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حبوث يف قواعد الرجال واجلرح والتعديل
اجلزء الثالث
حيدر حب اهلل

الفصل الثامن
أدبيّات التوصيف الرجالي
أو ألفاظ املدح والذمّ واجلرح والتعديل

متهيد

البحث يف ألفاظ اجلرح والتعديل من البحوث البالغة األمه ّية يف علم الرجال ،بل
األول هبا هو هذا العلم؛ لتع ّلقها بأحوال الرواة ،رغم ّأّنم بحثوه كثري ًا يف كتب
املعني ّ
ّ
الدراية؛ وذلك أنّه حيدّ د لنا معاين املفردات والتوصيفات التي استخدمها الرجال ّيون يف

تقويم الرواة ،فإذا مل تكن معاين هذه املفردات واضحة وحمسومة ّ
يلف
فإن االلتباس قد ّ
املوقف من الراوي ،بل قد نشعر بالتعارض بني كلامت الرجال ّيني بحيث ال يرتفع إال إذا

متكّنا من اكتشاف اختالفهم يف املصطلح.
تعرض العلامء منذ ٍ
زمن بعيد لدراسة ألفاظ اجلرح والتعديل ،يف علم الدراية
وقد ّ

يتم ذلك
يتطرقون هلذا األمر يف كتب الرجال ،وغالب ًا ما كان ّ
وعلوم املصطلح ،كام كانوا ّ
ٍ
بشكل أكثر سعة ،واألهم يف
يتم
بنحو االختصار ،لكن يف بعض األحيان كان ذلك ّ
املوضوع هو ّ
أن بعض التعابري التي استخدمها الرجال ّيون القدماء أو بعضهم ،وقع فيها

نقاش عىل مستوى داللتها وما هو املراد منها.

والنقطة األكثر إثار ًة هنا هي ّ
أن قدماء الرجال ّيني مل يصنّفوا معج ًام يف مصطلحاهتم وال

يف تعابريهم ،وهلذا قد يقع اإلشكال يف املراد من هذا التعبري أو ذاك ،تبع ًا للقرائن التي

خاصة ،رغم ّ
أن
تالحق هنا وهناك يف كلامهتم ،األمر الذي يلقي عىل هذا البحث تعقيدات ّ
َ
مهم البحث هنا يف األلفاظ
أكثر ألفاظ اجلرح والتعديل معانيها واضحة وجل ّية ،وهلذا كان ّ

التي يقع فيها نقاش أو التباس.

ٍ
ومن الواضح ّ
بنحو أو بآخر ـ بقيمة
أن التعديل والتوثيق حيمالن معنى له صلة ـ

خاصة عىل مسلك حج ّية خرب الثقة ،إال ّ
أن املدح والقدح واجلرح والذم،
روايات الراويّ ،

......
ختتص باجلوانب املتصلة بجهة الرواية عند الراوي ،فقد يمدح باستقامة مذهبه
عناوين ال
ّ

وقد يذ ّم بانحراف مذهبه ،وهذا يعني ّ
يعمها من توصيفات
أن ألفاظ املدح والذ ّم وما ّ
الرجاليني ،تقع عىل نوعني:

ٍ
حقيقي ـ مبارش أو شبه مبارش ـ بقيمة مرو ّيات الراوي.
بشكل
 1ـ األلفاظ املتصلة
ّ

ٍ
بشكل حقيقي بذلك ،بل تشري إىل جوانب ُاخَ ر قد تكون هلا
 2ـ األلفاظ غري املتصلة

تأثريات عىل خرب الراوي جزئ ّي ًا ،وقد يزداد تأثريها بناء عىل حج ّية مثل اخلرب احلسن لو

بأي شكل من أشكال املدح.
فّسناه بالذي يكون راويه ممدوح ًا ّ
ّ

وألفاظ املدح والقدح تار ًة ّ
تدل عىل غرضنا باملطابقة وأخرى بااللتزام أو نحوه.

يشار إىل أنّنا سنحاول استقصاء ّ
أعم من
كل أو أغلب التعابري الواردة يف كلامهتمّ ،

وأعم من وجودها يف كلامت املتقدّ مني أو امل ّ
تأخرين
وجودها عند الشيعة أو السنّة،
ّ
عندمها.
وسيكون منهجنا يف حماولة اكتشاف دالالت التعابري الرجال ّية ومدياهتا ،عرب:

أ ـ اللغة.

ب ـ العرف اللغوي االجتامعي.

ج ـ القرائن الواردة يف تعابريهم من خالل تت ّبع استعامالهتم للكلمة.

خاص ًة أهل السنّة وتفاسريهم ،كون الفضاء
د ـ مراجعة نصوص املذاهب املتعدّ دة،
ّ

كان متقارب ًا يف االستخدام.

وعىل أ ّية حال ،فنرشع يف البداية بعرض ألفاظ املدح ،ثم نعقبها بعرض ألفاظ الذ ّم ،إن

شاء اهلل.

النوع األوّل :ألفاظ املدح

مهها :
توجد عدّ ة ألفاظ تتداول عادة بوصفها من ألفاظ املدح ،وأ ّ

( ) 1سوف نعتمد يف ترقيم ألفاظ املدح والذم عىل جمموع ما نضعه يف العنوان وما نضعه باللون

( 1ـ  )3ـ عدل ،عادل ،معدَّل

كلمة العدل لوحدها ّ
تدل عىل كونه ملتزم ًا بالرشيعة وأنّه ال يكذب وأنّه يصدق ،لكن

يقع الكالم يف داللة هذا التعبري عىل بعض األمور األخرى ،وهي:
ّأوالً :هل ّ
أن املعدَّ ل ضابط؟
يدل قول( :عدل) عىل ّ

يمكن القول ّ
بأن داللته عىل الضبط وحسن النقل وعدم السهو غري واضحة؛ إذ ليس
ٍ
ّ
عدل بضابط ،إال أن يقال ّ
بأن مراد الرجال ّيني ـ وهم يف مقام البيان من حيث
كل
خصوص ّيات النقل والرواية عند املرتجم ـ من عدل ،هو صالح ّيته لقبول شهادته ونقله،

ويف مثل هذه احلال ال يبعد القول ّ
بأن الكلمة دا ّلة عىل الوصفني مع ًا.

إال ّ
صعب ،حتى لو ا ّدعى بعضهم ـ فيام هو املحكي ـ اإلمجاع عىل داللة
أن اجلزم هبذا
ٌ

لفظ العدل عىل العدالة واإلمام ّية والضبط مع ًا  ،وحتى لو س ّلمنا ّ
بأن الرجال ّيني هم دوم ًا
يعرفون احلديث الصحيح بأنّه
يف مقام بيان خصوص ّيات النقل يف الراوي ،ويشهد له ّأّنم ّ
ّ
األقل ضبط ًا
عام يرويه العدل
ما يرويه العدل الضابط ،وهذا شائع عندهم ،بينام يم ّيزونه ّ

وجيعلونه يف اخلرب احلسن كام عند أهل السنّة يف اصطالحهم ،وهذه قرائن ّ
تدل عىل عدم
وضوح داللة مفردة العدل يف اصطالح املحدّ ثني والرجال ّيني عىل الضبط والد ّقة يف النقل،

وهلذا احتاجوا إلضافة الضبط يف تعريف الصحيح.

وعليه ،فحيث ّ
إن كلمة العدل هلا معنى رشعي فتحمل عليه ،وهو االنضباط الرشعي،

املتضمن للصدق يف النقل ،صدق ًا فاعل ّي ًا ،ال الصدق بمعنى املطابقة للواقع.
ّ

وينتج عن ذلك أنّنا لو عرفنا أو احتملنا احتامالً معتدّ ًا به ّ
أن مذهب هذا الراوي جواز

الكذب ملصالح عليا ،كإبطال بدع أهل البدع أو تثبيت دعائم الدين أو دفع الناس لفعل

اخلري ،ففي هذه احلال يصعب تصديقه يف النقل ،ال بمعنى سلب صفة العدالة عنه رشع ًا،
األسود داخل املتن من أوصاف متداولة يف الرتاث الرجايل ملحقة أو متّحدة املعنى مع العنوان
نفسه ،فالحظ الرتقيم ج ّيد ًا وانتبه.

( )1انظر :اخللييل النجفي ،سبيل اهلداية يف علم الدراية.114 :

......
وإثبات صفة الفسق له ،بل بمعنى سلب صفة الصدق عنه يف مورد النقل يف الروايات،

وإن كان هذا السلب ال يساوق سلب العدالة نتيجة اجتهاده يف جتويز الكذب هنا.

قد يقالّ :
إن إطالقهم كلمة العدل ال يمنع عن قبول خربه ،بل هو يفيد التزكية التا ّمة؛

وذلك أنّه بإمكاننا الرجوع إىل أصالة الضبط العقالئ ّية أو إىل الغلبة يف الضبط عند الرواة،
أو فقل :غلبة الضبط عند الرواة املؤ ّيدة بأصالة الضبط العقالئ ّية ،وبذلك يمكن القول ّ
بأن
كلمة عدل تكفينا يف حصول التزكية املطلوبة يف باب النقل وحج ّية اخلرب .

واجلواب :إنّه لو س ّلم ذلك ال يعني ّ
أن كلمة عدل تفيد حصول التزكية برشوطها

بأّنا تفيد جزء ًا والباقي تفيده أصالة الضبط أو غلبته.
التا ّمة ،بل
ّ
األصح أن يقال ّ

ولو رصفنا النظر عن هذا ،فإنّه قد سبق النقاش يف دعوى أصالة الضبط العقالئ ّية؛

فأين األصل يف النقل هو الضبط عند العقالء؟! مع ّ
أن أغلب النقل غري ضبطي ،والسهو

والنسيان شائعان للغاية بني خمتلف الرشائح االجتامع ّية ،واملفروض يف كالمنا هو حالة
عدم العلم بحال الراوي من األ ّول ،ال حالة االطمئنان نتيجة كون الراوي يغلب عىل نقله

الضبط ،وأ ّما دعوى غلبة الضبط عند الرواة فهي ّأول الكالم ،فالكثري من الروايات تعاين

من اضطراب وتعارض واختالف جزئي ّ
وكيل ،ونقيصة وزيادة ،وكثري منها ـ لو مل نتّهم ـ
ناشئ عن السهو والغفلة ،بل يكاد اإلنسان يرى ّ
أن الغلبة لصالح عدم الضبط عىل بعض

الصعد ،بل لو كانت هناك غلبة فهي كاشفة عن ضبط من تث ّبتنا من أمره ،وأين هذا من

ضبط غريه ممّن ال نعرف هل هو ضابط أو ال؟

أن ّ
نعم ،لو رأينا ّ
كل من قالوا عنه بأنّه عدل فهو ضابط خارج ًا ،أمكن دعوى وجود

يعم الضبط ،إال أنّه غري واضح .بل إخراج
اصطالح عندهم يف إطالق التعديل عىل ما ّ

أهل السنّة أكثر الروايات عن ح ّيز اخلرب الصحيح إىل غريه نتيجة ق ّلة الضبط أو انعدامه،

شاهد عىل ّ
أن الغلبة ليست للضبط.

( )1انظر :مقباس اهلداية  415 :1ـ .416

حممد بن احلسن
وممّا قد يؤ ّيد ما نقول ويستأنس به ،ما ذكره الشيخ النجايش يف ترمجة ّ

بن فروخ الص ّفار ،حيث قال« :كان وجه ًا فی أصحابنا القميني ،ثق ًة عظيم القدر ،راجح ًا،
قليل السقط يف الرواية»  ،فهذا الوصف (قليل السقط) ،مل يستعمل ـ عىل ما يبدو ـ يف

حق شخص آخر من الرواة ،والنجايش يريد أن يقول ّ
بأن الصفار كان قلي ً
ال ما حيصل يف
ّ
نقله للروايات سقط ،عىل خالف غريه ممّن تكثر هذه الظاهرة عندهم ،وهذا يعني ّ
أن يف
التعبري نوع تفضيل للصفار عىل غريه ،وإن كان نفس وجود السقط ولو قلي ً
ال عنرص

ضعف يف الرواية.

املهمة يف دراسة احلديث وعمليات
وهذا التعبري الوارد يف ّ
حق الصفار يعدّ من التعابري ّ

نقله ،فهو يوحي لنا ّ
بأن السائد أو شبه السائد بني النقلة والرواة ّأّنم يكثرون من السقط،
ٍ
لسهو أو غفلة أو غري
فرتاهم يسقطون من احلديث كلم ًة أو مجل ًة أو مقطع ًا ،ولو كان ذلك
عممنا السقط للسند فقد
ذلك بام ال يطعن يف عدالتهم وصدقهم من حيث املبدأ .وإذا ّ
يكون املعنى ّأّنم يكثرون من إسقاط أسانيد رواياهتم ويبقوّنا مرفوع ًة غري متصلة ،وإن

كان الراجح بنظري ّ
أن هذا التعبري (السقط) ينرصف عن هذه احلالة ،وأنّه إذا شمل السند
فهو يعني سقوط اسم ٍ
راو يف السند إ ّما سهو ًا أو غفل ًة مث ً
ال من الراوي أو الناسخ ،فبدل أن
يقول :عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ..قال :عيل بن إبراهيم ،عن ابن أيب

عمري ،أو عمد ًا كأن يسقط اسم شيخه مومه ًا أنّه روى احلديث مبارش ًة عن شيخ شيخه،

وهذا ما يعدّ أحد أبرز أشكال التدليس يف السند ،كام هو معروف يف علوم مصطلح
مقطع ما
احلديث ،وعليه فلم يكن النقلة بالغي الد ّقة دوم ًا لكي ال تفوهتم عبار ٌة أو مجلة أو
ٌ
يف املتن أو السند ،بل كثري منهم كان مثل هذا سائد ًا يف نقله ،والصفار يتم ّيز بق ّلة هذه

الظاهرة عنده وفق ًا لنقل النجايش.

فالنساخ يقعون يف
وعمليات السقط يف احلديث تكون يف جمال االستنساخ أيض ًا؛
ّ

( )1رجال النجايش.354 :

......
مشاكل السقط يف النقل ،فيسقطون سطر ًا حيث ال ينتبهون إليه ،وهذا كثري يف مشاكل

النسخ عرب التاريخ ،بل قد يسقطون أسطر ًا عدّ ة ،وهلذا جتد ّ
أن مشكلة التصحيف والسقط

من أعظم مشاكل تناقل الكتب واملخطوطات قدي ًام ،ومن هنا نجد مث ً
ال أمحد بن حنبل

حق عبيدة بن محيد الض ّبي بأنّه« :قليل السقط ،وأما التصحيف فليس
(241هـ) يقول يف ّ
عنده» .

وقد يقال أيض ًا :إنّنا ندّ عي انرصاف لفظ العدل إىل العدل الضابط؛ ألنّه أكمل األفراد،

اإلمامي الضابط .
واالنرصاف يكون ألكمل األفراد ،وهو هنا العدل
ّ
إن وصف العدل إذا كان عىل ٍ
صلة بصفة الصدق الفاعيلّ ،
واجلوابّ :
فإن األكمل ّية ال
عالقة هلا بالصدق الفعيل ،بمعنى املطابقة الدقيقة للواقع ،فهذا أشبه يشء بأن تقول ّ
بأن
فأي مدلول عريف يمكن
كلمة عدل تنرصف إىل العامل العادل؛ ألنّه أكمل أفراد العدل! ّ

األخذ به هنا؟ وهل يفهم العرف ذلك؟ وأين هو مثل هذا االنرصاف؟ ّ
إن االنرصاف
ألكمل األفراد يف صفة خلق ّية يعني أنّه منضبط جد ًا يف هذه الصفة ال يف غريها ،فلو كان

الضبط من ضمن العدالة ارتفع اإلشكال بال حاجة لالنرصاف ،وإال فال معنى

لالنرصاف هنا.

إن عدم إشارهتم يف كثري من املوارد لصفة الضبطّ ،
تدل عىل ّ
قد يقالّ :
أن هذه الصفة

موجودة يف وصف العدل ،وإال مل تكن هناك فائدة يف تزكيتهم بوصف العدل؛ ألنّه لن

يرتتّب عليها األثر .

إن عدم التنصيص عىل الضبط ال يعني ّ
واجلوابّ :
أن الشخص الذي يوصف بأنّه عادل

لنصوا عليه كام هي العادة
هو شخص خم ّلط كثري النسيان وغري ضابط ،فإنّه لو كان كذلك ّ
( )1انظر :تاريخ بغداد 124 :11؛ وهتذيب الكامل 260 :19؛ وسري أعالم النبالء  510 :8و..
( )2انظر :مقباس اهلداية .416 :1
( )3املصدر نفسه.

نصهم عىل أنّه غري ضابط أو أنّه خم ّلط أو مضطرب احلديث أو يف حديثه
اجلارية ،فعدم ّ
سقط أو نحو ذلك ،يكشف عن قبوهلم ٍ
بقدر من الضبط له ،وهو الضبط الذي ال نستطيع
ٌ
ضبط بمعنى نفي السلب ال إثبات اإلجياب،
أن نتأكدّ من كونه يف املرحلة العالية ،بل هو

وأعني بذلك أنّه ّ
يدل عىل أنّه غري متهم بينهم بالتخليط واالضطراب ونحو ذلك ،لكنّه ال
ّ
نقي النقل متام ًا ،فتأ ّمل.
يدل عىل شهادة منهم بأنّه دقيق َث َبت ّ

وهبذا نحصل عىل نتيجة تنفي عنه الصفة املقابلة للضبط من خالل سكوهتم مجيع ًا

عنها ،مع كوّنا لو كانت لبانت هلم عادةً ،يف مثل الراوي كثري الروايات ال يف مثل الراوي

القليل الرواية.

هذا ك ّله يف عالقة وصف العدالة بوصف الضبط.

ثاني ًا :هل ّ
احلق؟
وأن املعدَّ ل عىل املذهب ّ
يدل قول( :عدل) عىل سالمة االعتقادّ ،

أن هذا التوصيف عندما يطلقه الرجايل اإلمامي فهو ّ
إذا قلنا بالداللة فمعنى هذا ّ
يدل

عىل كون الراوي إمام ّي ًا ،وعندما يطلقه السنّي فهو ّ
يدل عىل كون الراوي سن ّي ًا وهكذا.

لك ّن الصحيح ،أنّه ال يمكن أن نحصل هنا عىل نتيجة ّنائية نحكّم فيها نظر ّيتنا يف

عالقة العدالة بحسن االعتقاد؛ بل البد من النظر يف:

أ ـ مسلك الرجايل فقه ّي ًا ،من حيث رشط سالمة االعتقاد يف العدالة عنده أو ال ،فقد

ثم فال يمكن حتميل مسلك فقيه يف ذلك الزمان أو
خيتلفون يف هذا األمر جد ًا ،ومن ّ
مسلك مشهور ّ
املتأخرين عىل نصوص هذا الرجا ّيل املتقدّ م أو ذاك.
ب ـ ويف مسلك املشهور ،بحيث إذا ثبت ّ
أن املشهور كذلك ،ولو مل نحصل عىل معرفة

عكس ّية يف نظر ّية الرجا ّيل نفسه ،حصل مثل هذا االنرصاف والتواضع من هذا اللفظ لبيان

مذهب الراوي.

توجهات العلامء القدامى يف هذه النقطة ،وإن كان الذي
واملسألة بحاجة لتت ّبع واسع يف ّ

يلوح من بعضهم ربط العدالة بحسن االعتقاد وسالمته.

يشار إىل ّ
نادر ـ إن مل نقل بأنّه منعدم ـ يف كتب الرجال
أن التوصيف بالعدل أو العادل ٌ

......
واحلديث عند اإلمام ّية القدماء ،بينام هو شائع جد ًا يف كتب أهل السنّة الرجال ّية.

 4ـ ضابط

الضبط معناه لزوم اليشء وعدم مفارقته ،أو حفظه وإمساكه بحزم  ،ويقصد به يف

تعابريهم ـ وهو تعبري متداول سن ّي ًا ،نادر إن مل نقل معدوم إمام ّي ًا بني املتقدّ مني ـ أنّه حيسن

استيعاب احلدث وتل ّقيه وحفظه ،فال يضطرب يف النقل وال خي ّلط نتيجة السهو أو النسيان
أو عدم الرتكيز ،بل يكون دقيق ًا فيام ينقل متطابق ًا نقله مع تل ّقيه للحدث أو للقول.

مهم الصفات يف الراوي ،وهي تتصل بالعملية التقنية للرواية ،وقد
وهذه الصفة من ّ

بعض إىل ّ
أن هذه الصفة لو اطلقت لوحدها فهي ال تفيد التوثيق ،بل وال حتى
ذهب ٌ
ضمها إىل صفة العدالة كي تنتج التزكية احلقيق ّية .
املدح ،فالبدّ من ّ
وهذا الكالم يفرض التدقيق يف معنى الضبط:

دقيق يف التل ّقي وحافظ ملا تل ّقاه ،ففي هذه احلال ال يؤرش هذا
أ ـ فإن قصد منه أنّه ٌ

التوصيف عىل يشء يف عمل ّية النقل ،نعم هو ينفع مع غريه ،وذلك ّ
جمرد الضبط يف
أن ّ
التل ّقي ال يكفي ما مل ينضم إليه أداء الراوي يف النقل لغريه وأنّه ضابط يف هذه احلال،

فالرواية هلا جانبان :األخذ والتل ّقي ،فمدحه يف أحدمها ال يكفي وإن كان ج ّيد ًا يف نفسه.

ٌ
ففالن ضابط
ب ـ أ ّما إذا قصد منه الد ّقة يف النقل والتل ّقي مع ًا ،بحيث ال يفوته يشء،

تعني أنّه يمسك بام حصل عليه بد ّقة وال يفوته يشء عندما يلقيه لآلخرين ،كام هو املعنى
املفهوم من كلامهتم ،ففي مثل هذه احلال ال يبعد أن تكون هذه الصفة مفيدة للوثاقة

تتضمن تلقائ ّي ًا وثاقته
تتضمن أمانة النقل ،التي
ألّنا
ّ
ّ
بنفسها بال حاجة لصفة العدالة؛ ّ
وصدقه فيه.
وغالب الظ ّن ّ
أن املستشكل يف كفاية وصف الضبط انطلق من رشط العدالة يف الراوي

( )1انظر :الفراهيدي ،العني 23 :7؛ واجلوهري ،الصحاح .1139 :3
( )2انظر :مقباس اهلداية .413 :1

صح منه دعوى ّ
أن الضبط ال
يف حج ّية خربه ،وإال فلو كان يرى رشط الوثاقة فقط ،ملا ّ

حي ّقق التزكية وال املدح ،فتأ ّمل جيد ًا.

انضمت الصفتان إىل بعضهام يف كلامت الرجال ّيني مثل
وممّا تقدّ م ك ّله ،يظهر أنّه لو
ّ

قوهلم :عدل ضابط ،كان ذلك من أجود أنواع التزكية.

يشار إىل ّ
أن التعبري بالضبط والضابط يف الرتاث الرجايل اإلمامي نادر جد ًا ايض ًا ،بل

تستخدم تعابري قريبة ستأيت إن شاء اهلل.

( 5ـ  )28ـ ثقة (صادق ،مصدَّق ،صادق فيما يرويه)..

األول من فصول هذا الكتاب ـ احلديث بالتفصيل عن
سبق يف ما مىض ـ يف الفصل ّ

يدل عىل وص َفي :الصدق والضبط مع ًا ،وأنّه ال ّ
مصطلح الثقة ،وقلنا بأنّه ّ
يدل عىل التعديل
بمعنى أنّه ال حيمل صفة العدل ،لكنّه من ناح ٍية أفضل من وصف العدلّ ،
وأن أدبيات علم
اإلمامي تستخدم وصف الثقة أكثر من وصف العدل بخالف ذلك عند أهل
الرجال
ّ

السنّة.

توصلنا إليه هناك هو ّ
أن كلمة «ثقة» عندما تطلق تفيد يف اللغة من يؤمتن
وحاصل ما ّ

ويركن إليه ويعتمد 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 ،
فتدل عىل الصدق والضبط ال غري ،أي ال تفيد سالمة االعتقاد

واملذهب وال تفيد العدالة باملعنى الرشعي الفقهي.

وعليه ،فوصف الثقة من األوصاف املمتازة يف التزكية بناء عىل حج ّية خرب الثقة ،بل

هي نافعة جد ًا بناء عىل حج ّية اخلرب املوثوق كذلك.

ومن أشكال التعبري عن الوثاقة ،قوهلم :من أصحابنا الثقات ،من بيت الثقات ،من

ثقات أصحابنا ،ثق ٌة يف نفسه ،ثقة يف أصحابنا ،ونحو ذلك.

......
نعم ،حيثيّة الصدق فيه ـ لو تركنا الضبط ـ موجودة يف تعابري أخرى عندهم ختتلف يف

شدّ ة الصدق وعدم شدّ ته ،مثل :صادق ،مصدَّ ق ،صادق فيام يرويه ،حم ّله الصدق ،صدوق،

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

ٍ
لرجل بالوثاقة ،وهي:
لكن يبقى بعض األمور املتصلة بتوصيف الرجال ّيني

ّأوالً :تزداد الداللة عىل التوثيق إذا قال الرجا ّيل :ثقة ثقة  ،أو قال :من أوثق أصحابنا،

أو قال :أوثق الناس يف حديثه ،أو قال :أوثق الناس يف احلديث وأثبتهم ،أو قال :من أوثق

والعامة ،أو قال :أوثق أهل زمانه عند أصحاب احلديث ،أو قال :أوثق
اخلاصة
الناس عند
ّ
ّ
أهل زمانه وأصدقهم هلجة ،ونحو ذلك ممّا ورد يف تعابريهم ،فهذا يفيد درج ًة عالية من

الوثاقة والضبط واألمانة .أو كأنّه يريد توكيد وثاقته وزيادة مدحه وجعلها أمر ًا واضح ًا

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

وهذا ما قد ينفع يف باب التعارض واختالف احلديث ،حيث جتعل وثاقة الراوي الذي

يعزز ترجيح خربه عىل
أطلقت عليه مثل هذه التوصيفات أقوى من وثاقة غريه ،مما قد ّ

يعزز منهج عرض األخبار عىل أخبار الثقات األثبات،
خرب غريه عند التعارض ،كام ّ
يتحرز عن الكذب ،وقيلّ :
( )1نقل أنّه قيل ّ
إن (حيكي)
بأن (صدوق) كثري الصدق ،وهذا غري أنّه ال ّ
الصدق غري أنّه صادق ،بل ينقل ما صدق به اآلخرون (انظر :النجفي اخللييل ،سبيل اهلداية:
أن هذا حتليل تفكيكي للكلمة ،وإال فمفهومها العريف ّ
 ،)120إال ّ
دال يف االثنني مع ًا عىل
للتأول ،نعم كلمة صدوق وأمثاله ال ّ
تدل عىل الضبط والعدالة واالعتقاد،
الصدق ،وال حاجة ّ

وهلذا ورد مثل تعبري :صدوق خيطأ أو صدوق وله أغاليط ،يف غري موضع من كتب الرجال.
( )2لقد وصف النجايش أكثر من ثالثني شخص ًا بثقة ثقة.

( )3انظر :الشهيد الثاين ،الرعاية120 :؛ والبهبهاين ،الفوائد الرجال ّية 22 :ـ 23؛ والكجوري،
الفوائد الرجال ّية.84 :

تم التح ّقق من هذا الوصف املؤكّد
بحيث تكون أخبار من وصفوا بمثل هذا الوصف أو ّ

فيهم ،بمثابة امليزان الذي تعرض عليه أخبار غريهم.

وأ ّما ما نقل عن بعض املعارصين شفاه ًا ،من ّأّنا تفيد أنّه ال يكثر من النقل عن

الضعفاء ،فهذا مل نفهمه ،فاألقرب هو الفهم اللغوي القائم عىل التوكيد ،كام ال معنى

لفرض كون من قيل هذا يف ح ّقه مشكوك يف أمره من قبل بعضهم ،فاريد التوكيد لنفي
الشبهة؛ ّ
فإن بعض من قيل هذا يف ح ّقة ممّن هو فوق الش ّك يف أمره ،فراجع.

أن بعضهم احتمل هنا يف كلمة (ثقة) الثانية أن تكون يف األصل :نقة ،ولو
وقد نقل ّ

بمعنى نقي احلديث ،فال يكون هناك تكرار توكيدي ،بل قد يكون اتباع ،وهو يف غاية

تصور وقوعه يف مورد أو موردين فيقع فيهام
البعد كام أفادوا أيض ًا؛ إذ هذا لو وقع فيمكن ّ

التصحيف ،ثم يشتهر ،أ ّما وقوعه يف عرشات املوارد يف كتب متعدّ دة ،ثم ال نجد لكلمة

أمر يب ّعد أن يكون األمر خطأ يف االستنساخ.
(نقة) وجود ًا يف كتب الرجال أبد ًا ،فهذا ٌ

يرض أيض ًا وال ينفع
وأ ّما القول بأنّه مل ّ
يتم تكرار غري كلمة ثقة يف كتب الرجال ،فهذا ال ّ

هنا كام هو واضح.

هذا ،وقد فهم السيد اخلوئي من توصيف النجايش بوصف ثقة ثقة ،لسامعة بن مهران،

ّ
فكأن هذا التكرار مع عدم بيان
دون أن يذكره يف الواقفة ،كاشفٌ عن كونه غري واقفي؛
املذهب يفيد التأكيد عىل مالصقة الرجل للمذهب االثني عرشي .

وهذا كالم غري واضح منه رمحه اهللّ ،
جمرد توكيد الوثاقة ال ربط له باالعتقاد،
فإن ّ
خاصة ّ
النجايش و ّثق عبد الكريم بن عمرو اخلثعمي مرتني مع قوله عنه بأنّه واقفي .
وأن
ّ
َّ

ثاني ًا :يطلق يف بعض األحيان تعبري :ثقة يف احلديث ،أو ثقة ثقة يف احلديث ،أو ثقة يف

( )1انظر :الكلبايس ،الرسائل الرجال ّية  106 :1ـ .107
( )2انظر :معجم رجال احلديث .314 :9
( )3انظر :رجال النجايش.245 :

......
الرواية ،أو ثقة فيام يرويه ،أو ثقة يف الروايات ،وهذا التعبري ـ الذي استخدم عرشات

املرات ـ ال ّ
يدل عىل يشء أزيد من داللة إطالق كلمة ثقة يف تعابريهم ،بل قد يكون األمر

فيه أوضح ،ويعني أنّه يف عامل النقل موثوق به ،ومن ثم فتكون داللته عىل تش ّيع الراوي أو
إمام ّيته أو عدالته أضعف من حالة إطالق كلمة ثقة ،فإذا كنّا هناك ال نقبل بالداللة عىل
ٍ
بطريق أوىل كام صار واضح ًا ،كيف وقد قرن هذا
أزيد من الصدق والضبط ،فهنا ال نقبلها

صحة مذهب الراوي ،فراجع.
التوصيف أحيان ًا ببيان عدم ّ

ومن هنا ،يستغرب ذهاب مجاعة هنا أيض ًا إىل القول بداللة هذا التعبري عىل كون

الراوي عدالً إمام ّي ًا صادق ًا ضابط ًا ،كام فعله العالمة املامقاين وغريه  ،وخالفهم يف ذلك
الكجوري الشريازي .

بأن (ثقة يف احلديث) تعطي داللة أقوى من مطلق كلمة ثقة ،من حيث ّ
إن
وأما القول ّ
ّ

الثقة يف احلديث ال يروي املراسيل وال يروي عن الضعفاء  ،بقرينة قول النجايش يف

ترمجة حممد بن أمحد بن حييى األشعري« :كان ثق ًة يف احلديث ،إال ّ
أن أصحابنا قالوا كان

عمن أخذ وما عليه يف نفسه مطعن يف
يروي عن الضعفاء ويعتمد املراسيل وال يبايل ّ

يشء» .

فإن االستدراك يف كالم النجايش منشؤه ـ وال ّ
هذا القول ضعيفّ ،
أقل من االحتامل ـ

ّ
أن روايته املراسيل وعن الضعفاء ال ختدش يف وثاقته يف احلديث ،ويف وثاقته يف نفسه،

صح ما قد يقال حلصل إشعار بتناقض كالم النجايش هنا كام هو واضح ،ويؤ ّيد
كيف ولو ّ

ما نقول ّ
أن الطويس يف ترمجة أمحد بن إبراهيم بن أمحد البرصي قال ثقة يف كتاب الرجال،
( )1انظر :مقباس اهلداية  429 :1ـ .434

( )2انظر :الكجوري ،الفوائد الرجال ّية 85 :ـ .86

( )3انظر :عيل أبو احلسن ،الفوائد الرجال ّية 119 :ـ .122
( )4رجال النجايش.348 :

يقوي احتامل ّأّنام واحد.
وثقة يف احلديث يف الفهرست  ،مما ّ

ثالث ًا :لو و ّثق الراوي أهل السنّة ،بحيث مدح يف كلامهتم بالتوثيق ،فقد يقال ّ
بأن هذا

نوع من الطعن فيه؛ ّ
ألن توثيق أهل السنّة له مرجعه إىل وجود خلل عنده.

لك ّن اجلواب عن هذا األمر واضح ،وقد قال السيد بحر العلوم يف حديثه عن أمحد بن

حممد بن الصلت األهوازي« :وحيكى عن الذهبي أنّه قال يف ميزان االعتدال :أمحد بن
ّ
حممد بن أمحد بن موسى بن الصلت األهوازي ،سمع املحاميل وابن عقدة ،وروى عنه

اخلطيب ،وكان صدوق ًا صاحل ًا .وهذا ليس بقاطع عليه باخلالف؛ إذ لع ّله قد أخفى مذهبه

لشدّ ة التق ّية ،عىل أنّه اتفق له ولغريه مدح رجال الشيعة كأبان بن تغلب وغريه بأعظم من
هذا» .

فكونه ثق ًة أو صدوق ًا أو صاحل ًا أو نحو ذلك عند غري الشيعة ،ال يعني طعن ًا فيه ،كام ال

يعني خروجه من التش ّيع ،إذ قد وثقوا بعض الشيعة يف كتبهم كام أفاد السيد بحر العلوم،

النجايش اب َن أيب عمري بأنّه كان عظيم املنزلة فينا وعند املخالفني ،ووصفه
بل قد وصف
ُّ
اخلاصة والعا ّمة  ،ويعني ذلك أنّه من املمكن توثيق
الطويس بأنّه كان أوثق الناس عند
ّ
غري الشيعة لبعض الشيعة يف كتبهم ،دون أن يغمز ذلك يف وثاقة الراوي وال يف مذهبه.

األنصاري البزاز أنّه ثقة يف
رابع ًا :ورد يف ترمجة النجايش ملحمد بن عبد اهلل بن غالب
ّ

خاص يف التوثيقّ ،
تصور ّ
وأن
أن هذه الكلمة هلا معنى
ّ
الرواية عىل مذهب الواقفة  ،وقد ي ّ
خاص ،لك ّن الصحيح ّ
أن هذه ليست مجلة واحدة ،بل هي مجلتان
هذه وثاقة عىل مذهب
ّ

حتمالن مفادين :ثقة يف الرواية ،وأنّه عىل مذهب الواقفة ،ففيها بيان وثاقته ومذهبه مع ًا ،ال

بيان نوع أو خصوص ّية يف وثاقته ،فالحظ ،فاألمر واضح.
( )1انظر :الطويس ،الفهرست76 :؛ والرجال.411 :
( )2الفوائد الرجال ّية .103 :4

( )3انظر :الطويس ،الفهرست218 :؛ ورجال النجايش.326 :
( )4رجال النجايش.340 :

......
النجايش يف ترمجة معاوية بن عامر ،فقال« :وكان وجه ًا يف أصحابنا،
خامس ًا :ذكر
ّ
ومقدّ م ًا ،كبري الشأن ،عظيم ّ
املحل ،ثقة .وكان أبوه عامر ثقة يف العامة ،وجه ًا» .
فّس السيد بحر العلوم هذه اجلملة ،فقال« :وظاهر كالم النجايش ّ
أن عامر ًا هذا
وقد ّ

ليس منّا ،وهو خالف ظاهر الشيخ يف كتابيه ،خصوص ًا الفهرست ،فإنّه موضوع لذكر
املصنّفني من أصحابنا .وقد ذكره علامء العا ّمة ،ومدحوه ،ووثقوه ،ونسبوه إلينا. »..

وقد ذهب السيد اخلوئي يف تفسري هذه العبارة هذا املذهب ،فقالّ « :
إن قول النجايش:

كان ثق ًة يف العامة ،وجه ًا ،ليس معناه ّ
أن عامر ًا كان ثق ًة عند العا ّمة أيض ًا ،وإال مل يقل :يف

العامة ،بل معناه أنّه كان ثقة يف رواة العا ّمة ،ومجاعتهم ،فيكون ذلك شهادة من النجايش

عىل ّ
أن الرجل مل يكن شيع ّي ًا» .

ويف مقابل هذا الكالم يذهب املازندراين والنامزي إىل ّ
أن ظاهر كالم النجايش أنّه موثق

عند العا ّمة ال أنّه من العا ّمة .

ورجح بعضهم تفسري مثل اخلوئيّ ،
بأن النجايش استخدم تعبري :ثقة يف أصحابنا ،بام
ّ

يفهم منه أنّه يفيد بيان أنّه من أصحابنا .

وال نريد اخلوض هنا يف واقع حال عامر الدهني وأنّه ما هو مذهبه ،والذي يبدو يل ّ
أن

األقرب هو تش ّيع عامر الدهني ،غايته ّ
أن إثبات إمام ّيته يف غاية الصعوبة ،وعىل تش ّيعه

سلسلة من القرائن ،ولكنّه كان شيع ّي ًا خمالط ًا ألهل السنّة قريب ًا منهم ،وتعبري النجايش عن
( )1املصدر نفسه.411 :

( )2بحر العلوم ،الفوائد الرجال ّية .391 :1

ّ
املحقق التسرتي يف قاموس الرجال :8
( )3معجم رجال احلديث  .269 :13وانترص هلذا القول

9؛ والسيستاين يف قبسات من علم الرجال  393 :1ـ 398؛ والربوجردي ذهب لكونه من كبار

حمدّ ثي السنّة يف كتاب البدر الزاهر.118 :

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

يدل عىل كونه من أصحابنا وال ينفيه ،بل ّ
بعض الرواة بـ (الثقة يف أصحابنا) ال ّ
يدل عىل
كونه معروف ًا بالوثاقة بيننا ،ال غري ،فجعل هذا شاهد ًا ّأول الكالم ،وعليه فك ّلام زاد احتامل

تش ّيع عامر الدهني ،زاد احتامل إرادة النجايش من العبارة كونه موثق ًا عند أهل السنّة ،دون

داللة يف العبارة نفسها عىل أنّه سنّي أو شيعي.

سادس ًا :تساءل الكلبايس يف قوهلم :ال أحسبه إال ثقة ،يف أنّه هل هو معترب وكاف يف

بعض من حيث ّ
إن حجية التوثيق يف حال العلم ال
التوثيق أو ال؟ فذكر أنّه قد تأ ّمل فيه ٌ

رجح الكلبايس ّ
الظ ّن وظاهر العبارة أنّه ّ
أن التوثيق بنا ًء عىل كون
ظان بالوثاقة ،ثم ّ
َ
التعديل بالعدالة املصطلحة فالعلم بالعدالة يف كامل اإلشكال ،سواء كان
املقصود به

الغرض العدالة بامللكة أو باالجتناب .فلو كان املدار يف أكثر التوثيقات عىل الظ ِّن ،فال
ِ
التوثيق االبتنا َء عىل العلم ،وما لو كان رصحي ًا يف االبتناء عىل
فرق بني ما لو كان ظاهر
الظ ّن ،مع ّ
أن مقتىض سرية األصحاب يف قبول مراسيل ابن أيب عمري وأرضابه هو كفاية

مطلق الظ ّن بالوثاقة؛ إذ الظاهر ّ
أن السري َة املسطور َة من جهة قضاء االستقراء يف روايات

املتحصل يف الباب إالّ الظ ّن ،عىل
ابن أيب عمري وأرضابه بعدم الرواية إالّ عن ثقة .وليس
ّ
يتحصل منه أزيد من الظ ّن .وال فرق بني الظ ّن
أنّه لو كان التوثيق مبن ّي ًا عىل العلم فال
ّ

املستند إىل العلم والظ ّن املستند إىل الظ ّن ،غاية األمر ّ
األول أقوى من الظ ّن الثاين،
أن الظ ّن ّ

لقوة ،مضاف ًا إىل ّ
أن الظن بالعدالة يكفي ،بنا ًء عىل
لكن ال اعتدا َد هبذا املقدار القليل من ا ّ
داللة التوثيق عىل العدالة .

وكالمه يف حجية الظ ّن يف هذا السياق ،وقد بحثناه عند احلديث عن مدرك حج ّية قول

الرجايل ،لكن املهم بالنسبة إلينا هنا ّ
أن هذه العبارة هل تفيد توثيق ًا من قائلها أو ال؟
الظاهر ّأّنا تفيد ترجيحه التوثيق جد ًا ،دون جزمه بذلك ،واهلل العامل.

( )1الرسائل الرجال ّية  134 :1ـ .135

......

( 29ـ  )36ـ صحيح احلديث..

ورد هذا التوصيف كثري ًا يف كتب الرجال ،وجيري البحث يف داللة هذا التوصيف من

ناحيتني:

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

أن هذا التوصيف ال ّ
ذهب مجاعة منهم املال عيل الكني إىل ّ
يدل يف لسان القدماء إال عىل

كون أحاديثه موثوق ًا بصدورها؛ ّ
صحة احلديث عند القدماء تعني أنّه ثابت الصدور،
ألن ّ

فعندما يقولون بأنّه صحيح احلديث ،فهذا توصيف حلديثه بأنّه ثابت عندهم ،وكأنّه ليس
أي توصيف للراوي بأنّه ثقة أو غري ذلك .
يف ذلك ّ

أن هذا الكالم غري واضح أبد ًاّ ،
فإن هذا التعبري إذا أطلق يف وسط القائلني بعدم
إال ّ

اإلمامي العدل الثقة الضابط ،كان داالً عىل هذه
إطالق وصف الصحيح إال عىل ما رواه
ّ

يدل ّأوالً
فصحيح أنّه ّ
األوصاف األربعة .وهذا واضح .وأ ّما إذا أطلق بني القدماء
ٌ
صحة احلديث ،لكن معنى كون شخص ّ
أن أحاديثه يروّنا ثابتة وصادرة هو
وبالذات عىل ّ
وثاقته يف احلديث ،وهذا املقدار ٍ
كاف لنا يف اعتباره رج ً
ال ثق ًة يف احلديث عندهم ،إال إذا
بأن القدماء مل ي ّطلعوا إال عىل القليل من أحاديثهّ ،
قيل ّ
وأن توصيفهم هذا ناظر إىل ما

ا ّطلعوا عليه ال غري ،أو قيل ّ
لصحة حديثهم جيامع كونه كذاب ًا ال بمعنى أنّه
بأن توصيفهم
ّ

يزج اسمه يف األسانيد ،فاختار ما كان من
خيتلق األحاديث ،بل غاية األمر أراد أن ّ
أي فريق ،فبدت أحاديثه صحيحة ،فأراد
الروايات مورد ًا لإلمجاع وعدم الطعن من قبل ّ

الرجا ّيل توصيفها مع السكوت عن حاله يف صفاته األخالق ّية من الصدق وغريها.

لكن مع ذلك ،فالصحيح أنّك عندما تصف شخص ًا ّ
بأن مجلة منقوالته ثابتة ،فإنّه وإن

وصحة حديثه ،لك ّن إطالق مثل هذا التوصيف يفهم
كان يمكن ثبوت ًا التفكيك بني صدقه
ّ
( )1انظر :توضيح املقال 199 :ـ 200؛ والنجفي اخللييل ،سبيل اهلداية 116 :ـ ( 117وإن احتمل
ما قلناه)؛ والبهباين ،التعليقة عىل منهج املقال15 :؛ والربوجردي ،طرائف املقال .260 :2

ـ عرف ًا ودالل ًة ـ عىل أنّه ثقة صادق عندكّ ،
وأن منقوالته مطابقة للواقع ،كام يظهر اختياره

يتعمد الكذب وال وقع يف اخلطأ يف عمل ّيات النقل .غايته أ ّن
من الس ّيد اخلوئي  ،فلم ّ
شهادهتم بالتوثيق هنا هي شهادة ناجتة عن مراقبة أحاديثه وقياسها بالواقع ،وهذه عمل ّية
اجتهاد ّية وليست حس ّيةّ ،
ولعل مثل هذا التعبري سيكون شاهد ًا إضاف ّي ًا عىل ّ
أن الرجال ّيني
كانوا يعملون باحلدس واالجتهاد.

هذا ك ّله إذا قبلنا ّ
أن تعبري صحيح احلديث كان مستخدم ًا عندهم بمعنى احلديث

فإن هذا غري ّ
الثابتّ ،
أن منهجهم يف اعتبار احلديث هو احلديث الثابت ،إذ يمكن عندها

بتوسط ثبوت احلديث،
اعتبار توصيف صحيح احلديث داالً مبارشة عىل التوثيق ،ال ّ

فتأ ّمل.

ويمكن أن يقال ّ
بأن توصيف صحيح احلديث ورد يف أكثر املواضع منض ًام إىل توصيف

الوثاقة (ثقة صحيح احلديث) ّ ،
فلعل الراوي يكون ثق ًة ،لكنّه ينقل األحاديث الغ ّثة

والسمينة عن غريه ،بينام الراوي الثقة صحيح احلديث يكون مضاف ًا إىل وثاقته ال ينقل إال

األحاديث الثابتة ،وهبذا نفهم ّ
أن توصيف صحيح احلديث أفضل من توصيف الثقة؛ ألنّه
يتضمن بنحو الالزم كونه ثقة ،كام يتضمن بنحو املطابقة كون منقوالته سليمة وثابتة،
ّ

ّ
ولعل مثل هذا موجب لتقديم خرب من قيل يف ح ّقه :ثقة صحيح احلديث ،عىل مطلق من
قوة تكرار كلمة ثقة ،فالحظ.
ألّنا تكاد تكون يف ّ
قيل يف ح ّقه :ثقة؛ ّ

هذا واعترب املريداماد ّ
أن توصي َفي :ثبت ،وصحيح احلديث ،مها أقوى ألفاظ التوثيق

واملدح .

الناحية الثانية :هل ّ
يدل هذا التعبري بني القدماء عىل العدالة أو ال؟

( )1انظر :معجم رجال احلديث .353 :19

( )2انظر ـ عىل سبيل املثال ـ :رجال النجايش.40 ،21 :
( )3انظر :الرواشح السامو ّية.103 :

......
ذهب العالمة املامقاين إىل كونه داالً عىل العدالة؛ وذلك ّ
الصحة إىل مطلق
أن إضافة
ّ

حديثه ّ
تدل عىل االطمئنان من جانبهّ ،
وأن فيه أوصاف ًا تفيد ذلك ،وليس إال العدالة ،حيث

ال يوثق بغري العادل .

وقد أجبنا سابق ًا يف بحث معنى الثقة ،عن مثل هذا االستدالل ،وقلنا ّ
بأن الوثوق ال

يشرتط فيه العدالة عند العقالء ويف احلياة االجتامع ّية ،فال موجب لفرض ّ
أن مثل هذا

التعبري ّ
دال عىل العدالة ،فض ً
ال عن داللته عىل مذهب الراوي.

هذا ،ويشار إىل ّ
أن مثل وصف صحيح احلديث هو :صحيح الرواية ،وصحيح

فإّنا مجيع ًا
احلكايات ،وج ّيد احلديث،
ونقي احلديث ،ونحو ذلك مما ورد يف كتب الرجالّ ،
ّ

تفيد التوثيق ما مل تقم قرينة عكس ّية ،بالبيان الذي قدّ مناه.

ومن هذا النوع التعبري الذي يستخدم أحيان ًا وهو :صالح احلديث ،وصالح يف

احلديث ،وصالح الرواية ،حيث قال الشهيد الثاين ّ
بأن صالح احلديث (أو الرواية) مفهوم

ثم ال يمكن عدّ خرب من قيل هذا يف ح ّقه من الصحيح ،بل قد يكون من
نسبي ،ومن ّ
احلسن أو املوثقّ ،
فإن اخلرب احلسن صالح بالنسبة للموثق ،واملوثق كذلك بالنسبة

للضعيف .

والظاهر ّ
أن نظر الشهيد الثاين للتقسيم الرباعي للحديث ،وكالمه يف جوهره صحيح؛

ّ
ألن كلمة (صالح احلديث) ال تعطي العدالة وال املذهب واالنتامء ،وإنّام تكشف باملالزمة
التي ذكرناها عن الوثاقة وسالمة نقله لألخبار ،فتكون من ألفاظ التوثيق ال التعديل .نعم

ال إشعار يف قولنا :صالح الرواية بكونه فاسد ًا يف غريها ،ما مل تقم يف الراوي خصوص ّية،

خالف ًا ملا يستوحى من كالم املح ّقق األبطحي .
( )1انظر :مقباس اهلداية .434 :1
( )2انظر :الرعاية.122 :

( )3انظر :هتذيب املقال  315 :3ـ .326

إال ّ
أن النجايش قال يف ترمجة أمحد بن هالل العربتائي« :صالح الرواية ،يعرف منها

وينكر»  .حيث قد يقال ّ
بأن اجلمع بني هذين الوصفني غريب ،بناء عىل قراءة يعرف
املبني للمجهول!
وينكر بصيغة ّ

وقد حاول الس ّيد اخلوئي تاليف هذه املشكلة فقال يف ترمجة العربتائي« :الذي يظهر من

كالم النجايش( :صالح الرواية) أنّه يف نفسه ثقة ،وال ينافيه قوله :يعرف منها وينكر؛ إذ ال

تنايف بني وثاقة الراوي وروايته أمور ًا منكرة من جهة كذب من حدّ ثه هبا» .

فّسنا الرواية يف قولنا :صالح الرواية ـ
إال ّ
أن كالم السيد اخلوئي حيتاج لترشيح؛ فإذا ّ

وكذا احلديث يف قولنا :صالح احلديث أو صحيح احلديث ـ بمعنى اسم املصدر ،أي ما
قاله من أحاديث ،فأحاديثه صحيحةّ ،
دل ذلك عىل كون حديثه سلي ًام من العيوب ،فكيف

جيتمع هذا مع التوصيف الطاعن يف حديثه (يعرف منه وينكر)ّ ،
فإن الغرابة والشذوذ

صحته ،إال إذا قيل ّ
بأن النجايش هنا يشهد
وضعف املتن ال تناسب صالح احلديث أو ّ
فّسنا
ّ
بصحة وصالح حديثه حتى لو كان بعض الناس ينكرون بعض أحاديثه .وأ ّما إذا ّ
الرواية واحلديث باملعنى املصدري ،أي ّ
إن نفس حتديثه ونقله وروايته ملا نقله غريه هو

صالح ،فهذا توصيف مبارش لنقله وهو ّ
يرض أن بعض
ٌ
دال مبارش عىل التوثيق فيه ،فال ّ

مرو ّياته تعرف وتنكر .ومن هنا يأيت احتامل عام يف تعبري صحيح احلديث وما أحلقناه به،
يف أنّه يراد منه املعنى املصدري ال اسم املصدري ،بقرينة تعبري النجايش ،ما مل نرتاجع عنه

املروي ،ال املعنى
برجوع ضمري (منها) يف قوله :يعرف منها وينكر ،للرواية بمعنى
ّ
املصدري ،فتأ ّمل.

يشار إىل ّ
أن النجايش قال يف ترمجة حممد بن بحر الرهني« :قال بعض أصحابنا :إنّه كان

يف مذهبه ارتفاع ،وحديثه قريب من السالمة .وال أدري من أين قيل ذلك» .
( )1رجال النجايش.83 :

( )2معجم رجال احلديث .152 :3
( )3رجال النجايش.384 :

......

أن حديثه ٍ
أي يشء ّ
أن املراد هنا ـ بقرينة السياق ـ ّ
ومن الواضح ّ
يدل
خال تقريب ًا من ّ

وغلوه ،فال يفيد توثيق ًا أو تعديالً ،وإن أفاد نوع ًا من املدح ،وهذا بخالف
عىل ارتفاعه
ّ
إطالق عبارة صحيح احلديث كام تقدّ م.

( 37ـ  )38ـ حجّة ،حيتجّ حبديثه

صحة
استخدمت هذه املفردة يف مواضع عديدة من كتب الرجال،
ّ
واحلق ّأّنا تفيد ّ

احلديث ووثاقة الناقل يف حديثه وإمكان االحتجاج بام يقول ويروي ،لكنّها ال تفيد عدالته

حيتج بحديثه.
خاص ًة تعبريّ :
أو مذهبهّ ،

وأما ما ذكره بعضهم ـ كالشهيد الثاين واملامقاين وغريمها ـ من ّ
حجة
أن كلمة ّ
ّ
باخلصوص كاشفة عن العدالة واالعتقاد؛ ّ
ألن هذا التعبري يطلق يف مثل حالة هذا

الشخص  ،فهو غري واضح؛ فإنّنا ال نحرز ّ
أن هذا التعبري يف سياق أدب ّيات كتب الرجال
يف القرون اخلمسة اهلجر ّية األوىل كان يستخدم هبذا املعنى الكبري الذي بات يطلق عليه

ّ
خاصة
اليوم،
والشك وعدم وجود شاهد يكفي يف األخذ بالقدر املتي ّقن من مقام الداللةّ ،

مع ندرة هذا التعبري عند القدماء.

وكون التعبري فيه مبالغة من حيث إطالق املصدر عىل الشخص  ،صحيح ،لك ّن

الكالم يف جهة املبالغة ،فقد تكون اجلهة يف حديثه بحيث يريد املبالغة يف إمكان االحتجاج

بحديثه ،وهذا كاف يف تربير هذا االستخدام.

اص ًة الشيع ّية ـ له معنى
حجة اهلل ،الختلف املعنى ،فهو يف األدبيات ـ خ ّ
نعم لو قالّ :

ّ
املتأخرين ،فإنّه من املمكن
سا ٍم ورفيع .وكذلك لو كان استخدام هذا التعبري يف كلامت
الشخيص له.
جمرد االحتجاج بحديثه والتوثيق
جد ًا ّأّنم يريدون معنى أكرب بكثري من ّ
ّ

أمر واضح موجود ،مثل
قوة
ُيشار إىل ّ
ّ
أن اختالف ّ
وسمو بعض األوصاف عرب التاريخ ٌ

( )1انظر :الرعاية120 :؛ ومقباس اهلداية 436 :1؛ وسامء املقال .189 :2

( )2انظر :عبد املحسن اللويم األحسائي ،جامع األصول عن أهل الوصول .550 :2

ٍ
معان ال تطلق إال عىل الق ّلة ،كاخلطيب
وحجة اإلسالم ،فقد كانت هلا
كلمة :اخلطيب،
ّ

املطهر ّ
احليل ،بخالف احلال اليوم كام هو
البغدادي،
وحجة اإلسالم الغزايل ،وآية اهلل ابن ّ
ّ

واضح.

النجفي إىل ّ
حجة ،تعبري قائم عىل حذف املضاف،
هذا ،وقد ذهب اخللييل
أن لفظّ :
ّ
ومرجعه إىل ٍ
حيتج
حجة ّ
حجة  ،ولع ّله يريد أنّه وصف له بلحاظ حال روايته ،أي هو ّ
راو ّ
به يف رواياته.

( 39ـ  )40ـ من أصحابنا ،اختلط بأصحابنا

ّ
يدل هذا التعبري ـ عندما يستخدم من قبل الرجا ّيل ـ عىل كون الراوي من املنتمني إىل

مذهبه يف مقابل مذاهب اآلخرين ،وهذا نوع ٍ
مدح له يف اجلانب االعتقادي ،لكنّه ال يفيد

ألن كون الرجل من أصحابنا ٌ
ال وال بيان ًا للضبط ،كام هو واضح؛ ّ
ال توثيق ًا وال تعدي ً
بيان
بأن الرجايل عندما يقول ّ
ملعتقده ،وليس بيان ًا لوضعه التحديثي ،وال يوجد قانون يلزم ّ
بأن

إمامي
شخص بأنّه
فالن ًا من أصحابنا فهو يمدحه حتى يف جانب النقل ،فكثري ًا ما وصف
ٌ
ّ
أو شيعي أو غري ذلك ،ثم وثقوه أو ض ّعفوه ،وهذا املقدار واضح.
أن الكالم يف دائرة مذهبه التي يأخذها الرجايل عندما يستددم مثل هذا التعبري ،فلو
إال ّ

اإلمامي مثل هذا التعبري فهل يقصد ّ
أن الراوي املوصوف بأنّه من أصحابنا شيعي
قال
ُّ

إمامي أو يقصد أنّه شيعي مقابل كونه سن ّي ًا ،فيمكن أن يكون فطح ّي ًا مثالً؟
ّ

من الواضح ّ
أن اخلطوة األوىل التي جيب اختاذها هنا هي األخذ بالقدر املتي ّقن ،عند

بأن القدر املتي ّقن ّ
تر ّدد األمر بني مساحتني ،ففي املثال الذي أعطيناه يمكن القول ّ
أن
الرجل شيعي ،وأ ّما كونه إمام ّي ًا فهذا غري واضح ،لك ّن جوهر املوضوع يكمن يف متابعة

األخص ،وكثري ًا أيض ًا
تعابريهم ،فكثري ًا ما يطلقون تعبري (من أصحابنا) ويريدون املعنى
ّ
ما يطلقونه ويريدون املعنى املقابل ألهل السنّة ،والسياق يساعد عىل احلالتني مع ًا ،غري أنّه
( )1انظر :سبيل اهلداية.117 :

......
لو افتقدنا إىل شاهد أو سياق ،فهل الغالب يف تعابريهم أو املصطلح بينهم هو املعنى األعم
األخص؟
أو
ّ

نفى أمثال العالمة املامقاين البأس عن القول الذي ذهب إليه بعضهم  ،من ّ
أن إطالق

هذا التوصيف ّ
ربز وجوه واضحة
يدل عىل كون الرجل إمام ّي ًا إذا كان القائل إمام ّي ًا  ،ومل ت َ

مقنعة هنا ،بل الوجه األقوى يف هذه القض ّية يف تقديري هو دعوى االنرصاف وكثرة
اخلاص ،كام هي احلال اليوم يف أدب ّيات اإلمام ّية
استخدام هذه املفردة يف املعنى املذهبي
ّ

عندما يطلقون كلمة (أصحابنا).

أن هذا االنرصاف الذي نجده نحن اليوم ،هل كان مستددم ًا يف
أن الكالم يف ّ
إال ّ

أي من االحتاملني؟
أدب ّيات علم الرجال أو ال ،يف حال عدم وجود قرينة لصالح ّ

ّ
لعل باإلمكان التشكيك ،وذلك نتيجة بعض املعطيات ،وقد حتدّ ثنا سابق ًا عن يشء من

هذا املوضوع ،وأبرز هذه املعطيات:

أ ـ ما ورد يف كلامت الشيخ الطويس يف مقدّ مة الفهرست ،حيث قالّ « :
ألن كثري ًا من

مصنّفي أصحابنا وأصحاب األصول ينتحلون املذاهب الفاسدة ،وإن كانت كتبهم

معتمدة»  ،فهذا ّ
يدل عىل إطالق وصف (أصحابنا) عىل غري اإلمام ّية من الشيعة.

ب ـ ما ذكره الطويس أيض ًا يف مقدّ مة رجاله قائالً« :ومل أجد ألصحابنا كتاب ًا جامع ًا يف

هذا املعنى ،إال خمترصات قد ذكر ّ
كل إنسان طرف ًا منها ،إال ما ذكره ابن عقدة من رجال

الصادق ، »..فقد استثنى من عنوان (أصحابنا) اب َن عقدة الزيدي مما ظاهره االستثناء

املتصل.

ج ـ ما ذكره النجايش يف ترمجة أمحد بن حممد بن أمحد اجلرجاين ،حيث قال« :سمع

( )1انظر :الكجوري ،الفوائد الرجال ّية.103 :
( )2انظر :مقباس اهلداية .465 :1
( )3الفهرست.32 :

( )4رجال الطويس.17 :

احلديث وأكثر من أصحابنا والعا ّمة»  .فوضع املقابلة بني العا ّمة وأصحابنا.

د ـ ما ذكره الكيش مع ّلق ًا عىل إحدى الروايات« :ومل أسمع أحد ًا من أصحابنا يفعل

إمامي فإدراجه ضمن أصحابنا
ذلك غريه وغري ابن بكري»  .فإذا كان ابن بكري غري
ّ
يساعد عىل التعميم.
واألمر غري الواضح هو ّ
أن العالمة املامقاين محل عبارة الطويس األوىل عىل أنّه يريد

فساد عقيدهتم بعد التصنيف  ،مع ّ
أن هذا ال ينفعنا يف يشء؛ ألنّنا ال نريد تربير ذكر

حق غري
الطويس هلم وترمجتهم يف كتابه ،بل نريد الوقوف عند استخدامه هذا التعبري يف ّ

صح هذا التفسري يف نفسه لقال الطويس.. :أل ّن
النص أعاله .عل ًام أنّه لو ّ
اإلمام ّية يف نفس ّ
كثري ًا من مصنّفي أصحابنا انتحلوا املذاهب الفاسدة ..وال يقولّ :
ألن كثري ًا من مصنّفي

أصحابنا ينتحلون املذاهب الفاسدة ..واملفيد لالستمرار ،األمر الذي يضعف من فهم

املامقاين.

نعم القول بأنّه قد يكون مراده من (أصحابنا) يف مقدّ مة الفهرست ،خصوص

خاص ًة وأنّه
اإلمام ّية ،ويقصد بانتحال املذاهب الفاسدة مثل القول بالتشبيه واجلرب ،بعيدٌ ّ ،

لو ثبتت هذه النسبة هلؤالء فهم ق ّلة جد ًا ،مع ّ
أن عبارة الطويس ظاهرة يف كثرة هؤالء.

أن ظهور هذه الكلمة يف اإلمام ّية ليس ضعيف ًا ،بمالحظة التت ّبع يف
أن اإلنصاف ّ
إال ّ

أحوال الرواة الذين استخدمت هذه الكلمة يف ح ّقهم ،وبمالحظة استخدام هذه الكلمة
يف أدب ّيات تلك املرحلة يف غري الرجال أيض ًا .وأ ّما كالم النجايش األخري فقرينته معه ،وهو

تعبريه املقابل ،وكالم ابن عقدة شاهدٌ عكيس ،مع احتامله االستثناء املنقطع وإن كان

والنص األخري للنجايش حيتمل إرادة أصحابنا اإلمام ّية وال يامنعه ،وإن
خالف الظاهر،
ّ
وجمرد وجود شاهدين أو ثالثة ويف مقابلها العديد من االستخدامات هلذه
أشعر بعكسهّ .
( )1رجال النجايش.86 :

( )2رجال الكيش .355 :1

( )3انظر :مقباس اهلداية .466 :1

......
يقوي هذا
حق اإلمام ّية ،مع ندرة استخدامها يف ّ
الكلمة يف ّ
حق من ثبت أنّه غري إماميّ ،

االحتامل ،فاالنرصاف مع فقدان القرينة العكس ّية ،ال بأس هبام مساعدين عىل تقوية احتامل
ّ
أن املراد االنتساب للمذهب اإلمامي ،وإن كان اجلزم بذلك ليس سهالً.

كام يظهر ّ
أن تعبري :اختلط بأصحابنا اإلمام ّية ،يفيد بيان كونه عىل غري املذهب اإلمامي،

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

( 41ـ  )54ـ عنيٌ ـ وجهٌ..

حق الكثري من الرواة ،وقد قيلّ :إّنا ّ
تدل عىل التعديل،
استخدمت هذه الكلامت يف ّ

تدل عىل التوثيق ال أكثر ،وقيلّ :
خاّص ،وقيلّ :إّنا ّ
تدل عىل
وعىل مذهب الراوي وأنّه
ّ

مطلق املدح.

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

أصحابنا ،وجه أصحابنا ،وجه أصحابنا يف الكوفة ،عني من عيون الطائفة ،وجه من وجوه

الطائفة ،وجه من القميني ،رشيف القدر ،وجه من الكوفيني ،وجه أصحابنا املكّيني.
ينضم االثنان إىل بعضهام مثل أن يقال :وجه عني.
وقد
ّ

وقد انقسم املوقف من هذا التعبري وأمثاله ،فذهب مجاعة إىل أنّه ال ّ
يدل عىل التعديل،

ومنهم العالمة احليل يف سليامن بن خالد الذي وصفه النجايش بأنّه وجه  ،حيث رأى

أن هذا التوصيف ال ّ
ينصوا عىل تعديله  ،ويفهم منه ّ
احليل ّ
ّ
يدل بشكل
أن األصحاب مل ّ

احلر العاميل يف هام
واضح عىل العدالة ،األمر الذي ع ّلق عليه ّ

الوسائل بقوله« :العجب

من العالمة يف املنتهى أنّه قال عند تضعيف الرواية األخريةّ :
ينص
إن سليامن بن خالد مل ّ
األصحاب عىل توثيقه ،وهي غفلة واضحة منه» .
( )1رجال النجايش.183 :

( )2منتهى املطلب .262 :1

( )3تفصيل وسائل الشيعة  ،296 :1اهلام

رقم .1

وقال الوحيد البهبهاين« :قوهلم :عني ووجه (قيل) :مها يفيدان التعديل ،ويظهر من

املصنّف يف ترمجة احلسن بن زياد ،وسنذكر عن جدّ ي يف تلك الرتمجة معنامها واستدالله

عىل كوّنام توثيق ًا ،وربام يظهر ذلك من املح ّقق الداماد أيض ًا يف احلسني بن أيب العال.

وعندي ّأّنام يفيدان مدح ًا معتدّ ًا به ،وأقوى من هذين قوهلم :وجه من وجوه أصحابنا

مث ً
ال فتأ ّمل»  .ونسب املحقق القمي يف القوانني إفادة هذين التعبريين التوثيق إىل
القيل  .واختار بعض املعارصين كونه داالً عىل بيان املكانة االجتامع ّية فقط وال عالقة له

بالتوثيق .

وقال الس ّيد اخلوئي يف ترمجة بسطام بن احلصني الذي وصفه النجايش بأنّه كان وجه ًا

أن بسطام بن احلصني كان وجه ًا يف الرواة ،وهو إن مل ّ
يف أصحابنا« :ظاهر هذا الكالم ّ
يدل

عىل وثاقته ،فال ّ
أقل من داللته عىل حسنه» .

ٍ
مرة ّ
شخص
أن توصيف
وقال السيد اخلوئي يف ترمجة زكريا بن إدريس« :قد تقدّ م غري ّ

بأنّه كان وجه ًا ال ّ
يدل عىل حسنه ،فض ً
ال عن وثاقته .نعم إذا وصف بأنّه كان وجه ًا يف
أصحابنا ،كانت فيه داللة عىل احلسن ال حمالة ،والفرق بني األمرين ظاهر» .

ّ
ولعل السيد اخلوئي قد أخذ هذا التفصيل من البهبهاين كام رأينا إشارته لذلك آنف ًا،

ومن الكجوري الشريازي (1293هـ) وغريه من الذين م ّيزوا بني احلالتني أيض ًا .

والبدّ لنا أن نبحث يف هذا التعبري برصف النظر عن ملحقاته تارةً ،ومعها أخرى:

( )1البهبهاين ،الفوائد الرجال ّية32 :؛ وانظر :شعب املقال.30 :
( )2انظر :القوانني املحكمة.485 :

( )3قبسات من علم الرجال  224 :1ـ .225
( )4رجال النجايش.110 :

( )5معجم رجال احلديث .209 :4

( )6املصدر نفسه 288 :8؛ وانظر موضع ًا آخر من املصدر نفسه .200 :6
( )7الكجوري ،الفوائد الرجال ّية.99 :

......
ربر املذهب ّية والتعديل فيهام غري واضح
أ ـ فأ ّما لو أخذنا هذين التعبريين لوحدمها ،فم ّ

أبد ًا ،إذ معنى أنّه وج ٌه أو عني هو كونه بارز ًا له مكانة ،متام ًا كقولنا اليوم عن شخص بأنّه

رجل له مكانة ،وهذا لوحده ال ّ
رجل معروف أو ٌ
من الشخصيات البارزة أو ٌ
يدل عىل
يدل عىل العدالة ،نعم قد ّ
انتامئه وال ّ
يدل عىل عدم معروف ّيته بالفسق والتهتّك ،فقد تكون

جهة توصيفه يف كونه مؤ ّلف ًا بارز ًا وعامل ًا أو ربام له مكانة سياس ّية ،وهذا ال يكشف عن

مذهبه ،بل وال عن عدالته.

ٍ
واضحة أيض ًا؛ ّ
ألن كون شخص عين ًا أو
وأ ّما داللة هذا التعبري عىل التوثيق ،فغري

ختتص ببيان حيث ّيات النقل،
وجه ًا يعني أنّه شخص ّية بارزة ،هلا مكانتها ،وكتب الرجال مل
ّ
اختصت فغايته أنّه ٍ
راو مشهور ،نعم تعبري (عني) قد يوحي ّ
بأن املراد منه التوثيق
ولو
ّ
باعتبار أنّه استعارة من امليزان ،فيكون داالً عىل الصدق ،غري أنّه غري واضح فقد يكون
استعارة من الربوز والشهرة والشمس ،للكشف عن كونه مشهور ًا ،تشبيه ًا له بالعني

الباكية يف متيزها وبروزها .

ودعوى ّ
ربر للوجاهة والربوز غري العلم
أن الطائفة ليس عندها يف تلك األ ّيام م ّ
والرواية ،غري صحيح؛ ففض ً
ال عن كونه خالف منطق األشياء ،قد كانت لبعضهم مكانة
أن هذا التعبري ّ
اجتامع ّية وكان يلقى السلطان ،بل إذا مل نثبت ّ
اخلاص أمكن
يدل عىل االنتامء
ّ

إمامي ،وقد كانت لبعضهم مقامات اجتامع ّية كمنصب الوكالة ،بل قد
املرتجم غري
فرض
َ
ّ

يكون لإلنسان مكانة اجتامع ّية لعلمه بالعرب ّية وعلم الكالم وغري ذلك ،دون أن يكون

راوية معروف ًا بالرواية وكثرهتا لكي ينظر إىل توثيقه.

وقد قال النجايش ـ ومثله الطويس ـ يف ترمجة إبراهيم بن سليامن بن أيب داحة املزين

رغم ترصحيه بأنّه مل َير أ ّي ًا من كتبه« :كان وجه أصحابنا البرص ّيني يف الفقه والكالم
( )1راجع حول مفردة (عني) يف التحليل اللغوي :الكلبايس ،الرسائل الرجال ّية  129 :3ـ 134؛
وأيب اهلدى الكلبايس ،سامء املقال  261 :2ـ .268

واألدب والشعر»  .وقال يف ترمجة حممد بن قيس أيب نرص األسدي« :وجه من وجوه
العرب بالكوفة»  .وقال يف ثنايا ترمجته ملسمع بن عبد امللك« :شيخ بكر بن وائل بالبرصة

ووجهها وسيد املسامعة ،وكان أوجه من أخيه عامر بن عبد امللك وأبيه» .

وهذا ك ّله يعني ّ
أن هذين التعبريين لوحدمها غري واضحني يف أكثر من املدح وفاق ًا ملن

تقدّ م من العلامء ذكر موقفه.

بأن كلمة (وجه ـ عني) ّ
هذا ،وأ ّما القول ّ
تدل عىل معروف ّية الراوي ،فيصبح من

املعاريف ،فنوثقه حيث ال مطعن فيه ،فهو خارج عن ّ
حمل بحثنا ،فإنّنا ال نبحث يف إمكان

توثيقه بقاعدة توثيق املعاريف ،بل يف داللة هذا اللفظ عىل توثيق الرجا ّيل له أو الطائفة،
عل ًام ّ
أن قاعدة توثيق املعاريف سبق أن ناقشناها فراجع.

بل يؤ ّيد ّ
كل ما قلناه ،ما ذكره النجايش والطويس مع ًا يف ترمجة أمحد بن أيب زاهر
النقي»  .دون أن
األشعري القمي ،حيث قال« :كان وجه ًا بقم ،وحديثه ليس بذلك
ّ
يستخدم صيغة االستدراك ،عل ًام ّ
يقوي تش ّيعه أيض ًا ،أي كونه وجه ًا بني
أن كونه وجه ًا بقم ّ

خواص حممد بن حييى العطار ،ما ينفع يف األمر اآلخر
مقرب ًا ومن
ّ
الطائفة كذلك ،وكان ّ

اآليت  .ويقول يف ترمجة حممد بن عيل بن عيسى القمي« :كان وجه ًا بقم وأمري ًا عليها من
قبل السلطان» .

( )1رجال النجايش15 :؛ ومثله قال الطويس يف الفهرست.35 :
( )2رجال النجايش.322 :
( )3املصدر نفسه.420 :

( )4الفهرست69 :؛ ورجال النجايش.88 :

نص الطويس يف الفهرست هنا (ص ،69اهلام
( )5والغريب ما ذكره القيومي يف تعليقه عىل ّ

رقم:

 ،)2من أنّه البد أن حيمل عدم نقاء حديثه عىل غري الطعن يف وثاقته ،ونحن وإن كنّا ال نامنع
ذلك ،لكن أليس من األوىل أن يشكّكنا ذلك يف داللة كلمة (وجه) عىل التوثيق ويوجب تو ّقفنا

يف األمر؟!

( )6رجال النجايش.371 :

......
اخلاص يف بعض
منضمني إىل غريمها ،فقد يستفاد املذهب
ب ـ وأ ّما لو أخذنامها
ّ
ّ

احلاالت ،كقوله :وج ٌه من وجوه أصحابنا ،وقد يستفاد التعديل يف بعض التعابري بحسب

القرائن وهكذا.

أن كلمة :وجه من وجوه أصحابناّ ،
أ ّما إطالق ما ذكره الس ّيد اخلوئي وغريه من ّ
تدل

عىل احلسن بخالف كلمة وجه لوحدها ،فإن قصد من احلسن املدح فهو واضح ّ
فإن
الشهرة واملكانة نوع مدح للشخص عادةً ،وأ ّما إذا قصد املدح املوجب حلج ّية خرب الراوي
فهو غري واضح عىل إطالقه ،وحيتاج األمر ملقاربة حيث ّيات الراوي واملعلومات عنه،

وطبيعة النصوص الرجال ّية فيه.

وحتى لو س ّلمنا ّ
بأن إطالق كلمة (وجه ـ عني) ينرصف ـ لكوّنا وردت يف كلامت

الرجال ّيني ـ إىل كونه وجه ًا يف الرواية وبني الرواة ،فهذا ال يعني غري معروف ّيته وشهرته يف

عامل احلديث ـ تشبيه ًا له باملقدّ م من ّ
كل يشء أو بوجه اإلنسان الذي يكون الظاهر منه
ال ونحو ذلك ،مع ّ
عاد ًة ـ وأنّه كثري الرواية مث ً
أن السيد اخلوئي ال يقبل بالتوثيق بمالك

احلق وفق ما تقدّ م ،فكأ ّن
مطلق كثرة الرواية أو املعروفية والشهرة ونحو ذلك ،كام هو ّ
فالن ٍ
راو مشهور معروف كثري الرواية ،فهل يف هذا توثيق؟! فدعوى ّ
ٌ
أن
الرجا َّيل قال:
املراد بالوجه هنا هو خصوص الوجاهة يف الصدق والوثاقة والنقل ،كام أفاده الكلبايس ،

غري واضحة عىل إطالقها.

وامللفت ّ
النص نفسه أو يف
أن أكثر من ورد فيه تعبري وجه أو عني قد ورد توثيقهم يف ّ

موض ٍع آخر ،ممّا يق ّلل حجم املشكلة ،وحيرصها يف أمثال احلسن بن متيل ،وقد يرشد إىل ّ
أن
التعبريين متغايران.

حق بعض الرواة ـ ولو نادر ًا ـ بأنّه وجيه عند اإلمام أو بعض
ُيشار إىل ورود التعبري يف ّ

حق عبد اهلل بن رشيك ،فقد قال فيه النجايش« :وعبد اهلل بن رشيك..
األئمة كام ورد يف ّ
ّ
( )1انظر رسالته يف معنى (وجه) ،يف كتابه :الرسائل الرجال ّية  134 :3ـ .139

روى عن عيل بن احلسني وأيب جعفر عليهام السالم ،وكان يكنّى أبا املحجل ،وكان عندمها

وجيه ًا مقدّ م ًا» .

وهذا التعبري يفيد املدح قطع ًا ،بل يفيد التوثيق لو كان الوجيه معروف ًا بالتحديث ،بل

النص أعاله.
قد يفيد العدالة بقرائن ،مثل كلمة (املقدَّ م) الواردة يف ّ

كام يشار إىل ّ
أن الوجاهة يف بعض النصوص واضحة يف كوّنا من حيث غري حيث

الرواية كام يف :أمري بني شيبان يف العراق ووجههم مما ورد يف ترمجة جعفر بن ورقاء ،أو

حق حممد بن عيل بن عيسى
كان وجه ًا بقم وأمري ًا عليها من قبل السلطان مما ورد يف ّ

القمي.

 55ـ ممدوح

ورد هذا التعبري يف مجلة قليلة جد ًا من املواضع ،كام يف ترمجة قيس بن عبادة بن قيس بن

ثعلبة البكري من أصحاب اإلمام عيل بن أيب طالب .

وغاية ما ّ
يدل عليه ّ
أن الرجل ممدوح ،وفاق ًا لغري واحد من العلامء  ،أ ّما جهة املدح

يتعني كوّنا يف الرواية حتى تثبت الوثاقة والضبط فض ً
ال عن العدالة
فغري واضحة ،وال ّ

يرتجح ّ
أن مرادهم املدح
واملذهب ّية ،نعم بمقارنة مناسبات احلكم واملوضوع أو بالقرائن قد ّ
يف جانب احلديث لو كان شخص ًا معروف ًا بالتحديث ال غري.

أن غاية ما ّ
تدل عليه هذه العبارة ّ
نعم ،ذهب بعضهم إىل ّ
أن الراوي قد مدح عىل لسان

تعني املادح ،فال يمكن األخذ هبذا املدح؛ لعدم ثبوت حال املادح
بعضهم ،ولكن حيث مل ي ّ

بالنسبة إلينا ،وهل ّ
حجة وترتتّب عليه اآلثار أو ال؟ .
أن مدحه ّ
( )1رجال النجايش.234 :

( )2انظر :الطويس ،الرجال.80 :

( )3انظر :الرعاية122 ،121 :؛ ومقباس اهلداية 469 :1؛ وشعب املقال.31 :
( )4انظر :سبيل اهلداية.121 :

......
ولكن حيتمل أن ال يكون هذا التعبري حكاية عن ّ
أن هناك من مدحه ،بل هو وصف

ّ
املتأخرين فيكون املعنى أنّه با ٌ
لغ مقام املدح ومنزلته ،بل
حلاله ،كام يستخدم يف تعابري
ٍ
قرينة عىل منزلته .ويوجد احتامل يف أن يكون
إطالق املمدوح ّية وعدم بيان معارض نحو
هذا التعبري يراد منه كونه ممدوح ًا عىل لسان النبي أو أهل بيته ،فتكون فيه رواية مادحة،
األمر الذي يع ّقد القض ّية من حيث عدم ثبوت الرواية عندنا ،وعدم إمكان التح ّقق منها

بمجرد هذا التوصيف.
صحتها
ومن ّ
ّ

يشار إىل ّ
أن ّ
املتأخرين عندما يذكرون تعبري (ممدوح) كابن داود ّ
احليل ،فهم ناظرون يف

حق هذا الرجل،
العادة إىل النصوص احلديث ّية وكلامت متقدّ مي الرجال ّيني املعروفني يف ّ

ثم فمرجع املدح وصاحبه يكون معروف ًا يف العادة يف هذه احلال ،فليالحظ ذلك.
ومن ّ

هذا ،وقد ورد يف بعض الرواة تعبري :ثقة ممدوح ،كام يف إسامعيل بن جابر اخلثعمي .

واحلاصلّ :
إن توصيف (ممدوح) ال ينفع يف التعديل ،وال يف التوثيق ،وال يف االنتامء

حيتف بقرينة.
املذهبي ،ما مل
ّ

( 56ـ  )82ـ من أولياء اإلمام ،من خاصّة اإلمام ،خاصّي..

يستخدم هذا التعبري بعدّ ة صيغ يف كلامت الرجال ّيني ،فقد يقولون :من أولياء أمري

األئمة.
املؤمنني ،من أولياء عيل عليه السالم ،من أولياء اإلمام الصادق ،من أولياء أحد ّ
وقد يطلق هذا التعبري فيقال :من األولياء.

خاصة أمري
وتقف بعض التعابري عىل مقربة من هذا التعبري وأمثاله ،فيقال :من
ّ

خواص أصحاب أمري
خواص أمري املؤمنني ،من حوار ّيي النبي أو اإلمام ،من
املؤمنني ،من
ّ
ّ

رس أمري
املؤمنني ،من
ّ
خواص أصحاب الصادق ،انقطع إىل اإلمام الفالين ،صاحب ّ
رس اإلمام ،من أصفياء أمري املؤمنني ،من الباقني عىل منهاج نب ّيهم ،من
املؤمنني ،صاحب ّ
االثني عرش الذين بايعوا رسول اهلل بعد العقبة ،من االثني عرش الذين أنكروا عىل أيب بكر،
( )1انظر :الطويس ،الرجال.124 :

ِ
خاص  ،وغري ذلك من التعابري.
له شعر يف أهل البيت ،وفالن ّ
واملوقف من هذه التعابري يبدو خمتلف ًا بني الرجال ّيني ،والصحيح هو النظر يف الداللة
املقصودة من مثل هذه التعابري ،وذلك:

 1ـ قد يقصد من التعابري (ويل وأولياء) ّأّنم من أتباع أمري املؤمنني أو اإلمام ومن

ثم فال ّ
يدل األمر سوى عىل مدحهم يف مسألة ّ
التويل ألهل البيت ،وال داللة
شيعتهام ،ومن ّ
يف مثل هذه التعابري عىل التوثيق والتعديل ،نعم عدّ املامقاين هذا التعبري مفيد ًا لكون خرب

الرجل حسن ًا لو ثبت أنّه شيعي ،وقو ّي ًا لو مل يثبت ذلك .

لكن ال توجد داللة حاسمة عىل ما هو أزيد من هذا املعنى الذي قلناه ،من دون قرينة

إضاف ّية .نعم إطالق كلمة :من األولياء أو من أولياء اهلل ،له دالالت أخرى أعمق بكثري،

كام هو واضح يف الثقافة الدين ّية.

ولع ّله ملا قلناه ذكر اخللييل النجفي ّ
أن استفادة التعديل من تعبري :من أولياء أمري

املؤمنني ،فيه ما فيه .

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

اخلالص .

التمسك برشح معنى الويل وحقيقة الويل يف الروايات  ،فهو غريب ،فإنّنا
وأ ّما حماولة
ّ

ٍ
مصطلح رجايل ومديات داللته وال نبحث يف املعاين املثال ّية التي تقدّ مها
نبحث يف
النصوص ملن يكون ول ّي ًا ،وهذا واضح.

الربقي يف الرجال تعبري األولياء فقال يف أصحاب أمري املؤمنني« :من
نعم ،استخدم
ّ

خاّص ،يف كتاب الرجال للطويس.
( )1غالب استخدام كلمةّ :
( )2انظر :مقباس اهلداية  469 :1ـ .470
( )3انظر :سبيل اهلداية.122 :
( )4املصدر نفسه.

( )5انظر :مقباس اهلداية  471 :1ـ 472؛ ومقياس الرواة.223 :

......
أصحاب رسو ل اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم األصحاب ،ثم األصفياء ،ثم األولياء ،ثم

رش َطة اخلميس .من األصفياء من أصحاب أمري املؤمنني عليه السالم ..ومن أصحاب
ْ
أمري املؤمنني عليه السالم عمرو بن احلمق ،عريب خزاعي .ميثم [بن حييى] التامر موىل.

رشيد اهلجري .حبيب بن مظاهر األسدي .حممد بن أيب بكر .ومن األولياء األعلم
األزدي سويد بن غفلة اجلعفي ،احلارث بن عبد اهلل األعور مهداين .أبو عبد اهلل اجلديل.

أبو حييى حكيم بن سعيد احلنفي وكان من رشطة اخلميس .أبو الرضا عبد اهلل بن حييى

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

السالم. »..

فقد يفهم من هذا الرتكيب ّ
خواص
خاصة ،متام ًا كمرتبة
أن األولياء هلم مرتبة
ّ
ّ
األصحاب ،األمر الذي يقرتب جد ًا من الداللة عىل التعديل وبيان املنزلة ،وإن كان ال

داللة فيه عىل مثل الضبط.

إال إذا قيل ّ
بأن الربقي يقصد هبذا الرتتيب بيان مجاعات من أصحاب اإلمام عيل،

خاص لديه ـ حتى لو أشكلنا عىل تقسيمه ـ ّ
بأن بعضهم من أصحاب
فم ّيزهم بتقسيم
ّ
النبي أيض ًا ،وبعضهم من األصفياء ،وبعضهم من املوالني له ،وبعضهم من رشطة

اخلميس.

لكن عىل أ ّية حال ،من غري املعلوم أنّه لو استخدم هذا التعبري يف سائر كلامت
الرجال ّيني ،فإنّه سيعني املعنى عينهّ ،
خاص بتصنيف الربقي يف الرجال.
فلعل هذا
ّ
2ـ ّ
الّس ومن أصفياء اإلمام ،وغري
اخلواص
إن تعبري
ّ
ّ
وخواص األصحاب وصاحب ّ

ذلك ،ال ّ
شك يف داللته عىل بيان منزلة رفيعة هلذا الرجل وسط أصحاب اإلمام ومن

عارصه ،وهو تعبري يكشف عن مكانة دين ّية وخلق ّية له ،فال يبعد أن يفهم منه التعديل ،غري
( )1رجال الربقي 3 :ـ .4

ّ
أن فهم صفات كالضبط من مثل هذه التعابري صعب للغاية.

3ـ ّ
إن تعابري مثل :من الباقني عىل منهاج نب ّيهم ،من االثني عرش الذين بايعوا رسول

خاّص ،غاية ما يفيد ما
اهلل بعد العقبة ،من االثني عرش الذين أنكروا عىل أيب بكر ،وفالن ّ
يتصل بموقفهم املذهبي ،وال صلة هلذه التعابري بالتعديل فض ً
ال عن التوثيق بام يشمل

خاّص غالب ًا ما تطلق ويراد منها مقابل العا ّمي ،فيكون املراد بيان مذهبه
الضبط .وكلمة
ّ

اخلاص االثني عرشي ،وهذا واضح.

األئمة ،فاألمر
خواص
خاّص ،يف سياق يفهم منه أنّه من
نعم لو استخدمت كلمة:
ّ
ّ
ّ

خيتلف ،لكنّنا مل نعثر عىل استخدام واضح هلا هبذا الشكل يف كلامت الرجال ّيني.

خاّص يف األزمنة احلالية ّ
وأما دعوى العالمة املامقاين ّ
تدل عىل ما قابل
أن كلمة
ّ
ّ

خاصة ،بخالف استخدام هذه الكلمة يف األزمنة
العا ّمي ،فتكشف عن مذهب الراوي
ّ
السالفة ،فهو ّ
األئمة ،إن مل يكن
خواص
يدل عىل تساوي هذا املعنى مع معنى كونه من
ّ
ّ

الثاين أزيدّ ،
جمرد بيان املذهب .
فتدل عىل ما هو أقوى من ّ

الرجايل ،فقد تت ّبعنا استخدام هذه الكلمة التي أكثر
كالمه غري واضح عىل املستوى
ّ

ورودها يف رجال الطويس ،فرأينا ّ
األئمة بعيد؛
خواص
أن احتامل داللتها عىل كونه من
ّ
ّ
ألن ّ
ّ
األئمة،
كل من ذكر فيهم هذا الوصف ذكرهم يف طبقة من مل يرو عن واحد من
ّ

وكانت طبقتهم ّ
النص واحلضور  ،األمر الذي ير ّجح أن يكون
متأخرة زمان ًا عن عرص ّ
خاّص ،ما يتصل باملذهب ،ال بالتعديل وال بالتوثيق .فراجع.
املراد من كلمةّ :

وهلذا ال نجد واضح ًا وضع العالمة ّ
احليل والعالمة املجليس مجاعة ممن وصفهم

خاّص يف قسم املعتمدين واملمدوحني لدهيام من خالصة األقوال والوجيزة.
الطويس بأنّه ّ

بل ال يعود يظهر وجه ملا ذكره الربوجردي من ّ
بعضهم هبذا الوصف
أن ختصيص الطويس َ
( )1انظر :مقباس اهلداية .487 :1

( )2انظر :الطويس ،الرجال.443 ،432 ،431 ،423 ،411 :

......
كاشف عن نوع مدح له ّ ،
فإن هذا التخصيص لع ّله لبيان مذهبه أو لكونه غري معروف

املذهب فأراد بيانه أو لكونه خمتلف ًا يف مذهبه آنذاك فأراد حتديد موقف منه أو لغري ذلك،

فال وجه حلرص األمر باملدح ،فض ً
ال عن التوثيق والتعديل.

خاّص،
يرتجح ما ذهب إليه الوحيد البهبهاين حيث قال(« :ومنها) قوهلم:
وبام قلناه ّ
ّ

وقد أخذه خايل رمحه اهلل مدح ًا ،ولع ّله ال خيلو من تأ ّمل؛ الحتامل إرادة كونه من الشيعة يف

اخلواص
مقابل قوهلم :عا ّمي ،ال أنّه من خواصهم .وكون املراد من العا ّمي ما هو يف مقابل
ّ
لع ّله بعيد فتأ ّمل»  .ومثله ما قاله الكلبايس يف الرسائل الرجال ّية  .ومثلهام أيض ًا ما ذكره
السيد اخلوئي يف ترمجة حيدر بن شعيب ،من ّ
أن هذا التعبري ال داللة فيه عىل احلسن ،فض ً
ال

عن الوثاقة .

خيتص بمذهبنا ،وهو تعبري استخدمه
اخلاّص مثل تعبري :كان
هذا ،ويلحق بتعبري
ّ
ّ
حق هشام بن حممد بن السائب الكلبي  ،وهو ّ
اخلاص ،وهلذا
يدل عىل تش ّيعه
النجايش يف ّ
ّ
ع ّلق الطهراين يف الذريعة عند حديثه عن كتاب مثالب الصحابة هلشام الكلبي عىل قول

من قال بأنّه كان شافع ّي ًا ،فقال« :ومن الغريب أنّه نسبه إىل الشافع ّية مع ّ
أن النجايش قال:
خيتص بمذهبنا»  .ومن هنا ترمجه العالمة األمني يف أعيان الشيعة .
كان ّ

ومنه يظهر ّ
أن تعبري :اختلط بأصحابنا اإلمام ّية ،حسن التحقيق هبذا األمر ،متح ّقق هبذا

وأخص بنا وأوىل ،يفيد خلطته بأبناء مذهب الرجا ّيل،
األمر ،حسن التخصيص بمذهبنا،
ّ
( )1انظر :طرائف املقال 161 :2؛ وراجع :شعب املقال.32 :
( )2الفوائد الرجال ّية.36 :

( )3انظر :الرسائل الرجال ّية  53 :1ـ 54؛ وراجع :الرعاية122 :؛ وسبيل اهلداية.122 :
( )4انظر :معجم رجال احلديث .329 :7
( )5انظر :رجال النجايش.434 :
( )6الذريعة .75 :19

( )7انظر :أعيان الشيعة  265 :10ـ .266

فيام يفيد الثالث أنّه منت ٍم ملذهبه بالفعل ،ال غري.

ومن جممل ما ذكرنا يظهر احلال يف توصيفُ :رشطة اخلميس ،بمعنى الفرقة من اجلي

واجلند ،أو الفرقة التي تكون يف مقدّ م اجلند واجلي ّ ،
فإن اخلميس بمعنى اجلي

ّ ،
فإن

اخلاص لإلمام عيل عليه السالم ،ال ّ
يدل سوى عىل
كون شخص يف اجلهاز العسكري
ّ

خلوصه االنتامئي عىل أبعد تقدير ،نعم هؤالء توجد بعض الروايات القليلة عىل مدحهم،
ٍ
لك ّن هذا ال ّ
خاصة يف جانب الضبط ،كام هو واضح ،وأبعده الداللة عىل
يدل عىل
توثيق ّ
التعديل من النواحي اخللق ّية لو متّت تلك الروايات ،وفيها نظر ،فام أفاده أمثال املح ّقق

خاصة لو بنينا عىل ما
الكلبايس من الداللة عىل التعديل والتوثيق مع ًا هنا  ،غري واضحّ ،
يقال من ّ
أن عدد رشطة اخلميس عند اإلمام عيل قد بلغ ستة آالف شخص ،كام قيل .وقد

اخلاصة عند احلديث عن التوثيق بمالك
تقدّ م ما ينفع يف اجلواب هنا يف باب التوثيقات
ّ
اجلهاد واحلرب والراية والشهادة ،فراجع.

( 83ـ  )91ـ شيخ الطائفة ومعتمدها ومن أجلّتها..

ٍ
توصيفات مثل هذه ّ
ال ريب يف ّ
علو شأن صاحبها ،وأنّه فوق التعديل ،كام
أن
تدل عىل ّ

فيام اطلق عىل الشيخ الطويس ،وهكذا تعابري كثرية مثل :ثقة الطائفة ،عمدة الطائفة ،وجه

الطائفة ،كبري الطائفة ،رئيس الطائفة ،فقيه الطائفة ،وثقة اإلسالم ،والصدوق ،وغريها مما
اطلق عىل كبار الرموز العلامئ ّية عرب التاريخّ ،
فإن دالالت مثل هذه التعابري عالية للغاية،

تفهم من موارد االستعامل ،ومن طبيعة الرتكيبة اللغو ّية أيض ًا ،فال نطيل.

يقول املحدّ ث الكركي« :أ ّما نحو :شيخ هذه الطائفة ،وعمدهتا ،ووجهها ،ورئيسها،

ّ
خاص ًا يف رشح مفردة رشطة اخلميس يف اللغة والتعبري ،فراجع له:
( )1أفرد
املحقق الكلبايس بحث ًا ّ
الرسائل الرجال ّية  33 :3ـ 37؛ وأليب اهلدى الكلبايس ،انظر :سامء املقال  245 :2ـ .249

( )2الكلبايس ،سامء املقال  246 :2ـ .247

......
ونحو ذلك ،فقد استعملها أصحابنا يف من يستغني عن التوثيق لشهرته ،إيام ًء إىل ّ
أن
التوثيق دون مرتبته» .

أن هذه التعابري ّ
لكن ذهب أمثال السيد حسن الصدر إىل ّ
تدل عىل املدح ،ومل يدرجها

أن صفة الضبط قد ال تتو ّفر يف ّ
يف ألفاظ التعديل والتوثيق  ،وربام يكون مرجعه إىل ّ
كل

من هم علامء كبار يف الطائفة ،فهم خمتلفون فيام بينهم يف الد ّقة يف هذه القضايا ،بل بعضهم
ربام يكون متساحم ًا يف نقل احلديث وفق ًا ملسلكه وطبيعة اهتامماته العلم ّية التي قد ال تكون

ثم فمثل هذا التوصيفات تنفع يف بيان املذهب والعدالة،
متصل ًة باحلديث كثري ًا ،ومن ّ

لكنّها ال تنفع يف إفادة كامل الضبط وسالمة تقنيات نقل املعلومات ،فتأ ّمل جيد ًاّ ،
فإن هذا
تفرد به ،أو اضطرب فيه حديثه ،أو عند التعارض .وعدم
راجح عندي جد ًا،
ٌ
ونافع فيام ّ

بياّنم خللل يف ضبطه وعدم رؤيتنا خللل عام يف ضبطه يساعد عىل إثبات أدنى رتب

الضبط عنده ،فيؤخذ بحديثه ،لكن ال يصنّف دوم ًا يف الصحيح.

 92ـ مضطلع الرواية

ّ
وتويل أمره
والقوة عليه ومحله
بمهمته والقدرة
االضطالع باليشء تعبري عن القيام
ّ
ّ

والنهوض به ،وهو مأخوذ من احتامل اليشء باألضالع ،كام يظهر من بعض كتب اللغة ،

فإذا وصف شخص بأنّه مضطلع الرواية ّ
دل عىل متكّنه من أمر احلديث وناهض به ،ويبدو
يل ّ
أن هذا التعبري يفيد متكّنه من احلديث وأنّه من الرواة القائمني بأمر احلديث ،وهذا نحو

أن هذا التعبري ّ
مدح له ،أ ّما ّ
ٍ
يدل عىل التوثيق فقد نفاه بعضهم .

( )1وصول األخيار192 :؛ وانظر :الكجوري ،الفوائد الرجال ّية110 :؛ واخللييل النجفي ،سبيل
اهلداية 117 :ـ .118

( )2انظرّ :ناية الدراية 398 :ـ .399
( )3انظر :لسان العرب .228 :8

( )4انظر :مقباس اهلداية 486 :1؛ ومقياس الرواة.227 :

والذي يبدو يل ّ
وحتمل أعبائه
أن وصف شخص بالقدرة عىل احلديث والنهوض به
ّ

حق الراوي يزيد عن مطلق املدح ويقرتب من مدحه يف تعامله
تعبري يكشف عن مدح يف ّ
أقر غري واحد
مع احلديث ،نعم داللته لوحده عىل التوثيق غري واضحة متام ًا .هذا ،وقد ّ

بإفادة هذا التعبري للمدح .

ومل أجد هذا التوصيف سوى ملحمد بن مسعود الع ّيايش الثقة اجلليل ،فقد وصفه

الطويس يف إحدى نسخ الفهرست بأنّه بصري بالرواية مضطلع عليها أو مضطلع هبا ،وهو
املوافق ملا نقله عنه العالمة احليل يف اخلالصة ،لكن يف نسخ أخرى للفهرست ورد« :بصري

بالرواية مطلع عليها»  ،واملعنى ّ
أن له اطالع ًا ومعرفة بالروايات ،والعيايش موثق
بوضوح يف كلامهتم بام يف ذلك كلامت الطويس ،فاألمر سهل.

( 93ـ  )94ـ سليم اجلنبة أو سامل اجلنبة

أن معناه ّ
فّس هذا التوصيف عىل ّ
أن الرجل سليم الطريقة وسليم األحاديث ،أو سليم
ّ

واحدة منهام  ،فيكون مدح ًا معتدّ ًا به لكنّه ال يبلغ حدّ التوثيق املصطلح  .وخالف
بعض فلم يوافق عىل هذا التفسري واحتمل أن يكون املعنى ّ
أن ذوقه سليم يف نقل
ٌ
األحاديث وفهمها .

واجلنبة ـ بفتح النون أو تسكينها ـ يقصد منها بحسب املآل الناحية ،فهو سليم من

( )1انظر :البهبهاين ،الفوائد الرجال ّية36 :؛ والكجوري ،الفوائد الرجال ّية101 :؛ وكني ،توضيح
املقال238 :؛ والربوجردي ،طرائف املقال 261 :2؛ والنراقي ،شعب املقال31 :؛ وبعض
القوة.
هؤالء اعترب اإلفادة توجب ّ

( )2انظر :الفهرست( 396 :حتقيق :الطباطبائي)؛ وخالصة األقوال.246 :
( )3الحظ الرتديد يف عبارة :شعب املقال31 :؛ وتوضيح املقال.238 :

( )4انظر :مقباس اهلداية 487 :1؛ والكجوري ،الفوائد الرجال ّية101 :؛ وسبيل اهلداية.122 :
( )5انظر :مقياس الرواة.227 :

( )6راجع :الكلبايس ،الرسائل الرجال ّية  66 :3ـ .68

......
ناحيته ،وكأنّه يريد أن يقول بأنّه مأمون ال مشكلة من ناحيته ،وال يلحقنا منه أذى ،فإذا
قيل ّ
بأن السياق التوصيفي يأخذ بعني االعتبار جانب رواياته ومنقوالته كشف عن األمن

قوة قولنا :مأمون يف رواياته أو مأمون من رواياته ،وكأنّه شهادة بعدم
منها فيكون يف ّ

وجود مشكلة من ناحيتها ،لك ّن هذا قد يكون ملوافقتها للصحيح أو لق ّلتها مع ذلك ،فال
يكون رصحي ًا يف التوثيق وإن اقرتب منه جد ًا ،لكنّه ال ّ
يدل عىل التعديل فض ً
ال عن املذهب ّية.

فالتمسك بإطالق سالمة اجلنبة يف ّ
كل يشء خالف الظاهر.
ّ

وأ ّما إذا رفضنا السياق التوصيفي الروائي أو شكّكنا فيه ،واحتملنا أنّه يريد أن يقول

بعض ،
بأنّه سليم يف مذهبه ،مثل قوهلم :سليم االعتقاد ،أو ثقة سامل ،كام ذهب إليه ٌ
أشكل األمر جد ًا.

ومل يرد هذا التعبري إال نادر ًا جد ًا ،وبعد التت ّبع وجدنا ّ
أن من قيل هذا يف ح ّقه قد وثق

أيض ًا يف نفس املوضع ،فاألمر سهل.

( 95ـ  )96ـ متقن ثَبت

يظهر من غري واحد ّ
أن وصف ًا مثل :متقن ،ومتقن ملا يرويه ،وثبت (نقل بفتح الباء

وتسكينها وكّسها) ،يفيد املدح والتوصيف بيشء من الكامل ،ورأى بعضهم أنّه ال يفيد
أكثر من ذلك ،بمعنى أنّه ال يصل إىل حدّ التوثيق والتعديل؛ وذلك ّ
أن َثبت يف اللغة بمعنى

الرجل املتث ّبت يف أموره ،فهذا الشخص ال يروي احلديث اال عن تث ّبت وإتقان وحصول

ّ
وكأن هذا يف مقابل من يروي عن الضعفاء ويعتمد املراسيل ،وال يبايل
وثوق لديه به،
عمن أخذ .بل قد يكون ثباته يف الدين فال عالقة له باحلديث .
ّ

نعم ،لو كان املوصوف هبذا الوصف غري إمامي ّ
دل عىل التوثيق؛ إذ ال معنى هلذه

( )1انظر :سامء املقال  241 :2ـ .244

( )2انظر :اخللييل النجفي ،سبيل اهلداية119 :؛ وعبد املحسن اللويم األحسائي ،جامع األصول
عن أهل الوصول .550 :2

والتحرز من الكذب؛ ّ
حق غري اإلمامي ال
الكلمة يف ح ّقه إال التوثيق
ألن كلمة ثقة يف ّ
ّ

تعني أكثر من هذا .

واحلجةّ ،
وذهب بعضهم إىل ّ
وأن هذا هو املراد يف علم
أن ثبت تعني العدل الضابط،
ّ

الرجال ،فتفيد التعديل أو التوثيق  .بل تصنّف من أقوى التعابري عىل اإلطالق .

نصوا عىل توثيق
أن مثل هذا الوصف (متقن وثبت) قد استددم يف ّ
و ُيالحظ ّ
حق من ّ
فيه أو توثيق ٍ
عال فيه عند السنّة والشيعة ،مثل ابن نوح السريايف شيخ النجايش ،واحلسني
بن إشكيب ،وعبد اهلل بن حممد األسدي ،وعيل بن إبراهيم القمي.

أن تعبري متقن وثبت يفيد التوثيق العايل ،ويشهد لذلك أيض ًا تعارف
ولذلك ،فاألرجح ّ

هذا املصطلح عند أهل السنّة ،فال يصفون هبذا الوصف إال كبار الرواة املعتمدين الذين

تعرض أحاديث غريهم عليهم ،فيكونون دقيقني متث ّبتني يف النقل.

ويرجحه جد ًا قول النجايش يف ترمجة حممد بن عبد اهلل بن حممد بن عبيد اهلل بن
ّ

البهلول« :كان سافر يف طلب احلديث عمره ،أصله كويف ،وكان يف ّأول أمره ثبت ًا ،ثم

خلط»  ،فإنّه قا َب َل اخللط بالثبت مما ّ
يدل عىل كامل الضبط والد ّقة يف هذا التوصيف.

( 97ـ  )98ـ يُكتب حديثه ،يُنظر يف حديثه..

مدح يف هذا الراويّ ،
فّس هذان الوصفان عىل ّ
أن املراد منهام نوع ٍ
يستحق
وأن حديثه
ّ
ّ

أن يكتب وينظر فيه ،يف مقابل من ينبغي يف ح ّقه إمهال حديثه باملطلق ،فال يكون داالً عىل

التوثيق ،بل عىل املدح ،ويلحق حديثه باحلديث احلسن .
( )1راجع :مقباس اهلداية  488 :1ـ .489
( )2انظر :مقياس الرواة.228 :

( )3انظر :الرواشح السامو ّية.103 :
( )4رجال النجايش.396 :

( )5راجع :مقباس اهلداية  490 :1ـ .491

......
ظاهر أو حمت ٌ
بل أضاف الشهيد الثاين واخللييل النجفي ّ
مل لعدم
أن مثل هذا التعبري
ٌ

التوثيق ،خصوص ًا تعبري :ينظر فيه  ،األمر الذي دفع ببعضهم إىل سلب صفة املدح عن

وصف (ينظر بحديثه) ولو مل ير فيه قدح ًا .

ّ
فكأن هذا الراوي يراد أن يشهد له ّ
ّ
أن
ربر أمثال الشهيد الثاين يف ذلك واضح؛
ولعل م ّ

تعريض ما ،فهذا
حديثه قابل للنظر فيه وكتابته ،بمعنى أنّنا مل نطرحه ومل نرمه ،ففي اجلملة
ٌ
كحال شخص يسأل :من نكتب حديثه ومن نرمي حديثه :فقال اكتبوا حديث فالن

وفالن والبقية ارموها ،فالتوصيف هو يف مقابل رمي حديثه ،ال لبيان مكانة حديثه وأنّه

ثقة.

ويظهر من أدب ّيات كتب الرجال السنّية استخدام تعبري مثل :ضعيف أو ليس بيشء أو

حيتج به لكن يكتب حديثه  ،وهو شاهد عىل كون مثل هذه التعابري ال ّ
تدل عىل التوثيق
ال ّ
التام ،بل ّ
تدل عىل صالحية حديثه للكتابة مقابل الضعف الواهي جد ًا.

 99ـ شيخ

يدل عىل نوع مدح ،ولكنّه ال ّ
أن هذا الوصف ّ
يفهم من الشهيد الثاين ّ
يدل عىل التوثيق؛

إذ غايته أنّه ٌ
رجل مقدَّ م ورئيس يف العلم واحلديث ،ولك ّن هذا ال يعني أنّه ثقة ،فقد تقدّ م

يف العلم واحلديث من ليس بثقة .

أن هذا الكالم غري واضح؛ ّ
وذهب العالمة املامقاين إىل ّ
فإن هذا املقدّ م يف عامل الرواية

يكشف تقدّ مه عن وثاقته فيها عادةً ،وهلذا فاألص ّح يف نفي داللة هذا التوصيف عىل
( )1انظر :الرعاية121 ،120 :؛ وسبيل اهلداية.120 :
( )2انظر :مقياس الرواة 228 :ـ .229

( )3انظر ـ عىل سبيل املثال ـ :تاريخ ابن معني 195 :2؛ والبخاري ،الضعفاء الصغري،23 ،21 :
51؛ والعجيل ،معرفة الثقات  119 ،57 :1وغريها.

( )4انظر :الرعاية.122 :

التوثيق هو عدم وضوح متع ّلق الشيخوخة والتقدّ م ،نعم لو علم ّ
بأن الشيخوخة كانت

بمالك احلديث د ّلت عىل التوثيق .

واحلق مع العالمة املامقاين ،فإنّه ال يظهر بوضوح داللة هذا التعبري لوحده عىل التوثيق
ّ

أو التعديل أو بيان املذهب ،فإ ّن غايته أنّه وجه مقدّ م ،أ ّما مدى وثاقته يف نقل احلديث،

خاص،
خاصة عىل مستوى الضبط فهو غري واضح إطالق ًا ،ما مل يعتضد بقرينة أو سياق
ّ
ّ

واألوضح منه ما لو ّبني متع ّلق الشيخوخة وأنّه ال عالقة له بالتوثيق أو التعديل أو
التحديث ،كام لو قيل :شيخ أهل اللغة  ،أو شيخ هذه القبيلة أو تلك ،فمن الواضح أنّه

ال عالقة له بذلك .نعم بالتت ّبع يظهر ّ
أن أغلب استعامالت هذه الكلمة ورد يف سياق
يتعني يف احلديث ،وهذا نوع مدح.
املدح ،بجعل الشيخ مقدّ م ًا يف العلم واألستاذ ّية ،وإن مل ّ

( 100ـ  )105ـ جليل ،جليل القدر..

أن هذا التوصيف ّ
ذهب بعضهم إىل ّ
يدل عىل ٍ
مدح معتدّ به ،لكنّه ال يفيد التوثيق؛

إلمكان أن يكون غري الثقة جلي ً
ال  ،فيام رأى اآلخرون داللته عىل الوثاقة واجلاللة .

يقول السيد اخلوئي يف ترمجة حيدر بن حممد بن نعيم« :ال إشكال يف حسن الرجل

وجاللته ،ويكفي يف ذلك قول الشيخ :إنّه فاضل ،جليل القدر ،وقوله :عامل جليل ،وأما
توثيقه فلم نعثر عليه يف من تقدّ م عىل العالمة وتبعه عىل ذلك ابن داود ،ولع ّلهام استفادا

ذلك من قول الشيخ :جليل القدر ،وهي غري بعيدة» .

واجلاللة يف اللغة من العظمة مقابل احلقارة ،وإذا مل يظهر بحسب السياق أو مناسبات

( )1راجع :مقباس اهلداية .491 :1
( )2انظر :رجال النجايش.93 :

( )3راجع :مقباس اهلداية  491 :1ـ .492
( )4انظر :مقياس الرواة.229 :

( )5معجم رجال احلديث 332 :7؛ وانظر :املصدر نفسه  ،245 :16و.356 :17

......
احلكم واملوضوع متع ّلقها فمن الصعب افرتاض داللتها عىل التوثيق أو التعديل ،فضالً
عن بيان املذهب ،لك ّن التت ّبع يف كتب الرجال ويف أدب ّيات املتقدّ مني يسعفنا يف ّ
أن مرادهم
غالب ًا من مثل هذا التعبري ما يكون مرفق ًا ببيان منزلة عالية ،فإذا كان املوصوف هبذا
الوصف راوية كثري الرواية أو عرف بالرواية أمكن االستفادة من مثل هذا التعبري يف

توثيقه ،وإال صعب فهم التوثيق بخصوص ّياته من العبارة.

واألرجح عندي النظر يف السياق الختاذ موقف ميداين ،كام ّ
أن ملحقات الكلمة تؤثر يف

الداللة.

ويلحق هبذا التوصيف بشكل أوضح منه ،تعابري مثل :من أجالء هذه الطائفة ،من بيت

جليل بالكوفة  ،له جاللة يف هذه الطائفة ،من ّ
أجل أصحاب احلديث ،ونحو ذلك.

( 106ـ  )108ـ مسكون إىل روايته..

ٍ
أن هذا التعبري ـ ومثله قوهلمُ :يسكن إىل ما يرويه ـ ّ
واحد ّ
يدل عىل مدحٍ
يفهم من غري

قوة رواياته ،فيكون بمعنى صالح احلديث ونحو ذلك .
معتدّ به ،بل هو بمعنى ّناية ّ

تعبري آخر عن توثيقه ،إال إذا قيل ّ
ويمكن القول ّ
بأن قدره
بأن السكون إىل رواياته
ٌ

املتي ّقن أنّه ممّن ال يروي املناكري والروايات املوضوعة ،وال يروي عن الضعفاء واملجاهيل

بمعنى النكرات ،وال يكون ممّن ال يبايل باحلديث ،إال ّ
أن الداللة عىل التوثيق أوضح .نعم

ال ّ
يدل عىل التعديل وال عىل بيان املذهب.

تعرضنا له سابق ًا عند احلديث عن
ومثله تعبري :سكنوا أو يسكنون إىل مراسيله ،كام ّ

وثاقة مشايخ الثالثة.

تعرضنا لداللة هذا التعبري (مسكون إىل روايته) ونحوه عىل حج ّية حديثه
وقد سبق أن ّ

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

( )2راجع :الرعاية122 :؛ ومقباس اهلداية  492 :1ـ .493

مطلق ًا ولو كان مرس ً
ال ووثاقة مشاخيه وأمثال ذلك ،وأنّه مل يثبت ،فال نعيد.

( 109ـ  )116ـ بصري باحلديث والرواية..

فّس غري واحد هذا التوصيف ّ
بأن معناه املدح املعتدّ به  ،وربام يدرج يف هذه احلال يف
ّ

اخلرب احلسن مثالً ،لكنّه ال ّ
يدل عىل التوثيق .

وقد يلحق به هنا تعبري :بصري بالرواة ،بصري باألخبار والرجال ،بصري بالرجال ،بصري

بالروايات ،بصري بالفقه ،م ّطلع عىل الروايات ،حسن املعرفة باحلديث ،لكنّه ال ّ
يدل عىل

ال عن عدالته أو مذهبهّ ،
وثاقته يف نفسه ،فض ً
أعم من
فإن اخلربة بالرواية أو الفقه أو الرواة ّ
هذا ك ّله ،وإن كان فيه نحو إشعار ،وهذا واضح.

( 117ـ  )118ـ مشكور ،مرضيّ

يظهر االختالف يف تعاطيهم مع مثل هذه املفردات:

يدل عىل مدح ،لكنّه ال ّ
بأن هذا ّ
أ ـ ففيام يذهب فريق إىل القول ّ
يدل عىل توثيق وال

غريه؛ ّ
ألن جهة املشكور ّية والرضا ال يعلم ّأّنا متصلة باحلديث دوم ًا .

ب ـ ذهب آخرون إىل ّ
املريض واضح يف الداللة عىل التوثيق ،بل والتعديل،
أن تعبري
ّ

ّ
فإن الفاسق والكاذب ليس مشكور ًا أو مرض ّي ًا  .بل قال بعضهم ـ وهو النراقي يف شعب

املقال ـ ّ
بأن مثل هذين التعبريين اطلقا عىل األركان ،وهم األجالء الكبار ،فيدالن عىل ما
هو فوق الوثاقة والعدالة ،كإطالقهام عىل مثل سلامن والتامر وأيب ذر وأمثاهلم .
( )1راجع :مقباس اهلداية 493 :1؛ والكجوري ،الفوائد الرجال ّية.109 :

( )2انظر :مقياس الرواة 229 :ـ .330
( )3انظر :الرعاية( 122 :حمتم ً
ال الداللة عىل التوثيق)؛ وسبيل اهلداية.121 :
( )4انظر :مقياس الرواة230 ،224 :؛ وطرائف املقال .267 :2
( )5انظر :شعب املقال30 :؛ ومقباس اهلداية .493 :1

......
أن املوقف من هذا التعبري تابع للسياق ومناسبات احلكم واملوضوع ،فقد يكون
ّ
واحلق ّ

النظر يف حلاظ مذهبه ،وقد يكون يف حلاظ عدالته واستقامته ،وقد يكون شام ً
ال ملوضوع
الوثاقة والضبط ،لكن ما رأيناه هو ّ
أن هذا التعبري لو اطلق  ،فغالب ًا ما يستخدم يف كلامت

ّ
خاصة العالمة احليل ،ومل نكد نعثر عىل كلمة (مشكور) يف كلامت
متأخري اإلمام ّية فقطّ ،

متقدّ مي اإلمام ّية  ،كام الحظنا ّ
أن هذا الوصف يطلق يف الغالب عىل بضعة أشخاص
حق بكري بن أعني قائ ً
ال
أخلصوا ألمري املؤمنني أو عادوا إليه ،واستخدمه العالمة احليل يف ّ

فيه« :مشكور مات عىل االستقامة»  ،ونجد تعبريه يف سلامن الفاريس بأنّه مشكور مل
يرجح أن يكون هذا
يرتدّ  ،ويف قيس بن سعد قال« :مشكور مل يبايع أبا بكر»  ،وهذا ما ّ
التعبري إ ّما بمعنى أنّه مثنى عليه حممود يف استقامته ومواقفه املذهب ّية املخلصة ،أو أنّه ورد
مدحه بشكل ما عىل ذلك يف بعض الروايات عن أهل البيت .

فاألصح عندي ترك األمر لطبيعة االستعامل والقرائن احلا ّفة به ،كام قلنا يف مشكور،
ّ

وإال فهو يف نفسه عنوان مبهم صالح لالنطباق عىل ّ
كل املجاالت ،وعىل بعضها دون
( ) 1تستخدم بعض كتب أهل السنّة تعبري :مشكور السرية ،ومعناها قريب من التعديل ومن كلمة:
صالح حممود.

(مريض) ،فهي نادرة أيض ًا يف كلامهتم يف كتب الرجال ،كام فيام جاء عند الطويس حيث
( )2أ ّما كلمة
ّ
قال« :نوح بن شعيب البغدادي ،ذكر الفضل بن شاذان أنّه كان فقيه ًا عامل ًا صاحل ًا مرض ّي ًا ،وقيل:
إنّه نوح بن صالح» (الرجال.)379 :

( )3خالصة األقوال.83 :
( )4املصدر نفسه.164 :

( )5املصدر نفسه.231 :
(ّ )6
مشتق ـ كام أملح
النبي،
ّ
لعل اختيار تعبري (مشكور) يف الداللة عىل االستقامة وعدم الرتاجع بعد ّ
ِِ
ول َقدْ َخ َل ْ ِ
إليه بعض األعزّ ة ـ من قوله تعاىلَ ( :و َما ُحم ََّمدٌ إِ َّال َر ُس ٌ
ات َأ ْو
الر ُس ُل َأ َفإِ ْن َم َ
ت م ْن َق ْبله ُّ
ُقتِ َل ا ْن َق َلبتُم ع َىل َأع َقابِكُم ومن ينْ َقلِب ع َىل ع ِقبي ِه َف َلن ي ُُض اهللََّ َشيئًا وسيج ِزي اهللَُّ َّ ِ
ين) (آل
الشاك ِر َ
ْ َ َ َ ْ
ْ ْ َ ْ
ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َّ
عمران ،)144 :وإن اختلفت الصيغة بني اسم الفاعل واملفعول.

املريض ييش بأنّه مقبول ومرىض عنه وال غمز فيه وال مطعن.
بعض ،وإن كان توصيف
ّ

( 119ـ  )121ـ خيّر..

وقع النزاع هنا ،بعد الفراغ عن داللة هذا التعبري عىل املدح ،حيث مل يرضوا بالداللة

فإن اخلري ّية ال تالزم التعديل بال قرينة ،بل ّ
عىل التوثيق؛ ّ
تدل عىل صالح حال الرجل يف

نفسه من بعض اجلهات  ،بل قيل :هو أفضل ألفاظ املدح .

خري وصالح ،ومها وصفان يفيدان املدح البليغ ،بل
لكن الربوجردي قال« :منهاّ :

يدالن عىل الوثاقة ،بل األعىل منها ،كام هو املتعارف عند إطالقهام يف املحاورات ،واهلل

أعلم بالصواب» .

ومثل هذا التعبري قوهلم :خيار ،من خيار من أدركنا.

أن هذا التعبري يفيد صالح احلال وأنّه رجل صالح عادل متد ّين ،إن مل حيملها
ويبدو يل ّ

شدص عىل معنى أنّه متصدّ ق عىل الفقراء ومعني للضعفاء ،كام تطلق يف زماننا ،أ ّما جهة

الضبط وصالح ّيته يف تقن ّيات نقل املعلومات واألخبار فغري واضح ،فريجع فيه إىل ما

تقدّ م مثله من النظر يف رواياته ويف تعليقهم عىل ضبطه إلعطائه احلدّ األدنى من الضبط.

( 122ـ  )144ـ ديّن ،ورع..

يبدو االتفاق عىل فهم املدح من هذا التعبري ،إال ّ
أن الكالم يف إفادته أكثر من ذلك،

أن معناه أنّه عادل؛ ّ
فذهب بعضهم إىل ّ
ألن الد ّين هو اإلنسان امللتزم بالرشع ،فيفيد

التوثيق  .واحتمل الشهيد الثاين استفادة العدالة من خصوص كلمة الصالح
( )1راجع :مقباس اهلداية .493 :1
( )2انظر :سبيل اهلداية.121 :
( )3طرائف املقال .226 :2

( )4راجع :اخللييل النجفي ،سبيل اهلداية120 :؛ ومقباس اهلداية  494 :1ـ .497

......
(صالح)  .وقد ذكر اخللييل النجفي ّ
أن تعبري زاهد وصالح أقرب إىل الوثاقة .

ومن الواضح ّ
زهاد أصحابنا ،كثري
أن تعابري :الد ّين ،الورع،
التقي ،الزاهد ،العابد ،من ّ
ّ

العبادة والزهد ،الشيخ املتع ّبد ،من الع ّباد ،شديد الورع ،حسن العمل ،كانت له منزلة من
الزهد والعبادة ،الصالح ،الرجل الصالح ،أزهد آل أيب طالب وأعبدهم يف زمانه ،العبد

الصالح ،له ٌ
فضل ودين ،اجتمعت فيه خالل الفضل والدين ،كان يتد ّين ،من أهل الدين،

من أعبد أهل زمانه ،كان أزهد الناس ،من الع ّباد األتقياء األخيار ،من األتقياء من الزهاد
الثامنية ،وغري ذلكّ ،
تدل عرف ًا عىل صالح حال الرجل أخالق ّي ًا ،فيفهم منها التعديل ،لكنّه

ال يفهم منها لوحدها االنتامء املذهبي ،ما مل نحرز ّ
أن الرجا َّيل الفالين ال يطلق مثل هذه

األوصاف عىل غري أبناء مذهبه.

بل ّ
لعل بعض االستخدامات تساعد عىل توسعة اإلطالق هنا مع املختلفني يف املذهب

حق احلسن بن عيل بن فضال ـ وهو فطحي ـ تعبري العابد
يف اجلملة ،فقد استخدم يف ّ

الفاضل  ،كام أنّه قد سبق ّ
أن التوصيف بالعادل وسائر هذه األوصاف اخللق ّية ال يالزم

التوصيف بالضبط ،فال ّ
تدل هذه الصفة هنا عىل الضبط ،بل غايته عىل الصدق فقط،

وليس ببعيد.

ّ
يعزز ما نقوله ك ّله ،قول النجايش يف ترمجة احلسن بن عيل بن فضال حيث
ولعل ما ّ

قال« :قال أبو عمرو الكيش :كان احلسن بن عيل فطح ّي ًا يقول بإمامة عبد اهلل بن جعفر،

فرجع ،قال ابن داود يف متام احلديث :فدخل عيل بن أسباط فأخربه حممد بن احلسن بن
اجلهم اخلرب ،قال :فأقبل عيل بن أسباط يلومه ،قال :فأخربت أمحد بن احلسن بن عيل بن
( )1انظر :الرعاية.122 :

( )2انظر :سبيل اهلداية.121 :

نصوا أنفسهم عىل
بأّنم قد ّ
( )3انظر :رجال النجايش34 :؛ ورجال الكيش  .801 :2إال إذا قيل ّ
احلق عندما حرضته الوفاة.
رجوعه إىل ّ

حرف حممد بن عبد اهلل عىل أيب ،قال :وكان واهلل حممد
فضال بقول حممد بن عبد اهلل فقالّ :
بن عبد اهلل أصدق عندي هلج ًة من أمحد بن احلسن؛ فإنّه رجل فاضل د ّين . »..وهذا

يكشف عن ّ
اإلمامي ،كام ذكره الكجوري
يصح عندهم عىل غري
أن إطالق كلمة :د ّين،
ّ
ّ

الشريازي .

( 145ـ  )148ـ فاضل..

ورد تعبري فاضل ،ذو فضل ،له فضل ،الفضالء ،يف مواضع متعدّ دة من كتب الرجال

واحلديث ،وقد فهم منه الشهيد الثاين أنّه ّ
دال عىل املدح بحيث يصري احلديث من
األحاديث احلسان ،لكن ال يمكن اعتباره مفيد ًا للتوثيق؛ ّ
ألن الفضل يرجع إىل العلم،

وكثري ًا ما جيتمع العلم والضعف يف احلديث .

ويظهر من العالمة املامقاين املوافقة عىل فهم الشهيد الثاين؛ ألنّه يرى ّ
أن كلمة الفضل يف

أن املراد من هذا التوصيف ّ
ثم فيبدو ّ
أن هذا الشخص لديه علم
اللغة تعني الزيادة ،ومن ّ
علمي الدين والطب ،عم ً
ال باحلديث النبوي القائل :العلم علامن :علم األبدان
زائد غري َ

وعلم األديان ..وما عدا ذلك فضل ،فال يبعد ّ
أن هذه الكلمة اطلقت من فضاء هذا
احلديث ،حتى لو قيل بكونه جمعوالً وغري صحيح .

الطب
علمي
ّ
وليس واضح ًا ما أفاده املامقاين هنا يف تفسري الفضل ،من أنّه ما زاد عن َ

والدينّ ،
فإن احلديث الذي ذكره فض ً
ال عن كونه غري موجود يف املصادر احلديثية األصل ّية
( )1رجال النجايش.36 :

( )2انظر :الفوائد الرجال ّية 109 :ـ  .110إال وفق ًا للمالحظة التي أرشنا إليها آنف ًا يف اهلام ،
فراجع.

( )3الرعاية122 :؛ وانظر :مقياس الرواة230 :؛ وسبيل اهلداية121 :؛ وعبد املحسن اللويم
األحسائي ،جامع األصول عن أهل الوصول .550 :2

( )4انظر :مقباس اهلداية  494 :1ـ .495

......
يف كتب املسلمني ،لكي يشكّل وعي ًا عام ًا تنحت املصطلحات عىل أساسه ،مل نجد فيه يف

تضمن كلمة (فضل)،
الكتب التي ذكر فيها عند الشيعة والسنّة شيئ ًا من هذا الذيل الذي ّ

بل املوجود ّ
أن العلم علامن :علم األديان وعلم األبدان ،وقد ذكر هذا احلديث كثري ًا
ٍ
حديث غري شائع يف كتب الرواية
بوصفه من نامذج املوضوعات يف احلديث ،فال وجه لعدّ
عند املسلمني ،وال يعلم وجود هذا الذيل فيه ،عىل أنّه األساس يف التسمية بالفضل

والفاضل .نعم ورد تعبري الفضل يف روايات اخر غري الرواية التي أشار إليها املامقاين،

ولع ّله اشتبه فركّب املرو ّيني مع بعضهام.

من هنا ،نرى ّ
أن هذه الكلمة تفيد املدح ،أ ّما إفادهتا التعديل التام أو بيان املذهب فغري

واضح ،وعدم إطالقها اليوم يف الوسط الديني العلمي إال عىل مرتبة علم ّية معينة غالب ًا ما
تضمن العدالة ،غري واضح يف تلك األزمنة ،ومعه فيلتزم بإفادهتا املدح املعتدّ به ،غايته ّأّنا
ّ

يف كلامت ّ
املتأخرين ال تكاد تطلق إال عىل من له مرتبة وفضيلة ومكانة تبعده عن أن يكون

فاسق ًا أو منحرف ًا عادةً.

( 149ـ  )184ـ فقيه ،عامل ،حمدّث..

توجد يف كتب احلديث والرجال سلسلة من التوصيفات التي تنتمي إىل جمال العلم

القراء،
واملعرفة بشكل مبارش وواضح ،مثل :فقيه ،عامل ،كثري العلم ،حمدّ ث ،قارئ ،أحد ّ
أديب ،شاعر ،عارف باللغة والنحو ،حسن العلم بالعرب ّية ،شيخ املتك ّلمني ،حسن املعرفة

باألخبار وعلوم العرب ،صاحب التصانيف ،له كتب ،متك ّلم حاذق ،له ا ّطالع ،حسن

نسابة ،أحد أركان حفظة (حفظ) النسب ،س ّيد أهل العلم
املعرفة بالنجوم ّ ،
مفوهّ ،
بالنحو والغريب واللغة ،خبري بأمور أصحابنا عامل ببواطن أنساهبم ،متك ّلم ،أخباري (عامل
بالتاريخ) ،ج ّيد اللسان ،من املتك ّلمني واملحدّ ثني ،ر ّد عىل املدالفني ،مناظِر ،أكثر أهل
( )1قد يستوحى منه يشء من الغمز ،باعتبار التح ّفظ املوجود عند بعضهم يف علم النجوم ،فتأ ّمل.

املرشق عل ًام وأدب ًا ونب ً
ال وفه ًام يف زمانه ،ج ّيد النظر ،حسن التصنيف ،لطيف الكالم ،جيّد

الكالم .

وال ّ
شك يف داللة هذه الكلامت عىل املدح ،غري ّأّنا لوحدها ال تفيد بيان املذهب وال

العدالة وال الوثاقة ،فال يوجد تالزم عريف وال لغوي وال عادي وال عقيل وال رشعي وال

أقر غري واحد ّ
بأن منتهى ما تفيده
اصطالحي بني هذه العناوين وهذه النتائج الثالث ،وقد ّ

مثل هذه التعابري بيان شؤون معرف ّية وعلم ّية وخربو ّية يف الرجل ال أكثر ،فتتل ّقى بوصفها

جمرد مدح .
ّ

احلجة يف مثل هذه
والظاهر هو ذلك ،بل ال يعدّ احلديث من اخلرب احلسن باملعنى
ّ

ٍ
حتتف بسياق أو قرينة؛ ّ
جانب
ألن هذه األوصاف ال تعدو كوّنا مدح ًا يف
التوصيفات ما مل
ّ

أي مسامهة
ال عالقة له باحلديث وتقنيات نقله وتناقله كام هو واضح .نعم لو مل يكن له ّ
سوى يف نقل احلديث ،مصنّف ًا يف ذلك فقطّ ،
فإن مثل تعبري (حسن التصنيف) له داللة
ج ّيدة معتدّ هبا.

األول؛
وقد حاول بعضهم التمييز بني فقيه ،وفقيه من فقهائنا ،فالثاين أعىل مرتبة من ّ

ّ
ألن الثاين فيه مدح يوجب االعتداد بشأنه  ،ومل أفهم الوجه فيه من غري ناحية إثبات

املذهب ّية ،فهل توصيف شخص بأنّه من فقهائنا يالزمه التعديل ،فض ً
ال عن التوثيق بام

حيمله من عنرص الضبط ونحوه؟! فهل التالزم واقعي خارجي؟ وكيف؟ وهل الرجا ّيل
بصدد اختاذ موقف مدح أو قدح يف جانب الرواية من ّ
كل توصيف يورده يف كتابه؟! فلع ّله
يبني كونه من فقهاء اإلمام ّية فقط.
يريد أن ّ

( )1حيتمل ّ
أن املراد منه متكّنه من علم الكالم أو من اجلدل املذهبي والكالمي ،أو من مطلق الكالم
والبيانّ ،
األولني أرجح.
ولعل ّ
( )2انظر :مقباس اهلداية 495 :1؛ ومقياس الرواة230 :؛ وسبيل اهلداية.138 ،121 :
( )3انظر :الكجوري ،الفوائد الرجال ّية.109 :

......
أئمة التابعني ،تابعي ،ال ّ
كام ّ
تدل عىل توثيق أو تعديل بالرضورة ،فالبدّ
أن تعبري :أحد ّ

من النظر يف جهة اإلمامة ،فقد يكون املراد العلم وتفسري القرآن والقراءات وغري ذلك.

النبي أو غريه ،فهذا ال
وهكذا تعبري :أحد الستّة أو السبعة الذين مجعوا القرآن يف عهد ّ

ّ
يدل عىل يشء من التوثيق أو التعديل إال ضمن سياقه ،نعم هو حيمل املدح يف داخله.

 185ـ قريب األمر

يبدو ّ
أن بني العلامء اختالف ًا يف تفسري هذه الكلمة:

أ ـ ففيام ذهب الشهيد الثاين إىل القول ّ
بأن هذه الكلمة تعبري عن عدم وصول الراوي

إىل احلدّ املطلوب ،وإال ملا كان قريب ًا منه ،بل لع ّلها ناظرة إىل جانب املذهب ّية ،وأنّه قريب من

احلق وليس داخ ً
ثم فيفرتض تصنيف هذا التوصيف بأنّه نوع
املذهب ّ
ال فيه متام ًا .ومن ّ

ٍ
مدح ال يصل حدّ التعديل أو التوثيق ،بل لع ّله يتأ ّمل يف كونه مدح ًا باملعنى املراد .

ب ـ رأى العالمة املامقاين ّ
أن فهم الشهيد الثاين ينسجم مع تعبري :قريب من األمر ،أو

يدل عىل الذ ّم ،فال ّ
قريب إىل األمر ،أ ّما استخدام اإلضافة (قريب األمر) فهو إن مل ّ
يدل

عىل املدح أساس ًا؛ ألنّه يعني ّ
أن هذا الراوي حديث عهد بالرواية ،فليست لديه اخلربة
الكافية يف احلديث ،إذ َمن يكون قريب العهد باليشء ال يملك خربته ومهارته عاد ًة ويكثر
منه اخلطأ واالشتباه ،نعم يف بعض املوارد يفهم منه جهة اإلضافة مثل ما قيل يف ترمجة

الطويس لعيل بن احلسن بن فضال .

أن هذا الوصف يراد منه ّ
ج ـ وذهب السيد حمسن األمني العاميل إىل ّ
أن أحاديث هذا

الراوي قريبة من حيث مضموّنا من أحاديثنا ،وإن كانت أسانيده سن ّية أو غري أسانيدنا،
( )1انظر ملزيد مراجعة :الرعاية122 :؛ والبهبهاين ،الفوائد الرجال ّية36 :؛ وتوضيح املقال238 :؛
ورجال اخلاقاين329 :؛ وّناية الدراية 399 :ـ 402 ،400؛ والفصول الغرو ّية303 :؛
والكجوري ،الفوائد الرجال ّية.101 :

( )2انظر :مقباس اهلداية  497 :1ـ .498

كام ستأيت قرينته يف ما قيل يف ابن الطحان الكويف  .ولع ّله يريد تفسري هذه العبارة مطلق ًا

أو يف خصوص ترمجة الكويف .ويقرتب منه جد ًا بل قد يامهيه تفسري اخللييل النجفي حيث

قال ّ
بأن هذه الكلمة تعني أنّه ليس يف أحاديثه غرابة .

أن استددام هذه الكلمة ورد يف كتب الرجال بثالثة أوجه:
والصحيح ّ

األول :قريب األمر يف احلديث ،وقد ذكر يف ترمجة حرب بن احلسن الطحان
الوجه ّ

الكويف حيث قيل فيه« :قريب األمر يف احلديث ،له كتاب عامي الرواية»  .ومثله ما ورد
يف ترمجة ربيع بن سليامن بن عمرو الكويف .

الوجه الثاين :ما يظهر منه اإلضافة إىل االعتقاد ،وهو ما ورد يف ترمجة عيل بن احلسن

بن فضال ،حيث قال فيه الطويس« :كثري العلم ،واسع الرواية واألخبار ،ج ّيد التصانيف،

غري معاند ،وكان قريب األمر إىل أصحابنا اإلمام ّية القائلني باالثني عرش» .

أي زيادة ،وقد جاء يف ترمجة ّ
كل من :القاسم
الوجه الثالث :ما ورد بشكل مطلق دون ّ

بن حممد اخللقاين الكويف ،وحممد بن خالد األشعري القمي ،وموسى بن طلحة القمي،

ومصبح بن اهللقام ،وهيثم بن أيب مّسوق ،ويونس بن عيل القطان وغريهم  ،وورد

أيض ًا يف كتب أهل السنّة هبذا الشكل.

األول ،فهو وإن احتمل معاين متعدّ دة ،لكنّه حيتمل جد ًا أن يراد منه ما ذكره
أ ّما الوجه ّ

املامقاين ،ويؤ ّيده ما قاله الذهبي وغريه يف ترمجة عمر بن عيل بن الليث« :وقال شجاع

الذهيل :كان حيفظ ويفهم ويعرف شيئ ًا من علم احلديث ،وكان قريب األمر يف الرواية» .
( )1انظر :أعيان الشيعة  ،608 :4و.458 :6
( )2انظر :سبيل اهلداية.121 :
( )3رجال النجايش.148 :
( )4املصدر نفسه.165 :

( )5الطويس ،الفهرست.156 :

( )6رجال النجايش448 ،437 ،421 ،405 ،343 ،315 :؛ وتاريخ بغداد .149 :2
( )7تذكرة احلفاظ 1236 :4؛ وسري أعالم النبالء 408 :18؛ ولسان امليزان .319 :4

......
أي ٍ
مدح إن مل يفهم منه نوع تعريض.
وعليه فال داللة فيه واضحة عىل ّ

وأ ّما الوجه الثاين ،فمن الواضح أنّه متصل بقرب أمر الرجل من املذهب ،وليس له

عالقة بجانب احلديث والوثاقة والعدالة ،بل فيه داللة عىل عدم كونه شيع ّي ًا إمام ّي ًا ،فال
يفيد هنا شيئ ًا يف الوثاقة والعدالة.

األول والثاين ،وحيتمل مثل تفسري
وأ ّما الوجه الثالث ،فهو وإن احتمل ما يف الوجه ّ

السيد حمسن األمني ،لكنّه حيتمل العكس يف ّ
كل منها ،مما جيعل أمره مرت ّدد ًا ،فقد اجتمع

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

قريب األمر»  .ويف ترمجة يوسف بن احلسن قال« :كتب الناس عنه حديث ًا صاحل ًا ،كان

حسن احلديث قريب األمر» .

وعليه فام دام االحتامالن ممكنَني ،بل االحتامالت ك ّلها ،بل ّ
لعل الرتجيح جلانب

املذهب؛ ملا تقدّ م ،فال يمكن فهم املدح يف هذا التوصيف من حيث الوثاقة والعدالة ،نعم

ٍ
واضح أيض ًا.
فهم الذ ّم غري

( 186ـ  )190ـ معتمد الكتاب ،معتمد عليه..

شك يف ّ
ال ّ
أن تعبري :معتمد الكتاب أو معتمد األصل ،ممّا استخدم يف ترمجة أمثال

حفص بن غياث وطلحة بن زيد وعامر الساباطي ،يفيد املدح املعتدّ به ،إال ّ
أن الكالم يف
إفادته التوثيق ،وقد حت ّفظ بعضهم عن استفادة العدالة منه  .ويظهر من الوحيد البهبهاين

أن هذا الوصف ينسب االعتامد إىل الطائفة  ،وهو غري واضحّ ،
ّ
فلعل املراد اعتامده من
( )1تاريخ بغداد .312 :7

( )2املصدر نفسه .316 :14

( )3انظر :مقباس اهلداية 498 :1؛ ومقياس الرواة.230 :
( )4انظر :الفوائد الرجال ّية.55 :

قبل القائل فقط ومن قبل مجاعة معه.

وقد تأ ّمل الكجوري الشريازي وغريه يف استفادة التوثيق هنا ،واعتربه داالًعىل املدح؛

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

بل لع ّله يظهر من السيد احلائري التح ّفظ يف التوثيق هبذا التعبري ،حيث قال« :الراوي

املبارش لإلمام ،وهو حفص بن غياث ،حيث مل يرد يف كتب الرجال له توثيق ،عدا ما ذكره

الشيخ رمحه اهلل يف فهرسته ،من قوله :حفص بن غياث ،القايض عامي املذهب ،له كتاب

إن كون كتابه معتمد ًا ال ّ
معتمد .فقد يقالّ :
يدل عىل وثاقته ،ولكن قد يكفينا ما ذكره
الشيخ يف العدّ ة من ّ
أن الطائفة عملوا بأخبار حفص بن غياث إذا مل يرد يف طريق اإلمامية

املوثوق به ما خيالفه» .

احلجة
هذا ،ويفرتض منطق ّي ًا بمن مل يقبل بداللة كلمة (ممدوح) عىل التوثيق أو املدح
ّ

كام تقدّ م نقله عن بعضهم ،أن يتوقف هنا ،مع أنّنا مل نجد مثل هذا التو ّقف يف كلامت

هؤالء هنا ،وذلك ّ
(معتمد الكتاب) مبن ّية للمجهول ،وتكشف عن وجود من
أن صيغة
َ

اعتمد عىل هذا الكتاب ،وحيث إنّنا ال ندري من هو هذا الذي اعتمد عىل هذا الكتاب،

فيفرتض أن ال يكون ملثل هذا التوصيف أ ّية قيمة حقيق ّية عىل مستوى احلج ّية ،وقد سبق
أن ناقشنا هناك هذه املداخلة ،واألمر عينه جيري هنا ،بل لع ّله أوضح ،فال نطيل.

أن بياّنم ّ
والبد أن نشري إىل ّ
أن فالن ًا من الرواة اعتمد عليه أحد العلامء ،كام جاء يف

حممد بن قتيبة الذي قال فيه النجايش بأنّه عليه اعتمد أبو عمرو الكيش  ،ال
ترمجة عيل بن ّ

عالقة له ببحثنا هنا ،وهذا يندرج يف ضمن البحث السابق يف ّ
أن اعتامد رجا ٍّيل أو حمدّ ث
( )1انظر :الكجوري ،الفوائد الرجال ّية 108 :ـ .109
( )2احلائري ،القضاء يف الفقه اإلسالمي.438 :
( )3انظر :رجال النجايش.259 :

......

عىل ٍ
راو بعينه يوجب وثاقة ذلك الراوي أو ال ،وإال فنفس قول النجايش ال يعدّ توثيق ًا وال

نق ً
ال للتوثيق حتى ندرجه يف مباحث ألفاظ اجلرح والتعديل ،فالحظ ج ّيد ًا.

أن هذا التعبري ال ّ
وعىل أ ّية حال ،فالراجح ّ
رصحوا يف
يدل حت ًام عىل املذهب ،كيف وقد ّ

عامي املذهب ،ومع ذلك قيل فيه بعد ذلك فور ًا بأ ّنه معتمد
طلحة بن زيد وغريه بكونه
ّ
الكتاب ،بل رصيح عبارة الطويس يف مقدمة الفهرست والتي نقلناها مرار ًا ،من ّ
أن بعض
أصحابنا ينتحلون املذاهب الفاسدة ،ولك ّن كتبهم معتمدةّ ،
يدل عىل هذا أيض ًا.

وأ ّما استفادة العدالة ،فكذلك؛ حيث ال تالزم عىل اإلطالق بني اعتامد كتابه والعمل به

أي رواية أو كتاب إال ملن ثبتت
وبني كونه عادالً ،إال إذا أثبتنا ّأّنم ال يعتمدون عىل ّ
عدالته ،وهذا بالغ الصعوبة كام صار معروف ًا ،بل الثابت عكسه متام ًا.

وأ ّما استفادة التوثيق ،فقد يقال ّ
بأن هذا التوصيف ال يوجب توثيقه يف نفسه ،إذ قد

خاص ًة وأنّنا
يكون نشأ عن اجتهاد منهم يف مرو ّيات كتابه هذا أ ّدى هبم إىل اعتامد الكتاب ـ ّ

ال نعرف حجم هذا الكتاب فلع ّله صغري ،وال نعرف ما إذا كانت له روايات ا َخر من غري

طريق هذا الكتاب الذي تداولته الطائفة ـ كأن يكونوا وجدوا رواياته مؤ ّيدة يف مرو ّياهتم
أو موافقة للقرآن فاعتمدوا هذا الكتاب ،فاعتامد الكتاب ال يعني ّأّنم يرون طلحة ثق ًة يف

نقله يف نفسه ،خارج هذا الكتاب باخلصوص ،فقد ال حيرزون وثاقته ،لكنّهم يرون هذا
الكتاب معتمد ًا ،وملا دخل احتامل احلدس واالجتهاد هنا مل يعد يمكن االستناد إىل هذا

ال عن توثيقه يف نفسه ،بل قد يقال ّ
الوصف يف اعتامد الكتاب فض ً
بأن هذا مثل كتاب
الكايف ممن نقول :إنّه معتمد عند الشيعة ،فإنّه ال يعني أكثر من أصل االعتامد ال اعتامد متام

رواياته.

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

حممد بن أورمة طعن عليه بالغلوّ ،
فكل ما كان يف كتبه مما يوجد يف كتب
ابن بابويهّ :
احلسني بن سعيد وغريه ،فإنّه معتمدٌ (يعتمد) عليه ويفتي بهّ ،
تفرد به مل جيز العمل
وكل ما ّ

عليه وال يعتمد»  .حيث يفهم من هذا التعبري ّ
ثم
أن االعتامد بمعنى إمكان اإلفتاء ،ومن ّ
تصحيح نسبة روايات كتابه لقرائن ،ال لكونه ثق ًة يف نفسه.

وقد ذكر النجايش يف ترمجة حممد بن أورمة أيض ًا فقال« :وحكى مجاعة من شيوخ

ّ
بالغلوّ ،
(فكل) ما كان يف
وكل
القم ّيني عن ابن الوليد أنّه قال :حممد بن أورمة ،طعن عليه
ّ
تفرد به فال تعتمده ،وقال بعض
كتبه مما وجد يف كتب احلسني بن سعيد وغريه فقل به ،وما ّ

أصحابنا :إنّه رأى توقيع ًا من أيب احلسن الثالث عليه السالم إىل أهل قم يف معنى حممد بن
أورمة وبراءته مما قذف به .وكتبه صحاح ،إال كتاب ًا ينسب إليه ،ترمجته تفسري الباطن ،فإنّه

خم ّلط» .

خاصة مع اعتباره كتبه يف الصحاح إال كتاب ًا واحد ًا ينسب إليه،
فالحظ ّنج التعامل ّ

فقد قابل الصحيح بالتخليط.

فالن صحيح احلديث؛ ّ
وهذا ك ّله بخالف قولناٌ :
فإن تصحيح حديثه فيه إطالق ،دون

قولنا ّ
بأن كتابه معتمد ،نعم لو قال ـ كام ورد يف ترمجة عيل بن حاتم القزويني ـ« :له كتب

كثرية ج ّيدة معتمدة»  ،لكان أوفق بالتوثيق.

ّ
يصب فيام قاله حممد بن احلسن العاميل« :والشيخ قال يف الفهرست :إنّه
ولعل ما قلناه
ّ

عامي املذهب وله كتاب معتمد .وفائدة ما ذكره الشيخ من الكتاب املعتمد إنّام يظهر لو
ّ

علم ّ
أن اخلرب من كتابه ،وأنّى يعلم هذا؟!»  ،فإنّه يفهم منه أنّه مل َي َر يف هذا التعبري توثيق ًا.

وكالمه دقيق وذلك ّ
أن الثمرة هنا تكمن يف وقوع طلحة بن زيد مث ً
ال يف الطريق دون أن
نحرز كون الرواية من كتابه ،فلع ّلها من كتاب من روى هو عنه.
( )1الطويس ،الفهرست.220 :
( )2رجال النجايش.329 :

( )3انظر :الطويس ،الفهرست.163 :
( )4استقصاء االعتبار .222 :3

......
وهبذا يظهر ّ
حيصل قرين ًة وثوق ّية عىل روايات كتابه ،ال قرين َة
أن مثل هذا التوصيف ِّ
ٍ
توثيق يف ح ّقه بشخصه.

حق الراوي :معتمد عليه ،ومعتمد ،ومعتمد احلديث ،والذي ورد يف
أ ّما قوهلم يف ّ
ترمجة إسامعيل بن مهران السكوين وسهل بن زاذويه وغريمها  ،فال ّ
شك يف داللته عىل
التوثيق ،رشط أن ال يقع يف ٍ
سياق مغاير لسياق الرواية واحلديث ،وجيري فيه قول بعضهم

يف (ممدوح) كام قلنا سابق ًا وناقشناه.

خاص
األئمة وما يقوم مقامه ،إال إذا وقع يف سياق
ّ
وهكذا احلال يف تعبري :معتمد عند ّ

األمر عن سياق احلديث والرواية والنقل.
يبعد َ

( 191ـ  )192ـ كثري املنزلة ،شريف املنزلة

ّ
فّس بمعنى عايل الرتبة ،لكن شكّكوا يف
يدل هذا التوصيف عىل مدح معتدّ به ،وقد ّ

أن هناك رواية يف ّ
استفادة التعديل من هذا التعبري ،كيف وقد تقدّ م ّ
أن منازل الرواة بقدر

روايتهم ،وهذا ال يالزم العدالة ّ .
ولعل مثل هذا التعبري ما جاء بتعبري :رشيف املنزلة.

أن مثل هذا التعبري يتبع السياق ،فقد يراد منه كونه عايل املنزلة يف الرواية
والصحيح ّ

واحلديث ،وهذا قد يستفاد منه توثيق ًا ،وقد يراد ّ
أن له منزلة اجتامع ّية ،أو منزلة عند أهل
البيت ،أو منزلة يف العلم ،أو غري ذلك ،فالبدّ من النظر يف السياق وأخذ القدر املتي ّقن منه.

 193ـ آخى رسول اهلل بينه وبني( ..املؤاخاة)

النبي ّ
أن رسول اهلل آخى بينه وبني فالن الصحايب اآلخر،
ورد يف ّ
حق بعض صحابة ّ

املنورة ،وهذا التعبري ال ّ
يدل عىل ٍ
مدح يف نفسه يف
فيام يعرف بحادثة املؤاخاة يف املدينة ّ
اخلاص ،نعم ّ
جانب التوثيق والتعديل ،فض ً
يدل عىل إسالمه وأنّه يف
ال عن بيان املذهب
ّ
( )1انظر :رجال النجايش260 ،186 ،74 ،26 :؛ والطويس ،الفهرست.46 :
( )2انظر :مقباس اهلداية .498 :1

مجاعة املسلمني ،إال إذا متكّنا من إثبات ّ
تتم برضب من التقارن
أن عمليات املؤاخاة كانت ّ

علو كعب أحد
بني الطرفني ،بحيث يكونان بمستوى بعضهام بعض ًا ،وهنا إذا ثبت ّ
الطرفني ،فيثبت ذلك مكان ًة عالية للطرف اآلخر ،ولك ّن إثبات هذا األمر يف نفسه صعب.

يب طالب ّ
خاصة ،ولو من خالل ّ
وقيل ّ
أن
تدل عىل فضيلة ّ
لعيل بن أ ّ
بأن مؤاخاة ّ
النبي ّ

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

خصوص ّيات ،ونوع ّية هذه اخلصوص ّيات.

( 194ـ  )195ـ أحد األركان..

يطلق هذا اللفظ يف الغالب عىل الرجال الق ّلة الذين أخلصوا لإلمام عيل بن أيب طالب

بعد وفاة النبي وهم :أبو ذر الغفاري ،وسلامن الفاريس ،واملقداد بن األسود ،وعامر بن

يارس ،وعدّ بعضهم من األركان أيض ًا حذيفة بن اليامن ،ويظهر ّ
أن األركان كانوا مراتب

حق
أيض ًا ،كام يبدو بمراجعة رجال الربقي ،وقد استخدم تعبري أحد أركان عرصه يف ّ

احلسن بن حمبوب كام جاء يف كلامت الطويس .

ويبدو يل ّ
أن هذا التعبري صار بمثابة استخدام يطلق عىل متقدّ مي أهل زماّنم

التفوق هي الدين والرواية ّ
دل ذلك عىل كوّنم يف أعىل
واملتفوقني عليهم ،فإذا كانت جهة ّ
ّ
مراتب العدالة والوثاقة ،وإال فيتبع األمر طريقة التعبري وسياق احلديث.

عدوه ،كام ورد يف
ويلحق هبذا التعبري ما جاء بلسان :بايع ٌ
فالن أمري املؤمنني وتربأ من ّ

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

 196ـ ما يد ّل على مذهب الراوي

هناك الكثري من التعابري التي ّ
تدل عىل مذهب الراوي ،وهذه ليس فيها يشء غري املدح

( )1انظر :الطويس ،الفهرست.96 :

......
والقدح من خالل بيان املذهب ،دون الوثاقة والعدالة ،مثل :واقفي ،أحد عمد الواقفة،
ٍ
إمامي ،شاري ،من الرشاةّ ،أول من ألقى التش ّيع يف بني أودُ ،برتي،
الغلو،
غال ،أظهر
ّ
ّ
جارودي ،أحد أركان الوقف ،يف مذهبه ارتفاع ،مستقيم املذهب ،ناصبي ،يرى رأي

احلق ويقول به ،فاسد املذهب ،كان يعتقد اإلمامة ،صحيح
الشيعة اإلمام ّية ،يتش ّيع ،يعرف ّ
املذهب ،ضعيف يف مذهبه ،يقول باجلرب والتشبيه ،يقول بوالية أهل البيت ،حسن
االعتقاد ،صحيح العقيدة ،حسن العقيدة ،حسن الطريقة ،مستقيم الطريقة ،سليم

االعتقاد ،صحيح االعتقاد ،حسن اخلاطر  ،حسن املذهب ،حسن املعرفة  ،حكي عنه

خاص ،خرج مع زيد ،خ ّطايب ،رافيض،
مذاهب فاسدة يف األصول مثل الرؤية ،خارجيّ ،
شيعي ،رجع إىل الكفر ،رزقه اهلل هذا األمر ،كيساين ،رمي بالكيسان ّية ،رمي بالضعف

بالغلو ،زنديق ،مل يكن بذاك يف املذهب ،زيدي ،ءيء الرأي يف عيل ،يقول
والغلو ،متهم
ّ
ّ

خممس ،مستقيم،
بالقياس ،يقول
بمحمد بن احلنف ّية ،يذهب إىل الوعيد ،يقول بالوعيدّ ،
ّ

يرمى بالتفويض ،يقول بالتفويض ،فطحي ،عامي وغري ذلك.

ومثل هذا بيان أصل إسالمه ،مثل :أسلم يوم الفتح ،ما مل تقع هذه التعابري يف سياق

مدح أو ذم ،من حيث ّ
تأخر إسالمه أو تقدّ مه ،وال عالقة له بالتعديل أو التوثيق ،كام هو

واضح.

( 197ـ  )200ـ أخونا ،صديقنا ،شيخنا ،اُستاذنا..

ذكر النجايش يف ترمجة أمحد بن عبد (اهلل) بن أمحد الر ّفاء« :أخونا ،مات قريب الس ّن،

رمحه اهلل ،له كتاب اجلمعة» .

األول ( ،)85كام إنّه
وقد ع ّلق السيد اخلوئي هنا فقال« :وعدّ ه ابن داود يف القسم ّ

( )1لع ّله بمعنى حسن الن ّية.
( )2لع ّله بمعنى حسن االعتقاد ،ولع ّله بمعنى حسن العلم.
( )3رجال النجايش.87 :

الرتحم عليه يف
باألخوة أو
الوجيزة عدّ ه من احلسان .فإن كان الوجه يف ذلك توصيفه
ّ
ّ
كالم النجايش ،فهو غري صحيح ،وإن كان له وج ٌه آخر ،فالقائل أعرف به» .

ص النجايش املتقدّ م ـ« :يظهر منه
وبخالفه ذكر الربوجردي ،حيث قال ـ بعد نقله ن ّ

علو مرتبته ،واهلل أعلم» .
ّ

واحلق ـ فيام يبدو يل ـ مع السيد اخلوئيّ ،
فإن العبارة تفيد نوع ًا من املدح إ ّما ألنّه عىل
ّ

مسلم أو مؤمن أو نحو ذلك ،وهذا يكفي فيه عدم العلم
صلة به أو أنّه ممدوح أو أنّه
ٌ

بالسوء يف ح ّقه ،وأعتقد بأ ّنه كان يعرفه وعىل مقربة منه مدّ ة من الزمن ،ولكن ّ
تويف ذلك

باكر ًا.

ومثله تعبري النجايش بقوله :وكان صديقنا ،يف ترمجة أمحد بن حممد بن أمحد بن طرخان

فإن هذا التوصيف ال ّ
الكندي اجلرجرائي (اجلرجاين) الكاتب ّ .
يدل سوى عىل مدحٍ

خاصة وأنّه حتدّ ث هو نفسه عن ّ
املرتجم له قد قتل عىل يد شخص يعرف بابن أيب
أن
َ
عامّ ،
العباس.

تلمذه
وكذلك احلال يف تعبري :شيدناُ ،استاذنا ،وأمثال ذلك ،فهي ال تفيد سوى بيان ّ

عليه ،وقد تقدّ م الكالم يف وصف :شيخ ،وأنّه ال يفيد التوثيق بنفسه وال التعديل وال بيان

املذهب ،إال ضمن سياقات وقرائن حا ّفة.

( 201ـ  )202ـ مشهور ،أشهر من أن يُشرح أمره

يفيد هذا التوصيف أنّه شخص غري نكرة وأنّه رجل معروف ،وإذا وقع يف سياق مدح

ّ
دل عىل مزيد مدح ،كام قيل :أمره يف الثقة واجلاللة واحلفظ أشهر من أن يذكر ،وإال بأن

وقع يف سياق ذم ّ
دل عىل مزيد ذ ّم ،وهذا واضح ،وإال فهو يف نفسه ال يفيد شيئ ًا غري
( )1معجم رجال احلديث .146 :2
( )2طرائف املقال .125 :1
( )3رجال النجايش.87 :

......
املعروف ّية.

نعم ،يستفاد منه لو كانت جهة املعروف ّية يف الرواية وأمثاهلا ،وذلك فيام لو قلنا بمسلك

التوثيق يف املعاريف الذين ال مطعن عليهم ،وقد تقدّ م الكالم عنه سابق ًا فال نعيد.

( 203ـ  )205ـ حافظ..

أن مثل هذا التعبري ّ
من الواضح ّ
يدل يف نفسه عىل خصوص ّية احلفظ يف الراوي وأنّه

مهمة يف عمل ّية النقل احلديثي وحج ّيته ،لك ّن هذا
كثري احلفظ وله ذاكرة ج ّيدة ،وهذه نقطة ّ

التوصيف لنفسه ال يعدّ توثيق ًا؛ ألنّه من املمكن أن يكون حافظ ًا لكنّه مع ذلك يكذب،
ال عن أن يكون عادالً ،فض ً
فض ً
ال عن بيان مذهبه ،فالبدّ من مالحظة السياقات للتأكّد من
األوصاف األخرى.

النجايش وص َفي:
ومثل هذا التعبري :حسن احلفظ ،من ح ّفاظ احلديث ،وقد أطلق
ّ
(احلافظ حسن احلفظ) مع ًا عىل عبد الرمحن بن احلسن القاساين .
نعم ،تعبري (حافظ) يف اصطالح أهل السنّة الحق ًاّ ،
يدل عىل مكانة عال ّية يف املحدّ ث

ترقى عن مستوى احلفظ فقط ،فهم ال يطلقوّنا يف العادة إال عىل كبار املحدّ ثني ،وهنا قد
ٍ
بيشء من التوثيق.
تيش

 206ـ سيّد

استخدم هذا التوصيف يف موارد قليلة .قال النجايش يف ترمجة حييى املكنّى« :أبا حممد

علوي ،س ّيد ،متك ّلم ،فقيه ،من أهل نيسابور» .
العلوي من بني زبارة (زيارة ـ زيادة)،
ّ

فّسه بعضهم ّ
بأن املراد منه أنّه من ذر ّية رسول اهلل ،وأنّه حيمل نوع ًا من املدح دون
وقد ّ
ٍ
توثيق أو تعديل .
( )1املصدر نفسه.236 :
( )2املصدر نفسه.442 :

( )3حممود درياب النجفي ،نصوص اجلرح والتعديل .63 :2

إال ّ
أن هذا التفسري غري واضح ،فهل كان وصف السيّد يف ذلك الزمان يطلق عىل

الذر ّية كام هي احلال يف التفريق اليوم بني الس ّيد والعامي أو السيد والشيخ ونحو ذلك؟

األمر حيتاج إىل متابعة تفصيليّة تارخي ّية ،فاملعروف تعبري الطالب ّيني أو الرشيف أو النجيب
أو نحو ذلك .وعىل تقديره فهو ال ّ
يدل عىل توثيق أو تعديل أو بيان مذهب.

نعم ،يذهب بعض علامء أهل السنّة املعارصين ،كام سمعت منه شخص ّي ًا مشافه ًة ـ وهو

الدكتور حممود سعيد ممدوح ـ ّ
أن الذر ّية النبو ّية ثقات إىل حدود القرن الرابع اهلجري ،إال

النبي،
ما خرج بالدليل ،ومل أجد شيئ ًا يثبت هذه الدعوى الواسعة غري حسن الظ ّن
ّ
وحب ّ
مضاف ًا إىل عدم وضوح التمييز بني ما قبل القرن الرابع وما بعده ،فلو كان املستند نصوص

اتّباع الذر ّية ومدحها فال تفصيل فيها من هذا النوع.

وعىل أ ّية حال ،يظهر من مواضع اخر للرجال ّيني احتامل إرادة أنّه وجيه وذو مكانة،

مثل ما جاء يف كلامت النجايش يف ترمجة احلسن بن أمحد بن القاسم بن حممد بن عيل بن أيب

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

وقال يف ترمجة بكر بن حممد بن حبيب بن بقية« :كان س ّيد أهل العلم بالنحو والغريب

واللغة بالبرصة ومقدّ مه ،مشهور بذلك» .

وقال يف ترمجة حممد بن أيب القاسم عبيد اهلل بن عمران اجلنايب الربقي أبو عبد اهلل،

امللقب ماجيلويه« :س ّيد من أصحابنا القميني ،ثقة» .

( 207ـ  )208ـ ال شكّ فيه ،ال لُبس فيه

ورد هذا التعبري عند الطويس يف ترمجة أربد بن محري« :أبو حميش ،وقيل :أبو حمسن،

( )1رجال النجايش.65 :
( )2املصدر نفسه.110 :
( )3املصدر نفسه.353 :

......
وقيل :اسمه سويد ،وقال آخرون :مها اثنان ،أربد بن محري ،شهد بدر ًا ال شك فيه ،وسويد

بن حميش شهد أحد ًا ،ومل يشهد بدر ًا» .

ال وال بيان مذهب غري اإلسالم؛ ّ
وهذه العبارة ال تفيد توثيق ًا وال تعدي ً
ألن سياقها

حيتمل ّ
ّ
الشك كان يف أصل قض ّية مشاركته يف معركة بدر أو نحو ذلك ،ال
أن نفي

بمالحظة عنارص التوثيق والتعديل ،وال ّ
أقل من ّ
أن هذا غري حمرز ،نعم لو وقعت هذه

اجلملة يف سياق تعديل أو توثيق أو بيان علم د ّلت عىل ذلك بحسب سياقها كام هو

واضح.

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

فإن سياقها عام ّ
أيب عبد اهلل عليه السالم ،ثقة ثقة ،عني ،ال لبس فيه وال شك» ّ ،
دال عىل

توثيقه وسالمته من خمتلف النواحي.

 209ـ مؤذّن

ورد هذا التوصيف لبعض الرواة مثل حكيم مؤ ّذن بني عبس .

وقد فهم السيد الربوجردي منه أنّه يالزم الصالة ويواظب عليها ،فيستفاد منه التوثيق

أن حكي ًام راوي الرواية كان إمام ّي ًا ثقة؛ ّ
والتعديل ،قال« :ويستفاد منها أيض ًا ّ
فإن هذا
خمتصاهتم ال يظهرونه إال ملواليهم ،مضاف ًا إىل ّ
أن اشتغاله باألذان ـ عىل
احلكم إنّام هو من ّ

تدل عىل مواظبته ألوقات الصالة ومراقبته عليها ،وهو ّ
ما يستفاد من لقبه ـ تشعر بل ّ
يدل

عىل وثاقته ،بل عىل عدالته» .
( )1الطويس ،الرجال.27 :
( )2رجال النجايش.233 :

( )3انظر :االستبصار 54 :2؛ وهتذيب األحكام 121 :4؛ ورجال الربقي39 :؛ ورجال الطويس:
.196

( )4زبدة املقال يف مخس الرسول واآلل.78 :

ولكنّه غري واضح؛ فليس ّ
خاصة جلامعة مع ّينة ـ باملوثوق هبم يف النقل،
كل املؤ ّذنني ـ ّ

ال عن العدالة التا ّمة ،واملعرفة االجتامع ّية تؤكّد هذا األمر ،بل ّ
فض ً
لعل األذان كان صنعة
قوي وحسن ،ويأخذون عليها أجر ًا من الدولة أو
يمتهنها بعض الناس ممّن لديه صوت ّ

غريها ،كام قد يظهر من بعض البحوث الفقه ّية املتصلة باالرتزاق أو اإلجارة عىل مثل هذه

التوصل إىل ضبطهم ود ّقتهم ورواياهتم قليلة وال حضور هلم يف
األمور ،بل كيف لنا
ّ

ساحة العلم والتصنيف؟! يبدو يل ذلك يف غاية الصعوبة ،فالوصف املذكور يفيد نوع ًا من
املدح ال يرقى إىل مستوى التوثيق أو التعديل أو بيان املذهب إال بقرينة إضاف ّية.

مؤذن ًا ،وأ ّما توصيف الرجايل أو املحدّ ث له بأنّه مؤ ّذن
هذا ك ّله يف نفس كون الرجل ّ

بني فالن ،فال يظهر أنّه يف مقام التوثيق ،بل لع ّله يف مقام التمييز ،من حيث إنّه يوجد أكثر

َ
الرجل هبذا الوصف ،فبدل أن يقول :زيد الكويف،
فعرف هذا
من شخص هبذا االسمّ ،
ٍ
داللة يف هذا عىل إرادته التوثيق أو التعديل ،فض ً
ال عن بيان
وأي
قال :زيد املؤ ّذنّ ،
املذهب ،بل لع ّله أراد بيان مميزات تعريفه أو بيان عمله ونشاطه ال أكثر.

 210ـ عملت الطائفة مبا رواه

النص األبرز هنا هو ما ذكره الشيخ الطويس يف العدّ ة حيث قال« :وأ ّما العدالة املراعاة
ّ

للحق ،مستبرص ًا ،ثقة يف
يف ترجيح أحد اخلربين عىل اآلخر فهو أن يكون الراوي معتقد ًا
ّ

متحرج ًا من الكذب ،غري متهم فيام يرويه .فأما إذا كان خمالف ًا يف االعتقاد ألصل
دينه،
ّ

األئمة عليهم السالم نظر فيام يرويه ،فإن كان هناك من طرق
املذهب وروى مع ذلك عن
ّ
املوثوق هبم ما خيالفه وجب إطراح خربه .وإن مل يكن هناك ما يوجب إطراح خربه،

رب يوافق ذلك وال
ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به .وإن مل يكن من الفرقة املح ّقة خ ٌ
خيالفه ،وال يعرف هلم ٌ
قول فيه ،وجب أيض ًا العمل به ،ملا روي عن الصادق عليه السالم

عيل
أنّه قال« :إذا نزلت بكم حادثة ال جتدون حكمها فيام رووا عنّا فانظروا إىل ما رووا عن ّ
عليه السالم فاعملوا به» ،وألجل ما قلناه عملت الطائفة بام رواه حفص بن غياث،

......
أئمتنا عليهم
وغياث بن كلوب ،ونوح بن دراج ،والسكوين ،وغريهم من
العامة عن ّ
ّ
السالم ،فيام مل ينكروه ومل يكن عندهم خالفه .وإذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل

الفطح ّية ،والواقفة ،والناووسية وغريهم نظر فيام يرويه :فإن كان هناك قرينة تعضده ،أو

رب آخر من جهة املوثوقني هبم ،وجب العمل به .وإن كان هناك خرب آخر خيالفه من
خ ٌ

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

متحرج ًا يف روايته موثوق ًا يف أمانته ،وإن كان خمطئ ًا يف أصل االعتقاد .وألجل ما قلناه
ّ
عملت الطائفة بأخبار الفطح ّية مثل عبد اهلل بن بكري وغريه ،وأخبار الواقفة مثل سامعة بن
مهران ،وعيل بن أيب محزة ،وعثامن بن عيسى ،ومن بعد هؤالء بام رواه بنو فضال ،وبنو

سامعة ،والطاطر ّيون وغريهم فيام مل يكن عندهم فيه خالفه .وأ ّما ما ترويه الغالة،

خيتص الغالة بروايته ،فإن كانوا ممن عرف هلم
واملتهمون ،واملض ّعفون وغري هؤالء ،فام
ّ

غلو ،عمل بام رووه يف حال االستقامة وترك ما رووه يف حال
حال استقامة وحال ّ

خطاءهم ،وألجل ذلك عملت الطائفة بام رواه أبو اخلطاب حممد بن أيب زينب يف حال
استقامته وتركوا ما رواه يف حال ختليطه ،وكذلك القول يف أمحد بن هالل العربتائي ،وابن

أيب عذافر وغري هؤالء .فأ ّما ما يرويه يف حال ختليطهم فال جيوز العمل به عىل ّ
كل حال.

ّ
ويدل
وكذلك القول فيام ترويه املتهمون واملض ّعفون .وإن كان هناك ما يعضد روايتهم
بالصحة وجب التو ّقف
صحتها وجب العمل به .وإن مل يكن هناك ما يشهد لروايتهم
ّ
عىل ّ
يف أخبارهم ،وألجل ذلك تو ّقف املشايخ عن أخبار كثرية هذه صورهتا ومل يرووها

واستثنوها يف فهارسهم من مجلة ما يروونه من التصنيفات» .

مهمة لتوثيق مجاعة من الرواة ،وقد استند إليه غري واحد من
شكّل هذا ّ
النص وثيقة ّ

( )1العدّ ة يف أصول الفقه  149 :1ـ .151

أبرزهم قدي ًام املح ّقق احليل حيث قال« :قوله :الرواية مستندة إىل السكوين ،وهو عامي.

قلنا :هو وإن كان عامي ًا فهو من ثقات الرواة .وقال شيخنا أبو جعفر رمحه اهلل يف مواضع

من كتبهّ :
إن اإلمام ّية جممعة عىل العمل بام يرويه السكوين وعامر ومن ماثلهام من الثقات،

مملوة من الفتاوى املستندة
ومل يقدح باملذهب يف الرواية مع اشتهار الصدق ،وكتب مجاعتنا ّ
إىل نقله ،فلتكن هذه كذاك» .

النص يف زاوية إخباره عن عمل الطائفة ،وذلك ّ
أن عمل
وقد يتح ّفظ يف داللة هذا ّ

الطائفة يف حدّ نفسه ال يوجب التوثيق بالرضورة ،بل املراد منه ّ
أن رواية غري اإلمامي إذا مل

ختالف خرب اإلمامي يؤخذ هبا ،بمعنى ّ
جمرد عدم إمام ّيته ال يوجب طرح خربه ،بل
أن ّ
يمكن أخذ اخلرب ولو مع ذلك ،وهذا ال ّ
بمجرد
يدل عىل كون الراوي عند الطائفة ثقة
ّ

العمل ،بل يفيد عملهم بخرب غري اإلمامي لو حاز رشوط احلج ّية الوثوق ّية التي هي املدار

النص
ثم فهذا ّ
عند املتقدّ مني ،وال يمنع منها اعتقاد الراوي ما مل خيالفه خرب إمامي ،ومن ّ
يتضمن
غري واضح يف توثيق هؤالء ،وإال إ ّما أن يكون املعيار هو الوثاقة أو العدالة بام
ّ
رشط االعتقاد ،فإن كان الوثاقة فال معنى ّ
لكل هذا التفصيل يف كالم الطويس ،وإن كان
تفردهم مع عدم وجود املنايف ،فالبدّ من فرض
العدالة فال معنى لألخذ بخربهم حال ّ

مسلك الوثوق ،وهو متح ّقق نوع ًا يف هؤالء حال عدم املعارضة ،وهذا غري ّأّنم ثقات،

فال ّ
يدل نفس عمل الطائفة عىل توثيق ،بل عىل عدم ممانعة.

إن مقصود الشيخ الطويس ّ
وبعبارة أخرىّ :
أن الطائفة مل تكن عندها مشكلة من

السكوين رغم االختالف املذهبي معه ،وهذا ليس معناه األخذ بكل رواياته وإنام معناه

مبدأ األخذ برواياته إذا وصلتهم بطريق صحيح ،فلو أخذوا بعرشة يف املائة من رواياته

صح ّأّنم يأخذون برواياته رغم اخلالف املذهبي.
فقد ّ

نعم عبارة الطويس يف املقطع الثاين تفيد توثيقه هو لرواة فرق غري اإلمام ّية من الشيعة،

(ّ )1
املحقق ّ
احليل ،الرسائل التسع 64 :ـ .65

......
األول.
لكنّها ال تفيد ذلك يف املقطع ّ

هذا ك ّله ،برصف النظر عن ما قلناه مرار ًا وذكره املحقق حممد إسامعيل املازندراين

اخلواجوئي (1173هـ) يف أبحاثه الرجالية ،من ّ
نص
نص الطويس املتقدّ م هو ّ
أن ّ

مضطرب ،بمعنى ّ
أن البحث ك ّله الذي عقده الطويس حول خرب الواحد ،وجاء هذا النص

بنص الطويس هذا .
فيه ،يف غاية االضطراب؛ هلذا مل يعد يمكننا األخذ ّ

( 211ـ  )212ـ واضح احلديث ،واضح الرواية

ذكر النجايش يف ترمجة موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب البجيل ،فقال« :ثقة ثقة،

جليل ،واضح احلديث ،حسن الطريقة» .

وقال يف ترمجة حممد بن احلسني اخلزاز الكويف« :ثقة ،من أصحابنا ،عني ،واضح

الرواية» .

ّ
لعل االحتامل األبرز يف تفسري هذه اجلملة التي يظهر منها املدح وسياقهّ ،
أن روايات

هذا الراوي ليس فيها اضطراب أو تشوي
رواياته سليمة من حيث املضمون.

أو غموض أو التباس أو نحو ذلك ،أو ّ
أن

ّ
ولعل ما يشهد لذلك هو ما أورده النجايش يف ترمجة حممد بن وهبان الدبييل ،حيث

قال« :ثقة ،من أصحابنا ،واضح الرواية قليل التخليط»  .فإذا ربطنا بني وضوح الرواية

وق ّلة التخليط ّ
دل ذلك عىل كون مرو ّياته غري مضطربة أو ّأّنا ساملة املضمون باإلمجال
العام ،وتوصيف قليل التخليط يفيد مدح ًا يف سياق وجود ختليط يف نصوصه ،متام ًا
كقولنا :قليل السقط يف احلديث ،والذي تقدّ م أنّه قد وصف به الشيخ الصفار.
( )1اخلواجوئي ،الفوائد الرجال ّية.240 ،236 :
( )2رجال النجايش.405 :
( )3املصدر نفسه.388 :
( )4املصدر نفسه.396 :

( 213ـ  )214ـ جنيب ،جنباء

ذكر الكيش قال« :عن شعيب ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :سمعت يقول :ما من

أهل بيت إال ومنهم نجيب من أنفسهم ،وأنجب النجباء من أهل بيت سوء ،منهم حممد

بن أيب بكر ،مالك األشرت» .

وقال« :عن أبان بن عثامن ،قال :دخل عمران بن عبد اهلل القمي عىل أيب عبد اهلل عليه

فقربه أبو عبد اهلل ،فقال له :كيف أنت وكيف ولدك وكيف أهلك وكيف بنو
السالمّ ،

فلام خرج ،قيل أليب عبد اهلل عليه السالم :من
عمك وكيف أهل بيتك؟ ثم حدّ ثه مل ّي ًاّ ،

هذا؟ قال :هذا نجيب قو ٍم نجباء ،ما نصب هلم جبار إال قصمه اهلل» .
ٍ
رواية نقلها قال« :عن مجيل بن دراج ،قال سمعت أبا عبد اهلل عليه السالم يقول:
ويف

برش املخبتني باجلنة :بريد بن معاوية العجيل ،وأبو بصري بن ليث البخرتي املرادي ،وحممد
بن مسلم ،وزرارة ،أربعة نجباء أمناء اهلل عىل حالله وحرامه ،لوال هؤالء انقطعت آثار

النبوة واندرست» .

ونقل الكيش عن نرص بن صباح أنّه قالَ « :و َو َلدَ عطاء بن أيب رياح تلميذ ابن عباس،

عبدَ امللك وعبدَ اهلل وعريف ًا ،نجباء من أصحاب أيب جعفر وأيب عبد اهلل عليه السالم» .

أن هذا التوصيف فيه مدح وصالح حال ،إال ّ
شك يف ّ
ال ّ
أن الكالم يف استفادة التوثيق

أو التعديل منه ،وقد ذكر العالمة احليل مع ّلق ًا عىل هذا التوصيف قائ ً
ال بأنّه ال يثبت

ال  .ويظهر من السيد اخلوئي عدم الداللة عىل التوثيقّ ،
تعدي ً
وأن غايته بيان سالمة
( )1رجال الكيش .283 :1

( )2املصدر نفسه  624 :2ـ .625
( )3املصدر نفسه .398 :1
( )4املصدر نفسه .477 :2

( )5انظر :خالصة األقوال.219 ،206 :

......
مذهبه ونحو ذلك .

والداللة اللغو ّية للكلمة تفيد كون الرجل كري ًام ذا حسب  ،وبالتايل قد ّ
تدل بالداللة

االلتزامية العرف ّية يف موقع االستعامل عىل أنّه رجل متزن صالح كريم األخالق يمتدّ

بصالحه يف عروقه النسب ّية ،وسياق ورود هذا التعبري واضح يف بيان جاللة حال الشخص

ومدحه العظيم ،لك ّن هذا التوصيف من الصعب أن يفيد توثيق ًا باملعنى املصطلح لنا هنا بام
يشمل الضبط ونحوه ،لكنّه قريب جد ًا من التعديل وصالح احلال.

 215ـ أسند عنه

ّ
لعل واحدة من األلغاز أو اإلشكال ّيات التي يواجهها اإلنسان مع مصطلحات

الرجال ّيني ما لوحظ يف كتاب الرجال للشيخ الطويس ،وتبعه بعض من حلقه ،بام مل يسبقه

حسب الظاهر إليه أحد من علامء املذاهب ك ّلها ،وهو ّ
أن الطويس أورد جمموعة من
يبني لنا الطويس مراده من هذه
األشخاص يف كتابه واصف ًا إياهم بجملة( :أسند عنه) ،ومل ّ
اجلملة ،وأكثر من وصفهم هبذا الوصف هم أصحاب الصادق× ،كأمحد بن عبد اهلل بن
حممد بن عمر بن عيل بن أيب طالب اهلاشمي املدين  ،وإبراهيم بن حممد بن أيب حييى

املدين ،وإبراهيم بن الفضل اهلاشمي املدين .

وقد اختلف يف عدد املوصوفني هبذا الوصف ،عىل أقوال:

 1ـ ّأّنم مائة وسبعة وستني ،وقال السيد اخلوئيّ :إّنم قليلون يبلغ عددهم مائة ونيف

وستني .

( )1انظر :معجم رجال احلديث  127 :19ـ .128

( )2انظر :العني 152 :6؛ والصحاح 222 :1؛ ومعجم مقاييس اللغة  399 :5ـ .400

( )3الطويس ،كتاب الرجال.155 :
( )4املصدر نفسه.156 :

( )5معجم رجال احلديث .101 :1

 2ـ ما ذكره الصدر ،من ّأّنم مخس وثالثامئة ،ال غري ،من أصحاب الصادق .

حممد رضا اجلاليل من ّ
أن املوصوفني هبذه الكلمة يف كتاب رجال
 3ـ ما ذكره السيد ّ

شخص واحد من أصحاب الباقر والصادق،
الطويس املطبوع ( )341شخص ًا ،منهم
ٌ

ومنهم ( )330من أصحاب الصادق عليه السالم ،واثنان من أصحاب الكاظم ،وسبعة
من أصحاب الرضا ،وشخص واحد من أصحاب اهلادي .

ّ
ولعل مراجعة بعض النسخ املطبوعة اليوم يزيد عن هذا أيض ًا.

 4ـ ما أحصاه الشيخ املعارص حممود درياب النجفي ،حيث بلغوا معه ( )344شخص ًا

بحسب القائمة التي وضعها .

لقد وقع علامء اجلرح والتعديل يف اختالف كبري يف مدلول هذه اجلملة ،والغرض من

حق بعض الرواة دون آخرين ،ووقعوا قبل هذا يف كيف ّية ضبط قراءهتا  .حتى
إيرادها يف ّ
ّ
ّ
املتأخرين من علامء الرجال كالسيد اخلوئي رأى جمهول ّية معنى هذه اجلملة،
أن بعض

حيث يقول ..« :وقد اختلف يف معنى هذه اجلملة ويف هيئتها؛ فقرئت ـ تارة ـ بصيغة
حمصل خال من اإلشكال» ،
املعلوم وأخرى بصيغة املجهول .وال يكاد يظهر هلا معنى ّ

وسبقه املح ّقق أبو املعايل الكلبايس ،حيث قال« :إنّه مل ينتهض يشء من األقوال املذكورة،

وبقيت تلك اللفظة آوية يف زاوية اخلفاء ،وبه اعرتف غري واحد من األجالء» .
(ّ )1ناية الدراية.401 :

( )2انظر :حممد رضا احلسيني اجلاليل ،املصطلح الرجايل (أسند عنه) ماذا يعني؟ وما هي قيمته
الرجالية؟ ،جملة تراثنا ،العدد  104 :3ـ .105

( )3حممود درياب النجفي ،اسند عنه يف رجال الطويس ،معناها وداللتها عىل اجلرح والتعديل ،جم ّلة
الفكر اإلسالمي ،العدد  3ـ  146 :4ـ .182

( )4للتفصيل أكثر حول هذا املوضوع ،راجع :املصدر نفسه.98 :

( )5اخلوئي ،معجم رجال احلديث وتفصيل طبقات الرواة 99 :1؛ وانظر :املصدر نفسه.101 :
( )6الكلبايس ،الرسائل الرجال ّية .374 :3

......
وأبرز املداليل التي احتملوها هلذه اجلملة ،هي اآليت:

 215ـ  1ـ القراءة بصيغة املبينّ للمعلوم (أَسْنَدَ ـ اُسْنِدُ)

أن تُقرأ بصيغة املبني للمعلوم َ
(أ ْسنَدَ ـ ُاسندُ ـ َعنْ ُه) ،ومعانيها مرت ّددة بني احتامالت:

 215ـ  1ـ  1ـ الرواية املباشرة عن اإلمام

األولّ :
أن الشخص سمع الرواية عن اإلمام مبارشةً ،دون أ ّية واسطة .
االحتامل ّ
ومعنى هذا ّ
أن الراوي أسند احلديث مبارش ًة عن اإلمام ،ففاعل اإلسناد هو الراوي،
والضمري يف (عنه) يرجع إىل اإلمام.

مدح أو توثيق أو تعديل ،فضالً
أي داللة عىل ٍ
وبنا ًء عىل هذا االحتامل ،ال تكون هناك ّ

جمرد ّ
أن الرجل يروي عن هذا اإلمام أو ذاك بال واسطة ال
عن بيان مذهب الراوي؛ إذ ّ
يوجب فيه تعدي ً
ال وال توثيق ًا.

وإذا درسنا هذا االحتامل يف حدّ نفسه ،ال نجده مفهوم ًا؛ وذلك:
ٍ
مئات
خصص الطويس من بني اآلالف من الذين ذكرهم يف الرجال بضعة
ّأوالً :ملاذا ّ

قليلة وصفهم هبذا الوصف؟! مع ّ
أن هناك الكثري من غريهم ممن يتصف هبذا الوصف بنا ًء
عىل هذا املعنى.
ثاني ًا :ما أورده الس ّيد اجلاليل ،من ّ
أن كون مراد الشيخ الطويس هبذه الكلمة الداللة عىل

رصح يف مقدّ مته
جمرد السامع ٌ
ّ
أمر غري مناسب للنهج الذي وضعه لكتاب الرجال ،حيث ّ
أنّه قصد مجع أسامء من روى عن ّ
كل إمام ،ومعنى كالمه ّ
أن املذكورين يف باب أصحاب
ّ
وخاصة
كل إمام إنام رووا وسمعوا عن ذلك اإلمام ،فال معنى إلعادته ذلك مع الرتاجم،
ّ

ختصيص قليل منهم بذلك .ولع ّله ألجل هذه املفارقة قيّد املح ّقق الوحيد السامع بكونه
عىل سبيل االعتامد .لك ّن هذا التقييد ال يؤثر شيئ ًا يف تصحيح هذا االحتامل ،مع ّ
أن الكلمة

( )1قد يلوح من كالم الوحيد البهبهاين ،الفوائد الرجالية.31 :

تدل من قريب أو بعيد عىل هذا القيد ،إن مل ّ
ال ّ
تدل عىل نفيه  .بل هذا القيد غري صحيح
عىل ما أفاده الكلبايس  ،حيث مجع الطويس بني هذا الوصف وبني التضعيف يف ترمجة

حممد بن عبد امللك.

النص
إال ّ
مبني عىل تفسري ملقدّ مة الطوءي يف الرجال والتي جاء فيها ّ
أن هذا اإليراد ّ

تكرر سؤال الشيخ الفاضل فيه ،من مجع كتاب يشتمل عىل
اآليتّ « :إين قد أجبت إىل ما ّ
األئمة عليهم السالم
أسامء الرجال ،الذين رووا عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وعن
ّ

من بعده إىل زمن القائم عليه السالم ،ثم أذكر بعد ذلك من ّ
تأخر زمانه من رواة احلديث
أو من عارصهم ومل يرو عنهم» .

بأّنا تريد التمييز بني من روى عن اإلمام ومن مل يرو عنه ،لك ّن
تفّس ّ
فهذه العبارة قد ّ

أعم ممّن كان مع
الرواية عن اإلمام ال تساوق بالرضورة ما كان بال واسطة ،فقد يكون ّ

الواسطة ومن كان من دوّنا.

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

 215ـ  1ـ  2ـ إسناد ابن عقدة عن الراوي متصالً ،تفسري الصدر

أن املراد ّ
االحتامل الثاين :ما ذكره بعضهم من ّ
أن ابن عقدة الزيدي (333هـ) يروي عن
هذا الشخص ٍ
بأن املراد ّ
بسند متّصل يف كتابه (أصحاب الصادق×) ،أو يمكن القول ّ
أن

من قيل يف ح ّقهم مثل هذا هم ممّن ذكرهم ابن عقدة يف كتابه يف رجال الصادق .

( )1اجلاليل ،املصطلح الرجايل (أسند عنه) ماذا يعني؟ وما هي قيمته الرجالية؟ ،جم ّلة تراثنا ،العدد
الثالث 109 :ـ .110

( )2انظر :سامء املقال .172 :2
( )3رجال الطويس.17 :

( )4انظر :النوري ،خامتة املستدرك 74 :5؛ واملازندراين ،منتهى املقال 76 :1؛ والربوجردي،
طرائف املقال .355 :2

......
يقول السيد حسن الصدر« :الظاهر ّ
أن الشيخ نظر إىل احلديث الذي أخرجه ابن عقدة

يف ترمجة من رواه عن الصادق عليه السالم ،فإذا وجده مسند ًا من ابن عقدة عن ذلك
الرجل ،قال يف ذيل ترمجته :أسند ،يعني ابن عقدة ،عنه ،أي عن صاحب الرتمجة ،فيعلم

ّ
أن ابن عقدة يروي عن ذلك الرجل بإسناد متصل ،وإن مل جيد احلديث الذي أخرجه ابن

عقدة يف الرتمجة مسند ًا ،بأن وجده مرسالً ،أو مرفوع ًا ،أو مقطوع ًا ،أو موقوف ًا ،أو نحو

ذلك مل يذكر حينئذ شيئ ًا من ذلك» .

وقد اختار هذا القول تقريب ًا الشيخ حممود درياب النجفي املعارص ،وذكر شواهد

عرشة عىل مواضع ،قال فيها الطويس :أسند عنه ،وكان يف مورد هذا الراوي سندٌ البن

عقدة يف موضع آخر .

وبنا ًء عىل هذا التفسري ،يمكن أن يقال ّ
خصص كتابه هذا لذكر الثقات
بأن ابن عقدة ّ

من أصحاب الصادق عليه السالمّ ،
فكل من قيل يف ح ّقه يف رجال الطويس (أسند عنه)،

فهذا معناه أنّه مذكور يف رجال ابن عقدة ،واملفروض ّ
أن املذكور يف رجال ابن عقدة هذا

ثق ٌة بتوثيق ابن عقدة له ،وعرب هذا الطريق يكون تعبري (أسند عنه) منتج ًا للتوثيق ،وإن مل
يكن بنفسه من ألفاظ التوثيق والتعديل.

ووفق ًا هلذا التفسري سيكون فاعل (أسند) هو ابن عقدة الزيدي ،فيام الضمري يف (عنه)

فكأن الطويس قالّ :
ّ
إن فالن ًا الراوي قد أسند ابن عقدة عنه يف
املرتجم،
يرجع إىل الراوي
َ

كتاب الرجال ،وروى عنه رواية هناك ،أو ذكر له طريق ًا.
ويناقش هذا االحتامل:

ّأوالً :بام ذكره غري واحد ،من ّ
أن من وصفهم الشيخ بذلك قليلون ،أ ّما من ذكرهم ابن
( )1حسن الصدرّ ،ناية الدراية.402 :

( )2حممود درياب النجفي ،اسند عنه يف رجال الطويس ،معناها وداللتها عىل اجلرح والتعديل ،جم ّلة
الفكر اإلسالمي ،العدد  3ـ  141 :4ـ .146

عقدة يف رجال الصادق فباآلالف ،كام ب ّينه الطويس نفسه يف الرجال ،بل قد ذكر العالمة

وأن ابن عقدة قد أخرج ّ
احليل ّأّنم أربعة آالف رجلّ ،
ّ
لكل واحد منهم رواية ،فكيف
يمكن أن يقالّ :
إن من وصفهم الشيخ هبذا الوصف هم الذين أخرج هلم ابن عقدة

حديث ًا؟! .

خصص الطويس هذا التعبري ببضعة مئات ،فيام املفروض ّ
أن من
وبعبارة أخرى :ملاذا ّ

أخرج له ابن عقدة بلغ اآلالف؟!

إن املراد هبذا التعبري ليس ّ
قد يقالّ :
كل من ذكره ابن عقدة يف الرجال ممن بلغوا

اآلالف ،بل املراد خصوص من ذكرهم ثم أسند هلم حديث ًا ـ مقابل عدم ذكر حديث هلم
أو ذكره مرس ً
ال ـ عقب ذكر اسمهم ،وهؤالء يمكن أن يكونوا باملئات ،وبناء عليه ،يمكن

اجلمع بني الرقمني يف تفاوهتام مع بعضهام.

وقد أجيب عن ذلك بأنّه بعيد جد ًا؛ إذ ال يعقل من شخص مثل ابن عقدة وهو اخلبري

بالروايات والطرق ومن يملك الكثري من األسانيد أن ال يكون له روايات مسندة إال إىل

هذا العدد القليل من أصحاب الصادق عليه السالم ،ومعه يكون هذا االحتامل بعيد ًا .

وهذا اجلواب غري واضح هبذا املقدارّ ،
فإن الشيخ الطويس ذكر أسامء هؤالء ممّن أسند

ابن عقدة هلم رواية يف رجاله ،وأ ّما من مل يسند هلم رواية يف هذا الكتاب أو مل يذكر هلم

طريق ًا فال يعني ذلك ّ
أن ابن عقدة ليس له سند إليهم ،حتى نستبعد ذلك ،بل غايته أنّه مل
يذكر هلم رواية مسندة يف هذا الكتاب باخلصوص ،فأراد الطويس متييز هؤالء الذين أسند

هلم ابن عقدة رواية يف كتاب الرجال ،وربام يكون ذلك ملقام مدح أو لكون ابن عقدة قد

وثق يف مطلع كتابه من سيذكر له رواية مسندة إليه فيه ،فتخصيص اإلسناد ببعضهم يف
( )1انظر :معجم رجال احلديث .101 :1

( )2انظر :اجلاليل ،مصطلح أسند عنه ،مصدر سابق112 :؛ والسيستاين ،قبسات من علم الرجال
.134 :1

......
خصوص كتاب الرجال ال ينايف وجود إسناد البن عقدة لغريهم ،كام هو واضح .وكتاب

ابن عقدة ليس موجود ًا بأيدينا حتى نعرف هل كان بصدد استقصاء مرو ّياته عن ّ
كل
نص ـ وثيقة معترب ،يؤكّد كون كتاب ابن عقدة
الذين ترمجهم يف كتابه أو ال ،وليس بيدنا ّ

مثل مسند ابن حنبل يف مجع روايات الرواة املذكورة أسامؤهمّ ،
فلعل غرضه كان ذكر

األسامء ،ثم نقل ولو رواية عن هذا االسم أو ذاك ولو غالب ًا.

وهبذا يظهر عدم وضوح ما أفاده السيد اجلاليل من قوله« :إنّا نجد كثري ًا من الرجال

الذين وقع البن عقدة سند متصل إليهم ،وهم من أصحاب الصادق عليه السالم قد

وردت أسامؤهم يف باب أصحابه من رجال الشيخ ،واملفروض ّ
أن مجيع املذكورين يف هذا
الباب هم من الذين ترمجهم ابن عقدة يف كتابه ،ومع ّ
أن ابن عقدة نفسه له إىل أولئك سند

متصل ،فإنّا مل نجد وصف (أسند عنه) يف ترمجتهم من الرجال .وليس من املمكن فرض
غفلة الشيخ الطويس عن اتصال سند ابن عقدة إليهم؛ ّ
ألن الشيخ أورد روايات ابن عقدة
أن املفروض ّ
املسندة إليهم يف كتاب أماليه (مع) ّ
أن ابن عقدة هو قد أورد الروايات يف

كتاب رجاله .وليس من املحتمل ّ
أن ابن عقدة أورد يف رجاله روايات أولئك الرجال من
دون ٍ
سند له إليهم مع أنّه يروهيا مسندة إليهم يف غري كتاب الرجال» .
إن (أسند عنه) تشمل ّ
مبني عىل فرض ّيات غري ثابتة مثلّ :
كل من
ّ
فإن هذا الكالم ك ّله ّ

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

ال يف كتاب مع ّ
ك ّله فرض ّيات ،فكم وجدنا من حمدّ ث ينقل خرب ًا مرس ً
أن لديه إسناد ًا هلذا

ٍ
خاصة عىل مثل نظر ّية
اخلرب يف
كتاب آخر ،أو وصله له سند كام يظهر بمراجعة الطرقّ ،

فأي مانع من أن يكون منهج ابن عقدة شبيه ًا بمنهج الصدوق يف نقل
تعويض األسانيدّ ،
الكثري من املراسيل يف هذا الكتاب ،ولو لغاية االختصار أو لغاية أخرى ال نعرفها ،فلامذا

( )1انظر :اجلاليل ،مصطلح أسند عنه ،مصدر سابق.112 :

هذا االستبعاد هنا يف ٍ
أمر ال نملك معلومات تارخي ّية واضحة عنه؟!

ولعل الذي دفعهم ّ
ّ
تعرض لرتمجة ابن عقدة ذكر ّ
لكل هذا هو ّ
أن العالمة ّ
أن له
احليل ملا ّ

وأّنم أربعة آالف ،وأنّه أخرج ّ
لكل رجل يف هذا
كتاب ًا يف أسامء الرواة عن الصادقّ ،
الكتاب احلديث الذي رواه  ،إال أنّه قد سبق منّا التح ّفظ يف وصول كتاب ابن عقدة

للعالمة ّ
احليل ،فض ً
ال عن وصوله بطريق معترب له ،كام استعرضنا ذلك يف توثيق عا ّمة
األول من التوثيقات العا ّمة ،فراجع.
رجال اإلمام الصادق عليه السالم يف البحث ّ

رصح يف مقدّ مة كتابه ّ
ثاني ًا :بام ذكره غري واحد ،من ّ
أن ابن عقدة مل
أن الشيخ الطويس ّ

يذكر غري أصحاب الصادق ،والشيخ قد ذكر هذه اجلملة يف مجع من أصحاب الباقر

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

الطويس  .وهذا يعني ّ
أن هذه اجلملة ال ربط هلا برجال ابن عقدة.

ثالث ًا :ما ذكره املحقق التسرتي حم ّق ًا وتبعه بعض املعارصين ،من ّ
أن هذا االحتامل ليس

له شاهد ،وذلك ّ
أن استخدام الضمري املسترت يف (أسند) إلرجاعه إىل ابن عقدة حيتاج أن
مرة واحدة يف كتابه ،ثم يقوم بإرجاع
يذكر الطويس ابن عقدة بعد كلمة (أسند) ولو ّ

املرة يف بداية الكتاب مثالً ،وهذا أمر ال نجد له
التعابري الالحقة املشاهبة ملا ذكره يف تلك ّ

وجمرد أنّه ذكر اسم ابن عقدة يف املقدّ مة ال ينفع
عين ًا وال أثر ًا يف كتاب الرجال للطويسّ ،

شيئ ًا ،كام هو واضح .

املرة من باب بيان نقصانه،
رابع ًا :إنّنا نسأل ال من باب نقد هذا االحتامل ،بل هذه ّ

( )1خالصة األقوال.322 :

( )2انظر :سامء املقال 175 :2؛ ومعجم رجال احلديث 101 :1؛ والتسرتي ،قاموس الرجال :12
437؛ واجلاليل ،مصطلح أسند عنه ،مصدر سابق 111 :ـ .112

( )3انظر :التسرتي ،قاموس الرجال 437 :12؛ والسيستاين ،قبسات من علم الرجال .134 :1

......
وذلك أنّنا مل نفهم ما هو الوجه يف ختصيص الطويس هؤالء بالذكر؟ فإذا كان ّ
كل من
ذكرهم ابن عقدة قد نقل عنهم أخبار ًا مسندة فال وجه للتخصيص ،وإذا كان بعضهم دون
بعض فام ميزة من نقل عنه خرب ًا مسند ًا عن من نقل عنه خرب ًا مرس ً
ال أو مل ينقل عنه شيئ ًا؟

ربر قيام الطويس بمثل هذه اخلطوة ،إذ ال يبدو مفهوم ًا أيض ًا،
حيتاج هذا االحتامل لتفسري م ّ

وحتى لو قلنا بتوثيق رواة ابن عقدة ،فهذا ليست له أ ّية عالقة بكونه قد أسند عنهم أو ال،
كام تقدّ م يف بحث هذا املوضوع مطلع احلديث يف فصل التوثيقات العا ّمة.

خامس ًا :إنّنا ـ لو س ّلمنا ـ نتح ّفظ عىل أصل املبنى هنا ،وذلك أنّنا بحثنا سابق ًا يف توثيق

من ذكرهم ابن عقدة يف رجاله ،وقلنا بأنّه مل يثبت مثل هذا التوثيق أصالً ،وعليه فحتى لو

س ّلمنا ّ
بأن معنى هذه العبارة هنا هو هذا ،فال ينفعنا شيئ ًا يف التوثيق أو التعديل.
وعليه ،فهذا االحتامل غري ثابت.

 215ـ  1ـ  3ـ رواية املعاصر بالواسطة ،تفسري املريداماد

االحتامل الثالث :أن يكون املراد ّ
أن هذا الشخص قد يكون عارص اإلمام وروى عنه

باملبارشة ،إال ّ
أن ما يم ّيزه عن غريه من الرواة أنّه يروي عن اإلمام بواسطة أحد األصحاب
أو عرب أحد األصول املعتمدة  ،فالراوي أسند عن اإلمام ،أي روى عنه بواسطة آخرين،

وإن كان قد أدرك زمانه وروى عنه بال واسطة ،ومن هنا عدّ ه الطويس يف أصحاب ذلك

اإلمام ،إال أنّه يمتاز عنهم بروايته عن ذلك اإلمام مع الواسطة أيض ًا.

