث ال معارض .
وقد يناقش يف ذلك ،بمناقشات:

املناقشة األوىلّ :
إن الطربي الشيعي هذا ّ
تويف يف القرن السادس ،حتى لو مل يثبت

التاريخ بد ّقة ،لكن بالتأكيد بعد عام 524هـ ،بل يف مزار املشهدي ما يفيد بقاءه ح ّيا إىل

عام 553هـ ،بل إن ابن إدريس احليل (598هـ) من تالمذته ،وهذا ك ّله يعني أ ّنه من

املتأخرين ،فال يكون توثيقه ذا قيمة؛ أل ّنه من ّ
ّ
املتأخرين .

وقد أجاب الشيخ مسلم الداوري عن هذا اإلشكال بأ ّنه ليس لدينا معيار دقيق لوزن

ّ
املتأخر واملتقدّ م ،فإذا اح ختملت احلس ّية يف شهادة الشيخ الطويس كانت حمتملة يف شهادة
اجليل الالحق له وجيل ابنه ،والطربي من هذا اجليل ،فيؤخذ بشهادته .

املتأخرين واملتقدّ مني ليس حد ّيا ـ ّ
و ُير ّد ـ بعد اإلقرار ّ
بأن مفهوم ّ
بأن الطربي من جيل

ّ
وألن قطب
تالمذة ابن الطويس؛ أل ّنه قرأ عليه عام 511هـ حسبام يظهر من تص ّفح كتابه،

ّ
احليل
تلمذ عىل يديه ابن إدريس
تلمذ عليه ،كام ّ
الدين الراوندي (573هـ) قد ّ

(598هـ)  ،فال يكون من الطبقة التالية للطويس ،بل بعده بطبقة أو طبقتني يف احلدّ
ويرتجح أنّه ولد أواخر القرن الامس اهلجري ،بينام ّ
تويف الطويس عام 460هـ.
األدنى،
ّ

وإذا كان كذلك ننظر يف حال الطربي ،فلو كان من علامء احلديث والرجال والنسخ

واملخطوطات لطرحنا احتامل عثوره عىل يشء خمتلف عن الطويس والنجايش وأمثاهلام.
( ) أصول علم الرجال.196 :

( ) انظر :مستدركات علم رجال احلديث 63 :1؛ واألبطحي ،هتذيب املقال .114 :1
( ) الحظ :الوئي ،معجم رجال احلديث .52 :1
( ) أصول علم الرجال.196 :

( ) انظر :منتجب الدين الرازي ،الفهرست107 :؛ ومقدّ مة حتقيق بشارة املصطفى للق ّيومي.

وبالرجوع إىل حاله ال نجده من هذا النوع ،فلم خيذكر له سوى أربعة كتب هي :بشارة

املصطفى ،وكتاب الفرج يف األوقات واملخرج بالبينات ،ورشح مسائل الذريعة ،وكتاب

الزهد والتقوى .وهذه الكتب ال تعطي إياء بامتيازه بام جيعل هناك احتامال مثارا يف

تنزلنا عام أسلفناه سابقا حول هذا املوضوع ـ ومل نجد
حصوله عىل معطيات حس ّية ـ لو ّ

صح ألمكن يف
أحدا نقل عنه موقفا رجال ّيا أو نحوه هنا أو هناك ،وأما حمض االحتامل فلو ّ

واحلر العاميل وغريمها .نعم وقع اسمه يف اإلجازات.
حق حتى صاحب البحار
ّ
ّ

وهبذا يظهر أنّه عىل مسلك حج ّية الرب وأمثاله يصعب االستناد إىل توثيقات مثل هذا

احلس كام تقدّ م ،بل حتى عىل
خاصة بعد بنائنا عىل إنكار ما خعرف بأصالة
الشخص،
ّ
ّ

مسلكنا يغدو األمر عسريا ،بعد عدم العلم أو تو ّفر املعطيات با ّطالعه عىل معلومات

دونته الكتب التي وصلتنا ،وعدم ا ّطالعنا عىل خربو ّيته يف جمال احلديث
إضاف ّية غري ما ّ
والرجال والرتاجم والفهارس ونقد األسانيد والطرق .وقد سبق أن قلنا ّ
جمرد كون
بأن ّ

بأي كلمة قاهلا يف جمال
الشخص عاش يف القرون األوىل ال يكفي للتع ّبد أو حلصول اليقني ّ
ملجرد ذلك ،بل البدّ من فرض قدر من الربو ّية أو االطالع املعتدّ به عنده ،وهذا
الرواة ّ
حق هذا الشخص ،إن مل نقل بأنّه لو كان لبان.
أمر لسنا عىل علم به يف ّ

بأّنا ذات قيمة يف
وعليه ،فشهادته ال قيمة هلا ،بل غايته ّأّنا أمارة ناقصة ،نعم قد يقال ّ

حق املشايخ؛ أل ّنه معارص هلم وعىل متاس ولو نسبي معهم ،وم ّطلع عىل حاهلم بنفسه،
ّ

ف خيحكم بوثاقتهم بشهادته ،عىل تقدير أنّه يريد من كلمة (املشايخ الكبار) هؤالء ،أو عىل
تقدير استفادة التعميم من العبارة .ومشاخيه املبارشون عديدون يبلغ عددهم العرشين

شيخا ،وقد عدّ دهم الشيخ مسلم الداوري يف كتابه الرجايل  ،وذكر بعضهم الطهراين يف
الذريعة .

( ) انظر :أصول علم الرجال 198 :ـ .199
( ) الذريعة .117 :3

...................
خاصة بمشاخيه املبارشين له ،ال ّ
املناقشة الثانيةّ :
بكل الرواة الواردين
إن شهادة الطربي ّ

يف السند .

ّ
املحىل بالالم يف املشايخ الكبار
بالتمسك بالعموم املوجود باجلمع
و ُاجيب تارة
ّ

والثقات األخيار ،حيث ال يتق ّيد بقيد.

وأخرى بأ ّنه قرص رواياته عىل خصوص املسانيد ،حيث ذكر أ ّنه ال يذكر فيه إال املسند

من األخبار ،وهذا يعطي إشعارا بإرادته جلميع الرواة ،فلو مل يكن هذا مراده فام الفرق
ٍ
حينئذ بني املسند واملرسل؟ .
بأن التت ّبع يف روايات الكتاب ،يوقفنا عىل روايات للجمهور
وقد نوقش يف هذا اجلواب ّ

عىل نوعني فيه:

أحدمها :ما كان مجيع رواة السند فيه من غري الشيعة ،ويلتفت املصنّف إىل ذلك فيوثق

بعضهم ويسكت عن بعض ،بل قد يوثق اجلميع.

ثانيهام :ما كان بعض رواة السند من اجلمهور كأي هريرة وعبد اهلل بن عمر ،وعائشة.

ألن املصنّف ملتفت إىل ّ
فأما النوع األول فال يكون مشموال للتوثيق؛ ّ
أن متام الرواة من

غري الشيعة ،فيكون مراده من إيراد هذه الروايات هو حمض التأييد.

وأما النوع الثاين فهو ال ينسجم أيضا مع التوثيق العام؛ إذ لو كان املراد التوثيق الواقعي

فهو واضح الفساد؛ ّ
ألن أمثال هؤالء غري ثقات واقعا ،وأما إذا كان املراد التوثيق النسبي
أي عندنا أو عند اجلمهور ،فهو وإن كان حمتمال إال أ ّنه احتامل مدفوع؛ الشتامل عبارته عىل

لفظ األخيار غري الشامل ملثل هؤالء وهذا ك ّله يدفع إىل ختصيص شهادته بمشاخيه .

لكــن يمكــن التعليــق عــىل جممــل هــذا الكــالم (املناقشــة الثانيــة وجواهبــا واجلــواب

( ) انظر :معجم رجال احلديث .52 :1

( ) انظر :أصول علم الرجال بني النظر ّية والتطبيق.196 :
( ) املصدر نفسه.197 :

عىل اجلواب):

أـ ّ
ّ
املحىل بالالم ال ينفع هنا؛ أل ّن القائل بتخصيص التوثيق
إن االستناد للعموم

باملشايخ يمكنه أن يقول ّ
بأن املراد بالثقات األخيار هم عني املشايخ الكبار ،ممّا جيعله ّ
يشك
يف أ ّن العطف هل هو للتوضيح والتفسري أو أنّه للمغايرة أو لبيان العام بعد الاصّ ،
فلعل
ربر هو ما يدفعه للرت ّيث ،كام قد يظهر من السيد الوئي.
هذا امل ّ

إن قرين ّية إفادته املسنخد ال تصلح للتعميم؛ ّ
بـ ّ
فإن كون مشاخيه الذين أخذ عنهم

ضايف لكتابه ،وكذلك كون رواياته مسندة مقابل اإلرسال فيها
األخبار كبارا ثقاتا عنرص إ ّ

دون سند ،فال تالزم بني إسناد األخبار وتوثيق مجيع رجال السند ،بل مها خصوص ّيتان
نوع ّيتان لقيمة الكتاب مستق ّلتان عن بعضهام ،كام يظهر من تت ّبع الرتاث احلديثي.

األول من
ج ـ إ ّننا ال نعرف مبنى املصنّف يف التعامل مع شخص ّيات اجليل اإلسالمي ّ

الصحابة وأمهات املؤمنني ،فلع ّله يرى وثاقتهم ممّن ذكر اسمه يف كتابه ،وإن مل خير العدالة

فيهم ،أو لع ّله يرى ما حصل اختالفا يف االجتهاد بني الصحابة ،فام مل ختعلم نظر ّيته يف هذا

تصوراتنا عىل مواقفه .وال نزعم قوله بالوثاقة أو كوّنم أخيارا
املجال ال
يصح إسقاط ّ
ّ

خاصة وأنّه وثق بعض السنّة يف هذا الكتاب ،كام قال
كملّ ،
عنده ،لك ّن اإلشكال يتاج مل ِّ
املستشكل نفسه .فهذا املقدار من الطرح غري ٍ
كاف ،وال أقول :إنّه غري صحيح.
عزز
د ـ ما دامت عبارته حتتمل الشمول لتامم السند احتامال قو ّيا ،فام ذكر من إشكال ي ّ
احتامل إرادة الظاهرة العامة الغالبة وليس ك ّل ٍ
سند سند ،وال خصوص املشايخ املبارشين.

ويشهد له وجود روايات مرسلة عديدة يف كتابه مع أنّه قال بأنّني ال خاخرج فيه إال املسند
من األخبار (ما مل خيدّ خع ّ
ترصف يف نسخة
بأن ما نقله هو مسند لكنّه نقله بإرسال ،أو حصل ّ
يقوي
النساخ الحقا ،فتأ ّمل) ،ممّا ّ
الكتاب الواصلة إلينا بنحو إسقاط بعض األسانيد من ّ
احتامل احلمل عىل الغالب ،فتخرج بعض الروايات التي بعض رواهتا ال يتمل توثيقه

هلم ،دون االضطرار لفرض ّية توثيق املشايخ.

...................
إن القول ب ّ
هـ ـ ّ
أن املقدار املؤكّد من مقدّ مته هم الرواة املبارشون له من مشاخيه غري

واضح ،إال لو ت ّم استفادة العموم من العبارة ،وإال فاحتامل ارادته كبار رجال الطائفة قبله
ممّن أخذ روايات كتابه من مصادرهم هو احتامل وارد ،فيقصد من (املشايخ الكبار

والثقات األخيار) رجاالت الطائفة قبله كالطويس والصدوق واملفيد والكليني والصفار

والقمي واألشعري وغريهم ،ال أنّه يريد مشاخيه املبارشين بذلك ،ويف هذه احلال يرت ّدد
يعززه تعبري (املشايخ
القدر املتي ّقن بني مؤ ّلفي مصادر كتابه ومشاخيه املبارشين ،ولع ّله ّ
الكبار) ومل يقل :مشاخيي الكبار أو مشاخينا الكبار.

املناقشة الثالثة :ما نضيفه يف املقام ـ إىل جانب عدم االعتداد بشهادته ـ وهو ّ
أن الطربي

ذكر أنّه (ال أذكر فيه إال املسند من األخبار عن املشايخ الكبار والثقات األخيار) ،وهذا ال
يفيد تصحيح السند ،بل يفيد أنّه ينقل رواياته بأسانيد تصل إىل املشايخ الكبار والثقات
األخيار؛ ألنّه يقول بأنّه يروي ما خاسند عن الثقات ،ال أنّه يروي ٍ
بسند ك ّله ثقات ،وأين هذا

من توثيق مجيع رجال السند؟! ف خيستفاد من عبارته ـ أو هو حمتمل جدا ـ ّ
أن ّناية السند
عنده أو مصادر كتابه هم ثقات ،ال غري ،ومعه فهو إ ّما بصدد توثيق مصادر كتابه التي أخذ

منها الروايات بمعنى ّ
دوّنا املشايخ الكبار والرواة الثقات ،أو بصدد
أن هذه املصادر ّ
األول أرجح ،فال ّ
توثيق الرواة املبارشين لإلمام ،وأعتقد ّ
تدل العبارة عىل توثيق
أن الوجه ّ
مشاخيه املبارشين ،فضال عن داللتها عىل توثيق مجيع رواة السند ،بل هي عىل العكس

ّ
أدل ،فتأ ّمل جيدا.

ومرجع األمر لغو ّيا إىل ّ
أن (عن املشايخ )..هل تتع ّلق بـ (أذكر) أو بـ (املسند) ،وما دام
االحتامل الثاين معتدّ ا به وقريبا ،فهو ٍ
كاف يف التشكيك بام خرج به املستد ّلون هنا ،فيكون

تعبريه شبيها بتعبري الطويس يف الرجال (أسند عنه) بناء عىل محله عىل صيغة املعلوم هناك

ال املجهول.
لبع

والنتيجة :إنّه من الصعب استفادة عوثيق من هذا الكتاب ،غايته أمارة عأييد ّية ناقصة
من وقع يف األسانيد يف اجلملة.

 7ـ رجال كتاب املزار للمشهدي ،رصد ونقد

خكتب األدعية والزيارات عديدة ،ومن بينها كتاب املزار ملؤ ّلفه الشيخ حممد بن جعفر

بن عيل بن جعفر املشهدي ،وهذا الكتاب فيه العديد من الروايات املسندة التي ذكر

رواهتا.

وقد ورد يف مقدّ مة هذا الكتاب فقرة استفيد منها توثيق مجيع الرواة الواقعني يف أسانيد

هذا الكتاب ،وقد أحصاهم بعض املعارصين وبلغ هبم إىل  380شخصا  ،فإذا ثبت هذا

التوثيق فسوف تثبت وثاقتهم.

فإين قد مجعت يف كتاي هذا من فنون
والفقرة حمل الشاهد واالستدالل هي« :أما بعدّ ،

املرشفات ،وما ورد يف الرتغيب يف املساجد املباركات واألدعية
الزيارات للمشاهد
ّ
املختارات ،وما خيدعى به عقيب الصلوات ،وما يناجى به القديم تعاىل من لذيذ الدعوات

يف اللوات ،وما يلجأ إليه من األدعية عند املهامت ،مما اتصلت به من ثقات الرواة إىل

السادات» .

فهذه الفقرة دا ّلة بوضوح عىل ّ
مروي عن الثقات بسلسلة متصلة حتى
أن ما يورده
ّ

أئمة أهل البيت النبوي .
تنتهي إىل السادات ،وهم ّ

ولدراسة هذا التوثيق العام جيب البحث يف عدّ ة نقاط:

 7ـ  1ـ املؤلّف ،شخصيّته ،هويّته ،وحاله

أورد السيد الوئي عىل التوثيق العام هنا ّ
بأن صاحب كتاب املزار نفسه جمهول لنا عىل

مستوى هو ّيته تارة ،وعىل مستوى حاله من الوثاقة والضعف تارة أخرى ،ومعه ال معنى
( ) املصدر نفسه 208 :ـ .216
( ) املشهدي ،املزار.27 :

( ) انظر :عيل احلسيني الصدر ،الفوائد الرجال ّية 65 :ـ 72؛ والنامزي ،مستدركات علم رجال
احلديث .63 :1

...................
لالعتامد عىل شهادته بعد جمهول ّيته هذه .

وقد تن ّبه املحدّ ث النوري من خ
قبل إىل جانب جمهول ّية شخص املشهدي ،فعقد بحثا يف

هذا املجال ،وتبعه فيه بعض املعارصين .واحلاصل ّ
أن عنوان (ابن املشهدي) يطلق عىل

ثالثة أشخاص:

حممد بن
 1ـ من ذكره الشيخ منتجب الدين يف الفهرست ،وهو« :السيد أبو الربكات ّ

إسامعيل املشهدي ،فقيه ،حمدّ ث ،ثقة ،قرأ عىل الشيخ اإلمام حميي الدين احلسني بن مظفر

احلمداين» .

ويظهر من املجليس أنّه يرى صاحب املزار هو هذا؛ حيث يقول ـ وهو بصدد توثيق

مصادر كتابه ـ« :واملزار الكبري خيعلم من كيف ّية أسناده أ ّنه كتاب معترب ،وقد أخذ منه

الس ّيدان ابنا طاوس كثريا من األخبار والزيارات ،وقال الشيخ منتجب الدين يف
الفهرست :السيد أبو الربكات حممد بن إسامعيل املشهدي ،فقيه ،حمدّ ث ،ثقة ،قرأ عىل

اإلمام حميي الدين احلسني بن املظفر احلمداين ،وقال يف ترمجة احلمداين :أخربنا بكتبه
السيد أبو الربكات املشهدي» .

وعىل هذا االحتامل يكون املشهدي يف طبقة تلميذ تالمذة الطويس ،فالبدّ من فرضه

ويرتجح وفاته حدود عام
يؤرخها بمثل عام  585ونحو ذلك،
ّ
معمرا؛ ألنّه يروي روايات ّ
ّ
ّ
املتوىف عام 460هـ ،وإن كان
610هـ ،وهذا عادة ال يكون تلميذا لتلميذ الطويس،

اإلمكان يف نفسه موجودا.

احلر العاميل يف أمل اآلمل ،وهو« :الشيخ حممد بن جعفر املشهدي ،كان
 2ـ من ذكره ّ

فاضال حمدّ ثا صدوقا ،له كتب ،يروي عن شاذان بن جربئيل القمي» .
( ) معجم رجال احلديث .51 :1

( ) منتجب الدين ،الفهرست 106 :ـ .107
( ) بحار األنوار .35 :1

احلر العاميل ،أمل اآلمل .253 :2
( ) ّ

احلر العاميل أيضا يف أمل اآلمل ،وهو« :الشيخ حممد بن جعفر احلائري،
 3ـ من ذكره ّ

األئمة األطهار» .
فاضل ،جليل ،له كتاب ما اتفق من األخبار يف فضل ّ
وعوجد هنا ثالثة احتامالت مطروحة:

األول
األول :أن يكون الثالثة شخصا واحدا ،وهذا بعيد جدا لتغاير اسم أب ّ
االحتامل ّ

خاصة ّ
وأن الشيخ منتجب الدين
أي دليل مقنع عىل ذلك،
مع
ّ
األخريين ،وعدم وجود ّ
خ
ينقل ّ
أن املشهدي روى عن شيخه احلمداين ،مع أنّه ال عني وال أثر للحمداين يف كتاب

املزار هذا ،علام ّ
أن الطبقة خمتلفة جدا حيث يتقدّ م أبو الربكات بطبقتني تقريبا عىل

املشهد ّيني اآلخرين.

االحتامل الثاين :وهو االحتامل الذي ذكره النوري ودافع عنه ،و خيفهم من غري واحد

كاآلغا بزرك الطهراين والشيخ عباس القمي  ،وهو احتاد الثاين هنا مع الثالث ،أي
احلائري واملشهدي ،فيكونان معا اسام لصاحب املزار هنا .والذي ّ
يدل عىل االحتاد:

أ ـ ما جاء يف إجازة صاحب املعامل ،حيث ذكر فيها ..« :عن الشيخ السعيد أي عبد اهلل

فإن هذه اإلجازة رصية يف ّ
حممد بن جعفر املشهدي احلائري مجيع كتبه ورواياته» ّ .
أن

املشهدي واحلائري شخص واحد.

لكن قد يناقش ذلك بأ ّن وجود تعبري املشهدي احلائري يف إجازة الشيخ حسن يعارضه

احلر العاميل للرجلني يف صفحتني متتاليتني مما ّ
يدل عىل املغايرة ،وكام يتمل السهو
ترمجة ّ
هنا يتمل هناك ،ومثل هذا التعبري لوحده ،ال خيفيد أكثر من الظ ّن ،وسيأيت ما يزيد عن

هذا.

ب ـ ما ذكره الشيخ اجلليل احلسني بن عيل بن محاد يف إجازته لنجم الدين خرض بن

النعامن املطارآبادي  ،قال فيها« :ومن ذلك ما رواه ـ يعني والده ـ عن الشيخ حممد بن
( ) املصدر نفسه .252 :2

( ) الذريعة 14 :19؛ والكنى واأللقاب .409 :1

( ) بحار األنوار 21 :106؛ وانظر :خامتة املستدرك .362 :1

...................
جعفر بن عيل بن جعفر املشهدي احلائري» .

وال خيعقل أن يكون املشهدي هذا هو احلسني بن محاد اجلبائي املولود عام 477هـ

ّ
واملتوىف عام 563هـ ؛ ألنّه عىل هذا سيكون املشهدي من أبناء النصف الثاين من القرن
الامس ،ومن طبقة تالمذة الطويس تقريبا ،حيث يروي عنه اب خن محاد بواسطة أبيه ،وهذا
يدعو لالستغراب كثريا ،إذ هذا ال ينسجم مع طبقة املشهدي صاحب املزار الذي ينقل

يؤرخها بنفسه بالنصف الثاين من القرن السادس اهلجري .وإنّام املراد
روايات يف الكتاب ّ

منه العامل اإلمامي احلسني بن محاد الليثي الذي أجاز املطارآبادي عام 756هـ ،وهذا يعني

ّ
أن املشهدي احلائري من أبناء القرن السابع اهلجري ،فال يكون مطابقا لصاحب املزار من

حيث الزمان ،إذ صاحب املزار من أبناء القرن السادس (يتمل وفاته عام 610هـ) بقرينة
روايته يف املزار عن شاذان بن جربئيل القمي الذي كان حيا عام 585هـ ،وغريه من

الشيوخ يف تلك الفرتة ،فال خيعقل تطابقه مع املشهدي احلائري هنا ،واملفرتض أن يكون
بينه وبني ابن محاد شخص واحد ،مع أ ّن ابن محاد تويف بعد عام 756هـ؛ فكيف يروي من

عمن هو قريب عام 600هـ بواسطة شخص واحد؟! وعليه فام جاء يف
هو عام 756هـ ّ

ويرتجح أنّه صاحب كتاب ما اتفق من
إجازة ابن محاد البدّ أن يقصد منه شخص آخر،
ّ

األئمة األطهار ،فيغاير صاحب املزار ومن روى عن ابن شاذان.
األخبار يف فضل ّ

معمرين أو وفاة املشهدي
وقد يقال يف املقابل بإمكان االحتاد؛ عىل تقدير كون الثالثة ّ

أواسط القرن السابع اهلجري فال داعي لالستغراب.

ج ـ ما ورد يف كتاب الرصاط املستقيم للنباطي (877هـ) ،ويف كتاب ّنج اإليامن
للشيخ زين الدين عيل بن يوسف بن جرب (ق 7هـ) ،من رواي ٍة أورداها ويف سندها (الشيخ
األئمة
حممد بن جعفر املشهدي احلائري صاحب كتاب ما اتفق من األخبار يف فضل
ّ
ّ
( ) رياض العلامء 445 :5؛ ومقدّ مة حتقيق كتاب املزار للمشهدي.11 :

( ) انظر حوله :الذهبي ،املخترص من تاريخ ابن الدبيثي171 :؛ وتاريخ اإلسالم .156 :39

األطهار) ّ .
ولعل هذا من أقدم النصوص التي عثرنا عليها جتمع بني الوصفني مع نسبة
الكتاب املذكور ،علام ّ
حممد املشهدي
أن ابن جرب نقل يف عدّ ة مواضع عن جعفر بن ّ
صاحب ما اتفق من األخبار ،دون أن يضيف كلمة احلائري .

وهبذا يتطابق احلائري واملشهدي ،لكن كيف نعرف أنّه هو صاحب املزار وليس

شخصا آخر ،فيكون املشهدي احلائري هو صاحب كتاب ما اتفق من األخبار ،وهذا غري
أن يكون هو بعينه صاحب املزار.

مشهدي:
أن هناك أكثر من
وعكون النتيجة ّ
ّ

األول :هو حممد بن إسامعيل أبو الربكات ،وهذا غري صاحب املزار وغري صاحب ما
ّ

اتفق من األخبار قطعا.

حممد بن جعفر احلائري ،صاحب كتاب ما اتفق من األخبار ،وهذا يقال له
الثاين :هو ّ

املشهدي احلائري ،ويقال له املشهدي أيضا .واألرجح أنّه هو املعروف
احلائري ،ويقال له
ّ
الواقع يف الطرق واإلجازات.

الثالث :هو حممد بن جعفر املشهدي صاحب املزار ،وهذا ال خيرز أنّه هو األ ّول وال

جمرد ّ
الثاين؛ ّ
أن الثاين خيطلق عليه املشهدي احلائري ال يعني أنّه هو صاحب املزار،
ألن ّ

احلر العاميل املشهدي قال بأن له كتبا ،وقصد به صاحب املزار؛ ألنّه يذكر
وهلذا ملّا ترجم ّ

يف مزاره ّ
املشهدي
أن له أكثر من كتاب ،يف حني عندما ترجم احلائري ـ والذي هو
ّ
احلائري يف سائر املصادر ـ ذكر أ ّن له كتابا وليس كتباّ ،
وأن هذا الكتاب هو ما اتفق من

األئمة األطهار.
األخبار يف فضل ّ

وباملحصلة غاية ما تفيده حماولة توحيد املشهدي واحلائري هو ّ
أن صاحب كتاب ما
ّ

اتفق من األخبار خيطلق عليه الوصفان معا ،ولك ّن هذا ال خيثبت ّ
أن صاحب املزار هو بعينه
( ) الرصاط املستقيم 34 :2؛ وّنج اإليامن.217 :

( ) ّنج اإليامن 469 ،413 ،154 :ـ .541 ،510 ،472 ،471 ،470

...................
محاد
يتعزز ذلك بام نقل عن إجازة ابن ّ
صاحب ما اتفق من األخبار ،فتأ ّمل جيدا .وربام ّ

ترجح ّ
أن الشخص املعروف باملشهدي احلائري هو شخص
فإّنا ّ
للمطارآبادي كام ب ّيناّ ،
فيرتجح أن يكون صاحب كتاب ما اتفق من األخبار.
آخر غري صاحب املزار،
ّ

أن صاحب املزار الذي نتك ّلم عنه هو املشهدي احلائريّ ،
وعليه ،فكيف نعرف ّ
فإن

أحدا ممّن ترجم ألي الربكات أو للمشهدي احلائري مل يذكر هلام كتابا يف املزار (حتى ّ
أن

الشيخ منتجب الدين الذي ترجم البن إسامعيل املشهدي مل يذكر له كتبا أصال) ،وهذا
يقوي احتامل تغايرمها مع املشهدي صاحب املزار.
ّ

وما يزيد األمر غرابة وتشكيكا أنّنا نجد ـ كام يقول عبد اهلل أفندي ـ يف كتاب املزار اآلن

أنّه قد نسب إىل نفسه كتابني :املزار وبغية الطالب وإيضاح املناسك  ،مع أنّه مل تذكر هذه
ألي من املشار إليهام مطلقا ،رغم ّأّنم نسبوا للحائري كتاب (ما اتفق من
الكتب منسوبة ّ
األئمة األطهار) .وعليه فام املانع من كون صاحب املزار شخصا ثالثا،
األخبار يف فضل
ّ
فلام ظهر كتابه يف العرص الصفوي ظنّوه املشهدي احلائري املعروف صاحب
كان مهمالّ ،

ما اتفق من األخبار أو اعتقدوه أبا الربكات ،وليس هو أ ّيا منهام؟ وال غرابة يف ذلك ّ
فإن

يقر غري واحد.
الرجل وكتابه يف غاية الغموض ،كام ّ

يقوي االحتاد هو تقارب الطبقة جدا واالحتاد يف بعض املشايخ كام يظهر من
نعم ما ّ

اإلجازات مع مطابقة ذلك ك ّله لكتاب املزار املوجود اليوم ،مثل شاذان بن جربئيل وابن
زهرة احللبي وابن شهر آشوب ،فمن يصل له وثوق هبذا فال بأس.