وقد اعترب السيد اخلوئي ّ
أن« :هذا املعنى هو الظاهر يف نفسه ،وهو الذي تعارف

استعامله فيه ،فيقال :روى الشيخ الصدوق بإسناده عن حريز مثالً ،ويراد به أنّه روى عنه

مع واسطة .وقد يؤ ّيد ذلك بقول الشيخ يف غياث بن إبراهيم :أسند عنه ،وروى عن أيب
فإن ظاهر هذا الكالم أنّه مل ِ
احلسن عليه السالمّ ،
يرو عن أيب عبد اهلل عليه السالم ،وإنّام
( )1املريداماد ،الرواشح الساموية.110 :

أسند عنه ،أي روى عنه مع الواسطة» .

ويبدو من السيد اخلوئي حرص رواية الرجل عن هذا اإلمام بالواسطة ،فأورد عليه ّ
بأن

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

مجة
وعبارة املريداماد تقول« :قد أورد الشيخ يف أصحاب الصادق عليه السالم مجاعة ّ
ِ
واألخذ من أصوهلم
إنّام روايتهم عنه ـ عليه السالم ـ بالسامع من أصحابه املوثوق هبم،
املعول عليهاَ .ذكَر ك ًّ
ال منهم ،وقال :أسند عنه ،فمنهم من مل يل َقه ومل يدرك عرصه عليه
ّ
السالم ،ومنهم من أدركه ولقيه ،ولكن مل يسمع منه رأس ًا أو إالّ شيئ ًا قلي ً
ال» .

أن املريداماد يرى ّ
وهذا يعني ّ
أن هؤالء روايتهم عن هذا اإلمام كانت بالواسطة دائ ًام أو

إال نادر ًا ،ومل يقل ّ
بأن روايتهم عنه ال تكون باملبارشة أبد ًا ،فلو فرض العثور عىل أشخاص

من هؤالء رواياهتم باملبارشة كثرية ،انتقض هذا االحتامل ،أ ّما العثور عىل مورد أو موارد
قليلة هلم هبذا النحو فهو ال يكفي لنقض االحتامل.

ووفق ًا هلذا االحتامل تصبح الرتكيبة اللغوية للجملة عىل الشكل التايل :أسنَدَ هذا

الراوي سند ًا عن اإلمام املذكور اسمه يف مطلع الباب ،أو روى هذا الراوي عن هذا
اإلمام ٍ
بسند بينه وبينه.
ووفق ًا لذلك ال يؤثر هذا االحتامل التفسريي إطالق ًا عىل باب التعديل والتوثيق؛ ّ
ألن

جمرد أنّه ينقل عن هذا اإلمام بواسطة ال يفيد مدح ًا وال قدح ًا ،بل ينفع يف بيان الطبقات
ّ

واملخصص
ونحوها ،وربام لذلك نجد هذا التعبري يف خصوص كتاب الرجال للطويس،
ّ
( )1معجم رجال احلديث .99 :1
( )2املصدر نفسه .100 :1

( )3اجلاليل ،أسند عنه ،مصدر سابق 106 :ـ .107
( )4املريداماد ،الرواشح الساموية.110 :

......
للطبقات.

وقد نوقش ـ ويناقش ـ هذا االحتامل:

ّأوالً :إنّه لو اريد من هذا حرص رواية هؤالء دوم ًا أو غالب ًا عرب الواسطة فهو منقوض

بالعديد من الرواة الذين هلم روايات كثرية عن هذا اإلمام بالواسطة ومع ذلك مل يذكر
فيهم هذا التعبري ،مثل أبان بن عثامن األمحر وإبراهيم بن عبد احلميد ،وأمحد بن أيب نرص

البزنطي ،وإذا اريد ّ
تنوع يف مرو ّياهتم بني الواسطة وغريها ،فهذا نجده عند
أن هؤالء هلم ّ
خص الطويس عدد ًا قلي ً
ال منهم؟! .
أغلب الرواة عىل اإلطالق ،فلامذا ّ

ثاني ًاّ :
إن هناك العديد من الرواة الذين ذكر فيهم تعبري (أسند عنه) ،لكن مع ذلك هلم

روايات كثرية باملبارشة عن اإلمام ،مثل جابر بن يزيد ،وحممد بن مسلم ،وحممد بن

إسحاق وغريهم ،بل لو قصد من هذا التعبري ّ
أن هذا الشخص له نوعان من الروايات عن

اإلمام ،بعضها بالواسطة وبعضها باملبارشة ،برصف النظر عن الق ّلة والكثرة فيها ،فهذا

موجود يف الكثري من الرواة غري من قيل يف ح ّقهم هذا التعبري باخلصوص ،كام هو

واضح .

ثالث ًا :ما يعترب تر ّقي ًا يف اإلشكال الثاين ،وهو ما ذكره السيد اجلاليل ،من أنّنا نجد من

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

رواياته يف الكتب األربعة ،ومع ذلك فقد ذكره الطويس يف أصحاب الصادق ،قائالً :أسند

عنه! .

( )1اجلاليل ،أسند عنه ،مصدر سابق 107 :ـ 108؛ وقبسات من علم الرجال  136 :1ـ .137

( )2انظر :معجم رجال احلديث 100 :1؛ والتسرتي ،قاموس الرجال 437 :12؛ وقبسات من
علم الرجال  136 :1ـ .137

( )3اجلاليل ،أسند عنه ،مصدر سابق.108 :

وعرب هذه اإلشكاالت الثالثة يظهر ّ
أن هذا االحتامل غري جامع وال مانع.

رابع ًاّ :
حق
تم استخدام هذا التعبري يف ّ
إن ّ
أي تفسري يطرح هنا جيب أن يفهمنا ملاذا ّ

مرة فقط؟ فهل صادف ّ
أن
مرة ،ويف ّ
حق أصحاب غريه يف ّ 11
أصحاب الصادق يف ّ 330

أصحاب الصادق كان منهم من روى بالواسطة عن اإلمام دون أن يروي باملبارشة أبد ًا أو
األئمة كانت ظروفهم خمتلفة بحيث مل يتفق هذا فيهم؟! أال
إال قليالً ،بينام سائر أصحاب
ّ
يبدو هذا غريب ًا عىل مستوى الوقوع التارخيي؟! أال حيتاج لتفسري؟!

خامس ًاّ :
إن التحليل اللغوي لكلمة( :أسند عنه) ومتييزها عن كلمة( :أسند إليه)،

يعطي ّ
أن تعبري :أسند عنه ،يفهم منه عدم الواسطة ال العكس .

احلق فيها إن شاء اهلل تعاىل ،هلذا
وسيأيت التفصيل يف هذا التفسري هلذه الكلمة ،وبيان ّ

نرتك التعليق عىل هذا الكالم ملا سيأيت.

وعليه ،فهذا االحتامل مل يثبت أيض ًا.

 215ـ  1ـ  4ـ احنصار الرواية عن اإلمام املعاصر

االحتامل الرابع :أن يكون املراد ّ
أن هذا الشخص ال يروي إال عن اإلمام الذي عارصه؛

فإن كان من أصحاب الصادق× ووردت يف ح ّقه هذه العبارة ،فمعناهاّ :
أن هذا
الشخص مل ِ
األئمة .
يرو إال عن الصادق دون غريه من ّ
وبنا ًء عىل هذا التفسري ،تقرأ العبارة كاآليت :أسند هذا الراوي رواياته عن اإلمام ومل

جمرد
يسند عن غريه .ووفق ًا لذلك ال يستفاد من هذا التعبري ٌ
مدح وال قدح أصالً ،وإنّام هو ّ

إخبار عن نوع مرو ّيات هذا الراوي من حيث اإلمام الذي يروي عنه.
ونوقش هذا االحتامل ـ ويناقش ـ من عدّ ة نواحٍ  ،أبرزها:

( )1املصدر نفسه.108 :

( )2أبو اهلدى الكلبايس ،سامء املقال يف علم الرجال 172 :2؛ واخلوئي ،معجم رجال احلديث :1
.100

......
ّأوالًّ :
إن هذا املعنى غري ظاهر من اللفظ ،فتعبري أسند عنه ال يفيد احلرص ،بل يفيد بيان

إسناده عنه دون نفي إسناده عن غريه وال إثباته ،فكيف يمكن تفسري هذه اجلملة هبذا

املعنى الذي ال يفهم منها لغ ًة وال عرف ًا؟! .

يرصح الطويس نفسه بروايتهم عن غري الصادق ،مع
ثاني ًا :إنّه منقوض بعدّ ة أشخاص ّ

أنّه ذكر هذا التعبري يف ح ّقهم يف اإلمام الصادق ،مثل :غياث بن إبراهيم (ونقلنا الكالم فيه
قبل قليل ،وأنّه قال عنه بأنّه أسند عنه ،ومع ذلك قال عقب ذلك فور ًا بأنّه روى عن أيب
احلسن) ،وجابر بن يزيد ،وحممد بن إسحاق ،وحممد بن مسلم .

خيتصون برواية
ثالث ًا :ما هذه الصدفة التي جتعل خصوص عدد من أصحاب الصادق ّ

األئمة ليس فيهم هذه احلال إال يف 11
أحاديثه دون أحاديث غريه ،بينام سائر أصحاب
ّ

مرة فقط؟! بل لع ّلنا نجد ممّن كان مق ً
ال يف احلديث أن ال تكون له رواية إال عن إما ٍم
ّ
واحد ،ومع ذلك مل يذكره الطويس هبذا التعبري ،فلرياجع مثل معجم رجال احلديث يف من

روى عنه ومن رووا عنه ،ليظهر احلال.

وعليه ،فهذا االحتامل غري ثابت كذلك.

 215ـ  1ـ  5ـ إسناد الطوسي للراوي

ٌ
االحتامل اخلامس :أن يكون املراد ّ
متصل هلذا الراوي يروي به عنه،
أن الطويس له سندٌ

ويكون تركيب اجلملة لغو ّي ًا كاآليت :أنا الطويس اسند عن هذا الراوي ويل سندٌ متصل

إليه.

مدح أو ذم ،فض ً
ووفق ًا هلذا االحتامل ،ال يكون هذا اللفظ مما له داللة عىل ٍ
ال عن بيان

املذهب أو العدالة.

( )1انظر :معجم رجال احلديث .100 :1

( )2انظر :منتهى املقال 76 ،74 :1؛ ومعجم رجال احلديث 101 :1؛ وتوضيح املقال 204 :ـ
205؛ وسامء املقال .173 :2

ويناقش:
ّأوالً :بام ذكره اجلاليل حم ّق ًا من ّ
األئمة للطويس طرق إليهم
أن كثري ًا من أصحاب
ّ
خص بعض األسامء ومل يذكر ّ
كل من ذكر هناك
أوردها يف املشيخة والفهرست ،فلامذا ّ

طريق ًا إليه ،وهم يتجاوزون التسعامئة شخص ،مثل كليب بن معاوية األسدي ،ومحاد بن
عثامن وغريمها كثري؟! .

ثاني ًا :ما هذه الصدفة ّ
أن الذين للطويس سندٌ متصل إليهم ك ّلهم تقريب ًا من أصحاب

اإلمام الصادق ،فكيف اتفق ّ
أن من له سند إليهم ال يوجد منهم أحد يف أصحاب سائر

خاص ًة الالحقني عىل الصادق ممّن يتو ّقع أن يكون له سند إليهم بشكل أكرب
األئمة،
ّ
ّ
وأقوى؟!
وعليه ،فهذا االحتامل أيض ًا غري ثابت.

 215ـ  1ـ  6ـ إسناد الراوي احلديث النبوي عن اإلمام املعاصر ،تفسري السيستاني

مقرر ًا له
االحتامل السادس :ما اختاره السيد عيل السيستاين ،وتبنّاه ولده تبع ًا له ّ

أن املراد من هذا التعبري ّ
بتوضيح وتفصيل ،من ّ
أن من ذكر هذا التعبري يف ح ّقه قد روى عن
النبي.
اإلمام أحاديث مسندة إىل ّ

ٌ
وتفصيل بيان هذا االحتامل ّ
متداول يف كلامت
أن تعبري (أسند) املتعدّ ي بحرف (عن)

أهل السنّة ،وق ّلام يوجد يف كلامت اإلمام ّية ،وبعد التت ّبع يظهر أنّه عىل عدّ ة أنحاء ،هي:

األول :أن يقال :أسند فالن عن فالن ،واملراد به أنّه روى عنه ،ومنه قوهلم :أسند
النحو ّ

النبي وهكذا.
عبد اهلل بن زيد عن رسول اهلل ،ومل يسند خرشة عن ّ

النحو الثاين :أن يقال :أسند فالن عن فالن ،ويراد به أنّه روى عنه مسند ًا وليس

مرسالً ،وهذا يكون عندما تقع فاصلة بني الرجلني بطبقة أو أزيد ،ومنه قوهلم :أسند

النبي.
مسلم والبخاري عن ّ

( )1اجلاليل ،أسند عنه ،مصدر سابق 116 :ـ .117

......
النحو الثالث :أن يقال :أسند فالن عن فالن ،ويراد به أنّه روى عنه حديث ًا أو أكثر

النبي أو إىل أمري املؤمنني أو إىل بعض الصحابة ،وربام من هذا قوهلم :ال أعلم
مسند ًا إىل ّ

أحد ًا من رواة املوطأ عن مالك أسند عنه هذا احلديث ،مع ّ
أن هذا احلديث ورد يف املوطأ

لكن مرسالً.

ومن هنا يقال بأنّه من غري البعيد أن يكون تعبري (أسند عنه) جاري ًا عىل النحو الثالث،

فيكون تركيب الكالم هكذا :أسند هذا الراوي عن اإلمام املذكور هو ضمن طبقته،

ويكون املعنىّ :
النبي أو عن عيل بن
إن هذا الراوي روى عن هذا اإلمام حديث ًا أو أكثر عن ّ
أيب طالب.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو :ملاذا أقدم الطويس عىل متييز الرواة وفق ًا لنقلهم

رواي ًة عن اإلمام عن النبي أو عدم نقلهم مثل ذلك؟

واجلواب هو التمييز بمالحظة اعتقاداهتم ،فبعضهم كان يرى إمامة اإلمام فيأخذ منه

النبي أم مل يسند ،بينام يالحظ ّ
أن فريق ًا آخر كان ال يرى إمامة
بنفسه سواء أسند اإلمام إىل ّ
النبوي،
اإلمام ،فيعتربه من كبار علامء ورواة هذه األ ّمة ،فريجع إليه ليأخذ منه احلديث
ّ

وبعض ثالث كان يرى إمامة اإلمام ،لكنّه كان يريد النوعني مع ًا ،إ ّما ألنّه يريد االهتامم
ٌ

يتم التمييز
النبوي
بحديث النبي أو ألنّه يريد احلديث
ّ
ّ
ليحتج به عىل سائر املذاهب ،وهبذا ّ
أن ّ
بني الرواة ،دون أن نفرض ّ
كل من قيل فيه ذلك فهو ليس بشيعي ،للتقسيم الثالثي
املشار إليه ،ومن هنا كان الكثري ممّن قال فيهم الشيخ الطويس هذا التعبري من الشيعة ،بل
من بعض كبار الشيعة كمحمد بن مسلم وجابر ين يزيد اجلعفي وأيب بصري وغريهم.

تم
إال ّ
تكرر منّا دائ ًام ،وتن ّبه له صاحب هذا االحتامل ،وهو :ملاذا ّ
أن هنا تساؤالً جوهر ّي ًا ّ
ختصيص هذا التوصيف بأصحاب الصادق دون غريهم ،إال نادر ًا ،مع ّ
أن يف أصحاب

األئمة من يتّصف هبذا الوصف؟ إنّه من غري املعقول حصول مثل هذا األمر يف
سائر
ّ
خاصة!
خصوص أصحاب الصادق ّ

وقد تصدّ ى صاحب هذا االحتامل للجواب عرب وجهني:

األولّ :
إن هذه اجلملة مل تكن من الشيخ الطويس ،بل كانت من ابن عقدة نفسه؛
الوجه ّ

ّ
ألن ابن عقدة يعنيه كون الشخص معتقد ًا بإمامة الصادق أو ناق ً
ال عنه روايات نبو ّية،

ولكن الطويس نقل تعابري ابن عقدة كام هي؛ لعدم الرضر منها ،دون أن يتك ّفل النظر يف
إكامل ما ابتدأه ابن عقدة؛ لعدم أمه ّيته عنده ،وهبذا حصل أن وجدنا هذا التعبري يف كتاب

خاصة.
ابن عقدة ،ثم يف رجال الصادق من كتاب الطويس ّ

مر ًة أخرى ،يف أنّه ما هو تفسري وجود هذه اجلملة يف أصحاب غري
إال ّ
أن املشكلة ترتدّ ّ

مرة مثالً؟
اإلمام الصادق أحد عرشة ّ
اجلواب :يوجد هنا احتامالن:

األول :أن يكون ابن عقدة قد ذكر هؤالء أيض ًا يف ضمن ذكره أصحاب
االحتامل ّ

ٌ
فالن ،أسند عنه وعن الكاظم ،فذكره الشيخ الطويس هناك أيض ًا.
الصادق ،كأن يقول:

وهذا االحتامل هو األقرب يف مثل محاد بن راشد الذي ذكره يف أصحاب الباقر والصادق،

وعرب يف حقه هبذا التعبري.
ّ

االحتامل الثاين :أن يكون الشيخ الطويس أو بعض تالمذته أو ولده أبو عيل قد وجدوا

هلؤالء روايات عن اإلمام مسند ًة إىل النبي ،فذكروا يف ح ّقهم ذلك ،لكن ملا مل يكونوا
بصدد االستقصاء ذكروا بعض املوارد فقط ،وبعد املراجعة نحن نرى هلؤالء بالفعل

روايات نبو ّية هبذا الطريق غالبها ورد يف أمايل الشيخ الطويس وأمايل الصدوق ،ويؤ ّيد هذا
اختالف نسخ رجال الطويس يف شأن بعض هذه املوارد ،كام يظهر بمراجعتها وبمراجعة

الكتب اجلامعة الحق ًا ،كمجمع الرجال للقهبائي ،ونقد الرجال للتفريش ،وهكذا.

الوجه الثاين :ما طرحه بعض املعارصين ،وهو السيد اجلاليل ،وسنذكره يف االحتامل

السابع ،ونشري ملالحظات السيستاين عليه.

كانت هذه حصيلة حماولة السيستاين يف فهم عبارة (أسند عنه) ،واللطيف ّ
أن َو َلدَ ه

مقرر هذه النظر ّية ،ذكر بعد عرضها وطول الدفاع عنهاّ ،أّنا األحرى بالقبول ،وإن كان
ّ

......
يصعب االطمئنان هبا أيض ًا .

بدورنا سوف نحاول طرح حماولة السيد اجلاليل ،ثم نع ّلق عىل املحاولتني التصاهلام

ببعضهام.

هيمنا أن نشري هنا إىل ّ
أن هذا التفسري هلذه العبارة ،ال ينتج بيان عدالة الراوي
لكن ّ

املقولة يف ح ّقه ،وال وثاقته ،وال مذهبه ،وال غري ذلك.

 215ـ  1ـ  7ـ تدوين الراوي مسنداً نبويّاً ..عن اإلمام ،تفسري اجلاللي

أن املراد هو ّ
االحتامل السابع :ما ذكره الس ّيد اجلاليل ،وحاصله ّ
أن الراوي أسند
احلديث عن اإلمام ،بمعنى رفعه إىل قائله نق ً
ال عن اإلمام ،وأ ّلف عىل ذلك ما يعدّ مسند ًا

لإلمام.

ويبنى هذا التفسري عىل ّ
أن الفعل (أسند احلديث) ،معناه من الناحية اللغو ّية :رفع

فالن احلديث عن زيد ،فمعنى هذه اجلملة ّ
احلديث إىل قائله ،فإذا قيل :أسند ٌ
أن فالن ًا رفع

ال عن زيد .وبعبارة أخرىّ :
احلديث إىل قائله نق ً
إن حرف املجاوزة (عن) تزيد عىل (أسند)
خصوص ّي ًة ما؛ ّ
ألن مدخول حرف املجاوزة ـ أي الضمري ـ يعود إىل شخص غري املسند
إليه احلديثّ ،
فإن الذي يسند إليه احلديث هو قائله ،وأما املسند عنه احلديث فهو ناقله،
أي الواسطة بني الراوي والقائل.

( )1انظر :حممد رضا السيستاين ،قبسات من علم الرجال  137 :1ـ  .149ويظهر من عبارات
أن السيد عيل السيستاين كان يطرح هذا االحتامل يف جملس درسهّ ،
السيد حممد رضا السيستاين ّ
وأن
السيد حممد رضا السيستاين الحظ ما يقرب منه ّ
مؤخر ًا يف كلامت عدد من الباحثني (ص،)137
حممد رضا اجلاليل ،وقد نرش اجلاليل بحثه هذا يف جم ّلة تراثنا عام 1406هـ ،فيام
ولع ّله يقصد السيد ّ
حممد رضا باحلضور يف درس والده عام 1399هـ ،وهبذا حيتمل ّ
أن السيد عيل السيستاين
بدأ السيد ّ
وطورها عىل طريقته ،وحيتمل أيض ًا ّ
أن اجلاليل ا ّطلع
الحظ بحث اجلاليل فتأ ّثر به واختار الفكرة ّ

فطوره عىل طريقته ،وحيتمل وقوع توارد أفكار وتقارب يف التحليل
بالسامع عىل بحث السيستاينّ ،
دون ا ّطالع أحد منهام عىل ما عند اآلخر.

وإذا الحظنا التعبري من ناحية اصطالح (اإلسناد) يف علم الدراية ،فهو رفع احلديث

إىل النبي ،واحلديث املسند :هو احلديث الذي يذكر سنده املتصل من الراوي إىل النبي،

يتحصل من عبارة (أسند عنه)ّ :
أن
وبإضافة كلمة املجاوزة (عن) إىل هذا املعنى املصطلح،
ّ
الراوي يرفع احلديث إىل النبي ّ
صىل اهلل عليه وآله بسند متصل نق ً
ال عن غريه ،فقائل
احلديث املسند ،إنام هو النبي ،وناقل احلديث املسند البد أن يكون هو الواسطة الذي
يروي عنه الراوي ،وليس هو يف بحثنا إال اإلمام ،وعليه فلم خيالف الطويس اللغة وال

االصطالح يف تعبريه هذا.

أن اجلزم بإرادة الطوءي هذا املعنى ،يتو ّقف عىل أربعة أمور:
إال ّ

ضمري يعود إىل الراوي.
مبني للمعلوم ،وفاعله
األمر األول ّ :
أن الفعل ٌّ
ٌ

أن املعروف ّ
وإثبات ذلك هو ّ
أن الرجال ّيني يذكرون بعد اسم الراوي ما يتع ّلق به من
ٍ
صفة أو تأليف أو شيخ أو راو ،أو غري ذلك .وبام ّ
خص
اخلصوص ّيات ،من
أن الطويس ّ
كتاب رجاله لتعديد أسامء أصحاب ّ
سمى كتابه
كل إمام يف باب من روى عنه ،ولذا ّ

يتعرض هلذين إال نادر ًا ،وطريقته أن
باألبواب ،ومل يؤ ّلفه لغرض اجلرح والتعديل ،فلذا مل ّ
يذكر اسم الراوي وكنيته ونسبته ونسبه مكتفي ًا بذكره يف أحد األبواب عن الترصيح بأنّه

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

عنه وعن اإلمام اآلخر ،أو إذا أراد أن يؤكّد عىل ّ
أن الراوي يروي عن إمامني عليهام

السالم كالصادقني مثالً ،فإنه يقول :روى عنهام.

ومن املعلوم ّ
أن فاعل (روى) ،إنّام هو الراوي املذكور هذا الكالم يف ترمجته ،وهذا هو

املتعني عندهم.
ّ

يعرفه بخصوص ّي ٍة لروايته ،كقوله :أسندّ ،
فإن اإلسناد من سنخ
وكذلك لو أراد أن ّ

الرواية والنقل ،وهو من عمل الراوي وصفاته املرتبطة به ،فالبدّ أن يكون القائم باإلسناد

......
والفاعل له هو الراوي .وإذا اقرتنت كلمة :أسند ،بكلمة :روى ،كام ورد يف بعض

فإن وحدة السياق عندما يتحدّ ث عن خصوص ّيات الراوي وروايتهٌ ،
الرتاجمّ ،
دليل عىل
مبني للفاعلّ ،
ّ
وأن القائم باإلسناد هو القائم بالرواية ،وهو الراوي.
أن الفعل ٌّ

نصه :وقد أسند
وقد يستأنس هنا بام ذكره اخلطيب البغدادي يف ذكر اإلمام الباقر ما ّ

النبي رواه اإلمام الباقر عن
حممد بن عيل احلديث عن أبيه ،وذكر حديث ًا مسند ًا مرفوع ًا إىل ّ

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

الصحابة ،فليالحظ هذا ،مضاف ًا إىل ما سيأيت يف األمر الثاين من إثبات عود الضمري يف

تعني كون الفعل (أسند) منسوب ًا إىل الراوي.
(عنه) إىل اإلمام ،وهو يقتيض ّ
أن الضمري املجرور بـ (عن) ،يعود إىل اإلمام.
األمر الثاينّ :

ال خالف بني اخلرباء يف ّ
األئمة
أن من دأب الشيخ الطويس استعامل الضامئر العائدة إىل ّ

يف ّ
كل باب بدالً من ذكر أسامئهم ،فيقول يف باب أصحاب الباقر مثالً :روى عنه،
والضمري عائد إىل الباقر عليه السالم بال خالف ،أو يقول :روى عنهام ،والضمري عائد إىل

ذكر ظاهر ،وهذا اصطالح من
اإلمامني الباقر والصادق عليهام السالم ،وإن مل يسبق هلام ٌ

الطويس ،وأطبق األصحاب عىل االلتزام به.

يضاف إىل ذلك ّ
أن وحدة السياق يف تعبري الطويس ،كام يقول الكلبايس ،تقتيض عود

الضمري املجرور بعن يف قوله :أسند عنه ،إىل اإلمام الذي عقد الباب لذكر أصحابه،

فاملفهوم من قول الشيخ يف ترمجة غياث بن إبراهيم ـ مثالً ـ من أصحاب الصادق :أسند

عنه ،وروى عن أيب احلسن عليه السالم ،هو ّ
أن الرجل أسند عن الصادق ،وله رواية عن
الكاظم ،هذا ،مضاف ًا إىل ّ
أن الضمري لو مل يعد إىل اإلمام ،فالبدّ أن يكون عائد ًا إىل الراوي،
إذ ال معنى لعوده إىل غريمها ،كام مل حيتمله أحدٌ أيض ًا ،ولو عاد إىل الراوي لكان قوله :أسند

عنه ،داالً عىل خصوص ّية يف الراوي ،فهي البد أن تكون مالزمة له يف مجيع األبواب،

كسائر خصوص ّياته وصفاته ،لكن هذا مل يثبت مع املوصوفني بكلمة :أسند عنهّ ،
فإن

الراوي املذكور يف ثالثة أبواب مثالً ،مل يوصف إال يف باب واحد ،ويؤ ّيده ّ
مبني
أن الفعل ٌّ

األول.
للفاعل ،كام ثبت يف األمر ّ

كام يؤ ّيده ّ
أن ابن حجر العسقالين عند نقله عن الطويس يف ترمجة إبراهيم بن الزبرقان،

أظهر الضمري يف قوله :أسند عنه ،فقال :قال أبو جعفر الطويس يف رجال الشيعة :إبراهيم

بن الزبرقان التيمي الكويف ،أسند عن جعفر الصادق ،بينام املوجود يف رجال الشيخ :أسند

عنه.

أن األحاديث التي ينقلها الراوي عن اإلمام ،إنّام هي مسندة ،أي مرفوعة
األمر الثالثّ :

بالنبي.
إىل النبي ،ومرو ّية عن اإلمام بطريقة املسند املتصل
ّ

صحة ما يقال من ّ
أن الرواية عن هؤالء املوصوفني هبذه الكلمة :أسند
الذي يبدو هو ّ

عنه ،قليلة جد ًا ،لكن هذا إنّام قيل عند البحث يف خصوص املصادر احلديثية املعروفة

باألصول األربعة ،والتي تعنى باألحكام الرشع ّية فقط .وأما املصادر احلديثية األخرى،

وخاصة تلك التي تتفنّن يف إيراد األحاديث  ،ككتب األمايل التي تعتمد يف مجلتها عىل
ّ
التنوع وهتدف إىل إيراد أحاديث املناسبات الزمانية واملكانية ،وخاصة أحاديث الفضائل،
ّ
وتعتمد ذكر الرواية من طرق أهل السنّة التي هي أبلغ يف االحتجاج ،أما هذه املصادر

ففيها الكثري من روايات هؤالء املوصوفني ،واستقصاء أسانيد عا ّمة الروايات يد ّلنا عىل ما

أن مجيع روايات هؤالء مسندة ،بل املقصود ّ
نقول ،وليس املدّ عى ّ
أن هؤالء الرواة هلم
روايات مرفوعة مسندة عن ذلك اإلمام.

إىل هنا استطعنا إثبات األمور الثالثة األساس ّية ،لكن هل هذا يكفي لتصحيح الدعوى

املربر ألن يقول الشيخ الطوءي يف ح ّقهم :أسند عنه؟
يف هذا التفسري؟ هل ّ
جمرد هذا هو ّ

وسبب هذا السؤال أنّنا عثرنا يف حماولة تتبع ّية موجزة عىل كثري من األسامء التي التزمت

بمنهج اإلسناد املذكور ،ومع هذا ّ
فإن الطويس مل يصفهم بقوله :أسند عنه ،مع ذكره هلم
يف الرجال ،وعليه ،فام هو املوجب لتخصيص عدّ ة معدودة بالوصف املذكور؟

......
أن ّ
توصلنا إليه وهو ّ
كل واحد من املوصوفني ،قد مجع ما رواه عن
اجلواب هو ما ّ

ٍ
كتاب باسم املسند ،وهذا ما سنتك ّفل تبيينه يف:
النبي يف
اإلمام من األحاديث املسندة إىل ّ

إن الراوي للحديث املذكور ،املوصوف بأنّه أسند عنه ،إنّام أ ّلف كتابا
األمر الرابعّ :

النبي.
حيتوي عىل ما رواه ذلك اإلمام مسند ًا إىل ّ

ليس ّ
األئمة ،يوصف بأنّه قد أسند
كل من روى احلديث املسند إىل النبي ،عن أحد من ّ

عنه ،فإنّا وجدنا الكثري ممن التزموا املنهج املذكور يف رواياهتم ،لكن الطويس مل يصفهم

بذلك ،وبعد املراجعة نذكر بعض األسامء ،وهي:

 1ـ إسامعيل بن مسلم السكوين ،فقد ورد كثري ًا هبذا النوع من الطرق يف كتب :أمايل

املفيد ،وأمايل الطويس ،وأمايل الصدوق ،واخلصال ،وثواب األعامل.

 2ـ احلسن بن عيل بن فضال ،فقد ورد كذلك يف أمايل الصدوق ،وإكامل الدين.
 3ـ سليامن بن جعفر اجلعفري ،ورد يف اخلصال.

 4ـ سليامن بن مهران األعمش ،ورد يف أمايل الصدوق ،واخلصال.

 5ـ طلحة بن زيد ،ورد يف أمايل الصدوق ،واخلصال ،وثواب األعامل.

 6ـ احلسني بن زيد الشهيد ،ورد يف أمايل الطويس ،وأمايل الصدوق ،وأمايل املفيد،

وثواب األعامل ،وإكامل الدين ،واخلصال.

 7ـ عبد السالم بن صالح ،أبو الصلت اهلروي ،ورد يف أمايل الصدوق ،واخلصال،

وإكامل الدين.

 8ـ عبد اهلل بن الفضل اهلاشمي ،ورد يف أمايل الصدوق.

 9ـ عيل بن جعفر الصادق ،ورد يف أمايل الصدوق ،وأمايل الطويس.

 10ـ مسعدة بن صدقة ،ورد يف أمايل الصدوق ،واخلصال ،وثواب األعامل ،وأمايل

الطويس ،وقرب اإلسناد.

املفضل بن عمر اجلعفي ،ورد يف أمايل الطويس ،وأمايل الصدوق ،وإكامل الدين.
 11ـ ّ

 12ـ وهب بن وهب أبو البدرتي القريش ،ورد يف اخلصال ،وأمايل الصدوق ،وثواب

األعامل.

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

وغري هؤالء كثري من الرواة.

خص الوصف بعدّ ة
وعليه ،ملاذا مل يصف الطويس هؤالء بوصف :أسند عنه ،وإنّام ّ

معدودة؟!

واجلوابّ :
إن الراوي الذي اعتمد املنهج املذكور يف روايته ،إنّام أ ّلف كتاب ًا جامع ًا ملا

رواه عن اإلمام ،مع كون رواياته عىل منهج اإلسناد والنقل ملا يرويه اإلمام مسند ًا مرفوع ًا

النبي.
إىل ّ

ّأما كيف نُثبت هذه الدعوى؟

تم القيام هلذا الغرض بمحاولة تت ّبعية واسعة ،جري ًا وراء أسامء الرواة املوصوفني بذلك
ّ

التوصل إىل ّ
أن مجع ًا منهم هلم كتب ،يروون ما فيها من حديث عن
وتم
ّ
يف رجال الطويسّ ،

سمى مثل هذا الكتاب
اإلمام عليه السالم بالسند املتصل املرفوع إىل النبي ،وقد ي ّ
ٌ
بالنسخة ،باعتبار ّ
يعرب عنه باألصل ،فيام
أن مجيع ما فيه
منقول مجلة واحدة عن اإلمام ،كام ّ
املبوب ،أو بكتاب مق ّيد ًا بكونه عن ذلك
عرب عنه بالكتاب ّ
إذا كان معترب ًا ومعتمد ًا ،وقد ي ّ

يعرب عنه باسم املسند ،منسوب ًا إىل اإلمام املنقول عنه ،وهذه التسمية األخرية
اإلمام ،وربام ّ

تؤكّد ما ذهبنا إليه من تفسري مجلة :أسند عنه.

تم العثور عىل ذكر تأليفه عىل هذا املنهج ،ممن ذكره الطوءي:
وهذه قائمة بام ّ

 1ـ حممد بن اإلمام الصادق جعفر بن حممد عليه السالم ،قال النجايش :له نسخة

يروهيا عن أبيه.

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

السالم.

 3ـ أبان بن عبد امللك اخلثعمي ،قال النجايش عنه :شيخ من أصحابنا ،روى عن أيب

احلج.
عبد اهلل عليه السالم كتاب ّ

......
 4ـ حممد بن ميمون التميمي الزعفراين ،قال النجايش :عامي ،غري أنّه روى عن أيب

عبد اهلل عليه السالم نسخة.

 5ـ حفص بن غياث ،قال النجايش :له كتاب ..عن عمر بن حفص بن غياث  ،ذكر

كتاب أبيه ،عن جعفر بن حممد عليهام السالم وهو سبعون ومائة حديث أو نحوها ،وقال

الشيخ :عامي املذهب ،له كتاب معتمد.

 6ـ حممد بن إبراهيم العباءي اإلمام ،قال النجايش :له نسخة عن جعفر بن حممد كبرية.

 7ـ عبد اهلل بن عيل ،قال النجايش :روى عن الرضا ،وله نسخة ..قال :حدّ ثنا عيل بن

موسى الرضا عليه السالم بالنسخة ،وقال ابن عقدة :أخربين عبد اهلل بن عيل ،قال :هذا

كتاب جدّ ي عبد اهلل بن عيل ،فقرأت فيه :أخربين عيل بن موسى أبو احلسن ،عن أبيه ،عن

جده جعفر بن حممد ،عن آبائه ،عن عيل عليهم السالم ّ
أن النبي صىل اهلل عليه وآله.

 8ـ حممد بن أسلم الطوءي ،قال السيد بحر العلوم :هو الذي روى حديث سلسلة

الذهب عن الرضا عليه السالم ،وقد نقله األربيل يف كشف الغمة ،عن كتاب تاريخ

نيسابور ،وقد ذكر له اجللبي واألفندي كتابا باسم املسند.

 9ـ أمحد بن عامر بن سليامن الطائي ،قال النجايش :له نسخة رواها عن الرضا عليه

السالم .وقال النجايش :دفع إ ّيل هذه النسخة ،نسخة عبد اهلل بن أمحد بن عامر الطائي :أبو
احلسن أمحد بن حممد بن موسى اجلندي شيخنا رمحه اهلل قرأهتا عليه :حدثكم أبو الفضل

عبد اهلل بن أمحد بن عامر ،قال :حدثنا أيب ،قال :حدّ ثنا الرضا عيل بن موسى عليه السالم،

احلر طريقه إىل كتاب صحيفة الرضا عليه السالم ،وفيه.. :
والنسخة حسنة ،وذكر الشيخ ّ
عبد اهلل بن أمحد بن عامر الطائي ،عن أبيه ،عن الرضا ،عن آبائه.

املسامة بمسند عيل الرضا عليه السالم وبمسند أهل البيت ،وهو
وصحيفة الرضا ،هي ّ

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

باسم :مسند اإلمام الرضا.

وقال اخلطيب البغدادي يف ترمجة عبد اهلل بن أمحد بن عامر :روى عن أبيه ،عن عيل بن

موسى الرضا عليه السالم ،عن آبائه نسخة ،ومثله ذكر الذهبي.

 10ـ موسى بن إبراهيم املروزي ،قال النجايش :له كتاب .وقال اجللبي :مسند اإلمام

موسى بن جعفر الكاظم .وقد عثر السيد حممد حسني احلسيني اجلاليل ،عىل هذا املسند،

وح ّققه ،وطبع يف طهران ،وذكر يف املقدّ مة ّ
أن اسم الكتاب جاء يف صدر النسخة
سجلت عليها ،هكذا :مسند اإلمام موسى بن جعفر عليه
املخطوطة ،ويف السامعات التي ّ
السالم .وأحاديث الكتاب مسندة عىل النهج املذكور ،أي ّ
أن اإلمام يروي الروايات عن
أبيه عن آبائه عن النبي ،عدا بعض األحاديث.

 11ـ إبراهيم بن حممد املدين ،قال النجايش :ذكر بعض أصحابنا ّ
مبوبة يف
أن له كتب ًا ّ

احلالل واحلرام ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم ،وقريب منه الطويس.

 12ـ عبد اهلل بن بكري بن أعني ،قال الطويس يف الفهرست :له كتاب ،وقال النجايش:

له كتاب ،كثري الرواة .وقال شيخنا الطهراين :مسند عبد اهلل بن بكري.

يسمى األربعامئة مسألة يف
 13ـ حممد بن مسلم بن رباح ،قال النجايش :له كتاب ّ

أبواب احلالل واحلرام.

 14ـ غياث بن إبراهيم األسدي ،قال الطويس يف الفهرست :له كتاب ،وقال

مبوب يف احلالل واحلرام.
النجايش :ثقة ،له كتاب ّ

 15ـ غالب بن عثامن اهلمداين ،قال النجايش :روى عن أيب عبد اهلل ،ذكر له أحاديث

جمموعة.

مبوب.
 16ـ إسامعيل بن حممد بن مهاجر ،قال النجايش :له كتاب القضاياّ ،

توصلنا إليه هو ّ
أن ك ً
ال من هؤالء إنّام أ ّلف كتاب ًا واحد ًا فقط ،فالبد
وما يؤكّد جممل ما ّ

أن تكون رواياته املنقولة عنه يف بطون الكتب إنّام هي من روايات كتابه ،وهبذا نعرف ّ
أن

كتابه إنام هو مؤ ّلف عىل منهج اإلسناد املذكور .فكثري من املوصوفني بقوله :أسند عنه،
ليس له أكثر من كتاب واحد ،مثل إبراهيم بن نرص بن القعقاع ،وأمحد بن عائذ بن حبيب،

.....
احلر ،وبسام بن عبد اهلل
وإسحاق بن برش ،وإسامعيل بن حممد بن إسحاق ،وأ ّيوب بن ّ
الصرييف األسدي ،وجبلة بن حنان ،واحلارث بن عمران اجلعفري ،وحديد بن حكيم،

حي ،واحلسني بن محزة ،واحلسني بن عثامن بن رشيك الرؤايس
واحلسن بن صالح بن ّ

وغريهم.

ويبقى أمام هذا الرأي سؤاالن:

سمى باملسند لإلمام،
السؤال ّ
األول :إذا كان هذا العدد الكثري من الرواة ،قد أ ّلفوا ما ي ّ

فلامذا مل تعرف كتبهم مجيع ًا؟ وإنّام املعروف كتب ٍ
قليل منهم ،واملعروف إنام يعرف اسمه
فقط ،وأما املوجود فع ً
ال فال يتجاوز عدد أصابع اليد ،فلامذا ختلو املعاجم والفهرستات
عن ذكرها ،حتى كتايب الطويس والنجايش املعدّ ين الستقصاء مثل ذلك؟

واجلواب :إ ّن روايات أكثر املوصوفني ،قليلة جد ًا ،بل غري موجودة أص ً
ال يف كتبنا

احلديث ّية ،والذي يبدو بعد مالحظة األسامء يف قائمة املوصوفني ّ
أن أكثر هؤالء غري
إمام ّيني ،ومن الواضح ألهل الف ّن ّ
أن الفهارس إنّام وضعت جلمع أسامء املصنّفني الشيعة
فقط ،وإنام يذكر غريهم ،إذا كانت روايات كتبهم معتمدة ،ككتاب حفص بن غياث

رصح هبذا الرشط الشيخ الطويس يف مقدّ مة فهرسته ،ويبدو ذلك من
القايض ،وقد ّ
النجايش أيض ًا .فالسبب لعدم ذكر كثري من هؤالء هو ّأّنم ليسوا من الشيعة اإلمام ّية ،أو

ّ
أن كتبهم غري معتمدة ،واملرجع حينئذ هو سائر املعاجم وفهارس الكتب التي أ ّلفها أهل

السنّة.

كام ّ
أن الفهارس املوضوعة إنام تذكر الكتاب الذي وقع يف أيدهيم وتداولوه بطريق

السامع أو القراءة أو اإلجازة أو غريها من الطرق ،وال يذكرون فيها ما مل يقع بأيدهيم من

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

جتمعت فيه هذه الرشوط ،أعني روايته عن اإلمام،
السؤال الثاين :إنّا نجد يف الرواة من ّ

ما أسنده اإلمام إىل النبي يف نسخة ،ومع ذلك ّ
فإن الطويس مل يصفه بقوله :أسند عنه ،مثل:

النبي مجيع ما
إسامعيل بن الكاظم ،فقد روى عن أبيه مسند ًا معنعن ًا ،عن آبائه ،مرفوع ًا إىل ّ
املسمى باألشعث ّيات ،ويف غريه أيض ًا ،وقد ترمجه الطويس يف
يف كتاب اجلعفر ّيات
ّ

مبوبة ،وقال يف ترمجة ابن األشعث
الفهرست وقال :وله كتب يروهيا عن أبيه ،عن آبائهّ ،
الذي روى كتبه :روى نسخة ،عن موسى بن إسامعيل بن موسى بن جعفر ،عن أبيه
إسامعيل بن موسى بن جعفر ،عن أبيه موسى بن جعفر .وقد ترمجه النجايش وقال :وله

كتب يروهيا عن أبيه ،عن آبائه .فقد ذكراه بالرواية املسندة ،وأنّه روى نسخةّ ،
وأن كتبه

مبوبة ،ومع ذلك مل يوصف بـ (أسند عن أبيه).
ّ

واجلوابّ :
إن هذا الكتاب مل يروه عن إسامعيل أحد إال ابنه موسى ،والراوي عن

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

املؤ ّلف بالفرض ،فلو كنّا نشكّك يف تأليف إسامعيل هلذا الكتاب لكان املؤ ّلف هو ابن
األشعث ،النتهاء الطرق املختلفة إليه واجتامعها عنده ،دون من قبله من الرواة .ويؤكّد
هذا ّ
يسم باإلسامعيل ّيات؟
يسمى باألشعثيات ،نسب ًة إليه ،وإال فلامذا مل ّ
أن الكتاب ّ

وهنا احتامل آخر ،وهو أن يكون الكتاب ك ّله من تأليف اإلمام الصادق ،ولذا قد

سمى باجلعفر ّيات ،وأنه روي عنه كنسخة ،رواها اإلمام الكاظم ابنه ،فليس الكتاب
ي ّ

إلسامعيل.

رصح هو
ووفق ًا هلذا التفسري الذي قدّ مه السيد اجلاليل ،ال تكون هذه الكلمة ـ كام ّ

تدل عىل القدح واجلرح ،بل إنّام ّ
نفسه ـ دا ّل ًة عىل الوثاقة أو املدح ،كام ال ّ
تدل عىل خمالفة
الراوي لنا يف املذاهب إال إذا اقرتن بقرائن أخرى ،أو عورض بتوثيقات فاألمر يدور مدار

ذلك.

ويؤ ّيد ذلك ّ
رصح بضعفه وهو حممد بن عبد امللك ،الذي
أن بعض املوصوفني قد ّ

تفّس ظاهرة ق ّلة روايات
ض ّعفه الطويس بعد وصفه بقوله :أسند عنه ،ومن هنا يمكن أن ّ
بعض املوصوفني ،بل عدم وجود الرواية عنهم يف مصادرنا احلديثية أصالًّ ،
بأن هؤالء

.....
غالب ًا ليسوا من رجال حديثنا ،ومل يقعوا يف طريق رواياتنا.

حممد رضا اجلاليل جلملة( :أسند عنه) .
هذه عصارة تفسري السيد ّ

وقفات نقديّة تأمّليّة مع تفسريَي السيّدين :السيستاني واجلاللي

نتو ّقف قلي ً
مهم الطرح،
ال مع
تفسريي الس ّيدين :السيستاين واجلاليل؛ الشرتاكهام يف ّ
َ

حتلييل ،وبعضها نقدي،
وذلك عرب جمموعة تعليقات ،بعضها ملزيد تأ ّمل ،وبعضها
ّ
وأبرزها :
إن اعرتاف الس ّيد السيستاين ّ
األولّ :
بأن تعبري (أسند عنه) يستخدم يف أدب ّيات
التعليق ّ

رجح الوجه الثالث (أسند
املحدّ ثني عىل ثالثة أوجه ،يفرض توجيه سؤال إليه :ملاذا ّ

التنزل والقبول
األول (روى عن اإلمام) ،بعد ّ
بتوسط اإلمام رواي ًة نبو ّية) ،عىل التفسري ّ
ّ

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

ربره لرتجيح النحو الثالث عىل غريه ،بخالف حماولة السيد
مل يذكر لنا السيستاين م ّ

اجلاليل التي حاول من خالهلا تقديم مقاربة لغو ّية تستند إىل حرف املجاوزة (عن) إلفادة

ثم بدت حماولة السيستاين غري كاملة.
مقصوده هنا ،ومن ّ

أن ّ
ّ
بأن املعنى هو (روى عنه) ينافيه ّ
أن االلتزام ّ
ولعل الوجه فيه ّ
كل هؤالء املذكورين
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( )2ال بأس باإلشارة هنا إىل ّ
تفسريي :السيستاين
أن أقدم من طرح هذه الفكرة املشرتكة بني
َ
حممد باقر البهبودي رمحه اهلل ،حيث اعترب يف كتابه :معرفة
واجلاليل ،فيام عثرنا عليه ،هو الدكتور ّ
احلديث ،والذي كتبه عام 1403هـ ،وفق ًا ملا جاء يف مقدّ مته وطبعاته القديمةّ ،
أن هذا التعبري أخذه
وأن من قيل هذا يف ّ
الطويس من ابن عقدةّ ،
األئمة
حقهم كانوا من أهل السنّة يأخذون من
ّ
ٍ
بمسند كبري
ثم فهذا التعبري ال حيوي مدح ًا وال قدح ًا ،إال إذا جاء الراوي
بوصفهم رواةً ،ومن ّ
األئمة يف ظروف تق ّية (انظر:
شامل يف الفقه والعقائد عن اإلمام ،حيث يبدو هذا غريب ًا ،بعد كون ّ
البهبودي ،معرفة احلديث 77 :ـ .)78

يف الباب يفرتض أّنم قد اتصفوا هبذه الصفة ،ومن ثم فهذا ٍ
كاف الستبعاد ّ
أن املعنى هو
ّ
ّ

فيرتجح الثالث ،لك ّن سياق الكالم الالحق للسيستاين يوقعه يف مشاكل
األول،
ّ
النحو ّ

دفعته للتأويل كام سنرى ،وكان بإمكانه أن يامرس هذا التأويل يف الفرضني اآلخرين ،كأن
بأن املراد هو ّ
يقول ّ
أن مجيع رواياته املبارشة عن هذا اإلمام أو أغلبها.
واخلالصةّ :
إن مقاربة السيستاين ناقصة من هذه الزاوية.

التعليق الثاين :حاول السيستاين تفسري سبب ذكر الطويس هلذه العبارة بالتمييز بني

الرواة يف عقائدهم تارةً ،ويف أهدافهم من وراء النقل النبوي أخرى ،وهو ما يلوح من

بعض كلامت اجلاليل القبول به ،إال ّ
أي دليل ،وذلك
جمرد افرتاض ال يوجد عليه ّ
أن هذا ّ
ّ
يوجه هنا عىل هذا التربير هو :ملاذا مل يست َِعض الطويس ـ أو ابن عقدة
أن أبسط سؤال ّ
الزيدي ـ بام هو أسهل وأقرب إليه ،وهو بيان مذهب الراوي مبارشةً؟ وما هو الوجه يف أن

خيصص الطويس هذا الوصف يف كتابه ّ
لكل هؤالء ،مع ّ
مبني عىل غاية االختصار
ّ
أن كتابه ٌّ
يف عرض األسامء؟ فلامذا كانت هذه اخلصوص ّية التحديث ّية أو االنتامئ ّية يف الراوي هدف ًا

للطويس يف كتاب ميلء باالختصار؟

وحتى لو كان الذي وضع هذه اجلملة هو ابن عقدة الزيديّ ،
فإن السؤال يعود :إذا
كل ٍ
فصل يف ّ
راو من الرواة ،فلامذا اختار الطويس خصوص هذه العبارة
كان ابن عقدة قد ّ

فصل أيض ًا وكان حاله حال الطويس ومنهجه فلامذا وضع هو هذه
لنقلها ،وإذا مل يكن قد ّ
العبارة ومل يستعض عنها ببيان مذهب الراوي مبارش ًة أو نحو ذلك؟

يبدو تفسري القضية بالشكل الذي طرح يف كلامت السيدين اجلليلني غري ٍ
كاف وغري
ّ

مقنع.

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

بأصحاب الصادق إال نادر ًاّ ،
بأن هذا التوصيف إنّام ذكره ابن عقدة ألنّه يعنيه مذهب
الراوي ،من حيث اعتقاده بإمامة الصادق أو عدمهّ ،
وأن الطويس نقل عبارات ابن عقدة
ترضه ،دون أن يكمل اخلطوات الحق ًا يف سائر الرواة لعدم أمه ّيته عنده،
كام هي ّ
ألّنا ال ّ

.....
وهذا التفسري حمض ختمني يف ختمني؛ فمن أين لنا أن نعرف ّ
أن هذه اجلملة صاحبها ابن

عقدة ،مع ّ
أن ما بأيدينا ال يساعد عىل نسبتها لغري الطويس نفسه حيث هي موجودة يف
اهتم
كتابه؟ وما هو املوجب لرتجيح احتامل كوّنا البن عقدة عىل كوّنا للطويس؛ فلع ّله ّ
هيمه بيان
أوالً بأصحاب الصادق ،ثم ترك االهتامم هبذا املوضوع؟ بل لو كان ابن عقدة ّ

مذهب الراوي ،فلامذا مل يرش ملذهبه مبارش ًة بدل استخدام عبارة تكشف عن مذهبه

بالداللة االلتزام ّية البعيدة واملبهمة ،بل يفرتض ّأّنا ال تكشف عن مذهبه دائ ًام بعد كون
الراوي قد يكون من مذهب جعفر الصادق لكنّه استخدم هذا السبيل (نقل الراوية

نفّس القض ّية
بتوسط الصادق) هبدف االحتجاج كام يقول السيستاين نفسه ،فكيف ّ
النبو ّية ّ
هنا؟ وهل نكون قد خرجنا بنظر ّية من وراء مراكمة فرض عىل فرض مثله بال دليل.

التعليق الرابعّ :
بتوسط اإلمام ،ومل
إن بعض أصحاب الصادق كانت هلم روايات نبو ّية ّ

يذكرهم الطويس ،وقد عدّ د بعضهم اجلاليل كام ذكرنا سابق ًا ،والظاهر أنّه مل يذكرهم
كذلك ابن عقدة ،مثل السكوين ،وطلحة بن زيد ،و َمسعدة بن صدقة ،وعبد اهلل بن الفضل

واملفضل بن عمر اجلعفي ،ووهب بن وهب ،و َمسعدة بن زياد ،وغريهم كثري،
اهلاشمي،
َّ

يفّس السيد السيستاين عدم ورود أسامئهم هبذا التوصيف يف أصحاب الصادق؟!
فكيف ّ
هذا ما مل جيب عنه ومل يطرحه أصالً.

وبعبارة أخرىّ :
إن اجلاليل انتبه إىل هذه املشكلة ،األمر الذي دفعه للذهاب خلف

أخص من عنوان (له رواية
مدونة هلؤالء ،فجعل عنوان (أسند عنه)
ّ
فرض ّية وجود مسانيد ّ
نبوية عنه) ،وهذه املشكلة التي واجهت اجلاليل يبدو ّ
أن السيستاين مل ينتبه هلا أو مل يعرها

خاصة
ثم يكون جتاهلها غري مفهومّ ،
باالً ،مع ّأّنا متثل مشكلة جوهر ّية بالنسبة إليه ،ومن ّ

ّ
السيستاين نفسه.
وأن اجلاليل قد انتبه هلا وحاول الفرار منها بمحاولة ناقشها بالتفصيل
ُّ

التعليق اخلامسّ :
مرة يف غري أصحاب
إن تربير السيستاين ذكر هذه العبارة أحدَ عرش ّ

الصادق ،بإمكان ّ
أن ابن عقدة ذكر ذلك هناك ،أو ّأّنا اضيفت من قبل غري الطويس فيام

بعد ،يعاين من مشاكل ،وذلك:

أي دليل وال حتى قرينة ضعيفة عىل هذا األمر ،وهبذا تكون فرض ّية
أ ـ ال يوجد ّ

مرتاصة من االحتامالت املتعاقبة الطول ّية ،فكيف يمكن هبذا السبيل
السيستاين سلسلة
ّ
حيق ألصحاب سائر التفاسري أن يذكروا
التعامل مع معطى تارخيي مثل هذا؟! وملاذا ال ّ

شيئ ًا من هذا أيض ًا؟ مع ّ
أن السيد حممد رضا السيستاين ناقشهم بعدم جامع ّية تفاسريهم،
كام يظهر من كتاب القبسات ،وأرشنا له يف موضعه.

بأن معناها :اسنِد عنهّ ،
فّس هذه العبارة ّ
بأن الطويس رشع يف بداية
مثالً :قد يقول من ّ

األئمة ،وذكر ّأوالً من له إليهم سند متصل،
كتابه برجال الصادق ،ثم ذكر سائر رجال
ّ

ولو مل تصلنا ّ
كل أسانيده ،ثم أعرض عن بيان ذلك؛ لعدم أمه ّيته عنده ،فلام ترتّبت أسامء
كل باب ،بقي ما ذكره عىل حاله .فام الذي يمنع َ
الرواة فيام بعد يف ّ
مثل هذا االحتامل؟

أو مثالً :قد تقدّ م أنّه أورد السيد حممد رضا السيستاين عىل التفسري الثاين (أسند ابن

عقدة عن هذا الراوي) بأنّه ال يعقل أن يكون البن عقدة أسانيد متصلة هلؤالء الرواة فقط

دون غريهم ممن ذكرهم الطويس يف كتاب الرجال ،لكن بإمكان املنترص للتفسري الثاين أن

يستخدم نفس طريقة السيد السيستاين هنا ويقولّ :
إن الطويس كان ذكر بعضهم ،ثم

مهم.
عرض له أن ال يكمل ذلك؛ ألنّه غري ّ

فإذا كانت مثل هذه االحتامالت ترفع مشاكل التفسري املختار يف عبارة (أسند عنه)،

فأغلب التفاسري السابقة يمكنها ممارسة هذه اآلل ّية نفسها.

صح هذا ،فلامذا ال تكون هذه اجلملة ك ّلها حتى يف أصحاب الصادق من وضع
ب ـ لو ّ

تالمذة الطويس أو ولده الحق ًاّ ،
وأن مرادهم منها مثالً :أسند الطويس عنه ،حتى لو كان
هذا االحتامل ضعيف ًا يف نفسه كام قلنا سابق ًا عند احلديث عن التفسري اخلامس للعبارة؟
وعليه فام هو موجب ترجيح كون العبارة البن عقدة عىل كوّنا البن الطويس أو تالمذته؟

بل عليه يمكن أن تكون بعض عبارات (أسند عنه) يف أصحاب الصادق من وضع تالمذة

الطويس نفسه؟ أو ّ
قسم منه البن عقدة،
أن (أسند عنه) يف كتاب رجال الطويس ك ّله ٌ

وقسم ثالث لغريمها؟
وقسم منه للطويس نفسه،
ٌ

.....
وهبذا ك ّله ،يظهر ّ
أن مقاربة الس ّيد السيستاين غري مقنعة وغري وافية بعنارص اإلثبات أو

الرتجيحّ ،
وأن حماولة السيد اجلاليل متقدّ مة عليها بخطوات ،ومتت ّبعة لألمور بشكل
أفضل ،ومع ذلك تعاين من مشاكل ،كام سيأيت.

التعليق السادسّ :
مبوب،
إن استفادة اجلاليل من تعابري مثل :نسخة ،أصل ،كتاب ّ

تصحح لوحدها تفسريه للموضوع
كتاب مق ّيد بكونه عن اإلمام ،املسند ،وغري ذلك ،ال
ّ

خيتص الراوي بنسخة أو كتاب أو أصل أو
حتتف بالقرائن؛ وذلك أنّه من املمكن أن
ما مل
ّ
ّ

مبوب ،عن إمام واحد ،دون أن يعني ذلك ّ
أن مضمون هذه النسخة هو روايات
كتاب ّ
يروهيا هذا اإلمام عن آبائه ،فهناك مفهومني يف موضوعني جيب التمييز بينهام:

إن هذه التعابري تفيد ّ
األولّ :
مروي عن هذا
أن مضمون هذا الكتاب بجملته
ّ
املفهوم ّ

خاصةّ ،
وأن هذا الراوي قد صنّف كتاب ًا مستق ً
خاصة.
ال عن هذا اإلمام أخذه منه ّ
اإلمام ّ

عام تقدّ م ـ ّ
املفهوم الثاينّ :
أن هذا الكتاب قد كانت مرو ّياته
إن هذه التعابري تفيد ـ زائد ًا ّ

نصوصه نفسه.
بتوسط اإلمام نفسه عن آبائه ،وليست
َ
ّ

ثم فهذه التعابري لوحدها كيف لنا أن
وهذا املفهوم الثاين هو الذي يريده اجلاليل ،ومن ّ

نثبت داللتها عىل مدّ عى السيد اجلاليل؟ حيتاج األمر إىل متابعة سياقات بيان هذه التعابري،
للنظر يف إفاداهتا لقرائن مساعدة هنا ،وإال فهي يف نفسها غري دا ّلة إطالق ًا ،فال يعرف يف
علم احلديث والرجال والفهارس ّ
أن تعبري نسخة أو كتاب أو أصل معتمد أو غري ذلك

خاصة ،وإثبات ذلك حيتاج
موضوع أو مصطلح يف مسند اإلمام ،بمعنى مرو ّياته عن آبائه ّ
إىل دليل ،فتأ ّمل ج ّيد ًا .وسيأيت متابعة القرائن احلا ّفة بعون اهلل.

وممّا يشهد ملا نقول ّ
حق مجلة من الرواة مل يذكرهم
أن مثل تعبري (نسخة) ورد يف ّ

حلر اجلعفي ،وإبراهيم بن رجاء
الطويس بتوصيف (أسند عنه) ،مثل عبيد اهلل بن ا ّ

الشيباين ،واحلسن بن احلسني اجلحدري ،وغريهم كثري ،أ ّما تعبري كتاب أو أصل فهو بالغ

الكثرة.

التعليق السابع :إ ّن ما ذكره السيد اجلاليل ،من ّ
أن مجلة من الذين قيل فيهم بأنّه أسند

عنه ،مل يذكر هلم إال كتاب واحد ،فإذا عثرنا هلم عىل رواية نبو ّية يقع هذا اإلمام يف طريقها،
أن كتاهبم كان عىل هذا النهج ..هذا الذي ذكره ّ
علم ّ
حمل تأ ّمل جد ًا ،إذ كيف لنا أن نعرف
ّ
أن الكتاب بر ّمته كان عىل هذا النهج؟ نعم لو نقل املحدّ ثون عن هذا الكتاب عرشات

الروايات وكانت ك ّلها عىل هذا النهج ومل ينقلوا روايات أخرى غري نبو ّية عنه مثالً ،قوي
االحتامل الذي يدّ عيه اجلاليل ،لكن مع ورود اسمه يف بضع روايات قليلة ،كيف لنا أن

أن ّ
نعرف ّ
كل الكتاب كان عىل هذه الشاكلة؟!

وقد أضاف السيد السيستاين هنا  ،بأنّه البدّ من إحراز ّ
تم العثور
أن الروايات التي ّ

عليها ووقع هذا الراوي يف طريقها ،قد كانت خمرج ًة من كتابه ،ومل تكن يف كتاب غريه

منقول ًة عنه ال عن كتابه ،وال موجب حلرص روايات الراوي بام يف كتبه.

بمجرد قراءة استعراض اجلاليل للرواة الستة عرش،
التعليق الثامن :ما خطر ببايل
ّ
ورأيته مذكور ًا يف كلامت السيستاين أيض ًا  ،وهو أنّه هل يكفي إلثبات دعوى ّ
أن لـ 341
شخص ًا كتب ًا مسندة نبو ّية عن اإلمام الصادق وغريه ،أن نأيت بستة عرش شاهد ًا فقط،

ونعجز عن العثور عىل غري ذلك؟ هل مثل هذا املعطى التت ّبعي يساعد عىل النتيجة األوسع
منه بكثري؟! ّ
إن حماولة اجلاليل غري قادرة عىل إقناعنا بالنتيجة الكربى التي يريد إثباهتا.

وبعد تسجييل هذه املالحظة عليه ،بدا يل أنّه يمكنه الدفاع عن نفسه جزئ ّي ًا ،يف مقابل

النبوي من خالل
من شاركه الرأي يف أصل املوضوع كالسيستاين ،بأنّه أثبت فكرة املسند
ّ
األمور الثالثة األوىل التي عقدها ،ثم أراد تضييق املفهوم الواسع ّ
(كل من له رواية نبو ّية

تورط به السيستاين ،فحرصه بالكتب املصنّفة بوصف ذلك قدر ًا
عن إمام) ،الذي كان قد ّ

متي ّقن ًا من الدعوى ،ثم استشهد لذلك ببعض الرواة ،فال يكون ذكر القائمة دلي ً
ال عنده
تورط هبا السيستاين
عىل أصل دعواه ،بل قرينة عىل تربير ختصيص الدعوى الكربى التي ّ

( )1انظر :قبسات من علم الرجال .145 :1
( )2املصدر نفسه .146 :1

.....
أيض ًَا ،ومل جيب عنها بجواب مقنع ،فاملشكلة كانت بسبب إقحامهام مفهوم الرواية النبو ّية،

التورط ّ
بكل هذه النتائج ،فدليل اجلاليل عىل أصل الدعوى يشء
وهو الذي أ ّدى هبام إىل
ّ
فيصح فيه أن
وذكره هلذه القائمة لتربير تضييق الدعوى فار ًا من اإلشكال يشء آخر،
ّ
تورط يف مشكلة ذهبت به ملكان مل يقدر معه عىل ح ّلها جذر ّي ًا.
يقال :لقد ّ

التعليق التاسع :حاول اجلاليل الفرار من مشكلة غياب أسامء هذه املسانيد عن كتب

الرجال والفهارسّ ،
بأن هذه املسانيد إ ّما مل تكن معتمدة أو كان أصحاهبا من غري اإلمام ّية،

أو ّأّنم كانوا يذكرون ما وصلهم من كتب دون ما مل يقع بأيدهيمّ ،
فلعل هذه املسانيد

ضاعت ،وهذا القول منه غري واضح؛ وذلك:

إن دعوى ّ
أـ ّ
خاص باإلمام ّية أو بأصحاب الكتب املعتمدة بعيدة
أن الرتاث الفهرستي
ّ

للغاية؛ فقد ذكر الطويس والنجايش الكثري من غري اإلمام ّية كام هو واضح ،بل مقدّ مة
الطويس رصحية يف هذا ،بل ذكروا مجلة من أهل السنّة كالسكوين ،عىل ّأّنم ذكروا الكثري

تم تضعيفهم بشدّ ة يف كلامهتم ،مثل وهب بن
من الكتب غري املعتمدة ،ككتب مجاعة ممّن ّ

وهب وغريه ،فكيف يعقل ـ عىل كالم اجلاليل ـ ّأّنم ض ّعفوا عرشات األشخاص يف هذين
الكتابني ،وذكروا كتبهم يف الوقت عينه ،رغم ّ
أن بعضهم إمامي وبعضهم اآلخر غري

إمامي؟!

بل أساس ًا دعوى ّأّنم ال يذكرون إال من هو إمامي أو معتمد الكتاب هي بنفسها حتتاج

تعهدوا هبذا احلرص؟ بل األقرب أن يكون من اهتاممهم وأولو ّياهتم محاية
إىل دليل ،فأين ّ
الرتاث احلديثي عن أهل البيت .ووجود أكثر من ثالثامئة مسند عن أهل البيت تتصل

بالنبي دا ٍع عظيم للنقل واإلشارة ،وإذا كانت عندهم حت ّفظات حول رواة هذه املسانيد
ّ

فليض ّعفوهم بعد ذكرهم يف نفس ترمجتهم ،وليطعنوا بروايتهم ،ال أن يتجاهلوا ذكرهم
باملرة ،أليس هذا الفرض أكثر منطق ّي ًة ،وهم بصدد بيان الرتاث الشيعي وموروث هذه
ّ
وأئمتها؟
الطائفة ّ

عام تقدّ م ،فلهذه املسانيد خصوص ّية عالية استبطنتها كلامت
ب ـ برصف النظر ّ

الكم اهلائل من
السيستاين واجلاليل مع ًا ،وهي صالحيتها لالحتجاج ،فنفس وجود هذا
ّ

النبي ،هو فرصة تارخي ّية مذهب ّي ًا يف سياق الرصاعات املذهب ّية،
مسانيد أهل البيت عن
ّ

فكيف يعقل أن يتناسى الطويس والنجايش مثل هذا األمر؟! السيام ّ
يصح
وأن هذا الرتاث ّ
أن يقال أيض ًا :إنّه تصنيف أهل البيت أنفسهم وليس فقط تصنيف الرواة عنهم.
جـ ّ
إن احلديث عن ّأّنم ال يذكرون إال خصوص الكتب التي وصلتهم باملناولة أو

السامع أو القراءة ،وهذه املسانيد مل تصلهم كذلك ،بعيد جد ًا؛ ّ
فإن الطويس والنجايش

وغريهم ذكروا يف مواضع متعدّ دة ـ كام حتدّ ثنا يف نظر ّية التعويض ـ أسامء مصنّفني وب ّينوا
ونصوا عىل ّأّنم مل يروا هذه الكتب وإنّام وجدوا أسامءها يف الفهارس ،فإذا مل نقل
كتبهمّ ،

بأن الكثري من الكتب التي ذكروها مل تصلهم بعينها ،فال ّ
أقل من ّ
ّ
نصوا عليه،
أن بعضها ّ
متحرجني من ذكر ذلك ،فلامذا جتاهلوا مئات املسانيد عن
وهذا يؤكّد عىل ّأّنم مل يكونوا
ّ
وينصوا عىل ّأّنا مل تصلهم وإنّام بلغهم
أهل البيت لعدم وصوهلا إليهم؟ وملاذا مل يذكروها
ّ
أمرها ،بشهادة تعبري الطويس (أسند عنه) ّ
الدال عىل أنّه بلغه وجود مسند هلذا الرجل عن

اإلمام وفق ًا لتفسري اجلاليل؟

بل لو حسبنا القض ّية وفق ًا ملنطق االحتامالت ،ما هذه الصدفة ّ
أن األغلب ّية الساحقة من

هذه املسانيد ضاعت ومل تصلهم ،مع تو ّفر الدواعي لالهتامم هبا عاد ًة وبيان طرق أهل

وأن لدهيم ثروة نبو ّية هائلة؟! فلو ّ
البيت للنبي ّ
أن نسبة الربع ضاع ألمكن القبول ،أ ّما مع
غياب أكثر ّيتها الساحقة فهذا يبدو غريب ًا!

د ـ لو غضضنا الطرف عن هذا ك ّله ،فكيف يعقل غياب هذه املسانيد التي ترجع

النبوي ،عن تراث سائر املسلمني ،ومل يذكرها أحد من علامء السنّة وأمثاهلم،
للحديث
ّ

وكأّنم ال علم هلم هبا وال خرب ،أليس يف هذا بمجموعه ما يثري االستغراب؟ فلو كان
ّ
مضموّنا ال يناسب أهل السنّة ،فلامذا جتاهلها الشيعة ،والعكس صحيح؟

التعليق العارش :سنذهب مع السيد اجلاليل يف فرض ّية ّ
أن هذه الكتب هي مسانيد
باملعنى الذي قاله ،لكن ّ
يظل هناك سؤال يطرح نفسه مرار ًا كام تقدّ م ،وهو أنّه ملاذا متركّز

.....
األئمة؟ وما
أصحاب الكتب التي من هذا النوع يف أصحاب الصادق دون غريه من سائر
ّ
يفّس هذه الظاهرة؟ هذا ما مل جيب عنه اجلاليل ومل يقدّ م فيه أ ّية معطيات،
هو الوجه الذي ّ

رغم أمه ّيته كام رشحنا سابق ًا.

تربير احتاميل يمكن له أن يطرحه ،وهو ّ
أن
وخيطر يف بايل ـ لو ّ
صحت نظر ّية اجلاليل ـ ٌ

عرص اإلمام الصادق (148هـ) كان يتم ّيز بظهور املذاهب األوىل للمسلمني يف مراحلها

اجلنين ّية ،كاملذهب احلنفي واملذهب املالكي واملذهب الزيدي ومذهب سفيان الثوري

وأمثاهلم ،وكانت تتشكّل يف تلك الفرتة بدايات املذاهب الكالم ّية أيض ًا مثل اخلوارج
واملعتزلة وغريهم ،وهذا يطرح احتامالً يف ّ
أن شخص اإلمام الصادق كان كثري ًا ما
األول؛ ألنّه كان يف مرحلة بلورة
يستخدم الرواية النبو ّية أو التي ترجع للعرص
اإلسالمي ّ
ّ
املذهب جتاه التيارات واملذاهب األخرى اآلخذة بالتشكّل إسالم ّي ًا ،وهذا عىل خالف

عرص اإلمام الباقر (114هـ) الذي مل تكن فيه املذاهب الكالمية والفقه ّية قد بدأت

بالتشكّل بمعنى حقيقي مرتبط هبو ّية مذهب ّية وليس فقط بنهج سيايس ،فليس من البعيد
ّ
أن اإلمام الصادق مت ّيز باستخدامه أسلوب الرواية النبو ّية ،يف سياق تكوين املذهب

اجلعفري؛ لكون هذه الرواية رضور ّية للغاية يف إثبات الذات أمام التيارات األخرى،

ولكي يظهر أمام الرأي العام اإلسالمي عىل كونه منتمي ًا ملرجع ّية السنّة النبو ّية أو يقدّ م
نفسه عىل أنّه خبري كبري هبا ،األمر الذي يفرض عىل املحدّ ثني والرواة الرجوع اليه أو
النبوي منه.
السعي للقياه؛ بغية أخذ احلديث
ّ

تعززت هذه الفرض ّية ،وقلنا ّ
بأن مرحلة ما بعد الصادق كانت األمور قد تبلورت
إذا ّ

فيهاّ ،
اهلم الشيعي بات مع املذاهب الشيع ّية الداخلية كالواقف ّية والفطح ّية وغريهم،
وأن ّ
ٍ
وسط شيعي داخيل ..إذا قلنا
النبوي ـ هبذا املعنى ـ يف
ثم ال حاجة ملوضوع احلديث
ّ
ومن ّ
هذا يمكن تفسري متركز هذا النوع من التصنيف يف بدايات التكوين املذهبي للشيعة علم ّي ًا،
ربر به املوقف.
جمرد افرتاض يمكن ملثل اجلاليل أن ي ّ
وهذا ك ّله ّ

التعليق احلادي عرشّ :
إن حماولة اجلاليل التخ ّلص من مشكلة كتاب اجلعفر ّيات الذي

سمي باألشعثيات ،أو أنّه لإلمام
هو رواية نبو ّية ،عرب فرض أنّه إ ّما ملحمد األشعث ،وهلذا ّ

سمي باجلعفريات ،ومن ثم فال حيرز أنّه منتسب إلسامعيل حتى
جعفر الصادق ،وهلذا ّ
يكون مسند ًا نبو ّي ًا له عن اإلمام ،وهذا ما ّبرر للطويس عدم ذكر وصف (أسند عنه) يف

حق إسامعيل يف كتاب الرجال..
ّ

هذا ك ّله ،أورد عليه الس ّيد السيستاين ،بأنّه خالف املذكور يف كتب الفهارس ،بام فيه

فهرست الشيخ الطويس ،كام أنّه ال يعقل أن يكون هناك كتاب لإلمام الصادق وال يروى
إال بطريق إسامعيل ،وال يرويه عن إسامعيل إال ولده موسى؟! ّ
إن هذا ك ّله غري مفهوم .

واملالحظة األوىل يف مناقشة السيستاين قد تبدو واضحة؛ ّ
فإن النجايش قال يف ترمجة

إسامعيل بن موسى بن جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني« :سكن مرص وولده هبا ،وله

(مبوبة) يف توصيف
كتب يروهيا عن أبيه عن آبائه»  ،ومثله قال الطويس مع إضافة كلمة ّ

تلك الكتب  ،وقال الطويس يف الرجال يف ترمجة حممد بن حممد بن األشعث الكويف:

«يروي نسخ ًة عن موسى بن إسامعيل بن موسى بن جعفر ،عن أبيه إسامعيل بن موسى،
عن أبيه موسى بن جعفر عليهام السالم»  ،وقال يف بيان طريقه لكتب إسامعيل يف

الفهرست« :أخربنا بجميعها احلسني بن عبيد اهلل ،قال :أخربنا أبو حممد سهل بن أمحد بن

سهل الديباجي ،قال :حدّ ثنا أبو عيل حممد بن حممد بن األشعث بن حممد الكويف بمرص،
قراء ًة عليه من كتابه ،قال :حدّ ثنا موسى بن إسامعيل بن موسى بن جعفر عليهام السالم،

قال :حدّ ثنا أيب إسامعيل» .

ّأما املالحظة الثانية للسيستاين ،فال تبدو مقنعة بشكل ملزم؛ وذلك أنّه من املمكن ّ
أن

( )1انظر :قبسات من علم الرجال  148 :1ـ .149
( )2رجال النجايش.26 :

( )3الطويس ،الفهرست 45 :ـ .46
( )4الطويس ،الرجال.442 :

( )5الطويس ،الفهرست.46 :

.....
اخلاص ،ووصل إىل ولده موسى
هذا الكتاب صنّفه اإلمام الصادق ،لكنّه كان يف إرثه
ّ
الكاظم بإرث اإلمامة ،ثم حيث كان إسامعيل بن اإلمام الكاظم يعي

وأرسته ـ وكذلك

األشعث ـ يف مرصّ ،
فلعل هذا ما دفع اإلمام الكاظم إىل منحهام هذا الكتاب الذي هو من

خمتصات الصادق عليه السالم ،وذلك هبدف نرش روايات الصادق النبو ّية يف أوساط
ّ
املرص ّيني ،وهذا ال يعني ّ
أن تلك الروايات ال وجود ملثلها إال يف هذا الكتاب ،بل كثري من
كتاب اجلعفر ّيات موجود يف مصادر أخرى ككتب الصدوق ،كام هو واضح.

ومن نتائج خطوة اإلمام الكاظم هذه ّ
أن روايات هذا الكتاب يف مرص صارت مستند ًا

لإلسامعيل ّية بعد حكمهم مرص ّنايات القرن الثالث اهلجري ،حيث اعتمد عليه القايض
النعامن يف تدوين كتابه دعائم اإلسالم الذي شكّل دستور ًا للفاطم ّيني ،نتيجة عدم وجود

تراث حديثي وفقهي إسامعييل يمكنه أن يمأل الفراغ القانوين يف الدولة الفاطم ّية ،وفق ًا ملا
يراه السيد عيل السيستاين نفسه يف هذا األمر  .فلامذا إذ ًا نستبعد كون الكتاب للصادق،

النبوي والعلوي الصادقي بني املرص ّيني؟!
وأعطاه ابنه البنه ،هبدف ترويج احلديث
ّ

ال أريد أن أتبنّى هذا الطرح ،لكنّه ربام يمكن للس ّيد اجلاليل أن خيتاره للفرار من

املالحظة الثانية التي أوردها السيستاين هنا عليه.

إن ما ذكره الس ّيد اجلاليل ،من إيراد ستة عرش شخص ًا؛ إلثبات ّ
التعليق الثاين عرشّ :
أن

هلم كتب ًا هي مسانيد نبو ّية مرو ّية عن اإلمام ،غري تا ّم يف أكثرهم ،وال بأس بتت ّبع حال
هؤالء؛ للنظر يف مقدار ما تفيد املعلومات عنهم:
 1ـ حممد بن جعفر الصادق ،قال فيه النجايش« :يل ّقب ديباجة ،له نسخة يروهيا عن

أبيه .أخربنا القايض أبو احلسني قال :حدّ ثنا جعفر بن حممد بن إبراهيم ،قال :حدّ ثنا أبو

حاتم حممد بن إدريس احلنظيل ،قال :حدّ ثنا أمحد بن الوليد بن برد ،قال :حدّ ثنا حممد بن
جعفر ،عن آبائه» .

( )1السيستاين ،قاعدة ال رضر وال رضار 64 :ـ .65
( )2رجال النجايش.367 :

بأّنا عن أبيه ،ثم
وهذا التعبري يمكن أن يساعد اجلاليل؛ ألنّه يفيد اختصاص النسخة ّ

يعزز فرض ّية اجلاليل يف املقام.
ذكر يف آخر الطريق أنّه يروهيا عن آبائه ،مما ّ

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

عليه السالم ،أخربين حممد بن جعفر النحوي ،قال :حدّ ثنا احلسني بن حممد الفرزدق
القطعي ،قال :حدّ ثنا أبو محزة بن سليامن ،قال :نزل أخي داود بن سليامن ،وذكر

النسخة» .

أن ما ذكره النجايش غاية ما يفيد ّ
لكن يالحظ هنا ّ
أن لداود نسخة يروهيا عن الرضا،

أي كالم يتصل بكون هذه النسخة هي رواية نبو ّية للرضا عن آبائه ،وقد قلنا
وليس هناك ّ
سابق ًا ّ
بأن كلمة النسخة يف نفسها ال تكشف عن مفهوم املسند الذي ذكره اجلاليل ،فكيف
نستنتج هنا هذه النتيجة؟!

يضاف إىل ذلك ّ
أن املذكور بعبارة (أسند عنه) يف رجال الطويس ،يف طبقة اإلمام الرضا

هو :داود بن سليامن بن يونس بن أمحد الغازي  ،فيام الذي ترمجه النجايش ذكر اسمه

ال هناك وهو :داود بن سليامن بن جعفر أبو أمحد القزويني ،فكيف نعرف ّ
كام ً
أن هذا هو

نفسه؟!

 3ـ أبان بن عبد امللك ،قال عنه النجايش« :شيخ من أصحابنا ،روى عن أيب عبد اهلل

احلج» .
عليه السالم كتاب ّ

أن هذا التعبري غاية ما ّ
ومن الواضح هنا ّ
كتاب
يدل عليه هو رواية أبان عن الصادق
َ
احلج ،فهل يفيد هذا كون مضمون الكتاب مسند ًا صادق ّي ًا عن آبائه؟ فلو كانت كلمة
ّ
(روى عنه) تفيد التعدية ،لكان قولنا :روى حممد بن مسلم عن اإلمام الصادق غري

صحيح يف مورد نقل قول الصادق نفسه! وهذا غريب ،فال عالقة هلذه اجلملة بإثبات أ ّن
( )1املصدر نفسه.161 :

( )2رجال الطويس.357 :
( )3رجال النجايش.14 :

.....
أبان بن عبد امللك له كتاب مسند.

 4ـ حممد بن ميمون التميمي الزعفراين ،قال عنه النجايش« :عامي ،روى عن أيب عبد

اهلل عليه السالم نسخة ،روى ذلك عبيد اهلل بن أمحد بن يعقوب بن البواب املقرئ قال:

حدّ ثنا حممد بن احلسني بن حفص اخلثعمي ،قال :حدّ ثنا حممد بن عبيد املحاريب ،قال:

حدّ ثنا حممد بن ميمون ،عن جعفر بن حممد عليه السالم» .

خاصة ّ
حممد،
وقد ظهر احلال ممّا تقدّ مّ ،
وأن النجايش مل يذكر يف ّناية السند (جعفر بن ّ

عن آبائه).

 5ـ حفص بن غياث ،قال فيه النجايش« :كويف ،روى عن أيب عبد اهلل جعفر بن حممد

عليه السالم ..له كتاب ،أخربنا عدّ ة من أصحابنا ،عن أمحد بن حممد بن سعيد قال:
سمعت عبد اهلل بن أسامة الكلبي يقول :سمعت عمر بن حفص بن غياث يقول .وذكر

كتاب أبيه عن جعفر بن حممد ،وهو سبعون ومائة حديث أو نحوها ،وروى حفص عن

أيب احلسن موسى» .

بأن له كتاب ًا معتمد ًا ـ ال يفيد سوى ّ
النص ـ كتوصيف الطويس املعروف له ّ
أن
فهذا ّ

تم تفسري
حفص بن غياث له جمموعة روايات عن اإلمام الصادق وعن غريه أيض ًا ،فلامذا ّ

بأّنا روايات الصادق عن غريه؟! فهل لكونه غري شيعي دور يف ذلك؟ مع
هذه الروايات ّ

أنّنا وجدنا الكثري جد ًا من مرو ّيات السنّة كالسكوين وحفص وغريمها ال ينقل فيها اإلمام

عن غريه ،بل هي كالمه بنفسه ،فام هو املوجب لفرض ّ
أن كتاب حفص هو رواية صادق ّية

النبي؟!
عن ّ

حممد بن إبراهيم ..له نسخة عن جعفر بن
 6ـ حممد بن إبراهيم ،قال فيه النجايشّ « :

حممد كبرية ،أخربنا القايض أبو احلسن عيل بن حممد بن يوسف بّس من رأى قال :حدّ ثنا
إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى بن حممد بن إبراهيم بن حممد بن عيل بن عبد اهلل ،قال:

( )1املصدر نفسه.355 :

( )2املصدر نفسه 134 :ـ .135

حدّ ثنا أيب عبد الصمد بن موسى بن حممد ،قال :حدثنا حممد بن إبراهيم ،عن جعفر بن

حممد» .

واألمر فيه صار واضح ًا مما تقدّ م ،وأنّه ال داللة فيه ،فال نطيل.

 7ـ عبد اهلل بن عيل ،قال فيه النجايش« :روى عن الرضا عليه السالم ،وله نسخة

رواها ،قرأنا عىل القايض أيب احلسني حممد بن عثامن ،قال :قرأت عىل حممد بن عمر بن

حممد بن سامل ،حدّ ثكم أبو جعفر حممد بن عبد اهلل بن عيل بن احلسني بن زيد قال :حدّ ثنا
أيب ،قال :حدّ ثنا أيب عيل بن موسى الرضا عليه السالم بالنسخة» .

وهذا ال ّ
يدل عىل يشء كام قلنا سابق ًا ،لكن قد يفهم من كالم الطويس يف األمايل يشء

آخر حيث قال« :أخربنا ابن الصلت ،قال :أخربين ابن عقدة ،قال :أخربين أبو عبيد اهلل بن

عيل ،قال :هذا كتاب جدّ ي عبيد اهلل (عبد اهلل) ،فقرأت فيه :أخربين أيب ،عن عيل بن

موسى ،عن أبيه ،عن جدّ ه جعفر بن حممد ،عن آبائه ،عن عيل بن أيب طالب عليهم
السالم ،قال :ملا رصفت القبلة أتى رجل. »..

أن السيد السيستاين قبل هبذه القرينة عىل ّ
ويبدو ّ
أن كتاب عبد اهلل هو رواية نبو ّية. ..
ولك ّن األمر غري واضح عندي؛ ّ
فإن غاية ما تفيد النصوص الثالثة للطويس يف األمايل
وجود ثالث روايات نبو ّية يف الكتاب ،وأ ّما ّ
أن الكتاب كان عىل هذه الشاكلة يف غالبه،

تكرر السند يف املواضع الثالثة هذه ،فهي قليلة جد ًا ،فتأ ّمل
فهذا غري واضح ،حتى لو ّ
ج ّيد ًا.

 8ـ حممد بن أسلم الطوءي ،وقد تقدّ م ّ
أن اجلاليل استند هنا إىل قول السيد بحر العلوم

بأنّه هو الذي روى حديث سلسلة الذهب عن الرضا ،وقد نقله األربيل يف كشف الغمة،
( )1املصدر نفسه 355 :ـ .356
( )2املصدر نفسه.227 :

( )3أمايل الطويس ،338 :ونحوه ص 342؛ .343
( )4انظر :قبسات من علم الرجال .144 :1

.....
عن كتاب تاريخ نيسابور ،وقد ذكر له اجللبي واألفندي كتاب ًا باسم املسند.

أن هذه املعطيات ال تؤكّد ما يريده اجلاليل؛ وذلك ّ
إال ّ
أن وقوعه يف طريق حديث

سلسلة الذهب ال يثبت ّ
أن له مسند ًا رضو ّي ًا مثالً ،وذكر بعض أصحاب املعاجم ّ
املتأخرين
أن له مسند ًا ال يثبت األمر ،بعد عدم العثور حت ًام عىل مسنده املدّ عى ،ثم كيف نعرف ّ
ّ
أن

خاصة بعد البناء عىل
متفرقنيّ ،
مسنده كان عن الرضا ،وليس مطلق روايات عن شيوخ ّ

كونه غري شيعي؟

 9ـ أمحد بن عامر بن سليامن الطائي ،وهذا يمكن ترجيح ما أراد اجلاليل فيه؛ ملا تقدّ م

املسمى بمسند الرضا أو صحيفة الرضا أو كتاب ابن أيب
منه ،حيث يعرف كتابه ،وهو
ّ
اجلعد الطائي أو غري ذلك .وصدر كتابه واضح يف ّ
أن الرواية رضو ّية عن آبائه ،إذا مل
يناق

أحد يف نسبة الكتاب الذي بأيدينا.

تم حتقيقه
 10ـ موسى بن إبراهيم املروزي ،وهذا حاله حال كتاب أمحد بن عامر حيث ّ

وهو عىل النهج املذكور يف كلامت اجلاليل ،فام أفاده فيه مقبول ،إذا مل يناق

النسبة.

صحة
أحد يف ّ

حممد املدين ،قال فيه النجايش« :إبراهيم بن حممد بن أيب حييى أبو
 11ـ إبراهيم بن ّ

إسحاق موىل أسلم ،مدين ،روى عن أيب جعفر وأيب عبد اهلل عليهام السالم ،وكان

خصيص ًا ،والعا ّمة هلذه الع ّلة تضعفه .وذكر بعض أصحابنا ّ
مبوب ًا يف احلالل
أن له كتاب ًا ّ

واحلرام عن أيب عبد اهلل عليه السالم .أخربنا أبو احلسن النحوي ،قال :حدّ ثنا أمحد بن
حممد بن سعيد ،قال :حدّ ثنا املنذر بن حممد القابويس ،قال :حدّ ثنا احلسني بن حممد
األزدي ،قال :حدّ ثنا إبراهيم بن حممد بن أيب حييى بكتابه» .

وقال فيه الطويس قريب ًا من هذا الكالم ،لك ّن ظاهره اجلزم ّ
مبوب ًا .
بأن له كتاب ًا ّ

( )1رجال النجايش 14 :ـ .15
( )2الطويس ،الفهرست.34 :

وقد صار واضح ًا ممّا تقدّ م ّ
أن هذه العبارات ال تفيد كون الكتاب عىل النهج املدّ عى يف

كلامت اجلاليل.

 12ـ عبد اهلل بن بكري بن أعني ،وهذا غاية ما قيل فيه ّ
أن له كتاب ًا  ،وهذا ال ينفع شيئ ًا،

ومسند عبد اهلل بن بكري الذي ذكروه إنّام هو كتاب البن عقدة كام أدرجه النجايش وغريه ـ

وحتى صاحب الذريعة ـ يف ترمجة ابن عقدة ،منسوب ًا إليه  ،فال وجه لدعوى أنّه البن
جمرد كلمة املسند ال ّ
بكري ،عل ًام ّ
اخلاص الذي ذكره اجلاليل كام صار
تدل عىل املعنى
ّ
أن ّ

واضح ًا.

يسمى األربع مائة مسألة يف
 13ـ حممد بن مسلم بن رباح ،قال فيه النجايش« :له كتاب ّ

أبواب احلالل واحلرام .أخربنا أمحد بن عيل ،قال :حدّ ثنا ابن سفيان ،عن محيد ،قال :حدّ ثنا

محدان القالنيس ،قال :حدّ ثنا السندي بن حممد ،عن العالء بن رزين ،عنه به» .
وقد صار األمر واضح ًا يف عدم داللة مثل هذه التعابري عىل يشء.

مبوب يف احلالل واحلرام ،يرويه
 14ـ غياث بن إبراهيم ،قال فيه النجايش« :له كتاب ّ

مجاعة ،أخربنا أبو العباس ..حدّ ثنا إسامعيل بن أبان بن إسحاق الوراق عنه بالكتاب» .
وقد صار األمر واضح ًاّ ،
وأن هذا ال يفيد شيئ ًا.

 15ـ غالب بن عثامن اهلمداين ،قال فيه النجايش« :غالب بن عثامن اهلمداين الشاعر،

كان زيد ّي ًا[ ،و] روى عن أيب عبد اهلل عليه السالم .ذكر له أحاديث جمموعة» .

( )1رجال النجايش222 :؛ والطويس ،الفهرست174 :؛ وابن النديم ،الفهرست.243 :

( )2رجال النجايش94 :؛ والطويس ،الفهرست74 :؛ والذريعة ( 27 :21وتسمة الطهراين له
يرصح ّ
بأن هذا املسند البن عقدة،
باملسند ال تعني أنّه يراه مسند ًا له ،ومن مصنّفاته ،بل هو ّ
فراجع).

( )3رجال النجايش.324 :

( )4املصدر نفسه305 :؛ وذكر الطويس ّ
أن له كتاب ًا ،كام يف الفهرست.196 :
( )5رجال النجايش.305 :

.....
يدل عىل يشء؛ ّ
وهذا ال ّ
فلعل الكتاب مزيج من كلامت الصادق وفيه نصوص نبو ّية،

وقد ال يكون فيه ذلك .عل ًام ّ
املبني للمعلوم ،فيكون
أن تعبري (ذكر له) يمكن أن تقرأ بنحو ّ
باملبني للمجهول ،فيكون
غالب بن عثامن قد ذكر للصادق أحاديث جمموعة ،وربام تقرأ
ّ
األصحاب قد ذكروا لغالب بن عثامن ،أحاديث مجعها من أشخاص متعدّ دينّ ،
ولعل ما

املبني للمجهول ّ
أن النجايش مل يذكر طريق ًا لغالب بن عثامن.
يؤ ّيد صيغة ّ

حممد بن مهاجر ،قال فيه النجايش« :إسامعيل بن أيب خالد حممد بن
 16ـ إسامعيل بن ّ

مهاجر بن عبيد األزدي ،روى أبوه عن أيب جعفر ،وروى هو عن أيب عبد اهلل عليهام

السالم ،ومها ثقتان ،من أصحابنا الكوف ّيني ،ذكر بعض أصحابنا :أنّه وقع إليه كتاب

نص الطويس قاطع ًا عىل ّ
أن إلسامعيل كتاب القضايا،
مبوب»  .وقد ّ
القضايا إلسامعيلّ ،

مبوب .
وهو ّ

وقد صار واضح ًا ّ
جمرد هذه التوصيفات مع عدم وجود معلومات إضاف ّية ،ال يكفي
أن ّ

إلثبات يشء هنا.

والنتيجة :إ ّن أقىص ما يمكن للس ّيد اجلاليل إثباته من خالل الع ّينات التي ذكرها ،هو

ّ
حممد بن جعفر
أن لثالثة أشخاص فقط مسند ًا من النوع الذي يبحث عنه هو ،وهمّ :

الصادق ،وأمحد بن عامر بن سليامن الطائي ،وموسى بن إبراهيم املروزي ،وهذا ما

يضعف موقفه أكثر فأكثر.

التعليق الثالث عرش :وهو ما يمثل استهداف ًا للعنرص املركزي يف ا ّدعاء السيدين:

اجلاليل والسيستاين ،وهو داللة تعبري (أسند عنه) يف اللغة واالصطالح ،فهل ّ
أن حرف

املجاوزة يفيد ما فهمه اجلاليل منه رضور ًة أو ال؟

أن حرف (عن) يفيد املجاوزة ،يف بعض استخداماته ،بل وأبرزها ،فتقول:
الظاهر ّ

( )1املصدر نفسه 25 :ـ .26
( )2الفهرست.45 :

سافرت عن البلد ،أي جتاوزهتا ،وبمراجعة استخداماته يظهر له أكثر من استخدام،

أوصلها ابن هشام األنصاري إىل عرشة وهي:
 1ـ املجاوزة ،ومل يذكر البرص ّيون سواه.

 2ـ البدل ،نحو( :واتقوا يوم ًا ال جتزي نفس عن نفس شيئ ًا).
 3ـ االستعالء ،نحو( :فإنّام يبخل عن نفسه).

 4ـ التعليل ،نحو( :وما كان استغفار إبراهيم ألبيه إال عن موعدة).
 5ـ مرادفة بعد ،نحو( :عام قليل ليصبحن نادمني).
 6ـ الظرف ّية كقوله :وال تك عن محل الرباعة واني ًا.

 7ـ مرادفة من ،نحو( :وهو الذي يقبل التوبة عن عباده).
 8ـ مرادفة الباء ،نحو( :وما ينطق عن اهلوى).
 9ـ االستعانة ،مثل :رميت عن القوس.

 10ـ أن تكون زائدة للتعويض من أخرى حمذوفة .

لألول ـ تفيد استعامالت
فهذه املعاين ـ وبعضها مثل املعنى اخلامس والثامن يرجع ّ

للكلمة.

ّأما كلمة سند ،فمعناها لغة ـ كام يقول ابن فارس ـ« :انضامم اليشء إىل اليشء ،يقال:

سندت إىل اليشء أسند سنود ًا واستندت استناد ًا ،وأسندت غريي إسناد ًا ،والسناد الناقة
قوي ،واملسند الدهر؛ ّ
ألن بعضه متضام ،وفالن
كأّنا أسندت من ظهرها إىل يشء ّ
القو ّية ّ

سند أي معتمد ،والسند ما أقبل عليك من اجلبل وذلك إذا عال عن السفح» .

وقد يقال :إنّه ليس مطلق االنضامم ،بل االنضامم املوجب ليشء من التقوية واالعتامد،

هلذا تعطي الكلمة معنى االعتامد ،وفاق ًا ملا اختاره املصطفوي أيض ًا .

( )1انظر :ابن هشام األنصاري ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب  147 :1ـ .149
( )2انظر :معجم مقاييس اللغة .105 :3

( )3انظر :التحقيق يف كلامت القرآن الكريم  232 :5ـ .233

.....
وبالتأمل فيام نحن فيه ،كيف يمكن فهم حرف (عن) هنا؟
ّ

إن فهم هذا املوضوع بمعنى املجاوزة عىل طريقة اجلاليل أمر معقول؛
يمكن القولّ :

لكن هل حتتمل اجلملة تركيب ًة أخرى؟

اجلواب هو باإلجياب؛ فلنأخذ كلمة :روى زيد عن عمرو ،فهذا ليس معناه ّ
أن عمرو ًا

ّ
روى عن غريه ،بل معناه ّ
وكأن تركيب اجلملة هكذا بناء
أن رواية عمرو جتاوزته نحو زيد،

عىل مفهوم املجاوزة :روى زيد رواي ًة جتاوزت عمرو ًا ،بمعنى صدرت منه وخرجت منه
إىل غريه ،وعىل هذا القياس إذا قلنا :أسند زيد عن عمرو حديث ًاّ ،
فإن معنى ذلك أنّني

أعم من
نسبت الرواية إليه وضممتها إليه ّ
لتتقوى به ،فقد خرجت الرواية منه إ ّيل ،وهذا ّ
أن يكون قد روى هو عن غريه أو ال ،فأنا أسندت احلديث عندما جتاوزه احلديث ،أي أنا

بالضم ونسبته إليه بعد أن صدر منه ،وهذا ما
قومت احلديث وضممته إىل صاحبه وقو ّيته
ّ
ّ
يفّس وجود ثالثة استخدامات لكلمة (أسند عنه) يف الرتاث احلديثي ،كام ّبني السيد
ّ

السيستاين ،وأحدها بمعنى روى عنه.

والفرق بني تفكيكنا للجملة وتفكيك اجلاليلّ ،
أن اجلاليل فكّكها هكذا :أسند زيد

احلديث إىل عمرو حال كون زيد ًا متجاوز ًا يف اإلسناد عمرو ًا إىل بكر .أ ّما نحن ففكّكنا
اجلملة هكذا :أسند زيد احلديث إىل عمرو ،حال كون احلديث متجاوز ًا عمر ًا إىل زيد،

وخارج ًا منه إليه.

واللطيف ّ
املخصصة ملسألة العنعنة يف احلديث ،ذهب
أن السيد اجلاليل نفسه يف دراسته
ّ

إىل ّ
أن :نقل فالن عن فالن ،أو حدّ ث عنه ،أو أنبأ عنه ،يفيد التجاوز املعنوي ،فليس
ِ
املتجاوز هو فاعل الفعل ،بل هو احلديث نفسه ،فقول زيد :حدّ ث عمرو عن بكر ،معناه ـ
عىل التجاوز ـ هو :جتاوز احلديث بكر ًا إىل عمرو ،وهذا غري معقول ،وال مطابق لواقع
التجاوز الذي عرفناه يف قولنا :انرصف عمرو عن بكر أو رميت السهم عن القوس ،وهو

ما ّ
جمرد ابتعاد عمرو عن بكر ،بينام يف قولنا :حدّ ث عمرو عن بكر ال نعني ذلك،
يدل عىل ّ

لصح
بل فيه االنفصال والوصول إىل غاية ،ولذا لو قال :أوصل عمرو حديث ًا من بكر،
ّ

وأ ّدى نفس املعنى .

ومن هذا ،يظهر ّ
أن ما يفهم من مرادفة (أسند عنه) لـ (روى عنه) مرجعه إىل هذا

التحليل اللغوي الذي نقول ،وال يمنع ذلك من استخدام الرتكيب يف املعنى الذي قاله

اجلاليل ،ويكفينا اإلمجال لعدم التأكّد من إرادة هذا املعنى عىل مستوى الداللة اللغو ّية.
إن مقار َبتَي السيدين :اجلاليل والسيستاين غري مقنعة.
وحصيلة ما تقدّ م ك ّلهّ :

 215ـ  1ـ  8ـ احنصار الراوي بالرواية الشفويّة عن اإلمام

أن املراد بكلمة (أسند عنه) ّ
االحتامل الثامن :يقصد هبذا االحتامل ّ
أن هذا الراوي

أي رواية كتب ّية عن اإلمامّ ،
وأن مجيع رواياته شفو ّية ،وهذا ما يلوح من كلامت
ليست له ّ
الس ّيد بحر العلوم يف ترمجته ملحمد بن عبد احلميد بن سامل العطار ،فاملراد هبذا الوصف هو

تل ّقي احلديث من الراوي سامع ًا مقابل األخذ من الكتاب.

ملحمد :عدم وضع ترمجة ألبيه عبد
يقول السيد بحر العلوم« :ويشهد لكون الكتاب ّ

احلميد يف رجال النجايش ،واستطراده عند ذكر ابنه ،كام تقتضيه عادته فيمن ليس له
كتاب .وكذا قول الشيخ يف رجاله باب أصحاب الصادق عليه السالم :عبد احلميد أسند

عنه ،بناء عىل ّ
أن املراد به تل ّقي احلديث من الراوي سامع ًا مقابلة األخذ من الكتاب ،كام
اختص هبا الشيخ يف كتاب الرجال» .
يشهد به تت ّبع موارد استعامل هذه العبارة التي
ّ

ولو بني عىل هذا االحتامل ،فمن الواضح أنّه ال يفيد تعدي ً
ال وال توثيق ًا وال بيان ًا ملذهب

الراوي ،فال نطيل.

أن املشكلة التي تواجه هذا االحتامل هي:
إال ّ

( )1انظر :اجلاليل ،حج ّية احلديث املعنعن ،جم ّلة علوم احلديث ،العدد  58 :3ـ  .68هذا وكانت لنا

مداخالت يف بحث احلديث املعنعن مع السيد اجلاليل يف كتابنا :املدخل إىل موسوعة احلديث

النبوي 542 :ـ  ،544فراجع.

( )2بحر العلوم ،الفوائد الرجال ّية  284 :3ـ .285

.....
جمرد مصادفة ّ
ّأوالًّ :
أن الكثري من الذين قيل يف ح ّقهم (أسند عنه) ليسوا بمؤ ّلفني،
إن ّ

ال يعني ّ
أن هذه الكلمة اريد منها ذلك ما مل تقم قرينة.

ثاني ًاّ :
إن هناك جمموعة من هؤالء هلم مؤ ّلفات وكتب ونسخ ومسانيد ،كام صار

خاصة عند استعراض نظر ّية اجلاليل ومناقشاهتا ،وإن كان أغلبهم
واضح ًا ممّا ب ّيناه سابق ًاّ ،
مل يذكر يف املصنّفني.

خصص الطويس  341شخص ًا هبذا الوصف،
ثالث ًا :لو كان هذا هو املعنى املراد ،فلامذا ّ

ويف خصوص أصحاب الصادق ،مع ّ
أن يف كتابه ما يقرب من  6000اسم ،ممّن عارص
واألئمة ،واحلال ّ
أن املصنّفني من بينهم قد ال يتجاوزون الثلث؟! فكان يلزمه أن
النبي
ّ
ّ
يضع هذا الوصف يف أغلب رواة كتابه فيمن عارص أهل البيت.
وعليه ،فهذا التفسري غري واضح.

 215ـ  1ـ  9ـ تدوين كتاب خاصّ مبرويّات اإلمام

االحتامل التاسع :مل أجد من طرح هذا االحتامل ،لكن خالصته ّ
أن كلمة (أسند) فاعلها

هو الراوي ،والضمري يف (عنه) يرجع لإلمام املذكور يف عنوان الباب ،وفق ًا ملا تقدّ م يف

مقاربة السيد اجلاليل ،ويكون املرادّ :
اختص بتصنيف كتاب يشتمل عىل
إن هذا الراوي
ّ
خاصة ،سواء كان اإلمام ينقل فيها عن غريه أو ال ،وسواء كان هلذا
مرو ّيات هذا اإلمام ّ
تضمنه هذا املسند هو ممّا رواه
الراوي رواية أيض ًا عن غري هذا اإلمام أم ال ،وسواء كان ما ّ
عن اإلمام باملبارشة أم بالواسطة ،وسواء كان هلذا الراوي كتاب آخر كيفام كان أم ال.

وهذا يف مقابل الرواة الذين ليس هلم كتب أساس ًا ،أو هلم كتب جيمعون فيها مرو ّيات عدّ ة
أعم من عبارة :أسند عنه)
سمى كتبهم هذه أصوالً أيض ًا ،فيكون األصل ّ
األئمة (وقد ت ّ
من ّ
األئمة .فيكون املعنى :له
أو جيمعون فيها كلامهتم الشخص ّية وآراءهم وفيها بعض روايات ّ

مسندٌ هلذا اإلمام.

وهذا االحتامل تساعده أغلب املوارد الستّة عرش التي مجعها اجلاليل سابق ًا ،وتقف

لصاحله موارد اخر أيض ًا ،ويكون متييز هؤالء األشخاص بخصوص ّية تصنيفهم مسانيد
تستحق الذكر وتستدعيه.
خاصة هبذا اإلمام املرتمجني فيه ،وهي خصوص ّية
ّ
ّ

ولو أخذنا هبذا االحتامل فهو ال يفيد التوثيق وال التعديل وال بيان املذهب ،وإن كان

فيه نحو ٍ
مدح للرجل.

أن هذا التفسري الذي ِملنا إليه مدّ ةً ،يواجه مشاكل مركز ّية ،أبرزها:
إال ّ

يفّس سبب اختصاص هذه الصفة بأصحاب الصادق ،وما هو السبب يف
ّأوالً :إنّه ال ّ

ظهور هذا النوع من املسانيد يف تلك الفرتة فقط؟

ثاني ًا :وهو األهم ،إنّه لو كانت هلؤالء الرواة مسانيد هبذا املعنى بالفعل ،فلامذا مل يذكر

بأي ذكر يف كتب الفهارس ال الشيع ّية وال السن ّية؟ مع ّ
أن
حوايل ثالثامئة شخص منهم ّ
دواعي نقل اسمهم بالغة للغاية وليست عابرة أبد ًا ،وبينهم من هو موثق يف رجال الشيخ
مثل حممد بن سامل بن رشيح األشجعي الذي وثقه الطويس وقال عنه :أسند عنه ،يف

رجحه ـ أي عود التوثيق
الرجال ،مع ًا  ،بناء عىل عود التوثيق له وليس إىل والد سامل كام ّ
الرجاليني  ،واملسألة خالف ّية بينهم.
إىل الوالد ـ بعض
ّ
وعليهّ ،
فكل ما أوردناه عىل الس ّيد اجلاليل يف أمر ختريج عدم ذكر هؤالء يف
الفهرستات ،يرد هنا أيض ًا ،وهلذا وجدنا السيد بحر العلوم يميل للرواية الشفو ّية ملا رآه

من ّ
أن أغلب ّية هؤالء ليسوا مذكورين يف املصنّفني وأصحاب الكتب واملسانيد ،فام أبعد ما

بني هذا التفسري وأمثاله ،وتفسري الس ّيد بحر العلوم.

أي من هذه التفاسري التسعة ،فض ً
ال عن داللة التعبري عىل التوثيق
تعني ّ
وهبذا يظهر عدم ّ

أو التعديل أو بيان املذهب كام صار واضح ًا.
( )1رجال الطويس.284 :

( )2انظر :معجم رجال احلديث 111 :17؛ ومنتهى املقال .54 :6

.....

 215ـ  2ـ القراءة بصيغة املبين للمجهول (اُسْنِ َد عنه)

املبني للمجهول ُ
(أ ْسنِدَ َعنْ ُه) ،ويكون معناها أنّه قد روى
أن تُقرأ بصيغة الفعل املايض
ّ

عن هذا الشخص آخرون.

وبناء عىل القراءة هبذه الصيغة يظهر احتامالن تفسري ّيان:

 215ـ  2ـ  1ـ إسناد أهل السنّة عنه

األول :ما طرحه املح ّقق التسرتي يف ترمجة حممد بن مروان الذهيل ،حيث قال
االحتامل ّ

بأن هذه اجلملة قد تعني ّ
ّ
أن أهل السنّة واجلمهور قد رووا عن هذا الشخص وأسندوا
عنه.

ثم يمكن أن يكون مراد الشيخ يف الرجال بقوله:
وعبارته ال تفيد اجلزم ،حيث قالّ « :

«أسند عنه» رواية العا ّمة عنه ،كام يعلم من ميزان الذهبي روايته عن أيب حازم ،عن أيب
هريرة ،مرفوع ًا. »..

وبنا ًء عىل هذا االحتامل ،ال يفيد هذا التعبري توثيق ًا وال تعدي ً
ال وال بيان ًا ملذهب الراوي

بوضوح ،وقد يقال ّ
بأن هذا الوصف يوحي بعدم كونه إمام ّي ًا أو شيع ّي ًا ،لكنّه منقوض
بوضوح بوجود بعض الشيعة واإلمام ّية الكبار يف من وصفوا هبذا الوصف كام تقدّ م ،وقد
يشري إىل أنّه مشهور حتى ّ
أن أهل السنّة نقلوا عنه ،واهلل العامل.

وجمرد ّ
أن أسامء بعض هؤالء
ّ
ولكن هذا التفسري قابل للمناقشة؛ وذلك لعدم تع ّينهّ ،

ال عن ّ
ربر تفسري هذه الكلمة بذلك ،فض ً
أن أهل السنّة
الرواة روى عنهم أهل السنّة ،ال ي ّ
خاص ًة من هم يف
رووا عن غري هؤالء ممّن ذكرهم الطويس ومل يذكر هذا يف حقهم،
ّ
األول ،كام ّ
يبني
واألئمة الذين وقعوا يف القرن
النبي
اهلجري ّ
ّ
أن هذا التفسري ال ّ
ّ
أصحاب ّ

لنا ملاذا متركز هذا الوصف يف أصحاب اإلمام الصادق؟ يضاف إىل ذلك الشواهد التي
( )1انظر :قاموس الرجال  563 :9ـ .564

ذكرها السيد اجلاليل وأبو اهلدى الكلبايس  ،والتي تشري إىل ّ
أن ضمري (عنه) وفاعل

(أسند) ال يكونان هبذه الطريقة ،األمر الذي يربك مثل هذا االحتامل هنا.

 215ـ  2ـ  2ـ إسناد األصحاب واحملدّثني عنه

االحتامل الثاين :أن يكون املراد من هذا الوصف ّ
أن املحدّ ثني قد رووا عن هذا

الشخص واعتمدوا عليه ،ومن هنا اعترب هذا الوصف كالتوثيق واملدح.

قال الوحيد البهبهاين« :قال جدّ ي رمحه اهلل :املراد روى عنه الشيوخ واعتمدوا عليه،

وهو كالتوثيق ،وال شك ّ
أن هذا املدح أحسن من ال بأس به انتهى .قوله رمحه اهلل :وهو
كالتوثيق ،ال خيلو من تأ ّمل» .

وقال املازندراين« :فمنهم من قرأها باملجهول كام سبق ،ول ّ
عل عليه األكثر ،وقالوا

ويعول عليه» .
عمن يستند إليهّ ،
بداللتها عىل املدح؛ ألنّه ال يسند َّإال ّ

ويظهر من التسرتي أنّه خيتار هذا املعنى ،دون استفادة التوثيق أو املدح منه ،قال:

مجع ينتهي طرقهم إليه»  .وهو يناقض ما أثاره يف
ربه عنه ٌ
«واألقرب يف معناه أنّه روى خ َ

األول من هذين االحتاملني
ترمجة حممد بن مروان الذهيل ،كام أرشنا قبل قليل يف االحتامل ّ
ختتص بمثل
اآلتيني يف قراءة اجلملة وفق ًا للبناء للمجهول ،ولع ّله هناك كان يطرح فرض ّية
ّ

حممد بن مروان ،والعلم عند اهلل.

وبنا ًء عىل هذا التفسري ،حاول بعض أنصاره ـ كام رأينا ـ أن يستفيدوا منه للتوثيق،

أن املح ّقق التسرتي نقل ّ
والالفت ّ
التضعيف ،ثم ناقشه
أن هناك من فهم من هذه العبارة
َ
حممد بن عبد امللك
بأنّه قد مجع الطويس بني هذا الوصف وبني التضعيف يف ترمجة ّ

( )1انظر :سامء املقال  167 :2ـ .170

( )2انظر :الوحيد البهبهاين ،الفوائد الرجالية.31 :

( )3املازندراين ،منتهى املقال 73 :1؛ وانظر :كني ،توضيح املقال.204 :
( )4التسرتي ،قاموس الرجال .437 :12

.....
األنصاري ،مما يكشف عن أعم ّية هذا الوصف من التضعيف وعدمه ،وإال مل تكن هناك

حاجة لبيان الضعف .

ّ
ولعل مستندها ّ
أن اإلحالة عىل
والداللة عىل الضعف غريبة ،ومل نتح ّقق من قائلها،

جمهول روى عنه تيش بأنّه شخص غري معروفّ ،
وأن هناك من روى عنه ممّن ال يذكر

اسمه  ،لكنّه غري واضح بعد ورود بعض األسامء التي ذكر فيها هذا الوصف وكانت من
املشاهري كام صار واضح ًا.

لكن مع هذا ،فالداللة عىل التوثيق ليست واضحة؛ لنفس السبب ،فجمع الطويس بني

التضعيف والوصف كاشف عن عدم كونه توثيق ًا ،نعم قد يكشف عن استناد األصحاب
نص ترمجة األنصاري داالً عىل نفي
إليه وتوثيقهم له ،فيام الطويس يراه ضعيف ًا ،فال يكون ّ

فرض ّية اإلخبار عن التوثيق ،وليس التوثيق من الطويس بنفسه ،فالحظ جيد ًا.

لك ّن استفادة التوثيق هنا مبن ّية عىل ّ
أن نقل األصحاب لرواية هذا الشخص دليل
التوثيق أو أمارة الوثاقة ،وهذا ما بحثناه سابق ًا يف أمارات التوثيق ،وقلنا بأنّه ال ّ
يدل يف

يعرب عن نوع مدح يف الراوي ،لكنّه ال يفيد
نفسه عىل يشء معتدّ به ،وإن كان يف اجلملة ّ

توثيق ًا وال تعدي ً
ال وال بيان ًا ملذهب الراوي ،كام هو واضح.

وقد أثار بعض املعارصين هنا احتامالً ،وهو أن يكون هذا التوضيح إلفادة ّ
أن هذا
ٍ
األئمة إال أنّه مل َي ْر ِو عنهم
أناس كانوا من أصحاب
الشخص ممّن روي عنه ،يف مقابل
ّ

أحد .

صح لزم ذكر هذا
ولكن هذا الفهم بعيدٌ جد ًا ،بناء عىل التفسري الثاين هنا؛ ألنّه لو ّ
ّ
الوصف يف ٍ
مئات آخرين من خمتلف الطبقات ممن روي عنهم ،يف مقابل من مل يرو عنه.
وعىل أ ّية حال ،يمكن أن يناقش هذا االحتامل التفسريي من عدّ ة وجوه ،أبرزها:

( )1املصدر نفسه.

( )2انظر :املامقاين ،مقباس اهلداية .486 :1

( )3انظر :قبسات من علم الرجال .132 :1

يرجح هذه القراءة املبن ّية للمجهول هنا حتى نرتّب عليها
أي دليل ّ
ّأوالً :مل يظهر ّ

آثارها.

اختص هذا الوصف بجامعة مع ّينني ،مع ّ
أن الكثري جد ًا
صح هذا املعنى فلامذا
ّ
ثاني ًا :لو ّ

من األصحاب ،السيام يف طبقات غري طبقة اإلمام الصادق ،كانوا ممّن روى عنه الشيوخ

واألصحاب ،بل واعتمدوا عليه أشدّ االعتامد كابن أيب عمري؟! فكيف مل يذكر الطويس
مثل هذا الوصف يف هؤالء عىل كثرهتم ،بينام ذكره يف أشخاص ّ
أقل منهم يف رواية املشايخ

عنهم؟!

وعليه فهذا االحتامل غري مقنع.

نتيجة البحث يف (أسند عنه)

والنتيجة التي يمكن أن نخرج هبا يف هذا الوصف ،أنّه من الصعب جد ًا حسم املوقف،

ّ
ولعل سبب ذلك ّ
أن
والقض ّية مفتوحة عىل احتامالت متعدّ دة بعضها أقوى من بعض،
الطويس مل يكمل خطوته يف استخدام هذا الوصف ،أو أنّه توجد مشاكل يف نسخ الكتاب،

أو ّ
مسودة فأحدثت تشويش ًا يف حسم املوقف هنا.
أن كتابه كان ّ

وعىل أ ّية حال ،فعىل جممل التقادير مل نفهم من هذه العبارة توثيق ًا واضح ًا وال تعدي ً
ال

وال بيان ًا واضح ًا ملذهب الراوي ،واهلل العامل.

( 216ـ  )217ـ ال بأس به ،ليس به بأس

حق مجلة من الرواة ،مثل :إبراهيم بن إسحاق بن أزور ،وإبراهيم
ذكر هذا الوصف يف ّ

بن صالح األنامطي ،وحفص بن سامل ،وخرض بن عيسى ،وعيل بن حسان الواسطي،

وحممد بن أمحد بن أيب عوف ،وسهل بن أمحد
وهالل بن إبراهيم ،وأمحد بن أيب عوف،
ّ
الديباجي ،وغريهم  ،وغالب استعامله يف كتب الرجال عند أهل السنّة ،وقلي ً
ال ما

( )1انظر :رجال الربقي58 :؛ ورجال النجايش440 ،276 ،186 ،153 ،135 ،15 :؛ ورجال

.....
استعمل عند اإلمام ّية.

وقد ذكر هذا الوصف يف سياق ألفاظ املدح ،لكن اختلف يف أمره عىل عدّ ة أقوال:

األعم من املعتدّ به وغريه ،وهذا القول نسبه
األول :إنّه يفيد مطلق املدح ،
القول ّ
ّ

صاحب الفصول إىل األكثر  ،وشكّك املامقاين يف هذه النسبة .

القول الثاين :ما اختاره غري واحد ،مثل صاحب الفصول نفسه ،وهو أنّه يفيد املدح

املعتدّ به ،وإن مل يبلغ رتبة التوثيق  ،فإذا كان صاحبه حسن العقيدة صار خربه حسن ًا ،

ونسبه الوحيد البهبهاين إىل املشهور  ،واملامقاين إىل األكثر .

القول الثالث :إنّه يفيد التوثيق ،وي ّ
ستدل له بظهور النكرة املنف ّية يف العموم  ،أو عىل

ّ
األقل إفادة اإلطالق ،وأنّه يؤ ّيده قوهلم :ثقة ال بأس به  ،أو أنّه ال بأس به يف نفسه لكن
املشكلة يف بعض من يروي هو عنه .

القول الرابع :إنّه ال بأس بمذهبه ،وال عالقة للتوصيف بالرواية والتحديث ،وهذا ما

يلوح اختياره من الربوجردي يف الطرائف .
الطويس.440 ،408 :

( )1انظر :رجال اخلاقاين.319 :

( )2انظر :الفصول الغرو ّية.303 :
( )3انظر :مقباس اهلداية .478 :1

( )4انظر :الفصول الغرو ّية303 :؛ والكجوري ،الفوائد الرجال ّية96 :؛ ومقباس اهلداية .480 :1
( )5انظر :مقباس اهلداية .478 :1
( )6انظر :الفوائد احلائر ّية.225 :

( )7انظر :مقباس اهلداية .478 :1

( )8انظر :الفصول الغرو ّية303 :؛ والبهبهاين ،الفوائد الرجال ّية331 :؛ والفوائد احلائر ّية225 :؛
ومنتهى املقال 63 :1؛ وشعب املقال.31 :

( )9انظر :البهبهاين ،الفوائد الرجال ّية332 :؛ وتوضيح املقال.203 :
( )10انظر :توضيح املقال203 :؛ وانظر يف هذا ك ّله :الكلبايس ،الرسائل الرجال ّية  399 :3ـ .400
( )11طرائف املقال 260 :2؛ وانظر :البهبهاين ،الفوائد الرجال ّية.331 :

القول اخلامس :إفادة ذلك للعدالة ،وقد طرحه بوصفه تفسري ًا لغو ّي ًا الشيخ الكني ،ومل

ربر يف طرحه ّ
أن نفي البأس عنه ،معناه نفي العذاب ،وهو يف الغالب ال
يتم اختياره ،وامل ّ
ّ

يكون إال للعدل .

أي مدح .وقد نسبه يف
القول السادس :إنّه ال يفيد شيئ ًا عىل اإلطالق ،وليس فيه ّ
الفصول إىل (بعض) دون بيانه ،معترب ًا أنّه والقول بإفادة التوثيق عىل حدّ اإلفراط

والتفريط .

هذا ،وقد جعل ابن حجر من يقال فيه :ال بأس به ،يف الطبقة الرابعة من طبقات

التوثيق ،إىل جانب تعبري مثل :صدوق  .وقد قال الشهيد الثاين« :وأ ّما نفي البأس عنه،

اخلري ،لكن ال يد ّل عىل الثقة ،بل من املشهور ّ
أن نفي البأس يوهم البأس» .
فقريب من ّ

ولعل الصحيح يف فهم هذه العبارة ّأّنا يف كتب الرجال ّ
ّ
تدل ـ إن مل تقع يف سياق

اخلاصة ـ عىل ّ
أن املوصوف به ليس مته ًام من طرف الواصف ،بل هو
خاص له دالالته
ّ
ّ
مقبول يف روايته عنده ،وال مطعن عليه من وجهة نظره ،وهذا نوع توثيق ،نعم قد يعطي

هذا التوصيف أنّه ليس يف أعىل مراتب الوثاقة ،وكأنّه وقع موقع النقاش أو فيه شبهة ما،

لكنّه يراها مرتفع ًة عنه بحيث يبلغ أدنى مراتب قبول الرواية يف القدر املتي ّقن.

وتت ّبع موارد استعامل هذه الكلمة يف أدب ّيات علم اجلرح والتعديل عند أهل السنّة،

يعطي بوضوح معنى التوثيق هبذه الدرجة له ،وهلذا وضعها ابن حجر يف الدرجة الرابعة.

وهبذا نفهم معنى قول الشهيد الثاين ،فهو صحيح يف اجلملة ،فأنت ترى هذه الكلمة

يمكن أن يفهم منها نتيجة اإليقاع الصويت واملشهد التصويري يف حركات املتك ّلم معنيان:
( )1انظر :توضيح املقال.203 :

( )2انظر :الفصول الغرو ّية.303 :

( )3انظر :تقريب التهذيب .24 :1

( )4الرعاية 122 :؛ وانظر :عبد املحسن اللويم األحسائي ،جامع األصول عن أهل الوصول :2
.550

.....
نفي ّ
كل طعن فيه ومشكلة ،بام ينفع يف الداللة عىل أعىل درجات الوثاقة ،وكونه ضعيف ًا
عند بعض أو أنّه يلحق بالثقات إحلاق ًا ،والرتكيبة اللغو ّية وشواهد االستعامل ووضعهم هلا
كثري ًا إىل جانب التوثيق ،يكشف عن إفادهتا التوثيق بأدنى درجاته بوصف ذلك قدر ًا

متي ّقن ًا من الداللة ،وغريه حيتاج لقرينة حا ّفة أو شاهد إضايف.

وهبذا يظهر ّ
أن أقرب األقوال هو القول الثالث هنا (التوثيق) ،مع اإلضافة التي ب ّيناها

بام حي ّقق درج ًة يف التوصيف بوصفها قدر ًا متي ّقن ًا ،ومنه يظهر احلال يف سائر األقوال

(األول والثاين والسادس) ،أ ّما القول الرابع (نفي البأس عنه يف مذهبه أو مطلق ًا) فهذا ال
ّ

شاهد له ،ما مل يقم سياق يف هذا الصددّ ،
وأن الرجا ّيل يف مقام البيان هنا من هذه الناحية،
كام ّ
أن معروف ّية هذا التوصيف يف مقام النقل يف كتب السنّة واقرتانه أحيان ًا بالتوثيق وما

قاربه يف كتب الفريقني ،يضعف جد ًا من احتامل ربط املوضوع باملذهب ،بل قد وصف

السنّة غري واحد هبذا الوصف رغم أنّه غري سامل املذهب من وجهة نظر الواصف ،فراجع.

وأ ّما القول اخلامس (إفادة العدالة) فهو ختريج لفظي يتجاهل السياقات وأدب ّيات التعبري
أقر بذلك صاحبه.
يف علم الرجال ،كام ّ

وأما إفادته
وعليه ،فهذا التوصيف يفيد ـ يف القدر املتي ّقن ـ أدنى درجات التوثيقّ ،

العدالة أو املذهب ،فغري واضحة.

( 218ـ  )264ـ ألفاظ أخَر..

هذا ،وتوجد عبارات أخرى من ألفاظ املدح ،سبق أن حتدّ ثنا عنها بالتفصيل يف

يصح منهم أو عنهم (أصحاب
الفصول السابقة مثل :أمجعت العصابة عىل تصحيح ما
ّ

اإلمجاع) ،له أصل ،له كتاب ،له مصنّف ،شيخ إجازة ،من مشايخ اإلجازة ،والتعابري
األخرى الدا ّلة عىل اإلجازة ،روى عنه مجاعة ،أو روى عنه الثقة ،روى عنه األجالء ،روى
تعرضنا له يف مباحث مشايخ الثقات،
عنه اجلليل ،روى عنه أحد الثالثة أو غريهم ممّن ّ
بالصحة ،ورود
يروي عن الثقات ،اعتمد عليه الثقة أو اجلليل ،وقع يف سند حمكوم عليه
ّ

رواية مادحة به ،انتسابه لبعض االُرس التي وقع الكالم يف توثيق رجاهلا ،موىل أحد
املعصومني ،موىل اإلمام ،غالم اإلمام ،خادم اإلمام ،كاتب اإلمام ،خادم أحد املعصومني،

األئمة ،خرجت فيه توقيعات،
خَ دَ َم املعصوم ،صاحب اإلمامّ ،بواب اإلمام،
ّ
اختص بأحد ّ
رفيق اإلمام يف السفر ،رمحه اهلل ،ريض اهلل عنه ،كثري الرواية ،دعا له رسول اهلل ،أو اإلمام،
أمر الوايل بقطع يديه ولسانه و ،..شهيد ،رأى صاحب الزمان ،استشهد هنا أو هناك،

ُاصيب بص ّفني ،أمني عىل األموال ،كثري الرواية ،وكيل اإلمام ،صاحب راية ،رسول

املعصوم ،أحد الوكالء ،وغري ذلك مما ال نطيل بتكراره.

وهبذا أيض ًا ،ظهر ّ
املخصص
أن مطلق املدح ال يفيد يف حج ّية اخلرب كام ح ّققناه يف كتابنا
ّ

لدراسة دائرة حج ّية احلديث ،فلرياجع ،فال نعيد.

حق مثل درست بن أيب منصور أو
هذا ،وأ ّما ورود تعبري (درست) و (بندفر)  ،يف ّ

حممد بن إسامعيل ،فهو ال يفيد شيئ ًا وإن كان أصل الكلمتني يف اللغة الفارس ّية ذات داللة
ّ
مادحة ،فإنّه ال حيرز ّأّنام ذكرا بوصفهام مدح ًا ،بل لع ّلهام اسم أو لقب ال غري ،بل األرجح

هو ذلك ،فانتبه.

لنعرج عىل ألفاظ الذ ّم.
ونكتفي هبذا املقدار من احلديث عن ألفاظ املدحّ ،

النوع الثاني :ألفاظ القدح أو الذمّ

مهها:
توجد عدّ ة ألفاظ تتداول عادة بوصفها من ألفاظ القدح أو الذ ّم ،وأ ّ

( 1ـ  )5ـ فاسق ،فاسق جبوارحه ،ليس بعادل..

أن هذا الوصف ّ
من الواضح ّ
دال عىل عدم عدالة هذا الراوي ،وأنّه يرتكب بعض

املحرمات أو يرتك بعض الواجبات ،ويفيد سقوط خربه عن احلج ّية لو قلنا بحج ّية
ّ
( )1راجع :الكلبايس ،سامء املقال  239 :2ـ .240

( )2راجع :احلائري املازندراين ،منتهى املقال .363 :5

.....
أن هذا التوصيف هل ّ
خصوص خرب العادل ،لك ّن الكالم يف ّ
يدل عىل سقوط خربه عن

احلج ّية لو بنينا عىل حج ّية خرب مطلق الثقة أو مطلق الصادق؟

الظاهر أنّه ال يفيد ذلك ،لكنّه حيتملهّ ،
ألن الفسق قد جيامع الصدق والوثاقة هبذا

املعنى ،متام ًا كام العدالة قد جتامع عدم الوثاقة بمعنى الضبط ،وفق ما قلناه سابق ًا يف ألفاظ
املدح .ودعوى ّ
أن الرجال ّيني يتعارف بينهم إطالق هذا الوصف يف الكاذب مل تثبت

بدليل.

ويلحق بام قلناه ،بل هو أوضح منه ،أن يتهم الراوي بخصلة رشع ّية أو خلق ّية ال تتصل

بالوثاقة ،مثل :شارب اخلمر ،أو شارب النبيذ.

حق عوف العقييل عن فرات بن أحنف ،قال:
ويشهد ملا نقول ما ورد يف الكيش يف ّ

مخار ًا (محار ًا) ،ولكنّه يؤ ّدي احلديث كام
«العقييل كان من أصحاب عيل عليه السالم ،وكان ّ

سمع» .

( 6ـ  )21ـ كذّاب ،وضّاع..

شك يف ّ
ال ّ
أن هذه التوصيفات دا ّل ٌة مبارشة عىل سلب احلج ّية عن خرب هذا الراوي،

وأنّه ال يوثق به.

ومن هذا النوع مجلة من التوصيفات ،مثل :يضع احلديث ،ليس بصادق ،كاذب ،خيتلق

يدس احلديثّ ،
وضاع للحديث من قبل نفسه ،خيتلق احلديث كذب ًا ،اشتهر
احلديثّ ،

بالكذب ،اشتهر بالكذب يف الكوفة ،أكذب من عراقي ،أكذب اخللق ،أكذب الرب ّية،
كذوب ،وغري ذلك.

أ ّما قوهلم :متهم بالكذب ونحوه ،فالبدّ فيه من النظر يف السياق ،فهو ّ
يدل عىل ّ
أن هناك

أن الرجا ّيل الذي نقل هذا الكالم يتبنّى ذلك أو ال؟ فهذا ما ال ّ
من ّاهتمه ،أ ّما هل ّ
تدل عليه
( )1رجال الكيش  311 :1ـ .312

العبارة نفسها ،وإنّام يعرف األمر من القرائن أو يؤخذ بالقدر املتي ّقن الذي ب ّيناه.

 22ـ ما يفيد فساد العقيدة

ذكرنا سابق ًا يف ألفاظ املدح سلسلة التوصيفات املتصلة بمذهب الراوي ،وقد اتضح

أنّه لو قلنا بحج ّية خرب العدل ،وبنينا عىل جزئ ّية سالمة العقيدة ملفهوم العدالة ،أو قلنا

احلق من رأس ،كانت توصيفات الذ ّم العقدي سالب ًة
بعدم حج ّية خرب غري أبناء املذهب ّ

للحج ّية عن رواية هذا الراوي ولو يف اجلملة ،وأ ّما لو قلنا بحج ّية اخلرب املوثوق أو حج ّية
خرب الثقة ،فال دور هلذه ك ّلها يف تضعيف حديث هذا الراوي ،وقد صار هذا واضح ًا.

متعصب ،شيعي جلد ،شديد العناد يف مذهبه ،فإنّه يفيد تشدّ ده يف
ومن هذا النوع تعبري
ّ

مذهبه ،وربام ّ
دل عىل فساد عدالته عند من خيتلف معه يف املذهب ،وهذا مما ال عالقة له

بالرواية بشكل مبارش ،لكنّه يف بعض األحيان ييش باحتامل ّية أن يضع احلديث ملصلحة
لتعصب أو التشدّ د ،أو حيذف من احلديث شيئ ًا ألجل ذلك ،أو ينقله باملعنى
مذهبه نتيجة ا ّ

ٍ
احلق؛ ّ
بطريقة تتوامل مع مذهبه معتقد ًا ّ
ملذهب خيتلف حاله بني
ألن املنتمي
أن ذلك هو ّ
متعصب ًا بمعنى من
التعصب وغريه ،يف احتامل ّية تزويره ملصلحة مذهبه يف حال كونه
ّ
ّ

املعاين.

بحق مجاعة ،فهو ال يفيد سلب الوثاقة،
النبي ،والذي ورد ّ
وأ ّما التعبري بقول :ارتدّ بعد ّ

بل يفيد بيان املذهب ،وربام أفادت دالالته سلب العدالة ،نعم إذا فهمنا هذه العبارة
بمعنى االرتداد عن اإلسالم أو اإليامن ،وقلنا برشط االسالم أو اإليامن يف الراوي ،سقط

خربه عن احلج ّية ،وهذا الرشط غري ثابت ،بل العربة بالوثاقة أو الوثوق.

الرتهات ،الذي ّ
ّ
يدل عىل أفكار أو مواقف صدرت منه
ولعل من ذلك تعبري :صاحب ّ

حق عباد بن قيس  ،ولع ّله ملوقفه من قض ّية الوالية.
يف هذا السياق ،وقد ورد يف ّ
( )1رجال الطويس.75 :

.....

( 23ـ  )25ـ ملعون ،خبيث ،رجس..

هذه األوصاف تفيد الذ ّم الواضح يف الراوي ،إال ّ
أن الكالم يف ّأّنا هل تطال جانب

الرواية فيه أو ال؟
يمكن أن يناق

يف إفادة مثل هذه التوصيفات جلانب روايته ولو صدرت من املعصوم

نفسه ،ما مل تقم قرينة لفظية أو سياق ّية تؤكّد ذلك ،وذلك ّأّنا يف الغالب تفيد سلب سالمة
حق ٍ
راو وإن مل يكن تضعيف ًا ،لكنّه حيتمل أنه
العقيدة أو سلب العدالة عنه ،لك ّن ذكرها يف ّ
يطال جانب روايته ،فيؤخذ هذا االحتامل بوصفه قرينة عكس ّية ناقصة.

( 26ـ  )27ـ ليس مبرضيّ ـ ليس مبشكور..
هذه األوصاف هلا داللتان:

الداللة األوىل :سلب صفة املدح عنه ،وهذا املقدار ال يفيد تضعيف ًا ،لكنّه يعارض ما

أفاد توثيقه أو مدحه من هذا اجلانب يف كلامت رجا ّيل آخر.

الداللة الثانيةّ :إّنا تعطي داللة إضاف ّية ،بمعنى ليس فقط تسلب صفة مدح ،بل هي

هبذا السلب تعطي ـ عرف ًا واستعامالً ـ صفة ذ ٍّم فيه ،فتالحظ الصفة املسلوبة ،فإن كانت

ترجع ملا يتصل بالرواية ّ
فإن سلبها يكون طعن ًا يف روايته ،وهبذا يمكن رصد جممل ألفاظ
يتم سلبها .فإذا قيل:
يتم سلبها ،وجممل ألفاظ الذ ّم عندما ّ
مرت سابق ًا عندما ّ
املدح التي ّ
ليس بثقة فهذا إثبات التضعيف ،وإذا قيل :ليس بعادل ،فهذا جرح يف عدالته وإثبات

لفسقه ،وليس فقط سلب ًا ،وهكذا.

واألرجح يف أغلب موارد سلب املدح ،هو التضعيف من حيث طبيعة الصفة املسلوبة.

نعم ،لو كان املسلوب صفة زائدة عىل العدالة أو الوثاقة ..أ ّدى ذلك لسلب ما زاد فقط

ال للذ ّم بالرضورة ،مثل أن يقول :ليس بأوثق الناس ،وليس بالفقيه اجلليل.

( 28ـ  )45ـ ساقط ،ليس بشيء..

ظاهر هذا التعبري عند إطالقهم له هو عدم االعتداد بقوله ونقله ،ما مل تقم قرينة عىل

ٍ
بجانب آخر ،وهكذا لو قيل :ساقط يف نفسه ،أو ساقط يف
اختصاص حيث ّية السقوط
حديثه ،ساقط احلديث .

ويلحق هبذا التعبري تعابري مشاهبة عديدة مثل :ليس بيشء ،ال يشء  ،مرتوك ،مرتوك

جمفو
احلديث ،واهي احلديث ،ال يعتدّ به ،ال ُيعتنى بهُُ ،يمل حديثهُ ،يرتك حديثه،
ّ
جمفو الرواية ،ال خري فيه ،ونحو ذلكّ .
ولعل منه تعبري :أمره مظلم.
احلديثّ ،

 46ـ جفاه أحد األئمّة وحجبه عنه

بحق مثل حريز بن عبد اهلل السجستاين ،حيث قال فيه النجايش:
ورد هذا الوصف ّ

«وكان ممّن شهر السيف يف قتال اخلوارج بسجستان ،يف حياة أيب عبد اهلل عليه السالم،

وروي أنّه جفاه وحجبه عنه» .

الكيش ،حيث قال« :عن
والرواية التي يشري إليها النجايش هي ـ فيام يبدو ـ ما أورده ّ

احلجاج ،قال :سأل أبو العباس فضل البقباق حلريز اإلذن عىل أيب عبد اهلل
عبد الرمحن بن ّ
أي يشء للرجل أن يبلغ من عقوبة
عليه السالم ،فلم يأذن له ،فعاوده فلم يأذن له ،فقالّ :
عاقبت واهلل حريز ًا بأعظم مما صنع ،قال:
غالمه؟ قال :قال :عىل قدر ذنوبه ،فقال :قد
َ

وحيك أنّى فعلت ذلك؟! ّ
جرد السيف ،ثم قال :أما لو كان حذيفة بن منصور ما
إن حريز ًا ّ
عاودين فيه بعد أن قلت :ال» .

ويظهر من العالمة احليل ّ
أن هذا التعبري ـ عنيت تعبري النجايش ـ ال يفيد الطعن فيه من

جهة الرواية  ،ويثري بعض الرجال ّيني هنا تفسريات يف سبب احلجب هذا ،وأنّه كان اتّقا ًء
( )1انظر :الرعاية.123 :

( ) 2املصدر نفسه .وسوف يأيت ما يتصل بنسبة السقوط والضعف للحديث نفسه ،ال للراوي ،لكنّنا
نرى داللته ،فوضعناه هنا ،والبحث قادم فانتظر.

( )3رجال النجايش 144 :ـ .145
( )4رجال الكيش .627 :2

( )5انظر :خالصة األقوال.134 :

.....
عليه ليشتهر ذلك وال يصل إليه رضر؛ ّ
ألن اخلروج عند املخالفني كان عظي ًام ،فإذا اشتهر
ّ
أن أصحاب الصادق خيرجون بالسيف ،كان يمكن أن يصل الرضر إىل اجلميع ،واحتمل
أن السبب هو ّ
أيض ًا ّ
أن خروجه غري سائغ َّإال بإذن اإلمام ،واملفروض وجود النهي .

إن الرواية التي أشار إليها النجايش ،من ّ
وقال السيد اخلوئيّ « :
أن أبا عبد اهلل عليه

السالم جفا حريز ًا وحجبه عنه ،تقدّ مت يف ترمجة حذيفة بن منصور ،وهذه الرواية وإن
كانت صحيحة؛ ّ
ألن الظاهر وثاقة حممد بن عيسى ،إال ّأّنا ال تنايف وثاقة حريز كام هو

ظاهر ،بل ال تنايف عدالته أيض ًاّ ،
فإن جتريده السيف من دون إذن اإلمام عليه السالم ،وإن
كان ذنب ًا كام يظهر من الصحيحة ،إال أنّه قابل للزوال بالتوبة ،وال شك يف ّ
أن حريز ًا ندم
عىل فعله ،حينام ظهر له عدم رىض اإلمام بهّ ،
فإن احلجب كان وقت ّي ًا من جهة تأديب

حريز ،لئال يصدر منه مثل ذلك فيام بعدّ ،
فإن احلجب لو كان دائم ّي ًا لشاع وذاع ،مع أنّه مل
يذكر إال يف هذه الرواية .ويؤ ّيد ذلكّ ،
أن اإلمام عليه السالم ،قد أذن حلريز بعد حجبه يف
الدخول عليه ،إكثار حريز من الرواية عن الصادق عليه السالم ،واحتامل أن تكون مجيع

هذه الروايات قد صدرت قبل احلجب بعيد جد ًا ،كام ال خيفى» .

صحة نسبته إليه ـ جاء فيه« :وحريز
لك ّن كالم الشيخ املفيد يف االختصاص ـ بناء عىل ّ

بن عبد اهلل انتقل إىل سجستان ،وقتل هبا ،وكان سبب قتله أنّه كان له أصحاب يقولون
بمقالته ،وكان الغالب عىل سجستان الرشاة ،وكان أصحاب حريز يسمعون منهم ثلب

أمري املؤمنني عليه السالم وس ّبه ،فيخربون حريز ًا ويستأمرونه يف قتل من يسمعون منه

ذلك ،فأذن هلم ،فال يزال الرشاة جيدون منهم القتيل بعد القتيل ،فال ّ
يتومهون عىل الشيعة؛

لق ّلة عددهم ،ويطالبون املرجئة ويقاتلوّنم ،فال يزال األمر هكذا حتى وقفوا عليه،
فطلبوهم ،فاجتمع أصحاب حريز إىل حريز يف املسجد ،فعرقبوا عليهم املسجد ،وقلبوا

( )1انظر :منتهى املقال .350 :2

( )2معجم رجال احلديث .232 :5

أرضه رمحهم اهلل» .

ّ
صوره الس ّيد اخلوئي ،وتؤكّد استمرار األمر حتى مقتله ،وإن
القصة تنايف ما ّ
ولعل هذه ّ

احتملت أن يكون ذلك بعد توبته من هذا العمل فصادف انكشاف أمره للخصوم ،عل ًام
تعزز أنّه من املمكن أن يكون جفاء اإلمام له قبيل وفاة اإلمام ،فال مانع أن تكون ّ
كل
ّأّنا ّ

خاصة ّ
وأن أكثر
هذه الروايات منقولة من اإلمام قبل ذلك ،خالف ًا ملا ذكره السيد اخلوئيّ ،
رواياته منقوله عنه بالواسطة ،ودعوى التوبة غري حمرزة نتيجة هذا ك ّله ،إال إذا قلنا ّ
بأن

شخص ًا جلي ً
ال مثله يتو ّقع منه التوبة بعد علمه باخلطأ الذي وقع فيه.

فاألرجح ّ
مرص ًا بعد ّني
أن هذا األمر لو كان كذلك يفيد سلب العدالة ،لو كان حريز ّ

ّ
ولعل اإلمام رفض لقاءه ـ ولو كان معذور ًا يف فعله؛ جلهله ـ لبيان حجم اخلطأ
اإلمام،
الذي ارتكبه ال حجم الذنب ،وأ ّما لو اقترصنا عىل عبارة النجايش فغاية ما هناك أنّه جفاه

وحجبه ،وال نعرف ما هو السبب ،فيعطي شيئ ًا من الذ ّم لكنّه ال يسلب الوثاقة ،كام هو
ٍ
بشخص يعيص إمامه هبذه الطريقة؟!
شخص :كيف نثق
واضح ،إال إذا قال
ٌ
هذا ،وتفصيل البحث يف حال حريز نوكله إىل حم ّله.

( 47ـ  )58ـ حاجب املنصور ،عامل السلطان ،كان يلقى السلطان..

حق مثل عيسى بن روضة الذي قيل فيه بأنّه حاجب املنصور ،
ورد هذا التوصيف يف ّ

حممد بن عيسى األشعري بأنّه كان الرئيس الذي يلقى السلطان ،
وورد يف ّ
حق أمحد بن ّ

حق حممد بن
حق جعفر بن ورقاء بأنّه كان عظي ًام عند السلطان  ،وورد يف ّ
وورد يف ّ
بأّنام كانا متقدّ مني عند
عيسى بن عبد اهلل األشعري ويف ّ
حق أيب هاشم اجلعفري ّ

( )1االختصاص.207 :

( )2انظر :رجال النجايش.294 :

( )3انظر :الطويس ،الفهرست68 :؛ ورجال النجايش.82 :
( )4انظر :رجال النجايش.124 :

.....
حممد بن عيل بن عيسى القمي بأنّه كان أمري ًا عىل قم من قبل
السلطان  ،وورد يف ّ
السلطان  ،وورد يف حممد بن أمحد اجلامل بأنّه كانت له منزلة عند السلطان  ،وورد يف

حق
حق عبد اهلل بن سنان بأنّه كان خازن ًا للمنصور واملهدي واهلادي والرشيد  ،وورد يف ّ
ّ

حممد بن إسامعيل بن بزيع وأمحد بن محزة ّأّنام كانا يف عداد الوزراء .

إىل غري ذلك من التعابري مثل :وزير املهدي ،كاتب املنصور واملهدي عىل الديوان ،من

كتّاب املنترصَ ،و ِ َيل احلسبةَ ،و ِ َيل القضاء ببغداد هلارون الرشيدَ ،و ِ َيل األهواز من قبل
عامل فالن ،كان عىل اجليش من قبل املهدي ،وغريها.
املنصورَ ،و ِ َيل املدينة ،من ّ
مشعر بالذم ،حيث قال يف ترمجة عيسى بن
وقد فهم الربوجردي من هذا التوصيف أنّه
ٌ

روضة حاجب املنصور« :كان متك ّل ًام ج ّيد الكالم ،له كتاب يف اإلمامة (ج ) ،ويف
ٍ
أصح ،وكالمها يشعران بالذم ،كام ال خيفى»  .وقال
نسخة :صاحب املنصور ،ولع ّله
ّ
الشهيد الثاين بعد نقله توصيف أمحد بن محزة بأنّه كان يف عداد الوزراء« :هذا ال يقتيض
ٍ
مدح ًا ،فض ً
وحينئذ فال وجه إلدراجه يف هذا
ال عن العدالة ،إن مل يكن إىل الذ ّم أقرب.
القسم»  .ويلوح هذا املوقف السلبي من املامقاين أيض ًا .
أن الصحيح ّ
أن هذا التوصيف إذا مل يقع يف سياق ٍ
مدح أو ذ ّم ،بحيث يفيد املدح أو
إال ّ

اخلاصة ،فهو ال يفيد شيئ ًا هنا ،ال عىل مستوى بيان املذهب ،وال عىل مستوى
الذ ّم بالقرينة
ّ
( )1انظر :الطويس ،الفهرست124 :؛ ورجال النجايش.238 :
( )2انظر :رجال النجايش.371 :
( )3املصدر نفسه.393 :
( )4املصدر نفسه.

( )5انظر :رجال الكيش  835 :2ـ 836؛ ورجال النجايش.331 :
( )6طرائف املقال  ،553 :1وانظر :املصدر نفسه .277 :1
( )7رسائل الشهيد الثاين .909 :2

( )8انظر :مقباس اهلداية  52 :2ـ .55

ال عن الوثاقة؛ ّ
العدالة ،فض ً
ألن العامل يف أجهزة الدولة غري الرشع ّية أو الذي له صلة أو

ربر ًا ،وقد ال يكون،
مراودة معها ،يمكن تفسري عمله بأكثر من وجه ،فقد يكون عمله م ّ

ثم فحتى لو فرضنا ّ
األويل ـ وهو
أن السلطان جائر ،وأنّه ال جتوز معاونته بالعنوان ّ
ومن ّ

فرض ناقشناه يف حم ّله فقه ّي ًا ـ مع ذلك فقد جتوز ملصالح املؤمنني أو املساكني املحتاجني،

وقد جتوز للتق ّية ،وغري ذلك ،فام مل نتمكّن من معرفة املالبسات ال يمكن احلكم بفسق
الرجل ،بل األمر يف الوثاقة أوضح.

والسبب يف هذا ك ّله أنّنا نتعامل مع ٍ
فعل صامت ،ال ندري ما هي مالبساته وظروفه،

وقد رأينا كيف ّ
أن عيل بن يقطني ،كان مك ّلف ًا من قبل اإلمام باالنخراط يف أجهزة الدولة

العباس ّية خلدمة املضطهدين ،فام مل نعرف الظروف واملالبسات ال يمكن احلكم بالفسق،

ٍ
واضح يف إفادة
املحرمات التي يكون صدورها غري
وهذا ما نعتقده أيض ًا يف العديد من
ّ
الطعن والذنب إال بقرينة ،فلو اخربت بأنّه رشب اخلمر ،فهذا ال يمكّنني من إثبات فسقه

لو كان يعرف بالعدالة أو الصالح ،أو ال يعرف بفسق ،بخالف ما لو قيل بأنّه كان شارب
مديم لرشبهّ ،
ربر يغدو أضعف يف هذه احلال،
اخلمر ،بام يعني أنّه
فإن احتامل وجود م ّ
ٌ

واملترشعة يف مثل هذه
فنتعامل مع الظاهر ووفق ًا ملبدأ حسن الظ ّن كام هي طريقة العقالء
ّ

املوارد.

ومن هنا نجد ّ
املحرم الكبري الذي
أن الرشيعة قبلت بتوجيه السؤال إىل من يرتكب
ّ

مجهور من الفقهاء بأنّه لو كان
عليه عقوبة حمدّ دة ،هل كان يعرف باحلكم أو ال؟ وقد قال
ٌ
حديث ٍ
عهد باإلسالم مل نقم عليه احلدّ ؛ ألنّه ال يعرف ،وقالوا ّ
بأن حدّ الّسقة ال يقام يف
نوجه
عام املجاعة ،وال يبعد أن تكون هذه النكتة عا ّم ًة يف باب القضاء واحلدود ،بأن ّ

ربر له أو ال؟ وهل لديه
للمتهم سؤاالً حول طبيعة الذنب الذي ارتكبه ،فهل كان عنده م ّ
ذر من جهل أو قهر أو إكراه أو غريه أو ال؟ وال يبعد أنّه يف بعض األحيان قد يقبل
فيه ع ٌ
( )1انظر :حيدر حب اهلل ،إضاءات يف الفكر والدين واالجتامع  322 :2ـ .330

.....
ربره يف رفع العقوبة عنه أو يف ختفيفها عىل ّ
األقل ،كام هي احلال يف درجات عقوبة الزنا ـ
م ّ
املتزوج الذي هو عند أهله واملسافر عنهم وهكذا.
فقه ّي ًا ـ يف الزنا بني املحصن وغريه وبني
ّ

املتأخرة من قبل بعض الفقهاء ّ
وقد قيل يف الفرتة ّ
أن حدّ الر ّدة يرفع اليوم يف عصور ال ّ
شك
النوعي العام الذي يرضب الشباب املسلم ،وهذا ناتج عن خصوص ّية املعذور ّية هذه يف

بعض األحيان ،واألمر حيتاج ملزيد تعميق يف اجلانب الفقهي ،نكله إىل حم ّله ،وإنّام أحببنا
اإلشارة؛ ّ
ألن هناك من يثري نقاش ًا حول منهج الفقه اإلسالمي يف تناول بعض قضايا

العقوبات دون النظر يف وضع ّية املجرم وسبقه وإرصاره أو ظروفه املوضوع ّية الضاغطة

وغري ذلك.

ّ
ولعل ما يزيدنا قناعة هنا بأنّه كان يوجد تيار يف الشيعة لديه رؤية سياس ّية تقوم يف

مؤسسات الدولة غري الرشع ّية ،ما دام ال يوجد قرار
اجلملة عىل رضورة االنخراط يف ّ

بإسقاطها أو الثورة عليها ،هو ّ
أن بعض من قيل يف ح ّقهم مثل هذه األوصاف هم من كبار

الرموز األجالء والفقهاء الكبار ،أو من البارزين الذين يبعد لو أقدموا عىل مثل هذا دون
مربر رشعي أو إذن شخيص من اإلمام أن يرتكوا دون ٍ
األئمة أو
نقد أو تأنيب أو اهتام من
ّ
ّ
حممد بن عيسى األشعري ،وحممد بن عيسى بن
غريهم ،مثل عبد اهلل بن سنان ،وأمحد بن ّ

وحممد بن
وحممد بن عيل بن عيسى القمي،
عبد اهلل األشعري ،وأيب هاشم اجلعفري،
ّ
ّ
إسامعيل بن بزيع ،وأمثاهلم.

ويشهد ّ
لكل ما نقول ،ما ذكره النجايش يف ترمجة عبد اهلل بن سنان حيث قال« :كان

كويف ،ثقة ،من أصحابنا ،جليل ،ال يطعن
خازن ًا للمنصور واملهدي واهلادي والرشيد،
ّ
عليه يف يشء ..له كتاب الصالة الذي يعرف بعمل يوم وليلة ،وكتاب الصالة الكبري،

وكتاب يف سائر األبواب من احلالل واحلرام .روى هذه الكتب عنه مجاعات من أصحابنا؛

لعظمه يف الطائفة وثقته وجاللته» .
( )1رجال النجايش.214 :

يضطر لتربير
فانظر كيف وصفه بام وصف ،ثم قال بأنّه ال يطعن عليه يف يشء ،دون أن
ّ

ّ
وكأن هذه الظاهرة كانت موجودة بني الشيعة املؤمنني ،كام هي حال
عمله مع السلطان،
ثمة من يرى اليوم ّ
بأن إفتاء فقهاء الشيعة ـ قبل تسعينيات القرن املايض
عيل بن يقطني ،بل ّ

مؤسسات الدولة غري الرشع ّية ،أفقدهم النفوذ وس ّبب تراجع
ـ باعتزال العمل مع ّ

وضعهم يف بلداّنم.

ملؤسسات الدولة الظاملة ينبغي أن يؤخذ بعني االعتبار من زاوية
نعم ،انتامء الراوي ّ

أمر آخر ،كام
حتليل بعض أنواع مرو ّياته التي ترجع بالفائدة عليه ،أو عىل السلطان ،وهذا ٌ
كل عمل ّ
أنّه ليس ّ
لكل سلطان فيه إشكال ّية ،بل ربام يكون بعض السالطني أو احلكّام من
احلكّام الرشع ّيني ولو بالعنوان الثانوي ،فالبدّ من دراسة نوع السلطان الذي كان الراوي

عىل صلة به ،فالحظ ج ّيد ًا.

( 59ـ  )60ـ ضعيف ،رصد التوجّهات ومناقشة التفسريات

يفرتض أول ّي ًا هبذا الوصف وأمثاله ـ فيه ضعف ـ أن يفيد الطعن يف الراوي ويسقط

وضاع  ،بل ّ
لعل املشهور بني ّ
املتأخرين
أخباره عن احلج ّية متام ًا كقولنا يف ح ّقه :كاذب أو ّ

ـ كام قيل ـ هو فهم الطعن يف الوثاقة أو العدالة من هذا التعبري ،وإن كان قد يرجح ّ
أن

ذلك انحّس بعض اليشء عند بعض ّ
املتأخرين ،لك ّن هذا التوصيف من التوصيفات التي
وقع كالم يف حتديد مفادها ،وذلك من أكثر من جهة :

أ ـ إنّه يفيد وجود ضعف يف هذا الراوي ،لك ّن الضعف ال يساوي القدح يف شخص

الرجل بالرضورة عقد ّي ًا وأخالق ّي ًا ،فقد يكون كثري اخلطأ والنسيان والسهو واخللط
( )1انظر :الرعاية.123 :

حممد سند ،بحوث يف مباين علم الرجال330 :؛ وراجع :مقباس اهلداية  41 :2ـ .42
( )2انظرّ :
( )3يبدو يل ّ
أن من أوائل من فتح الكالم يف بعض زوايا هذه النقطة هو السيد العاميل ،فانظر له:
استقصاء االعتبار .78 :1

.....
والغفلة والوهم إىل حدّ أ ّن حديثه ضعيف جد ًا دون أن يكون هو مته ًام يف شخصه وذاته
بيشء عقدي أو أخالقي ،وهذا يعني ّ
أن هذا التوصيف ال يرقى يف نفسه ملستوى قول:
كذاب وضاع ملعون خبيث ..يف زاوية شخص الرجل.

هذه الزاوية دفعت بعض العلامء للرت ّيث يف احلكم عىل الراوي نتيجة هذا التوصيف

ويف حتديد نوع العالقات بني أحكام الرجال ّيني ،ومن بينهم الوحيد البهبهاين حيث قال:
«نرى األكثر يفهمون منه القدح يف نفس الرجل ،وحيكمون به بسببه ،وال خيلو من ضعف؛

ملا سنذكر يف داود بن كثري وسهل بن زياد وأمحد بن حممد بن خالد وغريهم ،ويف إبراهيم

بن يزيد ،جعل كثرة اإلرسال ذ ّم ًا وقدح ًا ،ويف جعفر بن حممد بن مالك الرواية عن
الضعفاء واملجاهيل من عيوب الضعفاء ..وباجلملة :كام ّ
أن تصحيحهم غري مقصور عىل
خفي عىل من تت ّبع وتأ ّمل..
العدالة ،فكذا تضعيفهم غري مقصور عىل الفسق ،وهذا غري
ّ

ّ
ولعل من أسباب الضعف عندهم ق ّلة احلافظة وسوء الضبط ،والرواية من غري إجازة،
الغلو أو
عمن مل يلقه ،واضطراب ألفاظ الرواية ،وإيراد الرواية التي ظاهرها
ّ
والرواية ّ
التفويض أو اجلرب أو التشبيه وغري ذلك ،كام هو يف كتبنا املعتربة ،بل هي مشحونة منها،

كالقرآن ،مع ّ
أن عادة املصنّفني إيرادهم مجيع ما رووه كام يظهر من طريقتهم ،مضاف ًا إىل ما

ذكره يف ّأول الفقيه وغريه ،وكذا من أسبابه رواية فاسدي العقيدة عنه وعكسه ،بل وربام
كان مثل الرواية باملعنى ونظائره سبب ًا . »..وتبعه غريه .

بـ ّ
إن هذه اجلملة قد تفتح عىل ما تقدّ م ،ولكنّها قد تفتح أيض ًا عىل كوّنا بصدد

توصيف حال الر اوي نفسه ،ومع ذلك ال تفيد الطعن فيه بشخصه من جهة نقله كاهتامه
ألّنا بصدد تضعيفه من حيث عقيدته.
بالكذب؛ ّ

موسع ًا دائرة
وهذا ما طرحه بعض العلامء ،مثل السيد عيل الفاين ،حيث قال ـ ّ

( )1البهبهاين ،الفوائد الرجال ّية 37 :ـ 38؛ وتعليقة عىل منهج املقال 20 :ـ .21

( )2انظر :سامء املقال  257 :2ـ 259؛ والكجوري ،الفوائد الرجال ّية 117 :ـ .118

الفرض ّيات الدالل ّية يف هذا التعبري ـ« :هذا التضعيف ال ثمرة فيه ،إال صلوحه كشاهد عىل

عدم االعتامد عىل روايات من قيل فيه ذلك ،ويف ّ
كل مورد مل يرد إال هذه العبارة ،وهذا ال
صحة االعتامد عىل رواياته .والوجه فيه ّ
أن
يعني ثبوت كذب الراوي هبا ،بل غايته عدم ّ
كلمة ضعيف أو ما رادفها ليست رصحية يف إرادة إثبات كذبه؛ الحتامل عودها إىل غري

أي معنى حمتمل حمتاج إىل قرينة حتدّ ده ،واملحتمالت يف هذه العبارة أربعة :أ
ذلك مما جيعل ّ
ـ أن يراد منها الضعف يف كيف احلديث ،بمعنى ّ
أن أحاديث الراوي ال تنسجم مع

تفرد برواية ما يرويه .ب ـ أن يراد منها الضعف يف العقيدة،
اخلطوط الكربى
لألئمة أو أنّه ّ
ّ
بمعنى فسادها؛ لوق ٍ
ف أو فطح أو برت ..أو لعدم كونه من اإلمام ّية مطلق ًا .ج ـ أن يراد منها
أنّه ينقل أحاديث أهل البيت عن الرواة مطلق ًا دون أن يعتمد الصحاح والثقات منهمّ ،
فإن

ذلك كان مذ ّمة يف الراوي ردح ًا من الزمن ،ولذا نجد ّ
أن أمحد بن حممد بن عيسى
األشعري أخرج الربقي من قم؛ العتامده الضعاف .د ـ أن يراد منها الضعف يف احلديث،

بمعنى الوضع أو االفرتاء والكذب .ومن الواضح ّ
أن هذه العبارة إنام يعتمد عليها
كأساس للتضعيف املطلوب لو ظهر منها االحتامل األخري ..وأنّى لنا بإثبات ذلك» .

ويظهر من هذا الفريق من العلامء أنّه ال يقبل بوجود ظهور حايل سياقي يف أدب ّيات

ألّنم يعتربون أ ّن
الرجاليني يرصف هذا التعبري إىل التضعيف بمعنى الكذب أو نحوه؛ ّ
تتعرض فقط ألحوال صدق الراوي وكذبه فحسب ،بل تناولت
الكتب الرجال ّية مل ّ

عقيدته وأمور ًا أخرى أيض ًا؛ وهذا يبطل فرض وجود سياق أو ظهور حايل حاكم هنا .

األول والبهبهاين والفاين
ج ـ ومن التفكيك الذايت للكلمة ،والذي مارسه
املجليس ّ
ّ

وغريهم ،يرتقي بعض املعارصين يف االستشهاد ّ
لفك العالقة اللزوم ّية بني كلمة
(ضعيف) وسلب الوثاقة أو العدالة ،فيستحرض جمموعة نصوص ،تبع ًا للبهبهاين ،أبرزها:

( )1الفاين ،بحوث يف فقه الرجال.83 :
( )2املصدر نفسه 83 :ـ .84

.....
حممد بن مالك بن عيسى بن
النص ّ
ّ
األول :ما ذكره ابن الغضائري يف ترمجة جعفر بن ّ

سابور الفزاري ،حيث يقول« :كذاب ،مرتوك احلديث مجلة ،ويف مذهبه ارتفاع ،ويروي

عن الضعفاء واملجاهيلّ ،
وكل عيوب الضعفاء جمتمعة فيه»  .فالحظ كيف أنّه عدد
عيوب ًا ثم ذكر عيوب الضعفاء ،معترب ًا ّ
أن عيوب الضعفاء ال تقترص عىل الكذب ،بل تشمل

عنارص اخر.

جل ْع َفري .ال
ّ
النص الثاين :ما ذكره ابن الغضائري أيض ًا ،حيث قال« :حم َ َّمد بن َع ْبد اهلل ا َ
ِ
ِ
ِ
صاح ِ
الزن ِْج ،ومن ِجهة َع ْبد اهلل بن حمَمد ال َب َل ِو ّي.
عيل بن حم َ َّمد
ب َ
َن ْعرفه إالّ من جهة ّ
والذي حيمل عليه ِ
فسائره (فأمره) فاسد» .
َْ
وقال فيه النجايش« :حممد بن احلسن بن عبد اهلل اجلعفري ،ذكره بعض أصحابنا وغمز
عليه ،روى عنه البلوي ،والبلوي رجل ضعيف مطعون عليه .وذكر بعض أصحابنا أنه

رأى له رواية رواها عنه عيل بن حممد الربذعي صاحب الزنج .وهذا أيض ًا مما يضعفه» .

النص الثالث :ما ذكره النجايش يف ترمجة داود بن كثري الرقي الذي وثقه الطويس:
ّ

«ضعيف جد ًا ،والغالة تروي عنه»  .بينام نجد الكيش يقول فيه« :يذكر الغالة أنّه من
الغلو ،وينسب إليه أقاويلهم ،ومل أسمع أحد ًا من
أركاّنم ،وقد يروي عنه املناكري من
ّ
مشايخ العصابة يطعن فيه ،وال عثرت من الرواية عىل يشء غري ما أثبتّه يف هذا الباب» .
أن التضعيف كان ّ
فالحظ كيف يفهم من النجايش ّ
ألن الغالة تروي عنه.

حممد بن خالد الربقي« :طعن
ّ
النص الرابع :ما ذكره ابن الغضائري يف ترمجة أمحد بن ّ

عمن يأخذ
القميون عليه ،وليس الطعن فيه ،إنّام الطعن يف من يروي عنه ،فإنّه كان ال يبايل ّ
( )1رجال ابن الغضائري.48 :
( )2املصدر نفسه.89 :

( )3رجال النجايش.324 :
( )4املصدر نفسه.156 :

( )5رجال الكيش .708 :2

ثم أعاده إليها،
حممد بن عيسى أبعده عن قمّ ،
عىل طريقة أهل األخبار ،وكان أمحد بن ّ

واعتذر إليه»  ،وقال فيه الطويس« :وكان ثق ًة يف نفسه ،غري أنّه أكثر الرواية عن الضعفاء

واعتمد املراسيل» .

النص اخلامس :ما ذكره ابن الغضائري يف سهل بن زياد اآلدمي الرازي ،حيث قال:
ّ

حممد بن عيسى األشعري
«كان ضعيف ًا جدّ ًا ،فاسد الرواية واملذهب ،وكان أمحد بن ّ
أخرجه من قم ،وأظهر الرباءة منه ،وّنى النّاس عن السامع منه ،والرواية ،ويروي

املراسيل ويعتمد املجاهيل»  ،وقال النجايش« :كان ضعيف ًا يف احلديث ،غري معتمد فيه،

الري،
بالغلو والكذب ،وأخرجه من قم إىل
حممد بن عيسى يشهد عليه
ّ
ّ
وكان أمحد بن ّ
حممد الفضل ..وال يرتيض أبا سعيد اآلدمي،
وكان يسكنها»  ،وقال ّ
الكيش« :كان أبو ّ

ويقول :هو األمحق»  .بينام وثقه الطويس يف الرجال ،وض ّعفه يف الفهرست .

فرتاهم يطلقون الضعف عىل احلمق ،وهو البالدة وعدم الد ّقة ،وعىل الضعف يف

الغلو بحسب نظرهم.
يتضمن
احلديث ،وعىل رواية ما
ّ
ّ

محاد الرازي« :أبو اخلري،
النص السادس :ما ذكره ابن الغضائري يف صالح بن أيب ّ
ّ

ضعيف»  ،بينام قال فيه النجايش« :لقى أبا احلسن العسكري عليه السالم ،وكان أمره
مل ّبس ًا (ملتبس ًا) يعرف وينكر ،له كتب»  .فرتى يطلقون الضعف عىل من يروي أحاديث
( )1رجال ابن الغضائري.39 :
( )2الطويس ،الفهرست.62 :

( )3رجال ابن الغضائري.67 :
( )4رجال النجايش.185 :

( )5رجال الكيش .837 :2

( )6رجال الطويس387 :؛ والفهرست.142 :
( )7رجال ابن الغضائري.70 :
( )8رجال النجايش.198 :

.....
يعرف بعضها وينكر مضمون بعضها اآلخر ،واملتت ّبع ملوارد إطالقهم الضعيف ،يقف عىل

األول واملوىل الوحيد هلذا االصطالح .
صحة تفسري املجليس ّ
ّ

والبدّ لنا من التو ّقف عند هذه املحاولة التي تسعى ّ
لفك العالقة بني الضعف والفسق

والكذب وسقوط حج ّية احلديث ونحو ذلك ،وحاصل ما نريد قوله نذكرها ضمن نقاط:

ّأوالً :من الصعب أن نستظهر مبارش ًة من كلمة (ضعيف) وما يقرب منها ،مذهب

الراوي ،فال داللتها اللغو ّية باملرتبطة بذلك مبارشة وال استعامالت الرجال ّيني واضحة يف
ّ
خاصة ،وأيض ًا من الصعب أن نفهم من
أن النظر
خاص هلذا اجلانب ما مل يكن هناك قرينة ّ
ّ
هذه الكلمة ما ينايف العدالة بشكل مبارش؛ إال إذا وقعت يف سياق ّ
وخاص.
دال
ّ

ثاني ًاّ :
إن مراجعة كتب أهل السنّة وأدب ّياهتم يف توصيف الراوي بالضعف ترشف
باإلنسان عىل القطع ّ
بأن مرادهم اعتبار حديثه نوع ًا أو عدمه ،ما مل تقع الكلمة ضمن
خاص ،وهلذا يطلق احلديث الضعيف عىل احلديث الذي ال يرويه من يكون خربه
سياق
ّ
حجة عندهم.
ّ

أعم من اهتامه بالكذب املبارش ،بل يكون إ ّما من خالل
وعدم اعتبار حديث الراوي ّ

كذبه ،أو من خالل كثرة أخطائه وخلطه وسهوه إىل حدّ أنّه مل يعد يمكن الركون نوع ًا

ملرو ّياته ،أو من خالل كثرة املناكري التي يروهيا بحيث توجب لبس ًا يف أمره ،أو من خالل
اعتامده مصادر ساقطة وعدم تث ّبته يف احلديث بحيث تصبح مرو ّياته عندهم مشكوك ًا ـ

ثم ال يوثق بام يأيت به من أخبار؛ لعدم الوثوق بطريقته يف حتصيل
نوع ًا ـ يف مصادرها ،ومن ّ

املرو ّيات ،وغري ذلك .واحلاصل ّ
أن الرجل الضعيف عندهم هو الرجل الذي ال يعتمد

نوع ًا وعقالئ ّي ًا عىل حديثه وإخباره يف نفسه أعم من كونه كذاب ًا أو غريه.

وما اريد قوله هنا هو ّ
أن ّ
فك العالقة اللزوم ّية بني الكذب وبني كلمة (ضعيف) ال

يوجب ّ
فك هذه العالقة بني هذه الكلمة وبني سقوط خربه عن االعتبار وكون نقله غري
( )1انظر :حممد سند ،بحوث يف مباين علم الرجال 330 :ـ .333

موثوق به نوع ًا ،وما يؤثر يف قيمة مرو ّيات الراوي وإن كان الصدق ،لك ّن عنارص أخرى

تؤ ّثر كذلك ،وهذا ما يوقع التعارض بني ثقة وضعيف؛ ّ
ختتص بالصدق بل
ألن ثقة ال
ّ

تشمل عنوان الوثوق بخربه وإمكان الركون اليه ،كام تقدّ م.

وهبذا نالحظ عىل التقي املجليس يف قوله« :بل احلكم بالضعف ليس بجرحّ ،
فإن

كقوة الثقة ،بل
قوة حديثه ّ
العادل الذي ال يكون ضابط ًا يقال له :إنّه ضعيف ،أي ليس ّ
تراهم يطلقون الضعيف عىل من يروي عن الضعفاء ويرسل األخبار» .

وذلك أنّه حرص نفسه بالكذب والصدق ،مع ّ
أن قيمة النقل احلديثي ال تقف هنا ،كام

هو معروف اليوم يف الدراسات التارخي ّية ،بل ّ
إن غري الضابط قد يكون غري موثوق بأخباره

نوع ًا أحيان ًا بأكثر من الذي يعرف عنه أنّه يكذب يف نسبة اخلمسة يف املائة من أخباره،

وهذه واحدة من مشاكل تعامل بعض علامء اإلمام ّية مع احلديث ،حيث حرصوا أنفسهم
بموضوع الصدق والكذب ،مع ّ
أن موضوع تقنية احلفظ والضبط وآليات النقل بالغة
األمه ّية يف توصيف قيمة احلديث الذي ينقله هذا الراوي مهام كانت صفاته األخالق ّية،

األمر الذي الحظت ّ
هيتمون به أكثر نسب ّي ًا.
أن علامء احلديث من أهل السنّة ّ

ثالث ًا :إنّه قد يفهم من بعض الكلامت ـ كام لع ّله توحيه عبارات املازندراين ـ ّ
أن

أصحاب هذه الفكرة يذهبون إىل ّ
أن إطالق التضعيف يف كلامت الرجال ّيني يفيد سلب

ربراهتم يف سلبها غري واضحة دائ ًام ،بل نحن
الوثاقة أو العدالة عن الشخص ،لك ّن م ّ
أن رواية شخص ضعيف عن ٍ
نخالفهم فيها يف اجلملة ،فربام رأوا ّ
راو توجب تضعيفه،

املروي عنه بأنّه ضعيف ،وهذا عندنا ال يوجب ضعف ًا.
فيقولون عن
ّ

هذا الكالم صحيح من حيث جوهر فكرته ،لكنّنا هنا لسنا بصدد البحث عن صواب

ربر التضعيف الذي انطلق منه الرجايل يف هذه الكلمة أو تلك ،إنّام بصدد حتليل مراد
م ّ
الرجال ّيني من هذه الكلمةّ ،
فإن مرادهم هو سلب االعتبار عن رواياته لو مل تعتضد

( )1روضة املتقني .396 :14

.....
ربرات
بعاضد ،أ ّما أنّنا تت ّبعنا طريقتهم فرأيناهم يف بعض املوارد يض ّعفون أشخاص ًا بم ّ

أمر آخر يتصل باجتهاد ّية العمل الرجايل ،وأنّنا نخ ّطؤهم يف بعض املوارد،
واهية ،فهذا ٌ
فالحظ وانتبهّ ،
والوضاع
خيتص هبذه الكلمة ،بل يشمل حتى كلمة الكاذب
فإن هذا ال
ّ
ّ
أحيان ًا.

إن الشواهد التي ذكرها البهبهاين وبعض املعارصين غري مقنعة ،بل ّ
رابع ًاّ :
لعل بعضها

يقع ملصلحتنا ،وذلك:

أن كل عيوب الضعفاء موجودة فيهّ ،
األول ،فغايته أنّه يريد أن يضيف ّ
وأن
النص ّ
ّأما ّ
أن كل ٍ
الغلو ،الرواية عن الضعفاء واملجاهيل ،وهذا ال يعني ّ
راو
عيوهبم هي :الكذب،
ّ
اختلفنا معه يف العقيدة أو روى عن جمهول فهو ضعيف ،بل تعني ّ
أن من كانت حاله هي
الرواية عن الضعفاء ،فهذا أحاديثه مثرية للقلق ،وفيها ما يوجب عدم الوثوق هبا نوع ًا كام

ثم فالوثوق به وبمرو ّياته حيتاج إىل معرفة إضاف ّية بحاله ،كام يف مثل الربقي.
قلنا ،ومن ّ

خاص بالغالة ،كام يظهر من كلامت الطويس يف العدّ ة،
الغلو واالرتفاع فهذا أمر
وأ ّما ذكر
ّ
ّ

حيث فصل بني مرو ّيات الغالة ومرو ّيات سائر مذاهب املسلمني من السنّة والشيعة،

ّ
وكأن حاهلم يف الكذب مريب جد ًا أو أشهر من نار عىل علم.

النص الثاين ،فمن الصعب أن نفهم منه ّ
جمرد رواية رجل مطعون عليه عن
وأما ّ
أن ّ
ّ

املروي عنه ،وإال لربام أمكن تضعيف أغلب الرواة ،فال
رجل آخر ،يفيد تضعيف الرجل
ّ

يريد النجايش ذلك ،كيف ،وأهل البيت أنفسهم روى عنهم الضعفاء والكذبة ،فهل يعني

ذلك تضعيف ًا؟ إنّام الظاهر من النجايش ّ
أن رواية البلوي مث ً
ال عن هذا الشخص توحي

ثم فهذا األمر يغمز فيه ،ال من جهة حمض
وكأنّه من تلك اجلامعات املطعون عليها ،ومن ّ
أن من يروي عنه هؤالء يكون يف العادة مشبوه ًا أو يكون عىل ٍ
الرواية ،بل من جهة ّ
صلة
وأن الغضائري يفهم من كالمه ّ
خاصة ّ
أن الرجل غري
أمر يثري الريب فيه،
ّ
هبم ،وهو ٌ

معروف سوى من هذا الطريق ،وهذا يؤكّد أنّه مل يرو عنه أحد غري هؤالء الضعفاء ،فلو
كان ثق ًة أو معروف ًا باحلديث ،لروى عنه اآلخرون ،فهذه الرتكيبة توجب التضعيف يف

الرجل ،وعدم إمكان الوثوق به ،والتباس أمره.

لتعجب املازندراين من التضعيف لرواية الضعفاء عن
ومن هنا ،ال أجد وجه ًا
ّ

الشخص  ،فإنّه ليس هذا هو مقصود النجايش يف ظنّي الغالب ،وال حيتمل فيه مثل هذا

التوهم ،إنّام يطعنون بمثل هذا عندما يراد بيان ّ
أن هذا الرجل من تلك اجلامعات أو
ّ
مداخ ً
ال هلم أو ال يروي عنه إال أولئك القوم دائ ًام أو غالب ًا أو نحو ذلك ،وهذا متام ًا مثل
ٍ
بشخص ك ّلام كان الناقلون عنه من الثقات،
الصورة املعاكسة ،فأنت يزداد وثوقك

ويتضاءل وثوقك به ك ّلام كان الناقلون عنه من املطعون فيهم وامللتبس أمرهم والضعفاء.
توصل إليه النجايش أو ال ،فهذا ٌ
بحث آخر كام ب ّينّا.
أ ّما أنّنا نقتنع بام ّ

النص الثالث ،فذكر النجايش ّ
ربر
وأما ّ
أن الغالة تروي عنه ليس واضح ًا يف أنّه هو م ّ
ّ

التضعيف ،بل هو توصيف إضايف ،بل ّ
تنزلنا ـ هو ما ب ّيناه آنف ًا من
لعل املستظهر منه ـ لو ّ

ّ
أن هذا الرجل ينقل عنه الغالة مرو ّياهتم الكاذبة ،وهذا يوجب الريب يف أمره ،وهو ما
الغلو ،وتنسب إليه أقواهلم ،فليس
يفهم من كلامت الكيش يف أنّه روي عنه املناكري يف
ّ

التضعيف ألنّه خمتلف يف العقيدة معنا ،بل ألنّه تنقل عنه مرو ّيات فاسدة معلومة البطالن،

توجب الريب فيه.

النص الرابع ،فهو أنفع لنا؛ ّ
ألن إدمان الراوي الرواية عن الضعفاء واملجاهيل
وأما ّ
ّ

واعتامده املراسيل يوجب ـ نوع ًا ـ فقدان الوثوق بأخباره ،والتشكيك يف أمره ،وهلذا ّاختذ
تبني ّ
أن الرجل وإن كان كذلك ،إال أنّه ثقة يف نفسه ،وهذا
منه هذا املوقف ،ثم بعد ذلك ّ

ّ
يتبني هلم حال الراوي من حيث وثاقته يف نفسه ّ
فإن إدمانه
يدل داللة واضحة عىل أنّه ما مل ّ
الرواية عن الضعفاء واملجاهيل واملراسيل وتروجيه أمر هذه النصوص ،يوجب الريب فيه،

والتو ّقف يف التعامل مع أحاديثه ،وهلذا ّبني النجايش ّ
أن هذه الصفة فيه جامعت وثاقته يف
تصوره أهل قم ،وفق ًا للحال الطبيع ّية التي انطلقوا فيها من عدم معرفتهم
نفسه ،خالف ًا ملا ّ

( )1منتهى املقال 18 :6؛ وانظر :رجال اخلاقاين.331 :

.....
يعزز ّ
بأمر الرجل ،بل ّ
أن نوع ّية املرويات التي كان ينقلها هبذه
إن كون مشكلته مع أهل قم ّ
للغلو يف تلك
الغلو بحسب مفهوم القميني
الطريقة دون تث ّبت كانت مريب ًة وقريبة من
ّ
ّ

الفرتة.

إن الراوي إذا مل يظهر حاله من الوثاقةّ ،
وبعبارة ثانيةّ :
فإن إدمانه املراسيل واإلخبار

أمر يوجب الريب فيه والطعن يف
عن الضعفاء واملجاهيل املناكري (جمهول جهالة تا ّمة)ٌ ،
حيتج
أخباره والتح ّفظ من االحتجاج هبا ،وهذا معنى أنّه رجل ضعيف مطعون عليه ال ّ

بخربه.

النص اخلامس والسادس ،فقد اعتمد صاحب االستشهاد هنا عىل جعل كالم
وأما ّ
ّ

رجا ٍّيل قرين ًة عىل كالم رجا ٍّيل آخر قال توصيف ًا آخر ،وهذا مما ال شاهد له ،فأن ينقل الكيش

أن فالن ًا أمحق ،ال يعني ّ
ّ
أن النجايش عندما قال عنه بأنّه ضعيف جد ًا يقصد من الضعف

بأن فالن ًا يروي ما يعرف وينكر ،ال يعني ّ
احلمق ،وأن يقول النجايش ّ
أن مقصود ابن
الغضائري من كلمة (ضعيف) هو ذلك ،برصف النظر عن معنى كلمة (يعرف وينكر)

ودالالهتا التي سوف تأيت إن شاء اهلل تعاىل.

وعليه ،فهذه الشواهد التي ذكرت غري مقنعة بشكل حاسم.

خامس ًاّ :
لعل بعض التعابري تيش ـ بنحو التأييد ـ بكون الضعف عند إطالقه يتصل

باحلديث ،وذلك مثل:

أ ـ ما ذكره النجايش يف ترمجة عبد اهلل بن خداش ،حيث قال« :ضعيف جد ًا ،ويف

ّ
وكأن
يبني مذهبه،
مذهبه ارتفاع»  .فأنت جتده يصفه بالضعف الشديد ،لكنّه بعد ذلك ّ
بيان الضعف مغاير لبيان املذهب هنا.

ب ـ ما ذكره النجايش يف ترمجة عيل بن حسان بن كثري اهلاشمي ،حيث قال« :ضعيف

ٌ
ختليط
جد ًا ،ذكره بعض أصحابنا يف الغالة ،فاسد االعتقاد ،له كتاب تفسري الباطن،
( )1رجال النجايش.228 :

ك ّله»  .فأنت جتد تعبري فاسد االعتقاد بعد تعبري ضعيف جد ًا منفص ً
ال عنه بجملة.

بالغلو وغمز
ج ـ ما ذكره النجايش يف ترمجة عيل بن العباس اجلراذيني الرازي« :رمي
ّ

عليه ،ضعيف جد ًا ،له كتاب اآلداب و(املروات) ،وكتاب الر ّد عىل السلامنية ـ طائفة من

الغلو يف ح ّقه ،بل ونسبته
الغالة ـ أخربنا . »..فأنت ترى أنّه رغم عدم تي ّقنه من هتمة
ّ
كتاب ًا له يف الر ّد عىل بعض الغالة ،لكنّه يقول بأنّه ضعيف جد ًا.

د ـ ما ذكره النجايش يف ترمجة حممد بن سنان ،حيث قال ..« :وقال أبو العباس أمحد بن

حممد بن سعيد أنّه روى عن الرضا عليه السالم ،قال :وله مسائل عنه معروفة ،وهو رجل

ّ
يعول عليه)..
تفرد به. »..
وكأن مجلة( :ال ّ
ضعيف جد ًا ال ّ
يعول عليه وال يلتفت إىل ما ّ
تبدو كالرشح للتوصيف بالضعف.

هـ ـ ما ذكره الطويس يف ترمجة حممد بن عبد اهلل بن مهران الكرخي ،حيث قال« :يرمى

املوجهة إليه ،لكنّه يقول بأنّه ضعيف.
بالغلو ،ضعيف»  .فرغم عدم تي ّقنه من التهمة ّ
ّ

و ـ ما ذكره ابن الغضائري يف ترمجة عبد الرمحن بن سامل بن عبد الرمحن َ
األش ّل ،حيث

ّ
وكأن الضعيف هو الذي ليس
قال« :ضعيف ،وأبوه ثقة»  .فالحظ ما يشعر باملقابلة،

بثقة.

ز ـ ما ذكره ابن الغضائري يف ترمجة جابر بن يزيد اجلعفي ،حيث قال« :ثقة يف نفسه،

في،
فممن أكثر عنه من الضعفاء َع ْمرو بن شمر اجل ْع ُّ
ولكن ج ّل من يروي عنه ضعيفّ ،
دي»  .فأنت ترى املقابلة بني
وم َف َّضل بن صالِح،
األس ّ
وين ،ومن َّْخل بن مجيل َ
َ
والسك ّ
( )1املصدر نفسه.251 :
( )2املصدر نفسه.255 :
( )3املصدر نفسه.328 :

( )4رجال الطويس.391 :

( )5رجال ابن الغضائري.74 :
( )6املصدر نفسه.110 :

.....
الوثاقة والضعف واضحة.

متكرر ـ يف ترمجة عيل بن أيب سهل القزويني ،حيث
ح ـ ما ذكره النجايش ـ وهو تعبري ّ

قال« :ثقة من أصحابنا يف نفسه ،يروي عن الضعفاء ،سمع فأكثر» .

ومما يشهد ملا نقول أنّك ال جتد عبارة (ضعيف ،لكنّه ثقة) ،بينام جتد عبارة التوثيق

منضمة لبيان مذهبه أو نحو ذلك .وال بأس بالقول ّ
بأن إطالق كلمة ضعيف إن مل تشمل
ّ

ضعفه يف املذهب واحلديث مع ًا ،ويكون إضافة قيد ضعيف املذهب أو ضعيف يف احلديث

للتخصيص ،فهي ال ّ
أقل مفيدة للضعف احلديثي وسلب الوثاقة عن رواياته.

واملتحصل ّ
أن كلمة ضعيف تنرصف يف أدب ّيات الرجاليني إىل ما يشمل عدم إمكان
ّ

االستناد لقوله وحديثه ،ما مل تقم قرينة عىل التخصيص ،وال ّ
أقل من أن دعوى ظهورها يف

غري ذلك غري مقنعة.

ونحو هذا التعبري لكنّه دون مرتبة التبنّي إال بقرينة سياق ّية ،ما يقال :ذكره أصحابنا

بالضعف ،كام ورد يف إسامعيل بن يسار اهلاشمي .

( 61ـ  )63ـ ضعيف يف احلديث ،مناقشة مقاربة اجمللسي واخلوئي و..

حق مجاعة ،واملورد
ورد هذا التعبري ـ ومثله ضعيف احلديث أو غمز عليه يف حديثه ـ يف ّ

ٍ
حممد بن خالد الربقي ،حيث قال
الذي وقع بينهم فيه نقاش
بشكل أبرز ،هو يف ترمجة ّ

حممد ضعيف ًا يف احلديث ،وكان أديب ًا ،حسن املعرفة باألخبار وعلوم
النجايش ..« :وكان ّ

الربقي ،ثقة. »..
كتب»  .أ ّما الشيخ الطويس فقال« :حممد بن خالد
العرب ،وله ٌ
ّ

وقال الشهيد الثاين« :وأ ّما رواية سعيد بن يسار فهي أجود ما يف الباب دليالً ،ولك ْن يف

( )1رجال النجايش ،263 :وانظر373 :؛ والطويس ،الفهرست.62 :
( )2انظر :رجال النجايش.29 :
( )3املصدر نفسه.335 :

( )4رجال الطويس.363 :

ٌ
حممد بن خالد ،وأخوه احلسن ،وابنه أمحد،
الربقي مطلق ،وهو
طريقها
مشرتك بني ثالثةّ :
ّ

ّ
حممد ًا ،وقال ابن
الطويس ،ولك ّن
والكل ثقات عىل قول الشيخ أيب جعفر
النجايش ض َّعف ّ
ّ
ّ
الغضائري :حديثه يعرف وينكر ،ويروي عن الضعفاء ،ويعتمد املراسيل .وإذا تعارض
ّ

النجايش أنّه أضبط اجلامعة ،وأعرفهم بحال
اجلرح والتعديل فاجلرح مقدَّ ٌم ،وظاهر حال
ّ

الرجال»  .وهذا يفيد ّ
أن الشهيد الثاين قد فهم منه التضعيف.

وقد حاول مجاعة من العلامء ّ
حل التعارض بني كالم الطويس والنجايش بام ب ّينه

حممد بن خالد
واعتمده السيد اخلوئي فيام بعد ،حيث قال ..« :قد
َ
عرفت من الشيخ توثيق ّ

تعجب بعضهم من ترجيح
رصحي ًا ،ولكنّه مع ذلك قد تو َّقف بعضهم يف توثيقه ،بل َّ
النجايش مع أنّه أضبط وأتقن .ولك ّن الصحيح ّ
أن
العالّمة قول الشيخ عىل تضعيف
ّ

النجايش ،وإنّام ذكر اعتامده عىل قول الشيخ من
يرجح قول الشيخ عىل قول
العالّمة مل ِّ
ّ

تعديله؛ ألجل ّ
النجايش غري ظاهر يف تضعيفه ،وإنّام التضعيف يرجع إىل حديثه؛
أن كالم
ّ
ألجل ّ
رصح به ابن
أن ّ
حممد بن خالد كان يروي عن الضعفاء ويعتمد عىل املراسيل ،كام َّ
ٍ
وحينئذ يبقى توثيق الشيخ بال ِ
معارض» .
الغضائري،
ّ
والظاهر ّ
أن السيد اخلوئي قد تبع يف هذا الفهم لكلمة (ضعيف يف احلديث) الوحيد

أن الغالب يف اإلطالقات هو ّ
البهبهاين وغريه ممّن تبع التقي املجليس الذي اعترب ّ
أن

الراوي يروي عن ّ
كل أحد .
وعليه فهنا تفسريان:

أحدمها :إنّه تضعيف للربقي نفسه ،وهذا ما جيعل توثيق الطويس معارض ًا بتضعيف
( )1مسالك األفهام .467 :7

( )2معجم رجال احلديث  72 :17ـ .74

( )3انظر :املجليس ،روضة املتقني 55 :14؛ والبهبهاين ،الفوائد الرجال ّية38 :؛ ورجال اخلاقاين:
333؛ وعدّ ة الرجال 154 :1؛ والكجوري ،الفوائد الرجال ّية ،118 :وراجع :استقصاء االعتبار
.236 :3

.....
النجايش ،والنتيجة ـ عىل ّ
أقل تقدير ـ سقوطهام ،السيام مع اشتهار كون النجايش ّ
أدق يف
علم الرجال من الطويس ،ومن ثم فمحمد بن خالد الربقي مل تثبت وثاقته.

ثانيهام :إنّه تضعيف ملن روى عنه الربقي ،وذلك بالتمييز بني قوله( :ضعيف) وقوله:

(ضعيف يف احلديث)؛ ّ
فإن األوىل تض ّعفه بنفسه وتسقط وثاقته ،أ ّما الثانية فهي تض ّعفه يف
احلديث بحيث يكون معناها ـ أو حتتمل أن يراد ـ أنّه يروي عن الضعفاء ويعتمد
املراسيل ،فتكون أحاديثه ضعيفة هبذا املعنى ،ووفق ًا هلذا التفسري ّ
يظل توثيق الطويس عىل

حاله بال معارض ،فتثبت وثاقة حممد بن خالد الربقي.

والذي يبدو لنا للوهلة األوىل ّ
أن مجلة النجايش غري واضحة يف تضعيف الربقي بنفسه؛

ّ
يقوي احتامل إرادة
النفتاحها عىل احتاملني،
فيظل توثيق الطويس قائ ًام ،لك ّن التت ّبع ّ
النجايش التضعيف وسلب الوثاقة ،وذلك أنّنا نجد يف كتاب النجايش هذا التعبري

مستخدم ًا يف مناخٍ من التضعيف الشخيص ،فالنجايش يقول يف جعفر بن حممد بن مالك:

إنّه كان ضعيف ًا يف احلديث ،قال أمحد بن احلسني :كان يضع احلديث وضع ًا ويروي عن
املجاهيل ،وسمعت من قال :كان أيض ًا فاسد املذهب والرواية ،وال أدري كيف روى عنه

شيخنا النبيل الثقة أبو عيل بن مهام ،وشيخنا اجلليل الثقة أبو غالب الزراري رمحهام

اهلل ، ..وقال يف ترمجة سهل بن زياد اآلدمي.. :كان ضعيف ًا يف احلديث غري معتمد فيه،
وكان أمحد بن حممد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب  ،ومن يقرأ سياق كالم

النجايش يعرف ّ
أن مراده التضعيف فلو مل يكن هذا مراده ملاذا استغرب من بعض شيوخه
الرواية عن الفزاري إذا مل يكن ضعيف ًا ومل يكن يبني عىل وثاقته؟! فتأ ّمل جيد ًا.

والالفت ّ
حق سهل بن زياد اآلدمي وضعه السيد
أن هذا التعبري األخري للنجايش يف ّ

اخلوئي نفسه مع جمموعة تضعيفات أخرى يف مقابل ما ّ
دل عىل توثيق سهل بن زياد ،ثم
( )1رجال النجايش.122 :
( )2املصدر نفسه.185 :

َحك ََم ّناي ًة بضعف سهل بن زياد وعدم حج ّية مرو ّياته ،وهذا يعني أنّه فهم منه التضعيف

املقابل للتوثيق  .بل قد وجدنا السيد اخلوئي يف ترمجة عبد اهلل بن عبد الرمحن األصم

ويعرب عن ذلك بقوله« :أقول :ظاهر كالم النجايش أنه ليس بيشء ،أنّه
يذهب لضعفه،
ّ

ضعيف يف احلديث ،فال اعتامد عىل رواياته»  ،فقد استخدم ـ رمحه اهلل ـ نفس التعبري
ٌ

بمعنى الضعف الذايت فيه ،ال الضعف الذي جيتمع مع الوثاقة ،وهذا ك ّله يشهد عىل ّ
أن
هذه اجلملة يفهم منها العرف ما ا ّدعيناه.

ومما يشهد عىل ارتكاز ّية هذا املعنى الذي ندّ عيه ،ما قاله السيد اخلوئي نفسه يف ترمجة
ّ

موسى بن سعدان احلناط ،فبعد أن نقل اخلوئي عن النجايش قوله فيه« :ضعيف يف

احلديث ،كويف ،له كتب كثرية ،»..قال اخلوئي« :أقول :إ ّن توثيق عيل بن إبراهيم يعارضه

تضعيف النجايش املؤ َّيد بتضعيف ابن الغضائري إ ّياه ،فيصبح الرجل جمهول احلال ،فال
يعتدّ برواياته» .

والغريب ّ
أن السيد اخلوئي نفسه قد ض ّعف سلمة بن اخلطاب ،الذي قال فيه النجايش

بأنّه ضعيف يف حديثه  ،ومل يرد فيه تضعيف آخر معترب عند اخلوئي ،قال اخلوئي« :أقول:
حيكم بضعف الرجل؛ لتضعيف النجايش إ ّياه ،وأ ّما رواية األجالء عنه ،والسيام حممد بن
أمحد بن حييى ومل تستثن روايته ،فليس فيها داللة عىل الوثاقة كام تقدّ م»  .فالحظ كيف
ّ
أن عبارته يفهم منها قبول التضعيف وليس فقط عدم ثبوت الوثاقة.

ولو متّت متابعة كلامت الرجال ّيني ّ
املتأخرين لوجدنا غري واحد منهم يفهمون ما فهمنا،

و ّ
لفض التعارض بني الشهادات،
أن السيد اخلوئي إنّام ذكر هذا التفسري يف موضعني فقط؛ ّ
( )1معجم رجال احلديث .356 :9
( )2املصدر نفسه .259 :11

( )3املصدر نفسه  50 :20ـ .51
( )4رجال النجايش.187 :

( )5معجم رجال احلديث .213 :9

.....
ومها يف حممد بن خالد الربقي وحممد بن مجهور العمي.

يضاف إليه ّ
أن تعبري الضعف يف احلديث وجدناه يف كلامت علامء الرجال القدامى يف

النص التايل :قال حييى بن عبداحلميد
اجلو؛ حيث يذكر الكيش يف رجاله ّ
مناخ من هذا ّ

احلامين ـ يف كتابه املؤلف يف إثبات إمامة أمري املؤمنني عليه السالم ـ :قلت لرشيكّ :
إن
أقوام ًا يزعمون ّ
القصة .كان جعفر
أن جعفر بن حممد ضعيف يف احلديث ،فقال :أخربك ّ

بن حممد رج ً
ال صاحل ًا مسل ًام ورع ًا ،فاكتنفه قوم جهال يدخلون عليه وخيرجون من عنده،

ويقولون :حدثنا جعفر بن حممد ،وحيدّ ثون بأحاديث كلها منكرات كذب موضوعة عىل
جعفر ،يستأكلون الناس بذلك ويأخذون منهم الدراهم. ..

بل نحن نجد ـ تأييد ًا ـ ّ
أن الطويس قال يف «الفهرست» عن إبراهيم بن إسحاق ،أبو

األمحري النِّهاوندي :كان ضعيف ًا يف حديثه ،متَّه ًام يف دينه ، ..وهو نفسه قال
إسحاق
ّ

كتب ،وهو
ِّهاوندي ،له
األمحري الن
عنه يف كتاب الرجال :إبراهيم بن إسحاق
ٌ
ّ
ّ
ضعيف»  ،وهذا ما قد يشكّل قرينة مؤ ّيدة أيض ًا عىل عدم الفرق بني ضعيف و
ٌ
ضعيف يف احلديث عندهم ،ما مل تقم قرينة واضحة.

هذا ك ّله ،مضاف ًا إىل استخدام النجايش تعبري ّ
أن فالن ًا كان ثقة يف نفسه ،لكنّه يروي عن

حق أمحد بن حممد بن خالد
الضعفاء ،فلامذا مل يستخدم هذا التعبري هنا كام استخدمه يف ّ

املرتجم له هنا؟
الربقي نفسه ابن
َ

هذا ك ّله يؤكّد ّ
أن هذا التعبري يرد يف سياق تضعيف الشخص نفسه ،ال تضعيف من

يروي عنهم ،عل ًام أنّني مل أجد هذا املصطلح يف كلامت العلامء املتقدّ مني يراد منه

فّسه أمثال السيد اخلوئي .وهذا ك ّله يدفعنا إىل
باخلصوص رصاح ًة التضعيف الذي ّ
االقتناع ّ
يفّس بام ذكر ،لك ّن املفهوم منه ـ السيام
بأن هذا التضعيف وإن احتمل لغوي ًا أن ّ
( )1رجال الكيش .616 :2
( )2الفهرست 39 :ـ .40

( )3رجال الطويس.414 :

مع اإلطالق ـ الضعف يف النقل ،فيكون جرح ًا ،بمعنى عدم حج ّية منقوالته.

ويؤ ّيد ما نقول ما ذكره بعض املعارصين ،من ظاهر التقابل بني ضعيف يف احلديث

وثقة يف احلديثّ ،
فإن هذه املقابلة تصلح لسلب الوثوق يف احلديث عنه ،بمعنى كونه غري

ثقة .

 64ـ مل يكن بذاك وإىل الضعف ما هو

ادرج هذا التعبري عند بعضهم يف ألفاظ اجلرح  ،وقد استخدمه النجايش يف ترمجة عيل

بن أيب صالح ،حيث قال« :مل يكن بذاك يف املذهب واحلديث ،وإىل الضعف ما هو» .

وحممد بن عبد
وورد هذا التعبري يف كتب أهل السنّة ،كام يف ترمجة صلت بن دينار،
ّ

العزيز الرميل  ،وعبد اهلل املديني األصبحي  ،وغريهم.

والظاهر من هذا التعبري لوحده (إىل الضعف ما هو) أنّه مل يبلغ رتبة الرجل الضعيف،

لكنّه ليس بذاك الثقة املعتمد ،فهي ّ
تدل عىل حالة وسطى بني التوثيق التام والتضعيف،

فال يستفاد منها التوثيق ،ولكنّه ال يستفاد منها التضعيف ،وقد قال الكلبايس يف هوام

رسائله الرجال ّية« :الظاهر ّ
أن (ما) نافية ،والغرض أنّه ليس عىل حدّ الضعف ،فالغرض أنّه

مل يبلغ إىل الضعف؛ فاملقصود أنّه قريب إىل الضعف» .

حيتف بقرينة تفيد له معنى آخر؛ ّ
ألن مراجعة ورود هذا
وما فهمه ليس بعيد ًا إذا مل
ّ

التعبري يف كتب أهل السنّة ،مع مالحظة سياق وروده عند النجايش ،يفيد ّ
قريب
أن الرجل
ٌ
من أن يكون ضعيف ًا ،لكنّه مل يتح ّقق فيه ذلك متام ًا .واهلل العامل.
( )1انظر :قبسات من علم الرجال .308 :1
( )2انظر :الفضيل ،أصول احلديث.122 :

( )3رجال النجايش257 :؛ وخالصة األقوال.368 :

( )4انظر :الرازي ،اجلرح والتعديل  ،438 :4و8 :8؛ وهتذيب التهذيب .381 :4
( )5انظر :البغدادي ،تاريخ بغداد .8 :10
( )6الرسائل الرجال ّية  ،223 :1اهلام

رقم.3 :

.....