( ) أفندي ،تعليقة أمل اآلمل256 :؛ ورياض العلامء  .41 :5يشار إىل ّ
أن ما نسبه أفندي هنا من
رواية صاحب املزار عن نصري الدين الطويس مستبعد ،فلع ّله يقصد املشهدي احلائري صاحب
ما اتفق من األخبار بناء عىل تغايرمها ،وإال ّ
فإن الطويس تويف يف ّنايات القرن السابع اهلجري

عام  672أو 673هـ ،فيام ابن املشهدي تويف بدايات هذا القرن نفسه ،فيكون صاحب املزار
أسبق منه عىل األرجح ،والحظ ذلك من خالل تت ّبع مشايخ صاحب املزار وفقا ملا جاء يف املزار

جتد ذلك.

االحتامل الثالث :وهو تغاير الثالثة أو عىل ّ
األقل عدم وجود دليل إلثبات الوحدة ولو

يف اجلملة ،غايته وحدة املشهدي مع احلائري ،ال وحدة صاحب املزار معه كام قلنا ،فيكون

احلق مع السيد الوئي يف عدم ّنوض دليل عىل احتاد صاحب املزار مع احلائري ،فضال
ّ
ويبني ذلك  ،ويبدو من السيد حمسن
عن احتاد الثالثة ،رغم أ ّنه مل خيض غامر هذا البحث ّ

األمني القول بالتغاير وفاقا للخوئي؛ ألنّه ترمجهام متتاليني دون ذكر االحتاد .

وينتج إىل اآلن ّ
أن شهادات مدح وتوثيق وجتليل احلائري املشهدي أو جتليل أي

حممد بن إسامعيل املشهدي ال تنفع هنا ،فالبدّ من البحث عن مصادر خاخر لتوثيق
الربكات ّ

املشهدي صاحب املزار.

وقد ذكر املحدّ ث النوري يف هذا السياق أ ّنه خع خث خر عىل مزار قديم يبدو من أسانيده أ ّنه

يرجع إىل طبقة املشهدي ،وهي نسخة عتيقة ،ويبدو منها ّ
أن مؤ ّلفها معترب جدا ،وجدنا

فيها أخبارا متطابقة مع مزار املشهدي وال وجود هلا يف غري هذا املزار .

إال أ ّن هذه املحاولة ال جتدي ،فإنه البدّ من النظر يف هذه النسخة التي مل يذكر النوري

طريقه إليها ،والظاهر ّأّنا كانت بالوجادة ،فكيف يصل وثوق من مثل ذلك؟ بل لو

فإن النسخة التي ذكرها النوري مل يذكر عليها اسم املشهديّ ،
خت ّطينا هذه القض ّية ّ
وكل ما
يف األمر ّ
أن فيها بعض الروايات املتداخلة مع روايات املشهدي ،فلو كان الكتاب متطابقا

مع مزار املشهدي اليوم لذكر ذلك النوري ،وهذا يعني ّ
أن هناك شخصا أ ّلف كتابا يف
املزار وكان قريبا من عرص املشهدي وأخذ منه بعض الرواياتّ ،
وأن هذا املؤلف كان

املشهدي نفسه؟! هذا إذا مل نقل ّ
بأن صاحب هذا الكتاب قد
معتربا ،وأين هذا من توثيق
ّ

يكون أخذ من املصدر عينه الذي أخذ منه املشهدي ،هلذا تداخلت بعض الروايات بينهام،
( ) معجم رجال احلديث .51 :1
( ) أعيان الشيعة .202 :9

( ) خامتة املستدرك  360 :1ـ .362

...................
وقد يكون زميال للمشهدي.

احلر العاميل للمشهدي واحلائري مع ًا ،فال قيمة له؛ ّ
ألن العاميل تفصله
وأما عوثيق ّ

مخسة قرون عن املشهدي ،فام هي املصادر التي اعتمد عليها ،وهو من اإلخبار ّيني الذين

يغلب عليهم طابع مدح الشخص ّيات؟ فكيف تكون شهادته حس ّية أو اجتهاد ّية مورثة

لالطمئنان؟ ونحن ف ّتشنا ومل نعثر عىل توثيق هلذا الرجل ،نعم لو ثبت أنّه هو الواقع يف
الطرق واألسانيد فهو ثقة قطعا لتوصيفه هناك بمثل الفقيه واجلليل وغري ذلك.

أن حممد بن جعفر املشهدي صاحب املزار ،رجل جمهول احلال ،وإن كان
فالصحيح ّ

الظن بصالحه متو ّفر من خالل مراجعة مضمون كتابه ،ومن خالل نقل السيد عبد الكريم
ّ
بن طاوس (693هـ) والنباطي (877هـ) وأمثاهلام لبع

الروايات القليلة جد ًا عن

مزاره  ،ممّا يشهد لكونه من العلامء واملصنّفني الذين يؤخذ من كتبهم ،ومل يصلنا طعن

فيه ،مع احتامل أنّه احلائري الواقع يف الطرق واإلجازات ،فالنف :متيل جد ًا لتوثيقه وإن
كان إثبات األمر وفق الصنعة الرجال ّية حيتاج ملزيد بحث.

 7ـ  2ـ نسبة نسخة الكتاب

بعد الفراغ عن ّ
دي ،ومعلوم ّية
أن هناك شخصا حقيق ّيا اسمه حممد بن جعفر املشه ّ

أصل وجود كتاب له بعنوان «املزار» ،وإثبات أنّه عامل ثقة ،يقع الكالم يف ّ
أن هذا الكتاب

املشهدي أو
املوجود بني أيدينا اليوم ،هل هو ثابت النسبة ـ بحسب النسخة احلارضة ـ إىل
ّ

ال؟

املشهدي،
صحة نسبته بأكمله إىل
ّ
اجلواب ليس هناك طريق هلذه النسخة للكتاب خيثبت ّ

واحلر العاميل هلم طرق له ،فام ينقلونه من الكتاب يكون
لك ّن الوانساري وصاحب املعامل
ّ

( ) انظر :عبد الكريم بن طاوس ،فرحة الغري123 ،121 ،120 :؛ والنباطي ،الرصاط املستقيم
285 :1؛ وراجع :ابن طاوس ،اليقني.421 :

صحيحا وما مل ينقلوه ال حترز نسبته ،ومعه يصعب االعتامد عىل هذا الكتاب بشكل مطلق.

وقد ذهب إىل ذلك الشيخ مسلم الداوري أيضا .

مبني تارة عىل إثبات وحدة صاحب املزار مع من وقع يف الطرق واإلجازات،
وهذا ّ

املتأخرين ،ومل يثبت كام قلنا سابقا ،كام ّ
وأخرى عىل تصحيح طرق ّ
احلر العاميل يذكر يف
أن ّ
الفائدة الرابعة من فوائد خامتة الوسائل سلسلة من الكتب التي اعتمد عليها يف الوسائل

ومل تصله ،وإنّام نقل عنها بالواسطة ،وعددها ستة وتسعون كتابا ،بمعنى أنّه نقل ما نقله
األول أو ابن إدريس ّ
اآلخرون عنها كابن طاوس أو العالمة ّ
احليل أو
احليل أو الشهيد ّ

معزز
املتقدّ مني ،وهناك ذكر من هذه الكتب كتاب املزار
ملحمد بن املشهدي  ،وهذا ّ
ّ

إضايف لعدم توافر نسخ املزار بني املحدّ ثني آنذاك.

والغريب أ ّن العالمة املجليس رغم اعتامده عىل هذا الكتاب ـ واألرجح بسبب مدح

ابن طاوس له كام نقله هو ـ يظهر منه يف بعض العبارات أنّه غري متأكّد من نسبة النسخة

إىل املشهدي ،فيقول« :أقول :روى مؤ ّلف املزار الكبري هذه الزيارة هبذا اللفظ ،ويظهر منه
ّ
حممد بن املشهدي» .ويف موضع آخر يقول« :أقول :هذا آخر ما أخرجناه من
أن مؤ ّلفه هو ّ

يعزز ّ
أن نسخة
حممد بن املشهدي»  .وهذا ك ّله ّ
املزار الكبري املظنون أ ّنه من مؤ ّلفات ّ
بقوة ومستنسخة ومتناولة حتى بني كبار هؤالء املحدّ ثني.
الكتاب ما كانت متداولة بينهم ّ

واألمر يتاج لدراسة النسخ املتو ّفرة للكتاب؛ ّ
ألن ما خح ّقق منه ال يعتمد سوى عىل

نسخة واحدة من مكتبة املرعيش النجفي غري معلومة التاريخ وفقا للطبعة املح ّققة
املوجودة اليوم  ،واألرجح ّأّنا تعود للعرص الصفوي ،لكن توجد نسخة أخرى يف مكتبة
( ) أصول علم الرجال.206 :

( ) انظر :تفصيل وسائل الشيعة  160 :30ـ .165 ،161
( ) انظر :بحار األنوار .18 :1

( ) املصدر نفسه .354 ،281 :97

( ) انظر :املزار( 20 :مقدّ مة التحقيق جلواد الق ّيومي اإلصفهاين).

...................
السيد احلكيم يف النجف ترجع للقرن الرابع عرش اهلجري ونسخة ثالثة يف مكتبتي:

كاشف الغطاء وأمري املؤمنني يف النجف ،ترجع للقرن العارش اهلجري ،والظاهر تقارب

النسخ الثالث مع بعضها جدا ومع النسخة املطبوعة .

 7ـ  3ـ حتليل شهادة التوثيق العام

يظهر يف سياق حتليل شهادة املشهدي هنا ،أنّه يوجد رأيان يف املسألة:

الرأي األ ّولّ :
إن ظاهر شهادة املشهدي الشمول جلميع الرواة الواقعني يف أسانيد

أقر بذلك الس ّيد الوئي نفسه  .والشمول ليس بالبعيد ،وإن كان املشايخ
الكتاب  ،وقد ّ
قدرا متي ّقنا.

الرأي الثاين :ما يظهر من بعضهم ،كالسيد حمسن األمني والسيد حميي الدين الغريفي

وغريمها ،من ختصيص شهادة املشهدي بخصوص توثيق املشايخ املبارشين .وقد أحىص
بعضهم عدد مشاخيه فبلغوا معه مخسة عرش شيخا .
وعزّز أنصار هذا الرأي وجه َة نظرهم بأمرين:

املشهدي يف كتابه عن بعض
أ ـ عدم معقول ّية توثيقه جلميع رواة األسانيد ،بعد أن روى
ّ

وحممد بن سليامن الديلمي،
الضعفاء ،مثل عيل بن حسان اهلاشمي ،وعبد الرمحن بن كثريّ ،
( ) انظر :حممد حسني صاحلي آبادي ،معريف كتاب املزار الكبري ،جم ّلة فقه أهل بيت  225 :50ـ
.227

( ) مستدركات علم رجال احلديث 63 :1؛ وأصول علم الرجال 206 :ـ .207

لكن الس ّيد الوئي ينقل العبارة بحذف حرف (من) من مجلة:
( ) معجم رجال احلديث ّ .51 :1
ثقات الرواة إىل السادات،
اتص خل خت به
خ
اتصلت به من ثقات الرواة إىل السادات ،فيكون املعنى خ

فيقو ى احتامل التوثيق العام ،بينام املوجود يف العبارة يف الكتاب هو إضافة حرف (من) ،فيكون
فيرتجح احتامل النظر
(اتصلت) هو املتك ّلم ،وليست التاء للتأنيث راجعة للثقات،
فاعل كلمة
خ
ّ
للمشايخ فقط ،والعلم عند اهلل.

( ) أعيان الشيعة 202 :9؛ وقواعد احلديث  255 :1ـ .260

وحممد بن عبد اهلل بن مهران ،ممّن أطبق املتقدّ مون واملتأخرون عىل تضعيفهم .

لك ّن عددهم قليل ،يمكن تقديم تربير وتفسري لذكرهم بام ال ّ
خيل بقيمة الشهادة التي

قدّ مها املشهدي ،كاختالف وجهات النظر يف التوثيق والتعديل ،كام ب ّينا مثله سابقا فال

نعيد وال نطيل.

ب ـ وجود عدد كبري من الروايات املرسلة يف كتابه ،فكيف يو ّثق من ال يعرفهم؟! .

أن املشكلة األهم ليست من ناحية داللة الشهادة ،بل من ناحية قيمتها؛ ّ
ألن السيد
إال ّ

الوئي ناقش يف قيمة هذه الشهادة ،من حيث ّ
ّ
املتأخرين وال عربة
إن صاحبها من

بتوثيقاهتم .

و خاجيب ّ
بأن املشهدي يف طبقة تلميذ لتلميذ ابن الطويس ،فقد قرأ عىل هبة اهلل بن نام

عام 569هـ ،ويف هذه احلال فاحتامل حس ّية شهادته ّ
يظل قائام .

خاصة يف بحث توثيق رجال بشارة املصطفى،
وقد حتدّ ثنا عن هذا املوضوع فيام مىضّ ،

وبينّا ّ
احلق مع الس ّيد الوئي يف هذا املجال ،بتقريب قدّ مناه ،فراجع.
أن ّ

وإما
ونتيجة البحث :إ ّنه ال يمكن االعتامد عىل شهادة املشهدي؛ ّإما لعدم ثبوت وثاقتهّ ،

لعدم ثبوت نسخة كتابه ،وإ ّما لكونه من املتأخّ رين الذين ال نعرف خربو ّيتهم يف جمال

احل ،:بل هذا أوضح من صاحب بشارة
احلديث والرجال ،بعد إنكار مبنى أصالة
ّ
املصطفى؛ ألنّه متأخّ ر عنه يف الطبقة ،فالحظ.

 8ـ رجال روايات حممّد بن أمحد بن حييى يف غري املستثنى

كتاب نوادر احلكمة وغريه من املصنّفات ،من تأليف حممد بن أمحد بن ييى بن عمران

( ) الغريفي ،قواعد احلديث  256 :1ـ .257
( ) املصدر نفسه  255 :1ـ .256

( ) معجم رجال احلديث  51 :1ـ .52
( ) أصول علم الرجال.207 :

...................
األشعري الثقة الذي ذكر النجايش ّ
أن بعض أصحابنا كانوا يقولون بأ ّنه يروي عن
عمن أخذّ .
وأن كتابه نوادر احلكمة كتاب حسن كبري
الضعفاء ويعتمد املراسيل ،وال يبايل ّ

كان يعرفه القميون بد ّبة شبيبّ ،
وأن حممد بن احلسن بن الوليد كان يستثني من روايات

ابن ييى ما يرويه عن عدّ ة أشخاص وردت أسامؤهم وبلغوا قرابة مخسة وعرشين

شخصا.

حممد بن أمحد بن ييى بن عمران بن عبد اهلل بن سعد بن مالك
يقول النجايشّ « :

األشعري القمي أبو جعفر ،كان ثقة يف احلديث .إال ّ
أن أصحابنا قالوا :كان يروي عن

عمن أخذ ،وما عليه يف نفسه مطعن يف يشء .وكان
الضعفاء ويعتمد املراسيل وال يبايل ّ

حممد بن احلسن بن الوليد يستثني من رواية حممد بن أمحد بن ييى ما رواه عن حممد بن

موسى اهلمداين ،أو ما رواه عن رجل ،أو يقول بعض أصحابنا ،أو عن حممد بن ييى
املعاذي ،أو ..وما يرويه عن جعفر بن حممد بن مالك ،أو يوسف بن احلارث ،أو عبد اهلل

بن حممد الدمشقي .قال أبو العباس بن نوح :وقد أصاب شيخنا أبو جعفر حممد بن

حممد
احلسن بن الوليد يف ذلك ك ّله ،وتبعه أبو جعفر بن بابويه رمحه اهلل عىل ذلك ،إال يف ّ

وملحمد بن
بن عيسى بن عبيد فال أدري ما رابه فيه؛ أل ّنه كان عىل ظاهر العدالة والثقة.
ّ
أمحد بن ييى كتب ،منها :كتاب نوادر احلكمة ،وهو كتاب حسن كبري (كبري حسن) يعرفه

القميون بد ّبة شبيب ،قال :وشبيب فامي كان بقم له د ّبة ذات بيوت ،يعطي منها ما يطلب

الطب ،وكتاب مقتل
منه من دهن ،فش ّبهوا هذا الكتاب بذلك .وله كتاب املالحم ،وكتاب
ّ
احلسني عليه السالم ،كتاب اإلمامة ،كتاب املزار. »..

حممد بن أمحد بن ييى بن عمران األشعري القمي ،جليل القدر،
ويقول الطويسّ « :

كثري الرواية .له كتاب نوادر احلكمة ،وهو يشتمل عىل كتب مجاعة ..أخربنا بجميع كتبه

غلو أو ختليط،
ورواياته عدّ ة من أصحابنا ..وقال أبو جعفر بن بابويه :إال ما كان فيها من ّ
( ) رجال النجايش 348 :ـ .349

وهو الذي يكون طريقه حممد بن موسى اهلمداين ،أو يرويه عن رجل ،أو عن بعض
أصحابنا. »..

هذه املعلومات التارخي ّية دفعت إىل دراسة الرواة الذين روى عنهم حممد بن أمحد بن

ييى ،وذلك من ناحيتني:

الناحية األوىل :من ناحية املستثنى منه ،عىل أساس ّ
أن عدم استثنائهم دليل عىل توثيق

ابن الوليد وغريه هلم ،ف خيحكم بوثاقتهم.

الناحية الثانية :من ناحية املستثنى ،أي الذين استثناهم ابن الوليد الثق خة اجلليل ،خ
شيخ

الشيخ الصدوق ،ملعرفة هل ّ
أن هذا االستثناء يفيد تضعيف هؤالء أو ال؟
أن البحث يقع يف أكثر من حمور:
وهذا يعني ّ

 8ـ  1ـ حتقيق حال املستثنى منه ،ومديات الداللة على التوثيق

األويل من عمل ّية االستثناء التي قام هبا ابن الوليد وتبعه غريه ،هو تضعيف من
املستفاد ّ

استثناهم وتوثيق غريهم ،إذ ال معنى لذلك إال هذا.

والذي يبدو ّ
أن من أوائل من طرح فكرة التوثيق بعقد املستثنى منه هو املح ّقق الداماد،

حيث قال يف رسائله« :موسى بن جعفر البغدادي ،يروي عنه حممد بن أمحد بن ييى ،كام

هو طريق الشيخ إليه يف الفهرست .وعدم إدخال حممد بن احلسن بن الوليد إ ّياه يف
املستثنني من رجال نوادر احلكمة ّ
يدل عىل كونه صحيح احلديث» .

ونجد الكاظمي واملازندراين والبهبهاين والعاميل والسبزواري وغريهم يميلون إىل هذا

أيضا ،إ ّما بنحو دليل الوثاقة أو أمارة ،بل قد استند البهبهاين هلذه األمارة يف توثيق بعض
الرواة .

( ) الطويس ،الفهرست 221 :ـ .222
( ) الداماد ،إثنا عرش رسالة .17 :7

( ) انظر :عدّ ة الرجال 26 :ـ 27؛ ومنتهى املقال 94 :1؛ والفوائد احلائر ّية 53 :ـ 54؛ وتعليقة عىل
منهج املقال30 :؛ وذخرية املعاد ج ،1ق ،233 :2وق442 :3؛ ومناهج األخيار .342 ،85 :1

...................
صحة هذا االستنتاج ،فقد أشكل الس ّيد الوئي وغريه عىل داللة
إال أنّه وقع كالم يف ّ

املستثنى منه عىل التوثيق ّ
بصحة رواية حتى
بأن ابن الوليد وغريه من املتقدّ مني قد يكمون
ّ

لو مل يثبت هلم وثاقة الراوي أو حسنه؛ والذي يدفعنا إىل هذا أ ّنه من املمكن قوهلم بأصالة

التعرض لسندها .
يرصحون
ّ
بصحة رواية دون ّ
العدالة يف اإلمامي ،بل نحن نجدهم ّ

ونوقش هذا الكالم ّ
بأن املتقدّ مني ـ السيام ابن الوليد والشيخ الصدوق ـ كانوا

يعتمدون وثاقة الراوي أو عدالته أساسا يف التصحيح ،وال جمال ألصالة العدالة،

فاملفرتض احلكم بوثاقة ّ
كل من مل خيستث خن يف كلامت ابن الوليد .

النجايش يف النص املتقدّ م يشري عقبه فورا إىل ّ
كام ّ
أن أبا العباس بن نوح قد ص ّوب ما
أن
ّ

حممد بن عيسى بن عبيد فإنه كان عىل ظاهر
ذهب إليه ابن الوليد يف االستثناء إال يف ّ

العدالة والثقة ،وهذا يعني ّ
أن املعيار مل يكن عندهم أصالة العدالة بل ظاهر العدالة

والوثاقة .

ونحن وإن مل نستظهر ما ذهب إليه الس ّيد اخلوئي يف موضوع أصالة العدالة ،كام حتدّ ثنا

عن ذلك من قبل ،لكن يوجد هنا احتامالن يف عفسري منطلق موقف ابن الوليد ومن عبعه:

األول :أن يكون منطلق ابن الوليد هو تقويم الروايات ال الرواة ،وإنّام ذكر
االحتامل ّ

الرواة من باب الطريق البياين ال أكثر.
وما يعزّز هذا االحتامل أمور:

أـ ّ
نص النجايش والطويس هنا يدفعنا إىل إثارة تساؤل ،فالطويس يف
إن اجلمع بني ّ

غلو أو ختليط ،وهو
الفهرست قال« :وقال أبو جعفر بن بابويه :إال ما كان فيها من ّ
( ) معجم رجال احلديث  70 :1ـ  ،71و51 :16؛ ومقياس الرواة.166 :
( ) الداوري ،أصول علم الرجال.133 :
( ) ك ّليات يف علم الرجال.294 :

( ) كلمة الغلو غري موجودة يف بعض النسخ ،انظر الفهرست ،410 :حتقيق الطباطبائي.

الذي يكون طريقه حممد بن موسى اهلمداين أو ، »..وذكر األسامء التي ذكرها النجايش

عن ابن الوليد أ ّنه استثناها.

وإذا تأ ّملنا يف هذا الكالم نجد ّ
أن أساس رفض الصدوق ،الذي أخذ رفضه من ابن

الوليد ،حيث قال النجايش نقال عن أي العباس بن نوح« :وقد أصاب شيخنا أبو جعفر

حممد بن احلسن بن الوليد يف ذلك ك ّله ،وتبعه أبو جعفر بن بابويه رمحه اهلل عىل ذلك، »..

وهو نص ّ
دال عىل تبع ّية الصدوق البن الوليد هنا يف الرأي.

إذن ،إذا تأ ّملنا كالم الطويس فيام نقله عن الصدوق ،سنجد ّ
أن أساس املشكلة كان

مضمون األحاديث ،وليس رواهتا ،وإنام رست املشكلة إىل الرواة من خالل مالحظة

ّ
غلو وختليط ،وألنه مل
املضمون،
فكأن ابن الوليد نظر يف الروايات واستثنى منها ما فيه ّ
يتم ّكن من استثناء الروايات الحظ الرواة فعزل الروايات ـ ثبوتا ـ من خالل أسامء الرواة

إثباتا ،وهذا يعني ّ
أن سائر الرواة مل يو ّثقهم ابن الوليد ،وإ ّنام استحسن متون الروايات التي
حممد بن أمحد بن ييى األشعري.
رووها وجاءت يف كتب ّ

نعم ،ما يذكره الصدوق خيتلف ـ بحسب سياق الكالم ـ عن ما يذكره ابن نوح؛ ّ
ألن

ابن نوح فهم النظر إىل الرواة ،وهلذا ع ّلق ّ
بأن حممد بن عيسى بن عبيد كان عىل ظاهر

العدالة والثقة ،فكأ ّننا أمام فهمني لالستثناء :أحدمها للصدوق ،ويبدو منه االنطالق من

املتون ،وثانيهام البن نوح ،ويبدو منه االنطالق من السند.

نرجح فهم الصدوق ،ال ليشء سوى أ ّننا نالحظ ّ
أن ابن نوح اشتبه يف فهم مراد
وقد ّ

ابن الوليد؛ إذ عندما الحظ قض ّية حممد بن عيسى بن عبيد ظ ّن ّ
أن ابن الوليد يض ّعفه مع

أ ّنه ال يض ّعفه ،بل يستثنيه عندما يذكر سندا منقطعا فقط ،فليست مشكلة ابن الوليد مع

حممد بن عيسى ،وإنام مع نوع من مرو ّياته ،تلك التي تقع بسند منقطع ،أي كان هناك
ّ
( ) الفهرست.222 :

( ) رجال النجايش.348 :

...................
إرسال يف وسط السند ،ويبدو ّ
أن ابن عيسى اعتمد عىل كتاب وصله بطريق جمهول وكان

بالغلو والتخليط ،فلو كان ابن الوليد يض ّعف ابن عيسى ملا حرص االستثناء
كتابا مشحونا
ّ

نقوي بعض اليشء كالم الصدوق ،بل
بإسناد منقطع ،فمن التباس األمر عىل ابن نوح ّ

نقوه يكفينا الرت ّدد يف األمر.
حتى لو مل ّ

ب ـ وما يشهد أيضا للنظر هنا إىل الروايات أو إىل املتون من حيث وجود ما يشهد

لصحتها مهام كان راويا ،هو ّ
أن يف املستثنى منه شخص ّيات خيستبعد جدا توثيق ابن الوليد
ّ

وأ مثاله هلم مثل أي مجيلة ،وسلمة بن الطاب ،وعيل بن حديد ،وحممد بن احلسن بن

شمون ،وحممد بن سليامن الديلمي ،ووهب بن وهب ،ويونس بن ظبيان وأمثاهلم ،ما مل
ّ
نقل ّ
بأن االستثناء ك ّله مع املستثنى منه كان النظر فيه للمشايخ املبارشين فقط.

يتم استثناؤهم ،غايته ّ
أن
وعليه ،فال عالقة الستثناء ابن الوليد هنا بتوثيق من مل ّ

حممد بن أمحد بن ييى األشعري كانت مقبولة عنده ،ولو من حيث
رواياهتم يف كتب ّ

املضمون أو قيام الشواهد عليها.

االحتامل الثاين :أن يكون منطلق ابن الوليد هو الرواة واألسانيد ،فأخرج من ض ّعفهم،

فبقي من هم ثقات عنده.

ويتعزّز هذا االحتامل بأمور:

أ ـ ما تقدّ م من فهم ابن نوح من االستثناء أنّه يريد أن يض ّعف الرواة ،فيستكشف

التوثيق فيمن مل خيرجهم.

ب ـ ما خيؤ ّيد فهم ابن نوح ،وهو ما ذكره النجايش قبل ذكره االستثناءات ،من ّ
أن حممد

ّ
فكأن النجايش فهم أيضا من
بن أمحد بن ييى كان يعتمد املراسيل ويروي عن الضعفاء،

هذه االستثناءات التي فيها إرساالت ورواة ضعاف ّ
أن ابن ييى يروي عن الضعفاء،

فاملشكلة إذا يف الرواة ال يف املرو ّيات.

واحتج يف
ج ـ إ ّن الشيخ الطويس يف االستبصار والفهرست ض ّعف سهل بن زياد،
ّ

بأن الصدوق استثناه من رجال نوادر احلكمة  ،مع ّ
االستبصار ّ
أن الطويس هو الذي نقل

غلو وختليط.
لنا كالم الصدوق يف االستثناء ملا فيه ّ

االحتامل الثالث :اجلمع بني النظر للرواية والراويّ ،
بأن نقول بأ ّن ابن الوليد قد

استثنى ربام ألسباب تتع ّلق تارة بالسند وأخرى باملتن ،فالحظ روايات اهلمداين فوجدها

ختليطا ،واهلمداين عنده ضعيف ،فاستثناه ،لكنّه الحظ روايات يونس بن ظبيان
فاستحسنها أو رآها ـ مع االستحسان ـ مشهورة معموال هبا بني األصحاب ،رغم كون

يونس بن ظبيان ضعيفا عنده ،فلم يقم بمامرسة استثناء ،وأ ّما استثناؤه املراسيل؛ فأل ّن
عدم وجود الواسطة موجب للقلق ،مع كون ابن ييى خيكثر الرواية عن الضعفاء ،فريتفع

احتامل كون الواسطة ضعيفا ال أنّه غري ثابت الوثاقة فقط ،وربام كان مجلة من املرسالت

ضعيف املتن عنده أيضا.

ّ
ترجح االحتامل الثالث ،واهلل العامل.
املتنوعة ّ
ولعل اجلمع بني املعطيات ّ

فرسنا منطلق ابن الوليد ،لي :املستثنى منه عوثيق ًا منه وممّن عبعه،
وعىل أية حال ،فمهام ّ

وذلك أ ّن ما جاء يف عقد املستثنى يكون خارجا عن ّ
حمل قبول ابن الوليد وابن نوح وابن

بابويه ،أما عقد املستثنى منه فيكون مقبوال؛ ّ
نصب عىل الروايات ،فقد قال
ألن االستثناء ا ّ

النجايش« :وكان حممد بن احلسن بن الوليد يستثني من رواية حممد بن أمحد بن ييى ما
رواه عن ، »..وقال الطويس« :أخربنا بجميع كتبه ورواياته ..وقال أبو جعفر بن بابويه:

غلو أو ختليط وهو الذي يكون يف طريقه حممد بن موسى
إال ما كان فيها من ّ

اهلمداين. »..

والضمري يف «فيها» راجع إىل الروايات والكتب ،فاملستثنى منه هو الروايات ،وهذا

يعني ّ
أن حممد بن احلسن بن الوليد يأخذ بروايات ابن ييى يف غري هذه احلاالت ،أما ما
( ) االستبصار 261 :3؛ والفهرست.142 :
( ) رجال النجايش.348 :

( ) الفهرست 221 :ـ .222

...................
هو مالك أخذه فهذا ما ال نعرفه ،فقد يشرتط الصدوق وابن نوح وابن الوليد الوثاقة أو

بأي خرب ال يكون رواته عدوال أو ثقاتا ،وهذا ممكن،
العدالة يف الراوي بحيث ال يقبلون ّ
وربام يكون مبناهم أعم من ذلك حيث يأخذون بخرب الثقة ،كام يأخذون بخرب جمهول

احلال مع العلم هبو ّيته وعدم كونه مض ّعفا ،مع سالمة مضمونه بحيث ال يتشدّ دون يف هذا
ّ
املتأخرين ،وقد يتساهلون يف رواية الراوي الضعيف يف موارد حمدودة لو
األمر كبعض

وجدوا ما يعضدها متنا وسندا ،وقد يكون العربة عندهم بكفاية شهرة الكتاب الذي هلذا
املجهول (بل حتى الضعيف) بحيث عمل به األصحاب وكانت رواياته مقبولة عندهم.

وجمرد ّ
أن الشيخ الصدوق حتدّ ث عن اعتامده عىل خرب الثقة يف بعض املوارد ال ينفي
ّ

اعتامده عىل معايري خ
أخر ،وقد سبق أن نقلنا عن الصدوق إيراده لرواية ضعيفة باهلمداين،

حمتجا برواية ابن الوليد هلا ،كام ّ
أن ترك التصحيح لضعف الراوي أو جهالته بام يشمل
ّ

هو ّيته ال يعني وقوف التصحيح عىل الوثاقة ،وهلذا الحظنا ّ
أن اإلرسال الذي حتدّ ث عنه

نص االستثناء كان عن رجل ،أو عن بعض أصحابنا ،أو يف حديث ،أو كتاب ومل أروه،
ّ

فاجلهل باهلو ّية كان مشكال عندهم ال يتهاونون فيه ،بخالف اجلهل باحلال مع وجود
الرواية يف مصادر معروفة ،وقد ب ّينا فلسفة ذلك سابقا.

ويؤ ّكد ما نقول ّ
أن النجايش عندما أشار إىل نقطة الضعف يف حممد بن أمحد بن ييى

عمن أخذ»  ،ومل يقل كان
ذكر أنه« :كان يروي عن الضعفاء ويعتمد املراسيل وال يبايل ّ
يروي عن املجاهيل أو غري معلومي احلال أو من مل تثبت وثاقته ،فالرواية عن الضعيف أو

عمن
املراسيل وهي التي ينقطع السند فيها بحيث ال ختعلم هو ّية الراوي وعدم املباالة ّ

يأخذ ولو كان ضعيفا ..هذا هو نقطة الضعف ،ومل يرش إطالقا إىل الرواية عن جمهول

احلال ،ما يؤ ّكد أيضا فكرة التمييز بني املجهول والضعيف وبني جمهول اهلو ّية وجمهول

احلال.

( ) رجال النجايش.348 :

أي إشارة إىل جمهول
وقد ورد احلديث عن اعتامد املراسيل والرواية عن الضعفاء دون ّ

احلال ،يف ترمجة احلسن بن حممد بن مجهور  ،وأمحد بن حممد بن خالد الربقي  ،وأمحد
بن حممد بن جعفر الصويل  ،وعيل بن أي سهل حاتم بن أي حاتم القزويني  ،وحممد بن
حسان الرازي  ،وحممد بن مسعود العيايش  ،ونرص بن مزاحم .

وحتى عند احلديث عن املجاهيل مل نجد ذلك إال يف مواضع قليلة قلنا سابقا إنه قد

يراد منه جمهول اهلو ّية وليس فقط جمهول احلال ،وقد ورد ذلك يف ترمجة احلسن بن حممد

بن ييى  ،وجعفر بن حممد بن مالك  ،فمن التمييز بني املجهول والضعيف نعرف
االختالف أيضا ،وهذا يعني أن عدم ذكر املجاهيل كحلقة وسطى والرتكيز عىل املراسيل

والضعفاء معناه أ ّنه من املمكن أن يكون مبنى بعض املتقدّ مني األخذ بخرب جمهول احلال
مع سالمة مضمونه أو وجود بعض املؤ ّيدات له.

ومع وجود هذا االحتامل ال يعني عدم االستثناء توثيقا ،بل يعني عدم التضعيف فقط،

بل هنا ال يعني ذلك بعد وجود مض ّعفني يستبعد عدم تضعيف ابن الوليد هلم ،ما مل نقل
باختصاص االستثناء بكتاب نوادر احلكمة دون سائر الكتب ،مع عدم إحراز روايته عن

مثل يونس بن ظبيان يف نوادر احلكمة ،مع ّ
أن عبارة الطويس والنجايش ليس فيها هذا

االختصاص ،فراجع ،أو نقول باختصاص االستثناء بمشاخيه املبارشين.
( ) املصدر نفسه.62 :
( ) املصدر نفسه.76 :
( ) املصدر نفسه.84 :

( ) املصدر نفسه.263 :
( ) املصدر نفسه.338 :
( ) املصدر نفسه.350 :

( ) املصدر نفسه 427 :ـ .428
( ) املصدر نفسه.64 :

( ) املصدر نفسه.122 :

...................
إن اعرتاض ابن نوح ّ
قد عقولّ :
بأن حممد بن عيسى بن عبيد كان عىل ظاهر العدالة

ّ
ّ
والثقة معناه ّ
فكأن ابن نوح يطالب
األقل عنده هو،
أن املعيار هو العدالة عندهم ،وعىل
بوضع ابن عبيد يف دائرة املستثنى منه؛ أل ّنه عىل ظاهر العدالة ،ال أل ّنه غري ثابت الضعف.

واجلواب واضح؛ فإنه كان يمكنه اإلجابة بعدم ثبوت الضعف ،وبكونه ثقة عدل،

فاستعان بأحد اجلوابني ،وهو أقوامها ،وهذا ال ينفي الثاين.

قد عقولّ :
إن استثناء ابن الوليد للمرسل واملنقطع البدّ أن يرسي عىل جمهول احلال؛

ّ
ألن نكتته احتامل ضعف الراوي ،واملفروض وجودها يف جمهول احلال .

واجلوابّ :
عمن
حممد بن أمحد بن ييى يكثر الرواية عن الضعفاء وال يبايل ّ
إن كون ّ

أخذ ،جتعل احتامل كون الراوي املجهول اهلو ّية يف اإلسناد املنقطع هو أحد مشاهري
ّ
الكذابني املعروفني ،وهذا بخالف جمهول احلال فيام هو معلوم اهلو ّية ،فإنّه يرز عادة أنّه

ليس من املض ّعفني أواملشاهري يف الضعف ،وإن احتمل كونه ضعيفا واقعا ،وهذه رتبة
يمكن جربها بسالمة املتن وأمثال ذلك ،وتكون ّ
أقل مدعاة إىل التح ّفظ فتأ ّمل جيدا.

وعليه ،فاملستثنى منه ال يوجد ما يفيد توثيقه ،حتى يقال بوثاقة ّ
كل من بقي حتت

يصح التوثيق العام الذي
املستثنى منه ،والذين خاحصوا فبلغ عددهم  529شخصا  .فال
ّ

كل من وقع يف أسانيد نوادر احلكمة (أو ّ
يقول بوثاقة ّ
كل كتب ابن ييى) ومل خيستث خن،
وغايته عدم التضعيف من ابن الوليد وأمثاله ملن هم يف عقد املستثنى منه.

هل املوقف خاصّ بنوادر احلكمة أو عام ملطلق مرويّات األشعري؟

وال بأس أن نشري هنا ،إىل أنّه مل يظهر لنا ختصيص هذا البحث بكتاب نوادر احلكمة،

نيص الطويس
بل هو عام يف روايات ّ
حممد بن أمحد بن ييى األشعري ،كام يظهر بمراجعة ّ ّ
( ) طرح عيل هذا اإلشكال يف جملس دريس أخونا العزيز الشيخ عبداهلادي الرايض حفظه اهلل تعاىل
و خفتخح عليه.

( ) أحصاهم الداوري يف أصول علم الرجال 135 :ـ .147

والنجايش املتقدّ خمني يف أصل املوضوع.
نعم ،وردت بع

العبارات التي عوحي بذلك ،وأبرزها:

 1ـ ما ذكره الطويس يف ترمجة حممد بن عيسى بن عبيد قال« :حممد بن عيسى بن عبيد

حممد بن عيل بن بابويه عن رجال نوادر احلكمة،
اليقطيني ،ضعيف ،استثناه أبو جعفر ّ

خيتص برواياته ،وقيل :إ ّنه كان يذهب مذهب الغالة. »..
وقال :ال أروي ما ّ

اآلدمي،
ألول ،فراويه أبو سعيد
 2ـ ما ذكره الطويس يف االستبصار ،قال« :وأما الرب ا ّ
ّ

وهو ضعيف جدا عند ن ّقاد األخبار ،وقد استثناه أبو جعفر بن بابويه يف رجال نوادر
احلكمة. »..

 3ـ ما جاء يف رجال ابن الغضائري يف ترمجة السياري قال« :استثنى شيوخ القميني

روايتخه من كتاب نوادر احلكمة» .

 4ـ ما ذكره ابن الغضائري أيضا يف ترمجة حممد بن موسى اهلمداين ،قال« :تك ّلم

القم ييون فيه بالر ّد ،فأكث خروا ،واستخثنخوا من كتاب نوادر احلكمة ما رواه» .

 5ـ ما ذكره ابن الغضائري أيضا يف ترمجة أي عبد اهلل اجلاموراين قال« :ض ّعفه

القم ييون ،واستثنوا من كتاب نوادر احلكمة ما رواه» .

 6ـ ما ذكره ابن الغضائري أيضا يف ترمجة يوسف بن السخت ،قال« :مرتفع القول،

استثناه القم ّيون من نوادر احلكمة» .

فمثل هذه العبارات توحي ّ
خاص بنوادر احلكمة ،ولع ّله هلذا استخدمه
بأن املوضوع
ّ

( ) الطويس ،الفهرست.216 :

( ) الطويس ،االستبصار .261 :3
( ) رجال ابن الغضائري.40 :
( ) املصدر نفسه.95 :
( ) املصدر نفسه.97 :

( ) املصدر نفسه.103 :

...................
بعض الرجال ّيني الحقا يف طرح هذا املوضوع أو عنونته.

النص األصيل يف املوضوع ـ ربام عكون جرت
إال ّ
أن هذه العبارات ـ حيث ال عشكّل ّ

إن كتاب نوادر احلكمة كان أكرب كتب األشعري ،حتى ّ
عىل الغالب ،من حيث ّ
أن بعضهم
ـ كام يظهر من الطويس نفسه يف الفهرست ـ مل يذكر له غريه ،وهلذا خعرف بد ّبة شبيب

حيث كان جامعا لكتب كثرية ،وكأ ّنه من نمط كتب اجلوامع احلديث ّية التي سبقت جوامع
ّ
فكأن األشعري خعرف هبذا الكتاب ،وصار هذا الكتاب
املحمدين الثالثة القدماء،
ّ
مشهورا به وبالعكس ،بل ال أستبعد أن تكون سائر كتبه ـ لو كانت روايات ـ مندرجة فيه
أيضا ولو يف غالبها ،كام هي طريقة بعض العلامء الالحقني ،بل طريقة مثل الطويس نفسه

نص
بني التهذيب واالستبصار ،وعليه
نص الطويس والنجايش ،وهو ّ
فالنص األصيل هو ّ
ّ
خاصة وأنّه ال تنايف بني املثبتني ،ما مل يقل شخص ّ
بأن مجع النصوص إىل بعضها
عام،
ّ
ّ
الشك يف التعميم ،فيقترص عىل القدر املتي ّقن ،وهو نوادر احلكمة ،حتى لو كان
يبعث

لألشعري كتب أخرى عىل ما يظهر من ترمجة النجايش له .

ومن هنا ،يظهر أنّه البدّ إلجراء املوقف من التأكّد من ّ
أن هذه الرواية موجودة يف كتب

األشعري ولو مل تكن موجودة يف نوادر احلكمة ،والظاهر ّ
أن كتبه األخرى ملا مل تكن غالبا
يف الفقه كانت رواياته يف املجاميع احلديثية مأخوذة من مثل نوادر احلكمة الذي يشكّل

أن املهم أن نخحرز ّ
القدر املتي ّقن هنا .إال ّ
أن هذه الرواية من كتبه ال من كتب غريه التي كان
صح ّ
أن من صدّ ر الطويس السند به يف التهذيبني ،فهو
جمرد واسطة يف نقلها ،فإذا ّ
هو ّ
صاحب الكتاب ،تكون الروايات التي صدّ ر سندها باألشعري مأخوذة من كتبه ،وسيأيت

تصح هذه
النقاش يف هذه الكربى الكل ّية عند احلديث عن قانون تعويض األسانيد ،فإذا مل
ّ
الكربى الكل ّية ربام أشكل األمر جدا يف معرفة الذين وقعوا يف طرق كتب األشعري،
( ) الفهرست.221 :

( ) رجال النجايش 348 :ـ .349

وذلك يف مجلة من املوارد ،ممّا يفرض املزيد من البحث الصغروي امليداين هنا ،فانتبه ج ّيدا.

 8ـ  2ـ حتقيق حال االستثناء ،ومديات الداللة على التضعيف

تبني ّ
أن املستثنى منه ال دليل عىل وجود توثيق فيه ،جيب النظر يف عقد املستثنى،
بعد أن ّ

فهل هذا االستثناء دليل عىل التضعيف أو ال؟
يوجد هنا رأيان:

الرأي األ ّولّ :
أعم من الطعن يف
إن االستثناء ليس دليل ضعف؛ ألنه ر ٌّد للرواية ،وهو ّ

الراوي ،فهذا حممد بن عيسى بن عبيد ر ّدت روايته بإسناد منقطع ،وهذا معناه األخذ
بروايته يف اإلسناد غري املنقطع .

األول متاما ،حيث ذهب غري واحد ـ كاملحقق
الرأي الثاين :وهو يقع يف مقابل الرأي ّ

التسرتي ـ إىل ّ
أن االستثناء هنا شاهد التضعيف ،وعىل أساسه ف خيحكم ـ كام قيل ـ

نيص الطويس والنجايش املتقدّ خمني .
تم ذكرهم يف ّ
بضعف ستة وعرشين شخصا ّ
ٍ
مهها:
ويستند أنصار الرأي الثاين إىل معطيات ،أ ّ
 1ـ تعليق أبو العباس بن نوح ،فإ ّنه شاهد عىل ّ
أن املراد من االستثناء هو التضعيف،

حممد بن عيسى بن عبيد عىل ظاهر
وإال مل يكن معنى لكي يناقش اب خن الوليد يف كون ّ
الوثاقة والعدالة.

2ـ ّ
إن الشيخ الطويس ض ّعف عدّ ة أشخاص بناء عىل هذا االستثناء ،كتضعيفه ألي

سعيد اآلدمي ،وأمحد بن حممد الس ّياري ،وأمحد بن بشري الرقي ،وأمحد بن احلسني بن
سعيد ،وحممد بن ييى املعاذي ،وحممد بن عيل اهلمداين ،وحممد بن هارون ،وحممد بن

عبد اهلل بن مهران ،واحلسن بن احلسني اللؤلؤي ،وحممد بن عيسى بن عبيد ،وحتى جعفر
( ) انظر :تنقيح املقال ( 76 :2حجر ّية).

( ) انظر :آصف حمسني ،بحوث يف علم الرجال.404 :
( ) انظر :قاموس الرجال .88 :9

...................
بن حممد بن مالك الذي وثقه يف رجاله أشار هناك إىل تضعيف قو ٍم له  ،ويبدو ّ
أن مراده
الصدوق وأمثاله.

3ـ ّ
إن االستثناء جاء يف كلامت النجايش عقب توصيفه ملحمد بن أمحد بن ييى بأ ّنه

كان يعتمد املراسيل ويروي عن الضعفاء ،مما خيفهم منه ّ
أن هذا االستثناء جاء يف سياق

هاتني القض ّيتني ومها :املراسيل ،والضعاف.

وبعد هذا ،ال نقاش يف ّ
أن االستثناء يفيد التضعيف .
أن شواهد الطرفني قابلة للمناقشة:
واإلنصاف ّ

األول ،فأل ّنه لو كان سائر الرواة املستثنون حاهلم حال حممد بن عيسى بن
أما الفريق ّ

عبيد فلامذا مل خيرش إىل قيد توضيحي ،كام حصل يف ابن عبيد حيث جرى التعبري بـ «إسناد

منقطع»؟! فإطالق جهة االستثناء بالرواية التي يف طريقها فالن أو فالن معناه ّ
أن املشكلة

يف هؤالء أنفسهم ما مل نقم شاهدا عىل العكس مع األخذ بعني االعتبار القيود التي

أضيفت لبعض الرواة املستثنني ،أعني حممدخ بن عيسى بن عبيد.

لكن مع ذلكّ ،
يظل هناك جمال للق فرض ّيات ختبعد شبح التضعيف ،فعندما يقال:

أستثني من روايات فالن الثقة ما رواه عن فالن وفالن ،فهذا يتمل ّ
املروي عنهم
أن
ّ

ضعاف ،ويتمل ّ
أن طريق الراوي إليهم ضعيف ،ويتمل عدم لقاء الراوي هلم ،ويتمل
ّ
أن األشعري ـ أو من هم بني األشعري وهؤالء املستثنني ـ حصل عىل كتبهم بالوجادة ال

بالسند الصحيح ّ
وأن طريقه مل يكن طريقا حقيق ّيا ،بل كانت إجازة من دون مناولة وال
أن بعضهم اس ختثني لضعفه وبعضهم لضعف الطريق ،بل يتمل ّ
قراءة ،ويتمل ّ
أن بعض
حممد بن أمحد بن ييى رواياته مشكوك يف أمرها ويف نسبتها
كتب هؤالء والتي أخذ منها ّ

إليهم بعد عدم شهرهتا مثال ،أو مشكوك يف نسخة صاحب النوادر عنها .وسبب ذلك ك ّله
( ) انظر :رجال الطويس.418 :

( ) انظر :أصول علم الرجال 132 :ـ .133

ّ
انصب عىل الروايات ال عىل الرواة.
أن االستثناء ـ كام قلنا سابقا ـ
ّ

وال دافع هلذه االحتامالت ،إال ما نقله الطويس عن الصدوق؛ إذ ظاهر تضعيف املتن،

حمل نظر ،وإن ّ
أن هؤالء الرواة رواياهتم ّ
ثم استثناء الرواة ،هو ّ
األول واردا
ظل االحتامل ّ
ٍ
املرة .وسيأيت ما يسم املوضوع.
لكن بضعف هذه ّ

وأما الفريق الثاين ،فالذي نريده هنا تارة استثناء ابن الوليد نفسه ،وأخرى موقف ابن

نوح وابن بابويه والطويس والنجايش:

أ ـ أما استثناء ابن الوليد ،فاالحتامالت فيه مفتوحة كام قلنا ،وال يوجد ما ّ
يدل عىل

نص كالمه مل يصلنا ،أو ّ
تضعيفه ملن استثناهم ،عىل أساس ّ
أن ما وصل إلينا ال يكفي يف
أن ّ
فهم التضعيف .نعم يمكن ترجيح فرض ّية التضعيف فيه من خالل ما فهمه اآلخرون منه
كابن نوح والصدوق والطويس.

ب ـ وأما استثناء ابن نوح ،فظاهر يف التضعيف ،وقد فهم من ابن الوليد التضعيف

حممد بن
وأ ّيده ،فيؤخذ بتأييده حتى لو كان فهمه لكالم ابن الوليد كان غري صائب يف ّ

لبني يف حممد بن
عيسى بن عبيد .ولو كان ابن نوح قد فهم ما هو
األعم من التضعيف ّ
ّ

عيسى بن عبيد أنّه كان عىل ظاهر العدالة ّ
وأن سائر موجبات استثنائه غري موجودة ككون
كتبه وجادة أو غري ذلك ،مع أنّه اقترص عىل خصوص ّية التوثيق.

ج ـ وأما استثناء الطويس ،فظاهر يف التضعيف ،كام خيفهم من مواضع خ
أخر أرشنا إليها

آنفا ،وإن مل نملك شهادة رصية منه بتضعيف غري اآلدمي وأمثاله مم ّن ذكرنا اسمه.

لك ّن كالم الطويس قد يكون ناجتا عن فهمه لتضعيف ابن الوليد والصدوق ،ال عن

موافقته عىل تضعيف املستثنني مجيعا برصف النظر عن شهادة ابن الوليد ،فإذا شكّكنا يف
هذا الفهم ال يصبح تضعيف الطويس مستقال بنفسه ،فالحظ جيدا.

بصحة استثناء ابن الوليد ّ
بكل تفاصيله ،نعم
د ـ وأما النجايش ،فهو مل يكم رصاحة
ّ
ٍ
وجمرد
هو
راض يف اجلملة عن هتمة الرواية عن الضعفاء ّ
املوجهة ملحمد بن أمحد بن ييىّ ،

...................
نقله كالم ابن الوليد ال ّ
يدل عىل املوافقة عىل متام تفاصيله ،أما املوافقة يف اجلملة فواضح
كام يظهر من ترمجته لبعض املستثنني يف مواضعهم من رجاله.

ويؤكّد ما نقول توثيق النجايش للحسن بن احلسني اللؤلؤي

ـ بناء عىل وحدة

ـ مع أنّه من املستثنني هنا ،فلو خاريد

رجحه السيد الوئي ال تعدّ ده
اللؤلؤي ،كام ّ
التضعيف فيبدو أنّه ال يوافقه يف التفاصيل ك ّلها ،فال نستطيع اعتبار كالم النجايش رصيا
حق هذا أو
ينص هو عليه يف موضع آخر يف ّ
يف تضعيفه هو شخص ّيا للمستثنني ،فيام مل ّ

ذاك.

هـ ـ وأما الصدوق ،فكالمه الذي نقله عنه الطويس ظاهر ـ لإلنصاف ـ يف الغمز يف

هؤالء ،حيث خيفهم منه ّ
غلو وختليط ،أي غري صحيحة وال مطابقة للواقع،
أن مرو ّياهتم ّ

وهذا نوع طعن.

وعليه ،فنأخذ بمفاد شهادة ابن نوح والصدوق ،مؤ ّيدة بام قد خيفهم من غريمها ،كام ّ
أن

فهم الغري شاهد عىل ّ
أن ابن الوليد قد ض ّعف هؤالء ،فتأ ّمل جيدا.