( 65ـ  )68ـ روى عن ،روى عنه :صو ٌر وطرائق يف التعبري والبيان

نقصد هبذا العنوان جمموعة من التعابري التي يطلقها الرجاليون حول الراوي قد تتصل

بجوانب نقص فيه ،مثل:

العامة وأكثر ،وقد يستوحى منها ـ كام يفهمه بعضهم ـ أنّه طع ٌن،
أ ـ روى من حديث ّ

حيتف بقرينة ال ّ
يدل عىل ذلك ،فقد يكون ثق ًة لكنّه روى نصوص ًا من طرق
إال أنّه ما مل
ّ

أهل السنّة اجتهاد ًا منه يف ذلك ،ويشهد له ّ
النجايش قال يف ترمجة حبي
أن
ّ

بن مبرش:

سامه أخبار
«كان من أصحابنا ،وروى من أحاديث العا ّمة فأكثر ،له كتاب كبري حسنّ ،
السلف ،وفيه الطعون عىل املتقدّ مني عىل أمري املؤمنني عليه السالم» ّ .
فلعل رواياته تلك

و ّظفها هنا ،والنجايش يمتدح كتابه.

ويقول النجايش يف ترمجة أمحد بن حممد بن أمحد اجلرجاين« :كان ثق ًة يف حديثه ،ورع ًا،

ال يطعن عليه ،سمع احلديث وأكثر من أصحابنا والعا ّمة .ذكر أصحابنا أنّه وقع إليهم من
كتبه كتاب كبري يف ذكر من روى من طرق أصحاب احلديث ّ
أن املهدي من ولد احلسني
عليه السالم ،وفيه أخبار القائم عليه السالم»  .وقال الطويس يف ترمجة أمحد بن إبراهيم

معىل« :كان ثق ًة يف حديثه ،حسن التصنيف ،وأكثر الرواية عن العا ّمة واإلخبار ّيني» .
حق سعد األشعري وغريه.
متكرر ،كام يف مثل ما ورد يف ّ
ومثل هذه التعابري ّ

ويالحظ من هذه التعابري ّأّنا ال تستخدم أداة االستدراك ،بعد توثيق الرجل ومدحه،

مما يعني ّ
أن هذه الصفة ليست مض ّعف ًة له .نعم ،قد يوجب ذلك اختالط األحاديث

والطرق ،وهو ما يفهم من ما ينقل عن ابن أيب عمري.

وحممــد بــن
العامــة ،وهــذا التعبــري ورد يف حـ ّ
ـق أيب محــزة الــثاميل ّ ،
ب ـ روى عنــه ّ

( )1رجال النجايش.146 :
( )2املصدر نفسه.86 :

( )3الطويس ،الفهرست.76 :
( )4رجال النجايش.115 :

أيب يونس .

عمن وثقته
وهذا التوصيف يف حدّ نفسه ال يفيد تضعيف ًا ،كام ب ّينا سابق ًا عند احلديث ّ

العا ّمةّ ،
ألّنم
ألن روايتهم عنه قد تكون فيام يرونه صاحل ًا من حديثه بالنسبة إليهم ،أو ّ
خاص ،وهكذا لو قيل
يرونه ثقة ،فليس يف هذا التعبري تضعيف إال لو وقع ضمن سياق
ّ

بأنّه تروي عنه الشيعة وكان القائل من غري الشيعة.

ج ـ روى عنه الغالة أو تروي عنه الغالة ،وقد تقدّ م آنف ًا استخدام مثل هذا التعبري يف

حق صالح بن سهيل  ،وهذه العبارة لوحدها ال تفيد تضعيف ًا،
حق داود الر ّقي ،وورد يف ّ
ّ

لكنّها لو وقعت يف سياق يشري إىل كونه منهم أو إىل كون مرو ّياته عىل نسقهم ،فقد تيش ب ّ
أن
تابع للسياق ،وإال فهذا التعبري يف حدّ نفسه ال يضعف
الرجا ّيل يريد الطعن ،واألمر ٌ

خاصة لو رووا عنه هم ،فإنّه أمر خارج عن اختياره.
الرجلّ ،

حق غري واحد،
د ـ يروي عن الضعفاء واملجاهيل ويعتمد املراسيل ،ورد هذا التعبري يف ّ

حممد بن مجهور العمي ،وأمحد بن حممد بن خالد الربقي ،وعيل بن أيب سهل
كاحلسن بن ّ
القزويني ،وحممد بن أمحد بن حييى األشعري ،وحممد بن مسعود العيايش ،وإدريس بن

زياد  ،والنظر فيه جيب أن يكون من زاويتني:

أن نفس كون الراوي كذلك هل يوجب فيه تضعيف ًا أو ال؟
الزاوية األوىل :يف ّ

أن ذلك ال يوجب تضعيف ًا ؛ إذ ّ
ذهب السيد بحر العلوم وآخرون إىل ّ
لعل الراوي له
( )1املصدر نفسه.330 :

( )2انظر :رجال ابن داود.250 :

( )3انظر ـ عىل سبيل املثال ـ :رجال النجايش350 ،348 ،263 ،76، 62 :؛ ورجال ابن
الغضائري.39 :

( )4انظر :بحر العلوم ،الفوائد الرجال ّية 339 :1؛ والربوجردي ،طرائف املقال 651 :2؛
والكربايس ،إكليل املنهج52 :؛ واخلوئي ،معجم رجال احلديث 280 :19؛ واملامقاين ،مقباس
اهلداية .51 :2

.....
طريق آخر للرواية وهو معترب ،األمر الذي ّبرر له ذلك ،أو لع ّله يريد تكثري الطرق ،أو ربام
ٌ
ربر له ذكر الطريق الضعيف لقاعدة التسامح ،أو لكونه بصدد
كان املضمون يف الرواية ي ّ

نقل الروايات ومجعها حفظ ًا للرتاث ،أو أنّه يريد تكثري الطرق؛ لرفع معدّ ل الوثوق
علمي عنده يف نقد الرجال ،أو
باحلديث ،أو لكونه يرى هذا الضعيف ثق ًة ولو لضعف
ّ

ربرات االجتهاد ّية املعروفة واملتو ّقعة ،فمثل هذه الصفات ال تفيد يف
لغري ذلك من امل ّ
نفسها تضعيف ًا.

نعم ،لو ّ
أن راوي ًة مل تثبت وثاقته بعد واشتهرت فيه مثل هذه احلال ،بحيث كانت هي

ّ
وضاع ًا يستخدم هذه الطريقة يف مترير
الغالبة عىل حديثه ،لزم
التحذر منه؛ الحتامل كونه ّ
ويتعزز األمر لو لوحظ يف أخباره نصوص ذات مضمون فاسد ،فالبدّ من التن ّبه
رواياته،
ّ

هلذا األمر ،فهو قرينة تضعيف أحيان ًا.

الفقهي ،بل ّ
يشار إىل ّ
إن بناء حديثه عىل
أن معنى اعتامده املراسيل ليس االعتامد
ّ
املرسالت ،والظاهر ـ فيام أفهمه ـ ّ
أعم من كونه يرسل هو بنفسه أو يروي
أن هذا التعبري ّ

مراسيل اآلخرين كثري ًا ،واهلل العامل.

أن توصيف الرجال ّيني له بذلك ،هل يقصدون منه التضعيف أو ال؟
الزاوية الثانية :يف ّ
ٍ
الذي يظهر ّ
تضعيف من قبلهم ،لكن ال بمعنى سلب الوثاقة ،بل
أن مثل هذا نحو

بمعنى ّ
أن أحاديثه ليست نق ّي ًة من جهة شيوخه ومن يروي عنهم ،ومن جهة منهجه يف
التحديث .يقول الشيخ حسن« :ومن الشواهد عىل ما قلناه ،أنّك تراهم يف كتب الرجال

يذكرون عن مج ٍع من األعيانّ ،أّنم كانوا يروون عن الضعفاء ،وذلك عىل سبيل اإلنكار

عليهم ،وإن كانوا ال يعدّ ونه طعن ًا فيهم» .

ّ
ولعل من شواهد ذلك تعبري النجايش يف ترمجة أمحد بن حممد بن جعفر الصويل ،حيث

( )1منتقى اجلامن 40 :1؛ وانظرّ :ناية الدراية.436 :

قال« :سمع الناس منه ،وكان ثق ًة يف حديثه مسكون ًا إىل روايته ،غري أنّه قيل :إنّه يروي عن

الضعفاء»  .وربام يفيد أيض ًا تعبريه يف ترمجة نرص بن مزاحم ،حيث قال« :مستقيم
الطريقة ،صالح األمر ،غري أنّه يروي عن الضعفاء» .

رصحوا ّ
بأن الراوي ثقة
فهذا العيب يلحق الراوي لكنّه ال يسقطه عن الوثاقة ،وهلذا ّ

متورط بذلك ،كام يف مثل الربقي والقزويني واألشعري والعيايش
بل ربام هو جليل ،لكنّه ّ

وغريهم.

نعم ،قد يأيت التعبري مع بعض التعابري التي توحي بالتضعيف ،مثل قول النجايش يف

ترمجة احلسن بن حممد بن حييى ،املعروف بابن أخي طاهر« :روى عن املجاهيل أحاديث

منكرة ،رأيت أصحابنا يض ّعفونه» .

( 69ـ  )70ـ جمهول ،مهمل

األول من هذا الكتاب ـ الكالم حول املراد
قد تقدّ م منّا يف املباحث السابقة ـ يف الفصل ّ

ورجحنا ـ لو مل يقم سياق خاص ـ ّ
أن غالب استعامالت املتقدّ مني هلا
من كلمة (جمهول)ّ ،
عند اإلمام ّية ،هو أنّه جمهول العني ليس مذكور ًا يف كتب الرجال وال معروف ًا ،وأ ّما كلمة

ّ
املتأخرين ،واملراد منها عاد ًة أنّه مل يرتجم يف كتب
(مهمل) فيغلب ورودها يف كلامت

الرجال السابقة ،بل امهل ذكره ،وهذا ك ّله واضح.

وهذا املقدار ال ّ
يدل فقط عىل عدم ثبوت وثاقة الراوي ،بل يوحي يف كثري من املوارد

بإمكان أن يكون شدص ّية خمتَ َل َقة غري موجودة أص ً
خاصة لو كان قليل احلديث ،وإال
الّ ،

لرتجم يف كلامهتم وعرف بينهم ،وباألخص لو كان الراوي عنه غالب ًا رج ً
ال غري ثابت
( )1رجال النجايش.84 :

( )2املصدر نفسه 427 :ـ .428
( )3املصدر نفسه.64 :

.....
الوثاقة أو معروف ًا بالكذب.

( 71ـ  )75ـ ليس بذاك أو ليس بذلك..

استددم هذا التعبري يف أكثر من شكل:

النقي ،كام ورد يف ترمجة النجايش ألمحد بن أيب زاهر
يعربون ليس بذلك
أ ـ فتارة كانوا ّ
ّ

النقي» .
األشعري ،حيث قال« :كان وجه ًا بقم ،وحديثه ليس بذلك
ّ

ويفهم منه أنّه كانت بعض أحاديثه حتتوي مضامني فاسدة أو غريبة أو أنّه ينقلها مع

سهو أو أخطاء أو وهم أو نحو ذلك ،وال يفيد هذا التعبري تضعيف ًا له يف شخصه تضعيف ًا
تورط حديثه يف بعض املوارد بمثل هذا األمر ،وهلذا قال الس ّيد اخلوئيّ « :
إن
تا ّم ًا ،بل يفيد ّ
قول النجايش والشيخ ّ
أن أمحد بن أيب زاهر كان وجه ًا بقم ،ظاهر يف أنّه كان وجه ًا من

جهة أنّه كان حمدّ ث ًا ،كام ّ
أخص أصحابه،
حممد بن حييى العطار
ّ
يدل عليه قوهلام :وكان ّ

وعليه فام ذكراه من ّ
النقي البدّ من محله عىل أنّه توجد يف أحاديثه
أن حديثه ليس بذلك
ّ
روايات منكرة ،وهذا ال ينايف وثاقة الرجل» .

وبرصف النظر عن فهم السيد اخلوئي للتوثيق من كلمة (وجه) ،وهو ما تقدّ م بحثه

يظل ّ
أن تعبري( :ليس بذلك النقي) ّ
سابق ًا ،إال ّ
بنقي ،أو
أقل غمز ًا من تعبري :حديثه ليس ّ
غري نقي احلديث ،أو منكر احلديث ،أو فاسد احلديث أو نحو ذلكّ ،
فإن دخول كلمة

(ذلك) ،يوحي بأنّه مل يبلغ املستوى املنشود من النقاء ،ال أنّه حديث مشوب فاسد ،وهذا

ما جيعلنا ال نفهم بشكل واضح من هذا التعبري تضعيف ًا ّنائ ّي ًا ،بقدر ما يوحي ّ
بأن حديثه

حيتوي عىل مشاكل متن ّية مع ّينة تستدعي احلذر واالحتياط يف التعامل معه ،ولو بنينا عىل ما

فهمه السيد اخلوئي من أنّه وجه يف احلديث ،فهذا يعني ّ
أن تعبري :ليس بذلك النقي ،يكون
( )1املصدر نفسه.88 :

( )2معجم رجال احلديث .29 :2

املراد منه أنّه مل يبلغ يف النقاء مستوى َمن هو ِمن وجوه احلديث ،أو املستوى املنشود يف
ٍ
لدرجة عالية من النقاء ،فالحظ جيد ًا.
الثقات ،فيكون النفي
ب ـ وأخرى يقولون ليس بذاك الثقة أو ليس بذلك الثقة ،كام جاء يف كلامت الطويس

يف ترمجة أمحد بن عيل اخلضيب األيادي ،حيث قال« :مل يكن بذلك الثقة يف احلديث،

بالغلو .وله كتاب الشفاء واجلالء يف الغيبة حسن» .
ومتّهم
ّ

وقد يفهم منه التضعيف ،لك ّن العالمة املامقاين رأى أنّه قد يشعر تعبري ليس بذلك

ٍ
بمدح ما .
الثقة

إال أنّه لو أخذنا املورد الذي جاء فيه هذا التعبري ،مل نكد نفهم هذا املعنى الذي ذهب

حق الرجل نفسه حيث
إليه املامقاين ،فالسياق سياق ذ ّم ،يضاف إليه تعبري النجايش يف ّ

غلو وتر ّفع» .
قال« :قال أصحابنا :مل يكن بذاك ،وقيل :فيه ّ

نوع من الغمز يف وثاقته ،وأنّه ال يبلغ
ومن هنا نميل إىل كون هذا التعبري يفهم منه عرف ًا ٌ

املستوى املنشود من الوثاقة ،فكأنّه قد يكون غري دقيق أو ال يكون مأمون ًا دوم ًا أو غري

ٌ
سياق ما ـ شاهد ًا عىل رتبة من التضعيف،
فاألصح اعتبار هذا التعبري ـ لو مل يقم
ذلك،
ّ

أقل من سائر التضعيفات ،فهو ّ
نعم هو ّ
أقل من قولنا :ليس بثقة.

ج ـ وثالثة تعبري :ليس بذلك العدل ،وهو نادر الوجود ،ويوحي بام تعطيه عبارة :ليس

بذلك الثقة.

( 76ـ  )88ـ مضطرب احلديث ،تختلط احلديث..

تستخدم هذه التعابري لوصف حال الراوي ومرو ّياته:

أ ـ ّأما مضطرب احلديث ،فالظاهر ّ
أن معناه أنّه عندما ينقل فهو ال ينقل بشكل منسجم

( )1الطويس ،الفهرست.76 :

( )2انظر :مقباس اهلداية  44 :2ـ .45
( )3رجال النجايش.97 :

.....
واحد ،بل جتد أحاديثه مضطربة فتار ًة تكون صاحل ًة ،وأخرى ال تكون كذلك بل يكون
فيها خلل ،ويشهد له تعبري ابن الغضائري حيث يقول يف ترمجة إسامعيل بن مهران« :ليس

بالنقي ،يضطرب تار ًة ويصلح أخرى» .
حديثه
ّ

وهذا اخللل ال نستطيع معرفة حاله ،فقد يكون من حيث املضمون ،فريوي ما يعرف

وينكر ،وقد يكون من حيث آل ّيات وكيف ّيات النقل ،فإذا ساعدت عليه القرينة السياق ّية فال

بأس ،وإال انفتح األمر عىل احتامالت.

وهذا هو معنى مضطرب املذهب أيض ًا ،حيث يظهر عنده عدم وضوح أو تر ّدد يف

مذهبه فيميل يمين ًا ويسار ًا ،وإن كان اضطراب املذهب ليس قدح ًا يف جهة الوثاقة يف نفسه

كام سبق.

وعليه ،فهذا التعبري يفيد نوع ًا من القدح يف أخبار الراوي ،خالف ًا ملثل السيد حسن

الصدر  ،لكنّه ليس رصحي ًا يف سلب الوثاقة أو العدالة عنه ،وإن كان اضطراب احلديث
قوة الوثوق بخرب الراوي عىل مستوى الد ّقة؛ الحتامل اتصال
هبذا املعنى يضعف من ّ

االضطراب بجانب كيفيات النقل ،ال بجانب نوع ّية املضمون فقط.

حق أمحد بن
ومن هذا النوع تعبري :اضطرب يف آخر عمره ،والذي أطلقه النجايش يف ّ

حممد اجلوهري ّ .
ولعل املراد منه اضطرابه عىل مستوى املذهب أو اضطرابه عىل مستوى
احلديث ،وقد حيتمل جد ًا أنّه يراد منه عروض اخللل الذهني عليه آخر عمره ممّا أفقده

الرتكيز والد ّقة واجلهوز ّية الذهن ّية ،ولع ّله يشهد له ّ
أن الرجل نفسه ترمجه الطويس يف
الرجال والفهرست فقال يف ح ّقه بأنّه ّ
اختل يف آخر عمره .

يشار إىل ّ
األول حلق احلديث،
أن االضطراب الثاين حلق نفس الرجل ،بينام االضطراب ّ

( )1رجال ابن الغضائري.38 :
(ّ )2ناية الدراية .433 :ولع ّله يريد خصوص الطعن السالب للوثاقة.
( )3انظر :رجال النجايش.85 :

( )4انظر :رجال الطويس413 :؛ والفهرست.79 :

فالحظ.

ب ـ ّلني احلديث ،وهي كلمة غالب ًا ما تستخدم يف أدب ّيات الرجال عند أهل السنّة،

وقوته ،حيث يبدو ّ
أن أحاديثه فيها بعض التساهل أو عدم
فمعناها ما يقابل متانة احلديث ّ
القوة واملتانة ،إ ّما من حيث من يروي عنهم أو من حيث عدم ضبطه ود ّقته.
ّ

وغالب ًا ما وجدنا ّ
حق أشخاص
أن تعبري ّلني احلديث يف كتب أهل السنّة يستخدم يف ّ

حق بعض الصاحلني الذين يغمز يف مستوى حديثهم .ومن هنا
مطعون عليهم ،وأحيان ًا يف ّ

نفهم نوع قدح يف حديثه لكنّه ال يفيد سلب الوثاقة أو العدالة بالرضورة ،فض ً
ال عن بيان

املذهب.

األول :أدناها ّلني احلديث ،فهذا
يقول الدربندي« :وأ ّما ألفاظ اجلرح ،فمراتب أيض ًاّ :

يكتب حديثه وينظر لالعتبار .وقال بعضهم :إذا قلتّ :لني احلديث ،مل يكن ساقط ًا ولكن

فّس الشهيد الثاين
جمروح ًا بيشء ال يسقط عن العدالة ،ومثله مقارب احلديث»  .بينام ّ

واملامقاين وغريمها هذه الكلمة بمعنى أنّه يتساهل يف الرواية عن غري الثقة .

قدح يف رواية الراوي ،غري ّ
فلني احلديث نوع ٍ
أن جهة القدح غري واضحة
وعليهّ ،
بالضبط لوال السياقاتّ ،
ولعل مثله :يتساهل يف احلديث.

بنقي احلديث ،وهذا التعبري يكشف عن كون حديثه
نقي احلديث أو ليس ّ
ج ـ غري ّ

يعاين من بعض املشاكل إ ّما يف املضمون أو يف كيف ّيات النقل ،أو فيهام مع ًا ،وهذا التعبري

بقوة يف سلب الوثاقة مطلق ًا عنه أو العدالة،
قدح يف أخباره يتو ّقف عنده ،لكنّه ليس بظاهر ّ
ٌ

بيد أنّه ال يبلغ يف احلديث مستوى الثقات األثبات.

وقد فهم الشيخ البهائي وغريه من هذا التعبري أنّه ال حيمل قدح ًا  ،والظاهر ّ
أن املراد

الفن الثاين من القواميس (ضمن سلسلة رسائل يف دراية احلديث .177 :)2
( )1الدربنديّ ،

( )2انظر :الشهيد الثاين ،الرعاية123 :؛ واملامقاين ،مقباس اهلداية 42 :2؛ والغفاري ،دراسات يف
علم الدراية.133 :

( )3انظر :احلبل املتني 5 :ـ 6؛ وحسن الصدرّ ،ناية الدراية.437 :

.....
سلب الوثاقة أو العدالة عن الراوي ،بينام فهم اجليالين الرشتي منها سلب االعتبار عن

حديثه ،بل لع ّله طعن فيه نفسه كام يقتضيه وضعه هلا يف سياق ألفاظ القدح القو ّية

والوضاع ،وغري ذلك  .وسيأيت يف كلامت الغضائري يف (أمره ملتبس) ما
كالكذاب
ّ
يرجح الطعن يف حديثه.
ّ

بمريض احلديث ،ونحوه ،وهذا التعبري يف تقديري
مريض احلديث أو ليس
د ـ غري
ّ
ّ

واضح يف سلب الوثوق عن حديثهّ ،
وأن مرو ّياته غري مقبولة ،بل أجده قريب ًا من سلب
الوثاقة عنه.

هـ ـ منكَر احلديث أو أحاديثه منكرة ،وهو تعبري ّ
يدل عىل ّ
أن مرو ّياته إ ّما مرفوضة من

متفرد هبا من قبله
حيث مضموّنا أو ّأّنا غري معروفة (من النكارة واجلهل) ،وبالتايل فهي ّ

أي شاهد معها ،ويف تقديري ّ
فإن مثل هذا الوصف طع ٌن ظاهر يف حديثه أشبه
ليس عليها ّ
بالشهادة بفقدان الوثوق به من قبلهم.

حق بعض الرواة مثل أسد بن أيب
وأ ّما تعبري يروي املنكرات أو املناكري ،مما ورد يف ّ

العال  ،فهو ّ
قوة من تعبري (منكر احلديث)؛ إذ التعبري الثاين يقرتب من توصيف
أقل ّ

حديثه عا ّمة ،بينام هذا يقرتب من ذكر حالة من حاالته فام فوق ،وهذا ال يسلب صفة
العدالة أو الوثاقة عنه ،لكنّه نوع إفادة بوجود ما هو ضعيف يف حديثه .وسوف يأيت يف

مفردة (يعرف وينكر) وجود استخدامات متعدّ دة عندهم ملفردة منكر احلديث وأمثاهلا.

و ـ خمتلط احلديث ،وهذا التعبري يفهم منه ّ
أن أحاديثه إما خليط من ما هو سامل وغري

سامل يف مضمونه ،أو أنّه تتداخل أحاديثه مع بعضها ،أو ّ
أن أحاديثه خليط بني ما هو دقيق
يف نقله له وغريه ،فال يكون هذا التعبري واضح ًا يف سلب العدالة أو الوثاقة عنه مطلق ًا،

انضم ألمثاله ـ يمكن أن يوحي ّ
بأن الرجا َّيل يريد سلب
خاصة لو
لك ّن مثل هذا التعبري ـ ّ
ّ
( )1انظر :رسالة يف علم الدراية (ضمن سلسلة رسائل يف دراية احلديث  313 :)2ـ .314
( )2انظر :رجال الكيش .614 :2

الوثوق عن أحاديثه وتضعيف قيمتها االحتامل ّية.

بنقي
يقول الكجوري« :ومنها :قوهلم :مضطرب احلديث وخمتلط احلديث وليس ّ

احلديث ويعرف حديثه وينكر وغمز عليه يف حديثه أو يف بعض حديثه أو ليس حديثه

فبمجرد
النقي وأمثاهلا .وهذه ليست بظاهرة يف القدح يف العدالة؛ جلواز االجتامع،
بذلك
ّ
ّ
ذلك ال تندرج الرواية ـ التي يف سندها واحد منهم ـ يف الضعيف املصطلح .نعم ،يوجب

رفع الوثوق بكون روايته من املعصوم.
املرجوح ّي َة بل قد يوجب اإلكثار من مثل هذا الذ ّم َ
وباجلملة :أمثال هذه قدح ظاهر يف نفس الرواية ال يف نفس الراوي ،فال منافاة بني قوهلم:

فالن ثقة ومضطرب احلديث» .

وكالمه متني من حيث املبدأ ،لك ّن توصيف حديثه بمثل هذه األوصاف لو أوجب

فقدان الوثوق بحديثه فهو عمل ّي ًا يسقط إفادة وثاقته ،بمعنى حج ّية نقله واعتبار إخباره،
حتى لو مل يسقط الوثاقة بمعنى الصدق أو العدالة ،فالعربة بجانب النقل يف إخبارات

الراوي ال باجلانب األخالقي فقط من نقله ،كام قلنا مرار ًا.

ز ـ منتحل احلديث ،ورد هذا التعبري يف كلامت النجايش يف ترمجة زكريا بن حممد

املؤمن ،حيث قال« :روى عن أيب عبد اهلل وأيب احلسن موسى عليهام السالم ،ولقي الرضا

عليه السالم يف املسجد احلرام ،وحكى عنه ما ّ
يدل عىل أنّه كان واقف ًا ،وكان خمتلط األمر يف
حديثه .له كتاب منتحل احلديث .أخربنا احلسني وغريه عن أمحد بن حممد بن حييى قال:

حدّ ثنا سعد ،عن حممد بن عيسى بن عبيد ،عنه به» .
هذه العبارة حتتمل معنيني:

األول :ما فهمه اآلغا بزرك الطهراين ،من ّ
أن هذا التعبري هو اسم الكتاب الذي
املعنى ّ

صنّفه هذا الراوي ،فالرجل عنده كتاب اسمه (منتحل احلديث) ،يقول العالمة الطهراين:
( )1الفوائد الرجال ّية120 :؛ وانظر :اخللييل النجفي ،سبيل اهلداية 146 :ـ .147
( )2رجال النجايش.172 :

.....
«منتحل احلديث ،أليب عبد اهلل املؤمن ،زكريا بن حممد ،الراوي عن الصادق والكاظم.

وقد لقي الرضا أيض ًا يف مسجد احلرام .كام ذكره النجايش» .

أي قدح
فليس هذا صفة للراوي أو لغريه ،وبناء عىل هذا الفهم ال يكون يف هذا التعبري ّ

أو مدح.

املعنى الثاين :ما قد يلوح من املح ّقق التسرتي ،واعتربه بعض املعارصين هو

أن هذا التعبري هو صفة للكتاب ،فيكون املعنىّ :
األقرب  ،من ّ
إن هذا الراوي انتحل
أحاديث غريه يف هذا الكتاب فنسبها لنفسه ،وعىل هذا التقدير يكون هذا التعبري طعن ًا قو ّي ًا

يف الراوي.

نرجح التفسري الثاينّ ،
فإن زكريا املؤمن هذا ليس له ـ عىل ما يظهر ـ إال كتاب
وربام ّ

واحد ،وهذا الكتاب فيه روايات ،ولع ّله كان من األصول ،فقد قال الشيخ الطويس يف

ترمجة أمحد بن احلسني الض ّبي ّ
النخاس« :روى عنه محيد كتاب زكريا بن حممد املؤمن،
وغري ذلك من األصول»  .وذكر له يف الفهرست ّ
يسميه  ،فمن
أن له كتاب ًا دون أن ّ
البعيد أن ال يشري الطويس إىل اسم الكتاب يف املوضعني ،ومع ذلك يعتربه من األصول،

بل لو كان أص ً
يقوي
ال الستبعد أن يكون موضوعه نقد انتحال احلديث من اآلخرين ،مما ّ
أن يكون املراد توصيف النجايش هلذا الكتاب ،لك ّن اجلزم بذلك عسري.
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فّس
ورد استخدام هذا التعبري أكثر ما ورد يف عبارات ابن الغضائري يف رجاله ،وقد ّ

الشهيد الثاين هذه العبارة التي أدرجها يف ألفاظ اجلرح بأنّه ال يعترب قوله وال يعتمد
( )1الذريعة .362 :22

( )2انظر :قاموس الرجال 476 :4؛ وقبسات من علم الرجال .250 :1
( )3رجال الطويس.409 :

( )4الطويس ،الفهرست.132 :

والوضاع ،
عليه  ،وجعلها البهائي ضمن ألفاظ اجلرح إىل جانب التوصيف بالكذوب
ّ
وذهب آخرون إىل تفسري هذه العبارة ّ
بأن املراد منها أنّه يقول باالرتفاع فريتفع بأهل البيت

بالغلو .
فوق مرتبتهم وهي هتمة تتصل
ّ

ومن هنا ،حاول السيد حسن الصدر اجلمع والتوفيق بني القولني ،فاعترب ّ
أن كون

الشخص من الط ّيارة وصاحب ارتفاع عقد ّي ًا ،موجب لعدم حج ّية قوله  ،فيلتقي

التفسريان يف سقوط روايته.

الغلو ،وكثرة استددام ابن الغضائري هلذا
أن املراد هو انتهاجه هنج
ويرتجح بالنظر ّ
ّ
ّ

التعبري دون غريه يساعد عىل هذا االفرتاض ،مع وجود تعابري قريبة منه متداولة يف كتب

ثم ففهم سقوط حج ّية قوله غري واضح
الرجال واحلديث مثل االرتفاع ونحوه ،ومن ّ

بالنسبة إلينا.

بل لو أردنا أن نشاكس لغو ّي ًا ونخرج عن السياقات ،لربام أمكننا القول ّ
بأن هذا التعبري

لوحده ّ
أن قوله رفيع ،فيكون مدح ًا ،فإذا قلنا ّ
يدل عىل ّ
بأن الرجال ّيني عندما يتّهمون راوي ًا
تم تفسري السيد حسن الصدر ،وإال ثبت فيه
ّ
بالغلو فهم يض ّعفونه يف روايته ووثاقتهّ ،
الغلو ،ومل يكن ذلك لوحده موجب ًا لسلب الوثاقة عنه عندنا.
ّ

( 90ـ  )92ـ مدلّس ،دلّس ..بني املوقف الشرعي وفهم األدبيات الرجاليّة

التدليس ظاهرة بالغة األمهية يف تناقل احلديث يف القرون اهلجر ّية األوىل ،وقد صنّفت

فيه ويف طبقات املد ّلسني الكثري من الكتابات ،وهي هنا ال تعنينا ولسنا بصددها.
( )1الرعاية.123 :

( )2انظر :احلبل املتني.5 :

( )3انظر :مقباس اهلداية 49 :2؛ وّناية الدراية433 :؛ وهاشم معروف احلسني ،دراسات يف
احلديث واملحدّ ثني.201 :

( )4انظرّ :ناية الدراية.433 :

.....
ويقصد بالتدليس أن يقوم الراوي بالتمويه ،بحيث ينقل لنا السند مث ً
ال موحي ًا أنّه سمع

حممد
اخلرب من فالن ،لكنّه يف احلقيقة مل يسمعه منه ،وإنّام أخذه بالوجادة ،كام روي يف ّ
حق ّ
بن سنان ،أو ربام يكون التدليس يف الشيوخ ،بمعنى أن يوهم اسم الشيخ الذي سمع منه

ٍ
بشكل واضح ،وكثري ًا ما يكون التدليس عرب العنعنة .
بحيث ال يريد أن يذكره

مرتني أو بضع مرات وقع فيها
مرة أو ّ
وعمل ّية التدليس البدّ من إثباهتا ،فوجود ّ
ٍ
تدليس ،ال يثبت ّ
سبب آخر يف البني ،لكن ك ّلام ازداد
أن الرجل مد ّلس؛ الحتامل حصول
هذا األسلوب من الراوي ارتفع احتامل تدليسه وثبوت التهمة يف ح ّقه.

وقد وقع خالف يف حكم التدليس من الناحية الرشع ّية ـ ويفرتض أن يكون مركز

الكالم يف غري تدليس الشيوخ باملعنى الثاين ـ حيث تر ّدد األمر بني نمطني من التفكري،

ثم يوجب التدليس سقوط عدالة
فمن جهة يمكن إدراج التدليس يف الكذب ،ومن ّ
الراوي ،ومن جهة ثانية من الصعب أن ندرجه يف الكذب ،وهو إىل التورية أقرب،

واملفروض ّ
بمجرد تدليسه.
أن هذا جائز ،فال دليل عىل سلب الوثاقة عنه
ّ

الرجايل من هذا
والتوصيف بالتدليس تار ًة ندرسه يف نفسه ،وأخرى من حيث ُمراد
ّ

التوصيف:

أ ـ ّأما يف نفسهّ ،
نرجح
فإن التدليس لو وقع بام يوهم االتصال واللقيا ونحو ذلكّ ،

خاصة يف مثل نقل احلديث الرشيف؛ وذلك لبنائنا
رشع ًا أنّه موجب للوقوع يف احلرامّ ،

عىل االستشكال يف جواز التورية؛ ألنّنا نرى ّ
أن العربة ليست باحتامالت اللفظ يف نفسه

للداللة ،بل فيام يفهمه العرف العام من هذا التعبري نوع ًا ،فإذا كان نوع الناس يفهمون من

هذا التعبري أنّه ّ
دال عىل اللقيا مث ً
ال أو ينرصف ذهنهم لذلك عادةً ،وكان املستخدم يعرف
ٌ
هذاّ ،
إشكال
فإن هذا االستخدام املتعدّ د ،مع االلتفات هلذه النقطة وقصد التدليس ،فيه

تصور التدليس يف املتن أيض ًا بنقله بطريقة مومهة ،لكنّه غري مطروح عاد ًة
( )1ربام يمكن ـ افرتاض ًا ـ ّ
بينهم.

نوع من اإلخبار .وهذا برصف النظر عن مديات حرمة
رشعي؛ ألنّه عرف ًا وعقالئ ّي ًا ٌ
ّ

الكذب نفسهّ ،
وأن الكذب حرام مطلق ًا أو ال.

وهذا مثل حالة ما إذا قلنا :روي ،ومل نقل :قال ،وكان الفضاء هو فضاء عا ّمة الناس،

ففي هذه احلال حيث ال يم ّيزون بني هذين التعبريين ،يصبح استخدام هذا التعبري دون

ّ
توضيح مشك ً
األقل ،وعىل أ ّية حال فهذه مسألة فقهية تبحث يف
ال يف بعض املوارد عىل
حم ّلها ،ونحن لدينا استشكال يف جواز التورية ـ حيث حيرم الكذب ـ يف غري حال
الرضورات.

وبرصف النظر عن اإلشكال ّية الرشع ّية ،قد ال يمكننا إسقاط عدالة الراوي لو وقع يف

ٍ
أن هذا العمل من األمور التي خيتلف يف حكمها الرشعيّ ،
متعمد؛ وذلك ّ
فلعل
تدليس
ّ
الراوي يرى أنّه جائز رشع ًا وال إشكال فيه؛ ّ
ألن التورية وأمثاهلا ال إشكال فيهام عند
بمجرد ثبوت التدليس يف الراوي أن نحكم بفسقه
ثم ال نستطيع
ّ
الكثري من الفقهاء ،ومن ّ

ربر رشعي يف هذه املسألة من وجهة
ما مل نعرف املالبسات التي قد حتتمل انطالقه من م ّ

نظره.

رشعي من وجهة نظرنا يف
وعليه ،فالتدليس يف نفسه وإن كان فيه ـ يف اجلملة ـ إشكال
ّ

ّ
األقل ،إال ّ
أن وقوع الراوي فيه ال يسمح لنا ـ ما دامت القض ّية حتتمل
نقل احلديث عىل
خاصة.
اجتهادات ـ باحلكم بفسقه أو نحو ذلك ،إال مع شواهد ّ

لكن لو جتاهلنا قض ّية الفسق ،وأخذنا عنرص الوثاقة ،ففي هذه احلال يمكن جد ًا القول

بفقدان الوثوق بمنقوالته ،يف األمور التي حيتمل أنّه قد د ّلس فيها ،وتكون مورد ًا متو ّقع ًا

مهمة ترتتّب عىل إثبات
للتدليس ،حتى لو مل يثبت التدليس فيها من قبله ،وهذه نتيجة ّ

معني ،فمث ً
ال لو قال :قال فالن ،فإنّه حيتمل التدليس وأنّه مل
وقوع شخص يف تدليس ّ
تورط راوية يف التدليس ّ
فإن قوله :أخربنا وحدّ ثنا ،هو
يسمعه أيض ًا؛ بل يف تقديري لو ّ

اآلخر ال يفيد؛ ّ
ألن هذا التعبري يمكن التدليس فيه بام ال يؤ ّدي إىل الوقوع يف الكذب ،ما

أعم من التحديث بالواسطة وعدمه ،فإذا
دامت التورية جائزةً ،فيكون معنى (حدّ ثنا) ّ

.....
انفتح هذا الباب صار من الصعب الوثوق بمثل هذا الراوي يف منقوالته ،لك ّن هذا ال
خيتص بالدوائر التي حيتمل وقوع نو ٍع من التدليس فيها.
يعني الكذب ،بل ّ

وأما يف داللته يف كلامت الرجال ّيني ،فإذا كنّا نعلم برأي هذا الرجا ّيل أو ذاك وموقفه
بـ ّ

من التدليس من حيث اجلواز وعدمه ومن حيث اجتامعه يف نظره مع الوثاقة وعدمه ،فبها،

أ ّما مع عدم العلم بموقفه ،فغاية ما يعطي توصيف ًا منه للراوي بمثل هذا األمر أ ّما أنّه
خاص،
يسلبه الوثاقة أو العدالة بترصحيه هذا ،فهو غري واضح إذا مل يكن هناك سياق
ّ

فض ً
ال عن مسألة بيان املذهب.

نعم ،ربام حيتمل ّ
أن قدماء رجال ّيي الشيعة اإلمام ّية ،كانوا يرون التدليس ملحق ًا

بالكذب ،بمعنى أنّه موجب لسقوط وثاقة الراوي ،وهلذا ال نجد بينهم كالم ًا يف التدليس
حق رجل مض ّعف جد ًا ومتهم بالكذب،
أبد ًا إال يف موارد نادرة ،كام فيام وقع فيه ورد يف ّ

وهو أبو سمينة الصرييف  ،وعليه فربام يكون بعض املض ّعفني يف أدبيات الرجال اإلمامي
القديمة قد نتج تضعيفهم عن تدليسهم؛ لفقدان الوثوق هبم بعد ذلك.

ولع ّله يشهد لذلك ما ورد يف ابن ب ّطة حيث ذكر النجايش فقال« :كان كبري املنزلة بقم،

كثري األدب والفضل والعلم (العلم والفضل) ،يتساهل يف احلديث ،ويع ّلق األسانيد

باإلجازات ،ويف فهرست ما رواه ٌ
غلط كثري .وقال ابن الوليد :كان حممد بن جعفر بن ب ّطة

ضعيف ًا خم ّلط ًا فيام يسنده»  ،فالرجل كبري املنزلة بقم ،وتدليسه الطرق أوجب طعن ًا فيه،

النص بالتدليس ،خا ّصة وقد قال النجايش يف ترمجة جهم بن حكيم« :ثقة،
بناء عىل تفسري ّ

قليل احلديث ،له كتاب ذكره ابن ب ّطة وخلط إسناده ،تار ًة قال :حدّ ثنا أمحد بن حممد

تعمده
مبني عىل ّ
الربقي عنه ،وتار ًة قال :حدّ ثنا أمحد بن حممد ،عن أبيه ،عنه»  .وهذا ك ّله ّ

اخللط بحيث يلحق بالتدليس.
( )1انظر :رجال النجايش.293 :
( )2املصدر نفسه 372 :ـ .373
( )3املصدر نفسه.130 :

ولع ّلنا نتيجة ذلك يمكننا أن نلحق هنا تعبري :تعليق األسانيد باإلجازات ،إال إذا قيل

ّ
بأن املراد منه عدم ذكره طرقه إىل الكتب التي أخذ عنها الروايات ،فبدأ يف أسانيد رواياته
بذكر صاحب الكتاب الذي أخذ عنه الرواية املجاز بأخذه عنه بإجازة مشاخيه ،ومن ثم

فقد ال تفيد مدح ًا وال قدح ًا.

( 93ـ  )94ـ ملتبس ..واالنتصار للسيستاني يف مقابل فهم اخلوئي

ورد هذا التعبري يف كلامت ابن الغضائري يف ترمجة حذيفة بن منصور ،حيث قال:

وخيرج شاهد ًا»  .وقد يلحق
نقي ،يروي الصحيح والسقيم ،وأمره ملتبسّ ،
«حديثه غري ّ

به تعبري :خمتلط األمر يف حديثه ،والوارد يف ترمجة زكريا بن حممد املؤمن .

فقد يقال هنا ّ
قوة قولنا :فالن
بأن املراد منه أنّه ال تتو ّفر حوله معلومات ،فكأنّه يف ّ

خاصة بمعونة السياق ـ ّ
جمهول احلال عندي ،إال ّ
أن املراد أنّه رجل
أن الراجح بالنظر ـ
ّ
توجد العديد من القرائن عىل الطعن فيه ،وتوجد قرائن تساعد عىل توثيقه ،هلذا اختلفت

املعطيات فيه ،وحلقنا الريب يف قض ّيته ،فصار أمره ملتبس ًا.

حممد رضا السيستاين هنا عىل هذا نتيج ًة ،وهي ّ
أن هذا التعبري هبذا
وقد رتّب السيد ّ

املعنى يعترب معارض ًا للتوثيق؛ ّ
ألن هناك فرق ًا بني أن تقول :فالن جمهول احلال ،فال
يعارض قولك هذا ما ّ
دل عىل توثيقه يف كلامت اآلخرين ،وبني أن تقول :فالن أمره

فإن هذه اجلملة تعطي أنّك تعتقد ّ
ملتبسّ ،
بأن معطيات التوثيق والتضعيف متعارضة،

ربر
ربر للتوثيق نتيجة ذلك ،فيكون قولك هذا معارض ًا ملن اعتقد بوجود امل ّ
وأنّه ال يوجد م ّ

للتوثيق فو ّثق.

وهذا األمر يتصل بالفكرة التي تتحدّ ث عن التفصيل يف االحتياطات الوجوب ّية بني

االحتياطات الواقع ّية ،وهي التي تنشأ من تر ّدد الفقيه يف مسألة من املسائل الفقه ّية ،نتيجة
( )1رجال ابن الغضائري.50 :
( )2رجال النجايش.172 :

.....
عنارص أحدها النظر يف مجيع أد ّلة املسألة ،ومناقشة خمتلف األقوال ،ووصوله إىل ارتباك يف
إجراء األصول واألمارات ،وبني االحتياطات الصورية ،والتي ال تكون ناجت ًة عن تر ّدد يف

يتحرج من اإلفتاء ألسباب أخرى؛
نفس الفقيه ،بل األمور حمسومة عنده ،غاية األمر أنّه ّ
مثل عدم رغبته يف اإلفتاء بام خيالف املشهور ،أو كون فتواه شا ّقة يف هذه املرحلة عىل الناس
أو غري ذلك ،ويف احلالة األوىل يشكل الرجوع للفقيه األعلم من بعده إذا كان خيتار

ألن املفروض ّ
الرتخيص؛ ّ
أن األعلم نقد الرتخيص .

وهذا معنى ّ
أن األعلم إذا احتاط وجوب ًا يف مسألة ،ونشأ احتياطه الوجويب من رفضه

ّ
يصح الرجوع يف هذا االحتياط الوجويب إىل األعلم
لكل األد ّلة املختلفة يف القض ّية ،فإنّه ال ّ

ألن املفروض ّ
بعده؛ ّ
توصل إليه األعلم بعده ،فكيف نرجع
أن األعلم قد حكم بخطأ ما ّ
إىل األعلم بعده رغم حكم األعلم بخطئه وبطالنه؟! وهذا معناه ّ
موقف
أن عدم الرتجيح
ٌ

قد ترتتّب عليه آثار تعارض سائر املواقف.

لكن درجة
فإن ما قيل يف موضوع بحثنا
وبرصف النظر عن مسألة التقليدّ ،
صحيحّ ،
ٌ

معارضة من يرى التباس أمر الراوي مع القائل بالتوثيق ،أدنى من درجة معارضة من يرى

ضعفه مع القائل بالتوثيق ،فلو زاد عدد القائلني بالتوثيق لكانت فرص ترجيحهم أسهل

يف احلالة األوىل منها يف احلالة الثانية وفق ًا ملنطق القوى االحتامل ّية يف الشهادات واإلفادات

عىل مسلك الوثوق.

لكن مع ذلك ،ذهب السيد اخلوئي هنا إىل القول« :وأ ّما كالم ابن الغضائري ،فعىل

نقي احلديث؛ ألنّه يروي
تقدير ثبوته ،ليس فيه داللة عىل ضعف الرجل ،بل عىل أنّه غري ّ

الصحيح والسقيم ،فيكون حديثه فيام مل حيرز أنّه من الثقات ملتبس ًا»  .فالسيد اخلوئي

( ) 1انظر :حممد رضا السيستاين ،قبسات من علم الرجال 222 :1؛ وبحوث فقه ّية 413 :ـ 414؛
بل هذه الفكرة منسوبة أيض ًا للشيخ جواد التربيزي ،والشيخ الوحيد اخلراساين ،والسيد موسى
الشبريي الزنجاين.

( )2معجم رجال احلديث .224 :5

أرجع االلتباس إىل احلديث ،وأنّه هو امللتبس إذا مل يرو عن الثقات ،مع ّ
أن هذا غري واضح
هنا أبد ًا ،فلو أراد ابن الغضائري ذلك لقال :إنّه يروي عن غري الثقات أحاديث ملتبسة أو

خيرج شاهد ًا ،بل األوفق أن يكون
منكرة أو سقيمة ،وملا أطلق يف ّناية كالمه أنّه جيوز أن ّ
املعنى ّ
أن أمره بنفسه ملتبس ،نتيجة أنّنا وجدناه يروي الصحيح والسقيم والصالح وغري
ِ
صاحل ِه عىل غريه عندنا ،ولو لعدم مت ّيز ّ
أن السقيم من حديثه
فتضار َب ترجيح
الصالح،
َ
يرجع إليه أو إىل غريه أو غري ذلك.

( 95ـ  )99ـ تختلط ـ تخلّط ـ ختليط ـ خلط ..رصدُ االحتماالت والرتجيحات

يوصف الرجل يف بعض األحيان بصفة التخليط ،وقد اختلف يف معنى هذا

التوصيف ،ويمكن طرح أكثر من احتامل:

الغلو ،ومن
أ ـ إنّه يعني فساد العقيدة عموم ًا أو خصوص الفساد الذي يكون عىل نحو
ّ

ثم فاملخ ّلط هو الشخص الذي فسدت عقيدته ،فيكون هذا التعبري مساوق ًا ملثل تعبري:
فاسد املذهب ،واهي املذهب ،أو غال ،إىل غري ذلك.

أن املراد ليس كونه فاسد املذهب فقط ،بل ّ
وربام يضاف ّ
إن مذهبه مزيج من الكالم

الفارغ الركيك واخللطة الفكر ّية العجيبة ،فبعض املذاهب غري الصحيحة هلا أصوهلا

وبنياّنا الشامخ ،بينام بعض املذاهب األخرى تقرتب يف بنيتها الفكر ّية من الكالم الفارغ
والقول العجيب الركيكّ ،
فلعل املراد من التخليط لو ربطناه باجلانب العقدي والفكري
هو هذا املعنى ،أو أنّه خيلط بني عقائد املذاهب وخيرج بمذهب غريب ،فيكون أشبه

بالفكر االلتقاطي.

ب ـ اخللط بني الروايات ،وهو ما ذهب إليه آخرون ،من أنّه ليس املراد احلديث عن

عقيدة الراوي ،بل احلديث عن ّنجه يف التحديث ،ومعنى أنّه خم ّلط أنّه خيلط يف رواياته

تفحص أو متييز
عمن أخذ ،فرتاه جيمع بني النصوص بال ّ
بني الغث والسمني ،وال يبايل ّ
وفرز ،وهذا ما تساعد عليه الشواهد التي تنقد سائر االحتامالت ،بل ّ
إن البنية اللغو ّية

.....
تساعد عىل هذا املعنى أيض ًا؛ ّ
ألن اخللط من املزج واخلبط ،فهو أقرب إىل ما نحن فيه .
وربام كان اخللط منه بني أحاديث الشيعة والسنّة.

ج ـ خلط األحاديث ببعضها ،بحيث ال ينقل الراوي احلديث بشكل سليم ،بل ينقله

ممزوج ًا بحديث آخر ،مما ّ
تعمده مثل هذا اخللط الذي كثري ًا ما
يدل عىل عدم د ّقته أو عىل ّ
مرض ًا ،وربام كان هذا اخللط يف األسانيد أيض ًا.
يكون ّ

حيس يؤ ّدي اىل ضعف حديثه أو ضعف عقائده،
د ـ اختالل أو ضعف ذهني أو ّ
ٍ
واحد ال
فالتخليط صفة سابقة عىل التفاسري الثالثة السابقة ،وهي تقوم بإنتاج ك ّلها ،أو

بعينه منها.

أن هذه الكلمة يمكن أن تكون مستعمل ًة يف ّ
هـ ـ ّ
كل هذه املعاين ،بمعنى ّ
كل هذه املعاين
ٍ
مرجح وقرينة.
املتقدّ مة مع ًا ،أو يف واحد ال بعينه منها ،فيحتاج التعيني إىل ّ
األول بأنّه يصعب األخذ به
وبني هذه االحتامالت ،نوقش أو يمكن مناقشة التفسري ّ

عىل إطالقه ،وذلك لبعض الشواهد:

منها :ما ذكره الشيخ منتجب الدين يف ترمجة ابن إدريس ّ
احليل ،حيث قال« :له

تصانيف ،منها كتاب الّسائر ،شاهدته بح ّلة ،وقال شيخنا سديد الدين حممود احلميص
رفع اهلل درجته :هو خم ّلط ال يعتمد عىل تصنيفه» .

فهل يعقل ّ
أن املراد باملخ ّلط هنا هو التخليط العقدي؟!

لكن يمكن أن جياب عن هذاّ ،
األول ،أنّه حيمل
بأن كلمة التخليط تعني وفق ًا للتفسري ّ

أفكار ًا فاسدة ونظر ّيات وعقائد ،وإذا نسبت للروايات صار املعنى ّأّنا حتتوي متون ًا بائسة
ومنكرة أو غالية وفاسدة ،وليس من الرضوري احلديث عن الفساد العقدي باملعنى

أن سديد الدين احلميص يقصد ّ
املذهبي ،وال يبعد ّ
أن ابن إدريس ّ
احليل لديه أفكار َخ َلط
( )1انظر :منتهى املقال  120 :1ـ 122؛ ومقباس اهلداية  45 :2ـ .48
( )2منتجب الدين ،الفهرست.113 :

وتصورات غريبة وفاسدةّ ،
وأن أفكاره فيها أخطاء عجيبة،
احلق والباطل وعقائد
فيها ّ
ّ

وهلذا حكم بأنّه ال يعتمد عىل كتابه نتيجة تلك األخطاء ،مع ّ
أن كتابه يف الفقه ،وليس يف

احلديث ،عدا املستطرفات ،وقد ّاهتم ّ
احليل بذلك من قبل غري واحد ،وهذا غري أن يكون
التوسع يف التفسري
نحو من
املقصود هو أنّه ليس
بإمامي املذهب مثالً ،فتأ ّمل ج ّيد ًا ،فهذا ٌ
ّ
ّ
احليل كان خيلط األسانيد أو املتون أو ّ
األول ،وإال فلم يقل أحد ّ
بأن ّ
اختل ذهنه يف آخر
ّ

يروي الغث والسمني بحيث يمتاز عن غريه بذلك ،حتى يذكر به.
عمره أو
ّ

ومنها :ما ذكره الشيخ الطويس يف ترمجة عيل بن أمحد العقيقي ،حيث قال عنه:

«خم ّلط»  .مع أنّه ال نقاش يف كون العقيقي من اإلمام ّية.

وجياب بأنّه من املمكن أن يكون الرجل إمام ّي ًا لكنّه حيمل جمموعة من العقائد واألفكار

أن بنيته الفكر ّية واالجتهاد ّية خمت ّلة ،أو ّ
الفاسدة أو ّ
أن مرو ّياته فيها ما هو منكر غريب ،وإن

كان اللفظ حيتمل معاين ا َخر.

وعبارة الشيخ الطويس يف ترمجة العقيقي يف الفهرست حيث يقول« :قال أمحد بن

عبدون :ويف أحاديث العقيقي مناكري ،قال :وسمعنا ذلك منه يف داره باجلانب الرشقي يف

سوق العط

بدرب الشواء»  ..تعطي ـ يف ظ ٍّن قوي ـ ّ
أن معلومات الطويس يف الرجال

أخذها من ابن عبدون حسب نقله لكالمه يف الفهرست ،وهذا يعني ّ
أن بعض املناكري يف

الروايات كان يبدو أنّه ينقلها العقيقي ،وهلذا وصفه الطويس يف الرجال بأنّه خم ّلط ،أي
يروي الصالح والطالح من األخبار ،من حيث املضمون ،إال إذا قيل ّ
بأن ابن عبدون كان
ٍ
يقصد ّ
جانب عقدي
أن العقيقي روى هذه املناكري معتقد ًا هبا ،فريجع التخليط إىل

فيعم روايته الفاسد واعتقاده بالفاسد مع ًا.
وفكريّ ،

ومنها :ما ذكره النجايش يف ترمجة حممد بن جعفر بن أمحد بن ب ّطة ،حيث قال« :كان

( )1رجال الطويس.434 :
( )2الفهرست.162 :

.....
كبري املنزلة بقم ،كثري األدب والفضل والعلم (العلم والفضل) ،يتساهل يف احلديث،

ويع ّلق األسانيد باإلجازات ،ويف فهرست ما رواه ٌ
غلط كثري .وقال ابن الوليد :كان حممد

بن جعفر بن ب ّطة ضعيف ًا خم ّلط ًا فيام يسنده» .

فالرجل كبري املنزلة بقم ،وواضح ّ
أن جهة التخليط هي اإلسناد والتحديث ،فهذا

النص قرينة قو ّية تنفع يف املقام.
ّ

لكن قد يقول قائلّ :
إن هذا التعبري استخدم هنا واضح ًا يف متع ّلقه ،ومن ثم يكون

عام نحن فيه ،لكنّه جياب بأنّه ما دام استخدم هبذا املعنى فيمكن أن يكون املراد منه
خارج ًا ّ

يف سائر املوارد هو املعنى نفسه ،فإذا مل تكن هذه قرينة عىل التعميم ،فال ّ
أقل من ّأّنا تربك

خيصصها باجلانب العقدي أو الفكري .لكن مثل هذا مشكل؛ ّ
فإن
األول الذي ّ
القول ّ

النجايش قال يف ترمجة عيل بن صالح الواسطي العجيل الر ّفاء« :سمع فأكثر ،ثم خلط يف

مذهبه» .

بأن التعبري هنا يراد بأنّه خي ّلط فيام يرويه ،ال يف سند ما يرويهّ ،
ويمكن أن يقال ّ
فإن

اإلسناد بمعنى الرواية هنا والنقل ،أي إنّه يروي الصالح والفاسد يف مضمونه ،فينسجم

شخص ـ وليس ببعيد ـ ّ
بأن
التوسعي الذي طرحناه ،ما مل يقل
مع املعنى املدّ عى بالتفسري
ٌ
ّ
قرينة :تعليق األسانيد باإلجازات ـ بناء عىل تفسريها بنوع من التدليس ،وقد تقدّ م الكالم

خمصصة لذكر الطرق واألسانيد ،تكشف
فيها ـ ووجود غلط كثري يف فهرسته ،والفهارس ّ
ّ
أن ختليطه يف ما يسند ترجع خللله يف عمل ّيات اإلسناد نفسها ،وأنّه كان يل ّبس األسانيد

ويد ّلسها أو ينقلها بطريقة مرتبكة.

ويشهد له ما ذكره النجايش يف ترمجة جهم بن حكيم ،حيث قال« :ثقة ،قليل احلديث،

له كتاب ذكره ابن ب ّطة وخلط إسناده ،تار ًة قال :حدّ ثنا أمحد بن حممد الربقي عنه ،وتار ًة
( )1رجال النجايش 372 :ـ .373
( )2املصدر نفسه.270 :

قال :حدّ ثنا أمحد بن حممد ،عن أبيه ،عنه» .

ومنها :ما ذكره النجايش يف ترمجة جابر بن يزيد اجلعفي ،حيث قال« :روى عنه مجاعة

غمز فيهم وض ّعفوا ،منهم :عمرو بن شمر ،ومفضل بن صالح ،ومنخل بن مجيل،

ويوسف بن يعقوب .وكان يف نفسه خمتلط ًا ،وكان شيخنا أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن
النعامن رمحه اهلل ينشدنا أشعار ًا كثرية يف معناه ّ
تدل عىل االختالط ،ليس هذا موضع ًا

لذكرها» .

فقد وصف اجلعفي بأنّه خمتلط ،مع أنّه شيعي واضح.

بأن اجلعفي رجل ّ
ويناقش ّ
بالغلو يف كلامهتم ،فهذا
حمل جدل ،ويمكن جد ًا اهتامه
ّ

التوصيف يعقل جد ًا رجوعه إىل انتامئه العقدي ،والتش ّيع باملعنى العام جيامع التخليط هبذا

بالغلو أو ببعض مراتبهّ ،
فإن هذه التهمة
خاصة لو ربطنا توصيف التخليط
ّ
املعنى أيض ًاّ ،

موجودة يف ح ّقه ،فلرتاجع املعلومات حوله.

نعم ،رواية الكيش بسنده عن عيل بن عبد اهلل ،قال« :خرج جابر ذات يوم ،وعىل رأسه

مر عىل سكك الكوفة ،فجعل الناس يقولون :ج ّن جابر ،ج ّن
قورصة راكب ًا قصبة ،حتى ّ

جابر! فلبثنا بعد ذلك أيام ًا ،فإذا كتاب هشام قد جاء بحمله إليه .قال :فسأل عنه األمري،

يتعرض له ،ثم رجع إىل ما كان
فشهدوا عنده أنّه قد اختلط ،وكتب بذلك إىل هشام فلم ّ

األول» .
من حاله ّ

حيث قد يقال ّ
بأن كونه قد اختلط شاهد عىل فساد ذهني وجنون ،ممّا يؤ ّيد التفسري

الرابع هنا ،وهو ممكن يف هذا السياق ،وإن كان بعيد ًا نسب ّي ًا.

ومنها :ما ذكره النجايش يف ترمجة حممد بن وهبان ،حيث قال« :ثقة ،من أصحابنا،

( )1املصدر نفسه.130 :
( )2املصدر نفسه.128 :

( )3رجال الكيش .443 :2

.....
واضح الرواية قليل التخليط» .

فهذا التعبري واضح يف فصله فكرة التخليط عن املذهب ،وارتباطها بالرواية بشكل

ّ
فكأن وضوح رواياته ناتج عن ق ّلة ختليطه مما يرجع
أكثر بعد توصيفه له بأنّه من أصحابنا،

وصف التخليط إىل ّ
أن حديثه سليم.

ومنها :ما رواه الكيش عن حممد بن مسعود ،قال« :سألت عيل بن احلسن بن فضال،

عن أيب بصري ،فقال :وكان اسمه حييى بن أيب القاسم ،فقال :أبو بصري ،كان يكنّى أبا

الغلو فال
بالغلو؟ فقال :أ ّما
حممد ،وكان موىل لبني أسد ،وكان مكفوف ًا ،فسألته :هل يتهم
ّ
ّ

مل يتهم ،ولكن كان خم ّلط ًا» .

النص يكشف عن التاميز بني العقيدة والتخليط.
فهذا ّ

الغلو ثم إثبات التخليط يمكن
لك ّن هذه العبارة ليست رصحية يف النفي؛ أل ّن نفي
ّ

فهمه يف سياق أنّه كان خم ّلط ًا لكنه مل يبلغ رتبة الغلو يف ختليطه ،وإال فلامذا استثناء التخليط
الغلو ـ والظاهر يف كونه متص ً
ال ـ لو مل يكن ارتباط بينهام؟!
من نفي
ّ

بل يمكن تفسري العبارة بأنّه مل يكن غالي ًا لكنّه كان خيلط يف رواياته ،فريوي بعض ما

هو منكر قريب من الغالة دون مباالة ،وإن كان االحتامل األخري بعيد ًا نسب ّي ًا ،بمالحظة

األئمة.
شيوخ أيب بصري ،إذا األغلب ّية الساحقة من رواياته عن شخص ّ

ومنها :ما ذكره النجايش يف ترمجة حممد بن أورمة ،حيث قال« :أبو جعفر القمي :ذكره

دس عليه من ّ
يفتك به ،فوجده ّ
يصيل من ّأول
القميون وغمزوا عليه ورموه بالغلو حتى ّ

الليل إىل آخره فتو ّقفوا عنه .وحكى مجاعة من شيوخ القميني عن ابن الوليد أنه قال :حممد

وكل ّ
بالغلوّ ،
(فكل) ما كان يف كتبه مما وجد يف كتب احلسني بن سعيد
بن أورمة طعن عليه
ّ

تفرد به فال تعتمده ،وقال بعض أصحابنا :إنّه رأى توقيع ًا من أيب
وغريه فقل به ،وما ّ
( )1رجال النجايش.396 :

( )2رجال الكيش  404 :1ـ  ،405و773 :2؛ ورجال ابن الغضائري.120 :

احلسن الثالث عليه السالم إىل أهل قم يف معنى حممد بن أورمة وبراءته مما قذف به .وكتبه

صحاح ،إال كتاب ًا ينسب إليه ،ترمجته تفسري الباطن ،فإنه خم ّلط»  .وقال فيه الطويس« :له
كتب مثل كتب احلسني بن سعيد ،ويف رواياته ختليط ،أخربنا بجميعها ـ إال ما كان فيها من

غلو ـ ابن أيب جيد ..وقال أبو جعفر ابن بابويه :حممد بن أورمة طعن عليه
ختليط أو ّ
بالغلوّ ،
فكل ما كان يف كتبه مما يوجد يف كتب احلسني بن سعيد وغريه ،فإنّه معتمد عليه

ويفتي بهّ ،
تفرد به مل جيز العمل عليه وال يعتمد» .
وكل ما ّ
ّ
فإن كتبه صحاح غري كتاب واحد فيه ختليط.

ال بفساد مضمون أحاديثهّ ،
إال ّ
أن هذا الشاهد أقرب لفرض التخليط متص ً
فإن سياق

الصحة إىل
كالم الطويس والنجايش هو إشكال ّية الغ ّلو يف الرجل ،فاحتامل ّية رجوع عدم
ّ

وأن اسم الكتاب هو التفسري بالباطن ممّا يتو ّقع ّ
خاصة ّ
أن فيه
التخليط يف املضمون،
ّ

أن توصيف الراوي بأنّه خم ّلط ّ
عجائب وغرائب ،هي احتامل ّية قو ّية .وهذا يعني ّ
يدل عىل
أنّه حيمل معتقدات وأفكار ًا فاسدة وركيكة وعجيبة ،أو أنّه يروي مثل هذا ،وتوصيف

رواياته بالتخليط يعني ّ
أن رواياته فيها مناكري وفساد عقدي ونحوه.

واألعم منها ومن مطلق
من هنا ،قد ُينترص لصالح ربط التدليط أكثر بجانب العقائد
ّ

األفكار ،سواء محلها الراوي أو رواها ،وانعكاس ذلك عىل املرو ّيات لو كان التوصيف

متص ً
ال هبا.

حق أشخاص ـ أو
ويشهد له أنّنا الحظنا هذا الوصف يف أكثر استعامالته قد ذكر يف ّ

الغلو ،مثل احلسني بن محدان
خاص ًة
رواياهتم ـ اهتموا باالنحراف والفساد املذهبي
ّ
ّ
اخلصيبي ،وربيع بن زكريا الوراق ،وعبد اهلل بن عبد الرمحن األصم املسمعي ،وعيل بن
حسان بن كثري اهلاشمي ،وعبد الرمحن بن كثري اهلاشمي ،وعيل بن أمحد الكويف ،وعيل بن

( )1رجال النجايش.329 :
( )2املصدر نفسه.329 :

.....
وحممد بن عيل الصرييف ،وعبد اهلل بن القاسم
عبد اهلل اخلدجيي ،ويونس بن ظبيان،
ّ
احلارثي ،وحممد بن احلسن بن مجهور العمي ،وفارس بن حاتم .

بل الحظ تعبري النجايش يف ترمجة حممد بن عبد اهلل بن مهران الكرخي ،حيث قال:
«من أبناء األعاجمٍ ،
غال ،كذاب ،فاسد املذهب واحلديث ،مشهور بذلك .له كتب ،منها:
احلق ،والباقي ختليط.
كتاب املمدوحني واملذمومني ..كتاب النوادر ،وهو أقرب كتبه إىل ّ

قاله ابن نوح»  .ممّا يشهد عىل ّ
احلق،
أن التخليط هو ابتعاد احلديث واملرو ّيات عن ّ

الظاهر هنا يف سالمة املضمون.

والحظ أيض ًا تعبري النجايش يف ترمجة إسامعيل بن عيل اخلزاعي ،حيث قال« :كان

فّس (يعرف منه وينكر) بسالمة مضمون مرو ّياته
خمتلط ًا يعرف منه وينكر»  .فإنّه لو ّ
وعدمها ،صار معنى االختالط متص ً
ال بنوع ّية مرو ّياته من حيث املضمون.
ويبقى:

غلو أو ختليط) ،والواردة يف مثل مستثنيات نوادر احلكمة،
أ ـ عبارة (ما كان فيها من ّ

فهذه العبارة كام تصلح للعطف التفسريي أو ما هو قريب من ذلك بعطف العام عىل

خاصة ّ
وأن املوارد
اخلاص ،فتكون شاهد ًا لنا هنا ،يمكن فرضها كاشف ًا عن املغايرة التا ّمةّ ،
ّ
املستثناة بعضها ال يرجع إىل فساد املضمون ،بل يرجع إىل انقطاع السند أو اإلرسال أو

نحو ذلك ،فيشكل األمر.

ب ـ العبارة الواردة يف ترمجة ابن ب ّطة كام تقدّ م.

حممد بن وهبان.
ج ـ العبارة الواردة يف ترمجة ّ

( )1رجال النجايش 234 ،226 ،217 ،164 ،67 :ـ  266 ،265 ،251 ،235ـ 448 ،267؛
والطويس ،الفهرست 155 :ـ 223 ،220 ،156؛ ورجال ابن الغضائري85 :؛ وانظر :رجال

الكيش .179 :1

( )2رجال النجايش.350 :
( )3املصدر نفسه.32 :

حق جابر بن يزيد اجلعفي.
نص النجايش املتقدّ م يف ّ
دـ ّ

هـ ـ ما ذكره النجايش يف ترمجة طاهر بن حاتم بن ماهويه القزويني حيث قال« :كان

صحيح ًا ،ثم خلط»  .فهو ّ
الصحة البدن ّية والذهن ّية ،أو مقابل
يدل عىل االختالط مقابل
ّ
الصحة والسالمة العقد ّية.
ّ

املفضل الشيباين ،حيث قال« :كان
و ـ ما ذكره النجايش يف ترمجة حممد بن عبد اهلل أبو ّ

سافر يف طلب احلديث عمره ،أصله كويف ،وكان يف ّأول أمره ثبت ًا ،ثم خلط ،ورأيت ّ
جل
أصحابنا يغمزونه ويض ّعفونه» ؛ إذ من الواضح هنا ّ
أن التخليط جاء يف مقابل كونه ثبت ًا.

والذي يمكن أن نخلص إليه هو ّ
يرتجح أن يكون املراد منها غالب ًا:
أن هذه الكلمة ّ

خاص ًة بالغ ّلو ومراتبه ،أو روايته ما حيمل مثل هذا النوع من الفساد
فساد عقيدة الرجل ّ
الركيك ،ولو َِحل َق الوصفُ رواياتِ ِه ّ
دل عىل أ ّن مضموهنا حيمل فساد ًا من هذا النوع وهترجي ًا

ثم
يف األفكار ،إال إذا قامت قرينة عىل استخدام هذا التعبري يف سياقه
ّ
اللغوي العام ،ومن ّ
فمع وجود القرائن يؤخذ هبا ،وإال فدعوى ّ
أن هذه العبارة تفيد الطعن يف أصل وثاقة

الراوي أو يف عدالته ـ برصف النظر عن ربط العدالة باالعتقاد ـ غري واضحة ،من دون

األئمة
القرينة السياق ّية ،وإن كانت حمتملة ،ما مل يكن الراوي من الرواة املبارشين عن
ّ
ٍ
بحيث رواياته ليست إال عنهم تقريب ًا ،وو ِص َفت رواياته هبذا الوصف ّ
طعن
فإن هذا نوع

فيه ،كام هو واضح ،كام ّ
يستحق التو ّقف عنده
أن كونه يروي مثل هذا النوع من املرو ّيات
ّ
واالحتياط يف متونه ومضامينها ،وممارسة نقد زائد عليها ،ألنّه وإن مل ّ
يدل عىل فقداننا الثقة
به؛ الحتامل روايته عن الثقات والضعفاء والغث والسمني ـ خالف ًا ملا فهمه بعضهم ـ
إال أنّه يعني ّ
أن مصادر مرو ّياته ضعيفة ،وأنّه ال يتث ّبت من املضامني ،األمر الذي يدعو

( )1املصدر نفسه.208 :
( )2املصدر نفسه.396 :

( )3انظر :قاموس الرجال 476 :4؛ وقبسات من علم الرجال .249 :1

.....

ملزيد تثب ٍ
ت يف مضامني مرو ّياته؛ الرتفاع احتامل ّية اشتامهلا عىل الفاسد يف مضمونه.
ّ

أ ّما تفسري هذه العبارة باخللل الذهني أو اجلسدي املس ّبب لفساد العقيدة أو لغريها ،فلم

قصة جابر اجلعفي ،وكذلك
نص هنا ،عدا ما تقدّ م يف ّ
أي ّ
يظهر يل بشكل واضح من ّ

تفسريه باخللط بني املتون واألسانيد ،وإن كان ك ّله حمتمالً .وهبذا نخرج بتفسري خمتلف عن
اجلميع تقريب ًا.

فهذه العبارة غري كافية لوحدها يف سلب الوثاقة أو العدالة لو فكّكنا بني توصيفهم

بالغلو وتوصيفهم له هباتني.
ّ

هذا ،ومن الرضوري أن نشري إىل أن توصيف الراوي ّ
بأن (أمره خمتلط) ،يمكن أن

يتصل هبذا املوضوع ،وربام يكون له صلة ّ
بأن (أمره ملتبس) ،كام أملحنا الحتامل ذلك يف

مفردة (ملتبس) ،فراجع.

( 100ـ  )102ـ أعمى ـ مكفوف ـ أضرّ يف وسط أو آخر عمره

حق بعضهم مثل أيب بصري وأيب البالد  ،وهو ال يفيد
استخدم تعبري أعمى ونحوه يف ّ

طعن ًا يف الراوي ،ال يف مذهبه وال يف عدالته وال يف وثاقته ،وال يشرتط يف الراوي البرص،

ثم َعمي ،ومنه قوهلم :الرضير .وذكر الكيش ّ
بأن حممد بن
ومعنى
(أرض) أنّه كان بصري ًا ّ
ّ
سنان كان مكفوف البرص أعمى فيام بلغه .

أن كونه أعمى من األصل ،كام يقال يف زياد بن املنذر أيب اجلارود أنّه
لكن هذا ال يعني ّ
ّ

فأرض يف وسط عمره أو آخر عمره ،كام ذكروا يف
كان أعمى من اخللقة  ،أو حلقه العمى
ّ

ّ
البجيل  ،ال يعني
حممد الكويف
عيل بن إبراهيم بن هاشم ،ومجيل بن دراج،
وحممد بن ّ
ّ
( )1انظر :رجال النجايش.22 :

متهم من قبل الوشاء ّ
( )2انظر :رجال الكيش  .796 :2والغريب ّ
بأن ما رواه كان
حممد بن سنان ٌ
أن ّ
وجادة ،فمع اجتامع العمى والوجادة تصبح مرو ّياته مشكلة ،لو ثبت ذلك ،فالحظ.

( )3انظر :رجال النجايش170 :؛ ورجال الكيش 495 :2؛ ورجال الطويس.135 :
( )4انظر :رجال النجايش.393 ،260 ،127 :

ذلك أنّه ال يؤثر ،ففي الروايات التي ينقلها وتقوم عىل عنرص مشاهدة أو توحي بذلك ال

يؤخذ كثري ًا بقوله؛ الحتامل ّية اخلطأ ،وكذا لو كان ضعيف الرؤية والبرص ،كام أنّه لو كان

رضير ًا ،وكان هناك من يكتب له ّ
فإن تناقل كتبه يعدّ أمر ًا مشك ً
ال جد ًا حيث البدّ من
التأ ّمل يف الكاتب من هو وكيف هي حاله ،كام يف حالة أيب بصري املعروفة.

 103ـ رد ّي األصل

ورد هذا التعبري يف كلامت الشيخ الطويس يف ترمجة أمحد بن عمر احلالل ،حيث قال

ردي األصل» .
فيه« :كويف أنامطي ،ثقةّ ،

وقد ع ّلق العالمة احليل عىل هذا الكالم بالقول ..« :ثقة ،قاله الشيخ الطويس رمحه اهلل،

ردي األصل .فعندي تو ّقف يف قبول روايته لقوله هذا»  .ويفهم منه أنّه اعترب
وقال :إنّه ّ
ذلك طعن ًا يف الراوي يزاحم توثيقه ،ولع ّله اعترب ّ
أن رداءة األصل طع ٌن يف مذهبه  ،فال
يؤخذ به عنده.

وربام يقال ّ
بأن املراد من رداءة األصل هو احلديث عن ن ََسبِه ،بحيث يكون الطعن يف

ثم ال عالقة هلذا املوضوع به من حيث الوثاقة أو العدالة ،ومن هنا اعترب غري
ساللته ومن ّ

واحد ّ
أن رداءة األصل ال تنايف التوثيق .

أن الرداءة من ّ
وذهب املازندراين إىل معنى آخر فقال« :الظاهر ّ
أن فيه أغالط ًا كثرية ،من

النساخ ،عىل قياس ما ذكروه يف رجال ك
تصحيف وحتريف وسقط وغريها ،ولع َّلها من ّ

ونشاهده .فظهر وجه إيراده َّ
األول .وتو ّقفه يف روايته الحتامل كوّنا من
العالمة يف القسم ّ
أصله ،بل ّ
لعل هذا هو الراجح وإن كان هو يف نفسه معتمد ًا .وقيل :املراد عدم االعتامد

( )1رجال الطويس.352 :
( )2خالصة األقوال.62 :

( )3انظر :شعب املقال.161 :

( )4انظر :جامع الرواة .56 :1

.....
عليه النتفاء القرائن املوجبة له .وقيل :املراد عدم استقامة الرتتيب ،أو مجعه للصحيح

والضعيف .وحيتمل كون املراد فساد أصله ممّا ظهر من اخلارج ،وهو أقرب منهام .ويف
بأن املذكور يف ستّ :
وقربه ّ
أن له كتاب ًا،
املعراج :حيتمل أن يريد به أنّه غري رشيف النسبّ .
فلو أراد رداءة كتابه ،لوجب أن يقول :رديء .وال خيفى ما فيه» .
وقد نوق

بأ ّنه لو اريد رداءة األصل بمعنى الكتاب ،لقال :له أصل رديء ،ومل يقل:

ردي األصل ،كام أفاده الطهراين وغريه .
ّ

ردي األصل ،فيكون املعنى
وربام يكون هناك تصحيف فيكون :روى األصل ،وليس ّ

أنّه روى أص ً
ال من األصول.

وعليه ،يكون ملعنى األصل هنا ،عدّ ة تفاسري طرحها العالمة املامقاين:
 1ـ املذهب ،فيشري إىل فساد يف مذهبه.

 2ـ الكتاب ،فيشري إىل ركاكة يف كتابه ،تصحيف ًا أو حتريف ًا أو مجع ًا أو تنظي ًام أو غري

ذلك.

 3ـ أنّه ولد زنا.

 4ـ أنّه غري رشيف النسب ،بمعنى كونه من بني أم ّية مثالً.
ردي األب واجلدّ .
 5ـ بمعنى أنّه ّ

ّ
لكن:
وكل هذه املعاين حمتملة احتامالً ّأول ّي ًاّ ،

أ ـ االحتامل الثالث بعيدٌ جد ًا ،فإنّه من املستبعد أن يوثق شخص ،ثم يطعن فيه هبذه

الصفة التي حتتاج للكثري حتّى نثبتها فهي نحو إهانة واضحة وال حاجة إليها إطالق ًا بعد

توثيق الراوي ،ويستبعد أن ّ
تعرضون هلذه القضايا عاد ًة يف
يتدخل الطويس يف شأّنا ،وال ي ّ
القصة عن هذا الرجل.
أي معلومات حول هذه ّ
علم الرجال ،وليست هناك ّ

( )1منتهى املقال  300 :1ـ 301؛ وانظر :الكلبايس ،الرسائل الرجالية 120 :4؛ وإكليل املنهج:
116؛ والتعليقة عىل منهج املقال 70 :ـ .71

( )2انظر :الذريعة .139 :2

ب ـ كام ّ
أن رداءة أصله من حيث النسب (االحتامل الرابع واخلامس) حمتملة ،وإن كان

يعرب عنها عاد ًة بوضيع األصل؛ ّ
ألن رشافة األصل يستخدم يف مقابلها الوضاعة ،أو
ّ

دين األصل.
خسيس األصل ،أو خبيث األصل ،أو فاسد األصل ،أو ّ

ج ـ وأ ّما رداءة األصل بمعنى فساد املذهب ،فهو حمتمل ،لكنّه غري معتاد يف التعبري ،فال

ردي االعتقاد
ردي الرأي  ،أو ّ
ردي ،بل يقالّ :
يقال عن شخص فاسد االعتقاد بأنّه ّ

والعقيدة ،وال أدري هل يستخدم األصل بمعنى العقيدة؟

د ـ وأ ّما رداءة الكتاب فممكنة أيض ًا ،بل وجدنا استخدامات قريبة منها ،حيث يقول

النجايش يف ترمجة احلسن بن العباس بن احلري

الرازي« :ضعيف جد ًا .له كتاب :إنا

ردي احلديث ،مضطرب األلفاظ» .
أنزلناه يف ليلة القدر ،وهو كتاب ّ

ّ
خاصة وأنّه وصف من قبل النجايش ّ
بأن له مسائل عن
فلعل األرجح هو رداءة كتابهّ ،

الرضا ،وإن قال عنه الطويس يف الفهرست ّ
يرجح أن تكون هذه املسائل
بأن له كتاب ًا  ،ممّا ّ
أص ً
صعب ،فالعبارة ال تلغي التوثيق ـ لو ثبت ـ
ال من األصول ،لك ّن اجلزم هبذا املعنى
ٌ

لكنّها تستدعي احتامل ّية رداءة الرواية التي ينقلها بنو ٍع ما من الرداءة.

( 104ـ  )105ـ روى يف مولد القائم أعاجيب ـ يروي الغرائب

ورد هذا التعبري يف رجال الطويس يف ترمجة جعفر بن حممد بن مالك« :ثقة ،ويض ّعفه

قوم ،روى يف مولد القائم عليه السالم أعاجيب» .

خاصة ّ
وأن الطويس قد وثقه ،لك ّن
وقد يقال بأنّه ال يفيد بيان نقطة ضعف يف الراويّ ،
يبني ّ
أن بعض مرو ّياته يف هذا املوضوع مستغربة وعجيبة،
األرجح أنّه رغم توثيقه له ّ
( )1انظر ـ عىل سبيل املثال ـ :الرازي ،اجلرح والتعديل .223 :6
( )2رجال النجايش 60 :ـ .61

( )3الفهرست82 :؛ ورجال النجايش.99 :
( )4رجال الطويس.418 :

.....
فتعبري الغرائب والعجائب يستعمل عاد ًة يف هذا السياق عرف ًا ،وكأنّه يقول ّ
بأن الرجل ثقة،
ٍ
بموجب عندي
غري أنّه يف بعض مرو ّياته ما هو عجيب ،ولع ّله هلذا ض ّعفه قوم ،وليس

تضعيف ًا له هنا.

وهلذا جتد ّ
أن ابن الغضائري يستخدم تعبري :يروي الغرائب ،يف سياق الطعن ،فيقول يف
ترمجة بكر بن أمحد العرصي« :يروي الغرائب ،ويعتمد املجاهيل ،وأمره م ِ
ظلم»  ،ولو مل
َ
لعرب عادة :روى يف مولد القائم معجزات أو كرامات ،واهلل العامل.
يقصد الطعن ّ

 106ـ له حظّ من عقل

ٍ
طعن يف الراوي ،مع بيان منزلة ضعيفة فيه من العقل،
يستوحى من هذا التعبري نوع

لكنّه جاء يف رجال الكيش ضمن سياق ،قال« :عن أمحد بن الفضل الكنايس ،قال :قال يل

أي يشء بلغني عنكم؟ قلت :ما هو؟ قال :بلغني أنّكم أقعدتم قاضي ًا
أبو عبد اهللّ :
بالكناسة ،قال :قلت :نعم ،جعلت فداك ،ذاك رجل يقال له :عروة القتات ،وهو ٌ
رجل له
ّ
حظ من عقل ،جيتمع عنده ،فيتك ّلم ويتساءل ،ثم ير ّد ذلك إليكم ،قال :ال بأس» .

فالظاهر ّ
يتمرد عىل أهل
أن السياق سياق مدح ،وأنّه رجل عاقل ،وله تفكري ،ولكنّه ال ّ

البيت ،بل ير ّد األمور إليهم ،فليس يف التعبري طعن.

( 107ـ  )108ـ مِن َنسَب بين أميّة أو نسب قتلة اإلمام احلسني

يظهر من بعض الكلامت ّ
موجب للطعن
أن كون الشخص من نسل أم ّية ومن بني أم ّية
ٌ

فيه ،وأنّه من أسباب الذ ّم حتى لو كان عىل ظاهر العدالة والصالح ،ومن أجل ذلك قيل
بأنّه قد تو ّقف بعضهم يف سعد بن عبد امللك املعروف بسعد اخلري؛ لكونه من بني أم ّية،
رغم ما ورد فيه من مدح .

( )1رجال ابن الغضائري.44 :
( )2رجال الكيش .669 :2
( )3مقباس اهلداية .55 :2

ّ
واستدل لذلك ببعض األد ّلة ،أبرزها:

 1ـ ما ورد يف زيارة عاشوراء من عبارة« :ولعن اهلل بني أم ّية قاطبة» ّ ،
فكل من هو من

بني أم ّية يشمله اللعن ،وال معنى له إال كوّنم غري عدول باحلدّ األدنى ،وقد قال العالمة
تعرض له األصول ّيون
املامقاين عن هذه الزيارة بأنّه من املقطوع ّأّنا منهم  .وهذا ما ّ
اإلمام ّية يف مباحث العام واخلاص ،حيث قالوا بأنّه يستكشف من عموم اللعن أنّه ال
يوجد فيهم أحد صالح ،أو فقل :يمكن التم ّسك بعموم اللعن إلثبات عدم اإليامن

والصالح يف مشكوك احلال منهم.

أن بني أم ّية يؤاخذون بأفعال آبائهمّ ،
 2ـ ما ورد من ّ
وأن قتلة احلسني كذلك؛ لكوّنم

اهلروي (الصحيح السند عند املشهور)،
يرضون هبذا ،وهو خرب عبد السالم بن صالح
ّ
ٍ
حديث روي عن الصادق أنّه
قال :قلت أليب احلسن الرضا :يا ابن رسول اهلل ،ما تقول يف

قال« :إذا خرج القائم عليه السالم قتل ذراري قتلة احلسني عليه السالم بفعال آبائهم؟»

فقال عليه السالم« :هو كذلك» ،فقلت :وقول اهلل عز وجل( :وال تزر وازرة وزر أخرى)
ما معناه؟ قال« :صدق اهلل يف مجيع أقواله ،ولك ّن ذراري قتلة احلسني عليه السالم يرضون

بأفعال آبائهم ويفتخرون هبا ،ومن رىض شيئ ًا كان كمن أتاه ،ولو ّ
أن رج ً
ال قتل باملرشق

فريض بقتله ٌ
رجل يف املغرب ،لكان الرايض عند اهلل عز وجل رشيك القاتل ،وإنّام يقتلهم
القائم عليه السالم إذا خرج؛ لرضاهم بفعل آبائهم. »..

نص خمرب غيبي عن وقوعهم يف املعصية دوم ًا ،فيوجب ذلك السقوط من مرتبة
فهذا ّ

العدالة.

 3ـ مرسل احتجاج اإلمام احلسن مع مروان حيث جاء فيه :فقال مروان :واهلل

ألس ّبنّك وأباك وأهل بيتك س ّب ًا تتغنّى به اإلماء والعبيد .فقال احلسن عليه السالم« :أ ّما
املتهجد774 :؛ وكامل الزيارات332 ،329 :؛ واملشهدي ،املزار ،481 :و..
( )1مصباح
ّ
( )2مقباس اهلداية .55 :2

( )3الصدوق ،عيون أخبار الرضا  ،247 :1ويف السند إبراهيم بن هاشم.

.....
أنت يا مروان ،فلست أنا سببتك وال سببت أباك ،ولك ّن اهلل عز وجل لعنك ولعن أباك،

حممد،
وذريتك ،وما خرج من صلب أبيك إىل يوم القيامة ،عىل لسان نب ّيه ّ
وأهل بيتكّ ،
واهلل يا مروان ما تنكر أنت وال أحد ممّن حرض هذه اللعنة من رسول اهلل صىل اهلل عليه
خوفك إال طغيان ًا كبري ًا ،وصدق
وآله لك وألبيك من قبلك ،وما زادك اهلل يا مروان بام ّ
وندوفهم فام
اهلل وصدق رسوله ،يقول اهلل تبارك وتعاىل( :والشجرة امللعونة يف القرآن
ّ

يزيدهم إال طغيان ًا كبري ًا) ،وأنت يا مروان وذر ّيتك الشجرة امللعونة يف القرآن ،وذلك عن
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله عن جربئيل عن اهلل عز وجل. »..

بل مجلة الروايات التي ّ
تدل عىل ّ
أن املراد بالشجرة امللعونة يف القرآن هم بنو أم ّية تفيد

ذلك أيض ًا.

وعليه ،فنسبة الشخص لبني أم ّية يوجب ذ ّم ًا فيه وسقوط ًا عن رتبة العدالة.

نقد شواهد تفسيق ذريّة أميّة و ..قاطبة إىل يوم الدين
وقد يناقش هذا القول من عدّ ة جهات:

ّأوالًّ :
إن هذا غايته اخلروج من العدالة ال الوثاقة ،فمن يرى معيار ّية الوثاقة فال بأس

عليه هنا ،بل هذه النصوص ال تعارض ما ّ
دل عىل وثاقة الرجل لو كان من بني أم ّية.

ثاني ًاّ :
إن مثل هذه التوصيفات ظاهرة يف الغلبة ،فقد ورد مثلها كثري ًا يف ذ ّم العديد من

بأّنم ال حي ّبون أهل
األقوام والبلدان والشعوب والقبائل ،مثل ما ورد يف ذ ّم أهل إصفهان ّ

البيت وليس عندهم كرم وال شجاعة وال غرية ،وهكذا ما ورد يف املدح كام فيام جاء يف

مدح أهل مرص ،وهذا ك ّله حيمل عىل الغالب والتوصيف املجموعي.

وأجاب العالمة املامقاين عن هذا بأنّه صحيح ،لكن يف موردنا ّ
دل الدليل عىل لعنهم

قاطبة ،وتم تع ّبدنا بذلك ،وألسنة الروايات املتقدّ مة متنع مثل هذا الفهم .
( )1الطربيس ،االحتجاج .416 :1
( )2مقباس اهلداية  57 :2ـ .58

أن جواب املامقاين غري مقنعّ ،
كثري
إال ّ
فإن استخدام صيغ الكل ّية والعموم يف الغلبة ٌ
جد ًا ،بل قد ح ّققنا يف كتاب حجية السنّة ّ ،
أن املطلقات والعمومات يغلب فيها
االستخدام بنحو األعم األغلب ،وهلذا وقع يف النصوص الكثري من التخصيصات

ّ
ولعل ذلك ّ
ألن االستخدام بنحو
ص،
والتقييدات ،حتى قالوا :ما من عام إال وقد خ ّ
فأي مانع أن ال يقصد من (قاطبة) ّ
كل بني أم ّية
األعم األغلب
عريف متام ًا ضمن سياقهّ ،
ٌّ
ّ

نفّس عرشات الروايات
بشكل تام ،ويكون ذلك مبالغة يف فساد أكثرهم؟! متام ًا كام ّ
الواردة يف األقوام هبذه الطريقة.

ويتأ ّيد ما نقول بخالد بن سعيد بن العاص بن ام ّية بن عبد شمس ،الذي عرف أنّه أحد

االثني عرش الذين أنكروا عىل أيب بكر ،ومدحه الشيعة كثري ًا ونقلوا فيه الثناء.

ثالث ًا :إنّنا نزعم ّ
أن املفهوم العريف من تعبري اللعن لبني أم ّية قاطبة ،والصادر عن اإلمام

الباقر (114هـ) ،الذي كان يعي

يف عرص الدولة األمو ّية ،ينرصف للهيئة احلاكمة من

حق
هذه األرسة ،كاخلليفة والوالة والزعامء منهم ،من الذين مارسوا العداء والظلم يف ّ

أهل البيت النبوي ،كام هو سياق زيارة عاشوراء نفسها ،ال ّ
لكل الذر ّية إىل يوم القيامة،

وهذا تعبري بنحو املبالغة عن حاهلم ،فأنت تقول :اللهم العن ّ
كل آل فالن ،وتقصد ارس ًة
حاكمة ظاملة يف ٍ
بلد ما ،وال تعني أن تشمل بلعنك هذا ذر ّياهتم إىل يوم القيامة ،فهذا
السياق الزمني الذي أحاط هبذا التعبري الصادر عن اإلمام ،وهو يع ّلم أصحابه هذه الزيارة
العاشورائ ّية ،البدّ من مالحظته هنا ،فامللعونون هم أرسة حاكمة ،وهذا البدّ أن يؤخذ

ينصب اللعن هنا عىل القبائل والعشائر يف نفسها برصف
سياقه الزمني بعني االعتبار ،وال
ّ
بأن الغرض منها هو ّ
النظر عن هذه املالبسات ،حتى نقول ّ
حاق الن ََسب واالنتساب املادي
اجلسامين ،وال ّ
أقل من ّ
ّ
الشك يف فهم املشهور هلذه اجلملة ،وراجع وجدانك
أن هذا يورثنا
العريف العفوي جتد اإلحساس بصدق ما نقول.

( )1راجع :حج ّية السنّة يف الفكر اإلسالمي 245 :ـ .248

.....
بل ربام يقال ّ
أي من اخللفاء األمويني
بأن اإلرصار عىل تعبري( :قاطبة) راجع لنفي تربئة ّ

ووالهتم ،حيث قد يقال بتربئة بعضهم ،وحتسني صورته ،كعمر بن عبد العزيز ومعاوية

الصغري وغريمها ،واهلل العامل.

اهلروي كام حيتمل ّ
رابع ًاّ :
أن ذراري قتلة احلسني راضون بفعل آبائهم مطلق ًا،
إن خرب
ّ

حيتمل كذلك جد ًا ـ بل هو القدر املتي ّقن منه ـ ّ
خاص ألولئك الذر ّية املعارصين
أن النظر
ّ
ثم فغاية ما ّ
تدل عليه هذه الرواية ّ
أن ذراري قتلة
ملرحلة ظهور اإلمام املهدي ،ومن ّ
احلسني يف عرص الظهور يكونون متصفني هبذه الصفة التي توجب قتلهم ـ برصف النظر

ٍ
شخص هل يوجب قتل الرايض أو ال؟ ّ
عن ّ
فإن هذا غريب عن بناءات
أن الرضا بفعل

أن ّ
الفقه اإلسالمي املعلومة! ـ وال تعني الرواية بشكل واضح ّ
كل ذراري قتلة احلسني

نعمم ملثل عرصنا الذي ال نعلم أنّه
حتى يف غري عرص الظهور يكون حاهلم كذلك ،حتى ّ

عرص الظهور أو ال.

بأن ّ
وربام ين ّبه ملا نقول أنّه من الصعب علينا أن نقتنع ّ
كل ذراري بني أم ّية وقتلة احلسني

عربت الرواية ـ بام فعله آباؤهم إىل يوم القيامة ،فهذا أمر
عليه السالم يفتخرون ـ كام ّ
ولعل أغلبهم ال يعرف أنّه من نسل بني أم ّية أصالًّ ،
غريب جد ًاّ ،
ولعل بعضهم مل يفكّر يف

هذا املوضوع أصالً.

بل ّ
لعل مثل هذه التعابري حتاكي املرحلة الزمن ّية التي جاءت فيها هذه الرواية ،فلو

كانت الرواية موضوع ًة ألمكن اعتبار هذا التعبري توصيف ًا من الواضع لواقع نسل بني أم ّية

يف زمنه.

خامس ًا :ال اريد أن أدخل يف نقاش قرآين يف إمكانية أن يكون املراد بالشجرة امللعونة يف

القرآن هم بنو أم ّية أو أمثاهلم ،فهذا املوضوع طويل وفيه كالم ،وحيتاج ملراجعة ّ
كل موارد
توجه ما يقرب من نصفها لبني إرسائيل ،لك ّن الذي يراجع
اللعن يف القرآن الكريم ،والتي ّ

تعرب بجامعة أو اثنني أو اثني
تعرب ببني أم ّية ،وأخرى ّ
مرو ّيات هذا األمر جيد الروايات تار ًة ّ

النبي ملروان بأنّه وجدّ ه هم الشجرة
عرش من بني أم ّية وغري ذلك ،وثالثة ورد فيها خماطبة ّ

املعلونة ،عل ًام ّ
أن الكثري من الروايات ليس فيه إشارة ملفهوم الشجرة ،بل فيه إشارة ملفهوم
فإن الكثري منها ورد يف أصل رؤيا النبي ّ
خاصة يف مصادر أهل السنّةّ ،
أن
رؤيا النبي فقطّ ،

بني فالن وفالن ينزون عىل منربه.

هذا ك ّله يضعنا أمام الفكرة التي قلناها سابق ًا ،من ّ
أن املراد ببني أم ّية هم تلك األرسة

التي حكمت ،ومن أعاّنا من ذر ّيتها يف شوؤن احلكم والظلم ،فهؤالء هم الذين صعدوا

عىل منرب النبي كام جاء يف الرؤيا ،ال ّ
كل فرد فرد من أبناء بني أم ّية إىل يوم القيامة كام هو

واضح.

فعندما تقول الروايات ّ
بأن الشجرة امللعونة يف القرآن هم بنو أم ّية ،وينزون عىل منرب

النبي ،فام الذي يفهم من هذا األمر غري ّ
أن املراد ـ يف القدر املتي ّقن ـ هو هؤالء الذين

مارسوا ما مارسوه ،ووقفوا ضدّ أهل البيت ،وفعلوا الظلم والعدوان عىل الناس ،وليس
النظر نظر عشرية أو ذر ّية باملعنى املا ّدي للكلمة ،بل هذا التعبري يصبح مطلق ًا عىل مجاعة،

خاصة ّ
تسمي بأسامء القبائل ،واجلامعات وتنسبها للقبائل ،وهذا كثري يف
ّ
وأن العرب ّ
اللغات ،فأنت تقول :خدم الفرس اإلسالم ،ونرص العرب الدين ،ودعم الرتك اجلهاد،

وغري ذلك ،وال تريد إال بيان احلالة العا ّمة التي سامهت يف مثل هذه األمور ،ال بيان
الذر ّيات املطلقة التفصيل ّية إىل يوم القيامة ،وهكذا لو قلنا ّ
بأن بني العباس ظلموا أهل
البيت ،أو قيل مثالً :لعن اهلل بني العباس ،فنحن نقصد هذه اجلامعة املنتسبة هلذه احلركة

ثم ال يفهم من هذه
الظاملة ،والتي تنتمي قبل ّي ًا وارس ّي ًا للعباس بن عبد املطلب ،ومن ّ
التعابري مثل هذه النتائج الواسعة التي اخذت هنا.

وهكذا احلال يف سائر الروايات التي وردت يف ذ ّم بني أم ّية ،والتي أفرد هلا العالمة

خاص ًا يف بحاره .
املجليس باب ًا ّ

النبوي عن
وإليضاح الفكرة أكثر ،الحظوا عرشات النصوص الواردة يف أهل البيت
ّ

( )1انظر :بحار األنوار  511 :31ـ .566

.....
فّس بخصوص
النبي ،مثل عنوان :أهل بيتي ،وذر ّيتي ،وولدي ،وأبنائي ،وغري ذلك ،مما ّ

بأن هذه الروايات تشمل ّ
األئمة بوصفهم الشجرة الط ّيبة ،فهل يقال هنا ّ
كل ذر ّية
بعض
ّ

ألّنام
النبي وأهل بيته إىل يوم القيامة ،وال تعارض بينها وبني روايات خصوص
األئمة؛ ّ
ّ
مثبِتَني وغري ذلك؟!
أن هذه املالحظة بطوهلا ،ال تشمل الرواية التي نقلناها عن االحتجاج؛ ّ
يشار إىل ّ
ألن

تلك واضحة يف الداللة عىل الذر ّية إىل يوم القيامة ،بحسب تعبريها الرصيح.

سادس ًاّ :
إن هناك نصوص ًا معاكسة هلذه األد ّلة ،تساعد عىل نوع من اإلخراج التنزييل

احلكمي للمؤمن املنتسب هلذه األرسة ،وأبرزها خرب أيب محزة ،قال :دخل سعد بن عبد

يسميه سعد اخلري ،وهو من ولد عبد العزيز بن
امللك ،وكان أبو جعفر عليه السالمّ ،
مروان ،عىل أيب جعفر عليه السالم ،فبينا ينشج كام تنشج النساء ،قال :فقال له أبو جعفر

عليه السالم« :ما يبكيك يا سعد؟» قال :وكيف ال أبكي وأنا من الشجرة امللعونة يف

أموي منّا أهل البيت ،أما سمعت قول اهلل عز وجل
القرآن ،فقال له« :لست منهم ،أنت
ّ

حيكي عن إبراهيم :فمن تبعني فإنّه منّي؟» .

لكل روايات الشجرة امللعونةّ ،
فهذه الرواية ناظرة ّ
وحتل املشكلة هنا من جذر ،وتؤ ّيدنا

فيام نقول ،غري ّأّنا ضعيفة اإلسناد ،فقد تنفع يف التأثري بالوثوق.

سابع ًا :ال نريد الدخول يف تفاصيل ،لكنّنا سبق أن بحثنا يف سند زيارة عاشوراء ،وقلنا

بأنّه غري ثابت ،حتى عىل املسلك الرجايل للسيد اخلوئي  ،وأ ّما خرب االحتجاج فمرسل،

وأ ّما خرب اهلروي فهو معترب عند املشهور ويف السند إبراهيم بن هاشم ،ويف متنه ما يريب

كام أملحنا ،وهذا املقدار من النصوص ال يكفي للوثوق بالصدور لو متّت الداللة ،برصف

النظر عن سائر مرو ّيات الشجرة امللعونة.
( )1االختصاص.85 :

( )2انظر :حيدر حب اهلل ،إضاءات يف الفكر والدين واالجتامع  280 :2ـ .305

ُيشار أخري ًا إىل ّ
أن بعضهم ناق

بأّنا تعارض القرآن
يف هذه الفكرة من خالل القول ّ

الكريم ،من حيث ّ
إن املعيار عنده يف الثواب والعقاب هو اإليامن والعمل الصالح

وعدمهام ،ال االنتساب لزيد أو عمرو ،فتكون هذه النصوص منافي ًة للقرآن الكريم ،
وهذا موضوع بحثنا نظريه بالتفصيل يف مباحث ولد الزنا وأحكامه فراجع  ،فال نريد أن

نطيل حيث قد جييب املدافعون هنا ّ
بأن النصوص خترب عن خبث هذه الذر ّية وكفرها
باختيارها ،ال ّ
أن ذلك يكون لكوّنا من هذه الذر ّية تكوين ًا.

حممد تقي اإلصفهاين (1348هـ) ،يف املوضوع،
وال بأس هنا أن نختم بكالم املريزا ّ

حيث قال« :مقتىض ما عرفت مما ذكرنا ،وما مل نذكر ،كقوله عليه السالم :ولعن اهلل بني

أمية قاطبة ،عموم اللعن عىل مجيع بني أم ّية ،مع ّ
أن علامءنا ذكروا يف أولياء أمري املؤمنني

وخواصهم مجاعة ينتهي نسبهم إليهم ،وال ريب يف حرمة اللعن عىل املؤمنني،
واألئمة
ّ
ّ
ّ
وجل( :وال تزر وازرة وزر أخرى) ،وقال
عز
املوالني
لألئمة الطاهرين ،وقد قال اهلل ّ
ّ
تبارك وتعاىلّ ( :
كل امرئ بام كسب رهني) .وقد قيل يف توجيه ذلك ،واجلمع بني الدليلني

وجو ٌه غري نق ّية عن املناقشة .واألظهر عندي يف هذا املقام أن يقالّ :
إن املراد من بني أم ّية
واألئمة الطاهرين ،وأوليائهم،
من يسلك مسلكهم وحيذو حذوهم يف معاداة أمري املؤمنني
ّ

احلي أم سائر األحياءّ .
فإن من سلك مسلكهم يعدّ منهم ،وطينته من
سواء كان من هذا ّ
طينتهم ،وإن مل يكن يف النسب الظاهري معدود ًا منهم ،ومن كان موالي ًا ألمري املؤمنني

حي كان ،والدليل عىل ما ذكرناه قوله عز وجل:
واألئمة الطاهرين فهو منهم ،من ّ
أي ّ
ّ

وإن وعدك احلق وأنت أحكم احلاكمني قال يا نوح إنه
رب إن ابني من أهيل ّ
(وقال نوح ّ
ليس من أهلك) .والنبوي ّ
صىل اهلل عليه وآله :سلامن منّا أهل البيت .وقوهلم عليهم
السالم :شيعتنا منّا ،وإلينا .ويف الربهان وغريه عن عمر بن يزيد الثقفي قال :قال أبو عبد

( )1انظر :السيفي املازندراين ،مقياس الرواة.234 :

( )2راجع :حيدر حب اهلل ،دراسات يف الفقه اإلسالمي املعارص  326 :5ـ .345

.....
اهلل عليه ال سالم :يا ابن يزيد ،أنت واهلل منّا أهل البيت .قلت :جعلت فداك من آل حممد؟

قال عليه السالم :أي واهلل ،قلت :من أنفسهم جعلت فداك ،قال :أي واهلل من أنفسهم يا

إن أوىل الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي واهلل
عمر ،أما تقرأ كتاب اهلل ّ
عز وجلّ ( :

عز اسمه( :فمن تبعني فإنّه منّي ومن عصاين فإنك غفور
ويل املؤمنني) ،أو ما تقرأ قول اهلل ّ
رحيم)؟ .ويف هذا املعنى روايات كثرية ،وما ذكرناه ٍ
كاف ألهل البصرية» .
وكالمه يشتمل عىل ما هو صحيح ،وما يمكن مناقشته ،واتضح حاله ممّا تقدّ م ،فال

نطيل.

ٍ
واملتحصل ّ
شخص لبني أم ّية بنحو الذر ّية ،ال يوجب تضعيف ًا له ،ال يف
أن انتساب
ّ

وثاقته وال يف عدالته وال يف مذهبه ،فإذا ّ
دل الدليل عىل وثاقته أو عدالته أو إيامنه ،أمكن
األخذ به بال معارض،وهكذا لو كان من ذر ّية واحد من الذين شاركوا يف قتل احلسني أو
العدوان عليه أو عىل غريه من األنبياء أو األولياء.

( 109ـ  )110ـ يعرف وينكر ـ يعرف حديثه وينكر ..تفاسري وفهومات
حق بعض الرواة ،لكن عىل شكلني:
ورد هذا التعبري يف ّ

األول :ما ظاهره أنّه توصيف حلديثه ،مثل ما ذكره النجايش والطويس يف ترمجة
الشكل ّ

أمحد بن احلسني بن سعيد األهوازي« :روى عن مجيع شيوخ أبيه إال محاد بن عيسى فيام

زعم أصحابنا القم ّيون ،وض ّعفوه ،وقالوا :هو غال ،وحديثه يعرف وينكر» .

وحممد بن عيل اهلمذاين ،وأمحد بن عيل
ومثله عيل بن ميمون ،وحممد بن خالد الربقيّ ،

حممد
الرازي ،وعبد اهلل بن محاد ،وسهيل بن زياد ،وجعفر بن معروف ،واملعىل بن ّ

البرصي ،والقاسم بن حممد األصبهاين ،وحذيفة بن شعيب .
( )1اإلصفهاين ،مكيال املكارم  391 :2ـ .392
( )2رجال النجايش77 :؛ والفهرست.65 :

( )3انظر :رجال ابن الغضائري96 ،94 ،93 ،86 ،79 ،73 ،66 ،47 ،43 :؛ وخالصة

الشكل الثاين :ما ظاهره أنّه توصيفٌ له ،كام فيام ذكره النجايش يف ترمجة بكر بن عبد اهلل

الري ،له كتاب نوادر» .
بن حبيب املزين ،حيث قال« :يعرف وينكر ،يسكن ّ

حق سعد بن طريف ،وصالح بن أيب محاد بعد وصفه ّ
بأن أمره كان
ومثله ما ورد يف ّ

ني ،يروي عن
ملتبس ًا،
ني َب ْ َ
وحممد بن حسان الرازي ،الذي قيل فيه :يعرف وينكر َب ْ َ
ّ
الضعفاء كثري ًا .
وثمة توصيف يطلق عىل الشكل التايل :وكان خمتلط ًا يعرف منه وينكر ،وقد ورد يف
ّ

حق إسامعيل بن عيل اخلزاعي  .أو ما قاله النجايش يف ترمجة عبد الرمحن بن أمحد بن
ّ
ّنيك السمري« :مل يكن يف احلديث بذاك ،يعرف منه وينكر» .
تفّس هذه العبارة بأكثر من تفسري:
وقد ّ

إن معناها ّ
األولّ :
تتحملها
أن يف أحاديثه أمور ًا مأنوسة وأمور ًا غريبة ال
التفسري ّ
ّ

األول من التعبري ،أ ّما إذا
العقول العاد ّية البسيطة ،وهذا التفسري واضح يف نسبته للشكل ّ
قيل يف نفس الشخص بأنّه يعرف وينكر فربام يكون ذلك بلحاظ معروف ّية حديثه وإنكاره

هبذا املعنى أيض ًا.

وقد اختار السيد اخلوئي هذا التفسري ،ومل يعتربه منافي ًا لتوثيق الراوي ،وتبعه السيد

وكأن السيد اخلوئي نظر يف واقع ما خترب عنه هذه اجلملةّ ،
ّ
وأن رواية
حممد سعيد احلكيم ،
شخص ما يعرف وينكر ،ليس معناه أنّه كذاب ،لكنّه مل يرشدنا إىل ّ
أن الرجال ّيني ماذا
يقصدون من هذا التعبري ،فهل يريدون التوصيف فقط أو ّ
أن هذا له داللة مع ّينة عندهم
األقوال.343 :

( )1رجال النجايش.109 :

( )2املصدر نفسه.338 ،198 ،178 :

( )3املصدر نفسه32 :؛ والفهرست.50 :

( )4انظر :رجال النجايش ،236 :وانظر آخرين.284 ،280 :

( )5انظر :معجم رجال احلديث  72 :9ـ 73؛ ومصباح املنهاج ،كتاب الطهارة .350 :1

.....
يف الطعن يف الراوي نفسه أو عىل ّ
األقل يف نوع ّية مرو ّياته ولو من حيث املضمون؟

التفسري الثاين :ما يظهر من السيد اخلوئي يف موض ٍع آخر ،حيث قال يف ترمجة أمحد بن

هالل العربتائي« :والذي يظهر من كالم النجايش :صالح الرواية ،أنّه يف نفسه ثقة ،وال
ينافيه قوله :يعرف منها وينكر؛ إذ ال تنايف بني وثاقة الراوي وروايته أمور ًا منكرة من جهة

كذب من حدّ ثه هبا» .

فالسيد اخلوئي هنا كأنّه َقبِ َل ّ
أن (ينكر) تفيد حصول كذب ونكارة يف املرو ّيات ،خالف ًا

األول ،لكنّه ّنزه الراوي عن ذلك ،بإمكان اجتامع النكارة يف مرو ّياته
ملا ذكره يف التفسري ّ

خاص ًا بالعربتائي ،بمالحظة مجع
مع صدقه وكذب من حدّ ثه ،ولع ّله جعل هذا التفسري ّ
النجايش يف تعبريه عنه بني :صالح الرواية ،وينكر ويعرف.

إن املراد أنّه يؤخذ به أو بحديثه تار ًة وير ّد أخرى ،أو ّ
التفسري الثالثّ :
أن من الناس من

يأخذ به أو بحديثه ومنهم من ير ّده؛ وذلك إ ّما لضعفه أو لضعف حديثه.

كأّنم يريدون أن
وعىل هذا التفسري يكون يف التعبري نوع طعن أو غمز يف الراوي؛ إذ ّ

بأن أخباره غريبة عن العقل والكتاب والسنّةّ ،
يقولوا ّ
وأن بعضها مستنكر ال يقبل من

طرفهم ،فيكون كالمهم ظاهر ًا يف الغمز فيه.

هذا لو أرجعنا التوصيف إىل احلديث ،أ ّما لو أرجعناه لنفس الرجل ،فيمكن أن يقال

ٍ
بأن املراد هو ّ
ّ
كشخص
أن بعض علامء الرجال واحلديث يعرفونه ،وبعضهم ال يعرفه ،فهو
غري معروف للجميع ،وهذا ليس طعن ًا فيه ،لكنّه نوع جمهول ّية يف الراوي.

ويعزز هؤالء ذلك ّ
بأن رواياته للمناكري هذه لو كانت ليست من عنده لب ّينوا عاد ًة ّأّنا
ّ

ليست منه ،وهلذا جتدهم قد يقولون أحيان ًا شيئ ًا فيه ،ثم يقولون ّ
بأن الع ّل َة فيه غريه وليس

هو ،وتفسري السيدين :اخلوئي واحلكيم غري منطقي؛ ّ
تتحمله
ألن املستنكَر ليس ما ال
ّ

بأّنا تنكر أو منكرة.
يعرب عن املطالب العالية ّ
العقول لع ّلوه ،بل ما ترفضه العقول ،وال ّ
( )1معجم رجال احلديث .152 :3

وحياول هؤالء تفسري العبارة املشكلة التي ذكرها النجايش يف ترمجة العربتائي حيث

حممد
قال« :صالح الرواية ،يعرف منها وينكر ،وقد روي فيه ذموم من س ّيدنا أيب ّ
العسكري» ّ ،
يعرب :صالح الرواية وينكر منها أحيان ًا ،أو
بأن فيها تدافع ًا وكان عليه أن ّ
كثري الرواية يعرف منها وينكر ،كام قال املح ّقق التسرتي فيها ،بل ربام تكون كلمة صالح

تصحيف ًا لكلمة واسع .

التفسري الرابع :أن يكون املراد من معرفة حديثه وعدم معرفته ّ
أن تعابري أحاديثه قد

ثم ال يعرف معناها ،بل ينكر ،فاملعرفة وعدمها
تكون غري واضحة يف بعض األحيان ،ومن ّ
راجعان إىل معنى احلديث من حيث االضطراب الواقع يف كيف ّيات التعبري املنقول يف

حديثه يف بعض األحيان .

والذي يظهر ـ ّأول ّي ًا ـ بمراجعة موارد استددام هذا التعبري يف ظرف إسناده للحديث،

احتف التعبري بالطعن بالراوي .ويشهد ملا نقول
أنّه غمز يف الراوي ،ففي كثري من املوارد
ّ

ّ
أن تعبري املناكري واحلديث املنكر وغري ذلك مما هو رائج يف كلامت املحدّ ثني والرجال ّيني يف

فيرتجح
وصف األحاديث وطعنها والغمز فيها ،وهذا التعبري يستند لنفس هذا الرتكيب،
ّ
أكثر أن يكون املراد الغمز يف حديثه.

األول هنا ،فهو بعيدٌ  ،كام قال أنصار التفسري الثالث ،فال نعيد ،بل لو كان
ّأما التفسري ّ

احتف بسياقات ٍ
مدح
حيتف هذا التعبري بسياقات مدح ،ومل نجده
املراد منه ذلك للزم أن
ّ
ّ
حق العربتائي كام تقدّ مّ ،
فإن الراوي
إال يف اجلملة اليتيمة الواردة يف رجال النجايش يف ّ

تتحملها العقول العادية ،وال يكون يف ذلك طع ٌن
الذي يروي روايات عالية املضمون ال
ّ
عليه ،هو ٍ
يتحمله
يتحملون ما ال
اخلواص الذين
يعرب ذلك عن كونه من
ّ
ّ
ّ
راو ممدوح بل قد ّ
( )1رجال النجايش.83 :

( )2انظر :قبسات من علم الرجال  194 :1ـ  268 ،196ـ 269؛ وراجع :التسرتي ،قاموس
الرجال .676 :1

ٍ
بعض.
( )3انظر :الفضيل ،أصول احلديث ،125 :نقله عن

.....
غريهم.

وأما التفسري الثاين ،فهو غري صحيح ،فعاد ًة ما يب ّينون مثل هذه األمور ،وينفون التهمة
ّ

عنه ويسندوّنا إىل من روى عنهم ،واملفروض ّأّنم هنا بصدد توصيف أحاديثه وّنجه يف

بأّنم يريدون الطعن يف مرو ّياته وتضعيف الوثوق هبا وبيان
التحديث ،األمر الذي ييش ّ
خاصة عندما يكون السياق سياق ذكره بصفات أخرى ،فإنّه
عدم نقائها وعدم سالمتهاّ .

لو مل يقصد توجيه الذ ّم إليه بالطعن يف حديثه بنفسه ،لكان من املناسب جد ًا التبيني.

وأما التفسري الرابع ،فهو حمض احتامل وهو بعيد أيض ًا؛ ألنّه لو كان املراد اضطراب
ّ

حديثه بحيث يفهم أو ال يفهم ،لناسب التعبري باضطراب املتن أو احلديث أو ركاكته،
وعىل أ ّية حال فلو كان هذا هو املراد لكان أيض ًا نوع ٍ
طعن يف حديثه.
فّس املعرفة والنكرة عندما تتع ّلق باحلديث
وأما التفسري الثالث ،فاملالحظ عليه أنّه ّ
ّ

فّس املعرفة والنكرة عندما تتع ّلق بالشخص بكونه معروف ًا وعدم
بالنكارة وعدمها ،بينام ّ
كونه كذلك بني الرجال ّيني واملحدّ ثني ،وهذا التمييز غري مفهوم؛ ألنّه يعدّ ل من تفسري

أن املفردات واحدة ،وعليه ،فلامذا ال نقول ّ
الرتكيب تبع ًا لتعديل متع ّلقه ،مع ّ
بأن املعنى يف
الرتكيبني سواء تع ّلق بالراوي أم بالرواية يرجع ألمر واحد ،وهو:

أ ـ إ ّما كون احلديث مستنكر ًا عندهم وكون الراوي رج ً
ال مستنكر ًا مرفوض ًا ،فيتّحد

املعنى ويكون التعبري الثاين طعن ًا يف الراوي أيض ًا ،ال بيان ًا لكونه جمهوالً عند بعضهم،

ٍ
خاصة ّ
بشخص وأريد منه جمهول ّيته وعدم معروف ّيته عند
وأن توصيف النكارة لو تع ّلق
ّ
بعض ،فهو ال ينسجم مع إطالقهم هذا الوصف عىل مثل سعد بن طريف ،فمن البعيد أن

يكون نكر ًة غري معروف.

بل قد يؤ ّيد ما نقول ـ من أصل إمكانية إرادة كون الرجل مستنكر ًا مرفوض ًا ـ ّ
أن ابن

الغضائري يف ترمجة صالح بن أيب محاد كام تقدّ م وصفه بأن أمره ملتبس ويعرف هو وينكر،

ّ
مما يرجع املعرفة والنكرة إىل نفسه ،بحيث يكون رج ً
وشك يف نزاهته،
ال فيه التباس
نقي،
فالحظ تعبري ابن الغضائري يف ترمجة حذيفة بن منصور ،حيث قال« :حديثه غري ّ

خاصة ّ
وأن بعض أنصار
وخيرج شاهد ًا» ،
ّ
يروي الصحيح والسقيم ،وأمره ملتبسّ ،

التفسري الثالث هنا اعتربوا ـ كام تقدّ م ـ ّ
أن تعبري (أمره ملتبس) ليس بيان ًا جلهالة الراوي،

بل هو نوع بيان لوجود معطيات متعارضة يف ح ّقه ،فتكون املعرفة والنكرة املتع ّلقة به هي
ٍ
بعض مستنكر مرفوض عند
عبارة عن هذه املعطيات املتعارضة ،أي مأنوس به عند
آخرين ،أو هو ـ بام هو ٍ
راو ـ مأنوس تار ًة ومستنكر أخرى.

ب ـ أو كون احلديث والرجل غري معروفني عند بعضهم ،إلطالق النكرة يف مقابل
وسفَ َفدَ خَ ُلوا َع َل ْي ِه َف َع َر َف ُه ْم
اء إِخْ َو ُة ُي ُ
املعرفة هبذا املعنى يف اللغة ،كام يف قوله تعاىلَ ﴿ :و َج َ
ون﴾ (يوسف .)58 :أ ّما عدم معروفية الرجل فواضح ،وأ ّما عدم معروف ّية
َو ُه ْم َل ُه ُمنْكِ ُر َ
يتفرد بأحاديث ال تعرف بل هي غريبة وال تصل إال من
بعض أحاديثه ،فهذا معناه أنّه ّ
خالله ،فيكون املراد :إنّه رجل يعرفه بعض الرجال ّيني وال يعرفه آخرون ،أو ّ
إن رواياته

يرو إال من طريقه
بعضها معروف ورد من طرق أخرى ،وبعضها ال يعرف عنه يشء فلم َ

ومل يسمع إال من قبله.

نوحد املعنى يف الرتكيبني مع ًا ،بال حاجة إىل فرض ّية التمييز التي قال هبا بعض
وهبذا ّ

أنصار التفسري الثالث هنا.

ويبقى تعبري النجايش يف (صالح الرواية ويعرف منها وينكر) ،فلسنا بحاجة هنا إىل

بمجرد االحتامالت ،بل يكون هذا
فرض التهافت ،وال إىل فرض حصول تصحيف
ّ
نرجحه ونختاره ،ونقولّ :
إن املراد من (ينكر)
التعبري من النجايش لصالح ما قلناه ،بحيث ّ
مطلق ًا هنا ـ سواء تع ّلق باحلديث أو بالرجل ـ هو مقابل املعروف ّية ،فالراوي صالح الرواية

وليس يف روايته مؤاخذة من حيث مضموّنا أو تركيبها ،لك ّن مرو ّياته عىل نوعني :بعضها
تفرد هو بذلك،
معروف ورواه آخرون من طرق أخرى ،وبعضها غري معروف بحيث ّ

تفرده جمامع ًا ملعارضة خربه خلرب الثقات يف القض ّية نفسها.
وقد يكون ّ
( )1رجال ابن الغضائري.50 :

.....
نوع ريب يف
وتفرد الراوي بروايات،
خاص ًة لو كان من الطبقات الالحقة ،قد يم ّثل َ
ّ
ّ

تفرد به ملا رواه الثقات من طرق أخرى ،رغم ّ
أن حديثه
حديثه ،السيام مع معارضة ما ّ

صالح وليس فيه فساد مضموين وال لفظي ،وسبب ذلك ّ
تفرد شخص بنقل معني له
أن ّ
أن املنقول عنه مل ِ
حالتان :فتار ًة يكون بسبب ّ
يلتق إال بعدد قليل من الناس ،ومل يعرف له
إال راوية أو راويتني ،وهنا من املعقول جد ًا أن ينفرد الراوي عنه ببعض املنقوالت عنه

التي ال يعرفها غريه ،وتار ًة أخرى يكون املنقول عنه شخص ًا معروف ًا ينقل عنه كثريون
أفكاره وكلامته ،بحيث يلقيها عىل الناس عادةً ،ثم يأيت شخص بمنقوالت عنه ال تعرف

عنه أبد ًا ومل ينقلها أو مثيلها أحد عنه من قبل رغم كثرة الناقلني عنه ،بل قد يكون نقلهم

استثنائي يف عالقته
خاصة لو كان الناقل غري
فيه نحو معارضة له ،فهنا يكون االنفراد ـ ّ
ّ
باملنقول عنه ـ موجب ًا ليشء من الريب ،ال يبلغ حدّ الضعف الكامل بالرضورة ،لكنّه

يوضع كقرينة يف مصاف قرائن الضعف ،ويمكن أن جيتمع مع صفة صالح الرواية؛ ّ
ألن

املتفرد به يمكن أن يكون صاحل ًا ومنسج ًام مع اخلطوط الدينية
مضمون وكيف ّية هذا النقل ّ
خاصة لو عارضته أخبار الثقات .وهلذا فمن تكون
العا ّمة ،لك ّن االنفراد أوجب قلق ًا،
ّ
ّ
والشك فيه ،فمن أين له هذه
رواياته كذلك يكون أمره ملتبس ًا؛ ألنّه موجب للريب

خاصة لو عارضت روايات غريه؟!
املرو ّيات دون غريهّ ،

ولو رجعنا إىل أدبيات علوم املصطلح عند أهل السنّة ،سنجد هذا املفهوم موجود ًا،

يقول ابن الصالح يف النوع الرابع عرش من أنواع احلديث« :معرفة املنكر من احلديث،

بلغنا عن أيب بكر أمحد بن هارون الربدجيي احلافظ أنّه احلديث الذي ينفرد به الرجل وال
يعرف متنه من غري روايته ،ال من الوجه الذي رواه وال من وجه آخر ،فأطلق الربدجيي

التفرد بالر ّد أو النكارة أو الشذوذ ،موجو ٌد يف كالم
ذلك ومل ّ
يفصل .وإطالق احلكم عىل ّ
كثري من أهل احلديث»  .وقد افيد ّ
أن أمحد بن حنبل والرتمذي ومسلم بن احلجاج كان
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هذا مسلكهم يف استخدام هذا التعبري .

وهبذا تكون هناك صلة نسب ّية بني مفاهيم :النكارة والشذوذ والغرابة ،بنحو العموم

واخلصوص من وجه ،وال يعني ذلك ّ
ختتص هبذا يف أدبياهتم ،بل
أن إطالق كلمة املنكر
ّ

تطلق عىل ما يرويه الضعيف خمالف ًا ملا يرويه الثقات وتطلق عىل ما فيه نكارة يف املتن أو
السند وغري ذلك.

وعليه نحتمل احتامالً قو ّي ًا أن يكون املراد من هذا التعبري:

أ ـ (يعرف وينكر) :كون الراوي معروف ًا يف بعض األوساط وجمهوالً يف أوساط اخر،

ومورد سعد بن طريف ال مانع من القبول هبذا فيه ،أو نقول ّ
بأن هذا التعبري يطلق عىل
الراوي بمالحظة رواياته ،ال بمالحظة نفسه ،ولو بقرينة كثرة استخدام هذا التعبري يف

مورد حديث الراوي.

التفرد إ ّما خيالف
تفرد به ،وهذا ّ
ب ـ (يعرف حديثه وينكر) :كون رواياته بعضها مما ّ

روايات الثقات أو ال خيالفها ،وهو يوجب نوع ريب يف حديثه ،وهو أيض ًا صالح لالجتامع
مع صالح رواياته وفسادها وضعفه هو ،فالحظ.

هيتم املحدّ ثون واملشتغلون بعلوم احلديث باملتابعات والشواهد ،ويركّزون
ومن هنا ّ

عىل معروف ّية هذا احلديث من عدّ ة جهات ،بل قد طرح يف أصول الفقه ّ
أن املوضوع شديد
تفرد به رجل أو
االبتالء لو نقل بخرب آحادي صار فيه ريب؛ لتوافر الدواعي لنقله ،فكيف ّ

رجالن؟!

نوع ٍ
غمز يف الراوي وحديثه ،لكنّه لوحده ال يبلغ حدّ
والنتيجةّ :
إن هذا التوصيف ُ

احلكم بضعفه التا ّم عىل وزان تعابري أخرى مثل كذاب أو ّ
وضاع أو غري ذلك ،وك ّلام
متفردات الراوي ازداد الريب فيه ،متام ًا ك ّلام ازدادت خمالفاته احلديث ّية ألخبار
ازدادت ّ
(مباحث الشذوذ واالفراد).

( )1املصدر نفسه ،اهلام

رقم.1 :

.....
التفرد قد يوجب زوال
التامة؛ ّ
ألن ّ
تفرد هبا رغم وثاقته ّ
الثقات ،وهلذا قد تُرتك رواية له ّ
الوثوق من اخلرب حتى لو مل يوجب زوال الوثوق من الراوي وذلك مع ق ّلته ،لكنّه بالكثرة
ينسحب عىل الراوي وقد يضعضع الوثوق به نفسه .واهلل العامل.

ونكتفي هبذا املقدار من ألفاظ اجلرح والذم ،وغريه ظهر حاله مما تقدّ م ،وقد كنّا حتدثنا

سابق ًا عن االستثناء من نوادر احلكمة بوصفه تضعيف ًا أو ال ،فراجع.

ٌ
كام يلزمنا أن نشري إىل ّ
بحث عام ،لكنّه ال يغني
أن البحث يف ألفاظ اجلرح والتعديل

عن النظر يف ّ
معني فيه ،فالقرائن
كل مورد مورد ،من حيث وجود قرائن ّ
خاصة عىل مراد ّ

مهمة جد ًا هنا ،والبحث ّ
الكيل الذي عقدناه ليس بنحو القواعد العقل ّية التي
والسياقات ّ
أي مورد نجده يف الكتب الرجال ّية واحلديث ّية .هذا فض ً
ال عن
يصح بّسعة إسقاطها عىل ّ
ّ

أنّه البدّ دوم ًا أن ندرس ّ
كل رجا ّيل أو حمدّ ث عىل حدة ،من حيث احتامل ّيات وجود

خاصة به هنا أو هناك.
مصطلحات ّ

وقفة ختاميّة مع مراتب اجلرح والتعديل عند ابن حجر

وال بأس أن نختم الكالم هنا بالرتتيب الذي وضعه ابن حجر لطبقات التوصيفات
ٍ
نحو من املقبول ّية وضعه يف
الرجال ّية ،حيث جعلها يف طبقات اثنتي عرشة ،وما كان فيه ٌ

نصه كاآليت.
ست طبقات ،والباقي يف ّ
ّ
ست ا َخر ،وهي بحسب ّ
قال ابن حجر العسقالين (852هـ)« :فأ ّما املراتب:

فأوهلا :الصحابة ،فأرصح بذلك لرشفهم.
ّ

الثانية :من أكّد مدحه إما بأ ْف َعل ،كأوثق الناس ،أو بتكرير الصفة لفظ ًا :كثقة ثقة،

ومعنى :كثقة حافظ.

الثالثة :من افرد بصفةٍ ،
كثقة ،أو ٍ
متقن ،أو ثبت ،أو عدل.

الرابعة :من قرص عن درجة الثالثة قليالً ،وإليه اإلشارة بصدوق ،أو ال بأس به ،أو

ليس به بأس.

اخلامسة :من قرص عن (درجة) الرابعة قليالً ،وإليه اإلشارة بصدوق يسء احلفظ ،أو

تغري بأخرة ،ويلتحق بذلك من رمي بنو ٍع من
صدوق َهيم ،أو له أوهام ،أو خيطئ ،أو ّ
والتجهم مع بيان الداعية من غريه.
البدعة كالتش ّيع ،والقدر ،والنصب ،واإلرجاء،
ّ

السادسة :من ليس له من احلديث إال القليل ،ومل يثبت فيه ما يرتك حديثه من أجله ،

فلني احلديث.
وإليه اإلشارة بلفظ :مقبول ،حيث يتابع ،وإال ّ

السابعة :من روى عنه أكثر من واحد ومل يوثق ،وإليه اإلشارة بلفظ :مستور ،أو جمهول

احلال.

يفّس ،وإليه
الثامنة :من مل يوجد فيه توثيق ملعترب ،ووجد فيه إطالق الضعف ،ولو مل ّ

اإلشارة بلفظ :ضعيف.

التاسعة :من مل يرو عنه غري واحد ،ومل يوثق ،وإليه اإلشارة بلفظ :جمهول.

العارشة :من مل يوثق البتّة ،وض ّعف مع ذلك بقادح ،وإليه اإلشارة بمرتوك ،أو مرتوك

احلديث ،أو واهي احلديث ،أو ساقط.
احلادية عرشة :من اهتم بالكذب.

الثانية عرشة :من أطلق عليه اسم الكذب ،والوضع» .

ويوجد كالم كثري بني أهل السنّة يف هذه املراتب ،واختالفات يف الرتب ّية ،تراجع يف

املطوالت.
ّ

ولنا بعض الوقفات الّسيعة هنا:

1ـ ّ
يبني منازل الرواة
مهم للغاية؛ ألنّه ّ
إن أصل االشتغال عىل رتب التعديل واملدح ّ

يبني مراتب احلديث
من زاوية مواقف علامء الرجال واجلرح والتعديل ،ومن ث ّم فهو ّ

والقوي واملوثق والصحيح وأنواع
ربر إطالق التوصيفات عىل األحاديث ،كاحلسن
ّ
وي ّ
أمر له أثر كبري يف مواضع متعدّ دة أبرزها:
هذه األحاديث أيض ًا .وهذا ٌ
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.....
أ ـ تعارض األخبار واختالفها ،وترجيح أحد النقلني عىل اآلخر ،بمالك األوثق ّية

واألعدل ّية واألفقه ّية ،وغري ذلك.

ب ـ تقسيم الرواة إىل مراتب ،ثم عرض روايات الطبقات الدنيا عىل روايات الطبقات

التعرف عليهم.
العليا؛ للتأكّد من مستوى الرواة ود ّقتهم عندما يراد ّ

ج ـ إنّه بناء عىل القول بمسلك الوثوق ـ كام هو الصحيح ـ ّ
فإن مراتب الرواة مؤثرة

القوة االحتامل ّية يف إخباراهتم ،ومستويات التوصيف ـ مدح ًا أو قدح ًا ـ
جد ًا يف مستويات ّ

ترتك أثر ًا عىل معرفة مراتبهم ومواقعهم.

 2ـ مع األسف ال نجد هذا االهتامم الكايف يف الرتاث الرجايل واحلديثي اإلمامي هبذا

األمر بني ّ
املتأخرين خالل القرون األربعة األخرية ،فهم يتعاملون مع الرواة الذين ثبتت

وثاقتهم بدرجة واحدة ،نعم جتد هنا وهناك إشارات ،لكنّك ال جتد تعام ً
ال جدّ ي ًا يف هذا
الصدد يضع الرواة ويضع األحاديث ضمن مراتب ،وهلذا ال جتد اهتامم ًا عظي ًام يف توصيف
األحاديث توصيف ًا دقيق ًا ،كام عليه احلال عند املشتغلني باحلديث من أهل السنّة.

3ـ ّ
إن وضع ابن حجر الصحابة يف الرتبة األوىل قوالً واحد ًا غري واضح؛ وذلك أنّه مع

غض النظر عن النقاش يف قاعدة عدالة مجيع الصحابة ،كام تقدّ م سابق ًاّ ،
فإن بعض
ّ
الصحابة ـ وباعرتاف اجلميع ـ مل يكن يف الضبط بتلك املثابة ،فخصوص ّية العدالة ال تكفي
مهمة للغاية بالنسبة
يف التقويم هنا ،بل خصوصيّة الضبط والد ّقة يف تقن ّية نقل األخبار ّ
إلينا ،وهلذا ال نوافق عىل وضع الرتبة األوىل هبذا الشكل وعىل إطالقه ،بل البد ـ حتى عىل

أصول ومناهج أهل السنّة ـ من التفصيل.

وكأن وضع الصحابة كان من خالل ّ
ّ
أن املعدِّ ل هلم هو اهلل سبحانه ،لك ّن التعديل

والرضا يشء وكونه يف أعىل مراتب قبول خربه يش ٌء آخر؛ ّ
ألن هناك عنارص يف قبول اخلرب
وقوته ال عالقة هلا باجلانب األخالقي يف الناقل كالضبط والسهو والنسيان واخللط واخلطأ
ّ

وغري ذلك.

4ـ ّ
إن وضع كلمة (صدوق) يف الرتبة الرابعة ،مع جعل كلمة (عدل) يف الرتبة الثالثة،

ال نوافق عليه بعدما تقدّ م من إفادة التعديل للصدقّ ،
وأن صدوق تفيد املعنى هذا أيض ًا،

وخصوص ّية السالمة األخالق ّية يف سائر أفعاله ال تضيف شيئ ًا هنا بنا ًء عىل حجية خرب
الثقة أو حج ّية اخلرب املوثوق.

إن وضع املتهم يف عقيدته يف الرتبة اخلامسة ،ال نوافق عليه مطلق ًا؛ ّ
5ـ ّ
ألن بعض من

قمة العدالة والوثاقة ،وفق ًا لرؤيتنا ملفهو َمي:
نختلف معهم يف املذهب قد يكونون يف ّ
املخصص لدائرة حج ّية
العدالة والوثاقة ،كام رشحناه هنا يف هذا الكتاب وكذلك يف كتابنا
ّ
ثم فالبد من التدقيق أكثر يف هذا األمر ،وعليه فصدوق يسء احلفظ ّ
أقل
احلديث ،ومن ّ
رتبة من صدوق منت ٍم ملذهب خمتلف معي ،نعم لو كانت الرواية التي يروهيا هلا صلة

باالنتصار ملذهبه ،فهذا ٌ
بحث آخر.

مهمة ،وربام رأى ّ
أن
 6ـ لقد فات ابن حجر عرض التوصيفات الرتكيب ّية ،وهذه أيض ًا ّ

ذكرها ال حدّ له بل ال ّناية ،فليس املهم فقط النظر يف ّ
كل صفة صفة لوحدها يف ترتيبها
مع سائر الصفات ،بل املهم أيض ًا أخذ مركّبات الصفات مع بعضها؛ ّ
ألن هذا الرتكيب

واقع موجود يف الرتاث الرجايل ،فام هي نسبة :ثقة ثبت ،إىل ثقة ثقة؟ وما هي نسبة :ثقة
ٌ
ثقة عني وجه ،إىل ثقة عني ثبت متقن حافظ؟ وهكذا.

7ـ ّ
إن إطالق تقديم املرتبة الثامنة عىل التاسعة غري واضح ،فالشخص املعروف املتهم

بالضعف ليس دائ ًام أفضل حاالً من الشخص املجهول متام ًا غري املتهم بضعف.

املدصص لدراسة ألفاظ الرجال ّيني وأدب ّياهتم
وهبذا ندتم احلديث يف هذا الفصل الثامن
ّ

يف توصيف الرواة والرجال ،وهناك تفاصيل مورد ّية كثرية أعرضنا عنها خوف اإلطالة،
خاصة عند أهل السنّة.
املطوالتّ ،
يمكن مراجعتها يف ّ

الفصل التاسع
الرتاث الرجاليّ األوّل
دراسة يف املصادر الرجاليّة األمّ

مقدّمة

دراسة الكتب الرجال ّية األصل ّية األقدم ّ
اخلاصة ،من حيث بيان
مهيتها
ّ
تظل هلا أ ّ

ألّنا متثل أحد املراجع األساس ّية
خصائصها ونقاط ّ
قوهتا وضعفها ومنهجها وأساليبها؛ ّ

للباحثني يف أحوال الرواة ،ومن هنا كان من الرضوري النظر يف هذه املصنّفات األ ّم
واألقدم ،األمر الذي دفعنا لعقد هذا الفصل بنحو خمترص.

ٍ
بشكل أبرز ـ يف
وقبل الرشوع يف املصنّفات اإلمام ّية التي يرجع إليها علم الرجال ـ

وثائقه ومعلوماته ،يلزمنا النظر يف الرتاث الرجايل السنّي يف هذا الصدد ،ولو بشكل

خمترص جد ًا ،استكامالً للصورة.

ونرتّب الكالم ضمن الشكل اآليت:

احملور األوّل
السياق التطوّري للرتاث الرجالي السنّي
جولة تختصرة

متهيد

األول ،فكأ ّنه
مدون يف القرن
اهلجري ّ
ّ
ربام يمكننا القول :إ ّنه ال يوجد علم رجال سنّي ّ

أي مصنّف رجا ّيل حقيقي ،يمكن أن يذكر يف هذه
يوجد اتفاق بني املحدّ ثني عىل عدم تو ّفر ّ

املرحلة .بل نراهم يقولون ّ
احلس النقدي والعقل الرجا ّيل أو حتى الطريقة
بأن بوادر
ّ
يتم اإلسهام يف هذا اجلانب تكاد تكون مفقود ًة عىل نحو بارز
الفكر ّية التي من خالهلا ّ

وشاخص.

واملختصون يف هذا املجال من أهل السنّة وجود
لكن ال ينكر املحدّ ثون والرجال ّيون
ّ

وختص تلك املرحلة ،السيام عرص
احلس النقدي الرجايل ،ولو بسيطة
إشارات من
ّ
ّ
الصحابة ،بل له شواهد تارخي ّية مذكورة بني تضاعيف كتبهم ،بل ّ
إن بعض الرجاليني
كالذهبي ،حينام يّسد طبقات أهل اجلرح والتعديل ،تراه يذكر يف الطبقة األوىل

اخلاصة يف هذا املجال.
باخلصوص أربع ًة من الصحابة ،ممن كانت هلم هذه النشاطات
ّ

احلس النقدي والعقل ّية الرجالية مطلق ًا يف تلك الفرتة ال تساعد
وعليه ،فالقول بانعدام
ّ
أمر يصعب
عليه املعطيات التارخي ّية ،لك ّن ّ
حتول ذلك إىل ت ّيار بارز حيمل خصائص عل ٍم ٌ

إثباته.

ومع بزوغ شمس القرن اهلجري الثاين ،نبدأ نقف عىل بواكري النقد السندي إمجاالً،

لكن مل يرتك لنا هذا القرن يف احلقيقة إال القليل جد ًا من املصنّفات ،وبشكل عام ّ
إن ما
نعرفه عنه وما يرتبط به من آراء علامء الرجال هو ما نقله لنا علامء القرن الثالث شفاه ًا

عنهم ،أو وجد متناثر ًا يف بعض الكتب هنا وهناك ،وإال فمن النادر أن جتد كتب ًا معتمدة

...............
معروفة ومتداولة بوصفها مصادر رجال ّية عند أهل السنة يف هذه الفرتة.

فخالل القرن الثاين اهلجري ،شهدنا أعمدة يف هذا العلم ،بام يتناسب مع تلك املرحلة،

حس نقدي يف األسانيد والتث ّبت يف أمر
ويف هذا الصدد يقال :إ ّن أول شخص بزغ عنده ٌّ

الرواة وليس له من كتاب بني أيدينا اليوم ،هو الشعبي (103هـ) ،ومن بعده شخص ّية

عرفت أكثر فأكثر ،وهو ابن سريين (110هـ) ،حيث يقال :إ ّن ابن سريين كان من أوائل
الذين كانوا إذا روي احلديث طالب بسنده ،وم ّيز يف السند بني املبتدعة من غريهم.

وعىل أساس اإلحساس برضورة فرز الروايات عىل أساس التت ّبع يف أحوال أفراد

السند وطبيعة الرجال ،وتنويعهم إىل صنفني( :أهل بدعة وغريهم) ،بدأت تتف ّتق بواكري

التفكري الرجايل السنّي .عىل ّ
أن هناك خالف ًا حول ّأول من بدأ عمل ّية الفرز والتنويع هذه،

فبعضهم نفى أن يكون ابن سريين أو الشعبي ،بل أرجعوا ذلك إىل ابن شهاب الزهري

(124هـ).

وهناك أسامء أخرى ،يمكن أن تطرح يف هذا املجال أيض ًا ،مثل :األوزاعي (157هـ)،

ومالك بن أنس (179هـ) ،حيث يستفاد من كتابه :املو ّطأ ،ومن املنقوالت املحفوظة عنه،
خاص ًا يف التوثيق والتضعيف ،والليث بن سعد (175هـ) ،وسفيان
أ ّنه اعتمد منهج ًا
ّ
الثوري (161هـ) ،وسفيان بن عيينة (198هـ) ،وعبد اهلل بن املبارك (181هـ) ،وهو

أي حديث ،وهذا ّ
الذي كان يقول بأنّه لوال السند ألمكن ّ
يدل عىل
لكل شخص أن يكتب ّ
أ ّنه كان جيعل من السند أولو ّي ًة أساس ّية يف التعامل مع السنّة النبوية ،وأيض ًا حييى بن سعيد

احلجاج (160هـ) ،وأخري ًا عبد الرمحن بن مهدي
الق ّطان (198هـ) ،وشعبة بن
ّ

(198هـ).

ّ
إن هوالء العلامء هم من أبرز علامء القرن الثاين اهلجري عند أهل السنّة من الذين

اشتغلوا عىل النقد السندي والتت ّبع ألفراد الرجال .إال ّ
أن ما يؤسف له أ ّننا ال نملك عنهم

سوى ما حفظ عنهم من أقوال ونقوالت تل ّقاها باحلفظ والصون والتثبيت تالمذهتم من
بعدهم ،أو وجدت متناثرة يف كتب بعضهم التي وصلتنا ،ويمكن أن جتمع تلك اآلراء من

علمي ،يم ّكننا أن نقف عىل رأي ابن املبارك
هنا وهناك ،ليحصل من املجموع مرجع
ّ
الرجايل حول فالن وفالن ،أو حتى عن الطريقة التي كان يتعاطاها يف عمل ّية اجلرح

والتعديل.

وعىل أ ّية حال ،ال نملك شيئ ًا أساس ّي ًا ،يمكن االعتامد عليه بوصفه تصنيف ًا ،وقصارى

ومتفرقة يف هذا املجال.
ما هو متو ّفر رسائل صغرية ،أو كتب ال تفي باملقصود
ّ

وإذا دخلنا أجواء القرن الثالث اهلجري ،سنجد التصنيف الرجايل يشهد قفزات

وتطورات هائلة وصوالً إىل القرن التاسع ،حيث نشهد املوسوعات الضخمة يف التصنيف
ّ
الرجايل ،بينام نجد حال ًة من الرتنّح النسبي بعد هذه الفرتة املزدهرة.

هويّة علم الرجال ـ تارخييّاً ـ بني علوم التاريخ واحلديث

عندما ندرس هذا األمر ،فعلينا بداي ًة أن نعرف ّ
أن علم اجلرح والتعديل قد استوعب

تارخي ّي ًا شكلني أو فقل :علمني ،لطاملا ترافقا يف املسري العام ،ومها :علم تاريخ الرواة.

األخص.
وعلم اجلرح والتعديل باملعنى
ّ

األول (علم تاريخ الرواة) ،فيتمركز حول تاريخ الرواة من ناحية
ّأما بالنسبة للعلم ّ

أسامئهم وألقاهبم وكناهم ونسبتهم ووالدهتم ووفاهتم ومواقفهم السياس ّية وما أ ّلفوه

وصنّفوه واجتاهاهتم الفكر ّية ،وسائر ما يقع يف هذا السياق .وفائدة هذا العلم تتمثل يف
الكشف عن اتصال األسانيد وانقطاعها ،وغري ذلك.

دونت يف معرفة
ومن أبرز هذا النوع من التصنيفات عند أهل السنّة هي الكتب التي ّ

هيمهم كثري ًا عرض الوثاقة أو التضعيف ،بل إ ّن ّ
جل ما
الصحابة ،ففي هذه الكتب ال ّ
يعنيهم هو إبداء معلومات تارخي ّية تتع ّلق هبؤالء الصحابة ال أكثر ،وعليه نجد ّ
أن غالب

الكتب التي أ ّلفت يف املجال التارخيي عند أهل السنّة ونسبت إىل إطار علم الرجال هي
كتب تاريخ أصالً ،بمعنى ّ
أن هذه الكتب تؤ ّرخ لطبقة الصحابة وغريهم.

األخص) ،فنجد أنّه علم
و ّأما بالنسبة للعلم الثاين (علم اجلرح والتعديل باملعنى
ّ

...............
القوة
مهمته األوىل تنحرص يف وضع اليد عىل جهات ّ
ّ
متمحض يف النقد السندي ،و ّ
ٍ
وبشكل أساس ـ عىل
والضعف املوجودة يف هذا الراوي أو ذلك ،بحيث يس ّلط الضوء ـ

تلك النقاط ،بأن يقول لكّ :
إن فالن ًا ضعيف؛ ألجل أ ّنه يروي املناكري ،أو إ ّنه ال يعتمد عىل
قوله؛ أل ّنه كذاب ،أو هو صدوق أو ثقة أو غري ذلك.

أن علم الرجال من فروع علم التاريخ أو أ ّنه
ويف هذا اإلطارُ ،يطرح السؤال التايل :هل ّ

من فروع علم احلديث؟

ويف سياق اجلواب نالحظ أنّه يوجد هناك اجتاهان يف األوساط العلم ّية عند أهل

السنة ،يف اجلذور التي ينتمي إليها علم الرجال:

األول :ويذهب إىل االعتقاد بكون علم الرجال من فروع علم التاريخ؛ وذلك
االجتاه ّ

ونتفحص األدوات واآلل ّيات التي يعمل من خالهلا علم
أل ّننا ـ علمي ًا ـ عندما نرجع
ّ

املؤرخ أكثر من غريها؛ ّ
ألن املطلوب هو
الرجال ،نرى ّأّنا تتناسب مع طبيعة عمل ّ
خاص ًة ّ
وأن
يسوغ هذه الرؤيةّ ،
التوصل إىل معلومات تتصل بدائرة التاريخ ،وهذا بنفسه ما ّ
ّ

املصنّفات التي اعتمدت عىل املنهج األول (علم تاريخ الرواة) هي أقرب إىل التاريخ
وروحه منها إىل علم احلديث .باالضافة إىل ّ
أن األدوات التي جيري تداوهلا بني العلمني

موحد إىل حدّ ما.
واحدة ،وكذا املوضوع التارخيي ّ

ولذلك نجد كثري ًا من الكتب الرجال ّية السنّية قد ا ّلفت عىل الطريقة التارخي ّية ،فكام هو

معروف ،كانت هناك عدّ ة أشكال للتأليف التارخيي يف تراثنا اإلسالمي ،وأشهرها ما
سمى بالتاريخ احلويل ،وهو ـ كام يستوحى من اسمه ـ يعتمد اعتامد ًا رئيس ّي ًا يف طرحه
ي ّ

للام ّدة التارخيية عىل الزمان ،فيعرض املا ّدة معتمد ًا عىل احلول أساس ًا يف ذلك ،وهذا ما
مؤرخني مسلمني كالطربي وغريه.
نشاهده عند ّ

يدون األحداث التارخي ّية عىل أساس خمتلف
نوع آخر اختار أن ّ
ويف مقابل ذلك ،وجد ٌ

األول ،فبناه عىل تسمية الفرتة الزمنية املمتدّ ة بني حارصين معلومني باسم شخص ّية
عن ّ
يسميه بعرص فالن أو فالن.
كبرية ومعروفة ،كأن ّ

وعليه ،فمن املمكن أن نجعل علم تاريخ الرواة منتمي ًا إىل دائرة التاريخ ،وما ذلك إال

أن كيف ّية التصنيف املتقدّ مة تؤ ّكد ّ
ألجل ّ
أن العقل ّية السنّية يف تعاطيها وتعاملها مع كتب

الرجال ،كانت عقل ّي ًة تنظر إىل علم الرجال عىل أ ّنه علم تاريخ الرواة.

ولتقريب الصورة يف ذلك ،يمكننا أن نستعرض هنا عدد ًا من األمثلة البارزة التي

يمكن أن تكون خري عون يف التدليل عىل ذلك ،فهناك عد ٌد من أسامء كتب الرجال السنّية

اطلق عليها أساس ًا اسم (تاريخ) ،كالتاريخ الصغري للبخاري ،وهو من أهم مصادر علم
الرجال ،والتاريخ الكبري له أيض ًا ،وتاريخ ابن أيب خيثمة ،فهذه الكتب ليست كتب تاريخ
حويل ،بل هي كتب رجال ،وهذا ّ
يدل عىل ّ
أن انتامء علم الرجال يف وعيهم إىل علم التاريخ
كان أقوى وأوضح.

االجتاه الثاين :ويؤمن ّ
بأن علم الرجال إ ّنام هو من فروع علوم احلديث ،ومن الشواهد

يقرب هبا ذلك ،هو أ ّننا نرى ّ
يقسمون نفس احلديث إىل قسمني :سند
أن املحدّ ثني ّ
التي ّ
احلديث ومتنهّ ،
فكل يشء يتع ّلق بمتن احلديث مما يرجع إىل فقهه وفهمه ،كعلم خمتلف

احلديث ،وعلم غريب احلديث ،أو ناسخ احلديث ومنسوخه ..فهو مما له عالقة بفقه

احلديث واملتنّ ،
وكل يشء يرجع إىل سلسلة سند احلديث ،من ناحية البحث عن
ٍ
ثغرة ما توجب الضعف
خلوه عن االنقطاع ،أو تو ّفره عىل
اإلرسال ،وسالمة السند أو ّ
والسقوط فيه ،فذلك مما يتك ّفله علم الرجال ،حيث يكشف بدوره عن ثبوت ّ
كل واحدة
بالصحة.
ثم احلكم لصالح السند بالضعف أو
ّ
من األحكام املتقدّ مة ،ومن ّ

صحة هذه الفرض ّية ـ وهي مشهورة ـ أ ّننا لو أخذنا بنظر االعتبار الغاية التي
ومما ّ
يعزز ّ

من أجلها بدأت تتش ّكل بواكري علم الرجال يف ذلك الوقت ،والسبب يف نشوئه ،لرأينا ّأّنا
كانت التث ّبت يف نقل احلديث ،حيث كثر ّ
وعمت الفوىض يف
الكذابة عىل الرسول األعظمّ ،

عمل ّية النقل ،فلم يكن أمامهم يف سبيل ضبط األمور وخلق التوازن إال هذا الطريق،

ربرات التارخي ّية لظهور علم الرجال ،سنجدها تؤ ّكد عىل أ ّنه نشأ من رحم
وعليه فامل ّ
اهتموا بعلم الرجال هبذه
االهتامم باألحاديث ،ولوال وجود احلديث النبوي لربام ما
ّ

...............
الطريقة ،ولع ّلهم اكتفوا بالرجوع إىل كتب التاريخ كالطربي وغريه.

تسميات علم الرجال عند أهل السنّة

وإذا رصفنا النظر عن هذه القض ّية ،ناحية تسميات علم الرجال عندهم ودالالهتا،

فسوف نجد ّ
أن لعلم الرجال عند أهل السنّة تسميات عديدة ،بعضها مشهور وبعضها
ّ
أقل شهرة ،وهي كالتايل:

 1ـ علم أسامء الرجال ،ويمكن أن يرجع السبب يف هذه التسمية إىل ّأّنم ربام كانوا يف

بدايات التأليف يف علم الرجال قد أ ّلفوا يف أسامء من شهد املعركة الفالنية أو قتل يف
املهتمون بأمر الرجال بـ
الغزوة الفالنية وكثر التأليف يف ذلك املجال ،ومن بعدها اشتهر
ّ

(من عندهم علم أسامء الرجال).
 2ـ علم أحوال الرواة.
 3ـ علم تاريخ الرواة.

 4ـ علم تاريخ الرجال ،وهناك مصنّفات غري قليلة تدخل ضمن هذه التسمية ،ك ّلها

تدور حول علم الرجال باملعنى الواسع للكلمة.
 5ـ تاريخ املحدّ ثني.

 6ـ علم اجلرح والتعديل ،وهو من التسميات املشهورة للغاية عند أهل السنّة.

هذا ،ومن املعروف مسبق ًا إطالق علم الرجال عىل خصوص علم تراجم الرجال،

وهو االستخدام األكثر له .بينام بدأ يشيع يف اآلونة األخرية شيئ ًا فشيئ ًا إطالق علم الرجال
اخلاصة
أو علم رجال احلديث عىل علم اجلرح والتعديل ،بحيث أخذ هذا العلم هو ّيته
ّ

وانفصل عن سائر العلوم ذات الصلة.

املهمة يف فهم مسرية علم الرجال عند أهل السنّة ،هي ّ
أن هذا العلم كان
ومن النقاط ّ

تعرض بني فرتة وأخرى لبعض املؤثرات االجتامع ّية والسياس ّية الضاغطة التي ترتك
ي ّ
بصامهتا واضح ًة عىل مفاصل البحث الرجايل .ويمكن أن نمثل لذلك بمحنة خلق القرآن،

والتي أحدثت انقسام ًا يف جسم األ ّمة اإلسالم ّية من ناحية كيف ّية استيعاب هذا احلدث،

اإلسالمي ،ولكن ما الحظناه يف الساحة
ومن ثم معاجلته بشكل يتالءم وطبيعة املعطى
ّ
ٍ
آين ،وإ ّنام
اإلسالم ّية هو تباين املواقف وتعدّ دها ،ومل تكن تلك املحنة ّ
جمرد حدث عابر أو ّ
راح ضح ّيتها عدد غري قليل من طبقة العلامء والرواة ،بل تركت املجال مفتوح ًا أمام ّاهتام

األشخاص الذين كان هلم موقف خمتلف من تلك املحنة.

عيّنات ألبرز الكتب الرجاليّة القدمية عند أهل السنّة ،عرض وشرح

وعىل أ ّية حال ،ال نريد التفصيل أكثر ،ونو ّد أن نشري لبعض أبرز املصنّفات الرجال ّية

السن ّية يف هذه الفرتة ،نذكرها عىل الشكل اآليت:

 1ـ كتاب الطبقات البن سعد

مؤ ّلف هذا الكتاب هو حممد بن سعد بن منيع ،أبو عبد اهلل ،البرصي الزهري ،املولود

سنة 168هـ ،وامل ّ
أن وفاته كانت سنة
توف سنة  230أو 233هـ ،وعىل قول ضعيف ّ
222هـ.

يعرف ابن سعد بـ (كاتب الواقدي) ،واألخري هو حممد بن عمر بن واقد األسلمي،

املؤرخني املشهورين يف العامل اإلسالمي ،وكان ابن سعد من
صاحب كتاب املغازي ،أحد ّ

تالميذه وك ّتابه ،حتى عرف ابن سعد بـ (الكاتب) .عىل ّ
أن الواقدي كان قد سبق ابن سعد
ٍ
كتاب له حيمل اسم الطبقات أيض ًا،
يف التأليف والتصنيف يف علم الرجال ،من خالل
ولكن مل تكن له تلك الشهرة املعروفة كام اشتهر كتاب ابن سعد ،وإنام اشتهر الواقدي

بكتابه يف املغازي والتاريخ.

ترك لنا ابن سعد ثالثة كتب ،ومن غري البعيد أن يكون اجلميع كتاب ًا واحد ًا:

 1ـ الطبقات الكبري ،ويعرف بـ (الطبقات الكربى) ويقع يف عدّ ة جملدات ضخمة.

األول ،فهو ليس كتاب ًا آخر يف هذا
 2ـ الطبقات الصغري ،والذي اخترصه عن الكتاب ّ

الباب أو جديد ًا ،ولكنّه نفس الكتاب مع حذف الزوائد منه.

...............
كتاب يف السرية النبو ّية ،ويبدو ّ
أن هذا الكتاب ليس شيئ ًا
 3ـ كتاب أخبار النبي ،وهو
ٌ

آخر غري الطبقات أيض ًا؛ أل ّننا نعرف ّ
األول والثاين من الطبقات الكبري،
أن املج ّلدينّ :

يدوران حول سرية النبي ،فالظاهر ـ ولع ّله األرجح ـ ّ
أن الكتاب الثالث عبارة عن

األولني من كتاب الطبقات الكربى ليس إال.
املج ّلدين ّ

املحصلة ّ
أن ابن سعد ترك لنا كتاب ًا واحد ًا ،هو حمور بق ّية كتبه ،أال وهو كتاب
فتكون
ّ

الطبقات الكبري املتقدّ م ،وإن كان املثبت يف فهرس مصنّفاته ّ
أن له ثالث مصنّفات مذكور

ّ
كل واحد منها مستق ً
ال.

ثم نرشوه
ّ
وأول من تن ّبه هلذا الكتاب وح ّققه ،كان األملان ،وذلك سنة 1903م ،ومن ّ

بعد ذلك ،يف وقت مل يكن العامل اإلسالمي يتط ّلع بشكل جا ّد إىل نرش وحتقيق هكذا

موسوعات علم ّية.

السمات العامّة لتجربة ابن سعد البصري

متتاز جتربة ابن سعد بعدّ ة ميزات أو سامت:
 1ـ احلياد ّية:

ّ
لمسها يف التجربة التي قدّ مها ابن سعد هي
لعل ّأول خصوص ّية متم ّيزة يمكننا ت ّ
احلياد ّية الواضحة ،بام يشبه نسب ّي ًا جتربة الكيش عند اإلمام ّية .ونعني بتلك احليادية أنّه
ٍ
تعليق أو تعقيب،
اعتمد تدوين الروايات املسندة املعنعنة من دون أن يتع ّقب ذلك بذكر
فقد كان املنهاج العام الذي حيتكم إليه ابن سعد يف عرض املوا ّد التارخيية يعتمد اعتامد ًا

منقطع النظري عىل العامل الّسدي البحت ،من دون أن يلتفت بعد ذلك إىل يشء آخر

غريه .فال نراه يتع ّقب الراوي بإبداء ما يراه من رأي شخيص ،سواء كان ذلك الراوي

صحابي ًا أم تابع ّي ًا إال نادر ًا ،وينقل الروايات املتعارضة يف خصوص قض ّية أو موضوع
معني بقطع النظر عن تعاطي املوقف اخلاص من ّ
كل ذلك.
ّ

هذا ،ولكن يبقى ّ
أن ابن سعد قد ال يذكر مجيع الروايات التي تغ ّطي الواقعة أو احلدث

ٍ
بعض آخر؛
اخلاص الذي هو بصدد اإلشارة إليه ،وإنام يكتفي بمقدار معني ويتجاوز ذكر

فهو ييضء عىل بعض املعطيات وربام خيفي بعضها اآلخر؛ ألغراض وخلف ّيات وقناعات
ينوه بأ ّنه اقترص عىل بعض األخبار
املؤرخ حينام ّ
تتالءم مع ّ
توجهاته ،متام ًا كام يفعل الطربي ّ
دون بعض؛ ألسباب ذات ّية أو موضوع ّية ،يراها مناسبة يف عرض املا ّدة التارخيية ،يتضح
ذلك من مراجعة كتابه يف التاريخ.

لكن يف ّ
كل هذا ،نحن ال نملك الدليل الكايف الذي يدفعنا إىل القول بأ ّنه كان حيذف

بعض الروايات التي ال يراها متناسب ًة مع تط ّلعاته ،فهذا الكالم تعوزه املؤرشات والدالئل

القوة يف ّ
ظل التداعيات
ربرة لذلك .ولكن يبقى هذا احتامالً له نصيبه من ّ
العلمية امل ّ

تعرض هلا النقل يف الرتاث اإلسالمي عموم ًا ،وقد تتساوى فيه
ّ
اخلاصة والعامة التي ّ
املذاهب املختلفة.

 2ـ الرتتيب الطبقي:

من مجلة السامت التي تطبع كتاب الطبقات :الرتتيب والتنظيم الطبقي يف عرض

املعلومات التي تدخل يف اهلدف الذي يصبو إليه الكتاب ،فرتاه يبدأ يف الطبقة األوىل من

ترتيب كتابه بسرية النبي األكرم ،وقد استوعب منه ذلك جم ّلدين كاملني .ومن بعدها تأيت
طبقة الصحابة ،ثم التابعني ،وتابعي التابعني حتى ينتهي إىل بعض الطبقات القريبة من

عرصه .ومن ناحية الزمان يبدأ باملهاجرين ،ثم األنصار ،وهكذا األسبق فاألسبق عىل
النحو الرتاتبي متصاعد ًا .كام يأخذ باحلسبان حني يرتجم لبعض األشخاص اجلانب

املكاين ،بمعنى أ ّنه يبدأ باملدنيني ،ثم الكوف ّيني ،ثم البرصيني ،وهكذا..

ٍ
بفصل
ومن بعد ذلك ك ّله يفرد النساء املشهورات واملعروفات يف التاريخ اإلسالمي

خاص ،كام هي العادة املعروفة يف ذلك.

وعليه ،يلتزم ابن سعد بأولو ّيات ميدانية متناسقة ،فهو يامزج بني عنرصي الزمان

واملكان يف ترتيب حساب الطبقات ،وليس مقصور ًا فقط عىل العنرص الزماين ،كام يالحظ

يف بعض الكتب املؤ ّلفة يف هذا اجلانب ،حينام اعتمدت عىل ذلك العنرص يف بيان املراتب،

...............
فحينام بدأ باحلديث عن املهاجرين ،ومن بعدها تقسيمهم إىل بدريني وغري بدريني ،مل يكن

ذلك الفرز قائ ًام فقط عىل الطابع الزمني ،وإ ّنام أخذ فيه عوامل أخرى ذات دور يف ذلك

التقسيم.

التلمذ عىل الواقدي وغريه:
3ـ ّ

سبق أن أرشنا إىل ّ
أن ابن سعد كان من تالمذة الواقدي صاحب املغازي والطبقات

املشهورين ،ومن ثم فهناك نوع من احلضور الواضح لألخري يف تضاعيف كتاب الطبقات
َ

عيل بن إبراهيم يف كتاب الكايف
الكربى بنسبة عالية ،أشبه ـ لو أردنا التمثيل ـ بحضور ّ

للكليني .وال نريد هنا أن نقدّ م أرقام ًا مع ّينة لتحديد نسبة ذلك احلضور ،بقدر ما نريد

التنبيه إىل طبيعته ،حيث استقى ابن سعد معلومات ومعطيات كثرية وهائلة عن طريق

أستاذه وشيخه الواقدي ضمن موسوعته الكبرية الطبقات ،حتى قال ابن النديم
البغدادي« :روى عنه وأ ّلف كتبه من تصنيفات الواقدي» .

اخلاص لدى أهل اجلرح والتعديل جتاه الواقدي
لك ّن امللفت للنظر يف هذا ،هو املوقف
ّ

نفسه ،فمن املعروف ّ
تعرض لنقد وطعن شديدَ ين من أهل السنّة ،حتى قال
أن الواقدي ّ
واستقر اإلمجاع عىل وهن الواقدي»  .ويرجع السبب يف التضعيف
الذهبي يف ح ّقه« :
ّ

والوهن إىل عنارص متعدّ دة ،فمنهم من ض ّعفه يف حفظه ،ومنهم من تك ّلم يف وثاقته ورماه
بالوضع والكذب ،إىل غريها من األسباب التي كانت وراء نقده والطعن عليه .

مؤرخني آخرين
ومل يقف أو يكتف ابن سعد بالنقل عن الواقدي فقط ،وإنام اعتمد عىل ّ

كان هلم التقدّ م يف علم التاريخ ،ونقل عنهم كثري ًا ،كان من بينهم :هشام بن حممد بن

خباري املعروف ،وأبو معرش نجيح بن عبد الرمحن السندي
النسابة اإل
ّ
السائب الكلبي ّ
( )1الفهرست.111 :

( )2ميزان االعتدال .666 :3

بحق الواقدي من ناحية اجلرح والتعديل ،الحظ:
( )3للوقوف عىل بعض األقوال التي جاءت ّ
املصدر نفسه .662 :3

املدين الفقيه صاحب كتاب املغازي  ،فهؤالء الثالثة كانوا قد استوعبوا القسط األكرب من

املعلومات املتو ّفرة يف كتاب الطبقات.

أن الرجال ّيني من أهل السنّة ،قد م ّيزوا بني مستويني خمتلفني يف تعاملهم مع
عىل ّ

مرو ّيات الثالثة املتقدّ مني ،فقد اعتمدوا عىل مرو ّياهتم يف التاريخ واملغازي والسرية النبوية،

بينام تو ّقفوا يف األخذ واالعتامد عليهم يف مواقفهم جتاه الصحابة واألجيال الالحقة ،ومن

ثم فهم ليسوا باملرفوضني مطلق ًا وال باملقبولني مطلق ًا .ومع ذلك ك ّلهّ ،
ظل كتاب الطبقات
ّ
القائم عىل شيوخ ابن سعد الذين يعود هلم الفضل يف تأليفه لهّ ،
ظل قو ّي ًا حمافظ ًا عىل موقعه

والتارخيي ،يف خمتلف بالد املسلمني باستثناء األندلس التي مل يأخذ فيها موقعه
العلمي
ّ

القوي.
ّ

ورغم االهتامم الواسع الذي حظي به كتاب الطبقات ،بحيث اعتمد مصدر ًا ومرجع ًا

رئيس ًا تستقى منه املعلومات ،إال أ ّننا نرى انحسار ًا واضح ًا حلقه بعد انتشار واسع له،

وذلك لصالح كتب اخرى.
 4ـ كم ّية املعلومات:

صحيح ّ
أن االعتامد األكرب يف رسد املعطيات التي تو ّفر عليها كتاب الطبقات كان مدين ًا
ٌ

يف أكثره جلهود شيوخ ابن سعد الثالثة ،لكن يوجد إىل جانبهم عدد كبري من الشيوخ

اآلخرين الذين تل ّقى منهم صاحب الطبقات دفعة أخرى كبرية من املعلومات ويظهرون
يف بداية أسانيده؛ وذلك ّ
أن ما بني أيدينا من مؤرشات ،يكشف عن ابن سعد كانت له عدّ ة

رحالت من أجل مجع املا ّدة العلم ّية التي تؤ ّلف كتاب الطبقات ،فقد سافر إىل مرص

ونسابة ورجال ّيني وحمدّ ثني؛
مؤرخني ّ
وغريها لذلك اهلدف ،والتقى يف تلك األسفار بعدّ ة ّ

واضع ًا نتائج أسفاره يف خدمة طبقاته الكبري.

خيتص بذكر الضعيف والثقة
من هنا ،مل يكن الطبقات الكربى كتاب ًا مفرد ًا يف الرجال،
ّ

( )1عىل نقاش يف أمر أيب معرش من حيث النقل املبارش عنه.

...............
متمحض ًا يف التاريخ ،وإن احتوى يف بعض أجزائه عىل السرية النبو ّية ،وال معدّ ًا
منهم ،وال
ّ
جامع ّ
لكل هذه
يبني شيئ ًا من ذلك ،بل هو
ٌ
يف األنساب ،وإن كان يف كثري من األحيان ّ

األنواع املتقدّ مة مع ًا.

وخالصة القول :إ ّن من أراد أن يكتب يف السرية النبوية الرشيفة ،فعليه أن يطالع هذا

يؤرخ لفرتة الصحابة والتابعني ومن بعدهم ،فال يمكنه أن يستغني
الكتاب ،ومن أراد أن ّ
عنه يف ذلك ،ومن أراد أن يقف عىل بعض املعلومات األول ّية املتع ّلقة باألحوال الشخص ّية

كتاب ميلء هبذه املا ّدة.
للكثري من الرواة ،فهو ٌ

 2ـ مصنّفات ابن مَعني

ّ
املنورة عام
حييى بن َمعني ،أبو زكريا ،البغدادي ،ولد سنة 158هـ،
وتويف يف املدينة ّ

233هـ.

كان ابن معني من املعروفني بالتشدّ د يف اجلرح والتعديل ،حتى أنّه ير ّكز كثري ًا عىل

هفوات الرواة واملحدّ ثني وأخطائهم ،من هنا عدّ ه الذهبي ضمن املتشدّ دين يف النقد

قسم علامء الرجال إىل فريقني مها :املتساهلون واملتشدّ دون .والفريق الثاين
الرجايل ،بعدما ّ
ٍ
بتضعيف معني.
يصعب أن ينفلت منهم شخص إال ويرمونه
وهناك أنواع كثرية من التضعيفات التي لو تو ّفرت واحدة منها يف الراوي لكفت يف

جرحه وضعفه ،فمنها ما يرجع إىل شخص الراوي ،ومنها ما يرجع إىل ما يعتقد من ديانة

أو مذهب ،ومنها ما يرجع إىل ما حفظ من حديث ،أو إىل التدليس أو التخليط ،أو اخلطأ

والوهم ،إىل غريها من أسباب التضعيف املعروفة.

يعترب ابن معني األسبق واملتقدّ م عىل أقرانه من ناحية التشدّ د يف احلكم عىل احلديث أو

يسجل عليه مغمز ًا ما ،حتى مل يسلم
يمر عليه أحدٌ من الرجال وال جتده ّ
عىل الراوي ،فق ّلام ّ

تفرد
منه فطاحل الرجال ّيني من علامء أهل السنّة ،وهذه يف احلقيقة واحدة من امليزات التي ّ
حس نافذ يف الكشف عن ما يمكن
هبا ابن معني ؛ فكان خبري ًا من خرباء النقد احلديثي ،له ّ

أن يتو ّقف معه عن قبول احلديث أو ما شابه ذلك.

التحول الذي حكم طبيعة املفردة الرجال ّية ،فلو قمنا
نوع من
ّ
وقد حصل مع ابن معني ٌ

بمقارنة بني ابن سعد وابن معني ،ألمكننا معرفة تلك احلقيقة ،فصحيح ّ
أن ابن سعد قد

ينقل لنا معلومات ثر ّية تارخييّة ترتبط ببعض الرواة ،لكنّنا رصنا نلمس مع ابن معني لغ ًة

التخصص الرجايل واحلديثي ،ومن ثم فهو يش ّكل نقطة
جديدة اجتهت أكثر فأكثر نحو
ّ

انعطاف رئيسة يف تاريخ علم الرجال ،األمر الذي جعل اآلخرين يشهدون له بالتقدّ م يف
هذا املضامر ،حتى قال عنه اإلمام أمحد بن حنبل :كان أعلمنا يف علم الرجال.

ترك لنا ابن معني عدد ًا من املصنّفات ،جمموعها األصيل ثالثة :التاريخ والعلل،

ومعرفة الرجال ،والضعفاء ،ومن النقاط اجلديرة باالهتامم يف املنهج العام الذي حكم
آراءه الرجال ّيةّ ،
خاص من ناحية الرتتيب ،فقد
أن تلك النقوالت واآلراء ال ختضع لنظام
ّ
ٍ
بمجموعة عىل
كانت هناك مجلة من املصنّفات الرجال ّية يف تلك العصور أشبه ما تكون

شكل سؤال وجواب ،وكانت حتصل عىل الشكل التايل :يقوم أحد تالمذة ابن معني مثالً،
فيسأله عن الراوي الفالين ،فيبادر ابن معني باجلواب فيام يرتبط هبذا أو ذاك من الرواة،

فيتشكّل من ذلك ٌ
إرث رجا ّيل خاص بالشيخ املجيب.

ختصيص ،حتمل معها فكر ولغة املجيب نفسه ،وعىل
وهذه اإلجابات كانت ذات طابع ّ

سبيل املثال ،من املصطلحات التي جتد رواج ًا يف تراث ابن معني ،مصطلح (ليس بيشء)،

خاصة لكنّها تغاير ما يعنيه ابن معني منه ،حيث
فمدلول املصطلح وضع ّي ًا يفيد داللة
ّ

نسب له أنّه يقصد ّ
أن الراوي قليل احلديث جد ًا ،وهكذا .وهذا ما ينبغي التن ّبه له كام أملحنا
يف ّناية احلديث عن ألفاظ اجلرح والتعديل يف الفصل السابق من هذا الكتاب.

أن هناك ظاهرة مثرية جديرة باالهتامم ،وهي أنّنا نجد البن معني رأيني يف ٍ
ويبقى ّ
راو

واحد ،إىل حدّ ّأّنام قد يتناقضان بني التوثيق وغريه ،وهذا ما نلمسه بكثرة يف تضاعيف

مصنّفات ابن معني الرجال ّية ،ونظر ًا ملوقع ّية ابن معني بني الرجال ّيني صاروا يبدون اهتامم ًا

بالغ ًا هبذه الظاهرة عنده عىل غرابتها ،هبدف معرفة األسباب التي دعته إىل ذلك ،وتقديم
األول يف
احللول العلم ّية
اخلاصة ،فكان من تلك احللول ،عدول ابن معني عن رأيه ّ
ّ

...............
الراوي ،أو حصول تداخل بني راويني عنده ،أو ّ
أن السائل قد فهم اإلجابة بصورة غري

صحيحة ،إىل غري ذلك من املحاوالت التوفيق ّية يف هذا املجال ،والتي تراجع يف حم ّلها.

 3ـ العلل ومعرفة الرجال ،البن حنبل ،توثيقٌ وتعريف

أمحد بن حممد بن حنبل ،الشيباين البغدادي ( 164ـ 241هـ) ،إمام املذهب احلنبيل.

ُحيسب ابن حنبل عىل املدرسة املعتدلة يف النقد الرجايل ،فلم يكن متشدّ د ًا يف نقد الرواة،

لكن عرف عنه ـ يف الوقت نفسه ـ موقفه يف قض ّية خلق القرآن الكريم ،فقد ذهب مجاعة
معارصون له إىل خلق القرآن أو نسب إليهم ذلك ،فاختذ ابن حنبل منهم موقف ًا متشدّ د ًا،

وهذا ما أثر يف مواقفه من اآلخرين ،فالتقى بذلك يف هذا السياق مع أمثال ابن معني وعيل

املديني ،يف انتهاجهم يف التوثيق والتضعيف االعتامد بشكل بارز عىل مرو ّيات الراوي

حق ـ بنظرهم ـ عدّ ل عىل أساسها الراوي واستح ّقت روايته
ومضموّنا ،فام كان منها ّ
القبول ،وفيام إذا كان ما رواه حيسب ضمن االبتداع والضالل واالنحراف ،فإنّه يدخل يف
عداد الرواة غري العدول يف كثري من األحيان ،من هنا كان منهجهم مصنّف ًا عىل أساس

العقائد واالجتاهات بشكل واضح.

املروي عنه ،وسيأيت احلديث عن نسبة الكتاب ـ كتاب ًا أساس ّي ًا يف
ترك لنا ابن حنبل ـ يف
ّ

الرجال ،يعرف بـ (العلل ومعرفة الرجال) ،ويعرف يف بعض األحيان بـ (العلل) فقط ،أو

بـ (التاريخ) كذلك.

األول يف الرواة ،والقسم الثاين يف العلل التي
ينقسم هذا الكتاب إىل قسمني :القسم ّ

تعرض احلديث ،ويقصد بـ (علم العلل) يف مصطلح املحدّ ثني العلم الذي يعنى بكشف

تلم بسند احلديث أو متنه ،حيث يظ ّن الكثري من املبتدئني ّ
أن
املشاكل اخلف ّية العالقة التي ّ
جمرد تسلسل الرواة بالصورة األولية الظاهرة ٍ
بصحة أو سالمة السند واملتن
كاف للحكم
ّ
ّ
ّ
بتبعه ،لك ّن علم العلل أثبت يف جماله ّ
أن ذلك الظ ّن ليس صحيح ًا يف كثري من احلاالت.
تقرب لنا الصورة أكثر ،من خالل
وملزيد من التوضيح نرضب بعض األمثلة التي ّ

مثالني يرتبط أوهلام بام يرجع إىل السند واآلخر بام يرجع إىل املتن:

«فمن أمثلة ما وقعت الع ّلة يف إسناده من غري ٍ
قدح يف املتن ،ما رواه الثقة يعىل بن عبيد،

عن سفيان الثوري ،عن عمرو بن دينار ،عن ابن عمر ،عن النبي صىل اهلل عليه وس ّلم قال:

الب ّيعان باخليار .فهذا اإلسناد متصل بنقل العدل عن العدل ،وهو مع ّلل غري صحيح،

واملتن عىل ّ
كل حال صحيح .والعلة يف قوله :عن عمرو بن دينار ،إنام هو عن عبد اهلل بن
األئمة من أصحاب سفيان عنه.
دينار ،عن ابن عمر ،هكذا رواه ّ

املرصح
ومثال الع ّلة يف املتن ،ما انفرد به مسلم بإخراجه يف حديث أنس من اللفظ
ّ

بنفي قراءة بسم اهلل الرمحن الرحيم ،فع ّلل قو ٌم رواية اللفظ املذكور ملّا رأوا األكثرين إ ّنام

تعرض لذكر البسملة،
قالوا فيه ،فكانوا يستفتحون القراءة باحلمد هلل رب العاملني من غري ّ
وهو الذي اتفق البخاري ومسلم عىل إخراجه يف الصحيح ،ورأوا ّ
أن من رواه باللفظ

املذكور رواه باملعنى الذي وقع» .

من هنا ،الحظنا ّ
أن العلل مل يغفل فيها ابن حنبل وولده ،النوعني املذكورين آنف ًا.

يشار إىل وجود جمموعة من املصنّفات يف علم العلل أو شخصيات عرفت هبذا اجلانب

قبل أمحد بن حنبل ،مثل :هشام بن حسان ( 146أو  147أو 148هـ) ،وهو من أوائل من

عرف باالهتامم بأمر العلل يف احلديث ،ولكن مل يصلنا عنه كتاب .وأيض ًا عبد امللك بن

عبد العزيز (150هـ) ،وسعيد بن أيب عروبة (156هـ ،)،ومحاد بن سلمة (167هـ)،

ومالك بن أنس (179هـ) ،وعبد اهلل بن املبارك (181هـ) ،وحييى بن زكريا بن أيب زائدة
(183هـ) ،ووكيع بن اجلراح (197هـ) ،وعبد الرمحن بن مهدي (198هـ) ،وحييى بن

سعيد الق ّطان (198هـ) ،وسفيان بن عيينة (198هـ) ،وحييى بن معني (233هـ) ،وعيل
املديني (234هـ).

أ ّما بعد عرص ابن حنبل ،فهناك عرشات الكتب السنّية التي ا ّلفت يف علم العلل إىل

( )1العراقي ،التقييد واإليضاح رشح مقدّ مة ابن الصالح.118 :

...............
أزمان ّ
متأخرة ،كعرص الذهبي وابن حجر العسقالين وغريمها.
 1ـ توثيق الكتاب

يتم من خالهلا توثيق انتساب الكتاب إىل مؤ ّلفه ،هو
املهمة التي كان ّ
واحدة من الطرق ّ

الطريق أو السند اخلاص الذي يربط املصنّفات بمؤ ّلفيها .ويكاد يكون هذا قانون ًا عا ّم ًا

مؤسسات خاصة أو
ختضع له مجيع الكتب يف ذلك الوقت؛ أل ّنه مل تكن يف ذلك الوقت ّ

طرق اخرى ترعى ضامن مسرية هكذا عمل ّية من دون الرجوع إىل طريق السند ،فالسبيل
والتوهم هو
األبرز تقريب ًا الذي كان يؤ َمن من خالله من التحريف يف النسبة أو االلتباس
ّ

أقر هبا العديد من
الطريق .وتعترب هذه الضامنة واحدة من مفاخر الرتاث
اإلسالمي التي ّ
ّ
املسترشقني والغرب ّيني جتاه املسلمني بشكل عام؛ ّ
ألن ذلك مل يعرف أل ّمة اخرى سواهم،

مت ّكنت بحسب ما تتمتع به من عقل ّية أن تنجز هكذا علم توثيقي.

نأيت اآلن لنتساءل عن الطريق الذي وصل من خالله هذا الكتاب؛ وذلك أنّه يوجد

صحة نسبة هذا الكتاب ألمحد بن حنبل ،فكيف يمكن لنا أن نتأكّد من
نقاش علمي حول ّ

ذلك؟

تؤ ّكد املعطيات والشواهد ّ
أن هذا الكتاب الذي بني أيدينا هو البن حنبل؛ وذلك عرب

الصواف ،عن أيب عبد الرمحن عبد اهلل بن أمحد بن
رواية أيب عيل حممد بن أمحد بن احلسن
ّ

حنبل .فأكثر الكتب التي ترجع ألمحد بن حنبل يكون طريقها ابنه عبد اهلل ،هذا أحد
صحة النسبة .والطريق اآلخر يف ذلك ،هو إخضاع
يتمسك هبا إلثبات
الطرق التي
ّ
ّ
النصوص املنقولة فيه إىل التحقيق العلمي من خالل التطابق بني آراء أمحد التي نقلها

ّ
وبكل تأكيد ّ
أن النسخة
العلامء الرجال ّيون وبني ما ورد يف ذلك الكتاب ،حيث سنالحظ
التي وصلتنا هي نفسها النسخة التي كانت متداولة بني العلامء ،ويستقون منها آراءه يف

ذلك.

لك ّن السبيل الثاين ال يمنع عن وجود بعض اخللل يف النسخة التي وصلتنا ،فأصل

وصحة ّ
كل فقرات هذه النسخة يشء آخر،
انتساب الكتاب إليه عرب هذا السبيل يشء،
ّ

حيث ّ
يظل االحتامل قائ ًام ،وللتفصيل يف نسبة الكتاب بالد ّقة البن حنبل كال ٌم ال نطيل هنا

به.

وبرصف النظر عن هذا ك ّلهّ ،
فإن نسبة الكتاب البن حنبل بوصفه تصنيف ًا له يبدو صعب ًا

من ناحية أخرى حسب رأي بعض الباحثني ،وذلك ّ
أن أغلب الكتاب ـ وليس ك ّله ـ

وجهها ابنه إليه ،وصدّ رت النصوص بـ (حدّ ثني) الدا ّلة عىل ّ
أن الكاتب
عبارة عن أسئلة ّ
األصح هو نسبة الكتاب لالبن تصنيف ًا ،وإن كان املضمون
ثم فيكون
ّ
هو االبن ،ومن ّ

للصواف ال لالثنني ،فانتبه.
لألب ،بل بعضهم نسبه
ّ
 2ـ تعريف الكتاب

عندما نتحدّ ث عن املوا ّد العلم ّية الداخلية التي يتأ ّلف منها الكتاب ،فال نجد أنفسنا

موحدة يف العرض والرتتيب ،فلم يكن الكتاب مر ّتب ًا ال
أمام َن َسق من ّظم حتكمه منهج ّية ّ
عىل أساس األسامء وال الطبقات ،فضال ً عن التاريخ أو أ ّي أساس آخر يمكن اعتامده يف

هذا املجال ،بل يعتمد عرض اهليكل العام للمحتوى الداخيل فيه عىل أساس نظام السؤال

واجلواب ،فعادة ما كان يسأل أمحد بن حنبل عن رأيه بفالن الراوي أو فالن ،وهو بعد
ٍ
موقف خاص مناسب يف هذا ،وهلذا عانى الكتاب من
ذلك جييب بحسب ما يلتزمه من
بعض التكرار.

اهلم العام فيه يدور فقط حول التعديل أو التجريح ،وإ ّنام كانت هناك مسائل
ومل يكن ّ

متفرقة يف جمال احلديث والرجال ،ال ّ
تقل أمه ّي ًة عن قض ّية اجلرح والتعديل
أخرى رئيسة ّ

التي كان يعاجلها ابن حنبل بحسب ما أويت من خربة وجتربة.

يوجه البن حنبل،
وعليه ،فطريقة الكتاب تبتني عىل االستفتاء الرجايل
اخلاص الذي ّ
ّ

ومل يت ّ
ول مصنّفه وجامعه ترتيب كتابه ،وال ّ
أن أحد تالمذته بادر إىل يشء من ذلك ،وهذا
ٍ
تكرار ملحوظ يف بعض موضوعات الكتاب ،ويرجع ذلك ك ّله
ما س ّبب لنا أن نقف عىل

إىل ّ
أن ابن حنبل مل يرد لكتابه هذا أن ير ّتب عىل شكل تصنيف ،فجاء عىل الصورة

املتقدّ مة ،بل لع ّله مل يكن يف ذهن ابن حنبل تدوين كتاب هبذا الشكل ،وإنّام مجع ذلك مما

...............
نقل عنه شفاه ًا.

واليوم ،وبفضل التقدّ م يف مناهج التحقيق العلمي ،غدا البحث يف املوا ّد العلم ّية هلذا

الكتاب أو غريه سهالً.

ّأما املعلومات التي يقدّ مها هذا الكتاب ،فهي عبارة عن عقيدة الراوي وميوله املذهب ّية

والفكر ّية ،ومن ثم عرض ما يتعلق بالوثاقة والضعف ،وقبل ذلك ك ّله بيان االسم الكامل

تتم ممارسة متييز بني بعض األسامء املتشاهبة ،والفصل بني املشرتكات ،أو إبراز
له ،وأحيان ًا ّ
بعض املحدّ دات األخرى كاملعارصة بني بعض الرواة ،وهذا العنرص األخري أحد العنارص

الرئيسة يف فهم قض ّية (الع ّلة) أو اإلرسال أو التدليس ،والتي تقع عاد ًة يف عمل ّية

التحديث.

 4ـ أعمال علي بن عبد اهلل املديين

عيل بن عبد اهلل بن جعفر ،أبو احلسن ،املديني البرصي ،املولود سنة 161هـ واملتوف
ّ

سنة 243هـ بسامراء حيث دفن هناك.

يعترب املديني من مشاهري علامء الرجال الذين هلم التقدّ م يف اخلربة وكثرة اال ّطالع يف

جمال املعرفة بالرواة واحلديث ،حتى ل ّقب ألجل ذلك بـ (أمري املؤمنني يف احلديث).

كتب كثرية ،قد تقارب املائتي كتاب ،وهو يف احلقيقة عدد ضخم
نسبت البن املديني ٌ

وإنجاز كبري بالنسبة إىل ذلك الوقت ،منها :كتاب العلل ،وكتاب األسامء والكنى ،وكتاب

الطبقات ،وكتاب الضعفاء ،وكتاب التاريخ .لكن مل يصل منها سوى القليل النادر،

وأكثرها مفقود.

كان عيل بن املديني قد استجاب وقتها لذلك املدّ الذي آمن به بعض العلامء للقول

بخلق القرآن ،يف أ ّيام الدولة العباس ّية يف عهد املأمون ،حتى أثر ذلك عىل سمعته وآرائه يف
بداية األمر بوصفه عامل ًا وحمدّ ث ًا ورجال ّي ًا كبري ًا ،مما استدعى من بعضهم أن يض ّعفه إىل حدّ

الرتك له ،وقد تركت األوضاع السياس ّية أثرها الواضح عىل جممل احلركة العلم ّية آنذاك

فأثرت سلب ًا عىل علم الرجال عند املسلمني من ناحية حتديد املواقف جتاه الرواة أو العلامء
تشق طريقها وسط التاريخ
كام قلنا سابق ًا .ورغم ذلك ك ّله ظ ّلت هناك حماوالت غري قليلة ّ
ٍ
خوف وكرب وضعف وما سوى ذلك من
لتجد لنفسها تقديم العذر ملا قام به املديني ،من

مسوغات دفعته ـ برأهيم ـ ملامرسة ما يشبه التق ّية يف موضوع خلق القرآن.
ّ

أن ابن املديني كان قريب ًا من ابن َمعني يف التشدّ د يف قبول الرواة ،عىل خالف
واملعروف ّ

وسط واالعتدال يف ذلك.
ما ُعرف عن ابن حنبل من الت ّ

ومن امللفت للنظر ،ما ينقله عنه ابن معني حني يقول« :كان عيل بن املديني إذا قدم

علينا الكوفة أظهر السنّة ،وإذا ذهب إىل البرصة أظهر التش ّيع» .ويع ّلق الذهبي عليه قائ ً
ال:

انحراف عىل عيل» .
عيل بالبرصة؛ ملكان ّأّنم عثامن ّية ،فيهم
ٌ
«كان إظهاره ملناقب ّ

 5ـ أعمال اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري

حممد بن إسامعيل بن إبراهيم ،اجلعفي البداري ( 194ـ 256هـ) ،صاحب كتاب

اجلامع الصحيح املعروف بـ (صحيح البداري) ،وهو الكتاب الذي يعتقد مجهور كبري من

أصح كتاب بعد كتاب اهلل سبحانه وتعاىل.
املسلمني أ ّنه ّ

تعود أصول البخاري إىل شامل آسيا الوسطى (بخارى) ،من مدن أوزبكستان حالي ًا،

توسعت البقاع اإلسالم ّية من خالل تواصل
كان جدّ ه الثاين ـ املغرية ـ زرادشت ّي ًا ،وملا ّ

الفتوحات التي شملت نقاط ًا كثرية من أرض املعمورة ،دخلت بخارى يف اإلسالم،

ونظر ًا لكون اجلي

اإلسالمي الذي فتح بخارى كان بقيادة يامن اجلعفي ،وحيث أسلم

جدّ البخاري عىل يديه ،نسبت العائلة ـ وال ًء ـ إىل اجلعفي العريب ،وإال فهم أرسة ال تنحدر
من أصول عرب ّية.

اشتهر أمر الشيخ البخاري يف جمال احلديث ،حتى عرف بلقب (أمري املؤمنني يف

احلديث) ،وقد كانت للبخاري عدّ ة أسفار ورحالت إىل حوارض إسالم ّية علم ّية وقتها،
( )1الذهبي ،سري أعالم النبالء .47 :11

...............
مثل خراسان والعراق واحلجاز ومرص والشام ،والتقى فيها مئات الشيوخ الذين أخذ

عليهم خمتلف العلوم املعروفة يف تلك اآلونة.
ٍ
أهله إىل بلوغ مراتب علم ّية عالية ،باإلضافة
وقد انفرد البخاري بحفظ عجيب متم ّيز ّ
إىل كثرة الشيوخ الذين بلغ عددهم يف كتابه الصحيح  289شيخ ًا ،وهو عدد ال يستهان به

يف هذا املجال.

وال نريد هنا أن نتحدّ ث عن البخاري من زاوية كونه حمدّ ث ًا أو فقيه ًا ،فهذا غري داخل

وتفوقه فيه أمر معروفّ .
ولعل خري شاهد عىل ذلك
يف نطاق حديثنا ،وشهرته يف احلديث ّ

هو تلك القصص الكثرية التي يتناقلها املحدّ ثون عن تقدّ مه ورسوخه يف ف ّن احلديث
والسند والرجال ،ومنها الواقعة املعروفة واملشهورة ،عن امتحانه يف العراق ببعض

األحاديث املقلوبة األسانيد ،حيث استطاع البخاري أن جييب عن كا ّفة تلك األسانيد

وبكفاءة عالية.

يقول ابن عدي« :سمعت عدّ ة مشايخ حيكون ّ
حممد بن إسامعيل البخاري قدم
أن ّ

بغداد ،فسمع به أصحاب احلديث ،فاجتمعوا وعمدوا إىل مائة حديث فقلبوا متوّنا
وأسانيدها ،وجعلوا متن هذا اإلسناد إلسناد آخر ،وإسناد هذا املتن ملتن آخر ،ودفعوا إىل

عرشة أنفس إىل ّ
كل رجل عرشة أحاديث ،وأمروهم إذا حرضوا املجلس أن يلقوا ذلك
عىل البخاري ،وأخذوا املوعد للمجلس ،فحرض مجاعة أصحاب احلديث من الغرباء من
ّ
طمأن املجلس بأهله انتدب إليه رجل من
أهل خراسان وغريها من البغداديني .فلام ا

العرشة فسأله عن من تلك األحاديث .فقال البخاري :ال أعرفه .فسأله عن أخر فقال :ال

أعرفه .فام زال يلقي عليه واحد ًا بعد واحد حتى فرغ من عرشته ،والبخاري يقول :ال

أعرفه .فكان الفهامء ممن حرض املجلس يلتفت بعضهم إىل بعض ،ويقولون :الرجل فهم،

ومن كان منهم غري ذلك يقيض عىل البخاري بالعجز والتقصري وق ّلة الفهم .ثم انتدب

رجل آخر من العرشة فسأله عن حديث من تلك األحاديث املقلوبة ،فقال البخاري :ال

أعرفه .فسأله عن آخر ،فقال :ال أعرفه .فسأله عن آخر ،فقال :ال أعرفه ،فلم يزل يلقي

عليه واحد ًا بعد آخر حتى فرغ من عرشته ،والبخاري يقول :ال أعرفه .ثم انتدب إليه
الثالث والرابع إىل متام العرشة حتى فرغوا ك ّلهم من األحاديث املقلوبة ،والبخاري ال

األول منهم فقال :أ ّما
يزيدهم عىل ال أعرفه .فلام علم البخاري ّأّنم قد فرغوا التفت إىل ّ

حديثك األول فهو كذا ،وحديثك الثاين فهو كذا ،والثالث والرابع عىل الوالء حتى أتى
كل متن إىل إسنادهّ ،
عىل متام العرشة ،فر ّد ّ
وكل إسناد إىل متنه ،وفعل مع اآلخرين مثل

فأقر له الناس
ذلك ،ور ّد متون األحاديث ك ّلها إىل أسانيدها ،وأسانيدها إىل متوّناّ .
باحلفظ وأذعنوا له بالفضل» .

مر به البخاري ،وإ ّنام خضع المتحانات
ومل يكن هذا هو االمتحان الوحيد الذي ّ
متكررة ،وكان النجاح حليفه يف ذلك ك ّله،
اخرى عىل أيدي علامء آخرين يف بالد إسالم ّية ّ
حسب ما حتكيه تلك القصص املنقولة.

كان العرص الذي عاشه البخاري مليئ ًا بمخاضات كبرية وعسرية ،فقد شهدت فرتته

نزاعات حا ّدة يف بعض املسائل املستجدّ ة الطارئة عىل املجتمع ،وكالعادة خيتلف يف فهمها

بعضهم ،بل والدعوة لتحريم حضور
ومعاجلتها العلامء ،وقد يؤ ّدي بعضها إىل مقاطعتهم َ

جملسه ،وهذا ما حصل بالفعل ،حينام قال حممد بن حييى الذهيل أحد أعالم خراسان

وقتها« :أال من قال باللفظ فال ّ
حيل له أن حيرض جملسنا ،فأخذ مسلم رداءه فوق عاممته،
وقام عىل رؤوس الناس ،وبعث إىل الذهيل ما كتب عنه عىل ظهر مجال»  .ف ّ
كأن هذه
فتوى واضحة من قبل الذهيل بتحريم احلضور عىل البخاري ،إال أ ّنه مع ذلك خالف

مسلم صاحب الصحيح والتزم احلضور عىل حممد بن إسامعيل البخاري.

ورغم ّ
كل تلك العالقة الطويلة والوطيدة بني مسلم والبخاري ،كام يذكر لنا
الرجال ّيون ،مل ِ
يرو مسلم يف الصحيح عن البخاري أو يأيت عىل ذكره ،ولو يف رواية واحدة،
( )1البغدادي ،تاريخ بغداد .20 :3

( )2الذهبي ،سري أعالم النبالء .460 :12

...............
وكذلك مل يرو لشيخه حممد بن حييى الذهيل ،وهذا ما أثار استغراب بعض الدارسني ،إذ

كيف يمكن لعالقة علم ّية متينة بني شيخ وتلميذ كبريين ،ولسنني متطاولة ،أن تكون

ّنايتها عىل ذلك؟!

وتوجد هنا تفسريات عدّ ة ،وهو أمر الحظناه يف غري مذهب من مذاهب املسلمني،

وتعرضنا هلذه املوضوعات يف مجلة من أبحاثنا يف كتاب (املدخل إىل موسوعة احلديث
ّ
النبوي) وغريه ،وال نريد أن نطيل هنا.
ّ

األول من أمثال :أمحد بن
تلمذ البخاري عىل يدي شيوخ كبار معروفني ومن الطراز ّ
ّ

حنبل ،وعيل بن املديني ،وحييى بن معني ،وغريهم .وهم مشاخيه الذين أخذ عليهم يف علم
احلديث والرجال.

 5ـ  1ـ التقويم الرجالي عند البخاري

يصنّف البخاري عىل مستوى التقويم الرجايل يف ّ
خط املعتدلني ،فلم يكن من

املتساهلني يف تعامله مع رجال السند ،وال باملتشدّ د واملتعنّت يف احلكم عليهم .ويمكن أن

نجمل السامت التي اتصفت هبا مصنّفاته الرجال ّية ،عىل الشكل اآليت:
أ ـ الوسط ّية

يتجنّب البخاري يف مصنّفاته الرجال ّية التكرار الذي سبق لنا وأن حتدّ ثنا عنه يف طبقة

بعض شيوخه ،كام وقع البن معني وأمحد بن حنبل ،حيث ّ
يقل ذلك يف املجهود العلمي
الرجايل الذي قدّ مه لنا البخاري ،فال نرى تكرار ًا يف تضاعيف مصنّفاته ،وإ ّنام يعتمد يف

ّ
الوسط بني التطويل ّ
َ
املخل ،بحيث يقدّ م
اململ واإلجياز
طريقة عرضه للتقويامت الرجال ّية

لنا معلومات كافية ووافية تغ ّطي القدر املطلوب تقريب ًا يف معرفة ذلك الراوي.
ب ـ املنهج ّية

املهمة التي سعى البخاري جاهد ًا يف سبيل تظهريها،
واحدة من املنهج ّيات الرجالية ّ

هي أن ال يذكر أو يتحدّ ث أثناء الرتمجة إال عن شخص الراوي الذي عقدت الرتمجة من

يتعرض إال نادر ًا ألشخاص آخرين يف ط ّيات تلك الرتمجة .كام أنّه
ثم فهو ال ّ
أجله ،ومن ّ
اعتمد منهج ًا آل ّي ًا طريق ّي ًا للوصول إىل املعلومات التي ترتبط باحلديث أو الراوي ،ومل يكن
كابن سعد الذي يفيض بذكر بعض املعلومات التي قد ال تنفع يف جمال احلديث ،فعىل يد

التخصص أكثر فأكثر.
البخاري أخذ علم الرجال ينحو منحى
ّ
ج ـ بيان سبب اجلرح

من مجلة ما جعل البخاري حيسب عىل ت ّيار االعتدال يف املدارس الرجال ّية السنّية ،أ ّنه

كان يعتقد ّ
أن الشخص إذا جرح فالبدّ من بيان السبب الداعي إىل ذلك ،وقد انقسم

بعض
مر سابق ًا ،فذهب ٌ
املحدّ ثون والرجال ّيون يف هذا املجال إىل اجتاهات ونظر ّيات ،كام ّ
إىل قبول التضعيف والتوثيق مطلق ًا ،سواء ّبني السبب أو ال ،فيام ذهب آخرون إىل األخذ

فريق ثالث بينهام ،ففي التوثيق
فصل ٌ
مبني السبب ،دون غريه ،و ّ
بالتضعيف والتوثيق مادام ّ
ال حيتاج إىل بيان السبب الداعي إليه؛ باعتبار ّ
أن أسباب التوثيق كثرية وغري حمصورة ،أ ّما

التضعيف فهو بحاجة لذلك؛ إذ قد ال يكون السبب مض ِّعف ًا يف الواقع ،ومن هنا فإذا

ثم فال يعارض
مبني السبب ،ومن ّ
تعارض اجلرح والتعديل ،فال يقدّ م قول اجلارح إال َّ
التعديل.