حممد بن عيسى بن عبيد،
وعليه ،فالصحيح ّ
أن االستثناء هنا ظاهر يف التضعيف يف غري ّ

عامة للمذكورين فيه بالبيان الذي ب ّيناه.
فيكون قرين ًة عضعيف ّية ّ

هذا ،وقد يناقش يف قيمة تضعيفات القميني ومن سلك مسلكهم ،مثل ابن الوليد

يمنا
والصدوق وابن نوح وأمثاهلم ،حيث رأيم الاص بقض ّية
ّ
الغلو ،وهذا بحث عام ال ّ

الاصة ،فمن ال يقتنع بمنهج ّيتهم يف التضعيف
هنا ،وسيأيت احلديث عنه يف التوثيقات
ّ

فمن ح ّقه الطبيعي أن تضعف قرينة التضعيف هنا عنده جدا ،وأ ّما عىل مسلكنا ّ
فإن وافقنا

القميني فيام سلكوه من آراء يف العقائد ـ ونحن نوافقهم يف العديد منها ،ال يف مجيعها،

ّ
املتأخرين فيام خينسب هلذا املشهور ـ كانت هذه الشهادات هنا
ونخالف يف ذلك مشهور
( ) انظر :رجال النجايش.40 :

( ) انظر يف أمر اللؤلؤي :البهبهاين ،تعليقة عىل منهج املقال119 :؛ والوئي ،معجم رجال احلديث
 297 :5ـ 298؛ والنامزي ،مستدركات علم رجال احلديث  375 :2ـ .376

قوهتا االحتامل ّية ضعيفة
ذات قيمة احتامل ّية تراكم ّية يف سياق تكوين االطمئنان ،وإال كانت ّ
مبنائي جدا ،وهذا واضح.
كام هو واضح ،فالالف هنا
ٌّ

أن الغريب ّ
إال ّ
أن بعض القائلني بمسلك حج ّية خرب الثقة يف حج ّية قول الرجايل،

أن املفروض ّ
يتح ّفظون أيضا عىل تضعيفات القميني ،مع ّ
أن هذه التضعيفات حس ّية ،فإذا

فرسوا احلس ّية بام لالعتقادات املسبقة دور يف احلكم عىل الراوي فهذا عود باألمر إىل
ّ
احلدس وحتكيم للعقائد املسبقة يف احلكم عىل صدق الرواة وكذهبم ،فكيف يتسنّى مثل
هذا اجلمع يف املقام؟! وهلذا جعلنا مثل مدرسة القميني من قرائن احلدس ّية فيام سبق،

وسيأيت مزيد توضيح هلذه القض ّية يف الفصل الرابع من هذا الكتاب ،بإذن اهلل تعاىل،

فانتظر.

 8ـ  3ـ تصحيح روايات كتاب نوادر احلكمة (القاعدة احلديثيّة)

ذهب بعض العلامء إىل ّ
أن شهادة ابن الوليد باستثناء بعض روايات كتاب نوادر

بصحة سائر
احلكمة أو بعض روايات حممد بن أمحد بن ييى األشعري ،معناه حكمه
ّ

بأن ّ
الروايات .وهذا معناه أ ّنه يكم ّ
كل رواية عن نوادر احلكمة وردتنا بطريق صحيح ومل
بالصحة  .وذهب
يكن فيها من استثنوا ،كام مل يكن فيها إرسال ،فإّنا تكون حمكومة
ّ

السيد حسن الصدر إىل أ ّن ما تفيده قض ّية االستثناء هنا هو تقوية احلديث يف اجلملة .

لكن ُيناقش بأنّه لو س ّلمنا تصحيح ابن الوليد لسائر الروايات ،فهذا ال يالزم
تصحيحنا هلا؛ لعدم إحراز ّ
أن منهجه يف التصحيح كان يعتمد عىل حج ّية خرب الثقة فقط،

فلع ّله اعتمد عىل نظام القرائن التي لو وصلتنا ملا أفادتنا الوثوق والتصحيح يف مجيع

املوارد .أو فقل ـ عىل حدّ تعبري الشيخ آصف حمسني ـّ :
إن تصحيح املتون وإبطاهلا أمر
( ) انظر :أصول علم الرجال 134 :ـ .135
( ) انظرّ :ناية الدراية.425 :

ٍ
جمتهد آلخر .
اجتهادي ال جيب ،بل ال جيوز فيه التقليد من

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

وقد جياب بأ ّنه من البعيد ّ
أن أكثر من ألف رواية جاءت عن نوادر احلكمة يف

صححها ابن الوليد وفقا لنظام القرائن فقط .
التهذيبني ،قد ّ

وير ّد اجلواب بأ ّنه ليس باألمر البعيد ،كام قلنا مرارا ،فلع ّله بعد أن مل جيد ضعفا يف

صححها ،أفهل كنّا نعلم بنظر ّياته يف حج ّية الرب؟ ومن أين لنا أن نعرف
أسانيدها ومتوّنا ّ
ّ
أن حتصيلهم الوثوق بالرب مل يكن هلم إليه سبيل إال وثاقة رواة الرب نفسه؟! وهذا هو

صحح روايات الفقيه مع أ ّنه روى فيه عددا هائال من املراسيل بلغ 2050
الصدوق ّ

حديثا من أصل  5963حديثا ،فكيف استطاع الصدوق الوثوق هبذه األحاديث مجيعا؟!
إال إذا قيل بأنّه نقلها لنا مرسلة وكانت عنده مسندة!

ولو س ّلمنا باإلشكال ،فغايته ّ
أن ابن الوليد مل يعتمد نظام القرائن يف متام املستثنى منه،

فنوع يف مناهج التصحيح فهذا أمر ال خيستبعد أبدا،
أما أ ّنه اعتمد هذا النظام ونظام الوثاقة ّ

منهج القرائن وأين اعتمد منهج الوثاقة ،فمن الصعب
يتعني لنا أين اعتمد
خ
وحيث إنّه ال ّ
توثيق أحد أو تصحيح حديث نتيجة موقف ابن الوليد.

صحة روايات نوادر احلكمة يف غري املستثنى ،فض ً
ال عن املستثنى كام هو
وعليه ،مل يثبت ّ

عامة حديث ّية.
واضح ،نعم ،قد يمكن جعل ذلك بمثابة قرينة عقوية ّ

والنتيجة :عدم ثبوت وثاقة من هم يف عقد املستثنى منه ،مع ثبوت ضعف من هم يف

صحة روايات نوادر احلكمة وغريه ممّا جاء يف كتب
عقد املستثنى ،مع عدم ثبوت
ّ
ٍ
عامة.
األشعري بقول مطلق ،وإن كان فيها قرينة عقوية ّ
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كل ٍ
املقصود من هذا التوثيق العام أ ّن ّ
راو ينتسب إىل أرسة أي اجلهم خيكم بوثاقته

( ) انظر :بحوث يف علم الرجال.407 :
( ) انظر :أصول علم الرجال.134 :

بالتوثيق العام.

وقد طرح هذه األمارة التوثيق ّية العا ّمة الوحيدخ البهبهاين وتبعه غريه  ،فيام رفض

آخرون ـ كالربوجردي ـ هذه األمارة ما مل تعضد بقرينة خارج ّية .

وقد ذكروا ّ
أن آل أي اجلهم ينتهي نسبهم إىل قابوس بن النعامن بن املنذر ،وأحفاده

األئمة  .وقد ذكروا من أسامئهم :سعيد
كانوا من أعيان الشيعة بالكوفة ،وممن رووا عن
ّ
بن أي اجلهم ،ومنذر بن أي اجلهم ،ونرص بن أي اجلهم ،ونعيم بن أي اجلهم ،واحلسني بن
سعيد بن أي اجلهم ،ومنذر بن سعيد بن أي اجلهم ،وحممد بن منذر بن سعيد بن أي

حممد .
اجلهم ،ومنذر بن ّ

نصان للشيخ النجايش مها:
واملستند يف هذا التوثيق العام ّ

حممد بن املنذر بن
حممد بن املنذر ،حيث قال« :منذر بن ّ
أ ـ ما ذكره يف ترمجة منذر بن ّ

سعيد بن أي اجلهم القابويس أبو القاسم ،من ولد قابوس بن النعامن بن املنذر ،ناقلة إىل

الكوفة ،ثقة ،من أصحابنا ،من بيت جليل .له كتب» .

ب ـ ما ذكره يف ترمجة سعيد بن أي اجلهم ،حيث قال« :سعيد بن أي اجلهم القابويس

اللخمي أبو احلسني ،من ولد قابوس بن النعامن بن املنذر ،كان سعيد ثقة يف حديثه ،وجها

بالكوفة ،وآل أي اجلهم بيت كبري بالكوفة» .

أن توصيفه هلذا البيت بأنّه كبري وجليل ،يعني ّ
وذلك ّ
أن رجال هذا البيت هم من

( ) انظر :البهبهاين ،الفوائد الرجال ّية59 :؛ وتعليقة عىل منهج املقال343 ،33 :؛ واألبطحي،
هتذيب املقال 455 :3؛ والكجوري ،الفوائد الرجال ّية115 :؛ والنراقي ،شعب املقال.35 :

( ) انظر :الربوجردي ،طرائف املقال  265 :2ـ .266
( ) راجع :بحر العلوم ،الفوائد الرجال ّية .272 :1

( ) راجع حوهلم :دائرة املعارف بزرك اسالمي  ،548 :1آل أي اجلهم.
( ) رجال النجايش.418 :
( ) املصدر نفسه.179 :

...................
الثقات والشخص ّيات املرموقة ،فمن ثبت أ ّنه من هذا البيت نحكم بوثاقته.

أن كلمة :بيت كبري ،ال ّ
أن هذا التوثيق العام غري واضح؛ إذ فضال عن ّ
تدل عىل
إال ّ

يشء؛ الحتامل كوّنا بصدد بيان ّأّنا أرسة كبرية هلا ذر ّية كثرية يف الكوفة ،فضال عن ذلك

بأّنا أرسة (وليسوا مجيعا إخوة) جليلة وكبرية ومرموقة ،غايته إفادة ّ
ّ
أن
فإن توصيف أرسة ّ
كل ٍ
أن ّ
هلا وجاهة اجتامع ّية ومكانة علم ّية بام هي أرسة ،ال ّ
فرد من أفرادها هو من العلامء
األجالء الثقات ،ف خيحمل هذا عىل توصيف األرسة ،ال عىل توصيف ّ
كل فرد فرد ،وهذا
هو املعنى املتبادر عرفا ،حيث نصف األرس العلم ّية هبذه األوصاف عندما يغلب عىل

رموزها الصالح ،فأنت تقولّ :
مرشفة جليلة ،وال
إن الساللة النبو ّية أرسة مرموقة عريقة ّ

تقصد توثيق مجيع أفرادها ،بل تقصد ّ
أن بينها رموزا كثرية بارزة ،وهلا وجاهة اجتامعية أو
علم ّية أو نحو ذلك.

فغاية ما يفيد هذا نحو احتامل خيضاف ّ
لكل شخص من هذه األرسة يف أن يكون أحد

األفراد األجالء الذين خعرفت األرسة هبم ،السيام عندما يكون مشهورا حيث يقوى

االحتامل ،فام مل نحصل عىل عاضد خارجي ال يكفي ذلك إلفادة التوثيق.
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من التوثيقات العا ّمة التي ذكرت أيضا كون الراوي من آل نعيم ،وقد أملح إىل ذلك

الشيخ الوحيد البهبهاين وغريه .

واملستند فيه ما ذكره النجايش يف ترمجة بكر بن حممد بن عبد الرمحن بن خنعيم األزدي
الغامدي حيث قال« :وجه يف هذه الطائفة ،من ٍ
بيت جليل بالكوفة ،من آل خنعيم
( ) انظر :البهبهاين ،الفوائد الرجال ّية59 :؛ وتعليقة عىل منهج املقال291 ،107 ،33 :؛ والنراقي،
شعب املقال35 :؛ واملازندراين ،منتهى املقال 103 :1؛ وحسن الصدرّ ،ناية الدراية427 :؛
وغفاري ،دراسات يف علم الدراية.130 :

الغامد ّيني»  .وما ذكره أيضا يف ترمجة جعفر بن املثنى بن عبد السالم بن عبد الرمحن بن
نعيم األزدي الع ّطار ،حيث قال« :ثقة ،من وجوه أصحابنا الكوف ّيني ،ومن بيت آل

نعيم» .

ويظهر من الس ّيد الوئي يف ترمجة خشديد بن عبد الرمحن األزدي الكويف اعتبار ذلك

نوعا من املدح املوجب جلعل خرب هؤالء معدودا يف احلديث احلسن دون الصحيح ،

وهذا مسلك ال يفيد التوثيق بل يفيد املدح ،وقد ح ّققنا يف األصول أنّه ال يوجد يشء

اسمه حج ّية احلديث احلسن ،بل إذا رجع املدح إىل إفادة التوثيق كان توثيقا ،وإال فال قيمة
ٍ
له؛ إذ ليس ّ
بموجب وثاقة يف نقل الراوي ،والتي هي معيار احلج ّية عىل
كل مدح يف منقبة
مبنى حج ّية خرب الواحد ،فضال عن إجيابه الوثوق نوعا.

والذي يظهر من أمثال الربوجردي والكجوري الشريازي عدم االعتداد هبذا التوثيق

العام  ،وهو الصحيح ،وفاقا ملا قلناه يف آل أي اجلهم فال نطيل ،نعم هو مدح هلذه األرسة

نتعرف عليه منها ،ال سيام لو كان مشهورا معروفا.
ف خيعطي نوعا من احتامل وثاقة ّ
أي فرد ّ
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خذكر يف التوثيقات العا ّمة أيضا ّ
أن الراوي إذا كان من آل أي شعبة احللبي ف خيحكم

بوثاقته.

ّ
ولعل أقدم من ذكر هذا التوثيق العام هو الشيخ حسن صاحب املعامل ،ثم ذكره بعده

سبط الشهيد الثاين حممد بن احلسن العاميل (1030هـ)  ،ثم أشار هلذه األمارة التوثيق ّية
( ) رجال النجايش.108 :
( ) املصدر نفسه.121 :

( ) الوئي ،معجم رجال احلديث 17 :10؛ وانظر :املصدر نفسه .21 :11

حب اهلل ،احلديث الرشيف ،حدود املرجع ّية ودوائر االحتجاج  317 :1ـ .334
( ) انظر :حيدر ّ
( ) الكجوري ،الفوائد الرجال ّية115 :؛ والربوجردي ،طرائف املقال .263 :2

( ) انظر :منتقى اجلامن 43 :2؛ واستقصاء االعتبار يف رشح االستبصار .367 :7

...................
خ
الشيخ الوحيد البهبهاين والسيد بحر العلوم وتبعهام آخرون .
العا ّمة

واملستند يف ذلك ما ذكره الشيخ النجايش يف ترمجة عبيد اهلل بن عيل بن أي شعبة

احللبي ،حيث قال« :أبو عيل ،كويف ،يتّجر هو وأبوه وإخوته إىل حلب ،فغلب عليهم
النسبة إىل حلب .وآل أي شعبة بالكوفة بيت مذكور من أصحابنا ،وروى جدّ هم أبو شعبة
عن احلسن واحلسني عليهام السالم ،وكانوا مجيعهم ثقاتا مرجوعا إىل ما يقولون ،وكان

عبيد اهلل كبريهم ووجههم» .

ويؤ ّيده كالم النجايش اآلخر يف ترمجة أمحد بن عمر بن أي شعبة احللبي ،بعد أن و ّثقه:

وحممد احللب ّيني ،روى أبوهم عن أي عبد
عم عبيد اهلل وعبد األعىل وعمران
ّ
«وهو ابن ّ
اهلل ،وكانوا ثقاتا» .

أن النجايش يشهد بوثاقة ّ
فقد خفهم من ذيل هذين الكالمني ّ
كل أفراد آل أي شعبة

احللبي ،وكالمه واضح يف ذلك ،وعليه ّ
فكل من ثبت أنّه من آل أي شعبة احللبي كان ثقة

هبذا التوثيق العام .

وقد وقع اخلالف يف مرجع عوثيق النجايش ،فهل كان يقصد ّ
كل آل أي شعبة أو كان

يقصد عبيد اهلل احللبي مع إخوته أو كان يقصد عبيد اهلل مع إخوته وأبيه أو هم مع اجلدّ ؟

ذهب املستندون للتوثيق العام إىل أ ّن املراد مجيع أفراد آل أي شعبة إال ما خرج بالدليل،

فيام ذهب آخرون إىل ّ
أن مجلة( :وآل أي شعبة ..احلسن واحلسني عليهام السالم) هي مجلة
( ) انظر :البهبهاين ،الفوائد الرجال ّية59 :؛ وتعليقة عىل منهج املقال33 :؛ وبحر العلوم ،الفوائد
الرجال ّية  219 :1ـ 220؛ والتفريش ،نقد الرجال 349 :3؛ واملازندراين ،منتهى املقال :1
 ،301 ،103و  122 :5ـ  ،123و 363 :7؛ والطهراين ،سبيل اهلداية129 :؛ والنراقي ،شعب

املقال35 :؛ والنامزي ،مستدركات علم رجال احلديث 199 :7؛ والوئي ،معجم رجال

احلديث  ،195 :2و  ،17 :14و .290 :17

( ) رجال النجايش 230 :ـ .231
( ) املصدر نفسه.98 :

( ) انظر :حسن الصدرّ ،ناية الدراية 426؛ وغفاري ،دراسات يف علم الدراية.130 :

معرتضة ،وأ ّن الكالم يرجع بعد ذلك إىل ما كان قبل هذه اجلملة ،ف خيفهم من التوثيق
اختصاصه بعبيد اهلل وإخوته ووالدهم عىل أبعد تقدير.

خاصة ،معتربا ّ
أن التوثيق
وقد استبعد املحدّ ث النوري عود التوثيق إىل الرجل وإخوته ّ

عام  .فيام اعترب أمثال الكجوري الشريازي أ ّن ذلك ال يعدو أكثر من مدح ال يعتدّ به .

وقد ُينترص لكون التوثيق عام ًاّ ،
بأن وقوع هذه اجلملة الطويلة املعرتضة خالف الظاهر

من الكالم ،وهذا ال ينافيه كون عبيد اهلل هو كبريهم ووجههم؛ إذ ال مانع من أن يكون

شخص هو وجه خارسة علم ّية عرب عقود من الزمن.

وينتج عن ذلك ّ
أن كل شخص من آل أي شعبة احللبي فهو موثق عند النجايش ،نعم

البدّ من االلتفات إىل معرفة النجايش به ،فلو احتملنا احتامال معتدّ ا به ّ
أن فالنا من آل أي

شعبة كان مغمورا بحيث مل يعرفه النجايش ،فإنّه ال معنى للتوثيق العام؛ والسبب هو أ ّن
هذا التوثيق جاء عن استقراء ،ومل يأت بدليل مس خقط من األعىل حتى يشمل ّ
حلبي
كل
ّ
كل آل أي شعبة ـ وليس ّ
مقدّ ر الوجود ،وهذا ينتج وثاقة ّ
كل حلبي ـ ممّن هم معروفون،

ويغلب عىل الظ ّن جدا معرفة النجايش هبم ونظره إليهم ،ال غري.
وهبذا نثبت عوثيق ّ
كل من:

 1ـ عبيد اهلل بن عيل احللبي.

 2ـ عيل بن أي شعبة احللبي.
 3ـ أي شعبة احللبي.

 4ـ أمحد بن عمر بن أي شعبة احللبي.
 5ـ حممد بن عيل بن أي شعبة احللبي.

 6ـ ييى بن عمران بن عيل بن أي شعبة احللبي.
( ) خامتة املستدرك .37 :5

( ) الفوائد الرجال ّية115 :؛ وطرائف املقال .266 :2

...................
 7ـ عمر بن أي شعبة احللبي.

 8ـ عمران بن عيل بن أي شعبة احللبي.
 9ـ عبد األعىل بن عيل بن أي شعبة.

وربام غريهم أيضا .

وأغلب هؤالء موثقون بأد ّلة أخرى أيضا ،بل كثري منهم و ّثقه النجايش نفسه بتوثيق

خاص ،وهم الواردون بأرقام ( 1ـ  4ـ  5ـ  6ـ  8ـ .)9
ّ

إن النجايش ذكر ّ
لكن اإلنصاف أنّه يمكن اجلواب بام حاصلهّ :
أن آل أي شعبة بيت يف
ّ

الكوفة ،ثم قال :روى جدّ هم أبو شعبة عن اإلمامني احلسنني ،وهذا معناه ّ
أن الضمري يف

(جدّ هم) البدّ أن يرجع إىل عبيد اهلل احللبي وإخوته فقط ،دون عموم أرسة آل أي شعبة

بأن جدّ هم أبو شعبة ،وذلك ّ
ألن هؤالء ال يقال هلم ّ
بمن فيهم والد احللبي؛ ّ
أن الضمري

البدّ أن يرجع إ ّما إىل آل أي شعبة بام هم آل ،حيث ذكروا يف اجلملة السابقة ،وهؤالء ال
يقال هلم ّ
بأن جدّ هم أبو شعبة ،أو إىل عبيد اهلل وإخوته ،ولو أرجعنا ضمري (جدّ هم) إىل

النص ،فسيكون هذا الكالم إعالنا بانفصال
عبيد اهلل وإخوته بوصفهم املذكورين يف ّ
اجلملة املعرتضة ،وانتهائها ،وعود الكالم إىل عبيد اهلل وإخوته ،وبذلك تصبح اجلملة

خاصة.
الالحقة احلاملة للتوثيق راجعة إليهم أيضا ّ

رص عىل هذا التفسري بقدر ما نريد أن نشكّك يف مرجع ضمري (جدّ هم) ،من
ولسنا ن ّ

قوي جدا يف عوده إىل عبيد اهلل وإخوته ،فنأخذ بالقدر املتي ّقن ،وهو
حيث وجود احتامل ّ
عبيد اهلل وإخوته دون سائر أفراد آل أي شعبة.

ُيشار أخري ًا إىل ّ
أن بعض الرجال ّيني املعارصين شكّك يف إمكان االعتامد عىل توثيق

احلس دون احلدس،
النجايش ألي شعبة نفسه ،باعتبار ضعف استناده يف توثيقه عىل
ّ
ويتأ ّيد ذلك ّ
واألئمة األربعة األوائل
بأن الشيخ الطويس مل يو ّثق أحدا من أصحاب النبي
ّ
( ) انظر حول هذه األرسة :دائرة املعارف بزرك اسالمي  550 :1ـ .551

األول من هذا الكتاب حتقيق احلال يف مرجع ّية
بلفظ التوثيق  .وقد تقدّ م يف الفصل ّ
االستناد إىل كلامت الرجال ّيني ،فال نعيد.

( 12ـ  )14ـ الطاطريّون وبنو فضال وبنو مساعة

خيذكر يف ضمن التوثيقات العا ّمة أحيانا توثيق الطاطر ّيني والزرار ّيني وبني سامعة وبني

فضال .

واملراد من بني فضال مخسة رجال :عيل بن فضال ،وابنه احلسن ،وأبناء احلسن الثالثة.

واملراد من الطاطر ّيني :يوسف بن إبراهيم ،وعيل بن احلسن بن حممد ،ويمكن أن يراد

األعم من ذلك.
ّ

نص الشيخ الطويس يف العدّ ة ،حيث قال« :وألجل ما قلناه عملت
و ُيستند يف ذلك إىل ّ

الطائفة بأخبار الفطح ّية مثل عبد اهلل بن بكري وغريه ،وأخبار الواقفة مثل سامعة بن

مهران ،وعيل بن أي محزة ،وعثامن بن عيسى ،ومن بعد هؤالء بام رواه بنو فضال ،وبنو

سامعة ،والطاطر ّيون ،وغريهم ،فيام مل يكن عندهم فيه خالفه» .

فهذا توثيق من الشيخ الطويس للطاطر ّيني ،بل شهادة بعمل الطائفة بنصوصهمّ ،
فكل

من انتسب إليهم يكون ثقة ،وهو أيضا توثيق لبني فضال وبني سامعة وأمثاهلم.
( ) آصف حمسني ،بحوث يف علم الرجال.411 :

( ) انظر :الطهراين ،سبيل اهلداية129 :؛ واألبطحي ،هتذيب املقال 386 :4؛ والبهبهاين ،مصابيح

الظالم 313 :6؛ والفوائد الرجال ّية 231 :ـ 232؛ وتعليقة عىل منهج املقال،249 ،189 :

365؛ والنجفي ،جواهر الكالم 131 :8؛ والوئي ،املعتمد يف رشح املناسك 49 :4؛ ومعجم
رجال احلديث  ،93 :9و 172 :21؛ وجواد التربيزي ،التهذيب يف مناسك العمرة واحلج :2

.243

ّ
( ) الطويس ،العدّ ة يف أصول الفقه  150 :1ـ  .151والغريب ّ
املحقق ّ
احليل يذكر يف معارج
أن
األصول ،149 :رادا عىل هذا الكالم من الطويس يف العدّ ة ،أنّنا ال نعلم ّ
أن الطائفة عملت
بأخبار هؤالء!

...................
نص الطويس عوثيق عا ّم؛ وذلك أنّه قال قبل هذا الكالم
إال ّ
أن الصحيح أنّه ال ُيفهم من ّ

مبارشة« :وإذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطح ّية ،والواقفة ،والناووسية وغريهم
نظر فيام يرويه ،فإن كان هناك قرينة تعضده ،أو خرب آخر من جهة املوثوقني هبم ،وجب

اختصوا
العمل به .وإن كان هناك خرب آخر خيالفه من طريق املوثوقني ،وجب إطراح ما
ّ
بروايته والعمل بام رواه الثقة .وإن كان ما رووه ليس هناك ما خيالفه ،وال يعرف من

متحرجا يف روايته موثوقا يف أمانته،
الطائفة العمل بخالفه ،وجب أيضا العمل به إذا كان
ّ

وإن كان خمطئا يف أصل االعتقاد؛ وألجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطح ّية.»..
فهذا السياق ّ
أن الطائفة عملت بأخبار هؤالء يف حالتني:
يدل عىل ّ

متحرزين عن الكذب ،وال خمالف لروايتهم من
احلالة األوىل :أن يكونوا موثوقني
ّ
اإلمام ّية.
احلالة الثانية :أن يكون حلديثهم ما يعضده أو يكون معه خرب آخر من جهة املوثوقني.

وهذا معناه أنّه من املمكن أن ال يكون هؤالء ثقاتا لكن اعتضد حديثهم بعاضد أو

جمرد إخبار الطويس عن عمل
رواية من جهة الثقات ومل خيالفهم ثقات اإلمام ّية ،فال يكون ّ

الطائفة برواياهتم دليال عىل توثيقهم ،وإ ّنام هو دليل عىل عدم تشدّ د الطائفة بقض ّية رشط
االعتقاد يف الراوي والذي كان الطويس بصدد بيانه ،وإن كان أغلبهم موثقا ـ يف الواقع ـ

الاصة والعا ّمة األخرى.
بالتوثيقات
ّ

وربام ملا قلناه رفض بعض الرجال ّيني هذا التوثيق العا ّم .

 15ـ آل الرواسي أو آل أبي سارة

كل ٍ
خذكر يف التوثيقات العا ّمة أيضا ّ
راو ينتسب إىل آل الروايس أو بيت الروايس أو آل

أي سارة .

( ) انظر :املازندراين ،منتهى املقال  ،193 :1و .330 :3
( ) انظر :معجم رجال احلديث .51 :1

األول منهم ـ هم :عيل أبو سارة،
وأبرز شخصياهتم ـ وك ّلهم من املحدّ ثني غري ّ

وحممد بن احلسن بن أي سارة ،ومعاذ بن مسلم بن أي سارة ،وعيل
واحلسن بن أي سارةّ ،
بن أي سارة ،ومسلم بن أي سارة ،وعباس بن عيل بن أي سارة ،وعمرو (أو عمر) بن
مسلم بن أي سارة ،واحلسني بن معاذ بن مسلم بن أي سارة ،وييى بن معاذ بن مسلم بن

أي سارة .

واملستند يف ذلك قول النجايش يف ترمجة حممد بن احلسن بن أي سارة ،قال« :موىل

كويف ،سكن هو وأبوه قبله النيل ،روى هو وأبوه عن أي
األنصار يعرف بالروايس ،أصله ّ

عم حممد بن احلسن معا خذ بن مسلم بن أي سارة،
جعفر وأي عبد اهلل عليهام السالم .وابن ّ

وحممد فقه الكسائي علم العرب ،والكسائي
وهم أهل بيت فضل وأدب ،وعىل معاذ
ّ
والفراء يكون يف كتبهم كثريا :قال أبو جعفر الروايس وحممد بن احلسن ،وهم ثقات ال
خيطعن عليهم بيشء» .