والنظر ّية األخرية ،هي التي اختارها البخاري ،وهي تفسح املجال أمام التوثيقات

وترفع معدّ هلا ،فيام ختفض يف املقابل من معدّ ل املجروحني.

 5ـ  2ـ املصنّفات الرجاليّة للبخاري وميزاتها

ترك البخاري عدد ًا من املصنّفات الرجال ّية ،من بينها :التاريخ الكبري ،والتاريخ

األوسط ،والتاريخ الصغري و..
 5ـ  2ـ  1ـ التاريخ الكبري

ومن أهم هذه الكتب هو التاريخ الكبري ،الذي طبع ّ
مؤخر ًا يف ثامنية جملدات ،حيث

املنورة
وأوهلا تأليف ًا من ناحية الزمن ،وكان قد أ ّلفه يف املدينة ّ
يعترب من أكرب كتبه الرجال ّية ّ

...............
قرب قرب النبي األكرم ،بعد أن كان أتى بالد احلجاز قاصد ًا م ّكة املكرمة هو وأرسته،

املنورة ورجعت ارسته إىل بالدهم ،وهناك بدأ تأليف كتابه الكبري،
حيث بقي هو يف املدينة ّ

ويقالّ :
إن عمره وقتها كان ثامنية عرش سنة ،بعد أن أكمل تأليف هذا الكتاب الرجايل
املهم.

أتم التأليف وهو يف هذا الس ّن؛ إذ هذا ال يتناسب
ولكن من البعيد جد ًا أن يكون قد ّ

مع هذه اخلربة الكبرية واملعلومات املتقدّ مة ،والسامعات والرحالت واألسفار التي قام
يرصح ّ
ضمنه يف
أن لديه معلومات ضعف هذا الذي ّ
هبا؛ باإلضافة إىل ذلك هو بنفسه ّ
التاريخ الكبري ،وأنّه اخترصه فخرج يف ثامنية جم ّلدات ،فكيف لو أتى بجميع ما عنده؟!

فمن غري البعيد أن تكون بداية تأليفه هلذا الكتاب يف هذا العمر ،أو أ ّنه أنجز منه قسط ًا

معتدّ ًا به.

وهنا ،ال بأس بذكر بعض امليزات العلم ّية لكتاب التاريخ الكبري:
امليزة األوىل :متييز املتشاهبات

ّ
البخاري بشكل كبري بام يرتبط بتمييز املتشاهبات ،أو ما
يتجىل يف هذا الكتاب اهتامم
ّ

يسمى :متييز املشرتكات .ويقصد من ذلك ـ كام تقدّ م ـ ّ
أن هناك بعض الرواة هلم أسامء
مشرتكة ،كام لو احتد اسمه واسم أبيه مع ٍ
راو آخر بنفس األسامء ،بحيث قد يعّس يف بعض

األويل بني الراويني؛ ألجل ذلك التداخل بني األسامء ،فيأيت هنا دور
األحيان التمييز ّ
الرجال ّيني ليقوموا بالكشف عن الفوارق العلم ّية واخلارج ّية ّ
حلل ذلك االشرتاك،

والبخاري يعترب واحد ًا من املصادر القديمة التي خدمت هذا اجلانب ،فقام بوضع احلدود
الالزمة للفصل بني هكذا موارد.

امليزة الثانية :املا ّدة احلديثية اجلديدة

النبي األكرم ،وهي روايات
حفل كتاب التاريخ الكبري بجملة كبرية من الروايات عن ّ

قد ال نجد لبعضها أثر ًا يف الكتب األخرى ،أو حتى بني مصنّفات البخاري نفسه ،فعىل

الرغم من ّ
أن كتاب التاريخ مل يكن بصدد عرض الروايات أو احلديث ،وإ ّنام هو كتاب

رجايل ،لكنّه احتوى جمموعة ج ّيدة من النصوص احلديث ّية .وهذا ما يضيف إليه قيمة

أخرى عىل الصعيد احلديثي.

امليزة الثالثة :منهج الرتتيب يف الكتاب

يعتمد املنهج الذي سلكه البخاري يف عرضه ألسامء الرواة عىل ترتيبها ترتيب ًا ألفبائ ّي ًا،

هيمه
فهو يراعي ذلك يف االسم ّ
األول ،وكذا يف االسم الثاين من الراوي الواحد ،وال ّ
االسم الثالث من الرتمجة.

بمحمد من
يقول البداري« :هذه األسامي وضعت عىل (أ ،ب ،ت ،ث) ،وإنام بدئ
ّ

النبي صىل اهلل عليه وس ّلم؛ ّ
حممد صىل اهلل
ألن اسمه ّ
بني حروف (أ ،ب ،ت ،ث) حلال ّ

املحمدين ،ابتدئ يف األلف ثم الباء ثم التاء ثم الثاء ،ثم ينتهي هبا إىل
عليه ،فإذا فرغ من
ّ
املحمدون
آخر احلروف (أ ،ب ،ت ،ث) وهي (ي) .وامليم جتيئك يف موضعها .ثم هؤالء
ّ

فإّنا
ألّنا قد كثرت ،إال نحو من عرشة أسامءّ ،
عىل (أ ،ب ،ت ،ث) عىل أسامء آبائهم؛ ّ

ألّنم من أصحاب النبي ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم» .
ليست عىل (أ ،ب ،ت ،ث)؛ ّ

متوسطة،
ومل تكن املعلومات التي يسوقها البخاري يف ترمجة الراوي كثرية ،وإ ّنام هي
ّ

وقد ّ
تقل أيض ًا عن ذلك ،وقد تزيد.
امليزة الرابعة :كشف العلل

من السامت التي حيملها كتاب التاريخ الكبري للبخاري ،أ ّنه عاد ًة ما يقف كاشفا ً عن

العلل الرجال ّية التي تقع يف األسانيد ،وذلك مثل أن يقول لك :إ ّن الراوي الفالين ال
يمكنه أن يروي عن فالن ،أو أ ّنه د ّلس عليه ،أو أ ّنه مل ِ
علم
يلتق به أو غري ذلك ،وهذا ٌ

بحاجة إىل خربة واسعة وا ّطالع كبري ملن يقوم به ،وال يمكن ممارسته من خالل التجربة
البسيطة يف ف ّن احلديث.

الرجايل
امليزة اخلامسة :موقعه من أنواع التصنيف
ّ
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...............
تقسم الكتب التي اعتنت بتاريخ رواة احلديث أو بالتاريخ الرجايل ،إىل عدّ ة
يمكن أن ّ

أقسام:

خيتص بالثقات
األول :ما ّ
القسم ّ

ونعني بذلك تلك الكتب التي ا ّلفت من أجل ٍ
غاية واحدة ،وهي الكشف عن أسامء

عمن سواهم.
الرواة الثقات من بني غريهم ،وفرزهم ّ

ويمكن ذكر بعض الكتب التي جاءت عىل هذا الشكل :كتاب الثقات للعجيل ،وكتاب

الثقات البن ح ّبان ،وكتاب الثقات البن شاهني .وقد ينفرد بعض هذه الكتب املتقدّ مة

ٍ
خيتص به صاحبه ،كام هي احلال مع ابن ح ّبان ،وفق ما ستأيت اإلشارة إليه
بمنهج خاص
ّ
قريب ًا إن شاء اهلل.

ومن الواضح ـ وفق ما سيأيت ـ أنّه ال يمكن حساب مؤ ّلفات البخاري الثالثة:

(التاريخ الكبري واألوسط والصغري) ،ضمن الكتب التي أ ّلفت يف الثقات.
خيتص بالضعفاء
القسم الثاين :ما ّ

بغض النظر عن
وهي تلك الكتب التي عنت بجمع الرواة الضعفاء باخلصوصّ ،

السبب الذي من أجله دخل الراوي به ضمن سلسلة الرواة الضعاف ،ومستوى هذا

السبب.

وتذكر يف هذا الصدد بعض املصنّفات ،مثل :كتاب الضعفاء للعقييل ،وكتاب الضعفاء

للدارقطني ،وكتاب الضعفاء أليب نعيم اإلصفهاين ،وللبخاري يف هذا النوع تأليف خاص
مجع فيه أسامء الرواة الضعفاء ،وهو كتاب الضعفاء.
القسم الثالث :التواريخ اجلامعة

وهي تلك الكتب التي مل تلتزم أ ّي ًا من القسمني املتقدّ مني ،وإ ّنام مجعت بينها كام هو حال

كثري من الكتب الرجال ّية يف هذا الصدد .ويمكن أن تأيت مصنّفات البخاري الثالثة ضمن

هذا القسم الثالث؛ لتو ّفر رشط القسم فيها.

وقد شهدت الساحة العلم ّية الرجال ّية عند أهل السنّة كثري ًا من الكتب التي من هذا

النوع ،مثل :تاريخ ابن خيثمة ،واجلرح والتعديل للرازي ،وغري ذلك.
خاص
القسم الرابع :املشيدات/رجال كتاب ّ

هناك نوع من الكتب واملصنّفات الرجال ّية جاءت بصدد بيان دائرة صغرية ،ترتبط

ثم ال معنى أن نبحث عن بعض الرواة
بكتاب واحد ،أو بكتب مع ّينة ال تتعدّ اها ،ومن ّ
الذين مل يذكروا يف ثنايا تلك الكتب.

ويمكن هنا عرض بعض املؤ ّلفات يف هذا املجال ،فام يرتبط بالنوع األ ّول :رجال

واملعرب عنها باملشيخات أو الربامج أو معاجم الشيوخ .وأما يف
البخاري ،ورجال مسلم،
ّ
للمزي ،والذي مجع أسامء ورواة الكتب
ما يرتبط بالنوع الثاين ،فكتاب هتذيب الكامل ّ

الس ّتة املعروفة بني أهل السنّة ،وكذا هتذيب التهذيب البن حجر.

أي واحدة من األقسام
تتبني املكانة التي يشغلها التاريخ الكبري للبخاري ،ويف ّ
وهبذا ّ

املتقدّ مة يمكن أن يدرج.

 5ـ  2ـ  2ـ التاريخ األوسط

املصنّف الثاين للبخاري هو التاريخ األوسط ،والذي يتلو التاريخ الكبري من ناحية

األمه ّية واملكانة ،وقد استقاه البخاري من كتابه :التاريخ الكبري ،وبناه عىل االختصار ،ملا
ر أى ّ
أن الكتاب الذي تقدّ مه قد اشتمل عىل معلومات ضخمة وكبرية ،فاخترصه ألجل

األول والثاين.
ذلك ،ومن ثم كان أغلب تركيزه عىل الصحابة والتابعني من القرنني ّ

ويستمدّ التاريخ األوسط قيمته العلم ّية ،ال من كونه اختصار ًا للكتاب الكبري ،وإ ّنام من

املعلومات املستجدّ ة والتجارب اجلديدة التي وقف عليها البخاري الحق ًا؛ باعتبار ّ
أن
الفرتة الزمن ّية التي أ ّلف فيها التاريخ األوسط كانت ّ
متأخرة عن تاريخ تأليف التاريخ

الكبري ،فمن الطبيعي أن تتو ّفر يف الفاصلة الزمن ّية املمتدة بني التأليفني معلومات جديدة

وخربات مرتاكمة.

لك ّن الرتتيب الذي خضع له الكتاب يف عرض املادة العلم ّية كان عىل النهج الطبقي،

بمعنى أ ّنه يأخذ بعني االعتبار طبقة الصحابة ،ومن ثم طبقة التابعني ،فمن بعدهم،

...............
مالحظ ًا العامل الزمني يف رسد املعلومات.
 5ـ  2ـ  3ـ التاريخ الصغري

ومن بعد التاريخ األوسط يأيت التاريخ الصغري ،وهو عىل غرار ما سبقه من كتب

التاريخ التي أ ّلفها البخاري يف هذا الباب.

واملنهج الذي التزمه يف تأليف األخري ،هو أ ّنه اقترص عىل طبقة الصحابة فقط ،دون أن

يأيت عىل ذكر غريهم من التابعني وغريهم إال نادر ًا .وقد ال تبدو هلذا الكتاب أمه ّية

أساس ّية ،كام شغلها من قبله األوسط والكبري.
 5ـ  2ـ  4ـ الضعفاء الصغري

الكتاب اآلخر الذي تركه لنا البخاري يف مكتبته الرجال ّية ،هو كتاب الضعفاء الصغري،

وسجل عليهم
خاص بالرواة الذين غمزهم البخاري وض ّعفهم،
وهذا الكتاب
ّ
ّ
مالحظات نقد ّية يف نقلهم أو ما يرجع إليهم عا ّمة ،وقد احتوى هذا الكتاب عىل ذكر
 419شخص.

اخلاصة املستعملة للتعبري عن القدح فيه ،فهي ال خترج عن دائرة
أ ّما بالنسبة إىل األلفاظ
ّ

ما ذاع وعرف يف األوساط العلم ّية آنذاك ،مثل :منكر احلديث ،كثري الوهم ..وغريها من
األلفاظ.

املجردة
 5ـ  2ـ  5ـ الكنى املفردة  /الكنى  /الكنى ّ

خصصه البخاري يف التاريخ الكبري يف قسمه
حيتمل أن يكون هذا الكتاب هو نفس ما ّ

األخري منه ،ومن بعدها أفرده بالتأليف .أو لع ّله كتاب خاص أ ّلفه البخاري فيام بعد.

 5ـ  3ـ مصطلحات حم ّل نقاش تفسريي يف أدبيّات البخاري

التخصص الرجايل يف التصنيف والعرض واملعاجلة ،استحدثت الكثري من
مع بداية
ّ

اخلاصة بأهل احلديث والرواية ،والتي تدخل يف عملية التقنني
املصطلحات العلم ّية
ّ

والتوظيف ..وأل ّن عرص البخاري كان يعي

فرتة بواكري الصناعة التخصص ّية احلديثية،

تعرب عن انطباعه وفهمه
فقد و ّظف يف منهجه الرجايل بعض األلفاظ
ّ
اخلاصة به ،والتي ّ
لتلك املفردة أو املوضوع الرجال ّيني.

وكان من بني األلفاظ التي شاع استعامهلا يف مؤ ّلفات البخاري :فيه نظر ،سكتوا عنه،

اخلاص به .وقد وقع
وغريها من األلفاظ والرتاكيب التي حفل هبا القاموس الرجايل
ّ
أي جمال يمكن أن حيسبا ويدخال؟ هل
اجلدل واالختالف يف تفسري هذين الرتكيبني ،يف ّ

بحق من قيلت فيه أو غري ذلك؟ إىل حدّ أن قام
مها من ألفاظ التو ّقف والنظر والتضعيف ّ
بعضهم بعرض بعض املؤ ّلفات اخلاصة التي تأخذ عىل عاتقها مجع الرواة الذين قيلت

ثم اخلروج بام حيتمل كونه رأي البخاري يف هذا املجال.
فيهم تلك األلفاظ وحتليلها ،ومن ّ
كام فيام قام به الدكتور مسفر الدميني حينام أعد مجيع الرواة الذي قال البخاري بح ّقهم:

(سكتوا عنه).

 6ـ أعمال اإلمام مسلم بن احلجّاج القشريي

مسلم بن احلجاج ،أبو احلسني ،القشريي النيسابوري (261هـ) ،وكانت وفاته بعد

مخس سنوات من وفاة البداري ،هو صاحب كتاب الصحيح املعروف بـ (صحيح

مسلم).

وملسلم عدد كبري من املشايخ الذين روى عن بعضهم يف صحيحه ،منهم أمحد بن حنبل

وإسحاق بن راهويه ،وقد جتاوزوا  220شيخ ًا ،وهو عدد ضخم ق ّلام جتده عند املصنّفني
يف هذا الباب.

وما أعطى ملسلم بن احلجاج ميز ًة إضاف ّية يف جهوده احلديث ّية ،أنّه ولد يف نيسابور

اإلسالمي فيام
أهم املراكز العلم ّية يف العامل
ّ
وسكن هبا ،وقد كانت يف ذلك الوقت من ّ

لو أسانيدها ،فكثرت الرحلة إليها طلب ًا
يتع ّلق باحلديث النبوي وعلومه ،حتى اشتهرت بع ّ

للعلم ،إىل أن بلغ عدد علامئها والواردين عليها من طلبة العلم يف القرن الثالث اهلجري
قرابة  1375عامل ًا عىل ما قيل.

...............
وكانت ملسلم رحالت وأسفار يف طلب احلديث ،من صغر سنّه ،حيث سافر إىل

ري وخراسان.
البرصة واحلجاز ومرص والشام والعراق وال ّ

ترك لنا مسلم بعض الكتب ،منها :كتاب رواة االعتبار ،وكتاب الكنى واألسامء،

وكتاب الطبقات ،وكتاب التمييز ـ وهو يف علل احلديث ـ وكتاب طبقات التابعني ورجال
عروة بن الزبري ،وكتاب أوهام املحدّ ثني ،وغريها من الكتب ،وبعضها مفقود ،وهي كتب

اخلاصة امل ّتبعة ملسلم يف احلديث والرجال.
يمكن أن تضع الباحث أمام املنهج ّية
ّ

 7ـ معرفة الثقات ،ألبي احلسن العجلي

أمحد بن عبد اهلل بن صالح ،أبو احلسن ،العجيل الكويف ( 182ـ 261هـ) ،من سكنة

العراق والكوفة حتديد ًا ،وكانت له أسفار إىل البرصة ومكّة واملدينة واليمن وأنطاكية

ومرص والشام وجدّ ة.

حينام وقعت حمنة خلق القرآن كانت للمعتزلة يف البداية هيمنة عىل الدولة العباس ّية،

العجيل من املنكرين لذلك ،مؤمن ًا بقدم القرآن .وتبع ًا ملا شهدته تلك الفرتة من
وكان
ّ
ضطر أبو احلسن
مالحقات وهتم متوال ّية ،ومن حماسبة عىل العقيدة يف اخللق أو القدم ،ا ّ
العجيل للهروب إىل طرابلس الغرب يف ليبيا ـ وقيل :هاجر للعبادة ـ وبدأ حياته العلم ّية
ّ
هناك من خالل تربية بعض التالميذ ،وصار بعدها من املناوئني املتشدّ دين ضدّ املعتزلة،

ّ
تعرض له.
جراء التهجري القّسي الذي ّ
ولعل ذلك كانت نتاج ًا تلقائ ّي ًا ملا عاناه ّ

ُحيسب العج ّيل من ناحية االنتامء الرجايل عىل مدرسة املتساهلني ،دون املعتدلني؛ حتى

أنّه وثق الكثري مم ّن قد ال يستح ّقون التوثيق.

سمى بكتاب الثقات أو
ترك لنا العجيل كتاب ًا ضخ ًام يف أسامء املوثقني يف عدّ ة أجزاء ،ي ّ

معرفة الثقات ،ويعدّ من املصادر األساس ّية يف هذا املجال ،وكان املعيار الذي سار عليه فيه
ـ عىل ما يبدو ـ هو القول بأصالة العدالة والوثاقة يف ّ
كل فرد إال ما خرج بالدليل ،ومن

الطبيعي جد ًا أن يكثر عدد الرواة الثقات يف هذا املجال مع هذه القاعدة .وهذا ما استدعى

خيتص
من أهل اجلرح والتعديل أن حيسبوه عىل طبقة املتساهلني ،لك ّن كتابه هذا ال
ّ

بالثقات وإن كان هذا اسمه ،ففيه تضعيفات وطعونات ومالحظات كثرية تتصل بالرواة.

مل يرتك لنا العجيل كتاب ًا حديث ّي ًا يذكر يف هذا املجال ،مع أنّه كان بإمكانه التأليف فيه،

خاصة مع هذه القاعدة السهلة التي جتعل من تقديم عمل حديثي مسند ومعترب عمل ّية
ّ
يسرية ،ولكن ال نعلم األسباب احلقيقة الكامنة وراء ذلك ك ّله ،ربام يكون منها اهلجرة إىل

طرابلس الغرب ،وغري ذلك.
قصة الكتاب
ّ

كانت النسخة األصل ّية هلذا الكتاب قد فقدت يف األوساط العلم ّية ،وبقيت النسخة

املر ّتبة ،والتي قام برتتيبها احلافظ اهليثمي (807هـ) ،ومن بعد ذاك فقدت النسخة املعتمدة

للكتاب وبقيت املر ّتبة فقط ،شبه ما حصل مع كتاب معرفة الرجال للشيخ الكيش الذي

ّ
هذبه الشيخ الطويس .وهذه النسخة هي املعروفة اليوم برتتيب احلافظ نور الدين ،ويبدو

ّ
أن العجيل كان قد ر ّتب كتابه عىل الطبقات ،بينام الرتتيب الذي يشهده الكتاب اليوم هو
بحسب احلروف (ألفبائ ّي ًا) .وعىل أ ّية حال قد يتو ّفر هذا الكتاب عىل معلومات ال نجدها
يف كتب أخرى ،وهذه واحدة من ميزاته.

 8ـ الضعفاء ،ألبي حامت الرازي

الري ـ احلنظيل
حممد بن إدريس بن املنذر ،أبو حاتم ،التميمي الرازي ـ نسب ًة إىل بالد
ّ

الغطفاين ( 195ـ 277هـ) .أحد كبار علامء الرجال عند أهل السنّة ،ومن أهل احلديث
املسافرين إىل مناطق عدّ ة كالكوفة والبرصة ومحص وبغداد ودمشق ومرص وغريها.

ترك لنا الرازي كتاب ًا يف الضعفاء ،حيسب فيه عىل طبقة املتشدّ دين يف التضعيف ،حتى

جتاوز يف ذلك إىل تضعيف بعض رواة صحيح البخاري ،مع ما عرف عن األخري من

فرضه رشوط ًا قاسية يف قبوله الراوي الذي يدخل يف عداد الصحيح.

وألجل كثرة تضعيفاته وتشدّ ده يف النقد واجلرح ،صار املحدّ ثون من علامء أهل السنّة

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

ال يقبلون قوله لو انفرد يف تضعيف ٍ
راو من الرواة ،وإ ّنام يقبل فيام لو انضم إىل ذلك

ٍ
شخص آخر معه من أهل اجلرح والتعديل؛ وذلك من أجل حصول االطمئنان
تضعيف
أكثر بذلك التضعيف.

 9ـ كتاب الضعفاء والكذابني ،..ألبي زرعة الرازي

عبيد اهلل بن عبد الكريم ،أبو زرعة الرازي ( 200ـ 264هـ).

يعدّ أبو زرعة الرازي أكثر خرب ًة من أيب حاتم ،وأكثر تقدّ م ًا يف العلم واملعرفة فيام يرتبط
ٍ
بمجال علم الرجال واحلديث ،حتى قال بعضهمّ :
حديث مل
إن أبا زرعة الرازي إذا قال يف
أسمعه أو ال أعرفه ،فيعدّ ون ذلك احلديث من مجلة املرو ّيات التي ال أصل هلا وإن كانت

مشهورة ،فعدم الوجدان ّ
يدل عىل عدم الوجود يف منهج أيب زرعة الرازي ،وما ذلك ك ّله
أهلتاه لذلك املقام الكبري.
إال ملا يتم ّتع به الرازي من خربة وجتربة كبريتنيّ ،

كان أبو زرعة ـ عىل خالف أيب حاتم ـ معتدالً تقريب ًا يف النقد الرجايل ،لكنّه رغم ذلك،

وسجل عىل مسلم صاحب الصحيح بعض املؤاخذات
البخاري يف كتابه الرجا ّيل،
انتقد
ّ
َّ

خاص ًا يف الر ّد عىل البخاري يف التعريف ببعض أخطائه الرجال ّية.
أيض ًا ،بل أفرد تصنيف ًا ّ

ومن مجلة كتبه :كتاب الضعفاء والكذابني واملرتوكني من أصحاب احلديث عن أيب

زرعة عبيد اهلل بن عبد الكريم وأيب حاتم حممد بن إدريس الرازيني رمحهام اهلل مما سأهلام عنه

ومجعه وألفه أبو عثامن سعيد بن عمرو بن عامر الربذعي احلافظ ،وكتاب العلل ،وكتاب
بيان خطأ البداري يف تارخيه.

 10ـ كتاب الرجال ،ألبي داود السجستاني

سليامن بن األشعث ،أبو داود ،األزدي السجستاين ،صاحب كتاب سنن أيب داود

املعروف ( 202ـ 275هـ) ،حمدّ ث البرصة ،ونسبته إىل سجستان ،تأيت ّإما من النسبة إىل

منطقة يف مدينة البرصة ،أو منطقة يف رشق إيران حال ّي ًا.

كتاب يف الرجالّ ،
وأن له سؤاالت لإلمام أمحد بن حنبل يف الرواة،
وقد ذكر أليب داود
ٌ

وكتاب سؤاالت أيب عبيد اآلجري أبا داود السجستاين يف اجلرح والتعديل ،وكتاب
أصحاب الشعبي.

 11ـ العلل و ،..ألبي عيسى الرتمذي

حممد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ،أبو عيسى ،الرتمذي ( 209ـ
ترمذ ،وهي مدينة يف مجهور ّية أوزبكستان حالي ًا ،صاحب كتاب سنن
279هـ) ،نسب ًة إىل ُ

بأّنم آية
الرتمذي املشهور .كان من احل ّفاظ املشهورين واملحدّ ثني املعروفني ،املشار إليهم ّ

النبوي الرشيف.
يف حفظ احلديث
ّ

وقد ذكرت للرتمذي كتب ،منها :العلل الصغري ،والعلل الكبري ،والتاريخ ،وكتاب

األسامء والكنى.

كالعجيل
وحيسب أبو عيسى الرتمذي عىل طبقة املتساهلني من أهل اجلرح والتعديل،
ّ
متام ًا ،من ناحية التوثيقات .وهذا ما استدعى من بعض الرجال ّيني أن ال يأخذ بتوثيقه مع
انفراده؛ ملا عرف عنه من اإلفراط يف التوثيق.

 12ـ كتابٌ يف اجلرح والتعديل ،ألبي حممد املروزي

عبد الرمحن بن يوسف بن خراش ،أبو حممد ،املروزي (283هـ) ،نسب ًة إىل مرو ،من

مدن تركامنستان حال ّي ًا ،أحد رموز العلم عند املسلمني.

يتهم ابن خراش بالتش ّيع ،حتى قيل :إ ّنه أ ّلف كتاب ًا يف مثالب أيب بكر وعمر ،ولك ّن

ا ّهتامه بالتش ّيع مل يمنع أهل اجلرح والتعديل السنّة من الكتابة عنه واالستفادة من آرائه.

وقد كان تر ّفضه فرص ًة مناسبة للذهبي وغريه ،وبعض أهل احلديث والسلف ّيني يف الطعن
للحق فال ريض اهلل عنك ،مات
عليه ،حني قال ـ الذهبي ـ يف ترمجته« :فأنت زنديق معاند
ّ

ابن خراش إىل غري رمحة اهلل»  ،وهي مواقف مؤسفة أن تصدر من اإلمام الذهبي وأمثاله

( )1تذكرة احلفاظ .685 :2

...............
جتاه رموز إسالم ّية كبرية ،حتى مل يسلم منه مم ّن خالفه إال القليل .هذا ،وتش ّيع ابن خراش
غري واضح يف نوعه بالنسبة إلينا.

والبن خراش كتاب يف اجلرح والتعديل نحى فيه منحى أيب حاتم الرازي يف التشدّ د

الرجايل.

 13ـ كتاب الضعفاء واملرتوكني ،ألبي عبد الرمحن النسائي

أمحد بن شعيب بن عيل ،أبو عبد الرمحن ،اخلراساين النسائي ( 215ـ 303هـ) ،نسب ًة

إىل (نسا) التابعة خلراسان قدي ًام ،وتقع يف تركامنستان حالي ًا ،صاحب كتاب السنن الكربى

أئمة احلديث والرجال يف وقته.
والصغرى ،وأحد ّ

يقر بذلك الذهبي ،ومن بعده
ُحيسب النسائي عىل طبقة املتشدّ دين من الرجال ّيني ،كام ّ

ابن حجر ،إىل حدّ أ ّنه ترك بعض الرواة الذين اعتمد عليهم البخاري ومسلم يف

صحيحيهام.

ترك لنا النسائي يف جمال علم الرجال كتاب ًا نقد ّي ًا ،وهو كتاب الضعفاء واملرتوكني،
حيث استعرض فيه ما يقرب من  706من الرواة ،وقد يكون هذا العدد كبري ًا نسب ّي ًا،

ونجده يض ّعف اجلميع لدوا ٍع وأسباب قد يذكر بعضها ويسكت عن األخرى.

والقصة التي كانت وراء وفاة النسائي معروفة ومشهورة ،فإ ّنه سئل يف إحدى املرات
ّ

أن يميل فضيل ًة ملعاوية بن أيب سفيان ،فأحجم وقتها عن ذلك ،قائ ً
ال :ال أعرف له فضيلة،
إال احلديث النبوي له :ال أشبع اهلل بطنك ،أو اللهم ال تشبع بطنه ،فهجموا عليه

وأخرجوه من املسجد ،فحمل إىل م ّكة ودفن هبا ،عىل إثر هذه احلادثة ،وقيلّ :
تويف يف
خاص ًة بعد تأليفه كتاب :خصائص أمري املؤمنني
القدس ،ومن هنا اهتم النسائي بالتش ّيعّ ،

عليه السالم.

 14ـ الكنى واأللقاب ،ألبي بشر الدوالبي

الري .له
حممد بن أمحد ،أبو برش الدواليب (310هـ) ،نسب ًة إىل دوالب من أعامل بالد
ّ

كتاب :الكنى واألسامء ،يف جم ّلدين ،يب ّني فيه كنية ّ
كل واحد وضبط اسمه ،ويذكر له بعض
الروايات يف األثناء مما له عالقة باهلدف الذي من أجله وضع الكتاب ،وهو كتاب مفيد

ومهم يف جماله.

 15ـ الضعفاء الكبري ،ألبي جعفر العقيلي

ومع دخول القرن الرابع اهلجري ،بدأت الكتب الرجالية تدخل مرحل ًة جديدة يف

املتخصصة يف هذا املجال يف
التدصص الرجايل ،فعىل الرغم من وجود بعض الكتب
ّ
ّ
القرن الثالث اهلجري ،لكن كانت السمة البارزة يف املصنّفات الرجالية بعد هذا القرن ،هو

التخصص والشمولية والد ّقة يف العرض؛ وذلك أل ّننا شهدنا وفر ًة يف
ّأّنا أخذت صبغة
ّ

تتطور
املا ّدة الرجال ّية ،باإلضافة إىل بدء فرز العلوم اإلسالم ّية ،ممّا فرض بشكل طبيعي أن ّ
املوسوعات الرجال ّية أكثر فأكثر عىل األصعدة واملستويات كا ّفة ،فتش ّكلت ـ طبق ًا لذلك ـ
معامل جديدة لبعض املصنّفات ،والتي أخذت تتناغم عرب األيام مع احلاجات املستجدّ ة.

و ّ
لعل ّأول شخص ّية رجال ّية بارزة يف هذه املرحلة ،أعني بدايات القرن الرابع اهلجري،

هي أبو جعفر العقييل.

حممد بن عمرو بن موسى بن محاد ،أبو جعفر ،العقييل امل ّكي (322هـ) ،أحد العلامء

ربزين ،وقد ترك لنا عدد ًا من الكتب الرجال ّية املهمة ،منها :كتاب الضعفاء الكبري،
امل ّ

وكتاب اجلرح والتعديل ،وكتاب العلل .لكن ما يؤسف له أ ّنه مل يصلنا من مصنّفاته
األول منها فقط ،بينام ف ِقد الكتابان اآلخران.
املتقدّ مة سوى ّ
املهمة يف بابه ،ممث ً
ال األنموذج
يعترب كتاب الضعفاء الكبري واحد ًا من الكتب
ّ

املتخصص يف عرض أسامء الرواة من الضعفاء .بحيث حرص العقييل يف هذا الكتاب عىل
ّ

تت ّبع أفراد الرواة املضعفني ،من خالل دراسة شاملة تضبط أكرب عدد ممكن يف هذا الباب.

وحيسب العقييل يف هذا الكتاب عىل طبقة املتشدّ دين يف التضعيف ،حتى أ ّنه أتى عىل

أئمة
ذكر عدد كبري من الرواة الذين أدخلهم ضمن قائمة املض ّعفني؛ بل ض ّعف بعض ًا من ّ

...............
اجلرح والتعديل فيه أيض ًا ،من أمثال :عيل بن املديني ،وغريه .ومن هنا ن ّبه الذهبي إىل

تعسفي ًة،
اإلرساف واإلفراط يف املنهج الذي التزمه العقييل يف بعض أحكامه التي رآها ّ

معترب ًا ّ
أن ذلك خطر كبري هيدّ د الرصح الرجا ّيل والنصوص احلديث ّية.

والطريقة التي عمل كتاب الضعفاء عليها يف عرض ما ّدته العلم ّية ،هي:

ّأوالً :ضبط اسم الراوي كام ً
ال ،أو ذكر مجيع ما يمكن أن يتع ّلق به من معلومات ،من

اسم والده وجدّ ه وغري ذلك.

ثاني ًا :بعد التعريف بالشخص ،حيكم عليه باحلكم الذي أ ّدى إليه اجتهاده من الضعف.

ويبني األسباب التي دعته إىل إصدار ذلك احلكم ،وذلك من خالل عرض
ثالث ًا :يرشح ّ

بعض الشواهد املؤ ّيدة ملا ذهب إليه .وعاد ًة ما تكون الشواهد عبارة عن بعض األحاديث
التي رواها هذا الراوي ،بحسب ما يراه العقييل مناسب ًا يف ذلك املقام.

وعليه ،فالتجربة التي يقدّ مها لنا العقييل هي عبارة عن ممارسة اجتهاد ّية تعنى بالكشف

عن اخللف ّيات الكامنة وراء تلك الروايات من أسباب يراها موضوع ّية للحكم بالضعف.

وهذه الطريقة التي خيضع هلا املنهج العام يف كتاب الضعفاء للعقييل قد تكون عقالئ ّية

وعلمية ،لكنّها بحاجة إىل مزيد من اخلربة والنضج الفنّيني حتى خيرج من خالهلا بنتيجة

رواد منهج
قريبة للواقع أو واقع ّية ،لكن عىل أ ّية حال يمكن تصنيف العقييل عىل أنّه أحد ّ

املدون القائم عىل نقد املتون.
االجتهاد الرجايل ّ

 16ـ اجلرح والتعديل ،البن أبي حامت الرازي

عبد الرمحن بن حممد ،أبو حممد ،احلنظيل الرازي ( 240ـ 327هـ) ،املعروف بـ (ابن

أيب حاتم الرازي) ،وقد سبق احلديث موجز ًا عن والده أيب حاتم آنف ًا.

تلمذ عىل أيدي كبار رجال عرصه من املحدّ ثني وعلامء الرجال ،فأخذ
كان الرازي قد ّ

عىل والده وعىل أيب زرعة الرازيني ،كام أخذ عىل مسلم بن احلجاج صاحب الصحيح،

ٍ
نضج وعمق
وغريهم .ومن هنا كانت التجربة التي يقدّ مها لنا يف دراسته الرجال ّية ذات

لتنوع روافده املعلومات ّية التي تغذي فكره ومواقفه.
مم ّيزين؛ ّ

ترك لنا ابن أيب حاتم عدد ًا من املؤ ّلفات ،منها :كتاب اجلرح والتعديل ،كتاب
ٍ
كتاب من بينها هو كتابه
أهم
املراسيل ،كتاب التفسري ،وكتاب علل احلديث .وكان ّ

األول ،وسنتحدّ ث عن طبيعته ومزاياه باختصار شديد.

تعريف موجز بكتاب اجلرح والتعديل

مهامت الكتب التي تركها لنا ابن أيب حاتم الرازي من بني
يعدّ هذا الكتاب من ّ
مصنّفاته ك ّلهاّ ،
ألن االنجازات التي قدّ مها فيه كانت كبرية وناضجة بحدود عرصها.
ويمكن عرض بعض امليزات أو السامت التي تو ّفر عليها هذا الكتاب ،وكذا القدرات

الفكر ّية لصاحبه يف جمال العمل الرجا ّيل ،عىل النحو اآليت:

أ ـ ترتيب ألفاظ اجلرح والتعديل

يمكن عدّ الرازي من أوائل الذين أخذوا عىل عاتقهم بيان احلدود الرئيسة واملساحات

الدالل ّية أللفاظ اجلرح والتعديل ،باإلضافة إىل وضعها يف نظام ترتيب الطبقات هلا.

بمعنى ّ
يتم
أن املفردات التي كانت متداول ًة بني اجلارحني واملعدّ لني ـ والتي من خالهلا ّ
احلكم عىل الرواة ـ مل تكن قبل زمن الرازي لتخضع لنظام الفرز والتقنني ،وإ ّنام كان هناك
نثار من املفردات يط َلق هنا وهناك من دون بيان طبيعة تلك املفردة ،وما يمكن أن حتمل
حق من قيلت فيه.
من مدلول يف جماهلا
اخلاص ،أو ما يمكن أن تؤ ّديه من نتيجة يف ّ
ّ

لكن مع ابن أيب حاتم ،دخل التعامل مع تلك األلفاظ مرحل ًة جديدة؛ إذ حاول الرازي

لتسهل
خاصة ،يمكن أن تنتظمها ّ
أن يقدّ م َن َسق ًا جديد ًا هلا ،وذلك عرب ترتيبها عىل طبقات ّ

عمل ّية فهم املفردة الرجال ّية ،باإلضافة إىل سهولة الوصول إىل احلكم الذي يستح ّقه ذلك
اخلاصة به.
السند أو احلديث عند دراستنا له ،ووضعه يف رتبته
ّ

يقول الرازي نفسه يف هذا الصدد« :ووجدت األلفاظ يف اجلرح والتعديل عىل مراتب

حيتج بحديثه .وإذا قيل له :صدوق
ش ّتى ،وإذا قيل للواحد إ ّنه ثقة أو متقن َث َبت فهو مم ّن ّ

...............
أو حم ّله الصدق أو ال بأس به ،فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه ،وهي املنزلة الثانية .وإذا

قيل :شيخ فهو باملنزلة الثالثة ،يكتب حديثه وينظر فيه ،إال أ ّنه دون املنزلة الثانية .وإذا قيل:

بلني ،فهو ممن يكتب حديثه
صالح احلديث ،فإ ّنه يكتب حديثه لالعتبار .وإذا أجابوا ّ
بالقوي فهو بمنزلة األوىل يف كتابة حديثه إال أ ّنه دونه.
وينظر فيه اعتبار ًا .وإذا قالوا :ليس
ّ
وإذا قالوا :ضعيف احلديث فهو دون الثاين ،ال يطرح حديثه بل يعترب به .وإذا قالوا:

مرتوك احلديث أو ذاهب احلديث أو كذاب ،فهو ساقط احلديث ال يكتب حديثه ،وهي

املنزلة الرابعة» .

إنّه بداية نشاط رجايل جديد تركه لنا الرازي ،وهو حتليل ألفاظ اجلرح والتعديل،

ودالالهتا ،ومجعها ،وترتيبها عىل طبقات ،ليعطي ّ
كل واحدة ما تستح ّقه من الداللة ،األمر
متطورة مع ابن حجر العسقالين كام حتدّ ثنا عن ذلك سابق ًا.
الذي بلغ مرحلة
ّ

وبكلمة موجزةّ :
إن دراسة ألفاظ اجلرح والتعديل تعود بداياهتا األوىل اجلامعة إىل ابن

أيب حاتم الرازي.

ب ـ الوفرة العدديّة للمرتجَمني

يمكننا أن نقف يف هذا الكتاب عىل تراجم ٍ
عدد كبري من الرواة الذين ضبطهم ابن أيب
حاتم فيه ،فقد ذكر ما يقرب من عرشين ألف ٍ
خاص ًة فيام
راو ،وهذا يف احلقيقة عد ٌد هائلّ ،

إذا الحظنا ّ
أن ذلك العرض اإلحصائي الذي يقدّ مه لنا الرازي كان يف القرن الرابع
اهلجري ،والذي مل تكن فيه ّ
كل تلك اإلمكانات واآلل ّيات التي يت ّيّس معها مجع هذا العدد

الكبري.

لكن يف مقابل ذلك ،وقع الرازي يف مشاكل نتيجة هذا اجلمع اإلحصائي اهلائل؛ إذ

مرة
تورط يف أخطاء غري قليلة يف تضاعيف الكتاب أ ّدت به إىل ذكر االسم ألكثر من ّ
ّ
مر ًة إىل األب وأخرى إىل اجلدّ وغري
اشتباه ًا؛ نظر ًا الختالف االسم بحسب اإلضافة ّ
( )1اجلرح والتعديل .37 :1

ذلك ،فنجد الصور التي يعرض من خالهلا االسم متعدّ د ًة ،وهذا ما أوقع موسوعته
الرجال ّية يف أخطاء كثرية ،ن ّبه إليها العلامء الذين جاؤوا بعده.

كام ّ
أن حجم الكتاب الضخم وتقارب األسامء عاد ًة أوقع الكتاب يف تصحيفات كثرية،

ما لبث أن اشتغل عليها الالحقون.

ج ـ التعقّب على البخاري

اهتم ابن أيب حاتم الرازي يف كتابه هذا بالنظر إىل البخاري؛ ّ
ألن البخاري كان يش ّكل
ّ

لعلم الرجال السنّي حينها ثق ً
ال كبري ًا من خالل كتبه يف التاريخ وغريه ،وهذا ما استدعى

للبخاري حضور ًا يف ط ّيات
البخاري نصب عينيه ،األمر الذي جعل
من الرازي أن يضع
ّ
َّ
موسوعته الكبرية عىل خمتلف األنحاء والصور.

مدون ًا
سجل الرازي عىل البخاري جمموع ًة من االنتقادات والتع ّقباتّ ،
ومن ذلك ،أن ّ

سلسل ًة ممّا وقع يف أعامل البخاري من األخطاء واالشتباهات ،إىل حدّ أن كان شديد ًا يف

قوته ّ
أقل نسب ّي ًا عند سل َف ْيه :أيب
لغة النقد لغريه بمن فيهم البخاري ،األمر الذي كان يف ّ
زرعة وأيب حاتم.

د ـ تغطية جيّدة ألقوال الرجاليّني

مدونة الرازي الرجال ّية ،قض ّية التت ّبع
من النقاط اإلجياب ّية
املهمة التي تتو ّفر عليها ّ
ّ

والتقيص املوجود فيها ألقوال أبرز الرجال ّيني املعروفني آنذاك ،سواء ما يرجع إىل زمنه أم
ّ

حق الراوي من أحكام تقويم ّية
إىل الطبقة التي سبقته ،بحيث يستعرض للقارئ ما قيل يف ّ

للبخاري وأيب زرعة وأيب حاتم الرازيني وغريهم ،أو يذكر لك من قبلهم من الطبقة التي

سبقتهم .عىل أ ّنه حينام ينقل لنا آراء اآلخرين يأيت هبا بصورة موثقة عىل النحو الذي هو
متعارف يف النقل يف ذلك الزمان من كوّنا مسند ًة .وبطبيعة احلال فسوف تنفعنا هذه

مدوناهتم ومصنّفاهتم
التعرف عىل مواقف كثريين قبله ،ربام مل تصلنا
التغطية يف
ّ
ّ

وتقويامهتم.

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

هـ ـ طريقة الرتتيب

املدونة عىل الرتتيب األبجدي ،مستند ًا عىل
اعتمد الرازي يف عرض ما ّدته العلم ّية يف ّ

األول يف ّ
هتمه سائر أحرف االسم ،فقد يتقدّ م أمحد عىل إبراهيم
احلرف ّ
كل اسم ،وال ّ

ثم يضع العناوين ّ
لكل واحدة من األسامء التي يريد أن يدرج حتتها ما شاهبها
عنده ،ومن ّ

سمني هبذا االسم ،وهكذا.
منها ،فيأيت مثال ً باسم (أمحد أو إبراهيم) ويّسد حتته مجيع املت ّ

األول ،عرب تقديم بعض األسامء املعروفة للصحابة
وهناك ترتيب آخر ينتظم الرتتيب ّ

أو التابعني الكبار وغريهم من األرشاف املعروفني عىل غريهم ،ممن يدخلون حتت نفس

الفئة ،فداخل ّ
كل اسم يقدّ م األرشف فاألرشف حيث يمكن.

و ـ حتديد الطبقة

املهمة للغاية كام حتدّ ثنا سابق ًا ،هو علم تعيني طبقات الرواة املرتمجني،
أحد العلوم ّ
يتم رسد
وغالب ًا ما تتحدّ د الطبقة بذكر الذين روى
َ
املرتجم عنهم أو رووا عنه ،ومن ثم ّ
أسامء هؤالء األشخاص من الفرقتني ،وهذا ما فعله لنا الرازي.

بل وجدناه يف بعض األحيان يضع نقاط ًا ويرتك املجال فارغ ًا من دون أن يثبت فيه

رس ًام مع ّين ًا ،وذلك يرجع إىل أسباب منها أ ّنه يكون قد نيس اسم ذلك الشخص الراوي أو

املروي عنه ،أو أ ّنه يأمل يف املستقبل أن يقف عىل بعض املعلومات املرتبطة بذلك الراوي،
ّ
فحينها ويف كلتا احلالتني يضع نقاط ًا ويرتك املجال فارغ ًا لذينك السببني .وقد سار عىل

النساخ بعده ،وكذا املح ّققون بتبعهم ،يف أن يرتكوا ذلك املجال كام هو من دون أن
ذلك ّ
حيذفوه أو يضبطوا فيه شيئ ًا.

ّ
تطور اجلهود الرجال ّية عند أهل السنّة.
مهمة من حلقات ّ
إن ابن أيب حاتم الرازي حلق ٌة ّ

 17ـ معجم الصحابة ،البن قانع البغدادي

أبو احلسني ،عبد الباقي بن قانع بن مرزوق البغدادي احلنفي ( 265ـ 351هـ) ،غمز

فيه بعض أهل السنّة ،وقيل بأنّه اختلط يف آخر عمره ،وقد ترمجه الطويس يف الرجال

والفهرست مع ًا بذكر اسمه دون توثيق أو تعديل أو بيان مذهب ،ناسب ًا له كتاب (السنن
عن أهل البيت)  ،وهو عنوان الفت ومثري ،ويظهر ّ
أن بعضهم قال بتشيّعه نتيجة ترمجة
أن النجايش مل يرتمجه ،وربام تر ّيث يف نسبته للتش ّيعّ .
الطويس له يف الفهرست ،رغم ّ
ولعل

بعض السنّة ممّن هلم يف
الطويس ذكره ال ألجل تش ّيعه ،بل ألجل كتابه هذا ،حيث ذكر َ
التدوين يف قضايا الشيعة ،وربام يشهد لذلك عدم ذكر النجايش له وعدم ذكر الطويس غري

هذا الكتاب من كتبه ،واهلل العامل.

أ ّلف ابن قانع كتاب :معجم الصحابة ،وقد حاول فيه أن يذكر لنا الرواة الصحابة

مهمة
ويربهن عىل صحبتهم .وموضوع إثبات الصحبة من املوضوعات التي لطاملا ظ ّلت ّ
يف الدراسات التارخيية والرجال ّية السن ّية ،نظر ًا لتأثرياهتا يف قيمة احلديث.

والطريقة املتعارفة املتداولة عاد ًة إلثبات الصحبة ،تكمن يف الرجوع إىل علامء الرجال

لكن ابن قانع سلك منهج ًا آخر يف هذا
والتاريخ ،لتحديد سنة الوالدة أو غري ذلكّ ،

املوضوع ،حيث استند إىل روايات ّ
النبي ،أو أنّه
تدل يف ثناياها عىل وجود الرجل زمن ّ
احلديثي؛ إلثبات صحبة
النبي ،وهبذا استخدم ابن قانع منهج اجلمع
ّ
يروي بشخصه عن ّ

فالن لرسول اهلل أو عدم صحبته له ،وليس فقط استخدام منهج الوثائق والشواهد التي

أعطانا إ ّياها الرجال ّيون من قبل.

لك ّن الالفت ّ
أن هذا الكتاب وقع يف أخطاء تفوق احلرص ،كثري ًا ما حتدّ ث عنها العلامء

والباحثون فيام بعد ،وقاموا بتصحيحها ،كاشفني عن مواطن االلتباس فيها.

 18ـ أعمال ابن حبّان البُسيت

حممد بن ِح ّبان ،أبو حاتم التميمي ال ُبستي (354هـ) ،من منطقة هرات يف أفغانستان
ّ

اليوم.

( )1رجال الطويس435 :؛ والفهرست 194 :ـ .195

...............
هم وجوه علم الرجال عند أهل السنّة ،مثل العقييل والرازي
يعدّ البستي من أ ّ
شافعي املذهب معادي ًا جدّ ًا لألحناف ،حتى أنّه عندما ترجم أبا حنيفة يف
والبخاري ،كان
َّ
نقدي شديد من الرأي والقياس.
موقف
فصل يف احلديث عنه ونقده ،وكان عنده
ٌ
ّ
كتابه ّ

قص َة اإلمام الطربي من اهلجوم عليه ،حيث قيل بأنّه ملّا قال ّ
بأن اهلل
قصة البستي ّ
تشبه ّ

ال حدّ لهّ ،
أمر من سلطان املنطقة يف
وأن ا ّ
علم وعملّ ،اهتم بالزندقة والكفر ،فصدر ٌ
لنبوة ٌ

فر من تلك املناطق
تلك األ ّيام بقتله ،وهاجت العا ّمة من الناس عليه ،وهجموا عىل بيته ،ف ّ
حتول بعد وفاته إىل رمز كبري من أعالم الرجال واحلديث عند أهل السنّة!
هارب ًا ،لكنّه ّ

كان البستي رج ً
ال كثري الشيوخ حتى قيل بأ ّن شيوخه بلغوا اآلالف ،وذلك بسبب كثرة

أسفاره ،فحصل منها عىل معلومات كثرية ،وكتبه تشهد بذلك ك ّله.
أ ـ أبرز مصنّفات البستي

ترك لنا ابن حبان عدّ ة مؤ ّلفات أبرزها:

 1ـ املسند الصحيح ،املعروف بصحيح ابن ح ّبان ،وهو من الكتب الكبرية املشهورة

عند أهل السنّة ،وفيه الكثري من التفصيالت والتفريعات ،كذكره يف أفعال النبي مخسني

نوع ًا منها.

 2ـ كتاب املجروحني من املحدّ ثني والضعفاء واملرتوكني ،وهو كتاب كبري يف ثالثة

جم ّلدات ،يستعرض فيه ابن ح ّبان الرواة الضعاف وينتقدهم.

أهم من سابقه ،ويش ّكل عم ً
ال كبري ًا
 3ـ كتاب الثقات ،يف تسعة جم ّلدات ،وهو ّ
ثم التابعني
وموسوع ّي ًا ،يبدأ الكتاب بسرية الرسول األعظم ،ثم يتحدّ ث عن الصحابةّ ،

وهكذا ،ثم يف ّ
كل جمموعة ين ّظم األسامء وفق ًا للرتتيب األلفبائي.

 4ـ ومن هذا الكتاب ـ كتاب الثقات ـ اخذ كتاب حيظى بأمه ّية فائقة ،وهو تاريخ

الصحابة.

املؤرخني وعلامء الرجال.
 5ـ كتاب أوهام أصحاب التاريخ ،ينتقد فيه ّ
 6ـ كتاب مشاهري علامء األمصار.

التنوع يف أعامله.
ومن الواضح وجود نسبة من ّ

ب ـ ابن ح ّبان بني التشدّ د والتساهل الرجال َّيني

اختلف الباحثون يف حتديد منهج البستي ،فقد أ ّلف يف اجلرح والتعديل مع ًا ،وكان يف

اجلرح شديد ًا ،ويف التعديل متساهالً ،مما أوجب حري ًة يف أمره ،حتى أنّه و ّثق الكثري من
الرواة الذين كانوا حمسوبني إىل عرصه بوصفهم جماهيل ،وكانت هذه خطوة صادمة.

وانطالق ًا من ذلك وقع كالم يف منهجه ،ففيام ذهب مجاعة من النقاد واملشتغلني بتت ّبع

مواقف الرجال ّيني ومدارسهم ـ مثل الذهبي ـ إىل أنّه متساهل ،رأى آخرون أنّه كان

متشدّ د ًا.

ويبدو أ ّن ابن حبان قد انطلق يف عمله الرجايل من مبدأ يدعو لكثرة التوثيقات ،وهو:

ّ
كل شخص مل يرد فيه جرح وكان الراوي عنه ثق ًة ،وروى هو عن ثقة ،ومل يكن يف أحاديثه

وسع إىل هذا احلدّ يف
ما هو منكر ،فهو ثقة ،فهذا املبدأ هو الذي سمح البن ح ّبان يف أن يت ّ
كتاب الثقات.

لكن إذا قارنّا بني كتاب الثقات وكتاب املجروحني ،سنجد أ ّنه ذكر أشخاص ًا يف الثقات

ويف املجروحني مع ًا! فهل عدل عن رأيه؟ هل وقع يف التباس أو اشتباه؟ ّ
كل االحتامالت
كتب يف ّ
حل هذه القض ّية ،وتت ّبع أمرها ،ومن هذه الدراسات كتاب
واردة ،ولذلك ا ّلفت ٌ

(الرواة الذين ترجم هلم ابن حبان يف املجروحني وأعادهم يف الثقات ،مجع ودراسة

وحتليل) ،وهو من تأليف الدكتور مبارك سيف اهلاجري.

 19ـ الكامل ،البن عدي اجلرجاني

حممد بن مبارك اجلرجاين الشافعي ،املعروف
أبو أمحد ،عبد اهلل بن عدي بن عبد اهلل بن ّ

بابن عدي ،وبابن الق ّطان ( 277ـ 365هـ) ،وهو أشهر من نار عىل علم ،ويمكن تصنيفه

بإمام أهل الرجال عند أهل السنّة ،وهو يمثل ق ّمة مرحلة التأسيس للمصادر األوىل

السن ّية ،فأكثر تصنيفاته تتصل بعلوم الرجال ونحوها ،وهو عند أهل السنة كالنّجايش عند

...............
الشيعة ،من أهم خرباء الرجال ،فال يمكنك أن تبحث يف مسألة رجال ّية عند أهل السنّة

دون الرجوع إليه.

كانت للجرجاين أسفار كثرية ،حتى قيل بأنّه سافر إىل ٍ
ثامن ومخسني مدينة يف العامل

اإلسالمي ،وكان له أكثر من ألف شيخ ،وهذا ما و ّفر ملعلوماته روافد مذهلة وعظيمة.

اهتم ابن عدي بمشكالت األحاديث واألسانيد ورصدها رصد ًا دقيق ًا ،مر ّكز ًا جهوده
ّ

عىل علل احلديث ،وترك لنا عدّ ة تأليفات أبرزها:

 19ـ  1ـ كتاب الكامل يف ضعفاء الرجال ،عرض للمنهج وامليزات

هذا هو االسم الذي أطلقه ابن عدي عىل كتابه ،لكن ربام يطلق عليه يف بعض الكلامت

اسم :الكامل يف ضعفاء املحدّ ثني وعلل األحاديث ،ويعدّ هذا الكتاب من أشهر وأهم

كتب الرجال عند أهل السنّة.

وعامة منهج ابن عدي اجلرجاين ـ بأمور:
يتّسم هذا الكتاب ـ ّ

خمتص بالضعفاء ،ورغم حمدود ّيته هذه التي يوحي هبا العنوان ،إال أ ّن
أ ّوالً :إنّه كتاب
ّ

(الضعفاء) بمفهوم اجلرجاين ،ليس فقط من يعتربون ضعفاء باملطلق ،كام يف مثل كتاب

إنام يشمل أيض ًا ّ
كل شخص يرى هو ضعفه أو يرى علامء
الضعفاء البن الغضائريّ ،
ٍ
طعن فيه أو جتريح ،حتى
شخص ما ـ أ ّي ًا يكن ـ كلمة
اجلرح والتعديل أ ّنه ضعيف ،أو قال
ٌ

لو كان اجلرجاين يراه ثق ًة؛ وهلذا نجد أنّه قد ذكر اجلرجاين يف هذا الكتاب ثقات ًا أجالء عند

ربر ذكره هلم هو كلم ٌة ما قيلت يف حقهم،
أهل السنّة ،واعتربهم هو ثقات ًا كذلك ،لك ّن م ّ

حتى ّ
أن هناك أشخاص ًا مل تكن أحاديثهم معروفة ذكرهم فيه أيض ًا ،وكشف عن معلومات

توهم
جديدة بشأّنم .وعليه ،فعنوان الكتاب قد يوحي بام هو أضيق مما فيه ،فال ينبغي ال ّ

ّ
بأن ك ّل من ورد اسمه يف كتاب ابن عدي فهو ضعيف مطلق ًا أو ضعيف عنده.

ثاني ًا :يعدّ ابن عدي يف هذا الكتاب من املعتدلني ،إال أ ّنه ذهب مجاعة من العلامء الذين

شافعي املذهب ،ويف تلك األ ّيام
لدهيم موقف من جهود ابن عدي ،إىل أ ّنه حيث كان
ّ

كانت هناك رصاعات حا ّدة بني الشافع ّية واألحناف ،فقد كان قاسي ًا يف تقويامته لألحناف
جمرح ًا هبم.
يف هذا الكتاب ،وكان ن ّقاد ًا يف أمرهمّ ،

ئمة الرجال السنّة،
ثالث ًا :يتحفنا ابن
ّ
هم أ ّ
عدي يف هذا الكتاب وغريه بدراسة عن أ ّ

تعرض
فيورد أسامءهم ويقدّ م معلومات مفيدة عنهم ،وهبذا مل يقترص كتابه عىل الرواة ،بل ّ
كذلك لعلامء ورموز.

رابع ًا :الطريقة التي يستخدمها ابن عدي تقوم عىل أنّه ير ّتب األسامء ترتيب ًا أبجد ّي ًا عىل

األول فقط ،فقد يضع أمحد قبل إبراهيم ،بل إ ّنه يف بعض التفاصيل قدّ م ّ
وأخر بام ال
احلرف ّ

جيوز التقديم والتأخري فيه.

فإذا ذكر االسم أعقبه بذكر األب واجلد إىل ما يملك من معلومات ،ثم يذكر الكنية،

ثم البلد ،ثم احلالة اخلَلقية له إذا تو ّفرت معلومات عنها ،مثل األعرج ،ثم
ثم اللقبّ ،

الشيوخ والتالمذة بام يساعد عىل حتديد الطبقة ،ثم يم ّيز بينه وبني املشاهبني له يف االسم،
ثم يّسد
ثم يّسد أقوال الرجال ّيني السابقني فيه كيفام كانت من مدح أو ذم أو غريهّ ،
ثم حياكم املوقف تبع ًا
تم تضعيفه ـ ولو عند غريه ـ عىل أساسهاّ ،
روايات هذا الرجل ،التي ّ

يبني العلل يف أحاديث الراوي ،وقد يستطرد
ثم ّ
لرؤيته لتلك الروايات سلب ًا أو إحياب ًاّ ،

بذكر بعض القصص واحلكايات عنه ،وأخري ًا يعطينا يف أغلب األحيان وجهة نظره

باختصار شديد.

خامس ًا :ترجم ابن عدي يف هذا الكتاب ألفني ومائتني وتسعة أشخاص ،وهذا عدد

كبري ممّن غمز فيه هنا أو هناك ،لكنّه مل يكن مستوعب ًا كام سيأيت.

يبني ابن عدي يف مقدّ مة الكتاب منهجه ،وبعد رشح طريقته ،يذكر كالم ًا يف
سادس ًاّ :

أبواب جامعة حول الكذب عىل رسول اهلل ،وهذا ما فعله كثريون غريه ،حيث جيري

احلديث عن حكم الكذب يف الرواية ،وفضل الرواية ،وخطورة الرواية عن رسول اهلل،

وغري ذلك من أمور عا ّمة ومفيدة تشحن بالنصوص والشواهد واملقاربات ،وعىل نحو

العموم يمكن اعتبار هذه املقدّ مة نافع ًة يف موضوع الكذب والوضع ،ومتناسب ًة أيض ًا مع

...............
مضمون الكتاب من حيث اهتاممه بالضعفاء.

سابع ًا :نظر ًا لألمه ّية الكربى التي حظي هبا هذا الكتاب ،فقد:
دونت فيه مخسة خمترصات ،نظر ًا لضخامة حجمه.
أـ ّ

ّ
مستقل
تم مجع الروايات واألحاديث التي وردت فيه ،وفصلت عنه يف كتاب
بـ ّ

ينسب إليه.

تبني ّ
أن فيه نقص ًا:
ج ـ كتبت تكملتان عىل هذا الكتاب؛ بعدما ّ
التكملة األوىل :أليب العباس األندليس.

التكملة الثانية :وتعرف بتكملة الكامل البن طاهر.

ثامن ًا :يعتمد علامء الرجال السنّة عىل هذا الكتاب كثري ًا ،فهو من أكثر الكتب الرجال ّية

تداوالً بينهم حتى اليوم ،وقد اعتمد عىل هذا الكتاب ثالثة أنواع من العلامء يف التاريخ
اإلسالمي:

ٍ
لواحد منهم أن يبحث يف الرجال دون
األول :علامء اجلرح والتعديل ،فال يمكن
النوع ّ

يمر عليه.
أن ّ

النوع الثاين :مصنّفو املوضوعات يف احلديث ،كابن اجلوزي ،حيث اعترب ركن ًا من

تفرد به من هو
األركان التي قامت عليها جهودهمّ ،
خاصة بناء عىل جعل احلديث الذي ّ
متهم بالكذب ضمن املوضوعات.

النوع الثالث :من صنّف يف األحاديث املشتهرة عىل األلسن ،أو التي ال أصل هلا ،وهذا

نادر عند اإلمام ّية ،حيث كشف هذا الكتاب الكثري من
ف ّن حديثي موجود عند أهل السنّة ٌ
والوضاعني والكذابني الذين اخرتعوا
هذه األحاديث ،كام قدّ م معلومات عن الضعفاء
ّ

أحاديث وراجت عىل األلسن وال أساس هلا عن رسول اهلل.

ثمة مؤاخذات عىل هذا الكتاب ونقاط ضعف فيه ،ويف منهج ابن عدي
تاسع ًاّ :
عموم ًا ،وبعض هذه النقاط تقوم عىل أصول يؤمن هبا أهل السنّة:

أ ـ من ضمن املؤاخذات ما ذكره بعض علامء أهل السنّة ،من إيراده أسامء بعض

الصحابة يف هذا الكتاب ،وهو ما ينايف عدالتهم ويوجب الطعن فيهم ،وهم املعدَّ لون

بنص اهلل تعاىل.
ّ

بل لع ّله يبدو ّ
أن بعض املعرتضني عىل ابن عدي مل يكن اعرتاضهم من ناحية اعتقاد ابن

عدي يف الصحابة ،بل حتى لو مل يكن يؤمن بام أورد ـ عىل منهجه يف الكتاب وفق ما أرشنا

ّ
إليه سابق ًا ـ إال ّ
وكأن يف الصحابة من هو
أن نفس ذكرهم هنا ولو وثقهم فيام بعد ،يوحي

نص اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه عليهم.
ضعيف ،وهذا قد ٌح فيهم،
ٌ
وخمالف للتعديل الذي ّ

صحيحي
ب ـ انتقد هذا الكتاب أيض ًا بأ ّنه أورد أسامء أشخاص وردوا يف أسانيد
َ

ألّنم ثقات ،ومن كان من رجال
مسلم والبخاري ،ومل يكن من املناسب فعل هذا؛ ّ
الصحيحني فقد جاز القنطرة ،وحتى لو كان فيهم طع ٌن من أحد ،فهو ليس بيشء بعد
كوّنم يف رجال الصحيحني ،فذكرهم هنا تنزيل من رتبة رجال الصحيحني.

فرض ملقدّ سات قهر ّية حتت عناوين غري
وهذا نقدٌ ال نوافق نحن عليه أبد ًا؛ ألنّه ٌ

متفرعة عىل دراسة خمتلف وجهات النظر يف رواهتام
صحيحة ،بل قيمة الصحيحني ّ

ومتوّنام.

ج ـ انتقد ابن عدي كذلك ،بأ ّنه ترجم بعض الرواة ،فأورد ّ
كل املعلومات املتو ّفرة
ِ
نقص ،فحتى لو كان مرت ّدد ًا فيهم لزمه بيان أنّه
عنهم ،لكنّه مل يعط رأيه فيهم ،وهذا ٌ
متو ّقف.
سمى الكتاب باسم الكامل يف ضعفاء الرجال ،مع ّ
أن التت ّبع
د ـ ومما انتقد أيض ًا فيه ،أنّه ّ

يفيض لالقتناع بأنّه ليس بكامل ،حيث اكتشفوا بعد ابن عدي ـ رغم هذه املوسوعة اهلائلة

التي عنده ـ أ ّن هناك الكثري من األسامء التي مل يذكرها ،وهي عىل قواعده ممّا كان البدّ له
من ذكرها ،وقد بينّا قبل قليل كيف أ ّنه ا ّلفت تكملتان هلذا الكتابّ ،
لكل من األندليس

وابن طاهر ،ومها خري دليل عىل ا ّنه قد فات ابن عدي الكثري من األسامء.

هـ ـ مالحظة أخرى أيض ًا ،وهي ّ
تورط الغزايل يف نقد الفلسفة،
تورط كام ّ
أن ابن عدي ّ

حيث صار فيلسوف ًا وهو ينقدها ،فذكروا ّ
عدي أراد أن ينتقد الضعفاء ،فاعتمد عىل
أن ابن
ّ

...............
رواية الضعفاء ،وقد عثروا له عىل مواضع يف هذا الكتاب اعتمد فيها عىل ضعفاء ،وهذا

نقص يف املنهج واضح.
ٌ

وهذه املالحظة صحيحة من حيث املبدأ ،إال إذا كان ال يعترب هو هؤالء ضعفا ًء ،أو

َ
ملجرد بيان وجود من طعن يف هذا الراوي.
كان ذكره
أقواهلم ّ

و ـ وهذه املالحظة ملحقة بالتي قبلها ،وهي أ ّن ابن عدي اعتمد عىل بعض مشاخيه

التحرز والتدقيق،
املبني عىل
الذين عرفوا بالضعف ،حيث ال يمكن يف مثل هذا الكتاب
ّ
ّ

للتوصل إىل حكم يتع ّلق بالرجال.
أن تعتمد عىل شيخ معروف بالوضع
ّ

وعىل أ ّية حال ،فنقاط الضعف هذه خيتلف حضورها يف هذا الكتاب ق ّل ًة وكثرة ،وهذا

ما البدّ من التن ّبه له.

 19ـ  2ـ سائر كتب ابن عدي

البن عدي كتب أخرى غري الكامل ،وهي إما مفقودة أو خمطوطة ،وربام ال تضيف

شيئ ًا ّ ً
مهام عىل كتاب الكامل ،فمن كتبه:

أ ـ أسامي من روى عنهم البداري يف الصحيح ،خمطوط.

ب ـ أسامء الصحابة ،خمطوط.

ج ـ مسند حديث مالك بن أنس ،وقد مجع فيه الروايات التي رواها مالك بن أنس

ووقع يف سندها وتنتهي برسول اهلل.

د ـ مجع أحاديث األوزاعي وسفيان الثوري وشعبة وإسامعيل بن أيب خالد ومجاعة من

املق ّلني ،يف الرواية.

هـ ـ املعجم ،وفيه أسامي مشاخيه ،وربام طرقه إىل الكتب عىل طريقة الفهارس.

و ـ االنتصار عىل خمترص املزين ،وهو كتاب مفقود.

 20ـ الضعفاء ،ألبي الفتح األزدي املوصلي

أبو الفتح ،حممد بن احلسني األزدي املوصيل (374هـ) ،كان رج ً
ال متشدّ د ًا ن ّقاد ًا يف

علم الرجال ،ض ّعف الكثري من الرواة ،ولكثرة تضعيفه ض ّعفه اآلخرون!

لديه كتاب اسمه كتاب الضعفاء ،وامللفت ّ
أن أحد ًا مل يوثق هذا الرجل ،رغم أ ّنه علم

من أعالم الرجال يف الوسط السنّي ،وعىل أ ّية حال ،فاملعروف عنه أ ّنه ض ّعف أشخاص ًا مل
يسبق أن ض ّعفوا من قبل.

 21ـ أعمال أبي احلسن الدارقطين

أبو احلسن ،عيل بن عمر الدارقطني البغدادي ( 306ـ 385هـ) ،نسب ًة إىل دار قطن،

منطقة يف بغداد.

يصنّف الدارقطني عىل أ ّنه نقاد خبري يف مشكالت األحاديث ،وكشف أزماته ،حتى

قيل بأنّه كشف عن ضعف مائة سند يف كتاب البخاري ،وهذا عمل كبري يف الوسط

السني.

للدارقطني مشايخ عديدون ،قيل :إ ّّنم بلغوا قرابة األربعني ،وقد ترك مصنّفات

عديدة ،وأبرز مصنّفاته سنن الدراقطني املشهور ،ولديه كتاب آخر وهو علل احلديث،

وكتاب ثالث حتت اسم :الضعفاء واملرتوكون ،وقد ادرج يف كتاب املجموع يف الضعفاء
صحت روايته عن الثقات
واملرتوكني ،وكتاب خترجيي له :أسامء التابعني ومن بعدهم ممن ّ
عند البداري ومسلم ،وأيض ًا كتاب أسامء رواة وردوا يف األسانيد مع بعض املعلومات

مهم اسمه :تعليقات الدارقطني عىل املجروحني ،وهو
املتع ّلقة هبم ،وعنده أيض ًا كتاب ّ
تعليقات عىل كتاب املجروحني البن حبان البستي ،يكشف فيها أخطاءه وبعض

االلتباسات التي وقع فيها ،ولديه أيض ًا كتاب املدتلف واملؤتلف يف أسامء الرجال ،يبدو ّ
أن

فيه حلحلة لبعض القضايا املتع ّلقة بتشابه األسامء.

حيسب الدارقطني عىل املنهج املعتدل رجالي ًا ،بل قيل :إ ّنه كان متساه ً
ال ،ويف الوقت

بحاث ًة متت ّبع ًا لعيوب أيب حنيفة وأنصاره.
عينه حكوا عنه بأنّه كان ّ

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

 22ـ أعمال احلاكم النيسابوري

احلاكم أبو عبد اهلل ،حممد بن عبد اهلل النيسابوري ( 321ـ 405هـ) ،واحدٌ من مشاهري

علامء املسلمني.

كان احلاكم كثري األسفار ،ومن كثرة أسفاره يف البلدان اإلسالم ّية ومجعه األحاديث

والعلوم ،قيل بأ ّنه كان له يف نيسابور ألف شيخ ،ويف خارجها ألف شيخ آخر ،وهذا رقم
هائل.

ترك احلاكم كتب ًا عديدة ،منها:

أ ـ كتاب معرفة علوم احلديث.

ب ـ كتاب الضعفاء.

ج ـ كتاب تاريخ نيشابور.

د ـ املستدرك عىل الصحيحني.

ويعرف احلاكم يف الوسط السنّي بأ ّنه متساهل يف األحاديث؛ حيث عدّ الكثري من

الروايات يف الصحيح ،مع كوّنا ضعيفة ،أو غري صحيحة ،ففي مستدركه املشهور

بمستدرك احلاكم النيسابوري ،والذي استدرك فيه عىل رشط الشيخني ،أدرج روايات

صنّفها العديد من أهل السنّة ضمن موقف نقدي ،بل إنّه كان عند أهل السنّة مته ًام

بالتش ّيع ،حتى ّ
بقوة ،واحلكم عليه
أن الذهبي اعتربه من الشيعة والروافض ،ومحل عليه ّ
من ناحية تش ّيعه أو تساهله حيتاج ٍ
لنظر فاحص يف كتبه ،وال تكفي فيه مواقف هذا الفريق
أو ذاك.

 23ـ األلقاب واملعجم ،ألبي الفضل اهلروي

أبو الفضل ،عبيد اهلل بن عبد اهلل بن أمحد بن يوسف اهلروي (405هـ ،وقيل كان ح ّي ًا

عام 438هـ) ،نسبة إىل هرات ،يف غرب أفغانستان اليوم.

األعم كتابني أساسيّني :كتاب األلقاب ،وكتاب
اهلروي يف علم الرجال باملعنى
ترك
ّ
ّ

خمصص لألسامء أو
املعجم يف مشتبه أسامي املحدّ ثني ،كتاب يف جم ّلد واحد ،وهو
كتاب ّ
ٌ

الكنى أو األلقاب املتشاهبة ،وما شابه ذلك ،فهو منت ٍم إىل علم متييز املشرتكات تقريب ًا.

ثم يعدّ د امليزات التي
يبني هو ّية الشخصّ ،
كانت طريقة اهلروي يف هذا الكتاب أنّه ّ

روايات
عمن سواه ،سارد ًا بعض الروايات التي تساعد يف هذا التمييز ،ومنها
ٌ
يتم ّيز هبا ّ

هلذا الشخص نفسه ،فمثال لو أخذنا زرارة بن مصعب ،فهو يضع االسم ،ثم يذكر عدد

األشخاص الذين حيملون هذا االسم ،حتى يبدأ بتمييزهم عن بعضهم ،وهم هنا اثنان:

زرارة بن مصعب بن عبد الرمحن بن عوف القريش الزهري ،روى عن فالن ،روى عنه

واملروي عنه ،حمدّ د ًا إ ّياه بنسبه ولقبه الكاملني؛ وزرارة بن مصعب
فالن ،فيم ّيزه بالراوي
ّ
بن شيبة ،روى ابن عيينة كذا وكذا.

ولو أخذنا مثاالً آخر :أمحد بن جعفر بن محدان ،اثنان ،كانا يف عرص واحد ،فحاهلام

أصعب من زرارة بن مصعب ،وأحدمها السقطي أبو بكر برصي ،مات بالبرصة ،سمع من

فالن وفالن ،واآلخر أمحد بن جعفر بن فالن ،سمع من فالن ،فيحدّ د األشخاص الذين
اشرتكوا يف هذا االسم ،واسم األب ،ويعدّ د عددهم ،مميز ًا هلم بالدقة يف أوصافهم

روي عنه يف ّ
كل واحد ،هبدف تعيني الشخص
واملعلومات عنهم ،ثم ير ّكز الراوي وامل ّ
احلقيقي الوارد يف هذه الرواية أو تلك.

فعمل اهلروي تركّز عىل متييز املشرتكات أكثر من نفس اجلرح والتعديل ،لكنّه قد يعطي

رأيه يف الراوي يف أحيان قليلة جد ًا بتضعيفه أو بيان أنّه ينقل املناكري.

األول فقط ،واعتمد يف كتابه هذا
ن ّظم
اهلروي الكتاب عىل الرتتيب األبجدي للحرف ّ
ُّ

مصادر عديدة أبرزها التارخيني :الكبري والصغري للبخاري ،وكتاب الكنى واألسامء

ملسلم ،وكتاب اجلرح والتعديل البن أيب حاتم الرازي ،وكتاب املؤتلف واملختلف

لألزدي (404هـ) ،املعارص له.

 24ـ حلية األولياء ،ألبي نعيم اإلصبهاني

أبو ُن َع ْيم ،أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق اإلصبهاين (430هـ) ،صاحب كتاب

...............
الرحالة البارزين.
املؤرخني ّ
معرفة الصحابة ،ومن العلامء ّ

ترك اإلصفهاين ـ إىل جانب كتابه :تاريخ إصفهان وغريه ـ كتاب ًا مشهور جد ًا يمثل أكرب

والنساك والع ّباد ،واسم الكتاب هو :حلية األولياء
ملتصوفة والزهاد
موسوعة يف تراجم ا
ّ
ّ

للمتصوفة يف القرون
وطبقات األصفياء ،يف عرشة جم ّلدات ،ويعدّ أضخم موسوعة ترمجة
ّ
اهلجر ّية اخلمسة األوىل.

مرتجم ،إال ّ
صحيح ّ
أن
املتصوفة ،وحيوي حوايل ثامنامئة شخص
أن الكتاب يف تراجم
َ
ّ
ٌ

أبا نعيم ذكر يف هذا الكتاب مجاع ًة من الصحابة ،ومجاعة من التابعني من أهل الزهد ،وهم

َ
أحاديث هلم ،وبعض الكلامت املنقولة عنهم ،وكذلك بعض مواقفهم
من الرواة ،كام ذكر

وبعض املعلومات عنهم ،ومن هذه اجلهة يدخل هذا الكتاب يف البحث الرجا ّيل ،فيستفيد
منه الرجال ّيون ،وإال فالقسم الباقي من هذا الكتاب ،ليست له قيمة تذكر بالنسبة إىل
لمتصوفة يف القرن الثاين والثالث والرابع ،دون أن
يتعرض ل
ّ
احلاجات الرجال ّية؛ ألنّه ّ
أي من األسانيد املوجودة يف الكتب احلديث ّية ،وهذا
يكونوا رواةً ،مع عدم ذكر اسمهم يف ّ

معنى ّ
األول املشار إليه.
أن قيمة الكتاب بالنسبة للبحث الرجايل تكمن يف القسم ّ

ثم يتحدّ ث
يرشع الكتاب بمقدّ مة حول
ّ
التصوف ،وما يتع ّلق بمصطلحات الصوف ّيةّ ،

عن اخللفاء األربعة :أيب بكر وعمر وعثامن وعيل ،ثم عن سائر العرشة املبرشين باجلنّة ،ثم

بعد ذلك يتحدّ ث عن بق ّية الصحابة من العباد الزهاد ،مر ّتب ًا إ ّياهم ،لينتقل بعد ذلك إىل

التابعني عىل هذا النحو واملعيار ،وهبذا ينتهي القسم الرجا ّيل من الكتاب تقريب ًا ،إال نزر ًا
يمر هنا وهناك بام ينفع البحث الرجا ّيل.
يسري ًا قد ّ

لك ّن الكتاب يبقى حيتفظ بقيمة حديث ّية أيض ًا ،وهي وجود روايات فيه إىل الشخص ّيات

تنقل نصوص ًا منهم مل توجد من غري طريقه ،واللطيف ّأّنا مسندة وليست مرسلة ،وهي
بني أخبار موقوفة وأحاديث قدس ّية وغري ذلك.

يصنّف هذا الكتاب َ
التصوف ،فال يمكن لشخص أن
بالغ األمه ّية ملن أراد أن يدرس
ّ

التصوف وتارخيه ووثائقه يف الرتاث اإلسالمي إال أن يكون أمامه هذا الكتاب؛
يدرس
ّ

يعرفنا هبم وبقصصهم وحكاياهم،
أل ّنه أكرب موسوعة قديمة يف طبقات الصوف ّية ،حيث ّ

مطي ً
تكررت.
ال يف نقل األسانيد أيض ًا ولو ّ

سامه صفوة الصفوة ،أو صفة
أ ّلف ابن اجلوزي (592هـ) ،خمترص ًا هلذا الكتابّ ،
بأن ابن اجلوزي أ ّ
الصفوة ،عىل اخلالف يف التسمية ،وقد قيل ّ
خل يف اإلجياز الذي فعله فيه.

 25ـ أعمال ابن حزم األندلسي

حممد ،عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري األندليس ( 384ـ 456هـ)،
أبو ّ

املعروف بابن حزم األندليس أو بابن حزم الظاهري ،عامل ٌ أصو ّيل مشهور ،ومن ّظر املذهب
الظاهري ،وأحد خصوم القياس والرأي ،وهو اخلصم اللدود عىل املختلفني معه يف

االجتهاد.

يقال ّ
بأن البن حزم ما يقرب من أربعامئة مصنّف يف خمتلف العلوم ،حتى قيل بأنّه ثاين

أكثر املؤ ّلفني بعد الطربي يف عدد املصنّفات ،وقد عدّ دت له كتب كثرية جد ًا ،ومن أشهر
ّ
املحىل ،ويف األصول ،كتاباه :اإلحكام يف أصول
كتبه غري املفقودة ،يف الفقه :كتاب

األحكام ،والنبذ يف أصول الفقه الظاهري ،وغريها كثري.

هيمنا هنا من ابن حزم اجلانب الرجايل واحلديثي عنده ،فقد ترك لنا يف الرجال ،بعض
ّ

الكتب ،ونذكر منها:

أ ـ أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعدهم عىل مراتبهم يف كثرة الفتيا ،فالصحابة ـ كام

هو معروف ـ ينقسمون يف الفتيا إىل ثالثة أقسام ،كام ينقسمون باحلديث إىل ثالثة:

املتوسطون ،واملق ّلون ،وهذا ما ينطبق عىل رجال الصحابة ونسائهم ،وقد
املكثرون ،و ّ
حاول ابن حزم يف هذا الكتاب أن يقدّ م دراسة عن الصحابة من زاوية عنرص اإلفتاء فيهم.

ب ـ أسامء الصحابة الرواة وما ّ
لكل واحد من العدد ،وهو كتاب أكثر أمه ّية من الكتاب

السابق.

تقوم فكرة هذا الكتاب الذي يرتبط باإلكثار واإلقالل من الرواية ،عىل أن تذكر أسامء

...............
الرواة مر ّتبني بحسب رواياهتم ،فنذكر بداي ًة أصحاب األلوف من الروايات ،وأ ّول
شخص يذكره هو أبو هريرة ،فيطرح اسمه ثم يذكر لك كم رواية روى يف الكتب

احلديث ّية ،وهي ( )5374رواية ،ثم يذكر بعده عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب ()2630
رواية ،وهكذا ،إىل أن ينتهي إىل الذين رووا رواي ًة واحد فقط يف حياهتم ،فلم تذكر هلم

املصادر احلديث ّية غري رواية واحدة ،ومثال أصحاب الواحد ـ وكثري منهم من النساء ـ:

زور األسدي ،وقبيس بن املخارق ،وزهري بن عمر وهكذا.
خزيم بن معمر ،ورضار بن األ َ

ثم باأللف ،وهكذا..
فيبدأ بام جاوز األلفني ،ثم باأللفنيّ ،
كل ٍ
راو مكثر أو ّ
ينفع هذا الكتاب يف رصد أعداد روايات ّ
مقل ،وحجمه يف الرواية،
كام ّ
أن ابن حزم بعد حتديد اسم هذا الراوي يقوم بتقديم معلومات عنه ،وهناك خالف بني

علامء احلديث السنّة يف أنّه كم من الصحابة كان من الرواة ،فإذا فرضنا عدد الصحابة

النبي ،وفق ما هو منقول يف املصادر احلديث ّية؟
عرشة آالف ،فكم واحد ًا منهم روى عن ّ

فاحلاكم النيسابوري يقول :أربعة آالف شخص هم الصحابة الرواة ،وهو ما خضع لنقد
الذهبي إىل ألف ومخسامئة ٍ
راو،
وتبني بطالنه ،وأ ّن هذا العدد مبالغ به جد ًا ،بينام أوصلهم
ّ
ّ

وذهب ابن اجلوزي إىل ّ
أن العدد هو ألف وثامنامئة وثامنية ومخسني راوي ًا ،من بينهم ألف
وستامئة واثنني وأربعني من الرجال ،ومائتني وستة عرش من النساء.

أ ّما ابن حزم ،فيقدّ م ما هو ّ
أقل من هذا بكثري ،حيث مجع يف هذا الكتاب ألف ًا وثامنية

عرشة صحاب ّي ًا ،وهبذا تكون قيمة هذا الكتاب حتديد أسامء الصحابة ومرو ّياهتم طبق ًا
للمصادر احلديثية املتو ّفرة.
نكتفي هبذا املقدار ،والبن حزم العديد من الكتب املتصلة باحلديث وعلومه ،منها

مفقود ومنها موجود.

 26ـ تاريخ بغداد و ،..للخطيب البغدادي

أبو بكر ،أمحد بن عيل املعروف باخلطيب البغدادي ( 392ـ 463هـ) ،أحد كبار علامء

املسلمني والتاريخ واحلديث.

ترك البغدادي أكثر من  87كتاب ًا ،وكان موسوع ًة يف الرجال والتاريخ وسائر العلوم

اإلسالم ّية ،ورغم مكانته وشهرته وموقع ّيته إال أنّه ّاهتم باهتامات عديدة ،حتى بلغ األمر
أن اهتم أنّه كان يرشب اخلمر ،لكي ّ
يتنشط.

ّ
ولعل أهم كتاب للبغدادي هو كتاب تاريخ بغداد أو مدينة السالم ،وليس الكتاب

تارخي ًا لبغداد ،عىل غرار تاريخ الطربي ،بل هو تاريخ واستقصاء أسامء وأحوال ّ
كل

مر عىل بغداد من العلامء أو األدباء أو الشعراء أو الفقهاء أو الفالسفة أو الرواة أو
شخص ّ

املتك ّلمني أو املحدثني أو السالطني والزعامء أو رجال الدولة أو غريهم ،فيذكر أسامءهم،
قسم من كتابه متص ً
ال بالرواة ،وقسم آخر
ثم يّسد املعلومات املتو ّفرة عنهم ،وهبذا كان ٌ

مهه عرض ما جرى عىل مدينة بغداد
متصل بعلامء معارصين له أو قريبني لعرصه ،فكان ّ
هبذه الطريقة؛ ألنّك إذا رصدت ما كتبه عن هؤالء األشخاص من سالطني وزعامء

وعلامء ،فستكون قد أخذت صور ًة عن تاريخ بغداد.

وقد بلغ عدد من ترمجهم  7831شخص ًا ،بينهم ما يزيد عىل النصف من املحدّ ثني

حممد ،وطبع عدّ ة طبعات بعضها بـ 14
والرواة ،مرتب ًا إ ّياهم عىل احلروف ،مبتدء ًا باسم ّ
جم ّلد ًا ،وبعضها بأكثر من ذلك .وقد سار فيام بعد عىل طريقته ابن عساكر (571هـ) يف
تاريخ دمشق ،الذي بلغ  70جم ّلد ًا.

وعىل أ ّية حال ،فقد ّاهتم اخلطيب البغدادي بأ ّنه روى كثري ًا عن الضعفاء ،واعتمد عىل

روايات موضوعة ،فلم ين ّقح ومل يد ّقق فيام كتب ،وأنّه اعتمد عىل بعض أهل البدعة يف

معلوماته! ويقال ّ
بأن اخلطيب كان ن ّقاد ًا جارح ًا لألحناف يف كتابه هذا.

وخالصة القول ّ
بأن هذا الكتاب وغريه من كتبه موسوعة جامعة ملعلومات وفرية ،ق ّلام

يمكن لباحث أن يتخ ّطاها.

رب القرطيب
 27ـ االستيعاب ،البن عبد ال ّ

أبو عمر ،يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب (463هـ) ،له كتاب معروف يتناول

...............
النبي األعظم ،وهو كتاب االستيعاب يف معرفة األصحاب ،ويعتمد فيه
سرية أصحاب ّ
عىل النظر ّيات املشهورة تارخيي ًا عىل مستوى علم النسب وعلم احلديث.

وقد بدأ كتابه ـ بعد املقدّ مة ـ باحلديث عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ،وعن نسبه

وحياته الشخص ّية ،وزوجاته ،وأوالده ،ومن مجلة ما يركّز عليه فيه أ ّنه يبني لنا يف مقدّ مة

الكتاب معلومات عن املصادر التي أتى هبا من خالل احلديث عن شيوخه وطرقه التي

وصلت إليه املعلومات املوجودة من خالهلا.

 28ـ اإلكمال ،البن ماكوال

األمري احلافظ عيل بن هبة اهلل أبو نرص بن ماكوال ،البغدادي ،املقتول عام 475هـ ،يف

األهواز ،وقد قيل يف مقتله الكثري واختلف فيه ويف سنة مقتله بالضبط ،لك ّن املتداول أنّه
وفروا ،وقد كان غن ّي ًا.
قتله غلامنه ورسقوا أمواله ّ

هم الكتب الرجالية السن ّية ،وهو كتاب:
ترك ابن ماكوال كتاب ًا مشهور ًا ،يعدّ من أكرب وأ ّ

اإلكامل يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملدتلف يف األسامء والكنى واأللقاب.

علم من علوم احلديث والرجال ،يبحث يف األسامء التي تأتلف
املؤتلف واملختلفٌ ،
ٍ
ّ
باخلط (مؤتلف) ،لكنّه خيتلف اللفظ
حلظة واحدة ،بمعنى ّأّنا ما يتشابه كتابته
وختتلف يف
ّ
وسالم  ،حيث يتشاهبان يف اخل ّط ،وخيتلفان يف اللفظ ،وهذا
(خمتلف) ،مثل :سالم
االختالف واالئتالف يوجب اشرتاك بعضهم ،األمر الذي دفع للتصنيف يف هذه العلوم،

وقد ا ّلف يف املؤتلف واملختلف عند أهل السنّة ما يقرب من ستني كتاب ًا من الكتب
األساس ّية ،خمتلفة األحجام.

فبعض ما كتب يف هذا العلم قبل ابن ماكوال:

 1ـ املؤتلف واملدتلف يف أسامء القبائل ،أليب جعفر حممد بن حبيب البغدادي

(245هـ).

 2ـ املؤتلف واملدتلف ،للدارقطني (385هـ) ،كام تقدّ م.

 3ـ املؤتلف واملدتلف ،أليب الوليد الفريض (403هـ) ،وكذلك كتابه مشتبه النسبة.

الغني األزدي (409هـ).
 4ـ املؤتلف واملدتلف ،لعبد
ّ

 5ـ املؤتلف واملدتلف ،أليب سعد أمحد بن حممد املاليني (412هـ).

وغريها من الكتب العديدة.

ّ
اخلط
خاصة مع أزمة
غاية هذه الكتب مجيع ًا كانت ضبط هذه األسامي وحتديدها،
ّ

القديم ،فمثل كلمة :اصبع واصبغ واصقع ،تغدو متشاهبة وغري متم ّيزة لو ختيلناها من

دون نقط وال تشكيل ،وكذلك :اصعر واصفر ،وأشقر وأسفر ،والبييل والنييل والنبيل ،هذا
ك ّله من املوضوعات املع ّقدة جد ًا يف علم الرجال.

هنا يظهر دور ابن ماكوال ،حيث صنّف كتاب ًا غدا هو املعتمد عليه الحق ًا بني أهل السنّة

يف ّ
حل هذه املعضالت ،وقد حاول الالحقون عليه استكامل جهوده ،منهم:

أ ـ أبو الفضل ،حممد بن طاهر بن عيل املقدءي ،املعروف بابن القيّساين الشيباين (448

ـ 507هـ) ،لديه بعض الكتاب يف هذا اخلصوص مثل كتاب اجلمع بني رجال
الصحيحني ،وعىل سبيل املثال :اسم شيبان ،ذكر يف البخاري ومسلم مع ًا ،فهناك شخص

رويا عنه وهناك شيبان آخر روى عنه مسلم فقط ،فكيف نم ّيز؟ ومثل هذا سلمة ،حيث
يذكر لنا الشيباين :سلمة بن األكوع ،وسلمة بن كهيل ،وسلمة بن دينار ،ويبحث عنهم

ويشتغل عىل التمييز ،وهذا ما قد ينفع أحيان ًا يف بعض املوارد.

ب ـ أبو بكر ،حممد بن عبد الغني البغدادي ،املعروف بابن النقطة احلنبيل (629هـ)،

صاحب كتاب :املستدرك عىل اإلكامل ،فهو مستدرك عىل إكامل ابن ماكوال ،حيث مجع فيه
 689راوي ًا.

 29ـ الغوامض ،البن بشكوال األندلسي

حمدّ ث األندلس ،الذي أغفله التاريخ! احلافظ أبو القاسم خلف بن عبد امللك بن

بشكوال (578هـ) ،وقد ترك لنا أكثر من مخسني مصنّف ًا ،وكان شخص ّية غزيرة املعرفة،

...............
لكنّه ّ
مهمش ًا.
ظل عرب التاريخ ّ

ترك ابن بشكوال كتاب ًا اسمه غوامض األسامء املبهمة الواقعة يف متون األحاديث

كتاب يشتغل عىل الرجال واملتون مع ًا .وهو من العلوم اللطيفة املوجودة يف
املسندة ،وهو
ٌ
ٍ
اسم من
األوساط السن ّية وق ّلام افردت هلا كتب ،وحاصل فكرهتا أنّه لو ورد يف متن حديث ٌ
التعرف عليه ودراسته؛ لفهم االسم وفهم احلديث يف بعض األحيان؛ وهلذا
األسامء ،لزمنا ّ

ينتمي هذا العلم لعلوم متن احلديث وفقهه كام ينتمي لعلوم الرجال.

ّ
اهتمت هبذا هو ابن جريج ،عبد امللك بن عبد العزيز ،ثم بعد
ولعل أقدم شخص ّية ّ

ذلك جاء اخلطيب البغدادي ،الذي ألف كتاب ًا اسمه األسامء املبهمة يف األنباء املحكمة،

ذكر فيه مئتني وثامنية وثالثني حديث ًا يف داخلها أسامء.

ابن بشكوال ،جاء بعد اخلطيب البغدادي ،فأ ّلف هذا الكتاب ،الذي هو أوسع من

كتاب البغدادي ،حيث استعرض فيه ثالثامئة وأربعة وعرشين حديث ًا ،وبني األحاديث

التي ذكرها اخلطيب البغدادي وتلك التي ذكرها ابن بشكوال عموم وخصوص من وجه،

وقد اخترص كتاب ابن بشكوال ابن واجب ،لكن املخترص يبدو أنّه مفقود.

مشكلة كتاب ابن بشكوال أنّه غري مر ّتب إطالق ًا ،ال ترتيب ًا طبق ّي ًا وال ترتيب ًا حديث ّي ًا وال

ترتيب ًا ألفبائ ّي ًا و..األمر الذي حييج الكتاب اليوم إىل فهارس نافعة.

طريقة املؤ ّلف يف هذا الكتاب ،أنّه يأتيك برقم اخلرب يف األعىل ،ثم اسم الشخص الذي

هو ّ
حجته ودليله يف ذلك.
حمل الكالم ،ثم يرشح من هو هذا الرجل ،ذاكر ًا ّ

 30ـ الضعفاء و ،..البن اجلوزي

أبو الفرج ،عبد الرمحن البغدادي احلنبيل ،املعروف بابن اجلوزي ،الواعظ املشهور

( 510ـ 597هـ).

ترك مصنّفات كثرية تزيد عىل املائتني ،ومن أبرزها كتاب املوضوعات ،وهو من أهم

كتب األحاديث املوضوعة ،لكنّه انتقد فيه كثري ًا؛ أل ّنه بناه عىل بناء غري صحيح ،حيث

تصور ّ
أن كل شخص ضعيف ،فحديثه موضوع ،مع أ ّنه ال توجد مالزمة ،فقد يصدق
ّ
الكاذب وقد يكذب الصادق ،وهذا يعني أنّه التبس عىل ابن اجلوزي الضعف والوضع.

ومن كتبه هنا ،العلل املتناهية يف األحاديث الواهية ،وهو نقد لبعض األحاديث التي مل

تصح ،وعنده كتاب يف الرجال ،وهو كتاب الضعفاء واملرتوكني ،وهو يف عدّ ة جم ّلدات،
ّ

الوضاعني ،متحدّ ث ًا عن طبقتهم ،وعن من يروون وعن من يروي عنهم،
رسد فيه أسامء ّ

وماذا قال فيهم بعض الرجال .وغالبه اعتامد عىل الكتب السابقة وليس فيه يشء جديد،
وعنده كتاب يف التاريخ معروف وهو املنتظم ،وعنده كتاب صفوة الصفوة.

 31ـ أعمال ابن نقطة احلنبلي

أبو بكر ،حممد بن عبد الغني البغدادي ،املعروف بابن نقطة احلنبيل (629هـ).

لديه كتاب املستدرك عىل اإلكامل ،البن ماكوال ،وكتاب التقييد ملعرفة رواة السنن

واملسانيد ،عىل طريقة اجلمع بني رجال الصحيحني ،لكن بشكل خمتلف ،حيث يذكر أسامء

الرواة الواردين يف الصحاح أو املسانيد من الكتب الكربى السن ّية ،مثل مسند ابن حنبل،

يعرف هبم ،وقد مجع فيه أسامء  689راوي ًا.
و ّ

 32ـ أعمال ابن األثري اجلزري

ع ّز الدين ،أبو احلسن عيل بن حممد اجلزري ،املعروف بابن األثري ( 555ـ 630هـ)،

املؤرخ ،مقابل أخيه األكرب املعروف بابن
وهذا هو ابن األثري األصغر ،املعروف بابن األثري ّ

األثري اللغوي ،صاحب كتاب النهاية يف غريب احلديث واألثر.

أ ّلف ابن األثري يف التاريخ العام كتا َبه املشهور الكامل يف التاريخ ،املعروف بتاريخ ابن

معني بالصحابة فقط ،واسمهُ :اسد الغابة يف معرفة
خاص وهو كتاب
األثري ،ولديه تاريخ
ّ
ّ
الصحابة ،وقيمة ابن األثري يف التاريخ اخلاص أكرب من قيمته يف التاريخ العام الذي مجع

املؤرخني قبله فقط ،عدا ما حتدّ ث به عن ما جاء معارص ًا له أو قريب ًا من عرصه،
فيه كلامت ّ
مثل احلمالت الصليبية ،ومحالت التتار ضدّ العامل اإلسالمي.

...............
أ ّما يف اسد الغابة يف معرفة الصحابة ،فالذي يبدو أ ّنه استفاد فيه من مصادر سبقته ،من

أبرزها كتاب حلية األولياء لإلصفهاين ،وكتاب أيب عمر القرطبي املالكي (463هـ) ،وقد
أفاض ابن األثري يف احلديث عن الصحابة وتارخيهم ،ومجع فيه سبعة آالف ومخسامئة

مفصالً.
وأربع ًا ومخسني صحابي ًا ،ترمجهم فيه ،بعضهم خمترص ًا وبعضهم ّ

ب ترتيب ًا ألفبائ ّي ًا دقيق ًا جد ًا ،كام ومن عنارص
القوة يف هذا الكتاب ،أ ّنه مر ّت ٌ
ومن عنارص ّ

اهتم هبا اهتامم ًا وافر ًا،
ّ
قوته أ ّنه ضبط فيه متشاهبات األسامء واملختلف واملؤتلف منها ،و ّ

حيث يم ّيز بني هذا الصحايب الذي اسمه فالن ،والصحايب اآلخر الذي حيمل نفس

االسم ،وكذلك من ميزاته ّ
أن بعض الكلامت الغريبة ،قليلة االستعامل يف اللغة العرب ّية،
يسهل عىل
يمر عليها أحيان ًا ،كان يفرد هلا بحث ًا ليرتمجها فيه ،ويرشح معناها ،ما ّ
التي ّ
القصة التي يذكرها مبارش ًة ،بدل الرجوع إىل املصادر اللغو ّية ،كام ّ
أن
القارئ فهم معنى ّ

ابن األثري انتقد يف هذا الكتاب الذين سبقوه ،وحتدّ ثوا بمعلومات عن الصحابة ،فكانت له

وقفات كثرية معهم.

طريقة الكتاب واضحة ،ف ّ
يب يقدم فيه معلومات دقيقة حسب املستطاع،
كل صحا ٍّ

وخيرج النصوص مسندة حيث يمكن ،وعىل أ ّية حال فهذا الكتاب من الكتب األساس ّية
يف معرفة الصحابة.

 33ـ تهذيب الكمال ،للمِزي القضاعي

احلجاج ،يوسف بن عبد الرمحن القضاعي املزي الدمشقي
احلافظ مجال الدين ،أبو
ّ

( 654ـ 742هـ) ،الشافعي املذهب والسلفي العقيدة ،صاحب الكتاب املشهور

واملوسوعة الضخمة هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ،يف  35جملد ًا ،وهو من أكرب
املوسوعات التي صنّفت يف رواة احلديث.

أن املزي كان يف بداية شبابه م ّياالً للصوف ّية؛ ّ
يقال ب ّ
ألن احلركة الصوف ّية يف بالد الشام

بقوة فريقني يف
بقوة يف املجتمع السوري ،إىل أن ظهر ابن تيمية ،فحارب ّ
كانت ضاربة ّ

مقريب ابن تيمية والتيار السلفي ،ولقربه
املسلمني:
ّ
املتصوفة ،والشيعة .وقد صار املزي من ّ
كان أحد املنتدبني للذهاب إليه يف السجن بعد وفاته ،وهذا يد ّل عىل عمق العالقة

الشديدة التي كانت تربط املزي باحلركة السلف ّية.

يف هذا املجال ،وضمن هذا السياق ،أ ّلف املزي كتاب هتذيب الكامل ،واملقصود من

الكامل هو كتاب الكامل يف أسامء الرجال ،ملؤ ّلفه أيب حممد عبد الغني بن عبد الواحد
املقديس احلنبيل (600هـ).

كل ٍ
كان صاحب كتاب الكامل يريد أن جيمع ّ
ويعرف
راو ورد اسمه يف الكتب الس ّتةّ ،

به ،وكانت طريقته بذل جهود مضاعفة يف أن حيصل عىل أكرب عدد ممكن من نسخ الكتب

أي نسخة ورد ،ثم يقوم برتمجته وتقديم
الستة ،حتى أنّه كان يذكر اسم الشخص يف ّ
مفصل ،مب ّين ًا أيض ًا ما اذا كان هذا الراوي ورد يف ّ
كل الكتب
معلومات عنه ،عرب رسد ّ
الستة أو يف بعضها ،وما هي بالضبط ،ذاكر ًا قبل ذلك ك ّله مطلع الكتاب موجز ًا عن حياة
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم ،كام ذكر الصحابة وأفردهم بالذكر ،بادئ ًا بالعرشة

املبرشين باجلنّة ،وأ ّوهلم أبو بكر ،هكذا كان منهج احلنبيل املقديس يف كتاب الكامل.

يتصور للوهلة األوىل باالختصار
وعندما جاء املزي فصنّف هتذيب الكامل ،مل يقم كام
ّ

أو حذف الزوائد ،كام توحيه كلمة (هتذيب) ،إذ هتذيب الكامل أكرب من الكامل نفسه! بل

أ ّول يشء فعله هو انّه استدرك عىل صاحب الكامل أسام ًء مل يذكرها صاحب الكامل نفسه؛
أل ّنه وصلته نسخة من الكتب الستة مذكور فيها أسامء غري موجودة يف النسخ التي وصلت

للمقديس احلنبيل ،فأضافها ،لكنّه يف الوقت نفسه حذف بعض األسامء التي ذكرها احلنبيل

املقديس يف الكامل؛ أل ّنه تأ ّكد له أ ّن هؤالء ليسوا برواة ،وإنّام أقحمهم املقديس إقحام ًا،

وهبذا ظهر أنّه أكثر خربو ّية واطالع ًا من صاحب الكامل نفسه.

ضم إليها
املهم الذي فعله ّ
املزي ،هو أنّه مل يكتف بالكتب الستة ملصنّفيها ،بل ّ
األمر ّ

سائر املصنّفات احلديثية ألصحاب هذه الكتب الستة ،كالبخاري ومسلم والسجستاين

وغريهم ،فبلغت تسعة عرش مصنَّف ًا ،فأتى برواهتا ك ّلهم ،وأضافهم عىل الكتاب ،وقد أ ّدت

...............
هذه اخلطوة لوحدها إىل إضافة  1700اسم عىل الكتاب.

يتعرض لألسامء التي وردت يف
اخلطوة األخرى التي قام هبا ّ
املزي يف التهذيب ،أنّه كان ّ

يضطر لذكر االسم الوارد يف أحد الكتب
الكتب الستة وغريها ،وكانت متشاهبة ،وكان
ّ

ال تسعة عرش ،ثم يضيف إليه االسم الوارد خارجها ،مما هو مشابه لالسم الوارد فيها،
وليس املسمى عينه ،كي يوضح التمييز بني األسامء والرواة بحيث ال خيتلط األمر،

فلرضورات التمييز ورفع اإلهبام واإلهيام ذكر ّ
تكررت أسامؤهم
كل االشخاص الذين ّ

وتشاهبت بني الكتب الستة وغريها ،وهبذا أضاف عىل الرتاجم تراجم أخرى.

يضاف إليه ّ
املزي زاد عىل املعلومات التي أعطاها صاحب الكامل احلنبيل املقديس،
أن ّ

مفصل لشيوخ الراوي وتالمذته،
معلومات كثرية وأقوال لعلامء اجلرح والتعديل ،مع بيان ّ

ّ
فكل ما يملك من معلومات ّ
ضخه يف هذا الكتاب ،فصار هذا الكتاب أكرب من األصل

بثالثة أضعاف تقريب ًا ،فغدا بذلك واحد ًة من أكرب املوسوعات الرجالية عند أهل السنّة
عىل اإلطالق.

كام ومن ميزات هذا الكتاب ،أ ّنه استخدم ترتيب ًا رائع ًا ،فألغى فصل أسامء الصحابة عن

ربر ،بل هو متعب للوصول إىل اسم الصحايب نفسه ،ثم ر ّتب
البق ّية؛ إذ وجده بال م ّ

الكتاب ألفبائ ّي ًا ،باحلرف األ ّول والثاين ،وباسم الشخص وباسم األب أيض ًا ،فبان كتابه

من ّظ ًام ألفبائي ًا ترتيب ًا دقيق ًا.

املزي أمين ًا لصاحب الكتاب األصيل؛ أل ّن هذا الكتاب فيه األصل وزيادة ،فثلثه
كان ّ

يرجع للمقديس احلنبيل ،فوضع عالمات يسهل عليك هبا معرفة ّ
أن هذا الكالم أو ذاك،

هل هو كالم األصل ـ الكامل ـ أو املزي.

خطوة أخرى دقيقة عىل املستوى الفنّي ،كانت وضع عالمات للكتب ،مثل الدمشقي

أن هذا الشخص ورد اسمه يف ّ
الصاحلي ،فيم ّيز لك ّ
كل الكتب أو بعضها أو هنا أو هناك.

يبني لك االسم بالتفصيل ،والراوي
طريقة املزي يف الكتاب واضحة دقيقة ،حيث ّ

واملروي عنه ،واملعلومات عنه وما قيل يف شأنه ،ووفاته و ّ
كل ما يتعلق بمعلوماته
ّ

التارخيية ،فهو كتاب من أروع الكتب التي أ ّلفها أهل السنّة.

ب عليه ،فصار أساس ًا ملجموعة كبرية من
وألمه ّية الكتاب ،كتبت تعليقات وكت ٌ

املصنّفات التي جاءت إىل عرصنا احلارض ،نذكر بعضها فقط:

أ ـ الكنى املدترص يف هتذيب الكامل ،لرافع السالمي (718هـ).
ب ـ تذهيب التهذيب ،للذهبي (748هـ).

ج ـ الكاشف ،للذهبي أيض ًا.

املجرد يف هتذيب الكامل ،للذهبي أيض ًا.
دـ ّ

وغريها من عرشات املخترصات والتعليقات واحلوايش التي كتبت عىل أساسه.

 34ـ الطبقات ،للصاحلي الدمشقي

أبو عبد اهلل ،حممد بن أمحد بن عبد اهلادي الصاحلي الدمشقي (744هـ) نسبة ملنطقة

الصاحلية يف دمشق.

َ
الشيخ ابن تيمية وكان من تالمذته ،سلفي العقيدة ،وأ ّلف كتب ًا يف
الدمشقي
عارص
ُّ

الدفاع عنه ويف ر ّد الذين انتقدوا ابن تيم ّية ،كام تأ ّثر بالذهبي.

وقد عرف الصاحلي الشامي بأنّه رجل موسوعي يف علوم الرجال وعلل األحاديث

ومشاكلها ،وقد كتب يف جمال العلل مع ّلق ًا عىل كتب سابقة عليه ،أو منتخب ًا من كتب سابق
عليه العديد من املصنّفات.

كتب عدّ ة مؤ ّلفات يف باب العلل ،وقد امتاز بنقده آراء العلامء السابقني ،يف كثري من

املواقف ،وترك لنا عرشات من الكتب بلغت حوايل  75مؤ ّلف ًا ،أكثرها يف احلديث

والرجال والدراية.

املهمة العمدة يف احلفاظ ،وهو كتاب مفقود ،وطبقات علامء احلديث،
ومن بني كتبه ّ

وهو نوع من العلوم يبحثون فيه عن املعروفني بحفظ احلديث ،وكان قبل الدمشقي
ّ
ولعل أقدمهم ابن الدباغ (546هـ) ،صاحب كتاب طبقات
اهتم بذلك،
الصاحلي من ّ
احلفاظ من أهل احلديث ،وهو من بالد املغرب ،وأقدم املشارقة يف هذا العلم كان ابن

...............
اجلوزي (597هـ) ،وعيل بن املفضل (611هـ) ،وترك لنا كتاب ًا أسامه :األربعون يف

طبقات احلفاظ ،ثم جاء الشامي ،لتتاىل بعده التصنيفات يف هذا املضامر ،مثل ابن املل ّقن

(804هـ) ،يف طبقات املحدّ ثني ،وابن حجر العسقالين (852هـ) ،يف حتفة أهل التحديث
عن شيوخ احلديث ،ثم السيوطي (911هـ) ،يف طبقات احلفاظ ،خمترص ًا فيه تذكرة

احلفاظ للذهبي.

مجع الصاحلي احلفاظ من الصحابة ثم التابعني ،ومن بعدهم ،وهنا مكمن قيمته ،كام

يذكر سلسلة شيوخه إىل القدماء ،وسالسل احلفاظ ،وهذا ما يساعد عىل معرفة كيفية

تناقل احلديث واملصنّفات.

 35ـ أعمال اإلمام الذهيب

شمس الدين ،أبو عبد اهلل ،حممد بن أمحد بن عثامن الرتكامين التميمي ،الدمشقي،

السلفي العقيدة ( 673ـ 748هـ) ،أحد
املعروف بالذهبي ،الشافعي املذهب ،واحلنبيل
ّ

التوجه الفكري
أكرب علامء املسلمني السنّة ،واملعارص للعالمة احليل (725هـ) وحاله يف
ّ

املزي الذي كان صديق ًا له أيض ًا.
حال اإلمام ّ

تعود نسبة الذهبي إىل والده الذي كان يعمل يف الذهب ،وهلذا قد يطلقون عليه أحيان ًا:

ابن الذهبي ،وقد تويف يف مدينة دمشق ودفن فيها.

باملزي ،وكذلك بالشيخ ابن تيم ّية احلراين ،وكان كالمها
كانت للذهبي عالقات وطيدة ّ

من بالد الشام ،وقد تأثر الذهبي بأفكار ابن تيمية ،حتى قيلّ :
إن تأثره بأفكاره وعقائده

املتصوفة
ومدرسته الفكر ّية ترك أثر ًا عىل علم الرجال عنده ،فجرح الكثري من رجال
ّ

واألشاعرة ،فض ً
حق هذه املذاهب واالجتاهات ،لكنّه مع
ال عن الشيعة ،وكان متشدّ د ًا يف ّ

ذلك حيسب يف علم الرجال عىل املعتدلني ،إذا رصفنا النظر عن موقفه من مثل الصوف ّية
واألشاعرة والشيعة.

الذهبي بأ ّنه ر ٌ
موسوعي يف التأليف ،حتى بلغت تصنيفاته قرابة املائتني
جل
يعرف
ّ
ُّ
ومخسة عرش كتاب ًا ،وبعضها يف جم ّلدات عديدة ،فكان مكثر ًا يف التصنيف ،ومل يكن إكثاره

عىل صعيد جممل العلوم اإلسالم ّية فقط ،بل قد أكثر من التصنيف يف علوم الرجال
والرتاجم أيض ًا.

يذكر ّ
أن للذهبي رحالت عديدة :شام ّية ومرص ّية وحجازية ،وقد بلغ عدد شيوخه

الذين أخذ عنهم ،ما يقارب الثالثة آالف شيخ ،وربام كان هذا الرقم مبالغ ًا به بعض
اليشء ،لكنّه عىل أ ّية حال كان كثري الشيوخ جد ًا ،وله أكثر من ألف شيخ بالتأكيد.

اهتم هبا الذهبي ـ تبع ًا لعقيدته السلف ّية احلنبل ّية ـ هو جمال العلوم
أكثر املجاالت التي ّ

النقل ّية ،وكان له يف العقائد كتب قليلة ،وإن قيل بأنّه درس الفلسفة ،لكنّه بالتأكيد مل يكن

املسامة بالعلوم الرصفة ،كالفلسفة واملنطق والرياضيات والطبيعيات،
ليهت ّم هبذه العلوم ّ
األول بعلم احلديث وتاريخ تراجم الرجال ،يليه علوم الفقه والعقائد.
بل كان اهتاممه ّ

أسس فيها الذهبي مشاريعه
كانت مصنّفات الذهبي عىل نوعني :مؤ ّلفات أصل ّيةّ ،

الفكر ّية يف حياته ،مثل كتاب تاريخ اإلسالم ،ومؤ ّلفات تعدّ هي األكثر فيام تركه لنا ،تتسم
باخلالصات والتعليقات والتهذيبات والرشوح وغري ذلك ،وهذا النوع من املصنّفات كان

له حضور يف عصور االنحطاط اإلسالمي ،وإن كان ج ّيد ًا ومفيد ًا يف نفسه يف كثري من

األحيان ،فتجد أنّه يأتيك بكتابه :تاريخ اإلسالم ،فيخترصه يف أربعة أو مخسة أو ستّة أو

سبعة كتب مثالً ،فيأخذ قسم الرتاجم فيجعله كتاب ًا ،ويأخذ قس ًام آخر فيجعله كتاب ًا آخر

وهكذا .بل قد حصل أن أ ّلف الذهبي الكثري من املخترصات لكتب اآلخرين،
كمخترصات تاريخ بغداد ،وتاريخ دمشق وغري ذلك ،بحذف ما يعتقد هو أ ّنه زوائد.

ٍ
وحواش
كثري من الكتب اختصارات وتعليقات
هذا بعينه نراه عنده يف علم الرجال ،ف ٌ

للمزي ،وبكلمة خمترصة
عىل مصنّفات اآلخرين ،خصوص ًا مثل كتاب هتذيب الكامل ّ
يمكن القول ّ
بأن هذه الظاهرة متثل حالة واسعة يف تصنيفات الذهبي.

لقوة يف مصنّفات الذهبي تكمن يف البعد املوسوعي ،وكثرة املصنّفات،
لك ّن ا ّ

واالستيعاب اهلائل للموروث ،فيام نقطة الضعف األساس ّية تكمن يف التكرار ّية التي
عانت منها العديد من مؤ ّلفاته.

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

تعريف وعرض ألهمّ أعمال الذهيب الرجاليّة

ّأما عن أبرز كتب الذهبي التي تتصل ببحثنا ،فهي:
 1ـ ِس َري أعالم النبالء

أهم كتاب للذهبي يف الرتاجم والرجال هو كتابِ :سري أعالم النبالء (سري مجع
ّ

ِسرية) ،ويقصد بذلك رسد سرية الشخصيات البارزة يف التاريخ اإلسالمي ،وقد يعرب عنه
أحيان ًا ِ
بس َري النبالء.
هذا الكتاب كبري جد ًا ،فبعد أن أ ّلف الذهبي كتابه :تاريخ االسالم ،وحتدّ ث فيه عن
الرسول األكرم ،ثم حقبة اخللفاء األربعة ،ثم ما بعد ذلك ،حتى وصل لقريب عرصه..

الحظ ـ الذهبي ـ أنّه استطلع يف سريه التارخيي أحوال اآلالف من الرجال ،فتك ّلم عنهم
ِ
الشخصيات املشهورة املعروفة
وعرف هبم ضمن تعريفه بالتاريخ ،فأخذ من تارخيه هذا
ّ
البارزة يف الرتاث اإلسالمي ،من القرن اهلجري األ ّول إىل ّناية القرن اهلجري السابع ،بال

فرق بني أن تكون هذه الشخصيات من املحدّ ثني أو الفقهاء أو امللوك أو الوزراء أو
السالطني أو الفالسفة أو املتك ّلمني أو غريهم ،فأخذ املعلومات وجعلها عىل شكل تراجم

ألبرز الشخص ّيات التي عرفها الرتاث االسالمي ،فخرج معه كتاب سري أعالم النبالء،

أي أشهر مشاهري الرتاث االسالمي ،يف النحو والرصف والفقه واألصول واحلديث

والكالم والسياسة والفلسفة والتاريخ والرتاجم والقرآنيات وغري ذلك.

قصة تأليف هذا الكتاب ،فهذا الكتاب مستقى من كتابه األم ،وهو كتاب
هذه هي ّ

تاريخ اإلسالم.

حيتوي هذا الكتاب عىل ما يقرب من أربعني ألف ترمجة ،وقد رتّبه الذهبي عىل أساس

الوف ّيات ،فلو تويف شخص عام  11للهجرة ،وآخر عام  12للهجرة ،فإنّه يرتجم الذي

تويف سنة  ،11ثم يرتجم الذي تويف سنة  ،12ثم من تويف سنة  13وهكذا ،فالرتمجة هنا

ليست عىل األبجد ّية وال األلفبائ ّية ،وإ ّنام عىل ترتيب الوفيات.

النص احلريف هلم
مل خيترص الذهبي ترمجاته
للنبي واخللفاء األربعة األوائل ،بل استنسخ ّ
ّ

من كتابه تاريخ اإلسالم ،حيث حتدّ ث عنهم هناك يف جملدين ،وهلذا كان املج ّلد األ ّول من

سري أعالم النبالء يف السرية النبو ّية ،فيام املج ّلد الثاين منه يف سرية اخللفاء األربعة ،ثم يقوم
يف املج ّلد الثالث بإجراء عمل ّيات االختصار واالقتطاع من تاريخ اإلسالم ،لك ّن الذي

حصل ّ
أن املستنسخ لكتاب سري أعالم النبالء ـ وهو ابن طوغان ـ مل يستنسخ املج ّلدين
املخصصني للنبي واخللفاء منه ،معترب ًا ّأّنام موجودين يف كتاب تاريخ اإلسالم ،بل رشع
ّ

بالثالث ،ومن هنا يظهر ّ
أن بداية كتاب سري أعالم النبالء املوجود بني أيدينا حالي ًا تكون

عند الشخص اخلامس من العرشة املبرشين باجلنّة ،وهو أبو عبيدة بن اجلراح.

وحيث كان الكتاب مرتّب ًا عىل ترتيب الوفيات ،جعل الذهبي الرجال عىل أربعني طبق ًة

وجي ً
ال ،لك ّن املشكلة األساس ّية التي وقع فيها أنّه ال يمكن أن ننتظر وفاة آخر شخص من

اجليل السابق ،لكي نبدأ باجليل الالحق؛ ّ
معمر ًا،
ألن األجيال تتداخل ،وقد يكون شخص ّ

تورط الذهبي برتمجة أشخاص من اجليل السابق يف اجليل الالحق أو العكس ،وهذا
هلذا ّ
ما أدى إىل ٍ
يشء من عدم الرتتيب يف كتابه.
ّ

ال يم ّيز الذهبي يف هذا الكتاب بني أنواع الشخص ّيات ،لكنّه ـ وربام لنزعته النقل ّية ـ

يقدّ م دائ ًام املحدّ ثني عىل غريهم ،من هنا أخذ الكتاب طابع ًا رجال ّي ًا أكثر مما أخذ طابع

الرتاجم ،فركّز عىل الرواة واملحدّ ثني أكثر من غريهم.

الذهبي يطيل تار ًة وخيترص
وال تتحد طريقة الرتمجة ومستواها يف الكتاب ،بل نجد
َّ

أخرى ،ففيام حيظى شخص بسطر أو سطرين ،حيظى آخر بعرش صفحات أو ربام مخسني

صفحة ،فال يوجد إيقاع واحد للرتمجات ،لكنّه حياول أن جيعل جمموع ترمجات ّ
كل قرن
متقاربة مع ترمجات القرن الالحق من حيث العدد والصفحات.

جيمع الكتاب أقوال علامء الرتاجم ،ويقوم الذهبي باإلضافة والتعليق عىل ما قالوه

املرتجم ،وألمه ّية هذا الكتاب وشهرته يف اآلفاق كتبت ذيول
ويقدّ م رؤيته يف الشخص
َ
وتكمالت له وعليه ،ومن أبرز الذيول ما كتبه احلافظ تقي الدين حممد بن أمحد الفايس
املغريب (832هـ).

...............
ورغم حجمه الكبري فقد طبع سري أعالم النبالء طبعات كثرية؛ لكثرة تداوله.
 2ـ املقتنى يف رسد الكنى

متس إليه
وظيفة هذا الكتاب هي التعريف بالكنى ،حيث يرى الذهبي أ ّن هذا األمر ممّا ّ

احلاجة؛ أل ّن الناس أقسام :منهم من اسمه كنيته ،أو ال يعرف بغري كنيته ،ومنهم عىل
العكس من اشتهر باسمه أو نسبه وخفيت كنيته ،ومنهم من اشتهر باألمرين مع ًا ،ومنهم

من ال يعرف باسم وال كنية.

دون احلفاظ يف الكنى كتب ًا كثرية ،ومن أج ّلها وأطوهلا كتاب النسائي ،إىل أن وصل
وقد ّ

فقهي خمترص يف حكم التكنّي بأيب
األمر إىل الذهبي ،حيث حتدّ ث يف كتابه عن بحث
ّ
القاسم ،وعىل أية حال فقد بدأ بأيب القاسم ،متحدّ ث ًا عن الذين ل ّقبوا أو تكنّوا هبذه الكنية،

ثم يكمل يف سائر الكنى كأيب خالد وأيب أمحد وأيب سعيد إىل غري ذلك من الكنى ،ويّسد
حتت ّ
فيعرف هبم ويم ّيزهم.
كل كنية األشخاص الذين محلوا هذه الكنيةّ ،
 3ـ ميزان االعتدال يف نقد الرجال

يصنّف هذا الكتاب يف األمهيّة ـ واملشهور بكتاب امليزان ـ عىل أنّه بمستوى كتاب سري

أعالم النبالء ،حيث عرف الذهبي هبام ،رغم ّ
أن هذا الكتاب قد اعتمد فيه الذهبي عىل
كتاب آخر ،لك ّن هذا الكتاب أخذ شهرة أكثر من ذاك ،وكتابه اآلخر هذا هو كتاب املغني

يف الضعفاء ،فكثري من املعلومات املذكورة يف امليزان مرجعها إىل كتاب الضعفاء مع بعض
الزيادة ،كام اعتمد يف هذا الكتاب أيض ًا بشكل واضح عىل كتاب الكامل يف ضعفاء

الرجال البن عدي ،والذي حتدّ ثنا عنه سابق ًا ،بل يمكن القول ّ
بأن الذهبي اعتمد يف هذا
الكتاب عىل أغلب كتب الضعفاء التي صنّفت قبله ،إال ّ
أن تركيزه يف استقاء املعلومات

كان عىل :املغني وضعفاء ابن عدي.

حياول الذهبي دائ ًام يف هذا الكتاب أن ينتقد األشخاص الذين ذكرهم فيه ،ودائ ًام ما

يعطي رأيه؛ ّ
خمصص تقريب ًا لذكر الضعفاء ونقد الرجال ،من هنا ال يكاد
ألن هذا الكتاب ّ

يأيت فيه عىل ذكر شخص ثقة ،إال إذا كان ثق ًة عنده وكان هناك من ض ّعفه ،فيذكره ليدافع

عنه وير ّد أد ّلة تضعيفه ،ومن هنا نفهم ما يقال من ّ
ّ
املتأخرين ـ من
أن الذهبي يعدّ ـ بني
اهتموا بموضوع الضعفاء من الرواة ،األمر الذي جعل لكتابه هذا نوع ًا من
الذين
ّ

املوسوع ّية يف هذا املضامر بني كتب ّ
املتأخرين.

ب عىل حروف املعجم ،ترتيب ًا كام ً
ال ،يف االسم ،واسم األب ،واسم
هذا الكتاب مر ّت ٌ

اجلدّ إىل آخره ،وقد وضع فيه أيض ًا رموز ًا للضعفاء الذين ترمجهم هنا وورد اسمهم يف

الكتب الس ّتة.

ينقسم الكتاب إىل ثامنية أقسام وهي :أ ّوالً :تراجم الرجال والنساء ،ثاني ًا :الكنى ،ثالث ًا:

من عرف بأبيه ،أي ابن فالن ،كابن فضال مثالً ،رابع ًا :األنساب خامس ًا :جماهيل االسم

الذين يعرفون بالكنية فقط ،سادس ًا :النسوة املجهوالت ،سابع ًا :كنى النسوة ،كأ ّم فالنة،

تسم ،وإنّام ذكرت بوالدة فالن .فعىل هذا جاء ترتيب الكتاب.
وثامن ًا :فيمن مل ّ
 4ـ معجم شيوخ الذهبي

أ ّلف الذهبي ثالثة معاجم يف الشيوخ ،استعرض فيها رموز ًا كثرية عاشت يف القرن

املختص ،ذكر فيه شيوخه يف احلديث
السابع والثامن اهلجر ّيني :املعجم الكبري ،واملعجم
ّ

يسمى باملعجم اللطيف.
فقط ،واملعجم الصغري ،وهو خمترص هذين املعجمني ،وقد ّ

جاء يف مقدمة هذا الكتاب أنّه يذكر  1043شيخ ًا ،وأنّه مل يستوعب ّ
كل الذين درس

عندهم ،مرتب ًا هلم عىل األبجد ّية.
 5ـ املغني يف الضعفاء

ص للرواة الضعفاء ،استوعب فيه الذهبي آالف الضعفاء ،رغم أنّه قال فيه
خمص ٌ
كتاب ّ
ٌ

بأنّه كتاب صغري احلجم كبري القدر كثري النفع ،مستعرض ًا فيه الضعفاء عىل مراتبهم ،من
أعالها إىل أدناها ،كالثقة الذي قد هيم أو يسهو ،واملجهول وغري ذلك ،فيقصد ّ
كل من ال
ٍ
ينص أحد عىل ضعفه.
يعتمد عىل رواياته
بشكل من األشكال ولو مل ّ
 6ـ الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستّة

يصنّف هذا الكتاب عىل أنّه من ذيول أعامل الذهبي وفروعها ،وهو يف جوهره نوع من

...............
للمزي ،لكن مع حذف الرواة الذين ورد اسمهم يف
االختصار لكتاب هتذيب الكامل ّ

الكتب احلديث ّية التي صنّفها أصحاب الكتب الستّة غري الكتب الس ّتة نفسها ،وامللفت أ ّن
هذا الكتاب شاع حتى ساوى كتاب هتذيب الكامل يف الشيوع ،رغم أ ّنه خمترص له ،يف

بضعة جم ّلدات؛ وربام يكون السبب هو سهولة تناوله واستنساخه ،وهي أمور تلعب دور ًا
يف شيوع الكتب أيض ًا.

لكن ال ينبغي أن ننظر هلذا الكتاب عىل أنّه خمترص فقط؛ ّ
ألن الذهبي قد ع ّلق فيه ذاكر ًا

املزي
بعض آرائه وانتقاداته ،فقيمة هذا الكتاب تظهر أيض ًا يف تعليقات صاحبه عىل ما قاله ّ
يف هتذيب الكامل.

ٌ
تذييل طبع يف هامشه ،للحافظ أيب زرعة أمحد بن عبد
هذا ،وقد كتب عىل هذا الكتاب

الرحيم العراقي (826هـ) ،أحد أعالم الرجال ّ
املتأخرين عند السنّة.
 7ـ تذكرة احلفاظ و..

يذكر الذهبي يف هذا الكتاب احل ّفاظ من الطبقة األوىل من الصحابة ،إىل الطبقات

الالحقة املعروفة عىل طريقة كتب تذكرة احلفاظ املعروفة واملشهورة.

وعنده أيض ًا كتاب ديوان الضعفاء واملرتوكني ،وهو يشبه كثري ًا كتاب املغني املتقدّ م ،كام

يشبه كتاب ميزان االعتدال ،غاية األمر أنّه خمترص.

للمزي مع بعض
ومن هذا أيض ًا كتابه تذهيب التهذيب ،وهو اختصار لتهذيب الكامل ّ

التعليقات.

املجرد من هتذيب الكامل ،وهو يشبه كثري ًا كتاب الكاشف ،لكنّه هنا من ّظم
وكتاب
ّ

لفبائي ،بينام هناك ن ّظمه عىل الطبقات وألفبائ ّي ًا داخل ّ
كل طبقة.
بشكل أ
ّ

املجرد.
وأيض ًا من كتبه املقتضب من هتذيب الكامل ،وهو يشبه الكاشف وكتاب ّ

هذه الكتب األخرية هي نامذج املستوى الثاين ألعامل الذهبي ،بينام الكتب السابقة

األول من أعامله .وهي :تاريخ اإلسالم ،وسري أعالم النبالء،
كانت نامذج للمستوى ّ

وميزان االعتدال ،وكتاب الضعفاء.

 36ـ اإلكمال و ،..لعالء الدين مغلطائي

عالء الدين ،أبو عبد اهلل ،مغلطائي بن قليج بن عبد اهلل البكجريي احلنفي ( 689ـ

762هـ) ،ولد يف القاهرة ،وانطلق منها للدراسة يف بالد مرص والشام.

أبرز نشاطات مغلطائي ،كانت يف التعليق عىل جهود العلامء السابقني ،ونقدهم،

وتسجيل مالحظات ،وقد أكثر هذا الرجل من كتابة التذييالت عىل الطريقة التي
رشحناها سابق ًا ،ومن مجلة مؤ ّلفاته كتاب تذييل عىل إكامل الكامل البن نقطة ،وتذييل عىل
تكملة إكامل الكامل للصابوين (680هـ) ،وكتاب تذييل عىل كتاب الضعفاء البن اجلوزي

(597هـ) ،ويقال ّ
بأن له حوايل مائة مصنّف ،وقد تأثر به السيوطي وابن حجر وغريمها،

وأخذوا الكثري من أعامله.

وسجل مالحظات عىل
كان هذا الرجل متض ّلع ًا يف اللغة ،حتى انتقد علامء اللغة
ّ

اللغويني وعىل املحدّ ثني أيض ًا يف جمال السند واملتن مع ًا.
عنده كتابان أساس ّيان نذكرمها هنا:

 1ـ إكامل هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ،وعنوانه يوهم بنقص األصل ،لك ّن املراد منه

تعليقة وحاشية عليه ،ومنهاجه يف هذا الكتاب بل عموم ًا ،انتقاده املزي بأ ّنه مل يأت ّ
بكل
الكلامت حول الراوي ،فزاد القيل والقال والنقل عن العلامء واملتقدّ مني أضعاف ًا مضاعفة،

وهبذا تكشف أعامل مغلطائي ك ّلها عن أ ّنه كان رج ً
ال هائل االطالع عىل الرتاث ،فأضاف
هنا مئات املعلومات التي أتى هبا من عرشات املصادر األخرى التي مل يذكرها املزي،

ويقال ّ
خاصة
بأن املزي كان يعرف هذه املعلومات لكنّه ما ذكرها خوف التطويل اهلائلّ ،
توصل إليها
يغري شيئ ًا يذكر يف النتائج التي ّ
وأنّنا لو أخذنا ما أضافه مغلطائي نجد أنّه مل ّ
املزي يف الرواة!
ّ

وصحح كتاب املزي باملفهوم املعارص للكلمة ،فوثق
يسجل له هو أنّه ح ّقق
ّ
نعم ،ما ّ

املزي عن ما كان قد أخذه
املعلومات ،وأرجع املواد إىل مواضعها األصل ّية ،وم ّيز ما أتى به ّ

من غريه ،وهذا جهد مشكور .كام أنّه ضبط أسامء الرواة واملرتمجني وكناهم وألقاهبم

...............
وأنساهبم ،وهذه كانت مسألة مهمة جد ًا ،فمركز جهد مغلطائي الق ّيم ليس يف اجلرح

والتعديل ،بل يف جوانب اخر ،وتسجيله مالحظات يف هذه اجلوانب عىل املزي.

األمر اآلخر يف أعامل مغلطائي الرجال ّية هنا ،أ ّنه أضاف بعض األسامء التي مل يذكرها

املزي ،كام أنّه حفظ لنا تراث ًا فقد ،فحشوه للقيل والقال رغم ق ّلة فائدته النسبية ،لكنّه حفظ
نصوص علامء آخرين ت ّم توثيقها ،بعد أن فقد بعضها كل ّي ًا.

يشار إىل ّ
أن انتقادات مغلطائي عىل املزي حازت عىل اهتامم العلامء الالحقني وصارت

مّسح ًا للجدل ،يف االنتصار هلذا أو ذاك منهام.

 2ـ اإلنابة إىل معرفة املدتلف فيهم من الصحابة ،وهو كتاب ال يعدّ ترمجة للصحابة

ك ّلهم ،عىل خالف كتاب االستيعاب ،وإنّام هو فقط يف نوع من الصحابة وقع خالف يف

ّأّنم صحابة أو ال؟ مرتب ًا عىل حروف املعجم.

ال نملك الكثري من الكتب املستق ّلة يف هذا املجال ،عدا مثل كتاب العالمة الصغاين

اهتم فيه هبذا املوضوع ،وقد اعتمد مغلطائي عىل هذا
(650هـ) :عقلة العجالن ،حيث ّ
ووسع ،كام اعتمد ابن حجر عىل كتاب مغلطائي هنا.
الكتاب وزاد ّ

لكن الذي يبدو من هذا الكتاب أ ّنه كتب عىل عجل ،حتى أنّه يفهم من بعض عباراته

يشء من هذا ،وهلذا مل يستوعب ّ
كل األسامء التي جاءت ،كام أنّه نقل عن املصادر باملعنى،

ويبدو أنّه مل تكن لديه مصادر كثرية.

 37ـ الذيل و ،..للحافظ العراقي

احلافظ أبو الفضل ،زين الدين عبد الرحيم بن احلسني ،املعروف باحلافظ العراقي

(804هـ) ،صاحب املصنّفات العديدة ،كذيله عىل ميزان االعتدال ،الذي استدرك فيه ما

فات الذهبي ،معتمد ًا عىل كتب كثرية جد ًا ،وبعضها مفقود اليوم ،ككتاب تاريخ الغرباء
النص األصيل.
البن يونس ،واللطيف أ ّنه مل يقحم ّ

وقد ترك احلافظ العراقي بصامت كثرية يف منهجه وتفكريه عىل اجليل الذي أتى بعده.

 38ـ ذيل التقييد ،للفاسي املكي

قايض القضاة ،تقي الدين ،أبو الطيب حممد بن أمحد الفاءي امل ّكي املالكي ( 775ـ

832هـ).

ترك لنا كتاب ًا يف عدّ ة جم ّلدات ،وهو ذيل التقييد يف رواة السنن واملسانيد ،وكتاب التقييد

البن نقطة احلنبيل ،استدرك فيه ما فاته ،وخصوص ًا الفرتة التي فصلت ما بني وفاة صاحب

اهتمت باحلديث وغريه ،لذلك ترمجهم
األصل وقريب عرصه ،فقد ظهرت شخص ّيات ّ

وحتدّ ث عنهم ،وأعطانا معلومات عنهم ،وهذا مفيدٌ فيام يتع ّلق بالطرق واإلجازات
احلديث ّية ،وتناقل الكتب احلديثية من جيل إىل جيل.

 39ـ توضيح املشتبه ،البن ناصر الدين القيسي الدمشقي

شمس الدين ،حممد بن عبد اهلل بن حممد القييس الدمشقي ،املعروف بابن نارص الدين

(842هـ) ،تأثر بابن تيم ّية ،لك ّن الغريب أنّه كان صوف ّي ًا ،ولع ّله كان وسط ّي ًا بني السلف ّية

والصوف ّية.

ترك لنا القييس كتاب ًا كبري ًا اسمه :توضيح املشتبه يف ضبط أسامء الرواة وأنساهبم

وألقاهبم وكناهم ،وهو من الكتب املرجع يف جماهلا ،عنيت ضبط األسامء.

هذا ،وقد أ ّلف أيض ًا كتب ًا كثرية يف جمال الرتاجم والرجال ،ومؤ ّلفاته تزيد عىل

مهها وأبرزها.
األربعني ،لك ّن هذا الكتاب أ ّ

 40ـ أعمال ابن حجر العسقالني

شهاب الدين ،أبو الفضل ،أمحد بن عيل الكناين الشافعي ،املعروف بابن َحجر

العسقالين ( 773ـ 852هـ) ،نسبة إىل عسقالن يف فلسطني ،لكنّه مولود يف القاهرة وفيها

خاصة يف جمال رشح الرواية
مات أيض ًا .من أكرب علامء احلديث والرجال عند أهل السنّةّ ،

وفقه احلديث.

تأثر العسقالين باحلافظ العراقي ،وهلذا نجد له حضور ًا يف أعامله ،وترك الكثري من

...............
املصنّفات تبلغ حوايل  150مؤ ّلف ًا ،أبرزها يف رشح الروايات ،ككتابه املعروف :فتح

الباري برشح صحيح البداري ،وهو أضخم وأهم رشح لصحيح البخاري تقريب ًا ،وله
أيض ًا يف علم الدراية كتاب :نزهة النظر يف علم الدراية.

لكن الكثري منها عبارة عن تعليقات
ّأما يف علم الرجال ،فالبن حجر أعامل متعدّ دةّ ،

وحوا ٍ
وتوسعات ،وأبرز كتبه:
ش وهتذيبات واختصارات
ّ
 1ـ هتذيب التهذيب

يعدّ هذا الكتاب أ ّم كتب ابن حجر تقريب ًا ،إىل جانب كتابه :اإلصابة ،فقد قام فيه

بتهذيب كتاب التهذيب ،أي هتذيب الكامل للمزي ،وجرى يف هتذيبه له عىل االختصار
حتى صار إىل حدود النصف أو الثلث ،وطريقته يف االختصار أنّه ذكر مقدّ مة مركّزة يف

تنم عن ابتكار ونقد وعقل ّية
سجل فيها مالحظات عىل كتاب ّ
الكتابّ ،
املزي ،وهي مقدمة ّ

فأول املالحظات طول الكتاب
ن ّقادة ،وعىل أساس مالحظاته النقد ّية هذه بنى االختصارّ ،
وبسطه ،األمر الذي يعيق الرجوع إليه ،وهلذا هو يشري يف املقدّ مة إىل ّ
أن طول كتاب املزي

تلخيص ّ
أ ّدى إىل أن يقبل الناس عىل كتاب الكاشف للذهبي ،وحيث ّ
خمل
إن الكاشف
ٌ
برأي ابن حجر ،هلذا صار إىل نوع آخر من االختصار.

ومن هذه املالحظة ،انطلق ابن حجر نحو مالحظة ثانية ،وهي ّ
أن بعض الرتاجم التي

ذكرها املزي ،مل يعطها ح ّقها ،ومن هنا كان كتاب ابن حجر نوع ًا من االختصار من جهة

ونوع ًا من الزيادة من جهة ثانية.
أ ّما منهجه فيه ،فهو:

أي اسم من كتاب رجال التهذيب ،بل زاد بعض األسامء.
أ ـ مل حيذف ّ

ب ـ حافظ عىل العالمات والرموز واألرقام التي وضعها املزي للرواة ،حتى ال حيدث

تشوش بني الكتابني.
للقارئ ّ

املزي قد انتقد من قبل ومن بعد ،يف أنّه مل يقدر عىل استيعاب مجيع
ج ـ كان كتاب ّ

(الراوي واملروي عنه) يف ّ
مرتجم فيه ،هلذا نظر ابن حجر يف هذه الزاوية واعتربها
كل
َ

بحر ًا طوي ً
ال ال ّناية له ،فحذفها واقترص فيها عىل ذكر األساس ّيني واملشهورين من الشيوخ

والتالمذة ،أما الزيادات والتفصيالت واالستطرادات والدخول يف التطويالت فهذا ال
حاجة إليه بنظره.

د ـ حذف ابن حجر مقدّ مة املزي عىل الكتاب والتي كانت تدور حول السنّة النبوية

وما يتع ّلق باحلديث والرواية ،إذ ال حاجة إليها.

هـ ـ حذف مجيع الكلامت أو النصوص أو األحاديث التي كان أدرجها املزي حتت اسم

املرتجم ،ولكنّها مل تكن ذات عالقة واضحة به من حيث التوثيق أو التضعيف،
الراوي
َ

ّ
خاصة ،وال يعنيه
وكأن ابن حجر يريد أن يقرتب يف هذا الكتاب من جمال اجلرح والتعديل ّ
حشد معلومات ترامج ّية.

هلذا ك ّله حصل االختصار الواسع يف هذا الكتاب ،والذي يبدو أ ّن ابن حجر استفاد

ٍ
بمراجعة هذا الكتاب من ّ
وحواش وهتذيبات وإكامالت عليه،
كل ما كتب من تعليقات
وعىل نفس كتاب الكامل قبله ،هلذا نجد لتلك اجلهود حضور ًا واضح ًا يف هتذيب

التهذيب ،فهذا الكتاب يمثل أيض ًا أنموذج مرحلة اختصار املوسوعات ،مع إضافات هنا

وهناك.

 2ـ تقريب التهذيب

يقصد هبذا الكتاب تقريب كتاب هتذيب التهذيب البن حجر نفسه ،وليس هتذيب

الكامل للمزي ،فهو يف احلقيقة اختصار لكتابه السالف الذكر ،مقترص ًا فقط عىل اسم

املرتجم وبعض املعلومات األساس ّية ،مع حذف الباقي ك ّله.

األمر اجل ّيد يف هذا الكتاب أنّه زاد فص ً
ال يف آخره ،حتت عنوان :املبهامت من النسوة،

كام ر ّكز ـ كام يف سابقه ـ عىل ضبط األسامء والكنى واأللقاب واألنساب ،ويف هذا الكتاب

مر سابق ًا.
أيض ًا مقدّ مة ج ّيدة يف ألفاظ اجلرح والتعديل ومراتبهام كام ّ

ورغم ذلك ك ّله ،وقع الكتاب يف أخطاء تتع ّلق بموضوع طبقات الرواة ،وبلغ

االختصار فيه إىل حدّ أ ّنه يالحظ عليه أ ّنه من شدّ ة االختصار وضغط العبارات أ ّ
خل

...............
باملعنى ،فصار البيان مرتبك ًا أحيان ًا.

تم مؤ ّخر ًا تدوين كتاب حترير تقريب التهذيب ،يف أربعة جم ّلدات ،وهو
يشار إىل أنّه قد ّ

إعادة كتابة وحترير وترتيب لكتاب تقريب التهذيب البن حجر ،من تأليف الدكتور بشار

عواد معروف والشيخ شعيب األرنؤوط ،وذلك هبدف ترتيبه وتوضيحه وتشذيبه ،بحيث
يصبح سهل التناول والفهم.

 3ـ تبصري املنتبه بتحرير املشتبه

هذا الكتاب هو إعادة صياغة لكتاب املشتبه للذهبي يف ضبط أسامي الرواة ،وقد

سجل فيه عدّ ة مالحظات عىل الذهبي ،واخترصه اختصار ًا شديد ًا ،وفاتته جمموعة من
ّ
األسامء ،وهو مر ّتب عىل ترتيب املعجم.
 4ـ لسان امليزان

هذا الكتاب هو لسان كتاب ميزان االعتدال للذهبي ،من هنا يمكن اعتباره نوع ًا من

إعادة البيان والتقرير والرتتيب والتنظيم له.

فقرر
يذكر ابن حجر يف املقدّ مة أنّه جلس ليستنسخ كتاب امليزان ،فوجده كبري ًا ومتعب ًاّ ،

ـ وهو يقوم باالستنساخ ـ أن حيذف أثناء ذلك ما ليس له فائدة ،فخرج إىل النور كتاب

لسان امليزان ،لك ّن هذا ال يعني ّ
أن ابن حجر مل يذكر بعض الزيادات منه يف هذا الكتاب،
بل زاد فيه بعض األسامء اجلديدة املستق ّلة ،وحتدّ ث عنها ،ومن ميزاته أنّه يضع عالمة (ز)
عندما يذكر زيادةً؛ ليتم ّيز ما له وما لصاحب امليزان نفسه.

ويبدو من هذا الكتاب أنّه استفاد من ذيل ميزان االعتدال للحافظ العراقي ،فإذا أخذ

منه شيئ ًا ،وأراد أن يضيفه وضع حرف (ذ) ،وهبذا صار لسان امليزان جمموعة من الذهبي
والعراقي وابن حجر.

يشار إىل ّ
أن ابن حجر نقل يف هذا الكتاب كثري ًا عن كتب رجال ّية شيع ّية متعدّ دة ككتب

ويعرب عنها برجال
الطويس والنجايش ،وغالب ًا عن الطويس ،وبعضها يعدّ مفقود ًا اليوم،
ّ
الشيعة ،كام سنشري عند احلديث عن الرتاث اإلمامي ،إن شاء اهلل.

 5ـ كتاب اإليثار بمعرفة رواة اآلثار

كتاب صغري ،وأصل الكتاب ّ
أن للشيباين ـ تلميذ أيب حنيفة ـ كتاب ًا باسم كتاب اآلثار،
ٌ

وقد ذكر فيه بعض الروايات املسندة ،فقام ابن حجر بتحقيق رجال تلك األسانيد يف هذا
الكتاب ،وهلذا يمكن القول ّ
خاص برجال كتاب اآلثار للشيباين ،وهلذا
بأن هذا الكتاب
ّ

كان صغري ًا ،وإال ال يمكن لكتاب رجايل يستوعب أسامء الرواة أن يكون هبذا احلجم

الصغري جد ًا كام هو واضح.

 6ـ اإلصابة يف متييز الصحابة

مجع ابن حجر يف هذا الكتاب َّ
كل من ذكرهم ابن األثري اجلزري يف كتاب اسد الغابة،

رب يف كتاب االستيعاب ،وزاد عليهام أشياء كثرية ،فقيمة هذا
ومن ذكرهم ابن عبد ال ّ

الكتاب أنّه مجع فيه تراث املاضني ،وزاد عليهم ،من اآلراء واملواقف واألبحاث.

رتّب العسقالين هذا الكتاب عىل حروف املعجم ،لكنّه عندما يصل إىل ّ
كل حرف

يقسم الرواة أربعة أقسام ،يف خطوة متم ّيزة وجديدة:
ّ

القسم األ ّول :الصحابة الذين ثبتت صحبتهم إما بروايتهم أو برواية غريهم .فيذكر

ويرتمجهم ويذكر ّ
كل املعلومات حوهلم بالتفصيل.

القسم الثاين :وهو مهم جد ًا ،أسامء األطفال من الصحابة ،من الذين ولدوا يف عهد

رسول اهلل ،وهذا مفيد جد ًا  ،إذ قد جيد اإلنسان رواية عن صحايب عن رسول اهلل ،لكنّه

عندما يأيت إىل هذا الكتاب جيد أ ّن هذا الصحايب كان عمره أربعة أو مخسة أعوام ملا ّ
تويف

النبي ،وهذا ما يفتح تساؤالت يف روايته ،كام قيل يف قض ّية عبد اهلل بن عباس ،وأنّه كان

صغري ًا حينام ّ
الكم اهلائل من الروايات؟! فهذا ك ّله يساعد
تويف الرسول ،فكيف روى هذا ّ
عىل معرفة إرسال الرواية أو مستوى د ّقة الراوي وقدرة الصحايب عىل النقل الدقيق

وهكذا ،مضاف ًا إىل الفوائد التارخي ّية هلذا األمر.

القسم الثالث :ويتحدّ ث فيه ابن حجر عن املخرضمني ،وهم الذين عارصوا العهد

اجلاهيل والعهد اإلسالمي مع ًا ،لكنّهم مل يلتقوا رسول اهلل ،سواء أسلموا أم مل يسلموا،

...............
ينم عن عقل ّية ممتازة يف فرز الرواة
فهو يذكرهم ،وهذا أيض ًا يشء مفيد جد ًا تارخي ّي ًا ،و ّ
للنبي ،ونافع يف إرسال الروايات وغريها.
والصحابة واملعارصين ّ

القسم الرابع :وهو أيض ًا قسم مهم جد ًا ،األشخاص الذين قيل ـ عىل سبيل اخلطأ ـ:

ّإّنم صحابة ،فيقوم ابن حجر بتفنيد هذا القول ،وهذا جهد ن ّقاد ومفيد.

ما يبدو يل يف اعتقادي الشخيص عىل املستوى الرجايل واحلديثيّ ،
أن هذا الكتاب مهم

يف طريقة معاجلة وتناول وتنظيم ابن حجر لألفكار والبحوث ،رغم أن كثري ًا من مواد

الكتاب موجودة يف املصادر السابقة.

ونشري أخري ًا إىل ّ
أن ابن حجر كانت له هنا تراجم للنساء ،كام نشري إىل وجود خالف يف

املرتمجني يف كتاب اإلصابة ،واملعروف ّأّنم ثالثة عرش ألف ًا ،وقد تكون عدّ ة أسامء عىل
عدد
َ
مسمى واحد ،واملوجود هو تسعة آالف وأربعامئة وسبعة وسبعون اس ًام ،وألف ومائتني
ّ

وثامنية وستون كنية ،وألف ومخسامئة واثنني ومخسون صحاب ّية (=.)12297

سامه :عني
هذا ،ونظر ًا ألمه ّية هذا الكتاب اخترصه السيوطي فيام بعد يف كتاب ّ
اإلصابة.
والنتيجةّ :
إن الكتابني األم البن حجر مها :هتذيب التهذيب ،واإلصابة ،والباقي

متفرعات عليهام.
ّ

 41ـ أعمال اإلمام السيوطي

جالل الدين ،عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ( 849ـ 911هـ) ،صاحب أكرب عدد

من املصنّفات ،ربام يف تاريخ املسلمني ،حيث ينسب إليه  600مؤ َّلف ،برصف النظر عن

معركة اآلراء حول مصنّفاتهّ ،
وأن أغلبها اختصارات واستنساخات وغري ذلك ،لكن

احلق ّ
أن بعض أعامله ق ّيم جد ًا.
ّ

مهم ما تركه لنا السيوطي يف الرجال واحلديث هو املعاجم ،كاجلامع الصغري ،وطبقات
ّ

احلفاظ ،وهو خمترص لكتاب احلفاظ للذهبي ،مع يشء من الزيادات الطفيفة التي ذكر فيها
الذين جاؤوا بعد الذهبي إىل عرصه.

 42ـ املغين و ،..للهندي احلنفي

الشيخ حممد طاهر بن عيل اهلندي احلنفي (986هـ) ،اشتهر بكتاب جممع بحار األنوار

يف لغة األحاديث واآلثار ،وكتاب املغني يف ضبط أسامء الرجال ومعرفة كنى الرواة

هم كتبه إىل جانب جممع بحار األنوار.
وألقاهبم وأنساهبم ،والكتاب الثاين من أ ّ

بإنتهاء هذا الشخص ووفاة السيوطي وانتهاء القرن العارش ،ال نجد شيئ ًا مه ًام يف ما

متفرقة ،لكن منذ حوايل القرن
يتع ّلق بعلم الرجال عند أهل السنّة ،بل كتب عادية ّ

والنصف بدأت حركة أكاديم ّية يف الوسط السنّي ،أخذت تدرس علم الرجال وقضاياه
خاصة قضايا ك ّليات علم الرجال ،ومناهج الرجال ّيني ،ومقارنات
بطريقة أكاديمية،
ّ
البحوث واألعامل ،وتصحيح الرتاث ،وخصوص ًا بعد ظهور حركات نقد السنّة النبو ّية،

معمق ملناهج القدماء.
فظهرت كتابات معارصة ج ّيدة ،وحتليل ّ

نكتفي هبذا القدر من التجوال الّسيع اخلاطف يف الرتاث الرجايل عند أهل السنّة،

لننتقل إىل الرتاث اإلمامي.

احملور الثاني
الرتاث اإلمامي الرجالي
قراءة وثائقيّة تقومييّة يف املصادر األوىل

متهيد

نتعرض لدراسة تاريخ علم الرجال عند اإلمام ّية،
جيب أن أشري يف البداية إىل أننّا لن ّ

ٍ
كتاب
فليس هنا جمال هذا البحث ،كام أنّنا بحثنا ذلك يف تاريخ علم الرجال اإلمامي يف
ّ
مستقل ،وهو (دروس متهيد ّية يف تاريخ علم الرجال عند اإلمام ّية) ،فال نعيد وال نطيل.
إنّام فقط سوف ندرس املصادر األوىل التي تركها لنا علم الرجال اإلمامي ،من حيث
نسبتها ألصحاهبا والكشف عن املعلومات املتصلة هبا ،والتعريف هبا ،ومن حيث قيمتها

التوثيق ّية والتارخي ّيةّ ،
فإن هلذا دور ًا عظي ًام يف االحتجاج هبا ،ويف تكوين القرائن الوثوق ّية

بالنتائج الرجال ّية من خالهلا.

تعطي املعلومات املتو ّفرة ّ
أن التصنيف اإلمامي يف علم الرجال وما يتصل به مل يرشع

األول والثاين اهلجر ّيني ،بل نجد بداياته يف القرن الثالث اهلجري،
بشكل واضح يف القرن ّ

نقسم الرتاث اإلمامي يف علم الرجال حتى القرن اخلامس اهلجري،
وإذا جاز لنا ،فسوف ّ
إىل قسمني :املفقود واملوجود.

النوع األوّل :الرتاث الرجالي املفقود

ويمكن هنا رسد بعض هذه الكتب  ،برصف النظر عن النقاش يف مضموّنا وهل

( )1جيب أن نشري هنا ألمر مهم جد ًا ،وهو ّ
أن بعض الباحثني ذكر بعض الكتب الرجال ّية يف فهرسة
الرتاث اإلمامي ،لكنّها ترجع لغري اإلمام ّية مثل كتب الرجال ومن روى عن الصادق حلميد بن
زياد ،وهو واقفي ،وكتب الرجال البن عقدة الزيدي ،وكتاب معرفة الصحابة لع ّباد بن يعقوب

...............
يتصل ك ّله بالرجال أو ال :

 1ـ كتاب املشيخة ،جلعفر البجلّي

أبو حممد ،جعفر بن بشري البجيل (208هـ) :ذكر له النجايش (كتاب املشيخة)؛ فقال:

«له كتاب املشيخة ـ مثل كتاب احلسن بن حمبوب إال أنه أصغر منه ـ ، »..وهذا يعني أنه
قد رأى الكتابني؛ لذا قارن بينهام يف احلجم.

وافرتاض ّ
بأّنا الطرق وأمثاهلا ،أ ّما
مبني عىل تفسري املشيخة ّ
أن هذا الكتاب يف الرجالٌّ ،

رجحناه سابق ًا هنا ـ خالف ًا ملا فعلنا يف كتاب دروس متهيد ّية ـ من ّ
أن املراد
فّسناها بام ّ
لو ّ
ٍ
بشكل مبارش بعلم
فرز األحاديث عىل الشيوخ ،فتكون بمعنى املسانيد ،فال عالقة هلا
الرجال.

نص الطويس عىل أنّه غري شيعي (الفهرست ،)192 :رغم اهتام الكثريين له
الرواجني ،الذي ّ
بالرفضّ ،
يرتجح القول بعدم إمام ّيته مل نذكره ،وكل من مل تكن هناك مؤرشات عىل
فكل من كان ّ
عدم إمام ّيته مع وجود مؤرشات إمام ّيته ذكرناه ،نعم خرجنا عن هذه القاعدة يف بعض احلاالت
بالغلو؛ باعتبار ّ
أن هذه التهمة غري واضحة
القليلة لرضورات .وقد ذكرنا أيض ًا بعض من ّاهتم
ّ
خاصة عندما تصدر من مثل ابن الغضائري والنجايش بحيث ال نستطيع إخراج شخص
املعاملّ ،
من اإلمام ّية عىل أساسها ،إال يف بعض احلاالت الواضحة ،فاقتىض التنبيه.

بعض يف علم الرجال مع ّأّنا ال عالقة هلا بذلك ،مثل
( )1حذفنا هنا بعض الكتب التي قد يضعها ٌ
كتب عبيد اهلل بن أيب رافع وأيب خمنف وبعض كتب الرتاجم ومن شهد صفني وغري ذلك ،فهذه

كتب يبعد كوّنا يف الرجال من خالل طبيعة توصيفاهتا ،فانتبه؛ فقد أقحم اآلغا بزرك الطهراين

بعض الكتب يف الرجال ،وال عالقة هلا بذلك فيام يبدو لنا ،وقد ارتكب آخرون أخطاء فادحة هنا
َ

يف عدّ بعض الكتب من كتب الرجال ،فإذا كان لشخص كتاب اسمه كتاب النوادر عن الرجال
جعلوه كتاب ًا يف علم الرجال ،وإذا كان آلخر كتاب ًا بعنوان أخبار السلف ،جعلوه يف علم الرجال!
األئمة جعلوه كتاب ًا يف علم الرجال! وهكذا ،وال نطيل؛
وإذا كان لثالث كتاب ًا بعنوان تاريخ
ّ
لوضوح األمر يف تقديري.

( )2رجال النجايش.119 :

 2ـ كتاب الرجال ،البن جبلة الكناني

أبو حممد ،عبد اهلل بن ح ّيان بن أبجر بن جبلة الكناين (219هـ) :ذكره السيد حسن

نص النجايش عىل ّ
أن له كتاب ًا باسم
كأول مصنِّف شيعي يف علم الرجال ؛ وقد ّ
الصدر ّ

(كتاب الرجال) .

 3ـ املشيخة ومعرفة رواة احلديث ،للحسن بن حمبوب

الّساد ( 149ـ 224هـ) :ممن روى عن اإلمام الرضا ،وروى عن
احلسن بن حمبوب ّ

ستّني رجالً من أصحاب اإلمام الصادق ،وله الكثري من املؤ ّلفات  ،وقد ذكر له كتابان:
األول بعنوان (املشيخة)  ،واآلخر (كتاب معرفة رواة األخبار)  ،والكالم يف كتاب
ّ

هيتم بأحوال رواة
املشيخة قد تقدّ م ،أما كتاب (معرفة رواة األخبار) ،فعنوانه يوحي بأ ّنه ّ
احلديث والبحث فيهم.

 4ـ كتاب الرجال ،للحسن بن عليّ بن فضّال الكويف

فضال الكويف (224هـ) :ذكر الشيخ النجايش له كتاب ًا
حممد ،احلسن بن عيل بن ّ
أبو ّ

بعنوان (كتاب الرجال) .

 5ـ كتاب الرجال ،حملمد بن عيسى بن عبيد اليقطيين

حممد بن عيسى بن عبيد بن يقطني بن موسى (القرن الثالث اهلجري) ،ذكر
أبو جعفرّ ،

( )1حسن الصدر ،الشيعة وفنون اإلسالم.57 :
( )2رجال النجايش.216 :

( )3حمسن األمني ،أعيان الشيعة .233 :5
( )4الطويس ،الفهرست.96 :

( )5ابن شهر آشوب ،معامل العلامء.69 :
( )6رجال النجايش.36 :

...............
له النجايش (كتاب الرجال) .

 6ـ كتاب الرجال ،لعلي بن احلسن بن علي بن فضال الكويف

فضال الكويف (القرن الثالث اهلجري) :ذكر
أبو احلسن ،عيل بن احلسن بن عيل بن ّ

النجايش والطويس له كتاب ًا بعنوان (كتاب الرجال) .

ويبدو ّ
أن نسخ ًة من الكتاب وصلت البن داود احليل ،فقد ذكره يف مقدّ مة كتابه بوصفه

مصدر ًا من املصادر التي أخذ منها ،ولو تت ّبعنا كتابه لوجدنا أ ّنه ينقل عنه يف جمموعة من
الرتاجم مبارش ًة ،منها يف ترمجة ّ
دراج ،وحفص بن سامل أيب والد ،وفايد
كل من :مجيل بن ّ

احلنّاط ،وحممد بن عثامن ،وعبد النور بن عبد اهلل بن سنان األسدي ،وعيل بن حسان بن
كثري اهلاشمي .

والظاهر أ ّن نسخة وصلت البن حجر العسقالين (852هـ) ،حيث نقل عنه يف لسان

امليزان .

أن هذا الكتاب قد وصلنا ،ويظهر ّ
ويرى السيد املددي ّ
أن قصده هو عرب مجع متناثره

فيام نقل عنه ،بحيث يبلغ حوايل العرشة أو اخلمس عرشة صفحة  ،لك ّن اإلنصاف ّ
أن
هذا ال يعدّ وصوالً للكتاب بالنسبة إلينا ،كام هو واضح.

حممد باقر ملكيان ّ
أن هذا الكتاب هو ّأول تصنيف شيعي يف
ويعترب الباحث املعارص ّ

علم الرجال .

( )1املصدر نفسه.334 :

( )2املصدر نفسه258 :؛ والطويس ،الفهرست.157 :

( )3الحظ :ابن داود احليل ،الرجال.261 ،257 ،178 ،150 ،82 ،66 :
( )4انظر ـ عىل سبيل املثال ـ :لسان امليزان .40 :1

( )5املددي ،حوارات حول علم الرجال ودوره ومشكالته ومآالته ،جم ّلة االجتهاد والتجديد،
العدد .20 :42

( )6ملكيان ،حوارات حول علم الرجال ودوره ومشكالته ومآالته ،جم ّلة االجتهاد والتجديد،

 7ـ كتاب الرجال ،للفضل بن شاذان النيسابوري

حممد ،الفضل بن شاذان النيسابوري ( 254أو 260هـ) :ذكر له كتاب يف
أبو ّ

الرجال .

ويبدو ّ
أن نسخ ًة من هذا الكتاب وصلت للشيخ الكيش ،واعتمد عليها يف بعض موارد

كتابه ،منها يف ترمجة :جندب بن زهري ،وعبد اهلل بن بديل ،وعبيد اهلل بن العباس ،وسعيد

بن املس َّيب ،وهشام بن احلكم ،وإبراهيم بن عبد احلميد الصنعاين ،ويونس بن عبد
السواق ،وحممد بن موسى الرشيقي،
الرمحن ،واحلسن بن حممد بن بابا القمي ،وموسى ّ

وفارس بن حاتم القزويني .

ووصلت كذلك نسخ ٌة منه البن داود ّ
احليل ،فذكره مصدر ًا من مصادر كتابه الرجايل،

واعتمده يف ترمجة ّ
كل من :حممد بن احلسن الواسطي ،وإبراهيم بن عبد احلميد ،والعباس

بن صدقة ،وعبد اهلل بن مسعود ،وأيب العباس الطرباين ،وحممد بن عيل بن إبراهيم

القريش ،وعيل بن الصلت النهاوندي .

وهذا ك ّله يشهد عىل مرجع ّية هذا الكتاب يف جمال علم الرجال ،وقد ذكره صاحب

اإلنصاف من ضمن كتب الشيعة يف أسامء الرجال .

 8ـ كتاب الرجال ،حملمد بن خالد الربقي

أبو عبد اهلل ،حممد بن خالد الربقي (القرن الثالث اهلجري) :من أصحاب اإلمام

الرضا ،ووالد أمحد بن حممد بن خالد الربقي صاحب كتاب (املحاسن)؛ ذكر له (كتاب
العدد .57 :42

( )1آغا بزرك الطهراين ،مصفى املقال يف مصنّفي علم الرجال.361 :

( )2راجع :اختيار معرفة الرجال.523 ،521 ،520 ،485 ،446 ،255 ،115 ،112 ،69 :
( )3انظر :ابن داود احليل ،الرجال.313 ،274 ،255 ،252 ،226 ،171 ،139 :

( )4انظر :جمهول االسم (أحد أعالم اإلمام ّية يف القرن الثامن اهلجري) ،اإلنصاف يف االنتصاف
احلق من أهل اإلرساف .112 :1
ألهل ّ

...............
الرجال)  .وسيأيت الكالم يف رجال الربقي الواصل إلينا.

 9ـ كتاب تاريخ الرجال ،للشريف العقيقي

حممد العلوي العقيقي (280هـ) :ذكر له النجايش والطويس
الرشيف أمحد بن عيل بن ّ

كتاب (تاريخ الرجال) .

والذي يبدو ّ
أن نسخ ًة من هذا الكتاب وصلت البن داود ّ
احليل؛ ألنه نقل عنه اثنني
مرة يف كتابه؛ وهذا يعني ّ
أن الكتاب كان عنده وف ِقد بعد ذلك.
وعرشين ّ

 10ـ كتاب املمدوحني واملذمومني؛ ألبي جعفر الكرخي

حممد بن عبد اهلل بن مهران ،أبو جعفر الكرخي (القرن الثالث اهلجري) ،ذكر له

النجايش ـ بعد أن ض ّعفه ـ كتاب ًا باسم كتاب املمدوحني واملذمومني  .ووصف ابن
الغضائري هذا الكتاب بأنّه ّ
يدل عىل خبثه وكذبه .

 11ـ كتاب رجال الشيعة ،لعليّ بن احلكم

عيل بن احلكم (القرن الثالث اهلجري) :له كتاب (رجال الشيعة) نقل عنه ابن حجر

العسقالين يف (لسان امليزان) يف ترمجة ّ
كل من :إبراهيم بن سنان ،وإبراهيم بن عبد العزيز،

وجعفر بن مالك ،وجهم بن صالح التميمي ،وجناح بن زريب األشعري ،وجعفر بن

املثنى ،وجبري بن حفص العثامين ،وجبلة بن ح ّيان بن أبجر ،واجلارود بن الّسي التميمي،

وجابر بن أعصم ،وغريهم .

( )1آغا بزرك الطهراين ،مصفى املقال يف مصنّفي علم الرجال.405 :
( )2رجال النجايش81 :؛ والطويس ،الفهرست.61 :
( )3رجال النجايش.350 :

( )4رجال ابن الغضائري.96 :

( )5راجع :آغا بزرگ الطهراين ،مصفى املقال يف مصنّفي علم الرجال278 :؛ وابن حجر
العسقالين ،لسان امليزان  ،59 ،48 :1و.180 ،177 ،162 ،142 ،140 ،134 ،131 :2

 12ـ املمدوحون واملذمومون ،البن العباس اجلراذيين

عيل بن الع ّباس اجلراذيني الرازي ،أبو احلسن (القرن الثالث اهلجري) ،ذكر له ابن
تصنيف يف املمدوحني واملذمومنيّ ،
يدل عىل خ ْبثِه وهتالك
الغضائري كتاب ًا قال فيه« :له
ٌ
مذهبه» .

 13ـ كتاب الرجال ،إلبراهيم الثقفي الكويف

إبراهيم بن حممد بن سعيد الثقفي الكويف (283هـ) :ذكر له كتاب يف الرجال .

 14ـ معرفة الناقلني ،لنصر بن صباح البلخي

نرص بن صباح أبو القاسم البلدي (القرن الثالث اهلجري) ،ذكر له النجايش كتاب

بالغلو.
معرفة الناقلني  ،وهو متهم
ّ

 15ـ كتاب معرفة الناقلني ،للعياشي

حممد بن عياش السلمي السمرقندي ،أبو النُض العيايش (القرن
حممد بن مسعود بن ّ
ّ

الرابع اهلجري) ،أحد مشاهري العلامء ،ذكروا له كتاب ًا باسم :معرفة الناقلني .

 16ـ الرجال ،حملمّد بن يعقوب الكليين

حممد بن يعقوب الكليني ( 328أو 329هـ) ،صاحب كتاب الكايف املعروف،
الشيخ ّ

ذكر له الشيخ النجايش كتاب ًا باسم (كتاب الرجال)  ،غري ّ
أن الطويس وابن شهر آشوب
مل يذكر هذا الكتاب عند رسدمها كتب الكليني .

( )1رجال ابن الغضائري.79 :
( )2رجال النجايش16 :؛ والطويس ،الفهرست.34 :
( )3رجال النجايش.428 :
( )4الطويس ،الفهرست212 :؛ ورجال النجايش.351 :
( )5رجال النجايش.377 :
( )6الطويس ،الفهرست 210 :ـ 211؛ ومعامل العلامء.134 :

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

 17ـ كتاب الرجال ،حملمد بن احلسن احملاربي

حممد بن احلسن بن عيل ،أبو عبد اهلل املحاريب (القرن الرابع اهلجري) ،ذكر له النجايش
ّ

ّ
ولعل الكتاب له
(كتاب الرجال)  ،بعد أن وصفه بأنّه عامل ببواطن أنساب أصحابنا،
صلة بذلك بشكل أكرب ،ويظهر من كالم النجايش أنّه مل َير الكتاب؛ ألنّه ينقل توصيفه عن
اآلخرين.

 18ـ كتاب املمدوحني واملذمومني ،ألمحد بن حممّد الكويف

أمحد بن حممد بن عامر ،أبو عيل الكويف (346هـ) ،ذكر له النجايش كتاب ًا باسم :كتاب

املمدوحني واملذمومني ،ووصفه بأنّه كتاب كبري ،لكنّه قال بعدها فور ًا« :حكى لنا أبو عبد

اهلل احلسني بن عبيد اهلل أ ّنه أكرب من كتاب أيب احلسن بن داود» .

 19ـ أعمال احلافظ اجلعابي

القايض احلافظ حممد بن عمر بن حممد التميمي ،أبو بكر املعروف باجلعايب

(355هـ)  ،ذكر له النجايش من الكتب« :كتاب الشيعة من أصحاب احلديث وطبقاهتم

ـ وهو كتاب كبري سمعناه من أيب احلسني حممد بن عثامن ـ وكتاب طرق من روى عن أمري

املؤمنني عليه السالم :إ ّنه لعهد النبي األمي إ ّيل أنه ال حيبني إال مؤمن وال يبغضني إال
منافق ،كتاب ذكر من روى مؤاخاة النبي ألمري املؤمنني عليهام السالم ،كتاب املوايل

األرشاف وطبقاهتم ،كتاب من روى احلديث من بني هاشم ومواليهم ،كتاب من روى
حديث غدير خم ،كتاب أخبار بغداد وطبقات أصحاب احلديث هبا» .

( )1رجال النجايش.350 :
( )2رجال النجايش.95 :

لكن إثبات كونه إمام ّي ًا أمر يف غاية
( )3أدرجناه هنا لرتمجة النجايش له واهتامه املعروف بالتش ّيعّ ،
الصعوبة.

( )4رجال النجايش.395 :

 20ـ كتاب املمدوحني واملذمومني ،ألبي احلسن بن داود

حممد بن أمحد بن داود بن عيل ،أبو احلسن (368هـ) ،ذكر له الطويس والنجايش كتاب ًا

باسم كتاب املمدوحني واملذمومني .

 21ـ كتاب من روى عن الصادق ،حلمزة بن القاسم

محزة بن القاسم بن عيل بن محزة بن احلسن بن عبيد اهلل بن العباس بن عيل بن أيب

طالب ،أبو يعىل (ق 4هـ) ،ذكر له النجايش كتاب ًا باسم :كتاب من روى عن جعفر بن
حممد عليه السالم من الرجال ،ووصفه بأنّه كتاب حسن .

 22ـ املصابيح واملعرفة برجال الربقي ،البن بابويه الصدوق

الشيخ حممد بن عيل بن احلسني بن موسى بن بابويه القمي ،املشهور بالشيخ الصدوق

للري إحدى
(381هـ)  :ولد يف مدينة قم ،ونشأ فيها ودرس عىل مشاخيها ،ثم انتقل
ّ

ّ
وتويف فيها .صنّف الصدوق الكثري من املصنّفات ذات الطابع
ضواحي مدينة طهران
الروائي بلغ عددها أكثر من مائة مصنّف .

ومن بني كتب الصدوق ،ذكر له كتاب يف الرجال بعنوان (املصابيح) َ ،ذك ََر فيه مخسة

عرش مصباح ًا يف َم ْن روى عن أهل البيت:

املصباح األول :يف من روى عن النبي من الرجال.

املصباح الثاين :يف من روى عن النبي من النساء.

( )1الطويس ،الفهرست211 :؛ ورجال النجايش.384 :
( )2رجال النجايش.140 :

( )3املصدر نفسه389 :؛ والطويس ،الفهرست.442 :
( )4حمسن األمني ،أعيان الشيعة .24 :10

( )5رجال النجايش390 :؛ والطويس ،الفهرست444 :؛ وقد يفهم من النجايش أنه ليس كتاب ًا
تم عنونتها بكتب املصابيح؛ إال أنه مما ذكره الطويس يبدو أنّه
واحد ًا ،وإنام جمموعة من الكتبّ ،
كتاب واحد.

...............
املصباح الثالث :يف من روى عن أمري املؤمنني.
املصباح الرابع :يف من روى عن فاطمة.

املصباح اخلامس :يف من روى عن احلسن.

املصباح السادس :يف من روى عن احلسني.

املصباح السابع :يف من روى عن عيل بن احلسني.

املصباح الثامن :يف من روى عن حممد بن عيل.

املصباح التاسع :يف من روى عن جعفر بن حممد.

املصباح العارش :يف من روى عن موسى بن جعفر.

املصباح احلادي عرش :يف من روى عن عيل بن موسى.

املصباح الثاين عرش :يف من روى عن حممد بن عيل.

املصباح الثالث عرش :يف من روى عن عيل بن حممد.

املصباح الرابع عرش :يف من روى عن احلسن بن عيل.

املصباح اخلامس عرش :يف ذكر الرجال الذين خرجت إليهم توقيعات من اإلمام

املهدي.

اعتمد ابن داود ّ
احليل يف رجاله عىل ابن بابويه يف ستة موارد؛ بل واعتربه يف مقدّ مة

الكتاب من مصادره األساسية ،ورمز له بـ(يه) ،ويعني (حممد بن بابويه) ،مما يد ّلل عىل ّ
أن

الكتاب كان عنده آنذاك.

يشار إىل ّ
أن ابن حجر العسقالين نقل أحيان ًا عن كتاب أيب احلسن بن بابويه مطلق ًا عليه

ـ كعادته ـ تعبري :رجال الشيعة ،وأحيان ًا يعرب :أبو عيل بن بابويه ،وأحيان ًا أبو جعفر بن

َ
الصدوق يف هذا الكتاب أو يف غريه ،أو شخص ًا آخر .
بابويه ،ولع ّله يقصد يف الثالثة

وهناك كتاب آخر نسبه النجايش للصدوق يف فهرسته ،وهو (كتاب املعرفة برجال

( )1راجع ـ عىل سبيل املثال ـ :لسان امليزان .337 ،85 ،29 :1

متخصص بكتاب رجايل الربقي والتعليق عليه ،أو هو ناظر لرواة
الربقي)  ،وهو إ ّما
ّ
الربقي مبارشة ،كام سيأيت احلديث عنه قريب ًا بإذن اهلل.

 23ـ كتاب االشتمال ،البن عيّاش اجلوهري

أمحد بن حممد بن عبيد اهلل بن احلسن بن عياش بن إبراهيم بن أيوب اجلوهري ،أبو عبد

اهلل (401هـ) ،ذكر له النجايش كتب ًا ،منها :كتاب االشتامل عىل معرفة الرجال ومن روى
عن إمام إمام ،وكتاب ذكر من روى احلديث من بني نارشة ،وقد ذكر النجايش أنّه

اضطرب يف آخر عمره ،وأنّه قد ض ّعفه الشيوخ .

 24ـ كتاب الرجال ،البن نوح السريايف

أمحد بن حممد بن نوح ،أبو العباس السريايف (القرن اخلامس اهلجري) ،ذكر له الطويس

(كتاب الرجال الذين رووا عن أيب عبد اهلل عليه السالم) وأنّه زاد عىل ما ذكره ابن عقدة
كثري ًا .

 25ـ معجم رجال أبي املفضل ،ألبي الفرج القنائي

حممد بن عيل بن يعقوب بن إسحاق بن أيب قرة ،أبو الفرج القنائي الكاتب (القرن

اخلامس اهلجري) ،ذكر له النجايش املعارص له كتاب ًا باسم :كتاب معجم رجال أيب

املفضل .

( )1انظر :رجال النجايش.392 :

( )2رجال النجايش 85 :ـ .86
( )3الطويس ،الفهرست .84 :يشار إىل ّ
أن لسعد بن عبد اهلل األشعري كتابني :أحدمها يف مناقب
رواة احلديث ،وثانيهام يف مثالب رواة احلديث ،وال أدري لع ّلهام يتصالن بموضوعنا ،فانظر:
رجال النجايش177 :؛ والطويس ،الفهرست .135 :كام ويوجد كتاب أخبار املحدّ ثني لعبد
العزيز اجللودي ،ومثله كتاب املحدّ ثني لعيسى بن مهران املستعطف ،لع ّلهام تكون هلام صلة هنا،
فانظر :رجال النجايش 240 :ـ .297 ،244
( )4انظر :رجال النجايش.398 :

...............
أن صاحب اإلنصاف يف االنتصاف ،قد ذكر يف كتب أسامء الرجال عند
ُيشار إىل ّ
الشيعة كتاب عبد اهلل بن حممد بن خالد الطياليس  ،ومل نعثر عىل يشء ُيثبت ذلك ،واهلل

العامل.

( 26ـ  )33ـ كتب الفهارس (قبل الطوسي والنجاشي)

ظهرت قبل الشيخ الطويس والنجايش جمموعة من كتب الفهارس ،ويرى بعض

الباحثني ـ ممّن يعرفون بأنصار الطريقة الفهرست ّية ـ ّ
أن كتب الفهارس هذه هتدف توثيق
مهم ًة يف املوروث الرجايل والسندي ،وكتب الفهارس ـ
ثم تكون ّ
الكتب واحلديث ،ومن ّ
وفق هذا الرأي ـ نقطة امتياز للشيعة عىل السنّة ،الذين مل يعرفوها إال يف عرص العالمة

السيوطي (911هـ) ،وهي مرحلة ّ
متأخرة جد ًا .بينام نجد فهارس للشيعة تعود ملراحل

سابقة ،وأغلبها مل يصلنا وبعضها وصلنا ،وعمدة كتب الفهارس التي مل تصلنا هي:
 1ـ فهرست سعد بن عبد اهلل األشعري (301هـ).

 2ـ فهرست عبد اهلل بن جعفر احلمريي (ح 305هـ).

 3ـ فهرست محيد بن زياد (310هـ).
 4ـ فهرست حممد بن جعفر بن ُبطّة (ح 330هـ).

 5ـ فهرست حممد بن احلسن بن الوليد (343هـ).
حممد بن قولويه (368هـ).
 6ـ فهرست جعفر بن ّ

 7ـ فهرست الشيخ حممد بن بابويه الصدوق (381هـ).
 8ـ فهرست ابن ُعبدون (423هـ).

وك ّلها فهارس ترجع إىل ما بني عام 301هـ وعام 423هـ ،أي قبل عرص الطويس

(460هـ) والنجايش (450هـ).

أن كتب الفهارس هي أكثر من ذلكّ ،
بل ربام يطرح بعضهم ّ
وأن هذا الرقم هو ما وجد

( )1انظر :جمهول االسم (أحد أعالم اإلمام ّية يف القرن الثامن اهلجري) ،اإلنصاف يف االنتصاف
احلق من أهل اإلرساف 112 :1؛ وانظر :األمني ،أعيان الشيعة .149 :1
ألهل ّ

مرصح ًا باسمه أنّه فهرست يف الكتب القديمة ،واملسألة مبن ّية عىل منهج التعريف ،حيث
ّ
قد يرى بعضهم ّ
أن ابن عقدة وابن نوح عندمها فهارس أيض ًا ،فيام يرى آخرون ّأّنام ال
يملكان سوى طرق إجازات.

وقد حاول الشيخ الدكتور مهدي خداميان آراين ،مجع الفهارس السابقة عىل الشيخني،

حتت عنوان (فهارس الشيعة) يف جم ّلدين كبريين ،وهو كتاب يبدو أنّه صنّف يف ّ
ظل

توجيهات السيد أمحد املددي ،أحد أبرز أصحاب النظر ّية الفهرست ّية ،وإن كانت جذور

حممد باقر البهبودي،
فكرة البحث عن الفهارس ،قد طرحت أيض ًا يف كلامت الدكتور ّ
تعرض كتاب فهارس الشيعة يف
والسيد موسى الزنجاين ،والسيد جواد الزنجاين ،وقد ّ
منهج تدوينه للعديد من املالحظات من قبل غري واحد ،أبرزهم الباحث الدكتور حسن

األنصاري.

ويذهب هذا الفريق إىل ّ
أن الكتب القديمة كانت عىل نوعني :كتب مشهورة متداولة،

وكتب غري مشهورة ،فالكتب غري املشهورة نحتاج للنظر فيها إلثباهتا وإمكان العمل هبا،

ثم فالبحث السندي رضوري إلثبات هذه الكتب ،أي ّ
أن الوسائط بيننا وبني
ومن ّ
صاحب الكتاب تصبح رضور ّي ًة إلثبات الكتاب وتصحيحه ،ثم البحث يف صاحب
النبي أو اإلمام .أ ّما
الكتاب ،ثم البحث يف الوسائط الواقعني بني صاحب الكتاب وبني ّ

ألّنا
الكتب املشهورة ،وهي كثرية ،فهذه ال نحتاج لدراسة الوسائط بيننا وبني صاحبها؛ ّ
معتمدة مشهورة معلومة النسبة ألصحاهبا ،وعلينا فقط أن ندرس صاحب الكتاب من

النبي أو
حيث وثاقته وعدمها ،وكذلك الوسائط الواقعني بني صاحب الكتاب وبني
ّ

اإلمام ال غري ،إال إذا كانت نسخ هذا الكتاب متعدّ دة خمتلفة ،فالبدّ لنا من النظر يف الطريق

إلثبات النسخة املعتمدة.

وعليه فتأليف الفهارس كان لذكر أسامي مؤ ّلفي أصحابنا مع ذكر الطرق إلی

مصنّفاهتم ،والغاية من ذلك هي متييز الكتب املعتربة عن غري املعتربة ،وهذه الغاية ختتلف
عن غاية غريهم مثل ابن النديم.

...............
ويظهر من مراجعة أسامء مصنّفي الفهارس قبل الطويس والنجايش ّ
أن أغلبهم كانوا

ينتمون للمدرسة القمية املعروفة بتث ّبتها ،وهذا يعني ّ
أن هذه املدرسة قد سعت للتث ّبت من

الكتب املتناقلة بني الشيعة عرب هذا املنهج التدويني ،وهلذا يعترب اعتامد القميني عىل كتاب

من أهم مصادر توثيق الكتب والتو ّثق منها.

أ ّما كيف نعرف ّ
نص
أن الكتاب مشهور ،فإ ّما من مثل مقدمة الفقيه للصدوق ،حيث ّ

فيها كام تقدّ م عىل أنّه أخذه من كتب مشهورة ككتاب حريز وغريه ،أو من إحالة الطويس

عىل كتب الفهارس يف املشيخة كام تقدّ م ،أو من خالل رصد عدد طرق هذا الكتاب أو
ذاك يف الفهارس واملشيخات ،بام فيها فهرستي الطويس والنجايش ،أو من خالل عبارات

أصحاب الفهارس الواصلة إلينا ،مثل قوهلم :أ ـ له كتاب كثري الرواة .ب ـ له كتاب يرويه

عنه مجاعة .ج ـ له كتاب يرويه عدّ ة من أصحابنا .د ـ له كتاب بروايات كثرية .هـ ـ له
كتاب قد رواه مجاعات من الناس (أصحابنا) .و ـ له كتاب رواه غري واحد .ز ـ رواة هذا

الكتاب كثريون .ح ـ له كتاب تكثر الرواة عنه .إضافة إىل تعابري يظهر منها عدم الشهرة،

منها :له كتاب مل يروه إال فالن.

بل نحن نجد أ ّن اعتامد الطويس والنجايش يف التوثق من الكتب كان عىل كتب

الفهارس السابقة هذه ،فمث ً
ال نجد الطويس يف أكثر من أربعني مورد ًا يقول :أخربنا عدّ ة

أن ّ
املفضل الشيباين ،عن ابن ب ّطة ،وهذا ك ّله ّ
يدل عىل ّ
كل هذه
من أصحابنا ،عن أيب ّ

املعلومات التي أخذها عرب هذا الطريق قد أخذها من فهرست ابن ب ّطة نفسه .وقد رأينا
أيض ًا كيف ّ
أن الطويس والنجايش كانا يذكران يف مواضع عدّ ة ّأّنام شاهدا كذا وكذا يف
كتب الفهارس أو الفهرستات ،فراجع .

( )1انظر ـ حول الطريقة الفهرست ّية ـ :حممد باقر ملكيان ،رجال النجايش (بتحقيقه)  9 :1ـ ،20

مقدّ مة التحقيق ،ومهدي خداميان آراين ،مقدّ مة فهارس الشيعة؛ ومقاله له عىل النت:

.http://ijtihad.ir/NewsDetails.aspx?itemid=9793

ولسنا بصدد مناقشة نظر ّية الفهرست ّيني ،فقد بحثناها بالتفصيل يف كتابنا حول دائرة

لكن نتوقف قلي ً
ال ـ بمناسبة سياق كالمنا يف هذا الفصل ـ عند نقطتني:
حج ّية احلديث ّ ،

النقطة األوىل :ا ّدعاء ّ
أن السنّة مل يأ ّلفوا فهارس عىل طريقة الشيعة ،إال يف القرن العارش

اهلجري ،كال ٌم غري صحيحة ،بل قد د ّونت مثل هذه الفهارس يف القرن السادس اهلجري
يف بالد املغرب اإلسالمي ،وأبرزها فهرست أبو بكر حممد بن خري بن عمر بن خليفة

يسمونه تار ًة بالفهرست وأخرى
املشهور بابن خري اإلشبييل ( 502ـ 575هـ) ،وكانوا ّ

بمعجم ما كتب ،وثالثة بربنامج ما كتب ،أو الكتب التي رواها ،وهكذا ،وقيلّ :إّنا عدّ ة
كتب له خمتلفة .بل لو تأ ّملنا لوجدنا فهرسة ابن اخلري اإلشبييل تذكر بالتفصيل املعلومات

املتصلة بالكتب ،بينام نجد هذا األمر وجيز ًا يف أعامل الطويس والنجايش ،بل هناك وجهة

أن الطويس كانت وصلته ّ
نظر بحثناها سابق ًا ،يف التشكيك يف ّ
كل هذه الكتب التي حتدّ ث

عنها ،وهلذا وجدناه يتك ّلم أحيان ًا عن كتب ويدرجها يف الفهرست ،رغم ّأّنا مل تصله ،ومل

يرها وفق ًا لترصحيه هو نفسه ،ومثله النجايش.
ّ
إن فِ ْه ِرست ابن خري اإلشبييل  ،كتاب يعنى باملؤ ّلفات أكثر من عنايته باملؤ ّلفني ،وهو

عىل درجة كبرية من األمه ّية ،فهو من أفضل املصنّفات التي ترصد املكتبة اإلسالم ّية يف
األندلس ،وحيتوي عىل معلومات ق ّيمة يندر أن نجدها يف مرجع آخر ،مثل رسده ملجموعة
الكتب التي محلها أبو عيل القايل معه إىل بالد األندلس .وهذه الكتب مرو ّية بأسانيدها.

وأسلوب ابن خري يف فهرسته يقوم عىل روايته أسامء الكتب عىل حسب العلوم أو

حب اهلل ،احلديث الرشيف ،حدود املرجع ّية ودوائر االحتجاج  81 :2ـ .125
( )1حيدر ّ

( )2طبع هذا الكتاب عدّ ة مرات بأكثر من حتقيق ،فقد نرش قدي ًام يف أسبانيا عام 1893م ،ثم اعيد
مزود ًا بالفهارس ،ثم طبعه دار الكتاب املرصي ودار الكتاب اللبناين ،بتحقيق
نرشه عام 1963مّ ،

إبراهيم األبياري ،عام 1989م .ثم طبع عام 2009م من قبل دار الغرب اإلسالمي يف تونس،
بتحقيق بشار عواد معروف وحممود بشار عواد ،ويف الطبعتني مقدّ مة حتقيق تتحدّ ث حول الكتاب.

...............
املوضوعات ،وهو حريص عىل الرواية الدقيقة ألسامء الكتب رواية شفه ّية عن الشيوخ
الثقات الذين اتصل هبم وأخذ عنهم ،ويبدو حرصه عىل ذلك يف التزامه اإلسناد املتسلسل

بام قد يقرب من درجة التّواتر أحيان ًا ،حتى ّ
أن أسانيده تكاد تطغى عىل املتن من حيث
احلجم والكثافة ،إالّ أن هذه الطريقة التي ا ّتبعها اإلشبييل هي ذات فائدة يف تأكيد نسبة

الكتب إىل أصحاهبا والتمييز بني أسامء الكتب املتشاهبة وربطها بمؤ ّلفيها ،كام ّأّنا تكشف

مهمة وهي ت ََض ّمنها طائفة كبرية من الشيوخ الذين أخذ عنهم املؤ ّلف
عن ناحية أخرى ّ

وعن التالميذ الذين رووا عن ذلك املؤ ّلف ومحلوا الكتاب عنه.

وأ ّما املنهج الذي اتبعه ابن خري يف عرض مادته الغزيرة فهو تقسيم الكتاب إىل

ال ّ
موضوعات ،جاع ً
لكل موضوع باب ًا خا ّص ًا ،كاملجاميع املؤ ّلفة يف علوم القرآن واملوطآت

السري والفقه واألصول
واملسانيد وكتب غريب احلديث والتاريخ وتراجم الرجال وكتب ّ
وكتب األدب واللغة والنحو والشعر وما إليها.

ضم الكتاب يف آخر أقسامه باب ًا يف كبار العلامء والشيوخ الذين لقيهم املؤ ّلف
وقد ّ
وتلمذ هلم وأجازوه يف الرواية .وقد بلغت الكتب التي سمعها أو قرأها أو أجيزت له مما
ّ
سجله يف فهرسته  1045مصنّف ًا من أمهات املؤ ّلفات العرب ّية واإلسالم ّية التي تناولت
ّ
بالبحث أكثر العلوم والفنون التي كانت معروفة يف زمانه.

بل ّ
خيصص يف آخر كتابه فص ً
ال لكتب الفهارس التي َقبله والتي يروهيا هو
إن اإلشبييل ّ

فهر َسة قبله ،يبتدئها بفهرسة الشيخ الفقيه أيب عيل حسني بن
بطرقه ،ويذكر مخسة وسبعني َ

حممد بن أمحد الغساين اجل ّياين ،وينهيها بفهرسة الشيخ أيب بكر عتيق بن عيسى بن أمحد بن
ّ

مؤمن القرطبي  ،فإذا فهمنا من هذه الكتب مفهوم الفهرسة عينه ،فسيكون هذا دلي ً
ال

دامغ ًا عىل انتشار الفهرسة بشكل كبري بني أهل السنّة ،حيث ّ
إن الرقم ليس بسيط ًا.

وعليه ،فدعوى ّ
أن علم الفهرسة عىل طريقة الطويس والنجايش مل يعرفه أهل السنّة إال

( )1فهرسة ابن خري اإلشبييل 522 :ـ .537

نطور من اإلشكال ونضيف ما يعرف
مع السيوطي أو نحو ذلك ،غري صحيح ،بل لنا أن ّ
عند أهل السنّة منذ قديم األ ّيام باملناولة ،وأصل السامع ،وطباق السامع ،وحديثهم عن

املعني بام يعرف عندهم كذلك
الوجادات وأحكامها ،وأنواع اإلجازات ،بل هذا هو
ّ
باإلجازات عىل النسخ ،فكيف نقول بأنّه مل يكن أمر التث ّبت من النسخ رائج ًا عند أهل
السنّة ،بل قد حتدّ ثوا عن النسخ املوضوعة عىل الثقات ،وأنّه قد يوضع كتاب عىل ثقة

وليس لهّ ،
وأن هذه من املشاكل التي البدّ من احلذر منها.

النقطة الثانية :بعض هذه الفهارس قبل الطويس والنجايش كان جيد ًا ممدوح ًا هو

ّ
األقل ليس بمستوى سائر
ومصنِّفه ،بينام بعضها اآلخر يعاين من مشكلة ،أو عىل

الفهارس ،ومن أبرزها ما اعتمد عليه الطويس كثري ًا ،وهو فهرست ابن ب ّطة ،حيث قال فيه

النجايش« :كان كبري املنزلة بقم ،كثري األدب والفضل والعلم (العلم والفضل) ،يتساهل
ٌ
غلط كثري .وقال ابن
يف احلديث ،ويع ّلق األسانيد باإلجازات ،ويف فهرست ما رواه

الوليد :كان حممد بن جعفر بن ب ّطة ضعيف ًا خم ّلط ًا فيام يسنده» .

ثم فيجب النظر يف نوع ّية هذه الفهارس واملعلومات املتو ّفرة عنها وعن أصحاهبا،
ومن ّ

مهام كان موقفنا منها عىل مستوى الطريقة الفهرست ّية.

ّ
البجيل (أو عام
هذا هو أبرز ما يف الرتاث املفقود ،الذي يمتدّ من عام (208هـ) مع

ّ
البجيل من كتب الرجال) ،إىل عام (423هـ) مع
219هـ مع الكناين لو مل نعترب كتاب

أن ّ
كل هذه الكتب مل تصلنا نسخها ،إال ّ
فهرست ابن عبدون ،مع مالحظة ّ
أن الكتب
الالحقة أو الواصلة قد نقلت لنا مجلة ال بأس هبا من املعلومات التي احتوهتا هذه الكتب،

ويمكن استخراجها من بطون الكتب الواصلة ،لتشكّل املجموعة الرجال ّية املفقودة
ٍ
نسبة منها ،عىل طريقة كتاب فهارس الشيعة
(خالل القرون اخلمسة اهلجر ّية األوىل) يف

املشار إليه آنف ًا.

( )1رجال النجايش 372 :ـ .373

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

النوع الثاني :الرتاث الرجالي الواصل

أعني بالرتاث الرجايل الواصل ّ
كل كتاب وصلتنا منه نسخة منسوبة لصاحبها برصف

صحة النسبة هذه ،وأبرز هذه الكتب هو اآليت:
النظر عن ّ

 1ـ كتاب الطبقات والرجال للربقي

أبو جعفر ،أمحد بن حممد بن خالد الربقي ( 274أو 280هـ) :نسب ًة إىل ناحية من

أن أصوله كوف ّيةّ ،
نواحي قم يف إيران ،تسمى َب ْر ْق ُر ْود (برقرود ـ برقة رود) ،واملذكور ّ
وأن

جدّ ه األعىل قد انتقل من الكوفة إىل أطراف قم ،عقب مشاركتهم يف ثورة اإلمام زيد بن

عيل (121هـ) ،وكانت منطقة برق رود من النواحي التي سكنها العرب يف تلك األ ّيام.

يعدّ الربقي من الرموز الكبرية يف التاريخ احلديثي عند اإلمام ّية ،ورغم وجود جدل يف

اعتامده عىل الضعفاء واملراسيل وإخراجه من قم من قبل أمحد بن حممد بن عيسى

تم االتفاق عىل وثاقته وجاللته يف نفسه ،وتراجع
األشعري ،يف ّ
القصة املعروفة ،لكنّه ّ

عام اختذه من إجراء ضدّ ه.
األشعري ّ

وقد كان للربقي الكثري من املشايخ ،حتى بلغوا املئات ،بمالحظة حال الطرق

واألسانيد والفهارس وكتب املشيخات.

ذكر للربقي كتابان يف الرجال( :كتاب الطبقات) املعروف برجال الربقي ،و(كتاب

الرجال)  ،إال ّ
أن النجايش هو من ذكر كتابني له ،فيام مل يذكر الطويس منهام عدا كتاب ًا

واحد ًا ،وهو كتاب الطبقات ،وسيأيت احلديث أكثر عن هذه النقطة إن شاء اهلل.

وقد قال ابن النديم« :أبو عبد اهلل حممد بن خالد الربقي القمي ،من أصحاب الرضا

عليه السالم .ومن بعده ،وصحب ابنه أبا جعفر .وقيل :كان يكنّى أبا احلسن .وله من

الكتب :كتاب العويص .كتاب التبرصة .كتاب املحاسن .كتاب الرجال ،فيه ذكر من روى
عن أمري املؤمنني عليه السالم ..قرأت ّ
للربقي
بخط أيب عيل بن مهام ،قال :كتاب املحاسن
ّ

( )1انظر :الطويس :الفهرست64 :؛ ورجال النجايش.76 :

حيتوي عىل نيف وسبعني كتاب ًا ،ويقال :عىل ثامنني كتاب ًا .وكانت هذه الكتب عند أيب عيل
بن مهام :كتاب املحبوبات ،كتاب املكروهات ،كتاب طبقات الرجال ،كتاب فضائل

حممد بن خالد الربقي،
األعامل . »..ثم ترجم ابن النديم بعد صفحة واحدة ،أمحدَ بن ّ

دون أن يذكر له يف الرجال شيئ ًا ودون أن ينسب له كتاب املحاسن.

أن ابن النديم قد وقع يف خطأ هنا ،فكتاب املحاسن ليس للربقي األب
ومن الواضح ّ

بالربقي الكبري ،وانام هو للربقي االبن املعروف بالربقي الصغري ،أي ألمحد وليس
املعروف
ّ

ملحمد ،ودعوى ّ
ص ابن النديم هي ألمحد ذكرها استطراد ًا ،بعيدٌ جد ًا
أن الكتب يف ن ّ
خاصة وأنّه ترمجه بعد ّ
أقل من صفحة ومل يرش إىل ما تقدّ م فيه.
بمالحظة سياق الكالمّ ،

نص ابن النديم أنّه جعل ّأوالً كتاب الرجال منفص ً
ال عن املحاسن ،لكنّه بعد
وامللفت يف ّ
ذلك أدرج كتاب طبقات الرجال ضمن كتب املحاسن ،مما يوحي بانفصال الكتابني عن

وأّنام إثنان ،وسيأيت احلديث يف هذا املوضوع بعون اهلل.
بعضهامّ ،
والبحث يف هذا الكتاب يقع ضمن نقاط:

 1ـ  1ـ وصول الكتاب واالعتماد عليه

يبدو ّ
أن هذا الكتاب ـ وهو من الكتب القليلة التي وصلتنا من تلك الرحلة ـ قد اعتمد

عليه ابن طاوس يف كتابّ :
حل اإلشكال ،واعتمد عليه ابن داود ّ
احليل وعدّ ه من مصادر
كتابه ،ورمز له بـ(قي) ،اختصار ًا لـ(الربقي) .ويعدّ أيض ًا من مصادر العالمة احليل يف كتابه

اخلالصة يف ترمجة ّ
ّ
البجيل ،وسويد بن غفلة
كل من :داود بن أيب زيد ،وسليامن بن خالد

اجلعفي ،وفضيلة بن حممد راشد ،وأيب ليىل  ،وغريهم.

 1ـ  2ـ منهج تصنيف رجال الربقيّ

يعترب الكتاب من طليعة كتب الطبقات واجلرح والتعديل عند الشيعة اإلمام ّية ،وقد

( )1فهرست ابن النديم.276 :

( )2العالمة احليل ،خالصة األقوال يف معرفة الرجال.306 ،228 ،163 ،154 ،142 :

...............
مهها:
مت ّيز بمجموعة من اخلصائص ،أ ّ

الكتاب ترتيب ًا طبق ّي ًا ،وفق ًا العتبار النبي أو اإلمام طبقة مستق ّلة ،فبدأ
 1ـ رتّب املؤ ّلف
َ

األول ،ويف الباب الثاين أصحاب اإلمام عيل×،
بتعداد أصحاب النبي| يف الباب ّ

إىل الباب الثاين عرش الذي عدّ َد فيه أصحاب اإلمام احلسن بن عيل العسكري.
ٍ
ويف الباب الثالث عرش ،ذكر الراويات من النساء يف عرص ّ
األئمة منذ
واحد من
كل
ّ
عهد النبي إىل عرص اإلمام عيل بن حممد اهلادي ،أما يف الباب الرابع عرش فعدّ َد اإلثني

نص إنكارهم عليه.
عرش صحاب ّي ًا الذين أنكروا عىل أيب بكر ،ذاكر ًا َّ

وهذا الرتتيب الطبقي الذي اعتمده الربقي ال يرتّب بعده شيئ ًا  ،بمعنى أنّه يف داخل

طبقة ّ
كل إمام ال يرتب األسامء ترتيب ًا ألفبائ ّي ًا أو أبجد ّي ًا ،بل يكتفي بالرتتيب املشار إليه
أعاله.