حممد بن احلسن بن أي سارة،
ّ
التأمل يف كلامت النجايش يفيد اليقني بتوثيق ّ
لكن ّ
واحلسن بن أي سارة ،ومعاذ بن مسلم بن أي سارة ،أ ّما غريهم فغايته توصيف األرسة
بأّنا بيت فضل وأدب ،وهذا حاله كحال ما تقدّ م يف سائر األرس األخرى ،وال ّ
أقل من
ّ
الرت ّدد يف عود الضمري (هم) إىل أهل هذا البيت مجيعا.

نعم ،يصلح لشكل من التأييد ما ذكره الكيش يف الرجال حيث قال« :محدويه ،قال:

سمعت أشياخي يذكرونّ :
محاد
أن محادا وجعفرا واحلسني بني عثامن بن زياد الروايس ،و ّ
يلقب بالناب ،وك ّلهم فاضلون خيار ثقات»  .لكنّه ال يشري إىل توثيق ّ
كل الرواسيني ،بل

إىل من ذكرت أسامؤهم فقط.

وعليه ،فتوثيق شخص من بيت الروايس ،غري من خوثقوا يف كلامت الرجال ّيني ،ومن

( ) انظر حوهلم :دائرة املعارف بزرك اسالمي  549 :1ـ .550
( ) رجال النجايش.324 :

( ) رجال الكيش .670 :2

...................
النص أعاله ،صعب جدا.
وثقهم النجايش يف هذا ّ

ومم ّا عقدّ م ك ّله ،يظهر املوقف من سائر االُرس العلميّة واحلديث ّية ،التي تطرح يف علم

وخصص هلا السيد بحر العلوم فصال للتعريف هبا يف رجاله  ،وهي خارس
الرجال أحيانا،
ّ

قد تكون ممدوحة عموما أو معروفة بالصالح والسالمة ،مثل :آل أي رافع ،آل أعني

(الزرار ّيون) ،آل أي صف ّية ،آل أي أراكة الكندي ،آل أي اجلعد ،آل حيان التغلبي ،وبني

ّ
البجيل ،بني خالد الربقي ،بني عبد ربه ،بني يسار ،بني ميمون،
احلر اجلعفي ،بني إلياس
ّ

بني أي سربة ،بني سابور ،بني سوقة ،بني رباط ،بني عطية ،بني فرقد ،بني اهليثم العجيل،
ّ
البجيل ،بني حكيم األزدي ،بني موسى الساباطي ،وغريهم.
بني دراج ،بني عامر

فمجرد كونه من هذه األرس ال
فمن ورد فيه توثيق من سبيل آخر يكم بوثاقته ،وإال
ّ

يكفي للتوثيق.

 16ـ رجال كتاب املقنع للشيخ الصدوق

خيذكر يف التوثيقات العا ّمة أيضا رواة كتاب املقنع للشيخ الصدوق (381هـ) ،و خيستند

ثم ّإين صنّفت كتاي هذا،
يف ذلك إىل ّ
نص كالمه يف مقدّ مة هذا الكتاب ،حيث يقولّ « :

وسميته كتاب «املقنع» لقنوع من يقرأه بام فيه ،وحذفت األسانيد منه لئال يثقل محله ،وال
ّ
يصعب حفظه ،وال ّ
يمل قارؤه ،إذ كان ما خاب ّينه فيه يف الكتب األصول ّية موجودا مب ّينا عن

املشائخ العلامء الفقهاء ال ّثقات رمحهم اهلل ،أرجو بذلك ثواب اهلل ،وأبتغي به مرضاته،

وأطلب األجر عنده» .

النص من الشيخ الصدوق ّ
بنص
أن كتاب املقنع هو كتاب فتوى ّ
وقد فهموا من هذا ّ

الروايات ،هلذا أدرجوه يف الفقه املنقول ،حيث كانت الفتوى عبارة عن نصوص الروايات

ثم فيكون الشيخ الصدوق قد ذكر نصوص الروايات هنا مع حذف
بعينها ،ومن ّ
( ) انظر :بحر العلوم ،الفوائد الرجال ّية  8 :1ـ .413
( ) املقنع.5 :

األسانيد ،وإن ّ
تدخل أحيانا يف بعض الرشح والتوضيح .وقد أخذ رواياته من كتب

األصول احلديث ّية ،وحيث إنّه شهد بوثاقة مأخذه وهم العلامء املشايخ الفقهاء الثقات،
صحة مصطلح ّية باملعنى املوجود عند
صحة هذه الروايات ّ
كشف ذلك ـ من جهة ـ عن ّ

رصح به املحدّ ث النوري أيضا (نتيجة حديث ّية) ،وكذلك كشف ـ من
املتأخرين ،عىل ما ّ
جهة أخرى ـ ّ
أن الرواة ثقات ،لكن حيث مل يذكر الرواة يف الكتاب فنرجع إىل سائر كتب
للنص املوجود يف املقنع ،نظرنا يف إسناده ،وقلنا بأنّه
الصدوق ،فام وجدناه مطابقا يف املتن ّ
يتوي الرجال الثقات ،وهبذا نثبت وثاقة الكثري من الرواة عرب هذه السبيل (نتيجة

رجال ّية).

وقد اختار بعض املعارصين هذا الرأي أيضا عىل الصعيدين :احلديثي والرجايل معا .

نقد القاعدتني املفرتضتني :احلديثيّة والرجاليّة يف كتاب املقنع
أن هذه املقاربة ملوضوع رجال املقنع غري صحيحة؛ وذلك:
إال ّ
ّأوالًّ :
إن عبارة التوثيق حتتمل أكثر من احتامل:

رجحه مثل السيد الوئي.
أ ـ أن يكون مراده توثيق مشاخيه املبارشين فقط ،وهذا ما ّ

رجحه مثل األبطحي
ب ـ أن يكون مراده توثيق مجيع السلسلة السند ّية ،وهذا ما ّ
والداوري.
رجحه السيفي
ج ـ أن يكون مراده توثيق أصحاب األصول أنفسهم ،وهذا ما ّ

املازندراين .

( ) خامتة املستدرك  1ـ  189ـ .190

( ) انظر :األبطحي ،هتذيب املقال  113 :1ـ 385 ،114؛ والداوري ،أصول علم الرجال 189 :ـ

 . 190نعم استثنى الداوري روايات السنن؛ الحتامل اعتامد الصدوق فيها عىل قاعدة التسامح،
كام استثنى رسالة والد الصدوق إليه .هذا ويظهر من بعضهم القول بالتصحيح واالعتبار،
ولع ّلهم يقصدون التوثيق أيضا ،مثل :مرتىض احلائري ،خلل الصالة وأحكامها.356 :

( ) انظر :مقياس الرواة 206 :ـ .207

...................
د ـ أن يريد طرقه إىل األصول دون األصول نفسها ومن وقع يف طريقها إىل اإلمام،

رجحه السيد الميني.
وهذا ما ّ

ومع الرت ّدد ال يمكن االعتامد عىل هذه املقدّ مة لكتاب املقنع كي نثبت وثاقة الرواة ،بل

برصف النظر عن ذلك يمكن تضعيف االحتامل الثاين الذي هو العمدة هنا ،وذلك من

بأّنا من املشايخ العلامء الفقهاء الثقات ،وهذا
خالل أ ّنه وصف السلسلة السندية ّ
التوصيف الرباعي يبعد فيه جدا أن يشمل كا ّفة أفراد السلسلة السند ّية يف مجيع الرواة
خاص من
الواقعني يف مجيع أسانيد روايات هذا الكتاب ،فهذه األوصاف تطلق عىل بعض
ّ

خاصة املوسوع ّية اجلامعة منها أو كبار
الرواة ،وهم أصحاب األصول املشهورة املعروفة ّ
املشايخ أو ن ّقاد األخبار ال غري ،ويكفي هذا للتشكيك يف طبيعة االستنتاج الذي خاخذ من
هذه العبارة .

وبعبارة الس ّيد اخلميني يقول« :وفيه احتامالن :أحدمها أ ّنه بصدد الشهادة عىل موجود ّية

ما يف املقنع يف الكتب األصول ّية ،فتكون شهادة عىل وجدانه فيها ،وإ ّنام ذكرت اإلسناد فيام
ذكرت ال إلثبات الكتب ،بل ألغراض أخر كحفظ السلسلة ورجال األسانيد ،كاألسناد
املوجودة يف عرصنا إىل الكتب األربعة ،وبصدد شهادة أخرى وهي توثيق صاحب

األصول ،وعىل هذا يكون ما فيه بمنزلة رواية صحيحة لو قلنا بقبول توثيق عدل واحد يف

رجال السند .وثانيهام أن يكون بصدد بيان وثاقة طرقه إىل األصول ،ال توثيق أصحاهبا،

بأن يكون قوله :مب ّينا حاال ،ال خربا بعد خرب ،فيكون مراده ّ
أن وجودها يف الكتب معلوم

مبني بوسيلة املشايخ الثقاتّ ،
ولعل هذا االحتامل أقرب؛ لبعد امتياز املقنع عن سائر كتبه،
ّ
سيام مثل من ال يرضه الفقيه» .

يرتجح من العبارة ّ
حمل الشاهد يف كالم الصدوق هو أنّه يريد ّ
ثاني ًاّ :
أن هذه
إن الذي قد ّ

( ) راجع :الوئي ،معجم رجال احلديث .52 :1
املحرمة .26 :2
( ) الميني ،املكاسب ّ

الروايات موجودة يف كتب األصول مبيّنة عن الثقات ،وهذا يفيد وثاقة السلسلة السند ّية

التي هي يف الكتب األصول ّية املشهورة املعتمدة ،فالتوثيق للسند الذي يكون من صاحب
األصل إىل اإلمام ،فالحظ عبارته« :إذ كان ما أب ّينه فيه يف الكتب األصول ّية موجودا مب ّينا

عن املشائخ العلامء الفقهاء ال ّثقات» ،فالرواية موجودة يف الكتب األصول ّية مب ّينة هناك عن
املشايخ الثقات ،فوصف مب ّينا يتصل مبارشة بوصف موجودا ،وبالتايل فاحلديث موجود
مبني يف كتب
أبني يف املقنع ما هو موجود ّ
مبني فيها عن الثقات ،فأنا ّ
يف الكتب األصول ّية ّ

األصول عن املشايخ.

و ّ
لعل ما يعزّز ما نقول ـ إضافة إىل تعبري (رمحهم اهلل) الذي قد خيدّ عى عدم تناسبه مع

احتامل التخصيص بمشاخيه ـ أ ّن الصدوق يعتمد كتب األصول من باب شهرهتا ،كام

يتم كثريا بالطريق بينه وبني األصول لتعدّ د هذه
ختلمح إليه مقدّ مته عىل الفقيه ،هلذا ال ّ
الطرق وشهرة هذه الكتب عنده ،واملهم عنده صاحب األصل ومن وقع بينه وبني اإلمام،

وهذا االحتامل ـ الذي يقف عىل الطرف املقابل لالحتامل الذي قدّ مه السيد الميني ـ إن مل
يكن الراجح فال ّ
أقل من أنّه قوي جدا ،فيهدم االستدالل هنا.

ثالث ًا :لو غضضنا الطرف عن اإلشكال ّيتني املتقدّ متني اللتني تربكان القاعدة احلديثية

والرجال ّية معا هنا ،توجد إشكال ّية أخرى تربك خصوص القاعدة الرجال ّية ،وهي ّ
أن
ثم فال نكاد نستفيد
الصدوق مل يذكر لنا أسامء الرواة يف املقنع ،بل حذف األسانيد ،ومن ّ

شيئا مهام.

ودعوى ّ
أن علينا الذهاب خلف نفس الروايات يف سائر كتبه لنرى أسانيدها هناك،

فنوثق الرواة املذكورين يف تلك األسانيد ،غري واضحة؛ أل ّن احتامل اعتامده ونظره يف املقنع
إىل نفس تلك األسانيد مطلقا ،وإن كان واردا ،لكنّه يتمل أيضا أنّه ناظر ـ ولو أحيانا ـ إىل

أسانيد خاخر وصلته ومل خيرش إليها يف سائر املصادر ،فمن أين نحرز االحتاد بنحو املوجبة

خاصة لو ثبت ّ
أن تأليفه للمقنع جاء بعد تصنيفه كتاب الفقيه بمدّ ة ،حيث يمكن
الكل ّية؟ ّ
أن تكون استجدّ ت له طرق لتلك الكتب أو الروايات ،كام أنّه مل خيرش لكتاب الفقيه يف

...................
املقنع ليحيل من أراد اإلسناد إليه وإىل أمثاله ملعرفة وحدة السند.

واملتحصل أنّه مل يثبت عوثيق عام لرجال روايات كتاب املقنع ،بل عصحيح الكتاب
ّ

برمته مشكل ،نعم حتظى رواياعه بقرينة وثوق ّية نوع ّية.
ّ
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خيذكر أيضا من مجلة التوثيقات العا ّمة ،الروا خة الواقعون يف كتاب فالح السائل ونجاح

عيل بن موسى بن طاوس (664هـ).
املسائل للس ّيد ّ

نص مقدّ مته ،وسننقلها بطوهلا ألمه ّيتها ،حيث قال« :اعلم
واملستند يف ذلك ما جاء يف ّ

خواص أصحابنا
أ ّنني أروي فيام أذكر من هذا الكتاب روايات ،وطريقي إليها من
ّ

الثقات ،وربام يكون يف بعضها بني بعض الثقات املشار إليهم وبني النبي صىل اهلل عليه
ٍ
بطعن من طريق اآلحاد ،أو يكون
وآله أو أحد األئمة صلوات عليهم رجل مطعون عليه
ٍ
ٍ
وبسبب حمتمل لعذر للمطعون عليه ،يعرف
مطعون عليه من العباد،
الطعن عليه برواية
ذلك السبب أو يمكن جتويزه عند أهل االنتقاد .وربام يكون عذري أيضا فيام أرويه عن

بعض من خيطعن عليه أ ّنني أجد من اعتمد عليه من ثقات أصحابنا الذين أسندت إليهم
عنه أو إليه عنهم قد رووا ذلك عنه ،ومل يستثنوا تلك الرواية وال طعنوا عليها ،وال تركوا

صحة الرواية املذكورة بطريقة أخرى
روايتها ،فأقب خلها منهم،
وأجوز أن يكون قد عرفوا ّ
ّ

حم ّققة مشكورة ،أو رأوا عمل الطائفة عليها ،فاعتمدوا عليها ،أو يكون الراوي املطعون
عىل عقيدته ثقة يف حديثه وأمانته .فقد يكون يف الكفار من هو ثقة يف نقل ما يكيه من

األخبار ،كام اعتمد علامء أهل اإلسالم عىل أخبار أطباء أهل الذ ّمة يف أخبارهم بام يصلح

لشفاء األسقام .ولوال املانع الذي منع من االعتامد عىل رواية من خرج عن عموم لفظ
االتباع ألهل البيت أو لبعضهم بالك ّلية عليهم أفضل السالم لقد كان يمكن العمل برواية

ّ
كل من عرف منه الصدق واألمانة يف حديثه من ساير فرق اإلسالم .أقول :ومن أعذاري
يف بعض ما أرويه من رواية وإن كان يف بعض رجاهلا مطعون عليه أ ّن أصحاب األئمة

عليهم السالم كانوا يف زمن تق ّي ٍة شديدة ،فيمكن أن خيظهر أحدهم خالف ما تنطوي
غريزته عليه ،أ ّما يف أكثر زمان أو يف بعض وقته؛ لرضورة أباحته ّ
لتعذر إمكانه وربام ساغ

إظهار عقيدة قاهلا عىل سبيل التق ّية فيظهر ذلك عنه ،ولع ّله يعتذر عنها فال يقبل بعض من
يسمع العذر .أقول :ومن العذر يف نقل حديث يف رواية من ينقل الطعن عليه أ ّنني وجدت

ذلك الطعن عن غري معصوم وعن معصوم مل يثبت إسناد الطعن إليه ،فإ ّن الطعن يتاج إىل

املحمدية صىل اهلل عليه وآله ،أو طريق يكون عذرا واضحا
شهادة ثابتة مرض ّية يف الرشيعة
ّ

عند اجلاللة اإلهل ّية .أقول :ومن األعذار أ ّنني وجدت أ ّن اإلنسان قد يغضب عىل واحد يف
األزمان فيقول عنه يف حال غضبه غري ما كان ،إما عىل عمد أو نسيان ،ثم يشيع ذلك حتى

حق ،وأ ّنه عىل اليقني ،ثم ينكشف بعد هذا
يعتقد أو يظ ّن كثري من السامعني أ ّن ذلك ّ

لبعض من يستكشف عنه أ ّنه ما كان يشء من ذلك قد وقع منه ،وربام اعرتف الذي قال يف

حال غضبه بأ ّنه أخطأ يف الطعن واملقال ،فيعرف ذلك منه من سمع اعرتافه ويبقى ما سمع
األول ،وهذا رأينا يف كثري من األحوال .أقول :ومن
من االعرتاف عىل اعتقاد ذلك الطعن ّ

وخواص عباده ّ
األعذار أ ّنني رأيت اهلل ّ
وحساده
وكل من اعتربت حال أعدائه
جل جالله
ّ
ّ

فام وجدت أحدا منهم يسلم أن يقال عنه ما مل يكن وقع عنه ،فوجب ترك الطعن إال بيقني

أو ما يقوم مقامه واضحا كالشمس مقطوعا عىل سالمة الطعن من الغلط واللبس .أقول:

وهذا يكفي يف اجلواب عن الطعن يف األمور للظواهر ،وأما العقائد فإ ّن الطعن عىل
ٍ
صادق من اهلل ّ
جل جالله العامل بالرسائر.
فسادها يتاج أن يعلم ذلك يقينا من جانب
أقول :ومن األعذار أ ّنني إن ذكرت شيئا من الروايات مطعونا عىل بعض رواته ،فإ ّنه قد
يكون يل طريق آخر إىل ذلك احلديث غري الطريق الذي قلته عن املطعون عليه يف

منقوالته ،إما طريق إىل اإلمام املعصوم غري ذلك الطريق أو طريق إىل غريه من احلجج يف

مثل احلديث املشار إليه أو طريق إىل الرجل الثقة الذي روى املطعون عليه عنه ،فإ ّنني ما
أذكر إال ما يل خمرج عنه .أقول :ولو مل يكن من العذر الواضح واملخرج الصالح يف ّ
كل ما

يكون يف هذا الكتاب من رواية عن من روي عنه مطعن ،بسبب من األسباب أو حديث مل

...................
يذكر إسناده لبعض األعذار ،إال ما رويت عن مجاعة من ذوي االعتبار وأهل الصدق يف

تغمده اهلل
نقل اآلثار بإسنادهم إىل الشيخ املجمع عىل عدالته أي جعفر حممد بن بابويه ّ

برمحته ،فيام رواه من كتاب ثواب األعامل ،عن صفوان بن ييى امل ّتفق عىل ورعه وأمانته

عن أي عبد اهلل صلوات اهلل عليه أ ّنه قال :من بلغه يشء من الري فعمله كان له أجر ذلك

وإن كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله مل يقله. »..

نص هذه املقد ّمة أنّه ال ينقل إال عن الرواة الثقات كام جاء يف مطلعها.
فقد استفيد من ّ

قد عقول :إنّه من الواضح ّ
املطول بعد ذلك،
أن هذه املقدّ مة غري صاحلة هنا؛ لترصيه ّ

عمن هو مطعون فيه ،غاية األمر أنّه ذكر تربيرات عديدة لذكره رواية من هو
بأنّه يروي ّ

مطعون فيه ،حتى أنّه يف بعض هذه التخرجيات يقبل بكون الراوي مطعونا فيه ،لكنّه يشري

إىل ّ
أن له طريقا آخر إىل الرواية يعتمده ويراه صحيحا ،فكيف خيستند إىل هذه املقدّ مة؟!
إن بإمكاننا أن نفهم من مقدّ مته ّ
وقد ُاجيبّ :
أن طرقه عىل نوعني:
أ ـ ما كان فيه الرواة الواص الثقات.

ب ـ ما كان فيه من هو مطعون فيه.

فنرتك ّ
كل من ورد فيه طعن ما ،ثم نلجأ إىل الرواة املذكورين يف كتابه ممّن مل يرد فيهم

أي ٍ
ينص ابن طاوس عىل
طعن عىل اإلطالق ،فنخثبت ّأّنم يرجعون للمجموعة األوىل التي ّ
ّ

وثاقتها ،فنثبت وثاقتها ،وقد يكون فيها الكثري ممّن هو جمهول احلال لدينا .وهبذا يظهر ّ
أن
يرض هنا يف استفادة التوثيق العام.
إيراده ملن هو مطعون عليه ال ّ

ويمكن الر ّد عىل هذا اجلوابّ :
إن من البعيد جدا أن يرت ّدد أمر رواة كتابه بني خمن هو

خواص أصحابنا الثقات ،ومن هو مطعون عليه ،دون وجود من هو جمهول احلال،
من
ّ

ألن فيه املحذور الزائد ،ال ّ
اضطر فقط لتربير ذكر من هو مطعون عليه؛ ّ
ألن
وهذا يعني أنّه
ّ
خواص أصحابنا الثقات ،فكأنّه يريد أن
سائر رواة كتابه من غري املطعون عليه هم من
ّ
( ) ابن طاوس ،فالح السائل ونجاح املسائل 9 :ـ .12

يقول ّ
بأن رواة كتاي من الثقات ،غاية األمر أنّه يتخ ّلل هذه الطرق أشخاص آخرون،

فاضطر لذكر الع ّينة األشدّ وطأة ،وهي املض ّعفون أو املطعون عليهم دون غريهم ،فإذا
ّ
سلم له تربير ذكر املطعون عليهم ،فال حاجة له لذكر املجاهيل بعد ذلك وتربير وجودهم

يف كتابه.

ُيضاف إىل ذلك ّ
أن ابن طاوس من ّ
املتأخرين املتساحمني جدا يف أمر الروايات والرواة،

كام هو معروف ،بل كام هو واضح جدا من هذه املقدّ مة املتساحمة ،التي تكشف أيضا عن
اجتهاده الشخيص يف مقابل كبار علامء الرجال من قبله ،وهنا يوجد احتامالن:

األول :أن يكون ابن طاوس مل يصله من كتب الرجال غري ما وصلناّ ،
وأن
االحتامل ّ

عمدته يف ذلك هو هذه الكتب يف التوثيق والتضعيف ،فهنا ال قيمة لتوثيقاته وتضعيفاته،

ّ
املتأخرين املعتمدين عىل منهج متسامح يف النظر يف الروايات وطرقها؛ لعدم
وهو من
ّ
املتأخرين وتضعيفاهتم إال بوصفها مؤ ّيدات ،بال فرق بني منهج
جمرد توثيقات
حج ّية ّ
ربرات توثيقه أو تضعيفه بحيث نقتنع هبا.
االطمئنان ومنهج حج ّية الرب ،ما مل يقدّ م م ّ

االحتامل الثاين :أن يكون قد وصلته كتب رجال ّية حتتوي توثيقات وتضعيفات أخرى

غري التي بني أيدينا ،وهو أمر حمتمل يف مثل ابن طاوس الذي حفلت مكتبته الشخص ّية

بالكثري من الكتب واملخطوطات ،ويف هذه احلال ،كيف خنحرز أ ّن الراوي الفالين الذي
ورد اسمه يف كتاب فالح السائل ،هو من الذين مل يرد فيهم مطعن بحسب توصيف ابن

طاوس ،فلع ّله ورد فيه طعن غاية األمر أنّه مل يصلنا ووصل إىل ابن طاوس يف تلك الكتب
الرجال ّية التي وصلته.

وعليه ،فال نستفيد شيئا من عمل ّية التقسيم هذه.

ويؤ ّيد جممل ما نقول ّ
أن أغلب كتب ابن طاوس وردت يف املندوبات واملكروهات

رصح هنا بعذره الذي ذكره يف آخر كالمه ب ّ
أن املورد من موارد
وفضائل األعامل ،وقد ّ
ربر االعتامد عىل األخبار الضعيفة ،ويف هذه احلال كيف نستفيد من
قاعدة التسامح التي ت ّ

كالمه توثيق رواة كتابه هذا أو غريه ،بعد إمكان اعتامده كثريا عىل هذه القاعدة؟! وما

...................
أرشنا إليه أخريا نافع جدا يف الكثري من كتب املندوبات واملزارات واألدعية واألعامل
وغريها ،بحيث تعيقنا عن الروج بتصحيح حديثي أو توثيق رجايل ضمن هذا النوع من

الكتب ،إال ما خرج بالدليل ،فالحظ ج ّيدا.
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وممّا تقدّ م يف كتاب املقنع وفالح السائل استدالال ونقدا ،يظهر احلال يف مثل كتاب

حممد بن صالح العاميل الكفعمي
املصباح للشيخ تقي الدين إبراهيم بن عيل بن احلسن بن ّ

ّ
ّ
يستدل بمقدّ مته عىل توثيقه مجيع رواة أسانيد
املتوىف يف القرن العارش اهلجري ،حيث قد
ثم نحكم بوثاقة الرواة
رواياته ،فنبحث عن أصول رواياته يف سائر كتب األصحابّ ،

الواقعني يف تلك الروايات ،بعد كون مرو ّياته مرسالت عا ّمة.

وسبب رفضنا هلذا التوثيق العام هو ّ
أن عبارة مقدّ مته أضعف بكثري من عبارة ابن

صحتها،
طاوس ،كام خيالحظ باملراجعة ،حيث قال« :وقد مجعته من كتب معتمد عىل ّ
بالتمسك بوثقى عروهتا» .
مأمور
ّ

إذ غايته تصحيحه هلذه الكتب ،مع أنّه ـ كام يقول الشيخ الداوري ـ قد اعتمد فيه

عىل كتب متقدّ مة وأخرى ّ
األول ،والدروع،
متأخرة جدا أيضا ،ككتاب النفل ّية للشهيد ّ

وأمايل الطويس ،والصحيفة ،والفقيه وغريها من الكتب التي نحن م ّطلعون عليها .ونحن

صحة مجيع رواياهتا ،وال نوافقه يف ذلك.
صحة هذه الكتب بمعنى ّ
ال نرى ّ

ختصصه يف احلديث والرجال بطريقة اجتهاد ّية نقد ّية ،وهو من
بل ال خيعلم عنه ّ

ّ
املتأخرين زمانا جدا ،وإنّام يغلب عليه جمال األدعية والزيارات وأمثال ذلك من
املندوبات ،فاالحتجاج بمثل هذه النصوص مشكل ال يفيد ال توثيق الرجال وال تصحيح

الكتب والروايات.

( ) الكفعمي ،املصباح.4 :

( ) الداوري ،أصول علم الرجال 219 :ـ .220

هذا ك ّله فضال عن عدم إمكان التأكّد ـ يف مجلة من املوارد ـ من ّ
أن طريقه إىل هذه

نص كالمه
الروايات هو عني الطريق املوجود يف سائر املصادر التي بأيدينا ،حتى نط ّبق ّ

عىل تلك الطرق.

وأوضح من املصباح ما جاء يف مقدّ مة كتاب االحتجاج ،للشيخ أيب منصور أمحد بن

عيل بن أيب طالب الطربيسّ ،
فإن مقدّ مته التي قد ياول بعضهم تصحيح الكتاب من

خالهلا ،ثم استخراج الروايات مع أسانيدها يف املصادر السابقة عىل عرص املؤ ّلف ،هبدف

اجتهادي خيالحظ املتن وال
تصحح وفقا لفعل
توثيق رجاهلا ..هذه املقدّ مة واضحة يف ّأّنا
ّ
ّ
عالقة له بالسند إال من حيث عنرص الشهرة ال غري ،فهو يقول« :وال نأيت يف أكثر ما نورده
من األخبار بإسناده إما لوجود اإلمجاع عليه ،أو موافقته ملا د ّلت العقول إليه ،أو الشتهاره

يف السري والكتب بني املخالف واملؤالف ،إال ما أوردته عن أي حممد احلسن العسكري

عليه السالم ،فإ ّنه ليس يف االشتهار عىل حدّ ما سواه ،وإن كان مشتمال عىل مثل الذي

قدّ مناه ،فألجل ذلك ذكرت إسناده يف ّأول جزء من ذلك دون غريه؛ ّ
ألن مجيع ما رويت
ٍ
بإسناد واحد من مجلة األخبار التي ذكرها عليه السالم يف
عنه عليه السالم إ ّنام رويته

تفسريه .واهلل املستعان فيام قصدناه وهو حسبي ونعم الوكيل» .

النص جيعل مرو ّيات كتابه عىل أنواع ،بني موافق للعقل وموافق لإلمجاع ومشهور
فهذا ّ

يف الكتب واملصنّفات ،وهلذا نجد ّ
أن مجلة من رواياته مل ترد سوى يف كتابه هبذه الطريقة

التي جاءت فيها ،وهذا يعني أنّه ال يملك أسانيد صحيحة ّ
لكل الكتاب ،وال إمجاع عىل
ّ
كل رواياته ،فضال عن أن نتأكّد من أ ّن سنده هو عني السند الذي يكون لنفس الرواية يف

مصادر خاخر متو ّفرة بني أيدينا ،فهذا صعب للغاية.

أن تصحيحه بموافقة العقول أمر نسبي اجتهادي جيب الرجوع فيه لعقل ّ
كام ّ
كل باحث

جمرد املوافقة للعقول موجبا لليقني أو احلج ّية يف
لريى ّ
صحة األمر وعدمه ،هذا لو كان ّ
( ) الطربيس ،االحتجاج .4 :1

...................
صدور هذه األخبار ،وقد ح ّققنا يف كتابنا :حج ّية احلديثّ ،
أن موافقة املتن للعقل أو
القرآن ال تكفي حلج ّية الرب ،فضال عن الوثوق بصدوره.

ومثل هذه الكتب أيض ًا ،كتاب دعائم اإلسالم ،للقايض أيب حنيفة النعامن بن أيب عبد

اهلجريني،
حممد بن منصور التميمي املغريب ،الذي عاش يف القرنني الثالث والرابع
ّ
اهلل ّ

و خعرف عنه أنّه كان قاضيا يف الدولة الفاطم ّية ،وهو ممدوح رغم أنّه مل يذكر الرجال ّيون
اإلمام ّية القدماء توثيقا رصيا له ،كام وقع خالف يف كونه إسامعيل ّيا أو إمام ّيا ،وقد بذل
املحدّ ث النوري جهدا يف إثبات إمام ّيته ،وخالفه مجاعة ـ كالسيد الوئي والسيد الروحاين

ـ فرأوا أنّه ال يوجد ما خيثبت ذلك  ،والتفصيل يراجع يف حم ّله.

وقد ذكر يف مقدّ مته هلذا الكتاب ،فقال« :فقد رأينا ـ وباهلل التوفيق ـ عند ظهور ما

ذكرناه أن نبسط كتابا جامعا خمترصا يسهل حفظه ويقرب مأخذه ،و خيغني ما فيه من مجل

األئمة
األقاويل عن اإلسهاب والتطويل ،نقترص فيه عىل الثابت الصحيح مما خر ِّويناه عن
ّ

من أهل بيت رسول اهلل ،من مجلة ما اختلفت فيه الرواة عنهم يف دعائم اإلسالم ،وذكر

احلالل واحلرام ،والقضايا واألحكام» .

وفهم املحدّ ث النوري من هذه املقدّ مة ما يفيد تصحيح هذا الكتاب ومرو ّياته  ،وقد

يستفاد حينئذ توثيق رجاله باملقارنة مع مصادر هذه الروايات يف كتب أخرى.

لكن ناقش السيد الوئي والشيخ املنتظري وغريمها يف هذه املقدّ مة ،فذكروا ّ
أن

تصحيحه للروايات ال خيعلم أنّه كان بمالك وثاقة الرواة ،بل لع ّله كان بمالكات متعدّ دة
أخرى بينها القرائن احلا ّفة  ،السيام وأنّه من املتقدّ مني الذين يشتهر بينهم تعبري الصحيح

( ) انظر :النوري ،خامتة املستدرك  128 :1ـ 157؛ والوئي ،مصباح الفقاهة 42 :1؛ ومعجم
رجال احلديث 185 :20؛ والروحاين ،فقه الصادق  20 :14ـ .21

( ) دعائم اإلسالم .2 :1

( ) انظر :النوري ،خامتة املستدرك  157 :1ـ .158

املحرمة 140 :1؛
( ) الوئي ،مصباح الفقاهة 43 :1؛ واملنتظري ،دراسات يف املكاسب
ّ
والروحاين ،فقه الصادق .21 :14

بمعنى الثابت.

عامة يف الكتاب ـ إضافة لعدم ذكر صاحبه يف
وقد أملح الشيخ املنتظري إىل مشكلة ّ

خاصة الشيخ
كتب الرجال القديمة ـ أنّه مل نجد أحدا من علامء اإلمام ّية املتقدّ مني ـ
ّ
ّ
ولعل
خرج منه رواية أو ذكره يف هذا السياق،
الطويس ـ قد اعتمد عىل هذا الكتاب أو ّ

صح كالمه ـ من رضورة
هذا يوجب شيئا من هجراّنم له  ،األمر الذي يزيد ـ إذا ّ

الرت ّيث يف األخذ برواياته التي غالبها إن مل يكن مجيعها مراسيل.

بصحة رواياته حديث ّيا ،بل البدّ من النظر يف
وعليه ،فهذا الكتاب ال يمكن احلكم العام
ّ

ّ
كل رواية عىل حدة وحماكمتها سندا ومتنا ومصدرا ،وعادة ما يكم بكوّنا مراسيل كام هو

ّ
املتأخرين ،فضال عن مقارنة رواياته بسائر الكتب لتوثيق الرواة
املتعارف يف كلامت
الواقعني يف األسانيد يف تلك الكتب؛ إذ من أين نعلم ّ
أن سنده كان مطابقا لتلك األسانيد
يف سائر الكتب؟ وهذا إنّام يطرح يف مثل كتاب املقنع للشيخ الصدوق باعتبار وحدة

مؤ ّلف كتاب املقنع وكتاب الفقيه ،وهو ما يصعب العمل عليه أكثر مع تعدّ د املؤ ّلفني

املتنوعة.
وتكثر مصادرهم وطرقهم ّ

ولع ّله ملجمل ما قلناه ذكر العالمة املجليس ّ
أن روايات كتاب الدعائم تصلح للتأييد

والتأكيد .

والنتيجة :إ ّن كتاب الدعائم وكتاب املصباح وكتاب االحتجاج ،ومثلها كتاب ّنج

البالغة ،كتب غالب ـ إن مل يكن مجيع ـ رواياهتا مرسلة فيها ،وال سبيل من قاعدة حديثية

وال رجال ّية لتصحيح هذه الروايات تصحيحا عا ّما ،وهذا يعني أنّه البدّ من النظر يف ّ
كل
ٍ
رواية عىل حدة ،وحماولة استخراج مصادرها األصل ّية من كتب سابقة ،ثم النظر يف
تصحح آخر هناك.
تصحح خربا هنا أو ال
أسانيدها وقرائنها احلا ّفة؛ للوصول إىل نتيجة
ّ
ّ
املحرمة .142 :1
( ) املنتظري ،دراسات يف املكاسب ّ
( ) انظر كال خمه حوله يف :بحار األنوار  38 :1ـ .39

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

 21ـ رجال حتف العقول للحرّاني

حممد احلسن بن عيل بن احلسني بن شعبة
كتاب حتف العقول ،من تأليف الشيخ أي ّ

بصحة هذا الكتاب رغم كون مرو ّياته فيه مرسلة ،وقد يقال
احلراين (ق 4هـ) ،وقد قيل
ّ
خرجت رواياته مسندة.
بإمكان توثيق رواته باملطابقة مع سائر الكتب التي ّ

وقد حظي هذا الكتاب ومرو ّياته باهتامم بحثي مضاعف ،بعد أن ذكر الشيخ

األنصاري (1281هـ) رواية املعايش واملكاسب الطويلة التي وردت فيه ،وذلك مطلع
كتاب املكاسب له ،حيث دفع ذلك غري واحد الختاذ موقف من هذا الكتاب.

فإين ملا تأ ّملت ما
واملستند يف ذلك ما جاء يف مقدّ مة هذا الكتاب حيث قال ..« :وبعدّ ،

واألئمة من ولدمها صلوات اهلل عليهم ورمحته وبركاته،
وصل إ ّيل من علوم نب ّينا ووص ّيه
ّ
وأدمت النظر فيه والتد ّبر له ،علمت أ ّنه قليل مما خرج عنهم ،يسري يف جنب ما مل خيرج،

احلق
فوجدته مشتمال عىل أمر الدين والدنيا ،وجامعا لصالح العاجل واآلجل ،ال يوجد ّ
إال معهم وال يؤخذ الصواب إال عنهم ،وال يلتمس الصدق إال منهم .ورأيت من تقدّ م

من علامء الشيعة قد أ ّلفوا عنهم يف احلالل واحلرام والفرائض والسنن ما قد كتب اهلل هلم

ثوابه وأغنوا من بعدهم عن مؤونة التأليف ،ومحلوا عنهم ثقل التصنيف ،ووقفت مما
انتهى إ ّيل من علوم السادة عليهم السالم عىل حكم بالغة ومواعظ شافية وترغيب فيام
وحض عىل مكارم األخالق واألفعال وّني عن
يبقى ،وتزهيد فيام يفنى ،ووعد ووعيد،
ّ
مساويام ،وندب إىل الورع وحث عىل الزهد .ووجدت بعضهم عليهم السالم قد ذكروا

مجال من ذلك فيام طال من وصاياهم وخطبهم ورسائلهم وعهودهم ،وروي عنهم يف مثل
هذه املعاين ألفاظ قرصت وانفردت معانيها وكثرت فائدهتا ،ومل ينته إ ّيل لبعض علامء

الشيعة يف هذه املعاين تأليف أقف عنده وال كتاب أعتمد عليه وأستغني به يأيت عىل ما يف

نفيس منه .فجمعت ما كانت هذه سبيله وأضفت إليه ما جانسه وضاهاه وشاكله وساواه

متوخيا بذلك وجه اهلل ـ ّ
ّ
جل ثناؤه ـ وطالبا ثوابه وحامال
من خرب غريب أو معنى حسن

لنفيس عليه ومؤ ّدبا هلا به ،ومحلها منه عىل ما فيه نجاهتا شوق الثواب وخوف العقاب،

ومن ّبها يل وقت الغفلة ،ومذ ّكرا حني النسيان ،ولع ّله أن ينظر فيه مؤمن خملص فام علمه منه
كان له درسا وما مل يعلمه استفاده ،فيرشكني يف ثواب من علمه وعمل به ،ملا فيه من

احلق وفصوله ومجلة السنّة وآداهبا ،وتوقيف األئمة
أصول الدين وفروعه وجوامع ّ

وحكمها ،والفوائد البارعة واألخبار الرائقة ،وأتيت عىل ترتيب مقامات احلجج عليهم

السالم وأتبعتها بأربع وصايا شاكلت الكتاب ووافقت معناه .وأسقطت األسانيد ختفيف ًا

وإجياز ًا وإن كان أكثره يل سامع ًا ،وأل ّن أكثره آداب وحكم عشهد ألنفسها ،ومل أمجع ذلك
لألئمة ،العارف بح ّقهم ،الرايض بقوهلم ،الرا ّد إليهم.
للمنكِر املخالف ،بل أ ّلفته للمسلم
ّ
وهذه املعاين أكثر من أن ييط هبا حرص وأوسع من أن يقع عليها حظر ،وفيام ذكرناه مقنع

لب .فتأ ّملوا معارش شيعة املؤمنني ما قالته أئمتكم
ملن كان له قلب ،وكاف ملن كان له ّ

وحضوا عليه .وانظروا إليه بعيون قلوبكم ،واسمعوه بآذاّنا،
عليهم السالم وندبوا إليه
ّ

واحتج به عليكم من العقول السليمة واألفهام الصحيحة ،وال
وعوه بام وهبه اهلل لكم
ّ

تكونوا كأدناكم الذين يسمعون احلجج الالزمة واحلكم البالغة صفحا ،وينظرون فيها

تص ّفحا ،ويستجيدوّنا قوال ويعجبون هبا لفظا ،فهم باملوعظة ال ينتفعون وال فيام رغبوا
يرغبون ،وال عام ّ
فاحلجة هلم الزمة واحلرسة عليهم دائمة .بل خذوا ما
حذروا ينزجرون،
ّ

عمن فرض اهلل طاعته عليكم وعل ّقوا ما نقله الثقات عن السادات بالسمع
ورد إليكم ّ

مقرين.
والطاعة واالنتهاء إليه والعمل به ،وكونوا من التقصري مشفقني ،وبالعجز ّ

واجتهدوا يف طلب ما مل تعلموا ،واعملوا بام تعلمون ليوافق قولكم فعلكم ،فبعلومهم

املحجة ،وقطع بموضعهم
احلجة وأقام بمكاّنم
النجاة وهبا احلياة ،فقد أقام اهلل هبم
ّ
ّ

العذر ،فلم يدعو هلل طريقا إىل طاعته وال سببا إىل مرضاته وال سبيال إىل جنّته ،إال وقد

أمروا به وندبوا إليه ،ود ّلوا عليه. »..
( ) احلراين ،حتف العقول 2 :ـ .4

...................
وقد ُفهم من هذه املقدّ مة ّ
أن رواياته بأمجعها مأخوذة من الثقات عن السادات ،وهبذا

ّ
املتأخرين ،ويوثق رواته أيضا بالطريقة التي رشحناها سابقا يف
يصح كتابه عىل مناهج
ّ

بعض الكتب.

أن إثبات هذا الكالم ،حيتاج لثالث خطوات جمتمع ًة ،وقبلها ننقل نصوص العلامء
إال ّ

احلر العاميل (1104هـ) اب خن شعبة احلراين يف خامتة الوسائل بالشيخ
فيه ،فقد وصف ّ
الصدوق .ووصفه يف أمل اآلمل بالشيخ الفاضل املحدّ ث اجلليل ،ووصف كتابه بأنّه
كتاب حسن كثري الفوائد مشهور  .ووصفه الفاضل القطيفي (ق 10هـ) بالشيخ العامل
الفاضل العامل الفقيه النبيه ،وذلك يف كتابه حول الفرقة الناجية كام نقل املحدّ ث

النوري .

وقال الشيخ عباس القمي« :ابن شعبة احلراين ،أبو حممد احلسن بن عيل بن شعبة ،كان

رمحه اهلل عاملا فقيها حمدّ ثا جليال من مقدّ مي أصحابنا ،صاحب كتاب حتف العقول ،وهو

كتاب نفيس كثري الفائدة .قال الشيخ اجلليل العارف الر ّباين الشيخ حسني بن عيل بن

صادق البحراين يف رسالته يف األخالق والسلوك إىل اهلل عىل طريقة أهل البيت عليهم
السالم يف أواخرها :ويعجبني أن أنقل يف هذا الباب حديثا عجيبا وافيا شافيا ،عثرت عليه

يف كتاب حتف العقول للفاضل النبيل احلسن بن عيل بن شعبة من قدماء أصحابنا حتى أ ّن
ورصح
شيخنا املفيد ينقل عن هذا الكتاب ،وهو كتاب مل يسمح الدهر بمثله انتهى.
ّ

احلر
الشيخ اجلليل النبيل الشيخ إبراهيم القطيفي يف حمكي كتاب الفرقة الناجية ،وشيخنا ّ
العاميل يف أمل اآلملّ ،
بأن كتاب التمحيص له ،وإىل ذلك مال صاحب رياض العلامء،

وحممد بن مهام كان من أهل بغداد
وعىل هذا فهو القائل فيه حدّ ثنا أبو عيل حممد بن مهامّ ،
ثقة جليل القدر يروي عنه التلعكربي ومات سنة  ،336فابن شعبة من أهل طبقته» .
( ) تفصيل وسائل الشيعة 156 :30؛ وأمل اآلمل .74 :2
( ) انظر :خامتة املستدرك .186 :1

( ) القمي ،الكنى واأللقاب  329 :1ـ 330؛ وانظر له :سفينة البحار  ،441 :4وراجع حول

وهلذا قال بعضهم« :وأما حتف العقول ،فأقول :ال ينبغي التو ّقف يف ّ
أن احلسن بن عيل

بن احلسني بن شعبة صاحب كتاب حتف العقول جليل القدر عظيم املنزلة ،وكتابه هذا

أئمة الفن» .
رصح بذلك ك ّله ّ
جليل ،وأ ّنه معتمد عليه عند األصحاب ،كام ّ

احلر العاميل والعالمة املجليس من مصادر كتابيهام
يضاف إىل ذلك أنّه جعله ّ
الكبريين .
وعليه ،فالبدّ من البحث يف خطوات ثالث هي:

 21ـ  1ـ يف هويّة املصنّف وحاله

احلراين يف كتب املتقدّ مني الشيعة وال السنّة ،فلم يرتمجه أصحاب
مل خيذكر ابن شعبة ّ

الفهارس والرتاجم والرجال ،ومل يرد يف الطرق واألسانيد واإلجازات وال غريها ،وأقدم

املتعرضة له جاءت عند ّ
اهلجري،
املتأخرين ،كام رأينا ،وأقدمها يف القرن العارش
ّ
النصوص ّ
وهذا أمر يدعو للتساؤل والريب الكبريين ،السيام لو قلنا ّ
حممد بن
بأن ابن شعبة هو تلميذ ّ

مهام اإلسكايف (336هـ) والذي هو يف طبقة مشايخ الصدوق تقريبا ،فكيف يكون اب خن

شعبة يف طبقة قريبة من الرجاليني األساس ّيني ،وال يرتمجه النجايش وال الطويس وال

غريمها؟! وكيف يكون معروفا مشهورا معتمدا عليه بني األصحاب وال نجد له عينا وال

أثرا فيام وصلنا منهم؟!

بل حتى أصحاب الفهارس وكتب الرجال الالحقة كابن شهر آشوب والشيخ

منتجب الدين والعالمة احليل وغريهم ،مل يشريوا له إطالقا ،ومل نجد نقال عنه حتى القرن

العارش اهلجري! حيث يبدأ االسم والكتاب بالظهور مع الشيخ حسني البحراين ومن

احلراين :حمسن األمني ،أعيان الشيعة  185 :5ـ 186؛ ورياض العلامء 244 :1؛ والقطيفي،

الرسائل األمحد ّية 316 :1؛ وتأسيس الشيعة413 :؛ وتنقيح املقال .293 :1

( ) حممد صادق الروحاين ،فقه الصادق .12 :14

( ) بحار األنوار 10 :1؛ وتفصيل وسائل الشيعة .156 :30

...................
بعده كام رأينا.

ليس من تفسري لذلك إال أن تكون ّ
كل هذه السمعة التي حصل عليها جاءت من

عثورهم عىل نسخة كتابه وبنائهم عىل ما فيها ،بل بعض العبارات املتقدّ مة توحي بذلك

فراجع ،وإطالقهم التوصيفات انطالقا من حسن رواياهتا عندهم ،أو ّ
أن الرجل طلب

والري ونيشابور
العلم فرتة قصرية يف احلوارض العلم ّية ،ثم كان بعيدا جغراف ّيا عن العراق
ّ
ثم فمن الصعب احلديث عن توثيقه؛ ّ
وقم ،هلذا مل يعرف ّ
ألن
قط ،و خامهلت أعامله ،ومن ّ
هذه التوثيقات ّ
متأخرة للغاية فهي ترجع للقرن العارش وما بعده ،فيام املرتجم له هو من

أبناء القرن الرابع ،فكيف حصلوا عىل معلومات يف ّ
ظل هذا الوضع؟!

وأما ما ذكره بع املعارصين ،من ّ
أن ابن شعبة كان مشهورا ،فمن البعيد أن يكون
ّ
مدح هؤالء له عن حدس ،وهذا ٍ
كاف يف توثيقه ،بل يظهر أنّه من األجالء  .وكذا ما

ذكره آخرون من كفاية توثيق ّ
املتأخرين ،وهم أهل الف ّن يف ذلك .

فغري واضح؛ إذ كيف أحرزنا كونه مشهورا قبل القرن العارش اهلجري ،حتى نقول

بأّنم وثقوه بعد الفراغ عن شهرته؟! ّ
ولعل تعابري ّ
املتأخرين بالشهرة خيراد منها مشهور ّيته
ّ
يف زماّنم وما قارب زماّنم ،مجعا بني املعطيات ،ومل نعثر عىل اعتامد املفيد وال غريه عليه.

وجمرد تشابه رواية أو روايتني مع ما هو موجود يف هذا الكتاب ،ال ّ
يدل عىل أخذهم
ّ
خاصة ّ
وأن ما يقرب من نصف رواياته أو يزيد موجود يف
للرواية منه ،كام هو واضح،
ّ

سائر املصادر احلديث ّية األخرى.

وعليه ،فمن الصعب التأكّد من مكانة هذا الرجل إال عرب كتابه هذا ،وكتاب

التمحيص يوجد جدل يف نسبته إليه ،وتأكيد النسبة أمر صعب ،ومن يراجع كتاب حتف

العقول ومقدّ مته يرى عالئم الصالح يف الرجل ،وكذلك د ّقته يف بعض الروايات ونقلها،
( ) انظر :الداوري ،أصول علم الرجال 275 :ـ .276

( ) انظر :الشهيدي ،هداية الطالب إىل أرسار املكاسب.2 :

لكنّه ال يد ّلنا عىل منهجه أو د ّقته أو وثاقته التا ّمتني أو مدى علمه واجتهاده أو غري ذلك،

احلراين وفقا ملنهجه ىف اإلثبات
أقر السيد الوئي بجاللة أمر ابن شعبة ّ
وال أدري كيف ّ
الرجايل؟! .

دون فيام بعد ،وتكون
بل إذا مل نخثبت نسبة هذا الكتاب إليه فمن املحتمل أن يكون قد ّ

حصلت شبهة يف نسبته إليه .وال مانع أن ال يكون هناك شخص باسم ابن شعبة احلراين،

وأن يكون االسم تصحيفا السم آخر مثل :البحراين أو غريه ،ويكون من صغار علامء
القرون األوىل أو بعد عرص الطويس ،فاالحتامالت مفتوحة ،وما مل نحصل عىل نسخ

خط ّية جديدة أو يظهر معلومات إضاف ّية فقد يكون أمر تعيينه وتشخيصه وبيان حاله

صعب.

ٍ
يشار إىل ّ
مدريس طباطبائي يتمل كون
أن غري واحد من الباحثني كالسيد حسني ّ
األول للمهدي،
الكتاب من كتب املذهب النصريي
ّ
املنشق عن اإلمام ّية بعد السفري ّ

وتخعرف كتب ابن شعبة وتتداول اليوم بني العلو ّيني يف بالد سوريا وغريها ،وقد خح ّقق له
كتاب خطبع يف السنوات األخرية حتت عنوان (جامع أرسار الدين) ييش بعدم كونه إمام ّيا

غري نصريي ،كام ونسبت له رسالة للحسني بن محدان الصيبي ،وقيل ّ
بأن له أخا اسمه

حممد بن شعبة.

وهناك من يرى أنّه غري نصريي ،وإنّام إمامي لكنّه عاش بني العلو ّيني والنصري ّيني يف

بالد حران والشام لدعوهتم إىل املذهب اإلمامي ،وأنّه هلذا تراجعت معروف ّيته بني اإلمام ّية
وأمثاهلم ،واهلل العامل.

 21ـ  2ـ صحّة نسبة الكتاب

لو غضضنا الطرف عن املؤ ّلفّ ،
فإن هذا الكتاب بنسخته املوجودة بني أيدينا اليوم ال

املحرمة 88 :1؛
( ) انظر :مصباح الفقاهة 18 :1؛ وراجع :املنتظري ،دراسات يف املكاسب
ّ
والسيفي املازندراين ،مقياس الرواة 385 :ـ .386

...................
خيرز نسبته للمؤ ّلف أيضا ،وغاية ما يمكن أن يقال هنا هو:

إن الكتاب مشهور كام يفهم من بعض العبارات املتقدّ مة ،وهذا ٍ
أـ ّ
كاف يف تناقل
خ

نسخه وتوثيق نسبته ملؤ ّلفه.

للحر العاميل إليه ،وفقا ملا جاء يف خامتة الوسائل ،حيث ذكره هناك
ب ـ وجود طريق
ّ

وبني طرقه للكتب ،وهو مشمول لسائر طرقه التي يف اإلجازات .
ّ

أن الصحيح أ ّن هذين العاملني غري كافيني يف التأكّد من نسبة الكتاب املوجود بني
إال ّ

أيدينا إليه؛ وذلك أنّنا ش ّككنا يف شهرة املؤ ّلف ،فضال عن الكتاب ،حيث مل نسمع هبام قبل
القرن العارش اهلجري .والشهرة ّ
احلر العاميل
املتأخرة ال تكفينا كام هو واضح ،كام أ ّن طرق ّ

بأّنا طرق إجازات ،وليست مناوالت أو غريها ،فال تشتمل عىل تناقل
سبق أن قلنا ّ

احلر العاميل بنسبة النسخة عرب القرائن التي أوجبت له قناعة
النسخ ،بل جتتمع مع قناعة ّ
مر سابقا يف مواضع خاخر.
بذلك ،كام ّ

ّ
يعزز ما نقول هو ّ
احلر العاميل،
ولعل ما ّ
أن العالمة املجليس الذي تلتقي طرقه بطرق ّ

واعتمد هو أيضا عىل كتاب حتف العقول يف بحاره ،قال ـ وهو بصدد توثيق مصادر كتابه
ٍ
كتاب عتيق ،ونظمه ّ
يدل عىل رفعة شأن مؤ ّلفه،
ـ« :وكتاب حتف العقول ،عثرنا منه عىل

وأكثره يف املواعظ واألصول املعلومة التي ال نحتاج فيها إىل سند» .

فانظر كيف ّ
احلراين وكتابه ،وإنّام ياول أن يستنطق
أن املجليس ال يعرف شيئا عن ّ

النسخة العتيقة التي وصلت إليه كي يتأكّد من مكانة املؤ ّلف ،ثم تراه بعد ذلك يؤكّد عىل

مؤرشات عىل عدم معروف ّية هذا الكتاب بينهم وال
عدم احلاجة إىل السند هنا ،وهذا ك ّله ّ
مؤ ّلفه ،وإنّام وصلتهم نسخة أو أكثر ،ربام تعود لقرن أو قرنني أو أكثر قبلهم ،وال خيعلم عن
( ) انظر :الداوري ،أصول علم الرجال276 :؛ والشهيدي ،هداية الطالب إىل أرسار املكاسب1 :
ـ .2

( ) بحار األنوار .29 :1

حاهلا يشء ،وهذا غاية ما يفيد هو الظ ّن.