املرتمجني يف هذا الكتاب ،فقيل ،1707 :وقيل،1730 :
هذا ،وقد اختلف يف عدد
َ

وقيل 1791 :شخص ًا ،وهذا مع األخذ بعني االعتبار من ترجم ضمن ترمجة غريه.

 2ـ هلذا الكتاب طريقة متم ّيزة يف ترتيب ّ
كل طبقة؛ حيث يذكر أصحاب اإلمام السابق

الذين عارصوا اإلمام الالحق (صاحب الطبقة) ،وبعد ذلك يذكر أصحاب اإلمام

صاحب الطبقة ،مثالً :يف طبقة اإلمام موسى بن جعفر الكاظم ،ذكر ّأوالً من عارصه من
أصحاب زين العابدين ،ثم من عارصه من أصحاب الباقر ،ثم من عارصه من أصحاب

الصادق ،ثم أصحابه اخلا ّصني به ،مب ّين ًا ذلك ك ّله.

بأي تقويامت رجال ّية ملن ذكرهم من األصحاب؛ سوى ثالثة موارد،
 3ـ مل يقم املؤ ّلف ّ

وقد ذكرها أيض ًا جواد الق ّيومي يف حتقيقه للكتاب ،وهذه املوارد هي:

أ ـ إبراهيم بن إسحاق بن أزور ،حيث قال فيه الربقيٌ « :
شيخ ال بأس به».

ب ـ عبيد اهلل بن عيل احللبي ،وقال فيه« :ثق ٌة جليل».

ج ـ الفضل البقباق ،وقال عنه« :ثقة» .
( )1رجال الربقي.188 ،58 ،34 ،23 :

وخاصته.
نعم ،هناك جمموعة من الرواة ،ذكرهم ضمن إطار عام يف أولياء اإلمام
ّ

 4ـ اكتفى عند ذكره لرجال ّ
كل طبقة بذكر اسمه ،ويف بعض األحيان بعض املعلومات

رصح بأنّه سنّي املذهب ،وهذه املوارد
العا ّمة عنه ككنيته وأصله و ..ويف بعض املوارد َّ

هي :أبو بكر بن ع ّياش ،وزافر بن عبيد اهلل األيادي ،وزفر ،وسامل بن أيب اجلعد األشجعي،

وعباد بن صهيب البرصي ،وكثري النواء ،ومندل بن عيل العنزي .

بعض إىل احتامل أن يكون األصل يف ّ
من هنا ،ذهب ٌ
كل من ورد اسمه يف هذا الكتاب

أ ّنه شيعي ،إال أن يطعن فيه بفساد مذهبه أو بانتامئه إىل غري مذهب اإلمام ّية ،إال أ ّن إثبات

ذلك بغري طريق االستقراء صعب ،فالبدّ من النظر يف مجيع الرواة وإثبات أّنم من الشيعة؛

نص للمؤ ّلف يتصل هبذا األمرّ ،
فلعل من مل
خاصة؛ ألنه ال يوجد ّ
للقول بأنّه ذكر الشيعة ّ
يذكر كونه سن ّي ًا كان بعضهم كذلك غايته أنه مل يتأكّد من األمر ،أو لع ّله ذكر يف بعض
املوارد دون بعض لع ّل ٍة ما ال نعرفها.
 5ـ ذكر املؤ ّلف يف هذا الكتاب ثامني ًة من أصحاب اإلمام عيل بن أيب طالب ،ووصفهم

بأّنم (جمهولني) ،وال يعلم ما هو مراده من الوصف باجلهالة هنا؟ فهل يريد بذلك جهالة
ّ

احلال باملعنى الرجايل ممّا يرتتب عليه ضعف السند؟ أو ّ
أن مراده ما هو أبعد من ذلك،
أن هؤالء ذكروا يف أصحاب اإلمام عيل ومل ِ
وهو ّ
تأت عنهم أ ّية معلومات تكشف لنا عن
حاهلم وعن هويتهم أو عن أصل وجودهم ،وغريها من االحتامالت التي يراد إلثباهتا مجع

رجحنا ّ
أن هذا التعبري يف كلامت املتقدّ مني يراد منه جهالة اهلو ّية
القرائن ،وقد سبق أن ّ
والعني بام هو أزيد من جهالة احلال من حيث الوثاقة وعدمها.

يشار أخري ًا إىل وجود تصحيفات واشتباهات عدّ ة يف أسامء الرواة يف هذا الكتاب ،وقد

املوسعة ،فلرتاجع.
أشار هلا الباحثون يف مطاوي البحوث الرجال ّية ّ
( )1املصدر نفسه.188 :

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

 1ـ  3ـ كتاب الربقي ،املخطوطات واملطبوعات

النسخ املخطوطة املتو ّفرة هلذا الكتاب هي ـ حسب ما ذكر السيد أمحد احلسيني اخلبري

بعامل املخطوطات ـ تسعة:

النسدة األوىل :نسخة إحياء الرتاث (3075م) ،وترجع لعام 1021هـ ،وهي

مصححة مقابلة ،وهي أقدم نسخة خمطوطة هلذا الكتاب وصلت إلينا.
ّ

مصححة
النسدة الثانية :نسخة كلية اإلهل ّيات بمشهد ،وهي ترجع لعام 1037هـ،
ّ

مقابلة.

النسدة الثالثة :نسخة جامعة طهران ،ترجع للقرن احلادي عرش اهلجري ،وهي مقابلة

عىل نسخة األصل التي كانت مكتوبة عىل نسخة حممد بن منصور بن إدريس بن مظفر بن

شاذي العجيل ،التي متّت كتابتها عام 570هـ.

النسدة الرابعة :نسخة (ملك 5445م) ،وترجع للقرن احلادي عرش اهلجري.

النسدة اخلامسة :نسخة الرضوية بمشهد ،وترجع للقرن الثالث عرش اهلجري.
النسدة السادسة :نسخة إحياء الرتاث (2880م) ،وترجع لعام 1336هـ.

النسدة السابعة :نسخة املرعيش (155م) ،وترجع لعام 1365هـ.

النسدة الثامنة :نسخة أخرى للمرعيش ( ،)5457وترجع لعام 1384هـ.

النسدة التاسعة :نسخة ثالثة للمرعيش (12327م) ،وترجع للقرن الرابع عرش

اهلجري ،وعليها بعض التعليقات.

مرة ملحق ًا بكتاب رجال ابن داود ،وقد ح ّققه كاظم
وقد طبع هذا الكتاب ّ
ألول ّ
املوسوي املياموي ،حتت إرشاف جالل الدين املحدّ ث األرموي ،وطبعته جامعة طهران،

حدود عام 1383هـ ،وقد اعتمد التحقيق عىل أربع نسخ خمطوطة للكتاب ،ثم طبع طبعة

مرة ثالثة عام
ثانية بتحقيق جواد القيومي ،ونرشته دار الق ّيوم ،عام 1419هـ ،وطبع ّ
( )1انظر :أمحد احلسيني ،مصادر احلديث والرجال.456 :

مؤسسة النرش يف مكتبة املرعيش
1428هـ بتحقيق ثامر كاظم عبداخلفاجي ،ونرشته ّ
النجفي .

 1ـ  4ـ نسبة الكتاب ملؤلّفه ،اجتاهات تختلفة

اهتم علامء الرجال بالبحث يف مؤ ِّلف هذا الكتاب وملن ينسب له؛ والسبب يف هذا
ّ

االهتامم هو الثمرة العمل ّية املرت ّتبة عليه؛ إذ عىل بعض اآلراء يصعب االعتامد عىل هذا

الكتاب يف البحث الرجايل؛ لعدم ورود توثيق ملؤ ِّلفه.

والنظر ّيات أو فقل :االحتامالت ،يف مؤ ِّلف الكتاب مخسة ،هي أ ّنه:

 1ـ ملحمد بن خالد الربقي ،ويظهر من السيد حمسن األمني العاميل اختيار هذا

القول .

 2ـ ألمحد بن حممد بن خالد الربقيّ ،
ولعل هذا هو املشهور ،وقد طبع الكتاب باسمه يف

خمتلف الطبعات.

حممد بن خالد الربقي ،الذي قيل بأنّه يروي عنه الكليني.
 3ـ البنه عبد اهلل بن أمحد بن ّ

حممد بن خالد الربقي ،الذي قيل بأنّه يروي عنه
 4ـ البنه أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن ّ

الصدوق.

حممد بن خالد الربقي
وبنا ًء عىل الرأي الثالث والرابع ،تكون نسبة الكتاب ألمحد بن ّ

تصور ّ
أن املراد بالربقي هو نفسه.
فتم ّ
اشتباه ًا؛ بسبب شهرتهّ ،

اختص بذكر
ملحمد بن خالد الربقي اجلدّ األعىل ،وأنّه
ّ
 5ـ أن يكون أصل الكتاب ّ

أصحاب أمري املؤمنني ،كام تفيده كلامت ابن النديم ،ثم جاء األحفاد فأضافوا للكتاب

ٍ
لشدص واحد .
األئمة ،فيكون الكتاب مركّب ًا ال منتسب ًا
سائر أصحاب ّ

( ) 1حول طبعات الكتاب ومقارناهتا ،انظر :سيد عيل آقايي ،مقايسه حتلييل سه جاب كتاب الرجال
برقي (نقد برتر ،مقاالت بركزيده هفتمني جشنواره كتاب نقد) 162 :ـ .175

( )2انظر :أعيان الشيعة .149 :1

( ) 3انظر :سيد عيل آقايي ،مقايسه حتلييل سه جاب كتاب الرجال برقي (نقد برتر ،مقاالت بركزيده

...............
واالختالف يف مؤ ِّلف الكتاب راجع يف واقعه إىل جمموعة من املالحظات ،هي:

حممد بن خالد الربقي ،فألنّه قد ذكر ّ
أن ألمحد (كتاب
ّأوالًّ :أما ترجيح كونه ألمحد بن ّ

الطبقات) ،وكتاب آخر بعنوان (كتاب الرجال)  ،وما بأيدينا إما أن يكون كتاب

وأئمة
الطبقات؛ أل ّنه مر ّتب ترتيب ًا طبقي ًا ،أو هو كتاب الرجال؛ لتناوله أصحاب النبيّ ،

أهل البيت؛ وهلذا ينسب الكتاب ـ وفق املعروف ـ ألمحد بن حممد بن خالد ،وهذا هو

خاصة ّ
ّ
وأن ما ذكر من كتاب الرجال
مرجح كون الكتاب له ،بعد ض ّم الشهرة
املتأخرةّ ،
ّ

لوالده مل يرش إىل كونه يف الطبقات من جهة ،بل اشري من جهة ثانية ـ يف كلامت ابن النديم ـ

عيل ،مع ّ
أن املوجود بني أيدينا ليس كذلك .وأ ّما ابن أمحد
إىل اختصاصه بأصحاب ّ
وحفيده فلم يرتمجا عىل ّ
أن هلام كتاب ًا يف الرجال أو الطبقات أصالً ،وهذا موه ٌن لفرض ّية
انتساب الكتاب إليهام أو إىل واحد منهام ،وفرض ّية التلفيق يف االحتامل اخلامس ال شاهد

عليها.

وأما ترجيح أنّه ليس ألمحد ،بل لولده أو حلفيده؛ فلوجود مالحظات تبعد احتامل
ثاني ًاّ :

أنّه له ،وهي:

املالحظة األوىل :إ ّن يف الكتاب إسناد ًا إىل كتاب سعد بن عبد اهلل األشعري القمي

( 299أو 301هـ) ،وسعدٌ هذا مم ّن يروي عن أمحد بن حممد بن خالد ( 274أو 280هـ)،

وهو ّ
متأخر يف سنة الوفاة عنه بام يقرب من عرشين سنة؛ وال معنى إلسناد الشيخ لتلميذه،
حممد بن خالد الربقي.
فيضعف احتامل كون صاحب الكتاب هو أمحد بن ّ

املالحظة الثانية :إ ّن مؤ ِّلف الكتاب قال ـ عند ذكره لعبد اهلل بن جعفر احلمريي ـ:

«..سمعت منه بالفتح»  ،وعبد اهلل هذا مم ّن روى عن أمحد بن حممد بن خالد ؛ فكيف
هفتمني جشنواره كتاب نقد) 160 :ـ .161

( )1رجال النجايش76 :؛ والطويس ،الفهرست.64:
( )2رجال الربقي.61 :

( )3اخلوئي ،معجم رجال احلديث .32 :2

يرصح بأنه َس ِم َع منه وهو مم ّن روى عنه؟!
ّ

وهاتان املالحظتان قد يقال يف ر ّدمها ّ
بأن رواية الربقي عن سعد واحلمريي ليست

مستحيلة ،بل ممكنة ،كيف وقد أفردوا يف علوم احلديث باب ًا ملا أسموه :رواية األكابر عن
ّ
ولعل الربقي مل يكن خبري ًا يف
األصاغر ،وهي وإن كانت حاالت قليلة لكنّها واقعة،
الرجال بمستوى سعد واحلمريي فرجع إليهام يف ذلك.

وهذا الكالم قد يبدو بعيد ًا نسب ّي ًا ،بمالحظة ّ
أن األكابر هنا ال يروون عن األصاغر

ٍ
خمصص ،بل
حادثة تارخي ّية معينة مل يشهدوها مثالً ،بل هو يعتمد عليه يف
كتاب ومصنّف ّ

ّ
حق احلمريي ،يبدو غري مألوف يف أدب ّيات نقل األكابر
إن قوله :سمعت منه بالفتح ،يف ّ
عن األصاغر ،بل هو أقرب للعكس .

وقد أضاف السيد بحر العلوم هنا ّ
مكرر ًا ،ليس
أن املراد بسعد الوارد يف رجال الربقي ّ

األشعري الثقة ،وهذا ّ
يدل عىل ّ
أن
سعد بن عبد اهلل األشعري ،بل هو سعد بن سعد
ّ

حممد؛ أل ّن حممد بن خالد ،يروي عنه كام يظهر من ترمجة سعد يف
الربقي هنا هو ّ
ٍ
لسعد هذا كتاب ًا يف الرجال
الرجال  .لك ّن املشكلة التي تواجهنا هنا ّأّنم مل يذكروا
أص ً
ال .
املالحظة الثالثة :ذكر يف الكتاب ّ
أن أمحد بن أيب عبد اهلل الربقي من أصحاب اإلمامني:

اجلواد واهلادي  ،وهذا يعني ّ
الربقي هذا عني أمحد بن حممد بن خالد
أن املراد بأمحد
ّ

الربقي ،ومل يذكر ّ
أن الكتاب من مصنّفاته ،عىل ما هو الدارج بني علامء الرجال حينام
يتعرضون بالقول :فالن ـ مصنّف هذا الكتاب ـ كذا وكذا ..وهذا
يذكرون أنفسهم ،حيث ّ

( )1قبسات من علم الرجال  110 :2ـ .111
( )2رجال بحر العلوم .156 :4

( )3قبسات من علم الرجال .110 :2
( )4رجال الربقي.140 ،135 :

...............
حممد بن خالد الربقي.
ك ّله يب ّعد من احتامل أن يكون مصنّف الكتاب هو أمحد بن ّ

وناقش السيد الغريفي هذا الكالم ّ
بأن ذكر الشخص اسمه وأنه هو صاحب الكتاب،

أمر حدث يف عرص الطويس ،وال نعلم حدوثه قبل ذلك ،فلع ّله ليس متعارف ًا يف زمان
ٌ

الربقي  .بل يمكن أن نضيف ـ برصف النظر عن كالم الغريفي الذي حيتاج لتحقيق

تارخيي ـ ّ
جمرد رسد
بأن كتاب الربقي خمترص للغاية ،ومن املمكن أن يكون مبن ّي ًا عىل ّ
التعرض هلذه األمور أيض ًا،
األسامء دون ّ
أي تعليق كام رأينا ،وبالتايل فمن املعقول عدم ّ

مسودة ،وعىل أ ّية حال فهذه املالحظة ختمين ّية وليست حاسمة.
ولع ّله كان ّ
املالحظة الرابعة :ذ ِك َر حممد بن خالد الربقي من أصحاب الكاظم والرضا

حممد بن خالد الربقي ،بل
واجلواد^ ،ومل يرش إىل أ ّنه أبوه ،ممّا يب ّعد من كونه ألمحد بن ّ

هذه املالحظة األخرية تبعد احتامل أنّه الربقي الكبري أيض ًا ،تبع ًا ملا ورد يف املالحظة

السابقة.

صحت فلامذا ـ لو كان الكتاب
وحال هذه املالحظة حال سابقتها فال نعيد ،بل لو ّ

حممد بن خالد الربقي هو
تتم اإلشارة منهام إىل كون أمحد بن ّ
لعبد اهلل أو البنه أمحد ـ مل ّ
األب أو اجلدّ  ،أو إىل كونه حممد بن خالد هو اجلدّ أو والد اجلدّ .

من هذه املالحظات ،ذهب العالمة التسرتي إىل استبعاد النظر ّيتني األولتني وترجيح

الثالثة والرابعة مع ميله للنظرية الرابعة التي تذهب إىل ّ
أن الكتاب ألمحد بن عبد اهلل بن

أمحد الربقي ،وتبعه عىل هذا الشيخ السبحاين والسيد حممد رضا السيستاين  ،وعىل هذا ال

يعتمد عىل الكتاب؛ لعدم توثيق عبد اهلل وابنه أمحد عند علامء اجلرح والتعديل  ،بل
( )1قواعد احلديث .283 :1

( )2انظر :التسرتي ،قاموس الرجال 45 :1؛ والسبحاين ،ك ّليات يف علم الرجال72 :؛ والسيستاين،
قبسات من علم الرجال  109 :2ـ .111

( )3انظر :رجال الربقي ،22 :املقدّ مة.

يؤخذ مؤ ّيد ًا.

حممد بن خالد
املالحظة اخلامسة :إنّنا نشكّك يف أصل وجود كتاب رجايل ألمحد بن ّ

الربقي؛ وذلك أنّا عندما راجعنا ما ذكره الطويس والنجايش يف هذا الصدد ،لوجدنا ّأّنام

ينصان عىل ّ
أن هذا ما ذكره ابن ب ّطة،
عندما يذكران كتاب الطبقات أو الرجال للربقي ّ
حيث يقول الطويس بعد ذكره كتب املحاسن وليس منها كتاب رجايل« :وزاد حممد بن

الطب ،كتاب
جعفر بن ب ّطة عىل ذلك :كتاب طبقات الرجال ،كتاب األوائل ،كتاب
ّ

التبيان ،كتاب اجلمل . »..وأ ّما النجايش ،فبعد ذكره قائمة كتبه ،ومنها كتاب الرجال
وكتاب الطبقات ،قال يف آخر كالمه« :هذا الفهرست الذي ذكره حممد بن جعفر بن ب ّطة

من كتب املحاسن» .

حق
وبنا ًء عليه ،نأخذ بعني االعتبار ما قاله ابن الوليد والنجايش ـ كام تقدّ م سابق ًا ـ يف ّ

ابن ب ّطة وفهرسته ،من أنّه كثري الغلط ،وأنّه ضعيف خم ّلط لألسانيد ،ومعه كيف يمكن
حتصيل الوثوق بنسبة كتاب يف الرجال للربقي أصالً؟!

وقد ُاجيب عن هذه املالحظة:
تفرده بذلك من خالل ما ذكره ابن النديم
ّأوالً :إنّه يمكن تقوية ما ذكره ابن ب ّطة ورفع ّ

ال عن العامل اجلليل املتث ّبت أيب عيل بن مهام ،من ّ
نق ً
أن للربقي كتاب املحاسن الذي فيه
الطبقات ،وإن كان ابن النديم اشتبه يف نسبة الكتاب ملحمد بن خالد ال ألمحد .

واجلواب :إنّه إذا كان االعتامد عىل فهرست ابن ب ّطة الذي رجع إليه الطويس عرشات
ٍ
ختصصه
املرات غري كاف ،فإ ّن إقحام ابن النديم املعروف بكثرة اشتباهاته الفاحشة وعدم ّ
يرصح صاحب الكالم هنا نفسه ،يبدو غريب ًا ،بل قد رأيناه
يف العلوم ،بل كان ّ
وراق ًا ،كام ّ

( )1الفهرست.64 :

( )2رجال النجايش.77 :

( )3انظر :قبسات من علم الرجال  106 :2ـ .107

...............
ملحمد بن خالد ،مع أ ّنه ألمحد ،فكيف يمكن تعضيد
هنا مشتبه ًا يف نسبة كتاب املحاسن ّ

ٍ
شخص كابن النديم؟! بل كان العكس هو األوىل ،وكيف يمكن ا ّدعاء
كالم ابن ب ّطة بمثل
خاصة مع املالحظات السابقة ،وخصوص ًا ّ
وأن الكتاب مل
حتصيل االطمئنان بمثل ذلك؟! ّ

ويرتجح ـ ال للطويس وال للنجايش ،وإال ملا نقاله عن ابن ب ّطة ،األمر
يصل ـ فيام يبدو
ّ

أن ّ
الذي يكشف ّ
كل الطرق التي ذكراها بعد ذلك لكتب الربقي هي طرق ألسامء الكتب

ال لواقعها بحيث تشمل كتاب الرجال والطبقات ،وسيأيت ّ
أن ّأول من نسب الكتاب
ألمحد ،بحيث كانت بني يديه نسخة منه هو السيد ابن طاوس يف كتابه ّ
(حل اإلشكال) يف

القرن السابع اهلجري.

بل كيف يمكن ـ لو فرض التوثق من النسخة الواصلة ـ أن يكون كالم ابن النديم

ينص عىل ّ
أن الكتاب فيمن روى عن أمري املؤمنني فقط ،مع أن املوجود بني
معتمدَ ًا وهو ّ
أيدينا أوسع من ذلك ،بنا ًء عىل وحدة كتايب الطبقات والرجال.

أن رجال الربقي هو ألمحد ،وذلك ّ
إن هنا شاهد ًا قو ّي ًا عىل ّ
ثاني ًاّ :
أن النجايش ذكر من

كتب الشيخ الصدوق (كتاب املعرفة برجال الربقي) ،وهذا يعني ّ
أن الكتاب ثابت له .
لكن من املحتمل أن يراد به املعرفة برواة الربقي ،ال بكتاب الرجال للربقي .

والذي نخلص إليه هو تعارض الشواهد ،فمن جهة مل يذكر للحفيدين كتاب رجايل،

ملحمد بن خالد الربقي يف املصادر القديمة عدا فهرست ابن النديم املعلوم وقوع
وال حتى ّ

أخطاء فيه هنا ،ومن جهة توجد هذه املالحظات اخلمس متعاضد ًة يف هذا الصدد ،لك ّن
حممد بن خالد الربقي ّ
فإن قرينية وشاهد عدم
األرجح بنظري هو كون املؤ ّلف هو أمحد بن ّ

ألي من الثالثة البق ّية ،أقوى بكثري من الشواهد األخرى التي ذكرت،
ذكر كتاب رجايل ّ
للربقي نفسه ،األمر الذي يتّصل بالنسخة الواصلة إلينا
إذا مل نشكّك يف أصل وجود كتاب
ّ

( )1رجال النجايش.392 :

( )2انظر :قبسات من علم الرجال .107 :2

أيض ًا ،وسيأيت بحثها.

وبعبارة أخرى :نحن عثرنا عىل نسخة لكتاب الرجال تنسب للربقي ،فنظرنا يف الكتب

أن الشخص الوحيد الذي ذكر له كتاب يف الرجال والطبقات من ّ
الفهرست ّية فرأينا ّ
كل من
فيرتجح أن يكون هو وإن مل يكن
يطلق عليهم اسم الربقي هو أمحد بن حممد بن خالد،
ّ

أمر ًا حمسوم ًا بقاطع ّية عندي ،وأ ّما القرائن األخرى املعاكسة فهي ظن ّية ختمين ّية ،قابلة

للتفسري ،برغبته يف االختصار تارةً ،ورواية األكابر عن األصاغر أخرى ،بل ال يبعد أن
مبني عىل قيمة النسخة
تكون بعض النصوص أضيفت يف الكتاب الحق ًا ،ولك ّن هذا ك ّله ّ

الواصلة ،فتأ ّمل ج ّيد ًا؛ ّ
ألن قيمتها هي التي تعضد ك ً
ال من كالم ابن ب ّطة وكالم ابن
النديم.

 1ـ  5ـ هل ميكن التوثّق من نسبة النسخة الواصلة؟

السؤال املركزي اآلخر الذي يطرح هنا هو ّ
أن كتاب الربقي املوجود بني أيدينا اليوم

هل يمكن التث ّبت من أمره أو ال؟ بمعنى أنّه لو فرضنا ّ
أن للربقي كتاب ًا باسم كتاب

الطبقات ،وخت ّطينا مشكلة ّ
حممد بن خالد الثقة اخلبري ،فهل يمكن
أن املؤ ّلف له هو أمحد بن ّ

وأّنا عني نسخته أو ال؟
الوثوق هبذه النسخة الواصلة اليوم ّ

وعندما نقول ذلك ال نقصد أن يكون كتاب ًا منحوالً بأكمله أو مكذوب ًا بر ّمته مكان

الكتاب األصل ،بل كالمنا يشمل هذه الصورة ،وصورة وجود إضافات عليه أو أخطاء

كثرية فيه ،او احتامل كونه مركّب ًا من كتابني أو أكثر ،بحيث ال نستطيع االطمئنان بتطابقه

(العادي) مع نسخة األصل ،فهل هو مطابق أو ال؟

يمكن التح ّفظ عىل هذا األمر ،وذلك ّ
أن هذا الكتاب ال يظهر من الشيخ النجايش

نصامها ،ومل ينقل
وصوله إليه ،بل يظهر من الشيخ الطويس عدم وصوله إليه ،كام تقدّ م ّ

أحد عن الكتاب حتى زمن السيد أمحد بن طاوس (673هـ) ،حيث قال يف كتاب ّ
حل

ثم ّإين اعتربت بعد الكتب
اإلشكال املدرج يف كتاب التحرير الطاوويسَّ ،
النص التايلّ « :

اخلمسة :كتاب أمحد بن حممد بن خالد الربقي ،وكتاب معامل العلامء ملحمد بن [عيل بن]

...............
شهرآشوب املازندراين ،فنقلت منه أسامء رجال ،ورأيت أن أجعل ما اخرتته من كتاب
الربقي يف غضون الرجال لشيخنا رمحه اهلل تعاىل يف املوضع الالئق به ،وما اخرتته من

كتاب ابن شهرآشوب يف آخر الكتب ،ومل أجعل رجال أمري املؤمنني عليه السالم يف كتاب

الربقي مق ّفاة عىل حروف املعجم؛ إذ الرجال املشار إليهم ّ
تقل الرواية عنهم ،بل جعلتهم
يف آخر الكتاب ،مع ّ
أن صوارف الوقت غزيرة ،وصوادفه كثرية».

النص فور ًا فقال« :قلت :وهذه
وع ّلق الشيخ حسن يف التحرير الطاوويس عىل هذا ّ

األسامء التي أشار إليها ـ مع ق ّلتها ـ قد أصيب بالتلف أكثرها ،ولو كان ما أخذه من كتاب

الربقي باقي ًا حلسن إفراده؛ أل ّن الكتاب املذكور ليس بموجود ،وإ ّنام ذكرنا كالمه هذا ليعلم

باإلمجال مضمون الكتاب ،مع نكت أخرى لطيفة ال تكاد ختفى عىل من تد ّبر الكتب
املصنّفة بعد الس ّيد يف هذا الف ّن» .

النصان واملعطيات املحيطة إىل ما ييل:
يرشدنا هذان ّ

أ ـ ّأول من نقل عن هذا الكتاب هو السيد ابن طاوس يف ّ
حل اإلشكال يف القرن

نص ابن النديم املتقدّ م
السابع اهلجري ،أي بعد أربعة قرون من عرص املؤ ّلف ،إذا جتاهلنا ّ

الذي يتحدّ ث عن وجود الكتاب يف مكتبة ابن مهام ،ثم بعده نقل ّ
كل من العالمة وابن

داود.

ب ـ مل ينقل الطويس والنجايش والكيش وال غريهم شيئ ًا عن هذا الكتاب ،بل عبارات

الطويس واضحة يف عدم وصول الكتاب إليه ،أو عدم اقتناعه بالنسبة.

جـ ّ
إن الكتاب مفقود يف أواخر القرن العارش اهلجري ،يف عرص الشيخ حسن صاحب

املعامل ،وهذا يعني ّ
أن النسخ التي كانت متو ّفرة بني يدي ابن طاوس والعالمة وابن داود مل

تعد متو ّفرة الحق ًا.

دـ ّ
إن أقدم نسخة خمطوطة ترجع لبعيد وفاة الشيخ حسن صاحب املعامل ،وهي نسخة

عام 1021هـ كام تقدّ م.

( )1التحرير الطاوويس 6 :ـ .8

هـ ـ ال نعرف كيف وصلت نسخة الكتاب البن طاوس والعالمة وابن داود ،وهل

كانت النسخة ج ّيدة أو رديئة سيئة؟ بل نحن ال نعرف هل ّ
أن نسخة هؤالء تطابق النسخة

التي بأيدينا أو ال؟

وـ ّ
إن حجم نقل العالمة احليل وابن داود عن رجال الربقي ،ال يتجاوز عدد أصابع

اليدين يف ّ
خاصة ّ
وأن املعلومات
كل منهام .ونقل ابن طاوس عنه ال نعرف حجمه،
ّ
املوجودة يف البعد الطبقايت من كتاب رجال الربقي غالبها موجود يف سائر املصادر

يبني ابن طاوس ـ فيام وصلنا من
الرجال ّية اخلمسة األوىلّ ،
خاصة يف رجال الطويس ،ومل ّ
كتاب ّ
حل اإلشكال عرب التحرير الطاوويس ـ أي من هذه االفكار قد أخذه من رجال

ثم فام ذكره بعض
الربقي وأ ّيه الذي أخذه من سائر الكتب ّ
خاصة رجال الطويس ،ومن ّ
املعارصين من أنّه يمكننا التث ّبت من تطابق نسختنا مع نسخة هؤالء بمراجعة هذه

املوارد  ،يبدو غري مقنع؛ ّ
ألن احلجم قليل للغاية (حوايل  20أو ثالثني مورد من أصل

 1700اسم تقريب ًا يف أصل كتاب الربقي) ،ال يصلح إلثبات ّ
أن النسخة الواصلة مل حتصل

دس أو رداءة أو إضافات وملحقات توجب الريب يف إمكان االعتامد
فيها مشاكل أو ّ
نص ًا متقدّ م ًا زمن ّي ًا.
عليها بوصفها ّ

صحة نسبة الكتاب الذي بني أيدينا عرب القول ّ
بأن
ز ـ حاول الس ّيد اخلوئي إثبات ّ

العالمة ّ
احليل قد اعتنى هبذا الكتاب يف اخلالصة ،وذكر يف إجازته الكبرية وغريها طريقه

إىل فهرست الشيخ ،وإىل ما اشتمل عليه الفهرست من الكتب  .فكأنّه يريد أن يقول ّ
بأن

صحة الكتاب
العالمة له طريق للكتاب عرب إجازته الكبرية لبني زهرة ،وهبذا نثبت
ّ

ونعتمد عليه.

إال أ ّن هذه املحاولة يمكن مناقشتها:
ّأوالًّ :
وتبني أنّه مل يصله الكتاب ،وإنّام عرف بخربه عرب ابن
إن كالم الطويس قد تقدّ م ّ

( )1انظر :قبسات من علم الرجال .108 :2
( )2معجم رجال احلديث .93 :1

...............
املفضل الشيباين عن
يمر عرب أيب ّ
ب ّطة ،بل طريقه للكتاب الذي ذكره ضعيف أيض ًا؛ ألنّه ّ
ابن ب ّطة ،فال نحرز أساس ًا ّ
أن الطويس وصل إليه هذا الكتاب ،فكيف نعتمد عىل طريق

لضمه لطريق الطويس الضعيف أصالً ،لو فرض طريق ًا حقيق ّي ًا هنا ،ومل
العالمة للطويسّ ،

يثبت؟!

ثاني ًا :إنّنا بحثنا بالتفصيل سابق ًا وب ّينّا أن طرق ّ
خاصة إجازة احليل
املتأخرين وإجازاهتمّ ،

الكبرية لبني زهرة وأمثاهلا ،ليست طرق ًا حقيق ّية قائمة عىل تناقل النسخ لتكون معيار ًا يف

عم من املناولة وغريها ،فال حيرز ّ
أن طريق العالمة
التث ّبت من الكتب ،بل هي إجازات أ ّ

للطويس هنا ،هو طريق حقيقي أصالً ،لو فرض ّ
أن هناك طريق ًا حقيق ّي ًا للطويس إىل كتاب
الرجال للربقي.

ثالث ًاّ :
إن اهتامم ابن طاوس واحل ّليني هبذا الكتاب ،قد يكون ناشئ ًا عن ثبوت نسبته

حممد بن خالد الربقي عندهم ،باحلدس والقرائن ،والتي ال نعرف عنها شيئ ًا ،بل
ألمحد بن ّ

غالب الظ ّن عندي ّ
أن األصل هو ابن طاوس ،وأ ّن احل ّل ّيني أخذا عن استاذمها (ابن
طاوس نفسه) قبول هذا الكتاب واالعتامد عليه .بل أنت لو تأ ّملت العبارة املتقدّ مة التي

نقلناها عن ابن طاوس لوجدت أنّه وضع كتاب الرجال للربقي مع معامل العلامء البن

شهرآشوب القريب زمن ًا منهّ ،
وأخره عن الكتب اخلمسة التي اعتمدها وهي :رجال
وفهرست الطويس ،ورجال الكيش ،ورجال النجايش ،ورجال ابن الغضائري ،مع أ ّن
رجال الربقي متقدّ م عىل اجلميع زمان ًا! األمر الذي يفتح عىل إحياءات ظن ّية.

وهذا ك ّله ينتج ّ
أن الطويس والنجايش ال حيرز أنّه وصلهام هذا الكتاب ،والثالثة (ابن

طاوس واحل ّل َّيني) ال حيرز وصول نسخة هلم باملناولة ،فاألظهر ّأّنا وجادات ،بل ال نحرز

يقيني التطابق التا ّم بني نسخة القرن احلادي عرش التي وصلتنا ،ونسخ القرن
بشكل
ّ
ٍ
أصل يعود
السابع اهلجري ،وإن كانت إحدى النسخ الواصلة إلينا حتكي عن املطابقة عىل

لزمن ابن إدريس ّ
احليل.

والنتيجة التي ندرج هبا أنّنا نظ ّن بظ ٍّن معتدّ به ّ
أن النسخة الواصلة إلينا ،واملطبوعة

حممد بن خالد الربقي ،لكن ليس لنا يقني حقيقي بذلك ،بل بعد
اليوم ،هي نسخة أمحد بن ّ

هذه احلال ال نكاد نطمئ ّن بنسبة الكتاب للربقي ،فض ً
حممد بن
ال عن تعيينه بأنّه أمحد بن ّ

خالد ،فيصلح هذا الكتاب ليكون قرين ًة ناقصة ،وليس بقرينة تا ّمة وفق ًا للتقسيم الذي
اتّبعناه يف نظام القرائن الرجال ّية سابق ًا ،نعم فيام تطابق نقل الثالثة مع النسخة املوجودة
يصبح االحتامل أعىل نسب ّي ًا.

يشار إىل ّ
صحة نسبة النسخة أيض ًا ،ومل يذكر وجوه ًا يف
أن الشيخ آصف حمسني ال يرى ّ

ذلك .

ٍ
كتاب آخر.
ونكتفي هبذا القدر من احلديث عن هذا الكتاب ،لننتقل إىل

 2ـ كتاب الرجال للكشي

الشيخ الثقة العني أبو عمرو ،حممد بن عمر بن عبد العزيز الك َّيش (ق 4هـ) ؛ نسبة إىل

(ك َّش) من مناطق بالد ما وراء النهر عىل مقربة من سمرقند  ،يف بالد أوزبكستان حال ّي ًا،

وهي مناطق بدأ احلضور الشيعي فيها ـ فيام يبدو ـ منذ عرص اإلمام اهلادي تقريب ًا بدايات
القرن الثالث اهلجري ،وقوي هذا احلضور يف القرن الرابع اهلجري ،لكنّه تراجع بعد

ذلك.

ال تعرف سنة والدة الكيش وال سنة وفاته عىل وجه الد ّقة ،إال ّ
أن القريب أ ّنه ّ
تويف يف

تلمذه عىل العيايش (320هـ)
النصف ّ
األول من القرن الرابع اهلجري ،أو أواسطه ،بقرينة ّ

حممد بن قولويه (368هـ) ،وهلارون بن موسى التلعكربي
من جهة ،وأستاذ ّيته جلعفر بن ّ
( )1انظر :بحوث يف علم الرجال 217 :ـ .218
( )2انظر :رجال النجايش372 :؛ والطويس ،كتاب الرجال .440 :يشار إىل وجود شخص نقل عنه
الكجي
الصدوق يف غري موضع من كتبه باسم أيب عمرو حممد بن عمر بن عبد العزيز األنصاري
ّ
(التوحيد441 ،417 :؛ وعيون أخبار الرضا  ،)159 ،139 :1ويلوح من ّ
املحقق التسرتي أنه هو
الكيش (قاموس الرجال  ،)66 :12لكن يف مواضع رأينا ّ
أن الكجي نسبة ملنطقة يف طربستان،
وإليها نسب غري واحد ممن قيل فيهم :الطربي وغريه ،كام مل يذكر الكيش أنه أنصاري ،واهلل العامل.
( )3جعفر السبحاين ،ك ّليات يف علم الرجال.58 :

...............
(385هـ) ،من جهة أخرى .

حممد بن مسعود الع ّيايش صاحب املصنّفات الكثرية  ،لك ّن الظاهر
تلمذ الكيش عىل ّ
ّ

من كتابه ّ
أن له عرشات املشايخ ،بل يزيدون عن اخلمسني شيخ ًا ،إذا مل نشكّك يف كون

بعضهم شيوخ ًا له ّ
وأن نقله عنهم وتصديره السند هبم كان بنحو اإلرسال ،ومل يذكر

للكيش إال كتاب واحد ع ِ
نون يف كتب الفهارس بـ(كتاب الرجال) .

 2ـ  1ـ اسم الكتاب وعنوانه

نظر ًا لعدم وصول الكتاب األصل إلينا ،ونظر ًا لتعبري الفهارس عنه ّ
بأن له كتاب ًا يف

الرجال أو كتاب الرجال ،فقد اختلف يف اسمه عىل قولني:

أ ـ معرفة الرجال :هكذا ذكره الطويس يف ترمجته ألمحد بن داود الفزاري ،حيث قال:

الكيش يف كتابه يف معرفة الرجال»  ،وذكره ابن شهرآشوب (588هـ) أيض ًا هبذا
«ذكره ّ
االسم يف كتابه :مناقب آل أيب طالب .

ويرجح بعض أنصار هذا القول رأهيم بأنّه ما دام كتاب الطويس هو اختيار معرفة
ّ

الرجال ،فالبدّ أن يكون الكتاب األصل هو معرفة الرجال.

األئمة الصادقني :كام ذكره ابن شهرآشوب يف معامل العلامء .
ب ـ معرفة الناقلني عن ّ

ثمة احتامل يف أن يكون ابن شهرآشوب قد اشتبه هنا أو سها ،فنسب كتاب معرفة
لكن ّ

الناقلني ،الذي هو للع ّيايش (شيخ الكيش) ،وشيخه اآلخر نرص بن صباح البلخي ،إىل
( )1انظر :جميد معارف ،علم الرجال الشيعي ،جم ّلة االجتهاد والتجديد ،العدد .181 :19
( )2رجال النجايش.350:

( )3راجع :املصدر نفسه372 :؛ والطويس ،الرجال440 :؛ والفهرست.402 :
( )4الطويس ،الفهرست.81 :

( )5حممد بن عيل بن شهرآشوب ،مناقب آل أيب طالب  21 :3وغريها.
( )6ابن شهرآشوب ،معامل العلامء.137 :

الكيش.

 2ـ  2ـ بني ال َكشّي والطوسي يف كتاب الرجال

من املشهور بني علامء الرجال ّ
أن (كتاب معرفة الرجال) من الكتب املفقودة ككثري من

كتب املسلمني التي مل تصلنا ،ومع هذا من املؤكّد ّ
أن الكتاب كان عند الشيخني :النجايش

والطويس ،و ّأّنام اعتمدا عليه يف فهرستيهام  ،بل وهلام طريق إليه  ،وأ ّما ما بأيدينا من
كتاب الكيش فهو املعروف بـ(اختيار معرفة الرجال) ،وهو ما اختاره الشيخ الطويس من

أصل كتاب الكيش.

ويشوب هذا االختيار الذي قام به الطوءي الكثري من الغموض ،فال نعرف املعايري
واآلليات التي اعتمدها الطوءي يف اختياره ،حيث مل يصدّ ر الكتاب بمقدّ ٍ
مة توضح منهجه

نتعرف من خالهلا عىل منهج الكيش الرجايل أو منهج الطويس يف
وطريقته فيه ،حتى ّ
عمل ّية االختيار .لكن يمكن اقتناص جمموعة من القرائن التي يستفاد منها األسس العامة
مهها:
التي سار عليها الطويس ،وهي عندي مظنونة ليس إال ،وأ ّ

كل ٍ
ال عىل حتديد طبقة ّ
أ ـ حذف طبقات الرجال :فأصل الكتاب كان مشتم ً
راو ـ كام

يف بعض ما ذكره النجايش بتت ّبع بعض الباحثني ـ فقام الشيخ الطويس بحذف هذه
الطبقات.
ب ـ حذف أسامء كتب ومصنّفات الرجال :فالذي يبدو ّ
أن الكيش كان يورد مصنّفات

من يذكرهم من الرجال ،فحذفها الطويس ضمن مرشوعه يف االختيار.

ج ـ هتذيب الكتاب من أغالطه :فالكتاب ـ كام ذكر النجايش ـ« :كثري العلم ،وفيه

( )1راجع :رجال النجايش يف ّ
كل من :إبراهيم بن هاشم ،16 :وإبراهيم بن ربيع ،21 :واحلسن بن

فضال ،34 :واحلسني بن أيب هاشم ،38 :واحلسني بن إشكيب ،44 :وغريها من املوارد؛
عيل بن ّ
وفهرست الطويس يف :أمحد بن داود بن سعيد الفزاري ،81 :وداود بن أيب زيد ،125 :ولوط بن

حييى.204 :

( )2انظر :رجال النجايش372 :؛ وفهرست الطويس.403 :

...............
أغالط كثرية»  .والذي يبدو ّ
صحح الكثري من أغالطه .
أن الشيخ الطويس ّ

أن االختيار هو تلفيق بني كتاب معرفة الناقلني
د ـ ما نسب للس ّيد املددي شفاه ًا ،من ّ

للعيايش وكتاب الرجال للكيش .

لك ّن هذا االحتامل ال شاهد يقف معه ،بل هو عىل خالف ترصيح الشيخ الطويس وفق ًا

ملا نقل ابن طاوس يف فرج املهموم كام سيأيت ،ولع ّله خطر يف بال الس ّيد املددي نتيجة نسبة

اسم كتاب العيايش لكتاب الكيش يف كلامت ابن شهرآشوب ،أو ّ
ألن يف كتاب الكيش

تصور ّأّنا من كتاب العيايش عرب
فتم
ّ
الكثري من النصوص التي أخذها من العيايشّ ،
ألن سياق الكثري منها ّ
الطويس نفسه ،وهو بعيد؛ ّ
يدل بوضوح عىل كوّنا من الكيش

بالنقل عن أستاذه العيايش.

ولع ّل السبب الرئيس وراء ضياع كتاب الشيخ الكيش ـ الذي أجلأنا إىل االعتامد عىل ما

اختاره الطويس ـ هو ّ
أن الكيش مل يكن يف احلوارض العلمية الشيع ّية الكربى كبغداد

والري ونيسابور و ..والتي كان الطالب يتوافدون إليها من أجل حتصيل العلم،
والكوفة ّ
وقد أ ّدى هذا االبتعاد اجلغرايف بدوره إىل عدم صريورة كتاب الكيش ككتب املحدّ ثني

والعلامء املتواجدين يف تلك احلوارض ،والذين يتوافد عليهم الطالب فيأخذون كتبهم
ويرووّنا عنهم ،وتكون حم ً
ممر ًا حلركة املحدّ ثني الذين يطلبون احلديث ويتل ّقونه يف
ال أو ّ

تلك احلوارض.

يعربون عنه بكتاب اختيار
وعىل أ ّية حال ،فاسم املخترص الذي ّ
دونه الطويس تار ًة ّ

( )1رجال النجايش.372 :

( )2انظر هذه اخلطوات الثالث :قبسات من علم الرجال  100 :2ـ 102؛ وملحقات وسائل
اإلنجاب الصناعية.627 :

حممد باقر ملكيان أنّه سمعه من سامحة الس ّيد املـددي ،بـل
( )3أخربنا بذلك الشيخ العزيز الصديق ّ
ّ
أن املوجــــود يف دروس ســــامحته أنّــــه يطــــرح هــــذا األمــــر احــــتامالً ،فــــانظر:
./http://dorous.ir/persian/article/11762

يعربون عنه بكتاب
الرجال ،تبع ًا لتعبري الطويس نفسه عنه يف الفهرست بذلك  ،وأخرى ّ
يعربون باختيار معرفة الرجال ،واملستند هو تسمية الطويس لكتابه
الرجال للكيش ،وثالثة ّ
يف الفهرست ،واألمر سهل.

متى فقدت نسخة رجال الكشي؟

يرجح السيد عيل اخلامنئي ّ
أن الكتاب ف ِقدَ بعد عرص الطويس والنجايش ومل يصل
ّ

بنصه حيث يقول« :ال تر ّدد ّ
بأن ما بأيدينا
ألحد عىل اإلطالق ،ونظر ًا ألمه ّية ما أثاره ننقله ّ
منذ قرون عديدة بعنوان رجال الكيش ليس سوى هذا املختار للشيخ الطويس ،بل ونظن

ظنّ ًا قوي ًا ّ
أي أحد من علامء هذا الف ّن ،بل
أن النسخة األصلية مل تصل بعد الشيخ إىل ّ
اختفت متام ًا .والشخص الوحيد الذي يظ ّن امتالكه للنسخة األصلية هلذاالكتاب هو
األول (لع ّله يقصد الشهيد الثاين)؛ ألنّه بعد ما نقل مطلب ًا يف حاشيته عىل خالصة
الشهيد ّ
ثم أجرى
العالمة من اختيار الرجال نقل املطلب ذاته بصورة أخرى من كتاب الكيشّ ،

النصني ،وهذا ّ
يدل عىل وجود كتاب الكيش لديه إضافة إىل كتاب
بعد ذلك مقارنة بني كال ّ
اختيار الرجال ،إالّ ّ
أن املح ّقق املعارصالشوشرتي مؤ ّلف قاموس الرجال ،واحلائز عىل
األول قد اشتبه يف تشخيص الكتاب
درجة رفيعة يف هذا االختصاص يعتقد أ ّن الشهيد ّ

تصور ّ
أن أحد نسخ كتاب اختيار الرجال هي كتاب الكيش،
الذي كان لديه ،حيث
ّ
والسبب يف ذلك يعود إىل وجود االختالف بني نسخ اختيار الرجال يف بعض املوارد ،كام

األول إىل كتاب الكيش تعدّ أفضل شاهد عىل سهوه ،إذ ّ
ّ
إن
أن العبارة التي نسبها الشهيد ّ
املوىل عناية اهلل القهبائي الذي رتّب اختيار الرجال قد نقل تلك العبارة نفسها عن اختيار
ثم ّ
إن املستفاد من بعض كلامت العالّمة يف كتاب اخلالصة أنّه كان يمتلك
الرجالّ .
النسخة األصل ّية من كتاب الكيش ،فكان ينقل بعض النصوص يف بعض املوارد فيقول:

ذكره الكيش ،أو قال الكيش ،وال نجد ملا نقله أثر ًا يف اختيار الرجال .ولكن عندما نالحظ
( )1الفهرست.242 :

...............
ّ
أن العالمة كان ينقل نفس عبارات أصحاب األصول الرجال ّية يف اخلالصة ومل يقترص عىل

نقل املطالب وحدها نطمئ ّن إىل ّ
أن عبارة« :ذكره الكيش» أو «قال الكيش» إشارة إىل أنّه قد

نقلها عن أحد تلك الكتب املذكورة ،ككتاب النجايش ،أو فهرست الشيخ ،فهي ليست

من كالم العالمة نفسه ،ومعلوم ّ
أن هؤالء قد نقلوا ذلك بدورهم من كتاب الكيش وليس

من كتاب العالّمة (انظر :قاموس الرجال  36 :1ـ  .)37والنتيجة هي ّ
أن كتاب الكيش مل
يقع بيد أحد من علامء هذا الف ّن بعد عرص الشيخ الطويس والنجايش ،كام ّ
أن الظاهر ـ

أيض ًا ـ عدم رواج هذا الكتاب قبل الشيخ ،وبعد هتذيبه وتلخيصه هجر هذا الكتاب متام ًا،

ألّنا خالصته ـ اعتبار ًا أكرب واحت ّلت مكانته» .
فنالت خالصته ـ ّ

أن بعض الباحثني ذهب إىل أ ّنه كان لدى بعض العلامء نسخ ٌة منه ،ومن هؤالء
إال ّ

العلامء السيد أمحد بن طاوس (673هـ)؛ حيث اعتمد عليه يف كتابهّ :
(حل اإلشكال يف
معرفة الرجال)  ،وكذلك ابن شهرآشوب املازندراين (558هـ)؛ حيث َن َقل عنه يف كتاب
(مناقب آل أيب طالب) ،مميز ًا بينه وبني نسخة االختيار ،وكذا احلال مع السيد عيل بن

طاوس؛ إذ نجده ينقل عنه يف كتابه (األمان من األخطار)  .بل قيل ّ
بأن ابن حجر
العسقالين ينقل عن رجال الكيش أيض ًا بام ليس موجود ًا يف النسخة التي بني أيدينا.

ويعربون عنه برجال الكيش،
واألمر حيتاج ملزيد تدقيق؛ الحتامل نقلهم عن االختيارّ ،

نعرب نحن اليوم بذلك عن كتاب االختيار للطوءي.
وتكون نسخ االختيار خمتلفة ،كام ّ

 2ـ  3ـ منهج الكتاب ومزاياه ومكوّناته

العامة هلذا السفر التارخيي باآليت:
يمكن أن نلدّ ص أهم املعامل ّ

ٍ
1ـ ّ
وبعض من رواة
إن ما بأيدينا من كتاب الكيش حيتوي عىل الكثري من رواة الشيعة
( )1عيل اخلامنئي ،األصول األربعة يف علم الرجال.22 :
( )2السبحاين ،كليات يف علم الرجال.59 :

( )3ملحقات وسائل اإلنجاب الصناعية622 :؛ وقبسات من علم الرجال  95 :2ـ .96

السنّة ،والذي حيتمل ّ
أن أصل الكتاب كان يف رواة السنّة والشيعة عىل حدٍّ سواء ،كام
اعتقد بذلك الشيخ عناية اهلل القهبائي (ق 11هـ) ،والشيخ أبو عيل احلائري (1216هـ)،

فلو كان الكتاب كذلك ،فمن الطبيعي أن يكون أكرب بكثري مما هو عليه اآلن ،وهناك من
يرى ّ
وصححها الطويس هي ورود أسامء غري الشيعة
أن األغالط التي كانت يف الكتاب
ّ

يعرب عن هذه احلالة باألغالط كام هو واضح.
فيه ،ولك ّن هذا الرأي غري سديد؛ إذ ال ّ

مج َع فيه مؤ ّلفه مواقف أهل البيت^ من
 2ـ يعدّ هذا الكتاب أقدم كتاب وصلنا َ َ

بعض أصحاهبم ،وهو يعتمد توثيق الروايات التي يتحدّ ث فيها هذا اإلمام أو ذاك عن

بعض أصحاهبم أو رواة حديثهم ،فيوثقه أو يض ّعفه أو يطعن يف سلوكه أو يمتدحه يف
يوصف اعتقاده أو غري ذلك .ويعترب كذلك مصدر ًا من مصادر حفظ الرتاث
أعامله ،أو ّ

الرجايل السابق عليه والذي مل يصلنا ،واملتم ّثل يف آراء قدماء الرجال ّيني ،أمثال :أستاذه

فضال ،والفضل بن شاذان ،ويونس بن عبد
حممد بن مسعود العيايش ،وعيل بن احلسن بن ّ

نص عىل بعضها أصحاب
الرمحن ،وحممد بن قولويه ،وغريهم مم ّن مل تصلنا كتبهم التي ّ
الفهارس.

 3ـ بلغ عدد الروايات واألقوال الرجال ّية الواردة يف الكتاب الذي وصلنا عرب اختيار

كبري جد ًا ،وقد استوعبت
الشيخ الطويس ( )1151رواية وقوالً ،وهذا العدد يف جماله ٌ

عدد ًا ليس بقليل من الرواة ،وصل إىل  515رج ً
ال من أصحاب النبي| وأصحاب
حممد بن
األئمة^ ،وقريب من ثلث رواياته املذكورة يف هذا الكتاب ترجع إىل شيخه ّ

مسعود العيايش (320هـ) كام يظهر بمراجعة بداية السند .

ومل يعتمد الكيش يف ترتيبه هلم الرتتيب األلفبائي أو األبجدي ،إنام كان اعتامده عىل

ٍ
ترتيب أقرب إىل الرتتيب الطبقي بحسب عصور النبي وأهل بيته.

 4ـ يتخ ّطى الكتاب يف أمه ّيته علم الرجال إىل علم التاريخ والفرق ،في َعدّ من املصادر

( )1جميد معارف ،علم الرجال الشيعي ،جملة االجتهاد والتجديد ،العدد  181 :19ـ .182

...............
خاص،
الثر ّية يف تأريخ علم الكالم اإلسالمي والفرق اإلسالمية عا ّمة ،والشيع ّية بوجه
ّ

والغلو والغالة واالنقسامات يف الداخل الشيعي ،وتاريخ نظر ّية اإلمامة ،ومنه يستطيع
ّ
األئمة يف الفقه والعقيدة.
الباحث أن يدرس مسائل اخلالف بني أصحاب ّ

غض الطرف عن أنّه خيالف يف بعض موا ّده
ومع هذه األمهية للكتاب ،لكن ال ينبغي ّ

املصادر التارخي ّية املعتربة.
التارخيية
َ

بل يمكن أن نالحظ اشتامل الكتاب عىل العديد من الروايات التي تتصل بالقضايا

احلر العاميل عليه يف
الفقه ّية واألصول ّية أيض ًا ،ويظهر ذلك بوضوح من مراجعة اعتامد مثل ّ

متفرقة.
نقل العديد من الروايات منه يف قضايا فقه ّية وأصول ّية ّ

ربر اعتبار هذا الكتاب كتاب ًا يف تاريخ اإلمامة أكثر منه يف
لك ّن هذا ك ّله ال أظنّه ي ّ

حممد باقر ملكيان ّ ،
فإن أنواع التصنيف الرجايل كانت
الرجال ،كام ّ
يرجحه الفاضل ّ
خاصة لو الحظنا كتب أهل السنّة ،فال مانع من أن يكون هذا الكتاب نوع ًا من
متعدّ دةّ ،

التصنيف الرجايل الذي ال جيمد عند وثاقة الراوي ،بل يذهب نحو ّ
كل املعلومات املتصلة

بقيمته وشخص ّيته ودوره يف احلديث ،بل ال مانع من القول بأنّه مجع بني اهلدف الرجايل
والكالمي والتفرقي والتارخيي.

 5ـ يفتقد الكتاب إىل اخلطبة االستهالل ّية ،أي املقدّ مة ،فال نجد فيه مقدّ مة ترشح رؤية

املصنّف ومنهجه وغرضه ،ال مقدّ مة الشيخ الكيش وال مقدّ مة الشيخ الطويس ،كام ال
توجد يف كتاب الكيش عناوين جانب ّية مت ّيز لنا االبتداء ٍ
براو جديد ،خصوص ًا يف النسخ

املصححة وال املح ّققة ،وهذا ما يص ِّعب مراجعة الكتاب
القديمة من الكتاب غري
ّ

واالستفادة منه ،وي َم َّيز االبتداء بالراوي بـ(يف) مثالً (يف قيس بن ر ّمانة) ،و بـ(ما روي)،
املصححة
محاد السمندري) وهكذا .أ ّما يف النسخ والطبعات اجلديدة
فيقول (ما روي يف ّ
ّ
( )1ملكيان ،حوارات حول علم الرجال ودوره ومشكالته ومآالته ،جم ّلة االجتهاد والتجديد،
العدد .58 :42

تم جتاوز هذه املشكلة.
واملح ّققة فقد ّ

هل كان الكشّي جمرّد ناقل؟

 6ـ ق ّلام يبدي الشيخ الكيش رأ َيه يف الرواة الذين أوردهم ،فهو يعتمد كثري ًا عىل نقل ما

حق الرواة ،كام يف (أمحد بن حممد السياري) يف خرب إبراهيم بن حممد بن
األئمة يف ّ
ورد عن ّ

حاجب قال« :قرأت يف رقعة مع اجلواد× يع ِّلم من سأل عن السياري :إنه ليس يف

املكان الذي ا ّدعاه لنفسه ،وأال تدفعوا إليه شيئ ًا»  ،أو ما نقله عن بعض أصحاهبم كالذي

حق (ابن مسكان وحريز بن عبد اهلل) قال« :مل يسمع
نقله عن يونس بن عبد الرمحن يف ّ
حريز بن عبد اهلل من أيب عبداهلل× إال حديث ًا أو حديثني ،وكذلك عبد اهلل بن مسكان مل
يسمع إال حديثه ، »..:أو بعض مشاخيه ،حيث نقل عن حممد بن مسعود قوله« :عيل بن

جعفر بن العباس اخلزاعي كان واقف ّي ًا» .

بل قد يورد يف بعض الرواة روايات ونقوالت متعارضة يف املدح والذ ّم دون أن يعالج

ولعل غرضه كان اجلمع ّ
تعارضها ،بل يرتكه للباحثني بعدهّ ،
لكل ما ينقل عن أهل البيت
حق الرواة.
يف ّ

وال نعلم ،فقد يكون للشيخ الكيش آراء أوردها يف كتابه ،وقام الشيخ الطويس بحذفها

يف اختياره.

لكنّنا عندما نقول بأنّه قلي ً
يبني رأيه ،فال نقصد عدم وجود رأي لديه يف العديد من
ال ما ّ

املواضع ،وإنّام نتك ّلم يف السياق النسبي ،وإال ّ
فإن الكيش له يف مواضع عديدة تعليقات ما

تزال حمفوظة يف نسخة االختيار املوجودة بني أيدينا اليوم.
ولكي نعطي نامذج عىل ذلك ،يمكن ذكر ما ييل:

( )1اختيار معرفة الرجال .865 :2
( )2املصدر نفسه .680 :2
( )3املصدر نفسه .873 :2

...............
ّأوالً :نجد فيه أحيان ًا بعض التعليقات يف تقويم الرواة أو الروايات ،مثل ما ذكره يف

حممد بن بحر غالّ ،
ال ّ
التعليق عىل إحدى الروايات قائ ً
وأن فضالة ليس من رجال
بأن ّ
مغري عن وجهه .
يعقوب ،وهذا احلديث مزاد فيه ّ

وكذلك مثل ما نقله بالسند إىل أسد بن أيب العالء ،عن هشام بن أمحر ،قال« :دخلت

املفضل بن عمر ـ وهو يف ضيعة (ضبيعة) له يف
عىل أيب عبد اهلل ،وأنا أريد أن أسأله عن ّ

احلر ،والعرق يسيل عىل صدره ـ فابتدأين فقال :نعم ،واهلل الذي ال إله إال هو،
يوم شديد ّ

ويكررها ،قال :إنّام هو
مر ًة يقوهلا
املفضل بن عمر
ّ
ّ
اجلعفي ،حتّى أحصيت ن ّيف ًا وثالثني ّ
ّ

والد بعد والد» .وع ّلق الكيش هنا قائالً« :أسد بن أيب العال يروي املناكريّ ،
لعل هذا اخلرب
املفضل قبل أن يصري خطاب ّي ًا» .
إ ّنام روي يف حال استقامة ّ

حممد
وأيض ًا يف تعليقه عىل سند إحدى الروايات ،قال« :إسحاق (يقصد :ابن ّ

اجلوان) من أهل االرتفاع» .
البرصي) وعبد اهلل (يقصد :ابن القاسم) وخالد (يقصدّ :

وكذلك يف تعليقه عىل رواية هلشام بن سامل حول يونس بن ظبيان متتدحه ،قال« :ابن

ٌ
حديث غري صحيح ،مع ما قد
حممد القاسم بن اهلروي) جمهول ،وهذا
ّ
اهلروي (يقصد :أبا ّ
روي يف يونس بن ظبيان» .

ثاني ًاّ :
إن الكيش يساهم يف التعليق عىل بعض املتون أيض ًا وحماولة فهمها ،ومن ذلك ما

أورده من خرب زرارة ،قال« :قال أبو جعفر :لو أدركت عكرمة عند املوت لنفعته .قيل أليب

عبد اهلل :بامذا ينفعه؟ قال :كان يل ّقنه ما أنتم عليه ،فلم يدركه أبو جعفر ،ومل ينفعه» .حيث

ال ّ
الختذت فالن ًا خلي ً
قال الكيش« :وهذا نحو ما يروى لو ّاختذت خلي ً
ال ،مل يوجب لعكرمة
( )1املصدر نفسه .363 :1
( )2املصدر نفسه .614 :2
( )3املصدر نفسه .619 :2
( )4املصدر نفسه .658 :2

مدح ًا ،بل أوجب ضدّ ه» .

ثالث ًاّ :
إن الكيش يتخ ّطى حتليل املتن إىل نقد املتن ،ومن ذلك ،ما أورده تعليق ًا عىل رواية

معاوية بن حكيم ،عن أبيه ،عن جدّ ه ،قال« :بلغني عن أيب اخل ّطاب أشياء ،فدخلت عىل
فلام أن بقيت أنا وهو
أيب عبد اهلل ،فدخل أبو اخل ّطاب وأنا عنده ـ أو دخلت وهو عنده ـّ ،
يف املجلس :قلت أليب عبد اهللّ :
إن أبا اخل ّطاب روى عنك كذا وكذا! قال :كذب ،قال:

فأقبلت أروي ما روي شيئ ًا شيئ ًا ممّا سمعناه وأنكرناه إال سألت عنه ،فجعل يقول :كذب،

وزحف أبو اخل ّطاب حتّى رضب بيده إىل حلية أيب عبد اهلل ،فرضبت يده ،وقلت :خذ يدك
عن حليته! فقال أبو اخل ّطاب :يا أبا القاسم ال تقوم؟ قال أبو عبد اهلل :له حاجة ،ح ّتى قال

مرات ّ
كل ذلك يقول أبو عبد اهلل :له حاجة ،فخرج ،فقال أبو عبد اهلل :إنّام أراد أن
ثالث ّ
يقول لك خيربين ويكتمك ،فأبلغ أصحايب كذا وأبلغهم كذا وكذا ،قال :قلتّ :إين ال
أحفظ هذا فأقول ما حفظت وما مل أحفظ ،قلت :أحسن ما حيرضين ،قال :نعم ّ
فإن املصلح

ليس ّ
بكذاب».

فقد قال الكيش هنا« :هذا غلط ووهم يف احلديث إن شاء اهلل ،لقد أتى معاوية بيشء

أن مثل أيب اخل ّطاب ال حيدّ ث نفسه برضب يده إىل حلية ّ
منكر ال تقبله العقول ،وذلك ّ
أقل

عبد أليب عبد اهلل ،فكيف هو ّ
صىل اهلل عليه» .

حممد قال:
ومن أمثلته البارزة يف نقده ملتون الروايات ،ما ع ّلق به عىل مثل خرب آدم بن ّ

القمي ،قال :حدّ ثني أمحد بن حممد بن عيسى ،عن عبد اهلل بن حممد
حممد
ّ
عيل بن ّ
«حدّ ثني ّ
ثم رضب به
ّ
احلجال ،قال :كنت عند أيب احلسن الرضا :إذ ورد عليه كتاب يقرؤه ،فقرأه ّ
األرض ،فقال :هذا كتاب ابن زان لزانية ،هذا كتاب زنديق لغري رشده! فنظرت إليه فإذا

فيتعجب من هذه األخبار التي رواها
كتاب يونس» .حيث قال الكيش هنا« :فلينظر النّاظر
ّ
( )1املصدر نفسه .478 :2
( )2املصدر نفسه .583 :2

...............
تصح يف العقل ،وذلك ّ
وعيل
حممد بن عيسى
القم ّيون يف يونس ،وليعلم ّأّنا ال ّ
أن أمحد بن ّ
ّ
بن حديد قد ذكر الفضل من رجوعهام عن الوقيعة يف يونسّ ،
ولعل هذه الروايات كانت

عيل مدارا ًة ألصحابه .فأ ّما يونس بن هبمن (يع ّلق عىل رواية
من أمحد قبل رجوعه ،ومن ّ

الرمحن فال يعقل أن يظهر له مثلب ًة فيحكيها
فممن كان أخذ عن يونس بن عبد ّ
سابقة) ّ
عنه ،والعقل ينفي مثل هذا ،إذ ليس يف طباع النّاس إظهار مساوئهم بألسنتهم عىل

فإن أبا احلسن ّ
حممد ّ
أجل خطر ًا وأعظم
نفوسهم .وأ ّما حديث ّ
احلجال الذي رواه أمحد بن ّ
يسب أحد ًا رصاح ًا ،وكذلك آباؤه من قبله وولده من بعده؛ ّ
ألن الرواية عنهم
قدر ًا من أن ّ

بخالف هذا ،إذ كانوا قد ّنوا عن مثله ،وح ّثوا عىل غريه ممّا فيه الزين للدين والدنيا.

عيل بن احلسني أنّه كان يقول لبنيه :جالسوا
عيل بن جعفر عن أبيه عن جدّ ه عن ّ
وروى ّ
أهل الدين واملعرفة ،فإن مل تقدروا عليهم فالوحدة آنس وأسلم ،فإن أبيتم إال جمالسة

الرجل عن
الناس فجالسوا أهل ّ
فإّنم ال يرفثون يف جمالسهم ،فام حكاه هذا ّ
املرواتّ ،
والسفه» .
اإلمام يف باب الكتاب ال يليق به ،إذ كانوا ّ
والرفث ّ
منزهني عن البذاء ّ
رابع ًا :ويرى بعض األفاضل ّ
أن ترتيب الكيش للروايات يف الراوي ييش برؤيته فيه

وتقويمه هلا ،فمث ً
ال يف زرارة بن أعني قدّ م الروايات املادحة فيه علی الروايات الذا ّمة،

وهذا بخالف ما فعل يف يونس بن ظبيان ،فإ ّنه قدّ م الروايات الذا ّمة فيه علی الروايات
املادحة.

مبني عىل كون الرتتيب كان من الكيش ،وليس من الطويس ،فض ً
جمرد
ال عن أنّه ّ
وهذا ٌّ

احلق شيئ ًا.
ختمني يف أكثر احلاالت ،والظ ّن ال يغني من ّ

خامس ًا :يضاف إىل هذا ك ّلهّ ،
يبني بعض األمور املتصلة بكنية الرجل
أن الكيش تراه ّ

ككنية خالد أبو العالء ،أو بتحديد صاحب الكن ّية كأيب بصري حييى بن القاسم ،أو بيان

والء الراوي كعاصم بن محيد موىل بني حنيفة ،أو وطنه ونسبته كعبد اهلل بن املغرية وأنّه
( )1املصدر نفسه .788 :2

التعرف عىل لقب الرواة ،أو بيان
كويف ،أو عمله ومهنته كمحمد بن سامل ب ّياع القصب ،أو ّ

معروف ّية الرواةّ ،
وأن عيل بن خليد يعرف بأيب احلسن املكفوف ،أو بيان طبقتهم ،كسعد
اإلسكاف وأنّه أدرك عيل بن احلسني ،أو توحيد املختلف ،مثل ّ
كرام ًا هو عبد الكريم
أن ّ

بن عمرو ،أو بيان مذهب الراوي ،ككون عبد اهلل الربقي عام ّي ًا أو عنبسة بن مصعب

ناووس ّي ًا ،أو بيان الوالدة والوفاة ،مثل :محاد بن عثامن وأنّه مات سنة تسعني ومائة
بالكوفة ،وغري ذلك.

لك ّن هذا ك ّله قليل ،وليس بكثري نسب ّي ًا.

 2ـ  4ـ األعمال العلميّة الالحقة لتنظيم رجال الكشي

رتّب رجال الكيش ترتيب ًا طبق ّي ًا ،لكنّه غري دقيق ـ كام ذكرنا ذلك سابق ًا ـ ،وهذا ما جعل

يمر بعدّ ة مشاريع إلعادة ترتيبه لتسهل االستفادة منه ،وأهم هذه املشاريع:
الكتاب ّ

أ ـ السيد أمحد بن طاوس احليل (673هـ) :مجع يف كتابه ّ
(حل اإلشكال يف معرفة

الرجال) املصادر الرجال ّية األساسية :فهرست النجايش ورجال الطويس وفهرسته وكتاب

الضعفاء البن الغضائري واالختيار من كتاب الكيش ،ورتّب فيه الرواة يف هذه الكتب

األول املبتدئة أسامؤهم بحرف األلف،
عىل أساس احلروف؛ فيأيت عىل ذكر رواة الكتاب ّ
ثم رواة الكتاب الثاين من نفس احلرف ،وهكذا إىل أن يستوعب ّ
كل الرواة بحسب ترتيب

احلروف.

الكيش من جديد ،وقد أشار إىل
ويعترب هذا الكتاب ّأول كتاب اعيد فيه ترتيب كتاب ّ

فنسقه ورتّبه ،وأخذ يناق
أنّه اعتنى كثري ًا بكتاب الكيش ّ

يف أسانيد رواياته واجلمع بني ما

نسق جديد مل نشهده من قبل ،وقد ختم مقدّ م َته بخامتة ذكر فيها بعض
تعارض منها ،وهذا ٌ

رصح يف ّناية الكتاب بأ ّنه قد فرغ من تأليفه عام
القواعد الرجالية يف اجلرح والتعديل ،كام ّ

(644هـ).

لك ّن هذا الكتاب ف ِقد تقريب ًا واختفى من بني األوساط العلم ّية والدين ّية ،إال ّ
أن نسخ ًة

...............
ّ
بخط املؤ ّلف كانت موجود ًة عند الشهيد الثاين (966هـ) ،عىل ما ذكره يف إجازته للشيخ
حسني بن عبد الصمد (984هـ)  ،وقد انتقلت هذه النسخة إىل ولده الشيخ حسن

وسامه (التحرير
صاحب املعامل (1011هـ) ،فاستخرج منها كتاب (اختيار الرجال)ّ ،
الطاوويس) ،وذكر أجزاء من مقدّ مة ّ
(حل اإلشكال).

وقد وصلت هذه النسخة بعينها إىل الشيخ عبد اهلل التسرتي (1021هـ) ،وكانت

مرشف ًة عىل التلف ،فاستخرج منها كتاب الضعفاء البن الغضائري  ،وبعد ذلك قام
تلميذه الشيخ عناية اهلل القهبائي (ق 11هـ) بإدراج ّ
كل ما استخرجه أستاذه من كتاب ابن

موزع ًا مع املصادر الرجال ّية اخلمسة األخرى،
طاوس ،يف كتابه (جممع الرجال) ،وذلك َّ
ٍ
نسخة له اليوم يف
ويبدو أنّه بعد هذا فقد الكتاب من جديد ،وال توجد معلومات عن
حدود تت ّبعنا.

وجه املح ّقق الكلبايس (1356هـ) نقد ًا ملرشوع ابن طاوس فيام يرتبط
هذا ،وقد ّ

بكتاب الكيش ،وخالصته أنّه مل يذكر الكثري من الروايات الواردة يف الكتاب ،وأنّه اعتمد
النص .
يف نقل الكثري منها عىل املعنى دون ّ

ب ـ الشيخ حسن بن زين الدين العاميل صاحب املعامل (1011هـ) :إذ له كتاب

(التحرير الطاوويس) ،مجع فيه ـ كام قلنا ـ ما كتبه ابن طاوس يف ّ
حل اإلشكال عن كتاب
اختيار معرفة الرجال ،وأسامه هبذا االسم نسبة البن طاوس ،ملتزم ًا فيه برتتيب ابن

طاوس نفسه يف كتابه.

ج ـ السيد يوسف العاميل (ق 10هـ) ،صاحب كتاب (جامع األقوال) :رتّب الكتاب
ٍ
ترتيب ًا طبقي ًا فرز فيه الرواة عىل أساس طبقة املعصومني ،وأورد الروايات ّ
واحدة يف
كل
( )1انظر :املجليس ،بحار األنوار .154 :105

( )2القهبائي ،جممع الرجال 11 :1؛ وآغا بزرك الطهراين ،الذريعة إىل تصانيف الشيعة .64 :7
( )3أبو اهلدى الكلبايس ،سامء املقال يف علم الرجال .93 :1

موردها ،فالروايات التي تتحدّ ث عن شخصيات الطبقة األوىل أوردها يف تلك الطبقة،

وهكذا.

د ـ املوىل عناية اهلل القهبائي (ق 11هـ) ،صاحب كتاب (جممع الرجال) :له كتاب

(ترتيب كتاب الكيش) ،عمد فيه إىل ترتيب الكتاب ترتيب ًا ألفبائي ًا عىل احلرف األول فقط؛

فقد يذكر أمحدَ قبل إبراهيم وهكذا.

هـ ـ الشيخ داود بن احلسن بن يوسف البحراين (ق 12هـ) :له (ترتيب كتاب الكيش)

األول والثاين والثالث؛ (ألف ألف ،ألف باء.).. ،
كتب فيه الكتاب بحسب احلروف ّ

وغريها من الكتب التي عملت عىل ترتيب رجال الكيش ،أو عىل التحشية عليه ،أو

عىل االنتخاب منه.

 2ـ  5ـ مصادر الكشي

من الطبيعي أن يكون الكيش قد اعتمد عىل مصادر عدّ ة يف تدوين كتابه هذا ،ومن أبرز

املصادر التي يمكن اكتشافها من ثنايا اختيار معرفة الرجال املوجود بني أيدينا اليوم هو ـ

مع اإلشارة إىل ّ
أن بعضها ذكره باسم املؤ ِّلف ،وبعضها ذكره باسم املصنَّف ،وبعضها

الثالث ذكر اسم ٍ
يبني أنّه أخذه من كتابه أو ال ـ اآليت:
شيخ له دون أن ّ

حممد بن مسعود العيايش ،شيخ الكيش ،ولع ّله يمكن القول ّ
بأن ثلث الكتاب
 1ـ أعامل ّ

كان منه ،وربام أخذه من كتابه معرفة الناقلني الذي أرشنا إليه سابق ًا ،وربام أخذه من

جمموعة كتبه ،أو ّ
لعل بعضه أخذه إمالء عنه ومشافهة.

 2ـ أعامل جربئيل بن أمحد الفاريايب :حيث استفاد الكيش منه يف الكثري جد ًا من

يعرب أحيان ًا بتعبري:
املواضع ،لكنّه مل يذكر يف ّ
معني له ،بل إنّه ّ
أي منها أنّه أخذه من كتاب ّ

وجدت بخ ّطه وأمثال ذلك.

وينبغي التن ّبه هنا إىل ّ
أن الكيش يروي يف العديد من املواضع عن الفاريايب بواسطة

العيايش ،فإذا ضممنا هذا األمر إىل تعبري« :وجدت بخ ّطه» ،لربام أمكن أن يش َّكك يف كون

...............
ّ
األقل ربام يكون قسم كبري من املعلومات
الكيش قد أخذ من الفاريايب مبارشة ،أو عىل
بتوسط العيايش أو غريه أو كان وجاد ًة ال غري ،واألمر
املنقولة عن الفاريايب قد اخذ ّ

الغريب أ ّن الطويس والنجايش مل يذكرا للفاريايب أ ّي ًا من الكتب واملصنّفات ،وهلذا مل
يرتمجاه يف الفهرستني.

حممد بن احلسن بن بندار القمي ،وقد أخذ منه الكيش يف عدّ ة مواضع،
 3ـ كتاب ّ

وحاله كحال الفاريايب ،بل نجد الكيش ينقل عنه أنّه وجدت كذا وكذا بخ ّطه.

حممد بن شاذان بن نعيم ،وينقل عربه أحيان ًا عن الفضل بن شاذان ،وأحيان ًا
 4ـ كتاب ّ

ينقل عنه بتعبري أنّه وجده يف كتابه بخ ّطه .

 5ـ أعامل الفضل بن شاذان ،ومن الواضح أنّه يروي عنه كثري ًا بالواسطة ،وأحيان ًا

يصدّ ر السند به ،لكنّه أحيان ًا اخر ينقل عن كتبه فيصدّ ر السند بذلك .

 6ـ أعامل يونس بن عبد الرمحن ،وربام أخذ منها مبارش ًة أو عرب شيوخه وكتبهم؛ ألنّه

من الواضح وجود فاصل زمني معتدّ به بني يونس والكيش ،وإنّام أدرجناه يف املصادر؛
ألنّه أحيان ًا يصدّ ر السند بمثل :ذكر يونس بن عبد الرمحن يف بعض كتبه  ،مما يشري إىل

اعتامده مصنّفات يونس مصدر ًا ملعلوماته.

ٍ
مغال ،حيث يقول:
الكيش نفسه صاح َبه بأنّه
 7ـ كتاب الدور ،وهو كتاب يصف
ُّ

«ورأيت يف بعض كتب الغالة ،وهو كتاب الدور» .

 8ـ كتاب حييى بن عبد احلميد ،الذي وصفه الكيش بأنّه مؤ َّلف يف إثبات إمامة أمري

املؤمنني .

( )1رجال الكيش  ،412 ،299 :1و.780 :2
( )2املصدر نفسه .329 :1
( )3املصدر نفسه .327 :1
( )4املصدر نفسه .849 :2
( )5املصدر نفسه .616 :2

 9ـ كتاب مفاخر (مفاخرة) الكوفة والبرصة ،حيث نقل الكيش رواي ًة ،وقال يف آخرها:

«هذه الكلمة مستخرجة من كتاب مفاخر الكوفة والبرصة»  .ومل يعلم من هو صاحب
هذا الكتاب بالد ّقة.

 10ـ ما ينسبه إىل ما يصفه ببعض كتب الطيارة الغالية .

يعرب عنه الكيش بتعبري :وجدت يف بعض روايات الواقفة ،بام يوحي أنّه أخذ
 11ـ ما ّ

ذلك من مصادر كتبهم غري املتع ّينة لنا .
يرتجح أن يكون قد أخذ من كتابه معرفة الناقلني،
 12ـ أعامل نرص بن صباح ،حيث ّ
املخصص للرجال ،وقد نقل عنه هنا يف مواضع كثرية.
ّ
إىل غري ذلك.

 2ـ  6ـ موقف الشيخ الطوسي من كتاب االختيار

سنرصف النظر عن موقف الشيخ الطويس من أصل كتاب الرجال للكيش ،لنعرف

هل ّ
أن ما اختاره الشيخ الطويس قد اعتقد به وأخذ به ،ويمكن نسبة تبن ّيه إليه أو ال؟

ّ
لعل من أوائل من طرح هذه القض ّية هو الس ّيد عيل بن موسى بن طاوس (664هـ)،

حيث قال« :ورويت يف كتاب اختيار جدّ ي أيب جعفر حممد بن احلسن الطويس رمحه اهلل

من كتاب أيب عمرو حممد بن عمرو بن عبد العزيز الكيش ،ما يقتيض أ ّن الطويس كان خيتار
التصديق بحكم النجوم ،وال ينكر ذلك ،ونحن نذكر ما روي عنه يف ّأول اختياره ،ومل

رسه ،فأ ّما ما ذكرنا عنه يف خطبة اختياره لكتاب
ننقل احلديث بذلك من خ ّطه قدّ س ّ
الكيش ،فهذا لفظ ما وجدناه :أمىل علينا الشيخ اجلليل املوفق أبو جعفر حممد بن احلسن
اسم الكتاب (مفاخرة الكوفة
( )1املصدر نفسه 293 :1؛ وذكر املجليس يف بحار األنوار َ ،93 :45

والبرصة) ،ومثله البحراين يف العوامل334 :؛ واملازندراين يف منتهى املقال 330 :2؛ والتسرتي يف

قاموس الرجال .98 :11

( )2رجال الكيش .615 :2
( )3املصدر نفسه .772 :2

...............
علوه ،وكان ابتداء إمالئه يوم الثالثا السادس والعرشين من
بن عيل الطويس أدام اهلل ّ

صفر ،سنة ست ومخسني وأربعامئة ،يف املشهد الرشيف املقدّ س الغروي عىل ساكنه
السالم ،قال :هذه األخبار اخترصهتا من كتاب الرجال أليب عمرو حممد بن عمرو بن عبد
العزيز ،واخرتت ما فيها ،أقول أنا :فانظر قوله :واخرتت ما فيها» .

ّ
فإن السيد ابن طاوس قد فهم من مقدّ مة الطويس املنقولة ،أنّه خيتار ما يف هذا الكتاب

ويتبنّاه ،فمث ً
ال عبارات الكيش أو غريه املنقولة يف هذا الكتاب يمكن أن نعتربها نصوص ًا
مقبولة عند الطويس مثل عبارات أصحاب اإلمجاع وأمثال ذلك ،وهذا موضوع يضفي

قيم ًة إضافية عىل نصوص هذا الكتاب (االختيار)؛ من حيث ّإّنا سوف تكون مقبولة عند

نافع يف مثل مسلك الوثوق
عاملني اثنني من علامء الرجال ،وليس عامل ًا واحد ًا فقط ،وهذا ٌ

ومسلك الب ّينة وأمثال ذلك.

ويظهر من املحدّ ث النوري األخذ هبذا الفهم  ،كام يبدو من املح ّقق املريزا أيب الفضل

الطهراين املعارص ،أنّه يوافق عىل ذلك أيض ًا ،فقد صنّف رسالة حول قاعدة اإلمجاع،

وأثبت فيها ـ كام يقول يف كتابه شفاء الصدور ـ ّ
خمتار للطويس
أن مجيع ما يف االختيار
ٌ
أيض ًا .

ولع ّله يظهر أيض ًا من آخرين .

وقد حت ّفظ اإلمام اخلميني يف هذا اإلطار ،حيث قال« :إ ّن ما ذكر يف ّأول الرجال ال

إشعار فيه بكون ما فيه خمتاره ،لو مل نقل بإشعاره بخالفه ،فض ً
ال عن الظهور أو الرصاحة

فإن الضمري املؤنّث يف قوله" :ما فيها" يرجع إىل األخبار املذكورة قبله ،فيظهر منه ّ
فيه؛ ّ
أن

خمتاره بعض األخبار التي اخترصها من كتابه ،وإال لكان عليه أن يقول" :واخرتناها" أو

( )1فرج املهموم 130 :ـ .131

( )2النوري ،خامتة مستدرك الوسائل .12 :7

( )3الطهراين ،شفاء الصدور يف رشح زيارة العاشور .71 :1
( )4انظر :السبحاين ،ك ّليات يف علم الرجال172 :؛ واجلزائري ،منتهى الدراية  ،150 :8اهلام .

"اخرتنا ما فيه" ،مع ّ
أن االختيار يف مقام التصنيف غري االرتضاء واالختيار بحسب الرأي،
ثم ّ
الكيش عىل ما يظهر من خمتاره وخمترصه
إن رجال
ّ
الرأي ،كام هو ظاهر بعد التد ّبرّ .

مشحون بالروايات واألحاديث ،وإنّام قال الشيخّ :
ٌ
إن هذه األخبار اخترصهتا من كتابه،

الكيش
فأي ربط هلذا الكالم مع ما ذكر من اختياره لدعاوي ّ
وظاهره األخبار املصطلحةّ ،
وسائر ما يف الكتاب؟! مع ّ
أن الرضورة قائمة عىل عدم كون مجيع ما يف الكتاب الذي
الكيش ،مرضي ًا له؛ ّ
وحممد بن مسلم
اخترصه من كتاب ّ
فإن فيه روايات الطعن عىل زرارة ّ

السالم،
وأيب بصري وب َر ْيد بن معاوية من مشايخ أصحاب أيب جعفر وأيب عبد اهلل عليهام ّ
وغريهم ،وفيه األخبار املتناقضة ،فهل يمكن أن تكون تلك األخبار خمتار ًا له؟!» .
وأمام هذا االختالف يف وجهات النظر ،يمكن التعليق هنا:

النص الذي ينقله السيد ابن طاوس عن أحد تالمذة الطويس يف جملس اإلمالء
أ ـ هذا ّ

يسميه ،هو يف نفسه يمكن التح ّفظ عليه؛ ألنّنا ال نعرف كيف وصلت هذه
دون أن ّ
املعلومة إىل ابن طاوس ،بل من هو هذا الشخص الذي أخربه بذلك ومن هو هذا

يعربـ كام تقدّ م ـ ّ
خاصة ّ
مرصح ًا بأنّه ليس
التلميذ؟ ّ
وأن ابن طاوس ّ
بأن هذا ما وجدناهِّ ،

ّ
بخط الطويس.

والغريب ّ
النص،
أن النسخ املتو ّفرة اليوم لكتاب اختيار رجال الكيش ،ليس فيها هذا ّ

الذي يفرتض أن يكون موجود ًا يف مطلع الكتاب ،ليحكي عن إمالء هذا الكتاب ،ومن

النص املنقول هبذه السهولة؟
ثم فراوي الكتاب نحن ال نعرفه ،فكيف يمكن تصديق هذه ّ
ّ
بل لو صدّ قناه فكيف نثبت نسبة الكتاب للطويس؟ وسيأيت احلديث عن نسبة الكتاب

ّ
للطويس ،هلذا نرى ّ
بخط الطويس ،ال
نص اإلمالء
أن كالم ابن طاوس هو يف نفي كون ّ

بخط الطويس ،وسيظهر ّ
نفي كون الكتاب موجود ًا عنده ّ
أن املخطوطات تساعد عىل كون
الكتاب ّ
بخط الطويس قد وصله.

( )1اخلميني ،كتاب الطهارة  343 :3ـ .344

...............
بأن هناك بعض الشواهد من كالم ابن طاوس نفسه ّ
تدل عىل ّ
من هنا يمكن أن يقال ّ
أن

ّ
بخط الطويس ،وذلك مثل قوله يف كتاب اليقني« :فيام نذكره من
كتاب االختيار كان
تسمية موالنا عيل عليه السالم بأمري املؤمنني من رواية أيب عمرو حممد بن عمر بن عبد

العزيز الكيش عن طريق اجلمهور ،ويف احلديث بعض رجاهلم الذين رووا عنهم

وصدقهم .أنقله من ّ
النص املنقول
خط جدّ ي أيب جعفر الطويس ،قال . »..:وهذا
ّ
موجو ٌد يف كتاب االختيار .
النص يمكن التوفيق بينه وبني النص املتقدّ م ،من خالل افرتاض ّ
أن ما
وإذا كان هذا ّ

بخط الطويس هنا هو أصل رجال الكيش ال االختيارّ ،
هو ّ
نص ًا آخر يوقع الريب أكثر،
فإن ّ

النص حمل البحث هنا مبارش ًة ـ حيث
وهو ما ذكره ابن طاوس نفسه يف فرج املهموم ـ بعد ّ

قال« :فأ ّما حديث احلكم بالنجوم فيام اختاره الطويس ،فهذا لفظ ما رويناه من خ ّطه ريض

النص موجود بفوارق طفيفة جد ًا يف
اهلل عنه ،ما روي يف أيب خالد السجستاين . »..وهذا ّ
اختيار الرجال .

وغاية ما اريد بيانه هنا ّ
نص اإلمالء يمكن التح ّفظ عليه.
أن ّ

إن اجلملة املنقولة عن لسان الطويس يف جملس اإلمالء ،ال تفيد تبنّيه ّ
بـ ّ
كل ما يذكر

يف الكتاب (االختيار)؛ ألنّه يستخدم عبارة :اخترصهتا ،واخرتت ما فيها ،وهذا التعبري
يفيد االنتخاب ال التبنّي ،فأنت تقول :أنا صنّفت هذا الكتاب من بحار األنوار،

فاخترصت بعض ما فيه واخرتت منه ما وضعته هنا ،فهذا ّ
يدل عىل بيان ّ
أن ما ذكره اختاره

من ذلك الكتاب ،أ ّما أنّه اختاره عىل مستوى التبنّي النظري ،فهذا غري مقنع ،نعم هذا
ملرجحات ال نعرف ّ
كل مالبساهتا،
يرجح هذا املختار عىل سائر ما أمهله ّ
يوحي وكأنّه ّ

( )1ابن طاوس ،اليقني.388 :
( )2رجال الكيش .308 :1

( )3ابن طاوس ،فرج املهموم.131 :
( )4رجال الكيش .869 :2

وهذا غري أن نقول ّ
بأن حرف ّيات هذه النصوص يؤمن هو هبا.

ج ـ إذا مل يكن فهمنا املتقدّ م صحيح ًا ،بمعنى أنّه اختار هذه األخبار وما فيها عىل سائر

ثم فال عالقة
األخبار وانتخبها ،فسيكون املعنى هو اختياره مضمون هذه الروايات ،ومن ّ

نص
لنصه بشكل حاسم ـ كام يقول السيد اخلميني ـ بغري الروايات الواردة يف الكيش مثل ّ
ّ
أصحاب اإلمجاع ،بل كيف يعقل أنّه اختار ّ
كل هذه الروايات وقبلها مع ّ
أن فيها ما يع ّلق
عليه الكيش نفسه بالرفض ،كام تقدّ م بعض نامذجه ،ويبدو غريب ًا جد ًا ال يعقل قبوله من

الطويس.

نرجح ّ
تفرد بنقله لنا السيد ابن طاوس إ ّما هو يف
أن هذا ّ
من هنا ،نحن ّ
النص الذي ّ

ثم فاجلزم بنتيجته املدّ عاة غري
نفسه غري معترب ،أو أنّه منقول بطريقة غري دقيقة لفظ ّي ًا ،ومن ّ

بأن الطوءي وافق عىل ّ
كل ما يف كتاب االختيار غري معلوم.
واضح ،فالقول ّ

 2ـ  7ـ نُسخ كتاب الكشي

ثمة نسخ متعدّ دة لرجال الكيش (االختيار) ،ننقل املعلومات حوهلا عن السيد أمحد
ّ

احلسيني ،اخلبري بشؤون النسخ واملخطوطات  ،وبعضها كامل وبعضها ناقص
(واملؤسف أ ّن النسختني األقدم ليستا كاملتني) ،وأبرزها:

مصححة مقابلة وفيها
 1ـ نسدة املرعيش ( ،)2636وهي ترجع إىل عام 577هـ،
ّ

بالغات ،وهي أقدم نسخة متو ّفرة حال ّي ًا ،وقريبة جد ًا من عرص الطويس بل هي سابقة عىل
عرص ابن طاوس.

مصححة
 2ـ نسدة كلية اآلداب بجامعة طهران ( ،)133وهي ترجع لعام 602هـ،
ّ

مرتني.
مقابلة عىل نسخة ابن طاوس املقابلة عىل نسخة الطويس ّ

مصححة.
 3ـ نسدة املرعيش (6877م) ،وهي ترجع لعام 964هـ ،وهي نسخة
ّ

 4ـ نسدة (ملك  ،)3589وهي ترجع لعام 964هـ ،وعليها تعاليق وتصحيحات.
( )1راجع :أمحد احلسيني ،مصادر احلديث والرجال 391 :ـ .393

...............
مصححة.
مؤسسة الربوجردي يف قم ( ،)73وهي ترجع لعام 982هـ،
ّ
 5ـ نسدة ّ

 6ـ نسدة املرعيش ( ،)13234وهي للمال عبد اهلل التسرتي ،وترجع لعام 988هـ يف

جبع من بالد الشام ،وهي مكتوبة عىل نسخة ابن طاوس املكتوبة عىل نسخة الشيخ

ومصححة ومقابلة وعليها تعليقات.
الطويس،
ّ

 7ـ نسدة املسجد األعظم يف قم ( ،)3052وهي ترجع لعام 933هـ.

 8ـ نسدة كليّة اآلداب يف جامعة طهران من كتب إمام اجلمعة ( ،)300وترجع لعام

1013هـ.

 9ـ نسدة املرعيش ( ،)9727وترجع لعام 1016هـ.

 10ـ نسدة شسرتبيني (3112م) ،وترجع لعام 1019هـ ،وصورهتا موجودة يف

معهد املخطوطات يف الكويت.

مصححة.
 11ـ نسدة املشكاة (990م) ،وهي ترجع لعام 1020هـ ،وهي غري
ّ

نكتفي هبذا القدر ،حيث توجد أيض ًا  21نسخة اخرى ما بني القرن احلادي عرش

والرابع عرش اهلجر ّيني فال نطيل ،فراجع.

وهبذا يظهر ّ
ومصححة ومقابلة عىل نسخ كبار العلامء
أن نسخ هذا الكتاب قديمة جد ًا،
ّ

يف هذا املضامر ،لكن ينبغي التدقيق يف النسخ الالحقة.

مرة بعدّ ة حتقيقات أبرزها:
ُيشار إىل ّ
أن رجال الكيش طبع أكثر من ّ

 1ـ طبعة جامعة مشهد ،كل ّية اإلهل ّيات واملعارف اإلسالم ّية ،بتحقيق :حسن

املصطفوي ،عام 1969م ،ويعدّ ّأول طبعة حم ّققة بعد الطبعة األوىل لرجال الكيش يف
بومباي اهلند ّية ،املليئة باألخطاء املطبع ّية وغريها.
املدرسني يف قم ،بتحقيق جواد
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة
ّ
 2ـ طبعة ّ
القيومي اإلصفهاين ،عام 1427هـ.

مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،يف لبنان ،بتقديم وفهرسة وتعليق :السيد
 3ـ طبعة ّ

أمحد احلسيني ،عام 2009م.

مؤسسة النرش والطباعة يف وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي يف إيران،
 4ـ طبعة ّ

حممد تقي فاضل ميبدي وأبو الفضل موسويان ،عام 2003م ،وهي من
حتقيقّ :
التصحيحات والتحقيقات املتم ّيزة.

 2ـ  8ـ مشاكل رجال الكشي ،رصد وتقويم

يواجه رجال الكيش ،مجلة مشاكل يف قيمته ومستواه ،وأبرزها اآليت:

 2ـ  8ـ  1ـ مشكلة األغالط الكثرية

رصح بذلك الشيخ النجايش الذي كان
املشكلة األوىل :مشكلة األغالط الكثرية ،وقد ّ

له طريق إىل الكتاب األصل؛ فقد ذكر ّ
أن أليب عمرو «كتاب الرجال ،كثري العلم ،وفيه
يبني لنا ما هي نوع ّية هذه األغالط؛ هل هي يف ضبط األسامء أو يف
أغالط كثرية ، »..ومل ّ
النقل التارخيي أو فيام نقله من روايات أو غري ذلك؟

ولكن بمالحظة ما وصلنا منه عرب اختيار الشيخ الطويس يتّضح ّ
أن يف الكتاب روايات

كثرية ضعيفة من جهة سندها ،وقد الحظ النجايش عىل الشيخ الكيش هذه املالحظة من

الضعاف  .وهنا يطرح احتامل ّ
أن مرشوع الشيخ
قبل
ورصح بأنه كثري الرواية عن ِّ
ّ
الطويس الذي قام عىل هذا الكتاب؛ هو تنقيته من الروايات التي اعتقد بضعفها مما أورده

الكيش يف كتابه.

أن هذا الكتاب مل يصل إليناّ ،
هيمنا معرفته هنا هو ّ
ّ
وأن الشيخ الطويس قام
إن ما ّ

بتهذيب هذا الكتاب يف كتاب أطلق عليه اسم (اختيار معرفة الرجال)  ،وهو الكتاب

الذي بني أيدينا اليوم ،وهذا يعني ّ
أن نظر الشيخ النجايش كان إىل أصل الكتاب ،فيام

املوجود بني أيدينا اليوم هو كتاب ّ
خاصة وأ ّن النجايش عندما ترجم
املهذب للطويس،
ّ
( )1رجال النجايش.372 :
( )2املصدر نفسه.

) (3انظر حول أصل الكتاب وهتذيبه :حسن األمني ،مستدركات أعيان الشيعة  161 :1ـ .162

...............
يرجح ّ
أن الطويس ربام يكون صنّف هذا
الطويس مل يذكر له كتاب االختيار  ،وهذا ّ

الكتاب بعد وفاة النجايش ،فال نستطيع أن نقول ّ
بأن ما بأيدينا هو نفس الكتاب الذي

أطلق عليه النجايش هذا التوصيف.

وقد حاول بعض علامء اإلمام ّية حتليل نوعية األخطاء التي يتحدّ ث عنها النجايش:

أن التصفية كانت للكتاب من الرواة غري الشيعة؛ ّ
أ ـ فذهب بعضهم إىل ّ
ألن الكيش

حتول إىل التش ّيع ،فظ ّلت ترمجات بعض الرواة السنّة يف كتابه فحذفها
كان سن ّي ًا ،ثم ّ

الطويس.

يقول الشيخ أبو عيل احلائري (1216هـ)« :ذكر مجلة من مشاخينا ّ
أن كتاب رجاله

واخلاصة خالط ًا بعضهم ببعض ،فعمد إليه شيخ الطائفة
املذكور كان جامع ًا لرواة العا ّمة
ّ

طاب مضجعه ّ
وسامه باختيار الرجال ،واملوجود يف هذه
فلخصه وأسقط منه الفضالتّ ،
األزمان بل وزمان َّ
الكيش» .
العالمة وما قاربه إنّام هو اختيار الشيخ ال ّ

توهم ،وأنّه كان كباقي كتب
لكن املحقق التسرتي يرفض هذا التحليل ويرى« :أنّه ّ
ّ

باخلاصة ومن صنّف هلم أو روى هلم من غريهم» .
خمتص ًا
ّ
رجال اإلمام ّية ّ

ألن تعبري :فيه أغالط كثرية ،ال ّ
ّ
ولعل رفضه يف حم ّله؛ ّ
يدل عىل هذا املعنى أبد ًا ،بل لو

اخلاصة دون أهل السنّة ،إذ تعميمه هلم مجيع ًا
كان كذلك ألمكن أن يقول :فحرصه برواة
ّ

لصح أن نقول عن كتاب الرجال للطويس ّ
بأن فيه أغالط ًا
يعرب عنه بأنّه أغالط ،وإال
ّ
ال ّ
كثرية أو عن فهرستي :الطويس والنجايشّ ،
بأن فيهام أغالط ًا ،نتيجة ذكرمها بعض أهل

) (1جيب أن نشري إىل ّ
أن طبعة رجال النجايش بتحقيق الزنجاين ،ورد يف آخر ترمجة الطويس منها
ّ
وكأن النسخة املخطوطة ناقصة ،وقد سقطت بق ّية كتبه؛ ألنّه ذكر له عدد ًا
ثالث نقاط (،)...

حمدود ًا من الكتب ،ومل يرش إىل كيف ّية وصول كتبه إليه ،وغري ذلك ،فانتبه.

) (2احلائري ،منتهى املقال يف أحوال الرجال .144 :6
) (3التسرتي ،قاموس الرجال .487 :9

السنّة .بل لع ّله لو كان هذا هو املراد لربام كان من األفضل التعبري ّ
بأن فيه غلط ًا واحد ًا،
وهو إقحام الرواة غري الشيعة ،فهذا غلط واحد وليس أغالط ًا.

أن نسخة الكتاب ّ
عل ًام ّ
املهذبة اليوم فيها رواة غري إمام ّية أيض ًا ـ كمحمد بن إسحاق،

وحممد بن املنكدر ،وعمرو بن خالد ،وعمرو بن مجيع ،وعمرو بن قيس ،وحفص بن
غياث ،واحلسني بن علوان ،وعبد امللك بن جريج ،وقيس بن الربيع ،ومسعدة بن صدقة،

وعباد بن صهيب ،وأيب املقدام ،وكثري النوا وغريهم ـ كام ذكر بعضهم .

لكن قول التسرتيّ ،
خاص ًة ،ال دليل عليه ،فال هذا
بأن الكتاب كان يف رواة الشيعة
ّ

يمكن إثباته وال ذاك ،السيام بعد وجود بعض غري الشيعة يف الكتاب املوجود بني أيدينا

اليوم.

األول ّ
أن املراد باألغالط الكثرية هو الروايات املتعارضة .
ب ـ ويظهر من املجليس ّ

ولكنّه أيض ًا بعيد عن ظاهر عبارة النجايش؛ ّ
يسمى
ألن نقل الروايات املتعارضة ال ّ

غلط ًا ،كام أفاده الكلبايس حم ّق ًا  .بل لكان من األفضل التعبري ّ
بأن فيه غلط ًا واحد ًا ال

أغالط ًا.

ج ـ ما ذهب إليه املحقق التسرتي ،من القول ّ
بأن «مراد النجايش من قوله« :وفيه

أغالط كثرية» اشتباهات من مصنّف الكتاب ال تصحيفات النسخة ،فالغلط يستعمل يف

اشتباه املصنّف ،ال الكاتب؛ فالقاموس كثري ًا يقول« :غلط اجلوهري» ،ومراده اشتباه

أن الظاهر ّ
صاحب الصحاح .إالّ ّ
ّ
فتومهها
النساخ
أن النجايش رأى تصحيفات من ّ
يتومهه جاهل فض ً
اشتباهات من املصنّف ،ففيها ما ال ّ
ال عن فاضل» .
) (1راجع :جعفر السبحاين ،كليات يف علم الرجال 59 :ـ .60
) (2حممد تقي املجليس ،روضة املتقني .445 :14
) (3الكلبايس ،الرسائل الرجالية .301 :2

) (4التسرتي ،قاموس الرجال  486 :9ـ .487

...............
ومراد التسرتي ـ عىل ما يظهر من تركيب كالمه يف غري موض ٍع من كتابه ـ أ ّن كتاب

الرجال الذي وصل إىل الطويس والنجايش ميلء بالكثري من التصحيفات فنسخته غري

ج ّيدةّ ،
نساخ ،لك ّن النجايش ظ ّن بأ ّّنا من الكيش نفسه،
وأن هذه التصحيفات هي من ال ّ

فنسب األغالط إليه اشتباه ًا.

وما يبدو يل ّ
أن كالم النجايش مفتوح ،فيمكن أن يستوعب اشتباهات من الكاتب

مسودة فحصلت فيه بعض
نفسه أو تصحيفات طرأت عىل أصل الكتاب ،أو كان الكتاب ّ
املشاكل أو غري ذلك ،هذا ك ّله فض ً
ال عن أننا مل نعرف ما هي طريقة الشيخ الطويس يف

تعرض هلم الكيش ،أو أ ّنه حذف داخل
االختصار ،وهل حذف فقط الرواة السنّة الذين ّ

ترمجة الراوي الواحد بعض الروايات بحسب ما كان يراه؟ وهل اقتطع يف بعض الروايات

حيث رآها طويلة أو أنه فعل شيئ ًا آخر ،مثل حذف أسامي الكتب واملصنّفات وحذف
الطبقات وحذف بعض الروايات املتوافقة يف املضمون و..؟ .

بل يذهب املحدّ ث النوري إىل أنّه توجد قرائن عىل حصول سقط يف نسخة الكتاب

َّ
املهذب نفسه يقول« :واعلم أنه قد ظهر لنا من بعض القرائن أنه قد وقع يف اختيار الشيخ

النساخ بإسقاط بعض ما فيهّ ،
وأن الدائر يف هذه
ترصف من بعض العلامء أو ّ
أيض ًا ّ
األعصار غري ٍ
حاو لتامم ما يف االختيار ،ومل أر من تن ّبه لذلك ،وال وحشة من هذه الدعوى

بعد وجود القرائن»  .ووافقه عىل ذلك املحقق الكلبايس  .بل قيلّ :
إن األغالط ليست
يف أصل الكتاب ،وإنام جاءت يف اجلهود التي قام هبا منتخبو الكتاب ،أي الشيخ

الطويس .

) (1املصدر نفسه  58 :1ـ 59؛ و 486 :9ـ  ،487و.396 :12

( )2انظر يف هذه االحتامالت الثالثة األخرية :حممد رضا السيستاين ،وسائل اإلنجاب الصناع ّية،
دراسة فقهية 627 :ـ .629

) (3النوري ،خامتة املستدرك .287 :3
( )4الكلبايس ،سامء املقال .98 :1

( )5القهبائي :جممع الرجال .11 :6

وأ ّما قول التسرتي ّ
النساخ أغالط ًا للكيش فهو غريب ـ
بأن النجايش اشتبه فظ ّن أخطاء ّ

مع كونه يف نفسه ممكن ًا ـ إذ من أين لنا أن نعرف ّ
النساخ ال من
أن األخطاء كانت من ّ

الكيش نفسه؟! واملفروض ّ
جمرد ظ ّن ليس يؤ ّيده
أن نسخ كتاب الكيش ليست بيدنا؟! فهذا ّ

شاهد.

وعليه ،فكتاب اختيار معرفة الرجال حيوي مشاكل يف النسخ وبعض من األخطاء التي

تظهر باملقارنة ،ككثري من الكتب األخرى يف تراث املسلمني ،لكن ال يمكن البناء عىل أنّه
كتاب غري معتمد نتيجة كثرة األخطاء؛ لعدم كون نظر النجايش إىل هذا الكتاب بنسخته

ّ
املهذبة ،فيمكن أن يكون التهذيب الذي قام به الطويس قد نفى نسب ًة كبرية من هذه
املشاكل التي قد تكون يف األسامء أو يف حتديد الطبقة أو يف بعض املرو ّيات الضعيفة جدّ ًا

أو نحو ذلك ،كام يذهب إليه بعض املعارصين أيض ًا .

النص من النجايش ،إضافة إىل بقاء كم ّية معتدّ هبا من األخطاء
لكن عىل أ ّية حال ،فهذا ّ
التسرتي نفسه ،يضع الكتاب
والتصحيفات يف نسخة االختيار اليوم ،وفق ما ّبني مجلة منها
ُّ
قوته الوثوق ّية،
يف موقع جيب معه أن نأخذ بعني االعتبار هذه القض ّية ،ونحن نتعامل مع ّ

وال نبالغ يف جتاهل مثل هذه الوثائق.

 2ـ  8ـ  2ـ مشكلة ضعف مصادر الكتاب ومرويّاته

املشكلة الثانية :ضعف مصادر الكتاب ومرو ّياته ،وذلك أ ّن نسبة كبرية من مرو ّيات

تم أخذها عرب أشخاص ضعفاء أو جماهيل أو عرب كتب ال نعرف عنها
هذا الكتاب قد ّ

حممد بن قتيبة وجربئيل بن أمحد الفاريايب ،واإلرسال الكثري الواقع بني
فعيل بن ّ
شيئ ًاّ ،

الكيش وغري واحد ممّن صدّ ر هبم السند ،ك ّله يضعف من نصوص الكتاب ،حتى قال
الدكتور البهبودي ّ
صح من أخباره ال يزيد عن ثالثامئة حديث من أصل ما هو أكثر
بأن ما ّ

من ألف ومخسامئة .

) (1راجع :حممد رضا السيستاين ،ملحقات وسائل اإلنجاب الصناعية.627 :
) (2البهبودي ،معرفة احلديث.56 :

...............
أن هذه املشكلة رغم كوّنا حقيق ّي ًة لكنّها ال تؤ ّدي إىل ضعف الكتاب بر ّمته ،بل هذا
إال ّ

املوقف موجود حتى يف أقوى الكتب احلديث ّية ،مثل كتاب الكايف وغريه ،لوجود نقاشات
صحة السند ،بل لو مل نقل بحج ّية مراسيل الصدوق
يف الكثري من مرو ّياته من حيث ّ

صحة
فنصف كتاب الفقيه تقريب ًا ليس
بحجة ،وعليه فهناك فرق بني قيمة الكتاب وبني ّ
ّ

مرو ّياته ،فالكتاب ق ّيم لكن ال يمنع من النقاش يف الكثري من أخباره.

 2ـ  8ـ  3ـ أزمة انتساب الكتاب

املشكلة الثالثة :أزمة انتساب الكتاب ،فاملعروف ّ
أن الكتاب الذي بني أيدينا ليس هو

كتاب الرجال للكيش ،فذاك الكتاب مفقود ،وإنّام هو اختيار الطويس ،لكن قد يشكّك ـ

عىل ما أفادته أيض ًا كلامت الشيخ آصف حمسني ،وإن الح منه بعدها القبول ـ حتى يف
ثم يصبح الكتاب
الكتاب املوجود وأنّه كتاب اختيار الطويس ،فربام يكون كتاب ًا آخر ،ومن ّ

ّ
حمل ريب وتأ ّمل.

والسبب يف هذا التشكيك من ناحيتني:

الناحية األوىل :إنّه ال يوجد ما يفيد أ ّن هذا الكتاب هو كتاب االختيار ،فكيف عرفنا أ ّن

كتاب االختيار للطويس هو هذا الكتاب؟

وهذا التساؤل يمكن طرح أكثر من جواب عليه ،وذلك:

ّ
ّأوالًّ :
األول ،وقد جاء يف
مصححة
إن نسخة املكتبة الوطن ّية بطهران،
بخط الشهيد ّ
ّ

آخرها« :بلغت املقابلة هبذا اجلزء من ّأوله إىل آخره بنسخة األصل ّ
بخط الشيخ السعيد أيب
جعفر الطويس ريض اهلل عنه ،»..وأيض ًا كتب فيها« :بلغ مقابلة وتصحيح ًا بحسب اجلهد
والطاقة إال ما زاغ عنه البرص وحّس عنه النظر بالنسخة املنقول منها و ..بيده اجلانية حممد

رب العاملني».
بن مكّي العاميل لطف اهلل به يا ّ

) (1انظر :آصف حمسني ،بحوث يف علم الرجال.202 :

فهذه وثيقة قو ّية تثبت هذا األمر .

ثاني ًا :ما جاء يف الكتاب املوجود حالي ًا من بعض العبارات ،وهي:

العبارة األوىل :ما جاء يف ترمجة أيب حييى اجلرجاين ،حيث قال يف آخرها« :وسنذكر

بعض مصنّفاته فإّنا مالح ،ذكرناها نحن يف كتاب الفهرست ،ونقلناها من كتابه» .

وقد ع ّلق الشيخ آصف حمسني عىل هذه القرينة بالقول« :ليس للكيش كتاب فهرست،

فاجلملة األخرية من الشيخ ال حمالة» .

راجع إىل أيب
وقد ّبني الكلبايس هذه القرينة هبذه الطريقة« :والضمري يف (كتابه)،
ٌ
إن هذه العبارة رصحية يف ّ
الكيش؛ حيث ّ
أن الكتاب املعروف بكتاب
عمرو ،واملقصود به ّ

إن املقصود بتلك العبارة ّ
الكيش من الشيخ ،حيث ّ
اجلرجاين يف
أن الشيخ ذكر كتاب
ّ
ّ
الكيش .وهل ترى عبار ًة أفصح من تلك العبارة فيام ذكرناه؟
الفهرست أخذ ًا من كتاب ّ
وتلك العبارة إشارة إىل ما صنعه يف الفهرست يف ترمجة أمحد بن داود؛ حيث إنّه ـ بعد

الكيش يف كتابه (يف) معرفة الرجال» .
الفراغ عن نقل الكتب ـ قال :ذكر ّ

العبارة الثانية :ما جاء يف أواخر ترمجة الفضل بن شاذان« :وقيلّ :
إن للفضل مائ ًة

وستّني مصنَّف ًا ذكرنا بعضها يف كتاب الفهرست» .

وقد ع ّلق الكلبايس بالقول« :وداللته عىل كون املوجود يف هذه األعصار هو االختيار

خالية عن شائبة االستتار» .

تم اجلزء الثاين من االختيار من كتاب أيب
العبارة الثالثة :ما جاء يف آخر اجلزء الثاينّ « :

) (1انظر :قبسات من علم الرجال  ،96 :2اهلام
) (2رجال الكيش .814 :2

رقم.3 :

) (3بحوث يف علم الرجال.202 :

) (4الرسائل الرجال ّية 176 :3؛ وانظر :املصدر نفسه 151 :2؛ والفهرست.81 :
) (5رجال الكيش .822 :2

) (6الرسائل الرجال ّية 177 :3؛ وانظر :املصدر نفسه .151 :2

...............
تم اجلزء السابع
حممد بن عمر بن عبد العزيز يف معرفة الرجال» .ويف آخر الكتابّ « :
عمرو ّ

وتم الكتاب بأرسه» .
من االختيارّ ،

ولكن حيتمل أنّه من صنع الن ّساخ.

أن بعض
أن هذه العبارات يف الكتاب تفتح املجال أمام احتامل ّ
وجتدر اإلشارة إىل ّ

النصوص يف هذا الكتاب ليست للكيش ،بل للطوءي ،وأنّه كان يضيف هنا أو هناك شيئ ًا

قليالً ،فانتبه هلذا.

إن كتاب ّ
ثالث ًاّ :
حل اإلشكال البن طاوس قد اعتمد عىل نسخة االختيار التي وصلته

أن كتاب ّ
عرب طريق معترب ،ورغم ّ
حل اإلشكال مفقو ٌد ،لك ّن التحرير الطاوويس موجودة

نسخه ،وعند مقارنة ما يف التحرير الطاوويس ونسخة الكيش اليوم نجد عدم اختالف

معتدّ به ،مما يؤكّد ّ
أن النسخة التي وصلت البن طاوس هي النسخة التي بني أيدينا

اليوم .

ٍ
وهذه القرينة حتتاج فقط إلثبات ّ
بطريق حقيقي وليس
أن ما وصل البن طاوس كان

متأخرة ،إذ قد يشكّك يف الطريق من هذه الناحية ،ومن ثم ّ
عرب طرق إجازات ّ
فلعل ابن

طاوس قد اعترب الكتاب هو االختيار لكونه رأى اجلملة املتقدّ مة يف ترمجة اجلرجاين فيه،

فال تضيف هذه القرينة كثري ًا هنا؛ أل ّن نسبة نسخة ابن طاوس للطويس ستكون اجتهاد ّي ًة
ٍ
حينئذ.
منه
رابع ًاّ :
إن من نسخ كتاب االختيار نسخ ٌة كانت موجودة بمكتبة السيد حسن الصدر

ّ
ّ
بخط الشهيد
بخط الشيخ نجيب الدين واستاذه صاحب املعامل ،وهي مكتوبة عن نسخة
األول ،وهي منقولة عن نسخة ّ
بخط عيل بن محزة بن حم ّمد بن شهريار اخلازن ،وكان عليها
ّ

وعيل بن اخلازن كاتب تلك النسخة هو من أسباط الشيخ
مت ّلك السيد أمحد بن طاوس.
ُّ
) (1الرسائل الرجال ّية  ،151 :2و 177 :3ـ .178
) (2انظر :قبسات من علم الرجال  96 :2ـ .97

الطويس؛ ّ
حممد بن شهريار هو صهر الشيخ عىل كريمته ،ومن غري املحتمل أن
فإن جدّ ه هو ّ

ٍ
شخص
تكون النسخة التي خ ّطها سبط الشيخ عىل ّأّنا كتاب االختيار جلدّ ه ،من تأليف
آخر .

وهذه القرينة ج ّيدة رشط أن يكون يف هذه النسخة ما يفيد ّأّنا منسوبة للشيخ الطويس،

وإال فإذا كانت هي عني كتاب الكيش املوجود بني أيدينا اليوم ،فلن تزيد عن القرينة

األوىل والثانية املتقدّ متني ،فيجب أن نتأكّد من وجود شهادة عىل هذه النسخة ب ّ
أن كاتبها

بأّنا كتاب االختيار للطويس ،واألمر حيتاج ملراجعة ،وإال فبهذه
األصيل كان يعتقد ّ
ّ
األول نفسه مثالً.
الطريقة يمكن أن يكون األمر اجتهاد ًا فيام بعد من الشهيد ّ

خامس ًاّ :
إن من نسخ كتاب االختيار نسخة مكتبة كل ّية اآلداب بجامعة طهران ،وهي

مقا َبلة بنسخة مقروءة عىل السيد أمحد بن طاوس ،وعليها كتابة باملقابلة بنسخة األصل

بخط الطويس ،علام ّ
التي ّ
أن نسخة األصل كانت موجودة لدى عيل بن موسى بن طاوس،

ويبدو أنّه رآها أخوه أمحد ،فقد ذكر السيد املحقق الداماد يف تعليقته عىل رجال الكيش ما

نصه« :ويف أكثر النسخ العتيقة عن عيل بن سويد النسائي بفتح النون قبل السني واهلمزة
ّ
املروي عن السيد مجال الدين أمحد بن طاوس قدّ س اهلل نفسه الزك ّية،
بعد األلف ،وهو
ّ

وقد كتب بخ ّطه يعني ّ
بخط الشيخ أيب جعفر الطويس يف كتاب االختيار من كتاب الكيش

وهو هذا الكتاب» .

فكيف يقال بأنّه ال قرينة عىل ّ
أن الكتاب املوجود هو رجال الشيخ الطويس

واختياره؟! .

سادس ًاّ :
إن الطويس أمىل االختيار عىل تالميذه يف النجف األرشف يف السادس عرش

من شهر صفر يف عام 456هـ ،كام نقل ذلك السيد عيل بن طاوس (664هـ) عن أحد
) (1انظر :املصدر نفسه .97 :2

) (2رجال الكيش  ،7 :1تعليقة ّ
املحقق الداماد.

) (3انظر :قبسات من علم الرجال  97 :2ـ .98

...............
عرب يف جملس درسه ّ
أن هذه األخبار اخرتهتا من كتاب الرجال أليب
تالميذ الطويس ،وأ ّنه ّ
عمرو حممد بن عمر بن عبد العزيز ،واخرتت ما فيها .

وهذه العبارة تعطي ّ
أن الكتاب إمالء الطويس ،وليس تدوينه بخ ّطه ،وهناك مؤرشات

ّ
تدل عىل االحتامل الثاين كام صار واضح ًا.

وعىل أ ّية حال فهذه القرينة ال تنفع؛ وذلك ّأّنا تثبت اختيار الطويس ،ونحن ال نناق

هنا يف ذلك ،لكنّها ال تثبت ّ
أن الكتاب الذي بأيدينا اليوم هو اختيار الطويس الذي أماله

تم االعتقاد ّ
بأن الطويس أمىل الكتاب إمال ًء فقط ،وليس موجود ًا
عىل تالمذته  .بل لو ّ

بخ ّطه ،فسيصبح األمر مشك ً
ال حيث ال يعلم طريق ثبوت هذا الكتاب يف هذه احلال ،كام
أملحنا سابق ًا.

سابع ًا :إنّه قد عدّ الطويس كتاب (اختيار الرجال) من مصنّفاته  ،وال يوجد عنده

كتاب هبذا العنوان إال ما اختاره من كتاب الكيش ،وليس هناك إال هذا الكتاب.
ٌ

ولكن هذه القرينة من أضعف القرائن يف موضوع بحثنا؛ ّ
ألن البحث يف كون ما بأيدينا
ّ

ال عن ّ
هو اختيار الطويس ،ال يف أصل وجود اختيار للطويس ،فض ً
أن عبارة الفهرست ال

بضمها لقرائن َ
أخر ،كام صار واضح ًا.
تفيد أنه
اختيار من ّ
أي كتاب ،إال ّ
ٌ

لكن القرينتني األخريتني تنفعان ضمن هذا الرتكيب وهو :إنّه مل يذكر ألحد أنّه صنّف
ّ

اختيار ًا من كتاب رجال الكيش غري الطويس ،وفق ما جاء يف الفهرست وما نقله عنه يف

فرج املهموم ،فعندما نجد هذا الكتاب يكون هذا قرينة ترجيح ّية لصالح نسبته للطويس،
وهبذا ننتفع من القرينتني األخريتني هبذه الطريقة.

يرتجح ّ
أن النسخة التي بني أيدينا اليوم هي
هبذه القرائن
املنضمة إىل بعضها بعض ًا ّ
ّ

( )1ابن طاوس ،فرج املهموم.131 :

( )2انظر :آصف حمسني ،بحوث يف علم الرجال.202 :
( )3الطويس ،الفهرست.451 :

نسخة االختيار للطويسّ ،
وأن الطويس صنّف الكتاب بخ ّطه ،وأنّه أماله بعد ذلك أو قبل

ذلك ،وليس ما بأيدينا هو اإلمالء فقط.

الناحية الثانية :يف وجود قرائن عىل عدم كون الكتاب الذي بني أيدينا هو كتاب اختيار

ومهم هذه القرائن هو اآليت:
الطويس،
ّ

أن الكتاب كانت فيه مقدّ مة تفيد ّ
نص كتاب فرج املهموم ّ
القرينة األوىلّ :
أن
إن ما يفيده ّ

الطويس اخترص الكتاب واختار ما فيه ،وعندما ننظر يف هذا الكتاب املوجود بني أيدينا

اليوم ال نجد مقدّ م ًة عىل اإلطالق ال للكيش وال للطويس وال ألحد من تالمذته الذين

أمىل عليهم عام 456هـ.

رصح ّ
ولكن هذه القرينة صارت واضحة اجلوابّ ،
بأن هذه
ّ
فإن ابن طاوس نفسه ّ
ّ
بخط الطويس ،وأنّه أخذها عرب أحد تالمذة الطويس ،وهذا يعني أنّه إ ّما
املقدّ مة ليست

ثم مل تدرج يف نسخ
وصلته يف نسخة عىل األرجح األقوى أو عرب طريق شفوي ،ومن ّ
الكتاب بعد ذلك؛ لعدم كوّنا من الطويس.

القرينة الثانية :إنّنا وجدنا أكثر من نقل عن اختيار الطويس من قبل بعض العلامء،

ولكنّه غري موجود يف كتاب االختيار الذي بني أيدينا اليوم ،مثل ما نقله ابن شهر آشوب

حممد وغريمها .
واملريزا ّ
وهذه القرينة حيث ّ
إن شواهدها قليلة جد ًا ،فهي تصلح إلثبات اختالف نسخ كتاب

االختيار ،وهو ما أكّده املحدّ ث النوري ـ كام تقدّ م ـ من ّ
أن النسخة الواصلة إلينا وقع فيها

وأّنا ليست نسخة االختيار إال إذا كانت
سقط يف بعض املوارد ،وال يمكن نفي التطابق ّ
هذه املوارد كثرية جد ًا ،األمر غري املتو ّفر هنا أبد ًا .بل ربام قيل ّ
بأن ما نقل أو بعضه نقل من
أصل رجال الكيش ال من االختيار ،هلذا فهو غري موجود هنا.

القرينة الثالثةّ :
إن يف الكتاب املوجود بني أيدينا الكثري من األخطاء ،وال يعقل عدم

التفات الشيخ الطويس إليها.

( )1انظر :مناقب آل أيب طالب 220 :3؛ وخامتة مستدرك الوسائل .289 :3

...............
واجلواب واضح ،فإنّنا لو رصفنا النظر عن األخطاء التصحيف ّية وأمثاهلا مما يمكن أن

يرجع للنسخّ ،
فإن كتب الشيخ الطويس عموم ًا تعاين من العديد من األخطاء ،وسيأيت

فأي غرابة يف وقوع مثلها هنا حتى قيل :ما خيلو حديث
احلديث عن كتاب الرجال عندهّ ،

من أحاديث التهذيب من العلل واألخطاء ،فليس هذا باألمر الغريب ،فهذا استنا ٌد ألمر
ٍ
ّ
ظروف ليست
دون الكتاب يف آخر عمره يف
مبني عىل حسن الظ ّن فقط،
ولعل الشيخ ّ
ّ
مؤاتي ًة كام نعرف ،فزاد األمر صعوبة.
القرينة الرابعة :إنّنا مل نجد وجه ًا لالختيار وفق ًا للنسخة املوجودة بني أيدينا ،فامذا فعل

الطويس هنا؟!

وقد تقدّ م طرح حمتمالت ما فعله الطويس ،بل هذه القرينة بالغة الضعف بعد عدم

ثم بعد إجراء املقارنة
كوننا م ّطلعني عىل الكتاب األصل ،لنعرف ما الذي كان فيهّ ،
نتحدث هبذه الطريقة هنا.
والنتيجة ّ
إن كتاب الكيش من الكتب اجل ّيدة والنافعة ،لكنّه يعاين من مشاكل متعدّ دة،

باملرة.
ينبغي أخذها بعني االعتبار ،دون أن توجب سقوط قيمة الكتاب ّ

 3ـ رسالة أبي غالب الزراري

حممد بن حممد بن سليامن بن احلسن بن اجلهم بن ُبكري بن أ ْع َني بن
أبو غالب ،أمحد بن ّ

سنسن ،املشهور بأيب غالب الزراري ،الشيباين الكويف ( 285ـ 368هـ)  :ينتسب إىل آل

أعني ،األرسة العلم ّية الشيع ّية املعروفة ،والتي من أبرز رجاالهتا زرارة بن أعني
(150هـ) ،هلذا ينسب بالزراري؛ ّ
ألن زرارة أحد إخوة بكري بن أعني؛ فنسبوا إليه مع ّأّنم
من ولد أخيه بكري ،وينسب بالبك َْريي ،نسبة للجدّ األكرب بكري بن أعني.
عاش الزراري  83عام ًا ،وتويف يف بغداد ،ودفن يف مقابر قري

الغري بالنجف ،رمحه اهلل .
إىل
ّ

( )1انظر :رجال النجايش83 :؛ والطويس ،الفهرست 77 :ـ .78

يف الكاظم ّية ،ثم نقل

( )2للمزيد من املعلومات الشخص ّية عنه ،راجع :حممد رضا اجلاليل ،مقدّ مة حتقيق رسالة أيب غالب

عرب عنه النجايش بقوله:
ّ
نص الرجال ّيون عىل مدح وتوثيق أيب غالب الزراري؛ فقد ّ

«شيخ العصابة يف زمنه ووجههم»  ،ونعته الطويس بأ ّنه «كان شيخ أصحابنا يف عرصه،

وأستاذهم وثقتهم» .

ومما يؤكّد منزلته العلم ّية تلك املؤ ّلفات التي نسبت إليه ،فقد ذكر له أصحاب الفهارس

جمموع ًة من الكتب :كتاب التاريخ ـ غري كامل ـ ،كتاب دعاء السفر ،كتاب اإلفضال،

كتاب مناسك احلج ـ كبري ـ ،كتاب مناسك احلج ـ صغري ـ ،كتاب الرسالة إىل (ابن ابنه)

أيب طاهر حممد بن عبد اهلل بن أيب غالب ،يف ذكر آل أعني .

َّف الرجا ّيل
املصن َ
وتعدّ رسالة أيب غالب الزراري ـ بعد رجال الربقي ورجال الكيش ـ َ
املصنَّفات القديمة ،وهي عبارة عن رسالة يف «نسب آل أعني
الثالث الذي وصلنا من َ

وتراجم املحدّ ثني منهم» ،كتبها يف سنة (356هـ) إىل حفيده حممد الذي كان له من العمر
آنذاك أربع سنني ،وجدّ دها سنة (367هـ) ،أي قبل وفاته بعام واحد.
والبحث يف هذه الرسالة يمكن أن يكون يف عدّ ة حماور:

 3ـ  1ـ احملتويات واملعامل العامّة

أ ـ رسالة الزراري َع ْر ٌض إمجا ّيل لتاريخ آل أعني وبني سنسن األرسي والعلمي يف

النبوي^ ،منذ اإلمام زين
أئمة أهل البيت
ّ
خدمتهم للمذهب الشيعي ،وعالقتهم ب ّ

عمهم محران ،وغريهم من أعالم هذه األرسة الذين صحبوا
العابدين (94هـ) ،وعالقة ّ
أئمة أهل البيت ،وكاتبوهم حتى أوائل القرن الرابع اهلجري .وهنا تكمن قيمة هذه
ّ
األرس الشيع ّية آنذاك.
الرسالة عىل املستوى التارخيي؛ فهي من أقدم املصادر يف تأريخ َ
الزراري 30 :ـ .70

( )1رجال النجايش.84 :

( )2الطويس ،الفهرست.75 :

حممد
( )3راجع :رجال النجايش84 :؛ والطويس ،الفهرست75 :؛ وانظر ـ ملزيد من اال ّطالع ـّ :
رضا اجلاليل ،مقدّ مة حتقيق رسالة أيب غالب الزراري 66 :ـ .70

...............
تتضمن الرسالة رسد ًا ألحوال وتراجم أعالم هذه األرسة ،ابتدا ًء بـ(أعني) اجلدّ
و ّ
األكرب هلذه األرسة ،وبعد ذلك أوالده وأوالد أوالده؛ ولذا تعدّ الرسالة مصدر ًا من

مصادر الرتاجم أيض ًا.

ب ـ بل هذه الرسالة تتضم ّن ترمج ًة ذات ّية من الزراري لنفسه يف غري موضع منها حيث

تعرض فيها كذلك ملشاخيه الذين يروي
يقدّ م معلومات عديدة تتصل به شخص ّي ًا ،وقد ّ

عنهم ،والبالغ عددهم أكثر من عرشين شيخ ًا كام أحصاهم الطهراين واجلاليل .

ج ـ وأوردت الرسالة أيض ًا إجازة أيب غالب الزراري حلفيده أيب طاهر للرواية عنهم،
ِ
واملتجاوزة يف عددها للامئة كتاب (وهي  130كتاب ًا،
وتعداد الكتب واألجزاء امل َجازة
املصححة للرسالة) وطرقه إليها ،وهذه اإلجازة تعترب من أقدم اإلجازات
بحسب النسخة
ّ

التعرف
املكتوبة .وهبذا تفيد هذه الرسالة يف علم الطرق واالجازات واحلديث يف جمال ّ
عىل أهم املشايخ والرواة ،وهي فهرست للكثري من الكتب ومؤ ّلفيها والطرق إليها.

د ـ ويوجد يف آخر الرسالة (تكملة رسالة أيب غالب الزراري) لتلميذه الشيخ احلسني

بن عبيد اهلل الغضائري ،وهو راوي رسالة الزراري نفسه ،بل هو راوي أكثر كتبه عىل ما

يظهر من فهرستي الطويس والنجايش.

ويف هذه التكملة جمموعة من الروايات واألحاديث التي تتصل بآل أعني ،أخذها من

مثل كتاب املنتخبات لسعد األشعري ورجال العقيقي ،وما حدّ ثه به حممد بن موسى

القزويني ،وما وجده فيام ذكره احلسن بن محزة العلوي ،وما وجده ّ
بخط حممد بن أمحد بن

داود القمي نق ً
ال عن ابن مهام.

وهبذا نرى أ ّن رسالة الزراري تتصل بمجال الرتمجات الذات ّية ،وبمجال مصطلح

احلديث واإلجازات والطرق والفهرسة والرجال والرتاجم والتاريخ.

( )1الطهراين ،مصفى املقال يف مصنّفي علم الرجال65 :؛ واجلاليل ،مقدّ مة حتقيق رسالة أيب غالب
الزراري 52 :ـ  ،59وبلغ هبم  25شيخ ًا ،كام أحىص اجلاليل الراوين عن الزراري فبلغوا 12
شخص ًا ،فانظر :املصدر نفسه 59 :ـ .64

هـ ـ يظهر من النجايش والطويس ّأّنام أخذا من طرق الزراري يف هذه الرسالة ما

يعادل سدس ما فيها من طرق ،وذلك أ ّّنام ذكرا ـ جمتم َعني أو منفردين ـ  23طريق ًا من

معززة لطرق
طرقها ،فيام مل يذكرا  107من الطرق الباقية ،وهبذا تكون طرق هذه الرسالة ّ
الفهارس الواصلة إلينا ،أو موضحة هلا يف بعض األحيان .بل يالحظ أ ّن هذه الرسالة

ذكرت أسامء كتب مل تذكر يف فهارس القدماء الواصلة إلينا.

 3ـ  2ـ نُسخ رسالة الزراري

لرسالة الزراري نسخ كثرية ،ما يظهر اهتامم العلامء هبا ،وأبرزها:

مصححة جاء يف آخرها ّأّنا قوبلت
 1ـ نسدة جامعة طهران ،برقم ( ،)6982نسخ ٌة
ّ

بنسختني إحدامها نقلت من نسخة كانت يف جمموعة عتيقة كتبت سنة (630هـ) ،و فيها
كتاب (معاين األخبار) قرئ عىل نجيب الدين ،أيب زكريا حييى بن أمحد بن حييى بن احلسن

البريمي يف سنة (1101هـ) .أما كاتب هذه
احليل ،وكاتبها نرص اهلل بن عيل
ّ
بن سعيد ّ ّ
اليزدي ،كتبها بيزد سنة (1279هـ).
حممد تقي الرشيف احلسيني
ّ
النسخة فهو ّ

 2ـ نسدة البحراين ،وهي التي أوردها الشيخ يوسف البحراين يف كتابه :الكشكول،

لك ّن املشكلة أ ّن خمطوط كشكول البحراين ال يرشح لنا ما هي النسخة التي اعتمدها.

ّ
املاحوزي ،وهي
بخط الشيخ سليامن بن عبد اهلل
املاحوزي ،وهي مكتوبة
 3ـ نسدة
ّ
ّ

ناقصة من ّأوهلا ،وهي منسوخة عن نسخة ترجع لعام 681هـ .وهذه النسخة موقوفة

بمكتبة العالّمة الطهراين يف النجف.

 4ـ نسدة جامعة طهران ،برقم ( ،)6970وكتبت الرسالة فيها عام 1057هـ.

حلر العاميل ،وهي موجود يف مكتبة الس ّيد احلكيم يف النجف ،برقم (،)316
 5ـ نسدة ا ّ

احلر ،ومت ّلك
احلر العاميل ،وولده الشيخ حممد رضا ّ
حممد بن احلسن ّ
وعليها مت ّلك الشيخ ّ
اجلارودي ..وهي ترجع لتاريخ (1087هـ).
مبارك بن عيل
ّ

 6ـ نسدة شيخ الرشيعة ،يف مكتبة الس ّيد احلكيم يف النجف ،برقم ( ،)1867وهي

...............
بخط شيخ الرشيعة اإلصفهاين (1339هـ) ،وترجع لتاريخ (1326هـ).

 7ـ نسدة العالّمة الطهراين ،يف أفالم مكتبة جامعة طهران ،برقم ( ،)2375وترجع

لتاريخ 1320هـ.

ّ
بخط الشيخ
 8ـ نسدة الساموي ،يف مكتبة الس ّيد احلكيم يف النجف ،برقم (،)1037

حممد بن طاهر الساموي ،وترجع لتاريخ 1332هـ.
ّ

 9ـ نسدة الزنجاين ،يف مكتبة جملس الشورى اإلسالمي بطهران ،برقم (،)9543

وهي من كتب شيخ اإلسالم الزنجاين ،وخ ّطها حديث ،و ليس فيها اسم للناسخ وال
تاريخ للنسخ .

وهبذا يظهر ّ
أن أقدم نسخة متو ّفرة هلذه الرسالة هي نسخة جامعة طهران برقم

احلر العاميل لعام (1087هـ) ،فالنسخ ترجع للعرص
( )6970عام 1057هـ ،تليها نسخة ّ

ٍ
بنسخ أقدم
الصفوي يف القرن احلادي عرش اهلجري ،نعم بعضها مكتوب عليه أنّه قوبل

ترجع للقرن السابع والثامن اهلجر ّيني.

 3ـ  3ـ التوثّق من الرسالة والنسخ الواصلة

إال ّ
أن هناك مشكلة البد من معاجلتها؛ ليكون اعتامدنا عىل هذه الرسالة اعتامد ًا علم ّي ًا

صحة نسبة هذه الرسالة التي وصلتنا اليوم
حسب املعايري يف هذا العلم ،وهي التو ّثق من ّ
أن الفهارس نقلت لنا ّ
صحيح ّ
أن أليب غالب الزراري رسال ًة إىل حفيده أيب
إىل مؤ ّلفها؛ ف
ٌ

طاهر ،وما يوجد بأيدينا من رسالة منسوب أليب غالب الزراري ،لكن كيف يمكن لنا أن
أن الرسالتني واحدة؟! ّ
نعرف ّ
فلعل ما عندنا قد ِزيد فيه أو انقص منه أو ح ّرف ،أو لع ّلها
رسالة أخرى نسبت أليب غالب كذب ًا أو خطأ أو اشتباه ًا ،أو لع ّله حصل دمج بني رسالتني
طريق نعتمد
أو بني أصل الرسالة وإضافات كتبت عليها فيام بعد؛ لذا البد أن يكون لنا
ٌ

( )1اعتمدت يف هذا املّسد بالنسخ املخطوطة عىل ما أفاده ّ
حممد رضا اجلاليل،
املحقق العالمة السيد ّ
يف مقدمة حتقيقه لرسالة أيب غالب الزراري 81 :ـ .89

عليه يؤكّد لنا التطابق بني أصل رسالة أيب غالب والرسالة التي بني أيدينا اليوم.

وصحة ما
ويف هذا السياق ،توجد ثالثة طرق يمكن من خالهلا تأكيد وحدة الرسالة
ّ

بأيدينا:

الدس
األول :أن تكون الرسالة مشهورة النسبة ملؤ ّلفها مع عدم وجود شاهد
ّ
الطريق ّ
أو اخلطأ ،كشهرة بعض الكتب التي ال نحتاج معها إىل طريق يوصلنا إىل مؤ ّلفيها ،ككتاب
(أصول الكايف) للشيخ حممد بن يعقوب الكليني (329هـ) ،أو كتاب (اجلامع الصحيح)

للشيخ حممد بن إسامعيل البخاري (256هـ) ،وغريمها من الكتب املشهورة لدى علامء
املسلمني.

ملجرد االتصال
ولو وجد
ٌ
طريق ألمثال هذه الكتب املشهورة يف الوقت احلارض ،فإنه ّ

بسلسة السند املوصلة ملؤ ّلفيها.

طريق يوصلنا للرسالة ،عرب طرق نقل الرتاث املعتمدة يف
الطريق الثاين :أن يوجد لنا
ٌ

مهها:
يتم نقل املصنّفات عرب األجيال بواسطتها ،وأ ّ
األوساط العلمية ،والتي ّ

الكتاب عىل طالّبه وهم يكتبون
أ ـ اإلمالء أو السامع من الشيخ؛ وذلك بأن يقرأ الشيخ
َ

ما يمليه عليهم؛ فيكون هبذا قد انتقل الكتاب إىل الطالب موثوق ًا مأمون ًا من الزيادة

والنقيصة والتحريف ،ويقوم بعد ذلك الطالب بإمالئه عىل طالهبم وهكذا حتى يصلنا.

املستنسخ عىل الشيخ الذي
وتتم بقراءة الكتاب
َ
ب ـ ال َع ْرض أو القراءة عىل الشيخ؛ ّ

يقوم بدوره بتصويب األخطاء التي قد وقع فيها الطالب عند استنساخه للكتاب.

ج ـ اإلجازة؛ وهي سامح األستاذ لطالّبه بنقل مرو ّياته ـ ك ّلها أو بعضها ـ التي سمعها

يعرب عنها يف
أو قرأها عن مشاخيه ،فينقلها الطالب إىل طالّبه وهكذا ،وهذه الطريقة التي ّ
األوساط العلمية بإجازة الرواية ،وقد تلتقي هذه الطريقة مع ما سبق ،وتكون هلا قيمة يف

اإلجازات القائمة عىل املناوالت ونحوها.

صحة النسبة للمؤ ّلف؛ وذلك عرب تت ّبع الكتب
الطريق الثالث :مجع القرائن عىل
ّ

واملصادر القديمة ونحوها والتي نقلت عن رسالة أيب غالب ـ مث ً
ال ـ ومقارنتها بالرسالة

...............
أن ّ
املوجودة عندنا ،حتى يتّضح مقدار التطابق وعدم التطابق بينهام ،فيطم ّ
بأن الرسالة

الواصلة إلينا هي عني ما أ ّلفه أبو غالب.

هذه هي أبرز الطرق التي تعتمد يف نقل الرتاث عرب األجيال والتوثق منه ،فسابق ًا مل

تكن توجد مطابع أو سلطات وزار ّية أو قضائ ّية متكِّن املؤ ِّلف من نقل كتابه إىل طالّب
العلم بصورة مأمونة من الزيادة أو النقصان أو التحريف؛ لذا نجد ّ
أن الكتب املخطوطة

كانت ت ْكتَب سطورها متتالي ًة من دون فراغ يف ّناية السطر عند ّناية مقط ٍع ماّ ،
كل ذلك
وأي زيادة عىل كالم املؤ ِّلف من ِقبل شارح أو
خمافة اإلضافة عىل كالم صاحب الكتابّ ،
مع ّلق كانت تكتب عىل جانبي الصفحات مث ً
ال.
والسؤال :هل حتظى رسالة الزراري بطرق التوثيق هذه؟

اجلوابّ :
إن النسخ الواصلة إلينا من هذا الكتاب ال حتظى ـ بإقرار حم ّققي الكتاب

حممد رضا اجلاليل ـ بأ ّية إ جازة أو إّناء سامع أو قراءة أو بالغ أو ما شابه ذلك،
كالسيد ّ

وهذا يعني أ ّن هذه النسخ ـ وهي ترجع لزمن يفصله عن زمن املؤ ّلف قرابة سبعة قرون ـ
ثم جيب أن
ال يمكن اعتبارها من الدرجة األوىل ،فكيف يمكن تصديقها متام ًا؟! ومن ّ

نعتمد عىل اهتامم كبار العلامء ّ
احلر العاميل الذي اعتمدها ،والسيد بحر
املتأخرين هبا مثل ّ
العلوم الذي أخذ منها يف رجاله عند حديثه عن آل أعني ،وغريهم من كبار العلامء

املتت ّبعني ،لك ّن هذا السبيل ملّا كان قد اعتمده علامء ّ
متأخرون فإ ّن احتامل ّيات االجتهاد فيه

واردة جد ًا ،وبالتايل ال يكون سبي ً
ال توثيق ّي ًا حاس ًام.

وأفضل طريق هنا هو مطابقة ما نقل عن هذه الرسالة أو ما وقع الزراري يف سنده يف

كتب العلامء ،مع متن هذه الرسالة ،وقد وجدنا أ ّن سدس الطرق املوجودة هنا قد وردت

يف كتايب الطويس والنجايش وأمثاهلام ،وبالتايل فالرسالة منسجمة مع سياق ما نقل عنها مما

يرفع الوثوق هبا ،هذا مضاف ًا إىل وحدة فقراهتا وأسلوهبا األديب ،مضاف ًا إىل ّ
أن نسختَي

َ
لنسختني خمتلفتني يف القرن السابع اهلجري ،وهذا ما
جامعة طهران واملاحوزي ،تنسبان
( )1اجلاليل ،مقدمة حتقيق رسالة أيب غالب الزراري.79 :

يرفع احتامل الوثوق.

وبالنسبة يل ،أعتقد ّ
أن هذا الوثوق صحيح وسامل يف كون رسالة الزراري أو بعضها

بأن ّ
أن اجلزم ّ
متضمنة يف هذا الكتاب املوجود بني أيدينا اليوم ،إال ّ
كل هذه
عىل األقل
ّ
هني ،ولو اختلف النسخ فاألمر أشكل يف نقاط
الرسالة هي للزراري يبدو يل أمر ًا غري ّ

االختالف.

رشح
املوحد األبطحي ٌ
ونكتفي هبذا القدر حول هذه الرسالة ،هذا ،وللسيد حممد عيل ّ
عىل هذه الرسالة.

 4ـ مشيخة الصدوق

يصنّف كثريون املشيخات التي من نوع مشيخة الصدوق ضمن مصنفات علم الرجال

باملعنى األعم ،وهلذا نجد أنّه ال بأس باحلديث عنها والتعريف هبا باختصار .وذلك ضمن

عدّ ة حماور:

 4ـ  1ـ معنى املشيخة

لكلمة (شيخ) مجوع كثرية عىل ما أفادت كتب املعاجم عىل اختالف بينهم يف بعضها،
قال ابن منظور« :الش ْيخ ..واجلمع أشياخ و ِشيخان وشيوخ و ِش َي َخة و ِشيخة و َم ْش َي َخة
و َم ِشيخة و َم ْشيوخاء و َم ِ
شايخ» .
يفرقون بني املَ ْش َي َخ ِة
وقال الس ّيد الداماد« :السواد األعظم من الناس يغلطون ،فال ّ
يخة ،وال بني ِ
الش َ
واملَ ِش َ
الش ْي َخة ،وال بني ِشيخان َ
يخة و َ
الكيش،
وشيخان،
ويضمون كاف ّ
ّ
ويشدّ دون النجايش .فاعلم ْن ّ
أن املَ ْش َي َخ َة ـ بإسكان الشني بني امليم والياء املفتوحتني ـ مجع

املطرزي يف كتابيه
الشيخ كالشيوخ واألشياخ واملشايخ ،عىل األشهر عن األكثر .وقال ّ
امل ْعرب وامل ْغربّ :إّنا اسم للجمع واملشايخ مجعها .وأ ّما ا َمل ِشيخة ـ بفتح امليم وكّس الشني
والس َيحان،
ـ فاسم املكان من الشيخ ،والشيخوخة ،كام املسيحة من السياحة والسيح َ
( )1ابن منظور ،لسان العرب .31 :3

...............
تيهة من التيه وال َت َيهان .ومعناها عند أصحاب هذا الف ّن :املَ ْسنَدَ ة ،أي ّ
حمل ذكر األشياخ
واملَ َ
واألسانيد ،فاملَ ِشيخة موضع ذكر املَ ْشيخة ،وكذلك ِ
الش َ
يخة ـ بكّس الشني وسكون الياء
َ
ِ
وحطمهم الك َرب ،كغلمة ـ بكّس
وفتحها ـ لفظة مجع ،معناها اهل َ ْر َمى َ
أسنُّواَ ،
الض ْع َفى الذين َ
الغني املعجمة وسكون الالم ـ ِ
مج َع ْي غالم
وع َو َدة ـ بكّس العني املهملة وفتح الواو ـ يف ْ
و َع ْود» .
وعليه ،فاملشيخة هي املوضع الذي يذكرون فيه الشيوخ ،واهلل العامل.

 4ـ  2ـ التعريف العام وفلسفة وجود املشيخة

اعتمد الشيخ أبو جعفر الصدوق (381هـ) يف كتاب من ال حيرضه الفقيه عىل ترك

السند واالقتصار عىل ذكر الراوي عن اإلمام ،وهو ما فعله الشيخ الطويس أحيان ًا يف كتاب
التهذيب واالستبصار ،وليس دائ ًام ،عىل خالف الصدوق الذي يف األعم األغلب يعتمد

هذه الطريقة .

وهذا األمر فرض عىل الصدوق أن يذكر طرقه التي يكمل هبا هذه األسانيد املخترصة،

وتعرض ألكثر من  380طريق ًا،
فذكر يف ّناية الفقيه مشيخته لتكملة هذه الطرق،
ّ
ففلسفة املشيخة ترجع لنوع من التصنيف احلديثي الذي يعتمد االختصار بدل تكرار

وتوسطهام يف ذلك الطويس.
األسانيد وهو ما اشتهر به الصدوق مقابل الكليني،
ّ
نص الطويس والصدوق:
ولفهم الفكرة نالحظ ّ

أ ـ يقول الطوءي يف ّأول مشيدة التهذيب« :رشطنا يف ّأول هذا الكتاب أن نقترص عىل

تضمنته الرسالة املقنعة ،وأن نذكر مسألة مسألة ،ونورد فيها االحتجاج من
إيراد رشح ما ّ

الظواهر واألد ّلة املفضية إىل العلم ،ونذكر مع ذلك طرف ًا من األخبار التي رواها خمالفونا،

ثم نذكر بعد ذلك ما يتع ّلق بأحاديث أصحابنا رمحهم اهلل ،ونورد املختلف يف ّ
كل مسألة
( )1الرواشح السامو ّية125 :؛ وانظر :مقباس اهلداية .164 :2
( )2راجع :البهائي ،مرشق الشمسني.278 :

منها واملتفق عليها ،ووفينا هبذا الرشط يف أكثر ما حيتوي عليه كتاب الطهارة ،ثم إ ّنا رأينا

أ ّنه خيرج هبذا البسط عن الغرض ،ويكون مع هذا الكتاب مبتور ًا غري مستوىف ،فعدلنا عن

هذه الطريقة إىل إيراد أحاديث أصحابنا رمحهم اهلل املختلف فيه واملتفق ،ثم رأينا بعد ذلك

ّ
أن استيفاء ما يتع ّلق هبذا املنهاج أوىل من اإلطناب يف غريه ،فرجعنا وأوردنا عن الزيادات

ما كنّا أخللنا به ،واقترصنا من إيراد اخلرب عىل االبتداء بذكر املصنّف الذي أخذنا اخلرب من
كتابه أو صاحب األصل الذي أخذنا احلديث من أصله ،واستوفينا غاية جهدنا ما يتع ّلق

بأحاديث أصحابنا رمحهم اهلل ،املختلف فيه واملتفق ،وب ّينا عن وجه التأويل فيام اختلف
فيه ،عىل ما رشطناه يف ّأول الكتاب ،وأسندنا التأويل إىل ٍ
خرب يقيض عىل اخلربين ،وأوردنا
املتفق منها ليكون ذخر ًا وملجأ ملن يريد طلب الفتيا من احلديث ،واآلن فحيث و ّفق اهلل
توصل هبا إىل رواية هذه األصول
تعاىل للفراغ من هذا الكتاب ،نحن نذكر الطرق التي ي ّ

واملصنّفات ،ونذكرها عىل غاية ما يمكن من االختصار؛ لتخرج األخبار بذلك عن حدّ
املراسيل وتلحق بباب املسندات» .

ب ـ ويقول الصدوق يف ّأول الفقيه« :وصنّفت له هذا الكتاب بحذف األسانيد؛ لئال

تكثر طرقه ،وإن كثرت فوائده ،ومل أقصد فيه قصد املصنّفني يف إيراد مجيع ما رووه ،بل

بصحته ،وأعتقد فيه أن ّه حجة فيام بيني وبني ريب ـ
قصدت إىل إيراد ما أفتي به وأحكم
ّ

تقدّ س ذكره وتعالت قدرته ـ ومجيع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة ،عليها املعول
وإليها املرجع ،مثل كتاب حريز بن عبد اهلل السجستاين ..وكتب املحاسن ألمحد بن أيب

عبد اهلل الربقي ،ورسالة أيب ـ ريض اهلل عنه ـ إ ّيل ،وغريها من األصول واملصنّفات التي
رويتها عن مشاخيي وأساليف ـ ريض اهلل عنهم ـ
طرقي إليها معروفة يف فهرس الكتب التي ّ

وبالغت يف ذلك جهدي. »..
( )1هتذيب األحكام  4 :10ـ .5

( )2كتاب من ال حيرضه الفقيه  2 :1ـ .3

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

 4ـ  3ـ القيمة الرجاليّة للمشيخة

تعرضها أحيان ًا
ال تكمن القيمة الرجال ّية للمشيخات ـ ومنها مشيخة الصدوق ـ يف ّ

لتوثيق الرواة رغم أمه ّيته؛ ألنّه قليل للغاية ،وإنّام يف ّأّنا تعدّ مصدر ًا مه ًام لطبقات الرواة
ومتييز املشرتكات وتوحيد املختلفات ،ومعرفة طرق الكتب واملصنّفات يف كثري من

األحيان.

إنّنا نجد يف املشيدات ـ ومنها مشيدة الصدوق ـ ما يتصل بـ:
الشحام أبو أسامة.
التعرف علی كنی الرواة ،مثل زيد
ّ
أـ ّ

ب ـ تعريف الرواة بوالئهم ،مثل عبد اهلل بن مسكان من موايل عنزة ويقال :إنّه من

موايل عجل.

كويف.
التعرف عىل أوطان الرواة ،مثل عبد اهلل بن مسكان وهو ّ
جـ ّ

التعرف عىل وظائف الرواة ومهنهم ،مثل هشام بن احلكم ب ّياع الكرابيس.
دـ ّ

كرام،
التعرف عىل ألقاب الرواة ،مثل عبد الكريم بن عمرو
هـ ـ
اخلثعمي ولقبه ّ
ّ
ّ
البرصي ولقبه كردين.
ومسمع بن مالك
ّ

و ـ االطالع عىل ما يعرف به الرواة ،مثل الفضل بن عبد امللك املعروف بأيب الع ّباس

املنقري
الكويف املعروف باملنتوف ،وسليامن بن داود
الكويف ،ووهيب بن حفص
البقباق
ّ
ّ
ّ
املعروف بابن ّ
الشاذكوين.

واملسميات ،مثل :بحر الس ّقاء وهو بحر بن كثري،
ز ـ االطالع عىل تطابق العناوين
ّ

حممد بن أيب
وزكر ّيا الن ّقاض ،وهو زكر ّيا بن مالك
حممد بن عبد اجل ّبار وهو ّ
اجلعفي ،و ّ
ّ
الصهبان.

يب
ح ـ ذكر ما يرتبط بوثاقة الرواة ،مثل :أبو محزة هو ثقة عدل ،وأبو املغراء وهو عر ّ

احلسني وكان مرض ّي ًا.
كويف ثقة ،وعبد العظيم بن عبد اهلل
ّ
ّ

التعرف علی طبقة الرواة ،مثل :أبان بن تغلب لقي الباقر والصادق وروى عنهام.
طـ ّ

وغري ذلك.

 4ـ  4ـ املشيخة ،الرتتيب والنواقص والزيادات والتكرارات

سعى الكثري من العلامء لرتتيب مشيخة الصدوق ،مثل الشيخ حسن صاحب املعامل،

حممد حسني القايض التربيزي ،والشيخ فخر الدين الطرحيي ،والس ّيد عالء الدين
والس ّيد ّ
كلستانة اإلصفهاين ،وغريهم  ،والسبب يف ذلك أ ّن الصدوق مل يرا ِع الرتتيب يف تدوين
املشيخة.

وتطرح هنا حماوالت تفسري ّية يف سبب عدم ترتيب الصدوق للمشيخة ،ال طبق ّي ًا وال

ألفبائ ّي ًا وال أبجد ّي ًا وال غري ذلك ،ويذهب الس ّيد موسى الزنجاين ـ وهو رأي الس ّيد
خاص يستكشف ذلك من
السيستاين أيض ًا ـ إىل أ ّن الصدوق أ ّلف مشيخته علی ترتيب
ّ
املقارنة بني املشيخة وكتاب من ال حيرضه الفقيه ،فهو أ ّلف املشيخة بعد تأليفه كتاب من

فأول من ذكر روايته يف الفقيه
فحرر املشيخة علی قرار أبواب الفقيهّ ،
ال حيرضه الفقيهّ ،
ذكره يف ّأول املشيخة فمث ً
عامر؛ أل ّن
عيل بن جعفر مقدّ م يف املشيخة علی إسحاق بن ّ
ال ّ

عامر .نعمّ ،
إن الصدوق أخذ عناوين املشيخة
الصدوق بدأ بذكر روايته قبل إسحاق بن ّ

من احلديث السادس والعرشين ومل ندر وجه ذلك ،فإنّه إن أخذ العناوين من ّأول الكتاب
ثم أيب بصري .
عيل بن جعفرّ ،
كان رشوع املشيخة من هشام بن ساملّ ،
ثم ّ

واملراد هبذه الفكرة ّ
أن الصدوق يظهر منه يف املقدّ مة أنّه أحال طرقه إىل كتب الفهارس،

لكنّه عدل بعد االنتهاء من الكتاب ليذكرها فيه ،فرشع من ّأوله ـ لكنّه مل يرشع يف احلقيقة
كل ٍ
إال من احلديث السادس والعرشين ـ ثم أخذ بعدّ ّ
راو ،ووضع الطريق إليه يف املشيخة،
ِ
أي ترتيب إال ترتيب ذكر أسامء الرواة يف متن الفقيه نفسه،
وهبذا مل تأت املشيخة مرتب ًة عىل ّ
ّ
ولعل ابتداءه باحلديث السادس والعرشين الذي رواه الساباطي كان لكونه ّأول
( )1انظر :الطهراين ،الذريعة  68 :4ـ .69

( )2انظر :الزنجاين ،كتاب النكاح  3894 :11ـ 3906؛ والسيستاين ،قبسات من علم الرجال :2
 583ـ .590

...............
األحاديث ،ولع ّله أضاف بعد ذلك قبله شيئ ًا ففاته ذكر الطريق يف املشيخة .وربام هلذا ـ كام
كررهم فيها
يرى بعض املعارصين ـ فاته أسامء رواة مل يذكر طريقه إليهم يف املشيخة أو ّ

بظ ّن أنّه مل يذكرهم من قبل  ،أو لع ّله ـ وهذا االحتامل عندي أقوى ـ أنّه أضاف عىل
متفرقة هنا وهناك ،ففاته إعادة ذكر الطرق.
الفقيه بعد أن أّنى املشيخة ،مجلة روايات ّ

وتبني
وعىل أ ّية حال فقد احصيت هذه العمل ّية التي
تتضمن ما اختاره الزنجاينّ ،
ّ
ترجيحها ،رغم وجود بعض الثغرات فيها أيض ًا.

يشار إىل ّ
أن الصدوق ـ وفق ًا إلحصاء املجليس والنوري وما اضيف عليه ـ قد فاته

ذكر الطرق إىل مائة وواحد وعرشين شخص ًا تقريب ًا ،صدّ ر هبم األسانيد ،األمر الذي أوقع
أكثر من ثالثامئة رواية يف إشكال ّية اإلرسال.

حممد بن
بل األغرب من ذلك أنّه ذكر طرقه لرواة مل يذكرهم يف الفقيه ،مثل أمحد بن ّ

مطهر وعمر بن أيب زياد ،وهلذا قال املجليس« :الذين ذكرهم يف الفهرست [أي يف
ّ
رجحناه من
املشيخة] ومل يرو عنهم يف هذا الكتاب فيقرب من عرشة»  .وهذا يؤكّد ما ّ

القض ّية متصلة أكثر بحصول إضافات وحذف يف الكتاب وتعديل يف نسخته الالحقة أو
إمالئه الالحق بعد تدوين املشيخة.

ّ
مستقل مثل حريز،
متكررة تار ًة بشكل
كام أنّنا نجد يف املشيخة ـ كام أرشنا ـ عناوين
ّ

ّ
حممد بن محران ،حيث ذكره مستق ً
ال تار ًة وضمن مجيل بن دراج
وأخرى غري
مستقل مثل ّ
أخرى ،وهذا ك ّله يؤكّد القض ّية السابقة.

لكن التكرار وقع يف بعض األحيان للتنبيه عىل خصوص ّية ،فمث ً
ال عندما يقول« :وما
ّ

( )1انظر :قبسات من علم الرجال .587 :2

( )2ملزيد اطالع انظرّ :ناية الدراية570 :؛ وروضة املتقني 450 :14؛ وخامتة مستدرك الوسائل :5
 490ـ .499

( )3روضة املتقني .348 :14

ثم يقول« :وما كان فيه عن حريز بن عبد اهلل يف
كان فيه عن حريز بن عبد اهلل فقد رويتهّ »..

الزكاة فقد رويته ،»..فهذا يعني ّ
لألول ،كام أنّه قد
أن الطريق الثاين هو طريق
ّ
خاص مغاير ّ
ّ
يروي عن الراوي باسمني أو عنوانني فيذكر له طريقني ،مثل زكريا بن مالك اجلعفيّ ،
فإن

الصدوق يروي عنه تار ًة بعنوان زكريا بن مالك ،وأخری بعنوان زكريا النقاض.

 4ـ  5ـ بني مشيخة الصدوق وفهرسته

تقدّ م يف قسم الرتاث الرجايل املفقود أ ّن الشيخ الصدوق له فهرست ،وقد أملح هو إىل

ذلك يف مقدّ مة الفقيه عندما قال ـ كام نقلنا عنه آنف ًا ـ« :ومجيع ما فيه مستخرج من كتب
املعول واليها املرجع ،مثل كتاب حريز بن عبد اهلل السجستاين و ..وغريها
مشهورة عليها ّ
رويتها عن
من األصول واملصنّفات التي طرقي إليها معروفة يف فهرس الكتب ا ّلتي ّ

مشاخيي وأساليف ريض اهلل عنهم».

الزراد هذا الفهرست حني قال« :هلام
وقد ذكر الطويس يف ترمجة زيد النريس وزيد ّ

حممد بن
عيل بن احلسني بن بابويه ،وقال يف فهرسته :مل يرومها ّ
أصالن .مل يرومها ّ
حممد بن ّ

احلسن بن الوليد ،وكان يقول :مها موضوعان»  .وقال يف االستبصار« :قال أبو جعفر بن

بابويه يف فهرسته حني ذكر كتاب النوادر استثنى منه ما رواه السياري وقال :ال أعمل به

وال أفتي به لضعفه» .

والسؤال الذي يطرح هنا :هل فهرست الصدوق هو نفسه مشيدته؟

التقي املجليس ّ
أن املراد من الفهرست هو املشيخة ،إذ ع ّلق علی قول
يظهر من
ّ

الصدوق « :فهرس الكتب التي رويتها» بقوله« :ذكر الفهرست يف آخر الكتاب»  .بل

حلر العاميل ،ألنّه استدرك علی املشيخة بذكر يونس الذي ذكره الشيخ يف
لع ّله يظهر من ا ّ
( )1الفهرست.130 :

( )2االستبصار .237 :1

( )3روضة املتقني 348 :1؛ ولوامع صاحبقراين .194 :1

...............
فهرسته نق ً
ال عن فهرست الصدوق ،فأخذه صاحب الوسائل منه وأدرجه يف املشيخة ،

وإن كان هذا ليست فيه داللة قو ّية عىل ذلك.

وهذا ما يبدو كذلك من الس ّيد الصدر حيث قال« :الذي يصعب حتصيله عىل أهل

العلم هو حرص أسامء أولئك الذين روى عنهم يف الفقيه ومل يذكرهم يف الفهرستّ ،
فإن يف
الوقوف عليهم فوائد ال ختفى عىل اخلبري» .

والذي يبدو لنا ضعف هذا التفسري ودعوى االحتاد ،وذلك أنّه يوجد عدد كبري ممّن

ذكرهم الطويس والنجايش يف فهرستيهام نق ً
ال عن فهرست الصدوق ،رغم عدم وجودهم
يف املشيخة ،وكذا العكس ،بل أسلوب الفهارس خمتلف عن أسلوب املشيخات.

وقيل ّ
بأن ممّن ذكروا يف فهرست الصدوق دون مشيخته ،مجاعة يمكن مراجعتهم يف

ترمجاهتم يف فهرستي الطويس والنجايش يزيدون عن أربعني رج ً
ال وهم :أمحد بن النرض

اخلزاز ،وبسطام الز ّيات ،وحجر بن زائدة ،ومحدان بن سليامن ،وخالد بن عبد اهلل،

الزراد ،وطاهر بن حاتم ،وعبد
وخلف بن ّ
محاد ،وزكّار بن حييی ،وزيد النريس ،وزيد ّ

حممد احلصيني،
حممد العرزمي ،وعبد اهلل بن إبراهيم الغفاري ،وعبد اهلل بن ّ
الرمحن بن ّ

عيل بن إبراهيم بن
وعبد اهلل بن ّ
حممد املزخرف ،وعثامن بن عيسی ،وعقبة بن خالد ،و ّ
حممد بن
عيل بن ّ
عيل بن احلسني بن موسی بن بابويه ،و ّ
عيل بن احلسن بن رباط ،و ّ
هاشم ،و ّ

عيل بن معبد ،وغالب بن عثامن ،وغياث بن كلوب ،والفتح بن
عيل بن سعد األشعري ،و ّ
ّ

حممد بن احلسن بن
حممد بن أيب القاسم اجلنايب ،و ّ
حممد اجلوهري ،و ّ
يزيد ،والقاسم بن ّ

عيل بن عيسی،
عيل الصرييف ،و ّ
عيل الشلمغاين ،و ّ
مجهور ،و ّ
حممد بن ّ
حممد بن ّ
حممد بن ّ

حممد بن مصبح بن هلقام ،ومسعدة بن الفرج ،ومسعدة بن
حممد بن القاسم بن بشار ،و ّ
و ّ
اليسع ،ومعاذ بن ثابت ،وموسی بن جعفر البغدادي ،وموسی بن عامر ،وحييی بن عبد
( )1انظر :تفصيل وسائل الشيعة .110 :30
( )2انظرّ :ناية الدراية.570 :

احلميد احلامين ،وحييی بن عمران ،ويونس بن عبد الرمحن ،وأبو خالد القامط ،وابن أيب
أويس.

أن هؤالء مجيع ًا ذكروا يف الفهرست غري واضح؛ ّ
لك ّن إثبات ّ
فإن غاية بعضهم أنه ذكر

الصدوق يف الطريق إليهم وإىل كتبهم ،وهذا غري كوّنم مذكورين يف فهرست الصدوق

بالرضورة مجيع ًا ،وإال لزم وجود فهارس ّ
لكل من وقع يف الطرق إىل الكتب يف فهرستي
الطويس والنجايش! فتأ ّمل ،لك ّن اإلنسان يكاد يطمئ ّن بكون العديد منهم مذكورين يف

فهرست الصدوقّ ،
وأن الطويس قد أخذهم من الفهرست.

وعىل أ ّية حال ،فاألرجح التغاير بني الفهرست واملشيدة ،واهلل العامل.

 4ـ  6ـ مشول املشيخة ملا صدّر بعبارة« :روي» ،وعدمه

وقع نقاش وتداول يف قض ّية أنّه قد لوحظ تصدير الشيخ الصدوق يف جمموعة من

املوارد (تبلغ املئات) السندَ بعبارة« :وروي عن فالن كذا وكذا» ،هل يكون هذا مشموالً

لطريقه إىل فالن يف املشيخة أو ّ
خمتصة بام لو صدّ ر السند باسمه فقال:
أن طرقه يف املشيخة ّ
(فالن عن اإلمام كذا وكذا)؟

وينتج عن ذلك ترتيب األثر بني كون احلديث مسند ًا أو مرسالً ،كام أوضحه املح ّقق

الكلبايس ،ناسب ًا القول بشمول سند املشيخة له ٍّ
لكل من التقي املجليس وصاحب املدارك

حممد ووالده
يف سلوكهام يف التعامل مع األخبار التي من هذا النوع ،فيام نسب اىل الشيخ ّ

القول اآلخر ،واختاره بنفسه ،فصار اخلرب مرس ً
ال عنده.

وقد ع ّلل الكلبايس ما ذهب إليه بالقول« :الظاهر من قوله :وما كان فيه عن فالن ،إنّام

هو ما روي باإلسناد ،نحو :روى فالن ،كام هو األكثر يف الفقيه ،وال يشمل ما نقل روايته

اللهم إالّ أن يقالّ :
إن عبارات القدماء ليست متناسب َة احلال،
نحو :روي [عن] فالن.
ّ

ّ
فلعل الغرض من قوله :وما كان فيه عن فالن ،هو مطلق ما كان مصدَّ ر ًا بذكر فالن ،سواء

...............
كان الرواية عنه عىل وجه اإلسناد إليه أو نقل الرواية عنه» .

ويظهر من العاميل حفيد الشهيد الثاين صاحب استقصاء االعتبار يشء من التح ّفظ،

حيث قال« :وقد سألت شيخنا املح ّقق مريزا حممد أ ّيده اهلل عن دخول مثل هذه الرواية يف

إن ظاهر الرواية اإلرسال ،وظاهر املشيخة ّ
طريق املشيخة للفقيه من حيث ّ
أن كل ما رواه
طريقه إليه كذا ،واملتبادر من روايته أن يقول :روى إسحاق ونحو ذلك؟ فأجاب أ ّيده اهلل

رسه ما يقتيض التو ّقف» .
بأنّه حمل تأ ّمل .لكن مل أجد يف كتب الوالد قدّ س ّ

واختلف موقف السيد اخلوئي هنا ،ففي موض ٍع ذهب إىل اجلزم تقريب ًا بعدم شمول

طرق املشيخة ملا صدّ ر بمثل( :روي عن) وأمثاهلا ،من حيث ّ
إن تعبريات املشيخة ال

أن هذه الرواية مرسلة؛ ّ
يتوهم ّ
ألن
تساعد عىل ذلك  .لكنّه يف موضع آخر قال« :وربام ّ
وصحة
الصدوق قال :روي عن صفوان اجلامل ،ولو قال :روى فالن ،لكان مسند ًا،
ّ

ضعيف جدّ ًا؛ إذ ال فرق بني
توهم
ٌ
الطريق إ ّنام تفيد يف الروايات املسندة ال املرسلة .ولكنّه ّ

أن ّ
التعبريين؛ فإ ّن الصدوق ذكر يف املشيخة ّ
كل ما كان يف هذا الكتاب عن فالن فقد رويته
عن فالن ،وهذا يصدق عىل ّ
كل من التعبريين ،سواء قال :روى فالن أو روي عن

فالن» .

جمرد تفنّن يف التعبريّ ،
وأن عبارة املشيخة
وقد ذهب الشيخ آصف حمسني إىل كونه ّ

تشمل احلاالت ك ّلها .

نص املشيدة للتعبريين مع ًا؛ ّ
ألن تعبري املشيخة
والراجح بنظري هو القول بشمول ّ

ومتن الفقيه ليس هبذه الد ّقة املفرطة ،بل غاية نظره إىل من صدّ ر به السند ،واملفروض ّ
أن
( )1انظر :الرسائل الرجال ّية  308 :4ـ .309

( )2استقصاء االعتبار  ،127 :6وانظر :املصدر نفسه .145 :7
( )3اخلوئي ،كتاب الصوم  202 :2ـ .203

( )4اخلوئي ،املعتمد يف رشح املناسك  351 :4ـ .352

( )5انظر :آصف حمسني ،بحوث يف علم الرجال.393 :

هذا قد صدّ ر السند به ،ومثل هذه التدقيقات يبعد أن تكون مأخوذة ،بل القرينة قامت عىل

ما نقول ،وذلك ّ
أن بعض الرواة مل ينقل عنهم الصدوق يف الفقيه إال هبذه الصيغة ،ومع

ذلك ذكر هلم طرق ًا يف املشيخة ،ويزيد عددهم عن اخلمسني شخص ًا ،مثل :أمحد بن هالل،

وأسامء بنت عميس ،وإسامعيل بن مهران ،وأ ّيوب بن أعني ،و ّ
بشار بن يسار ،وبكّار بن

حممد بن يونس،
كردم ،وجابر بن عبد اهلل األنصاري ،وجعفر بن عثامن ،وجعفر بن ّ
ٍ
حارث ب ّياع األنامط ،واحلسن بن قارن ،واحلسن بن هارون ،وروح
وجويرية بن مسهر ،و
عيل بن احلسني ،وسلمة بن متام،
بن عبد الرحيم ،و
ّ
رومي بن زرارة ،والزهري ،وزيد بن ّ

األمحيس،
املروزي ،وشعيب بن واقد ،والصباح بن سيابة ،وعائذ
وسليامن بن حفص
ّ
ّ

عيل بن
وعبد احلميد بن ّ
عواض ،وعبد امللك بن أعني ،وعبيد اهلل الر ّ
افقي (املرافقي) ،و ّ
عامر بن مروان ،وعمر بن أيب شعبة ،وعمرو بن
عيل بن غراب ،و ّ
عيل بن سويد ،و ّ
بجيل ،و ّ

اهلاشمي،
قيس املارص ،وعيسى بن أيب منصور ،وعيسى بن أعني ،وعيسى بن عبد اهلل
ّ

قرة السمندي ،ومصادف ،ومصعب بن يزيد
وعيسى بن يونس ،والفضل بن أيب ّ

القصاب ،وميمون بن مهران ،وهاشم احلنّاط،
األنصاري ،ومعمر بن حييى ،ومنهال
ّ

عامر ،وأيب ثاممة ،وأيب
ويارس اخلادم ،وحييى بن ع ّباد املك ّي ،وحييى بن عبد اهلل ،ويونس بن ّ
اخلراساين ،وأيب
احلسن النهدي ،وأيب زكر ّيا األعور ،وأيب سعيد اخلدري ،وأيب عبد اهلل
ّ
هاشم اجلعفري.

وذكر بعض املعارصين وجه ًا إضاف ّي ًا ترجيحي ًا هنا ،ال بأس به لتقوية االحتامل ،وهو

رجحناها يف كيفية تدوين الصدوق ملشيخته ،وأنّه
أنّنا لو مشينا عىل الفرض ّية السابقة التي ّ

سار عىل أسامء الرواة يف كتابه من ّأوله إىل آخره ،لرأينا أ ّن مجلة من الرواة عندما ذكرهم،

كان ّأول ذكره إ ّياهم هبذه الصيغة ،ومع ذلك ذكر الطريق إليهم يف املشيخة ،ووقعوا

بحسب الرتتيب بشكل يؤكّد أنّه أخذهم من هذا املوضع الذي صدّ ره بتعبري :روي عن
فالن ،وذلك مثل :هشام بن احلكم ،ومسعدة بن صدقة ،وحريز بن عبد اهلل ،واألصبغ بن

حممد بن يونس ،وهشام احلناط ،وحييى بن أيب
نباتة ،وجابر األنصاري ،وجعفر بن ّ

...............
عمران .

الصحة السند ّية لطرق
يشار أخري ًا إىل أ ّن العلامء دائ ًام ما نجد بينهم اختالفات يف تقويم
ّ

حممد باقر ملكيان
مشيخة الصدوق وغريها ،وقد قام أخونا الفاضل املتت ّبع الشيخ ّ

فتوصل إىل ّ
أن العالمة ّ
صحح  155طريق ًا من أصل ما يزيد
باستقصاء األنظار
احليل قد ّ
ّ

واحلر
صحح ابن داود  147طريق ًا ،والسيد التفريش 178 :طريق ًا،
عن  380طريق ًا ،بينام ّ
ّ
العاميل  188طريق ًا ،والسيد اخلوئي 235 :طريق ًا ،واهلل العامل.
ٍ
كتاب آخر بالغ
نكتفي هبذا القدر من التعريف املوجز بمشيدة الصدوق ،لننتقل إىل

األمه ّية.

 5ـ رجال ابن الغضائري

الشيخ أبو احلسني ،أمحد بن احلسني بن عبيد اهلل بن إبراهيم الغضائري البغدادي،

املشهور بـ(ابن الغضائري) (ق 5هـ) ،وقد ضبطه العالمة احليل وياقوت احلموي

بالغضاري  ،وهو خمالف للمشهور ،بل خمالف لضبط ّ
احليل له بالغضائري يف خالصة
األقوال مرار ًا وتكرار ًا.

كان معارص ًا للشيخني النجايش والطويس؛ بل كان زمي ً
ال للنجايش عند أبيه احلسني بن

رصح بذلك النجايش يف ترمجة أمحد بن احلسني بن عمر ،حيث قال ..« :له كتب
عبيد اهللّ ،

ال يعرف منها إال النوادر ،قرأته أنا وأمحد بن احلسني رمحه اهلل عىل أبيه. »..

ومن الغريب ّ
أن النجايش الذي كانت هكذا عالقته مع ابن الغضائري مل يرتمجه يف

فهرسته ،مع أ ّنه كان م ّطلع ًا عىل مصنّفاته! بل اكتفى بذكره وذكر بعض آرائه يف ط ّيات ما
كتبه عن اآلخرين! ولع ّله سها عنه ،بل حتى الشيخ الطويس مل يرتمجه ،إال أ ّنه ذكره يف

( )1انظر :قبسات من علم الرجال  594 :2ـ .595

( )2انظر :إيضاح االشتباه19 :؛ ومعجم األدباء .202 :2
( )3رجال النجايش.83 :

وأّنام من أجود ما كتب يف جماليهام .
مقدّ مة فهرسته مادح ًا فهرستيهّ ،
ّ
رتجم من ِقبل معارصيه ،مل حتدَّ د سنة مولده ووفاته ،إال أ ّنه
وألن ابن الغضائري مل ي َ

ّ
تويف يف العقود األوىل من القرن اخلامس اهلجري بالتأكيد .

أبوه هو احلسني بن عبيد اهلل الغضائري الواسطي األسدي البغدادي ،املشهور

بـ(الغضائري) واملتوىف عام (411هـ) ،أحد مشايخ الطويس والنجايش .

ويبدو أنّه قد تأثر ابن الغضائري بوالده وبمدرسته النقد ّية ،لكن كان له أساتذة آخرون

حممد بن
ـ غري والده ـ مثل ابن عبدون ،وابن عاللة ،وأيب احلسني النصيبي ،واحلسن بن ّ

بندار القمي.

أ ّما عن تالمذته ،فلم يعرف له تالمذة ،ومل ينقل عنه غري النجايش ،وربام مل يكن نقله

تلمذ ًا منه عىل يديه؛ ّ
ألن املفروض ّأّنام كانا متقاربني ،وربام لوفاته املبكّرة مل يكن له تالمذة
ّ
أو مل يتصدّ للرواية كام يرى بعض الباحثني  ،واهلل العامل.

( )1الطويس ،الفهرست.2 :

( )2نقل لنا بعض األعزّ ة األفاضل من طالبنا ،وهو األخ الشيخ عبد اهلادي الرايض حفظه اهلل ،أنّه
وأّنا نقلت
التعرض فيه للوحة قرب ابن الغضائريّ ،
تم ّ
شاهد تقرير ًا تلفزيون ّي ًا يف قناة روسيا اليومّ ،
من دربند إىل حمج قلعه يف داغستانّ ،
وتم تصويرها يف هذا التقرير،
وأن لوحة القرب موجودةّ ،
ومكتوب عليها ّ
أن هذا هو قرب قايض القضاة الشيخ أيب احلسن أو أيب احلسني أمحد بن احلسني

الغضائري ،وذكر التقرير أنّه من شيوخ الشيعة ،وهذا ما يفتح عىل احتامل ّ
أن ابن الغضائري الذي
ّ
وتويف هناك ،وهذا ما يستدعي ـ يف تقديري ـ
كان يف بغداد ،قد انتقل أواخر عمره إىل دربند،
اهتامم ًا هبذا التقرير من قبل اجلهات املعن ّية ،للذهاب إىل تلك املناطق والنظر يف مكتباهتا
يتم احلصول عىل يشء يتصل بالغضائر َّيني الوالد
وخمطوطاهتا واملعلومات املتو ّفرة هناك ،ع ّله ّ

واالبن.

( )3الطويس ،الرجال.425 :
( )4رجال النجايش.69 :

حممد رضا اجلاليل ،رجال ابن الغضائري ،15 :مقدّ مة التحقيق.
(ّ )5

...............
حممد باقر البهبودي أنّه يريد أن يثري فكر ًة ال ندري
يشار إىل أنّه يبدو من كالم الدكتور ّ

مدى د ّقتها التارخي ّية ،حيث يقول ّ
عرب عن وفاة ابن الغضائري بقوله كام تقدّ م:
بأن الطويس ّ

أن هذا التعبري يعطي دالل ًة عىل ّ
«..واخرتم هو (رمحه اهلل) ،»..و ّ
أن الرجل تويف قبل انقضاء
العمر الطبيعي لإلنسان  ،ولو لكون هذا التعبري يطلق غالب ًا عىل من مات قبل بلوغ س ّن
األربعني ،أو عىل من مات قبل أوانه ،ممّا يعني أنّه رحل يف مقتبل عمره ،ومن هنا فال

يستبعد أن تكون وفاته حلادث وقع عليه نتيجة مواقفه النقد ّية .
لك ّن تأكيد مثل هذا األمر يف غاية الصعوبة.

 5ـ  1ـ مصنّفات ابن الغضائري املنسوبة إليه

ذكرت جمموعة من املصنّفات البن الغضائري ،وهي:

 1ـ فهرست املصنّفات.
 2ـ فهرست األصول

نص عليه الطويس يف مقدّ مة كتاب الفهرست ،حيث قال« :أما بعد ،فإين ملا
هذا ما ّ

رأيت مجاع ًة من شيوخ طائفتنا من أصحاب احلديث ،عملوا فهرس كتب أصحابنا وما

صنّفوه من التصانيف ورووه من األصول ،ومل أجد أحد ًا استوىف ذلك وال ذكر أكثره ،بل

ّ
اختص بروايته وأحاطت به خزانته من الكتب ،ومل
كل منهم كان غرضه أن يذكر ما
ّ
يتعرض أحدٌ منهم باستيفاء مجيعه ،إال ما قصده أبو احلسني أمحد بن احلسني بن عبيد اهلل
ّ
رمحه اهلل ،فإ ّنه عمل كتابني :أحدمها ذكر فيه املصنّفات ،واآلخر ذكر فيه األصول،
واستوفامها عىل مبلغ ما وجده وقدر عليه ،غري ّ
أن هذين الكتابني مل ينسخهام أحدٌ من

أصحابنا ،واخرتم هو رمحه اهلل ،وعمد بعض ورثته إىل إهالك هذين الكتابني وغريمها من
( )1حممد رضا السيستاين ،ملحقات وسائل اإلنجاب الصناعية.595 :

( )2حممد باقر البهبودي ،صحيح الكايف  :1ط ـ ي( ،املقدّ مة)؛ وانظر حوار حيدر حب اهلل مع
البهبودي ،يف ملحقات كتاب :نظر ّية السنّة يف الفكر اإلمامي الشيعي 778 :ـ .779

الكتب ،عىل ما حكى بعضهم عنه ، »..ومل يذكر الطويس للغضائري غري هذين الكتابني.

يقول الدكتور جميد معارف ـ تبع ًا ملثل املح ّقق التسرتي فيام يبدو ـ« :ومن هذا يعلم ّ
أن

الشيخ الطويس مل يقف عىل كتب الشيخ ابن الغضائري ،وظ َّن هالكها ،كام أخرب به .ومل

يكن األمر كذلك؛ ملا يظهر من ا ّطالع النجايش عليها وإخباره عنها»  .وسيأيت احلديث

عن هذه النقطة.

احليل ّ
 3ـ كتاب املمدوحني :والذي يبدو من تت ّبع كتاب العالمة ّ
أن هذا الكتاب كان

قد وصله؛ ففي ترمجته ملحمد بن مصادف قال ..« :اختلف قول ابن الغضائري فيه؛ ففي

أحد كتابني :إنه ضعيف .ويف اآلخر :إنه ثقة ، »..وكذلك ابن داود ّ
احليل يف الرتمجة

نفسها قال(« :غض)  :ضعيف ،ثقة يف موضعني»  ،إذا فهمنا من هاتني العبارتني

وأمثاهلام اإلشارة إىل كتابني مستق ّلني أو يف موضوعني :أحدمها يف املمدوح واآلخر يف
الضعيف.

 4ـ كتاب التاريخ ،وال نعرف عنه شيئ ًا ،وحيتمل جد ًا أنّه أحد الكتب األخرى؛

إلطالق عنوان التاريخ عىل كتب الرجال كام تقدّ م ،ولع ّله خمتلف عن سائر الكتب ،وقد
ذكره النجايش يف ترمجة أمحد بن حممد بن خالد الربقي ،حيث قال ..« :قال أمحد بن

احلسني رمحه اهلل يف تارخيهّ :
تويف أمحد بن أيب عبد اهلل الربقي يف سنة أربع وسبعني

ومائتني. »..

( )1الطويس ،الفهرست.2 :

( )2جميد معارف ،علم الرجال الشيعي ،جملة االجتهاد والتجديد ،العدد 207 :19؛ والتسرتي،
قاموس الرجال .441 :1

( )3العالمة احليل ،خالصة األقوال.404 :
( )4إشارة البن الغضائري.

( )5ابن داود احليل ،الرجال.275 :
( )6رجال النجايش.77 :

...............
أن املح ّقق التسرتي فهم من هذه العبارة ّ
والغريب ّ
خمصص وموضوع
أن كتاب التاريخ ّ

يف وف ّيات الرجال  ،مع ّ
أن العبارة غري واضحة يف دعوى من هذا النوع ،فالحظ.

ّ
املتأخرين واملعارصين ،من عود الضمري يف كلمة (تارخيه) إىل
وأ ّما ما ذكره بعض
خاصة وأنّه مل يذكر يشء قبل هذا
تاريخ وفاة الربقي أو تاريخ الربقي  ،فهو غري واضح؛ ّ

السطر حول وفاة الربقي وال يتعارف إطالق مثل هذا التعبري يف هذا املعنى ،فلو قال :وقع
لصح ،لكنّه مفقو ٌد هنا،
كالم يف تاريخ وفاة الربقي ،وقال الغضائري يف تارخيه كذا وكذا،
ّ

وإن كان احتامل عود الضمري إىل الربقي ال إىل تاريخ وفاته ليس بعيد ًا جد ًا ،بحيث تكون
اجلملة عىل الشكل التايل :وقال أمحد بن احلسني يف كالمه عن تاريخ الربقي وترمجته له:

كذا وكذا.

 5ـ الرسالة

قال الكلبايس« :إنّه قال يف اخلالصة يف ترمجة سليم بن قيس اهلاليل :وقال ابن

الغضائري ..وساق املقال .وقيل يف احلاشية :إنّه من عبارته يف رسالته املنسوبة إليه .فهذه
الرسالة تزيد عىل الكتب األربعة املتقدّ مة ،بل عىل الكتب اخلمسة بزيادة كتاب

التاريخ» .

لك ّن التث ّبت من أمر هذه الرسالة بمثل هذه العبارة ّ
املتأخرة ،فض ً
ال عن إثبات مغايرهتا

لسائر الكتب ،غري واضح.

 6ـ كتاب الضعفاء :وهو الواصل إلينا من هذه الكتب .

وحيسب ابن الغضائري ـ تبع ًا ألبيه ـ عىل مدرسة النقد الرجال ّية ،والقارئ لكتاب

ّ
فكأن ابن
يتحسس النَّ َفس النقدي الذي يامرسه يف جرح رواة احلديث،
الضعفاء
ّ
( )1انظر :قاموس الرجال  441 :1ـ .442

( )2انظر :الطهراين ،الذريعة 285 :4؛ ومحيد البغدادي ،تقييامت ابن الغضائري 75 :ـ .76
( )3الكلبايس ،الرسائل الرجال ّية .437 :2

( )4لالطالع أكثر ،راجع :الكلبايس ،سامء املقال 9 :1؛ والتسرتي ،قاموس الرجال .441 :1

الغضائري كان يعتقد ّ
الدس
أن املناهج السائدة يف قبول رواة احلديث ال تتناسب وحجم
ّ

والتزوير الذي مورس عىل الروايات.

أن ما ثبتت نسبته البن الغضائري هو فهرستيه مع كتاب الضعفاء (وسيأيت
واملتحصل ّ
ّ

قو ًة وضعف ًا.
احلديث عنه) ،والباقي خمتلف االحتامل ّ

 5ـ  2ـ من هو مؤلّف كتاب الضعفاء؟ حتقيق حال النسبة

املراجع للمصادر الرجال ّية جيد اتفاق ًا بني علامء الرجال عىل أصل وجود كتاب

الضعفاء؛ ولك ّن البحث جرى بينهم يف مؤ ّلف هذا الكتاب ،فهل هو للغضائري احلسني

بن عبيد اهلل ،أو البنه أمحد؟

وقد انقسم الباحثون يف ذلك إىل فريقني:

األول :وهم القائلون ّ
بأن الكتاب لألب ،أعني احلسني بن عبيد اهلل ،ومن
الفريق ّ

أبرزهم :الشهيد الثاين (966هـ) يف إجازته للشيخ حسني بن عبد الصمد (984هـ) ـ

والد الشيخ البهائي ـ  ،واملحقق األردبييل (993هـ)  ،واملحقق النراقي (1244هـ) ،

ونظام الدين الساوجي عىل ما نقله عنه الكلبايس يف هام

سامء املقال  ،وغريهم.

ّ
يستدل به هذا الفريق هنا هو:
أن الدليل العمدة الذي
ويظهر ّ

نص العالمة ّ
احليل يف ترمجة سهل بن زياد
أ ـ ما نقل عن الشهيد الثاين ،من االستناد إىل ّ

اآلدمي ،حيث قال ّ
احليل« :وقد كاتب أبا حممد العسكري عليه السالم عىل يد حممد بن

عبد احلميد العطار يف املنتصف من شهر ربيع اآلخر سنة مخس ومخسني ومائتني .ذكر ذلك

أمحد بن عيل بن نوح وأمحد بن احلسني رمحهام اهلل .وقال ابن الغضائري :إ ّنه كان

( )1املجليس ،بحار األنوار .159 :105

( )2أمحد األردبييل ،جممع الفائدة والربهان .455 :8
( )3النراقي ،عوائد األيام.853 :

( )4الكلبايس ،سامء املقال  ،17 :1اهلام

رقم .4

...............
بأن عطف ابن الغضائري عىل أمحد بن احلسني ّ
ضعيف ًا»  .وقد ع ّلق الشهيد الثاين هنا ّ
يدل
عىل أنه غريه .

النص الذي ينتهي إىل مجلة «ذكر ذلك أمحد
ويمكن النقاش بام ذكره غري واحد من أ ّن ّ

نص النجايش نقله العالمة احليل  ،وملا
بن عيل بن نوح وأمحد بن احلسني رمحهام اهلل» ،هو ّ

انتهى من نقل كالم النجايش أخذ بنقل كالم ابن الغضائري ،عىل عادته يف النقل ،بل قد

النص .
رصح هو بذلك مطلع نقله هلذا ّ
ّ
ب ـ ما ذكره الكلبايس معترب ًا أنّه ضعيف دون بيان وجه الضعف ،من ّ
أن اشتهار

خاصة دون الولد ،ممّا يفيض إىل قناعة ّ
بأن
الوالد ،وذكره يف خالصة العالمة احليل برتمجة ّ
كلمة (ابن الغضائري) تنرصف إىل املشهور وهو الوالد .

إن اشتهار الوالد مربر ٍ
ولكنّه غري واضح أيض ًا ،بل ّ
كاف لنسبة الولد إليه ،ولو بنحو
ٌّ

كون هذا احتامالً ،فعندما يقال :ابن الغضائري ،فمن املمكن أن يكون هذا تكريس ًا لشهرة

الوالد؛ لنسبة الولد إليه بتعبري (ابن) ،فكأنّه يقال :إنّه ابن ذاك الغضائري املعروف ،فال
يوجد ٍ
تناف بني شهرة الوالد وانتساب تعبري ابن الغضائري للولد حتى يكون هذا قرينة،

ويكفي هذا احتامالً لرفع هذه القرينة.

الفريق الثاين :وهم القائلون ّ
التوجه هو
بأن الكتاب لالبن ،وهو أمحد بن احلسني ،وهذا
ّ

عرب عن ذلك أبو اهلدى الكلبايس .
األشهر بني علامء الرجال ،كام ّ

ومن رموز هذا الفريق :السيد أمحد بن طاوس (673هـ)  ،وابن داود احليل

( )1خالصة األقوال.357 :

( )2نقل عنه ذلك التسرتي يف قاموس الرجال .22 :1
( )3انظر :رجال النجايش.185 :

( )4انظر :سامء املقال 22 :1؛ وقاموس الرجال 32 :1؛ وكليات يف علم الرجال 84 :ـ .85
( )5سامء املقال .22 :1

( )6املصدر نفسه .14 :1

( )7التحرير الطاوويس.5 :

(707هـ)  ،والعالمة احليل (726هـ)  ،والسيد حممد العاميل صاحب املدارك
(1009هـ)  ،والشيخ البهائي (1030هـ)  ،والسيد حممد سبط الشهيد الثاين

(1030هـ)  ،والعالمة القهبائي (ق 11هـ)  ،واملوىل حممد األردبييل (ق 12هـ) ،
والعالمة املجليس (1111هـ) رغم ما قد يبدو من تر ّدد يف عبارته  ،والسيد حممد مهدي

بحر العلوم (1212هـ)  ،وغريهم.

ويستند هذا الفريق إىل عدّ ة أمور ،أبرزها:

 1ـ ما ذكره الكلبايس وغريه من أنّه ملا مل يذكر يف كتب أصحابنا كتاب الرجال لوالده،

تعني ّ
أن صاحب التصنيف هو الولد ،وغريه متفق عىل عدمه .
ّ

 2ـ ترصيح السيد أمحد بن طاوس رمحه اهلل ،يف خطبة كتابه:من ّأين «عزمت عىل أن

أمجع يف كتايب هذا أسامء الرجال املصنّفني وغريهم ،ممن قيل فيه مدح أو قدح ،وقد امل

(أتم) بغري ذلك من كتب مخسة :كتاب الرجال لشيخنا أيب جعفر حممد بن احلسن الطويس
ّ
ريض اهلل عنه .وكتاب فهرست املصنّفني له .وكتاب اختيار الرجال من كتاب الكيش ـ أيب

عمرو حممد بن عبد العزيز ـ له .وكتاب أيب احلسني أمحد بن العباس النجايش األسدي.

خاصة ـ
وكتاب أيب احلسني أمحد بن احلسني بن عبيد اهلل الغضائري يف ذكر الضعفاء
ّ
( )1ابن داود احليل ،كتاب الرجال.208 :
( )2العالمة احليل ،خالصة األقوال.50 :

( )3حممد العاميل ،مدارك األحكام .259 :3
( )4البهائي ،احلبل املتني.183 :
( )5استقصاء االعتبار .86 :1

( )6القهبائي ،جممع الرجال .11 :1
( )7األردبييل ،جامع الرواة .48 :1

( )8املجليس ،بحار األنوار .41 ،22 :1

( )9بحر العلوم ،الفوائد الرجال ّية .153 :4

( )10الكلبايس ،سامء املقال 18 :1؛ وانظر :الرواشح السامو ّية.181 :

...............
نصه« :أقول :إ ّن
رمحهم اهلل تعاىل مجيع ًا ـ»  .بل نجده يقول يف ترمجة عمر أخو عذافر ما ّ

هذا حديث غري ثابت؛ أل ّن أبا احلسني بن الغضائري قال. »..

نص العالمة احليل يف ترمجة إسامعيل بن مهران« :وقال الشيخ أبو احلسني أمحد بن
3ـ ّ

احلسني بن عبيد اهلل الغضائري رمحه اهلل ، »..وع ّلق الكلبايس هنا بالقول« :الظاهر من

املرصح به يف هذا املقام» .
إطالق ابن الغضائري يف سائر كلامته هو
ّ
ولك ّن هذا ال يشكّل إال قرينة ضعيفة غري قو ّية.

وهكذا نجد العالمة احليل يقول يف ترمجة أمحد بن عيل اخلضيب« :قال ابن الغضائري:

حدّ ثني أيب أنه كان يف مذهبه ارتفاع . »..ومن الواضح ّ
أن االبن هنا البدّ من فرضه أمحد
بن احلسني؛ ّ
ألن والد احلسني ـ وهو عبيد اهلل ـ مل يذكر يف الرجال أص ً
ال .

إن الطويس ذكر للولد كتابني يف الرجال فيام مل يذكر الوالد ّ
4ـ ّ
أي مصنّف يف
بأن له ّ

فيرتجح أن يكون صاحب الكتاب هنا هو الولد .
علم الرجال ،ومن ثم
ّ

 5ـ ما سيأيت قريب ًا ،من ّ
أن هناك مواضع عديدة ينقل فيها النجايش عن أمحد،

ووجدناها يف كتاب الضعفاء املوجود بني أيدينا ولو أحيان ًا مع بعض االختالف ،وهذا

تأكيد عىل ّ
أن صاحب الرجال هو االبن وليس األب  .مضاف ًا إىل نقل الكتاب عن والده
حق أمحد،
حق احلسني هنا ،بل حيتمل يف ّ
يف ترمجة أيب العباس الرازي ،وهو ال حيتمل يف ّ

( )1التحرير الطاوويس 4 :ـ 5؛ وانظر :السبحاين ،كليات يف علم الرجال 86 :ـ .87
( )2التحرير الطاوويس.419 :
( )3خالصة األقوال.55 :

( )4سامء املقال 20 :1؛ وانظر :استقصاء االعتبار .86 :1
( )5خالصة األقوال.322 :

( )6انظر :استقصاء االعتبار  87 :1ـ .88

( )7انظر :املصدر نفسه .87 :1
( )8انظر :السبحاين ،ك ّليات يف علم الرجال.87 :

وهذه قرينة سيأيت التو ّقف عندها الحق ًا ،فانتظر.

والنتيجةّ :
إن أقوى االحتامالت هو كون هذا الكتاب لالبن ،أي ألمحد بن احلسني بن

عبيد اهلل الغضائري ،واهلل العامل.

 5ـ  3ـ تقويم الغضائري من حيث الوثاقة وعدمها

بعد الفراغ عن كون صاحب الكتاب هو أمحد بن احلسني ،البد من النظر يف حال هذا

الرجل ،لكن ألنّه حصل تر ّدد يف صاحب الكتاب واختالف فال بأس بذكر حال الرجلني

مع ًا من حيث الوثاقة وعدمها باملعنى العام للكلمة.

 1ـ ّأما الغضائري األب ،وهو احلسني بن عبيد اهلل الغضائري (411هـ) ،فقد ذكروا

أنّه ثقة؛ لتوليفة معطيات متعاضدة ،فهو من مشايخ اإلجازة الكبار ،ومن مشايخ النجايش

مرة،
الذين وقعوا كثري ًا يف طرقه بام يزيد عن مائة ومخسني طريق ًا ،وقد ّ
ترحم عليه أكثر من ّ

بل قد يظهر منه تقويم الرواة أحيان ًا عىل أساس قوله ،كام يف ترمجة السياري ،وحممد بن
أمحد بن داود ،ويعتمد عليه يف توصيف حال بعض الكتب أحيان ًا كام يف ترمجة أمحد بن

حممد بن عامر ،والفضل بن عبد الرمحن ،أو يف معلومات َ
أخر عن الرواة ،كام يف ترمجة أمحد
ّ
حممد بن معىل ،وسعد بن عبد اهلل األشعري ،وصدقة بن بندار ،وابن األنباري ،وعبد
بن ّ
العظيم احلسني ،والشيخ الصدوق ،وعباد العصفري ،ومعاوية بن حكيم ،وعامرة بن زيد

اهلمداين ،وحممد بن مسعود العيايش ،فراجع .وقد وصفه الطويس بأنّه عارف بالرجال

كثري السامع له تصانيف كثرية  ،مضاف ًا إىل وقوعه يف عرشات الطرق التي ذكرها الطويس

ّ
املتأخرين له،
يف الفهرست ،وهو من املشاهري الذين مل يطعن عليهم ،مضاف ًا إىل توثيق

وزماّنم ال يفصل عن زمانه كثري ًا متام ًا كزمان رواة القرن الثاين يف بعده عن زمان النجايش

والطويس ،إىل جانب طبيعة التوصيفات املوجودة له يف كلامت الذهبي وابن حجر فهي
( )1رجال الطويس.425 :

...............
ّ
علو مقامه.
تدل عىل شهرة ّ

قال الذهبي« :الغضائري شيخ الشيعة وعاملهم ،أبو عبد اهلل ،احلسني بن عبيد اهلل بن

إبراهيم ،البغدادي الغضائري .يوصف بزهد وورع وسعة علم .يقال :كان أحفظ الشيعة

حلديث أهل البيت غثه وسمينه .روى عنه :أبو جعفر الطويس ،وابن النجايش الرافضيان.
وهو يروي عن أيب بكر اجلعايب ،وسهل بن أمحد الديباجي ،وأيب املفضل الشيباين .قال
الطويس تلميذه :خدم العلم ،وطلبه هلل ،وكان حكمه أنفذ من حكم امللوك ..قلت :هو

من طبقة الشيخ املفيد يف اجلاللة عند اإلمام ّية ،يفتخرون هبام ،وخيضعون لعلمهام ح ّقه

وباطله»  .وقريب منه ما ذكره ابن حجر يف لسان امليزان .

ّ
ولعل ما نقله الذهبي عن الطويس كان موجود ًا يف نسخة الفهرست التي وصلت

يرصح ّ
للذهبي وابن حجر؛ وذلك ّ
بأن للحسني تصانيف
أن الطويس يف كتاب الرجال ّ

كثرية ذكرناها يف الفهرست  ،مع أنّه مل يرتمجه يف الفهرست املوجود بني أيدينا اليوم ،وهو

ما يفتح عىل احتامل أنّه حصل سقط يف نسخ الفهرستّ ،
ولعل النسخة الواصلة للذهبي

وابن حجر ،فيها هذه الرتمجة ،وهناك ذكر الطويس ذلك.

وهذا ما حيثنا عىل توجيه دعوة للباحثني لبذل اجلهود يف تدوين مستدركات كلامت

خاص ًة يف َ
جمايل :احلديث والرجال ،من خالل
أعالم اإلمام ّية يف القرون اهلجرية األوىل
ّ
كتب ّ
املتأخرين من الشيعة والسنّة مع ًا ،فهو نافع جد ًا ،فابن حجر نقل الكثري من الكالم

نافع.
عن الرجال ّيني املتقدّ مني من الشيعة ،ومجع كلامته ـ بوصفه مستدرك ًا هلم ـ ٌ
وعليه ،فاألرجح توثيقهم للغضائري األب.

الغضائري هو احلسني بن عبيد اهلل ـ
ومع ذلك يظهر من املح ّقق األردبييل ـ بعد اعتباره
َّ
( )1سري أعالم النبالء  328 :17ـ .329

( )2انظر :لسان امليزان  288 :2ـ .297 ،289
( )3رجال الطويس.425 :

أنّه جمهول مل يثبت توثيقه  .ولع ّله حصل سقط ،فقصد ابنَه ،وليس هو ،واهلل العامل.

يرتجح أنّه صاحب
وأما
الغضائري االبن ،وهو أمحد بن احلسني بن عبيد اهلل ،الذي ّ
ّ
2ـ ّ

كتاب الضعفاء ،فقد وقع أمره مشكالً ،فهل ثبتت وثاقته أو ال؟

تم ترجيح وثاقته عىل األسس التالية التي تطرح بوصفها توليفة قرائن ّية:
وقد ّ

ّأوالًّ :
إن نص الطويس يف مقدّ مة الفهرست واضح يف بيان قيمة الكتابني اللذين تركهام
حمل ٍ
ابن الغضائري ،ومل يع ّلق الطويس هنا إطالق ًا ،مع أنّه لو كان الرجل ّ
غمز لكان من
املناسب التعليق هنا؛ لتربير تصنيف الطويس لفهرسته فيام بعد ،فذكر الكتابني ـ يف مقام
ٍ
ٍ
سياق من هذا
تعليق يتّصل بحال الرجل ومعلوماته ود ّقته ووثاقته يف
أي
الثناء ـ دون ّ

ّ
األقل ال يرى فيه عيب ًا يوجب توهين ًا ،مع كونه
بقوة يف أنّه يراه ثق ًة أو عىل
النوع ،يوحي ّ

مالزم ًا له يف الدراسة بمعنى من املعاين ويعرفه عن قرب ،بل ّ
لعل عبارة الطويس توحي
بأنّه لو كان الكتابان موجودين ملا تصدّ ى هو لكتابة فهرسته.

مكرر ًا عليه يف مواضع عدّ ة من كتبهم ،كام يف
ثاني ًاّ :
ترحم أمثال الطويس والنجايش ّ

نص الطويس يف مقدّ مة الفهرست نفسه كام نقلناه مرار ًا.
ّ

ثالث ًا :اعتامد الشيخ النجايش عليه يف مواضع عدّ ة من كتابه يف ذكر معلومات تتصل

بالراوي ،وحتى بحاله من حيث الوثاقة والعدالة أحيان ًا ،مما ييش ّ
بأن أمحد بن احلسني

الغضائري كان من مصادر النجايش يف تأليف فهرسته ، ،كام يف ترمجة احلسني بن أيب

حممد بن خالد الربقي ،وأمحد بن احلسني بن
حممد األزدي ،وأمحد بن ّ
العالء ،واحلسني بن ّ

عمر ،وبريد بن معاوية ،وجعفر بن عبد اهلل ،وجعفر بن أمحد بن أيوب السمرقندي،

وجعفر بن حم ّمد بن مالك ،وحبيب بن أوس الطائي ،ومحاد بن عيسى ،وخالد بن حييى بن
خالد ،وخيربي بن عيل الطحان ،وصالح الديلمي ،وعيل بن احلسن بن عيل بن فضال،

وحممد بن عبد اهلل بن جعفر احلمريي ،وأيب الشداخ ،فراجع هذه الرتمجات يتضح لك
( )1انظر :جممع الفائدة والربهان .455 :8

...............
األمر.

وقد كان النجايش ينقل عنه تار ًة بعبارة :قال أمحد بن احلسني ،وأخرى بعبارة :ذكر

أمحد بن احلسني ،مما يوحي ـ كام فهم بعض املعارصين ـ بأنّه تار ًة ينقل عنه شفاه ًا

وأخرى عن كتابه.

والبدّ لنا أن نشري هنا إىل ّ
أن النجايش لديه عالقة شخص ّية مبارشة مع ابن الغضائري،

حيث يذكر يف ترمجة عيل بن حممد بن شريان األبيل بعد أن يو ّثقه فيقول« :كنّا نجتمع معه

عند أمحد بن احلسني» .

رابع ًا :توثيق ّ
خاصة الشخص ّيات الثالث التي
املتأخرين له واعتامد الكثريين عىل آرائهّ ،

يعود هلا الفضل يف نرش كتابه وإعادة إحيائه يف األ ّمة ،عنيت :أمحد بن طاوس ،وتلميذيه:

العالمة وابن داود احل ّل َّيني ،وهم قريبون زمان ًا منه نسب ّي ًا ،حتى ّ
أن الشيخ أبا اهلدى

الكلبايس (1356هـ) قال« :ال يبعد أن يكون أعلم من النجايش» .

خامس ًا :ما ذهب إليه بعضهم ،من القول بكونه شيخ ًا من مشايخ النجايش ،

واملفروض ّ
أن مشاخيه ثقات أو قريبون من الوثاقة.
ّ
ولعل املستند يف هذا:

أ ـ عبارة النجايش املتقدّ مة يف ترمجة األبيل ،وهي غري مقنعة هنا؛ ّ
جمرد االجتامع يف
ألن ّ

دار ابن الغضائري ال ّ
خاصة ّ
وأن هذه الدار قد تكون دار
يدل عىل كونه شيخ ًا للنجايشّ ،

والده ،الذي هو شيخ النجايش ،فتصبح بيت ًا جيتمع فيه أهل العلم حتى بعد وفاة الشيخ
( )1اجلاليل ،رجال ابن الغضائري ،12 :مقدّ مة التحقيق.
( )2رجال النجايش.269 :

( )3الكلبايس ،سامء املقال 29 :1؛ وملزيد اطالع انظر :استقصاء االعتبار  ،88 :1و  370 :4ـ
.371

( )4انظر :النوري ،خامتة املستدرك 156 :3؛ واخلوئي ،معجم رجال احلديث 105 :2؛ والداوري،
أصول علم الرجال457 :؛ والسبحاين ،ك ّليات يف علم الرجال.286 :

الوالد ،ما دام االبن سائر ًا يف هذا الطريق.

خاصة بعبارة :قال ،التي توحي
ب ـ نقل النجايش عنه يف مواضع عديدة من كتابهّ ،

التلمذ.
باألخذ عنه مبارشةً ،وتعطي معنى ّ

خاصة وأنّه مل يذكره النجايش أبد ًا بعبارة شيخنا
ولكن هذا الفهم غري واضح عنديّ ،
ّ

أو قرأت عليه أو نحو ذلك؛ بل لع ّله من املمكن األخذ من الكتاب واستخدام هذا

التعبري ،ونقل القرين عن القرين ممكن ولو شفاه ًا ،عندما نأخذ بعني االعتبار احتامل أن
يكون النجايش ّ
تويف بعد ابن الغضائري.

تلمذه ليست بتلك البعيدة جد ًا ،بل ّ
إن نكتة توثيق مشايخ
لك ّن اإلنصاف أن احتامل ّية ّ

النجايش يف أنّه ال يروي عن ضعيف ،واملفروض أنّه نقل عنه يف هذا الكتاب منقوالت

ومرو ّيات ،بناء عىل ّ
التحرز عن مطلق النقل املبارش ال خصوص نقل
أن بناء النجايش عىل
ّ
الروايات الرشيفة.

هذا ك ّله ،مضاف ًا إىل عدم وجود طعن فيه بني املتقدّ مني ،ووقوعه يف العديد من

األسانيد والطرق.

هذه هي التوليفة التي تقدّ م ـ أو يمكن تقديمها ـ لتوثيق أمحد بن احلسني ،ويبدو ّأهنا مل

تكن مقنعة للعالمة املجليس الذي قال ..« :رجال ابن الغضائري ،وهو إن كان احلسني،
ّ
ينص
()1
ويدل عىل تقارّنام وزمالتهام ّأّنام درسا مع ًا عند احلسني بن عبيد اهلل الغضائري ،كام ّ
كتب ال
النجايش عىل ذلك ،يف ترمجة أمحد بن احلسني بن عمر بن يزيد الصيقل ،حيث يقول« :له ٌ

يعرف منها إال النوادر ،قرأته أنا وأمحد بن احلسني رمحه اهلل عىل أبيه» ،فراجع :رجال النجايش:
 .83وكذلك درسهام مع ًا عند أمحد بن عبد الواحد كام جاء يف ترمجة ابن فضال من رجال
احلج،
النجايش 258 :ـ  ،259حيث قال« :قرأ أمحد بن احلسني كتاب الصالة ،والزكاة ،ومناسك ّ

والصيام ،والطالق ،والنكاح ،والزهد ،واجلنائز ،واملواعظ ،والوصايا ،والفرائض ،واملتعة،
والرجال عىل أمحد بن عبد الواحد ،يف مدّ ٍة سمعتها معه» ،وإن كان التعبري األخري ليس بذاك

الوضوح.

...............
أي
فهو من أج ّلة الثقات ،وإن كان أمحد ـ كام هو الظاهر ـ فال أعتمد عليه كثري ًا ،وعىل ّ
حال ،فاالعتامد عىل هذا الكتاب يوجب ر ّد أكثر أخبار الكتب املشهورة»  .والظاهر أنّه
األول يف توصيفه ابن الغضائري بأنّه املجهول حاله وشخصه  .وإن
تبع التقي املجليس ّ

احتمل ّ
أن نظر املجليس الثاين إىل طبيعة مواقف الغضائري ال وثاقته يف نفسه ،وسيأيت

بحثه.

 5ـ  4ـ نسبة الكتاب إىل صاحبه

املتت ّبع لفهرست الشيخ النجايش سيجد ـ وفق رأي املح ّقق التسرتي وآخرين ـ نق ً
ال

آلراء أمحد بن احلسني الغضائري ،و ّ
أن النجايش قد اختذ يف نقله طريقني:

الطريق األول :طريق املشافهة؛ فالعالقة بني الرجلني ـ كام ب ّينا سابق ًا ـ مكّنت النجايش

من سامع بعض آراء زميله ابن الغضائري ،فنقلها عنه يف كتاب الفهرست.

و ّ
يعرب عن هذا النقل الشفوي عند النجايش هو ـ عىل ما قيل ـ قوله أحيان ًا« :قال
لعل ما ّ

أمحد بن احلسني» ،وذلك كام يف ترمجته ألمحد بن احلسني بن الصيقل ،حيث قال..« :قال

أمحد بن احلسني رمحه اهلل :له كتاب يف اإلمامة . »..

عرب
الطريق الثاين :الذي اختذه النجايش لنقل آراء ابن الغضائري كان عرب كتابه ،وقد ّ
عن ذلك ـ عىل ما قيل ـ بقوله أحيان ًا« :ذكره أمحد بن احلسني»؛ كام يف ترمجة (أبو الشدّ اخ)،

حيث قال« :ذكر أمحد بن احلسني رمحه اهلل أنه وقع إليه كتاب اإلمامة. »..

( )1بحار األنوار  ،41 :1ويف التح ّفظ عىل وثاقته انظر أيض ًا :حاوي األقوال 115 :1؛ وعدّ ة
الرجال  ، 419 :1وقد نسب الشيخ سبط الشهيد الثاين القول بجهالة ابن الغضائري إىل (مجاعة
من مشاخينا) ،فانظر :استقصاء االعتبار .286 :5

( )2روضة املتقني .95 :1
( )3رجال النجايش.83 :

( )4املصدر نفسه459 :؛ وللتفصيل أكثر ،راجع :التسرتي ،قاموس الرجال .441 :1

ويرى الدكتور حممد باقر البهبودي ّ
أن مرشوع التضعيف ألمحد بن احلسني الغضائري

ـ الذي كان بإرشاف والده احلسني ـ هذا املرشوع كان بمعونة النجايشّ ،
وأن مسودات
الكتاب كانت عنده؛ فمن الطبيعي عىل هذا أن ينقل النجايش عن ابن الغضائري آراءه يف

تضعيف رواة احلديث .

التكهنات أو التمييزات ،لكن من ّ
مر يظهر ّ
أن
وبرصف النظر عن مدى د ّقة هذه
ّ
كل ما ّ

كتاب الضعفاء أو آراء ابن الغضائري الرجالية يفرتض ّأّنا كانت متو ّفر ًة عند الشيخ
النجايش يف القرن اخلامس اهلجري.
أي ٍ
أثر أو ذكر يف األوساط العلم ّية،
لكن املفاجأة أنّه بعد هذا القرن ال يظهر للكتاب ّ
ّ

فربام ضاع الكتاب؛ ّ
ألن مؤ ّلفه مات يف مقتبل عمره ومل يتس ّن له نقل الكتاب إىل طالبه
خاصة وأنّنا ال نجد أحد ًا غري النجايش نقل عنه ،وكأنّه مل يكن له طالب
لريووه عنه،
ّ
يتلمذون عىل يديه ،وقد ّ
ظل هذا االستتار للكتاب ساري ًا إىل القرن السابع اهلجري ،حيث
ّ

مر ًة أخرى عىل يد السيد أمحد بن طاوس احليل يف كتابه ّ
(حل اإلشكال يف
نجده يظهر ّ
ويرصح ابن طاوس أ ّنه ال
معرفة الرجال) ،ليتتاىل حضور الكتاب بعده بشكل كثيف،
ّ

طريق له إىل كتاب ابن الغضائري ؛ وهذا ما جعل أمثال السيد اخلوئي يش ّككون يف
مصداق ّية النسخة التي أدرجها ابن طاوس يف كتابه هذا  .ولوال هذا اإلدراج من ِقبل ابن
التعرف عىل آراء ابن الغضائري بام نقله لنا
طاوس لكتاب الضعفاء؛ النحرص الطريق يف ّ

النجايش يف كتابه تقريب ًا.

ثم ّ
إن ّأول من استفاد من كتاب الضعفاء الذي أدرجه أمحد بن طاوس كان تلميذيه:

( ) 1البهبودي ،معرفة احلديث وتاريخ نرشه وتدوينه وثقافته عند الشيعة اإلمامية112 :؛ وانظر:
التكون
حوار مع حممد باقر البهبودي يف ملحقات كتاب نظرية السنّة يف الفكر اإلمامي الشيعي
ّ

والصريورة.778 :

( )2انظر :التحرير الطاوويس.5 :

( )3انظر :معجم رجال احلديث .42 :1

...............
ابن داود احليل (707هـ) والعالمة احليل (726هـ) ،حيث عدّ كتاب الضعفاء من مصادر

يرصح يف مقدّ مة كتابه بذلك  ،وبتت ّبع كتاب العالمة احليل يظهر
كتابيهام؛ فها هو ابن داود ّ

ذلك جلي ًا أيض ًا.

إذن أين تكمن املشكلة املركز ّية؟

تكمن يف ّ
أن الكتاب الذي بني أيدينا وأيض ًا ما كان بأيدي ابن طاوس ومن بعده ،ال

تعلم نسبته البن الغضائري .وهذه القض ّية يبدو ّ
أن ّأول من أثارها هو اآلغا بزرك

نصه ألمهيته الفائقة ـ« :األصل (كتاب
الطهراين (1389هـ) ،حيث قال ـ وننقل ّ
الضعفاء) وتاريخ بدو ظهوره ،فقد ظهر لنا بعد التت ّبع ّ
أن ّأول من وجده هو الس ّيد مجال

موزع ًا له
الدين أبو الفضائل أمحد بن طاوس احلسيني احليل (املتوىف  ،)673فأدرجه الس ّيد ّ

يف كتابه ّ
حل اإلشكال ..قال السيد يف ّأول كتابه ـ بعد ذكر اخلمسة هبذا الرتتيب ـ :ويل
باجلميع روايات متصلة عدا كتاب ابن الغضائري .فيظهر منه أ ّنه مل يروه عن أحد ،وإنام

وجده منسوب ًا إليه ،ومل جيد الس ّيد كتاب ًا آخر للممدوحني منسوب ًَا إىل ابن الغضائري ،وإال

لكان يدرجه أيض ًا ومل يقترص عىل الضعفاء ،ثم تبع السيد يف ذلك تلميذاه العالمة احليل
(املتوىف  )726يف اخلالصة ،وابن داود يف رجاله للمؤ ّلف يف  ،707فأوردا يف كتابيهام عني

ما أدرجه أستاذمها السيد ابن طاوس يف ّ
ورصح ابن داود عند ترمجة أستاذه
حل اإلشكالّ ،
بأن أكثر فوائد هذا الكتاب ونكته من إشارات هذا األستاذ وحتقيقاته ،ثم ّ
املذكور ّ
إن

ّ
املتأخرين عن العالمة وابن داود ك ّلهم ينقلون عنهام؛ أل ّن نسخة الضعفاء ،التي وجدها
السيد ابن طاوس قد انقطع خربها عن ّ
املتأخرين عنه ،ومل يبق من الكتاب املنسوب إىل ابن
وزعه السيد ابن طاوس يف كتابه ّ
حل اإلشكال ،ولواله ملا بقي منه أثر،
الغضائري إال ما ّ

ومل يكن إدراجه فيه من الس ّيد ألجل اعتباره عنده ،بل ليكون الناظر يف كتابه عىل بصرية،

حق الرجل حق ًا أو باط ً
ال؛ ليصري مغرم ًا بالتت ّبع
وي ّطلع عىل مجيع ما قيل أو يقال يف ّ
( )1ابن داود ،كتاب الرجال.24 :

واالستالم عن حقيقة األمر ،فلم يدرجه الس ّيد إال بعد اإليامء إىل شأنه ّأوالً بحسب
الرتتيب الذكريّ ،
بأّنا ليست من مرو ّياته ،بل وجده
فأخره عن اجلميع ،ثم ترصحيه ّ

بصحة النسبة إليه ،ومل يكتف بذلك أيض ًا ،بل
ربأ من عهدته
ّ
منسوب ًا إىل ابن الغضائري ،فت ّ
أسس يف ّأول الكتاب ضابطة كل ّية ..وعنوّنا بقوله( :قاعدة كلية يف اجلرح والتعديل ال
ّ

يستغنى عنها يف الباب) وحاصلها السكون إىل قول املادح مع عدم املعارض راجح ،وأما

السكون إىل قول اجلارح ولو كان بدون معارض فهو مرجوح ..ومراده ّ
أن ما يوجد من

القدح يف كتاب الضعفاء ال أثر له ،وال حيصل االطمينان به عىل تقديري وجود املعارض

معه وعدمه ..وباجلملة فكتاب ّ
حل اإلشكال املدرج فيه كتاب الضعفاء ،كان موجود ًا

ّ
بخط مؤ ّلفه السيد ابن طاوس إىل سنة نيف وألف ،فكان أوالً عند الشهيد الثاين ،كام ذكره
يف إجازته للشيخ حسني بن عبد الصمد ،وبعده انتقل إىل ولده صاحب املعامل ،فاستخرج
منه كتابه املوسوم بالتحرير الطاوويس ..ثم حصلت تلك النسخة بعينها عند املوىل عبد اهلل

ّ
(املتوىف بأصفهان سنة  ،)1021وكانت خمرقة مرشفة عىل التلف ،فاستخرج منها
التسرتي
خصوص عبارات كتاب الضعفاء ،املنسوب إىل ابن الغضائري ،مر ّتب ًا عىل احلروف ،وذكر

وزع تلميذه املوىل عناية اهلل القهبائي متام ما استخرجه
يف أوله سبب استخراجه فقط ،ثم ّ
املوىل عبد اهلل املذكور يف كتابه جممع الرجال ..وبعد عرص الشيخ والنجايش مل نجد نسبة

كتاب الضعفاء أو غريه البن الغضائري إىل عرص السيد ابن طاوس ،فتبني أن ابن
الغضائري هذا وإن كان من األجالء املعتمدين ..إال أ ّن نسبة كتاب الضعفاء هذا إليه مما مل

نجد له أص ً
ننزه ساحة ابن الغضائري عن اإلقدام يف تأليف هذا الكتاب
ال..،
ّ
فيحق لنا أن ّ
واالقتحام يف هتك هؤالء املشاهري بالعفاف والتقوى والصالح املذكورين يف الكتاب

واملطعونني بأنواع اجلراح ،بل مجلة من جراحاته سارية إىل املربئني من العيوبّ ..
كل ذلك
قرائن تد ّلنا عىل ّ
أن هذا الكتاب ليس من تأليفه ،وإ ّنام أ ّلفه بعض املعاندين لالثني عرش ّية

املح ّبني إلشاعة الفاحشة يف الذين آمنوا ،وأدرج فيه بعض أقوال نسبه الشيخ والنجايش يف
كتابيهام إىل ابن الغضائري ،ليتم ّكن من النسبة إليه ولريوج منه ما أدرجه فيه من األكاذيب

...............
واملفرتيات ..وما ذكرناه هو الوجه للسرية اجلارية بني األصحاب قدي ًام وحديث ًا من عدم
تفرد به ابن الغضائري من اجلرح ،فإ ّن ذلك لعدم ثبوت اجلرح منه ،ال لعدم
االعتناء بام ّ
قبول اجلرح عنه كام يسبق إىل بعض األذهان» .

بأن ابن الغضائري «ّ ..
وقال الطهراين يف موضع آخر ّ
أجل من أن يقتحم يف هتك

أساطني الدين ،حتى ال يفلت من جرحه أحدٌ من هؤالء املشاهري بالتقوى والعفاف

والصالح؛ فالظاهر أ ّن املؤ ّلف هلذا الكتاب كان من املعاندين لكرباء الشيعة ،وكان يريد
الوقيعة فيهم ّ
بكل حيلة ووجه؛ فأ ّلف هذا الكتاب وأدرج فيه بعض مقاالت ابن
الغضائري متوهي ًا؛ ليقبل عند اجلميع ما أراد إثباته من الوقايع والقبايح .واهلل أعلم. »..

وهذا املوقف من الطهراين معناه الرفض التام ّ
لكل ما ورد يف الكتاب من تضعيفات؛

ألننا ال يمكن أن نم ّيز رأي ابن الغضائري عن رأي هذا املعاند الذي أ ّلف الكتاب .ولو

أردنا آراءه املوثوقة النسبة إليه فليس أمامنا سوى أخذها من الكتب املعتربة التي نسبت له

بعض اآلراء.

ويلتقي السيد اخلوئي (1413هـ) مع هذا الرأي ،يف عدم إمكان االعتامد عىل هذا

الكتاب أساس ًا؛ ّ
ألن املشكلة يف كتاب ابن الغضائري والتي ترفض عىل أساسها آراؤه ،هي

مهم:
الطريق الذي وصلنا الكتاب من خالله؛ فهو غري معترب ،يقول السيد اخلوئي يف ّ
نص ّ

يتعرض له العالمة يف إجازاته،
«أما الكتاب املنسوب إىل ابن الغضائري ،فهو مل يثبت ،ومل ّ

وذكر طرقه إىل الكتب ،بل ّ
إن وجود هذا الكتاب يف زمان النجايش والشيخ أيض ًا مشكوك
فيه؛ ّ
رسه ـ بصدد بيان الكتب التي صنّفها
فإن النجايش مل ّ
يتعرض له ،مع أ ّنه ـ قدّ س ّ
اإلمام ّية ،حتى أ ّنه يذكر ما مل يره من الكتب ،وإ ّنام سمعه من غريه أو رآه يف كتابه ،فكيف
رسه ـ لرتمجة
ال يذكر كتاب شيخه احلسني بن عبيد اهلل أو ابنه أمحد ،وقد ّ
تعرض ـ قدّ س ّ

النص موجود يف هام
( )1الذريعة إىل تصانيف الشيعة  .285 :4هذا ّ
( )2الطهراين ،الذريعة .89 :10

الكتاب.

احلسني بن عبيد اهلل وذكر كتبه ،ومل يذكر فيها كتاب الرجال ،كام أ ّنه حكى عن أمحد بن

أن له كتاب الرجال .نعم ّ
احلسني يف عدّ ة موارد ،ومل يذكر ّ
تعرض يف مقدّ مة
إن الشيخ ّ

فهرسته ّ
أن أمحد بن احلسني كان له كتابان ،ذكر يف أحدمها املصنّفات ويف اآلخر األصول،

ومدحهام ،غري أ ّنه ذكر عن بعضهم ّ
واملتحصل
أن بعض ورثته أتلفهام ومل ينسخهام أحد.
ّ

من ذلك ّ
أن الكتاب املنسوب إىل ابن الغضائري مل يثبت ،بل جزم بعضهم بأ ّنه موضوع،
صحة نسبة هذا الكتاب
وضعه بعض املخالفني ونسبه إىل ابن الغضائري .ومما يؤ ّكد عدم ّ

إىل ابن الغضائري ّ
النجايش ذكر يف ترمجة اخليربي عن ابن الغضائري أ ّنه ضعيف يف
أن
َّ

صح هذا
مذهبه ،ولكن يف الكتاب املنسوب إليه أ ّنه ضعيف احلديث غايل املذهب ،فلو ّ

الكتاب لذكر النجايش ما هو املوجود أيض ًا ،بل ّ
إن االختالف يف النقل عن هذا الكتاب،
كام يف ترمجة صالح بن عقبة بن قيس وغريها يؤ ّيد عدم ثبوته ،بل توجد يف عدّ ة موارد
ترمجة شخص يف نسخة وال توجد يف نسخة أخرى ،إىل غري ذلك من املؤ ّيدات .والعمدة

هو قصور املقتيض ،وعدم ثبوت هذا الكتاب يف نفسه ،وإن كان يظهر من العالمة يف

اخلالصة أ ّنه يعتمد عىل هذا الكتاب ويرتضيه .وقد تقدّ م عن الشهيد الثاين ،واآلغا حسني

اخلونساري ،ذكر هذا الكتاب يف إجازتيهام ،ونسبته إىل احلسني بن عبيد اهلل الغضائري،

لكنّك قد عرفت ّ
أن هذا خالف الواقع ،فراجع» .

هذا هو املشهد النقدي العمدة يف التشكيك يف نسبة الكتاب الواصل إلينا .وقد تبع

تالمذة مدرسة الس ّيد اخلوئي استاذهم ،كام ذهب إىل هذا الرأي أيض ًا السيد عيل الفاين يف

( )1معجم رجال احلديث  95 :1ـ  .96هذا ويأخذ غري واحد عىل الس ّيد اخلوئي أنّه يظهر منه يف
تضاعيف معجمه االعتامد ع ىل ابن الغضائري يف مجلة من املوارد كتمييز املشرتكات وفهم املفردات
وغري ذلك ،ومن الدراسات التي استقصت هذه املوارد ـ برصف النظر عن تقويم ّ
كل مورد مورد

اآلن ـ ما كتبه الدكتور مهدي جاليل يف مقالته باللغة الفارس ّية حتت عنوان :جستارى درباره نسبت
كتاب الضعفاء به ابن غضائرى ،جم ّلة مطالعات اسالمي ،العدد  34 :68ـ  ،42صيف عام

2005م.

...............
بحوثه الرجال ّية وغريه .

أن هناك عدّ ة مالحظات ،هي:
ونتيجة عرض هذا املشهد النقدي ّ

أ ـ عدم وجود طريق للكتاب بني ابن طاوس واملؤ ّلف ،بل بني ٍ
أحد واملؤ ّلف.

ب ـ عدم وصول الكتاب للطويس نفسه وال للنجايش بل مل يذكروه أصالً.

ج ـ عدم معلوم ّية اعتامد ابن طاوس نفسه عىل الكتاب.

د ـ عدم تطابق ما نقله النجايش يف بعض املوارد عن الكتاب مع ما هو يف هذا الكتاب

اليوم.

هـ ـ االختالف يف النقل عن هذا الكتاب شاهد عد ِم إمكان إثباته.

و ـ عدم اعتناء األصحاب عرب التاريخ بتضعيفات الكتاب شاهدٌ عىل عدم وثوقهم

بنسبته إىل صاحبه ،ال ّأّنم ال يعتمدون جرح ابن الغضائري حتى لو ثبتت النسبة إليه.

وقد حاول املنترصون لنسبة الكتاب البن الغضائري أن يدفعوا هذه اإلشكال ّيات،

وسوف نستعرض ما يمكن به ر ّد هذه املناقشات ،لنرى هل يمكن إثبات نسدة الكتاب أو

ال؟

حماكمات ملوقفَي :الطهراني واخلوئي من نسبة الكتاب

سجلت أو يمكن تسجيلها ،هو
وأبرز الردود عىل كلامت الطهراين واخلوئي هنا ،التي ّ

اآليت:

( )1الفاين ،بحوث يف فقه الرجال88 :؛ والسيفي املازندراين ،مقياس الرواة 40 :ـ 41؛ وآصف
حمسني ،بحوث يف علم الرجال.217 :

( ) 2انترص لثبوت نسبة الكتاب البن الغضائري أمثال السيد عيل السيستاين ،عىل ما جاء يف موقعه
الشخيص عىل الشبكة العنكبوت ّية عند رسد حياته ،وكذلك ابنه حممد رضا يف قبسات من علم

الرجال  94 :2؛ والشيخ عبد اهلادي الفضيل عىل ما جاء يف كتابه أصول علم الرجال109 :؛

والدكتور البهبودي ،معرفة احلديث 60 :ـ 65؛ واجلاليل ،رجال ابن الغضائري 18 :ـ ،19

مقدّ مة التحقيق؛ والسبحاين ،كليات يف علم الرجال 79 :ـ 103؛ وغريهم.

أن أقدم نقل عن الكتاب هو من قبل ابن طاوس ،ال ّ
إن ما ذكر من ّ
األولّ :
يدل
الر ّد ّ

عىل نفي كون الكتاب موجود ًا قبله ،فلع ّله كان موجود ًا ومل ينقل عنه باالسم أو نقل عنه
باالسم ومل تصلنا كتب العلامء الذين نقلوا عنه بني عرصه وعرص ابن طاوس ،فال يصلح

هذا للنفي .

يغري من واقع احلال شيئ ًا كثري ًا،
وهذا الكالم صحيح؛ بيد أنّه يف البحث التارخيي ال ّ

فصحيح ّ
عرب بأ ّن ابن طاوس هو ّأول من وجد هذا الكتاب ،لك ّن هذا التعبري
أن الطهراين ّ

يراد منه أ ّن املعطيات التارخي ّية تساعد عىل هذا ،فلو وجد قبله فلامذا مل يصل ألحد بطريق
خاصة مثل ابن شهر
معترب؟ ولو وجد قبله فلامذا اتفق أنّه مل يذكره أحد ومل ينقل عنه أحدّ ،

آشوب والشيخ منتجب الرازي يف فهرستيهام وابن إدريس ّ
يعرب
احليل وغريهم؟ فعندما ّ
الطهراين هبذه العبارة ،فهو ال يقصد اجلزم الواقعي الفلسفي بل يقصد اجلزم التارخيي

القائم عىل تقوية االحتامل.

إن دعوى الطهراين ّ
الر ّد الثاينّ :
أن ابن طاوس مل يعتمد عىل هذا الكتاب ،غري صحيحة؛

وذلك:

فإن غايته أنّه يعتربه ّ
إن تأخريه لذكره عن سائر الكتب ليس شاهد ًا؛ ّ
أـ ّ
أقل اعتبار ًا

منهم ،ال أنّه غري معترب ،بل كيف يعقل هذا وقد ذكر بعده كتاب معامل العلامء البن شهر
آشوب وكتاب الرجال للربقي ،فهل يقال بأنّه ال يعتربمها؟ بل ماذا نفعل يف الكتب

األول؟!
السابقة عليه عدا ّ

بـ ّ
إن ترصيح ابن طاوس أنّه ليس له طريق للكتاب ،ال يعني أنّه ال يعتمد الكتاب؛

ّ
ألن اعتامد الكتب ال ينحرص بالطرق ،بل بالقرائن ،وهذا كثري ًا ما حيصل ،فمن أين نعرف

أنّه مل يعتمد عليه نتيجة قوله بأنّه ليس له طريق إليه؟

وحممد رضا السيستاين ،قبسات من علم
( )1انظر :عبد اهلادي الفضيل ،أصول علم الرجال103 :؛ ّ
الرجال  70 :2ـ .71

...............
جـ ّ
إن ما هو موجود يف التحرير الطاوويس يفيد اعتامد ابن طاوس عىل الكتاب يف

تقويم العديد من روايات رجال الكيش ،فراجع.

د ـ ومن هذا القبيل عدم وجود طريق هلذا الكتاب عند العالمة ّ
احليل يف إجازاته ،فهذا

ال ّ
يدل عىل عدم اعتامده عليه ،بل لقد اعتمد عليه يف كتبه الرجال ّية كام هو واضح .

وهذا الر ّد عىل هذه النقطة من إثارات الطهراين مو ّفق ،فال دليل عىل أنّه مل يعتمد عىل

هذا الكتاب ،بل العكس أقرب ،وقد قال الوحيد البهبهاين« :من تت ّبع كالم ابن طاوس

وجده كثري االعتامد عليه عظيم االعتقاد به» .

تعرض النجايش هلذا الكتاب ال ّ
الر ّد الثالثّ :
يدل عىل عدم وجود الكتاب يف
إن عدم ّ

عرص الطويس والنجايش أو التشكيك فيه ،وذلك ّ
أن النجايش مل يرتجم لزمالئه وأقرانه
إال القليل منهم ،فال يصلح عدم ترمجته البن الغضائري أن يكون دلي ً
ال عىل التشكيك يف

وجود الكتاب عنده ،وهلذا نجده مل يذكر فهرستَي ابن الغضائري اللذين حتدّ ث عنهام
الطويس يف مقدّ مة الفهرست ،ومل يذكر كتاب التاريخ البن الغضائري رغم إشارته له يف

مر سابق ًا .
ترمجة الربقي ،كام ّ

وهذا الر ّد ج ّيد عىل هذه النقطة بدصوصها ،لو ُفصلت عن سائر النقاط التي أثارها

اخلوئي والطهراين ،لكن إذا قلنا ّ
بأن ابن الغضائري كان أكرب سنّ ًا ـ رغم تقارّنام ـ من

النجايش والطويس ،كام يراه صاحب هذا الر ّد نفسه ،مع نقله عنه مرار ًا وتكرار ًا يف كتابه،
فيغدو من املنطقي حتى لو مل يرتمجه أن يشري إىل كتابه عندما يأخذ منه ،ونحن هنا نتك ّلم

عن مراكمة احتامالت ووجوه كام هو واضح.

بل الغريب أكثر أنّه ملاذا مل يتع ّرض من قاموا بمشاريع تعدّ من تكمالت مشاريع

( )1انظر :قبسات من علم الرجال  71 :2ـ 74؛ والفضيل ،أصول علم الرجال.106 ،104 :
( )2تعليقة عىل منهج املقال.50 :

( )3انظر :قبسات من علم الرجال .74 :2

فهرست الطويس أو اشتغلوا بالرجال بعد الطويس والنجايش ،لذكره وترمجته حيث مل

يكن من األقران ،مثل ابن شهر آشوب والشيخ منتجب الدين الرازي؟

الر ّد الرابعّ :
إن استناد السيد اخلوئي إىل عدم تطابق ما يف رجال ابن الغضائري ورجال

النجايش يف موضوع اخليربي ،للتشكيك يف الكتاب ،ليس دلي ً
ال كافي ًا ،بل يوجد احتامل
التصحيف يف نسخة النجايش ،أو يف النسخة الواصلة إلينا من رجال ابن الغضائري ،بل

ّ
لعل النجايش مل ينقل من رجاله أصالً ،وإنّام نقل عنه شفاه ًا أو من كتاب آخر له ،فكيف
يكون هذا شاهد ًا عىل ّ
فك النسبة بني ابن الغضائري وكتاب الضعفاء الواصل إلينا؟!

ومن هذا القبيل وقوع اختالف يف النقل عن رجال ابن الغضائري أو وقوع اختالف يف

نسخه ،فهذا ال يعقل أن يكون موجب ًا للتشكيك يف أصل النسبة ،فكثري جد ًا من الكتب
املخطوطة هذه حاهلا كام ال خيفى ،ختتلف بالزيادة والنقيصة والتصحيف ونحو ذلك بام

فيها كتب الطويس والنجايش ،بل قد رأينا هنا ّ
يبني أنّه
أن الطويس يف الرجال ـ كام تقدّ م ـ ّ
ترجم الغضائري األب يف الفهرست ،لكنّنا ال نجد ذلك فيام بأيدينا اليوم! بل ّ
لعل اعتامد
ابن داود والعالمة كان عىل كتب اخرى البن الغضائري ،هلذا نقلوا عنه ما ليس موجود ًا
يف النسخة الواصلة ،أو ربام تكون النسخة التالفة التي وصلت للتسرتي قد نقص منها

أشياء مل تصل إلينا ،وهذا ك ّله توجد عليه بعض الشواهد التي تؤ ّيد هذا األمر .
وهذا الر ّد تا ّم ال غبار عليه.

الر ّد اخلامسّ :
إن التشكيك يف وجود هذا الكتاب بام قاله الطويس يف مقدّ مة الفهرست،

من ّ
أن كتب ابن الغضائري قد تلفت ـ فكيف وصلت البن طاوس ـ غري صحيح ،وذلك:

أـ ّ
إن الطويس ينقل هذا عىل نحو احلكاية عن بعضهم ،وال يقدّ مها بصيغة اجلزم ،أو

أنّه قد حسم األمر فيها.

صحت هذه احلكاية ،فكيف نقل النجايش عن ابن الغضائري يف تارخيه يف
ب ـ إنّه لو ّ

( )1انظر :الفضيل ،أصول علم الرجال106 :؛ والسيستاين ،قبسات من علم الرجال  74 :2ـ .78

...............
ترمجة الربقي ،كام تقدّ م.

ج ـ إ ّن الطويس كان رجالً موسوع ّي ًا فيمكن أن يكون غفل عن بعض كتب ابن

الغضائري ووصلت للنجايش.

فهذه القرينة غري صحيحة عىل التشكيك .

لكن هذا الر ّد يمكن التعليق عليه ،وذلك:
ّ

قو ًة احتامل ّية مع ّينة ،ويكشف ّ
أن
ّأوالً :إنّه حتى لو حكي عن بعضهم ،فإنّه يوجب ّ

يرتجح ّأّنا مل تكن متداولة
الطويس مل تصله هذه الكتب ،وهو يؤ ّلف الفهرست ،ومن ثم ّ
يف األوساط ،وهذه قرينة احتامل ّية ال يمكن غ ّض النظر عنها حتى لو مل جيزم الطويس بام
فإن عدم تكذيبه ملا قيل ،معناه ّ
قالّ ،
أن كتب ابن الغضائري مل تصل للطويس ،وأنّه ال
ٍ
القصة بحيث جيعلها كالواضحة الفساد ،وإال لقال شيئ ًا
يوجد عنده دليل حاسم ناف هلذه ّ

ومل ينقلها هبذه الطريقة .وعدم وصول كتاب للطويس صنّفه زميل له مقارب له ،معناه أنّه
ٍ
بدرجة من الدرجات يف األوساط العلم ّية يف بالد العراق عىل
يمكن تصنيفه مفقود ًا
ٍ
ّ
بدرجة ما ـ بالتشكيك يف وصول النسخة للنجايش.
األقل ،األمر الذي يسمح ـ
ثاني ًاّ :
إن نقل النجايش عن تاريخ ابن الغضائري جاء بصيغة (قال) ،وهذه الصيغة

حتتمل أنّه ينقل شفاه ًا ،ال من كتاب عىل ما قيلّ ،
فلعل ابن الغضائري قد ذكر ذلك ـ نق ً
ال
ضم عبارة الطويس والنجايش ترفع من احتامل أن يريد
عن كتابه ـ شفاه ًا للنجايش ،بل ّ

النجايش ّ
أن ابن الغضائري قد ذكر يف بيانه لتاريخ الربقي ـ أي ترمجته له ـ كذا وكذا ،وهذا

ٍ
كتاب له اسمه التاريخ وعدمه ،وقد تقدّ م احلديث عن هذه النقطة سابق ًا.
أعم من وجود
ّ

وعليه ،فام نقله الطويس يف مقدّ مة الفهرست يم ّثل قرينة احتامل ّية ،وإن كان ال يبلغ حدّ

الدليل احلاسم ،وأ ّما قول الطويس يف الرجال ـ كام تقدّ م ـ بأنّه ترجم ابن الغضائري وذكر
( )1انظر :قبسات من علم الرجال  78 :2ـ 79؛ والسبحاين ،كليات يف علم الرجال91 :؛ وحممد
السند ،بحوث يف مباين علم الرجال.315 :

كتبه ،فهذا ال ي ّ
دل عىل ّ
أن الكتب وصلت للطويس؛ ملا قلناه مرار ًا وب ّيناه يف نظر ّية

أن طرق الفهارس وإن كان الكثري منها واقع ّي ًا ،غري ّ
التعويض ،من ّ
أن بعضها ليس سوى

طرق ًا ألسامء الكتب ال غري.

إن دعوى ّ
الر ّد السادسّ :
أن مجهور األصحاب مل يعتمدوا الحق ًا عىل هذا الكتاب لعدم

خاصة بني
ثبوت نسخته لدهيم ،غري معلوم؛ ألنّنا نعلم ـ كام سيأيت ـ أنّه قد وجد فريق ـ ّ
اإلخبار ّيني واملحدّ ثني ـ ال يميل إىل تضعيفات ابن الغضائري ،ليس ألجل نسبة كتابه إليه،

بل ألجل طبيعة مواقفه احلا ّدة من الرواة ،وسيأيت وجود منطلقات عدّ ة للتح ّفظ عىل

تقويامته ،والتي منها ـ كام ب ّينّا سابق ًا ـ التشكيك يف أصل وثاقته ،فمن أين عرفنا ّ
أن عدم
تداوله بينهم مرجعه للتشكيك يف نسخة الكتاب؟ بل ّ
إن احلديث عن عدم التداول غري

صحيح بعدما وجدنا بني علامء الرجال اهتامم ًا نسب ّي ًا بالكتاب ،بل لو كان األمر كام قيل
لظهر يف كلامت ٍ
أحد قبل الطهراين واخلوئي التشكيك يف نسبة الكتاب إليه.
والنتيجة حتى اآلن ّ
أن املعطيات التي قدّ متها كلامت الطهراين واخلوئي ،مل يبق منها وممّا

يمكن أن يضاف عليها ،إال فقدان الطريق من جهة ،وعدم معلوم ّية وصول الكتاب

للطويس والنجايش من جهة ثانية ،فهل يمكن للمنترصين هلذا الكتاب ـ ولو انتقدوا

صحة النسبة حتى لو مل يتمكّن اخلوئي
بعض مداخالت الطهراين واخلوئي هنا ـ أن يثبتوا ّ

صحة النسبة يقين ًا؟
والطهراين من إثبات عدم ّ

شواهد املنتصرين لتصحيح نسبة الكتاب ،تقويم وتأمّل

صحة النسبة ،وذكروا هنا عدّ ة قرائن ،معتربين
حاول املنترصون هلذا الكتاب أن يثبتوا ّ

أنّه لو مل يثبت الكتاب بمثل هذه القرائن فلن تثبت كتب كثرية يف هذه احلال  ،وهي:

القرينة األوىلّ :
احليل وابن داود ّ
إن اعتامد السيد ابن طاوس ـ وبعده العالمة ّ
احليل ـ عىل

( )1انظر :السبحاين ،كليات يف علم الرجال92 :؛ والفضيل ،أصول علم الرجال.106 :

...............
هذا الكتاب ،ال يعقل ،بعد ترصحيه بعدم وجود طريق ،إال أن يكون قد قامت لديه قرائن

حاسمة وليست قرائن ظن ّية ،وهو ّ
أئمة هذا العلم ،واختفاء هذا
عالمة هذا الف ّن ،والثالثة ّ
ال عندما نعرف ّ
الكتاب لقرنني ليس أمر ًا مشك ً
أن هذه الفرتة كانت من الفرتات املظلمة،
بل من أظلم الفرتات يف تاريخ الرتاث الشيعي ،ومعه حيصل وثوق نتيجة اعتامد هؤالء

عىل هذا الكتاب واطمئنان ،بل ّ
إن الوجادة يف هذه الظروف مع ق ّلة الفاصل الزمني ال

ترض .
ّ
بأّنا تعتمد عىل احلالة النفس ّية القائمة عىل
ُ
وجياب عن هذه القرينة يف حدّ نفسهاّ ،
أي معطى موضوعي يف هذا السياق،
الوثوق الذايت بابن طاوس وتلميذيه ،وال تقدّ م ّ
خاصة بعد ما قلناه آنف ًا من وجود قرينة احتامل ّية قديمة تفيد تلف كتب ابن الغضائري
ّ
احلق شيئ ًا .أال
ربر هذا االطمئنان؟ نعم قد حيصل الظ ّن لكنّه ال يغني من ّ
نفسه ،فام هو م ّ
يعقل ّ
أن ابن طاوس ـ وتبعه تلميذاه تأثر ًا به كام هي العادة ـ رأى الكتاب ،وعليه اسم أمحد

فرجح أنّه ابن الغضائري ،للقرائن اآلتية التي
بن احلسني ،أو ربام ليس عليه اسم أصالًّ ،
ذكرها املنترصون أنفسهم هنا ،وأعجبه مضمونه من حيث جودته ود ّقته ،فنسبه إليه،

ولع ّله لشخص آخر؟!

جمرد وثوق ابن طاوس يف القرن السابع ـ وهو وثوق ال نعرف
ّ
أي دليل هذا جيعل من ّ
ٍ
ربراته بالد ّقة ـ مثبت ًا لكتاب ونسخة هذه حاهلا بعد قرنني من اختفائها،
حتى اآلن ما هي م ّ
لو فرضنا ّأّنا وصلت أساس ًا للنجايش والطويس ،ولو فرضنا ّ
أن ابن الغضائري له كتاب
يف الضعفاء أصالً؟!

وأ ّما احلديث عن ّ
أن نسختني للكتاب وصلتا للعالمة احليل إحدامها نسخة ابن
ليعزز
يرجحه السيد اجلاليل ّ ،
طاوس ،وثانيتهام نسخة أخرى مستق ّلة ،كام حيتمله أو ّ
( )1انظر :حممد رضا اجلاليل ،رجال ابن الغضائري 18 :ـ  ،19مقدّ مة التحقيق؛ والفضيل ،أصول
وحممد رضا السيستاين ،قبسات من علم الرجال  79 :2ـ .84
علم الرجال104 :؛ ّ

( )2انظر :اجلاليل ،رجال ابن الغضائري ،19 :مقدّ مة التحقيق.

موقع الكتاب ،وربام لتربير منقوالت العالمة عن ابن الغضائري غري ما هو موجود يف
رجال ابن الغضائري ،فهو ممّا ال دليل عليه بشكل قاطع ،وهلذا ال نجد عنده ـ وال عند

خاصة بعدما تقدّ م من احتامل ّ
أن ّ
احليل قد
باملرةّ ،
الالحقني عليه ـ ذكر ًا لطرقه هلذا الكتاب ّ

نقل عن ابن الغضائري من غري هذا الكتاب أيض ًا ،أو كان هذا موجود ًا ك ّله يف كتاب ّ
حل
اإلشكال لك ّن النسخة ملا وصلت رديئ ًة للتسرتي ضاع منها الكثري ،بل ّ
يرجح
لعل ما ّ

الثاين هو أنّه قد يستبعد ـ كام ذكر الغريفي ـ أن يكون الكتاب وصل بطريق معترب

للعالمة ومل يصل البن طاوس ،بل الظاهر أنّه ـ أي ابن طاوس ـ مصدر معلوماته وزميله
ابن داود ،كام توحيه عبارة ابن داود ّ
احليل ،كام تقدّ م.

وعليه ،فهذه القرينة غري مقنعة يف إفادة الوثوق بالنسبة ،نعم ال بأس هبا بوصفها جم ّرد

ضمها لغريها.
قرينة لننظر يف ّ

القرينة الثانيةّ :
إن هناك مواضع من كتاب النجايش يظهر فيها أنّه أخذها من ابن

يعرب أحيان ًا بتعبري قريب جد ًا أو مطابق ملا يف رجال ابن الغضائري
الغضائري ،حيث قد ّ

الواصل إلينا ،وهذا يؤكّد أ ّن الكتاب وصل للنجايش ،وأ ّنه هذا الذي بني أيدينا ،وهذه

املوارد هي ما جاء يف ترمجة حممد بن أورمة ،وحممد بن بحر الدهني ،وحممد بن احلسن بن
عبد اهلل اجلعفري ،وحممد بن احلسني بن سعيد الصائغ ،واملفضل بن عمر اجلعفي ،وعيل
بن حسان بن كثري ،وعبد الرمحن بن أيب محاد ،وأيب طالب األزدي ،وموسى بن رنجويه،

ويوسف بن يعقوب اجلعفي ،واحلسني بن محدان ،واحلسني بن مهران ،والربيع بن

شمون ،فهذه أربعة عرش مورد ًا يمكن هبذا التقارب فيها
سليامن ،وحممد بن احلسن بن ّ
صحة النسخة.
إثبات ّ

نعم ،نقل النجايش عن أمحد بن احلسني يف مواضع عدّ ة باالسم ،مما ال يعقل أن يكون
ٍ
كتاب آخر له .
مصدره كتاب الرجال املوجود بني أيدينا ،فلع ّله أخذه مشافه ًة منه أو من
( )1انظر :قواعد احلديث .298 :1

( )2انظر :قبسات من علم الرجال  84 :2ـ 87؛ وك ّليات يف علم الرجال87 :؛ ومعرفة

...............
بصحة النسدة ،وذلك:
وهذه القرينة ال تتمكّن من إقناعنا
ّ

تصور أ ّن مصدر النجايش يف هذه املعلومات هو ابن الغضائري ،مع أ ّنه
تم ّ
ّأوالً :إنّه قد ّ

يف العديد منها ال نستطيع إحراز ذلك؛ فمث ً
ال عندما يقول ابن الغضائري يف ترمجة احلسني

بن مهران بأنّه واقف ضعيف ،ثم يقول عنه النجايش بأنّه واقف  ،فهذا ال يعني أ ّن
خاصة مع عدم قوله بضعفه ـ معناه أنّه أخذ ذلك من
توصيف النجايش له بأنّه واقف ـ ّ
ابن الغضائري ،فلع ّلهام اشرتكا يف هذا التوصيف ،ولو لكون احلسني بن مهران معروف ًا

بالوقف؛ ورواية الكيش فيه توحي بذلك ،فلع ّلها كانت من مصادر النجايش ،حتى جاء يف
التحرير الطاوويس أنّه كان ضعيف اليقني قليل املعرفة باإلمام الرضا .

حسان بن كثري ،حيث وصفه النجايش بأنّه ضعيف جد ًا ذكره
وهكذا احلال يف عيل بن ّ

بعض أصحابنا يف الغالة فاسد االعتقاد ،فيام قال عنه ابن الغضائري بأنّه غال ضعيف .

فكيف نعرف أ ّن مصدر النجايش هنا هو ابن الغضائري مع عدم تشابه التعبري لفظ ًا وعدم

تطابقه كالم ًا؟ ومن أين لنا أن نعرف ّ
أن مراده من بعض أصحابنا هو ابن الغضائري

صحت
نصت عىل ذلك قد يكون أخذ منها هو وابن الغضائري مع ًا لو ّ
وليس كتب ًا أخرى ّ
نسبة الكتاب البن الغضائري؟!

واألمر عينه يمكن قوله يف املفضل بن عمر ،حيث قال فيه النجايش« :فاسد املذهب،

يعول
مضطرب الرواية ،ال يعبأ به .وقيل :إ ّنه كان خ ّطاب ّي ًا ،وقد ذكرت له مصنفات ال ّ
ضعيف ،متهافتِ ،
مرتفع القولَ ،خ ّطايب»  .فكيف
عليها»  .فيام قال ابن الغضائري« :
ٌ
احلديث.65 :

( )1انظر :رجال النجايش56 :؛ ورجال ابن الغضائري.51 :
( )2انظر :التحرير الطاوويس.143 :

( )3انظر :رجال النجايش251 :؛ ورجال ابن الغضائري.77 :
( )4رجال النجايش.416 :

( )5رجال ابن الغضائري.87 :

نعرف ـ مع عدم تطابق التعابري ـ ّ
أن مصدر معلومات النجايش الذي كانت بني يديه

نقوي
عرشات الكتب الرجال ّية الشيع ّية والسن ّية ،كان هو كتاب ابن الغضائري ،حتى ّ

صحة نسبة النسخة الواصلة إليه.
باملقارنة ّ

قوي ،حيث قال النجايش« :وقال بعض أصحابنا :إ ّنه
حممد بن أورمة الوجه ّ
نعم ،يف ّ

رأى توقيع ًا من أيب احلسن الثالث عليه السالم إىل أهل قم يف معنى حممد بن أورمة وبراءته

عيل بن
مما قذف به»  .فيام قال عنه ابن الغضائري« :رأيت كتاب ًا خرج من أيب احلسنّ ،

حممد (عليهام السالم) إىل القميني يف براءته ممّا قذف به» ّ .
فإن تشابه التعابري جد ًا وكونه
ّ
عمن قال بأنّه رأى شاهد أنّه نقل عنه.
ينقل ّ

وحاصل املالحظة األوىل هناّ :
إن بعض هذه املوارد التي قيلت ال تصلح حتى للتأكّد

من كون مصدر النجايش فيها هو ابن الغضائري حتى نربطها ببحثنا ،بل ّ
لعل أغلبها عىل
هذه الشاكلة؛ الحتامل أن يكون صاحب الكتاب قد أخذ العبارات من املصدر الذي أخذ

منه النجايش ،ال ّ
أن أحدمها أخذ من اآلخر ،فتأ ّمل جيد ًا.

إن غاية ما تثبت ّ
ثاني ًا :ماذا تريد أن تثبت لنا هذه القرينة؟ ّ
أن رجال ابن الغضائري

املوجود بني أيدينا اليوم ،يمكن القول ّ
بأن بعضه منسوب إليه بشهادة النجايش ،لكن هل

بأن ّ
كل الكتاب هو البن الغضائري؟ كيف نعرف ّ
هذا يكفي لالطمئنان ّ
أن هذه النسخة

حمرف ًة ،أو خليط ًا من كتاب ابن الغضائري وغريه مما زيد
التي وصلت البن طاوس مل تكن ّ

عليه بعده ،فظ ّن الن ّساخ أنّه له ،بحيث يكون بعضها صحيح ًا وبعضها غري صحيح ،فأصل
خاصة ّ
وأن عدد هذه املوارد قليل
إثبات النسخة يشء ،وكوّنا بتاممها للمؤ ّلف يشء آخرّ ،

جدّ ًا ال يبلغ العرشة بعد التأ ّمل ،بل ّ
أقل.

ثالث ًاّ :
إن النافني لنسبة هذا الكتاب يقولون بأنّه من املمكن أن يكون موضوع ًا عليه،

( )1رجال النجايش.329 :

( )2رجال ابن الغضائري.93 :

...............
بمعنى ربام يكون البن الغضائري كتاب يف الضعفاء ،وجاء من وضع هذا الكتاب ليقول

بأنّه هو كتاب الضعفاء املفقود البن الغضائري ،واعتمد عىل بعض املنقوالت عنه

فأدرجها يف هذا الكتاب ،وبناء عىل مثل هذه الفرض ّية ال تنفع هذه القرينة ،إال إذا قيل بأنّه
صح هذا ملاذا مل ينقل الواضع هلذا الكتاب الكثري من النصوص التي نقلها النجايش عن
لو ّ
ابن الغضائري باالسم يف كتابه؛ ّ
فإن هذه أوثق له يف فريته ووضعه للكتاب!

إن مراجعة متن هذا الكتاب وعباراته ومعلوماته تشهد ّ
القرينة الثالثةّ :
بأن مؤ ّلفه رجل

مطلع بصري بأحوال الرجال ،وهذا ما يب ّعد أن يكون الكتاب موضوع ًا
خبري هبذا العلم،
ٌ
ويرتجح بذلك أنّه بالفعل
من قبل بعض املعاندين ،خالف ًا ملا يقوله الطهراين يف الذريعة،
ّ
هو ابن الغضائري .

ولكن هذا الكالم غري مقنع؛ أل ّن غايته ر ّد فرض ّية الطهراين ،فيصلح لنقاشه هناك ،ال
ّ

إثبات فرض ّية أ ّن الكتاب هو البن الغضائري ،حيث يوجد احتامل يف أن يكون الكتاب

ٍ
لشخص عاش بني منتصف القرن الرابع ومنتصف القرن اخلامس اهلجري ،وأنّه كان
إمام ّي ًا أو قريب ًا منهم ،وأنّه كان له أنظار يف الرجال وخربة ،لكنّه مل يكن ثقة ،أو ربام كان

ٍ
شخص
الكتاب ألكثر من شخص وكتب عىل مرحلتني ،وأين هذا من إثبات النسخة ل

بعينه ،فنحن ال نتك ّلم يف قيمة الكتاب هنا ،بل نتك ّلم يف نقطة حمدّ دة ،وهي إثبات نسبته

لصاحبه ،فأرجو التمييز بني األمرين.

القرينة الرابعةّ :
إن بعض املعطيات التي يو ّفرها لنا كتاب رجال ابن الغضائري الواصل

إلينا ،تؤكّد أ ّن مؤ ّلفه تنطبق مواصفاته عىل ابن الغضائري نفسه ،وذلك:

للمفضل بن
أ ـ إنّه ينقل بصيغة« :حدّ ثنا ،عن أمحد بن عبد الواحد» ،وذلك يف ترمجته
ّ

صالح  ،ونحن نعلم ـ كام تقدّ م ـ ّ
أن أمحد بن عبد الواحد هو شيخ ابن الغضائري ،كام
( )1انظر :قبسات من علم الرجال .88 :2
( )2انظر :رجال ابن الغضائري.88 :

يذكر النجايش يف ترمجة ابن فضال .

حممد بن طلحة بن عيل بن عبد اهلل بن غاللة (عاللة) ،عن أيب
ب ـ إنّه روى عن أيب ّ

حممد بن نصري  ،واجلعايب هو شيخ الشيخ املفيد (336
بكر اجلعايب (355هـ) ،يف ترمجة ّ
ـ 413هـ) ،وهذا يعني أنّه ينقل عن شيخ الشيخ املفيد بواسطة ،واملفروض ّ
أن النجايش
ينقل كذلك عن شيوخ املفيد بواسطة ،فيثبت أنّه من طبقة النجايش.

حممد بن عيل أيب العباس الرازي« :كان
ج ـ إنّه يروي عن والده ،حيث يقول يف ترمجة ّ

ضعيف ًا ،وحدّ ثني أيب (رمحه اهلل) أنّه كان يف مذهبه ارتفاع ،وحديثه يعرف تار ًة وينكر
أخرى»  .وهذا ّ
يدل عىل ّ
باع يف هذا العلم.
أن والده له ٌ

وهبذا يظهر ّ
أن مؤ ّلف الكتاب هو رجل عاش يف طبقة النجايش ،ووالده عارف

يرجح أنّه هو
بقوة ،ممّا ّ
بالرجال ،وهذه مواصفات منطبقة متام ًا عىل ابن الغضائري ّ

صاحب الكتاب .

والتحقيق أن يقالّ :
نتصورها وكأ ّننا يف حلظة
إن القرائن األربع التي ذكرت هنا جيب أن
ّ
العثور ِوجاد ًة يف القرن السابع اهلجري عىل نسخة الكتاب ،دون معرفة نسبته َملِن ،ويف

فاملؤرشات ترتاكم
ترجح انتسابه البن الغضائري بض ّمها إىل بعضها،
ّ
احلقيقة فهي ّ

لصاحله ،ولع ّلها هي ـ أو غريها ـ التي دفعت ابن طاوس لالقتناع بنسبة الكتاب إليه.
ولو فكّكنا القرائن لوجدنا:

أـ ّ
جمرد مؤ ّيدات عا ّمة
إن القرينة األوىل والثالثة غري نافعتني بوصفهام وثيقة ،بل مها ّ

بعيدة.

( )1انظر :رجال النجايش 258 :ـ .259
( )2انظر :رجال ابن الغضائري.99 :
( )3املصدر نفسه.43 :

( )4انظر :قبسات من علم الرجال  87 :2ـ  .88هذا وقد حذفنا القرائن التي ذكرت من كتابه
ألّنا ال تتصل مبارشة ببحثنا.
اآلخر؛ ّ

...............
بـ ّ
إن القرينة الثانية ال تثبت أ ّن الكتاب البن الغضائري ،بل تثبت أ ّن النسخة

الواصلة إلينا هي لشخص نقل عنه النجايش يف بعض املواضع القليلة للغاية ،أ ّما من هو
هذا الشخص؟ فنحن ال نعرف حتى اآلن.

جـ ّ
إن القرينة الرابعة هي أقوى القرائن هنا يف تقديري ،فنحن عثرنا عىل خمطوط،

ونحن نعي

يف القرن السابع اهلجري ،ورأينا فيه معطيات أقواها نقله عن والده ،فسوف

يرتجح أ ّن هذا الشخص هو ابن الغضائري؛ أل ّننا ال نعرف شخص ًا هبذه املواصفات،
ّ

وينقل عنه النجايش ،إال هذا ،فيقوى الظ ّن أنّه هو ،مع كون احتامل ّية الوضع من قبل
املعاندين بعيدة.

لكن كيف يمكن اجلزم بالنسبة ونحن ال نعرف ّ
كل العلامء يف تلك الفرتة؟ أال يمكن

أن يكون والده من علامء الكالم أو املذاهب ،وليس رجال ّي ًا أصالً ،ونقل عنه االجتاه
أي زمن ترجع املخطوطة التي عثر عليها ابن طاوس؟
العقائدي أليب العباس الرازي؟ إىل ّ

تعرف عن نفسها؟ وهل
وما هو وضع هذه املخطوطة؟ وهل هلا بداية وّناية أو ال بحيث ّ
يمكن أن تكون خليط ًا من كتاب ابن الغضائري وتعليقات الحقة اضيفت من أحد ثم

حصل الدمج ولو اشتباه ًا من الناسخ؟ هل حيتمل أن تكون كتاب ًا من شخص الحق مجع

فيه أسامء من ض ّعف من الرواة يف بعض الكتب والتي قد يكون منها كتاب ابن الغضائري
وغريه ممّا مل يصلنا؟ ملاذا تغيب هذه االحتامالت هنا لنحرص أنفسنا بشخص واحد يف حني
نطرح عاد ًة احتامل وجود كتب كثرية لعلامء مل يذكرهم التاريخ؟! أال يكون جتاهل
النجايش والطويس لذكر كتاب هبذا االسم البن الغضائري مع عدم وصول الكتاب

ّ
املتأخرين واملتقدّ مني
للطويس كام قلنا سابق ًا ،مع عدم ورود عني وال أثر له يف إجازات
صحة النسبة حتى لو تأكّدنا من أ ّن الكتاب يعود ملا بني عام  350ـ
مع ًا ،موجب ًا للريب يف ّ

450هـ؟ لو نسب يف الفهارس البن الغضائري كتاب يف الضعفاء ألمكن الرتجيح أكثر،

يتم التأكّد منها كام قلنا سابق ًا.
لكن ح ّتى هذه النسبة مل ّ

إن التث ّبت اليقيني املوثوق من ّ
وهبذا ندرج بالنتيجة التاليةّ :
أن الكتاب بر ّمته هو ألمحد

بن احلسني بن عبيد اهلل الغضائري ،غري واضح وليس يسري ًا ،نعم هل الكتاب له قيمة أو
ٍ
كتاب إىل مؤ ّلف،
ال؟ فهذا بحث آخر سيأيت ،إنّام نبحث هنا من زاوية توثيق ّية بحتة لنسبة
نقر ّ
يرجح نسبته البن الغضائري ،لك ّن الكالم يف حصول الوثوق هبذا األمر،
بأن الظ ّن ّ
كام ّ

يقر ّ
بأن
واشتهار النسبة غري معلوم الحق ًا ،حتى العرص الصفوي ،كيف والتسرتي بنفسه ّ
هذا الكتاب مفقود يف زمانه «ما كنت سمعت له وجود ًا يف زماننا هذا»  ،وهلذا استخرجه

من كتاب ابن طاوس.

تقر وال حتصل عىل
وعىل أ ّية حال،
فالظن يغلب أنّه البن الغضائريّ ،
ّ
لكن النفس ال ّ

لتتكون من ذلك درجة احتامل ّية يف إخباراته،
طمأنينة ،فنتعامل معه معاملة مظنون النسبة؛
ّ

طبق ًا ملسلك الوثوق يف علم الرجال.

 5ـ  5ـ التعريف بكتاب الضعفاء ومعامله

نستهدف هنا تقديم تعريف موجز بأبرز معامل هذا الكتاب  ،ضمن النقاط التالية:
ٍ
جمموعة من الضعفاء ،وقد بلغ عددهم يف التصحيح
خيتص هذا الكتاب بذكر
1ـ
ّ
حممد رضا اجلاليل ما نقل عن
األخري للكتاب  159رجالً ،واستدرك حم ّقق الكتاب السيد ّ

ابن الغضائري من كتب أخرى ،مما ليس موجود ًا يف هذا الكتاب ،فزاد  66اس ًام ،لك ّن بينها
ـ كأسامء ال معلومات حول األسامء ـ وبني ما يف الكتاب تداخالًّ ،
ولعل اجلديد يف األسامء

نفسها يقارب  25اس ًام.

( )1رجال ابن الغضائري.35 :
حممد رضا اجلاليل ،وووضع له مستدرك ًا كام سيأيت ،وقد ّ
(ّ )2
أن الكتاب
حقق هذا الكتاب السيد ّ
حمققة ثانية تتالىف بعض مشاكل الطبعة السابقة ،بجهود بعض الباحثنيّ ،
سيصدر قريب ًا بطبعة ّ
وأن
مرفقة برتمجة إنجليز ّية للكتاب ،مع ّ
ً
مقدمة حتليل ّية ،نأمل ذلك،
هذه الطبعة اجلديدة سوف تكون
ونشكر مسبق ًا ّ
كل العاملني عىل هذا اجلهد الكريم ،كام نشكر الس ّيد اجلاليل عىل جهوده املباركة يف
خدمة الرتاث يف هذا الكتاب وغريه.

...............
نصه« :وجدنا ّ
أن النجايش والعالّمة ّ
احليل وابن داود
قال اجلاليل يف مقدّ مة مستدركه ما ّ
ِ
ري ما يرتبط بالرجال ،فرأينا ّ
أن كثري ًا من منقوالهتم
رمحهم اهلل ،ينقلون عن ابن ال َغضائ ّ
بنصه ،ولك ّن بعض ما نقلوه ال وجود له يف هذا الكتاب،
يوجد يف كتابنا هذا الذي قدّ مناه ّ

فجمعناه هنا بعنوان (املستدرك) ،كي نتالىف ما لع ّله سقط من نسخ هذا الكتاب ،أو كان يف
ِ
ري مل تصلنا منه نسخة .واهلدف أن نجمع ّ
كل ما اثر عن ابن
كتاب آخر البن ال َغضائ ّ
ِ
ري حول الرجال بني د ّفتي هذه املجموعة» .
ال َغضائ ّ
خمصص يف الضعفاء ،هلذا ال نجد فيه عاد ًة بيان ًا للمصنّفات والطرق
 2ـ حيث الكتاب ّ
ٍ
إليها عىل طريقة كتب الفهارس ،كام ال نجد يف ّ
ترمجة تفصي ً
ال ،فغالب ًا ما تكون
كل
العبارات موجزة ومضبوطة باختصار ود ّقة بالغة.

ويبني
وهو يعتمد عاد ًة أو كثري ًا ذكر االسم والنسب واملكان ،ويذكر اللقب والكنيةّ ،

األئمة أو حتى غريهم ،يف كثري من األحيان ،ويقدّ م
طبقته من خالل من روى عنه من
ّ

موقف ًا منه توثيق ًا أو تضعيف ًا ،وأحيان ًا ي ّبني ـ ولو باإلشارة ـ السبب يف تضعيفه له من حيث

يتعرض أحيان ًا لبعض كتب الراوي بشكل بالغ االختصار
توصيف مرو ّياته وكتبه ،كام ّ

الغلو واالرتفاع ،والزيد ّية ،واخل ّطاب ّية،
وهيتم بذكر مذهب الراوي من
للمناسبة،
ّ
ّ

والنصري ّية ،والسن ّية ،والوقف ،وغري ذلك ،وهلذا جتده يقدّ م ما ّدة مفيدة يف مذاهب الرواة
وتوجهاهتم.
ونحلهم
ّ

 3ـ يستخدم ابن الغضائري ّ ً
كام كبري ًا من املفردات االصطالح ّية يف علم اجلرح

بالغلو ،أحاديث
القميون
ّ
والتعديل ،عىل صغر حجم كتابه مثل :ثقة ،أبوه أوثق منهّ ،اهتمه ّ

ك ّلها ال يوثق هبا ،أحاديث ك ّلها مناكري ،استثنى شيوخ القم ّيني روايته من نوادر احلكمة،
أشدّ اخللق عداو ًة للويل من بعد أيب إبراهيم ،أصل الوقف ،من أفاضل أهل البرصة عل ًام،

أمره قريب ،أمره خمتلط ،أمره مظلم ،أمره ملتبس ،يف مذهبه ارتفاع ،بدؤ النصري ّية ،تك ّلم
( )1رجال ابن الغضائري.109 :

القميون فيه بالر ّد ،ثقة ،ثقة ثقة ،ثقة يف روايته ،ثقة يف نفسه ،ثقة لكنّه يروي عن الضعفاء،
ّ

ّ
نقي ،حديثه مضطرب ،حديثه نعرفه
جل من يروي عنه ضعيف ،حديثه سامل ،حديثه غري ّ

وننكره ،حديثه نقي ال فساد فيه ،حديثه يعرف وينكر ،خ ّطايب ،ذكره الغالة ،رأيت له كتاب ًا
القميون ،روى
يف الصالة سديد ًا ،رأيته سامل ًا ،الرجل جمهول ،روى الغالة عنه ،روى عنه ّ

مناكري ،روايته خمتلطة ،زيدي ،صاحب بدعة ومقالة ،صاحب مقالة ملعونة ،ضعيف،
ضعيف ابن ضعيف ،ضعيف جدّ ًا ،ضعيف احلديث ،ضعيف الرأي ،ضعيف الرواية،

بالغلو،
ضعيف ضعيف ،ضعيف يف مذهبه ،طعن أصحابنا فيه ،طعن عليه ،طعن عليه
ّ

طعن عليه بفساد مذهبه ،الطعن عندي يف مذهبه ال يف نفسه ،عامي ،غال ،غال يف مذهبه،

غال املذهب ،غري معتمد عليه ال يف شاهد وال يف غريه ،فاسد ،فاسد احلديث ،فاسد
الرواية والدين ،يف حديثه نظر ،قال بالتناسخ ،كانت له حالة استقامة لكنّها ال تثمر ،كان

وضاع ًا للحديث ،كان
خطابي ًا يف مذهبه ،كان خم ّلط ًا ،كان من كذابة أهل البرصة ،كان ّ

كذابّ ،
التفرد بالغرائب ،كثري املناكريّ ،
كذاب يف الرواية،
يضع احلديث وضع ًا ،كثري
ّ
الكذب ّبني يف وجه حديثهّ ،
كل عيوب الضعفاء جمتمعة فيه ،ال التفات إليه ،ال خري فيه ،ال

يؤنس بحديثه ،ال ي ْل َت َفت إليه ،ال يوثق به ..وغري ذلك الكثري ممّا يمكن مراجعته يف

خصصه حم ّقق الكتاب لذلك يف آخره ،فهو ـ عىل صغر حجمه ـ موسوعة
الفهرست الذي ّ
يف التعابري التوثيق ّية والتضعيف ّية من حيث الدين واملذهب والوثاقة والعدالة والرواية.

والواضح من تعابريه التدقيق يف جهات الطعن واجلرح والتوثيق والتعديل وغري ذلك،

يكررها يف ّ
كل موضع ،بل ختتلف تعابريه يف حيث ّيات الطعن
فهو ال يسوق كلمة واحدة ّ

والتوثيق والتوصيف .فتارة يض ّعف من حيث الدين واملذهب ،وأخرى من حيث الرواية

والنقل وهكذا.

 4ـ يتم ّيز هذا الكتاب بوجود بعض املصطلحات التي تكاد تكون من معامله ،فهو يم ّيز

وتتكرر هذه
خيرج حديثه شاهد ًا أو ال،
ّ
بني الرواة الضعفاء ،من حيث إنّه هل جيوز أن ّ

الكلمة عنده يف مواضع متعدّ دة قد تزيد عن اخلمسة عرش موضع ًا.

...............
 5ـ يبدي ابن الغضائري د ّقة ج ّيدة يف متييز بعض املشرتكات ،ورفع بعض اإلهيامات،

واملثال البارز هو ما ورد يف ترمجته لعيل بن حسان بن كثري ،فبعد أن ض ّعفه بقوله« :غال

الواسطي ،ثق ٌة ثق ٌة» .
حسان
ّ
عيل بن ّ
ضعيف» ،ونحو ذلك ،قال فور ًا« :ومن أصحابنا ّ

 6ـ رغم ّ
أن الكتاب يف الضعفاء ،إال أنّه توجد فيه مجلة من املوارد التي حتمل مدح ًا
ٍ
موجهة لشخص ،كأن يقول بأنّه ليس بضعيف ومن روى عنه
وتوثيق ًا ،أو حتمل نفي ًا لتهمة ّ
هم الضعفاء ،أو هو يف نفسه ثقة لكنّه يروي عن الضعفاء وغري ذلك ،وهذه املوارد

صوره
بالعرشات يمكن مراجعتها .وهي تصنّف بوصفها تأكيد ًا عىل أنّه مل يكن مفرط ًا ،كام ّ
بعضهم ،وسيأيت التعليق عليه.

 7ـ يشري ابن الغضائري أحيان ًا إىل أ ّن الراوي الفالين ال يعرف إال من جهة فالن ،وهذا

مت ّيز يف ف ّن معرفة احلديث ،حتى أنّه يشري إىل كونه اس ًام خم َت َلق ًا ،فمث ً
حممد بن
ال قال يف ترمجة ّ
ِ
الزن ِْج ،ومن جهة عبد اهلل
حممد
صاحب َ
عيل بن ّ
عبد اهلل اجلعفري« :ال نعرفه إال من جهة ّ

واين« :وهذا ن ََسبه عىل ما َز َع َمه عبد
بن ّ
حممد البلوي»  .وقال يف ترمجة عامرة بن زيد اخلَ ْي ّ
وي املرصي ،فإنّه ال ي ْع َرف إالّ من جهته ،وقد س ِئ َل عبد اهلل عنه ،فقيل له:
حممد ال َب َل ّ
اهلل بن ّ
ٌ
ثم عرج.
َم ْن عامرة هذا الذي تروي عنه؟ فقال:
رجل نزل من السامء ،فحدَّ ثنيّ ،

وأصحابنا يقولونّ :
إن اسمه ما حتته أحد» .

هيتم ابن الغضائري يف متييز حال الرواة من خالل نوع ّية تشدّ دهم وتساحمهم يف
8ـ ّ

النقل ،هلذا جتده يذكر من يروي عن الضعفاء أو املجاهيل أو يكثر من املراسيل وال يبايل

عمن أخذ ونحو ذلك ،وكان هذا عنده نوع توصيف لنمط حتديث الراوي جيد فيه أمه ّي ًة،
ّ

حممد بن عيل بن
وقد يبني عىل تضعيف الراوي وفق ًا له أحيان ًا .فراجع ما ذكره يف مثل ّ
( )1املصدر نفسه.77 :
( )2املصدر نفسه.89 :

( )3املصدر نفسه 77 :ـ .78

حممد بن
إبراهيم اهلمداين ،وإسامعيل بن مهران السكوين ،وإدريس بن زياد ،وجعفر بن ّ

ّ
وحممد بن خالد
حممد البرصي ،وحممد بن أمحد بن خاقان النهدي،
مالك،
ّ
واملعىل بن ّ

وحممد بن موسى بن عيسى ،وغريهم .
الربقيّ ،

بل يالحظ بشكل الفت أ ّن ابن الغضائري يد ّلنا أحيان ًا عىل نمط الرواة الذين يروون

عن هذا الشخص وتعرف رواياته غالب ًا من طرقهم ،وكأنّه يريد أن يرشدنا إىل ّ
أن مرو ّيات

هذا الشخص تتداول يف هذا الوسط أو ذاك أو تروى من هذا الطريق أو ذاك.

ويف هذا السياق ،حيدّ ثنا ابن الغضائري أحيان ًا عن شخص يتو ّقع هو أ ّن هذه األحاديث

أو الكتب موضوعة عليه ،فرييد تنزهيه واحلديث عن أ ّن الرواة عنه هم من يتح ّمل مثل

حممد بن أورمة .
هذه النصوص كام جاء يف ترمجة ّ

موسع للكتب احلديث ّية التي تركها
 9ـ يظهر من مصنّف الكتاب بوضوح أنّه قام برصد ّ

يوصف نمط حديثهم بشكل دقيق،
هؤالء الرواة أو ملطلق رواياهتم
ومدوناهتم ،هلذا جتده ّ
ّ

حتى ّ
أن بعضهم ـ كام سيأيت ـ اعترب تقويامته اجتهاد ّية قائمة عىل النظر يف متون احلديث،
وأحيان ًا يف نصوص شعر ّية ٍ
تبني اجتاهه الفكري وميوله األخالق ّية ،كام يف قوله يف
لراو ّ

ترمجة حممد بن مجهورٍ « :
غال ،فاسد احلديث ،ال يكتب حديثه ،رأيت له شعر ًا حي ّلل فيه
ّ
عز ّ
وضاع،
املفضل الشيباين يقولّ « :
حممد بن عبد اهلل أيب ّ
حمرمات اهلل ّ
وجل»  .ويف ترمجة ّ
ّ
كثري املناكري ،رأيت كت َبه ،وفيها األسانيد من دون املتون ،واملتون من دون األسانيد .وأرى

ترك ما ينفرد به» .

وكذا يقول يف ترمجة عبد اهلل األصم املسمعي« :له كتاب يف الزيارات ،ما ّ
يدل عىل

( )1املصدر نفسه 96 ،95 ،94 ،93 ،48 ،39 ،38 :ـ .97
( )2املصدر نفسه.93 :
( )3املصدر نفسه.92 :
( )4املصدر نفسه.99 :

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

ٍ
خبث عظيم ومذهب متهافت ،وكان من كذابة أهل البرصة»  ،وكذا يف ترمجة عيل بن
سامه تفسري الباطن ،ال يتع ّلق من اإلسالم بسبب»  .وهكذا
حسان يقول« :رأيت له كتاب ًا ّ

يقول يف عيل بن العباس اجلراذيني« :له تصنيف يف املمدوحني واملذمومني ّ
يدل عىل خبثه

وهتالك مذهبه» .

ومن هذا القبيل ،ما جاء يف ترمجة احلسن بن العباس بن احلري

الرازي« :ضعيف،

َروى عن أيب جعفر الثاين عليه السالم َ
فضل إنّا أنزلناه يف ليلة القدر ،كتاب ًا م َصنَّف ًا ،فاسد

األلفاظ( ،ت َْش َهد ِ
خمايله عىل أنّه موضوع) ،وهذا الرجل ال يلتفت إليه ،وال يكتَب

حديثه» .

وهبذا نستنتج أ ّن ابن الغضائري مارس االجتهاد الرجا ّيل املبارش ،ونقد آراء رجال ّيني

آخرين كام سنشري قريب ًا ،مثل نقده قول أيب جعفر بن بابويه ّ
بأن كتاب زيد النريس وزيد

الزراد وضعه عليهام حممد بن موسى السامن ،حيث اعترب أنّه قد أخطأ يف قوله هذا،

مستدالً بأنّه رأى كتبهام مسموعة من طريق ابن أيب عمري .

 10ـ لك ّن النقطة السابقة ال تدفعنا للقول ّ
بأن ابن الغضائري مل يستفد من السابقني

عليه ،فنحن نجده يتخذ مواقف أو توصيفات من الرواة مستند ًا إىل نصوص ومواقف

سابقة:

األئمة من أهل البيت النبوي ،كام يف ترمجة احلسن بن عيل بن أيب محزة
أ ـ تار ًة عن
ّ

البطائني ،حيث قال فيه« :وحديث الرضا عليه السالم فيه مشهور»  ،أو استناده لتربئة
( )1املصدر نفسه 76 :ـ .77
( )2املصدر نفسه.77 :
( )3املصدر نفسه.79 :

( )4املصدر نفسه 51 :ـ .52
( )5املصدر نفسه 61 :ـ .62
( )6املصدر نفسه.51 :

حممد اهلادي .
حممد بن أورمة عىل الكتاب الذي صدر يف ح ّقه من قبل اإلمام عيل بن ّ
ّ

ب ـ وأخرى عن (أصحابنا) ،حيث ينقل عنهم معلومات عديدة ،كام يف ترمجة أبان بن

عياش ،وسليم بن قيس اهلاليل ،وزياد بن املنذر ،وأيب طالب األزدي .

حق بعض الرواة ،وأحيان ًا
ج ـ بل نحن نجد أنّه ينقل مواقف لبعض الرجال ّيني يف ّ

املفضل بن
تكون هذه املواقف مسندة بسنده إليهم ،كام يف نقله كالم ًا البن فضال يف ترمجة ّ

صالح أنّه قال« :سمعت معاوية بن حكيم يقول :سمعت أبا مجيلة يقول :أنا وضعت
حممد بن أيب بكر»  .ومنه نقله عن أبيه كام تقدّ م سابق ًا.
رسالة معاوية إىل ّ

هذا ،وسيأيت قريب ًا حتقيق هل أ ّن منهجه كان م ّياالً للجرح أو للتوثيق أو كان معتدالً يف

هذا الكتاب ،مما له صلة بمعرفة منهجه ونمط معامل هذا الكتاب الق ّيم.

 11ـ يبدو واضح ًا ّ
الغلو ،ولك ّن هذا الكتاب
أن ابن الغضائري له ميول نقدية يف قض ّية
ّ

متوسط ًا يف املوقف والتبع ّية من القميني املعروفني بالتشدّ د يف هذا اإلطار.
يبديه ّ

ففي بعض املواقف نجده ينقل قول القميني يف الرجل ساكت ًا أو موافق ًا ،كام يف ترمجته

ملحمد بن موسى بن عيسى اهلمداين ،حيث قال فيه ـ بعد أن ض ّعفه ـ« :تك ّلم القميون فيه
ّ

بالر ّد ،فأكثروا»  ،وكذلك نقله حكاية إخراج سهل بن زياد اآلدمي من قم من قبل أمحد
حممد بن عيسى األشعري ،وذلك بعد تضعيف ابن الغضائري له جدّ ًا .
بن ّ

لكن يف املقابل ،نجد ممارس ًة نقد ّية اجتهاد ّية البن الغضائري يف هذا الكتاب جتاه بعض

مواقف القميني من بعض الرواة ،مما ّ
يدل عىل استقالل ّيته يف هذا السياق ،وذلك مثل ما
حممد بن خالد الربقي من «أنّه طعن القميون فيه ،لك ّن الطعن ليس
جاء يف ترمجة أمحد بن ّ

( )1املصدر نفسه.93 :

( )2املصدر نفسه.104 ،63 ،61 ،36 :
( )3املصدر نفسه.88 :
( )4املصدر نفسه.95 :
( )5املصدر نفسه.67 :

...............
عمن أخذ»  .بناء عىل أ ّن املراد من هذه
فيه ،وإنّام يف من يروي عنه؛ فإنّه كان ال يبايل ّ
العبارة نقد القميني وليس رشح موقفهم يف طعنهم له.

ومن هذا القبيل ،ما جاء يف ترمحة أمحد بن احلسني بن سعيد ،حيث قال« :وقال

القميون :كان غالي ًا ،وحديثه ـ يف ما رأيته ـ سامل ،واهلل أعلم»  .وكذلك ما جاء يف ترمجة

احلسني بن شاذويه القمي حيث قال« :زعم القميون أنّه كان غالي ًا ،ورأيت له كتاب ًا يف

الصالة سديد ًا ،واهلل أعلم»  .وهكذا يف القاسم بن احلسن بن عيل بن يقطني ،حيث قال

فيه« :ذكر القميون ّ
أن يف مذهبه ارتفاع ًا ،واألغلب عليه اخلري» .

للتعرف عليه
هذه خالصة عن الكتاب وأبرز معامله وحمتوياته وطريقته ،أحببنا عرضها
ّ

أكثر ،وسيأيت ما له صلة أيض ًا هبذا األمر ،ويكون نافع ًا كذلك إن شاء اهلل.

 5ـ  6ـ القيمة االعتباريّة لتقوميات ابن الغضائري

ّ
حق الرواة ،وما تركه هذا الكتاب من انطباعٍ ،مثار
ظل ابن الغضائري وتقويامته يف ّ

متحم ٍ
ومتهجم،
س له وناقد ومتح ّفظ
جدل بني علامء الرجال يف القرون األخرية ،فبني
ّ
ّ

كانت املواقف متضاربة.

ويمكننا هنا احلديث عن عدد من املواقف األساس ّية التي اختذت من تقويامت ابن
الغضائري عموم ًا ،مستبعدين موقفني منها ،مها:
أ ـ املوقف الرافض للكتاب ،انطالق ًا من عدم ثبوت نسبته إىل صاحبه ،وقد تقدّ م

( )1املصدر نفسه.39 :

( )2املصدر نفسه 40 :ـ .41
( )3املصدر نفسهّ .53 :
ولعل تعبري (اهلل أعلم) يف مثل هذا السياق ،يوحي بتقديره ملواقف القميني،
وعدم رغبته أو جرأته عىل خمالفتهم كثري ًا ،أو أنّه جاء من باب أنّه مل يطلع أو يتسنّى له االطالع عىل
ّ
كل كتب الرجل ومرو ّياته ،كام يالحظ ،فتن ّبه لذلك.

( )4رجال ابن الغضائري.86 :

بأي من تقويامت ابن الغضائري ،إال ما نقله عنه أمثال
الكالم فيه ،وبناء عليه فال يؤخذ ّ

النجايش ممّن له طريق معترب إليه.

ب ـ املوقف الرافض لتقويامت ابن الغضائري ،انطالق ًا من عدم ثبوت وثاقته بنفسه،

وقد تقدّ م احلديث عن هذا األمر ،فال نعيد .وطبق ًا هلذا املوقف ّ
فإن تقويامت ابن
الغضائري ـ بام يف ذلك ما نقله عنه النجايش ـ تصبح بال قيمة أيض ًا؛ لعدم ثبوت وثاقته ،ما

مل نجد تبنّي النجايش نفسه هلذه التقويامت يف موض ٍع ما.

أن ابن الغضائري ثق ٌة جليل،
وبرصف النظر عن هذين املوقفني ،بمعنى أنّه عىل فرض ّ

وأ ّن الكتاب معلوم النسبة إليه ،أو إىل عاملٍ خبري ثقة ولو غريه مع فرض عدم تع ّينه بالنسبة
إلينا ،ففي هذه احلال ،هي يمكن العمل بتقويامته للرواة أو ال؟
ظهرت هنا مواقف ،أبرزها:

األول :وهو موقف أمثال العالمة الكلبايس (1315هـ) واملحقق التسرتي،
املوقف ّ

وخالصته ّ
أن الكتاب ثابت النسبة ملؤ ِّلفه؛ فجرحه لرواة احلديث معترب وال يقدّ م قول غريه
عليه عند التعارض ،خالف ًا ملا فعله بعضهم ،كام سنشري إليه قريب ًا.

وقد أوضح الكلبايس موق َفه هذا يف رسائله الرجال ّية حني قال ..« :بعد ما ثبت اعتبار

مقالته من جهة االعتبار أو الوثاقة؛ فيثبت اعتبار جرحه»  .وعدم تقييده هذا االعتبار
ٍ
مكان آخر ،معناه أنّه يسري فيه وفق ًا للقاعدة ،فلو تعارض جرحه مع
أي
بأي قيد هنا وال يف ّ
ّ

تعديل غريه ،جرت القاعدة العا ّمة هنا ،بال متييز.

ومربر هذا املوقف واضح فإنّه بعد ثبوت وثاقة الرجل وعلمه وثبوت نسبة الكتاب
ّ

إليه ،ال يوجد موجب لعدم األخذ بتوثيقاته وتضعيفاته ،بل يعامل كسائر العلامء
اآلخرين ،وهذا يعني ّ
مبني ـ مسبق ًا ـ عىل ر ّد مجيع اإلشكال ّيات اآلتية.
أن هذا املوقف ّ

املوقف الثاين :وهو رفض التضعيفات الرجال ّية املوجودة يف كتاب الضعفاء أو فسح

( )1الكلبايس ،الرسائل الرجال ّية .419 :1

...............
املجال لنقدها ورفضها ؛ برصف النظر عن قيمة أصل الكتاب ونسخته ،وقد اختلف

ربرات التي دفعتهم هلذا الرفض ـ ويظهر من بعضهم القبول
أصحاب هذا املوقف يف امل ّ

خاصة ـ فعدّ وا منها اثنني:
بتوثيقاته ّ

 5ـ  6ـ  1ـ هل هناك مشكلة يف اجتهاديّة أعمال ابن الغضائري؟!

يقر ّ
بأن الكتاب املوجود بني أيدينا هو البن الغضائري ،إال أ ّنه يعتمد
املربر ّ
األول :وهو ّ
ّ

يف جرحه لرواة احلديث عىل االجتهاد بالنظر يف مرو ّيات الراوي؛ فإن وجد فيها شيئ ًا من

االرتفاع/الغلو ـ بحسب توسعته ملعنى الغلو ـ َحك ََم بضعف هذا الراوي وعدم االعتامد
عىل رواياته .وقد توافق ابن الغضائري يف هذه الطريقة من تقويم الرواة مع أمحد بن حممد

بن عيسى األشعري القمي.

و ّ
ربر يف اختاذ موقف من تضعيفات الغضائري :الوحيد البهبهاين
لعل مم ّن اعتمد هذا امل ّ

(1205هـ) ،حيث يلوح هذا الرأي من قوله..« :ثم اعلم أ ّنه والغضائري ر ّبام ينسبان
وكأن لروايته ما ّ
ّ
يدل
الراوي إىل الكذب ووضع احلديث أيض ًا بعدما نسباه إىل الغلو،

عليه»  .واستند لذلك أيض ًا الشيخ السبحاين وجعله األساس يف القض ّية .

املربر غري مقنع هبذه الطريقة؛ وذلك ّ
أن النجايش والطويس وغريمها ـ كام سبق أن
وهذا ّ

ب ّينا يف مباحث حج ّية قول الرجايل ـ قد أكثروا من تقويم الرواة وفق ًا ملرو ّياهتم وأعملوا
احلدس واالجتهاد ،بل أثبتنا ّ
أن هذا كان موجود ًا بدرجة معتدّ هبا بني املتقدّ مني ،فلامذا

ختصيص ابن الغضائري بر ّد تضعيفاته فيام غريه ال ترفض تضعيفاته؟! وبإمكان القارئ
( )1انظر :املريزا القمي ،القوانني املحكمة.476 ،475 :
حممد بن عيسى األشعري القمي.
( )2أي أمحد بن ّ
( )3البهبهاين ،الفوائد الرجالية.39 :

( )4السبحاين ،كليات يف علم الرجال 93 :ـ  .103نعم يقبل منه عنده غري التضعيف والتوثيق من
األمور األخرى واملعلومات الثانية.

مراجعة التعابري التي فهموا منها وأمثاهلا من رجال ابن الغضائري أنّه جمتهد ،لينظر كيف

خاصة عند
ّأّنا بعينها موجودة بشكل معتدّ به يف سائر الكتب الرجال ّية واحلديث ّية،
ّ

غلو أو ختليط ،يعرف منها
النجايش ،مثل :صالح الرواية ،واستثني كذا وكذا ممّا فيه ّ

ردي
وينكر ،ليس نقي احلديث ،خمتلط األمر يف حديثه ،فاسد احلديث ،فاسد الروايةّ ،
نقي احلديث ،واضح
احلديث ،مضطرب احلديث ،صحيح احلديث ،ج ّيد احلديثّ ،
احلديث ،ولو راجع القارئ ما استعرضناه يف مباحث ألفاظ اجلرح والتعديل ،لرأى كيف

ّ
أن هذه التعابري كانت موجودة بينهم مجيع ًا ،ولو تفاوتت نسب ّي ًا ،فأين هو املوجب

لتخصيص ابن الغضائري برفض تضعيفاته؟

واألغرب التمييز بني تضعيفاته وتوثيقاته عند بعضهم ،فإذا كان اجتهاد ّي ًا فكيف عرفنا

أنّه يف التوثيق مل يكن كذلك؟!

من هنا ،نعرف أنّه عىل مسلكنا يف حج ّية قول الرجايل ،وهو الوثوق واالطمئنان

ومراكمة االحتامالت ،ال فرق بني االجتهاد وغريه ،نعم إذا أحرزنا يقين ًا خطأ الرجايل يف

أمر آخر .بل قلنا سابق ًا ّ
بأن السلوك املنطقي يف تقويم الرواة هو النظر يف
تقويمه ،فهذا ٌ
مرو ّياهتم مع األخذ بعني االعتبار إمكان ّيات الوضع عليهم ،وهذا سلوك عقالئي طبيعي
احلق يف االختالف مع مبانيه ،ال يف
جد ًا ،ال
يصح أن نعيب به عىل ابن الغضائري ،نعم لنا ّ
ّ

الطعن يف تضعيفاته يف نفسها بمالك اجتهاد ّيتها ،وإذا كان شخص يرفض مباين ابن
الغضائري يف قض ّية الغلو ،ونتيجة ذلك يرفض تضعيفاته ،فليقبل هذا الشخص من غريه
إذ ًا أن يرفض توثيقات الطويس؛ ألنّه قد خيتلف معه يف تقويم أحوال الرواة؛ الختالفه معه

الغلو ،فهل يقبل هذا؟!
خاصة فيام يتع ّلق بقضايا
ّ
يف معايري صدق الراوي وعدمهاّ ،

يضاف إىل ذلك ّ
الغلو غري
أن هؤالء الناقدين يعتربون مسلك ابن الغضائري يف فهم
ّ

بصحة هذا املسلكّ ،
وأن ما يعترب
حيق هلم إلزام من يقول
صحيح ،وهذا ح ّقهم ،لكن ال ّ
ّ

الغلو باملعنى العام للكلمة وهو مرفوض ،فمن يقرتب يف فهمه للتش ّيع
اليوم اعتداالً هو
ّ

...............
من مدرسة القميني ،سيكون ابن الغضائري أقرب إليه يف الوثوق من غريه ،فتأ ّمل ج ّيد ًا.

 5ـ  6ـ  2ـ ابن الغضائري وتهمة التسرّع وكثرة اجلرح!

املربر الثاين :ويتح ّفظ عىل آراء ابن الغضائري؛ ألنه كثري اجلرح والتضعيف قليل
ّ
التعديل ،رسيع الطعن ،فلم يكد يسلم أحدٌ من جرحه أو غمزه يف رواياته أو دينه أو..
وهذه الطريقة غري معتدلة يف التعامل مع رواة احلديث؛ لذا ال يمكن الركون إىل آرائه

الرجال ّية .

وأعتقد أ ّن هذا السبب هو العامل الرئيس خلف حت ّفظ العديد هنا؛ وقد رأينا سابق ًا

عرب بأ ّن األخذ بأقوال ابن الغضائري يوجب ر ّد أكثر أخبار الكتب
كيف أ ّن املجليس ّ

املشهورة.

يقول الوحيد البهبهاينّ « :
مرصح بتوثيقه ،ومع ذلك َق َّل أن يسلم
إن الغضائري غري ّ

أحد من جرحه أو ثقة من قدحه ،وجرح أعاظم الثقات وأجالء الرواة الذين ال يناسبهم

ذلك ،وهذا يشري إىل عدم حتقيقه حال الرجال ،كام هو ح ّقه ،وكون أكثر ما يعتقده جرح ًا

ليس يف احلقيقة جرح ًا»  .ويقول املريداماد« :وأ ّما ابن الغضائري فمسارع إىل اجلرح
َحرد ًا ،مبادر إىل التضعيف َش َطط ًا» .
واجلواب من جهات أرشنا لبعضها سابق ًا:

إن املعطيات امليدانية ال تُساعد عىل هذه الدعوى؛ وذلك:
ّأوالًّ :

أـ ّ
إن  159شخص ًا ترمجهم ابن الغضائري يف الضعفاء ،وبينهم  68شخص ًا يشاركه يف

التضعيف هلم أحد األعالم الرجال ّيني كالطويس والنجايش.

بـ ّ
إن  59شخص ًا ممّن ضعفهم ال يوجد معارض لتضعيفه يف كلامت الرجال ّيني.

( )1السبحاين ،ك ّليات يف علم الرجال102 :؛ وانظر :القمي ،غنائم األ ّيام .271 :5
( )2البهبهاين ،التعليقة عىل منهج املقال.51 :

( )3الرواشح السامو ّية ،100 :وانظر :املصدر نفسه.182 :

جـ ّ
إن ثالثة أشخاص ممّن ضعفهم عارضه فيهم الطويس ،ووافقه النجايش ،وهم:

حممد بن مالك ،واملعىل بن خنيس ،وداود الر ّقي.
جعفر بن ّ

د ـ إنّه ّنزه عدد ًا من الرواة عن هتمة الضعف ،وقد تقدّ م ذكر بعض الع ّينات يف ذلك

سابق ًا ،بل وجدنا ّ
أن بعض ًا ممّن ض ّعف يف كتب الرجال ّيني ال ذكر له يف هذا الكتاب
كإبراهيم املكفوف ،واحلسن النوفيل ،واحلارث التغلبي ،وصالح النييل ،وعبد اهلل
األمحري ،وعبيد اهلل الدهقان ،وعبد الرمحن بن كثري اهلاشمي ،وعبد العزيز العبدي ،وعيل

بن عمر األعرج ،وغريهم كثري.

هـ ـ إنّه ض ّعف عرشة ممّن وثقهم النجايش ،مثل إبراهيم بن عمر اليامين ،وإبراهيم بن

سليامن النهمي ،وسليامن بن داود املنقري وغريهم ،وليسوا من املشاهري .

قوى بعض من ض ّعفه ابن الوليد وابن بابويه أو غريمها ،مثل أمحد بن احلسني بن
و ـ إنّه ّ

وحممد بن أورمة ،وزيد
حممد بن خالد الربقي ،واحلسني بن شاذويه،
ّ
سعيد ،وأمحد بن ّ
الزراد ،وزيد النريس.
ّ

زـ ّ
فتبني فيها الغريب العجيب ،مثل
إن بعض من ذكر فيهم الطعن راجعنا رواياتهّ ،

كتاب االستغاثة للكويف ،وأخبار إنّا أنزلناه يف ليلة القدر البن حري

.

ح ـ قد أثبتنا أنّه كان خبري ًا من خالل النظر يف كتابه ،وأنّه كان مستق ً
ال بالرأي ليس

تابع ًا ملدرسة القميني أو مق ّلد ًا هلم يف ّ
كل يشء.

طـ ّ
يعرب بعبارات دقيقة مرت ّيثة ،مثل :أظنّه ،فيام رأيته،
إن الرجل واضح يف تر ّيثه ،فرتاه ّ

ما رأيت له ،اهلل أعلم ،وال أعرف له ،ونحو ذلك.

ثاني ًاّ :
خصص كتابه للضعفاء ،وال يمكننا احلكم عليه ما مل َنر كتاب ًا آخر له يف
إن الرجل ّ

( )1ملزيد ا ّطالع انظر :السيستاين ،قبسات من علم الرجال  91 :2ـ 93؛ واجلاليل ،رجال ابن
الغضائري ،22 :مقدّ مة التحقيق؛ ومحيد البغدادي ،تقييامت ابن الغضائري 190 :ـ .195
( )2ملزيد ا ّطالع انظر :التسرتي ،قاموس الرجال .293 :1

...............
الثقات ،فإذا و ّثق مجاع ًة حتى يف كتاب الضعفاء ،فهذا يعني أنّه سيوثق الكثريين يف كتاب
الثقات ،فاحلكم عليه من زاوية واحدة غري صحيح.

أن ما يقال من ّ
وبه يعلم ّ
أن مشكلتنا مع ابن الغضائري هي يف جمموع جتربته ،ال يف

مواردها هنا وهناك ،بحيث يبدو إنسان ًا غري عادي يف تعامله املجموعي مع هذا العدد من
الرواة ..هذه الدعوى غري صحيحة؛ إذ ال يمكن الوصول إىل نتيجة فيها إال بعد رؤية

جمموع أعامله يف التوثيق والتضعيف مع ًا.

وبه يظهر أ ّن قول مثل البهبهاين بأنّه ال يكاد يسلم من جرحه أحد ،غريب جد ًا ومبالغة

خمصص للضعفاء ،فيتو ّقع تتايل
واضحة؛ فإنّه مل يرتجم إال عدد ًا حمدود ًا من الرواة ،وكتابه ّ

التضعيف فيه ،ويف ظنّي إ ّن الذي أخافهم هو تتايل التضعيف يف الكتاب ،فأومههم أ ّن
الرجل مسلكه التضعيف؛ مع ّ
أن هذا غري صحيح؛ فابن ح ّبان البستي لو نقرأ له كتاب
املجروحني ،لربام ظننا أنّه مثل ابن الغضائري ،لكن ملّا رأينا سائر كتبه يف الثقات ،انكشف

املوقف ،حتى قيل بأنّه متساهل يف التوثيق.

بحق االختالف يف تقويم الرواة؟! وملاذا جيب أن يكون ابن
ثالث ًا :ملاذا ال نقبل ّ

الغضائري متوامل ًا مع اآلخرين حتى ال يتهم بأنّه كثري الطعن يف الرواة؟! أليس تقويم
احلق والباطل يف
الرواة مسألة قابلة لالختالف؟ فهل الطويس والنجايش صارا معيار ّ
التوثيق والتضعيف حتى نعرض ابن الغضائري عليهام؟! فإذا انحاز عنهام كثري ًا فهو غري

مقبول! وملاذا كان النجايش مقبوالً وهو كثري التضعيف أيض ًا؟ وملاذا كان ابن الوليد

وأمثاله مقبوالً كذلك؟ أعتقد ّ
نفيس بامتياز ،وليست أمامه معطيات
أن املوضوع
ٌّ
موضوع ّية.

 5ـ  6ـ  3ـ هل كان ابن الغضائري مجّاعةَ تضعيفات أو مضعِّفاً؟

أن الظاهر ّ
املربر الثالث :ما ذكره األبطحي ،من ّ
أن ابن الغضائري مل يذكر ما ذكر رأي ًا
ّ
ٍ
بأي وجه كان ،كام صنّف كتاب ًا فيمن وثق ،وهذا
واعتقاد ًا ،وإ ّنام قصد استيعاب من طعن ّ

يعول عليه وال يرجع إليه ،إال ا ّطالع ًا
طريقة كثري من أصحاب اجلرح والتعديل ،فال ّ

ومتهيد ًا للتحقيق .

املربر غريب جد ًا ،خمالف لكثري من كلامت ابن الغضائري الواضحة يف أنّه يتخذ
وهذا ّ

موقف ًا ،فض ً
أي قرينة عليه ،وال أدري ملاذا ال يقال هذا عن النجايش
ال عن أنّه ال توجد ّ

ال ولو يف مجلة من توثيقاته وتضعيفاته؟! أظ ّن ّ
مث ً
نوع من
أن الغرض من هذا الكالم ٌ
املصاحلة والتوفيق بني عدم الطعن يف الرجل وعدم االحتجاج بكتابه.
املوقف الثاين :ومن أبرز من اختذه ـ عىل ما نسب إليه ـ العالمة احليل (726هـ)؛ وهو

االعتامد عىل تضعيفات ابن الغضائري ،إال يف املوارد التي يتعارض فيها تضعيفه مع

توثيقات غريه .وهذا الرأي يقع عىل خالف القاعدة الرجالية املشهورة( :اجلرح مقدّ م عىل
التعديل) .

وقد اتضح املوقف من هذا الكالم ،فال نطيل.

نكتفي هبذا القدر من احلديث عن رجال ابن الغضائري.

 6ـ فهرست النجاشي

أهم ّ
وأدق كتاب كام
أهم كتب الرجال عند اإلمام ّية ،بل قيل :هو ّ
يعدّ هذا الكتاب من ّ

سوف نرى ،وسوف نبحث حوله ضمن جمموعة نقاط هي:

 6ـ  1ـ النجاشي ،التعريف حبياته واملعلومات املتعلّقة بشخصه

 1ـ الشيخ أمحد بن عيل بن أمحد بن الع ّباس بن حممد بن عبد اهلل بن إبراهيم بن حممد

بن عبد اهلل النجايش ( 372ـ 450هـ) ،هكذا ترجم لنفسه حتى وصل إىل معد بن عدنان،
( )1قاموس الرجال 443 :1؛ وك ّليات يف علم الرجال.92 :
( )2هتذيب املقال .120 :3

( )3يوجد كالم كثري يف أنّه أمحد بن عيل أو أمحد بن العباس ،ال حاجة لإلطالة فيه ،فراجع:
الكلبايس ،سامء املقال  172 :1ـ .176

...............
أحد أجداد النبي|  ،مم ّا يعني أ ّنه ذو أصل عريب حجازي.

 2ـ ُكنيته املشهورة أبو العباس ،وقد يكنّى بأيب احلسني ،وقيل :يعرف بابن الكويف،

وعربت عنه العديد
وهو عنوان يطلق عىل مجاعة كام يظهر بمراجعة تاريخ بغداد وغريهّ ،
من الكتب السن ّية بابن النجايش ،كالذهبي وغريه .

املجليس عن كتاب قبس املصباح أليب احلسن سليامن بن احلسن الصهرشتي،
ينقل
ّ

الذي كان تلميذ ًا للسيد املرتىض ،حيث يقول« :أخربنا الشيخ الصدوق أبو احلسن أمحد بن
األول سنة
عيل بن أمحد النجايش الصرييف ،املعروف بابن الكويف ،ببغداد يف آخر شهر ربيع ّ
اثنتني وأربعني وأربعامئة ،وكان شيخ ًا هب ّي ًا ثق ًة صدوق اللسان عند املوافق واملخالف ريض

اهلل عنه وأرضاه»  .وفيه إشارة إىل تكنيته بأيب احلسن ـ مع ّ
أن تكنيته بأيب احلسني هي

الشائعة ،ولع ّله حصل تصحيف ـ ومعروف ّيته بابن الكويف.
ٍ
واحد عن ّ
أن املراد هبذا الرجل هو النجايش نفسه ،وفيه داللة عىل
وقد حتدّ ث غري

مكانته ،وقد قال اخلوئي« :الظاهر أنه هو النجايش املعروف املتقدّ م ترمجته ،كام عن العالمة

مسميني باسم واحد ،حتى من جهة
الطباطبائي؛ وذلك لبعد أن يكون رجالن عظيامن ّ
األب واجلدّ  ،ومل ّقبني بلقب واحد يف عرص واحد ،ومل يكن ألحدمها ذكر وال أثر» .

لك ّن السيد حمسن األمني قال ـ مع ّلق ًا عىل مثل هذا الكالم ـ« :لكن ستعرف يف ترمجة

الشك يف كون قبس املصباح له ،وأ ّن ياقوت ًا نسبه لغريهّ ،
ّ
وأن املجليس
الصهرشتي املذكور
يرصح باسم مؤ ّلفه وكأنه مل يعرفه» .
يف مقدّ مات البحار مل ّ

( )1رجال النجايش.101 :

( )2انظر ـ عىل سبيل املثال ـ :سري أعالم النبالء 329 :17؛ ولسان امليزان 409 ،334 :1؛ والوايف
بالوف ّيات .124 :7

( )3بحار األنوار  ،32 :91لكن يف نقل املحدّ ث النوري عن البحار أنّه ذكر التكنية بأيب احلسني،
وليس بأيب احلسن ،فانظر :خامتة املستدرك .147 :3

( )4معجم رجال احلديث .176 :2
( )5أعيان الشيعة .32 :3

 3ـ جدّ ه :عبد اهلل النجايش الذي و ّيل األهواز يف زمن املنصور الع ّبايس  ،وكتب إىل
اإلمام جعفر الصادق رسالة يسأله فيها عن كيف ّية التعامل مع الرع ّية ،وأجابه اإلمام

برسالته املعروفة بـ(رسالة عبد اهلل النجايش)  ،وقد وصفها النجايش باملصنَّف الوحيد

الواصل إلينا عن أيب عبد اهلل الصادق ،قائالً« :ومل ي َر أليب عبد اهلل× مصنَّف غريه» ،

( )1تشري بعض املرو ّيات اإلمام ّية إىل ّ
أن عبد اهلل النجايش كان زيد ّي ًا ثم صار إمام ّي ًا ،فقد روى
ٍ
ظن أنّه أبو عاصم السجستاين ،قال« :زاملت عبد اهلل بن
الكليني ،بسند غري معترب ،عن من ي ّ
النجايش وكان يرى رأي الزيد ّية فلام كنّا باملدينة ذهب إىل عبد اهلل بن احلسن ،وذهبت إىل أيب عبد
اهلل عليه السالم ،فلام انرصف رأيته مغت ًام ،فلام أصبح قال يل :استأذن يل عىل أيب عبد اهلل عليه
السالم ،فدخلت عىل أيب عبد اهلل عليه السالم ،وقلتّ :
إن عبد اهلل بن النجايش يرى رأي الزيد ّية،
وإنّه ذهب إىل عبد اهلل بن احلسن ،وقد سألني أن أستأذن له عليك ،فقال :ائذن له ،فدخل عليه
رجل ّ
فس ّلم ،فقال :يا ابن رسول اهللّ ،إين ٌ
أتوالكم ،وأقولّ :
احلق فيكم ،وقد قتلت سبعة ممن
إن ّ
سمعته يشتم أمري املؤمنني عليه السالم ،فسألت عن ذلك عبد اهلل بن احلسن ،فقال يل :أنت مأخوذ
بدمائهم يف الدنيا واآلخرة ،فقلت :فعىل ما نعادي الناس إذا كنت مأخوذ ًا بدماء من سمعته يشتم
عيل بن أيب طالب عليه السالم؟ فقال له أبو عبد اهلل عليه السالم :فكيف قتلتهم؟ قال :منهم من
عيل ك ّله ،قال:
مجع بيني وبينه الطريق فقتلته ،ومنهم من دخلت عليه بيته فقتلته ،وقد خفي ذلك ّ
فقال له أبو عبد اهلل عليه السالم :يا أبا خداش عليك ّ
بكل رجل منهم قتلته كب تذبحه بمنى؛
ألنّك قتلتهم بغري إذن اإلمام ،ولو أنّك قتلتهم بإذن اإلمام مل يكن عليك يشء يف الدنيا واآلخرة»
(الكايف 376 :7؛ وهتذيب األحكام  213 :10ـ .)214
ولكن هذه الرواية ال تفيد تركه للزيد ّية ـ عىل تقدير كونه زيد ّي ًا لوال هذه الرواية ـ نحو اإلمام ّية ،بل
ّ
التقي املجليس إىل ّ
وجمرد اإلذن له
ذهب
أن اإلمام هنا مارس التق ّية (روضة املتقني ّ ،)310 :10
ّ
بالدخول ال يعني تش ّيعه اإلمامي .نعم ورد اخلرب يف رجال الكيش مسند ًا باختالف نسبي ،وفيه
لكن اخلرب مل يثبت
زيادة أنّه يف آخره عدل نحو اإلمام الصادق (رجال الكيش  632 :2ـ ّ ،)634
سند ًا لوجود احلسن بن خرزاذ فيه ،ونقلت الرواية يف مصادر اخر بشكل خيتلف زيادة ونقيصة
(انظر :بصائر الدرجات ،)265 :واهلل العامل بحقيقة احلال.

( )2انظر :الشهيد الثاين ،كشف الريبة يف أحكام الغيبة130 :؛ ونقلها عنه الشيخ مرتىض األنصاري
يف كتاب املكاسب .100 :2
( )3رجال النجايش.101 :

...............
ورأيه هذا يعارض ما ينسب لإلمام من ٍ
كتب أخرى ،مثل كتاب مصباح الرشيعة ،وإن

كان الصحيح ّ
أن هذا الكتاب ـ املصباح ـ وكثري غريه مل يثبت أنّه لإلمام الصادق .فضالً
عن ّ
صحة سند نسبتها مجاع ٌة ،مثل
أن ما يعرف برسالة الصادق للنجايش مل يوافق عىل ّ
السيد اخلوئي؛ لوجود عبد اهلل بن سليامن النوفيل يف سندها .

 4ـ رشع النجايش ـ فيام يبدو ـ يف طلب العلم من س ّن مب ّكرة ،فقرأ القرآن وهو صغري

يف مسجد اللؤلؤي يف بغداد ،ولع ّله طلب العلم يف صباه ،حيث حرض جملس هارون بن

موسى التلعكربي (385هـ) يف داره مع ابنه أيب جعفر والناس يقرؤون عليه  .وربام

خاصة
يكون هذا احلضور
جمرد أنّه كان حيرض يف س ّن صغريةّ ،
حضور تع ّل ٍم ،وربام يكون ّ
َ

وأنّه مل ينقل شيئ ًا عن التلعكربي ومل يقع يف طرقه وأسانيده ،وكلامته يف حضوره درس
التلعكربي غري واضحة بشكل رصيح يف كونه كان يتع ّلم بنفسه حينها.

تلمذ النجايش عىل يد علامء بارزين ،منهم من اشتهر يف علم الرجال أو التاريخ أو
وقد ّ

الفهرسة أو غري ذلك ،من أمثال :الشيخ املفيد (413هـ) ،وأخذ منه الكثري ،وأمحد بن
عبدون (423هـ) ،وأمحد بن عيل السريايف (ق 4هـ) ،وحممد بن عيل بن شاذان ،وأبو
الفرج الكاتب وابن اجلندي ،واحلسني بن عبيد اهلل الغضائري ،وغريهم ،وقد اوصل

عددهم إىل اثنني وثالثني شيخ ًا  ،وتقدّ م احلديث عنهم ،وكان منهم أيض ًا والده عيل بن
نص عىل ذلك بنفسه يف ترمجته للشيخ الصدوق .
أمحد بن العباس ،كام ّ

واملعروف أنّه قد زامله يف سامعه من بعض الشيوخ الشيخ حممد بن احلسن الطويس

(460هـ) ،والشيخ أمحد بن احلسني بن عبيد اهلل الغضائري.

 5ـ ّأما تالمذته ،فام نعرفه عنهم مما قيل يف الكتب اسمهم عددهم قليل جد ًا ،مثل ابنه

( )1انظر :اخلوئي ،معجم رجال احلديث .385 :11

( )2انظر هذه املعلومات يف :رجال النجايش.439 ،377 :

( )3انظر :السبحاين ،كليات يف علم الرجال285 :؛ وبحر العلوم ،الفوائد الرجالية.50 :2 :
( )4انظر :رجال النجايش.392 :

عيل ،عىل ما نقل الصفدي يف الوايف بالوفيات  ،والسيد عامد الدين أيب الصمصام ذي
الفقار بن معبد احلسيني املروزي ،أحد التالمذة الناقلني عن الشيخ الطويس ،وقد روى

عن النجايش كتاب الرجال ،حيث التقاه يف آخر عمره فيام يبدو  ،كام جاء يف إجازة

العالمة احليل لبني زهرة حيث قال« :ومن ذلك كتاب النجايش يف أسامء الرجال ،عن

والدي ،عن السيد أمحد بن العرييض احلسيني ،عن برهان الدين حممد بن حممد بن عيل
الري ،عن السيد فضل اهلل بن عيل احلسني الراوندي ،عن عامد
احلمداين القزويني ،نزيل ّ

الدين أيب الصمصام ذي الفقار بن معبد احلسني ،عن النجايش» .

وقد ورد أيض ًا يف طريق ابن داود حيث قال« :وطريقي إىل النجايش شيخنا نجم الدين

أيض ًا ،والشيخ مفيد الدين حممد بن جهيم رمحهام اهلل مجيع ًا ،عن السيد شمس الدين ّ
فخار،

عن عبد احلميد بن التقي ،عن أيب الرضا فضل اهلل بن عيل الراوندي العلوي احلسني ،عن
ذي الفقار العلوي ،عن النجايش املصنّف» .

للنص املنقول آنف ًا،
ومن تالمذته أيض ًا أبو احلسن سليامن بن احلسن الصهرشتي ،وفق ًا ّ

املرتجم هنا.
صحته وكون النجايش فيه هو
َ
بناء عىل ّ

 6ـ مصنّفاته :عرض الشيخ النجايش يف ترمجته لنفسه مؤ ّلفاته ،إىل جانب كتاب

الرجال ،كالتايل« :كتاب اجلمعة وما ورد فيه من األعامل ،كتاب الكوفة وما فيها من اآلثار

والفضائل ،وكتاب أنساب بني نرص بن ق َعني وأ ّيامهم وأشعارهم ،وكتاب خمترص األنوار

سمتها العرب» .
ومواضع النجوم التي ّ

ويرى بعض العلامء كاآلغا بزرك الطهراين

أن له كتاباً سادس ًا وهو :أخبار بني
ّ

( )1انظر :الوايف بالوفيات .124 :7

( )2انظر :أمل اآلمل 116 :2؛ والدرجات الرفيعة.519 :
( )3بحار األنوار .95 :104
( )4رجال ابن داود.28 :

( )5رجال النجايش .101 :يشار إىل ّ
أن النجايش يذكر يف نسبه أ ّنه من بني نرص بن قعني.
( )6انظر :الطهراين ،الذريعة 324 :1؛ واألبطحي ،هتذيب املقال .539 :3

...............
سنْسن ،حيث قال يف ترمجته أليب غالب الزراري« :أمحد بن حممد بن حممد بن سليامن بن

احلسن بن اجلهم بن بكري بن أعني بن سنسن أبو غالب الزراري .وقد مجعت أخبار بني

سنسن ،وكان أبو غالب شيخ العصابة يف زمنه ووجههم» .

املبني للمجهول ال املعلومّ ،
ولعل
إال ّ
أن هذه العبارة مبهمة بالنسبة يل ،فربام تقرأ بلفظ ّ

قرينة ذلك أنّه مل يذكر هذا الكتاب يف تعداد مصنّفاته أصالً .وربام كان هناك تصحيف،

وأن الصحيح هو (مجع) وليس (مجعت) ،فيكون مب ّين ًا ّ
ّ
أن الزراري بنفسه هو الذي مجع
أخبار بني سنسن.

كام نسب الطهراين للنجايش كتاب ًا يف التفسري ،واستند يف ذلك قائالً« :ولكن الشيخ

رشيد الدين حممد بن عيل بن شهرآشوب (املتوىف  )588ذكر يف كتاب األسباب والنزول

ثم أحال إليه يف ّأول مناقبه أيض ًا ،فيظهر أ ّنه كان موجود ًا يف
إسناده إىل هذا التفسريّ ،
عرصه» .

ويبدو األمر بحاجة لتأ ّمل ومراجعة؛ حيث ال ذكر هلذا يف املصادر األخرى ،واهلل
العامل.

وعىل أ ّية حال ،فلم يصلنا يش ٌء من كتب النجايش عدا كتاب الرجال هذا ،وهو

هيمنا هنا من بينها ،واسمه (فهرست أسامء مصنّفي الشيعة) ،واملعروف
الكتاب الذي ّ
نص بنفسه عىل اسم كتابه
بـ(فهرست النجايش) تار ًة وبـ(رجال النجايش) أخرى ،وقد ّ

هذا يف بداية اجلزء الثاين منه ،حيث قال« :اجلزء الثاين من كتاب فهرست أسامء مصنّفي

الشيعة. »..

 7ـ وحول أسفاره ،فالذي يظهر من خالل كتابه واملعطيات املتو ّفرة أنّه ّ
ظل عمره يف

احلج.
العراق ،بني بغداد والكوفة وسامراء والبرصة ،مضاف ًا إىل سفر ّ
( )1رجال النجايش 83 :ـ .84
( )2الذريعة .317 :4

( )3رجال النجايش.211 :

 8ـ ّأما عن وفاته ،فينقل العالمة احليل والصفدي أنّه تويف بمطريآباد يف مجادى األوىل

سنة مخسني وأربعامئة  ،وذكر األبطحي أنّه« :يف بعض الكتب (مصريآباد) بدل

(مطريآباد) .قلت ـ والكالم لألبطحي ـ :وحيتمل كونه مرصاثا بالفتح والسكون والثاء
املثلثة ،قرية من سواد بغداد حتت كلواذي بالفتح ثم السكون والذال املعجمة .وكلواذي

طسوج قرب مدينة السالم بغداد ،وناحية قريبة بينها وبني بغداد فرسخ واحد للمنحدر.
وينسب إىل ذلك مجاعة من النحاة ،كام يظهر ذلك من مراصد االطالع ومعجم البلدان.

واألظهر ما عليه املشهور ضبط ًا مطريآباد .واملطرية كسفينة قرية بنواحي رس من رأى،
ذكره يف القاموس ومراصد االطالع واملعجم ..وزاد يف املعجم :قرية من نواحي سامراء،

متنزهات بغداد وسامراء ..وال يبعد كون وفاة النجايش رمحه اهلل بعد رجوعه
وكانت من ّ

من زيارة اإلمامني عليهام السالم بسامراء عند إقامته يف تلك القرية البعيدة من الشيعة،

ولذلك خفيت آثار قربه الرشيف ،واهلل العامل» .

بل لع ّلني احتمل ّ
أن النجايش ربام يكون آخر عمره قد خرج من بغداد إثر سقوطها بيد

السالجقة عام 447هـ ،كام خرج الطويس منها إىل النجف ،والعلم عند اهلل.

واملعروف ّ
أن وفاته كانت عام 450هـ ،وسيأيت الكالم يف هذه النقطة قريب ًا فانتظر.

ّ
وأدق علامء الرجال الشيعة ،حيث وصفه العالمة ّ
احليل
 9ـ ُعدّ النجايش من أضبط

(726هـ) قائالً« :ثقة معتمد عليه عندي» .والشهيد الثاين (966هـ) يف مسالك األفهام،

قائ ً
وعرب عنه
ال« :وظاهر حال النجايش أ ّنه أضبط اجلامعة وأعرفهم بحال الرجال»ّ .
املريداماد (1041هـ)« :شيخنا الثقة الفاضل اجلليل القدر ،السند املعتمد عليه» .واحلر

العاميل (1104هـ)« :ثقة جليل القدر» .وكذلك العالمة املجليس (1111هـ) يف رشح
مشيخة الفقيه قال عنه« :وهو َث َب ٌت كام يظهر من التت ّبع» .

( )1انظر :الوايف بالوف ّيات .124 :7
( )2هتذيب املقال  11 :1ـ .12

( )3راجع :الكلبايس ،الرسائل الرجالية .313 ،214 ،213 :2

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

 6ـ  2ـ تاريخ تدوين الفهرست بني الطوسي والنجاشي

يب النجايش والطويس يالحظ ّ
ّ
أن بينهام اتفاق ًا يف املا ّدة األساسية إىل حدٍّ
إن القارئ لكتا ّ

النيص بينهام ،مما جعل بعض
ما ،وتشاهب ًا كبري ًا يصل يف بعض املوارد إىل حدّ التطابق ّ
الباحثني يطرح احتامل ّ
أن الكتابني قد اخذا من مصدر علمي واحد أو من إمالء شيخ

بأن أحد الكتابني أ ّلف قبل اآلخرّ ،
واحد  ،أو ـ عىل األقل ـ جيعلنا نطمئ ّن ّ
وأن أحدمها
َب الطويس كتابه قبل النجايش أو العكس؟
كان مصدر ًا لآلخر .فهل َكت َ

لو تص ّفحنا الكتابني سنجد ّ
أن النجايش ترجم للطويس يف فهرسته ،وذكر أكثر

مؤ ّلفاته ،والتي منها« :كتاب الرجال من روى عن النبي| وعن األئمة^ ،وكتاب

تعرض لرتمجة
فهرست كتب الشيعة وأسامء املصنّفني»  ،يف حني ال نجد الطويس قد ّ

كتايب ابن
النجايش يف كتابيه :الفهرست والرجال ،ومل يرش إىل كتابه يف املقدّ مة كام أشار إىل َ
لكتايب
الغضائري ،رغم زمالتهام يف الدرس عند بعض األساتذة؛ فهذا الذكر من النجايش
َ

الطويس قد يد ّلنا عىل ّ
السبق يف التأليف الفهرستي بينهام ،وبعد ذلك
أن للطويس قصب ّ
أ ّلف النجايش كتابه واستفاد مما ذكره الطويس هناك.

وقد تبنّى هذا الرأي السيد حممد مهدي بحر العلوم (1212هـ) ،وأضاف ّ
بأن

َ
الشيخ الطويس .
النجايش ذكر آرا ًء ،ونسبها إىل بعض األصحاب ،مريد ًا هبذا البعض

أن هذا الذكر من النجايش ملص َّن َفي الطوءي ،نوقش يف داللته عىل أسبق ّية الطوءي يف
إال ّ

التأليف؛ إذ من املحتمل أن يكون النجايش ـ املتقدّ م عىل الطويس يف العمر ـ قد سبق يف
التأليف وترجم للطويس وذكر كتبه التي كان قد صنّفها يف ذلك احلني ،وبعد أن صنّف

( ) 1حممد رضا اجلاليل ،املنهج الرجايل والعمل الرائد يف املوسوعة الرجالية لسيد الطائفة آية اهلل
العظمى الربوجردي.63 :

( )2رجال النجايش.403 :

( )3بحر العلوم ،الفوائد الرجال ّية .47 :2

الطويس كتاب الفهرست والرجال أدرجهام النجايش يف الرتمجة  ،كام فعل الطويس نفسه
يف فهرسته الذي مل يكن آخر مصنّفاته؛ فقد أدرج يف ترمجة نفسه مجيع كتبه التالية لكتاب

الفهرست ،مما يعني أنّه ك ّلام صنّف كتاب ًا أدرجه يف ترمجته يف الفهرست.

ّ
ولعل اإلمجال عند الطويس ،والتفصيل عند النجايش ،يصلح أن يكون مؤرش ًا لفكرة

ّ
فكأن النجايش أراد إصالح بعض األخطاء التي وقعت من
أسبق ّية الطويس عىل زميله؛
الطويس ،فكان اإلسهاب يف كتابه ،كام ذهب إىل هذا السيد حسني الربوجردي

أن الذي يبدو من النجايش ّ
(1380هـ)  .كام ّ
أن أغلب شيوخه كانوا متو ّفني وهو يؤ ّلف
بالرتحم والرتيض ،وكذلك يذكر وفاة
الكتاب أو خالل تأليفه الكتاب ،ألنّه يذكرهم
ّ

السيد املرتىض (436هـ) ،وأنّه شارك يف تغسيله .

وقد يقالّ :
إن غاية النجايش من وراء تأليف الكتاب ،هي إثبات وجود مصنّفني

ومصنَّفات للشيعة ر ّد ًا عىل زعم بعض املخالفني ،وهذا يوحي وكأنّه ال وجود ملثل هذا من
قبل هبذا املستوى من التوسعة ،مع ّ
أن كتاب الطويس لو كان موجود ًا لكان من املفرتض

اإلحالة عليه بدل تأليف كتاب جديد.

وربام يمكن اجلواب ّ
بأن رجال النجايش احتوى عىل  1269مصنِّف ًا للشيعة ،بينام

ربر له ما
احتوى فهرست الطويس عىل  912شخص ًا ،فالتوسعة التي ح ّققها النجايش ت ّ

ذكره يف املقدّ مة ،دون أن يكتفي بفهرست الطويس ،فال يمنع ذلك من كون فهرست
الطويس كان مؤ َّلف ًا قبل رشوعه يف تدوين فهرسته أو حال سريه يف تدوينه.

يتعرض الطويس لرتمجة زميله وجماوره يف بغداد؟ خصوص ًا
ولكن يبقى سؤال :ملاذا مل ّ

ّ
وأن الطويس قد ّ
تويف بعد النجايش بعرش سنني عىل ما هو املعروف ،ومن البعيد أنه مل
( )1عيل اخلامنئي ،األصول األربعة يف علم الرجال.39 :

( ) 2واعظ زاده اخلراساين ،حياة الشيخ الطويس (ضمن الرسائل العرش للشيخ الطويس).33 :
( )3رجال النجايش.271 :

...............
ي ّطلع عىل مصنّفاته بعد وفاته ؟ فهل يعقل أن ال يعرفه وهو شخص ّية بارزة وشارك يف

جتهيز السيد املرتىض مع ّ
وحممد بن احلسن اجلعفري ،مما يعطيه
كل من سالر بن عبد العزيز ّ
مكانة ومعروف ّية؟! ّ
لعل يف األمر ع ّلة!

ويف هذه احلاالت ربام تكون األسباب راجع ًة إىل يشء من منافسات األقران أو إىل

خاصة و ّ
أن مرشهبام خيتلف نسب ّي ًا ،أو أ ّن الطويس
موقف سلبي من الطويس ضدّ النجايشّ ،
حيب الرتمجة هلم إال قلي ً
ال ،أو أ ّن النجايش مل يكن شخص ّية بارزة
ق ّلام ترجم ألقرانه ،ومل ّ
كثري ًا ذات حضور يف األوساط ،يشهد لذلك ق ّلة تالمذته وعدم تصنيفه يف العلوم

اإلسالم ّية املختلفة النقلية منها والعقل ّية ،عدا ما ذكرنا مما هو حمدود املساحة دين ّي ًا ،وقد

تكون عالقته بالطويس ـ لو كانت ـ حمدودة بفرتة معينة وانقطعت الحق ًا ،أو غري ذلك،

والعلم عند اهلل.

 6ـ  3ـ معامل الكتاب ومنهجه وخصائصه

للقيام برصد خمترص لفهرست النجايش ،يمكن اإلشارة إىل ما ييل:

 1ـ يعترب هذا الكتاب من أوائل الفهارس الشيعية الواصلة إلينا وإن سبقته فهارس

رصح بذلك الطويس يف مقدّ مة فهرسته ،حني ذكر ّ
أن بعض شيوخ
أخرى قد أ ّلفت ،كام ّ

الطائفة الشيع ّية قد أ ّلفوا فهارس ،ومن أبرزها ما أ ّلفه الشيخ أمحد بن احلسني
الغضائري  ،الذي تقدّ م احلديث عنه.

رصح النجايش نفسه يف مقدّ مة هذا الكتاب فقال« :إ ّن ألصحابنا ـ رمحهم اهلل ـ يف
بل ّ

بعض هذا الف ّن كتب ًا ليست مستغرق ًة جلميع ما رسمه ،وأرجو أن يأيت يف ذلك عىل ما رسم

وحدّ إن شاء اهلل» .

( )1اخلامنئي ،األصول األربعة يف علم الرجال.34 :
( )2الطويس ،الفهرست.2 :

( )3رجال النجايش .3 :وحيتمل بعض الباحثني ّ
أن مقدّ مة النجايش ربام تكون قد وقعت عرضة

وسوف يأيت احلديث عن مصادره يف هذا الكتابّ ،
وأن منها كتب الفهرستات ،وقد

رصح يف غري موضع بوجود هذه الفهارس من قبله .
ّ

رصح يف مقدّ مة كتابه ،حيث
2ـ ّ
خيتص الكتاب بذكر مصنّفات الشيعة ومصنّفيهم ،كام ّ

فإين وقفت عىل ما ذكره السيد الرشيف ـ أطال اهلل بقاءه وأدام توفيقه ـ من
قال« :أما بعدّ ،

تعيري قوم من خمالفينا أنه ال سلف لكم وال مصنّف .وهذا قول من ال علم له بالناس وال

وقف عىل أخبارهم ،وال عرف منازهلم وتاريخ أخبار أهل العلم ،وال لقي أحد ًا فيعرف
حجة علينا ملن مل يعلم وال عرف .وقد مجعت من ذلك ما استطعته ،ومل أبلغ
منه ،وال ّ
غايته؛ لعدم كثرة الكتب. »..

ويقصد بالشيعة هنا املعنى العام ،حيث يدخل فيهم (االثني عرشية ،والزيدية،

واإلسامعيلية ،والفطح ّية ،والواقفية و.)..

وإضاف ًة لذكره مصنّفي الشيعة ،ذكر النجايش بعض املؤ ّلفات لغري الشيعة ،والتي

تصب يف مصلحة الشيعة ؛ لذا ذهب مثل السيد
رواها أصحاهبا عن املشايخ الشيعة أو
ّ

اخلوئي إىل ّ
يرصح بأ ّنه ليس
أن األصل فيمن يذكره النجايش أن يكون شيعي ًا ،إال أن ّ
كذلك .

أمر يمكن املوافقة عليه بمقارنة ومقاربة مقدّ مة رجال النجايش مع متن الكتاب
وهو ٌ

أن ّ
األعم األغلب ،لك ّن هذا ال يعني ّ
إمامي إثنا
كل من ترمجه النجايش فهو شيعي
يف
ّ
ّ

عرشي باخلصوص ،كام أملحنا ملثل هذا سابق ًا ،وب ّينا يف مبحث معيقات اإلنتاج يف علم

لبعض التصحيفات يف االستنساخ؛ نظر ًا لبعض الركاكة وعدم االنسجام املوجودين فيها ،فانظر:
حممد عامدي حائري ،بازسازي متون كهن حديث شيعه ،241 :اهلام

( )1رجال النجايش.304 ،244 ،49 ،15 :
( )2املصدر نفسه.3 :

( )3التسرتي ،قاموس الرجال .25 :1
( )4معجم رجال احلديث .96 :1

رقم.1 :

...............
األول من هذا الكتابّ ،
أن توثيق
الرجال (بحث عدم إنتاج احلديث الصحيح) يف الفصل ّ
ٍ
لشخص ال ّ
يدل عىل أنّه يراه إمامي ًا بالرضورة ،وأقمنا شواهد ومعطيات عىل
النجايش

ذلك ،فراجع حتى ال نعيد.

أن النجايش ال يذكر ّ
وينتج عن اختصاص الكتاب بالتعريف باملصنّفني واملصنَّفات ّ
كل

املحدّ ثني والرواة ،ولو كانت روايتهم كثرية ،بل يقترص عىل أصحاب الكتب ولو كانت
ٍ
بثقات عنده ،وال ّ
روايتهم قليلة ،وهذا ال يعني ّ
أن من ذكرهم
أن من مل يذكرهم فهم ليسوا
خيتص به ،بل جيري يف سائر كتب الرجاليني
أمر ال
ّ
هم ثقات كام هو واضح ،وهو ٌ

املتقدّ مني الواصلة إلينا ،وهلذا قال السيد الربوجردي« :وأ ّما كتاب النجايش ،فغرضه فيه
رسه ،فعدم
إيراد املصنّفني ومن برز منه
ٌ
تأليف أو تصنيف ،وهكذا فهرست الشيخ قدّ س ّ

تعرضه لبعض من الرواة باعتبار عدم كونه مصنّف ًا ،ال ّ
يدل عىل عدم كونه ثق ًة عنده ،كام
ّ

يظهر من بعض ّ
جمرد عدم
املتأخرين يف مشرتكاته ،حيث اعتمد يف عدم وثاقة الراوي عىل ّ

كونه مذكور ًا يف تلك الكتب» .

واملذهبي
ويتفرع عىل حتديد الغاية من وراء تأليف الكتاب ـ مضاف ًا إىل الدافع الديني
ّ
ّ
الصادق الذي كان عند النجايش ـ ّ
أن علينا أن نأخذ بعني االعتبار احتامل ّية التساهل غري

ٍ
كتاب لصاحبه؛ ّ
ألن غرض املصنّف يف مثل هذه املوارد يرتك تأثريه
امللتفت إليه يف نسبة
النفيس عىل رغبته الكامنة يف تكثري الكتب املنسوبة لطائفته ،األمر الذي ال يمنع من أخذ

احتامل من هذا النوع يف مثل تصنيف فهرستَي :الطويس والنجايش مع ًا.

يشار إىل ّ
أن املعطيات التارخي ّية تؤكّد وجود بعض املصنّفني الشيعة ممّن مل يذكرهم

النجايش وال الطويس ،وبعض من ذكرامها مل يعرف هلم هذا التصنيف إال من خالل
النجايش أو الطويس ،فلم ينسب هلم ذلك إال من قبل أحدمها أو كليهام .بل ّ
إن النجايش

سهو أو ٌ
خلل يف النسخة الواصلة إلينا
ذكر بعض األسامء ومل يذكر هلا مصنّفات ،ولع ّله ٌ
( )1الربوجرديّ ،ناية التقرير  231 :3ـ .232

مثل :مصعب بن سالم ،وأيب عيينة ،واحلناط.

 3ـ بعد املقدّ مة املخترصة التي كتبها النجايش ،رتّب كتابه باحلروف اهلجائية؛ عىل

األول غالب ًا ،لكنّه صدّ ره بعنوان (الطبقة األوىل) وذكر حتته ستة أشخاص من
احلرف ّ
أصحاب النبي| واإلمام عيل× ممن أ ّلفوا كتب ًا ،وهؤالء هم :أبو رافع ،وابنه عيل،

احلر
وربيعة بن سميع ،وسليم بن قيس اهلاليل ،واألصبغ بن نباتة املشاجعي ،وعبيد اهلل بن ّ
اجلعفي .فيام ختم الكتاب بباب من اشتهر بكنيته ،وذكر واحد ًا وأربعني شخص ًا ،بعضهم
أمر قد ييش بكون النسخة التي انترشت مل تكتمل.
أورد اسمه فقط دون ترمجة ،ولع ّله ٌ

وجمموع من ذكرهم النجايش يف كتابه  1269مصنِّف ًا ،وقد ر ّتب الكتاب عىل جزءين:

اجلزء األ ّول ،من مطلع الكتاب وينتهي بحرف الظاء ،فيام يرشع اجلزء الثاين من حرف

العني حتى آخر الكتاب ،وال نعرف ملاذا اعتمد النجايش هذا التقسيم للكتاب؟ وما هي
ٍ
لسبب أو آلخر؟
معايريه ومالكاته؟ وهل هذا التقسيم من صنع الالحقني
 4ـ عىل عكس الطويس يف الفهرست ،مل يظهر النجايش يف مقدّ مة الكتاب ّ
أن تأليفه

لكتابه كان بصدد تقويم رواة احلديث والرجال الذين يذكرهم فيه ،إال أ ّنه مع ذلك ق ّوم
مجع ًا كبري ًا ممن ذكرهم بالتوثيق أو التضعيف.

وقد استددم النجايش طريقتني يف التقويم:

اخلاص
الطريقة األوىل :التقويم
ّ

اخلاص عىل أنحاء:
وطريقة ذكره للرجال يف هذا الكتاب ضمن التقويم
ّ

األول :من كانت هلم ترمجة مستقلة وق ّومهم يف ترمجتهم (أو سكت عن تقويمهم
النحو ّ

ضعف ًا وتوثيق ًا) ،وهم األغلب.

النحو الثاين :من كانت هلم ترمجة مستقلة إال أّنم ق ّوموا يف داخل ترمجة آخرين تقوي ًام

ضمن ّي ًا توثيق ًا أو تضعيف ًا ،كأمحد بن حممد بن حممد بن سليامن الزراري (أيب غالب

الزراري) ،فقد ترجم له النجايش مستق ً
نص
ال ومل يق ّومه ال توثيق ًا وال تضعيف ًا ،ولكنّه ّ

( )1رجال النجايش.83 :

...............
عىل وثاقته يف ترمجة جعفر بن حممد بن مالك .

تم تقويمهم هبذه الطريقة يف كتاب النجايش
وقد أحىص الشيخ السبحاين عدد من ّ

فبلغوا سبعة رجال .

النحو الثالث :من مل يفرد هلم ترمجة مستق ّلة ،ولكنه ق ّومهم ضمن تراجم اآلخرين،

كمحمد بن مهاجر األزدي املو ّثق يف ترمجة ابنه إسامعيل  ،وقد أحصاهم الشيخ

السبحاين فبلغوا ثالث ًة وأربعني رجالً  ،بل أكثر.

وطبع ًا هناك من مل يفرد هلم ترمج ًة مستقلة ،إال أ ّنه ذكرهم يف تراجم اآلخرين ،ولكن

دون أن يق ّومهم ،كإسامعيل بن أيب السامل ،حيث ذكره يف ترمجة أخيه إبراهيم  ،وعددهم
كبري .

ولع ّل املناسبة يف ذكر هؤالء مجيع ًا يف هذه املواضع من قبل النجايش إ ّما االشرتاك يف

االسم أو الكنية أو اللقب ،أو وجود قرابة بني املرتجم وبني من ذكر ضمن ًا ،أو أنّه رأى
التعرض له بأدنى مناسبة وعدم إفراده بالرتمجة؛ لعدم كونه صاحب تصنيف وغري ذلك.
ّ

وعىل أ ّية حال ،فقد تس ّببت هذه احلالة يف بعض املشاكل نتيجة ال ُبنية التعبري ّية التي

استددمها النجايش ،فعندما يذكر شخص ًا ضمن ترمجته لشخص آخر ،ثم يض ّعفه أو
ّ
الشك أحيان ًا يف عود التوثيق مث ً
ال إىل املذكور ضمن ًا أو إىل صاحب
يوثقه ،قد حيصل

الرتمجة نفسه ،األمر الذي يوقع نقاش ًا بني علامء الرجال يف هذه القض ّية يف غري موضع.
( )1املصدر نفسه.122 :

( )2كليات يف علم الرجال.64 :
( )3رجال النجايش.25 :

( )4كليات يف علم الرجال.64 :
( )5رجال النجايش.21 :

ً
قائمة بمن ترجم هلم النجايش يف كتابه يف غري عنواّنم أو
( )6وضع الشيخ محيد الزبيدي البغدادي
تعرض هلم بذكر ،فبلغوا عنده  240شخص ًا ،فانظر له :دراسات يف علم الرجال 141 :ـ .152
ّ

ٍ
ترمجة مستق ّلة ما ييل« :احلسن بن عيل بن
ومن أمثلة ذلك ،قول النجايش يف ابتداء

النعامن موىل بني هاشم ـ أبوه عيل بن النعامن األعلم ـ ثقة ثبت»  .حيث وقع خالف كبري

يف ّ
أن التوثيق عائد لصاحب الرتمجة أو لوالده؟ وأنّه هل مقتىض األصل عود الضمري إىل

األقرب كام هي عادة اللغة ،أو عوده لصاحب الرتمجة؛ أل ّنه بصدد ترمجته ،كام هو الغالب.

واألفضل ـ عندي ـ عدم وضع قانون عام هنا ،بل القضية ينبغي أن تراجع مالبساهتا
ٍ
يف ّ
مورد مورد وما يفهمه العرف منها ،وإال فاإلمجال.
كل
والبدّ يل أن اشري إىل ّ
أن التقويامت الضمن ّية التي مارسها النجايش مل تقترص عىل جانب

تتوسع لتطال ذكر معلومات عن
التضعيف والتوثيق ،كام رشحناه أعاله ،بل أحيان ًا
ّ

ٍ
شخص آخر غري قض ّية توثيقه وتضعيفه ،كذكر مذهبه وانتامئه،
الشخص ضمن ترمجة
حيث ذكر ـ عىل سبيل املثال ـ واقف ّية حوايل مخسة رواة ضمن ترمجته لرو ٍاة آخرين.
الطريقة الثانية :التقويم العام

لقد اتضح من الفصول السابقة عند احلديث عن التوثيقات العا ّمةّ ،
أن نصوص

النجايش شكّلت مستندات أساس ّية لبعض هذه التوثيقات ،مثل التوثيق العام للحلب ّيني
وآل أيب شعبة ،والتوثيق العام ملشايخ النجايش ،ومشايخ جعفر بن بشري البجيل ،ومشايخ
حممد بن إسامعيل الزعفراين ،ومشايخ اإلسكايف والزراري ،ورجال آل أيب اجلهم ،ورجال

آل ن َعيم ،ورجال آل الروايس وغري ذلك ،مما نحيل احلكم فيه إىل الفصول السابقة ،فال

نطيل.

وقد سبق وأسلفنا أيض ًا البحث يف مسألة هل ّ
أن من سكت عنه النجايش ـ توثيق ًا أو

تضعيف ًا ـ يف هذا الكتاب فهو ثقة عنده أو ال؟ وناقشنا يف هذه القاعدة ،فراجع تفصيل

ذلك فيام تقدّ م ،فال نعيد.

ٍ
بتوثيق أو غريه إىل ستامئة وثالثة
يشار إىل أنّه ربام اوصل عدد من مدحهم النجايش

( )1رجال النجايش.40 :

...............
وأن املضعفني بلغوا مائة ومخسة عرش شخص ًاّ ،
وتسعني شخص ًاّ ،
وأن من مل يذكروا بمدحٍ

قدح بلغوا مخسامئة وسبعني شخص ًا ،وهذا الرتقيم ٌ
وال ٍ
قابل لالختالف جد ًا؛ تبع ًا لفهم
عبارات النجايش ودالالهتا.

 5ـ يتم ّيز الكتاب عن غريه من املصادر الرجالية ب ّ
أن النجايش د ّقق فيه كثري ًا يف نسب

الراوي وكنيته ولقبه وأوصافه ومكان سكناه وقبيلته وموطنه ومواليه؛ بام جعله يتقدّ م

خطوات عىل فهرست الطويس األمر الذي يظهر باملقارنة ،وكمثال عىل ذلك:

أ ـ «سالمة بن حممد بن إسامعيل بن عبد اهلل بن موسى بن أيب األكرم ،أبو احلسن

األرزين ،خال أيب احلسن بن داودٌ ،
شيخ من أصحابنا ثقة جليل ،روى عن ابن الوليد
وعيل بن احلسني بن بابويه وابن بطة وابن مهام ونظائرهم. »..

ب ـ «سامعة بن مهران بن عبد الرمحن احلرضمي ،موىل عبد بن وائل بن حجر ،يكنّى

حران ،نزل الكوفة يف كندة،
أبا نارشة وقيل :أبا حممد .كان يتّجر يف القز وخيرج به إىل ّ

وروى عن أيب عبد اهلل وأيب احلسن ،ومات باملدينة ،ثقة ثقة. »..

ج ـ «عمر بن حممد بن عبد الرمحن بن أذينة بن سلمة بن احلارث بن خالد بن عائذ بن

سعد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن هبثة بن جديمة بن الديل بن شن بن أفىص بن عبد

القيس بن أفىص بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان» .

د ـ «إبراهيم بن سليامن بن عبيد اهلل بن خالد النهمي ـ بطن من مهدان ـ اخلزاز الكويف،

أبو إسحاق ،كان ثق ًة يف احلديث ،يسكن يف الكوفة يف بني ّنم ،وسكن يف بني متيم فقيل:

متيمي ،وسكن يف بني هالل ،ونسبه يف ّنم» .

هـ ـ «صفوان بن مهران بن املغرية األسدي ،موالهم ثم موىل بني كاهل منهم ،كويف،

( )1املصدر نفسه.192 :
( )2املصدر نفسه.193 :
( )3املصدر نفسه.283 :
( )4املصدر نفسه.18 :

حممد ،كان يسكن بني حرام بالكوفة ،وأخواه حسني ومسكني .روى عن
ثقة ،يكنّى أبا ّ
أيب عبد اهلل ،وكان صفوان مجاالً» .

و ـ «حممد بن خالد بن عمر الطياليس التميمي أبو عبد اهلل ،كان يسكن بالكوفة يف

صحراء جرم» .

والتوسع عند
وأبسط مقارنة بني فهرس َتي :الطويس والنجايش ،توضح هذا التم ّيز
ّ
النجايش يف هذا الصدد من حيث النسب والقبيلة والوالء والسكن.

 6ـ العنارص التي اعتمدها النجايش يف ترمجة من أوردهم يف كتابه ختتلف باختالف

مقدار املعلومات التي كان يمتلكها عن ّ
كل واحد منهم ،وهي اآليت:

أ ـ االسم ،وسلسلة النسب ،واأللقاب ،والكنى ،والسكن ،واألماكن التي تن ّقل بينها

وإليها ،وقد أملحنا آنف ًا لبعض الع ّينات.

ب ـ قيمته الرجالية من تضعيف وتوثيق ،وقد ذكر الكثري من الرواة بذلك ،رغم أنّه مل

يتعهد يف مقدّ مة الكتاب بذكر التوثيق والتضعيف ،لكن يف مطلع اجلزء الثاين من الكتاب
ّ

ورد تعبري« :اجلزء الثاين من كتاب فهرست أسامء مصنّفي الشيعة وما أدركنا من مصنّفاهتم
ٍ
طرف من كناهم وألقاهبم ومنازهلم وأنساهبم وما قيل يف ّ
كل رجل منهم من مدح أو
وذكر
ذ ّم» .
ج ـ مذهب الراوي ،مع الرتكيز كثري ًا عىل املذاهب واآلراء املنحرفة من وجهة نظره .

هيتم بكون كتاب ما
د ـ الكتب التي أ ّلفها ،ون َسخ هذه الكتب والتمييز بينها  ،كام ّ

موضوع ًا عىل الراوي أو منسوب ًا إليه ومل يثبت له  ،كام فيام أورده يف ترمجة جابر بن يزيد
( )1املصدر نفسه.198 :
( )2املصدر نفسه.340 :

( )3املصدر نفسه.211 :
( )4املصدر نفسه.119 ،94 :
( )5املصدر نفسه.205 :
( )6املصدر نفسه.205 :

...............
اجلعفي من قوله بعد رسد كتبه« :وتضاف إليه رسالة أيب جعفر إىل أهل البرصة ،وغريها

من األحاديث والكتب ،وذلك موضوع ،واهلل أعلم»  .وترمجة عيل بن احلسن بن فضال،
حيث قال« :ورأيت مجاعة من شيوخنا يذكرون الكتاب املنسوب إىل عيل بن احلسن بن

فضال املعروف بأصفياء أمري املؤمنني عليه السالم ،ويقولون :إ ّنه موضوع عليه ،ال أصل

له ،واهلل أعلم»  .وغري ذلك من املوارد.

كل ٍ
هـ ـ بيان طرق النجايش إىل الكتب ،فبعد ّ
راو عاد ًة يذكر النجايش طريقه إىل هذه

الكتب ،وغالب ًا ما يذكر طريق ًا واحد ًا ،معتمد ًا االختصار ،وقد يذكر طريقني ،وأحيان ًا ال
أي طريق.
يذكر ّ

وقد كشف عن منهجه يف االختصار يف أكثر من موضع ،ففي املقدّ مة قال« :وذكرت

لرجل طريق ًا واحد ًا حتى ال يكثر (تكثر) الطرق فيخرج عن الغرض»  .ويف ترمجة ثابت

بن رشيح قال« :وهذا الكتاب يرويه عنه مجاعات من الناس ،وإ ّنام اخترصنا الطرق إىل

الرواة حتى ال تكثر ،فليس أذكر إال طريق ًا واحد ًا فحسب»  .ويف ترمجة مجيل بن دراج
قال« :له كتاب ،رواه عنه مجاعات من الناس ،وطرقه كثرية ،وأنا عىل ما ذكرته يف هذا

الكتاب ال أذكر إال طريق ًا أو طريقني ،حتى ال يكرب الكتاب؛ إذ الغرض غري ذلك» .

يشار إىل ّ
يتعرض كذلك لنوع ّية األخذ ،من ناحية القراءة والتحديث
أن النجايش ّ

التنوع يف أشكال نقل
واإلخبار واإلجازة وغري ذلك ،سواء له أو حتى لغريه أحيان ًا ،فهذا ّ

احلديث واضح يف أدب ّيات كتابه.

واملالحظ ّ
أن النجايش يركّز عىل تعداد الطرق بأكثر من واحد فيام لو اختلفت نسخ

أي طريق أحيان ًا فالسبب فيه ـ عىل ما يبدو ـ هو أنّه إ ّما مل
الكتاب وروايته ،وأ ّما عدم ذكره ّ
( )1املصدر نفسه.129 :
( )2املصدر نفسه.258 :
( )3املصدر نفسه.3 :
( )4املصدر نفسه.116 :
( )5املصدر نفسه .127 :وانظر أيض ًا ما أورده يف ترمجة عبيد اهلل احللبي يف املصدر نفسه.231 :

يصله الكتاب بطريق أو أنّه مل يبلغه خرب وجوده عرب طريق ،وإنّام بالتداول أو حصل عليه

بالوجادة.

و ـ طبقة الراوي عرب ذكر املشايخ والتالمذة ،وسنة الوالدة والوفاة حيث يمكن ،كام

يرشح يف كثري من املواضع من هو اإلمام الذي عارصه هذا الراوي أو روى عنه ،ويتحدّ ث

أيض ًا عن إمكان رواية الراوي عن اإلمام باملبارشة ،ومقدار الروايات التي يروهيا .

يرصح بالعيوب اجلسدية للراوي كالعمى  ،والعيوب واملزايا الذهنية
ز ـ وهكذاّ ،

وقوة احلفظ .
كالنسيان ّ

ٍ
ُيشار إىل ّ
معلومات كثرية خارج إطار تقويم الرجال ،ترتبط
أن الكتاب حيتوي عىل

أهم املصادر يف هذا امليدان.
بتاريخ احلديث عند الشيعة؛ لذا يعدّ من ّ

 7ـ استفاد الشيخ النجايش يف تأليفه هلذا الكتاب ـ عىل ما هو متداول ـ من أكثر من

سبعني مصدر ًا من مصادر الرجال والفهارس والتاريخ واحلديث ،ويمكن مالحظة ذلك
من استقراء كتابه .واملؤكّد منها ّأّنا تفوق العرشين مصدر ًا ،ومن أبرز هذه الكتب:

كتب الفهارس ،كفهارس الصدوق ،ومحيد بن زياد ،وابن ب ّطة ،وابن الوليد،

والطويس ،وابن النديم.

وكتب الرجال ،مثل رجال ابن فضال ،ورجال العقيقي ،ورجال أيب املفضل الشيباين،

ورجال الكيش ،ورجال ابن عقدة.

وكتب التاريخ ،كتاريخ ابن الغضائري (بناء عىل ّ
أن له تارخي ًا وكان غري الرجال)،

وتاريخ ابن عقدة ،وذيل املذ ّيل للطربي.

وكذلك طبقات ابن سعد ،وكتاب أيب زرعة الرازي ،وكتاب البيان والتبيني للجاحظ،

( )1املصدر نفسه.125 ،122 ،116 :
( )2املصدر نفسه.236 ،170 :
( )3املصدر نفسه.236 ،94 :

...............
وكتاب احليوان للجاحظ ،ومصابيح األنوار للمفيد ،وغري ذلك.

يرصح بأنّه رأى كذا وكذا ّ
بحق
بخط الشيخ الفالين ،كام ذكره يف ّ
بل يف بعض األحيان ّ

أيب العباس بن نوح واحلسني بن عبيد اهلل.

إن االعتامد عىل هذا الكم من املصادر يعترب يف ذلك الوقت اعتامد ًا عىل ٍ
ّ
عدد كبري ال
ّ

يستهان به من املصادر والكتب غري املأخوذات الشفو ّية؛ ّ
ولعل سبب هذه الوفرة يف عدد

املصادر راجع إىل وجوده ـ حال تأليف الكتاب ـ يف بغداد التي كانت من كربى املدن

اإلسالمية والعلم ّية ،وفيها الكثري من املكتبات العامة العامرة باملصادر األساس ّية ،والتي
من أبرزها مكتبة (سابور بن أردشري) ،ومكتبة أستاذه السيد املرتىض (436هـ) نقيب

الطالبيني يف عرصه ،والذي يبدو أنّه كانت له مع النجايش عالقة ،حتى ّ
أن النجايش شارك

يف تغسيله عند وفاته .

 8ـ يمكن عدّ الشيخ النجايش من املتأثرين بمدرسة النقد الرجال ّية ،متابع ًا يف ذلك

شيخه الغضائري وأمثاله ،كام أنّه يربز اجتهاده دائ ًام يف نقد كلامت السابقني ،كنقده لرأي

أمحد بن حممد بن عيسى يف عيل بن العباس بن شرية ،فقد قال« :غمز عليه أمحد بن حممد

بن عيسى وذكر أنه سمع منه مذاهب منكرة ،وليس يف كتبه ما ّ
يدل عىل ذلك منها» ،
وكذلك انتقاده ملشاخيه بسبب روايتهم عن جعفر بن حممد بن مالك الفزاري ،حيث أبدى

تعجبه منهم بقوله ..« :وال أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو عيل بن مهام،
ّ
وشيخنا اجلليل الثقة أبو غالب الزراري رمحهام اهلل»  ،وغريها من املوارد التي يربز فيها

احلس النقدي الذي كان النجايش يمتلكه وجرأته العلمية يف إبداء آرائه يف مقابل آراء
ّ
شيوخه والسابقني عليه؛ وهبذا خيتلف النجايش عن الشيخ الصدوق الذي يمكن اعتباره

( )1املصدر نفسه.271 :
( )2املصدر نفسه.255 :
( )3املصدر نفسه.122 :

امتداد ًا ملدرسة أستاذه ابن الوليد كام قيل.

نكتفي هبذا العرض للتعريف بالكتاب ومنهج مؤ ّلفه فيه.

 6ـ  4ـ املوقف من تقوميات النجاشي ومنهجه

شك يف ّ
ال ّ
أن مراجعة كتب خمتلف علامء الشيعة اإلمام ّية تفيض إىل قناعة باتفاقهم عىل

منح النجايش مكانة مرموقة ومنح كتابه درجة عالية أو العليا بني الكتب الرجال ّية القديمة
التعرض خالل الفرتة األخرية لبعض املالحظات عىل النجايش ،وهي
تم ّ
الواصلة ،إال أنّه ّ

طورت لتتحول إىل قراءة خمتلفة
مالحظات كانت بعض جزئيّاهتا مطروحة من قبل ،لكنّها ّ

تتصل به.

وعىل سبيل املثال ،فقد فتح املح ّقق أبو اهلدى الكلبايس (1356هـ) باب ًا مستق ً
ال يف

رصد ما وقع فيه النجايش من أغالط ،رغم أنّه بالغ يف مدحه قبل ذلك ،غري ّ
أن بعض

حول القض ّية لنوع من القراءة الشاملة أو شبه الشاملة يف موقفنا من تضعيفات
املعارصين ّ
النجايش باخلصوص ،متام ًا كام حصل مع املواقف املتح ّفظة من تضعيفات ابن الغضائري،

وهبذا ظهر عندنا اجتاهان متقابالن:

 1ـ اجتاه إبداء بعض التح ّفظات عىل منهج النجايش ومسلكه العام يف التضعيفات ،مع

إبداء االحرتام له.

 2ـ اجتاه االندفاع نحو رفع مكانة النجايش وكتابه ،ليكون املقدّ م عىل أ ّي كتاب رجايل

آخر عند التعارض.

نتعرض هلذين االجتاهني
وقد نجد بني االجتاهني املذكورين مواقف
متوسطة .وسوف ّ
ّ

تباع ًا إن شاء اهلل.

 6ـ  4ـ  1ـ املوقف املتحفّظ (مقاربة الشيخ السند)

خاصة يف كتابه (االجتهاد والتقليد يف علم
حممد السند قراءة
ّ
قدّ م الشيخ املعارص ّ

الرجال) تتصل بمنهج النجايش ،وقد أعقب هذه القراءة النقد ّية التحليل ّية بّسد عدد من

...............
رواة املعارف الذين ض ّعفهم النجايش وحتليل البحث فيهم ،وتناول أكثر من عرشين
شخص ًا من كبار املض ّعفني عند النجايش.
تقوم فكرة الشيخ السند عىل جمموعة من املالحظات النقدية عىل منهج النجايش،

ويمكننا تلديصها يف اآليت:

إن هناك مؤرشات يف كلامت بعض العلامء ،بل يف نصوص النجايش نفسه ،تفيد ّ
1ـ ّ
بأن

النجايش قد اعتمد يف جرحه عىل ابن الغضائريّ ،
تلمذ
وأن بعض العلامء كان يرى ّ

النجايش عليه ،والغريب منه أنّه ال يالحظ اعتامده عىل الطويس يف اجلرح والتعديل ،رغم

أ ّن فهرست الطويس قد ا ّلف قبل فهرسته!

ومن الواضح ّ
أن تضعيفات ابن الغضائري يتح ّفظ عليها عند الكثري من العلامء.

إن النجايش ال يستويف يف ترمجة الراوي ّ
2ـ ّ
كل املعلومات املتصلة به ،بل كثري ًا ما

يوجز ،والقول بخربو ّيته الزائدة عىل الطويس كال ٌم ال يستند إىل دليل؛ ّ
فإن هذه اخلربو ّية

قد تكون يف االسم والنسب والكنية وأسامء كتبه ونسخ الكتب وغري ذلك ،أ ّما أ ّنه أكثر

خرب ًة يف التعديل والتضعيف فهو معلوم العدم؛ فإنّه ٌ
رجل ال باع له يف الفقه واألصول

املتبحر يف هذا املضامر ،ومن الواضح ّ
أن
والكالم والتفسري ،عىل خالف مثل الطويس
ّ

التضعيف والتوثيق البدّ أن يرجعا للتأ ّمل يف نقد حال الراوي من خالل النظر يف مرو ّياته،
ومعرفة سالمة الرواية من حيث املضمون حيتاج خلربو ّي ٍة عالية يف مضموّنا وحمك ّيها،
األمر غري املتو ّفر يف النجايش قياس ًا بالطويس.

 3ـ إنّنا نالحظ ّ
أن النجايش قد اعتمد عىل بعض علامء الرجال السنّة يف تقويمه للرواة؛

حيث وصفهم بقريب ما وصفهم به السنّة ،مما ييش بتأثر تقويامته الرجال ّية بام ذهب إليه

أهل السنّة ،ومل يتابعه يف ذلك عدا ابن الغضائري ،فنحن نجده يقول يف ترمجة جابر بن

ومفضل بن
يزيد اجلعفي« :روى عنه مجاعة غمز فيهم وض ّعفوا ،منهم :عمرو بن شمر،
ّ

صالح ،ومنخل بن مجيل ،ويوسف بن يعقوب .وكان يف نفسه خمتلط ًا»  .مع أنّنا ال نجد
( )1املصدر نفسه.128 :

أحد ًا ض ّعفه يف الطائفة ومل يض ّعفه سوى أهل السنّة.

أئمة الرجال السنّة ،ويبدو منه
ومن ذلك توثيق النجايش ليحيى بن سعيد الق ّطان أحد ّ

اعتامده عليه يف الرجال ،مع أ ّن ابن الق ّطان من النواصب ،حيث سئل عن حديث اإلمام

جعفر الصادق فقال بأ ّن يف نفسه منه يشءّ ،
أحب إليه منه ،مع أ ّن جمالد
وأن جمالد بن سعيد ّ

بن سعيد مض ّعف عند أهل السنّة بل ض ّعفه ابن القطان نفسه ،فيكون نظره يف الصادق

س ّيئ ًا للغاية!

ويف ترمجته ملحمد بن عبد اهلل الشيباين ،يقول النجايش« :كان سافر يف طلب احلديث

عمره ،أصله كويف ،وكان يف ّأول أمره ثبت ًا ثم خلط ،ورأيت ّ
جل أصحابنا يغمزونه

ويض ّعفونه . »..مع ّ
أن احلديث عن أ ّنه كان ثبت ًا ثم خلط مل نجده إال عند أهل السنّة،
حيث قال اخلطيب البغدادي« :وكان يروي غرائب احلديث ،وسؤاالت الشيوخ .فكتب

الناس عنه بانتخاب الدارقطني ،ثم بان كذبه فمزقوا حديثه ،وأبطلوا روايته .وكان بعد
يضع األحاديث للرافضة ،ويميل يف مسجد الرشق ّية» .

وقال يف ترمجة عمرو بن شمر« :ضعيف جد ًا ،زيد أحاديث يف كتب جابر اجلعفي

ينسب بعضها إليه ،واألمر ملبس»  .مع ّ
أن هذه التهمة لعمرو بن شمر مل نجدها عند

الشيعة أبد ًا ،وإ ّنام قاهلا السنّة عنه ،فقد قال الذهبي« :وقال ابن حبان :رافيض يشتم
الصحابة ،ويروي املوضوعات عن الثقات»  .وقال ابن حجر« :وقال احلاكم أبو عبد

اهلل :كان كثري املوضوعات عن جابر اجلعفي ،وليس يروي تلك املوضوعات الفاحشة عن

جابر غريه» .

( )1املصدر نفسه.396 :

( )2تاريخ بغداد 86 :3؛ وانظر :تاريخ مدينة دمشق 16 :54؛ وميزان االعتدال 608 :3؛ ولسان
امليزان .231 :5

( )3رجال النجايش.287 :

( )4ميزان االعتدال 268 :3؛ وانظر :لسان امليزان .366 :4
( )5لسان امليزان .367 :4

...............
وهلذا ع ّلق السيد األبطحي بالقول يف قض ّية تضعيف النجايش لعمرو بن شمرّ « :
إن

النجايش قد انفرد هبذا التضعيف لعمرو بن شمر ،حتى أ ّن ابن الغضائري الذي كثر

تضعيفه للرواة أغمض عن تضعيفه ،وإنام ض ّعف جابر ًا ،واألصل يف تضعيفه هو العا ّمة

حممد عليهم السالم بالوضع والغلو
املخالفني الناصبني الذين رموه يف روايته فضائل آل ّ

ونحوه ،وأكثروا يف الوقيعة فيه؛ لشتمه الصحابة املنحرفني عن أمري املؤمنني عليه السالم،
بروايته مطاعن أوليائهم من اخللفاء اجلائرة الظاملة» .

ومثل هذه األمثلة يمكن مراجعة موقف النجايش من املفضل بن صالح واملفضل بن

عمر وغريمها ،ومقارنة ذلك بام عند أهل السنّة.

 4ـ من الرضوري لنا حتليل تضعيفات النجايش ،حيث نراها ترتكّز كثري ًا عىل
ٍ
روايات يف املعارف والعقائد ،مما يبدو أ ّن النجايش كان يراها
الشخص ّيات التي قدّ مت
امللف املذهبي املتصل
غل ّو ًا ،وهذا ما يفرض علينا مقاربة أداء النجايش يف تعامله مع
ّ
بالغلو
بمديات وعيه لروح قض ّية اإلمامة ،فمن جهة حيمل أشدّ احلمالت عىل من يتهمهم
ّ

ويروون روايات عظيمة يف اإلمامة ،لكنّه عندما يتعامل مع الرواة املنسوبني إىل البرت ّية ال
يتك ّلم عنهم بيشء ،بل تراه يوثق بعضهم ويثني عليه ،وال يشري إىل كوّنم غري شيعة ،كام

يف ترمجته لغياث بن إبراهيم وعمرو بن أيب املقدام وسامل بن أيب حفصة ومسعدة بن

صدقة ،مع ّ
أن البرت ّية وإن كانوا بدء ًا من الشيعة ،لكنّهم خرجوا منهم الحق ًا.

 5ـ إ ّن املالحظ ّ
أن النجايش تل ّمذ عند بعض املشايخ من أهل السنّة ،بل كانت عالقته

هبم وطيدة جد ًا إىل درجة التأثر الفكري هبم وجماراهتم يف مجلة من آرائهم ،عىل عكس
ٍ
عقدي معهم ،ومن هؤالء :إبراهيم بن خملد بن
سجال
شيخه املفيد الذي كان دائ ًام عىل
ّ

حممد بن اجلندي (يرى البعض تش ّيعه) ،وأمحد بن
جعفر ،وأبو إسحاق الطربي ،وأمحد بن ّ

حممد بن الصلت البغدادي األهوازي (قيل بأ ّنه شيعي) ،واحلسن بن أمحد بن إبراهيم
ّ
( )1هتذيب املقال .83 :5

حممد الفحام ،وعبد السالم بن احلسني األديب ،وعيل بن حممد بن
البزاز ،واحلسن بن ّ

يوسف القايض ،وحممد بن عبد اهلل بن احلسني اجلعفي (وقع يف طرق النجايش يف غري

حممد بن هارون.
موضع) ،وحممد بن عثامن النصيبي ،وأمحد بن بن ّ

 6ـ نالحظ ّ
أن النجايش رغم تضعيفه كبار رواة املعارف الشيعة ،وثق ابن القطان،

احلر اجلعفي الذي جعله يف طبقة سليم بن قيس
وغياث بن إبراهيم ،وعبيد اهلل بن ّ

واألصبغ بن نباتة ،مع أ ّنه ال يقرن هبم يف التوصيف بسلفنا الصالح.
 7ـ إ ّن وجوه الضعف ـ إذ ًا ـ يف تضعيفات النجايش ،هي:
أ ـ اعتامده عىل ابن الغضائري.

ب ـ اعتامده وتأثره بأهل السنّة ومشاخيه منهم ،وبأرباب اجلرح والتعديل منهم.

ج ـ عدم تض ّلعه يف علم الكالم واملعارف.

اخلاص.
د ـ اعتامده عىل القميني املعروفني بمسلكهم
ّ

ِ
يستوف يف
هـ ـ إمهاله لبعض املعلومات ذات الدور يف التوثيق والتضعيف ،فلم

الراوي ما يتصل ّ
بكل معطياته.

حممد السند .
هذه عصارة املحاولة النقد ّية التي قدّ مها مشكور ًا الشيخ ّ

ولع ّله يؤ ّيد ما يقوله السند هنا ما قيل ـ كام تقدّ م ـ من ّ
أن جدّ النجايش كان زيد ّي ًا ،وهذا

يوحي بإمكان وجود الزيد ّية يف ارسته وقبيلته.

تعليقات على االجتاه املتحفّظ (ضمن أحد عشر نقداً)

ٍ
يمكننا التو ّقف قلي ً
جمموعة من
ال مع االجتاه املتح ّفظ من النجايش ،وذلك بذكر

التعليقات ،ولكن قبل ذلك من الرضوري ذكر بعض املقدّ مات:
املقدّ مة األوىل :ليس هناك أي مانع من توجيه ٍ
نقد منهجي جذري للنجايش أو ابن
ّ

املخصص
حممد السند ،االجتهاد والتقليد يف علم الرجال 289 :ـ 329؛ وانظر الفصل
ّ
( )1انظرّ :
بمناقشة من ض ّعفه النجايش يف :املصدر نفسه 331 :ـ .458

...............
الغضائري ما دامت املعطيات تساهم يف ذلك وتساعد عليه ،لكن من الرضوري إذ ًا أن

نسمح لآلخرين بتوجيه يشء شبيه هبذا إذا تو ّفرت هلم معطيات تتصل بالطويس أو

الصدوق أو الكليني ،بل يمكن الرت ّقي والقول :لو أ ّن اإلشكال ّيات التي تواجه النجايش
اكتشفنا أ ّّنا تواجه الطويس فيلزمنا اجلرأة الكافية للقول بيشء من التح ّفظ أيض ًا عىل

تقويامت الطويس.

إن من الواضح ّ
املقدّ مة الثانيةّ :
أن الدوافع خلف نقد النجايش هي مقاربة مواقفه مع
ٍ
رواة هناك ٌ
ميل واضح ملرو ّياهتم ،فالدافع املذهبي واضح جد ًا يف نقد النجايش ،بل هو
توجه ًا نحو الغمز من قناته املذهب ّية تار ًة بالقول بأنّه غري سليم
رصيح للغاية ،وهلذا وجدنا ّ
يف فهمه لإلمامة ،وأخرى بالقول بأنّه متأثر بأهل السنّة ،وثالثة باستفزاز املشاعر بالقول

بأنّه وثق النواصب وض ّعف رواة املعارف!

وهذه املحاولة تشبه ما فعله بعض اإلخبار ّيني جتاه الشيخ الطويس والعالمة احليل،

حيث اعتربوا ّأّنام تأثرا بأهل السنّة أ ّيام تأ ّثر ،فنقال علوم األصول واحلديث والرجال

وتبويب الفقه وغري ذلك منهم ،والشواهد التي أتى هبا اإلخبار ّيون يف حينه أكثر بكثري
وأوضح بكثري من هذه الشواهد التي يقدّ مها أنصار االجتاه املتح ّفظ هنا ،فأرجو مراجعة
فصلنا القول فيه يف كتابنا :نظر ّية السنّة يف الفكر اإلمامي.
هذا األمر تارخي ّي ًا ،وقد ّ

ولو خت ّطينا هذا األمر ،فسيصبح املوقف اجتهاد ّي ًا ،بمعنى أنّني لو نظرت يف أخبار رواة

املعارف العرشين الذي بذلت اجلهود هنا لتوثيقهم ،وخرجت باستنتاج يرى تناقض

مرو ّياهتم مع القرآن ونكارهتا ،فمن ح ّقي يف هذه احلال أن أوافق النجايش عىل ما قال،

ال إضاف ّي ًا لصالح تقوية اجتهاد النجايش ،وهذا يعني ّ
وسيكون ذلك دلي ً
أن املوقف من
النجايش سبقه موقف أيديولوجي من مرو ّيات هؤالء الرواة ،وهو موقف يمكن

االختالف فيه.

املقدّ مة الثالثةّ :
إن السياق الذي يظهر فيه نقد املتح ّفظني هنا هو سياق التح ّفظ عىل

تضعيفات النجايش ،مع أ ّن هذه املعطيات يمكنها التأثري يف التح ّفظ حتى عىل توثيقاته؛ إذ

ّ
لعل راوي ًا ضعيف ًا يف الواقع قام النجايش بتوثيقه تأثر ًا بأهل السنّة أو انسجام ًا مع روايته
مطالب يراها النجايش صحيح ًة ،فيام يراها أنصار التح ّفظ هنا خرق ًا واضح ًا ملفهوم
يصح أن نتحدّ ث عن التشكيك يف تضعيفات
ثم ال
ّ
اإلمامة احلقيقي وعدوان ًا عليه ،ومن ّ
النجايش دون توثيقاته ولو يف اجلملة.

بل يف تقديري ،األمر يمكن أن يذهب بنا أبعد من ذلك ،وهو أن نش ّكك يف الكثري من

تفرد هبا النجايش ،ولو مل تكن توثيق ًا أو تضعيف ًا ،فإذا كان النجايش يعتمد
املعلومات التي ّ

أهل السنّة يف معلوماته ،فمن املمكن أن تكون بعض معلوماته ـ يف غري التوثيق

ثم ال يمكن العمل وفقها؛ انطالق ًا من الذهنية التي
والتضعيف ـ مأخوذ ًة منهم ،ومن ّ
يأخذ هبا بعض أنصار االجتاه املتح ّفظ هنا.
ونرشع بذكر بعض التعليقات:

يش اعتمد عىل ابن الغضائري يف
التعليق ّ
األول :لقد افرتض الناقدون هنا أ ّن النجا َّ

مر حتى لو ا ّدعاه بعض املتأ ّخرين ال يكفي إلثبات هذه الدعوى،
التضعيفات ،وهو أ ٌ
فنحن رأينا أ ّن النجايش يوافق ابن الغضائري يف مجلة من املوارد ،لك ّن هذه املوافقة ال
خاصة وأنّه يف أكثرها مل يرش إليه أصالً ،فلع ّلهام اعتمدا مع ًا عىل
يمكنها أن تثبت االعتامدّ ،
ٍ
مصدر ثالث.

ونقصد باالعتامد الذي نش ّكك فيه ليس كون النجايش يثق ويعترب ابن الغضائري من

مصادره ،بل كون النجايش يبني اجتهاداته عموم ًا عىل ابن الغضائري ،كيف وقد اختلف

معه يف بعض املوارد ،فو ّثق من ضعفه وبالعكس ،كام يف جابر اجلعفي وإبراهيم بن عمر
الصنعاين وسليامن بن داود املنقري .وإال لو كان هذا مؤثر ًا هبذه الدرجة املطلوبة هنا لكان

معتمد عىل تقويامته؛ العتامده يف غري موضع عىل الصدوق وابن
الشيخ الطويس غري
َ

الوليد ،وال نعلم ّأّنام ّ
أقل (خطر ًا!) من النجايش.

بل لو غضضنا الطرف ،فنحن مل نتح ّقق من كون مسلك ابن الغضائري مسلك ًا

مرفوض ًا ،وقد سبق أن ب ّينا هذا األمر.

...............
هذا ك ّله مضاف ًا إىل تشكيكنا يف كون النجايش تلميذ ًا البن الغضائري ،وقد حتدّ ثنا عن

هذا سابق ًا.

وما قلناه جيري يف اهتامه باالعتامد عىل القميني ،مع أنّه خالفهم يف مواضع ،فانظر

حممد بن شرية.
ترمجته للحسني بن يزيد النوفيل ،وأمحد بن احلسني بن سعيد ،وعيل بن ّ

التعليق الثاين :من غري الواضح القول ّ
بأن النجايش مل يعتمد عىل الطويس يف كتابه هذا،

نفّس هذا األمر
نفّس توافقه معه يف توثيق وتضعيف العرشات من الرواة؟ ملاذا ال ّ
فكيف ّ

عىل أ ّنه اعتامد من النجايش عىل الطويس؟ بل نحن وجدنا أ ّن النجايش تكاد تكون عباراته
نص الطويس يف الفهرست ،وهذا يعني أ ّنه
فيام يعطيه من معلومات ،متوافق ًة كثري ًا مع ّ
حيق لنا القول ّ
بأن أهم شخص (أو من أهم
اعتمد متن الفهرست و َقبِ َل به ووافقه ،بل ربام ّ
األشخاص) اعتمد عليه النجايش هو الطويس.

لك ّن هذا ال يعني ّ
حيق له خمالفة الطويس يف بعض املعلومات ،كام هو
أن النجايش ال ّ

واضح.

التعليق الثالث :سيأيت منّا التح ّفظ عىل القول بكون النجايش أكثر خرب ًة يف جمال التوثيق

والتضعيف من الطويس ،لك ّن هذا ال يثبت سلب صفة اخلربو ّية عنه ،فهناك ٌ
فرق أيض ًا بني

أن يثبت لدينا كون النجايش خبري ًا يف العلوم اإلسالم ّية غري الرجال ونحوه ،وهذا ما مل
األول من فصول هذا الكتاب،
يثبت عندي شخص ّي ًا ،كام ذكرنا هذا من قبل يف الفصل ّ

ولع ّله يفهم من املح ّقق الكلبايس أيض ًا  ،وبني كونه غري خبري ،فلم يثبت عندنا أيض ًا ّ
أن
النجايش ليس خبري ًا يف تلك العلوم ،بل يتو ّقع أن يكون خبري ًا هبا ،فمن أين جزمنا بكون

الطويس أكثر خرب ًة منه بمضمون النصوص؟ وكيف نجزم بأ ّن النجايش ال باع له يف
العلوم اإلسالم ّية؟ وعدم الوجدان ال ّ
يدل عىل عدم الوجود.

سأعيد صياغة الفكرة :ال دليل عىل (أخرب ّية) النجايش عىل الطويس يف جمال التوثيق

( )1الكلبايس ،الرسائل الرجال ّية .88 :1

وجمرد عدم وجود كتب له وصلتنا
والتضعيف ،لكن ال دليل أيض ًا عىل األخرب ّية املقابلةّ ،

خربنا هبا يف هذا املجال ،ال يعني أ ّنه ليس بخبري أو ليس بأكثر خربةً.
أو ّ

إن القول بأ ّن النجايش ال يستويف ّ
التعليق الرابعّ :
كل املعلومات املتصلة بالراوي ذات

الصلة بتوثيقه وتضعيفه قول غري مقنع يف توظيفه هنا ،أفهل كان الطويس مستوفي ًا يف

فهرسته ،فض ً
قي والزراري كذلك؟ والرجل كتابه يف
ال عن رجاله؟ وهل كان الرب ّ
الفهرسة ،وغايته األصل ّية ليست التوثيق والتضعيف ،حتى يسهب هبام ،وقد رأينا آنف ًا
نفّس
كيف أ ّنه كان خيترص الطرق؛ أل ّنه ال يريد للكتاب أن يكون كبري ًا يف حجمه ،فلامذا ال ّ
عدم إسهابه يف التعريف بالرواة بنفس السبب أيض ًا ،وبكون التوثيق والتضعيف ليس من
أولو ّياته األوىل؟

كتايب :الطويس والنجايش ،يرى حجم املعلومات اإلضاف ّية التي قدّ مها
إ ّن الناظر يف َ

حق ّ
كل علامء الرجال املتقدّ مني
حق الطويس ،بل يف ّ
النجايش ،فلامذا ال نقول األمر عينه يف ّ

اإلمام ّية؟

التعليق اخلامس :ينقسم املذهب الزيدي يف العصور األوىل إىل فرق أوصلها بعضهم

مهها:
إىل ستّة ،لك ّن أبرزها وأ ّ

 1ـ اجلارودية ،نسب ًة إىل زياد بن املنذر أيب اجلارود.

وتسمى اجلرير ّية ،نسب ًة إىل سليامن بن جرير الر ّقي.
 2ـ والسليامن ّية
ّ

تسمى بالصاحل ّية أيض ًا ،وهي منسوبة إىل
بضم الباء كام ّ
نصوا عليه ،وقد ّ
 3ـ والبرت ّيةّ ،

كثري النوا ،واحلسن بن صالح ،ومن أبرز رجاالهتم أيض ًا :سامل بن أيب حفصة ،واحلكم بن
عتيبة ،وسلمة بن كهيل ،وهارون بن سعيد العجيل ،وأيب املقدام ثابت بن هرمز احلداد

وغريهم.

عيل عليه السالم وأح ّقيته باخلالفة بعد رسول اهلل ّ
صىل
وتذهب البرت ّية إىل القول بتقدّ م ّ

اهلل عليه وعىل آله وس ّلم ،وأنّه أفضل من أيب بكر وعمر ،إال ّأّنم يعتقدون مع ذلك ّ
بأن

خالفة أيب بكر وعمر كانت صحيحةّ ،
وأن اإلمام عل ّي ًا عليه السالم قد أمضاها بعد ذلك

...............
وتعاي

معها.

ومن هنا ،تعدّ البرتية من أقرب مذاهب الزيدية إىل أهل السنّة ،وهلذا مدح بعض

التوجه العا ّم الذي اختذه
أئمتهم عند أهل السنّة وأخذوا من كتبهم ،وهي قريبة أيض ًا إىل
ّ
ّ

معتزلة بغداد بعد ذلك ،مثل ابن أيب احلديد وغريه ،ممّن كانوا يقولون« :احلمد هلل الذي

قدّ م املفضول عىل الفاضل أو األفضل».

إال ّأّنم مع هذا ك ّله لدهيم رفض تا ّم خلالفة عثامن بسبب ما حصل فيها ،دون أن

جيزموا بكفره ،كام قالوا بإمامة ّ
كل فاطمي من أوالد احلسن أو احلسني خيرج بالسيف.

وأ ّما وجه تسميتهم بالصاحل ّية ،فهو النسبة إىل احلسن بن صالح املتقدّ م ذكره ،وأ ّما وجه

مؤرخي الفرق وعلامء الرجال والتاريخ،
تسميتهم بالبرتية ،فقد وقع خالف يف ذلك بني ّ

مهها:
وذلك عىل أقوال أ ّ

وكأّنم قطعوا عالقتهم به
سموا بالبرتية،
ّ
ربوا من عثامن بن عفان ّ
 1ـ إنّه حيث ت ّ
وبرتوها ،عىل خالف عالقتهم ّ
وعيل.
بكل من أيب بكر وعمر
ّ
وكأّنم
 2ـ ّإّنم تركوا اجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم ،فاطلق عليهم اسم البرت ّية،
ّ

أئمة الزيدية.
قطعوا هذا اجلهر وقاطعوه ،وهذا قول أمحد بن حييى بن مرتىض من ّ

 3ـ ما ذكره الكيش يف رجاله من ّ
أن سبب تسميتهم هو حضورهم عند اإلمام الباقر

عليه السالم ،وإعالّنم ّ
تويل أيب بكر وعمر والرباءة من أعدائهام ،وكان اإلمام زيد بن عيل

حارض ًا يف املجلس فقال هلم :فام هو موقفكم من فاطمة؟ أفهل تتربؤون منها؟! «برتتم
فسموا بالبرت ّية.
أمرنا ،برتكم اهلل»ّ ،

4ـ ّ
فسموا بالبرت ّية نسب ًة إليه.
إن كثري النوى كان اسمه برت النوى ّ

5ـ ّ
فسموا بالبرتية نسب ًة إليه أيض ًا.
إن كثري النوى كان مقطوع اليد وأبرتهاّ ،

اخلاص ،وال ّ
أقل من ّ
أن ذلك
أن البرتية فرقة شيع ّية باملعنى العام ال باملعنى
وهذا يعني ّ
ّ

األولني اللذين يقع فيهام الرواة الذين ترمجهم النجايش
كان هو واقع احلال يف القرنني ّ

كغياث بن إبراهيم وغريه ،وصريورهتم بعد ذلك من السنّة ال يعنينا هنا ،وال يوجد ما
أن هؤالء الرواة كانوا يف تلك الفرتة يف الوسط السنّي ،بل سنرى ّ
يؤكدّ ّ
أن السنّة ذ ّموا

بعضهم لتش ّيعه.

التعليق السادس :سنتو ّقف قلي ً
ال مع األسامء التي طرحت بوصفها من البرت ّية:

ّ
ولعل النجايش مل يثبت
أ ـ غياث بن إبراهيم ،وقد ثبتت برت ّيته بمثل كالم الطويس،

خاصة ّ
وأن العالمة املامقاين واملحدّ ث النوري بذال جهد ًا يف ختطئة القول
لديه أنّه برتيّ ،
ببرت ّيته ،وأنّه كان إمام ّي ًا ،اعتامد ًا عىل مجلة من الروايات املنقولة عنه وغري ذلك ،كام أنّه
قوي بالتمييز بني غياث بن إبراهيم البرتي وغياث بن إبراهيم الذي وثقه
يوجد قول ّ

النجايش ،كام يقول أمثال السيد اخلوئي« :إ ّن غياث بن إبراهيم الذي ذكره الشيخ يف

أصحاب الباقر عليه السالم وقال :برتي ،مغاير ملن عدّ ه يف أصحاب الصادق عليه السالم

وترمجه يف الفهرست وترمجه النجايش وله كتاب ،والدليل عىل ذلك ّ
أن راوي كتاب غياث
بن إبراهيم ،إسامعيل بن أبان عىل ما ذكره النجايش ،ويروي عنه أمحد بن أيب عبد اهلل

مر يف ترمجته ،وقد تويف أمحد سنة ( )280تقريب ًا ،وال يمكن روايته
الربقي كتابه ،عىل ما ّ
عن أصحاب الباقر عليه السالم بواسطة واحدة ،وهو إسامعيل بن أبان ،وأيض ًا راوي
كتاب غياث حممد بن حييى اخلزاز عىل ما ذكره الشيخ ،وقد روى عنه أمحد بن أيب عبد اهلل

الربقي كتابه ،عىل ما يأيت يف ترمجته ،ويعود الكالم السابق .ومثل ذلك رواية أمحد بن حممد
بن عيسى ،عن حممد بن إسامعيل بن بزيع ،وعن حممد بن حييى اخلزاز ،عن غياث بن

إبراهيم ،عىل ما يأيت من املشيخة ،وأوضح من ذلك ّ
أن راوي كتاب غياث :احلسن بن عيل

ّ
املتوىف سنة ( )310عىل ما ذكره الشيخ ،وكيف يمكن رواية
اللؤلؤي ،وقد روى عنه محيد

محيد عن أصحاب الباقر عليه السالم بواسطة واحدة .ومثل ذلك رواية عيل بن إبراهيم،
واملتحصل إ ّن غياث بن إبراهيم
عن زيدان بن عمر ،عن غياث ،كتابه عىل ما ذكره الشيخ،
ّ

الذي له كتاب ،هو من أصحاب الصادق والكاظم عليهام السالم ،وليس هو بغياث بن

إبراهيم البرتي» .

( )1معجم رجال احلديث  251 :14ـ .252

...............
أضف إىل ّ
كل هذا ،إنّه توجد ذموم عند أهل السنّة لغياث بن إبراهيم البرصي الذي

وثقه النجايش ،فقد جاء يف تاريخ ابن معني« :سمعت حييى يقول :غياث كذاب ليس بثقة

وال مأمون .قال أبو الفضل :هو غياث بن إبراهيم البرصي»  .فكيف مل يتابع النجايش
املتأثر برجال أهل السنّة ما قالوه فيه هنا؟!

ب ـ عمرو بن أيب املقدام ،الذي مل يوثقه النجايش ،بل قال بأ ّن له كتاب ًا لطيف ًا  ،وردت

فيه رواية مادحة مرسلة يف الكيش تقول« :كنّا بفناء الكعبة وأبو عبد اهلل عليه السالم قاعد،

فقيل له :ما أكثر احلاج! فقال عليه السالم :ما ّ
فمر عمرو بن أيب املقدام ،فقال:
أقل احلاج! ّ

يتفرد النجايش باملوقف
هذا من
ّ
احلاج»  .وورد يف أسانيد القمي وكامل الزيارات ،فلم ّ

منه .وإن ورد فيه طع ٌن عقدي.

والالفت للنظر ّ
أن الطويس مل يذكر ابن أيب املقدام بذ ّم ومل يض ّعفه ومل يوثقه ،دون أن

يؤاخذ عىل ذلك ،بل لو نظرنا يف ترمجة أهل السنّة له ـ واملفروض ّ
َ
أن النجايش تأثر هبم ـ

لوجدنا ابن حجر يقول يف ترمجته ..« :ابن املبارك يقول :ال حتدّ ثوا عن عمرو بن ثابت فإ ّنه
يسب السلف ،وقال احلسن بن عيسى :ترك ابن املبارك حديثه ..وقال عمرو بن عيل
كان
ّ

وحممد بن املثنى :مل حيدّ ث عنه ابن مهدي .وقال الدوري عن ابن معني :هو غري ثقة ،وقال
معاوية بن صالح عن حييى :ضعيف ،وقال أبو زرعة :ضعيف احلديث ،وكذا قال أبو

بالقوي
حاتم وزاد يكتب حديثه كان رديء الرأي شديد التش ّيع ،وقال البخاري :ليس
ّ

عندهم .وقال اآلجري عن أيب داود :رافيض خبيث. »..

(ج ـ د)ّ :أما سامل بن أيب حفصة ومسعدة بن صدقة ،اللذين مل يوثقهام النجايش ومل

( )1تاريخ ابن معني (الدوري)  .340 :1وغريه من املصادر.
( )2رجال النجايش.290 :

( )3رجال الكيش .690 :2

( )4ابن حجر ،هتذيب التهذيب  9 :8ـ .10

يض ّعفهام  ،وإ ّنام وردت يف سامل روايات ذا ّمة يف الكيش ّ ،
فإن الطويس أيض ًا مل يذكرمها
بتوثيق وال تضعيف كذلك ،وإنّام ذكر أن مسعدة عامي كام ذكر الكيش أنّه برتي .

ّ
إن جتاهل النجايش لتوثيق وتضعيف أشخاص ال يزيدون عىل عدد أصابع اليد

الواحدة ،ال يمكن اعتباره مؤرش ًا هنا؛ ّ
ألن النجايش جتاهل توثيق وتضعيف مئات
األشخاص ،بل بعض من جتاهلهم النجايش هنا قد جتاهلهم الطويس أيض ًا ،وطعن فيهم

أهل السنّة ،فلامذا مل يؤخذ املشهد بشكل متكامل للتحقيق فيه والنظر؟
إن تشابه ما نقله النجايش يف توصيف ٍ
التعليق السابعّ :
عدد من الرواة ال يزيدون عن

سبعة أشخاص تقريب ًا ،مع ما هو موجود يف كتب أهل السنّة ،ال ّ
يدل عىل كون مصدره هو
ٌ
بسيط جدّ ًا وهو أنّه من املمكن أن يكون واقع
تلك الكتب لوحدها بالرضورة ،والسبب
هؤالء الرواة هو ذلكّ ،
اخلاصة ،وا ّطلع أهل
وأن النجايش ا ّطلع عىل هذا الواقع بطرقه
ّ

جمرد التوافق يف بضعة أشخاص ّ
يدل عىل كون
السنّة عىل هذا الواقع أيض ًا بطرقهم ،فهل ّ
كتب أهل السنّة هي مصدره الوحيد؟!

يرصون عىل ّ
واألوضح من ذلك ّ
أن الكتب الرجال ّية عند الشيعة هي
أن الناقدين هنا ّ

بالعرشات ،وربام أكثر وأّنا تلفت ومل تصلنا ،فكيف عرفنا ّ
أن مصدره الوحيد هو تلك
الكتب السن ّية وليست الكتب الشيعية الكثرية يف الرجال واحلديث والتي مل تصلنا؟ يبدو

يل األمر غري واضح.

قوة احتامل كون مصدره هو كتب أهل
نحن ال نريد نفي االحتامل ،بل نريد إضعاف ّ

قوة هذه القرينة ،عل ًام ّ
أن املوارد قليلة جد ًا ،ومن الطبيعي
السنّة ،األمر الذي يضعف من ّ
أن يتوافق أبناء املذاهب يف تقويم بعض الرواة يف ٍ
عدد قليل هبذا املقدار ،نعم لو توافق
( )1رجال النجايش.415 ،188 :

( )2رجال الكيش  500 :2ـ .505

( )3رجال الكيش 687 :2؛ ورجال الطويس.146 :

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

النجايش مع مصادر أهل السنّة يف مائة ٍ
راو أو أكثر خمالف ًا مشهور الشيعة فيهمّ ،
لدل ذلك

وأعطى مؤرش ًا ما.

أضف إىل ذلك ،أين هي املشكلة يف أن يستفيد النجايش من مصادر أهل السنّة يف

معلومات حول الراوي اتضح له باالجتهاد ّأّنا صحيحة ،فيكون قد غربلها ورأى
رجحاّنا؟ وهل ّ
كل ما يف كتب السنّة ضالل وباطل؟
التعليق الثامن :سننظر هنا يف الشواهد التي قيل ّ
بأن النجايش تابع أهل السنّة فيها،

لنرى الصورة بشكل أفضل:

ينص بغري هذا التعبري
أ ـ جابر بن يزيد اجلعفي ،الذي وصفه النجايش باالختالط ومل ّ

إن القول بأنّه مل يض ّعفه أحد إال أهل السنّة ،غري واضح؛ فهل وصلتنا ّ
عىل تضعيفه ،ف ّ
كل
كتب الرجال حتى نعرف أ ّن علامء الشيعة كان بينهم من حت ّفظ عىل جابر اجلعفي أو ال؟ أمل

يرد يف رجال الكيش باخلرب املسند الصحيح ،عن زرارة ،قال« :سألت أبا عبد اهلل عليه

السالم عن أحاديث جابر؟ فقال :ما رأيته عند أيب ّ
عيل
قط إال ّ
مر ًة واحدة ،وما دخل ّ
قط» ّ .
ّ
اضطر بعض
فلعل مثل هذه النصوص أوجب التشكيك فيه عند بعضهم ،وهلذا
ّ
ّ
املتأخرين ـ مثل السيد اخلوئي ـ حلمل هذه الرواية عىل التورية .

إن النجايش كان واضح ًا يف ّ
بل ّ
أن منشأ حكمه باختالط جابر هو ما كان ينقله هلم
ٍ
أشعار له ،فلامذا جعلنا مصدره هو أهل السنّة وليس اجتهاده الناتج عن
الشيخ املفيد من
ا ّطالعه عىل كتبه وأشعاره ونحو ذلك عرب مشاخيه كاملفيد؟! بل ّ
لعل العبارة توحي ّ
بأن

املفيد كان يرى تضعيفه أيض ًا.

حممد بن عبد اهلل الشيباين ،والشاهد الذي جيء به يف قض ّيته غري مقنع؛ وذلك أنّه
بـ ّ

ال يتطابق ما قدّ مه النجايش مع ما هو املوجود يف كتب أهل السنّةّ ،
فإن النجايش وصفه
( )1رجال الكيش .436 :2

( )2معجم رجال احلديث  344 :4ـ .345

بأنّه كان ثبت ًا ثم خلط ،بينام املوجود يف كتب أهل السنّة أنّه من البداية كان يروي الغرائب

وأّنم إنّام أخذوا منه ما انتخبه الدارقطني من حديثه ،ثم بعد ذلك صار يضع األحاديث
ّ

للرافضة ،فال يوجد تطابق يف التوصيف.

أن النجايش ينسب ّ
عل ًام ّ
يقر هبذه النسبة لكن لبعض
جلل أصحابنا تضعيفه ،والطويس ّ

أصحابنا وليس جل ّلهم ،فمن املتو ّقع جد ًا أن تكون معلومات النجايش هي من أصحابنا،

فلامذا استبعد هذا االحتامل وحرص مصدره الوحيد يف كتب أهل السنّة مع عدم تطابق

الصورة بشكل دقيق؟!

بأن الطويس بنفسه يتحدّ ث عن ّ
يضاف إىل ذلك ّ
أن الشيباين قد ض ّعفه مجاعة من

أصحابنا  ،وهذا دليل عىل تضعيف بعض الشيعة لهّ ،
فلعل منشأ معلومات النجايش هذه
هو تلك اجلامعة التي ض ّعفت الشيباين ،فكيف ننفي هذا االحتامل؟

ج ـ عمرو بن شمر ،واملقارنة بني ما كتبه ّ
كل من ابن الغضائري والنجايش وأهل السنّة

إن ابن الغضائري ال يشري إىل موضوع ّ
تعطي النتيجة التاليةّ :
أن عمرو بن شمر زاد
أحاديث يف كتب جابر أو مرو ّياته ،بل يكتفي بتضعيفه ،بكلمة :ضعيف  ،أ ّما كتب أهل
السنّة فهي جتزم بحصول الوضع من عمرو بن شمر عن جابر وعن الثقات ،بينام األمر

خمتلف عند النجايش ،فلنالحظ عبارته التي حتكي نسبة وضعه روايات يف كتب جابر ،ثم

بأن األمر ملتبس ،وهذا يعني ّ
اإلقرار ّ
أن النجايش لو كان يتابع ما يقوله علامء أهل السنّة

لتابعهم يف هذا ،مع أنّه حكى النسبة ثم يبدو منه أنّه نظر يف هذه النسبة فلم يستطع إثباهتا،

لكنّه رآها حمتملة جد ًا يف الوقت عينه ،فتو ّقف يف األمر ،وإال لو كان تابعهم يف تضعيف
عمرو فلامذا مل يتابعهم يف وضعه احلديث عىل جابر؟!

أن ما بقي من كتب الرجال الشيع ّية هو ّ
بل يضاف هنا ما قلناه آنف ًا ،من ّ
أقل القليل،

( )1الطويس ،الفهرست.216 :

( )2انظر :رجال ابن الغضائري.74 :

...............
ّ
فلعل هذه النسبة موجودة بينهم ولو قلي ً
ال قبل النجايش ،ومل تصلنا.