أي موضع منها ّ
واألغرب ّ
أن هذا
أن نسخة الكتاب التي بني أيدينا اليوم ليس يف ّ
الكتاب هو البن شعبة احلراين ،ال يف املقدّ مة وال يف الامتة وال غريمها ،ونسخه املخطوطة

حاليا ترجع إىل القرن العارش اهلجري ،كنسخة مركز إحياء الرتاث برقم  ،3398/2والتي
قد تكون أقدم أو من أقدم نسخه املخطوطة ،وتعود لعام 983هـ.

وربام ملا قلناه ـ أو لغريه ـ ذكر السيد مصطفى الميني ّ
بأن هذا الكتاب عنده غري ثابت

جدا .

 21ـ  3ـ يف حتقيق حال التوثيق يف املقدّمة

قد خيفهم أ ّن املقدّ مة تريد توثيق مجيع الرواة يف أسانيد هذا الكتاب ،من خالل تعبريها

بام نقله الثقات عن السادات ،إال ّ
أن التأ ّمل يف أطراف املقدّ مة ال يساعد عىل إثبات كون

األول املتصل بحذف
الكتاب بر ّمته كان مسندا بإسناد صحيح ،فقد قال يف املقطع ّ
األسانيد« :وأسقطت األسانيد ختفيف ًا وإجياز ًا وإن كان أكثره يل سامع ًا» ،فهذه العبارة تفيد
أنّه أسقط األسانيد من كتابه ،لكن هل ّ
كل الكتاب كان مسندا بحيث ال يوجد إرسال بني
أحد الرواة وآخرين؟ ّ
إن تعبري إسقاط األسانيد يمكن فهمه حتى لو كانت مجلة من هذه

األسانيد تعاين من اإلرسال واالنقطاع واإلعضال ،فال تفيد بشكل واضح كون ّ
كل

األسانيد كانت متصلة.

بأن أكثر ما يف الكتاب وصله سامعا ،وهذا يعني ّ
احلراين بنفسه يقول ّ
بل ّ
أن بعض ما
إن ّ

يف هذا الكتاب مل يكن بالسامع من الشيوخ ،ومن ثم فقد يكون بالوجادة دون إجازة،

فكيف نحرز ّ
خاصة وأنّه يبدو عليه
أن املقدار املتب ّقي كان مسندا أيضا بشكل متصل ثابتّ ،
أنّه اعتذر بوضوح مضمون هذه األحاديث.

وإذا ضممنا هذا التعبري إىل املقطع الثاين ـ لو مل نقل ّ
بأن املقطع الثاين مجلة مستق ّلة عا ّمة

( ) ثالث رسائل.30 :

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

فإن املقطع الثاين هو اآلخر غري ٍ
خاصة بكتابه ـ ّ
كاف يف توثيق مجيع أفراد السالسل
غري ّ

السند ّية؛ ألنّه يقول« :وعل ّقوا ما نقله الثقات عن السادات» ،فقد يريد مصادر كتابه ،أو
الرواة املبارشين عن املعصوم ،أو مشاخيه ،أو اجلميع.

وعليه ،فليس هناك وضوح حاسم يف داللة املقدّ مة عىل تصحيح حديثي سندي عام أو

توثيق رجايل كذلك.

أن ابن شعبة احلراين ال ُيعلم عنه خربو ّيته يف الرجال حتى نأخذ
ُيضاف إىل ذلك ّ

عامة هنا ،وقد قلنا سابقا ّ
جمرد كون شخص من املتقدّ مني ال
بأن ّ
بشهادعه لتشكّل قرينة ّ

بأي شهادة يقوهلا ،أو اعتبارها قرينة كاملة ،بل البد أن تكون له
يؤ ّدي إىل لزوم األخذ ّ

خربو ّية ما يف علم الرجال ،ومن ثم فغايته توثيقه ملشاخيه الذين تكون له خربو ّية يف حاهلم

ووثاقتهم غالبا ،وأ ّما غري ذلك فغري واضح بعد جهالة مستوى الرجل ومنهجه وميوله يف
جمال التاريخ واحلديث والرجال.

أضف إىل ذلك أنّه لو غضضنا الطرف عن تصحيح الكتاب حديث ّيا ،فإنّه ال يمكن

بمجرد مطابقة رواياته مع الكتب األخرى ،توثيق الرواة الواقعني يف الكتب األخرى؛ ملا
ّ
قلناه سابقا من عدم إحراز وحدة الطريق بينه وبني اآلخرين.

عامة يف التوثيقات يف باب املراسيل ،وهي أنّه ال يمكن العمل هبا مع
وهناك إشكاليّة ّ

عدم حتديد اسم الشخص؛ ألنّه قد يكون له جارح ،وقد سبق أن أملحنا إىل هذه القض ّية

وتك ّلمنا فيها ،وسيأيت بعون اهلل ،فال نعيد.

والنتيجة :إنّه ال يمكن عصحيح هذا الكتاب حديث ّي ًا وال عوثيق رواعه رجال ّي ًا.

 22ـ رجال عوالي اللئالي لألحسائي

ذهب بعض الرجال ّيني إىل أ ّن كتاب عوايل اللئايل العزيز ّية يف األحاديث الدين ّية ،

( ) ذكروا ّ
أن الصحيح :عوايل ،باإلمهال ،وليس غوايل ،باإلعجام ،كام ب ّينه غري واحد كاملحدّ ث

النوري واآلغا بزرك الطهراين ،فانظر :خامتة املستدرك 344 :1؛ والذريعة 358 :15؛ وعبد اهلل

حممد عيل بن إبراهيم بن أي خمجهور األحسائي (ق 10هـ)
للشيخ شمس الدين أي جعفر ّ
بصحته ووثاقة مجيع رواته  ،انطالقا من بعض العبارات التي ذكرها يف املقدّ مة.
يكم
ّ
ولتحقيق احلال يف هذه املسألة البدّ ـ أيضا ـ من عدّ ة خطوات:

 22ـ  1ـ معرفة املصنّف وبيان حاله

حممد بن عيل بن أي مجهور األحسائي من كبار علامء اإلمام ّية البارزين
يعدّ الشيخ ّ

املشهورين الذين صنّفوا يف العلوم العقل ّية والنقل ّية ،وقد خمدح كثريا يف الكتب واملصنّفات،

ومن قبل من هم قريبني جدا من عرصه ،وهو من املتو ّفني يف أوائل القرن العارش اهلجري،

وتالمذته وأساتذته وكتبه مشهودة معروفة ّ
تدل عىل مكانته وعلمه وسم ّوه ،نعم يوجد

بالتصوف والعرفان وبعض األمور الفلسف ّية
جدل حول شخص ّيته من جهة اتصاله
ّ

والروح ّية ،إال أنّه ال يؤثر إطالقا عىل مكانته كواحد من العلامء املسلمني ،مثله مثل سيد
حيدر اآلميل والفيض الكاشاين ،فهي اجتهادات يف فهم الدين والوجود واحلياة ،وقد

سعى املحدّ ث النوري والسيد نعمة اهلل اجلزائري والسيد املرعيش النجفي للدفاع عنه

وكتابه من خمتلف التهم التي وجهت إليه هبذا الصدد .

نعم يمكن القول بأنّه مل يكن يف حياته شخصا مشهورا للغاية يف زمانه ،بحيث ييط به

الطالب؛ ّ
ألن عدد طالبه واملجازين منه قليل جدا  ،وكثري منهم غري معروفني بالعلم

والشهرةّ ،
ولعل مليوله الفكر ّية والعرفان ّية والفلسف ّية دورا كبريا يف عزلته النسب ّية هذه.
حممد بن عيل بن أي مجهور األحسائي.95 :
غفراين ،فهرس مصنّفات الشيخ ّ

( ) انظر :عيل احلسيني الصدر ،الفوائد الرجال ّية 72 :ـ .73

( ) انظر :خامتة املستدرك  338 :1ـ 344؛ وراجع ما قاله اجلزائري منقوال عنه ،وكذلك رسالة

الردود والنقود للمرعيش النجفي ،يف مقدّ مة حتقيق عوايل اللئايل  9 :1ـ  33 ،15ـ .48
( ) انظر إجازاته التي تبلغ الثالث أو أكثر بقليل فقط ،وعدد طالبه املثبتة أسامؤهم ،والبالغني مخسة
يف :موسى عبد اهلادي بومخسني ،الشيخ حممد بن عيل بن أي مجهور األحسائي ،قدوة العلم
والعمل 80 :ـ  227 ،88ـ .238

...................
قطعي؛ فإنّه توجد منه نسخ خط ّية
هذا ،وانتساب هذا الكتاب بنسخته احلارضة له
ٌّ

تعود حلياته عام  897و 899هـ ،وعليها توضيحات منه شخص ّيا.

 22ـ  2ـ نصّ الطرق واألسانيد

األول من فصول مقدمة عوايل اللئايل« :يف كيف ّية إسنادي
قال األحسائي يف الفصل ّ

وروايتي جلميع ما أنا ذاكره من األحاديث يف هذا الكتاب ،ويل يف ذلك طرق ـ ويذكر

سبعة طرق تنتهي إىل العالمة ّ
احليل ،ثم يقول ـ :فهذه الطرق السبعة املذكورة (يل) مجيعها

األئمة
تنتهي عن املشايخ املذكورين ،إىل الشيخ مجال املح ّققني ،ثم منه ينتهي الطريق إىل
ّ

رب العاملني ،بطرقه املعروفة له عن مشاخيه الذين أخذ عنهم
املعصومني ،إىل رسول ّ
بأئمة اهلدى عليهم السالم املنتهي إىل جدّ هم عليه أفضل الصلوات وأكمل
الرواية املتصلة ّ

التح ّيات .فمن طرقه ـ ثم يذكر مخسة طرق بني العالمة ّ
احليل والشيخ الطويس ،ثم يقول

ـ :فجميع هذه الطرق جلامل املح ّققني تنتهي إىل شيخ الطائفة ،وحمدّ ثهم وفقيههم ،أعني
األئمة الطاهرين .وله يف
الشيخ حممد بن احلسن الطويس ،وهو ـ أعني الشيخ ـ يروي عن ّ

األول :أ ّنه يروي عن الشيخ املفيد حممد بن حممد بن النعامن ،عن الشيخ
روايته طريقانّ :
أي جعفر بن قولويه ،عن الشيخ حممد بن يعقوب الكليني ،عن الشيخ حممد بن حممد بن

حمبوب (حممد بن ييى ،عن حممد بن عيل ي حمبوب) ،عن حممد بن أمحد العمركي ،عن
السيد عيل بن جعفر ،عن أخيه اإلمام موسى بن جعفر ،عن أبيه اإلمام جعفر الصادق،

حممد الباقر ،عن أبيه اإلمام زين العابدين ،عيل بن احلسني عليهم السالم،
عن أبيه اإلمام ّ
عن أبيه اإلمام احلسني الشهيد ،عن أبيه س ّيد األولياء واألوصياء ،اإلمام املرتىض عيل بن
أي طالب عليهم أفضل الصلوات وأكمل التح ّيات ،عن س ّيد األنبياء وأكرم األصفياء

حممد بن عبد اهلل ّ
رب العاملني .الطريق الثاين :إ ّن
صىل اهلل عليهم أمجعني عن جربئيل عن ّ
ّ
الشيخ املذكور يروي عن املفيد ،عن ابن قولويه ،وابن قولويه يروي عن الشيخ حممد بن

بابويه ،وهو يروي عن حممد بن يعقوب ،وهو يروي عن عيل بن إبراهيم بن هاشم ،وهو

يروي عن اإلمام العسكري ،عن آبائه عليهم السالم ،عن النبي صىل اهلل عليه وآله ،وعن

جربئيل عن اهلل ّ
جل جالله .وهنا طريق آخر ،وهو ّ
أن الشيخ حممد بن نام ،يروي عن
الشيخ أي الفرج عيل بن الشيخ قطب الدين ،أي احلسني (أي احلسن) الراوندي ،عن أبيه،

عن السيد املرتىض بن الداعي ،عن جعفر الدورييس ،عن أي جعفر حممد بن عيل بن
احلسني بن بابويه ،قال :حدّ ثنا حممد بن إبراهيم بن إسحاق ،عن عبد العزيز بن ييى ،عن

حممد بن زكريا ،عن حممد بن عامرة ،عن أبيه ،عن حممد بن السائب ،عن الصادق عليه

السالم ،عن الباقر عليه السالم ،عن زين العابدين عليه السالم ،عن أبيه احلسني الشهيد
رب العاملني ّ
صىل اهلل عليه
عليه السالم ،عن أبيه أمري املؤمنني عليه السالم ،عن رسول ّ

رب العزة سبحانه وتعاىل عام يقول الظاملون علوا
وآله ،عن جربئيل عليه السالم ،عن ّ
كبريا .فبهذه الطرق ،وبام اشتملت عليه من األسانيد املتصلة املعنعنة ،الصحيحة اإلسناد،
وصحة الفتوى ،وصدق اللهجة ،أروي مجيع ما أرويه
املشهورة الرجال ،بالعدالة والعلم،
ّ

وأحكيه ،من أحاديث الرسول وأئمة اهلدى عليه وعليهم أفضل الصالة والسالم ،املتع ّلقة
بالفقه والتفسري ،واحلكم واآلداب ،واملواعظ ،وسائر فنون العلوم الدنيوية واألخرو ّية.
بل وبه أروي مجيع مصنّفات العلامء ،من أهل اإلسالم وأهل احلكمة .وأقاويلهم يف مجيع

فنون العلم ،وفتاويم وأحكامهم املتع ّلقة بالفقه وغريه ،من السري والتواريخ واألحاديث.

فجميع ما أنا ذاكره يف هذا الكتاب ،من األحاديث النبو ّية واإلمام ّية طريقي يف روايتها،

وإسنادها ،وتصحيحها ،هذه الطرق املذكورة ،عن هؤالء املشايخ املشهورين بالعلم
والفضل والعدالة ،واهلل ملهم الصواب ،والعاصم من الطاء والطل واالضطراب» .

النص توثيق جلميع األسامء الواردة من جهة ،وتصحيح ّ
لكل روايات كتابه هنا،
فهذا ّ

وقد مجع فيه  5058حديثا ،ومت ّيز فيه بأحاديث مل ترد إال فيه ،وقد بلغت أحاديث املج ّلد

األول 1424 :حديثا ،واملج ّلد الثاين 1081 :حديثا ،واملج ّلد الثالث  2115حديثا،
ّ
( ) األحسائي ،عوايل اللئايل  5 :1ـ .15

...................
واملج ّلد الرابع 438 :حديثا ،وقيل ّ
بأن بعض النسخ الط ّية تشري إىل أنّه أ ّلفه يف مدّ ة وجيزة
تقارب األربعة أشهر فقط .

 22ـ  3ـ يف مفاد شهادة األحسائي يف املقدّمة

طرح الشيخ مسلم الداوري ثالثة احتامالت يف فهم مفاد شهادة األحسائي يف هذه

مرجحا الثالث منها ،وهي:
املقدّ مةّ ،

األول :أنّه يريد رواية مجيع روايات كتابه بالطرق السبعة ،وبام اشتملت عليه
االحتامل ّ

فكل رواية فيه رويت ّ
من الطرق املتصلة املعنعنة الصحيحة اإلسنادّ ،
بكل هذه الطرق.
وعىل هذا االحتامل يثبت التصحيح العام.

االحتامل الثاين :إنّه يروي ّ
كل رواية بالطرق السبعة؛ ّ
ألن هذه الطرق تشتمل عىل

الطرق الصحيحة.

وعىل هذا االحتامل يستفاد التصحيح أيضا.

االحتامل الثالث :إنّه يروي هبذه الطرق السبعة ،مع ما اشتملت عليه من الطرق

ّ
فكأن املراد :إنّني أروي ما أروي هبذه الطرق السبعة ،وكذلك أروي بطرق
الصحيحة،

صحيحة ،فكأنّه قالّ :
إن يل طريقان :األول هو الطرق السبعة ،والثاين هو طرق صحيحة،

ثم ال نستطيع أن نتأكّد من ّ
كل رواية رويت
وهذا ال يثبت ّ
صحة الطرق السبعة ،ومن ّ
بالطرق الصحيحة أو بغريها .وعىل هذا االحتامل ال يثبت توثيق وال تصحيح عام.

وقد يصاغ هذا االحتامل بطريقة أخرى وهي :إ ّنني أروي ما أروي هبذه الطرق السبعة،

كل رواية رواية أرويا ّ
املشتملة عىل أسانيد صحيحة ،لكن هل ّ
بكل هذه الطرق أو ّ
أن
تم العثور عليها والتي مل
( ) انظر حول بعض املعلومات عن هذا الكتاب ونخسخه وسائر كتبه التي ّ

يتم العثور عليها بعدخ  :موسى عبد اهلادي بومخسني ،الشيخ حممد بن عيل بن أي مجهور
ّ
األحسائي ،قدوة العلم والعمل 105 :ـ 122؛ وعبد اهلل غفراين ،فهرس مصنفات الشيخ حممد
بن عيل بن أي مجهور األحسائي 95 :ـ  113و..؛ وعوايل اللئايل .148 :4

ٍ
ببعض آخر ،بحيث قد تقع بعض الروايات مرو ّية
بعض روايايت ببعضها وبعضها اآلخر

بطريق من هذه السبعة ،لكنّه ال يشتمل عىل الطرق الصحيحة؟ .

والذي أفهمه من مقدّ مة األحسائي هو أنّه يدّ عي أنّه يروي مجيع رواياته هبذه الطرق

متر بأسانيد صحيحةّ ،
متر هبذه الطرق التي هي
فكل رواية يف الكتاب ّ
التي ذكرها ،والتي ّ

صحيحة تا ّمة من وجهة نظره ،وهبذا يكون كتابه غري مرسل ،بل مسند ،غايته ّ
أن السند
جاء هبذه الطرق التي ذكرها خمترصا بال تكرار يف مقدّ مة كتابه.

 22ـ  4ـ اإلشكاليّات العشرة يف توثيق األحسائي

لو فرض تصحيح ابن أي مجهور التام لكا ّفة أسانيد كتابه ورواياتهّ ،
فإن الكتاب وهذا

التوثيق العام والتصحيح الشامل ،يواجهان مشاكل ،أبرزها:

1ـ ّ
خمرجة بالتأكيد من مصادر أهل السنّة بترصيح األحسائي
إن يف الكتاب روايات ّ

نفسه ،كمسند أمحد بن حنبل والبخاري ومسلم والزخمرشي وغريه  ،فكيف يكون قد
أخذ رواياته ك ّلها عرب طرقه املذكورة؟! وإذا أردنا ختريج أحاديث كتابه فهناك الكثري جدا
من الروايات الواضح ّأّنا مأخوذة مبارشة من مصادر أهل السنّة احلديث ّية ،وليس هلا

وجود أصال يف الكتب احلديث ّية اإلمام ّية.

وقد جياب ـ كام ذكره الداوري ـ بالتمييز بني ما صدّ ره بمثل (قال النبي) ،وما صدّ ره

بمثل (روي) أو (روي يف حديث عنه) أو ( روى فالن عن) ،أو (رووا عنه) أو (ورد يف)،

يعرب (ويف حديث صحيح عنه) وهو ّ
يدل عىل ّ
أن سائر روايات الباب مل
ويف بعض األحيان ّ
تكن صحيحة مشمولة للتوثيق والتصحيح العام الوارد يف املقدّ مة ،وبناء عليه فكثري مما
جاء يف الفصل الرابع من املقدّ مة والفصل الامس والسادس والسابع وغري ذلك غري
( ) انظر :أصول علم الرجال 238 :ـ .240

( ) انظر ـ عىل سبيل املثال ـ :عوايل اللئايل .278 ،203 :1

...................
مشمول للتوثيق والتصحيح .

ولكن هذا اجلواب افرتايضّ ،
فإن كلمة (روي) و (قال) ،إذا أرادت أن مت ّيز بني شيئني
ّ

فهي مت ّيز بني اجلزم بالصدور وعدمه ،ال بني الرواية الصحيحة السند عىل طرق ّ
املتأخرين

وعدمهّ ،
فإن هذه الرواية يمكن فيها إطالق التعبريين بلحاظات متعدّ دة ،وليس يف كتاب

كام هائال من الروايات ال عالقة له بالطرق
ابن أي مجهور أ ّي إشارة إىل أنّه سيورد ّ
املذكورة ،ووفقا لتخريج الشيخ الداوري ّ
فإن مئات الروايات وربام أكثر لن يكون
كل روايات هذا الكتاب ّ
مشموال ملا جاء يف املقدّ مة مع أنّه يف املقدّ مة قال بأنّه يروي ّ
وكل
التعهد
األخبار هبذه الطرق ،فكيف يمكن الوثوق بالشهادة يف هذه احلال بعد خرق هذا
ّ

كم كبري من النصوص؟ وملاذا ال يكون قد
الوارد فيها أو خرق هذا اإلخبار بام رأيناه من ّ
استخدم يف بعض األحيان تعبري (روي) مشموال للمقدّ مة ،أو استخدم تعبري (قال) غري
مشمول هلا ،وحصل له اجلزم بالصدور من قرائن غري الطريق فقط ممّا ّبرر له كلمة (قال)؟

جمرد احتامل وافرتاض تواجهه احتامالت خاخر.
فتخريج الشيخ الداوري ّ

ربر ذكر األحسائي ملرو ّيات أهل السنّة ومصادرهم بأنّه إنّام كان
وقد ُيذكر ختريج آخر ي ّ

يروي ما يتفق يف املعنى والغاية مع املرو ّيات الشيع ّية ،فكأنّه كان يريد أن يصنّف يف

األحاديث املتفقة بني الفريقني ،فذكره هلذه الروايات كان من باب التأييد استطراقا لذكر

مشرتكات الفريقني .

جمرد احتامل ،وكان ينبغي لألحسائي أن
وهذا التخريج ال شأن لنا به يف نفسه ،وإن كان ّ

أن ّ
يشري إىل ذلك يف املقدّ مة ،ال أن خيطلق الكالم دون بيان بام يفهم منه ّ
كل رواياته مشمولة

يمنا هو أنّه إذا كان األحسائي قد فعل ذلك مع
لطرقه ،ولكن برصف النظر عن ذلك ،فام ّ
روايات أهل السنّة للتأييد ،ومل يكن ما فعله مشموال للمقدّ مة ،فهذا يعني أنّه من املمكن
( ) انظر :أصول علم الرجال 235 :ـ .239 ،238

( ) انظر :عبد اهلل غفراين ،فهرس مصنّفات الشيخ حممد بن عيل بن أي مجهور األحسائي.96 :

أيضا أن يكون قد أتى بالكثري من الروايات الشيع ّية التي مل تكن مشمولة لطرق املقدّ مة،
ٍ
حينئذ؟ األمر الذي
غاية األمر أنّه أتى هبا للتأييد ،فام الذي يمنع من مثل هذا االحتامل
خينتج عدم إمكان االعتامد عىل املقدّ مة لتصحيح أو توثيق مجيع الروايات الشيع ّية يف كتابه،

فضال عن غريها.

 2ـ إنّه يسند إىل رواة عديدين من أهل السنّة ،ال خيظ ّن أنّه يريد توثيقهم بمثل هذه

الصفات التي أودعها يف مقدّ مته بحيث خيعلم من فضائه الفكري ذلك ،مثل أي هريرة

وابن عمر وعائشة .وقد وصفهم بأهل الفضل والعلم املشهورين بصدق اللهجة وص ّحة
النبي دون
الفتوى وغري ذلك ..بل كيف وقعوا يف اإلسناد واملفروض أ ّن اإلسناد ينتهي إىل ّ

املرور هبم ،طبقا للطرق التي ذكرها يف املقدّ مة؟!

 3ـ اشتامل الكتاب عىل روايات خمالفة للمذهب اإلمامي ،كبعض روايات التجسيم،

أو منسجمة مع روايات أهل السنّة.

خاص ،السيام وأنّه من
وهذا اإلشكال قابل للجواب؛ فإنّه ربام أوردها وله فيها تفسري
ّ

فمجرد
والتصوف والعرفان ،فلع ّله يرى فيها رمزيات إشار ّية عرفان ّية،
أهل الفلسفة
ّ
ّ

بصحتها واعتقاده هبا،
وجود بعض الروايات القليلة يف هذا الصدد ال يمنع عن التزامه
ّ
وال يفرض تناقضه فيام فعل ،غاية األمر أنّنا لو مل نعتقد هبا فنكون قد مارسنا نقدا متن ّيا عىل
هذه الروايات ،وهذا النقد املتني إذا أمكننا معه محل هذه الروايات عىل مثل التق ّية ،فهو ال
يرض بالتصحيح والتوثيق هنا ،وإال فلو مل نحتمل صدور مثل هذا الكالم عن أهل البيت
ّ

ّ
والشك يف د ّقتهم بام خيلخل
لزم تكذيب الرواة يف األسانيد الواردة يف املقدّ مة ،أو ختطئتهم

إن احتامل التق ّية ال معنى له هنا؛ لفرض ّ
الوثوق بوثاقتهم وضبطهم ،بل ّ
أن األحسائي قد
النبي وإىل اهلل ،وال تخعقل التقية يف موردمها كام هو املعروف ،ما مل نقل ّ
بأن
أسند الرواية إىل ّ

األئمة احلديث إىل النبي أو اهلل كان يف نفسه من باب التق ّية ،أو نقول ّ
بأن إسناد
إسناد
ّ
األحسائي الروايات إىل النبي وجربيل واهلل كان من باب ّ
أن ما يصدر عن أهل البيت فهو

موجود عند اهلل وجربيل والنبي أو صادر عنهم ضمنا.

...................
4ـ ّ
إن بعض رواياته يعدّ صوف ّيا مل خيعرف إال من قبله ،وهي روايات غريبة يبعد جدا

احلر العاميل
صدورها عن أهل البيت ،وقد ظهرت يف القرن التاسع معه ،وملّا أخذ ّ

واملحدّ ث النوري والعالمة املجليس وغريهم هبذا الكتاب ولو بنحو إيراد رواياته يف
موسوعاهتم املرجع ّية الضخمة ،نفذت الكثري من الروايات الصوف ّية يف العرص الصفوي

وإىل اليوم يف كتب احلديث الشيع ّية.

يرض بصدق أحد الذين وثقهم هو يف
ّ
يرض بأصل دعواه ،بل قد ّ
ولكن هذا اإلشكال ال ّ

هذه الطرق ،فيكون الالف مبنائ ّيا.

5ـ ّ
إن العديد من األسامء التي يذكرها يف الطرق ال وجود هلا أساسا ،والكثري من

الروايات التي ينقلها عن بعض العلامء ال عني هلا وال أثر له يف الكتب ،ومن أمثلة

االضطراب والغرابة:

أ ـ ما نجده يف سنده الذي ينتهي إىل عيل بن إبراهيم عن اإلمام العسكري ،مع أنّه ال

العسكري ،وال حتى لوالده إبراهيم بن هاشم عىل
توجد أ ّي رواية لعيل بن إبراهيم عن
ّ

اإلطالق ،فكيف يعقل أن يكون عدد وافر من روايات هذا الكتاب خاخذ عرب هذا الطريق

لعيل بن إبراهيم رواية من خالله؟!
وال خيعرف ّ

ب ـ ما ذكره السيد أمحد املددي ـ يف جملس درسه كام هو املنقول ـ من أنّنا نجده خيسند

يتعرضون
شبيه رواية مقبولة عمر بن حنظلة إىل زرارة ،وهي املعروفة بمرفوعة زرارة التي ّ

هلا يف مباحث التعارض من علم أصول الفقه عادة ،وهذا ي ّ
دل عىل خلطه بني الروايات.