املفضل بن عمر اجلعفي ،وال داعي لفرض ّ
أن النجايش أخذ تضعيفه من أهل
دـ
ّ

رصح الكيش نفسه بأنّه كان مستقي ًام
السنّة ،فالرجل فيه روايات ذا ّمة أوردها الكيش ،بل ّ

ثم صار خطاب ّي ًا ،وبعض روايات ذ ّمه معتربة السند عند كثريينّ ،
فلعل هذه النصوص
وغريها دفعت النجايش للتح ّفظ ،وهي نصوص يتوقع معها وجود من سينحاز إليها

املفضل بن عمر ،فلامذا نربط بني النجايش وأهل السنّة يف املوضوع مع وجود
لتضعيف ّ
هذا املشهد شيع ّي ًا؟!

يقول السيد اخلوئي بعد استعراضه ّ
املفضل بن عمر« :وأ ّما ما تقدّ م من
كل ما جاء يف ّ

الروايات الواردة يف ذ ّمه ،فال يعتدّ بام هو ضعيف السند منها ،نعم ّ
إن ثالث روايات منها

فإّنا ال تقاوم ما تقدّ م من الروايات
تا ّمة السند ،إال أ ّنه البدّ من ر ّد علمها إىل أهلهاّ ،
الكثرية املتضافرة التي ال يبعد دعوى العلم بصدورها من املعصومني إمجاالً ،عىل ّ
أن فيها

ما هو الصحيح سند ًا ،فالبدّ من محلها عىل ما محلنا عليه ما ورد من الروايات يف ذ ّم زرارة،

وحممد بن مسلم ،ويزيد بن معاوية وأرضاهبم» .

فإن املفروض ّ
وهكذا احلال يف املفضل بن صالحّ ،
أن ابن فضال ض ّعفه حسب نقل ابن

الغضائري ،فلامذا يفرض ّ
أن مصدر النجايش هو السنّة وليس ابن فضال؟!

أن تصوير النجايش يف بعض الرواة قلييل العدد عىل أنّه م ّتبع
وهبذا يظهر املشهد عىل ّ

ألهل السنّة ،هو تصوير غري صحيح وال دليل يؤكّده .بل املعطيات ختالفه حيث اختلف
النجايش مع السنّة أو بعضهم يف الكثري من املواقف من الرواة ،مثل ما جاء يف ترمجته

إلبراهيم بن حممد بن أيب حييى ،ومؤمن الطاق ،وحممد بن مسلم ،وغريهم ،فراجع.

التعليق التاسعّ :
تلمذ النجايش عىل بعض علامء أهل السنّة ـ ويوجد نقاش يف تسنّن
إن ّ

مجلة ممّن ذكر الناقد أسامءهم هنا ،ال نخوض فيه ـ ليس أمر ًا غريب ًا أو مدعاة للقلق
( )1معجم رجال احلديث  328 :19ـ .329

يصور املشهد عىل أنّه مرتبط بتأثر النجايش بشيوخه ،مع
املذهبي ،فكأ ّن الناقد هنا أراد أن ّ

أ ّن القضية ال تستبني هبذه الطريقة يف تقديري؛ ف ّ
تلمذوا يف
إن كثري ًا من علامء الشيعة ّ
القرون السابقة عىل علامء وشيوخ من أهل السنّة يف خمتلف العلوم والفنون والعكس

صحيح أيض ًا ،فأ ّي مشكلة يف أن يكون بعض مشاخيه من السنّة ،والشهيد الثاين واأل ّول
والعالمة احليل والطويس واملفيد واملرتىض والصدوق (وأحد مشاخيه من النواصب كام هو

معروف) وغريهم درسوا عند أهل السنّة.

وأ ّما كون النجايش مل يعارض وحياجج أهل السنّة كام فعل شيخه املفيد فهذا غريب،

متخصص
فالرجل ليس له تأليف يف هذا املجال ،واملفروض أ ّن النجايش عند الناقد غري
ّ
يف علوم الكالم والفقه وغريمها ،فكيف يناق

ئمة الشيعة
وخيوض جمادالت ومل يكن من أ ّ

وجمرد عدم تأليفه يف هذا املضامر
املتصدّ ين للحوار النقدي مع أهل السنّة يف تلك الفرتة؟! ّ

ال ّ
يدل عىل أ ّنه كان تابع ًا متأثر ًا بشيوخه من أهل السنّة ،فلامذا ال يكون متأثر ًا باملفيد وغريه
من شيوخه الشيعة الذين أخذ منهم؟

والغريب أكثر أ ّن رج ً
ال يتأثر بأهل السنّة ويعي

يف مناخهم هبذه الطريقة التي تريدنا

أهم كتبه فيام
أن نسلب منه حج ّية قوله أو قيمته ،هو بنفسه صنّف هذا الكتاب ـ الذي هو ّ
يبدو ـ للر ّد عىل أهل السنّة يف قوهلم ّ
بأن الشيعة ليس هلم مصنفات ،أليس هذا بنفسه

انتصار ًا مذهب ّي ًا واسع التأثري فعله النجايش ،وأضاف إليه ما يقرب من ثالثامئة مصنّف

تم التغايض عن هدف النجايش من تأليف الكتاب ،وهو بنفسه يساوي
للشيعة؟ فلامذا ّ
اجلدل العلمي بني املفيد وغريه بمعنى أ ّنه يقع يف سياقه؟

إن موقف النجايش من حييى بن سعيد القطان ،ليس غريب ًا؛ ّ
التعليق العارشّ :
فإن

التوثيق خمتلف عن بيان املذهب ،وخلط املل ّفني ببعضهام تشوي

للموضوع؛ فقد يكون

ابن الق ّطان ناصب ّي ًا لكنّه ثقة ،وهل يف ذلك غرابة؟! متام ًا كام يمكن أن يكون الكافر ثق ًة،

ّ
ليبني ّ
فلعل النجايش رأى ّ
أن له نسخة
أن هذا الناصبي باخلصوص ثقةّ ،
خاصة وأنّه ترمجه ّ
عن الصادق ،ولع ّله رأى ما فيها فانكشف له أنّه رجل ثقة رغم نصبه .متام ًا كام يكون رجل

...............
ثقة رغم شدّ ة عناده يف الوقف أو غريه ،كام نجد مثل هذه الترصحيات يف كتب الرجال.

أن النجايش من املمكن أن ال يكون مقتنع ًا بكونه ناصبي ًا؛ ّ
يضاف إىل ذلك ّ
ألن الدليل

الوحيد عىل كونه ناصب ّي ًا هي تلك الرواية اآلحاد ّية املنفردة السند التي نقلها ابن عدي

بسنده إىل ابن الق ّطان يف موقفه من جمالد بن سعيد وجعفر بن حم ّمد ،وربام كانت الرواية
خاصة وأنّه نقل عنه نفي أن
موضوع ًة عليه ،ومل تثبت عند النجايش ،أو مل تصله أساس ًاّ ،
يكون جعفر الصادق كذوب ًا ونحو ذلك  ،فكون حييى بن سعيد من مشاهري النواصب
ٍ
بسند واحد يرويه صالح بن أمحد بن
جمرد رواية واحدة وردت
يشء ،وكون دليل نصبه ّ
حنبل يش ٌء آخر .فكيف اريد أن أحاكم موقف النجايش برواية سن ّية ،واملفرتض ّ
أن الرواية

بحجة عىل منهج الناقد هنا؟! أال حيتمل ّأّنا موضوعة عىل الق ّطان لتضعيف
السنّية ليست ّ

موقع نسخته التي يروهيا عن اإلمام جعفر الصادق؟!

نعم ،نقل ابن عدي بسنده إىل أمحد بن سعد بن أيب مريم ،قال« :سمعت حييى بن معني

يقول :جعفر بن حممد ،كنت ال أسأل حييى بن سعيد عن حديثه ،فقال( :ملَ) ال تسألني عن

جعفر بن حممد؟ قلت :ال أريده ،فقال يل :إن كان حيفظ فحديث أبيه املسند» .

يشار إىل أ ّن الشيخ الصدوق يروي عن النواصب بترصحيه ،حيث يقول« :حدّ ثنا أبو

نرص أمحد بن احلسني بن أمحد بن عبيد النيسابوري املرواين بنيسابور ،وما لقيت أنصب

الّساج ،قال :حدّ ثنا احلسن بن
منه ،قال :حدّ ثنا حممد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران ّ
حممد بن إرسائيل ،عن أيب صالح ،عن
عرفة العبدي ،قال :حدّ ثنا وكيع بن اجلراح ،عن ّ
أيب ذر رمحه اهلل قال :سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وهو يقول :خلقت أنا وعيل بن

أيب طالب من نور واحد. »..

( )1انظر :ابن عدي ،الكامل .132 :2

( )2انظر :ابن عدي ،الكامل 131 :2؛ واملزي ،هتذيب الكامل 77 :5؛ والذهبي ،سري أعالم النبالء
.257 :6

( )3الصدوق ،علل الرشائع 134 :1؛ وانظر :عيون أخبار الرضا .312 :2

ّ
ولعل رواياته هذه لالحتجاج عىل اخلصم حيث إن مضموّنا معارض لعقائد اخلصم،

مقو هلاّ ،
ولعل النجايش بعد أن رأى ّ
أن القطان ثقة رغم نصبه جعل
فصدورها من ناصبي ٍّ
يقوي وضع
ذكره يف كتابه مقو ّي ًا لنسخته ،ومن ثم مقو ّي ًا لرواية النواصب عن الصادق ،مما ّ
الصادق ومرجع ّيته حتى عند خصومه.

التعليق احلادي عرشّ :
حقيقي بني
إن حمور قض ّية النقد هنا هي عدم تق ّبل وجود انقسام
ّ

فتم تصوير ّ
أن املشهد املغايل أو املتهم
الشيعة يف القرون األوىل يف فهم قض ّية اإلمامةّ ،

بالغلو عند مثل القميني هو التش ّيعّ ،
ّهم بالتأثر بالسنّة
وأن ّ
ّ
أي تش ّيع آخر هو يف حقيقته مت ٌ
أو بالقصور يف فهم اإلمامة بام جيعله خارج إطار التش ّيع أو يكاد.

وهنا نقطة الضعف يف املنهج ّية التي اتبعها الناقد؛ ّ
فإن دراسة تاريخ نظر ّية اإلمامة

بأن القض ّية كانت ّ
ترشف باإلنسان عىل اليقني ّ
حمل اختالف واسع يف فهمها وحدودها بني
األئمة ومن تالهم يف القرون اخلمسة اهلجر ّية األوىل ،ومن الطبيعي أن يرتك
أصحاب
ّ

ذلك تأثريه عىل مواقف الرجال من بعضهم ومن مرو ّيات بعضهم ،فام فعله النجايش كان
أمر ًا طبيع ّي ًا بال حاجة إىل إقحام أهل السنّة وتأثريهم عىل النجايش أو عىل القميني يف هذا

وكأّنا ناجتة عن
الصدد ،ودون حاجة لفرض جهل النجايش بعلم الكالم لتصوير مواقفه ّ
ٍ
ٍ
مقابل داخل الدائرة الشيع ّية نفسها.
اجتهاد
عدم معرفة ،وليست ناجت ًة عن
أن أغلب ّية هذه املعطيات التي قدّ مت هنا يمكن تطبيقها عىل الطوءي
و ُاشري أخري ًا إىل ّ

حممد بن عيسى اليقطيني،
أيض ًا ،بل قد ض ّعف الطويس بعض من وثقهم النجايش مثلّ :

وسامل بن مكرم ،كام ّ
أن الطويس ترجم للعديد ممّن فيهم كالم ّأّنم من غري الشيعة أو من
السنّة ،دون أن يغمز فيهم ،مثل احلسني بن علوان الكلبي ،وسليامن بن داود املنقري ،بل

بعضهم مدحه أو مدح كتابه مثل طلحة بن زيد ،وحفص بن غياث ،كام اهتم أو مل يع ّلق

بالغلو يف سياق الذم ،مثل :فرات بن األحنف ،وحممد بن الفضيل ،وطاهر
عىل اهتام مجاعة
ّ
بن حاتم بن ماهويه ،وأمحد بن عيل اخلضيب ،بل ض ّعف ـ دون النجايش ـ أبان بن أيب

...............
عياش راوية كتاب سليم بن قيس اهلاليل ،متوافق ًا يف ذلك مع ابن الغضائري ،وهو أمر
التعريض بالطويس؛ ملا هلذا
كان يفرتض أن يستدعي من الناقد هنا ـ جري ًا عىل طريقته ـ
َ

الكتاب من خصوص ّية معروفة.

وخالصة القولّ :
إن املحاولة النقد ّية للنجايش هنا غري مو ّفقة يف تقديري ،وإ ّن النقطة

الوحيدة التي يمكن الدفاع عنها هي أ ّن النجايش ـ كغريه من علامء الرجال ـ قد مارس يف

اجلملة اجتهاد ًا متن ّي ًا يف النصوص أ ّدى به إىل االجتهاد يف تقويم الرواة ،فإذا اختلفنا معه

قوة االحتامل يف تقويامته هذه ،نتيجة
اجتهاد ّي ًا يف بعض تقويامته ،فمن ح ّقنا خفض ّ
خيتص بالنجايش ،بل يشمل
مر ال ّ
اختالفنا معه يف األصول التحت ّية هلذه التقويامت ،وهذا أ ٌ

ثم يمكن نقد
مجيع علامء الرجال كام قلنا يف الفصل ّ
األول من فصول هذا الكتاب ،ومن ّ
النجايش كالطويس وغريمها يف هذا الصدد ،حتى فيمن وثقوه من ٍ
رواة لو متكّنا من حتصيل
قرائن نقد ّية.

ونكتفي هبذا القدر من التعليقات ،وأجد ّ
أن املالحظات التي أثريت عىل النجايش غري

مقنعة فيام هتدف إليه.

 6ـ  4ـ  2ـ املوقف املندفع ملرجعيّة النجاشي يف التقويم الرجالي!

يعدّ رجال النجايش عند كثريين ،أضبط وأثبت كتب الرجال الشيع ّية القديمة ،إذا ما

قورن بغريه من الكتب؛ لذا بحث يف الكثري من كتب الرجال فيام لو تعارضت آراؤه مع
ٍ
واحد تقديم قول النجايش؛ نظر ًا
فأي القولني يقدّ م؟  ،حيث رأى غري
آراء الطويسّ ،
ألضبط ّيته ود ّقته .وأكثر خمالفات النجايش هي مع الطويس.

لتخصصه يف هذا
وهذه األضبطية واألرجح ّية التي حيظى هبا النجايش وكتابه راجعة
ّ

العلم ،فمصنّفاته القليلة جعلته أكثر تركيز ًا وتدقيق ًا من غريه فيام ينقله وحي ّققه من آراء،
( )1راجع ـ عىل سبيل املثال ـ :الكلبايس ،الرسائل الرجالية .313 :2

وهذا بخالف املكثر يف التصنيف الذي يفتقد غالب ًا هذه الصفة .هذا من جهة ،ومن جهة
بعلمي التاريخ واألنساب اللذين يلعبان دور ًا هام ًا يف اخلروج
أخرى معرفة النجايش َ

بنتائج أكثر ضبط ًا يف علم الرجال كام ب ّينا ذلك سابق ًا .بل من جهة ثالثة نجد مت ّيز النجايش

الشيعي ،ذلك ك ّله
مقر الكثري من رواة احلديث
ّ
باألضبطية واألثبتية نتيجة سكنه يف الكوفة ّ

وتلمذه عىل كبار
و ّفر له فرصة االطالع عليهم عن قرب وإبداء وجهة النظر فيهم،
ّ
العارفني بالرجال هناك كابن نوح السريايف وغريه.

من هنا اشتهر أنّه لو تعارض قول الطويس والنجايش قدّ م قول األخري ،بل قيل :إنّه من

املس ّلامت .

يقول حفيد الشهيد الثاينّ « :
مرجح عىل الشيخ يف مقام تعارض اجلرح
إن النجايش َّ

والتعديل»  .ويقول صاحب مناهج األخيارّ « :
إن تعديل النجايش مقدّ م عىل جرح
الشيخ حيث ّ
إن له زيادة ضبط وتفتي

عن أحوال الرواة عن ضبط الشيخ»  .ويقول

التقي املجليس« :إنّه يقع منه االجتهاد الغلط يف بعض األوقات ويظهر منه أ ّنه اجتهاده،

ولكنّه أثبت من اجلميع كام يظهر من التت ّبع التام»  ،ويقول الوحيد البهبهاين« :النجايش

أضبط من الشيخ بال شبهة»  ،ويقول السيد جواد العاميلّ « :
إن النجايش أضبط من

الشيخ»  ،ويقول الشهيد الثاين« :ظاهر حال النجايش أنّه أضبط اجلامعة» .
( )1بحر العلوم ،الفوائد الرجال ّية .48 :2

( )2انظر :الكجوري ،الفوائد الرجال ّية.173 :
( )3استقصاء االعتبار .39 :3
( )4مناهج األخيار .28 :1

( )5روضة املتقني .331 :14

( )6حاشية جممع الفائدة.717 :
( )7مفتاح الكرامة .598 :16
( )8مسالك األفهام .467 :7

...............
التوجه الذي استقربوه أيض ًا ،
وقد كشف السيد بحر العلوم وغريه عن مستندات هذا
ّ

يستحق التعليق:
ألهم ما ذكر هنا ،مع ّلقني عىل ما
ونتعرض
ّ
ّ
ّ

1ـ ّ
إن رجال النجايش ّ
كتايب الفهرست والرجال ،كام
متأخر عن تصنيف الشيخ َ
رشحنا سابق ًا ترجيح ذلك ،وهذا ما مكّنه من اكتشاف مواضع خلل الطويس وما غفل

عنه فيهام.

خاصة ّ
لكن هذه القرينة غري نافعة ،فربام يكون تقويم ّ
وأن
املتأخر أضعف من املتقدّ مّ ،
ّ

مركز بحثنا هو التضعيف والتوثيق ،وخصوص ًا ّ
وأن النجايش يذكر يف الغالب األمور
بشكل فتوى دون بيان االستدالل الذي يوجب ترجيح نظره عىل نظر الطويس ،فالعربة

باملعطيات النقد ّية أو التعديلية التي قدّ مها النجايش لنرى هل كانت مو ّفقة أو ال؟ وإال
يرجح قوله يف مورد االختالف بالرضورة ما مل يظهر
فمجرد نظره إىل كتاب سبقه ال ّ
ّ
الدليل.

ّ
ّ
املتأخر قفز ًة نوعية يف العلم عن عرص
املتأخر عاد ًة يف حاالت كون عرص
وإنّام يقدّ م

والتطور النوعي يف هذا العلم ال مطلق ًا.
املتقدّ م ،بحيث يمكن صدق عنوان األخرب ّية
ّ

 2ـ تش ّعب علوم الطويس واهتامماته ،وكثرة مشاغله وأعامله ،وغزارة تصانيفه يف الفقه

والكالم والتفسري وغريها ..ذلك ك ّله يقتيض رفع احتامل ّية الوقوع يف اخلطأ والسهو

والنسيان والتشتت والتهافت واخللط ،ومن هنا رأينا كثرة املالحظات النقد ّية التي ذكرت

تفرغ لف ّن الرجال،
عىل العديد من مواضع كتبه ،عىل خالف احلال مع النجايش ،حيث ّ

وهلذا أنتج ما هو أكثر ضبط ًا ود ّقة.

وهذا الكالم معقول ومنطقي جد ًا ،بل واقع تراث الطويس يشهد بكثرة هذه األخطاء

وكثرة وقوعه يف مقاربات سطح ّية لبعض األمور ،لك ّن املشكلة ّ
أن هذا ال يوجب تقدّ م
ّ
قوته االحتامل ّية حتى
النجايش عند التعارض عىل الطويس؛
وكأن موقف الطويس َف َقدَ ّ

( )1بحر العلوم ،الفوائد الرجال ّية  48 :2ـ 50؛ والكلبايس ،الرسائل الرجال ّية  313 :2ـ .335

نص النجايش ،كيف وقد رأينا ّ
أن النجايش يوافقه يف أكثر املعلومات التي أدرجها
ملعارضة ّ
يف كتابه مما يؤكّد ّ
فأي موجب
أن كتاب الطويس مل يفقد قيمته ،وإذا كانت احلال كذلكّ ،

إلطالق القول بتقدّ م النجايش عليه بوصف ذلك قانون ًا؟! هذا فض ً
ال عن ما سنشري إليه
قريب ًا من وقوع النجايش يف أخطاء أيض ًا.

3ـ ّ
إن علم الرجال يستمدّ حياته ومعلوماته من علم األنساب واآلثار وأخبار القبائل

النجايش به ،وب ّينا سابق ًا خربو ّيته يف هذا املضامر ،وكيف أنّه
واألمصار ،وهذا ممّا عرف
ّ
يستطرد عند ذكر الرجل بذكر أوالده وإخوته وأجداده ،وبيان أحواهلم ومنازهلم حتّى

كأنّه واحد منهم.

وهذه القرينة ج ّيدة وشواهدها معها؛ لكنّها ال تنفع يف ترجيح قول النجايش عىل

أي عالقة هلذا اجلانب
الطويس يف غري هذا اجلانب من املعطيات التارخي ّية والرجال ّية ،بل ّ

بمسألة التوثيق والتضعيف ،حتى نجعل قول النجايش هو املرجع فيها أيض ًا؟

4ـ ّ
كويف
األئمة كانوا من أهل الكوفة ونواحيها القريبة،
إن أكثر الرواة عن
والنجايش ٌّ
ّ
ّ
من وجوه أهل الكوفة ،من ٍ
بيت معروف مرجو ٍع إليهم ،وظاهر احلال أنّه أخرب بأحوال
أهله وبلده ومنشئه .ويف املثل« :أهل م ّكة أدرى بشعاهبا».

وهذه القرينة نافعة فيام أثبتته القرينة السابقة ،واملفروض ّ
أن النجايش ال خيرب عن

أحوال أهل الكوفة يف عرصه حتى نقول بأ ّنه عىل صلة وخمالطة معهم ،بل هو خيرب عن

أحوال الرواة قبل قرن أو قرنني ،وقد ي ّطلع أهل املدن العلم ّية عىل أحوال العلامء بأكثر مما

ي ّطلع عليه أهل مدينة هؤالء العلامء أنفسهم ،والطويس ليس بعيد ًا عن الكوفة ،عل ًام أ ّن
النجايش يظهر منه أنّه قىض شطر ًا من عمره يف بغداد ،وليس يف الكوفة ،حتى أنّه ّ
تويف

خارج الكوفة وبغداد مع ًا.

 5ـ إنّه قد اتّفق للنجايش مصاحبة علامء كبار يف هذا الف ّن ،مثل ابن الغضائري ،وهذا

ما مل يتس ّن للطويس ،ومن هذا القبيل إدراك النجايش كثري ًا من املشايخ العارفني بالرجال

عيل بن نوح السريايف ،وأيب احلسن
ممّن مل يدركهم الطويس ،كالشيخ أيب الع ّباس أمحد بن ّ

...............
عيل الكاتب ،وغريهم.
حممد بن اجلندي ،وأيب الفرج ّ
أمحد بن ّ
حممد بن ّ

لك ّن هذه اخلصوص ّيات مجيع ًا حتى لو تعاضدت تثبت أقوائ ّية احتامل إصابة النجايش

تعني ترجيح قوله مطلق ًا ،فلو تعارض التوثيق
يف معلوماته يف اجلملة ،لك ّن هذا ال يثبت ّ

والتضعيف وكان أحدمها أقوى احتامالً ،ال يعني ذلك لزوم األخذ باألقوى احتامالً مطلق ًا
حتى نقنّن قاعد ًة مطلق ًة هنا.

أن النجايش خبري بأهل الكوفة ّ
ال جيب أخذ جمموعة عنارص ،فكام ّ
فمث ً
فإن ابن الوليد

الري ونيشابور بأكثر من خربة النجايش ،فام هو املوجب جلعل
والصدوق خرباء برواة
ّ
لصحة قول اآلخرين؟ بل ّ
إن الصدوق والربقي والكيش وابن فضال
قول النجايش معيار ًا
ّ

قوة يف صاحلهم؛ لقرهبم من عرص
وغريهم متقدّ مون زمن ًا عىل النجايش  ،وهذه نقطة ّ
الرواة ،كام ّ
أن خربو ّية الطويس املحرزة يف علوم املسلمني وتو ّفر نخبة من التالمذة بني يديه

يقوي احتامل د ّقته يف النظر عىل النجايش يف اجلملة ،كام
يمكن جد ًا أن تكون قد ساعدتهّ ..
ٍ
ّ
بقول خمالف للطويس
تفرد النجايش
أن ّ
القوة االحتامل ّية تقف لصالح غري النجايش لو ّ
والكيش مع ًا مثالً ،أو كان قول الطويس قد جاءت عىل وفقه رواية صحيحة أو روايات
غري معتربة.

فاحلق ما ذهب إليه أمثال املح ّقق التسرتي
موحدة للمشهد،
ّ
فنحن لسنا أمام صورة ّ

حيث قال ّ
بأن تقديم قول النجايش علی الطويس ليس ك ّلي ًا ،بعد ثبوت وقوع النجايش يف

ٍ
صواب فيها ،فيلزم مالحظة املوارد بصورة مستقلة
أخطاء كان الشيخ الطويس عىل

ومتابعة القرائن يف ّ
كل مورد .

أن هذه القض ّية البد أن تتبع مدرك حج ّية قول الرجايل:
يضاف إىل ذلك ّ

( )1أملح إىل هذا األمر يف حال تعارض الكيش والنجايش باخلصوص ،املحقق اخلواجوئي ،فانظر له:
الفوائد الرجال ّية.49 :

( )2انظر :قاموس الرجال  486 :1ـ 487؛ وراجع :آصف حمسني ،بحوث يف علم الرجال.215 :

أ ـ فإذا بني عىل ّ
أن مدرك احلج ّية هو حج ّية خرب الثقة ،فام هو املوجب لتقديم النجايش

عىل غريه مطلق ًا؟ وهل هو أوثق منهم وأصدق؟ وكذا احلال لو بنينا عىل احلج ّية من باب

الب ّينة ،والتقديم هنا بمالك األوثق ّية مل يثبت؛ لضعف سنده.

ب ـ أ ّما إذا كان املدرك هو حج ّية االطمئنان فاألمر أوضح ،فإنّه مع معارضة الطويس

قد يصعب حتصيل االطمئنان عادةً.

ج ـ نعم بناء عىل ترجيح قول األكثر خرب ًة ،يمكن احلديث هنا عن ذلك ـ برصف النظر

عن ما تقدّ م ـ بعد إثبات أخرب ّية النجايش وفق ًا ملبنى حج ّية الفتوى أو أهل اخلربة.
ٍ
د ـ وأ ّما عىل مسلك الظ ّن االنسدادي ،فالقضية تابعة لظ ّن ّ
واحد من العلامء ،ومع
كل
تم إثبات الصغرى بمدياهتا.
األخرب ّية قد تكون لصالح األكثر خرب ًة لو ّ

يرتجح قول النجايش ،كام لو عارض النجايش ـ يف
نعم ،ال نامنع أنّه يف بعض األحيان ّ

َ
الشيخ املفيد ،عىل ما قلناه سابق ًا من أصل عدم إحراز خربو ّية املفيد يف
بعض األحيان ـ
هذا املجال .وقد أملح إىل قض ّية تعارض املفيد والنجايش باخلصوص السيد اخلوئي قائالً:

«إ ّن النجايش ـ حسبام وقفنا عليه ـ أضبط من املفيد ـ قده ـ فإ ّنه قد يرى منه بعض
املناقضات ،ومل َن َر من النجايش ـ قدّ ه ـ مثله ،مث ً
ال :ذكر املفيد طاب رمسه يف حمكي كالمه

النص عىل الرضا×
نصه :ممن روى ّ
النص عىل الرضا× ،ما هذا ّ
يف اإلرشاد يف باب ّ
خاصته وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من
باإلمامة من أبيه واإلشارة منه بذلك من
ّ

وحممد بن سنان .وهذا كام ترى توثيق رصيح منه ـ قدّ ه ـ
شيعته ،داود بن كثري الر ّقي وّ ..

حمكي رسالته التي صنّفها يف كامل شهر
ملحمد بن سنان ،إال أ ّنه ناقضه يف موض ٍع من
ّ
رمضان ونقصانه .حيث قال ـ بعد نقل رواية دا ّلة عىل ّ
أن شهر رمضان ال ينقص أبد ًا ـ ما
حممد بن سنان ،وهو
هذه عبارته :وهذا حديث شاذ نادر غري معتمد عليه يف طريقه ّ

مطعو ٌن فيه ال ختتلف العصابة يف هتمته وضعفه ،ومن كان هذا سبيله ال يعتمد عليه يف

الدين .وهذا رصيح يف تضعيف الرجل ،ومها كالمان متناقضان ،ومل ي َر من النجايش ـ قدّ ه

...............
يرجح تضعيف النجايش» .
ـ املناقضة يف الكالم ،فبهذا ّ

املحكي
ومن جممل ما قلناه يف البحوث السابقة ،يعلم املوقف فيام نسبه الكلبايس إىل
ّ

عن املحدّ ث اجلزائري من أنّه ذهب يف كتاب غاية املرام يف رشح هتذيب األحكام ،عند

حديثه عن تعارض كالم النجايش والطويس يف سامل بن مك َْرم ،إىل ترجيح كالم الطويس،

ال بأنّه ال ريب يف ّ
مع ّل ً
أن الشيخ أثبت وأدرى .

فإنّه ال موجب لتقديم قول الطويس مطلق ًا عىل النجايش؛ وإثبات أثبت ّيته املطلقة بعيد

كذلكّ ،
وكل ما قلناه حول النجايش جيري هنا.

أغالط النجاشي

عرب عنه بأغالط النجايش يف موارد كثرية ،فذكروا جمموعة
حتدّ ث بعض العلامء عن ما ّ

أفاض يف احلديث عنها املح ّققان الكلباس ّيان وغريمها  ،لك ّن بعضها يرجع ملشاكل حمتملة

يصح جعله بمثابة مالحظات عىل شخص النجايش ،ومن نامذج ذلك ـ
يف النسخ ،ممّا ال
ّ

البت يف ّ
كل مفردة؛ ملا يستلزمه ذلك
بعيد ًا عن النسخ ـ ممّا نشري إليه ،صارفني النظر عن ّ
من اإلطالة واخلروج عن مقتىض البحث:

حممد بن عبيد اهلل بن أيب رافع ،عن
 1ـ روى النجايش يف ترمجة أيب رافع باإلسناد عن ّ

حممد
ثم روى باإلسناد عن عبد الرمحن بن ّ
عيل بن أيب طالبّ ،
أبيه ،عن جدّ ه أيب رافع ،عن ّ

عيل بن أيب طالب .
بن عبيد اهلل بن أيب رافع ،عن ّ

ومن الواضح ّ
األول بواسطتني عن أمري املؤمنني
أن رواية والد عبد الرمحن يف اإلسناد ّ

( )1اخلوئي ،كتاب الصالة .421 :1

( )2انظر :الكلبايس ،الرسائل الرجال ّية .315 :2

( )3راجع :أبو اهلدى الكلبايس ،سامء املقال  205 :1ـ 212؛ وأبو املعايل الكلبايس ،الرسائل
الرجال ّية  273 :2ـ .299

( )4انظر :رجال النجايش 4 :ـ .7

عليه السالم ،ال جتتمع مع رواية عبد الرمحن يف اإلسناد الثاين عن أمري املؤمنني بال واسطة.

حممد بن الربيع ،يكنّى بأيب بكرِ ،
ابن أيب
 2ـ قول النجايش يف إبراهيم بن أيب بكر ّ
الس ّامل ِس ْمعان بن هبرية ..إىل أن قال :ثقة هو وأخوه إسامعيل بن أيب السامل ،رويا عن أيب
َ
احلسن موسى .

فإن مقتىض صدر العبارة ّ
ّ
أن إبراهيم ابن أيب بكر ،وجدَّ ه األعىل أبو السامل؛ وما ذكر

السامل .
ينايف قوله :وأخوه إسامعيل بن أيب ِّ

أعني بن
حممد« :بن سليامن بن احلسن بن اجلهم بن بكري بن َ
 3ـ وقال يف ترمجة أمحد بن ّ

حممد بن سليامن والدَ أيب غالب ،أعني أمحد،
سنسن ،أبو غالب الزراري» .ومقتضاه كون ّ
حممد بن سنان ّ
حممد بن سليامن جدّ أيب غالب؛ حيث إنّه
أن ّ
لكن مقتىض كالمه يف ترمجة ّ
حممد بن سليامن» .وهو مقتىض
قال« :أخربين احلسني عن أيب غالب ،عن جدّ ه أيب طالب ّ
حممد ،عن أيب غالب
حممد بن ّ
كالمه يف ترمجة موسى بن سعدان؛ حيث إنّه قال« :أخربنا ّ

حممد بن سليامن».
حممد قال :حدّ ثني جدّ ي ّ
أمحد بن ّ
ِ
حممد بن سنان ّ
حممد بن سليامن يكنّى بأيب
أن ّ
وأيض ًا مقتىض العبارة املَذكورة يف ترمجة ّ

حممد بن سليامن أنّه يكنّى بأيب طاهر .
طالب ،ومقتىض كالمه يف ترمجة ّ

حممد بن عمرو بن أيب نرص أنّه لقي الرضا واجلواد ،وأورده
 4ـ قال يف ترمجة أمحد بن ّ

الشيخ يف أصحاهبام ،ومع هذا ذكر يف الرتمجة املذكورة ّ
أن وفاة أمحد املشار إليه يف سنة
( )1انظر :املصدر نفسه.21 :
( )2أقول :ال خيفى ّ
املطوالت.
أن هذه العبارة س ّببت غموض ًا بني الباحثني الرجال ّيني ،فراجع ّ

النساخ ،ال من
( )3أقول :احتامل كون (طالب)
ّ
مصحف (طاهر) وار ٌد ،فقد تكون املشكلة من ّ
إن الظاهر ّ
النجايش .بل ّ
حممد بن
حممد بن ّ
أن بعض نسخ النجايش ذكرت االسم هكذا :أمحد بن ّ

سليامن ،فريتفع اإلشكال عن كتاب النجايش ،وهذا هو املوجود يف املطبوع اليوم فانظر :رجال

النجايش . 83 :وهو املوافق ملا يف مواضع من فهرست الشيخ الطويس بل من رسالة الزراري
نفسه.

...............
فضال بثامنية أشهر ،وهذا ينايف ما
عيل بن ّ
إحدى وعرشين ومائتني بعد وفاة احلسن بن ّ

فضال من أنّه مات يف سنة أربع وعرشين ومائتني ؛ فإنّه
عيل بن ّ
ذكره يف ترمجة احلسن بن ّ
يصح أن تكون وفاته بعد
عىل هذا تكون وفاة أمحد قبل وفاة احلسن بثالث سنني ،فكيف
ّ

وفاة احلسن بثامنية أشهر؟!

 5ـ كام أنّه قد عدّ من كتب إسامعيل بن مهران بن أيب نرص السكوين كتاب نوادر ،وكذا

كتاب النوادر .وال خيفى ما فيه من التكرار .ويرشد إليه ّ
أن الشيخ قد اقترص يف الفهرست

عىل األخري .

 6ـ وقال« :إسامعيل القصري بن إبراهيم بن ّبز ،كويف ثقة أخربنا إجاز ًة احلسني ..قال:

عيل بن احلسن ،قال :حدّ ثنا إسامعيل به» .
حدّ ثنا ّ

َ
سقط( :له كتاب) ،ويرشد
ومن الواضح أنّه ال مرجع للضمري املجرور ،والظاهر أنّه

إليه قول الشيخ يف ترمجة إسامعيل القصري« :له كتاب أخربنا به» .

حممد بن موسى بن قولويه« :روى عن أبيه وأخيه ،وقال:
 7ـ وقال يف ترمجة جعفر بن ّ

َ
أحاديث» .وقال يف ترمجة سعد« :قال احلسني بن عبيد اهلل:
ما سمعت من سعد إالّ أربعة
جئت باملنتخبات إىل أيب القاسم بن قولويه أقرأها عليه ،فقلت :حدّ ثك سعد؟ فقال :ال،

بل حدّ ثني أيب وأخي عنه ،وأنا مل أسمع من سعد إال حديثني» .
( )1انظر :رجال النجايش.75 ،36 :

املحققة اليوم هو كتاب النوادر بال تكرارّ ،
ّ
فلعل املشكلة يف
( )2أقول :املوجود يف النسخة املطبوعة
بعض وجود فرق بني تعبري كتاب النوادر
الن َسخ ،فانظر :رجال النجايش 26 :ـ  .27بل يرى ٌ
تعرضنا له سابق ًا.
وكتاب نوادر ،فراجع هذا البحث الذي ّ

( )3رجال النجايش.30 :

سهو من النجايش كام احتمله القهبائي يف
النساخ أو هو ٌ
( )4أقول :احتامل السقط وارد جد ًا من ّ
سمى هذا غلط ًا.
جممع الرجال ( 204 :1اهلام ) ،فال ي ّ
( )5رجال النجايش.178 ،123 :

ومن الظاهر منافاة ما نقله بني احلديثني واألربعة .

 8ـ وقد عنون سعيد بن جناح األزدي ،فقال« :موالهم بغدادي روى عن الرضا،»..

ثم عنون سعيد بن جناح ،فقال« :أصله كويف نشأ ببغداد ومات هبا موىل األزد. »..
ّ
والظاهر ّ
أن األمر من باب التكرار .

حممد أخو منصور ،كويف ،روى عن أيب احلسن» .وهذا ينايف ما
 9ـ وقال« :سلمة بن ّ

َذكَره يف ترمجة أخيه منصور من ّأّنام رويا عن أيب عبد اهلل  ،فإن قيلّ :
إن املذكور يف ترمجة
منصور هو ما به االشرتاك ،أي ما يشرتك فيه األخوان ،وهو الرواية عن أيب عبد اهلل،

خيتص به سلمة ،وهو الرواية عن أيب احلسن..
واملذكور هنا هو ما به االمتياز ،وهو ما
ّ

فيجاب بأنّه لو كان األمر كذلك ،لكان املناسب أن يقول :روى عن أيب عبد اهلل وأيب
احلسن عليهام السالم.

 10ـ وقال« :عبد اهلل بن عامر بن عمران بن أيب عمر األشعري» .وهذا يفيد ّ
أن والد

حممد بن
عمران كان يكنّى بأيب عمر ،وهو مناف ملا يقتضيه كالمه يف ترمجة احلسني بن ّ

حممد بن عمران بن أيب
عمران من كون والد عمران يكنّى بأيب بكر؛ لقوله« :احلسني بن ّ

بكر األشعري» .

( )1أقول :احتمل بعضهم ـ كام يف تنقيح املقال  356 :30اهلام

ـ ّ
أن املراد أنّه سمع من أحاديث

املنتخبا ت حديثني ومن غريه حديثني ،واحتمل آخرون ـ كالسيد الزنجاين يف كتاب النكاح :17
أن احلديثني اللذين سمعهام كان ّ
 5587ـ ّ
لكل واحد منهام فقرتني .واألرجح ّأّنا ختمينات غري
ناهضة يف تربير اختالف كلامت النجايش.

( )2رجال النجايش.191 ،182 :

رجحه اخلوئي يف معجم رجال احلديث .121 :9
( )3أقول :وهو ما ّ
( )4رجال النجايش.412 ،188 :

( )5املصدر نفسه .218 ،66 :أقول :إال إذا كان للرجل كنيتان ،وتكثري الكنى نوع تفخي ٍم ،وقد
تكون ٌ
كنية بسبب اسم ولده األكرب احلقيقي ،وأخرى بسبب إطالقها عليه فقط ،كام اشتهر كثريون
يف تاريخ العرب واملسلمني بكنى ال تعود ألوالدهم.

...............
حممد بن حفص بن عبيد بن محيد موىل السائب بن مالك
عيل بن ّ
 11ـ وعنون ّ
وعمر ،وكان
القمي ،فقال« :روى عن أيب عبد اهلل عليه السالم ّ
األشعري ،وهو أبو قتادة ّ

ثق ًة» .وذكر ّ
أن ابنه أبو احلسن بن أيب قتادة وأمحد بن أيب قتادة .وعنون أيض ًا احلسن بن أيب
حممد بن عبيد بن حفص موىل السائب بن مالك األشعري ،وذكر ّ
أن احلسن
عيل بن ّ
قتادة ِّ
حممد
حممد وقال« :روى أبو قتادة عن أيب عبد اهلل وأيب احلسن» .وعنون أيض ًا ّ
يكنّى بأيب ّ

حممد بن حفص بن عبيد بن محيد موىل السائب بن مالك
عيل بن ّ
بن أمحد بن أيب قتادة ِّ
األشعري..

ومن الواضح ّ
األول واألخري كون حفص اب َن عبيد ،ومقتىض
أن مقتىض العنوان ّ
العنوان الثاين كون عبيد اب َن حفص ،وهو أقرب إىل االشتباه؛ لِبعد االشتباه يف املتعدّ د
بالنسبة إىل االشتباه يف املتّحد .ور ّبام أصلحه بعض بالتقديم والتأخري .وأيض ًا مقتىض
األول كون االبن هو أبا احلسن ،ومقتىض العنوان الثاين كون االبن هو احلسن،
العنوان ّ

واألول أقرب إىل االشتباه؛ لبعد االشتباه يف أصل العنوان بالنسبة إىل ما
حممد،
ّ
ويكنّى بأيب ّ
ذكر يف ذيل العنوان بالتبع .وأيض ًا ذكر يف العنوان األ ّول ّ
أن أبا قتادة روى عن أيب عبد اهلل،

واألول أقرب إىل االشتباه
وذكر يف العنوان الثاين أنّه روى عن أيب عبد اهلل وأيب احلسن،
ّ
بالنسبة إىل الثاين.

 12ـ وقال« :متوكّل بن عمري بن املتوكّل ،روى عن حييى بن زيد دعاء الصحيفة،

مطهر ،عن أبيه ،عن عمري
حممد بن ّ
أخربنا احلسني بن عبيد اهلل ،عن ابن أخي طاهر ،عن ّ

بن املتوكّل ،عن أبيه متوكّل ،عن حييى بن زيد بالدعاء» .

أن مقتىض صدر كالمه ّ
ومن الواضح ّ
أن الراوي عن حييى بن زيد دعا َء الصحيفة هو

املتوكّل بن عمري ،ومقتىض ذيل كالمه يف باب السند ّ
أن الراوي املشار إليه هو عمري والد
املتوكّل املذكور ،وعليه ينطبق ما يف ّأول الصحيفة .

( )1رجال النجايش.426 :
( )2أقول :حيتمل ّ
أن املتوكّل بن عمري بن املتوكّل ،له ولدٌ اسمه عمري (عمري بن املتوكل بن عمري بن

الكيش :نرص بن الصباح
حممد بن عيسى بن عبيد« :قال أبو عمرو ّ
 13ـ وقال يف ترمجة ّ

يقولّ :
حممد بن عيسى بن عبيد بن يقطني أصغر يف الس ّن أن يروي عن ابن حمبوب» .
إن ّ

حممد بن عيسى بن عبيد من صغار من روى
لكن قال ّ
الكيش« :قال نرص بن الصباحّ :

عن ابن حمبوب يف الس ّن» .

والفرق واضح بني العبارتني .

 14ـ وقد عدَّ يف ترمجة الكليني من كتب الكايف :كتاب اإليامن والكفر ،وكتاب

الوضوء واحليض ،وكتاب الصالة .

وتوسيط كتاب الوضوء واحليض بني كتاب اإليامن والكفر وكتاب الصالة غري
صحيح؛ لتوسط كتاب الدعاء وكتاب فضل القرآن وكتاب ِ
الع ْرشة من أجزاء األصول.
ّ
مع ّ
أن ختصيص الوضوء واحليض بالذكر من أجزاء الطهارة من بداية الفروع ـ بعد عدم
عجيب أيض ًا .
عقد الكتاب للوضوء واحليض ـ
ٌ

املرتجم ،فريتفع اإلشكال ،وهلذا تطابق ما ذكره النجايش مع ما ذكره
املتوكّل) ،فروى عن أبيه
َ
الطويس يف ترمجة الرجل نفسه ،فانظر له :الفهرست.253 :

( )1رجال النجايش.334 :

( )2اختيار معرفة الرجال .817 :2
أن العبارة خمتلفة ،ولع ّله التبست عىل النجايش ،إال إذا قيل ّ
احلق ّ
بأن النجايش ينقل عن
( )3أقولّ :
وأن العبارة املوجودة اليوم هي عبارة االختيار للطويسّ ،
الكيش من أصل كتابهّ ،
فلعل الطويس
أصلح العبارة أو اختلفت نسخ الكيش الواصلة للطويس والنجايش؛ إذ طريقهام للكتاب خمتلف،

كام يظهر بمراجعة كتابيهام ،فانظر ذلك.

( )4رجال النجايش.377 :

( )5أقول :يؤ ّيد ما قيل هنا ّ
أصح من النجايش وفيها أيض ًا مشاكل،
أن الطويس ّبني الكتب بطريقة
ّ

فذكر كتا ب اإليامن والكفر ،وكتاب الدعاء ،وكتاب فضل القرآن ،وكتاب الطهارة واحليض،
وكتاب الصالة .فانظر له :الفهرست .210 :دون ذكر كتاب العرشة ،عل ًام ّ
أن كتاب احليض غري
مؤخر ًا .ويمكن االعتذار ّ
موجود يف العناوين ،إال من قبل ّ
حمققي الكتاب ّ
بأن التبويب من الطويس
بنفسه.

...............
هذا ،وقد ختم املح ّقق أبو املعايل الكلباءي بحثه الطويل هنا بالقولّ « :
مر من
إن ما ّ

أغالط النجايش ّ
أقل قليل بالنسبة إىل غري ذلك ممّا يكون الظاهر اإلصاب َة فيه ،فال يامنع عن

عام يأيت من تقديم كالمه عىل كالم الشيخ ،بل
الظ ّن باإلصابة يف غري ذلك ،فال يامنع ّ
عام يأيت من تقديم كالمه عىل
الظاهر مزيد اشتباهات الشيخ وشدّ ة عجلته .وكذا ال يامنع ّ

الكيش عند التعارض بعد ندرة التعارض يف الغاية ،وبروز كثري من األغالط عن
كالم
ّ

الكيش أيض ًا كام يأيت» .
ّ

نكتفي هبذا املقدار والبحث يف هذا طويل.

 6ـ  5ـ األعمال القائمة على كتاب النجاشي

دونت حوله جمموعة من
نظر ًا ملا حظي به كتاب الرجال للنجايش من اهتامم ،فقد ّ

األعامل العلم ّية ،ونذكر بعض ًا من أبرزها ،وهي عىل ثالثة أنواع :احلوايش ،والرتتيبات،

والرشوح.

أ ـ ّأما احلوايش ،فمن أبرزها:

 1ـ حاشية الشيخ البهائي .
 2ـ حاشية املريداماد.

 3ـ حاشية املريزا أيب الفضل الطهراين .

 4ـ حاشية الس ّيد حسني الربوجردي.
وأما الرتتيب ،فأمهه:
بـ ّ

حممد تقي اخلادم األنصاري.
 1ـ ترتيب الشيخ ّ
 2ـ ترتيب الشيخ داود بن احلسن البحراين.

( )1انظر :الكلبايس ،الرسائل الرجال ّية .299 :2
( )2انظر :الذريعة .88 :6

( )3املصدر نفسه .112 :10

 3ـ ترتيب املوىل عناية اهلل القهبائي .

وأما الرشوح ،فأمهها:
جـ ّ

املسمى( :هتذيب املقال يف تنقيح كتاب رجال
املوحد األبطحي،
حممد عيل ّ
ّ
رشح السيد ّ

النجايش).

 6ـ  6ـ ُنسَخ رجال النجاشي واختالفها

مرت نسبة هذا الكتاب للنجايش منذ عرص ابن
من الواضح يف خمتلف العصور التي ّ

طاوس ومن بعده ،ال يناق

يف ذلك أحد ،كام ذكر أمثال العالمة احليل وابن داود ّ
احليل

اصة عليه ،كام نقلت عنه الكتب الفقه ّية
طرقهم إىل الكتاب أيض ًا ،ونصوص اإلجازات ن ّ
منذ الفاضل اآليب (ق 7هـ) وغريه إىل يومنا هذا.
وأبرز ُنسخ هذا الكتاب  ،هو اآليت:

مؤسسة إحياء الرتاث اإلسالمي ،برقم ( ،)2172وكاتبها الشيخ فضل بن
 1ـ نسدة ّ

حممد بن فضل العبايس ،والتي ترجع لعام 1021هـ ،ومكتوبة عن نسخ ترجع لنسخة

احليل ،ويوجد عىل هذه النسخة ّ
ّ
بخط ابن إدريس ّ
خط السيد ابن طاوس ،وخط
أصل

حممد بن معد املوسوي.
الس ّيد ّ

 2ـ نسدة اآلستانة الرضو ّية ،برقم ( ،)3616وترجع لعام 967هـ.

 3ـ نسدة املكتبة الوطن ّية يف تربيز ،برقم ( ،)3132وتعود لعام 981هـ ،ومنقولة عن

نسخة ترجع لعام 551هـ.

( )1انظر يف ذلك ك ّله :املصدر نفسه  70 :4ـ 71؛ يشار إىل ّ
أن داود بن احلسن ،وصفه النوري يف
خامتة املستدرك 151 :3؛ واألمني يف أعيان الشيعة  ،38 :3باجلزائري ،وليس البحراين.

وحممد
( ) 2انظر حول هذه النسخ وغريها :أمحد احلسيني ،مصادر احلديث والرجال 411 :ـ 412؛ ّ

باقر ملكيان ،رجال النجايش ،مقدّ مة التحقيق ج  74 :1ـ 77؛ والشبريي الزنجاين ،رجال
نص الزنجاين ـ وهو ّ
حمقق الكتاب ـ عىل أنّه قابله عىل أربع عرشة نسخة،
النجايش ،2 :حيث ّ
مصحح معتمد.
غالبها
َّ

...............
 4ـ نسدة املكتبة املرعيش ،برقم ( ،)6666لعام 967هـ يف قزوين ،وهي نسخة

مصححة.
ّ

مؤسسة الربوجردي يف قم ،برقم ( ،)462وترجع لعام 977هـ ،وعليها
 5ـ نسدة ّ

تعليقات السيد الربوجردي نفسه.

 6ـ نسدة فرهنك وهنر يف مشهد ،برقم ( 56ـ أ) ،لعام 979هـ.

مصححة ترجع لعام 982هـ.
 7ـ نسدة اخلوانساري ،برقم ( 148ـ م)،
ّ

مصححة.
 8ـ نسدة كلية اإلهليات بمشهد ،برقم ( ،)426لعام 985هـ ،وهي مقابلة
ّ
 9ـ نسدة جملس الشورى يف طهران ،برقم ( 5113ـ م) ،لعام 989هـ.

مصححة مقابلة
 10ـ نسدة املكتبة الوطنية بطهران ،برقم ( ،)2629لعام 996هـ،
ّ

عليها تعليقات.

أصح النسخ
 11ـ نسدة القهبائي ،وترجع لعام 1016هـ ،وهي ـ عىل ما قيل ـ من
ّ

املعتمدة عىل نسخ معتربة ترجع ّ
خلط ابن إدريس ّ
احليل (589هـ).

أصح النسخ أيض ًا.
بأّنا من ّ
 12ـ نسدة االسرتآبادي ،املتوىف عام 1028هـ ،وقيل ّ
وغريها الكثري من النسخ التي ترجع للقرن احلادي عرش اهلجري وما بعده.

يضاف إىل ذلك ّ
الكم اللفظي ،كام
أن مجيع النسخ متفاوتة بتفاوتات بسيطة من حيث ّ

ّأّنا متطابقة كثري ًا مع نسخ فهرست الطويس ،مما يوثق الفهرستني مع ًا ،ومتطابقة كثري ًا مع
نسخ كتب العالمة وابن داود وابن طاوس وابن حجر وغريهم.

أن عنده نسدة مستنسدة عن ّ
خط النجايش ،حيث يقول
هذا ،ويشري الس ّيد اخلوئي إىل ّ

يف ترمجة عيسى بن راشد« :النسخ متفقة عىل ذكر كلمة (ثقة) عن النجايش ،والنسخة
ٍ
نسخة مستنسخة من نسخة النجايش بخ ّطه ،مشتملة عىل التوثيق أيض ًا،
املستنسخة عىل

فعدم وجودها يف َ
النساخ ،ال
نسختي العالمة وابن داود ،والسيام مع احتامل السقط من ّ
أثر له» .

( )1معجم رجال احلديث 202 :14؛ وانظر :املصدر نفسه .144 :21

لكن ينبغي التن ّبه إىل ّ
أن نسخ كتاب النجايش خمتلفة فيام بينها ،حتى يف ذكر التوثيق،

ففي غري مورد ختتلف النسخ يف توثيق الرجل وعدمه ،كام يف آدم بن املتوكّل ،حيث خلت

نسخة العالمة احليل وابن داود منه ،مع أنّه موجود يف النسخة الواصلة إلينا ،ومثله سعيد

الّسي الذي ال يوجد توثيقه يف نسخة التفريش وغري ذلك.
بن غزوان ،واحلسن بن َّ

وإذا أخذنا ابن حجر بعني االعتبار ،فسنرى الكثري ممّا نقله ليس موجود ًا يف رجال

النجايش وغريه من الكتب التي نقل عنها ،األمر الذي جعل بعضهم ـ بعد استبعاد

الكذب منه ـ يرى أنّه من املمكن أ ّنه مل تصله نسخ هذه الكتب نفسها ،بل وصلته كتب
ّ
طي احللبي .
متأخرة جامعة ،مثل كتاب احلاوي يف طبقات اإلمام ّية ليحيى بن أيب ّ

واملرجع هنا ـ بعد التأكّد من وقوع أخطاء يف كلامت العالمة وابن داود وابن طاوس يف

النقل ـ ليس ترجيح نسخة عىل أخرى ،بل إ ّما االعتامد عىل النسخ التي هلا طريق ،عىل

خاصة بعد احتامل ّيات
طريقة حج ّية خرب الثقة ،وهو منهج غري موضوعي هنا فيام أرىّ ،
التصحيف يف نسخ الكتب الناقلة عن النجايش تارة واختالفها فيام بينها أخرى ،أو النظر

القوي ،وهو أمر خيتلف من حالة إىل أخرى ،ولع ّله
يف عنارص حتصيل الوثوق والرتجيح
ّ

هلذا اختلفت كلامت مثل السيد اخلوئي يف الرتجيح هنا بني موض ٍع وآخر.

 6ـ  7ـ هل حصل تزوير يف كتاب الرجال للنجاشي؟!

حاول بعض الن ّقاد من أهل السنّة أن يتحدّ ث عن عدم إمكان ّية االعتامد عىل مصادر

الرجال الشيع ّية ،وحشدوا لذلك بعض الشواهد ،ومن بينهاّ :
أن كتاب النجايش نفسه ـ

والذي هو عمدة كتب الرجال عند اإلمام ّية ـ مل يسلم من التزوير ،فالنجايش مات عام
النص التايل« :حممد بن احلسن بن محزة اجلعفري أبو يعىل
450هـ ،بينام نجد يف كتابه اليوم َّ
خليفة الشيخ أيب عبد اهلل بن النعامن واجلالس جملسه ،متك ّلم ،فقيه ..مات رمحه اهلل [يف]

( )1راجع :قبسات من علم الرجال  172 :1ـ .175

...............
يوم السبت ،سادس شهر رمضان ،سنة ثالث وستني وأربع مائة ،ودفن يف داره» ،

فكيف ّأرخ النجايش وفاة اجلعفري بعد وفاة النجايش نفسه بثالث عرشة سنة؟! هبذا ال
تكون هناك قيمة لكتب الشيعة الرجال ّية ،ولو قال شخص ّ
النساخ أجبناه
بأن هذا من خطأ ّ

غريوا هذا اخلطأ بعد مرور السنني إىل يومنا هذا ومل يشريوا إليه؟!
ملاذا إذ ًا مل ي ّ

ويف سياق التعليق عىل هذه املطالعة النقد ّية ،يمكننا القول ّ
حممد
بأن قض ّية تاريخ وفاة ّ

بن احلسن اجلعفري عام 463هـ ووفاة النجايش عام 450هـ قد تن ّبه هلا الباحثون من

علامء اإلمام ّية ورصدوها ،وليس كام يقول الناقدون هنا من ّأّنم مل يشريوا إليها ،وظهرت
هنا آراء وتفسريات أبرزها:

األول :ما ذهب إليه أمثال التفريش واملامقاين والنامزي ،من وقوع التصحيف
الرأي ّ

واخلطأ يف النسخ الواصلة إليناّ ،
وأن هذا التصحيف كان لعام 433هـ ،أو لعام 443هـ،
وليس 463هـ  .بل ربام يكون 436هـ.

يقول التفريش يف هام ٍ له عىل نقد الرجالّ « :
النساخ ،والصواب
كأن هذا من سهو ّ

سنة ثالث وثالثني وأربعامئة أو غريه؛ ّ
ألن هذا كالم النجايش ،والنجايش ـ عىل ما نقل

العالمة يف اخلالصة ـ مات يف سنة مخسني وأربعامئة ،فوفاته قبل وفاة حممد بن احلسن بن

محزة بثالث عرش سنة» .
وقد ناق

صحة هذا
أنصار القول الثاين هذا القول من جهات ،أبرزها التث ّبت من ّ

التاريخ بالنسبة لوفاة اجلعفري ،كام تفيده مصادر ا َخر.

الرأي الثاين :ما ذهب إليه اآلغا بزرك الطهراين ،ويظهر امليل له من الس ّيد موسى

صحة تاريخ وفاة اجلعفري من خالل مصادر أهل
الزنجاين ،من أنّه بعد التت ّبع نالحظ ّ
( )1رجال النجايش.404 :

) (2انظر :النامزي ،مستدركات علم رجال احلديث .27 :7
) (3نقد الرجال  ،174 :4اهلام

رقم.1 :

ثم فليس يف األمر تصحيف ًا ،بل إحلاق ،فيبدو زيدت هذه الكلمة من قبل
السنّة ،ومن ّ

ّ
فتصور املستنسخون أ ّّنا من املتن .
املحشني،
بعض
ّ

ّ
املتأخرة ،وعدم
عزز الزنجاين هذا القول بعدم ذكر النجايش بعض كتب الشيخ
وقد ّ

إشارته لتاريخ وفاة الشيخ الطويس ،وسامعه من أيب املفضل الشيباين الذي ّ
تويف عام
387هـ وال يعقل أن يكون مشتغ ً
ال بالتحصيل بعد سنة  76من عمره.

صحة تاريخ وفاة اجلعفري ـ يمكن التح ّفظ عليها ،فوقوع
وهذه املالحظات ـ غري ّ

دونه
وفاة النجايش بعد عام 463هـ ،ال يعني وقوع تدوين رجاله بعد هذا العام ،فلع ّله ّ
يرتحم عىل الطويس ومل يرش لتاريخ وفاته ،وال لبعض كتبه
قبل عام 450هـ ،وهلذا مل ّ
ٍ
ّ
نسخة جديدة من رجاله بعض املعلومات التي منها تاريخ وفاة
املتأخرة ،لكنّه أضاف يف

اجلعفري ،فهذا االحتامل ال مانع منه.

الرأي الثالث :التشكيك يف تاريخ وفاة النجايش ،فالسيد اخلوئي رفض الرأيني

رصح
السابقني ،وقال« :ما ذكره النجايش صحيح ،ومل يذكر أحدٌ خالفه فيام نعلم ،وقد ّ
العالمة ـ قدّ س رسه ـ نفسه أيض ًا بذلك ،ونقله ابن داود عن النجايش يف ( )94من القسم

سهو من قلمه الرشيف ،واهلل
األول ،إذ ًا فام ذكره العالمة يف تاريخ وفاة النجايش لع ّله ٌ

صح ما ذكره العالمة ،من ّ
أن والدة النجايش كانت ثالثامئة واثنني وسبعني،
العامل .فلو ّ
املعمرين ال حمالة» .
كان النجايش من ّ

وهذا ما ذهب إليه املح ّقق التسرتي أيض ًا حيث قال« :قال املصنّف :قال يف النقد« :ما

النساخ ،والصواب سنة ثالث وثالثني؛ أل ّن
يف النجايش سنة ثالث وس ّتني من سهو ّ
النجايش مات سنة مخسني وأربعامئة عىل نقل اخلالصة» ،وإشكاله متني ،إالّ ّ
أن

) (1انظر :الذريعة  ،346 ،317 ،24 :4و177 :5؛ وموسى الشبريي الزنجاين ،أبو العباس
نجايش وعرص وى ،جملة نور علم ،العدد  10 :11ـ  ،26والعدد  4 :12ـ .25

) (2اخلوئي ،معجم رجال احلديث .226 :16

...............
الستصوابه كون األصل سنة ثالث وثالثني إشكاالً آخر ،وهو ّ
أن النجايش قال يف

ست
وأرخ موت املرتىض بسنة ّ
املرتىض« :وتو ّليت غسله ومعي الرشيف أبو يعىل»ّ ،
وثالثني وأربعامئة ،فالصواب ّ
أن ما هنا كان سنة ثالث وأربعني .قلت ]والقائل هنا هو
التسرتي[ :كالم ّ
كل منهام خبطّ ،
فان هذا عني كالم النجايش وقد صدّ قه العالّمة يف
اخلالصة وابن داود ،وعندمها النسخة الصحيحة من النجايش ،وال ريب ّ
أن فوت هذا

كان يف سنة 63؛ لتصديق الكامل له أيض ًا ،ال يف  ،33وال يف  ،43وال ريب ّ
أن العالّمة يف

اخلالصة َو َه َم يف تاريخ النجايش» .

والسيد اخلوئي والعالمة التسرتي يريدان هنا أن يعيدا النظر يف تاريخ وفاة النجايش،

ال عىل ّ
أن تاريخ وفاته هو عام 450هـ إال كالم العالمة ّ
وأنّنا ال نملك دلي ً
احليل يف خالصة
النص يف كتاب النجايش نفسه ،وهو
األقوال  ،ومن ح ّقنا أن نشكّك فيه بعد وجود هذا ّ
نص َقبِ َل به العالمة احليل نفسه يف كتبه ،ومل يذكر أحد فيام نعلم من املتقدّ مني عىل العالمة
ّ
احليل ـ ال من الشيعة وال من السنّة ـ تاريخ وفاة النجايش ،ممّا يعني ّ
أن اشتهار تاريخ وفاته

عام 450هـ يعود لكالم العالمة احليل الذي مل يرشح لنا مستنده يف ذلك ،يف مقابل تأكيد

ابن األثري (630هـ) ّ
نص النجايش
أن اجلعفري تويف عام 463هـ  ،متام ًا كام جاء يف ّ

نفسه.

مطولة ق ّيمة تتصل بحياة النجايش من
هذا ،وللسيد موسى الشبريي الزنجاين دراسة ّ

للتوسع
هذه الزاوية ،واحتامل ّية الوفاة وتارخيها ،نرشت يف بعض املجالت  ،ويمكن
ّ
) (1التسرتي ،قاموس الرجال  195 :9ـ .196
) (2خالصة األقوال.73 :

) (3ابن األثري ،الكامل يف التاريخ  68 :10ـ .69

) (4انظر :موسى الشبريي الزنجاين ،أبو العباس نجايش وعرص وى ،جملة نور علم ،العدد 10 :11
ـ  ،26والعدد  4 :12ـ .25

مراجعتها حتى ال نطيل.

النص شاهد ًا عىل حتريف
ولو غضضنا الطرف عن هذا ك ّله ،ال
يصح اعتبار مثل هذا ّ
ّ

ّ
املحشني عىل املتن،
أو تزوير كتاب النجايش ،كيف ومثل هذا حمتمل للتصحيف أو لزيادة

النساخ بعد ذلك ،مما هو موجود يف بعض
ثم دخول هذه الزيادة يف املتن اشتباه ًا من ّ
الكتب أحيان ًا ،وقد تن ّبه الناقد هنا هلذا األمر ،ثم ع ّلل نقده بأنّه كان البدّ أن يذكروا يف
الطبعات التي طبعوها لكتاب النجايش ّ
أن هنا مشكلة ،وقد بينّا ّأّنم متن ّبهون هلذا ،وقد

ذكروه يف أبحاثهم ،وعدم تن ّبههم ال يؤكّد املشكلة ،بل يصلح إشكاالً عليهم يف كيف ّأّنم

مل يلتفتوا لذلك ،وأين هذا من هذا؟!

 7ـ مشيخة الطوسي يف التهذيب واالستبصار

الشيخ حممد بن احلسن الطوءي املشهور بـ(شيخ الطائفة) ( 385ـ 460هـ) ؛ شيخ

اإلمام ّية ،فإذا أطلق لقب (الشيخ) انرصف إليه مبارش ًة ،وإليه تنتهي معظم الطرق إىل
الكتب واملصنّفات واألصول يف الرتاث الشيعي اإلمامي.

هاجر الطويس إىل العراق ،وهو ابن ثالث وعرشين ،وربام ّ
تلمذ عىل الشيخ
أقل ،و ّ

املفيد والغضائري وغريمها ،ونصبه اخلليفة العبايس القائم بأمر اهلل عىل كريس الكالم

واستمر إىل أن سقطت بغداد بيد السالجقة عام 447هـ ،فهجرها الطويس
ببغداد،
ّ
ّ
وتويف فيها  .واحلديث حول حياة الطويس
وأسس حوزهتا املعروفة
و
استقر يف النجف ّ
ّ
املطوالت ،وقد رسدناها يف كتابنا (املدخل) .
طويل ،يمكن مراجعته يف ّ

كان الطويس صاحب مؤ ّلفات كثرية جد ًا يف أغلب العلوم الرشع ّية والدين ّية ،منها يف

الرجال أربعة كتب :كتاب الرجال ،وكتاب الفهرست ،واملشيخة ،وكتاب اختيار الرجال
( )1انظر حوله :العالمة احليل ،خالصة األقوال.449 :
( )2انظر :الطهراين ،طبقات أعالم الشيعة .161 :2

( )3انظر :املدخل إىل موسوعة احلديث النبوي 81 :ـ .149

...............
من كتاب الشيخ الكيش الذي تناولناه سابق ًا .وهنا نتناول الكتب الثالثة الباقية ،لتكتمل
الصورة عن منجزه الرجايل ،وما آلت إليه حال هذا العلم عند اإلمام ّية .ونرشع باملشيخة.

وقد سبق أن حتدّ ثنا عن املشيخة ونمط التصنيف فيها ،وال نريد اإلطالة ،فمشيخة

الطويس تشبه مشيخة الصدوق ،فقد صدّ ر الطويس أحاديث الكتابني بأسامء أصحاب

األصول واملصنّفات ،وذكر سنده إليهم يف مشيخة الكتابني التي جعلها يف آخر ّ
كل منهام،

مكررة يف الكتابني .لكنّه أحيان ًا يذكر السند يف داخل متن
واملشيختان واحدة تقريب ًا ّ
الكتاب فيشكّل طريق ًة وسطى بني الكليني والصدوق.
وقد رشح هذه املشيدة كثريون منهم:

حممد جعفر بن سيف الدين رشيعتمدار االسرتآبادي الطهراين (1263هـ).
 1ـ املوىل ّ
حممد رحيم الكبري.
 2ـ الس ّيد عبد اهلل بن املريزا ّ

 3ـ الس ّيد حسن بن الس ّيد عبد اهلادي بن الس ّيد موسى املوسوي آل خرسان النجفي

(ق 14هـ) .

 4ـ عباس احلاجياين الدشتي املعارص ،يف كتاب :نخبة املقال يف متييز اإلسناد والرجال.

ٍ
لعمل
ومكمل
حممد عيل آل كشكول (ق 13هـ) ،فكتابه حديقة الن ّظار ،شامل
ّ
5ـ ّ

يتصل باملشيخات الثالثة ك ّلها (مشيخة التهذيب واالستبصار والفقيه).

هذا ،وقد تقدّ م الكالم بالتفصيل عن نظر ّية تعويض األسانيد ،ودور املشيخات ـ

خاصة مشيخة الطويس ـ فيها ،كام حتدّ ثنا عن ّ
أن من ابتدأ الطويس هبم أسانيد املشيخة هل
ّ
هم أصحاب الكتب أو ال؟ وغري ذلك من املباحث املتع ّلقة بمشيخة الطويس ،يف ثنايا

البحوث املتقدّ مة ،فال نعيد.

 8ـ كتاب الرجال للطوسي

املهمة للشيخ الطويس ،ويمكننا احلديث عنه ضمن نقاط:
يعدّ هذا الكتاب من الكتب ّ

) (1انظر :الذريعة  66 :14ـ .67

 8ـ  1ـ اسم الكتاب

كتاب الرجال ،هو أشهر أسامء هذا الكتاب يف ألسنة العلامء والباحثني ؛ ولع ّله جاء

تكرر سؤال
مم ّا ذكره الطويس نفسه يف مقدّ مة الكتاب ،حني قالّ ..« :
فإين أجبت إىل ما ّ
الشيخ الفاضل فيه ،من مجع كتاب يشتمل عىل أسامء الرجال الذين رووا عن رسول اهلل

األئمة من بعده إىل زمن القائم ،ثم أذكر بعد ذلك من ّ
األئمة ،من
تأخر زمانه عن
وعن
ّ
ّ
رواة احلديث أو من عارصهم ومل ِ
عرب عنه بكتاب الرجال يف موض ٍع
يرو عنهم . »..كام ّ
من الفهرست .

ب
وعرف أيض ًا بكتاب (األبواب)؛ ألنه ـ كام قال الشيخ آغا بزرك الطهراين ـ..« :مر ّت ٌ
عىل أبواب بعدد رجال أصحاب النبي| ،وأصحاب ّ
كل واحد من األئمة^. »..

ويطلق عليه يف األوساط العلم ّية أيض ًا (رجال الطويس).

النبي وعن
واطلق عليه يف رجال النجايش اسم (كتاب الرجال من روى عن
ّ
األئمة)  ،فيام أطلق عليه الطويس يف الفهرست وغريه عنوان( :كتاب الرجال الذين رووا
ّ

واألئمة االثني عرش ،ومن ّ
تأخر عنهم) .
النبي
ّ
عن ّ

 8ـ  2ـ املعامل العامّة للكتاب ،تعريف وعرض

من خالل مطالعة الكتاب ،يمكننا أن ن ْ ِ
ُربز أهم املعامل التي تصفه لنا ،وهي:

 1ـ حدّ د الطويس منذ البداية هد َفه من هذا الكتاب يف املقدّ مة؛ فهو كتاب جامع

) (1انظر ـ عىل سبيل املثال ـ :فرج املهموم121 :؛ واملعترب 413 :1؛ ومنتهى املطلب 243 :2؛
ومسالك األفهام 60 :7؛ ومدارك األحكام 74 :1؛ وغريها كثري.

( )2الطويس ،كتاب الرجال.17 :
( )3الطويس ،الفهرست.134 :

( )4الذريعة 120 :10؛ وانظر :بحر العلوم ،الفوائد الرجال ّية .231 :3
( )5انظر :رجال النجايش.403 :

( )6الطويس ،الفهرست241 :؛ وابن شهر آشوب ،معامل العلامء.150 :

...............
ألسامء الرجال الذين يروون عن النبي األكرم| ،واألئمة الطاهرين^ ،ومن ّ
تأخر
عنهم أو عارصهم ومل ِ
يتعهد فيه بتقويم من يورد أسامءهم أو يعطي
يرو عنهم  ،ومل ّ

معلومات مف ّصلة عنهم.

جمرد رسد األسامء ـ أعطى الطويس فسح ًة يف مجع عدد كبري من
وهذا اهلدف ـ وهو ّ

الرجال أوصلهم إىل  6429رجالً( ،وهناك خالف يف العدد) ،وهذا العدد ال يمكن

املخصص
االستهانة به إذا ما قارنّاه بام قبله أو عارصه من كتب الرجال ككتاب النجايش
ّ

للمصنّفني مثالً ،ومع ذلك فهو مل يستوعب ّ
كل رواة احلديث ،بمن فيهم بعض من جاؤوا
يف كتبه احلديث ّية نفسه.

ورغم ّ
يتعهد بتقويم من يورد أسامءهم من الرجال الرواة ،إال أنه و ّثق
أن الطويس مل ّ

157رجالً ،وض ّعف  72رج ً
ال ،ووصف  50منهم باملجاهيل ،والباقي سكت عنهم ،فلم
يصفهم ال بالسلب وال باإلجياب.

يشار إىل ّ
أن نصف املرتمجني تقريب ًا وردت أسامؤهم يف خصوص أصحاب اإلمام

الصادق.

وكل ٍ
قسم الطويس الكتاب إىل ثالثة عرش باب ًاّ ،
باب منها يم ّثل طبق ًة للرواة عن
2ـ ّ

األول :باب من روى عن النبي| من الصحابة ،والثاين :باب
أحد املعصومني؛ فالباب ّ

من روى عن اإلمام عيل× ،وهكذا حتى اإلمام احلادي عرش احلسن العسكري .وأما
ٍ
الباب الثالث عرش ،فهو باب ذكر أسامء من مل ِ
األئمة.
يرو عن النبي وال عن واحد من ّ
ورتّب الطويس يف الباب الواحد األسام َء ترتيب ًا هجائي ًا عىل حروف املعجم ،من األلف

لكل أحرف االسم ،وأيض ًا ذكر يف ّناية ّ
إىل الياء ،كام ذكر هو يف املقدّ مة ،لكن ليس ّ
كل

باب بعض الرواة بكناهم ،كام استعرض أسامء الراويات من النساء.

كام زاد يف أصحاب الصادق ـ قبل أن خيتمه بباب النساء ـ باب ًا بعنوان :باب من مل

( )1الطويس ،كتاب الرجال.17 :

حممد بن سنان عن الغالم الذي أعتقه أبو عبد
يسم  ،وذكر فيه أربعة عرش مورد ًا ،مثل ّ
ّ

عمه وهكذا.
اهلل ،أو إسحاق بن عامر عن رجل ،أو عيسى بن راشد عن ّ

 3ـ املعلومات األساس ّية التي يقدّ مها املؤ ّلف ّ
لكل رجل يذكره هي :اسمه ،واسم أبيه،

والقبيلة التي ينتمي إليها ،وسكنه ،وقلي ً
يتعرض ألكثر من ذلك ،كالتوثيق
ال ما
ّ

والتضعيف.

 4ـ يف هذا الكتاب ال يمكن اعتبار ّ
إمامي؛
كل من مل يذكر اجتاهه املذهبي أ ّنه شيعي أو
ّ

وذلك أل ّنه ذكر بعض الرجال ممّن هو ـ بالقطع واليقني ـ من غري الشيعة أو اإلمامية

باملعنى املصطلح ،كعمرو بن العاص ،ومعاوية بن أيب سفيان ،اللذين عدّ مها من أصحاب
النبي|  ،وعبيد اهلل بن زياد يف أصحاب أمري املؤمنني عيل×  ،وذكر أبا جعفر

املنصور من أصحاب الصادق× ؛ لذلك يمكن أن يقال ـ كام ذهب إليه املح ّقق

التسرتي (1420هـ) ـ..« :أنه أراد استقصاء أصحاهبم^ ،ومن روى عنهم ،مؤمن ًا كان

أو فاسق ًا ،إمامي ًا كان أو عامي ًا. »..

 5ـ الرواة املعارصون ألكثر من طبقة وإمام ،يذكرهم الطويس يف أكثر من طبقة،

مرة واحدة؛ كام فعل يف أبان بن ع ّياش
وعددهم يقارب املئات ،لكنه لو ض ّعفه فهو يض ّعفه ّ

فريوز ،حيث عدّ ه يف أصحاب عيل بن احلسني  ،ومل يصفه بالضعف ،وعدّ ه أخرى يف
أصحاب حممد الباقر بن عيل ،ووصفه بأ ّنه ضعيف  ،وثالثة ذكره يف أصحاب جعفر

( )1املصدر نفسه 326 :ـ .327
( )2املصدر نفسه.46 ،43 :
( )3املصدر نفسه.78 :

( )4املصدر نفسه.229 :

( )5قاموس الرجال 29 :1؛ والحظ أيض ًا :اخلوئي ،معجم رجال احلديث .97 :1
( )6الطويس ،كتاب الرجال.109 :
( )7املصدر نفسه.124 :

...............
الصادق  ،ومل يذكره بيشء.

وقد ّبرر حممد باقر البهبودي َ
ّ
التحذر وأخذ احليطة يف
نوع من
فعل الطويس هذا بأ ّنه ٌ

مسألة التضعيف  ،لئال يبدو عىل كتابه سمة التضعيف ،بكثرة ورود هذه الكلمة يف
كتابه .إال ّ
أن هذا الذي ذكره البهبودي ال يبدو لنا أنّه توجد عليه شواهد تؤ ّيده.

ومن اجلدير ذكره هنا أ ّنه ال يمكن االعتامد عىل هذا الكتاب فقط ،ألخذ آراء الشيخ

الطويس يف الرواة ،دون مراجعة كتابه اآلخر (الفهرست)؛ فليس ّ
كل من سكت عنه يف

هذا الكتاب فقد سكت عنه يف كتابه اآلخر؛ إذ العالقة بني الكتابني يف تقويم الرواة هي

العموم واخلصوص من وجه ،فربام ق ّوم راوي ًا يف الفهرست ،وسكت عنه يف كتاب

يتعرض له يف الكتابني مع ًا.
الرجال ،وربام حصل العكس ،وقد ّ
ِ
صحيح ّ
مهي ًة كبرية لتقويم الرجال ،إال
6ـ
ٌ
أن الشيخ الطويس مل يول يف هذا الكتاب أ ّ
اخلاصية مع كتاب
صب جهده يف حتديد طبقاهتم وعصورهم ،فهو يشرتك يف هذه
أ ّنه
ّ
ّ

أهم مصدرين قديمني
رجال الربقي الذي وقفنا عنده سالف ًا ،ويمكن عدّ هذين الكتابني ّ

مدونني لإلمام ّية يف علم الطبقات.
ّ

رصح الشيخ الطويس يف مقدّ مة الكتاب ّ
أن الباعث لتأليفه هذا الكتاب ،هو إجابة
7ـ ّ

يرصح باسمه ،ولكنّه وصفه بأ ّنه (الشيخ
لسؤال قد ّ
تكرر من أحد األشخاص ،مل ّ
الفاضل):

أ ـ ويعتقد الشيخ القهبائي (ق 11هـ) ـ ولع ّله املعروف ـ ّ
أن هذا الشيخ املوصوف

بالفاضل يف كالم الطويس هو الشيخ املفيد (413هـ) .

ب ـ بينام ربام يفهم من املحقق الكلبايس أنّه الشيخ أمحد بن احلسني بن الغضائري،

حيث يقول يف تفسري هذه الكلمة عينها يف مقدّ مة الفهرست ـ ال الرجال ـ« :مقصوده من
( )1املصدر نفسه.164 :

( )2البهبودي ،معرفة احلديث.92 :

( )3عناية اهلل القهبائي ،جممع الرجال ( ،5 :1اهلام ).

الشيخ الفاضل هو األمحد؛ بشهادة ذكره يف العبارة املتقدّ مة السابقة عىل هذه العبارة،
ِ
واشتامهلا عىل تصنيف األمحد كتابني :أحدمها ذكر فيه املصنّفات ،واآلخر ذكر فيه األصول
عىل حسب ما وجده وقدر عليه؛ حيث ّ
إن مقتىض سبق ذكر أمحد كون املقصود بالشيخ

الفاضل هو األمحد ،واشتامل تلك العبارة عىل تصنيف األمحد للكتابني املذكورين يوجب

َ
ضبط أرباب
ظهور كون املقصود بالشيخ الفاضل هو األمحد ،بمناسبة كون املأمور به
املصنّفات واألصول ،وال س ّيام مع قوله :ومل أفرد أحدمها عن اآلخر ،حيث إنّه احرتاز عن

صنيعة األمحد» .

رباج
ج ـ وحيتمل الس ّيد عيل اخلامنئي أن يكون هذا الشيخ هو القايض عبد العزيز بن ال ّ

(481هـ) .

ويشري الطهراين إىل هذا األمر يف مقدّ مته عىل تفسري التبيان حيث يقول« :اجلمل

والعقود :يف العبادات ،وقد رأيت منه عدّ ة نسخ يف النجف األرشف ،ويف طهران ،أ ّلفه
بطلب من خليفته يف البالد الشام ّية ،وهو القايض عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز بن
ّ
رصح ّأوله بقوله :فإ ّين جميب إىل ما سأل
الرباج قايض طرابلس
املتوىف سنة 481هـ ،كام ّ
الشيخ الفاضل أطال اهلل بقاءه .وقد رصح يف هام

بعض النسخ القديمة ّ
بأن القايض

املذكور هو املراد بالشيخ ،كام ذكرناه يف الذريعة»  .وهو ما حيتمله أيض ًا الشيخ واعظ

زاده اخلراساين .

البت يف
ويف نظري فهذه ك ّلها ترجيحات ،وال يوجد دليل مقنع هنا ،فاألفضل عدم ّ

هذه القض ّية.

( )1الرسائل الرجال ّية .388 :2

( )2عيل اخلامنئي ،األصول األربعة يف علم الرجال.40 :

( )3الطهراين ،تفسري التبيان  ،23 :1املقدّ مة؛ وانظر :الذريعة  ،145 :5اهلام
( )4اخلراساين ،الرسائل العرش 51 :ـ ( 52املقدّ مة).

رقم.1 :

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

 8ـ  3ـ مصادر الطوسي يف الرجال

يعدّ كتاب ابن عقدة الزيدي يف أصحاب الصادق× ،والذي أملحنا إليه من قبل ،من

رصح املؤ ِّلف بذلك يف املقدّ مة قائ ً
ال..« :فأنا
أهم مصادر كتاب الرجال للطويس ،بل قد َّ

أذكر ما ذكره  ،وأورد من بعد ذلك ما مل يورده ، »..وقد كانت لنا وقف ٌة مع كتاب ابن

عقدة سابق ًا ،فلرياجع.

لكن مع ذلك ينقل الشيخ عن عدد من األشخاص ،ممّن يلوح أنّه أخذه من كتبهم،

وأبرزهم:

 1ـ ابن أيب خيثمة.
 2ـ ابن حنبل.
 3ـ ابن قتيبة.

 4ـ ابن قولويه.
 5ـ األعم .
 6ـ البخاري.
 7ـ البغوي.

 8ـ التلعكربي.

 9ـ سعد بن عبد اهلل األشعري.
فضال.
عيل بن احلسن بن ّ
 10ـ ّ
 11ـ الفضل بن شاذان.
 12ـ الكيش.

حممد بن إسحاق.
 13ـ ّ
 14ـ حييى بن معني.
( )1أي ابن عقدة الزيدي.

( )2الطويس ،كتاب الرجال.17 :

وغريها من املصادر ،بل حيتمل نقله عن رجال الربقي قو ّي ًا؛ الحتاد الغرض وتشابه

املعطيات.

 8ـ  4ـ رجال الطوسي ومعضلة (الباب الثالث عشر)
ٍ
الباب األخري من هذا الكتاب ،عنونه املؤ ِّلف بـ«من مل ِ
يرو عن واحد من األئمة^»،

رصح يف املقدمة ـ ..« :ثم أذكر بعد ذلك من ّ
تأخر زمانه من رواة
وقد ّ
خصصه ـ كام ّ
احلديث ،أو من عارصهم ومل ِ
يرو عنهم»  ،وذكر فيه أكثر من  500شخصية من

املفرتض ـ بحسب ما حدّ ده ـ أن يكون هؤالء إما ّ
األئمة أو ّأّنم
متأخرون زمان ًا عن عرص ّ

عارصوا أحدهم أو بعضهم ولكنهم مل يرووا شيئ ًا عنه.

وقد تو ّقف علامء الرجال واجلرح والتعديل كثري ًا عند هذا الباب؛ ألّنم وجدوا بعض

املدرجني فيه قد ادرجوا يف أبواب َ
أخر سابقة وعددهم بالعرشات؛ فتساءلوا :ملاذا أدرج
َ

الطويس بعض األسامء التي ذكرها سابق ًا يف هذا الباب ،أعني الباب الثالث عرش؟! ّ
ولعل

ّأول من أثار هذه القض ّية هو ابن داود ّ
احليل.
ومن نامذج هذا التكرار ما ييل:

مرة
أ ـ بكر بن حممد األزدي ،عدّ ه يف أصحاب الصادق  ،ويف أصحاب الكاظم ّ
أخرى  ،وثالثة يف أصحاب الرضا  ،ومع ذلك عدّ ه أيض ًا يف باب من مل ِ
يرو عنهم .
ب ـ ثابت بن رشيح ،عدّ ه يف أصحاب الصادق  ،ويف باب من مل ِ
يرو عنهم .
( )1املصدر نفسه.

( )2املصدر نفسه.170 :
( )3املصدر نفسه.333 :
( )4املصدر نفسه.353 :
( )5املصدر نفسه.417 :
( )6املصدر نفسه.174 :
( )7املصدر نفسه.418 :

...............
ج ـ القاسم بن حممد اجلوهري ،عدّ يف أصحاب الصادق  ،ويف أصحاب الكاظم ،
ويف باب من مل ِ
يرو عنهم .
د ـ كليب بن معاوية األسدي ،عدّ يف أصحاب الباقر  ،ويف باب من مل ِ
يرو عنهم .

حممد بن عيسى بن عبيد ،عدّ يف أصحاب الرضا  ،ويف أصحاب اهلادي  ،ويف
هـ ـ ّ
أصحاب العسكري  ،ويف باب من مل ِ
يرو عنهم  ،وغريهم.
لقد وقع العلامء والباحثون لإلجابة عن هذا التساؤل يف اختالف كبري وحرية شديدة،

وأتوا لذلك بحلول عديدة ،هادفني رفع هذه اإلشكالية يف كتاب الرجال ،وقد بلغت
ِ
املعاجلة هنا إىل اثنتي عرشة نظرية؛ ذكر العالمة املامقاين (1351هـ) يف كتابه
النظريات

(تنقيح املقال يف علم الرجال) تسع ًا منها ،وأورد العالمة الكاظمي (1256هـ) يف كتابه
(تكملة الرجال) ثالث نظر ّيات.

وأبرز هذه النظريات التي حاولت تفكيك هذا اإلشكالية ،ما ييل:

 8ـ  4ـ  1ـ احملاولة الثالثيّة للعالمة املامقاني ،قراءة نقديّة

تقسم الرجال الذين أوردهم
النظر ّية األوىل :وهي نظرية العالمة املامقاين ،والتي ّ

الطويس يف كتابه إىل ثالثة أقسام:
( )1املصدر نفسه.273 :
( )2املصدر نفسه.342 :
( )3املصدر نفسه.436 :
( )4املصدر نفسه.144 :
( )5املصدر نفسه.436 :
( )6املصدر نفسه.367 :
( )7املصدر نفسه.391 :
( )8املصدر نفسه.401 :
( )9املصدر نفسه.448 :

األول :من يروي عن اإلمام بغري واسطة ،أي أنه يروي مبارش ًة عن اإلمام.
الثاين :من مل ِ
يرو عن اإلمام إال بواسطة بينه وبني اإلمام ،سواء أدرك زمن اإلمام أم مل

يدركه.

الثالث :من روى عن اإلمام باملبارشة وروايات أخرى بالواسطة.

األول من الرواة يف باب من
فالشيخ الطويس ـ بحسب هذه النظرية ـ يدرج القسم ّ

روى عنهم ،أي يف أحد األبواب االثني عرش .فيام يدرج القسم الثاين من الرواة يف الباب
الثالث عرش (باب من مل ِ
مر ًة يف أبواب
يرو عنهم) .وأ ّما القسم الثالث من الرواة فيدرجه ّ
ٍ
من روى عنهم؛ باعتبار ّ
مر ًة أخرى يذكره يف الباب
أن له روايات باملبارشة عن األئمة ،و ّ

الثالث عرش؛ باعتبار أ ّنه روى عنهم بواسطة .هكذا ّ
حل العالمة املامقاين إشكالية الباب

الثالث عرش  .والظاهر أنّه تبع يف ذلك املح ّقق الكاظمي .

وقد نوقشت هذه النظر ّية ّ
بأن وجود رواية شخص عن املعصوم مع الواسطة ال
يصحح ذكره يف من مل يرو عنهم ،بعد ما كانت له رواية عنهمّ ،
املصحح لذكر أحد يف
فإن
ّ
ّ
من مل يرو عنهم هو عدم روايته عنهم بال واسطة ،مع كونه من رواة احلديث ،ال روايته عن

املعصوم مع الواسطة ،ولو كان راوي ًا عنه بال واسطة أيض ًا ،كام ّ
األئمة
أن أكثر الرواة عن
ّ

صح ما ذكر لزم ذكر مجيع
قد رووا عن غري
األئمة من أصحاهبم ،من غريهم ،فلو ّ
ّ
شذ وندر ،فإ ّنه ّ
األئمة يف باب من مل يرو عنهم ،إال من ّ
قل يف أصحاهبم من مل يرو
أصحاب ّ
عن غري املعصومني .

 8ـ  4ـ  2ـ حماولة البهبودي (إرادة التضعيف) ،نقد وتعليق

تقرر ّ
أن إيراد بعض الرواة
النظر ّية الثانية :ما ذكره الدكتور حممد باقر البهبودي ،وهي ّ

( )1املامقاين ،تنقيح املقال يف علم الرجال (طبعة حجرية)  194 :1ـ .195
( )2انظر :تكملة الرجال .15 :1

( )3اخلوئي ،معجم رجال احلديث .98 :1

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

تضعيف هلم ،ونفي لصحبتهم وروايتهم عن ٍ
أحد من األئمة؛
يف الباب الثالث عرش هو
ٌ
ٌ
ِ
مبني عىل ما هو
وأ ّما ذكر الشيخ الطويس هلم يف األبواب االثني عرش السابقة ،فهو ٌّ
لألئمة .
املشهور من ّأّنم معارصون
ّ

مصحح هلذه النظر ّية ،بل سيأيت التعليق عىل مثل هذه النظر ّية عند
وال يوجد شاهد
ّ

احلديث عن النظر ّية التاسعة ،فانتظر.

 8ـ  4ـ  3ـ احتماليّة حبر العلوم بني املعاصرة والرواية ،تعليق نقدي

النظرية الثالثة :وهي ّ
أن الشيخ الطويس أورد بعض األشخاص يف أصحاب

مر ًة
األئمة^؛ ملعارصهتم هلمّ ،
بغض النظر عن روايتهم أو عدم روايتهم ،وأما إيرادهم ّ
أخرى يف الباب األخري فقد كان ألجل ّأّنم مل يرووا شيئ ًا .وهذا معناه ّ
أن أصحاب هذه

النظرية يعتقدون ّ
أن الطويس الحظ الرواة من جهتني خمتلفتني؛ واحدة معارصهتم ألحد

األئمة ،واألخرى عدم روايتهم شيئ ًا عنهم.

هذا ،وقد أورد السيد أبو القاسم اخلوئي (1413هـ) هذه النظرية ،دون أن يسندها إىل

أحد  ،والظاهر ّأّنا ترجع يف أوائل طرحها للسيد بحر العلوم  ،وتظهر من غريه .

ّ
ولعل من أفضل األجوبة هنا هو ّ
ألئمة يف
أن الطويس يف بعض املوارد ذكر املعارصين ل ّ

مرصح ًا بعدم روايتهم عنهم ،ليكون كاملعتذر لذكرهم يف تلك األبواب،
أبواب رواهتم ّ

فيقول :رآه أو لقيه أو حلقه ومل يرو عنه ،فلو كان مجيع املذكورين يف الباب األخري ممن سبق

لرصح معهم بمثل ذلك ،ومل يقترص عىل تلك املوارد القليلة.
ذكره من هذا القبيلّ ،

تتم يف كثري من املواردّ ،
بل ّ
فإن من ذكره يف من مل يرو عنهم أيض ًا قد
إن هذه النظر ّية ال ّ

( )1البهبودي ،معرفة احلديث.94 :

( )2اخلوئي ،معجم رجال احلديث .97 :1
( )3الفوائد الرجال ّية .142 :4

( )4انظر :قاموس الرجال 29 :1؛ وهبجة اآلمال .410 :2

جمرد املعارصة ،بل هذه النظر ّية منقوضة بمجموعة من الرواة
روى عنهم ،ومل يقترص عىل ّ

األئمة
عن إما ٍم ممن ذكرهم الطويس يف بابه ،وقد امتدّ ت أعامرهم وبقوا إىل أعرص
ّ
ّ
املتأخرين ومل يرووا عنهم ،ومع ذلك مل يدرجهم الشيخ يف باب (من مل يرو) ،مثل :محاد بن
راشد األزدي البزاز أبو العالء الكويف ،ذكره يف أصحاب الباقر ،وقال :أسند عنه ،تويف

سنة 156هـ ،ومثله يف أصحاب الصادق ،وأضاف :وهو ابن  77سنة ،فقد عارص الكاظم
عليه السالم ومل يرو عنه ،ومل يذكره يف أصحابه ،وغريه كثري .

 8ـ  4ـ  4ـ نظريّة ابن داود احللّي (تغاير األشخاص) ،مطالعة نقديّة

النظرية الرابعة :ما يلوح من ابن داود احليل  ،من ّ
أن الواردة أسامؤهم يف األبواب

أشخاص خمتلفون عن أولئك الذين وردت أسامؤهم يف الباب الثالث
االثني عرش هم
ٌ

عرشّ ،
وأن هذا التكرار إنّام هو تشاب ٌه يف أسامء األشخاص؛ فيكون هناك شخصان بنفس
االسم أحدمها مم ّن عارص األئمة واآلخر مل يعارصهم أو مل ِ
يرو عنهم شيئ ًا .
ويظهر من مواضع من كلامت االسرتآبادي والتفريش األخذ هبذا اخليار ولو يف اجلملة،

وقد أخذ به الغريفي يف قواعد احلديث .

أقر به غري
واملشكلة العمدة هنا هي ّ
أن القول بتعدّ د هؤالء مجيع ًا عسري للغاية ،كام ّ

واحد ،ففضالة بن أيوب بعيد أن يراد منه أكثر من شخص.

 8ـ  4ـ  5ـ التمييز بني التحمّل واألداء يف الصغر والكرب ،نقد وتفنيد

النظرية اخلامسة :ما ذكره الس ّيد بحر العلوم بنحو االحتامل ،حيث قال ّ
بأن املراد هو أنّه

حممد رضا اجلاليل ،باب من مل ِ
األئمة يف رجال الشيخ الطويس ،جم ّلة تراثنا ج:7
يرو عن
ّ
( )1انظرّ :
 60ـ .61
( )2راجع :كتاب الرجال ،154 :ترمجة القاسم بن حممد اجلوهري.
( )3اخلوئي ،معجم رجال احلديث .98 :1
( )4انظر :قواعد احلديث 162 :ـ .168

...............
حتمل الرواية عنهم صغري ًا ،وأ ّداها بعدهم كبري ًا ،فهو من أصحاهبم ،وممن ّ
تأخر زمان
ّ
روايته عنهم .

تقرر
ونوقشت هذه النظر ّية يف كلامت العالمة املامقاين بمناقشة مو ّفقة ،حاصلها أنّه قد ّ

حتمل صغري ًا وأ ّدى كبري ًا
حتمل الرواية ،فهذا الذي ّ
يف علم الدراية عدم رشط ّية الكرب يف ّ
األئمة ،ال وجه إلثباته يف عداد من مل ِ
يرو عنهم ،فاملراد بمن روى عنهم ،هو
مم ّن روى عن ّ
حتمل الصغري صحيح ًا ،كان راوي ًا ،فلم يندرج يف باب
حتمل عنهم احلديث ،فإن كان ّ
من ّ
يصح درجه يف أبواب الرواة ،بل
حتمله صحيح ًا ،مل يكن راوي ًا فلم ّ
(من مل يرو) وإن مل يكن ّ
هذا الفهم غري م ّطرد؛ ّ
فإن فيهم من لقي إمامني أو أكثر ،وقد ذكر يف الباب األخري! فال
يمكن أن يقال إ ّنه لقي اإلمام الثاين وهو صغري أيض ًا .

 8ـ  4ـ  6ـ احتماليّة التمييز بني املشافهة والكتابة ،ردّ وتعليق

النظر ّية السادسة :ما أثاره السيد بحر العلوم ور ّده ،وهو أن يكون املراد بالرواية عنهم

يعم الرواية باملشافهة والكتابة ،واملراد بعدم الرواية عنهم هو عدم الرواية
هو ما ّ
بخصوص املشافهة.

وأجاب عنه ب ّ
أن املقابلة قاضية بإرادة املعنى الواحد يف النفي واإلثبات ،وبعدم ا ّطراد

هذا الوجه  .وكيف ما كان فهذا حمض احتامل ال يوجد شاهد يؤ ّيده.

 8ـ  4ـ  7ـ احتماليّة العدول عن الرأي ،جواب وردّ

النظرية السابعة :ما احتمله املامقاين ،من عدول الطويس عن رأيه ،فكأنّه كان يرى أنّه

روى عنهم ،ثم بعد ذلك عدل عن ذلك .

( )1الفوائد الرجال ّية .142 :4
ِ
( )2انظر :تنقيح املقال 194 :1؛ واجلاليل ،باب من مل يرو ،مصدر سابق 61 :ـ .62
( )3انظر :الفوائد الرجال ّية .142 :4
( )4انظر :تنقيح املقال .194 :1

و ُاجيب بجواب مو ّفق ،وذلك أنّه إذا كان الراوي قد روى عن اإلمام ،وتث ّبت الطويس

األئمة ،فال معنى للعدول
من روايته يف مصادر احلديث ،وذكره يف أبواب من روى عن
ّ

صحة ما
عن هذا األمر الواقع ،وهل هو أمر قابل للعدول؟ وإذا كان قد وقف عىل عدم ّ

أثبته ّأوالً ،فالالزم عليه حذف اسمه من األبواب األوىل ،وإدراجه يف الباب األخري فقط،
أ ّما اجلمع بذكر اسمه يف البابني ،فال يناسب أبد ًا.

عل ًام ّ
صحته يف الكثري منها ،بعد
صح يف بعض املوارد فمن املقطوع به عدم ّ
أن هذا لو ّ

كون بعض األسامء مما يقطع بروايتها عن أهل البيت  ،وهلا الكثري من املرو ّيات يف كتب

الطويس نفسه.

 8ـ  4ـ  8ـ فرضيّة الكاظمي يف الشكّ والرتدّد ،مطالعة نقديّة

النظر ّية الثامنة :ما ذكره املح ّقق الكاظمي ،من أنّه قد جيزم الطويس برواية الراوي

عنهم عليهم السالم بال واسطة ،فيذكره يف باب من روى عنهم ،وقد يقطع بعدم الرواية

ّ
الشك يف ذلك ،فال يمكنه الفحص عن
عنهم ،فيذكره يف باب من مل يرو ،وقد حيصل له

حقيقة احلال ،فيذكره يف البابني ،تنبيه ًا عىل االحتاملني .

ويناقش ّ
بأن فكرة الرت ّدد البدّ وأن تستوحى من عبارات الطويس الظاهرة يف اجلزم،

يرصح بام تر ّدد به يف خمتلف كتبه ،فلامذا ال نجد عين ًا وال أثر ًا هنا لذلك؟!
وعند تر ّدده فهو ّ
وهلذا ع ّلق املامقاين يف موضع من بحوثه ّ
بأن طريقة الطويس هي بيان معتقده ،والرت ّدد
خالف طريقته .

وعىل أ ّية حال ،فهذا حمض احتامل وختمني ،بل ّ
إن بعض الرواة ال معنى للرت ّدد يف
أمرهم ،فهم من األسامء الواضحة يف روايتها ،بل بعض من ذكرهم يف األبواب السابقة

( )1انظر :اجلاليل ،باب من مل ِ
يرو ،مصدر سابق 62 :ـ .63
( )2انظر :تكملة الرجال  14 :1ـ .15
( )3انظر :تنقيح املقال .194 :1

...............
أوىل بأن يكون مشكوك الرواية عنهم ،ممّن ذكره يف البابني مع ًا ،فالحظ وراجع فاألمر

واضح.

 8ـ  4ـ  9ـ فرضيّة الكشف عن وجود خالف ،تضعيف وتوهني

النظر ّية التاسعة :ما طرحه املحقق الكاظمي والسيد بحر العلوم بوصفه احتامالً ،من

ّ
أن الطويس ذكر هذه األسامء يف البابني لإلشارة إىل وجود خالف بني العلامء فيها ،فجمع

ّ
فكأن الطويس راعى القول بكون الراوي ممّن روى عن اإلمام،
بني األقوال نتيجة ذلك،
فذكره يف األبواب السابقة ،كام راعى القول بكونه عكس ذلك ،فذكره يف الباب األخري .

ويناقش هذا الكالم:
ّأوالً :بام ذكره املح ّقق املامقاين ،من ّ
أن عدّ الطويس هلم يف من روى عنهم ،يكشف عن

عثوره عىل روايتهم عنهم ،فال يمكن إنكاره لروايتهم عنهم .

وقد أوضح العالمة اجلاليل فكرة املامقاين هنا عرب القول ب ّ
أن االختالف يف مثل املقام

ال معنى لهّ ،
فإن رواية الشخص عند الشيخ الطويس إن ثبتت ،أثبت الشيخ اسم الراوي
يف باب (من روى عنهم) ،وإال أثبته يف باب (من مل يرو عنهم) ،وال معنى ألن يذكره يف

البابني من دون تنبيه .

صحتها يف نفسها ،يمكن لصاحب هذا التربير أن ير ّدها ّ
بأن
ولكن هذه املناقشة عىل ّ
ّ

ثبوت الرواية أو عدم ثبوهتا من قبل نفس الشيخ ال يمنع من ثبوهتا أو عدم ثبوهتا عند
آخرين ،فرغم كون قول اآلخرين عىل خالف قوله ،لكنّه راعى قوهلم فذكر االسم بام

يتناسب أيض ًا مع قوهلم ،وهذا معناه ّ
أن الطويس خيتار أحد القولني ،غاية األمر أنّنا ال

نحدّ د رأيه بينهام ،نعم يمكن املناقشة هنا ّ
جمرد ختمني ،وأنّه كان من املناسب
بأن هذا ّ
( )1انظر :تكملة الرجال 15 :1؛ والفوائد الرجال ّية .143 :4
( )2انظر :تنقيح املقال .194 :1
ِ
( )3انظر :اجلاليل ،باب من مل يرو ،مصدر سابق.64 :

للطويس اإلشارة لذلك.

تعرض لالختالفات حيثام وجدت عند ذكر الرواة ،وهذا ّ
ثاني ًاّ :
يدل
إن الطويس قد ّ

عىل تن ّبهه إىل اخلالف ،وتنبيهه عليه كان الزم ًا ،ومع ذلك مل يذكرهم يف باب (من مل يرو
عنهم) ،مثل :حممد بن عمر بن عيل بن أيب طالب ،حيث قال بأنّه قيل :ليس له منه رواية،

ومع ذلك مل يذكره يف باب (من مل يرو عنهم) .وإبراهيم بن عبد احلميد ،حيث قال« :من
أصحاب أيب عبد اهلل عليه السالم ،أدرك الرضا عليه السالم ،ومل يسمع منه عىل قول سعد

بن عبد اهلل» ،ومع ذلك مل يذكره يف الباب األخري ،وغري ذلك .

 8ـ  4ـ  10ـ نظريّة التخطئة (الربوجردي و ،)..تعليقات وردود

النظرية العارشة :وهي التي ترى ّ
أن هذا التكرار من الشيخ الطويس غري مقصود ،وال

ّ
متأخري املتأخرين؛ كالسيد الربوجردي
خيفي وراءه شيئ ًا أو غاية ،وهو رأي أكثر

(1383هـ) ،الذي كان يذهب ـ يف رؤية بالغة األمه ّية ـ إىل ّ
أن الكتاب..« :كان بصورة

مسو ّدة ،وكان غرض الشيخ الرجوع إليه ثاني ًا؛ لتنظيمه وترتيبه وتوضيح حال املذكورين

جمرد اسمه واسم أبيه من دون
فيه ،كام يشهد بذلك االقتصار يف بعض الرواة عىل ذكر ّ
مكرر ًا كام يتّفق فيه
التعرض لبيان حاله من حيث الوثاقة وغريها ،وكذا ذكر بعض الرواة ّ
ّ

كثري ًا عىل ما تت ّبعناه» .

( )1املصدر نفسه 64 :ـ .65
مسودة مل يكملها الطويس عباس السالمي ،فانظر
(ّ )2ناية التقرير 270 :2؛ هذا ،وقد ذهب إىل أنّه ّ
له :الدراية يف منهج الرجال والرواية 48 :ـ  ،54مستشهد ًا ببعض النواقص واألخطاء التي وقع
فيها هذا الكتاب ،من نوع عدم تغطيته ألسامء ّ
كل الرواة ،وعدم ذكره لبعض الرواة يف طبقة بعض
أئم ٍة آخرين ،وعدم تفصيل الكالم يف أمر الرواة وال بيان
األئمة ،مع اقتصاره يف ذكرهم عىل طبقة ّ
ّ
الوثاقة وغريها فيهم ،ووقوع التكرار يف أسامء الرواة يف هذا الكتاب ،وحصول االضطراب يف
ترتيب أسامء الرواة فيه..
إال أنّه سوف يأيت منّا عند احلديث عن فهرست الطوءي ،مناقشة القائلني ـ مثل السيد أمحد املددي

...............
وهذا هو ـ تقريب ًا ـ ما اختاره السيد اخلوئي أيض ًا ،حيث رأى ّ
أن « ..التوجيه الصحيح:
أن ذلك صدر من الشيخ ألجل الغفلة والنسيان؛ فعندما َذكَر شخص ًا يف من مل ِ
ّ
يرو

عنهم^َ ،غ َفل عن ذكره يف أصحاب املعصومني^ ،وأ ّنه روى عنهم بال واسطة؛
فالشيخ لكثرة اشتغاله بالتأليف والتدريس كان يكثر عليه اخلطأ. »..

أن سبب هذه األخطاء قد يكون راجع ًا إىل ّ
ويذهب بعض املعارصين إىل ّ
أن بعض هذا

تم إيكال الطويس أمره اىل بعض تالمذته ،فوقعوا هم يف مثل هذه األخطاء .
الكتاب قد ّ

ّ
ولعل بدايات هذه النظر ّية تلوح من عبارات القهبائي يف جممع الرجال  ،وجعلها

املامقاين أحد االحتامالت عرب تعبريه بسهو القلم .

ونحن نتح ّفظ عىل دعوى الس ّيد الربوجردي ّ
أن الطويس كان يريد العودة هلذا الكتاب،

وكان غرضه ذلك ،فهذا ما ال دليل عليه ،وجم ّرد عدم ذكره التوثيقات ال ّ
يدل؛ إذ لع ّله ـ بل

هو األرجح ـ أنّه مل يكن هبذا الصدد أصالً ،بل كان ،كنظريه الربقي ،بصدد بيان الطبقات

أي مؤرش يساعد عىل هذه الفرض ّيات التي أثارها
ورسد وتوثيق أسامء الرواة ،وال يوجد ّ
السيد الربوجردي ،وإن كانت ممكن ًة وحمتملة يف حدّ نفسها.

كام ّ
أن دعوى بعض املعارصين إيكال الطويس األمر لبعض تالمذته أو قيامهم هم

بأن الطوءي مل ُيكمل فهرسته ،وسنرى ّ
املسودة تريد
أن هذه الفكرة وفكرة
فيام هو املنسوب إليه ـ ّ
ّ
الظن به ،وال يوجد
تغطية حجم النواقص واألخطاء املوجودة يف كتب الطويس انطالق ًا من حسن
ّ
لصاحلها شواهد متينة ،عل ًام ّ
أن بعض املالحظات التي وضعها الشيخ السالمي هنا ال ترد عىل
فمن قال ّ
الطويس أساس ًا ،فض ً
بأن
ال عن أن تكون شاهد ًا عىل كون الكتاب ّ
مسودة ومل يكتملَ ،
يفصل يف
الطويس يف هذا الكتاب بصدد بيان أحوال الرواة ،حتى نقول بأنّه مل يكمله؛ ألنّه مل ّ
أحواهلم؟
( )1معجم رجال احلديث .99 :1
( )2قبسات من علم الرجال .103 :2
( )3انظر :جممع الرجال .4 :1
( )4انظر :تنقيح املقال .194 :1

بذلك فهذا أيض ًا ال دليل عليه ،ولع ّله جلأ إليه بوصفه احتامالً لتنزيه ساحة الطويس عن
مثل هذه األخطاء الفادحة.

حممد رضا اجلاليل مل يوافق عىل هذه النظر ّية العارشة وانتقدها من
هذا،
ّ
ولكن السيد ّ

غري جهة:

تعرض الطويس يف رجاله آلراء اآلخرين وذكر االختالفات وإظهار نظره
ّأوالً :إ ّن ّ

اخلاص أحيان ًا بمثل( :ال أعلم له رواية) ونحو ذلك ،وتصدّ يه ـ يف خصوص باب (من مل
ّ
واملروي عنه ،يكشف عن
يرو) وباألخص يف موارد البحث ـ لذكر الراوي عن الرجل
ّ

د ّقة الشيخ يف هذا الكتاب ،والتفاته الكامل ملا وضع فيه .

اخلاصة يف تفسري هذه التكرارات
وهذه املالحظة مبن ّية من السيد اجلاليل عىل نظر ّيته
ّ

ثم فليست هذه مالحظة نقد ّية بقدر
املدّ عاة يف رجال الطويس وسيأيت احلديث عنها ،ومن ّ

ما هي ا ّدعاء وجود تفسري بديل.

ثاني ًا :إن هذه الغفلة املدّ عاة ،قد صدرت يف خصوص  62مورد ًا فقط ،مع ّ
أن كتاب

الرجال حيتوي عىل اآلالف العديدة من األسامء ،أفال يطرح هذا السؤال :ملاذا غفل الشيخ
يف هذه األسامء فقط فأعادها يف باب (من مل ِ
يرو) دون غريها؟ مع ّ
أن األسامء املعادة ،مل
يعدها الشيخ بعني ما ذكرها ّأوالً ،بل أعاد كثري ًا منها باختالف يف أسامء األجداد أو

املروي عنه ،مما يكشف عن ّ
أن
األلقاب وما أشبه ،وأما أكثر ما أعادها مع قيد الراوي أو
ّ

خاص ًا.
الطويس كان هيدف من هذه اإلعادة غرض ًا علم ّي ًا ّ

وقد تن ّبه الشيخ عبد النبي الكاظمي إىل بعض ذلك ،ففي إبراهيم بن صالح ،قال« :ومما

ّ
األول».
يدل عىل عدم غفلة الشيخ أ ّنه قال :إبراهيم بن صالح ،له كتاب ،رويناه باإلسناد ّ

قال الكاظمي« :فلو كان غاف ً
األول» .
ال عن ّأوالً لذكر اإلسناد ثاني ًا ،ومل حيله عىل ّ
( )1انظر :اجلاليل ،باب من مل ِ
يرو ،مصدر سابق.68 :
( )2املصدر نفسه.

...............
ضمنها
وهذه املالحظة ـ برصف النظر عن أصل نظر ّية اجلاليل يف تفسري املوقف والتي ّ

هذه املالحظة أيض ًا بنحو اإلشارة كام ستعرف ـ ال ترد هنا؛ ّ
فإن املدّ عني لوقوع الشيخ يف
السهو أو األخطاء يف هذا الكتاب ،مل يقرصوا ا ّدعاءهم عىل هذه املوارد ،بل ا ّدعوا أ ّن يف
هذا الكتاب العديد من هذه املشاكل وغريها ،بل يف سائر كتب الشيخ الطويس ،فال يص ّح

تصوير موقفهم وكأنّه يريد عزل هذاه القضية وافرتاض اتفاق أو تصادف خطأ الطويس

خاصة.
فيها ّ

وأ ّما أنّه يذكر الراوي مع لقب يف موض ٍع دون آخر أو مع بيان اسم جدّ ه يف موض ٍع دون

آخر فهذا لوحده ليس دلي ً
يكرر األسامء
ال عىل
ّ
التقصد والد ّقة ،بل عادة الطويس عندما ّ

األئمة أن يفعل ذلك ،بل هذا حصل مع الربقي أيض ًا ،فلامذا افرتاض
حتى داخل طبقات
ّ

أنّه يعمد هلذا األمر لوجود قصد يف البني؟ فام مل نقدّ م تفسري ًا معقوالً ّ
جمرد ذلك ال
فإن ّ

يكفي.

ثالث ًا :إ ّن بعض األسامء ال ّ
شك يف روايتهم عن اإلمام ،فاألمر من الوضوح بحيث ال

حق الطويس أ ّنه يغفل عنه ،كفضالة بن أ ّيوب ،فكيف يمكن ا ّدعاء
يمكن أن يدّ عى يف ّ

غفلته عن روايته عن اإلمام الصادق ،ليعيده يف الباب الثالث عرش سهو ًا ،مع كثرة
وتعمقه يف كتب احلديث
روايات فضالة وسعتها ،ومع سعة أعامل الطويس احلديث ّية
ّ

والفهارس؟! .

ثم ّ
ويمكن ملثل الربوجردي أن جييب هنا ّ
فلعل صورة
بأن الكتاب
ّ
مسودة ،ومن ّ
الكتاب ليست كذلك واقع ًا ،بمعنى ّ
دون بعض األسامء يف هذه املواضع ألمور
أن الطويس ّ
يريدها ،ثم بعد ذلك مل يعد النظر ،فظ ّلت مع أنّه ال يقصد بقاءها .ومثل ما طرحه بعض
املعارصين ربام يمكن طرحه هنا بصيغة أخرى وهو أن يكون الكتاب قد رتّب من قبل

تالمذته بحيث كان أوراق ًا فدخل بعضها ببعض شبه ما يقال عن كتاب البخاري وغريه.
( )1املصدر نفسه.69 :

احلل املوجه لعمل الشيخ ـ ولو احتامالً ـ ٍ
رابع ًا :إ ّن وجود ّ
كاف يف منع هؤالء القائلني
ّ

من توجيه هذه احلمالت عليه ،فكان األوىل هبم التأ ّمل والتدقيق يف فهم مرادهّ .
إن طرح

حق غريه من الرجال ّيني ،وهذا ما نأباه
هذا االحتامل يف ح ّقه يؤ ّدي إىل طرح األقوى منه يف ّ

ّ
ّ
ونجل علم الرجال وأعالمه منه .
بكل مشاعرنا،

ويمكننا التعليق هنا:
احتامل معقول ٍ
ٍ
أـ ّ
كاف يف رفع النظر ّية العارشة حتى لو مل نتمكّن من إثباته
إن جميء

بش ٍ
جمرد االحتامالت الرصفة فهذا ال يكفي لرفع املشكلة ،فنحن نواجه
كل حاسم ،أ ّما ّ
ٍ
بكتاب من مؤ ّلفات عامل من العلامء املتقدّ مني ،وعلينا دراستها بطريقة
ظاهرة تارخي ّية تتصل

وجمرد إثارة االحتامالت ال يكفي هنا يف استبعاد تقوية احتامل وقوعه يف
تارخي ّية حمايدةّ ،

اخلطأ ،فالقض ّية ترجيحات وليست جزم ًا يقين ّي ًا.

بـ ّ
إن اخلطأ األكرب هنا هو يف أدجلة هذا البحث ،فام معنى إقحام مشاعرنا يف

القض ّية؟! وهل نبحث يف قض ّية علم ّية أو أننا نريد توجيه وضع ألجل إباء مشاعرنا عن

ذلك؟! أعتقد ّ
بأن هذا النمط من تناول التاريخ وقضاياه هو السبب األبرز يف ظهور

نظر ّياتنا التأويل ّية يف فهم التاريخ وأحداثه .وما معنى احلديث عن محالت عىل الطويس،

وأصحاب هذه النظر ّية هم كبار علامء الرجال كالربوجردي واخلوئي؟ وكأنّه يراد تصوير
ثم ـ الدفاع عنه!
القض ّية بصورة وجود محلة عىل الطويس وعلينا ـ من ّ

نعم ،لو ثبت وقوع الرجال ّيني أو غريهم يف مشكلة عويصة فليكن ،أ ّما أن نعمد
للتأول؛ ّ
تتحمل ذلك فهذا يف ظنّي غري مقبول.
ألن مشاعرنا ال
ّ
ّ

 8ـ  4ـ  11ـ نظريّة اخلاقاني يف تقسيم املوقف ،ردّ وجواب

أن غرض الطويس عقد ٍ
النظر ّية احلادية عرشة :ما ذهب إليه املح ّقق اخلاقاين ،من ّ
باب

( )1املصدر نفسه.69 :

...............
ملن مل يرو عنهم :إما ّ
لتأخر زمانه عنهم ،أو لعدم رؤياه هلم ،وإن كان يف زماّنم ،وال يمتنع
أن يذكر فيه بعض من صحبهم وروى عنهم لوجود الطريق له هناك أيض ًا .فيكون هذا

ال عىل أقسام ثالثة :من ّ
الباب مشتم ً
تأخر زمانه عنهم .ومن مل يرو عنهم وإن عارصهم.

األولني ،كام
ومن صحبهم وروى عنهم أيض ًا .فال يكون هذا الباب منحرص ًا يف القسمني ّ

خمتص ًا هبام ،لكنّه
عساه يظهر من كالم الطويس ،وإن كان أصل الغرض من عقد هذا الباب ّ

ال بأس به ،بل هو أنفع؛ إلفادته كثرة الطرق وزيادهتا ،وال إشكال يف رجحانه ،إذ ربام
تكون الرواية بواسطة ذلك من قسم املستفيض أو املحفوف بالقرائن املتامخة للعلم ،بل قد
يبلغ العلم .

واجلواب عن هذه النظر ّية واضح ،وذلك ّأّنا تفرتض شيئ ًا ال عني له وال أثر ،بل هو
ٍ
إطالق مقامي ،بل
خيالف ظاهر عبارة الطويس الذي رشح غرضه من الباب يف سياق

كتاب الرجال ليس معدّ ًا لبيان الطرق ،ومن ثم فلامذا انحرص بياّنا يف هؤالء فقط ،بل ما

تأول غري واضح املعامل.
عالقة كثرة الطرق بذكرهم يف هذا الباب؟ فهذه املحاولة ّ

 8ـ  4ـ  12ـ نظريّة اجلاللي يف مراعاة حال األسانيد ،ردّ وتعليق

النظر ّية الثانية عرشة :وهي النظرية التي طرحها ّ
مؤخر ًا السيد حممد رضا اجلاليل حفظه

مهد بمقدّ مة حول كون كتاب الرجال للطويس معدّ ًا للطبقات ،وهذا
اهلل ،حيث بعد أن ّ

صحيح متام ًا وأمره واضح ال حيتاج إلطالة ،ذكر أنّه يف بعض األحيان قد يرى الطويس
رواية شخص ّ
متأخر عن شخص متقدّ م جد ًا عنه ،بحيث ال يعقل أن يروي عنه إال إذا

عمر اآلخر حتى بلغ طبقة الثاين ،مثل رواية سعد
كانت والدة أحدمها متقدّ مة جد ًا أو ّ

األشعري عن اهليثم بن أيب مّسوق ،ومن ثم فالبدّ من فرض وقوع سقط يف اإلسناد يف
هذه املوارد من كتب احلديث ،وهنا ك ّلام وجد الطويس ّ
أن يف سند احلديث خل ً
ال من حيث

( )1رجال اخلاقاين 105 :ـ .106

طبقة رواته ،أو ع ّلة يف اسم الراوي ،أو معرفة شخصه ،أو من جهة الكالم يف اتصاله عند
أعالم الطائفة إذا حكموا بإرساله أو انقطاعه ،أو حكموا بعدم لقاء الراويني ،أو ش ّكوا يف

املروي عنهّ ،
املروي عنه يف (باب من مل يرو عنهم)
فإن الشيخ يورد
سامع الراوي عن
ّ
ّ
للداللة عىل هذا االنقطاع واإلرسال ،فإذا الحظنا ذلك فهمنا وجه تكرارهّ ،
فإن املذكورين
إذا وردوا يف ٍ
سند مرسل ،يكون الشخص يف ظاهر هذا السند يف طبقة من مل ِ
يرو ،وإال مل
يمكن رواية سعد عن اهليثم ،وال ّ
أقل من وجود شبهة فيهم أن يكونوا ممن مل يرو ،وهذا
ٍ
كاف يف جتويز ذكرهم هنا ،وغرض الشيخ هو التنبيه عىل هذا اجلهة ،كي يعرف أمر
املذكورين ،فحيثام قطع باالحتاد بني املذكورين سابق ًا والحق ًا ،فاحلكم يكون عىل الرواية

باإلرسال واالنقطاع وجيزم بذلك ،وخيرج املذكورون عن شبهة دخوهلم يف طبقة من مل
يرو.

وهذه مالحظة دقيقة ّ
بترصفه البديع ذلك ،فعنوان الباب هو (طبقة
دل عليها الشيخ
ّ

من مل يرو) وهؤالء يف هذه الطبقة عىل ظاهر األسانيد املرسلة ،وإن كانوا يف طبقة الرواة
األئمة ،والطويس ال يريد أن يقول (روى) و (مل يرو) ،والشيخ
عىل أساس رواياهتم عن
ّ

ّ
يتصور ذلك يف ح ّقه .
جيل مقامه من أن
ّ

تفرقة التي حصل فيها التكرار،
ثم عمد اجلاليل لتطبيق هذا الرأي املختار عىل املوارد امل ّ

مطوالً بذل فيه جهد ًا ّ
يدل عىل تت ّبعه وخربو ّيته ،مستظهر ًا تطبيق نظر ّيته تار ًة
فعقد بحث ًا ّ

متوص ً
ال إىل أنّه يف ثامنية وثامنني يف املائة من املوارد
وأخرى بيان تعدّ د الراوي ونحو ذلك،
ّ
يمكن ّ
حل التعارض عرب نظر ّيته هذه بام يوجب الوثوق واالطمئنان .
ويمكن مناقشة هذه النظر ّية من خالل عدّ ة نقاط:

1ـ ّ
إن هذا التفسري خالف ظاهر عبارة الشيخ الطويس املفيدة جلزمه بكون الراوي ممّن

( )1انظر :اجلاليل ،باب من مل ِ
يرو ،مصدر سابق 75 :ـ .76
( )2املصدر نفسه 79 :ـ .144

...............
روى عنه وبكونه ممّن مل يرو عنه ،وهذا غري أن يكون بناء الكتاب عىل كون الراوي ممّن

طريق آخر بأنّه مل يرو عنه ،ومن الالفت ّ
أن السيد
طريق بأنّه روى عنه ،ويوحي
يوحي
ٌ
ٌ
اجلاليل نفسه كان أورد شبه هذا النسق من اإلشكال عىل بعض النظر ّيات السابقة!

فراجع.

 2ـ ما ذكره بعض العلامء املعارصين ،من ّ
أن هذا الرأي بعيد جد ًا ،فلو كان هذا هو

قصد الطويس لناسب أن يصنّف كتاب ًا آخر مستق ً
ال لبيان علل األحاديث وكشف حاالهتا،

عىل غرار سائر مؤ ّلفاته يف الفهرسة والطبقات وغري ذلك ،أ ّما أن يورد هبذه الطريقة أسامء

أشخاص يف موضعني ،مريد ًا مثل هذا ،فهو مقطوع البطالن .
ٍ
بشخص مثل الطويس أن يشري هلذا
صح مثل هذا ،أمل يكن من املنطقي جد ًا
 3ـ لو ّ
ٍ
ّ
مورد من هذه
األقل يف مقدّ مة الباب الثالث عرش أو يف
األمر يف مقدّ مة الكتاب أو عىل
املوارد عىل كثرهتا؟ ّ
إن عدم اإلشارة يعدّ خل ً
ال واضح ًا يف تصنيف الكتاب وتقديمه

لآلخرين بوصفه جهد ًا متم ّيز ًا يراد له أن يكون مستند ًا يف التوثيق الطبقايت؟ بل ّ
إن
شوش عىل القارئ حقيقة األمر،
الطويس يكون قد نقض غرضه من هذا الكتاب حينام ّ
ٍ
تصنيف
فأي
فكيف نعرف رأيه احلقيقي يف طبقة الراوي؟! إنّنا بحاجة جلهد يف ذلكّ ،
هذا؟

خيتص هؤالء فقط هبذه احلال؟ أال يوجد العرشات من الرواة الذين نجد
 4ـ هل
ّ

انقطاع ًا أو إعضاالً يف األسانيد بينهم وبني من سبقوهم أو حلقوهم؟ فلامذا ختصيص ما
يزيد عن ستني شخص ًا فقط من بني اآلالف من األسامء؟ بل لنفرض ّ
أن سند ًا أوجب

حق مثل فضالة بن أ ّيوب ،فهل يستدعي األمر إدراجه يف من مل يرو عنهم مع
إهيام ًا يف ّ

توسط
وجمرد وجود سند احلسني بن سعيد عنه مع بعد روايته عنه بال ّ
كونه معلوم احلالّ ،

غريه ،ال يكفي جلعله يف طبقة من مل يرو عنهم ،بام يوحي بأنّه من طبقة ّ
متأخرة عن طبقة
( )1انظر :السيستاين ،قبسات من علم الرجال  104 :2ـ .105

أهل البيت .وهكذا احلال يف غياث بن إبراهيم ،فهل حيتاج لذكره هناك مع معلوم ّية حاله

ووضوح أمره يف كونه من أصحاب الصادق؟

صح هذا التخريج لزم عدم إمكان األخذ بالكثري من بيانات الطويس يف
 5ـ إذا ّ
الطبقات ،إذ ّ
لعل الطويس ذكر شخص ًا يف طبقة اإلمام الرضا لرواية شخص عنه من طبقة

اإلمام العسكري ،رغم اعتقاد الطويس بأ ّن الرجل من طبقة اإلمام الصادق فقط يف حقيقة

األمر ،مريد ًا بذلك كشف وجود هذه الع ّلة يف بعض األسانيد ،فمث ً
ال لو روى زيد (طبقة
اهلادي) عن عمرو الذي هو يف طبقة اإلمام الباقر واقع ًا بحسب رأي الطويسّ ،
فإن السند
يوحي بأنّه من طبقة الكاظم والرضا واجلواد مثالً ،فلع ّله لذلك وضعه الطويس يف طبقة

هؤالء ،ال ألنّه واقع ًا عنده يف طبقتهم ،بل ألجل اإلشارة إىل هذا السند املع ّلل أو لوجود

قول بذلك أو غري ذلك.
ٍ
صحت هذه النظر ّية أو أ ّي نظر ّية أخرى فيفرتض أن ننظر ّ
لعل
وبعبارة أخرى :إذا ّ

كرر بعض األسامء يف بعض الطبقات ال لكوّنا عاشت يف أكثر من طبقة ،أو
الطويس ّ
روت عن أكثر من شخص ،بل لرت ّدد الطويس فيه ،أو للسند املع ّلل ،أو لوجود ٍ
قول ،أو

لوجود اختالف بني العلامء ،أو غري ذلك ،وهذا ما يفتح باب ًا كبري ًا ال أظ ّن ّ
أن السيد اجلاليل
واضح منه.
وضع نظر ّيته لفتحه ،بل وضع نظر ّيته لتاليف فتح مثل هذه األبواب كام هو
ٌ
أن هذه النظر ّية غري مقنعة.
واملتحصل ّ
ّ

 8ـ  4ـ  13ـ حماولة الدمج بني النظريّة األوىل والثالثة ،تعليق نقدي

النظر ّية الثالثة عرشة :وهي القول بنوع توظيف للنظر ّيتني األوىل والثالثة مع ًا ،بالقول
بكون املراد هو أنّه يذكر يف األبواب السابقة من عارص وروى مع ًا ،أو من عارص ومل ِ
يرو،

فيام يذكر يف الباب األخري من مل يعارص ،أو عارص لكن ليست له رواية مبارشة ،ففضالة

األئمة ،فيكون هذا
بن أ ّيوب مثالً رغم كثرة رواياته ،لكن ليست له رواية مبارشة عن أحد ّ
هو املراد ،فذكره يف تلك األبواب ملكان معارصته وكونه من رواة احلديث ،وذكره يف

...............
الباب األخري ملكان عدم روايته املبارشة ،وهذا هو املنسجم مع عبارة الطويس نفسه يف

رشح حال هذا الباب كام تقدّ مّ .
ولعل بعض النظر ّيات السابقة كانت تروم هذا.

وهذا الوجه الذي طرحه لنا بعض األعزّة من طالبنا ،وقد ُيستوحى من بعض أصحاب

النظر ّيات السابقة ،يمكن أن يورد عليه:

ّأوالًّ :
إن هناك الكثري من الرواة املذكورين يف كتاب الرجال ،ممن عارصوا ومل يرووا

باملبارشة ،فلامذا اقترص الطويس عىل ذكر  62شخص ًا فقط؟

ثاني ًاّ :
إن بعض األسامء املذكورة يف القائمة هلا روايات مبارشة ،وبعضهم يشتهر فيه هذا

األمر جد ًا ،ووردت رواياته املبارشة يف كتب الطويس نفسه ،مثل :غياث بن إبراهيم،

وأمحد بن عمر احلالل ،وبكر بن صالح ،وشعيب بن أعني ،وعبد العزيز بن املهتدي،

قرة ،وكليب بن معاوية ،ومعاوية
وعبد الغفار اجلازي ،وغالب بن عثامن ،والفضل بن أيب ّ

بن حكيم ،وثابت بن رشيح (عىل قول النجايش) ،وحفص بن غياث ،والريان بن

حممد ،وسليامن بن احلسن اجلصاص (بشهادة النجايش) ،وسندي بن
الصلت ،وزرعة بن ّ

الربيع (بشهادة النجايش) ،وغريهم ،ومعه ال يكون هذا التفسري منطق ّي ًا.

املوقف املختار يف قضيّة الباب الثالث عشر

واملوقف املدتار عندي هو التو ّقف ،مع ٍ
ميل للنظر ّية العارشة التي اختارها السيدان:

يتم العثور فيها عىل ّ
حل خيتص هبا ،بمعنى
اخلوئي والربوجردي وغريمها ،يف املوارد التي ال ّ

مسودات نرشت دون مراجعتها أو نحو ذلك ،والعلم عند
وقوع غفلة أو سهو أو كونه ّ

اهلل.

هذا ،وإنّني أحتمل ّ
أن الباب الثالث عرش ربام يكون كتاب ًا آخر ض ّم فيام بعد إىل رجال

أن الطويس عدل عن ترتيب ما فعل؛ ّ
الطويس من قبل الطويس نفسه ،أو ّ
ألن نسقه

وطريقة تدوينه ومضمونه خيتلف متام ًا بالتفصيل واإلمجال عن رجال الطويس ،وربام
يكون هذا سبب ًا يف بعض اإلشكال هنا ،فتأ ّمل ج ّيد ًا.

كانت هذه أبرز النظريات يف تفسري التكرار الذي صدر من الشيخ الطويس يف بعض

األشخاص يف الباب الثالث عرش بعد أن ذكرهم يف األبواب السابقة عليه ،وهي تفتح عىل

تقويم عام هلذا الكتاب ينبغي أخذه بعني االعتبار.

 8ـ  5ـ األعمال القائمة على رجال الطوسي

دارت بعض األعامل حول رجال الطوءي ،ومن أبرزها:

 1ـ حاشية عىل رجال الطويس للس ّيد الداماد .
 2ـ حاشية وتصحيح الس ّيد الربوجردي.

عيل النامزي الشاهرودي .
 3ـ حاشية وتصحيح الشيخ ّ

واملضمن يف كتابه جممع الرجال.
 4ـ ترتيب املوىل عناية اهلل القهبائي،
َّ

حممد عيل الشاه عبد العظيمي .وهو كتاب مر ّتب عىل
 5ـ منتخب الرجال ،للس ّيد ّ

أربعة أجزاءّ ،أوهلا يف مقصدين :يف منتخب رجال شيخ الطائفة ،ويف منتخب فهرسته.

واجلزء الثاين هو منتخب الكيش ،والثالث هو منتخب النجايش ،والرابع منتخب خالصة
األقوال للحيل .

 8ـ  6ـ نُسخ رجال الطوسي

أبرز نسخ هذا الكتاب هو اآليت:

 1ـ نسدة املكتبة الوطن ّية ،برقم ( ،)1270وترجع لعام 984هـ.

 2ـ نسدة املرعيش ،برقم ( ،)13234للموىل التسرتي ،وترجع لعام 988هـ.

 3ـ نسدة مدرسة مروي ،برقم ( 405م) ،للخفاجي ،وترجع للقرن العارش اهلجري

ظاهر ًا ،وعليها تعليقات املريداماد.

( )1انظر :موسوعة طبقات الفقهاء .317 :11
( )2انظر :مستدركات علم رجال احلديث .17 :1
( )3انظر :الذريعة .405 :22

...............
 4ـ نسدة املرعيش ،برقم (5381م) ،إلبراهيم بن يوسف كليب ،وترجع لعام

1010هـ.

 5ـ نسدة كل ّية اإلهل ّيات بمشهد ،برقم (1429م) ،وترجع لتاريخ 1015هـ.
 6ـ نسدة املرعيش ،برقم (4795م) ،وترجع لعام 1017هـ.

مؤسسة الربوجردي يف قم ،برقم (465م) ،وترجع لعام 1026هـ،
 7ـ نسدة ّ

مصححة وعليها تعليقات.
ّ

وغريها من النسخ ّ
املتأخرة زمان ًا  .والتي تعضد ما نقل عن رجال الطويس يف كلامت

العالمة وابن داود وغريمها.

وقد ذكر الشيخ جواد الق ّيومي أنّه ح ّقق كتاب رجال الطويس عىل نسخة خط ّية عتيقة

ّ
حممد بن رساهنك بن املرتىض احلسيني  ،وهذه نسخة
جد ًا ،ترجع لعام 533هـ
بخط ّ
قديمة جد ًا.

هذا ،وقد أبلغني صاحب الفضيلة الشيخ عبد اهلل دشتي ـ من الكويت ـ وهو ّ
يتوىل

متخصص يف الرتاث واملخطوطات حالي ًا يف لقائي معه بتاريخ  7ـ  3ـ 2017م ،يف
مركز
ّ

مصورة من مكتبة املتحف الربيطاين ،لرجال الطويس،
بأّنم حصلوا عىل نسخة
ّ
الكويتّ ،
ترجع ألواسط القرن السادس اهلجري ،أي بعد حوايل قرن من وفاة الطويس ،وعليها

الصحة واإلجازات ،وفيها بعض ما ليس يف املطبوع اليوم ،لكنّه مما يوافق ما نقل
عالمات
ّ

عنه يف كلامت مثل ابن داود ّ
احليل .وال أدري ما إذا كانت مغايرة لنسخة ابن رساهنك ،ويف

ظنّي ّأّنا هي ،نسأل اهلل أن يو ّفق العاملني لتحقيق هذه الكتب بأعىل درجات الد ّقة والتت ّبع
يف املخطوطات.

أن بعض البحوث املتصلة
نكتفي هبذا القدر من احلديث عن رجال الطوءي ،ونشري إىل ّ

( )1انظر :أمحد احلسيني ،مصادر احلديث والرجال.446 :
( )2انظر :الق ّيومي ،رجال الطويس( 12 :املقدّ مة).

خاصة مثل بحث (أسند عنه)،
تعرضنا هلا يف الفصول املتقدّ مة،
ّ
هبذا الكتاب ،سبق أن ّ
الذي درسناه يف فصل ألفاظ املدح والقدح ،فراجع ،حتى ال نطيل.

 9ـ فهرست الطوسي

كتاب (فهرست كتب الشيعة وأصوهلم وأسامء املصنّفني وأصحاب األصول) هو أحد

أهم كتب الرجال للطويس وللشيعة اإلمام ّية ،واملشهور يف األوساط العلم ّية بـ(فهرست

الشيخ الطويس).

والبدّ لنا من وقفات خمترصة مع هذا الكتاب ،كاآليت:

 9ـ  1ـ اسم الكتاب

املدون يف اسم الكتاب هو (فهرست كتب الشيعة وأصوهلم وأسامء املصنّفني
ّ
سامه الطويس يف ترمجة نفسه يف الفهرست هبذا االسم وهو
وأصحاب األصول) ،وقد ّ
(فهرست كتب الشيعة وأصوهلم ،وأسامء املصنّفني منهم وأصحاب األصول والكتب،
وأسامء من صنّف هلم وليس هو منهم)  ،وعنونه النجايش هبذا العنوان( :كتاب فهرست
كتب الشيعة وأسامء املصنّفني) .

 9ـ  2ـ بواعث التأليف

حركه نحو تأليف هذا الفهرست من خالل
ّبني الطوءي يف مقدّ مة كتابه الباعث الذي ّ

عرض نقطتني ،مها:

أ ـ عرض واقع الفهارس عند الشيعة ،وذلك عرب تبيني طريقة القدماء يف تدوين

فهارسهم ،وأفاد هنا ّأّنم كانوا يعتمدون عىل فهرست ما كانوا يمتلكونه من كتب
خاصة لروايتها ،وهنا ي ْربز
ومصنّفات يف مكتباهتم اخلاصة أو التي كانت لدهيم طرق
ّ
( )1الفهرست.241 :

( )2رجال النجايش.403 :

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

ِ
تستوف ّ
كل مصنّفات
الطويس مالحظة عامة عىل هذا النوع من ال َف ْه َرسة ،وهي أّنا مل
الشيعة بل وال أكثرها .وهذه املالحظة تعترب إحدى نقاط الضعف يف الفهارس السابقة

عىل الطويس ،حاول يف كتابه هذا أن يتداركها ،وسنأيت عىل تفصيلها إن شاء اهلل.

وقد استثنى الطويس من تلك الفهارس التي سبقته ما كتبه «..أبو احلسني أمحد بن

احلسني بن عبيد اهلل (رمحه اهلل)؛ فإ ّنه عمل كتابني أحدمها ذكر فيه املصنّفات واآلخر ذكر

فيه األصول ،واستوفامها عىل مبلغ ما وجده وقدر عليه .غري ّ
أن هذين الكتابني مل ينسخهام
أحد من أصحابنا واخرتم هو ،وعمد بعض ورثته إىل إهالك الكتابني وغريمها. »..

صحيح ّ
أن هناك من سبق الطويس يف هذا النوع من التأليف (أو ما هو قريب منه
إذن،
ٌ

ككتب اإلجازات) ،كابن عبدون ،وابن ب ّطة ،وجعفر بن حممد بن قولويه ،وحممد بن

احلسن بن الوليد ،واملفيد ،والصدوق ،وسعد بن عبد اهلل األشعري ،وعبد اهلل بن جعفر

املفضل ،وابن اجلنيد اإلسكايف ،وأمحد بن
احلمريي ،والسيد املرتىض ،وأيب احلسن ابن ّ

وحممد بن عيل بن شاذان
حممد بن عيسى األشعري ،واحلسني بن احلصني العمي،
ّ
القزويني ،وهارون بن موسى التلعكربي ،ومحيد بن زياد الدهقان ،وحممد بن إبراهيم

حممد ماجيلويه ،وحممد بن جعفر الرزاز ،وحممد بن عبد احلميد
العلوي ،وعيل بن ّ
أن ّ
العطار ..صحيح ّ
كل هؤالء وغريهم قد سبقوا الطويس يف كتابة فهرست ملصنّفات
دونوا إجازات ومشيخات ،أو نحو ذلك ،إال أ ّنه الحظ عليهم عدم
الشيعة وأصوهلم ،أو ّ

الشمول ّية ،فأراد بفهرسته هذا جتاوز هذه املالحظة.

املتكرر من الشيخ الفاضل يف أن يكمل الطويس ذلك الطريق الذي سلكه
ب ـ الطلب
ّ

يرصح باسم هذا الفاضل ،والذي يبدو ـ كام
ابن الغضائري يف ال َف ْه َر َسة  .والطويس مل ّ
أشار لذلك السيد عيل اخلامنئي ـ ّ
أن هذا الشيخ كان شخص ّي ًة علمية كبرية ومتم ّيزة
( )1الفهرست.2 :

( )2املصدر نفسه.3 :

آنذاك  ،وحيتمل اخلامنئي أن يكون هذا الشيخ هو نفسه الذي طلب من الطويس تأليف

رباج (481هـ) ،
(كتاب اجلمل والعقود وكتاب الرجال) ،وهو القايض عبدالعزيز بن ال ّ

فيام احتمل آخرون أن يكون هذا الفاضل هو الشيخ املفيد (413هـ) ،أو أحد علامء بني
نوبخت .وقد سبق أن أملحنا لبعض ما يتصل هبذا األمر عند احلديث عن رجال الطويس.

هذان مها العامالن امل ْع َلنان اللذان ح ّفزا الطويس لتأليف كتابه هذا ،عىل ما يظهر من

مقدّ مة الكتاب نفسه ،وإن كنّا ال نستبعد أن يكون من دوافعه أيض ًا ما كان دافع ًا للنجايش
إىل تصنيف فهرسته كام تقدّ م.

 9ـ  3ـ املعامل العامة للكتاب ،منهجه وبنيته الداخليّة

تطور ًا عىل يديه
يمكن اختصار أبرز معامل هذا الكتاب الذي شهد علم الرجال اإلمامي ّ

باآليت:

 1ـ حاول املؤ ّلف يف هذا الكتاب أن جيمع ما استطاع من األصول واملصنّفات

ال..« :ومل أضمن أن أستويف ذلك إىل آخره؛ ّ
رصح قائ ً
فإن تصانيف أصحابنا
الشيع ّية ،وقد ّ
وأصوهلم ال تكاد تضبط؛ النتشار أصحابنا يف البلدان وأقاّص األرض ، »..وهبذا حاول
حتايش ما كان الحظه عىل من قبله من املفهرسني.

 2ـ مجع املصنّفات واألصول ومل يفصلهام عن بعضهام بعض ًا ،خالف ًا ملا فعله من قبله

ابن الغضائري؛ وذلك..« :لئال يطول الكتاب؛ ّ
ألن يف املصنّفني من له أصل ،فيحتاج إىل
أن يعاد ذكره يف ّ
كل واحد من الكتابني» .

األول فقط .وقد
 3ـ رتّب أسامء األشخاص الذين أوردهم ترتيب ًا أبجدي ًا يف احلرف ّ

( )1عيل اخلامنئي ،األصول األربعة يف علم الرجال.40 :
( )2املصدر نفسه.

( )3الفهرست.4 :

( )4املصدر نفسه.3 :

...............
جاءت بعده حماوالت لرتتيب الكتاب يف احلرف الثاين والثالث ،سنعرض بعضها بإذن

اهلل.

تعهد يف مقدّ مة كتابه أن يو ّثق أو يض ّعف ّ
كل من يورده من املصنّفني،
 4ـ قيل بأنّه ّ

وذكر مذهبه ،وهل يعتمد عىل روايته أو ال؟ لكنه ـ مع شديد األسف ـ مل يلتزم بذلك يف
كثري مم ّن أوردهم  ،فتجده يذكر الشخص دون أن يشري إىل قيمته الرجالية أو مذهبه أو..

مما وعد به ،حتى استغرب الشيخ آصف حمسني قائالً« :العدول عن الوعد وما التزم به

أن مثل هذا العدول عديم النظريّ ،
اإلنسان عىل نفسه وإن كان أمر ًا ممكن ًا ،غري ّ
فإن ّأول من

املسمون بآدم ،وهؤالء ثالثة أشخاص ،وقد سكت عن بيان حاهلم» .
بدأ هبم هم
ّ

هذا ،وقد ذكر بعض علامء الرجال لذلك توجيهات عديدة ،ال نطيل بذكرها .وقد

سبق أن حتدّ ثنا عن هذا املوضوع يف الفصول األوىل من هذا الكتاب ،وسيأيت ما يتصل به.

من هنا ،ذهب السيد حممد مهدي بحر العلوم (1212هـ) إىل القول ..« :أن مجيع من

نص فيه عىل خالف ذلك من
ذكره الشيخ يف الفهرست من الشيعة اإلمامية ،إال من ّ
الرجال . »..كام يعتقد السيد اخلامنئي ّ
أن الطويس التزم بذكر مذهب الشخص إذا كان

سنّي ًا فقط ،ويذهب إىل أنه يف املوارد التي يسكت فيها عن مذهب الشخص فهذا يعني أ ّن
الراوي ليس سنّي املذهب؛ ولكن ال يعني أنه إمامي املذهب؛ إذ قد يكون منتمي ًا إىل

إحدى الفرق الشيع ّية غري اإلمام ّية .

ورجحنا إثبات شيع ّيته ال غري ،دون
وقد بحثنا هذا املوضوع سابق ًا يف هذا الكتابّ ،

إمكان إثبات إمام ّيته ،فراجع.

 5ـ ترجم الطويس يف هذا الكتاب لـ( )912شخص ّية ،اشرتك مع النجايش يف حوايل

( )1التسرتي ،قاموس الرجال .28 :1
( )2بحوث يف علم الرجال.205 :

( )3بحر العلوم ،الفوائد الرجالية .114 :1

( )4اخلامنئي ،األصول األربعة يف علم الرجال.41 :

( )700شخص ّية منها ،وعدّ د حوايل ( )2000مصنّف وأصل ،ويف بعض األحيان ال يذكر
اسم الكتاب ،بل يكتفي بالقول :له كتاب أو مسائل أو نوادر أو مصنّف.

يقول الدكتور جميد معارف ..« :ويعدّ كتاب «الفهرست» للشيخ الطويس ـ بتصحيح

تعرض
لويس اسربنگر ـ من الكتب املناسبة ملقارنة آراء الشيخ الطويس والنجايش ،حيث َّ

ختص بعض
يف هذا الكتاب
املصحح ،بعد إدراج كالم الشيخ الطويس ،إىل ذكر معلومات ّ
َّ

بمجرد مطالعته ملضمون الكتاب يمكنه
املصنِّفني بحسب كالم النجايش .فالقارئ
ّ
اال ّطالع بسهولة عىل رأي ٍّ
كل منهام ،وعىل أسلوهبام العلمي ،وعىل مقدار سعة معلوماهتام
الرجال ّية. »..

 6ـ و ّثق الطويس هنا ( )92شخص ًا فقط مم ّن ذكرهم ،وض ّعف ( )21فقط منهم؛

لذلك يمكن أن يقال :إ ّن الشيخ الطويس ال حيسب عىل مدرسة النقد التي اشتهر بريادهتا

ابن الغضائري والنجايش.

 7ـ رغم اشتهار النجايش باالهتامم بنسب الراوي عند ترمجته ،وذكر قبيلته ومواليه

وموطنه ونحو ذلك ،إال ّ
أن الشيخ الطويس مل هيمل هذا اجلانب أيض ًا ولو بمقدار ال يبلغ
مبلغ النجايش ،بل ّ
لعل قسط ًا وافر ًا من معلومات النجايش هذه أخذها من فهرست
الطويس حيث مل جيد هلا نافي ًا ،هلذا جتد الطويس يستعرض يف الكثري من األحيان هذه

املعلومات حول الراوي.

املختص بالطبقات ـ
بل نحن نجد الطويس يف الفهرست ـ رغم تأليفه لكتاب الرجال
ّ

يشري إىل طبقة الراوي يف العديد من املواضع ،من خالل بيانه كونه قد روى عن هذا اإلمام
ٍ
مجاعة عن اإلمام ،وهكذا ،وإن كان هذا ّ
أقل مما هي احلال عند النجايش يف
أو ذاك أو عن

رجاله.

 8ـ كثري ًا ما يقدّ م لنا الطويس معلومات أو توصيفات حول الكتب التي يذكرها هلذا

( )1معارف ،علم الرجال الشيعي ،جملة االجتهاد والتجديد ،العدد .204 :19

...............
الراوي أو ذاك ،زيادة عىل ذكر أسامئها وموضوعاهتا حيث يتو ّفر ،وهذه التوصيفات:

أ ـ تار ًة تتع ّلق بكم ّية هذه الكتب ،فيقول ّ
بأن كتب فالن كثرية عىل عدد كتب احلسني

بن سعيد أو هي مثل كتب احلسني بن سعيد ،كام يف ترمجة صفوان بن حييى ،وعيل بن

وحممد بن احلسن الصفار ،وموسى بن القاسم
مهزيار ،وحممد بن سنان ،وحممد بن أورمةّ ،

البجيل  ،أو يصف الكتاب فيقول :كتابه كبري ،أو له كتاب كبري ،وهذا كثري أيض ًا.

ب ـ وأخرى تتع ّلق بنوع ّية الكتب ،إن من حيث تبويبها الداخيل حيث يقول تار ًة ّ
بأن

حممد املدين ،وإسامعيل بن أيب خالد األزدي  ،وأخرى بأ ّن
كتابه ّ
مبوب كام يف إبراهيم بن ّ

حممد بن عيسى األشعري ،والشيخ أيب
الكتاب غري ّ
مبوب ،كام يف بعض كتب أمحد بن ّ
جعفر الصدوق  ،أو من حيث قيمته املضمون ّية ،فيصف الكتاب بأنّه معتمد كام يف

إسحاق بن عامر ،وحفص بن غياث ،وعامر بن موسى الساباطي  ،أو يصفه بأنّه سديد أو

ّ
أن كتبه سديدة كام يف مثل عيل بن أمحد الكويف  ،وثالثة بمصري الكتب كام يف قوله بأ ّن
كتب فالن قد انقرضت يف حديثه عن كتب ابن الغضائري يف مقدّ مة الفهرست.

إن واحد ًة من أهم م ّيزات هذا الكتاب ّ
9ـ ّ
أن الشيخ الطويس ذكر طرقه إىل كثري من

يسمى يف علم
املصنّفات واألصول التي أوردها يف كتابه ،وهذه الطرق تفيد الباحثني فيام ّ

الرجال بـ(نظرية تعويض األسانيد) ،كام حتدّ ثنا عنها سابق ًا ،خصوص ًا يف أسانيد كتايب

(هتذيب األحكام) و (االستبصار) ،وذلك أنّه يف بعض املوارد من هذين الكتابني ال يذكر

الطويس يف مشيخة كتبه طريق ًا إىل كتاب الراوي الذي يروي عنه رواي ًة ما ،أو ّ
أن الطريق
عوض بعض
الذي ذكره كان ضعيف ًا بأحد الوسائط الرجال ّية ،ففي هاتني احلالتني ي ّ

( )1انظر :الفهرست.243 ،220 ،219 ،152 ،146 :
( )2انظر :الفهرست.45 ،34 :
( )3املصدر نفسه.238 ،69 :

( )4املصدر نفسه.189 ،116 ،54 :
( )5املصدر نفسه.155 :

الرجال ّيني عن هذا الطريق املفقود أو الضعيف يف املشيخة بام ذكره الطويس من طريق إىل

كتاب الراوي نفسه يف الفهرست .وهذه الطريقة تعدّ إحدى طرق التعويض ،وهناك طرق
تعرضنا هلا سابق ًا بالتفصيل ،فلرياجع.
كثرية ابتكرها الرجال ّيون للتعويض ،سبق أن ّ

واألمر اجل ّيد الذي وجدناه يف بعض املواضع من فهرست الشيخ أنّه يرشح لنا أنحاء

التحمل للحديث والكتب ،مثل السامع كام يف ترمجة عيل بن حاتم القزويني  ،أو اإلجازة
ّ
كام يف ترمجة احلسن بن محزة العلوي ،وترمجة عيل بن احلسن بن فضال  ،أو القراءة كام يف

حممد السواق  ،وغري ذلك من املوارد.
ترمجة أبان بن تغلب ،وأمحد بن ّ
يشار هنا إىل ّ
أن بعض املوارد ذكرها الطويس ومل يذكر طرق ًا إليها ،وقد بلغ هبا بعضهم

سبع ًة وأربعني رج ً
ال ترمجهم الطويس يف هذا الكتاب .

 10ـ عندما يذكر الطويس طرقه للكتب ،فإنّه يشري يف مجلة من املواضع القليلة

يتفوق عليه كثري ًا الشيخ النجايش حيث يكثر من
الختالف نسخ هذه الكتب ،وهذا ما ّ

ذلك نسب ّي ًا.

ومن مجلة املواضع التي يذكرها الطويس ما جاء يف ترمجة أبان بن عثامن ،حيث إنّه بعد

ذكره للطرق إىل كتبه ،قال« :هذه رواية الكوف ّيني ،وهي رواية ابن فضال ومن شاركه فيها

من القم ّيني ،وهناك نسخة أخرى أنقص منها رواها القم ّيون»  .وهكذا احلال يف بيانه
ٍ
لوجود أربع نسخ لكتب العالء بن رزين ،ذاكر ًا ّ
نسخة طريق ًا  ،كام نجده يف ترمجة
لكل

عمر بن اذينة عند حديثه عن كتابه يقول« :وكتاب عمر بن أذينة نسختان :إحدامها

( )1املصدر نفسه.163 :

( )2املصدر نفسه.157 ،104 :
( )3املصدر نفسه.72 ،58 :

( )4انظر :آصف حمسني ،بحوث يف علم الرجال.206 :
( )5الفهرست.60 :

( )6املصدر نفسه 182 :ـ .183

...............
املفضل ،عن محيد ،عن احلسن
الصغرى واألخرى الكربى ،روينامها عن مجاعة ،عن أيب ّ

بن حممد بن سامعة ،عنه» .

 11ـ يعتمد الطويس عىل مصادر كثرية يف كتابه هذا ككتب الفهارس ،وغالب ًا ما ال
ٍ
بشكل حمدّ د ،بل ينقل بالقيل والقال بطريقة مبهمة ،لكن من مصادره
يذكر املصدر

فهرست ابن النديم الذي اعتمد عليه كثري ًا يف ذكر أسامء الكتب (أكثر من عرشين

موضع ًا ،حتى اعترب بعض العلامء ـ كالتسرتي ـ ّ
أن من مشاكل فهرست الطويس اعتامده
عىل ابن النديم) .

وقد اختلفت درجات اعتامد الطويس والنجايش عىل املصادر ،فالطويس ينقل عن ابن

عبدون قريب من ضعف ما ينقله النجايش عنه ،واألمر عينه يف نقل الطويس عن فهرست

ابن الوليد ،بل ينقل الطويس عن فهرست الصدوق أضعاف ما ينقله النجايش ،بينام نجد

الطويس ينقل عن فهرست ابن قولويه ّ
أقل بكثري مما ينقله النجايش.

 9ـ  4ـ (اجلماعة) و (العدّة) ،يف فهرست الطوسي

أهم معامل هذا الكتاب ّ
ب ّينا سابق ًا ّ
أن الطويس حينام يذكر مصنّفات
أن واحد ًة من ّ
ٍ
شخص ما يقوم بذكر طريقه إىل هذه املصنّفات ،فيقول مثالً :أخربنا أو رواه لنا فالن
وفالن عن فالن ..إىل أن يصل لصاحب الكتاب.

يعرب عنهم بـ (مجاعة)
يرصح بمن أخربه بنحو املبارشة ،وإنام ّ
إال أ ّنه يف بعض الطرق ال ّ

رصح فيها باألسامء ،وإنام تشري إىل جمموعة من
أو (عدّ ة) أو غريها من التعابري التي ال ي َ ِّ

األشخاص ،كطريقه إىل كتاب عيل بن رئاب ،قال ..« :أخربنا مجاعة ،عن أمحد بن حممد

بن احلسن بن الوليد ،عن أبيه ، »..وإىل كتاب عيل بن احلكم ،قال..« :أخربنا مجاعة ،عن

( )1املصدر نفسه.184 :
حممد كاظم رمحتي ،حتت عنوان:
( )2ملزيد من اال ّطالع ،يمكن مراجعة الكتاب الذي كتبه الدكتور ّ
موسعة يف أكثر من مائة صفحة مركّزة.
ابن نديم وكتاب فهرست ،وهو دراسة ّ

( )3الفهرست.263 :

حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه ،عن أبيه ، »..وغريمها الكثري.

يتم تقويمهم ومعرفة
يرصح الطويس بأسامء أفراد هذه اجلامعة أو العدّ ة حتى ّ
ومل ِّ
املعني ،وإن مل
حاهلم ،فإن كانوا ثقات ًا
معتمدين أخذنا بالطريق أو السند إىل هذا الكتاب ّ
َ
يكونوا من الثقات مل نأخذ هبذا الطريق.

وهنا ذكر علامء الرجال جمموع ًة من املحاوالت اهلادفة إىل تشخيص أفراد هذه اجلامعة،

مهها ما قام به السيد حممد مهدي بحر العلوم (1212هـ) ،وهو ّ
أن هذه اجلامعة أو
ومن أ ّ
العدّ ة إذا عرف أحدهم ارتفع الغموض عن هذا السند وصار طريق الطويس إىل صاحب

املصنّف معروف ًا.

أن ّ
ويعتقد بحر العلوم أنه بتت ّبعه الفهرست َو َجدَ ّ
كل الطرق التي ذكرها الطويس،

ٌ
عرب يف أوهلا باجلامعة أو العدّ ةّ ،
داخل
فإن أحد مشاخيه األربعة املعروفني الثقات
والتي ّ
فيها ،وهم :الشيخ املفيد (413هـ) ،واحلسني بن عبيد اهلل الغضائري (411هـ) ،وابن

عبدون (423هـ) ،وابن أيب جيد.

وكنامذج لدعوى بحر العلوم هذه يمكن ذكر مثالني مها:

املثال األول :ما جاء يف ترمجة أمحد بن حممد بن خالد الربقي ،حيث قال..« :أخربنا هبذه

الكتب وبجميع رواياته عدّ ٌة من أصحابنا ،منهم أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن النعامن،

وأبو عبد اهلل احلسني بن عبيد اهلل ،وأمحد بن عبدون ،وغريهم. »..

املثال الثاين :ما جاء يف ترمجة أمحد بن احلسن االسفرائني ،حيث قال..« :أخربنا به عدّ ة

من أصحابنا ،منهم أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن النعامن ،واحلسني بن عبيد اهلل ،وأمحد بن
عبدون وغريهم. »..

وغريمها من النامذج التي حشدها بحر العلوم لتأييد فكرته من ّ
أن هذه العدّ ة أو اجلامعة

( )1املصدر نفسه.264 :
( )2املصدر نفسه.54 :
( )3املصدر نفسه.67 :

...............
ال ختلو من أحد هؤالء املشايخ األربعة أو مجيعهم ،فترصحيه بانضاممهم يف العدّ ة يف كثري

من املوارد يعني انضاممهم يف ّ
ينص عليهم فيها  .بل نحن نجد ّ
أن
كل املوارد التي مل ّ
ٍ
واحد منهم.
قوة احتامل وجود ولو
مصادر الشيخ تقوم عىل هؤالء أيض ًا مما يرفع ّ
وهذه املحاولة وثوق ّية اطمئنان ّية تصلح إلثبات وجود أحد األربعة يف مجلة وافرة من

هذه األسانيد ،لك ّن إثبات وجوده يف مجيعها ،فض ً
عام لو قيل بعدم ثبوت وثاقة ابن
ال ّ

عبدون وابن أيب جيد عىل ما هو رأي بعضهمّ ،
فإن األمر يكون مشك ً
ال يف هذه احلال .إال

إذا قيل ّ
بأن ذكر الطويس هذا التعبري يف العديد من املواضع مطلق ًا له إطالق املس ّلامت،
يبعد معه احتامل كذب هؤالء مجيع ًا فيام نقلوه له ،فعدم بيان األسامء يشري اىل عدم احلاجة

لذلك ووضوح األمر.

 9ـ  5ـ األعمال القائمة على فهرست الطوسي

ثمة جمموعة من العلامء حاولت إكامل مرشوع الطوءي يف الفهرسة ،أو ترميمه أو
ّ
رشحه أو تلديصه أو ترتيبه أو نحو ذلك ،وتناول ّ
كل منهم زاوي ًة يف هذا اإلكامل .ومن

أبرزهم:

 1ـ احلافظ حممد بن عيل بن شهرآشوب (588هـ) ،وذلك يف كتابه (معامل العلامء يف

فهرست كتب الشيعة وأسامء املصنّفني منهم قدي ًام وحديث ًا) ،حيث يعترب الكتاب تكملة
أي عمل يف كتاب الطويس بل هو إضافة.
ملرشوع الطويس؛ لكنّه ال جيري ّ

 2ـ الشيخ منتجب الدين بن بابويه (بعد 858هـ) ،يف كتابه الفهرست ،وهو عىل نسق

معامل العلامء.

 3ـ املح ّقق نجم الدين احليل (676هـ) ،يف كتابه تلخيص الفهرست ،والذي يتم ّيز بأنه

يذكر فقط أسامء املصنّفني دون مصنّفاهتم والطرق إليها ،كام وصفه اآلغا بزرك
( )1انظر :بحر العلوم ،الفوائد الرجالية .104 :4

الطهراين .

 4ـ عناية اهلل القهبائي (ق 11هـ) ،يف كتابه جممع الرجال ،وقد قام فيه برتتيب

الفهرست كام رتب غريه من الكتب.

 5ـ الشيخ عيل بن عبيد اهلل األصبعي البحراين (1127هـ) ،يف كتابه :ترتيب

الفهرست .

املسمى
 6ـ الشيخ سليامن املاحوزي البحراين (1121هـ) ،يف كتابه رشح الفهرست
ّ

بمعراج أهل الكامل يف معرفة الرجال ،والذي رتّب فيه الفهرست أبجدي ًا عىل احلروف
وصححه ،ولكنه مل ينجز الكتاب كام ً
ال .
الثالثة األ َول
ّ

 7ـ العالمة ّ
احليل (725هـ) ،حيث نسب إليه السيد حمسن األمني العاميل كتاب

تلخيص الفهرست بحذف الكتب واألسانيد .

سهو من السيد األمني ،واملراد املح ّقق احليل كام تقدّ م.
ولع ّله ٌ

حممد عيل الشاه عبد العظيمي ،الذي حتدّ ثنا عنه يف كتاب
 8ـ منتخب الرجال ،للسيد ّ

رجال الطويس ،وأنّه انتخب فهرست الطويس أيض ًا.

 9ـ  6ـ هل أكمل الطوسيُّ فهرسته؟

ينقل عن الس ّيد أمحد املددي حفظه اهلل أنّه يرى ّ
أن الشيخ الطويس ّ
تويف ومل يكمل

ثم فلم خيرج هذا الكتاب بصياغته النهائ ّية أصالً.
فهرسته ،ومن ّ

وتطرح يف هذا الصدد يف أوساط سامحته وأوساط تالمذته ـ ومنهم أخونا الباحث

مهها:
الشيخ حم ّمد باقر ملكيان ـ مجلة من القرائن والشواهد عىل هذا املدّ عى وأ ّ
( )1انظر :الذريعة .425 :4

( )2املصدر نفسه؛ ومصفى املقال يف مصنّفي علم الرجال.189 :
( )3اخلامنئي ،األصول األربعة يف علم الرجال.49 :
( )4انظر :أعيان الشيعة .406 :5

...............
القرينة األوىل :وعد الطويس يف مقدّ مة الفهرست بأنّه سيذكر ما قيل يف الرواة من
للحق أو أّنم من الفرق املنحرفة ،ولكنّه مل ِ
يف
التوثيق والضعف ،وهل ّأّنم موافقون
ّ
ّ

بوعده يف كثري من املوارد.

إن مراجعة فهرست الطويس والنجايش ،تدفع ملالحظة ّ
القرينة الثانيةّ :
أن الطويس قد
ٍ
ٍ
بعنوان آخر ،بل قد نجد راوي ًا بعنوانني يف
بعنوان واسم فيام يذكره النجايش
يذكر راوي ًا
والّس يف هذا هو اختالف املصادر ،فالطويس ينقل العنوان مث ً
ال من فهرست
كتاب واحد.
ّ

محيد ،فيام يأخذه النجايش من فهرست عبد اهلل بن جعفر احلمريي.

أن هناك تكرار ًا يف بعض العناوين رغم ّاحتاد املصدر ،بل ومع احتاد الكتاب يف بعض
إال ّ

األحيان ،ومن نامذج ذلك:

حممد بن بندار بن عاصم« :له كتاب املثالب .أخربنا به ابن أيب
أ ـ قال الطويس يف ترمجة ّ

مرة أخرى يف موضع
حممد بن عامر ،عنه»  .وترمجه ّ
جيد ،عن ابن الوليد ،عن احلسني بن ّ

حممد بن احلسن ،عن احلسني بن
آخر فقال« :له كتاب املثالب .أخربنا به ابن أيب جيد ،عن ّ

حممد بن بندار ،عن رجاله» .
حممد بن عامر ،عن ّ
ّ

املفضل ،عن محيد،
رش ْيح« :له كتاب .أخربنا به مجاعة ،عن أيب ّ
ب ـ وقال يف ّ
حممد بن َ

مر ًة أخرى فقال« :له كتاب .رويناه هبذا
رش ْيح»  .وذكره ّ
عن ابن َسامعة ،عن ّ
حممد بن َ

مر ًة ثالثة فقال« :له كتاب .رويناه هبذا
اإلسناد ،عن محيد ،عن ابن َسامعة ،عنه»  .وذكره ّ
اإلسناد ،عن ابن ّنيك ،عنه» .

احلج .أخربنا ابن
حممد بن إسامعيل بن َب ِزيع« :له كتاب يف ّ
ج ـ وقال الطويس يف ترمجة ّ

( )1الفهرست.401 :

( )2املصدر نفسه.412 :
( )3املصدر نفسه.403 :
( )4املصدر نفسه.428 :
( )5املصدر نفسه.429 :

حممد بن
عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن ّ
أيب جيد ،عن ّ
حممد بن احلسن بن الوليد ،عن ّ

احلج .أخربنا به احلسني بن
مر ًة أخرى فقال« :له كتب ،منها كتاب ّ
إسامعيل»  .وترمجه ّ

عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن حم ّمد بن
عبيد اهلل ،عن احلسن بن محزة العلوي ،عن ّ
إسامعيل» .
د ـ وقال الطويس يف إسامعيل بن مهران« :صنّف مصنّفات كثرية ،منها :كتاب

حممد الزراري قراءة عليه،
املالحم .أخربنا به احلسني بن عبيد اهلل ،عن أيب غالب أمحد بن ّ
حممد بن سليامن ،عن أيب جعفر أمحد بن
عيل بن سليامن ،عن جدّ أيب ّ
قال :حدّ ثني ّ
عم أيب ّ

عيل بن احلسني،
احلسن ،عن إسامعيل .وله أصل .أخربنا به عدّ ة من أصحابنا عن ّ
حممد بن ّ

حممد بن احلسن ،عن الص ّفار ،عن حممد بن احلسني ،عنه» .
عن ّ

مر ًة أخرى فقال« :له كتاب املالحم ،وله أصل .أخربنا هبام عدّ ة من أصحابنا،
وترمجه ّ

حممد بن جعفر بن ب ّطة ،عن أمحد بن أيب عبد اهلل ،عن
عن أيب ّ
املفضل ،عن أيب جعفر ّ

إسامعيل بن مهران» .

إىل غريها من املوارد الكثرية التي تزيد عن العرشة .
ٍ
وأّنام
هذه الظاهرة دفعت بعض العلامء إىل اختيار
تفسري هلا وهو تعدّ د صاحب االسمّ ،

اثنني وليسا بواحد ،وهلذا ذكرمها الطويس مرتّني ،إال أ ّنه يصلح هذا خري دليل عىل ّ
أن
( )1املصدر نفسه.400 :

( )2املصدر نفسه 440 :ـ .441
( )3املصدر نفسه 27 :ـ .28
( )4املصدر نفسه 34 :ـ .35

( )5املصدر نفسه :الرقم 178 :وقارنه مع الرقم184 :؛  40وقارنه مع الرقم44 :؛  47وقارنه مع

الرقم48 :؛  196وقارنه مع الرقم200 :؛  402وقارنه مع الرقم411 :؛  646وقارنه مع الرقم:
682؛  648وقارنه مع الرقم681 :؛  672وقارنه مع الرقم692 :؛  617وقارنه مع الرقم:
643؛  882وقارنه مع الرقم894 :؛  889وقارنه مع الرقم986 :؛  885وقارنه مع الرقم:
898؛  881وقارنه مع الرقم.412 :895 :

...............
الطويس مل يو ّفق لتكميل الفهرست وتدوينه النهائي؛ إذ مع احتاد الطرق وتقارب األسامء

والكتب يستبعد تعدّ د العنوان.

القرينة الثالثةّ :
إن الطويس قد عقد يف بعض احلروف باب ًا بعنوان «باب الواحد» ،واملراد

مرتني ،وإال فال معنى لكلمة الواحد
منه عدم وجود هذا العنوان واالسم يف هذا الباب ّ

هنا ،ومثال ذلك أنّه إذا جاء يف هذا الباب « َم ْس َعدة» نعلم أنّه مل يذكر يف هذا الباب ٌ
رجل

آخر باسم « َم ْس َعدة».

مرة ،ومن
لكن ورغم ذلك نجد الطوءي قد ذكر بعض العناوين يف هذا الباب أكثر من ّ

نامذج ذلك:

مرتني .
أ ـ جاء يف باب الواحد من باب األلف إدريس ّ

مرتني.
ب ـ جاء يف باب الواحد من باب احلاء احلارث ،
ّ
واحلجاج ّ ،

مرتني.
ج ـ جاء يف باب الواحد من باب السني سندي  ،والّسي  ،وسهل ّ ،

مرتني.
د ـ جاء يف باب الواحد من باب امليم ّ
املفضل ّ ،

هذه الظاهرة ال تفسري هلا إال أن يكون الشيخ الطويس مل يكمل كتابه بعد.

القرينة الرابعة :لقد عقد الطويس باب ًا بعنوان «باب من عرف بكنيته ومل أقف له عىل

اسم» ،لكنّنا نجد يف هذا الباب بعض العناوين ،مثل أيب الفرج اإلصفهاين  ،وهو وإن
( )1الفهرست.91 ،89 :

( )2املصدر نفسه.169 ،164 :
( )3املصدر نفسه.168 ،167 :
( )4املصدر نفسه.229 ،228 :
( )5املصدر نفسه.231 ،229 :
( )6املصدر نفسه.230 ،228 :
( )7املصدر نفسه.475 ،472 :
( )8املصدر نفسه.544 :

اشتهر بالكنية إال ّ
أن اسمه معلوم.

كام ّ
رصح بأسامء بعض املذكورين يف هذا الباب نفسه ،مثل أيب خالد
أن الطويس قد ّ

القامط الذي ذكر ّ
بأن اسمه ـ وفق ًا لنقل ابن عقدة ـ هو كنكر ،وكذلك أيب احلسني بن أيب

طاهر الذي نقل بأنّه قيل ّ
بأن اسمه عيل بن احلسني ،ومثلهام أبو الصباح الكناين ،الذي نقل
الطويس عن ابن عقدة ّ
أن اسمه إبراهيم بن نعيم .

القرينة اخلامسة :إنّنا نالحظ ّ
أن الطويس قد أحال يف مواضع من رجاله إلی

الفهرست  ،لكنّنا نجد يف موردين ّأّنام غري موجودين يف الفهرست.

فقد قال يف الرجال يف ترمجة احلسني بن عبيد اهلل الغضائري« :له تصانيف ذكرناها يف

عيل بن سفيان ال َب َز ْو َفري« :له كتب ذكرناها يف
الفهرست»  ،كام قال يف احلسني بن ّ
ٍ
الفهرست»  ،فكيف يذكر الطويس ذلك يف حني ّ
خال من هذا
أن كتاب الفهرست
األمر؟!

بأّنا سقطت من نسخ الفهرستّ ،
فإن جاللة
وقد حاول الس ّيد اخلوئي هنا تربير ذلك ّ

مقام الشيخ تأبى عن أن خيرب بيشء ال أصل له .

لك ّن األرجح تفسري املشهد ّ
يدونه ـ كام هو احلال يف
بأن األمر كان يف بال الطويس أن ّ

كثري من املصنّفني ـ إال أنّه مل يو ّفق لذلك ،فلم يكمل فهرسته.

القرينة السادسةّ :
إن عند الطويس بعض الكتب ،وكذا له طرق إليها ،إال أنّه مل يذكر

( )1املصدر نفسه.525 ،522 :

( )2انظر :رجال الطويس ،األرقام4994 :؛ 5949؛ 5953؛ 5963؛  5990ـ 5993؛ 6001؛
6026؛ 6033؛ 6038؛ 6073؛ 6081؛ 6092؛ 6117؛ 6141؛ 6143؛ 6188؛ 6190؛
6209؛ 6262؛ 6268؛ 6275؛ 6277؛ 6282؛ .6318

( )3الطويس ،الرجال.425 :
( )4املصدر نفسه.423 :

( )5معجم رجال احلديث .23 :7

...............
هذه الكتب يف الفهرست.

ومن ذلك كتاب ثواب األعامل جلعفر بن سليامن القمي ،فإنّه كان عند الشيخ الطويس

حممد بن احلسن بن الوليد ،عن
عيل بن أيب جيد ،عن ّ
أيض ًا ،وهو يروي هذا الكتاب عن ّ
جعفر بن سليامن القمي ،عىل ما ذكر ذلك السيد ابن طاوس .

ّ
ولعل ذلك أيض ًا قرينة علی ّ
أن الطويس مل يو ّفق إلكامل الفهرست ،خصوص ًا مع قوله

يف املقدّ مةّ « :
عيل اجلهد يف ذلك واإلستقصاء فيام أقدر عليه».
أن ّ

أمر صعب االلتزام به ،وهو
وأمام هذه املعطيات إ ّما أن نقول بغفلة الطويس ،وهو ٌ

شيخ الطائفة ،بل هو الشيخ علی اإلطالق عند اإلمام ّية ،وهذا ال يليق بأصاغر الطالب

بأن ذلك ٌ
ال عن مثله! أو نقول ّ
فض ً
دليل علی أ ّنه مل يو ّفق لتكميل الفهرست .وليس هذا
بالبعيد ،فكثرة اشتغاله بالتأليف والتصنيف ،والتدريس والتعليم ،وابتالؤه بالفتنة

السلجوق ّية وإحراق مكتبته وهجرته من بغداد إلی النجف ،وتأسيسه جامعة كربی فيها،
يسمح بمثل هذه االفرتاضات.

بل الذي يظهر بالقرائن ّ
أن الطويس اشتغل عىل كتابه لسنوات ،وأنّه كان يضيف إليه

بشكل متواصل ،ومن شواهد ذلك:

طول اهلل عمره وعضد اإلسالم وأهله
أ ـ ذكره للس ّيد املرتىض يف بعض النسخ بعبارةّ « :

ببقائه وامتداد أ ّيامه» ،فيام ورد يف نسخ أخرى« :ريض اهلل عنه».

بـ ّ
إن الطويس أ ّلف الفهرست يف بغداد ،وهلذا ذكره النجايش يف عداد مصنفاته ،

ومل يذكر النجايش له كتاب االختيار واملجالس الذي هو األمايل ،بينام ذكر الطويس يف

الفهرست هذين الكتابني  ،وهذا ّ
يدل عىل أ ّن الطويس أكمل الفهرست بعد هجرته إىل
( )1انظر :مجال األسبوع.259 :
( )2رجال النجايش.403 :

( )3الطويس ،الفهرست.451 :

ودون هذين الكتابني هناك .
النجفّ ،

جـ ّ
إن الطويس قد عدّ يف الفهرست من كتبه كتاب الرجال  ،مع أنّه أشار يف مواضع

كثرية من رجاله إىل كتاب الفهرست كام ذكرنا قبل قليل .كام أنّه عدّ من كتبه يف الفهرست:

التهذيب ،مع أنّه أحال يف مشيخة التهذيب إلی الفهرست  ،وهذا دليل علی ّ
أن الطويس

أضاف إلی فهرسته شيئ ًا فشيئ ًا.

كانت هذه عصارة الفكرة التي قدّ مها الس ّيد املددي ـ فيام ُينقل عنه ـ وبعض تالمذته .

نقد فرضيّة عدم إكمال الفهرست املنسوبة للسيّد املددي
إن لنا هنا بعض الوقفات والتعليقات:
ّ

أن الطويس مل يكمل فهرسته؟ ف ّ
التعليقة األوىل :ماذا نقصد من ّ
إن هذا التساؤل حيتمل

أكثر من احتامل:

أ ـ أن يقال ّ
بأن فهرست الطويس غري كامل يف نفسه ،وأنّه لو أعاد الطويس النظر فيه

متصور ًا أنّه نسخة كاملة.
لغري وبدّ ل ،لكنّه أصدره
ّ
ّ

ِ
يعرب عنه ّ
يعرب عنه ّ
بأن الكتاب حيتاج
بأن الطويس مل ينه كتابه ،بل ّ
وهذا االحتامل ال ّ

يصح يف أغلب الكتب التي صنّفها املصنّفون،
لتعديل وتطوير وتكميل وغري ذلك ،وهذا
ّ
خاص ًة يف علو ٍم تتبع ّية كعلم الفهرسة أو الرجال ،فام هي اإلضافة النوع ّية التي نريد
ّ

تقديمها هنا بنا ًء عىل هذا التفسري؟!

ب ـ أن يقال ّ
بأن الطويس مل يكمل كتابه ومل يصدره .وهذا االحتامل بالغ اخلطورة ،من

( )1املصدر نفسه.
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...............
إن ّ
أن متام ما يف الكتاب يمكن أن يكون خمتار ًا للطويس ،بل ّ
حيث إنّه ال يعلم معه ّ
كل
الشواهد املتقدّ مة ال تثبت مثل هذا االحتامل ،إذ من أين لنا أن نعرف عربها ّ
أن الطويس مل
يصدر كتا َبهّ ،
تم
وأن أحد ًا ما أصدر الكتاب دون إذنه ،كام لو صدر الكتاب بعد وفاته أو ّ

اخلاصة دون علمه .بل الشواهد عىل عكس ذلك كام هو واضح.
تّسيبه من مكتبته
ّ

ج ـ أن يقال ّ
بأن الطويس مل يكمل كتابه بمعنى أنّه أصدر هذه النسخة من الكتاب

وأمالها عىل طالبه مث ً
ال أو استنسخوها من مكتبته بإذنه وإرادته ،لكنّه كان عازم ًا عىل
إعادة النظر يف هذا الكتاب؛ إلجراء تعديالت فيه ،غري ّ
أن الوقت مل يسعفه.

افرتاض يشبه افرتاض السيد الربوجردي يف عزم
وهذا االحتامل ـ مضاف ًا إىل أنّه
ٌ

الطويس عىل إعادة النظر يف كتاب الرجال ،حيث قلنا بأنّه ال دليل عىل وجود عز ٍم عنده
من هذا النوع ،بل هو حمض احتامل ال غري ـ ال تساعده الشواهد التي قيلت سابق ًا؛ إذ هذه

أن الطويس كان يريد تعديل الكتاب ،بل ّ
الشواهد ال تثبت ّ
إن التساؤل الذي يقع هنا
يكمن يف أنّه ملاذا نرش الطويس كتابه هذا رغم ما فيه من أخطاء أو تكرارات؟ أمل يكن
بإمكانه أن يطالعه قبل نرشه واستنساخ اآلخرين له ،وال حتتاج مطالعته إىل أكثر من بضعة

أ ّيام قليلة جد ًا لتصحيح مثل هذه األخطاء؟ بل كان بإمكانه أن حييله عىل نخبة من طالبه

ٍ
ٍ
كتاب مل يعد
برجل عالمة كالطويس أن يقدم عىل نرش
ملراجعته قبل النرش! بل كيف يعقل
النظر فيه لتقويمه من مثل هذه االشتباهات الواضحة؟

أن الطوءي مل ُيكمل فهرستَه ليست سوى حماولة لتربير حجم
أن فرض ّية ّ
أعتقد ّ

األخطاء التي وقع فيها الطوءي ،إ ّما يف املا ّدة العلم ّية للكتاب أو يف تنظيم الكتاب وترتيبه،

وسنرى ما إذا كانت الشواهد تسعف يف مثل هذا التربير.

بل هل تستطيع هذه املحاولة ح ّق ًا إنقاذ الكتاب وقيمته وسمعته أو ّأّنا تزيده إرباك ًا؟!

أن الطويس مل يكمل فهرسته يفتح الباب أمامنا عىل احتامل ّية ّ
إن احلديث عن ّ
ّ
أن الطويس مل
ثم فنسبة ما يف الكتاب للرأي
جمرد ّ
مسودات ،ومن ّ
يكن يريد نرش الكتاب وأنّه كان ّ

النهائي للطويس سيغدو أمر ًا غري سهل؛ حيث حيتمل أنّه ذكر توثيق ًا أو تضعيف ًا ما معتمد ًا
عىل أنّه سيعيد النظر ،ومل يكن هذا هو موقفه النهائي ،بل ذكره كموقف ترجيحي فقط!

التعليقة الثانية :ينطلق صاحب الفرض ّية بعد استجامعه القرائن عىل ترجيح احتامل أ ّن

الطويس مل يكمل الفهرست عىل احتامل السهو والغفلة واالشتباه ،وال أدري أ ّي من

كرر ترمجة شخص مثالً؟ وملاذا مل
االحتاملني هو األقسى؟! فعندما ّ
دون الطويس كتابه ملاذا ّ
يذكر بعض من له إىل كتبهم طريق؟! وملاذا أحال عىل الفهرست رغم أنّه مل يرد يف

الفهرست؟

فلنفكّر مل ّي ًا يف الصورة التارخي ّيةّ ،
مرتني ،أو كان
كرر االسم ّ
إن الطويس اشتبه عندما ّ

بناؤه عىل ذكر الرجل لكنّه نرش الكتاب قبل التكملة أو غري ذلك ..وهذا يعني ـ جري ًا عىل
احتامل صاحب الفرض ّية هنا ـ ّ
أن الطويس نرش كتابه م ّطلع ًا عىل أنّه مل يكمل الكتاب! أي

إنّه نرش كتابه مدرك ًا أ ّن ما يف املقدّ مة مل يف به بعد! وأي فرق بني أن خيالف الطويس ما

وعد به يف املقدّ مة عرب تركه بيان مذاهب الرواة أو حاهلم أحيان ًا ،وبني أن يعرف ذلك لكنّه
ِ
قصة املقدّ مة ترفع عدم
ينرش كتابه عامل ًا بأنّه مل يف بعد بام جاء يف املقدّ مة؟ فلست أدري هل ّ
الوفاء عن الطويس من خالل فرض ّية أنّه مل يكمل كتابه؟! هل نرش الكتاب بغري عل ٍم منه
بعد وفاته؟ وهذا لن ينقذ الكتاب ،كام يستوحى من طرح املنارصين هلذه الفرض ّية ،بل
سيضعه أمام كربى التساؤالت يف التشكيك يف كونه يمثل الرأي النهائي للطويس كام قلنا!

بل لع ّله ـ عىل هذا ـ ليس من تدوين الطويس ،بل من جهد بعض تالمذته ،ونرش الكتاب
قبل أن ينظر فيه!

وبنا ًء عليه ،فالقرينة األوىل التي ذكرت ال يمكن الفرار من حتميل الطويس مسؤول ّيتها،

إال عرب افرتاض ّ
ثم نرش الكتاب بعد وفاته ،وهذا ما
أن الرجل مات ومل يكمل الكتابّ ،
يفيض إىل التشكيك يف قيمة الكتاب ،وأنّه يمثل الرأي النهائي للطويس ،فلع ّله أوراق ّأولية

ٍ
فأي من االحتاملني أدفع للمشكلة عن
ذكرها لكي يصنّف الكتاب بعد ذلك
بشكل ّنائي! ّ

...............
الطويس؟!

أن الطويس صنّف الكتاب ونرش الكتاب بعد وفاته مع فرض ّية ّ
بل كيف يعقل ّ
أن

ّ
وتويف النجايش قبل الطويس عىل ما هو املعروف ،فهذا
النجايش ذكر الكتاب يف فهرسته

يزاحم مثل تلك القرائن ،فتأ ّمل ج ّيد ًا.

مرة،
التعليقة الثالثة :إ ّن ما ذكر يف القرينة الثانية من ترمجة الطويس شخص ًا أكثر من ّ

وذكره الطرق إليه ،ال يصلح إلثبات يشء هنا؛ ّ
ألن هناك فرق ًا بني أن يكون الكتاب ناقص ًا
وأن يكون فيه خلل ،فنفس تكرار الرتمجة يف هذا الكتاب دليل وقوع الطويس يف غفلة عن

أنّه ترجم الرجل سابق ًا ،فيبقى أنّه نرش الكتاب غاف ً
مستمر ًا يف غفلته هذه ،فهل
ال أو فقل
ّ

كرر الرتمجة حتى يف
فرض ّية عدم إكامل الطويس لكتابه ترفع غفلته املدّ عاة هنا؟! وملاذا ّ
وأي تربير لذلك؟! يبدو يل األمر غريب ًا بعض اليشء.
املسودة؟! ّ
ّ

ّ
كل ما يتط ّلبه املوقف هو ا ّدعاء ّ
أن الطويس بعد أن أّنى الكتاب ـ ووقع يف تلك

النص من ّأوله إىل آخره ،وهذا ليس باألمر املستبعد أبد ًا.
الغفالت ـ مل يقم بمراجعة ّ

خيص القرينة الثالثة ،والتي
خيص القرينة الثانية جيري هو اآلخر فيام ّ
وعني ما قلناه فيام ّ

هي تكرار بعض األسامء يف باب الواحد.

ٍ
بنحو ّ
وأ ّما القول ّ
أقل ـ
بأن التكرارات يف كتب الرجال للطويس ـ ومثله النجايش ولو

مرجعها إىل أنّه ينقل فقط عن الفهارس التي كانت قبله ،ويريد احلفاظ عىل أمانة النقل،

مرجح له إال يف مواضع حمدودة جد ًا
وقد ختتلف العناوين واألسامء ،فهذا غري دقيق ،وال ّ
تغري اسم الكتاب يف ترمجة ٍ
راو واختالف الطرق والنسخ،
عىل احتامل ،بل قد رأيناه يذكر ّ
وتتكرر هبذه الطريقة املومهة ،مع أ ّن
فام هو املوجب لتصنيف كتاب تتعدّ د فيه األسامء
ّ
النجايش والطويس قد سامها يف تعديل وتصحيح الكثري من املعلومات التي وردت يف

فهارس من كان قبلهام؟

التعليقة الرابعةّ :
إن ما قلناه آنف ًا جيري كذلك يف القرينة الرابعة ،والتي هي ذكر بعض

األشخاص الذين عرفوا بكنيتهم ومل يقف هلم الطويس عىل اسم ،فلو كان الطويس مل

يكمل كتابه أو أكمله ال فرق ،فلامذا ذكر هؤالء هنا؟! ّ
بمجرد افرتاض
تتغري
ّ
إن املشكلة ال ّ

ّ
أن الطويس مل يكمل الفهرست ،بل يبقى املعضل عىل ما هو عليه.
ٍ
واالفرتاض األقرب هو ّ
طبعات الحقة ظهر له اسم ذلك الشخص،
أن الطويس يف

فأضافه لكنّه مل يقم بتغيري موضعه ،وهذا ال يقال عنه بأنّه مل يكمل كتابه ،بل يقال عنه بأنّه

عدّ ل الحق ًا يف كتابه ،وهناك ٌ
فرق كبري بني املفردتني ،وتعديله الالحق جاء ـ مع األسف ـ
ٍ
مستوف؛ حيث كان يلزمه تغيري موضع االسم ،لكنّه مل يفعل ،فهذه مشكلة
غري كامل وال

إضاف ّية مل تعاجلها فرض ّية أ ّن الطويس مل يكمل فهرسته.

أن الطويس ذكر هذه املوارد من حيث عدم اقتناعه ّ
وثمة احتامل يف ّ
بأن هذه األسامء هي
ّ

ربر نسبته هلا إىل مثل ابن عقدة أو إىل تعبري (قيل)،
أسامء أصحاب هذه الكنى ،وهذا ما ي ّ

ثم فال قيمة هلذه القرينة من
وال بعد يف عدم ثبوت اسم أيب الفرج اإلصفهاين لديه ،ومن ّ
رأس بناء عىل هذا الرأي املحتمل.

التعليقة اخلامسةّ :
منطقي وال هو باملنسجم
تفسري غري
إن ما ذكر يف القرينة اخلامسة،
ّ
ٌ

نص عبارة الطويس يف املوضعني من الرجالّ ،
يرصح ـ بصيغة ماضو ّية ـ
مع ّ
فإن الطويس ّ

بأنّه قد ذكر ذلك ،وظاهره وجود ذلك يف كتاب الفهرست ،واحتامل ّ
أن مراده أنه سيذكر

ذلك الحق ًا ،وإن كان وارد ًا ،لكنّه ّ
النص يف كتاب
يظل غري راجح عىل مستوى بنية
ّ

الرجال.

خاصة ّ
وأن السيد اخلوئي قد قدّ م
نرجح ما ذكره الس ّيد اخلوئي يف الغضائريّ ،
بل إنّنا ّ

نصه املتقدّ م« :ويؤ ّيد ما ذكرناه ّ
أن ابن داود نسب إىل
شاهد ًا عىل ذلك حينام قال يف تكملة ّ

الفهرست ترمجة الرجل ،وهذا يكشف عن وجودها يف النسخة التي كانت عنده» .
ٍ
تفسري آخر عىل
نص الطويس ـ يوجبان ترجيح
فهذه القرينة ـ مع ظاهر املاضو ّية يف ّ
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...............
مرجحات ّ
تفسري من قال ّ
أن الطويس مل يكمل تدوين الفهرست،
بأن هذين املوضعني من ّ

ّ
ولعل أفضل الوجوه إما سقوط الرتمجتني من الن َُّسخ أو ّ
أن الطويس قصد من الصيغة
خاصة ّ
وأن سائر
املاضو ّية االتكال عىل يقينه بأنّه سيذكر هاتني الرتمجتني ،لكنّه غفل عنهامّ ،
ثم مل تعد تصلح مثل هذه احلال جلعلها
املوارد قد جاءت فيها مواضع اإلحاالت ،ومن ّ

قرينة لصالح الفرض ّية املدّ عاة هنا.

التعليقة السادسةّ :
إن ما ذكر من وجود كتب عند الطويس ومع ذلك مل يذكرها يف

جمرد مثال واحد يمكن
فهرسته ،خري ما يشهد له ـ عدا مثال ابن طاوس الذي ذكر ،وهو ّ
فرض غفلة الطويس عنه ـ هو بعد حصول النجايش عىل مئات الكتب التي مل يرش إليها
الطويس أصالً ،ومل تصل للطويس!

لكن ماذا يعني هذا األمر لو قبلنا به؟

إنّه يعني أ ّن الطويس أراد االستقصاء ،ثم بالغ فيه ،ثم نرش الكتاب قبل أن يكمل بقية

الرتمجات ،وهذا ال يرفع مشكالت الكتاب األخرى التي يريد صاحب الفرض ّية هنا

رفعها ،كتلك التي تقدّ مت ،بل يثبت جمدّ د ًا أ ّن الطويس خالف ما ذكره يف املقدّ مة من أنّه
يريد االستقصاء ،ويقف عىل عكس ما يريده صاحب الفرض ّية هنا حيث كان قد حاول

دفع مناقضة وعود الطويس يف املقدّ مة لواقع كتابه ومتنه ،فتأ ّمل جيد ًا.

وليس بعيد ًا ّ
أن الطويس نرش الكتاب قبل أن يستويف األسامء والكتب ،لك ّن هذا ال

يعفيه من مسؤول ّية الوعود ،ومن مسؤولية التهافتات واملشاكل التي يعانى منها الكتاب.

إن ما ذكر أخري ًا من القرائن الثالث عىل ّ
التعليقة السابعةّ :
استمر يف
أن الطويس
ّ

تصنيف كتابه لسنوات ،وأنّه كان يضيف عليه ،يقف عىل نقيض الفرض ّية التي يريدها
وأن ّ
أن الكتاب نرش يف حياة الطويسّ ،
فإن هذا يعني ّ
صاحبها هناّ ،
كل ما يف األمر أ ّن
الطويس كان يضيف عليه فتنترش له نسخ ٌة جديدة ،وأين هذا من أنّه مل يكمله ،بل هذا

يعني أنّه أكمله ،لكنّه كان يزيد فيه ويعدّ ل بعد النرش ،فلو نرش شخص كتاب ًا اليوم ثم

أصدر طبعة مزيدة حم ّققة له بعد عرش سنوات ،فهل نقول بأنّه مل يكمل أو نقول بأنّه أكمله،

ثم عدّ ل فيه الحق ًا وأضاف أو حذف؟!

والغريب ّ
يصحح
أن الطويس الذي راجع كتابه عدّ ة مرات وأضاف عليه ،ملاذا مل
ّ

األخطاء والتكرارات التي وقعت فيه؟!

استمرت
وأّنا
إن الراجح بنظري ّ
ّ
ّ
أن الطوءي قد تزامن تأليفه لبعض كتبه مع بعضّ ،

لفرتات ،حيث حييل يف مشيخة التهذيب ـ دون مشيخة االستبصار ـ عىل الفهرست ،ويف

الرجال والفهرست عىل بعضهام ،والقريب جد ًا ّ
أن كتاب الرجال والفهرست تزامنا يف
وثمة ما يشري إىل إحالته عىل الرجال يف الفهرست وبالعكس ،لك ّن هذا غاية ما
التأليفّ ،
ينفع يف إثبات ّ
أن الرجل صنّف الكتب ونرشها ،ثم عدّ ل فيها ليطبع منها نسخة إضاف ّية

جديدةّ ،
ربر بعض اختالف نسخ هذه الكتب املنقولة عنه ،وهذا غري أنّه مل
ولعل هذا ما ي ّ
يكمله ،بل هو بمعنى أنّه كان أعاد النظر فيه أو أجرى عليه بعض التعديالت ،فإذا قصد

ربر للطويس األخطاء واهلفوات الواقعة يف الكتاب كام قلنا
هذا املعنى فال بأس ،لكنّه ال ي ّ

آنف ًا.

والنتيجةّ :
إن الطويس نرش كتبه يف حياته خمتار ًا ملا فيها ،نعم ،بعض كتبه يظهر أنّه أجرى

يعرب عنه بأنّه مل يكمل
عليها بعض التعديالت الحق ًا فظهرت هلا نسخ جديدة ،وهذا ال ّ
مرة أو مرتني .واهلل
وغري فيها الحق ًا ّ
يعرب عنه بأنّه أصدر بعض كتبه ّ
الفهرست أو غريه ،بل ّ

العامل.

 9ـ  7ـ نُسخ الفهرست واختالفاتها

لكتاب الفهرست ٌ
نسخ خمطوطة كثرية ،ونحن نشري لبعض ما هو من أقدمها ،ونرتك

البقية؛ لكثرهتا:

 1ـ نسدة كل ّية اآلداب يف طهران ـ حكمت ،برقم (213م) ،وترجع للقرن الثامن أو

التاسع اهلجر ّيني.

...............
 2ـ نسدة املرعيش النجفي يف قم ،برقم ( ،)9656وترجع لعام 954هـ ،وهي

مصححة وعليها بالغات ،كام وعليها ّ
خط الشهيد الثاين.
ّ

 3ـ نسدة املرعيش الثانية ،برقم ( ،)8756وترجع لعام 966هـ ،وهي مقابلة عىل

نسخة قرئت عىل الشهيد الثاين.

مصححة.
 4ـ نسدة املشكاة ،برقم (1044م) ،وترجع لعام 969هـ ،وهي
ّ

مصححة من قبل الناسخ ،وهو
مؤسسة الربوجردي يف قم ،برقم (455م)،
ّ
 5ـ نسدة ّ

نارص الدين حممد بن حممد بن أمحد الكركي ،وعليها تعليقات ،وترجع لعام 976هـ.

مصححة
 6ـ نسدة املرعيش الثالثة ،برقم (9735م) ،وترجع لعام 982هـ ،وهي
ّ

مقابلة من قبل حممد بن احلسني الطالقاين.

 7ـ نسدة املدرسة الفيضية يف قم ،برقم (1604م) ،بتاريخ 982هـ ،مقابلة من قبل

صاحب املدارك.

 8ـ نسدة إحياء الرتاث ،برقم (4485م) ،وترجع لعام 983هـ ،وقد كتبها عىل نسخة

عليها ّ
خط املؤ ّلف.

 9ـ نسدة جامعة إصبهان ،برقم ( ،)789بتاريخ 984هـ.

 10ـ نسدة املرعيش الرابعة ،برقم (6939م) ،وهي للموىل عبد اهلل التسرتي ،وترجع

لعام 987هـ.

 11ـ نسدة املرعيش اخلامسة ،برقم ( ،)3701وهي لصالح بن يوسف األوايل

البحراين لعام 990هـ ،وقد كتبت عىل نسخة ابن إدريس املقابلة عىل نسخة نظام الرشف

أيب احلسن العرييض عىل نسخة الطويس.

وغريها الكثري الكثري من النسخ  .إضافة إىل ما نقله احلل ّيون الثالثة.

ابن الطوءي الشيخ أبو عيل
ويشري باحثون إىل ّ
أن كتاب الفهرست يعرف بروايته ُ

( )1انظر :أمحد احلسيني ،مصادر احلديث والرجال 425 :ـ .428

الطويس رمحه اهلل ،والذي رواه البن رطبة السوراوي ،أليب الربكات عبداد ،والنسخة

املعتمدة ترجع أليب الربكات لعام 587هـ.

لكن مع هذا ك ّله ،فالنسخ خمتلفة ،وقد كان حتدّ ث املح ّقق الكلبايس (1356هـ) عن

هذا املوضوع قائالًّ « :
إن أكثر نسخ الكتاب ،ال خيلو من تصحيفات وأغاليط ،كام قال

بعض املهرة ،من ّ
أن أكثر النسخ املوجودة يف أيدي أبناء الزمان ،لقد لعبت هبا أيدي

التصحيف ،وولعت هبا حوادث الغلط والتحريف .وقد جرى املح ّقق البحراين الشيخ
سليامن ،عىل رشحه حماوالً فيه ترتيب ترامجه عىل ٍ
وجه أنيق ،مورد ًا أحوال رجاله عىل طرز
الترصف والفساد ،من ّبه ًا يف أكثر ترامجه عىل هفوات
رشيق ،مصلح ًا ما لعبت به أيدي
ّ

األفهام وطغيان األقالم» .

ومن هنا ،يذهب بعض العلامء إىل أن ن َسخ الفهرست الواصلة إلينا قد ابتليت بأخطاء

وتصحيفات كثرية ،ومن ّ
املتأخرين املؤ ّيدين هلذه الفكرة الشيخ التسرتي والسيد اخلامنئي،
ّ
حيث يعتقدان ّ
بخط الطويس وصلت البن داود احليل (707هـ)؛
أن نسخ ًة من الكتاب

رصح..« :كذا ضبطه الشيخ أبو جعفر الطويس رمحه اهلل
ففي أكثر من مورد من كتابه ي ّ

بخ ّطه يف كتاب الرجال ،ورأيت يف الفهرست بخ ّطه أيض ًا. »..

ويذهب هذان العاملان أيض ًا إىل أ ّنه يف املوارد التي خيتلف فيه ما هو موجود يف

الفهرست املتو ّفر حالي ًا مع ما ينقله ابن داود عن الفهرست ،يقدّ م قول ابن داوود؛ هلذا
السبب عينه يض ًا رلب.

ّ
يشار إىل ّ
وكأن
أن بني بعض النسخ تفاوت ًا عالي ًا ،يرجعه بعضهم لتعديالت الطويس،

أغلب النسخ املتداولة ترجع للنسخة الثانية املعدّ لة من قبل الطويس والتي كتبت بعد وفاة
( )1سامء املقال .131 :1

( )2ابن داود ،كتاب الرجال.112 :

( )3قاموس الرجال 65 :1؛ واألصول األربعة يف علم الرجال.43 :

...............
املرتىض ،بخالف النسخة األوىل التي ختتلف كثري ًا فهي ترجع لزمن حياته ،كام أملحنا

لذلك من قبل.

نكتفي هبذا القدر من احلديث عن فهرست الطوءي ،وقد صارت الكثري من البحوث

حوله واضحة بعد ما استعرضناه يف الفصول السابقة.

اخلامتة

متهيد

أهم القواعد واملعايري العا ّمة التي حتكم
قمنا يف هذا الكتاب ـ بحمد اهلل تعاىل ـ بدراسة ّ

علم الرجال واجلرح والتعديل ،بغية التث ّبت قدر اإلمكان من سالمة املنهج واملصادر التي
يمكن أن يقوم عليها العمل البحثي يف علم الرجال.

ّ
األقل ،نظر ًا ملا رأيناه من رضورة ذلك،
للتوسع يف بعض املل ّفات عىل
وقد سعينا
ّ
وانطلقنا يف هذا ك ّله ـ إن شاء اهلل ـ من رصد مجيع اجلهود التي بذلت من خمتلف املذاهب
التحرر قدر ما و ّفقنا اهلل من ّ
كل االنتامءات
التي تو ّفرت بني أيدينا مصادر هلا ،وحاولنا
ّ
ٍ
موقف ،نأمل أن يكون
األيديولوج ّية ،واملذهب ّية ،والداخل مذهب ّية ،والرتاث ّية ،للوصول إىل
ٍ
احلق.
قريب ًا
بدرجة ما من ّ

توصلت إليها الفصول السابقة من هذا
وسوف نستعرض هنا أبرز النتائج التي ّ

الكتاب ،لتكون يف متناول الباحثني بوصفها أبرز نتائج هذه الدراسة املتواضعة.

جولة عابرة يف أبرز نتائج الفصول واملوضوعات
تنوعت فصول هذا الكتاب عىل تسعة ،وهي:
ّ

األول ،درسنا ـ يف حماور ثالثة ـ هو ّية علم الرجال وإنتاج ّيته واالعتبار املعريف
يف الفصل ّ

توصلنا إىل ّ
أن علم الرجال من العلوم الرضور ّية التي
والرشعي الذي يقوم عليه ،وقد ّ
القوة االحتامل ّية للنصوص
ترفد البحث احلديثي بمعطيات يفيد تراكمها يف حساب ّ

احلديث ّية والتارخي ّية ،متهيد ًا لتحصيل اليقني بصدورها من خالل تراكمها ونحو ذلك أو

......................................................................
قوة الظ ّن فيها.
حلصول ّ

ومل يثبت ّ
أن مدرك حج ّية قول الرجايل هو مسلك مطلق الظ ّن وال اإلمجاع وال الشهادة

وال خرب الثقة وال أهل اخلربة وال الفتوى وال أمثال ذلك ،بل املدرك هو حتصيل العلم

واالطمئنان بحال الراوي.

وقلنا ّ
أمر ممكن يف اجلملة ،ومل نجد انسداد ًا
بأن حتصيل العلم واالطمئنان بحال الرواة ٌ

تا ّم ًا لباب العلم يف هذا املجال البحثي املتع ّلق بالرواة وأحواهلم ،حيث مل ترد ـ عىل نظر ّيتنا
يف مدرك حج ّية قول الرجايل ،وبشكل ّ
كيل مستوعب ـ اإلشكاليات املتصلة هبذا الشأن،

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 إمجاالً ونسب ّي ًا ـ باب الوصول إىل يقني أو ظ ّن قوي اطمئناين

متاخم للعلم.

بل ّ
ختتص هبذه احلال ،وإنّام تتعدّ ى لتشمل حالة حتصيل الظ ّن
إن قيمة هذا العلم ال
ّ

بحال الراوي ،بمعنى صريوة هذا الظ ّن بحاله مؤثر ًا يف تقويم احلالة االحتامل ّية خلربه،

متهيد ًا ملراكمة األسانيد كام رشحنا ذلك.

ولك ّن علم الرجال ـ رغم ذلك ـ نحو عل ٍم يصعب معه حتصيل اليقني واالطمئنان من

ٍ
بموجب يف العادة عل ًام أو يقين ًا،
وثائق الرجال ّيني باملطلق ،فليس قول رجا ٍّيل هنا أو هناك
حولنا وثائق الرجال ّيني إىل قرائن بدل كوّنا أد ّلة ،ورصنا بحاجة ملراكمة القرائن
وهلذا ّ
اللفظ ّية واإلفادات املنصوصة والشواهد احلافة والتحليل ّية وغري ذلك.

وما تقدّ م َفت ََح أمامنا باب االجتهاد يف علم الرجال ،بدل باب االتّباع والتقليد والتع ّبد

بقول السابقني ،ومن هنا دعونا للتعامل وفق ًا لنظام القرائن ال األد ّلة ،وعىل أساس النظر

ال االتّباع.

وبعد هذه اجلولة ،مل نجد فيام اثري 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 املعرفة الدين ّية التارخي ّية (الدين التارخيي) أقرب إىل العلم

والواقع.

العامة ،وهي من مفاتتيح
تعرضنا ملا ُيعرف بالتوثيقات الضمن ّية
ّ
يف الفصل الثاينّ ،
التوثيق يف علم الرجال ،ورأينا ّ
أن جممل هذه التوثيقات ال يرجع إىل نتيجة نافعة جد ًا ،بل

بعضه قرائن ناقصة ،وبعضه فاقد للقرين ّية أساس ًا ،وهلذا نحن نميل إىل عجز نظر ّية
العامة عن البلوغ بنا إىل نتائج جا ّدة ومفصل ّية يف علم الرجالّ ،
وأن هذه الطريقة
التوثيقات ّ

التي بدأنا نشهد رواج ًا هلا منذ بدايات العرص الصفوي واإلخباري محلت الكثري من

التك ّلف يف بعض املواضع ،والعديد من اإلشكال ّيات يف مواضع اخر ،هلذا حيسن أن

بضمه إىل سائر القرائن
نتعامل معها عىل ّأّنا ـ عىل أبعد تقدير ـ قرائن ناقصة ينفع بعضها ّ
يف حتصيل الوثوق بوثاقة هذا الراوي أو ذاك.

توصلنا فيها إىل اآليت:
العامة فقد ّ
ومتابع ًة لتفاصيل التوثيقات ّ

 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 ضعاف ًا 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 معروف ًا مته ًام 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 مسبق ًا.

......................................................................
 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 أيب عمري أو البزنطي أو صفوان بن

صحة مجيع مراسيلهم ،نعم من أكثر ـ ولو واحد منهم ـ من الرواية عنه
حييى ،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 قرينة تقوية وثوق ّية حلديثهم ،وهذا غري دليل التوثيق كام قلنا مرار ًا.
األئمة لكتب ٍ
 12ـ ّ
راو ما ،ال يثبت وثاقة الرواة الواقعني يف هذه الكتب.
إن تصحيح ّ

 13ـ ّ
إن ورود عناوين مثل :من يسكن إىل روايته ،أو من ال يطعن 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

اخلاص.
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 إطالق ًا للتفسري املنسوب إىل

عيل بن إبراهيم القمي.

 16ـ ّ
إن التوثيق العام املأخوذ يف كتايب :الرمحة واملنتخبات ،لسعد بن عبد اهلل

صحيح يف كتاب املنتخبات دون كتاب الرمحة ،غري أنّه ال مصداق له يف اخلارج
األشعري،
ٌ

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 ّيد ًا من مؤ ّيدات التوثيق.

 18ـ مل يثبت توثيق رجايل عام وال تصحيح حديثي عام لكتاب املزار للشيخ املشهدي.

 19ـ ّ
حممد بن أمحد بن حييى 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 أحد ًا من األرس العلم ّية واحلديث ّية ،مثل آل أيب

اجلهم وآل نعيم والطاطر ّيني وبني سامعة والزرار ّيني وبني فضال وغريهم ،نعم ثبت يف

متفرقة ،كام ّ
أن آل أيب شعبة ثبت فيهم توثيق عام
بعض أفراد هذه االرس توثيقات ّ
خاصة ّ
يطال خصوص عبيد اهلل احللبي وإخوته دون غريهم .كام ّ
أن آل أيب سارة املعروفني بآل

حممد بن احلسن بن
الروايس قد ثبت وجود توثيق عام فيهم يطال ثالثة منهم فقط ،وهمّ :
أيب سارة ،واحلسن بن أيب سارة ،ومعاذ بن مسلم بن أيب 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 املغريب ،وال كتاب حتف العقول البن شعبة ّ
أيب مجهور األحسائي.

 24ـ مل يثبت توثيق عام ملن ذكر يف رجال النجايش أو الطويس أو الكيش ومل يطعن

عليه.

أهم
ويف الفصل الثالثّ ،
خصصنا البحث يف نظر ّية عدالة الصحابة التي تُعدّ أحد ّ

وتوصلنا لعدّ ة نتائج.
العامة عند املسلمني ،ورصدناها بشكل مقارن وشامل،
ّ
التوثيقات ّ

فقد رأينا أ ّن احلديث عن عصمة الصحابة أو عدالتهم فرد ًا فرد ًا السيام باملعنى احلديثي

......................................................................
ٌ
متفرقات النصوص الدين ّية واملعطيات التارخي ّية
للصحبة،
حديث بعيدٌ عن اجلمع بني ّ
والعقالن ّية ،كام ّ
يبق إال
أن احلديث عن كفر أو فسق أو انحراف أغلب الصحابة بحيث مل َ

ٌ
حديث ال ينسجم مع النصوص الدين ّية أيض ًا ،ويعتمد عىل معطيات
القليل النادر جد ًا

أيديولوج ّية تار ًة ونصوص ال ترقى إىل مستوى إثبات هتمة هبذا احلجم تطال آالف

املسلمني األوائل تارة أخرى.

توصلنا إىل ّ
واألصح هو الصحبة
أن مفهوم الصحبة باملعنى احلديثي غري ثابت،
ّ
وهبذا ّ

للنبي مدّ ة معتد ًا هبا ،والثابت هو صالح حال أغلب
باملعنى األصويل ،أي املالزمني
ّ
الصحابة باملعنى األصويل ،ولك ّن هذا ال ينتج قاعدة عدالة الصحابة باملعنى الشمويل ،وال

أصالة عدالة ّ
كل صحايب إال ما خرج بالدليل ،كام أنّه ال يعني العصمة وعدم الوقوع يف

ٍ
ذنب هنا أو هناك قد يرجع عنه ويتوب هذا الرجل الصالح أو ذاك.

وانطالق ًا من ذلك يفرتض السعي للحصول عىل صورة أكثر واقع ّية عن الصحابة،

يتخىل فيها السنّي عن شعوره العقدي األيديولوجي ّ
ّ
بأن عدالة الصحابة أمجعني جز ٌء
ّ
يتخىل فيها الشيعي عن الشعور بالثأر من الصحابة بالرغبة يف
يمس هويته ،كام
عقائدي ّ
مهامجتهم وحتريف صورهتم وتشوهيها.

ّ
إن القول بصالح املجتمع عموم ًا ،مع إمكانية فساد أفراد أو حصول هفوات

وسقطاتٌ ،
قول جيمع بني نجاح التجربة النبو ّية فيام أ ّدته ،وطبيعة النفس البرش ّية يف

نوازعها نحو اخلري والرش ،ويف فهم الظواهر واألحداث التارخي ّية التي وقعت يف الزمن
ٍ
النبوي وما بعدهّ .
تقدير ملجتمع الصحابة ال يبلغ حدّ اإلفراط يف
إن هذا القول يضعنا أمام
ّ

التقديس ،وال حدّ التفريط يف الطعن عليهم ونكران مجيلهم.

مهم جد ًا يف علم الرجال،
يف الفصل الرابع ،رصدنا التوثيقات
ّ
اخلاصة ،وهي باب ّ

وخلصنا إىل اآليت:

إن شهادة املعصوم بوثاقة شخص أمر نافع ّ
1ـ ّ
ودال عىل الوثاقة ،غايته جيب إحراز

هذه الشهادة بطريق معترب.

2ـ ّ
ص أحد العلامء املتقدّ مني يعدّ من أمارات التوثيق ال من أد ّلة التوثيق ،لكن
إن ن ّ

البدّ فيه من حت ّقق رشوطه التي ب ّيناها بالتفصيل.

 3ـ عىل أغلب النظر ّيات يف مدرك حج ّية قول الرجايل ال تكون هناك قيمة لتقويامت

ّ
املتأخرين ،نعم هي أمارات ناقصة عىل مسلك اخلربو ّية واالطمئنان والظ ّن ،وتزداد

نقصان ًا ك ّلام ّ
تأخر الزمان فيها.

 4ـ ال حج ّية لدعوى اإلمجاع من قبل أحد ّ
املتأخرين عىل التوثيق ،ومستويات االنتفاع

بمثل ذلك قليلة جد ًا.

 5ـ ال داللة يف شيخوخة اإلجازة عىل يشء من التوثيق.

6ـ ّ
إن أصل رواية الشخص أو كثرة روايته ال تفيد توثيق ًا.

ٍ
7ـ ّ
شخص ،ال تعطي مؤرش توثيق،
إن رواية الثقة أو الثقات األجالء أو غريهم عن

خاصة.
إال يف حاالت ّ

8ـ ّ
إن الوكالة عن املعصوم فيها تفصيل ،فبعض صورها تفيد التوثيق دون بعض.

9ـ ّ
إن سالمة مضمون روايات الراوي مؤرش ناقص عىل وثاقته ،ورافع للموانع يف

اجلملة ،لكنّها ليست أمار ًة كاملة ،فض ً
ال عن أن تكون دليالً.

الرتحم والرتيض من قبل أحد عىل أحد ،عىل كونه ثق ًة بنظره ،إال
 10ـ ال داللة يف
ّ

بقرائن مضافة.

 11ـ ّ
إن مصاحبة شخص للمعصوم ال تفيد توثيق ًا له إال بقرينة مضافة.

إن كون الشخص ذا أصل أو كتاب أو مصنّف أو نوادر أو غري ذلك ،ال ّ
 12ـ ّ
يدل عىل

وثاقته ،نعم هو نحو ٍ
مدح له يف اجلملة.
إن وقوع الراوي يف ٍ
بالصحة ال ينفع إال إذا أحرزنا ّ
 13ـ ّ
أن مبنى من
سند حمكوم عليه
ّ
ٌ
رشط صعب التح ّقق بني املتقدّ مني.
منحرص يف توثيق رواته .وهو
صحح احلديث
ّ
ٌ
إن خروج توقيع من اإلمام املهدي أو مكاتبة من غريهٍ ،
لراو من الرواة ال ّ
 14ـ ّ
يدل
عىل وثاقته.

......................................................................
 15ـ ّ
إن ذكر الطريق إىل شخص يف الفهارس واملشيخات ك ّلها ،بام فيها مشيخة

الصدوق ،ال يفيد توثيق ًا.

 16ـ ّ
إن وقوع الراوي يف أحد طرق املشيخات والفهارس ،ال يفيد توثيق ًا له أيض ًا.

 17ـ ّ
إن االشتهار بالعدالة والوثاقة من القرائن القو ّية عىل التوثيق ،لك ّن املهم التث ّبت

من حصول هذه الشهرة.

 18ـ ّ
املعني ،ال يفيد توثيق ًا له ،إال بقرينة
إن الطعن يف سند رواية من غري جهة الراوي ّ

مضافة.

 19ـ ّ
إن شهادة الراوي أو مشاركته يف احلرب واجلهاد والنضال واألرس أو كونه جرحي ًا

حق أو قيادته للجند ك ً
ال أو بعض ًا أو محله الراية ..ال يفيد شيئ ًا إال بقرينة وشاهد
يف معركة ّ

إضايف.

 20ـ ال داللة عىل وثاقة من كان من املعاريف وال قدح فيه وال مطعن ،بل غايته إثبات

عدم الطعن فيه وعدم كونه من الضعفاء.
إن اعتامدهم عىل ٍ
راو يف مجلة وافرة من رواياته أو يف ّ
 21ـ ّ
كل كتبه يفيد توثيق ًا قوي ًا ،إال

ّ
أن الكالم يف إمكانات إحراز االعتامد املغاير ملفهوم مطلق الرواية.

 22ـ ّ
إن ذكر رواية شخص يف مقابل روايات الثقات ،ومجعها معها أو تقديمها عليها،

ال يفيد توثيق ًا بالرضورة ،لكنّه أمارة ناقصة يف مورد التقديم يف اجلملة.

 23ـ ّ
إن مالقاة اإلمام املهدي يف عرص الغيبة لو ثبتت من حيث جوازها مبدئ ّي ًا ،ال تنفع

شيئ ًا يف جمال التوثيق والتعديل إال بقرائن حا ّفة.

ويف الفصل اخلامس ،حتدّ ثنا عن نظر ّية التعويض والبحوث املتصلة هبا ،ورأينا ّأّنا

حاولت ردم الثغرات املوجودة يف الطرق واألسانيد ،ولكنّها نظر ّية غري ثابتة إال يف حدود

خاصة يف مورد هنا أو هناك تساعد عليها ،كام ّ
أن التعويض عن
ض ّيقة جد ًا ،ما مل تقم قرينة ّ

خاصة يف
نظر ّية التعويض بفكرة تواتر الكتب ،مل تثبت إال يف حدود ض ّيقة حتتاج لقرائن ّ
هذا الكتاب أو ذاك.

يف الفصل السادس حتدّ ثنا عن تعارض املعطيات الرجال ّية ،وأنواع هذا التعارض ،وقلنا

ّ
بأن نتائج ذلك ختتلف تبع ًا للنظر ّيات التي خيتارها الباحث يف مدرك حج ّية قول الرجايل،

وحيث إنّنا نبني عىل مسلك االطمئنان ومراكمة االحتامل فإنّنا نجد ّ
أن التعارض ـ إذا مل
يمكن التوفيق بني اإلفادات ـ يؤثر جدّ ًا يف ذلك ،ما مل ينكشف خطأ أحد املتعارضني،

خاصة
والقاعدة تقتيض تساقط اإلفادات واألخذ بالقدر املتي ّقن بينها ،إال يف حاالت
ّ

حمدودة جد ًا.

ويف الفصل السابع من هذا الكتاب ،حتدّ ثنا عن علم الطبقات وقواعد متييز املشرتكات،

وناقشنا يف الكثري ممّا قيل هنا ،ورأينا ّ
أن الكثري من الطرق التي ذكروها لكشف الطبقة

ومتييز املشرتك تعاين من كوّنا جمر ّد ختمينات أو ظنون ال تبلغ مستوى اليقني ،لك ّن حتديد
عدم إمكان اللقيا يساعد كثري ًا هنا.

ويف الفصل الثامن ،حتدّ ثنا عن أدب ّيات الرجاليني وألفاظ اجلرح والتعديل واملدح والذم،

ورصدنا ّ
كل واحدة منها ،وهي كثرية جد ًا ،وحاولنا حتليل دالالهتا ومفاداهتا بام يصعب
حرصه هنا.

الرجايل األقدم عند السنّة والشيعة،
ّأما يف الفصل التاسع واألخري ،فقد درسنا الرتاث
ّ

وحللنا الكتب ،ونسخها ،ومناهج مؤ ّلفيها ،وإمكان التث ّبت من نسبتها إليهم ،ومشاكلها،

وبعض املغاليق فيها ،ممّا يصعب حرصه يف هذه اخلامتة.

هذا ،وهناك الكثري من البحوث التي خت ّللت هذا الكتاب ،يصعب حرصها هنا يف هذه

اخلامتة ،وسوف يكون القارئ قد ا ّطلع عليها يف ثنايا مراجعته.

عصارة الكتاب املنهجيّة

للتوصل
رسنا يف هذا الكتاب مع أبرز القواعد التي جيري االحتكام إليها والسري وفقها
ّ
إىل التث ّبت من ِ
أمر رواة احلديث ،وقد حاولنا أن نستوعب قدر ًا كبري ًا من هذه القواعد،

مهمة ،وخرجنا هبا بعد
بأّنا ّ
وال ندّ عي االستقصاء ،لك ّن واحدة من األفكار التي نعتقد ّ

......................................................................
هذه التجربة ،تكمن يف ّ
أن هذا العلم يف جتربته التارخي ّية وإىل اليوم ،ما زال يعتمد عىل

احلالة النفس ّية بدرجة عالية ،بمعنى ّ
أن حسن الظ ّن بالعلامء السابقني ما زال هو احلَكَم ،كام

ال تزال احلالة الغالبة هي تقليد اجتهاداهتم أو اتّباعهم يف الرواة.

واألمر األكثر إثار ًة بالنسبة إلينا ،هو ّ
أن بعض كربى املدارس يف هذا العلم ،أرادت

حتويله من طبيعته التارخي ّية القائمة عىل التت ّبع ومراكمة االحتامالت يف شأن الراوي ،إىل
طبيعة أقرب ما تكون إىل الطبيعة الرشع ّية الدين ّية ،وهي تشييد هذا العلم عىل قانون حج ّية

قمة اال ّتباع لنصوص السابقني يف أمر
خرب الثقة باملعنى األصويل للكلمة ،وهذه هي ّ

الرواة! والتي نافحت عنها ّ
مؤخر ًا وفرضت نوع ًا من السيادة الزائدة هلا مدرسة السيد

اخلوئي (1413هـ).

ّ
إن هذه الذهن ّية التي جت ّرد جتربة العلامء السابقني من احليث ّية االجتهاد ّية لتحويلهم إىل

بأّنا بالغت يف االبتعاد هبذا العلم عن واقعه الطبيعي ،وهلذا كان
جمرد َن َق َلة للواقع ،أعتقد ّ
ّ
ّ
األقل ـ إىل طبيعة هذا
توجه الربوجردي والفاين واملامقاين أقرب ـ يف بعده النظري عىل
ّ

العلم وهو ّيته ،بحيث نقوم بأنفسنا بدراسة حال الراوي مستخدمني اإلفادات التارخي ّية

للعلامء السابقني بوصفها واحد ًة من روافد معرفتنا بالرواة ،ال بوصفها احلَ َكم الذي جيب

ثم يلزمنا النظر فيام بأيدينا من مرو ّيات هؤالء الرواة ،ومجع القرائن
علينا ا ّتباعه ،ومن ّ
واملعطيات للوصول إىل نتيجة يقين ّية أو احتامل ّية ترتك أثر ًا عىل تقويمنا النهائي ملرو ّيات
قوهتا االحتامل ّية.
هذا الراوي يف ّ

األمر اآلخر الذي رأيناه يف هذه التجربة ،ولع ّلنا نكون خمطئني ،هو ّ
أن أغلب الطرق

التي اعتمدها العلامء لتوثيق الرواة مل يثبت عندي أ ّّنا صحيحة ،حتى بوصفها أمار ًة أو
قرينة فض ً
خاص ًة التوثيقات العامة ،التي متّت املبالغة يف الرتكيز
ال عن أن تكون دليالً،
ّ

عليها ،السيام عند الشيعة يف العرص اإلخباري منذ حوايل أربعة قرون إىل اليوم.
ٍ
لقد رأينا ّ
قوة الشهادة الدا ّلة
أن هناك حماولة للملمة كلامت هنا وهناك بقصد إعطائها ّ
ٍ
نص واحد
عىل التوثيق والقادرة دفع ًة واحدة عىل توثيق عدد هائل من الرواة ،وإذا بك مع ٍّ

بت قادر ًا عىل تصحيح آالف الروايات واخلروج منها بعدد كبري من الفتاوى.
لعاملٍ واحد ّ

تم برت الكثري من هذه النصوص التي جاءت يف مقدّ مات الكتب أو غريها،
لقد ّ

موسع ،فيام هي غري قادرة ـ يف ظنّي ـ عىل التعبري عن ذلك.
لالستفادة منها بشكل ّ

تم اعتامدها ،ثم حتويل األدوات املتبق ّية إىل قرائن
ّ
إن ضعف أغلب أدوات التوثيق التي ّ

تُعتمد وفق ًا لنظام املراكمة االحتامل ّية ،هي نتيجة أساس ّية خرج هبا هذا الكتاب.

ومن الطبيعي أن ترتك هذه النتيجة موقف ًا متشدّ د ًا نسب ّي ًا من األحاديث عىل مستوى

إثباهتا التارخيي ،وينعكس ذلك عىل العلوم الدين ّية القائمة ـ فيام تقوم ـ عىل احلديث
الرشيف.

وال يصح أن نتحدّ ث ٍ
بلغة عاطف ّية هنا ،ونقول ّ
بأن بقاء عرشين يف املائة من األحاديث
ّ

بحق الرتاث الروائي ألهل البيت ،وتنك ٌّر
ظلم ّ
وفق ًا لطرق النقد السندي واحلديثي ،هو ٌ

للجهود التي بذهلا الفقهاء عىل حدّ تعبري الس ّيد أمحد املددي  ،أو هو متزيق لروايات أهل
البيت عىل حدّ تعبري بعض املعارصين كام جاء يف عنوان كتابه نفسه..

وذلك أنّه ال يمكن معاجلة األمور هبذه الطريقة العاطف ّية ،فال أحد يتنكّر جلهود

النبوي ،وال جلهود الصحابة الكرام ،لكن كام كانت
السابقني ،وال جلهود أهل البيت
ّ

الظروف املوضوع ّية وقوانني التاريخ قد فرضت نفسها وحرمت أهل البيت من مقاماهتم
نصبوا فيها ،وفق ًا ملا يعرتف بذلك السيد املددي وغريهّ ،
فإن هذه الظروف يمكنها
التي ّ
التوصل الكتشاف أكثر من عرشة أو عرشين باملائة من أحاديث
أيض ًا أن حترمنا من إمكان
ّ

النبي وأهل بيته ،فلامذا هذا االستغراب الذي يثار بطريقة عاطف ّية؟! إنّني أعتقد ّ
أي
أن ّ
ّ

دراسة للتاريخ واحلديث تنطلق من مثل هذه الذهن ّيات لن توصلنا إىل نتيجة موضوع ّية
نتحول إىل ما
أكاديم ّية حمرتفة يف هذا السياق ،بل ستنتهي بنا إىل متك ّلمني ال غري ،فكأنّنا
ّ
( )1انظر له :حوارات حول علم الرجال ودوره ومشكالته ومآالته ،جم ّلة االجتهاد والتجديد،
العدد .24 :42

......................................................................
أسميه بـ (علامء كالم علم احلديث)!
يمكنني أن ّ

كام رأينا يف الفرتة األخرية حماوالت مشكورة للدخول يف نوع من حتليل املعطيات

تارخي ّي ًا عىل املستوى احلديثي ،لك ّن املشكلة ّ
أن بعض هذه اجلهود مل يقم سوى بإثارة

يتم العجز عن إثباهتا ،وكثري ًا ما تكون يف ظنّي استذواق ّي ًة ،هلذا نحن
فرض ّيات غالب ًا ما ّ

بحاجة ملعايري أكثر رصامة يف طرح الفرض ّيات وحماكمتها واخلروج بنتائج منها ،ويبدو ّ
أن
الدرس الرجايل عا ّم ًة ما يزال بحاجة لتطوير الذوق والنهج التارخيي.

كلمة أخرية

ٍ
بقبول حسن،
هذا مبلغ علمي ومنتهى طاقتي ،أرجو اهلل تعاىل أن يتق ّبل ذلك منّي

وآمل من القارئ العزيز أن ينفعني ّ
بكل مالحظة نقد ّية أو مقرتح يضيف إىل ما يف هذا
ويصحح ما عندي من أفكار ورؤى وتط ّلعات.
الكتاب شيئ ًا،
ّ

ّ
إن علوم ًا مثل علم الرجال والتاريخ واحلديث ،من العلوم التي يصعب الوصول إىل

ألّنا تقوم عىل املعطيات والوثائق التي قد تستجدّ يف ّ
ورب وثيقة
كل يوم،
ّ
ّنايات فيها؛ ّ
ٍ
العامل كيف ّ
موضوعات عدّ ة ،وقد رأى َ
واحدة قد تفرض علينا تعدي ً
أن العثور
ال كبري ًا يف
غري الكثري من املعلومات حول املسيح ّية األوىل يف
عىل خمطوطات (نجع محادي) يف مرصّ ،

القرون امليالد ّية األوىل ،وكيف ّ
أن خمطوطات البحر امل ّيت (لفائف قمران ،)..قد قدّ مت

حولت رؤى الكثريين حول حقائق تتصل بام قبل امليالد وبالديانة
معلومات مفصل ّية ّ
خاصة (اإلسين ّيون).
اليهود ّية ونصوصها املقدّ سة ،وبتاريخ بعض الفرق واملذاهبّ ،

ّ
إن خروج خمطوطات جديدة ووثائق وكتب مل تطبع أو تتداول ،والكشف عن نصوص

يغري قناعاتنا أو يبدّ ل ،هذا فض ً
تطور طرائق
ال عن أ ّن ّ
خمتبئة يف الكتب املتداولة ،يمكنه أن ّ
النقد التارخيي بإمكاّنا أن تساعد يف إجياد تغيريات يف فهم هذا النوع من العلوم .هلذا

دعونا ونواصل الدعوة لثورة حقيق ّية يف جمال االشتغال عىل املخطوطات وبناء كوادر
متخصصة ـ بمهن ّية وحرف ّية عالية ـ يف هذا املجال ،وتصحيحها وإخراجها ونقدها
ّ

فاملنجز حتى اآلن ممتاز ،لكنّه بحاجة ملواصلة جهود كبرية جد ًا،
ومتحيصها بطريقة فائقة،
َ
وقد يكون هذا باب ًا لفتوحات كبرية يف دراسة الرتاث ،لو قدّ ر للعلامء والباحثني أن
يتوصلوا لنتائج ومعلومات ق ّيمة هنا ،إن شاء اهلل سبحانه.
ّ

لقد كانت جتربتي املتواضعة هذه مع احلديث يف سلسلة من الكتب التي أصدرهتا حتى

اآلن ،قد أكّدت يل رضورة تواضع العقل يف البحث التارخيي وما ينتمي هلذه األرسة من

ّ
خاص ًة يف
والتخيل عن الكربياء الزائق واأليديولوجي الذي ينتاب الكثري منّا،
العلوم،
ّ

املتطرفني من العلامن ّيني.
بعض األوساط الدين ّية ،وأوساط بعض
ّ

ٍ
مكان ما ،فهو من اهلل تعاىل
قو ًة يف
وإذا رأى القارئ العزيز يف هذا الكتاب صواب ًا أو ّ

وحده ،وإذا رأى خطأ أو هفو ًة أو سقطة أو اشتباه ًا ،فهو منّي ومن قصوري وتقصريي،

لكن أرجو أن ينفعني قصدي عنده سبحانه ،فأن تقع يف اخلطأ وأنت سليم الن ّية باذل
أمر
أمر يعفو اهلل عنه بمشيئته ،لكن أن تصيب ّ
احلق وأنت خبيث الن ّية يسء الّسيرة ٌ
اجلهد ٌ
ٍ
بصفاء أعىل وقلوب نق ّية ،قال تعاىل﴿ :إِ َّال َم ْن َأتَى اهللََّ بِ َق ْل ٍ
ب
ال يريده اهلل ،بل يريد أن نأتيه
َسلِي ٍم﴾ (الشعراء.)89 :
احلق حق ًا فنتّبعه ،والباطل باط ً
قريب جميب.
ال فنجتنبه ،إ ّنك
اللهم إنّا نسألك أن ترينا ّ
ٌ

املصادر واملراجع

املصادر واملراجع العربيّة:

 .1القرآن الكريم.

 .2آل الشيخ رايض (1400هـ) ،حممد طاهر ،بداية الوصول يف رشح كفايـة األصـول ،أرشف عـىل
طباعته وحتقيقه :حممد عبد احلكيم املوسوي البكاء ،نرش أرسة آل الشيخ رايض ،إيـران ،الطبعـة

األوىل2004 ،م.

 .3آل ط ّعان البحراين القطيفي (1315هـ) ،أمحد بن الشيخ صالح ،الرسائل األمحد ّية ،حتقيق ونرشـ:
دار املصطفى‘ إلحياء الرتاث ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1419 ،هـ.

 .4آل حمسن ،عيل ،كشف احلقائق ر ّد عىل هذه نصيحتي إىل ّ
كل شيعي ،دار امليزان ،بـريوت ،لبنـان،
الطبعة الثالثة1999 ،م.

 .5اآلشتياين (1319هـ) ،حممد حسن ،كتاب القضاء ،منشورات دار اهلجـرة ،قـم ،إيـران ،الطبعـة
الثانية1404 ،هـ.

حممد ،اإلحكام يف أصول األحكام ،حتقيق :الدكتور سيد اجلمييل ،دار
 .6اآلمدي (631هـ) ،عيل بن ّ

الكتاب العريب ،بريوت ،لبنـان ،الطبعـة الثانيـة1986 ،م؛ وأيضـ ًا طبعـة دار الكتـب العلميـة،

بريوت ،لبنان ،وطبع املكتب اإلسالمي كذلك.

حممد عيل املوحد ،هتذيب املقال يف تنقيح كتـاب الرجـال للنجـايش ،نرشـ:
 .7األبطحي (2002م)ّ ،
املصححة1417 ،هـ.
ابن املؤ ّلف ،النجف وقم ،الطبعة األوىل1389 ،هـ والطبعة الثانية
ّ

 .8األحسائي (880هـ) ،حممد بن عيل بن إبراهيم املعروف بابن أيب مجهور ،عوايل اللئايل العزيزية يف

األحاديث النبو ّية ،حتقيق :آقا جمتبى العراقي ،مطبعة سيد الشهداء ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل،

1983م.

 .9األراكي (1415هـ) ،حممد عيل ،كتاب الصالة ،نرش :مكتب املؤ ّلف ،إيران ،الطبعة األوىل،

1421هـ.

 .10األردبييل (993هـ) ،أمحد ،جممـع الفائـدة والربهـان يف رشح إرشـاد األذهـان ،حتقيـق :جمتبـى
العراقي وعيل بناه االشتهاردي وحسني اليزدي االصفهاين ،مؤسسـة النرشـ اإلسـالمي التابعـة

املدرسني ،قم ،إيران ،ج 1بدون تاريخ ،وج 2فصاعد ًا من 1403هـ وما بعد.
جلامعة ّ

 .11األردبييل ،حممد بن عيل ،جامع الرواة وإزاحة االشتباهات عن طرق اإلسناد ،منشورات مكتبة
املرعيش1403 ،هـ.

 .12األزدي النيسابوري (260هـ) ،الفضل بن شاذان ،اإليضـاح ،حتقيـق وختـريج :جـالل الـدين
احلسيني األرموي املحدث ،مؤسسة انتشارات وجاب دانشكاه هتران ،إيران1984 ،م.

 .13اإلشبييل (575هـ) ،ابن خري ،فهرسة ابن خري اإلشبييل ،حتقيق :إبراهيم أبياري ،دار الكتاب
املرصي ودار الكتاب اللبناين1989 ،م ،وأيض ًا بتحقيق :بشار عواد معروف وحممود بشار

عواد ،دار الغرب اإلسالمي ،تونس2009 ،م.

 .14أعرايف ،مهدي ،رجال تفسري القمي ،نرش إرشاق وعرفان ،إيران ،الطبعة األوىل1436 ،هـ.

 .15األعرجي الكاظمي (1227هـ) ،حمسن بن احلسن ،عدّ ة الرجال ،حتقيق مؤسسة اهلداية إلحيـاء
الرتاث ،منشورات اسامعيليان ،إيران الطبعة األوىل1415 ،هـ.

 .16األعرجي الكاظمي (1227هـ) ،حمسن بن احلسن ،رشح مقدّ مة احلدائق ،خمطوطة موجـودة يف
مكتبة آل كاشف الغطاء ،النجف األرشف ،العراق ،رقم املخطوطة.698 :

مؤسسة
 .17األكوش ،أمحد كاظم ،علم الرجال الشيعي وأثره يف متزيق حديث أهل البيتّ ،
االنتشار العريب ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2014 ،هـ.

 .18األلباين (1420هـ) ،حممد نارص الدين ،ضعيف سنن الرتمذي ،استخراج وتعليق وفهرسة:
زهري الشاوي  ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1991 ،م.

 .19األلوءي (1270هـ) ،أبو الفضل شهاب الدين حممود البغدادي ،روح املعاين يف تفسـري القـرآن
العظيم والسبع املثاين ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الرابعة1985 ،م.

 .20األمني ،حسن ،مستدركات أعيان الشيعة ،دار التعارف للمطبوعات ،لبنان ،الطبعة األوىل،
1987م.

 .21األمني (1952م) ،حمسن ،أعيان الشيعة ،دار التعارف للمطبوعات ،بريوت ،لبنان1986 ،م.

 .22األميني (1970هـ) ،عبداحلسني ،موسوعة الغدير يف الكتاب والسـنّة واألدب ،دائـرة معـارف
الفقه اإلسالمي طبق ًا ملذهب أهل البيت  ،قم ،إيران ،الطبعة الثانية1424 ،هـ.

 .23األندليس (745هـ) ،أبو ح ّيان ،تفسري البحر املحيط ،حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود وعيل
حممد عوض ،باالشرتاك مع :زكريا عبد املجيد النوقي وأمحد النجويل اجلمل ،دار الكتب

العلم ّية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2001 ،م.

 .24األنصاري (1281هـ) ،مرتىض ،فرائد األصول ،مؤسسة النعامن للطباعـة والنرشـ والتوزيـع،

بريوت ،لبنـان1991 ،م .وأيضـ ًا طبعـة حتقيـق ونرشـ جممـع الفكـر اإلسـالمي ،إيـران ،ط،8

مؤسسة دار الكتاب ،الطبعة األوىل1419 ،هـ.
1428هـ ،وكذلك طبعة ّ

 .25األنصاري (1281هـ) ،مرتىض ،كتاب النكاح ،جلنة حتقيق تراث الشيخ األعظـم األنصـاري،
مج 2من السلسلة ،إيران ،الطبعة األوىل1415 ،هـ؛ وسلسلة مصنفات الشيخ االعظم ،حتقيـق:
مؤسسة آل البيت الحياء الرتاث ،وجلنـة حتقيـق الـرتاث الشـيخ االعظـم ،نرشـ :جممـع الفكـر

اإلسالمي ،إيران ،الطبعة األوىل1425 ،هـ.

 .26األنصاري (1281هـ) ،مرتىض ،كتاب الصالة ،جلنة حتقيق تراث الشيخ األعظـم األنصـاري،
إيران ،الطبعة األوىل1420 ،هـ.

 .27األنصاري (1281هـ) ،مرتىض ،كتاب الطهارة ،جلنة حتقيق تراث الشيخ األعظـم األنصـاري،
إيران ،الطبعة األوىل1415 ،هـ.

 .28األنصاري (1281هـ) ،مرتىض ،كتاب الصوم ،إعداد وحتقيق :جلنة حتقيق الـرتاث ،نرشـ :املـؤمتر
العاملي للشيخ األعظم األنصاري ،إيران ،الطبعة األوىل1413 ،هـ.

 .29األنصاري (1281هـ) ،مرتىض ،كتاب املكاسب ،حتقيق :جممع الفكر اإلسالمي ،نرش :املؤمتر
العاملي للشيخ األنصاري ،إيران ،الطبعة األوىل1418 ،هـ و 1422هـ.

الغمة يف معرفة األئمة ،دار
 .30اإلربيل (693هـ) ،أبو احلسن عيل بن عيسى بن أيب الفتح ،كشف ّ
األضواء ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية1985 ،م.

 .31االسرتآبادي النجفي (ق 10هـ) ،رشف الدين عيل احلسيني ،تأويل اآليات الظاهرة يف فضـائل
العرتة الطاهرة ،نرش وحتقيق :مدرسة اإلمام املهدي ،قم ،إيران ،بإرشاف :حممد باقر األبطحـي،

الطبعة األوىل1407 ،هـ.

 .32االسرتآبادي (1036هـ) ،حممد أمني ،الفوائد املدن ّية ،مؤسسة النرش اإلسالمي التابعـة جلامعـة
املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1424 ،هـ ،والطبعة احلجرية ،دار النرش ألهل البيت
ّ

.

حممد بن عبد اهلل ،املعيار واملوازنة يف فضائل اإلمام أمري
 .33اإلسكايف املعتزيل (220هـ) ،أبو جعفر ّ
املؤمنني وبيان أفضل ّيته عىل مجيع العاملني بعد األنبياء واملرسلني ،حتقيق :حممد باقر املحمودي،

الطبعة األوىل1981 ،م.

 .34اإلصفهاين (1365هـ) ،أبو احلسن ،وسيلة الوصول إىل حقائق األصـول ،بقلـم املـريزا حسـن

املدرسني ،إيـران ،الطبعـة األوىل،
السياديت السبزواري ،مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ

1419هـ.

حممد تقـي املوسـوي ،مكيـال املكـارم يف فوائـد الـدعاء للقـائم عليـه
 .35اإلصفهاين (1348هـ)ّ ،

مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت ،لبنـان ،الطبعـة
السالم ،حتقيق :عيل عاشور ،منشورات ّ

األوىل2001 ،م.

 .36اإلصفهاين (1261هـ) ،حممد حسني ،الفصول الغرو ّية يف األصول الفقهية ،حجري.

 .37اإلصبهاين (435هـ) ،أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل ،كتاب ذكر أخبار إصبهان ،بريل ـ ليدن،
1934م.

 .38اإلصبهاين (435هـ) ،أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل ،كتاب الضعفاءّ ،
حققه وقدّ م له :فاروق محادة،
دار الثقافة ،الدار البيضاء ،املغرب.

 .39أفندي اإلصفهاين (ق 12هـ) ،املريزا عبداهلل ،رياض العلامء وحياض الفضـالء ،حتقيـق السـ ّيد
أمحد احلسيني ،باهتامم السيد حممود املرعيش ،سلسـلة مـن خمطوطـات مكتبـة آيـة اهلل العظمـى

النجفي ،مطبعة اخليام ،قم ،إيران1401 ،هـ.

 .40أفندي اإلصـفهاين (ق 12هــ) ،املـريزا عبـداهلل ،تعليقـة أمـل اآلمـل ،تـدوين وحتقيـق :أمحـد
احلسيني ،نرش :مكتبة املرعيش ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1410 ،هـ.

 .41اإلجيي (756هـ) ،عضد الدين عبدالرمحن بن أمحـد ،املواقـف يف علـم الكـالم ،عـامل الكتـب،
بريوت] ،بدون تاريخ وال رقم الطبعة[ ،وأيض ًا نرش وحتقيق :عبـد الـرمحن عمـرية ،دار اجليـل،
بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1997 ،م.

 .42اإليرواين ،باقر ،دروس متهيدية يف الفقه االستداليل عىل املذهب اجلعفري ،مؤسسة الفقه

للطباعة والنرش ،إيران ،الطبعة األوىل1418 ،هـ.

 .43اإليرواين ،باقر ،دروس متهيدية يف القواعد الرجال ّية ،منشورات سـعيد بـن جبـري ،قـم ،إيـران،
الطبعة األوىل1417 ،هـ؛ وأيض ًا نرش :مدين ،الطبعة األوىل1426 ،ه.

 .44أبو ر ّية (1385هـ) ،حممـود ،أضـواء عـىل السـنّة املحمديـة أو دفـاع عـن احلـديث ،مؤسسـة
األعلمي للمطبوعات ،بريوت ،لبنان ،الطبعة اخلامسة [بدون تاريخ].

 .45أبو ر ّية (1385هـ) ،حممود ،شيخ املضرية أبو هريرة ،دار املعارف ،مرص ،الطبعة الثالثة.

 .46أبو زيد العاميل ،أمحد عبداهلل ،حممد باقر الصدر السرية واملسرية يف حقائق ووثائق ،مؤسسة
العارف للمطبوعات ،الطبعة األوىل2006 ،م.

لصـحة الكـايف للنـائيني ،ذوي القربـى ،قـم،
 .47أبو احلسن ،عيل ،الفوائد الرجالية ويليه االنتصار
ّ
إيران ،الطبعة األوىل] ،بدون تاريخ[.

 .48ابن أيب احلديد املعتزيل (656هـ) ،عز الدين أبو حامد بن هبة اهلل بن حممد بن حممد بن احلسـني،

حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار إحيـاء الكتـب العرب ّيـة ،الطبعـة األوىل،
رشح هنج البالغة ،حتقيق ّ

1959م وما بعد.

 .49ابن األثري (630هـ) ،عز الدين أبو احلسن عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكريم بن
عبد الواحد الشيباين ،الكامل يف التاريخ ،دار صادر ودار بريوت للطباعة والنرش ،بريوت،

لبنان1965 ،م.

 .50ابن األثري (630هـ) ،عز الدين أبو احلسن عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكريم بن
عبد الواحد الشيباين ،أسد الغابة يف معرفة الصحابة ،دار الكتاب العريب.

 .51ابن أنس (179هـ) ،مالك بن أنس األصبحي ،املو ّطأ ،تصحيح وتعليق وختريج :حممد فؤاد
عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان1985 ،م.

 .52ابن إدريس ّ
احليل (598هـ) ،حممد بن منصـور بـن أمحـد ،مسـتطرفات الّسـائر ،وهـو ملحـق
بكتاب الّسائر.

 .53ابن البطريق (600هـ) ،شمس الدين حييى بن احلسن األسدي الربعي احليل ،عمدة عيون
املدرسني ،قم،
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
صحاح األخبار يف مناقب إمام األبرارّ ،

إيران1407 ،هـ.

 .54ابن تيمية احلراين (728هـ) ،تقي الدين أمحد ،جمموع فتاوى ابن تيمية ،ختريج :عامر اجلزار
وأنور الباز ،دار اجليل ،الطبعة األوىل1997 ،م.

حممد الس ّيد اجلليند،
 .55ابن تيمية احلراين (728هـ) ،تقي الدين أمحد ،دقائق التفسري ،حتقيقّ :
مؤسسة علوم القرآن ،دمشق ،سوريا ،الطبعة الثانية1404 ،هـ.
ّ

 .56ابن جرب ( ق7هـ) ،زين الدين عيل بن يوسف ،هنج اإليامن ،حتقيق :أمحد احلسيني ،نرش جمتمع
إمام هادي عليه السالم ،مشهد ،إيران ،الطبعة األوىل1418 ،هـ.

الـروي يف خمترصـ علـوم احلـديث
 .57ابن مجاعة (733هـ) ،بدر الدين حممد بـن إبـراهيم ،املنهـل
ّ
النبوي ،حتقيق :حميى الدين عبد الرمحن رمضان ،دار الفكر ،دمشـق ،سـوريا ،تصـوير ،الطبعـة

الثانية1988 ،م.

 .58ابن جرير الطربي (ق 4هـ) ،حممد بن جرير بن رستم اإلمامي ،املسرتشد يف إمامة أمري املؤمنني
مؤسسة الثقافة اإلسالمية ،قم ،إيران ،الطبعة
عيل بن أيب طالب ،حتقيق :أمحد املحمودي ،نرش ّ

األوىل.

 .59ابن اجلوزي (597هـ) ،أبو الفرج عبدالرمحن بن عيل بـن حممـد ،كشـف املشـكل مـن حـديث
الصحيحني ،حتقيق :عيل حسني البواب ،دار الوطن للنرش ،الرياض ،الطبعة األوىل1997 ،م.

 .60ابن اجلوزي (597هـ) ،أبو الفرج عبـدالرمحن بـن عـيل بـن حممـد القـريش البغـدادي ،كتـاب

املنـورة،
املوضوعات ،ضبط وتقديم وحتقيق :عبد الرمحن حممد عثامن ،املكتبـة السـلفية ،املدينـة ّ

الطبعة األوىل1966 ،م.

 .61ابن اجلوزي (597هـ) ،أبو الفرج عبدالرمحن بن عيل بن حممد القريش البغدادي ،زاد املسري يف

علم التفسري ،حتقيق :حممد بن عبد الرمحن عبد اهلل ،ختريج :أبو هاجر السعيد بن بسيوين
زغلول ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،لبنان ،الطبعة األوىل1987 ،م.

 .62ابن ح ّبان البستي (354هـ) ،حممد بن حبان بن أمحد أبو حاتم التميمي ،صحيح ابن حبان
برتتيب ابن بلبان (عالء الدين عيل بن بلبان الفارءي ـ 739هـ ـ) ،حتقيق وختريج :شعيب

مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية1993 ،م.
األرنؤوطّ ،

 .63ابن ح ّبان البستي (354هـ) ،حممد بن حبان بن أمحد أبو حاتم التميمي ،كتاب املجروحني من
املحدّ ثني والضعفاء واملرتوكني ،حتقيق :حممود إبراهيم زايد.

 .64ابن ح ّبان البستي (354هـ) ،حممد بن حبان بن أمحد أبو حاتم التميمي ،مشاهري علامء األمصار
وأعالم فقهاء األقطار ،دار الوفاء للطباعة والنرش والتوزيع ،مرص ،الطبعة األوىل1991 ،م.

مؤسسة
 .65ابن ح ّبان البستي (354هـ) ،حممد بن حبان بن أمحد أبو حاتم التميمي ،كتاب الثقاتّ ،

الكتب الثقافية بمطبعة جملس دائرة املعارف العثامنية بحيدر آباد الدكن ،اهلند ،الطبعة األوىل،

1973م.

ّ
املحـىل ،دار
 .66ابن حزم األندليس القرطبي الظاهري (456هـ) ،عيل بن أمحد بن سعيد بـن حـزم،
الفكر ،دمشق ،وأيض ًا طبعة دار اجليل واآلفاق اجلديدة ،بريوت ،لبنان.

 .67ابن حزم األندليس القرطبي الظاهري (456هـ) ،عيل بن أمحد بن سعيد بن حـزم ،اإلحكـام يف
أصول األحكام ،نرش زكريا عيل يوسف ،القاهرة.

 .68ابن حنبل (241هـ) ،أمحد ،كتاب العلل ومعرفة الرجال (برواية عبد اهلل بن أمحد) ،حتقيق
وّص اهلل بن حممد عباس ،املكتب اإلسالمي ودار اخلاين ،بريوت والرياض ،الطبعة
وختريج:
ّ

األوىل1988 ،م.

 .69ابن حنبل (241هـ) ،أمحد ،املسند ،دار صادر ،بريوت ،لبنان.

 .70ابن داوود احل ّيل (707هـ) ،تقي الدين احلسن بن عيل ،كتاب الرجال ،منشورات الريض ،قـم،

إيرانّ ،
حققه وقدّ م لـه :السيد حممد صـادق آل بحـر العلـوم ،اوفسـت عـن املطبعـة احليدر ّيـة،

النجف ،العراق1972 ،م.

 .71ابن راهويه (238هـ) ،إسحاق بن إبراهيم بن خملد احلنطيل املروندي ،املسند ،حتقيق :عبد
املنورة ،الطبعة األوىل1991 ،م.
الغفور عبد احلق حسني برد البلويس ،مكتبة اإليامن ،املدينة ّ

 .72ابن سعد (230هـ) ،أبو عبد اهلل حممد بن سعد بن منيع ،الطبقات الكربى ،دار صادر ،بريوت،
لبنان.

 .73ابن سالمة القضاعي (454هـ) ،أبو عبد اهلل حممد القايض ،مسند الشهاب ،حتقيق وختريج:
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1985 ،م.
محدي عبد املجيد السلفيّ ،

 .74ابن شاهني البغدادي (385هـ) ،أبو حفص عمر بن أمحد بن عثامن بن أمحد ،تاريخ أسامء
الثقات ،حتقيق :صبحي السامرائي ،الدار السلفية ،الكويت ،الطبعة األوىل1984 ،م.

 .75ابن شهرآشوب املازندراين (588هـ) ،حممد بن عيل ،معـامل العلـامء يف فهرسـت كتـب الشـيعة

وأسامء املصنّفني منهم قدي ًام وحديث ًا ،املطبعة احليدر ّية ،النجف ،العراق1961 ،م.

 .76ابن شهرآشوب املازندراين (588هــ) ،حممـد بـن عـيل ،مناقـب آل أيب طالـب ،دار األضـواء،

بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية1991 ،م؛ وأيض ًا حتقيـق وتصـحيح :جلنـة مـن أسـاتذة النجـف،

املكتبة احليدرية1376 ،ه.

األئمـةّ ،
حققـه
املهمة يف معرفـة ّ
حممد بن أمحد ،الفصول ّ
 .77ابن الص ّباغ املالكي (855هـ) ،عيل بن ّ
وو ّثق أصوله وع ّلق عليه :سامي الغريري ،دار احلديث ،إيران ،الطبعة األوىل1422 ،هـ.

عـيل،
 .78ابن طاووس (693هـ) ،عبد الكريم احلسني ،فرحة الغري يف تعيـني قـرب أمـري املـؤمنني ّ
حتقيق :حتسني آل بيب املوسوي ،مركز الغدير للدراسات اإلسالم ّية ،مؤسسـة دائـرة املعـارف،
إيران ،الطبعة األوىل1419 ،ه.

 .79ابن طاوس (664هـ) ،ريض الدين عيل بن موسى بن جعفر بن حممد ،اإلقبال باألعامل احلسـنة
فيام يعمل مر ًة يف السنة ،حتقيق :جواد القيومي اإلصفهاين ،مكتب اإلعـالم اإلسـالمي ،إيـران،
الطبعة األوىل1415 ،هـ.

 .80ابن طاووس (664هـ) ،ريض الدين عيل بن موسى بن جعفـر بـن حممـد ،اليقـني باختصـاص

موالنا عيل عليه السالم بإمرة املؤمنني ،ويتلوه التحصني ألرسار ما زاد من أخبار كتـاب اليقـني،

مؤسسـة دار الكتـاب (اجلزائـري) للطباعـة
مؤسسة الثقلني إلحياء الرتاث اإلسـالمي ،نرشـّ :
ّ

والنرش ،إيران ،الطبعة األوىل1413 ،هـ.

 .81ابن طاووس (664هـ) ،ريض الدين عيل بن موسى بن جعفر بن حممد ،مجال األسبوع بكامل
مؤسسة اآلفاق ،الطبعة األوىل،
العمل املرشوع ،حتقيق :جواد قيومي اجلزه اي اإلصفهاينّ ،

1992م.

 .82ابن طاووس (664هـ) ،ريض الدين عيل بن موسى بن جعفر بن حممد ،سعد السعود،
منشورات الريض ،قم ،إيران1984 ،م.

 .83ابن طاووس (664هـ) ،ريض الدين عيل بن موسى بن جعفر بن حممد ،الطرائف يف معرفة
مذاهب الطوائف ،مطبعة اخليام ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1399 ،هـ.

حممد ،فالح السـائل ونجـاح
 .84ابن طاووس (664هـ) ،ريض الدين عيل بن موسى بن جعفر بن ّ
املسائل ،انتشارات دفرت تبليغات اسالمي حوزه علمية ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1406 ،هـ.

 .85ابن طاووس (664هـ) ،ريض الدين عيل بن موسى بن جعفر بن حممد ،األمان من أخطار
مؤسسة آل البيت^ لتحقيق الرتاث ،قم ،إيران ،الطبعة
األسفار واألزمان ،حتقيق ونرشّ :

األوىل1409 ،هـ.

حممد ،فتح األبواب بني ذوي
 .86ابن طاووس (664هـ) ،ريض الدين عيل بن موسى بن جعفر بن ّ
مؤسسة آل البيت عليهم
األلباب وبني ّ
رب األرباب يف االستدارات ،حتقيق :حامد اخلفافّ ،
السالم إلحياء الرتاث ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1989 ،م.

حممد ،فرج املهموم يف تاريخ
 .87ابن طاووس (664هـ) ،ريض الدين عيل بن موسى بن جعفر بن ّ
علامء النجوم ،نرش الكييش.

مؤسسـة التـاريخ،
 .88ابن عاشور (1973م) ،حممد الطاهر ،التحرير والتنـوير يف تفسـري القـرآنّ ،
بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل.

الرب القرطبي (462هـ) ،أبو عمرو يوسف بن عبد اهلل بن حممـد النمـري ،جـامع بيـان
 .89ابن عبد ّ

مؤسسـة
العلم وفضله وما ينبغي يف روايته ومحله ،تقديم وتعليق :حممد عبد القـادر أمحـد عطـاّ ،
الكتب الثقافية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1995 ،م.

الرب القرطبي (463هـ) ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد النمري ،االستذكار،
 .90ابن عبد ّ

حتقيق :سامل حممد عطا وحممد عيل عوض ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل،

2000م.

 .91ابن عبد الرب القرطبي (463هـ) ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد النمري ،االستيعاب يف
معرفة األصحاب ،حتقيق :عيل حممد البجاوي ،دار اجليل ،لبنان ،الطبعة األوىل1412 ،هـ.

الرب القرطبي (463هـ) ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد النمري ،التمهيد،
 .92ابن عبد ّ
حتقيق :مصطفى بن أمحد العلوي وحممد بن عبد اهلل البكري ،وزارة عموم األوقاف والشؤون
اإلسالمية ،املغرب1387 ،هـ.

 .93ابن عدي (365هـ) ،أبو أمحد عبد اهلل بن عدي اجلرجاين ،الكامل يف ضعفاء الرجال ،حتقيق:
سهيل زكار (ط ،)1وحييى خمتار غزاوي (ط ،)3دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثالثة،

1988م.

 .94ابن عساكر (571هـ) ،أبو القاسم عيل بن احلسن بن هبة اهلل بن عبـد اهلل الدمشـقي الشـافعي،

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من ح ّلها من األماثل أو اجتـاز بنواحيهـا مـن واردُيـا

وأهلها ،حتقيق :عيل شريي ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،لبنان1995 ،م.

املحرر الوجيز
احلق بن غالب املغريب الغرناطي،
 .95ابن عط ّية األندليس (546هـ) ،أبو حممد عبد ّ
ّ

يف تفسري الكتاب العزيز ،حتقيق :عبد السالم عبد الشايف حممد ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت،

لبنان ،الطبعة األوىل1993 ،م.

احلي ،شذرات الذهب يف أخبار مـن ذهـب ،دار
 .96ابن العامد احلنبيل (1089هـ) ،أبو الفالح عبد ّ
إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان.

 .97ابن الغضائري (ق 5هـ) ،أمحد بـن احلســــني بـن عبيـداهلل بـن إبـراهيم الواسـطي ،الرجـال

(الضعفاء) ،حتقيق الس ّيد حممد رضـا اجلـاليل ،نرشـ دار احلـديث ،قـم ،إيـران ،الطبعـة األوىل،

1422هـ.

 .98ابن فارس (395هـ) ،أبو احلســـني أمحد ،معجم مقاييس اللغـة ،حتقيـق وضـبط :عبدالسـالم
حممد هارون  ،دار اجليل ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1991 ،م.

 .99ابن قدامة احلنبيل (620هـ) ،موفق الدين عبداهلل بن أمحد بن حممد ،املغني ،دار الكتاب العريب،
بريوت ،لبنان.

 .100ابن قتيبة الدينوري (276هـ) ،أبو حممد عبد اهلل بن مسلم ،املعارفّ ،
حققه وقدّ م له :ثروت
عكاشة نرش :دار املعارف ،مرص ،الطبعة الثانية1969 ،م.

 .101ابن قتيبة الدينوري (276هـ) ،أبو حممد عبد اهلل بن مسلم ،تأويل خمتلف احلديث ،دار الكتب
العلم ّية ،بريوت ،لبنان.

القمي (369هـ) ،جعفر بـن حممـد ،كامـل الزيـارات ،حتقيـق :جـواد الق ّيـومي،
 .102ابن قولويه ّ
املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1417 ،هـ.
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
ّ

 .103ابن كثري الدمشقي (774هـ) ،أبو الفداء إسامعيل بن كثري القريش ،تفسري القرآن العظيم،
قدّ م له :يوسف عبد الرمحن املرعشيل ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان1992 ،م.

 .104ابن كثري الدمشقي (774هـ) ،أبو الفداء إسامعيل بن كثري القريش ،السرية النبو ّية ،حتقيق:
مصطفى عبد الواحد ،دار املعرفة ،لبنان1971 ،م.

مؤسسـة التـاريخ العـريب
 .105ابن كثري الدمشقي (774هـ) ،أبو الفداء إسامعيل ،البداية والنهايةّ ،

ودار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان1993 ،م.

 .106ابن ماجة القزويني (275هـ) ،أبو عبد اهلل حممد بن يزيد ،السنن ،حتقيق وتعليق :حممد فؤاد
عبد الباقي ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،لبنان.

 .107ابن ماكوال (475هـ) ،سعد امللك عيل بن هبة اهلل بن عيل بن جعفر بن علكان بن حممد،
اإلكامل يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملدتلف يف األسامء والكنى واألنساب ،دار الكتاب

االسالمي ،القاهرة مرص.

 .108ابن معني (233هـ) ،حييى بن معني بن عون املري الغطفاين البغدادي ،التاريخ (بروايـة :أبـو

حـق بكـالم حييـى بـن
الفضل العباس بن حممد بن حاتم الدوري البغدادي 271هـ ،ومعه :مـا ّ

معني ،برواية يزيد بن اهليثم) ،حتقيق وتعليق :عبد اهلل أمحد حسن ،دار القلم ،بريوت ،لبنان.

 .109ابن منظور اإلفريقي (711هـ) ،أبو الفضـل مجـال الـدين حممـد بـن مكـرم املرصـي ،لسـان
العرب ،نرش أدب احلوزة ،قم ،إيران1405 ،هـ.

 .110ابن ميثم البحراين (699هـ) ،ميثم بن عيل ،النجاة يف القيامة يف حتقيق أمر اإلمامة ،نرش :جممع
الفكر اإلسالمي ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1417 ،هـ.

 .111ابن مندة اإلصبهاين (475هـ) ،أبو عمرو عبد الوهاب بن أيب عبد اهلل حممد بن إسحاق
العبدي ،الفوائد  ،حتقيق وختريج :مسعد عبد احلميد حممد السعدين ،دار الصحابة للرتاث،
طنطا ،مرص ،الطبعة األوىل1992 ،م.

 .112ابن هشام احلمريي (218هـ) ،أبو حممد عبد امللك بن هشام بن أ ّيوب ،السرية النبوية ،حتقيق
وضبط وتعليق :حممد حميى الدين عبد احلميد ،مكتبة حممد عيل صبيح وأوالده ،مرص،

1963م.

حممد عبد اهلل مجال الدين بن يوسف بن أمحد بن عبد اهلل،
 .113ابن هشام األنصاري (761هـ) ،أبو ّ
مغني اللبيب عن كتب األعاريبّ ،
حققه وفصله وضبط غرائبه :حممد حميي الدين عبـد احلميـد،
منشورات مكتبة املرعيش النجفي ،قم ،إيران1404 ،هـ.

مشدصات[.
 .114ابن النديم (380هـ) ،حممد بن إسحاق ،الفهرست] ،بدون ّ

 .115البحراين (1107هـ) ،هاشـم بن سليامن ،حلية األبرار يف أحوال حممد وآله األطهار ،حتقيق:
مؤسسة املعارف اإلسالمية ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل،
غالم رضا موالنا الربوجردي،
ّ

1411هـ.

 .116إشـراف[ البجنوردي ،كاظم املوسوي ،دائرة املعارف اإلسالمية الكـربى (فـارءي وعـريب)،
طهران ،إيران1995 ،م.

 .117البجنوردي (1396هـ) ،حممد حسـن ،منتهـى األصـول ،مؤسسـة مطبعـة العـروج ،إيـران،
الطبعة األوىل1421 ،هـ.

وحجة اخلصام يف تعيني اإلمام من طريق
 .118البحراين (1107هـ) ،هاشـم بن سليامن ،غاية املرام
ّ
اخلاص والعام ،حتقيق :عيل عاشور.
ّ

 .119البحراين ( 1107أو 1109هـ) ،هاشم بن سليامن ،مدينة معاجز األئمة االثني عرش ودالئل
مؤسسة املعارف االسالم ّية ،إيران،
احلجج عىل البرش ،حتقيق :عزة اهلل املوالئي اهلمداين ،نرشّ :

الطبعة األوىل1413 ،ه.

 .120البحراين (1186هـ) ،يوسف ،الدرر النجفية من امللتقطات اليوسف ّية ،حتقيق ونرش رشكة دار
املصطفى  5إلحياء الرتاث ،الطبعة األوىل1423 ،هـ.

 .121البحراين (1186هـ) ،يوسف ،لؤلؤة البحرين يف اإلجازات وتراجم رجال احلـديث ،حتقيـق
وتعليق  :حممد صادق بحر العلوم ،مؤسسة آل البيت للطباعـة والنرشـ ،الطبعـة الثانيـة ]بـدون
تاريخ[.

 .122البحراين (1186هـ) ،يوسف ،احلدائق النارضة يف أحكـام العـرتة الطـاهرة ،مؤسسـة النرشـ
املدرسني ،قم ،إيران ]بدون تاريخ[.
اإلسالمي التابعة جلامعة ّ

 .123بحـر العلوم ،حممد صادق ،املقدّ مة عىل تكملة الرجـال للكـاظمي ،مطبعـة اآلداب ،النجـف
األرشف ،العراق ]بدون رقم الطبعة وال التاريخ[.

 .124بحر العلوم (1212هـ) ،حممد مهدي ،الفوائد الرجال ّية ،منشورات مكتبة الصادق ،طهـران،
إيران ،الطبعة األوىل1984 ،م.

 .125البداري (256هـ) ،أبو عبـداهلل حممـد بـن إسـامعيل اجلعفـي ،اجلـامع الصـحيح ،تصـحيح

وحتقيق :مصطفى ديب البغا ،دار ابن كثري والياممة ،دمشق وبريوت ،الطبعـة الرابعـة1990 ،م؛

وأيض ًا طبعة دار الفكر للطبع والنرش1401 ،ه.

 .126البداري (256هـ) ،أبو عبداهلل حممد بن إسامعيل اجلعفي ،التاريخ الصغري ،حتقيق :حممود

إبراهيم زايد ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1406 ،ه.

 .127البداري (256هـ) ،أبو عبداهلل حممد بن إسامعيل اجلعفي ،التاريخ الكبري ،املكتبة اإلسالمية،
دياربكر ،تركيا.

 .128البداري (256هـ) ،أبو عبداهلل حممد بن إسامعيل اجلعفي ،كتاب الضعفاء الصغري ،حتقيق:
حممد إبراهيم زايد ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1986 ،م.
ّ

 .129الربقي ( 274أو 280هـ) ،أمحد بن حممد بن خالد ،رجال الربقي ،حتقيق :جواد القيومي،
مؤسسة النرش اإلسالمي ،الطبعة 1419 ،1هـ.
ّ

 .130الربوجردي (1380هـ) ،حسني ،البدر الزاهر يف صالة اجلمعة واملسـافر ،بقلـم حسـني عـيل
منتظري ،دفرت تبليغات إسالمي ،قم ،إيران1983 ،م.

املوحـدي
 .131الربوجردي (1380هـ) ،حسني ،هنايـة التقريـر يف مباحـث الصـالة ،بقلـم حممـد ّ
اللنكراين ،مطبعة احلكمة ،قم ،إيران1376 ،هـ.

 .132الربوجردي (1380هـ) ،حسني ،زبدة املقال يف مخـس الرسـول واآلل ،بقلـم السـيد عبـاس
احلسيني القزويني ،املطبعة العلمية ،قم ،إيران [بدون تاريخ وال رقم الطبعة].

 .133البرصي (1085هـ) ،أمحد بن عبد الرضا ،فائق املقـال يف احلـديث والرجـال ،حتقيـق :غـالم
حسني قيرص ّيه ها ،دار احلديث ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1422 ،هـ.

 .134البغدادي ،محيد ،تقييامت ابن الغضائري حتت جمهر التحقيـق ،نرشـ :باقيـات ،إيـران ،الطبعـة
األوىل1434 ،هـ.

 .135البالغي (1352هـ) ،حممد جواد النجفي ،آالء الرمحن يف تفسري القرآن ،مطبعة العرفان،
صيدا ،لبنان1933 ،م.

 .136البلقيني الشافعي (805هـ) ،رساج الدين عمر بن رسالن ،حماسن االصطالح يف تضمني ابن

الصالح ،وضع حواشيه :خليل املنصور ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل،

1999م.

حممد هباء الدين العاملــي ،الـــوجيزة يف الــدراية ،املكتبـــة
 .137البهائي (1031هـ)ّ ،
اإلسالمية الكربى ،قم ،إيران1396 ،هـ؛ وأيض ًا طبعة دار احلديث( ،ضمن رسائل يف دراية
احلديث) ،حتقيق حسن احلسيني آل املجدّ د الشريازي ،مركز حتقيقات دار احلديث ،الطبعة

الثانية1428 ،هـ.

 .138البهائي (1031هـ) ،حممد هباء الدين العاميل ،مرشق الشمسـني وإكسـري السـعادتني ،حتقيـق
السيد مهدي الرجائي ،جممع البحوث اإلسالمية ،مشهد ،إيران ،الطبعة األوىل1414 ،هـ.

 .139البهائي (1031هـ) ،حممد بن احلسني بن عبدالصمد ،احلبل املتني يف إحكام أحكام الدين،
منشورات مكتبة بصرييت ،إيران.

 .140البهبهاين (1205هـ) ،حممد باقر بن حممد أكمل املعروف بالوحيد ،الرسائل األصول ّية ،حتقيق
مؤسسة العالمة املجدد الوحيد البهبهاين ،إيران ،الطبعة األوىل1416 ،هـ.
ونرشّ :

 .141البهبهاين (1205هـ) ،حممد باقر بن حممد أكمل املعروف بالوحيـد ،الفوائـد احلائر ّيـة ،جممـع
الفكر اإلسالمي ،إيران ،الطبعة األوىل1415 ،هـ.

 .142البهبهاين (1205هـ) ،حممد باقر بن حممد أكمل املعروف بالوحيد ،مصـابيح ال ّظـالم يف رشح
مؤسسة العالمة املجدّ د الوحيد البهبهاين ،إيـران ،الطبعـة األوىل،
مفاتيح الرشائع ،حتقيق ونرشّ :

1424هـ.

حممـد أكمـل املعـروف بالوحيـد ،احلاشـية عـىل مـدارك
 .143البهبهاين (1205هـ) ،حممد باقر بن ّ
مؤسسـة آل البيـت
األحكام ،حتقيق ونرشّ :

1419هـ.

إلحيـاء الـرتاث ،قـم ،إيـران ،الطبعـة األوىل،

حممد أكمل املعروف بالوحيـد ،التعليقـة البهبهانيـة عـىل
 .144البهبهاين (1205هـ) ،حممد باقر بن ّ
مؤسسة آل البيت
منهج املقالّ ،

وكذلك الفوائد الرجال ّية.

إلحيـاء الـرتاث ،قـم ،إيـران ،الطبعـة األوىل1422 ،هــ.

 .145البهبودي ،حممد باقر ،صحيح الكايف ،مـن سلسـلة صـحاح األحاديـث عنـد الشـيعة ،الـدار
اإلسالمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1981 ،م.

 .146البهبودي ،حممد باقر ،معرفة احلديث وتاريخ نرشه وتدوينـه وثقافتـه عنـد الشـيعة اإلماميـة،

مركز انتشارات علمي وفرهنكـي ،إيـران ،الطبعـة األوىل1981 ،م؛ وأيضـ ًا نرشـ دار اهلـادي،

الطبعة األوىل1427 ،ه.

النبوة ومعرفة أحوال صـاحب الرشـيعة،
 .147البيهقي (458هـ) ،أمحد بن احلسني بن عيل ،دالئل ّ
دار الكتب العلم ّية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1985 ،م.

 .148البيهقي (458هـ) ،أبو بكر أمحد بن احلسني بن عـيل ،السـنن الكـربى ،دار الفكـر ،بـريوت،
لبنان؛ وأيض ًا نرش :دار املعرفة ،بريوت ،لبنان1992 ،م.

 .149البهويت (1051هـ) ،منصور بن يونس احلنبيل ،كشاف القناع عن متن اإلقناع ،حتقيق :حممد
حسن إسامعيل الشافعي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1997 ،م.

 .150بومخسني ،موسى عبد اهلادي ،الشيخ حممد بن عيل بن أيب مجهور األحسائي ،قدوة العلم
املحجة
والعمل ،نرش :مجع ّية ابن أيب مجهور األحسائي إلحياء الرتاث ،وكيل النرش :دار
ّ

البيضاء ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2013 ،م.

 .151التربيزي (1427هـ) ،املريزا جواد ،تنقيح مبـاين األحكـام (كتـاب االجتهـاد والتقليـد) ،دار
الصدّ يقة الشهيدة ،الطبعة الثانية1429 ،هـ.

 .152التربيزي (1427هـ) ،املريزا جواد ،أسس القضاء والشهادة ،الطبعة األوىل1415 ،ه.

 .153التربيزي (1427هـ) ،املـريزا جـواد ،تنقـيح مبـاين العـروة (كتـاب الصـوم) ،دار الصـدّ يقة
الشهيدة ،الطبعة الثانية1428 ،هـ.

 .154التربيزي (1427هــ) ،املـريزا جـواد ،أسـس احلـدود والتعزيـرات ،إيـران ،الطبعـة األوىل،
1417ه.

واحلـج ،نرشـ :دار التفسـري،
 .155التربيزي (1427هـ) ،املريزا جواد ،التهذيب يف مناسك العمرة
ّ
الطبعة األوىل1423 ،هـ.

 .156التربيزي (1427هـ) ،املريزا جواد ،تنقـيح مبـاين األحكـام (كتـاب الـديات) ،دار الصـدّ يقة
الشهيدة ،الطبعة الثانية1429 ،هـ.

 .157التربيزي (1427هـ) ،املريزا جواد ،تنقيح مباين األحكام (كتـاب القصـاص) ،دار الصـدّ يقة
الشهيدة ،الطبعة الثانية1429 ،هـ.

مؤسسـة
 .158التربيزي (1427هـ) ،املـريزا جـواد ،إرشـاد الطالـب إىل التعليـق عـىل املكاسـبّ ،
إسامعيليان للطباعة والنرش والتوزيع ،إيران ،الطبعة الثانية1411 ،هـ.

 .159التربيزي (1427هـ) ،املريزا جـواد ،تنقـيح مبـاين العـروة (كتـاب الطهـارة) ،دار الصـدّ يقة
الشهيدة ،الطبعة الثانية1429 ،هـ.

 .160الرتمذي (279هـ) ،أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة ،اجلامع الصحيح املعروف بسنن

الرتمذي  ،حتقيق :عبد الوهاب عبد اللطيف ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت،
لبنان ،الطبعة الثانية1983 ،م.

مؤسسة النرش اإلسـالمي التابعـة جلامعـة
 .161التسرتي (1405هـ) ،حممد تقي ،قاموس الرجالّ ،
درسني ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل 1410 ،وما بعد ،والطبعة الثالثة أيض ًا لعام 1425ه.
امل ّ

 .162التسرتي (1019هـ) ،نور اهلل الشهيد ،الصوارم املهرقة يف جواب الصواعق املحرقة،
تصحيح :جالل الدين املحدث1988 ،م.

 .163التسرتي (1019هـ) ،نور اهلل الشهيد ،إحقاق احلق ]بدون مشخصات[.

مؤسسة آل
 .164التفريش (ق 11هـ) ،مصطفى بن احلسني احلسيني ،نقد الرجال ،حتقيق ونرشّ :
البيت

إلحياء الرتاث ،إيران ،الطبعة األوىل1418 ،هـ.

 .165التفتازاين (791هـ) ،سعد الدين ،رشح املقاصد يف علم الكالم ،دار املعارف النعامنية،
باكستان ،الطبعة األوىل1981 ،م.

 .166التلمساين (771هـ) ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد احلسني ،مفتاح الوصول إىل بناء الفروع عىل

األصول ،حتقيق :حممد عيل فركوس ،مؤسسة الريان واملكتبة املكية ،لبنان واململكة العربية
السعودية ،الطبعة األوىل1998 ،م.

 .167التنكابني (1124هـ) ،حممد بن عبد الفتاح املشتهر بّساب التنكابني ،سفينة النجـاة ،حتقيـق:
مهدي الرجائي ،نرشّ :
املحقق ،الطبعة األوىل1419 ،هـ.

 .168تيم ،أسعد سامل ،علم طبقات املحدّ ثني ،أمه ّيته وفوائده ،مكتبة الرشد ،الرياض ،الطبعة
األوىل1994 ،م.

 .169اجلابلقي الربوجردي (1313هـ) ،عيل أصغر بن العالمة السيد حممد شفيع ،طرائف املقال يف
معرفة طبقات الرجال ،حتقيق :السيد مهدي الرجائي ،إرشاف :السيد حممود املرعيش ،نرش

مكتبة آية اهلل العظمى املرعيش النجفي العا ّمة ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1410 ،هـ.

 .170اجلرجاين (816هـ) ،أبو احلســن عيل بن حممد بن عيل ،رشح املواقـف ،منشـورات الـريض،
قم ،إيران ،عن مطبعة السعادة ،مرص] ،بدون رقم وال تاريخ[.

مؤسسـة دار الكتـاب
 .171اجلزائري املروج ،حممـد جعفـر ،منتهـى الدرايـة يف توضـيح الكفايـةّ ،
(اجلزائري) للطباعة والنرش ،قم ،إيران ،الطبعة الثالثة1414 ،هـ.

 .172اجلزائري الدمشقي (1338هـ) ،طاهر بن صالح ،توجيه النظر إىل أصول األثر ،حتقيق ابو
حممد بن عيل الصومعي البيضاين.
مهام ّ

مؤسسـة اهلدايـة
 .173اجلزائري (1021هـ) ،عبد النبي ،حاوي األقــوال يف معرفة الرجال ،حتقيق ّ
إلحياء الرتاث ،نرش رياض النارصي ،إيران ،الطبعة األوىل1418 ،هـ.

 .174اجلزائري (1112هـ) ،نعمة اهلل ،نور األنوار يف رشح الصحيفة السجادية ،نرش آسيانا ،إيران،
الطبعة األوىل1427 ،هـ.

 .175اجلزائري (1112هـ) ،نعمة اهلل ،منبع احلياة ،مطبـوع عـىل هـام

كتـاب الشـهاب الثاقـب

مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية1401 ،هـ.
للكاشاينّ ،

 .176اجلزائري (1112هـ) ،نعمة اهلل ،نور الرباهني أو أنيس الوحيد يف رشح التوحيد.

 .177اجلاليل ،حممد رضا ،املنهج الرجايل والعمل الرائد يف املوسوعة الرجالية ،لسيد الطائفة ،اية اهلل

العظمى الربوجردي ،نرش بوستان كتاب ،قم ،إيران ،الطبعة الثانيـة1422 ،هــ؛ وأيضـ ًا نرشـ:
مكتب اإلعالم اإلسالمي ،الطبعة الثانية1422 ،ه.

مؤسسة
حممد جواد احلسيني اجلاليلّ ،
حممد حسني احلسيني ،دراية احلديث ،حتقيقّ :
 .178اجلاليلّ ،
األعلمي للمطبوعات ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2004 ،م.

حب اهلل ،دار مشعر ،إيران ،الطبعة
احلج رموز وحكم ،ترمجة :حيدر ّ
 .179جوادي اآلميل ،عبد اهللّ ،
األوىل1432 ،هـ.

 .180اجلوهري (393هـ) ،إسامعيل بن محاد ،الصحاح تاج اللغة وصـحاح العربيـة ،حتقيـق :أمحـد
عبدالغفور ع ّطار ،دار العلم للماليني ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1956 ،م.

القمي (1231هـ) ،املريزا أبو القاســم بن احلسن ،غنـائم األ ّيـام يف مسـائل احلـالل
 .181اجليالين ّ
واحلرام ،حتقيق :مكتب اإلعالم اإلسالمي ،فرع خراسان ،نرش مركز اإلعالم اإلسالمي ،إيران،

الطبعة األوىل1417 ،هـ.

القمي (1231هـ) ،املريزا أبو القاســم بن احلسن ،القـوانني املحكمـة يف األصـول،
 .182اجليالين ّ
حجري.

 .183اجليالين القمي (1231هـ) ،أبو القاسم بن احلسن ،جامع الشتات ،تصحيح وإعداد :مرتىض
رضوي ،انتشارات كيهان ،إيران ،الطبعة األوىل1992 ،م.

 .184اجليالين الرشتي (1292هـ) ،رفيع بن عيل املعـروف برشـيعتمدار ،رسـالة يف علـم الدرايـة،
حتقيق :حسن احلسيني آل املجدّ د الشريازي ،ضمن املج ّلد الثاين مـن سلسـلة رسـائل يف درايـة
احلديث ،بإعداد :أبو الفضل حافظيان ،نرش :دار احلديث ،إيران ،الطبعة األوىل1425 ،هـ.

 .185حاجي خليفة (1067هـ) ،مصطفى بن عبداهلل ،كشف الظنون عن أسامي الكتـب والفنـون،
دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ]بدون تاريخ ورقم الطبعة[.

 .186احلارثي ،احلسني بن عبد الصمد ،وصول األخيار إىل أصول األخبار ،ضمن رسائل يف دراية
احلديث ،إعداد :أبو الفضل حافظيان البابيل ،مركز حتقيقات دار احلديث1428 ،هـ.

 .187احلائري (1216هـ) ،أبو عيل حممد بن إسامعيل املازندراين ،منتهى املقال يف أحـوال الرجـال،
مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1416 ،هـ وما بعد.
حتقيق ونرشّ :

ّ
مشخصات).
 .188احلائري ،حمسن ،الثقالن ودعمهام حلج ّية السنّة (بدون

 .189احلائري (1406هـ) ،مرتىض ،رشح العروة الوثقى ،حتقيق :الشيخ حممـد حسـن أمـر اللهـي
املدرسني ،إيران ،الطبعة األوىل1425 ،هـ.
اليزدي ،مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ

 .190احلائري (1406هـ) ،مرتىض ،خلل الصالة وأحكامه ،حتقيق الشيخ حممد حسني أمر اللهـي،
املدرسني ،إيران ،الطبعة األوىل1420 ،هـ.
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ

 .191احلائري (1406هـ) ،مرتىضـ ،كتـاب اخلمـس ،مؤسسـة النرشـ اإلسـالمي التابعـة جلامعـة
املدرسني ،إيران ،الطبعة األوىل1418 ،هـ.
ّ

 .192احلائري ،كاظم احلسيني ،أساس احلكومة اإلسالم ّية ،مطبعة النيـل ،بـريوت ،لبنـان ،الطبعـة
األوىل1399 ،هـ.

 .193احلائري ،كاظم احلسيني ،القضاء يف الفقه اإلسالمي ،جممع الفكر اإلسالمي ،إيـران ،الطبعـة
األوىل1415 ،هـ.

 .194احلائري ،كاظم احلسيني ،التعليقات واهلوامش عىل مباحـث األصـول ،نرشـ :املؤ ّلـف ،قـم،
إيران ،الطبعة األوىل.

 .195احلائري ،كاظم احلسيني ،والية األمر يف عرص الغيبة ،جممـع الفكـر اإلسـالمي ،قـم ،إيـران،
الطبعة الثانية1424 ،هـ.

مؤسسـة
 .196حب اهلل ،حيدر ،نظريـة السـنّة يف الفكـر اإلمـامي الشـيعي،
ّ
التكـون والصـريورةّ ،

االنتشار العريب ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2006 ،م.

 .197حب اهلل ،حيدر ،املـدخل إىل موسـوعة احلـديث النبـوي عنـد اإلمام ّيـة ،دراسـة يف احلـديث
اإلمامي2015 ،م.

مؤسسـة االنتشـار
 .198حب اهلل ،حيدر ،احلديث الرشيف ،حدود املرجع ّيـة ودوائـر االحتجـاجّ ،
العريب ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2017 ،م.

مؤسسـة االنتشـار العـريب،
 .199حب اهلل ،حيدر ،حج ّية السنّة يف الفكر اإلسالمي ،قراءة وتقويمّ ،
بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2011 ،م.

مؤسسة البحوث املعـارصة ،بـريوت،
 .200حب اهلل ،حيدر ،إضاءات يف الفكر والدين واالجتامعّ ،
لبنان ،الطبعة األوىل 2011 ،ـ 2015م.

مؤسسة الفقه املعارص ،بريوت ،لبنان،
 .201حب اهلل ،حيدر ،دراسات يف الفقه اإلسالمي املعارصّ ،
الطبعة األوىل 2011 ،ـ .2015

مؤسسة االنتشار العريب،
 .202حب اهلل ،حيدر ،مسألة املنهج يف الفكر الديني وقفات ومالحظاتّ ،
بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2007 ،م.

مؤسسـة االنتشـار العـريب ،بـريوت،
 .203حب اهلل ،حيدر ،فقه األمر باملعروف والنهي عن املنكرّ ،
لبنان ،الطبعة األوىل2014 ،م.

مؤسسة االنتشار العريب ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل،
 .204حب اهلل ،حيدر ،حج ّية احلديثّ ،
2016م.

حب اهلل ،حيدر ،دروس متهيد ّية يف تاريخ علم الرجال عند اإلمام ّية ،تقرير ًا ملحارضات
ّ .205
السمني ،دار املحجة البيضاء ،الطبعة األوىل،
الشيخ حيدر حب اهلل ،بقلم :أمحد بن عبد اجلبار
ّ

2012م.

حممد احلسن بن عيل بن احلسني بن شعبةُ ،حتف العقول عن آل الرسـول
احلراين (ق4هـ) ،أبو ّ
ّ .206
 ،منشورات ذوي القربى ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1424 ،هـ.

 .207احلر العاميل ،حممد بن احلسن ،رسالة يف معرفة الصحابة (ضمن كتب مجع ثالث رسائل
رجالية حتت عنوان سه رساله در علم رجال) ،تصحيح :كاظم املوسوي ،جامعة طهران،

1345هـ.ش.

حممد بن احلسن ،الفوائد الطوسـ ّية ،املطبعـة العلميـة ،قـم ،إيـران،
احلر العاميل (1104هـ)ّ ،
ّ .208
الطبعة الثانية1423 ،هـ.

األمـة إىل أحكـام األئمـة  ،حتقيـق :قسـم
حممد بن احلسن ،هدايـة ّ
احلر العاميل (1104هـ)ّ ،
ّ .209
احلديث يف جممع البحوث اإلسالمية ،نرش :جممع البحوث اإلسـالمية ،مشـهد ،إيـران ،الطبعـة

األوىل 1412 ،إىل 1414هـ.

املهمة يف أصول األئمة ،حتقيق وإرشاف:
 .210احلر العاميل (1104هـ) ،حممد بن احلسن ،الفصول ّ
مؤسسـة معـارف إسـالمي إمـام رضـا
حممد بن حممد احلسني القائينيّ ،

األوىل1418 ،هـ.

 ،إيـران ،الطبعـة

احلر العاميل (1104هـ) ،حممد بن احلسن ،أمل اآلمل يف تراجم علـامء جبـل عامـل ،حتقيـق:
ّ .211
الس ّيد أمحد احلسيني ،دار الكتاب اإلسالمي1983 ،م.

 .212احلر العاميل (1104هــ) ،حممـد بـن احلسـن ،تفصـيل وسـائل الشـيعة إىل حتصـيل مسـائل
مؤسسة آل البيت (ع) إلحياء الرتاث ،إيران ،الطبعة األوىل1412 ،هــ،
الرشيعة ،حتقيق ونرشّ :

والطبعة الثالثة1429 ،هـ.

بصحة حـديث بـاب
حممد بن الصديق ،فتح امللك العيل
ّ
 .213احلسني املغريب (1380هـ) ،أمحد بن ّ
عيلّ ،
حممد هادي األميني ،مكتبة اإلمام أمري
حققه وع ّلق حواشيه
ّ
وصحح أسانيدهّ :
مدينة العلم ّ

املؤمنني العا ّمة ،إصفهان ،إيران ،الطبعة الثالثة1403 ،هـ.

 .214احلســني (1403هـــ) ،هاشــم معــروف ،دراســات يف احلــديث واملحــدّ ثني ،دار التعــارف
للمطبوعات ،بريوت ،لبنان[ ،بدون تاريخ ،وال رقم الطبعة].

 .215احلسني (1403هـ) ،هاشم معـروف ،املوضـوعات يف اآلثـار واألخبـار ،عـرض ودراسـة،
مؤسسة الفكر اإلسـالمي املعـارص للدراسـات والبحـوث ،نرشـ دار
حتقيق :أسامة الساعديّ ،

املالك ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2010 ،م؛ وأيض ًا نرش :دار التعارف للمطبوعات ،بريوت،

لبنان1987 ،م.

 .216الشيخ حسن بن الشهيد الثاين (1011هـ) ،معامل الدين ومالذ املجتهـدين ،املقدّ مـة يف أصـول
املدرسـني ،قـم ،إيـران ،الطبعـة الثانيـة عرشـة،
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعـة ّ
الفقهّ ،

1417هـ.

 .217الشيخ حسن بن الشهيد الثاين (1011هـ) ،التحرير الطاووءي ،حتقيـق :فاضـل اجلـواهري،

حممـد
نرش مكتبة آية اهلل املرعيش النجفي ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1411 ،هـ ،وأيضـ ًا حتقيـقّ :

حسن ترحيني ،الطبعة األوىل1408 ،هـ.

 .218الشيخ حسن بن الشهيد الثاين (1011هـ) ،منتقى اجلامن يف األحاديـث الصـحاح واحلسـان،

املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعـة
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
حتقيق :عيل أكرب الغفاريّ ،

األوىل1983 ،م.

 .219احلسيني ،أمحد ،مصادر احلديث والرجال ،نرش :دليل ما ،إيران ،الطبعة األوىل1432 ،هـ.

 .220احلسيني العاميل (1226هـ) ،حممد جواد ،مفتاح الكرامة يف رشح قواعد العالمة ،حتقيق:
املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
حممد باقر اخلاليص ،نرشّ :
ّ

األوىل1419 ،هـ.

 .221احلسيني املدين (1082هـ) ،ضامن بن شدقم بن عيل ،وقعة اجلمل ،حتقيق :حتسني آل شبيب
املوسوي ،نرشّ :
املحقق ،الطبعة األوىل1999 ،م.

 .222احلكيم (1424هـ) ،حممد تقي ،السنّة يف الرشيعة اإلسالم ّية.

العامـــة للفقـه املقـارن ،املجمـع العـاملي ألهـل
 .223احلكيم (1424هـ) ،حممد تقي ،األصــول ّ
البيت

 ،إيران ،الطبعة الثانية1997 ،م.

 .224احلكيم (1390هـ) ،حمسن الطباطبائي ،مستمسك العروة الوثقى ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،لبنان.

 .225احلكيم (1390هـ) ،حمسن ،حقائق األصول ،مكتبة بصرييت ،قـم ،إيـران ،الطبعـة اخلامسـة،
1408هـ.

مؤسسة املنار ،قـم ،إيـران ،الطبعـة
 .226احلكيم ،حممد سعيد الطباطبائي ،املحكم يف أصول الفقهّ ،
األوىل1994 ،م.

 .227احلكيم ،حممد سعيد الطباطبائي ،مصباح املنهاج (الطهارة) ،مؤسسة املنار ومكتب سامحة آيـة
اهلل العظمى احلكيم ،إيران ،الطبعة األوىل1996 ،م.

 .228احلكيم ،حممد سعيد الطباطبـائي ،مصـباح املنهـاج (التجـارة) ،دار اهلـالل ،الطبعـة الثانيـة،
2007م.

 .229احللبي (447هـ) ،أبو الصالح تقي بن نجم الدين بـن عبيـد اهلل الشـامي ،تقريـب املعـارف،
حتقيق :فارس تربيزيان ،نرش املحقق1417 ،هـ.

 .230احللبي (447هـ) ،أبو الصالح تقي بن نجم الدين بن عبيد اهلل الشامي ،الكايف يف الفقه
(التكليف) ،حتقيق :رضا استادي ،مكتبة اإلمام أمري املؤمنني عيل× العا ّمة ،إصفهان ،إيران.

 .231احللبي (1044هـ) ،عيل بن برهان الدين الشافعي ،السرية احللب ّية ،دار املعرفة ،بريوت،
لبنان ،الطبعة األوىل1400 ،هـ.

ّ .232
احليل (ق 9هـ) ،احلسن بن سليامن ،خمترصـ بصـائر الـدرجات ،املطبعـة احليدريـة ،النجـف،
العراق1950 ،م.

ّ .233
مؤسسة سيد الشهداء
احليل (690هـ) ،حييى بن سعيد ،اجلامع للرشائعّ ،
إيران1405 ،هـ.

العلميـة ،قـم،

 .234احليل (ق 8هـ) ،عز الدين أبو حممد احلسن بن سليامن بن حممد ،املحتُض ،حتقيق :سيد عيل
أرشف ،انتشارات املكتبة احليدرية ،إيران ،الطبعة األوىل1424 ،هـ.

 .235املحقق ّ
احليل (676هـ) ،نجم الدين جعفر بن احلسن ،معارج األصولّ ،
حققه :حممـد حسـني
مؤسسـة االمـام عـيل ،لنـدن ،اململكـة
الرضوي الكشمريي ،مطبعة رسور ،إيران؛ وايض ًا طبـع ّ
املتحدة ،الطبعة األوىل2003 ،م.

 .236املحقق ّ
احليل (676هـ) ،نجم الدين جعفر بن احلسن ،املسلك يف أصول الدين ،وتليه الرسالة

املاتع ّية ،حتقيق :رضا األستادي ،نرش :جممع البحوث اإلسالم ّية ،مشهد ،إيـران ،الطبعـة األوىل،

1414هـ.

 .237املحقق احليل (676هـ) ،نجم الدين جعفر بـن احلسـن ،رشائـع اإلسـالم يف مسـائل احلـالل
واحلرام ،انتشارات استقالل ،طهران ،إيران ،الطبعة الرابعة1415 ،هـ.

 .238املحقق ّ
مؤسسة سـ ّيد
احليل (676هـ) ،نجم الدين جعفر بن احلسن ،املعترب يف رشح املدترصّ ،
الشهداء ،إيران1985 ،م.

 .239املحقق ّ
احليل (676هــ) ،نجـم الـدين جعفـر بـن احلسـن ،الرسـائل التسـع ،حتقيـق :رضـا
األستادي ،مكتبة آية اهلل العظمى املرعيش النجفي ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1413 ،هـ.

 .240العالمة ّ
املطهر ،إرشاد األذهان إىل
احليل (726هـ) ،مجال الدين احلســن بن يوسف بن
ّ

املدرسني ،قم،
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
أحكام اإليامن ،حتقيق :فارس احلسونّ ،

إيران ،الطبعة األوىل1410 ،هـ.

 .241العالمة ّ
املطهر ،حترير األحكام الرشعية
احليل (726هـ) ،مجال الدين احلســن بن يوسف بن ّ
عىل مذهب اإلمامية ،حتق يق :إبراهيم البهادري ،مؤسسة اإلمام الصادق ،قم ،إيران ،الطبعة

األوىل1420 ،هـ.

 .242العالمة ّ
املطهر ،قواعد األحكام يف معرفة
احليل (726هـ) ،مجال الدين احلســن بن يوسف بن ّ

املدرسني ،قم ،إيران،
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
احلالل واحلرام ،حتقيق ونرشّ :

الطبعة األوىل1413 ،هـ.

 .243العالمة ّ
املطهـر ،إيضـاح االشـتباه يف
احليل (726هـ) ،مجال الدين احلســن بن يوســف بـن ّ

املدرسـني،
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعـة جلامعـة ّ
احلسونّ ،
أسامء الرواة ،حتقيق :الشيخ حممد ّ
قم ،إيران ،الطبعة األوىل1411 ،هـ؛ وأيض ًا طبعة مركز النرش التابع ملكتب اإلعالم اإلسـالمي،

الطبعة األوىل1411 ،ه.

 .244العالمة ّ
املطهـر ،هتـذيب الوصـول إىل
احليل (726هـ) ،مجال الدين احلســن بن يوســف بن ّ

مؤسسة اإلمام عـيل ،لنـدن ،بريطانيـا،
علم األصول ،حتقيق :السيد حممد الرضوي الكشمرييّ ،

الطبعة األوىل2001 ،م.

املطهـر ،هنـج احلـق وكشـف
 .245العالمة احليل (726هـ) ،مجال الـدين احلسـن بـن يوسـف بـن ّ
الصدق ،تقديم :رضا الصدر ،تعليق :عني اهلل احلسني األرموي ،منشورات دار اهلجرة؛ إيـران،

الطبعة الرابعة1414 ،هـ؛ والطبعة اخلامسة1421 ،هـ.

 .246العالمة ّ
املطهر ،خمتلف الشيعة يف أحكـام
احليل (726هـ) ،مجال الدين احلســن بن يوسف بن ّ
املدرسني ،قـم ،إيـران] ،بـدون
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
الرشيعة ،حتقيق ونرشّ :
تاريخ يف بعض األجزاء ويف بعضها اآلخر الطبعة األوىل من تاريخ 1412هـ وما بعد[.

 .247العالمة ّ
املطهـر ،منتهـى املطلـب يف حتقيـق
احليل (726هـ) ،مجال الدين احلسن بن يوسف بن ّ
املـذهب ،حتقيـق :قسـم الفقـه يف جممــع البحـوث اإلسـالمية ،مشـهد ،إيـران ،الطبعــة األوىل،

1412هـ وما بعد.

 .248العالمة ّ
املطهر ،تذكرة الفقهاء ،حتقيـق
احليل (726هـ) ،مجال الدين احلســن بن يوســف بن ّ

ونرش :مؤسسة آل البيت

وأيض ًا الطبعة القديمة.

إلحياء الرتاث ،قم ،إيران ،الطبعـة األوىل1414 ،هــ ومـا بعـد،

 .249العالمة ّ
املطهـر ،خالصـة األقـوال يف
احليل (726هـ) ،مجال الدين احلســن بـن يوسـف بـن ّ
معرفة الرجال ،حتقيق الشيخ جـواد القيـومي ،مؤسسـة نرشـ الفقاهـة ،إيـران ،الطبعـة األوىل،

1417هـ .مؤسسة نرش االسالمي ،ط1417 ،1ه.

 .250العالمة ّ
املطهر ،هناية الوصول (األصـول)
احليل (726هـ) ،مجال الدين احلسن بن يوسف بن ّ

مؤسسـة اإلمـام الصـادق،
إىل علم األصول ،حجري .وأيض ًا حتقيق :إبراهيم البهـادري ،نرشـ ّ
إيران ،الطبعة األوىل1426 ،هـ.

 .251العالمة ّ
املطهر ،تلدـيص املـرام يف معرفـة
احليل (726هـ) ،مجال الدين احلسن بن يوسف بن ّ

األحكام ،حتقيق :هادي القبييس ،مركز األبحاث والدراسات اإلسـالم ّية ،قسـم إحيـاء الـرتاث
اإلسالمي ،مركز انتشارات دفرت تبليغات اسالمى ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1421 ،هـ.

 .252العالمة ّ
املطهـر ،مبـادئ الوصـول إىل
احليل (726هـ) ،مجال الدين احلســن بن يوســف بـن ّ
علم األصول ،إخراج وتعليق وتصحيح :عبداحلسني حممد عيل البقال ،دار األضـواء ،بـريوت،
لبنان ،الطبعة الثانية1406 ،هـ.

 .253احلموي (626هـ) ،ياقوت ،معجم األدباء ،دار الفكر ،الطبعة الثالثة1980 ،م.

 .254احلميدي (219هـ) ،أبو بكر عبد اهلل بن الزبري ،املسندّ ،
حقق أصوله وع ّلق عليه :حبيب
الرمحن العظميي ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1988 ،م.

 .255احلنفي (792هـ) ،ابن أيب العز ،رشح العقيدة الطحاو ّية ،حتقيق :نارص الدين األلباين ،دار
الكتاب العريب ،بغداد ،الطبعة األوىل2005 ،م.

 .256اخلامنئي ،عيل ،األصول األربعة يف علم الرجال ،ترمجة :ماجد الغرباوي ،مركز اطالعات
ومدارك اسالمي2007 ،م.

 .257اخلاقاين (1334هـ) ،عيل بن احلسني ،الرجال ،حتقيق :السـ ّيد حممـد صـــادق بحـر العلـوم،
مكتب اإلعالم اإلسالمي ،إيران ،الطبعة الثانية1404 ،هـ.

حممد اللويم ،دار التفسري ،إيـران،
 .258اخل ّباز ،منري ،بحوث يف فقه ّ
احلج ،بقلم :عبد اهلادي الشيخ ّ
الطبعة األوىل1430 ،هـ.

مؤسسة تـراث الشـيعة ،إيـران ،الطبعـة األوىل،
ُ .259خدّ اميان آراين ،مهدي ،فهارس الشيعة ،نرش ّ
2010م.

 .260اخلراساين املكّي (227هـ) ،سعيد بن منصور بن شعبة ،السننّ ،
حققـه وع ّلـق عليـه :حبيـب
الرمحن األعظمي ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت ،لبنان.

مؤسســـة النرشـ اإلسـالمي التابعـة
 .261اخلراساين (1329هـ) ،حممد كاظم ،كفاية األصــولّ ،
املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة الثالثة1415 ،هـ.
جلامعة ّ

مؤسسة البالغ للطباعة
 .262اخلصيبي (334هـ) ،أبو عبد اهلل احلسني بن محدان ،اهلداية الكربىّ ،
والنرش والتوزيع ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الرابعة1411 ،ه.

عجاج ،أصول احلديث علومه ومصطلحه ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان،
 .263اخلطيب ،حممد ّ
1989م.

 .264اخلطيب البغدادي (463هـ) ،أبو بكر أمحد بن عيل ،الكفاية يف علم الرواية ،حتقيق أمحد عمـر
هاشم ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1985 ،م.

 .265اخلطيب البغدادي (463هـ) ،أبو بكر أمحد بن عيل ،تاريخ بغداد أو مدينة السالم ،دراسة
وحتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1997 ،م.

 .266اخللييل النجفي (1297هـ) ،عيل ،سبيل اهلداية يف علـم الدرايـة والفوائـد الرجال ّيـة ،حتقيـق:

املدرسـني ،قـم ،إيـران ،الطبعـة األوىل،
مؤسسة النرش التابعـة جلامعـة ّ
حممود املقدّ س الغريفيّ ،
1435هـ.

 .267اخلميني (1409هـ) ،روح اهلل ،كتاب الطهارة ،مؤسسة تنظيم ونرشـ آثـار اإلمـام اخلمينـي،
إيران ،الطبعة األوىل1421 ،هـ.

املحرمة ،مؤسسة تنظيم ونرش آثار اإلمام اخلمينـي،
 .268اخلميني (1409هـ) ،روح اهلل ،املكاسب ّ
إيران ،الطبعة الثانية2002 ،م.

 .269اخلمينــي (1409هـــ) ،روح اهلل ،كتــاب البيــع ،مؤسســة النرش ـ اإلســالمي التابعــة جلامعــة
املدرسني ،إيران ،الطبعة اخلامسة1415 ،هـ.
ّ

 .270اخلمينــي (1409هـــ) ،روح اهلل ،كتــاب الطهــارة ،تقريــر بقلــم :حممــد فاضــل اللنكــراين،
مؤسســة تنظيم ونشــر آثار اإلمام اخلميني ،إيران ،الطبعة األوىل1422 ،هـ.
ّ

مؤسسـة
 .271اخلميني (1409هـ) ،روح اهلل ،هتذيب األصــول ،بقلم الشــيخ جعفر السـبحاينّ ،
تنظيم ونرش آثار اإلمام اخلميني ،إيران ،الطبعة األوىل1423 ،هـ.

 .272الشهيد اخلميني (1398هـ) ،مصطفى ،حتريـرات يف األصـول ،مؤسسـة تنظـيم ونرشـ آثـار
اإلمام اخلميني ،إيران ،الطبعة األوىل1418 ،هـ.

مؤسسة تنظيم ونرش
 .273الشهيد اخلميني (1398هـ) ،مصطفى ،ثالث رسائل (والية الفقيه)ّ ،
آثار اإلمام اخلميني ،إيران ،الطبعة األوىل1418 ،هـ.

حممــد رضــا
 .274اخلواجــوئي ( 1171أو 1173هـــ) ،حممــــد إســــامعيل بــــن احلســــني بــن ّ
املــازندراين اخلاتون آبادي ،الفــوائد الرجال ّية ،حتقيق :السيد مهدي الرجائي ،جممـع البحـوث
اإلسالمية ،مشهد ،إيران ،الطبعة األوىل1413 ،هـ.

 .275اخلواجوئي ( 1171أو 1173هـ) ،حممــد إســامعيل بــن احلســني بن حممد رضا
املــازندراين اخلاتون آبادي ،الرسائل الفقه ّية ،حتقيق :مهدي الرجائي ،دار الكتب اإلسالمي،

قم ،إيران ،الطبعة األوىل1411 ،هـ.

 .276اخلوارزمي (568هـ) ،املوفق بن أمحد بن حممد املكي ،املناقب ،حتقيق :مالك املحمودي،
املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة الثانية1411 ،هـ.
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
ّ

 .277اخلوئي (1413هـ) ،أبو القاســم ،مصـــباح األصـول ،بقلـم (تقريـر) السـيد حممـد رسور

الواعظ احلسيني البهسودي ،مكتبة الداوري ،إيران ،الطبعـة الثانيـة1412 ،هــ؛ وأيضـ ًا طبعـة

مؤسسة إحياء آثار اإلمام اخلوئي ،ط1428 ،3ه.
ّ

 .278اخلوئي (1413هـ) والتربيزي (1427هـ) ،أبو القاسم وجواد ،رصاط النجاة ،تنظيم ومجـع:
موسى مفيد الدين عاّص العاميل ،نرش :دفرت نرش بركزيده ،إيران ،الطبعة األوىل1416 ،هـ.

 .279اخلوئي (1413هـ) ،أبو القاسم ،مستند العروة الوثقى ،كتاب الصالة ،بقلم الشـيخ مرتىضـ

الربوجردي ،نرش لطفي ومدرسة دار العلم ،إيران ،الطبعـة األوىل1989 ،م( ،وبعـض جم ّلداتـه

بتواريخ أخرى).

 .280اخلوئي (1413هـ) ،أبو القاسم ،مستند العروة الوثقى ،كتاب الصوم ،بقلـم الشـيخ مرتىضـ
الربوجردي ،نرش لطفي ،إيران.

 .281اخلوئي (1413هـ) ،أبو القاسـم ،املعتمـد يف رشح املناسـك ،بقلـم السـيد رضـا اخللخـايل،

منشورات دار العلم ،إيران ،الطبعة الثانية1985 ،م.

 .282اخلوئي (1413هـ) ،أبو القاسم ،منهاج الصاحلني ،نرش مدينة العلم ،إيـران ،الطبعـة الثامنـة
والعرشون1410 ،هـ.

 .283اخلوئي (1413هـ) ،أبو القاسـم ،مبـاين تكملـة املنهـاج ،مطبعـة اآلداب ،النجـف ،العـراق
[بدون مشخصات].

 .284اخلوئي (1413هـ) ،أبو القاسم ،مصباح الفقاهة ،بقلم املريزا حممد عيل التوحيدي التربيزي،
أنصاريان ،إيران ،الطبعة الرابعة1996 ،م.

 .285اخلوئي (1413هـ) ،أبو القاسم ،التنقيح يف رشح العروة الوثقى ،كتاب الطهارة ،بقلم املـريزا

عيل التربيزي الغروي ،دار اهلادي ،قم ،الطبعة الثالثة1410 ،هـ وما بعد؛ وأيض ًا ضمن جمموعة

مؤسسة إحياء آثار اإلمام اخلوئي ،الطبعة الثانية1426 ،هـ.
األعامل نرشّ :

 .286اخلوئي (1413هـ) ،أبو القاســم ،التنقيح يف شـــرح العـــروة الـوثقى ،مباحـث االجتهـاد
والتقليد  ،بقلم املريزا عيل الغروي التربيزي ،دار اهلادي للمطبوعات ،قم ،إيران ،الطبعة الثالثة،

1410هـ.

 .287اخلوئي (1413هـ) ،أبو القاسم ،معجم رجال احلديث وتفصيل طبقات الـرواة ،نرشـ مدينـة

العلم آية اهلل العظمى اخلوئي ،قم ،إيران ،الطبعة الثالثة (عن بريوت)1403 ،هـ ،وأيض ًا الطبعة

اخلامسة1413 ،ه.

 .288املح ّقق الداماد (1388هـ) ،حممد ،كتاب الصالة ،بقلم :عبد اهلل اجلوادي الطربي اآلميل،
املدرسني ،قم ،إيران1405 ،هـ.
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
ّ

حممد ،كتاب اخلمس ،بقلم :عبد اهلل جوادي آميل ،تصحيح وحتقيق:
 .289حم ّقق داماد (1388هـ)ّ ،
حسني آزادي ،دار اإلرساء للنرش ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1418 ،هـ.

حممد باقر ،الرواشح السامو ّية ،حتقيـق :نعمـة اهلل اجللـييل
 .290املريداماد االسرتآبادي (1041هـ)ّ ،
وغالم حسني قيرص ّيه ها ،دار احلديث ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1422 ،هـ.

حممد باقر ،إثنا عرش رسالة.
 .291املريداماد االسرتآبادي (1041هـ)ّ ،

 .292الدارقطني (385هـ) ،عيل بن عمر ،السنن ،تعليق وختريج :جمدي بن منصور بن سيد
الشوري ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1996 ،م.

 .293الدارمي (255هـ) ،أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن هبرام ،السنن ،طبع :حممد
أمحد دمهان ،مطبعة االعتدال ،دمشق.

 .294الداوري ،مسلم ،أصول علم الرجال بني النظرية والتطبيق ،بقلم حممد عيل عيل صالح املع ّلم،
نرش املؤ ّلف ،مطبعة نمونة ،إيران ،الطبعة األوىل1416 ،هـ.

 .295الدربندي (1285هـ) ،آقا بن عابد بن رمضان بن زاهد الشريواين احلائري املعروف
الفن الثاين من القواميس (ضمن سلسلة رسائل يف دراية احلديث  ،)2دار
بالفاضل الدربنديّ ،

احلديث ،إيران ،الطبعة األوىل1425 ،هـ.

 .296درياب النجفي ،حممود ،نصوص اجلرح والتعديل ،دراسة وتقييم ،جممـع الفكـر اإلسـالمي،
إيران ،الطبعة األوىل1430 ،هـ.

ّ
مشخصات ،لكن تاريخ التدوين هو
 .297دشتي ،عبد اهلل ،وقفة مع قانون الصحابة (بدون
1429هـ).

 .298دقيق العاميل ،معني حسن ،السوانح العامل ّية يف تنقيح القواعد الرجال ّية ،نرش :امني انديشه،
إيران ،الطبعة األوىل1426 ،هـ.

 .299الذهبي (748هـ) ،شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن ،ميـزان االعتـدال يف نقـد الرجـال،
حتقيق :عيل حممد البجاوي ،دار الفكر [بدون مكان ،وال تاريخ ،وال رقم الطبعة].

 .300الذهبي (748هـ) ،شمس الدين حممد بن أمحد بـن عـثامن ،املغنـي يف الضـعفاء ،دار الكتـب
العلم ّية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1997 ،م.

ِ
مؤسسـة
ـري أعـالم النـبالءّ ،
 .301الذهبي (748هـ) ،شمس الدين حممد بـن أمحـد بـن عـثامن ،س َ
الرسالة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة السابعة1990 ،م.

 .302الذهبي (748هـ) ،شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن ،املدترصـ املحتـاج مـن تـاريخ ابـن

الدبيثي ،دراسة وحتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت ،لبنـان ،الطبعـة

األوىل1997 ،م.

 .303الذهبي (748هـ) ،شــمس الدين حممــد بن أمحــد بن عثمــان ،كتـاب تذكـــرة احل ّفـاظ،
دار الفكر العريب] ،بدون مكان وال تاريخ وال رقم الطبعة[.

 .304الذهبي (748هـ) ،شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن ،الكاشف يف معرفة من له رواية يف

الكتب الستّة (مع حاشية سبط ابن العجمي) ،تقديم وختريج وتعليق :حممد عوامة وأمحد حممد
ومؤسسة علوم القرآن ،جدّ ة ،اململكة العربية
نمر اخلطيب ،دار القبلة للثقافة اإلسالمية
ّ

السعودية ،الطبعة األوىل1992 ،م.

 .305الذهبي (748هـ) ،شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن ،تاريخ اإلسالم ،حتقيق :عمر عبد
السالم تدمري ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1987 ،م.

 .306الرازي (ق 6هـ) ،منتجـب الـدين ،فهرسـت أســـامء علـامء الشـــيعة ومصـنّفيهم ،حتقيـق
عبدالعزيز الطباطبائي ،جممع الذخائر اإلسالمية ،إيران1404 ،هـ.

 .307الرازي (327هـ) ،أبو حممد عبد الرمحن بن أيب حاتم حممد بن إدريس بن املنذر التميمي
احلنظيل ،اجلرح والتعديل ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل،1952 ،
1953م.

 .308الفدر الرازي (606هـ) ،حممد بن عمر بن احلسني ،التفسري الكبري (مفاتيح الغيب) ،دار
الكتب العلمية ،طهران ،إيران ،الطبعة الثانية.

 .309الفدر الرازي (606هـ) ،حممد بن عمر بن احلسني ،املحصول يف علم أصـول الفقـه ،دراسـة
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية1992 ،م.
وحتقيق :طه جابر فياض العلواينّ ،

 .310الراوندي (571هـ) ،أبو الرضا فضل اهلل بن عيل احلسني ،النوادر ،حتقيق :سعيد رضا عيل
عسكري ،دار احلديث ،إيران ،الطبعة األوىل1998 ،م.

 .311الربيع ،عبد الرؤوف حسني ،نظر ّية تعويض األسانيد ،املفهوم احلج ّية واحلدود ،جامعة آل
البيت العامل ّية ،إيران ،الطبعة األوىل1435 ،هـ.

 .312الرجا ،حسني ،دفاع من وحي الرشيعة ضمن دائرة السنّة والشيعة ،مؤسسة اإلمامة للتحقيق
والنرش ،لبنان ،الطبعة الثانية2000 ،م.

حممد ،منهاج األصول ،نرش املؤ ّلف ،إيران ،الطبعة األوىل1425 ،هـ.
 .313الرجائيّ ،

 .314الرشتي (1312هـ) ،املريزا حبيب اهلل ،فقه اإلمام ّية (اخليارات) ،تقرير بقلم :حممد كاظم
اخللخايل ،مكتبة الداوري ،إيران ،الطبعة األوىل1407 ،هـ.

 .315الرشيف الريض (406هـ) ،حممد بن احلسني بن موسى بن حممـد ،املجـازات النبو ّيـة ،حتقيـق
حممد الزيني ،منشورات بصرييت ،قم ،إيران] ،بدون رقم الطبعة وال التاريخ[.
ورشح :طه ّ

[ .316مجع] الرشيف الريض (406هـ) ،أبو احلسن حممد بن احلسـني بـن موسـى بـن حممـد ،هنـج
البالغة ،حتقيق :حممد عبده ،نرش دار املعرفة ،بريوت ،لبنان [بدون تاريخ].

املحمدي ،نارص ،دروس يف وضع احلديث ،ترمجـة :قاسـم البيضـاين ،دار املصـطفى
 .317الرفيعي
ّ
العامل ّية ،إيران ،الطبعة األوىل1430 ،هـ.

 .318الروحاين ،حممد صادق ،فقـه الصـادق ،مؤسسـة دار الكتـاب ،قـم ،إيـران ،الطبعـة الثالثـة،
1412هـ وما بعد.

 .319الروحاين ،حممد صادق ،زبدة األصـول ،مدرسـة اإلمـام الصـادق
األوىل1412 ،هـ.

 ،قـم ،إيـران ،الطبعـة

 .320الروحاين (1421هـ) ،مهدي احلسـيني ،بحـوث مـع أهـل السـنّة والسـلف ّية ،نرشـ :املكتبـة
اإلسالم ّية1979 ،م.

حممد بن حممد بن سليامن بن احلسن بن اجلهم بن بكري
 .321الزراري (368هـ) ،أبو غالب أمحد بن ّ

بن أعني الشيباين الكويف البغدادي ،رسالة أيب غالب الزراري ،حتقيق :حممد رضا اجلاليل،

مكتب اإلعالم اإلسالمي ،إيران ،الطبعة األوىل1411 ،هـ.

 .322الزرباطي ،حسني احلسيني ،اجلريدة يف أصول أنساب العلو ّيني ،الطبعة األوىل.

 .323الزركيش (794هـ) ،بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهلل ،البحر املحيط يف أصول الفقـه ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2000 ،م.

 .324الزحييل ،وهبة ،التفسري املنري يف العقيدة والرشيعة واملنهج ،دار الفكر املعارص ودار الفكر،
بريوت ودمشق ،الطبعة األوىل1991 ،م.

 .325الزخمرشي (538هـ) ،أبو القاسم جار اهلل حممود بن عمر اخلوارزمي ،الكشاف عن حقائق
التنـزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي

وأوالده ،مرص1966 ،م.

 .326الزيلعي (762هـ) ،مجال الدين عبد اهلل بن يوسف ،ختريج األحاديث واآلثار ،حتقيق :عبد
اهلل بن عبد الرمحن السعد ،دار ابن خزيمة ،الرياض ،الطبعة األوىل1414 ،هـ.

 .327اإلمام زين العابدين (94هـ) ،عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب ،الصحيفة السجادية
اجلامعة ألدعية اإلمام عيل بن احلسني عليهام السالم ،إرشاف :حممد باقر نجل السيد املرتىض

مؤسسة اإلمام املهدي ،إيران ،الطبعة األوىل،
املوحد األبطحي اإلصفهاين ،حتقيق ونرشّ :

1411هـ.

مؤسسة اإلمام الصادق ،إيـران ،الطبعـة األوىل،
 .328السبحاين ،جعفر ،األمثال يف القرآن الكريمّ ،
1420هـ.

مؤسسة اإلمام الصادق ،إيران ،الطبعـة
 .329السبحاين ،جعفر ،أضواء عىل عقائد الشيعة اإلمام ّيةّ ،
األوىل1421 ،هـ.

مؤسسـة اإلمـام الصـادق ،قـم ،إيـران ،الطبعـة األوىل،
 .330السبحاين ،جعفر ،رسائل ومقاالتّ ،
1419هـ.

 .331السبحاين ،جعفر ،ك ّليات يف علم الرجال ،مركز مديريت حـوزه علميـة قـم ،إيـران ،الطبعـة

املدرسـني ،قـم ،إيـران،
الثانية1410 ،هـ ،وأيض ًا طبعة مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعـة ّ
الطبعة السابعة1426 ،ه.

مؤسسة اإلمـام الصـادق
 .332السبحاين ،جعفر ،أصول احلديث وأحكامه يف علم الدرايةّ ،
إيران ،الطبعة الثانية1414 ،هـ.

،

 .333السبحاين ،جعفر ،اإلهليات عىل هدى الكتاب والسنة والعقل ،بقلم :حسن حممد مكي
مؤسسة اإلمام الصادق ،قم ،إيران ،الطبعة السادسة1426 ،هـ.
العاميل ،نرشّ :

 .334السبزواري (1414هـ) ،عبد األعىل ،مهذب األحكام يف بيان احلالل واحلرام ،مؤسسة املنار،
إيران ،الطبعة الرابعة1416 ،هـ.

 .335السبزواري (1090هـ) ،حممد باقر ،ذخرية املعاد ،حجـري ،مؤسسـة آل البيـت^ إلحيـاء
الرتاث ،إيران.

 .336السبكي (771هـ) ،عبدالوهاب بن عيل ،طبقات الشافعية الكربى ،دار إحياء الكتب العربية،
القاهرة1369 ،هـ.

 .337السجستاين (275هـ) ،أبو داوود سليامن بن األشعث ،السنن ،حتقيق وتعليق :سعيد حممد
اللحام ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1990 ،م.

 .338الّسخيس (490هـ) ،أبو بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل ،أصول الفقـه ،حتقيـق :أبـو الوفـاء
األفغاين ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1993 ،م.

 .339السالمي ،عباس ،الدراية يف منهج الرجال والرواية ،نرش :ذوي القريب ،إيران ،الطبعة األوىل،
1436هـ.

 .340السمرقندي (383هـ) ،أبو الليث نرص بن إبراهيم ،بحر العلوم (تفسري السمرقندي)،
حتقيق :حممود مطرجي ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،لبنان.

 .341السمعاين (489هـ) ،منصور بن حممد بن عبد اجلبار التميمي أبو مظفر ،التفسري ،حتقيق:
يارس بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم ،دار الوطن ،الرياض ،الطبعة األوىل1997 ،م.

 .342سند ،حممد ،بحوث يف مباين علم الرجال ،بقلم حممد صـالح التربيـزي ،مؤسسـة انتشـارات

عرص ظهور ،قم ،إيران ،الطبعـة األوىل2000 ،م؛ وأيضـ ًا نرشـ مـدين ،إيـران ،الطبعـة األوىل،

1426هـ.

 .343ســند ،حممــد ،ســند العــروة الــوثقى ،مؤسســة أم القــرى للتحقيــق والنرشــ ،الطبعــة األوىل،
1423هـ.

حممد ،هيويات فقه ّية ،بقلم :أمحد املاحوزي ،نرش :الداوري ،إيران ،الطبعة األوىل.
 .344سندّ ،

 .345سند ،حممد ،االجتهاد والتقليد يف علم الرجال وأثـره يف الـرتاث العقائـدي ،بقلـم :حممـد آل
مكباس وحسـن الكاشـاين وجمتبـى االسـكندري ،نرشـ :مكتبـة فـدك ،إيـران ،الطبعـة األوىل،

2010م.

 .346السيستاين ،عيل احلسيني ،الرافد يف علم األصول ،بقلم الس ّيد منـري السـ ّيد عـدنان القطيفـي،
نرش مكتب السيستاين ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1414 ،هـ.

 .347السيستاين ،عيل احلسيني ،حج ّية خرب الواحد ،بقلم :حممد عيل الر ّباين1437 ،هــ ،نرشـ عـىل
موقع تقريرات بنسخ متداولة حمدودة.

 .348السيستاين ،عيل احلسيني ،مباحث احلجج ،بقلم :حممد عيل الر ّباين1437 ،هـ ،نرش عىل موقـع
تقريرات بنسخ متداولة حمدودة.

 .349السيستاين ،عيل ،قاعدة ال رضر ،حمارضات السيد السيسـتاين ،نرشـ مكتـب السيسـتاين ،قـم،
إيران ،الطبعة األوىل1414 ،هـ.

حممد البكّاء ،بريوت ،لبنان،
حممد رضا ،قبسات من علم الرجال ،مجعها ون ّظمهاّ :
 .350السيستاينّ ،
الطبعة األوىل1436 ،هـ.

املؤرخ العريب ،لبنان،
 .351السيستاين ،حممد رضا ،وسائل اإلنجاب الصناعية دراسة فقهية ،دار ّ
الطبعة األوىل2004 ،م.

مؤسسة تنظيم ونرش آثار
 .352السيفي املازندراين ،عيل أكرب ،دليل حترير الوسيلة ،إحياء املواتّ ،
اإلمام اخلميني ،الطبعة األوىل1417 ،هـ.

مؤسسة النرش
 .353السيفي املازندراين ،عيل أكرب ،مباين الفقه الف ّعال يف القواعد الفقه ّية األساس ّيةّ ،
املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1430 ،هـ.
اإلسالمي التابعة جلامعة ّ

مؤسسة تنظيم ونرش آثار
 .354السيفي املازندراين ،عيل أكرب ،دليل حترير الوسيلة ،أحكام األرسةّ ،
اإلمام اخلميني ،الطبعة األوىل1428 ،هـ.

مؤسسة النرش اإلسالمي
 .355السيفي املازندراين ،عيل أكرب ،مقياس الرواة يف ك ّليات علم الرجالّ ،
املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1422 ،هـ.
التابعة جلامعة ّ

مؤسسة تنظيم ونرش آثار اإلمام
 .356السيفي املازندراين ،عيل أكرب ،دليل حترير الوسيلة ،اخلمسّ ،
اخلميني ،إيران ،الطبعة األوىل1417 ،هـ.

مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة
 .357السيفي املازندراين ،عيل أكرب ،مقياس الرواية يف علم الدرايةّ ،
املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة الثانية1431 ،هـ.
جلامعة ّ

مؤسسة تنظيم ونرش آثار
 .358السيفي املازندراين ،عيل أكرب ،دليل حترير الوسيلة ،كتاب اخلمسّ ،
اإلمام اخلميني ،الطبعة األوىل1417 ،هـ.

 .359السيوطي (911هـ) ،عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد جالل الدين ،تـدريب الـراوي يف رشح
تقريب النواوي ،حتقيق :أمحد عمر هاشم ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،لبنان1989 ،م.

الدر املنثور يف التفسري
 .360السيوطي (911هـ) ،عبدالرمحن بن أيب بكر بن حممد جالل الدينّ ،
باملأثور ،دار الفكر ،ودار املعرفة للطباعة والنرش ،بريوت ،لبنان.

 .361السيوطي (911هـ) ،عبدالرمحن بن أيب بكر بن حممد جالل الدين ،اجلامع الصغري يف

أحاديث البشري النذير ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل،

1981م.

 .362الشاطبي اللدمي الغرناطي املالكي (790هـ) ،أبو إسحاق إبراهيم بن موسى ،املوافقات يف

أصول الرشيعة  ،حتقيق :إبراهيم رمضان ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة السادسة،

2004م.

 .363الشافعي (204هـ) ،حممد بن إدريس ،اختالف احلديث ]بدون مشخصات[.

 .364الشافعي (204هـ) ،حممد بن إدريس ،الرسالة ،رشح وتعليق :الدكتور عبدالفتّاح ك ّبـارة ،دار
حممـد شـاكر ،املكتبـة
النفائس ،بريوت ،لبنان ،الطبعـة األوىل1999 ،م؛ وأيضـ ًا حتقيـق :أمحـد ّ

العلم ّية.

 .365الشافعي (204هـ) ،حممــد بن إدريـــس ،كتـــاب األم ،دار املعرفــــة ،لبنـــــان ]بـدون
تاريخ[.

حممد بن طلحـة ،مطالـب السـؤول يف مناقـب آل الرسـول،
 .366الشافعي (652هـ) ،كامل الدين ّ
حتقيق :ماجد بن أمحد العط ّية.

شرب (1242هـ) ،عبداهلل ،تفسري القرآن الكريم ،مراجعة :حامد حفني داوود ،نرشـ مرتىضـ
ّ .367
الرضوي مطبوعات القاهرة ،مرص ،الطبعة الثانية1966 ،م.

مؤسسة الوفاء ،بريوت،
ّ .368
شرب (1242هـ) ،عبداهلل ،األنوار الالمعة يف رشح الزيارة اجلامعةّ ،
لبنان ،الطبعة األوىل1983 ،م.

 .369الشبريي الزنجاين ،موسى ،كتاب النكاح ،نرش مؤسسة بجوهيش راي برداز ،إيران ،الطبعة
األوىل1419 ،هـ وما بعد.

 .370رشف الدين (1377هـ) ،عبداحلسني ،أبو هريرة ،نرش :أنصاريان ،إيران.

حممـد
حممد جعفرّ ،
لب اللباب يف علم الرجال ،حتقيقّ :
 .371رشيعتمدار االسرتآبادي (1263هـ)ّ ،
حسني مولوي ،مرياث حديث شيعه  ،2دار احلديث ،إيران.

 .372الشفتي اجليالين (1260هـ) ،حممد باقر بن حممـد تقـي ،الرسـائل الرجاليـة ،حتقيـق :مهـدي
الرجائي ،نرش مكتبة مسجد السيد ،إصفهان ،إيران ،الطبعة األوىل1417 ،هـ.

 .373الشفتي اجليالين (1260هـ) ،حممد باقر بن حممد تقي ،رسالة يف حتقيق حال أبـان بـن عـثامن،
حتقيق :عبد الكريم املوسوي ،جم ّلة تراثنا ،مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث ،ج1419 ،54هـ.

 .374الشامخي (928هـ) ،أبو العباس أمحد بن سعيد عبد الواحد ،كتاب خمترص العدل
واإلنصاف ،وزارة الرتاث القومي والثقافة ،سلطنة عامن1984 ،م.

 .375الشنقيطي (1393هـ) ،حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكني ،أضواء البيان،

حتقيق :مكتب البحوث والدراسات ،نرش  :دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،لبنان،

1415هـ.

 .376الشهرستاين ابوبكر حممد بن (548هـ) عبد الكريم بن امحد ،امللل والنحـل ،مكتبـة اإلنجلـو

املرص ّية ،القاهرة ،الطبعة الثالثـة1988 ،م؛ وأيضـ ًا منشـورات الرشـيف الـريض ،قـم ،إيـران،
الطبعة الثالثة1988 ،م.

 .377الشهرزوري (643هـ) ،أبو عمـرو عـثامن بـن عبـدالرمحن املعـروف بـابن الصـالح ،علـوم
احلديث (مقدّ مة ابن الصالح) ،حتقيق ورشح :نور الدين عرت ،دار الفكـر ودار الفكـر املعـارص،

بريوت ودمشق ،الطبعة الثالثة املعـادة1998 ،م ،وأيضـ ًا طبعـة دار الكتـب العلميـة ،بـريوت،

لبنان ،بتعليق وختريج :صالح بن حممد بن عويضة.

األول (786هـ) ،شمس الدين حممد بن مكّي العاميل ،الدروس الرشعية يف فقه
 .378الشهيد ّ

املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة
اإلمامية ،حتقيق ونرش :مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ

األوىل1412 ،هـ.

األول (786هـ) ،شمس الدين حممد بن مكّي العاميل ،غاية املراد ،مكتب اإلعالم
 .379الشهيد ّ
اإلسالمي ،إيران ،الطبعة األوىل1414 ،هـ.

األول (786هـ) ،حممد بن مكــي العاميل ،ذكــرى الشـــيعة يف أحكـــام الرشـيعة،
 .380الشهيد ّ
مؤسسة آل البيت
حتقيق ونرش ّ

إلحياء الرتاث ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1419 ،هـ.

 .381الشهيد الثاين (965هـ) ،زين الدين اجلبعي العاميل ،حقائق اإليامن ،حتقيق :مهدي الرجـائي،
منشورات مكتبة آية اهلل العظمى املرعيش النجفي ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1409 ،هـ.

 .382الشهيد الثاين (965هـ) ،زين الــدين اجلبعي العاميل ،كشف الريبة يف أحكام الغيبة ،ضمن
الطبعة القديمة لرسائل الشهيد الثاين ،نرش :كتابفرويش بصرييت ،قم ،إيران.

 .383الشهيد الثاين (965هـ) ،زين الدين اجلبعي العاميل ،البداية يف علم الدراية ،مركـز األبحـاث
والدراسات اإلسالمية ،قسم إحياء الـرتاث اإلسـالمي ،بوسـتان كتـاب ،قـم ،إيـران ،الطبعـة

األوىل1423 ،هـ؛ وأيض ًا نرش دار احلديث يف إيران ضمن سلسلة رسائل يف دراية احلديث.

 .384الشهيد الثاين (965هـ) ،زين الدين اجلبعي العاميل ،الرعايـة حلـال البدايـة يف علـم الدرايـة،
(ضمن رسائل يف دراية احلديث) حتقيق :مركز األبحاث والدراسـات اإلسـالمية ،قسـم إحيـاء

الرتاث اإلسالمي ،نرش :بوستان كتاب ،إيران ،الطبعـة األوىل1423 ،هــ ،وأيضـ ًا نرشـ مركـز
التحقيقات بدار احلديث يف إيران ،بتحقيق :غالم حسني قيّسي ها ،الطبعة الثانية1428 ،ه.

 .385الشهيد الثاين (965هــ) ،زيـن الـدين اجلبعـي العـاميل ،مسـالك األفهـام إىل تنقـيح رشائـع
مؤسسة املعارف اإلسالم ّية ،قم ،إيران ،الطبعـة األوىل1413 ،هــ .والطبعـة الثالثـة،
اإلسالمّ ،

1425ه.

 .386الشهيد الثاين ،زين الدين اجلبعي العاميل ،حاشية عىل خالصة األقوال (رسائل الشهيد
الثاين ) ،حتقيق :رضا املختاري ،مركز النرش التابع ملكتب اإلعالم اإلسالمي ،الطبعة،1

1422هـ.

 .387الشهيد الثاين (965هـ) ،زين الــدين اجلبعي العاميل ،رسائل الشهيد الثاين ،حتقيق مركز
األبحاث والدراسات اإلسالم ّية ،بوستان كتاب ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل 1421 ،ـ

1422هـ.

 .388الشهيدي (1372هـ) ،املريزا فتاح التربيزي ،هداية الطالب إىل أرسار املكاسب ،نرش مطبعة
اطالعات ،تربيز ،إيران ،الطبعة األوىل1375 ،هـ.

 .389الشيباين (287هـ) ،عمرو بن أيب عاصم الضحاك بن خملد ،كتاب السنّة ،املكتب اإلسالمي،
بريوت ،لبنان ،الطبعة الثالثة1993 ،م.

 .390الشيباين (287هـ) ،عمرو بن أيب عاصم الضحاك بن خملد ،اآلحاد واملثاين ،حتقيق :باسم
فيصل أمحد اجلوابرة ،دار الدراية للطباعة والنرش والتوزيع ،الرياض ،الطبعة األوىل1991 ،م.

 .391الشيخ ،نارص بن عيل عايض حسن ،عقيدة أهل السنّة واجلامعة يف الصحابة الكرام ،اجلامعة

املنورة ،عامدة البحث العلمي ،اململكة العرب ّية السعود ّية ،الطبعة األوىل،
اإلسالم ّية باملدينة ّ

2009م.

 .392الشريازي (476هـ) ،أبو إسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف ،اللمع يف أصول الفقـه ،حتقيـق:
حم يي الدين ديب مستو ويوسف عيل بديوي ،دار ابن كثـري ،دمشـق وبـريوت ،الطبعـة الثالثـة،
2002م.

 .393الشريازي (1293هـ) ،مهدي الكجـوري ،الفوائـد الرجال ّيـة ،حتقيـق :حممـد كـاظم رمحـان
ستاي  ،دار احلديث ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1424 ،هـ ،وأيض ًا الطبعة الثانية1428 ،ه.

 .394الشريازي (1312هـ) ،حممد حسن بن حممود املعروف باملجدّ د الشريازي ،تقريرات آية اهلل

مؤسسة آل البيت^
املجدّ د الشريازي ،بقلم :املوىل عيل الروزدري (1290هـ) ،حتقيق ونرشّ :
إلحياء الرتاث ،إيران ،الطبعة األوىل.

 .395اإلمام الصادق
اإلمام الصادق

(148هـ) ،جعفر بن حممد ،مصباح الرشيعة ومفتاح احلقيقة (املنسوب إىل

مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1980 ،م.
)ّ ،

 .396الصادقي الطهراين ،حممد ،الفرقان يف تفسري القرآن بالقرآن والسنّة ،انتشارات فرهنكي
اسالمي ،أوفست عن طبعة دار الرتاث اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية1406 ،هـ.

 .397الصالح (1986م) ،صبحي ،علوم احلديث ومصطلحه عرض ودراسة ،منشورات الرشـيف
الريض ،قم ،إيران ،أوفست عن طبعة دمشق عام 1959م ،الطبعة اخلامسة1984 ،م.

 .398الصاحلي الشامي (942هـ) ،حممد بن يوسف ،سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد،

حتقيق وتعليق :عادل أمحد عبد املوجود وعيل حممد عوض ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان،

الطبعة األوىل1993 ،م.

 .399الصدر ،عيل احلسيني ،الفوائد الرجال ّية ،انتشارات دار الغدير ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل،
1420هـ.

 .400الصــدر (1400هـــ) ،حممــد بــاقر ،بحــوث يف علــم األصــول (مباحــث األلفــاظ ومباحــث

احلجج ،)..بقلم :حسن عبدالساتر ،إيران ،الطبعة األوىل 1423 ،ـ 1428هــ؛ وأيضـ ًا طبعـة

الدار اإلسالم ّية يف بريوت1424 ،هـ.

 .401الصدر (1400هـ) ،حممد باقــر ،قاعدة ال رضر وال رضار ،تقرير بقلم :الس ّيد كامل
احليدري ،دار الصادقني ،إيران ،الطبعة األوىل1420 ،هـ.

 .402الصدر (1400هـ) ،حممد باقــر ،دروس يف علم األصول ،ج ،3من ضمن املجوعـة الكاملـة

ملؤلفاته ،دار التعارف للمطبوعـات ،بـريوت ،لبنـان ،وأيضـ ًا طبعـة دار الكتـاب اللبنـاين ودار
الكتاب املرصي ،بريوت والقاهرة ،الطبعة األوىل1978 ،م ،والطبعـة الثانيـة 1986م ،وأيضـ ًا

التخصص ّية للشهيد الصدر ،الطبعة الثالثة1426 ،هـ.
نرش مركز األبحاث والدراسات
ّ

 .403الصدر (1400هـ) ،حممد باقر ،التش ّيع واإلسالم (بحث حول التش ّيع ـ بحث حول الوالية)،
من سلسلة املجموعة الكاملة ملؤ ّلفات الس ّيد الصدر ،مج ،18نرش مركز األبحاث والدراسـات

التخصص ّية ،إيران ،الطبعة األوىل1429 ،هـ.
ّ

 .404الصدر (1400هـ) ،حممد باقر ،املعامل اجلديدة لألصول ،املؤمتر العاملي لإلمام الشهيد الصدر،

إيران ،الطبعة األوىل1421 ،هـ؛ وأيض ًا ضمن سلسلة املجموعة الكاملة ملؤ ّلفات السيد الصـدر

التخصصـية للشـهيد
الصادرة عن دار التعارف يف بريوت؛ وأيض ًا مركز األبحاث والدراسـات
ّ
الصدر ،الطبعة الثانية1425 ،هـ.

 .405الصدر (1400هـ) ،حممد باقر ،مباحث األصول ،بقلم وتقرير السيد كـاظم احلـائري ،نرشـ:
املؤ ّلف ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل؛ وأيض ًا طبعة دار البشري ،ط1425 ،2ه .وط1408 ،1هـ.

 .406الصدر (1400هـ) ،حممد باقر ،بحوث يف رشح العروة الوثقى ،جممع الشهيد آيـة اهلل الصـدر

العلمي ،إيران ،الطبعة الثانية1408 ،هــ؛ وأيضـ ًا ضـمن املجموعـة الكاملـة ملؤلفاتـه ،املـؤمتر
العاملي لإلمـام الشـهيد الصـدر ،إيـران ،الطبعـة األوىل1429 ،هــ؛ وايضـ ًا مطبعـة اآلداب يف

النجف ،العراق1971 ،م.

 .407الصدر (1400هـ) ،حممد بـاقر ،بحـوث يف علـم األصـول ،بقلـم السـ ّيد حممـود اهلاشـمي،
مؤسسة دائرة معارف الفقه اإلسالمي ،إيران ،الطبعة الثالثة1417 ،هـ.
ّ

 .408الصـدر ،رضــا ،االجتهــاد والتقليــد ،دار الكتــاب اللبنــاين ،بــريوت ،لبنــان ،الطبعــة األوىل،
1976م.

 .409الصدر الكاظمي (1354هـ) ،حسن ،هناية الدراية يف رشح الوجيزة للشيخ البهـائي ،حتقيـق:
الشيخ ماجد الغرباوي ،نرش مشعر ،إيران] ،بدون رقم الطبعة وال التاريخ[.

 .410الصدر الكاظمي (1354هـ) ،حسن ،تأسيس الشـيعة لعلـوم اإلسـالم ،انتشـارات أعلمـي،
]بدون مكان وتاريخ[.

 .411الصدر ،الكاظمي (1354هـ) ،حسن ،الشيعة وفنون اإلسالم ،مطبوعات النجاح ،القـاهرة،
مرص ،الطبعة الرابعة1976 ،م.

 .412صدر الرشيعة املحبويب (747هـ) ،عبيد اهلل األصغر بن مسعود ،التنقيح( ،مطبوع متن ًا
لكتاب التلقيح للدركاين) ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2001 ،م.

القمـــي ،التوحيـد ،تصـحيح
 .413الصدوق (381هـ) ،حممد بن عيل بن احلســـني بـن بابويـــه ّ
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني ،قم ،إيـران
وتعليق :هاشم احلسيني الطهراينّ ،

[بدون تاريخ وال رقم الطبعة].

القمي ،األمـــايل ،حتقيـق :قسـم
 .414الصدوق (381هـ) ،حممد بن عيل بن احلســني بن بابويــه ّ

مؤسسـة البعثـة ،طهـران ،إيـران ،الطبعـة األوىل،
مؤسسة البعثة ،نرش ّ
الدراسات اإلسالمية يف ّ

1417هـ.

القمي ،كتاب اخلصال ،حتقيـق :عـيل
 .415الصدوق (381هـ) ،حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه ّ
املدرسني يف احلوزة العلمية ،قم ،إيران1403 ،هـ.
أكرب الغفاري ،منشورات مجاعة ّ

القمـي ،علـل الرشـائع ،املكتبـة
 .416الصدوق (381هـ) ،حممد بن عـيل بـن احلسـني بـن بابويـه ّ
احليدرية ،النجف ،العراق1966 ،م.

القمـي ،عيـون أخبـار الرضـا ،
 .417الصدوق (381هـ) ،حممد بن عيل بن احلســني بـن بابويـه ّ
مؤسسة األعلمي ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1404 ،هـ.
حتقيق :الشيخ حسني األعلميّ ،

مؤسسة اإلمام اهلادي،
القمي ،املقنعّ ،
 .418الصدوق (381هـ) ،حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه ّ
إيران1415 ،هـ.

القمي ،معاين األخبار ،تصحيح :عيل
 .419الصدوق (381هـ) ،حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه ّ
املدرسني ،قم ،إيران1982 ،م.
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
أكرب غفاريّ ،

القمي ،كامل الـدين ومتـام النعمـة،
 .420الصدوق (381هـ) ،حممد بن عيل بن احلســني بن بابويه ّ

املدرسني ،قـم ،إيـران ،الطبعـة
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
حتقيق عيل أكرب غ ّفاريّ ،
الرابعة1422 ،هـ.

القمي ،كتاب من ال حيُضه الفقيـه،
 .421الصدوق (381هـ) ،حممد بن عيل بن احلســني بن بابويه ّ

درسـني ،قـم،
ّ
صححه وع ّلق عليه :عيل أكرب غفاري ،مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة امل ّ
إيران ،الطبعة الثانية1404 ،هـ.

القمي ،بصائر الـدرجات يف فضـائل
 .422الص ّفار (290هـ) ،أبو جعفر حممد بن احلسن بن فروخ ّ
آل حممد  ،تصحيح وتعليق :حمسن كوچه باغي التربيزي ،نرش مكتبة آية اهلل العظمى املرعيشـ

النجفي ،قم ،إيران1404 ،هـ.

 .423الصفدي (764هـ) ،صالح الدين خليل بن أيبـك ،كتـاب الـوايف بالوفيـات ،باعتنـاء حممـد
املحجري ،دار النرش فرانـز رشتايز شتوتغارت ،مطابع دار صادر ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية

]بدون تاريخ[.

 .424الصنعاين (211هـ) ،أبو بكر عبد الرزاق بن مهام ،املصنّف ،حتقيق وختريج وتعليق :حبيب
الرمحن األعظمي ،نرش املجلس األعىل.

 .425صنقور البحراين عيل ،حممد ،املعجم األصويل ،نرش املؤ ّلـف ،مطبعـة عـرتت ،إيـران ،الطبعـة
األوىل1421 ،هـ ،وأيض ًا منشورات نق  ،الطبعة الثانية1426 ،ه.

 .426الصيمري (ق 7هـ) ،مفلح بن حسـن بـن رشـيد ،تلدـيص اخلـالف وخالصـة االخـتالف،
حتقيق :مهدي الرجائي ،إرشاف :حممود املرعيش ،نرش :مكتبـة املرعيشـ النجفـي ،قـم ،إيـران،

الطبعة األوىل1408 ،هـ.

 .427الطباطبائي (1231هـ) ،عيل ،رياض املسائل يف بيان أحكام الرشع بالدالئل ،مؤسسـة النرشـ
املدرسني ،إيران،الطبعة األوىل1414 ،هـ وما بعد.
اإلسالمي التابعة جلامعة ّ

مؤسسـة آل
 .428الطباطبائي ]السيد املجاهد[ (1242هــ) ،حممـد ،مفـاتيح األصـول ،حجـريّ ،
البيت

للطباعة والنرش] ،بدون مشخصات أخرى[.

مؤسســة األعلمــي
 .429الطباطبــائي (1981هـــ) ،حممــد حســني ،امليــزان يف تفســري القــرآنّ ،
للمطبوعات ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية1970 ،م.

 .430الطرباين (360هـ) ،أبو القاسم سليامن بن أمحد ،املعجم الكبري ،حتقيق وختـريج :محـدي عبـد
املجيد السلفي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية.

 .431الطرباين (360هـ) ،أبو القاسم سليامن بن أمحد ،كتاب األوائل ،حتقيق وختريج :حممد شكور
مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثالثة1987 ،م.
بن حممود احلاجي أمرير ،دار الفرقانّ ،

 .432الطربءي (ق 6هـ) ،أبو منصــور أمحــد بن عيل بن أبــي طالــب ،االحتجـــاج ،انتشـارات
أسوة ،إيران ،الطبعة األوىل1413 ،هـ.

 .433الطربءي (ق6هـ) ،أبو عيل الفضل بن احلســن ،إعالم الورى بأعالم اهلـدى ،حتقيـق ونرشـ:
مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1417 ،هـ.
ّ

 .434الطربءي (ق 6هـ) ،أمني اإلسالم أبو عيل الفضل بن احلسن ،جممع البيان يف تفسري (لعلوم)
القرآن ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية1988 ،م؛ وأيض ًا نرش األعلمي يف بريوت،

الطبعة الثانية1425 ،ه.

مؤسسة
 .435الطربءي (ق6هـ) ،أمني اإلسالم أبو عيل الفضل بن احلســن ،تفسري جوامع اجلامعّ ،
املدرسني ،قم ،إيران1418 ،هـ.
النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ

حمب الدين أمحد بن عبد اهلل بن حممد بن أيب بكر ،الرياض النُضة
.436
املحب الطربي (694هـ)ّ ،
ّ
يف مناقب العرشة ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت ،لبنان.

حممد بن أيب القاسم ،بشارة املصطفى لشيعة املرتىض ،حتقيق:
 .437الطربي (ق 6هـ) ،أبو جعفر ّ
املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
جواد الق ّيومي اإلصفهاينّ ،

األوىل1420 ،هـ.

 .438الطربي (310هـ) ،أبو جعفر حممد بن جرير ،جـامع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن ،تقـديم:
خليل امليس ،ضبط وتوثيق وختريج :صدقي مجيل العطار ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيـع،
لبنان1995 ،م.

 .439الطربي (310هـ) ،أبو جعفر حممد بن جرير ،رصيح السنّة ،حتقيق :بدر يوسف املعتـوق ،دار
اخللفاء للكتاب اإلسالمي ،الكويت ،الطبعة األوىل1405 ،هـ.

 .440الطرحيي (1085هـ) ،فخــر الدين ،جــامع املقــال فيام يتع ّلق بـأحوال احلـديث والرجـال،
حتقيق :حممد كاظم الطرحيـي ،كتـابفرويش جعفـري تربيـزي ،إيـران ]بـدون رقـم الطبعـة وال

التاريخ[ ،وأيض ًا طبعة مطبعة احليدري.

 . .441الطوءي (460هـ) ،حممد بن احلسن أبو جعفر ،العدّ ة يف أصول الفقـه ،حتقيـق حممـد رضـا
األنصاري القمي ،مطبعة ستارة ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1417 ،هـ.

 .442الطوءي (460هـ) ،حممد بن احلسن أبو جعفر ،املبسوط يف فقه اإلمام ّيـة ،تصـحيح وتعليـق:

حممد تقي الكشفي ،نرش املكتبة املرتضوية إلحياء آثار اجلعفر ّيـة ،إيـران1387 ،ه؛ وأيضـ ًا نرشـ
املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1422 ،هـ.
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
ّ

 .443الطوءي (460هـ) ،حممد بن احلسن ،كتاب اخلالف ،مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة
املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة اخلامسة1418 ،هـ.
ّ

 .444الطوءي (460هـ) ،حممد بن احلسن ،الرسائل العرش ،مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة
املدرسني ،قم ،إيران.
ّ

جمرد الفقه والفتاوى ،انتشارات قدس
 .445الطوءي (460هـ) ،حممد بن احلسن ،النهاية يف ّ

حممدي ،قم ،إيران.

مؤسسة فقه الشيعة ،بريوت ،لبنان،
 .446الطوءي (460هـ) ،حممد بن احلسن ،مصباح
ّ
املتهجدّ ،
الطبعة األوىل1991 ،م.

مؤسسة
 .447الطوءي (460هـ) ،حممد بن احلسن ،الرجال ،حتقيق :جواد الق ّيومي اإلصفهاينّ ،

املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1415 ،ه ،والطبعة الرابعة،
النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
1428هـ.

 .448الطوءي (460هـ) ،حممد بن احلسـن ،فهرسـت كتـب الشـيعة وأصـوهلم وأسـامء املصـنّفني
ّ
املحقـق الطباطبـائي ،إيـران،
وأصحاب األصول ،حتقيق السيد عبدالعزيز الطباطبـائي ،مكتبـة

مؤسسة نرش الفقاهة ،إيران ،الطبعة األوىل1417 ،هـ.
الطبعة األوىل1420 ،هـ؛ وأيض ًا طبعة ّ

 .449الطوءي (460هـ) ،حممد بـن احلسـن ،اختيـار معرفـة الرجـال أليب عمـرو ّ
الكيشـ (رجـال
الكيش) ،حتقيق وتصحيح :حممد تقي فاضل امليبدي والسـ ّيد أبـو الفضـل موسـويان ،مؤسسـة
الطباعة والنرش ،وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي ،إيـران ،الطبعـة األوىل2003 ،م ،والطبعـة
السابقة بتحقيق وتعليق :حسن املصـطفوي ،نرشـ آثـار العالمـة املصـطفوي ،الطبعـة الرابعـة،

1424ه.

 .450الطوءي (460هـ) ،حممد بن احلســــن ،التبيان يف تفســــري القــــرآن ،حتقيـق وتصـحيح:
أمحد حبيب قصري العاميل ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان ]بدون تاريخ ورقم الطبعة[.

 .451الطوءي (460هـ) ،حممد بـن احلسـن ،االستبصـار فـيام اختلـف مـن األخبـار ،دار الكتـب

اإلسالم ّية ،طهران ،إيران ،الطبعة الثالثـة1390 ،هــ ،وأيضـ ًا طبعـة :حتقيـق حسـن املوسـوي

اخلراساين ،دار الكتب اإلسالم ّية ،طهران ،إيران ،الطبعة الرابعة1984 ،م.

 .452الطوءي (460هـ) ،حممد بـن احلسـن ،هتـذيب األحكـام ،دار الكتـب اإلسـالمية ،طهـران،

إيران ،الطبعة الثالثة1390 ،هـ ،وأيض ًا حتقيق وتعليق :السـيد حسـن املوسـوي اخلراسـان ،دار

الكتاب اإلسالمي ،الطبعة الثالثة1364 ،ه.

 .453الطوءي (460هـ) ،حممد بن احلسن ،كتاب الغيبة ،حتقيق الشيخ عباد اهلل الطهـراين والشـيخ
عيل أمحد ناصح ،مؤسسة املعارف اإلسالم ّية ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1411 ،هـ.

مؤسسـة
 .454الطوءي (460هـ) ،حممد بن احلسن ،األمايل ،حتقيـق :قسـم الدراسـات والنرشـ يف ّ

البعثة ،نرش :دار الثقافة ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1414 ،هـ.

 .455الطهراين (1389هـ) ،حممد حمسن الرازي آغا بزرك ،مصفى املقال يف مصنّفي علـم الرجـال،

تصحيح ونرش :أمحد منـزوي ،چابخانه دولتي إيران ،الطبعة األوىل1959 ،م؛ وأيض ًا طبعـة دار

العلوم ،الطبعة الثانية1408 ،ه.

 .456الطهراين (1389هـ) ،حممد حمسن الـرازي آغـا بـزرك ،الذريعـة إىل تصـانيف الشـيعة ،نرشـ
مطبعة بنك ّ
ميل إيران ،إيران ،الطبعة األوىل1389 ،هـ ،ودار األضواء ،بريوت ،الطبعة الثالثـة،

1983م.

 .457الطهراين ،شفاء الصدور يف رشح زيارة العاشور.

 .458الطياليس (204هـ) ،سليامن بن داود بن اجلارود الفاريس البرصي ،املسند ،دار املعرفة،
بريوت.

 .459العاميل (1009هـ) ،السيد السند حممد بن عيل املوسـوي ،مـدارك األحكـام يف رشح رشائـع
مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1410 ،هـ.
اإلسالم ،حتقيق ونرشّ :

 .460العاميل البيايض (877هـ) ،زين الدين أبو حممد عيل بن يونس النباطي ،الرصاط املستقيم إىل
مستح ّقي التقديم ،حتقيق :حممد باقر البهبودي ،نرش املكتبة املرتضو ّية إلحياء اآلثار اجلعفرية،
إيران ،الطبعة األوىل1384 ،هـ.

مؤسسة آل البيت
 .461العاميل ،حممد بن احلسن ،استقصاء االعتبار يف رشح االستبصار ،حتقيق ّ
لتحقيق الرتاث ،الطبعة1419 ،1هـ.

 .462عرت ،نور الدين ،منهج النقد يف علوم احلديث ،دار الفكر ،دمشق ،عن الطبعة الثالثة،
1985م.

 .463العجلوين (1126هــ) ،إسـامعيل بـن حممـد ،كشـف اخلفـاء ومزيـل اإللبـاس ،دار الكتـب
العلمية ،الطبعة الثانية1408 ،هـ.

 .464العجيل الكويف (261هـ) ،معرفة الثقات من رجال أهل العلم واحلديث ومن الضعفاء وذكر
مذاهبهم وأخبارهم ،برتتيب اإلمامني :اهليثمي والسبكي ،مع زيادات :ابن حجر العسقالين،

املنورة ،الطبعة
دراسة وحتقيق :عبد العليم عبد العظيم البستوي ،نرش مكتبة الدار باملدينة ّ

األوىل1985 ،م.

 .465العدوي واملحرمي والوهيبي ،مخيس بن راشد وزكر ّيا بن خليفة وخالـد بـن مبـارك ،السـنّة:
الوحي واحلكمة ،قراءة يف نصوص املدرسة اإلباض ّية ،مكتبـة الغبـرياء ،سـلطنة عـامن ،الطبعـة

األوىل2009 ،م.

 .466عرفانيان ،غالم رضا ،مشايخ الثقات :ابن أيب عمري ،صفوان بن حييى ،ابن أيب نرص البزنطي،
مركز النرش التابع ملكتب اإلعالم اإلسالمي ،الطبعة الثالثة1419 ،هـ.

 .467العراقي (806هـ) ،زين الدين عبد الرحيم بن احلسني ،التقييد واإليضاح ملا أطلق وأغلق من
مقدّ مة ابن الصالح ،حتقيق  :عبد الرمحن حممد عثامن ،نرش :دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،الطبعة

األوىل1970 ،م.

 .468العراقي (1361هـ) ،آقا ضياء الدين ،هناية األفكـار ،بقلـم الشـيخ حممـد تقـي الربوجـردي
املدرسني ،قم ،إيران ]بدون تاريخ[.
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
النجفيّ ،

حممد عيل ،حتقيق هام حول تفسري القمي ونسخ خمترصاته ،كتاب منشور عىل
 .469العريبيّ ،
مدونة حتقيقات ،وقد كان نرش قسم منه يف جم ّلة رسالة القلم ،البحرين وإيران،
االنرتنت يف ّ

العدد  24ـ 2010 ،25م..

 .470العسقالين (852هـ) ،أمحد بن عيل بن حممد بن عيل بن أمحد املعروف بابن حجر ،تغليق
التعليق ،حتقيق :سعيد عبد الرمحن موسى القزيف ،املكتب اإلسالمي ودار عامن ،لبنان واألردن،

الطبعة األوىل1405 ،هـ.

 .471العسقالين (852هـ) ،أمحد بن عيل بن حممد بن عيل بن أمحد املعروف بابن حجر ،تقريب
التهذيب ،دراسة وحتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة

الثانية1995 ،م.

 .472العسقالين (852هـ) ،أمحد بن عيل بن حممد بن عيل بن أمحد املعروف بابن حجر ،ندبة الفكر
يف مصطلح أهل األثر( ،مدرج يف كتاب سبل السالم للصنعاين) ،دار العلوم ،القاهرة ،الطبعة

الرابعة1960 ،م.

 .473العسقالين (852هـ) ،أمحد بن عيل بن حممد بن عيل بن أمحد املعروف بابن حجر ،هدى
الساري (مقدّ مة فتح الباري) ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1988 ،م.

 .474العسقالين (852هـ) ،أمحد بن عيل بن حممد بن عيل بن أمحد املعروف بابن حجر ،اإلصابة يف

متييز الصحابة ،حتقيق وتعليق :عادل أمحد عبد املوجود وعيل حممد عوض ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1995 ،م.

 .475العسقالين (852هـ) ،أمحد بن عيل بن حممد بن عيل بن أمحد املعروف بابن حجر ،هتذيب
التهذيب ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1984 ،م.

 .476العسقالين (852هـ) ،أمحد بن عيل بن حممد بن عـيل بـن أمحـد املعـروف بـابن حجـر ،لسـان

امليزان ،دار الفكـر ،بـريوت ،لبنـان ،الطبعـة األوىل1987 ،م؛ وأيضـ ًا نرشـ مؤسسـة األعلمـي

للمطبوعات ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية1997 ،م.

 .477العسقالين (852هـ) ،أبو الفضل شهاب الدين أمحد بـن عـيل بـن حممـد بـن عـيل بـن أمحـد
املعروف بابن حجر ،فتح الباري رشح صحيح البداري ،دار املعرفـة ،بـريوت ،لبنـان ،الطبعـة

الثانية.

 .478اإلمام العسكري

(260هـ) ،احلسن بن عيل ،التفسري (املنسوب إىل اإلمام العسكري)،

حتقيق ونرش :مدرسة اإلمام املهدي ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1409 ،هـ.

 .479العسكري (2007م) ،مرتىض ،معامل املدرستني ،املجمع العلمي اإلسالمي ،توزيـع مؤسسـة
البعثة ،إيران ،الطبعة الرابعة1992 ،م.

حممـد ،مرو ّيـات الصـحابة ريض اهلل عـنهم يف احلـوض
 .480عطا صويف وآخرون ،عبد القادر بـن ّ
املنورة ،الطبعة األوىل1413 ،ه.
والكوثر ،مكتبة العلوم واحلكيم ،املدينة ّ

احلق ،عون املعبود رشح سـنن أيب داوود،
 .481العظيم آبادي (1329هـ) ،أبو الط ّيب حممد شمس ّ
دار الكتب العلم ّية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية1995 ،م.

 .482العقييل (322هـ) ،أبو جعفر حممد بن عمرو بن موسى بن محاد املكي ،الضعفاء الكبري،
حتقيق :عبد املعطي أمني قلعجي ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية1998 ،م.

النسابة ،املجدي يف
 .483العلوي العمري (ق 5هـ) ،أبو احلسن عيل بن حممد بن عيل بن حممد ّ

أنساب الطالبني ،حتقيق :أمحد املهدوي الدامغاين ،إرشاف :حممود املرعيش ،نرش :مكتبة املرعيش
النجفي ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1409 ،هـ.

 .484العلوي (1350هـ) ،حممد بن عقيل بن عبد اهلل بن عمر بن حييى ،النصائح الكافية ملن ّ
يتوىل
معاوية ،دار الثقافة للطباعة والنرش والتوزيع ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1412 ،هـ.

 .485العلوي العاميل (ق 11هـ) ،أمحد بـن زيـن العابـدين ،منـاهج األخبـار يف رشح االستبصـار،
حجري] ،بدون حتديد مكان وال زمان[.

 .486العلياري التربيزي (1327هـ) ،املال عيل ،هبجة اآلمـال يف رشح زبـدة املقـال ،بنيـاد فرهنـك
ّ
مشخصات[.
إسالمي ،إيران ]بدون

 .487العميدي ،ثامر هاشم حبيب ،تعـويض األسـانيد تارخيـه ونظر ّيتـه وتطبيقاتـه ،دار اإلسـالم،
بغداد ،العراق ،الطبعة األوىل2014 ،م.

 .488العيني (855هـ) ،بدر الدين أبو حممد حممود بن أمحد ،عمدة القاري رشح صحيح البداري،
دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان.

 .489الع ّيايش السمرقندي (320هـ) ،حممد بن مسعود بن ع ّياش الس ّلمي ،كتاب التفسري ،حتقيـق:
هاشم الرسويل املحاليت ،املكتبة العلمية اإلسالمية ،طهران ،إيران.

 .490الغريفي ،حميي الدين املوسوي ،قواعد احلـديث ،مكتبـة املفيـد ،قـم ،إيـران ،الطبعـة األوىل،
مؤسسـة السـيدة املعصـومة ،الطبعـة
]بدون تاريخ[ ،وأيض ًا طبعـة املؤسسـة اإلسـالم ّية ،نرشـ ّ

اخلامسة املزيدة2008 ،م.

 .491الغزايل (505هـ) ،أبو حامد حممد بن حممد ،املستصفى من علم األصول ،دار األرقـم بـن أيب
األرقم ،بريوت ،لبنان] ،بدون تاريخ[.

 .492الغزايل (505هـ) ،أبو حامد حممد بن حممد ،املندـول ،دار الفكـر ،دمشـق ،سـوريا ،الطبعـة
الثانية1400 ،هـ.

 .493غفاري (2003م) ،عيل أكرب ،دراسات يف علم الدراية (تلديص مقباس اهلداية) ،نرش جامعة
اإلمام الصادق ،طهران ،إيران ،الطبعة األوىل1990 ،م.

حممد بن عيل بن أيب مجهور األحسائي ،نرش :مجع ّية
 .494غفراين ،عبد اهلل ،فهرس مصنّفات الشيخ ّ
املحجة البيضاء ،بريوت ،لبنان،
ابن أيب مجهور األحسائي إلحياء الرتاث ،وكيل النرش :دار
ّ

الطبعة األوىل2013 ،م.

 .495الفاضل التوين (1071هـ) ،عبداهلل بن حممد البرشوي اخلراسـاين ،الوافيـة يف أصـول الفقـه،

حتقيق :الس ّيد حممد حسني الرضوي الكشمريي ،جممع الفكر اإلسالمي ،إيران ،الطبعة ّ
املحققـة

األوىل1412 ،هـ.

مؤسسة
 .496الفاين اإلصفهاين ،عيل ،بحوث يف فقه الرجال ،بقلم :عيل حسني مكّي العاميلّ ،
العروة الوثقى ،لبنان ،الطبعة الثانية1994 ،م.

 .497الفراهيدي (175هـ) ،اخلليل بـن أمحـد ،ترتيـب كتـاب العـني ،حتقيـق :مهـدي املخرومـي
وإبراهيم السامرائي ،تصحيح :أسعد الط ّيب ،نرش أسوة ،إيران ،الطبعة األوىل1414 ،هـ.

 .498فضل اهلل (2010م) ،حممد حسني ،فقه احلج ،تقرير بحوث اخلارج ،بقلم :جهاد عبد اهلـادي
فرحات ،نرش :دار املالك ،بريوت ،الطبعة األوىل2007 :م وما بعد.

 .499الفضيل ،عبداهلادي ،أصول احلديث  ،مؤسسة أم القرى للتحقيق والنرش ،إيران ،الطبعة
مؤسسة ّأم القرى للتحقيق والنرش ،لبنان ،الطبعة الثالثة،
الثانية1416 ،هـ .وأيض ًا نرشّ :
1420هـ ؛ وكذلك نرش :مركز الغدير للدراسات والنرش والتوزيع ،بريوت ،لبنان ،الطبعة

الثانية2009 ،م.

مؤسسة أم القرى للتحقيق والنرش ،الطبعة ،3
 .500الفضيل ،عبداهلادي ،أصول علم الرجالّ ،
1420هـ.

مؤسسة املنار (نرش حماليت)،
 .501الف ّياض ،حممد إسحاق ،تعاليق مبسوطة عىل العروة الوثقىّ ،
إيران.

 .502الفيض الكاشاين (1091هـ) ،حممد حمسن ،الوايف ،نرشـ مكتبـة أمـري املـؤمنني
إصفهان ،إيران ،الطبعة األوىل1406 ،هـ.

العا ّمـة،

 .503الفيض الكاشاين (1091هـ) ،حممد حمسن ،الصايف يف تفسـري القـرآن ،حتقيـق :السـ ّيد حمسـن
احلسيني األميني ،دار الكتب اإلسالم ّية ،إيران ،الطبعة األوىل1419 ،هـ؛ وأيضـ ًا طبعـة مكتبـة
الصدر ،طهران ،إيران ،الطبعة الثانية1416 ،هـ.

 .504القرطبي (671هـ) ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري ،اجلامع ألحكام القرآن ،تصـحيح:
أمحد عبد احلليم الربدوين ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية1985 ،م.

 .505القزويني (1298هـ) ،عيل بن إسامعيل املوسوي ،تعليقة عـىل معـامل األصـول ،حتقيـق :عـيل

املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعـة األوىل،
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
العلوي القزوينيّ ،

1422هـ.

 .506القزويني (1298هـ) ،عيل بن إسامعيل املوسوي ،رسالة يف العدالة ،تصحيح :عيل املوسـوي

املدرســني ،قــم ،إيــران ،الطبعــة األوىل،
مؤسســة النرش ـ اإلســالمي التابعــة جلامعــة ّ
العلــويّ ،

1419هـ.

 .507القزويني ،حممد احلسيني ،املدخل إىل علم الرجال والدراية ،نرش :املدير ّية العا ّمة للحوزة
العلم ّية ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1428 ،هـ.

احلجاج بن مسلم ،اجلـامع الصـحيح،
 .508القشريي النيسابوري (261هـ) ،أبو احلسني مسلم بن ّ
املعروف بصحيح املسلم ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان.

القمي ،تقي الطباطبائي ،مباين منهاج الصاحلني ،إرشاف عباس احلاجياين ،منشورات قلم
ّ .509
الرشق ،إيران ،الطبعة الثانية2008 ،م.

القمي ،تقي الطباطبائي ،عمدة املطالب يف التعليق عىل املكاسب ،كتابفرويش حماليت ،إيران،
ّ .510
الطبعة األوىل1413 ،هـ.

القمي ،تقي الطباطبائي ،الغاية القصوى يف التعليق عىل العروة الوثقى ،كتابفرويش حماليت،
ّ .511
إيران ،الطبعة األوىل1417 ،هـ.

القمي (1231هـ) ،القوانني املحكمة ،الطبعة احلجرية ،انتشارات علمية إسالمية ،إيران.
ّ .512

القمي (1359هـ) ،عباس ،سفينة البحار ومدينة احلكم واآلثار ،دار األسوة للطباعة والنرشـ
ّ .513
التابعة ملنظمة األوقاف والشؤون اخلريية ،إيران ،الطبعة األوىل1414 ،هـ.

 .514القمي (1359هـ) ،عباس بن حممد رضا ،الكنى واأللقاب ،مكتبة الصدر ،إيران.

القمـي ،تصـحيح وتعليـق وتقـديم:
القمي (ق  3ـ 4هـ) ،أبو احلسن عيل بن إبراهيم ،تفسري ّ
ّ .515
السيد ط ّيب املوسوي اجلزائري ،مؤسسة دار الكتاب ،قم ،إيران ،الطبعة الرابعة1988 ،م.

القمي ،حممد املؤمن ،الوالية اإلهلية اإلسالمية أو احلكومة اإلسالمية زمن احلضور وزمن
ّ .516
املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1425 ،هـ.
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
الغيبةّ ،

 .517القندوزي احلنفي (1294هـ) ،سليامن بن إبراهيم ،ينابيع املو ّدة لذوي القربى ،حتقيق :عيل
مجال أرشف احلسيني ،نرش :دار األسوة للطباعة والنرش ،الطبعة األوىل1416 ،هـ.

 .518القهبائي ،عناية اهلل ،جممع الرجال ،تصحيح :ضياء الدين اإلصفهاين ،نرش :إسامعيليان،
إيران.

 .519الكاظمي (1256هـ) ،عبد النبي بن عيل ،تكملة الرجال ،حتقيق وتقديم :الس ّيد حممد صـادق

بحر العلوم ،مطبعة اآلداب ،النجف األرشف ،العراق ]بدون تاريخ وال رقم الطبعـة[ ،وأيضـ ًا

نرش :أنوار الرسالة ،الطبعة األوىل1425 ،هـ.

مؤسسة آل
 .520الكاظمي (1237هـ) ،أسد اهلل التسرتي ،كشف القناع عن وجوه حج ّية اإلمجاعّ ،
البيت إلحياء الرتاث ،حجري[ ،بدون مكان ،وال تاريخ ،وال رقم الطبعة].

عامة يف مسألة اإلمامة،
 .521الكراجكي (449هـ) ،حممد بن عيل بن عثامن،
ّ
التعجب من أغالط ال ّ
حسون كريم.
تصحيح وختريج :فارس ّ

حممد طاهر اخلراساين ،إكليل املنهج يف حتقيق املطلب ،حتقيق:
حممد جعفر بن ّ
 .522الكرباءيّ ،
جعفر احلسيني اإلشكوري ،دار احلديث للطباعة والنرش ،الطبعة األوىل1424 ،هـ.

الكيس (249هـ) ،عبد بن محيد بن نرص ،املنتدب من مسند عبد بن محيد ،حتقيق وضبط:
.523
ّ
صبحي البدري السامرائي وحممود حممد خليل الصعيدي ،عامل الكتب مكتبة النهضة العربية،

الطبعة األوىل1988 ،م.

 .524الكفعمي (905هـ) ،تقي الدين إبراهيم بن عيل احلسن بن حممد بن صالح العاميل ،جنّة
مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت،
األمان الواقية وجنة اإليامن الباقية املشتهر باملصباحّ ،

لبنان ،الطبعة الثالثة1983 ،م.

 .525الكلپايكاين (1414هـ) ،حممد رضا ،نتائج األفكار يف نجاسة الكفار ،بقلم :عيل الكريمي
اجلهرمي ،دار القرآن الكريم ،إيران ،الطبعة األوىل1413 ،هـ.

 .526الكلباءي ،حممد بن حممد إبراهيم ،الرسائل الرجالية ،حتقيق :حممد حسني الدرايتي ،دار
احلديث ،الطبعة 1428 ،2هـ.

 .527الكلباءي (1356هـ) ،أبو اهلدى ،سامء املقال يف علم الرجال ،حتقيق :السـيد حممـد احلسـيني
مؤسسة ويل العرص للدراسات اإلسالمية ،الطبعة األوىل1419 ،هـ.
القزوينيّ ،

حممد بن يعقوب ،الكايف ،تصحيح :عيل أكرب غ ّفاري ،دار الكتـب
 .528الكليني الرازي (329هـ)ّ ،
مؤسسـة دار احلـديث يف إيـران
اإلسالمية ،قم ،إيران ،الطبعة الثالثـة1988 ،م؛ وأيضـ ًا طبعـة ّ

ٍ
بتصحيح جديد ،وأيض ًا طبعة دار األسوة ،إيران ،الطبعة الثالثة1424 ،ه.

 .529الكنتوري (1286هـ) ،إعجاز حسـني النيسـابوري ،كشـف احلجـب واألسـتار عـن أسـامء
الكتب واألسفار ،مكتبة آية اهلل العظمى املرعيش النجفي ،قم ،إيران ،الطبعة الثانية1409 ،هـ.

 .530الكني (1306هـ) ،مال عيل ،توضيح املقال يف علم الرجال ،حتقيق :حممد حسني مولوي ،دار
احلديث ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1421 ،ه؛ وكذلك الطبعة الثانية1428 ،هـ.

 .531الكويف (ق 3هـ) ،حممد بن سليامن القايض ،مناقب اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب،

حتقيق :حممد باقر البهبودي ،جممع إحياء الثقافة اإلسالمية ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل،

1412هـ.

 .532الكويف (352هـ) ،أبو القاسم عيل بن أمحد بن موسى ،كتاب االستغاثة ]بدون مشخصات[.

مؤسسة اإلمام الصادق× ،موسوعة طبقات الفقهاء ،إرشاف :الشيخ
 .533اللجنة العلمية يف ّ
مؤسسة اإلمام الصادق ،الطبعة األوىل1422 ،هـ.
جعفر السبحاينّ ،

 .534اللنكراين (1428هـ) ،حممد الفاضل ،تفصيل الرشيعة يف رشح حترير الوسيلة (كتاب احلج)،
دار التعارف للمطبوعات ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية1998 ،م.

 .535اللنكراين (1428هـ) ،حممد الفاضل ،تفصيل الرشيعة يف رشح حترير الوسيلة (كتاب
األئمة األطهار ،قم ،إيران ،الطبعة الثانية1422 ،هـ.
احلدود) ،حتقيق ونرش :مركز فقه ّ

الدر النضيد يف االجتهاد واالحتياط
 .536اللنكرودي (1426هـ) ،حممد حسن املرتضوي،
ّ
والتقليد ،نرش أنصاريان ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1412 ،هـ.

حممد بن مبارك ،جامع األصول عن أهل
 .537اللويم األحسائي (1245هـ) ،عبد املحسن بن ّ
الوصول ،حتقيق وتعليق :عبد اهلل العيل وعبد اهلادي اللويم ،نرش :دار اهلدى ،إيران ،الطبعة

األوىل2008 ،م.

 .538املاحوزي البحراين ،سليامن بن عبداهلل ،بلغة املحدّ ثني ،حتقيق :عبدالزهراء العورنايت البالدي،
الطبعة 1421 ،1هـ.

 .539املاحوزي البحراين ،سليامن بن عبداهلل ،معراج أهل الكامل يف معرفة الرجال ،حتقيـق :مهـدي
الرجائي ،الطبعة 1412 ،1هـ.

 .540املارديني (745هـ) ،عالء الدين بن عيل بن عثامن املشتهر بابن الرتكامين ،اجلوهر النقي ،دار
الفكر ،بريوت ،لبنان.

 .541املازندراين (1081هـ) ،املوىل حممد صالح ،رشح أصول الكايف ،ضبط وتصحيح :السيد عـيل
عاشور ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2000 ،م.

 .542املالكي ،حسن بن فرحان ،الصحبة والصحابة بني اإلطالق اللغوي والتدصيص الرشعي،
ّ
مشخصات[.
]بدون

 .543املامقاين (1351هـ) ،عبداهلل ،تنقيح املقـال يف علـم الرجـال ،حجـري ،املطبعـة املرتضـيو ّية،
النجف ،العراق1352 ،ه.

 .544املامقاين (1351هـ) ،عبداهلل ،مقباس اهلدايـة يف علـم الدرايـة ،حتقيـق :الشـيخ حممـد رضـا
مؤسسـة آل البيـت
املامقاين ،نرشّ :

إلحيـاء الـرتاث ،قـم ،إيـران ،الطبعـة ّ
املحققـة األوىل،

1411هـ؛ وأيض ًا طبعة دليل ما ،الطبعة األوىل1428 ،ه.

 .545املباركفوري (1353هـ) ،أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم ،حتفة األحوذي برشح
جامع الرتمذي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1990 ،م.

 .546جمموعة من الباحثني (جممع الفكر اإلسالمي) ،موسوعة مؤ ّلفي اإلمام ّية ،جممع الفكر
اإلسالمي ،إيران ،الطبعة األوىل1420 ،ه.

مؤسسـة
األئمة األطهـارّ ،
 .547املجليس (1111هـ) ،حممد باقر ،بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار ّ
الوفاء ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثالثة1403 ،هـ؛ وأيض ًا طبعة انتشـارات الفقـه ،الطبعـة األوىل،

1427ه.

 .548املجليس (1111هـ) ،حممد باقر ،مالذ األخيار يف فهم هتذيب األخبار ،حتقيق :مهدي
الرجائي ،نرش مكتبة املرعيش النجفي ،قم ،إيران1406 ،هـ.

حسون كريم ،نرش:
 .549املجليس (1111هـ) ،حممد باقر ،األربعون حديث ًا ،حتقيق :فارس ّ
الباقيات ومكتبة فدك ،إيران ،الطبعة األوىل2009 ،م.

 .550املجليسـ (1111هــ) ،حممـد بـاقر ،مـرآة العقـول يف رشح أخبـار آل الرسـول ،دار الكتـب

اإلسالمية ،طهران ،إيـران ،الطبعـة الثانيـة1984 ،م .وأيضـ ًا تصـحيح :هاشـم الرسـويل ،دار

الكتاب اإلسالمي ،الطبعة اخلامسة1384 ،ه ش.

األول (1070هـ) ،حممد تقي ،روضة املتّقني يف رشح مـن ال حيُضـ الفقيـه ،تعليـق:
.551
املجليس ّ
ّ
حسني املوسوي الكرماين وعيل پناه اإلشتهاردي وفضـل اهلل الطباطبـائي ،نرشـ :بنيـاد فرهنـك

اسالمي ،إيران الطبعة األوىل والثانية1399 ،هـ و 1406هـ.

األول ،حممد تقي ،الوجيزة يف علم الرجال(رجال املجليس) ،ترتيب :احلاج عبداهلل
 .552املجليس ّ

السبزايل احلاج ،الطبعة األوىل ،األعلمي1415 ،هـ.

مؤسسـة مطبوعـايت اسـامعيليان،
 .553املجليس ّ
األول (1070هـ) ،حممد تقي ،لوامع صاحبقراينّ ،
قم ،إيران ،الطبعة الثانية1414 ،هـ.

 .554جمهول اإلسم ،أحد علامء اإلمام ّية يف القرن الثامن اهلجري ،اإلنصاف يف االنتصاف ألهل
حلق من أهل اإلرساف ،ر ّد عىل كتاب منهاج السنّة البن تيمية ،حتقيق :طاهر السالمي ،نرش:
ا ّ
مدرسة اإلمام عيل بن أيب طالب ،إيران ،الطبعة األوىل2013 ،م.

 .555حمسني القندهاري ،حممد آصف ،مرشعة بحار األنوار ،مكتبة العـريب ومكتبـة عزيـزي ،قـم،
إيران ،الطبعة األوىل1423 ،هـ.

 .556حمسني القندهاري ،حممد آصف ،عدالة الصحابة عىل ضوء الكتـاب والسـنّة والتـاريخ ،نرشـ
القسم الثقايف يف احلركة اإلسالمية األفغان ّية ،إسالم آباد ،الطبعة األوىل1996 ،م.

 .557حمسني القندهاري ،حممـد آصـف ،بحـوث يف علـم الرجـال ،قـم ،إيـران ،الطبعـة الرابعـة،
1421هـ؛ وأيض ًا طبع مركز املصطفى العاملي للرتمجة والنرش ،إيران ،الطبعة الثانية1436 ،هـ.

 .558حممد بن احلسن بن الشهيد الثاين (1030هـ) ،استقصاء االعتبار يف رشح االستبصار ،حتقيـق
مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1419 ،هـ!!!.
ونرشّ :

جلعفري ،نرش :مكتبة الداوري ،قم ،إيران ،الطبعـة
املدرءي اليزدي ،عباس ،نموذخ يف الفقه ا
ّ
ّ .559
األوىل1410 ،هـ.

 .560املدين الشريازي (1120هـ) ،عيل خان ،الطبقات الرفيعة يف طبقات الشيعة ،مكتبة بصرييت،
1397هـ.

الساجدين
السالكني يف رشح صحيفة س ّيد ّ
 .561املدين الشريازي (1120هـ) ،عيل خان ،رياض ّ
اإلسالمي التابعة جلامعة
مؤسسة النرش
صلوات اهلل عليه ،حتقيق :حمسن
ّ
احلسيني األمينيّ ،
ّ

املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة الرابعة1415 ،هـ.
ّ

 .562املرتىض (436هـ) ،أبو القاسم عيل بن احلسني بن موسى بن حممد بن موسى بن إبراهيم
املوسوي البغدادي ،الشايف يف اإلمامةّ ،
حققه وع ّلق عليه :عبد الزهراء احلسيني اخلطيب،
مؤسسة الصادق ،طهران ،إيران ،الطبعة الثانية1410 ،ه.
راجعه :فاضل امليالين ،نرش ّ

 .563املرتىض (436هـ) ،أبو القاسم عـيل بـن احلسـني بـن موسـى املوسـوي البغـدادي ،مسـائل

النارصيات ،رابطة الثقافة والعالقات اإلسالمية ،إيران1997 ،م.

 .564املرتىض (436هـ) ،أبو القاسم عيل بن احلسني بن موسى بن حممـد بـن موسـى بـن إبـراهيم
املوسوي البغدادي ،رسائل الرشيف املرتىض ،إعداد السيد مهـدي الرجـائي ،تقـديم وإرشاف:
السيد أمحد احلسيني ،دار القرآن الكريم ،إيران1405 ،هـ.

 .565مرتىض ،جعفر ،الصحيح من سرية النبي األعظم ،دار اهلادي للطباعة والنرش والتوزيع،
بريوت ،لبنان ،الطبعة الرابعة1415 ،هـ.

 .566مرتىض ،جعفر ،خلف ّيات مأساة الزهراء ،دار السرية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل.

 .567مرتىض ،جعفر ،زواج املتعة حتقيق ودراسة (بحوث يف الترشيع اإلسالمي) ،دار السرية،
بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2001 ،م.

 .568املزّ ي (742هـ) ،مجال الدين أبو احلجاج يوسف ،هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ،حتقيق:
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الرابعة1985 ،م.
بشار عواد معروفّ ،

 .569املشهدي (610هـ) ،أبو عبد اهلل حممد بن جعفر ،املزار الكبري ،حتقيق :جواد القيومي
اإلصفهاين ،نرش الق ّيوم ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1419 ،هـ.

مؤسسة الطباعـة والنرشـ
 .570املصطفوي (1426هـ) ،حسن ،التحقيق يف كلامت القرآن الكريمّ ،
التابعة لوزارة الثقافة واإلرشاد ،إيران ،الطبعة األوىل1417 ،هـ.

 .571مطر اهلاشمي ،عيل حسن ،منهج نقد السند يف تصحيح الروايات وتضعيفها ،نرش ناظرين،
قم ،إيران ،الطبعة األوىل.

 .572مطر اهلاشمي ،عيل حسن ،إثبات صدور احلديث بني منهجي نقد السند ونقد املتن ،نرش
ناظرين ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل2009 ،م.

 .573املظ ّفر (1381هـ) ،حممد رضا ،أصول الفقه ،مركز النرش التابع ملكتب اإلعـالم اإلسـالمي،
قم ،إيران ،الطبعة الثانية1415 ،هـ.

 .574مغلطاي (762هـ) ،عالء الدين مغلطاي بن قليج بن عبد اهلل البكچري احلنفي ،إكامل
هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ،حتقيق :عادل بن حممد وأسام بن إبراهيم ،نرش الفاروق احلديثة

للطباعة والنرش ،مرص.

 .575مغن ّية (1979م) ،حممد جواد ،الشيعة يف امليزان ،دار التعارف للمطبوعات ،بريوت ،لبنان،

الطبعة الرابعة1979 ،م.

عـيل،
 .576املفيد (413هـ) ،حممد بن حممد بن النعامن العكربي البغدادي ،مسألتان يف
ّ
الـنص عـىل ّ
حتقيق :مهدي نجف ،دار املفيد ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية1414 ،هـ.

 .577املفيد (413هـ) ،حممد بن حممد بن النعامن التلعكربي البغدادي ،اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل
مؤسسـة آل البيـت إلحيـاء الـرتاث ،قـم ،إيـران ،الطبعـة األوىل،
عىل العباد ،حتقيـق ونرشـّ :

1413هـ.

 .578املفيد (413هـ) ،حممد بن حممد بن النعامن التلعكربي البغدادي ،اإلفصاح يف إمامة أمري
مؤسسة البعثة ،إيران ،الطبعة األوىل1412 ،هـ.
املؤمنني× ،حتقيق ونرشّ :

 .579املفيد (413هـ) ،حممد بن حممد بن النعامن التلعكربي البغدادي ،األمايل ،حتقيق :احلسني
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني ،قم ،إيران،
استاد ويل وعيل أكرب غفاريّ ،
الطبعة الثانية1414 ،هـ؛ وأيض ًا طبعة دار املفيد للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،لبنان،

1414هـ.

 .580املفيد (413هـ) ،حممد بن حممد بن النعامن التلعكربي البغدادي ،جوابات أهل املوصل
والعدد والرؤية ،حتقيق :مهدي نجف ،دار املفيد ،الطبعة 1414 ،2هـ.

 .581املفيد (413هـ) ،حممد بن حممد بن النعامن التلعكربي البغدادي ،االختصاص ،تصحيح
املدرسني ،قم ،إيران،
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
وتعليق :عيل أكرب الغفاريّ ،
الطبعة الثانية1993 ،م.

 .582املقريزي (845هـ) ،تقي الدين أمحد بن عيل بن عبد القادر بن حممد ،إمتاع األسامع بام للنبي ـ

ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم ـ من األحوال واألموال واحلفدة واملتاع ،حتقيق وتعليق :حممد عبد احلميد

النمييس ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1999 ،م.

األئمة الستة ،حتقيق عبد الفتاح أبو
 .583املقدءي (507هـ) ،حممد بن طاهر أبو الفضل ،رشوط
ّ
غدّ ة ،مكتبة املطبوعات اإلسالم ّية ،ضمن ثالث رسائل يف علم احلديث ،بريوت ،لبنان ،الطبعة

الثانية2005 ،م.

 .584مكارم الشريازي ،نـارص ،األمثـل يف تفسـري كتـاب اهلل املنــزل ،دار إحيـاء الـرتاث العـريب،
بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2002 ،م.

حممد بن عيل بن عطية احلارثي املشهور بأيب طالب املكّي ،قوت القلوب يف
 .585املكّي (386هـ)ّ ،
السود،
معاملة املحبوب ووصف طريق املريد إىل مقام التوحيد ،ضبط وتصحيح :باسل عيون ّ

دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1997 ،م.

 .586املناوي (1031هـ) ،حممد عبد الرؤوف ،فيض القدير رشح اجلامع الصغري من أحاديث
البشري النذير ،تصحيح وضبط :أمحد عبد السالم ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة

األوىل1994 ،م.

املحرمة ،نرش :تفكّر ،قم ،إيران،
 .587املنتظري (2010م) ،حسني عيل ،دراسات يف املكاسب
ّ
الطبعة األوىل1415 ،هـ.

 .588املنقري (212هـ) ،نرص بن مزاحم ،وقعة صفني ،حتقيق ورشح :عبد السالم حممد هارون،
املؤسسة العرب ّية احلديثة ،القاهرة ،مرص ،الطبعة الثانية1382 ،ه.
ّ

 .589املوصيل (307هـ) ،أبو يعىل أمحد بن عيل بن املثنى التميمي ،املسند ،تصحيح وختريج :حسني
سليم أسد ،دار املأمون للرتاث ،دمشق.

 .590امليالين ،عيل احلسيني ،نفحات األزهار يف خالصة عبقات األنوار ،مهر ،إيران ،الطبعة
األوىل1414 ،هـ.

 .591امليالين ،عيل احلسيني ،الصحابة ،سلسلة الندوات العقائد ّية ( ،)24مركز األبحاث العقائد ّية،
إيران ،الطبعة األوىل1421 ،هـ.

مؤسسة البعثة ،إيران1405 ،هـ.
 .592امليالين ،عيل احلسيني ،خالصة عبقات األنوارّ ،

 .593النائيني (1355هــ) ،حممـد حسـني ،فوائـد األصـول ،بقلـم الشـيخ حممـد عـيل الكـاظمي

املدرسـني ،قـم ،إيـران ،الطبعـة اخلامسـة،
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعـة جلامعـة ّ
اخلراساينّ ،
(بعض األجزاء طبعة ثالثة)] ،بدون تاريخ إالّ املجلد األول فهو 1404هـ[.

 .594النائيني (1355هـ) ،حممد حسني ،أجود التقريرات ،بقلم أبو القاسم اخلـوئي ،حتقيـق ونرشـ

مؤسسـة مطبوعـات
مؤسسة صاحب األمر ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1420 ،هـ؛ وأيض ًا طبعة ّ
ّ

ديني ،إيران.

 .595نجاد ،حممد رضا جديدي ،معجم مصطلحات الرجال والدراية ،إرشاف :حممد كاظم رمحان
ستاي  ،دار احلديث ،الطبعة 1424 ،2هـ.

 .596النجايش (450هـ) ،أبو العباس أمحد بن عيل بن أمحد بن العباس األسدي الكويف ،الفهرست
املدرسني،
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
(الرجال) ،حتقيق :موسى الشبريي الزنجاينّ ،
قم ،إيران ،الطبعة اخلامسة1416 ،هـ؛ وأيض ًا طبعة دار األضواء يف بريوت ،وكذلك حتقيق

حممد باقر ملكيان للطبعة األوىل ّ
املحققة من بوستان كتاب يف إيران ،لعام 1437هـ.
وتقديم ّ

 .597النجفي (1266هـ) ،حممد حسن ،جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم ،دار إحياء الـرتاث
العريب ،لبنان ،الطبعة السابعة] ،بدون تاريخ[.

 .598النراقي (1319هـ) ،املريزا أبو القاسم بن حممد ،شعب املقال يف درجات الرجال ،تصـحيح:
حممد عيل النحوي ،ديوان االنتشارات الدينية ،يزد ،إيران1367 ،هـ.

 .599النراقي (1245هـ) ،أمحد بن حممد مهدي ،مستند الشيعة يف أحكام الرشـيعة ،حتقيـق ونرشـ:
مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل 1415 ،إىل 1420هـ.
ّ

 .600النراقي (1245هـ) ،أمحد بن حممد مهدي ،عوائد األ ّيام ،حتقيق :مركز األبحاث والدراسـات
اإلسالمية ،نرش :مركز النرش التـابع ملكتـب اإلعـالم اإلسـالمي ،قـم ،إيـران ،الطبعـة األوىل،

1417هـ.

 .601النسائي (303هـ) ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عيل بن بحر ،السنن ،دار الفكر،
لبنان ،الطبعة األوىل1930.م.

 .602النسائي (303هـ) ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عيل بن بحر ،كتاب فضائل الصحابة،
دار الكتب العلم ّية ،بريوت ،لبنان.

 .603النسائي (303هـ) ،أبو عب د الرمحن أمحد بن شعيب بن عيل بن بحر ،كتاب الضعفاء
واملرتوكني ،حتقيق :حممود إبراهيم زايد ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1406 ،هـ.

 .604النصريآبادي (1312هـ) ،عيل حممد النقوي اهلندي ،اجلوهرة العزيزة يف رشح الوجيزة،

سلسلة رسائل يف دراية احلديث ،مج ،2حتقيق :حممد الربكة ونعمة اهلل اجللييل ،دار احلديث،

إيران ،الطبعة األوىل1425 ،هـ.

 .605النعامين (360هـ) ،أبو عبد اهلل حممد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب املعروف بابن أيب زينب،
الغيبة ،حتقيق :فارس حسون كريم ،نرش أنوار اهلدى ،إيران ،الطبعة األوىل1422 ،هـ.

 .606القايض النعامن (363هـ) ،أبو حنيفة بـن حممـد التميمـي املغـريب ،رشح األخبـار يف فضـائل

املدرسـني ،قـم ،إيـران ،الطبعـة األوىل،
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
األئمة األطهارّ ،

1409هـ.

 .607القايض النعامن (363هـ) ،أبو حنيفة بن حممد التميمي املغريب ،دعائم اإلسالم وذكـر احلـالل
واحلرام والقضايا واألحكام ،حتقيق :آصف بن عيل أصغر فييض ،دار املعـارف ،القـاهرة ،مرصـ
[بدون تاريخ وال رقم الطبعة].

 .608النامزي الشاهرودي (1405هـ) ،عيل ،مستدركات علم رجال احلديث ،نرش :ابن املؤ ّلف،
مطبعة شفق ،طهران ،الطبعة األوىل1412 ،هـ.

مؤسسة آل البيت^ إلحياء
 .609النوري (1320هـ) ،حسني ،خامتة مستدرك الوسائل ،حتقيق ّ
الرتاث ،الطبعة األوىل1429 ،هـ.

 .610النووي (676هـ) ،حميى الدين حييى بن رشف بن مري احلزامي احلواريب الشافعي ،رشح
صحيح مسلم ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،لبنان1987 ،م.

 .611النيسابوري (508هـ) ،حممد بن الفتال ،روضة الواعظني وبصرية املتعظني ،تقديم :حممد
مهدي السيد حسن اخلرسان ،منشورات الريض ،قم ،إيران.

 .612احلاكم النيسابوري (405هـ) ،أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل ،املستدرك عىل الصحيحني،
إرشاف :يوسف عبد الرمحن املرعشيل ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان.

 .613اهلادوي الطهراين ،مهدي ،حترير املقال يف كليات علم الرجـال ،دار الزهـراء ،إيـران ،الطبعـة
األوىل1412 ،هـ.

 .614اهلاشمي ،حممود ،أضواء وآراء ،تعليقات عىل كتابنـا بحـوث يف علـم األصـول ،نرشـ دائـرة
معارف الفقه اإلسالمي ،إيران ،الطبعة األوىل2010 ،م ،والطبعة الثانية2012 ،م.

 .615اهلاشمي ،هاشم ،حوار مع فضل اهلل حول الزهراء ،نرش :دار اهلدى ،إيران ،الطبعة الثانية،
2001م.

 .616اهلاليل (76هـ) ،سليم بن قيس ،كتاب سليم بن قيس ،حتقيق :حممد باقر األنصاري
الزنجاين.

املؤسسة اجلعفرية إلحيـاء
 .617اهلمداين (1322هـ) ،رضا بن حممد مهدي ،مصباح الفقيه ،حتقيقّ :
ملدرسني ،قـم ،إيـران ،الطبعـة األوىل1416 ،
الرتاث
ومؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ا ّ
ّ

إىل 1424هـ؛ والطبعة احلجرية أيض ًا.

العـامل يف سـنن األقـوال
 .618اهلندي (975هـ) ،عالء الدين عيل املتقي بـن حسـام الـدين ،كنــز ّ
واألفعال ،حتقيق :صفوة الشفا ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة اخلامسة1985 ،هـ.

 .619اهليتمي (974هـ) ،أمحد بن حجر املكّي ،الصواعق املحرقة يف الر ّد عىل أهل البدع والزندقة،
خرج أحاديثه وعلق حواشيه وقدّ م له :عبد الوهاب عبد اللطيف ،مكتبة القاهرة ،مرص ،الطبعة
ّ

الثانية1965 ،م.

 .620اهليثمي (807هـ) ،نور الدين عيل بن أيب بكر ،موارد الظمآن إىل زوائد ابن ح ّبان ،حتقيق
وختريج :حسني سليم أسد الداراين ،دار الثقافة العربية ،دمشق ،الطبعة األوىل1990 ،م.

 .621اهليثمي (807هـ) ،نور الدين عيل بـن أيب بكـر ،جممـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد ،دار الكتـب
العلمية ،بريوت ،لبنان1988 ،م.

 .622واعظ زاده اخلراساين ،حممد ،حياة الشيخ الطوءي (ضمن الرسائل العرش للشيخ الطوءي)،
املدرسني.
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
ّ

 .623الواحدي النيسابوري (468هـ) ،أبو احلسن عيل بن أمحد ،الوجيز يف تفسري الكتـاب العزيـز،
حتقيق :صفوان عدنان داودي ،دار القلم ،بريوت ودمشق ،الطبعة األوىل1415 ،هـ.

اليحصبي (544هـ) ،القايض ع ّياض ،الشفا بتعريف حقوق املصطفى ،دار الفكر للطباعة
.624
ُ
والنرش والتوزيع ،بريوت ،لبنان1988 ،م.

اليحصبي (544هـ) ،القايض ع ّياض ،اإلملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السامع ،حتقيق:
.625
ُ
أمحد صقر ،الطبعة األوىل ،دار الرتاث ،القاهرة ،مرص.

 .626اليزدي (1337هـ) ،حممد كاظم ،العروة الوثقى ،مؤسسـة النرشـ اإلسـالمي التابعـة جلامعـة
املدرسني ،إيران ،الطبعة األوىل 1419 ،ــ 1423هـ.
ّ

حممد هادي ،موسوعة التاريخ اإلسالمي ،نرش :جممـع الفكـر اإلسـالمي،
 .627اليوسفي الغرويّ ،
إيران ،الطبعة األوىل1417 ،ه وما بعد.

املصادر واملراجع الفارسية:

 .628الربقعي (1990م) ،أبو الفضل بن الرضا ،عرض أخبار أصـول بـر قـرآن وعقـول ،الطبعـة

أي مشخصات].
الثانية [بدون ّ

مشدصات إضاف ّية).
حممد كاظم ،ابن نديم وكتاب فهرست (بدون ّ
 .629رمحتيّ ،

 .630رضواين ،عيل أصغر ،نقدى بر نظريه عدالت ومرجعيت دينى صـحابه ،انتشـارت دليـل مـا،
إيران ،الطبعة األوىل2008 ،م.

 .631الروحاين ،محيد ،هنضت إمام مخيني1985 ،م.

حممد ،بازسازي متون كهن حديث شيعه ،دار احلديث ،إيران ،الطبعة الثانية،
 .632عامدي حائريّ ،
2015م.

 .633جمموعة من الباحثني ،دانشنامه جهان اسالم ،إيران.

مؤسسة كتاب شناسى شيعه ،إيران ،الطبعة األوىل،
 .634مددي ،أمحد ،نكاهي به دريا ،انتشارات ّ
2014م.

 .635مريزائي ،بوران ،بجوهيشـ در تفسـري قمـي ،انتشـارات زائـر ،قـم ،إيـران ،الطبعـة األوىل،
2010م.

دوم،
حممد ،سريى در آيات واليت وامامت ،سلسله مباحث اعتقادي ،جلـد ّ
 .636يثريب ،مري سيد ّ
نقد نظريه عدالت صحابه ،تدوين :حممد جـواد خلـييل ،نرشـ أنصـاريان ،قـم ،الطبعـة األوىل،

2009م.

الدوريات والنشريات:

 .637آراين ،مهـــــــــدي خـــــــــداميان ،حـــــــــول الطريقـــــــــة الفهرســـــــــت ّية،
.http://ijtihad.ir/NewsDetails.aspx?itemid=9793

 .638آقايي ،عيل ،مقايسه حتلييل سه جاب كتاب الرجال برقي (نقد برتر ،مقاالت بركزيده هفتمني
جشنواره كتاب نقد) ،إيران.

حممد هادي ،حممد بن إسامعيل ،دراسة رجالية يف تعيينـه وتوثيقـه ،جم ّلـة فقـه أهـل
 .639آل رايضّ ،
البيت ،إيران ،العدد 1420 ،15هـ.

 .640أبو زيد ،أمحد ،مدخل إىل نظر ّية االحتامل ،جم ّلـة فقـه أهـل البيـت ،األعـداد  29ـ  ،31عـام
 2003ـ 2004م.

 .641األنصاري ،حسن ،نمونه از دفاتر حمدثان ،كتاب االختصاص منسوب به شيخ مفيد،
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 .659معارف ،جميد ،علم الرجال الشيعي ،مدخل إىل مراحل تكوينه وانطالقته ،جم ّلة االجتهاد
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 .660ملكيان ،حممد باقر ،حوارات حول علم الرجال ودوره ومشكالته ومآالته ،ترمجة :حسن عيل
اهلاشمي ،جم ّلة االجتهاد والتجديد ،لبنان ،العدد 2017 ،42م.

 .661ملكيان ،حممد باقر ،الشيخ الطوءي وتكميل كتاب الفهرست ،جم ّلة االجتهاد والتجديد،
لبنان ،العدد 2017 ،43م.
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االجتهاد والتجديد ،لبنان ،العدد الثاين2006 ،م.
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