فأي مانع من صدور روايتني متشاهبتني من راويني
ولكن هذه املداخلة غري واضحة؛ ّ
ّ

عاشا نفس املوضوع ،وأثريت يف األذهان نفس التساؤالت يف تلك الفرتة ،السيام ّ
وأن
صح لنا التشكيك لكان ينبغي التشكيك يف مقبولة عمر بن
املوضوع معقول جدا ،بل لو ّ

حنظلة ،من حيث ّ
إن ابن حنظلة مل يكن شخصا معروفا بالفقاهة بمستوى زرارة بن أعني؛

فيتو ّقع من زرارة مثل هذه األسئلة التفصيل ّية الدقيقة يف قض ّية التعارض والقضاء ،كام
رأينا له شبيه ذلك يف بعض روايات االستصحاب ،عىل خالف عمر بن حنظلة الذي ال

نعرف عنه هذا املستوى من التدقيق يف األسئلة.

علام ّ
جزئي ـ بخالف الع ّينة السابقة التي أعطيناها يف موضوع
موردي
أن هذا اإلشكال
ٌّ
ّ

يصح به تضعيف مكانة هذا الكتاب ،وإال فهناك شواهد مثله يف
عيل بن إبراهيم ـ فال
ّ

خمتلف كتب احلديث كام نعرف.

ولو استبدل السيد املددي اإلشكال هنا بالقول :كيف وقع زرارة يف السند واملفروض

ّ
أن هذه الروايات رويت بالطرق الواردة يف املقدّ مة والتي ليس فيها زرارة ..لو أشكل

املددي هبذا لكان أفضل لكثرة ما توجد مثل هذه الع ّينة يف هذا الكتاب ،فالحظ.

ج ـ ما ذكره السيد أمحد املددي أيضا كام هو املنقول عن جملس درسه ،من أنّك جتده

ينقل عن الشيخ الكليني عن حممد بن حممد بن حمبوب ،وال وجود هلذا االسم أصال.

ّ
للحل بعد كون املورد جزئ ّيا يوجد نظريه يف سائر كتب
ولكن هذه اإلشكال ّية قابلة
ّ

احلديث ،وذلك باحتامل السهو أو التصحيف ،بأن يكون النقل عن حممد بن ييى ،عن

بضم هذا
حممد بن عيل بن حمبوب ،وهذا السند موجود معروف للشيخ الكليني ،لكن
ّ
اإلشكال لسائر اإلشكاالت يكون نافعا أكثر.

دـ ّ
النبي ،حممدخ بن أمحد العمركي ،عن
إن األحسائي يذكر يف السند ّ
األول للطويس إىل ّ

عيل بن جعفر ،وال يوجد شخص باسم حممد بن أمحد العمركي إطالقا إال يف هذا الكتاب،

وال يمكن أن يكون املراد به العمركي بن عيل البوفكي؛ ّ
ألن العمركي هذا يروي عن حممد
بن عيل بن حمبوب وليس العكس.

نعم يتمل أن يكون السند هكذا :حممد بن أمحد الكوكبي ،عن العمركي ،عن عيل بن

جعفرّ ،
فإن الكوكبي يروي عن العمركي ،والعمركي يروي عن عيل بن جعفر.

هـ ـ وكذلك نجد يف السند الثاين ،أنّه جاء ّ
ّ
املتوىف
أن الشيخ املفيد يروي عن ابن قولويه

عام 368هـّ ،
وأن ابن قولويه يروي عن حممد بن بابويه ،وهو الصدوق حسب الظاهر،
ّ
واملتوىف عام 381هـ ،والذي يروي بدوره عن حممد بن يعقوب
املعروف هبذا االسم،

املتوىف عام 329هـ ،وهذا غري معقولّ ،
ّ
فإن ابن قولويه يروي عن الكليني بال
الكليني

...................
واسطة ،وهو متقدّ م طبقة عىل الصدوق ،فكيف يروي عن الكليني بواسطة الصدوق؟!
علام ّ
أن يف أصل رواية الصدوق عن الكليني نظرا عندي أيضا.

وربام يكون قد حصل قلب يف السند بأن يكون املفيد قد روى عن الصدوق ،عن ابن

بابويه ،عن الكليني ،وهذا معقول أكثر ،فريتفع اإلشكال.

 6ـ إ ّن مراجعة كتاب الشيخ األحسائي ترشف باإلنسان عىل االطمئنان ـ بل مجلة من

عباراته رصية يف هذا ـ بأنّه أخذ قسام ضخام من رواياته معتدّ ا به مما وجده متناثرا يف كتب

ّ
املتأخرين الفقه ّية وغريها من مرو ّيات ،مل تخعرف يف مصادر احلديث األوىل ،السيام يف كتب

األول والعالمة ّ
احليل وابن فهد احليل (حيث كانت روايات القسم
املح ّقق احليل والشهيد ّ
الثاين من الباب الثاين مأخوذة منه متاما بترصيه هو نفسه) والفاضل املقداد السيوري

وفخر املح ّققني ّ
احليل وغريهم ،األمر الذي يوحي بأنّه اعتمد عىل اإلجازات لكي ينسب
هذه الروايات التي هي يف األصل مراسيل.

 7ـ كيف خيعقل أن تكون ّ
كل هذه الروايات ،والتي تزيد عن المسة آالف رواية ،قد

وصلت بثالث طرق ،دون أن تكون هذه الطرق الثالث مشهورة جدا بني املحدّ ثني،

متكررة للغاية يف كلامهتم وطرقهم وأسانيد روايتهم؟ ّ
إن هذا مدعاة لالستغراب ،بل ما
ّ
يدعو لالستغراب كذلك أنّه كيف تكون الكثري من الروايات هنا غائبة عن املحدّ ثني قبل

ذلك ،وال نجدها يف كتبهم مع أ ّن فيها الكثري من الروايات الفقه ّية والكالم ّية ،فلامذا مل
تذكر هذه الروايات ـ وعددها كبري ـ يف كتب الطويس والصدوق والكليني الذين وقعوا

يف أسانيد األحسائي إىل هذه الروايات؟! األمر يدعو للتساؤل مع كثرة هذه الروايات

وتنوعها.
ّ

8ـ ّ
ئمة ،هي طرق إجازات كام
إن الطرق التي ذكرها األحسائي إىل طرق الطويس لأل ّ

هو واضح؛ ومن ثم فال نستطيع التأكّد من أ ّن هذه الروايات وصلته بشكل حقيقي ،ولع ّله

األئمة واكتفى هبا ،فكيف تكون طرقا حقيق ّية وهي عني
ذكر بعض طرق الطويس إىل
ّ
طرق العالمة احليل املعروفة بكوّنا إجازات؟ وهذا يمكن أن يشكّل تساؤال إضاف ّيا.

9ـ ّ
إن ظاهر عبارة الشيخ األحسائي أنّه ينقل عرب هذه الطرق كل مصنفات علامء

اإلسالم وأهل احلكمة ،وهذا غري معقول ،فكيف يرويا عرب هذه الطرق التي تنتهي إىل

األئمة؟ ّ
ولعل هذا يشهد عىل ّ
أن مراده من الطرق هو األعم من ك ّلها أو بضعها أو بعض
ّ
األئمة ،مما يزيد األمر التباسا وتشكيكا فتأ ّمل جيدا.
أجزاء بعضها ،ال ما يصل إىل ّ

 10ـ ّ
إن غاية ما يف كالم الشيخ األحسائي هو توثيقه هلذه الطرق وتصحيحه هلذه

املتأخرين جدا ،بل ّ
ّ
لعل
الروايات ،وال نعلم له خربو ّية زائدة يف علم الرجال ،وهو من
منهجه يوحي بالتساهل يف التوثيق والتصحيح ،كام سيأيت ما يشري إىل ذلك يف كلامت

املحدّ ث البحراين ،فال موجب لألخذ بشهادته يف التوثيقات هنا ،فضال عن تصحيحه
الروايات.

األول والثاين ـ برصف النظر عن
نعم ،بعض طرقه صحيحة يف نفسها ـ كطريقه ّ

توثيقه ،وبرصف النظر عن اإلشكال ّيات السابقة .أ ّما طريقه الثالث فهو عندي ضعيف
ّ
بكل من حممد بن عامرة الذي مل تثبت وثاقته ،وحممد بن السائب الضعيف املتهم بالكذب،

وهذا يعني ّ
أن أحد طرقه الثالثة ضعيف ،حتى لو قلنا بتوثيقه هو له ،وعليه فال يمكن
أي رواية رواها هبذا الطريق أو ذاك ،فينهار التوثيق والتصحيح؛ ّ
ألن رواياته التي
معرفة ّ
النبي ـ وهو العمدة
رواها عن اإلمام الصادق ستكون عرب هذا الطريق ،بينام
ّ
املروي عن ّ
هنا ـ لن يمكن معرفة ما إذا كان هبذا الطريق أو بالطريقني اآلخرين الذين ينتهيان إىل

اإلمام العسكري تارة واإلمام الكاظم أخرى.

ولع ّله ملجمل ما تقدّ م أو لغريه ،ذهب أكثر العلامء إىل عدم االعتداد بمرو ّيات عوايل

اللئايل ،حتى قال فيه املحدّ ث اإلخباري الشيخ يوسف البحراين (1186هـ) ـ وهو بصدد

احلديث عن مرفوعة زرارة املشهورة يف باب التعارض ـ« :بخالف الرواية األخرى ،فإ ّنا
مل نقف عليها يف غري كتاب عوايل اللئايل ،مع ما هي عليه من الرفع واإلرسال ،وما عليه

الكتاب املذكور من نسبة صاحبه إىل التساهل يف نقل األخبار واإلمهال ،وخلط غثها

...................
بسمينها وصحيحها بسقيمها ،كام ال خيفى عىل من وقف عىل الكتاب املذكور» .

إن قض ّية الشيخ األحسائي يف هذا الكتاب غامضة جد ًا ،من حيث وجود
واملتحصلّ :
ّ

اضطراب يف املقدّ مة وأسانيدها من جهة ،ومن حيث عدم معقول ّية وجود هذه الروايات

برمتها يف الكتب احلديثية السابقة من جهة ثان ّية ،ومن حيث وضوح أخذه هلذه الروايات
ّ

من كتب املتأخّ رين ،ومن كتب السنّة من جهة ثالثة ،ومن حيث غرابة عدم اشتهار هذه
األسانيد الثالثة التي عرجع إليها آالف الروايات من جهة رابعة ،وغري ذلك ،األمر الذي

يوجب التشكيك للغاية يف مراده من املقدّ مة ،وعليه فال نأخذ هبذا التوثيق العام وال هبذا

التصحيح ،بل وال هبذا اإلسناد أيض ًا؛ لعدم وثوقنا بد ّقته ،وإن كنّا ال نتّهم األحسائي يف

صدقه يف نفسه ،خالف ًا ملا فعله بع

هذه الناحية عىل ما ُنقل عنه شفاه ًا.

املعارصين من بلوغه هتمة التشكيك يف شخصه من

 23ـ رجال النجاشي وأمثاله من غري املطعون عليهم

توحي بعض الكلامت ّ
أن هناك من ذهب إىل أنّه لو خذكر الراوي يف رجال الشيخ

النجايش أو من هو مثله ومل خيطعن عليه ،فهذا توثيق عام له  ،وقد رفض ذلك غري واحد
كالكجوري الشريازي والاقاين والكلبايس وغريهم .

أن الكالم يف التوثيق ،ال يف ّ
هذا ،والبدّ أن نلفت النظر هنا إىل ّ
أن كل من سكت عنه

النجايش أو الطويس أو غريمها فهو شيعي إمامي ،فهذا بحث آخر سبق أن أرشنا إليه فيام

مىض ،فلرياجع.

وقد اختار هذا القول بشكل رصيح ـ لكن بمعنى سالمة رواية الراوي ال بمعنى

( ) البحراين ،احلدائق النارضة .99 :1

( ) انظر :البهبهاين ،الفوائد الرجال ّية.59 :

( ) انظر :الكجوري الشريازي ،الفوائد الرجال ّية115 :؛ والاقاين ،رجال الاقاين 362 :ـ 363؛
وسامء املقال  183 :1ـ 197؛ والسيستاين ،قبسات من علم الرجال  236 :1ـ .237

وثاقته بشكل دقيق ـ املح ّق خق الداماد حيث قال ،وهو يتك ّلم عن النجايش ـ« :وكذلك ّ
كل

من فيه خمطعن وغميزة ،فإنّه يلتزم إيراد ذلك البتّة إ ّما يف ترمجته ،أو يف ترمجة غريه ،فمهام مل

جمرد ترمجة الرجل وذكره من دون إرداف ذلك بمدح أو
يورد ذلك مطلقا ،واقترص عىل ّ

أن الرجل سامل عنده عن ّ
ذ ّم أصال ،كان ذلك آي خة ّ
تقي الدين بن
كل خمغمز و خمطعن؛ فالشيخ ّ
داود حيث إنّه يعلم هذا االصطالح فك ّلام رأى ترمجة رجل يف كتاب النجايش خالية عن
نسبته إليهم عليهم السالم بالرواية عن أحد منهم ،أورده يف كتابه ،وقال" :مل" "جش".

جمردا عن إيراد غمز فيه ،أورده يف قسم املمدوحني
وك ّلام رأى ذكر رجل يف كتاب النجايش ّ
تعرف األساليب
من كتابه ،مقترصا عىل ذكره ،أو قائال" :جش" ممدوح .والقارصون عن ّ

واالصطالحات ك ّلام رأوا ذلك يف كتابه اعرتضوا عليهّ :
أن النجايش مل يقل" :مل" ومل يأت

بمدح أو ذ ّم ،بل ذكر الرجل وسكت عن الزائد عن أصل ذكره .فإذن قد استبان لك ّ
أن
من يذكره النجايش من غري ذ ّم ومدح يكون سليام عنده عن الطعن يف مذهبه ،وعن القدح

يف روايته ،فيكون بحسب ذلك طريق احلديث من جهته قو ّيا ال حسنا وال مو ّثقا .وكذلك

جمرد ذكره يف قسم املمدوحني من غري مدح وقدح يكون
من اقترص احلسن بن داود عىل ّ
الطريق بحسبه قو ّيا» .

وقد أ ّيد املحدّ ث النوري ما قاله الداماد بشكل واضح .

ّ
تم استيحاؤها من أنّه قد ذكر العالمة ّ
احليل يف ذيل أحد
ولعل بدايات هذه الفكرة قد ّ

األخبار ّ
بأن يف الطريق احلكم بن مسكني ،ونمنع من األخذ برواياته  ،لك ّن الشهيد
( ) الداماد ،الرواشح السامو ّية .115 :والقوي باصطالح ا ّ
ملحقق الداماد هو خرب اإلمامي غري
املمدوح وال املذموم مع سالمة عقيدته فانظر :املصدر السابق 72 :ـ 74؛ كام ّ
أن الداماد يرى

القوي رتبة يف احلج ّية تفوق الضعيف ،وترتفع
ثم فهو يمنح
ّ
تقدّ م القوي عىل الضعيف ،ومن ّ

عنه ،فانظر له أيضا :املصدر نفسه.185 :

( ) انظر :خامتة املستدرك .153 :3
( ) انظر :خمتلف الشيعة .209 :2

...................
األ ّول ع ّلق عليه ّ
بأن احلكم بن مسكني ذكره الكيش ومل يطعن فيه بذ ّم  ،ويبدو أنّه خفهم
األول كأنّه يبني عىل أ ّن من ذكر يف أمهات الكتب من غري طعن فهذا
من كالم الشهيد ّ

األول ّ
دليل توثيق أو اعتبار ،لك ّن الشيخ البهبهاين احتمل ّ
أن الكيش ذكر
أن مراد الشهيد ّ
رواية اعتمد عليها ويف سندها احلكم بن مسكني ،وهذا غري ما نحن فيه  ،بل سيأيت بحثه

يف تصحيحهم لرواية وداللته عىل وثاقة رواهتاّ .
جمرد التأييد من
ولعل الشهيد ّ
األول قصد ّ

إن احلكم مل يرد فيه ذ ّم ،السيام وأنّه أرفق كالمه ّ
حيث ّ
بأن هذه الرواية التي يرويا احلكم

ّ
األول
بن مسكني مشهورة جدا بني األصحاب .بل احتمل بعضهم
أن مراد الشهيد ّ
النجايش وليس الكيش هنا.

ّ
ولعل املستند يف هذه القاعدة:

أ ـ أصالة العدالة ،وهي غري ثابتة كام هو واضح.

ب ـ أو ّ
لعل املستند وجود بناء عند الرجال ّيني القدامى ،وهو غري واضح أبدا ،ومل يقم

عليه أ ّي دليل بوصفه قاعدة عا ّمة ،بل لو كان فلامذا وجدناهم يوثقون تارة ويذكرون تارة
أخرى صفات أخرى مادحة يف الراوي .بل قال بعض بأنّنا رأينا النجايش يسكت عن
بعض من هو مشهور الضعف بام ال يتمل أنه ثقة عنده  .بل ملاذا ال يكون السكوت

عالمة الطعن فيه أو عدم قبول رواياته؟!

تم ـ يكون
وأ ّما ما قاله املح ّقق الداماد من االستناد ملسلك ابن داود احل ّيل ،فهو ـ لو ّ

بعضهم يف كتابه
اجتهادا من ابن داود نفسه ،ومل خنر له موافقا فيه ،كيف وابن داود قد غمز خ
بكثرة األغالط فيه  ،بل هو غري تا ّم؛ ّ
األول من كتابه
ألن ابن داود يذكر يف القسم ّ
( ) انظر :ذكرى الشيعة .108 :4

( ) انظر :البهبهاين ،تعليقة عىل منهج املقال.153 :

( ) انظر :قبسات من علم الرجال  235 :1ـ .236
( ) املصدر نفسه .236 :1

( ) انظر :التفريش ،نقد الرجال  107 ،103 ،78 ،70 :1و..؛ والكلبايس ،سامء املقال 280 :1؛
وراجع :حممد صادق بحر العلوم ،مقدّ مة كتاب الرجال البن داود احليل.16 :

خصص القسم
(املمدوحني ومن مل يض ّعفهم األصحاب) وهناك ذكر  1744شخصا ،فيام ّ
الثاين من كتابه لذكر (املجروحني واملجهولني) وذكر هناك  565شخصا ،وهذا يعني أ ّن
من يذكره يف قسم املمدوحني ال خيفهم أنّه ثبت لديه مدحهم من قبل الرجاليني السابقني،

ثم فال خيفهم منه أنّه يرى عدم
بل قد يكونون ممن مل يض ّعفهم األصحاب فقط ،ومن ّ
تضعيف النجايش ٍ
لراو توثيقا من النجايش نفسه هلذا الراوي ،برصف النظر عن كون عدم
موجب التوثيق أو االعتبار عند ابن داود نفسه ،فالحظ جيدا.
التضعيف
خ

وعليه ،ال وجه لثبوت عوثيق عام حتت عنوان من ذكره النجايش أو غريه ومل َي ْط َعن فيه،

أن ذلك عوثيق ًا من النجايش له.
بدعوى ّ

نتائج البحث يف التوثيقات العامّة

متفرق يظهر حاله من طبيعة
كان ما تقدّ م مهم التوثيقات العا ّمة ،وهناك بعض قليل ّ

األبحاث السابقة فال نطيل.

وقد انتهينا من بحث التوثيقات العا ّمة ،ورأينا أ ّن جممل هذه التوثيقات ال يرجع إىل

نتيجة نافعة جدا ،بل بعضه قرائن ناقصة ،وبعضه فاقد للقرين ّية أساسا ،وهلذا نحن نميل

العامة عن البلوغ بنا إىل نتائج جا ّدة ومفصل ّية يف علم الرجال،
إىل عجز نظر ّية التوثيقات ّ

ّ
وأن هذه الطريقة التي بدأنا نشهد رواجا هلا منذ بدايات العرص الصفوي واإلخباري

محلت الكثري من التك ّلف يف بعض املواضع ،والعديد من اإلشكال ّيات يف مواضع خاخر،

بضمه إىل
هلذا يسن أن نتعامل معها عىل ّأّنا ـ عىل أبعد تقدير ـ قرائن ناقصة ينفع بعضها ّ

سائر القرائن يف حتصيل الوثوق بوثاقة هذا الراوي أو ذاك.

عوصلنا إليه من نتائج رجال ّية من زاوية التوثيق العام فقط ،يف
ولكي نعرض خالصة ما ّ

العامة ،يمكن ذكر النتائج اآلعية:
البحوث السابقة يف هذا الفصل
ّ
املخصص للتوثيقات ّ

 1ـ مل يثبت توثيق عام وال حتى قرين ّية كاملة تساعد عىل احلكم بوثاقة ّ
كل من كان من

أصحاب اإلمام الصادق إال ما خرج بالدليل.

 2ـ مل يثبت توثيق عام ملشايخ الشيخ النجايش ،نعم ثبت ّأّنم مل يكونوا ضعافا عنده أو

معروفني بالضعف.

 3ـ مل يثبت توثيق عام ملشايخ الشيخ الطويس.

حممد بن عيسى األشعري ،نعم ،من روى عنه
 4ـ مل يثبت توثيق عام ملشايخ أمحد بن ّ

األشعري مل يثبت ضعفه عنده ،وال كونه معروفا متهام بالضعف ،وهذا غري ثبوت التوثيق.

 5ـ مل يثبت توثيق عام ملشايخ بني فضال ومل يثبت تصحيح عام ملراسيلهم ،نعم من

روى عنه خصوص عيل بن احلسن بن فضال ففيه أمارة عىل عدم معروف ّيته بالضعف ،ال

عىل وثاقته.

 6ـ مل يثبت توثيق عام ملشايخ الطاطري ،نعم حوايل عرشة منهم يمكن دعوى قرينية

التوثيق فيهم ،وغالبهم ثابت الوثاقة مسبقا.

 7ـ مل يثبت توثيق عام ملشايخ جعفر بن بشري البجيل.

 8ـ مل يثبت توثيق عام ملشايخ الزعفراين ،نعم فيهم بعض الثقات.
 9ـ مل يثبت توثيق عام ملشايخ الشيخني :الزراري واإلسكايف.

 10ـ مل يثبت توثيق عام ّ
لكل من روى عنه ابن أي عمري أو البزنطي أو صفوان بن

صحة مجيع مراسيلهم ،نعم من أكثر ـ ولو واحد منهم ـ من الرواية عنه
ييى ،ومل تثبت ّ

ففيه أمارة توثيق ناقصة.

 11ـ مل يثبت توثيق عام ّ
لكل من روى عنه أحد أصحاب اإلمجاع ،نعم نفس أصحاب

اإلمجاع ثبتت وثاقتهم ،بمن فيهم املختلف يف دخوله يف أصحاب اإلمجاع .وكذلك مشايخ

املجموعة الثانية والثالثة من أصحاب اإلمجاع ال يبعد وجود أمارة توثيق ناقصة فيهم،

لوجود نوع من قرينة التقوية حلديثهم ،وهذا غري دليل التوثيق كام قلنا مرارا.
إن تصحيح األئ ّمة لكتب ٍ
 12ـ ّ
راو ما ،ال خيثبت وثاقة الرواة الواقعني يف هذه الكتب.

 13ـ ّ
إن ورود عناوين مثل :من خيسكن إىل روايته ،أو من ال خيطعن عليه بيشء ،أو

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

الاص ،عىل بحث سيأيت الحقا بعون اهلل.
بالتوثيق
ّ

 14ـ مل يثبت توثيق رجايل عام وال تصحيح حديثي عام لكتاب كامل الزيارة البن

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

ٍ
توثيق ناقصة ملشاخيه ومصادر كتابه فقط.
قولويه ،نعم ال بأس بالقول بوجود أمارة

 15ـ مل يثبت توثيق رجايل عام وال تصحيح حديثي عام إطالقا للتفسري املنسوب إىل

عيل بن إبراهيم القمي.

 16ـ ّ
إن التوثيق العام املأخوذ يف كتاي :الرمحة واملنتخبات ،لسعد بن عبد اهلل

األشعري ،صحيح يف كتاب املنتخبات دون كتاب الرمحة ،غري أنّه ال مصداق له يف الارج
بحسب ما وصلنا من مصنّفات وكتب.

 17ـ مل يثبت توثيق رجايل عام وال تصحيح حديثي عام لكتاب بشارة املصطفى

للشيخ الطربي ،نعم ال بأس باعتبار كونه مؤ ّيدا من مؤ ّيدات التوثيق.

 18ـ مل يثبت توثيق رجايل عام وال تصحيح حديثي عام لكتاب املزار للشيخ املشهدي.

 19ـ ّ
حممد بن أمحد بن ييى مل تثبت وثاقته
إن من وقع يف عقد املستثنى منه يف رجال ّ

بالتوثيق العام ،نعم من وقع يف عقد املستثنى ثبت ضعفه بالتضعيف العام.

 20ـ مل يثبت توثيق رجايل عام يطال أحدا من األرس العلم ّية واحلديث ّية ،مثل آل أي

اجلهم وآل نخعيم والطاطر ّيني وبني سامعة والزرار ّيني وبني فضال وغريهم ،نعم ثبت يف

متفرقة ،كام ّ
أن آل أي شعبة ثبت فيهم توثيق عام
بعض أفراد هذه االخرس توثيقات ّ
خاصة ّ

يطال خصوص عبيد اهلل احللبي وإخوته دون غريهم .كام أ ّن آل أي سارة املعروفني بآل
حممد بن احلسن بن
الروايس قد ثبت وجود توثيق عام فيهم يطال ثالثة منهم فقط ،وهمّ :

أي سارة ،واحلسن بن أي سارة ،ومعاذ بن مسلم بن أي سارة.

 21ـ مل يثبت توثيق رجايل عام وال تصحيح حديثي عام لكتاب املقنع للشيخ الصدوق

يف الفقه ،نعم وجود الرواية فيه من موجبات التقو ّية الوثوق ّية.

 22ـ مل يثبت توثيق عام وال تصحيح حديثي عام ملا جاء يف كتاب فالح السائل ونجاح

املسائل للسيد عيل بن موسى بن طاوس ّ
احليل.

 23ـ مل يثبت توثيق رجايل عام وال تصحيح حديثي عام ملا جاء يف كتاب املصباح

للشيخ الكفعمي ،وال كتاب االحتجاج للشيخ الطربيس ،وال كتاب دعائم اإلسالم

احلراين ،وال كتاب عوايل اللئايل البن
للشيخ املغري ،وال كتاب حتف العقول البن شعبة ّ
أي مجهور األحسائي.

 24ـ مل يثبت توثيق عام ملن ذكر يف رجال النجايش أو الطويس أو الكيش ومل خيطعن

عليه.

وهبذا ننتهي ـ بحمد اهلل ـ من الفصل الثاين من فصول هذا الكتاب ،وهو الفصل

املخصص للتوثيقات والتضعيفات العا ّمة ،لننتقل بعد ذلك ـ بإذن اهلل ـ ملباحث التوثيقات

الاصة.
أو التضعيفات
ّ
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