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املقدمة
احلمد هلل عىل تواتر نعامئه وتكاثر آالئه ،من إليه يرجع إسنادها ،ومنه
مبدؤها ومعادها ،حتى أعجز املحصني آحادها ،أرسلها متواترة ،ومرجها
متضافرة ،وله الشكر عىل موصول النعم التي ال انقطاع لسلسلتها ،وال وقف
لفيضها ،والصالة والسالم منه تعاىل عىل من أقامهم يف هذا العامل مقامه،
وجعلهم مثاله ،فأبدوا لنا أفعاله ،خاتم األنبياء واملرسلني ،حممد املصطفى وآله
الطيبني الطاهرين ،حجة املعبود ،ومبدأ الوجود ،ال سيام إمام الزاهدين موىل
املوحدين أمري املؤمنني صلوات اهلل وسالمه عليه ،وعلينا منهم السالم
واإلكرام ،من حلت هبم عقد املكاره ،وأيضء هبم مصباح منهاج الصاحلني،
ومقباس هدية املتقني.
أما بعد فال خيفى عىل األصحاب واإلخوان من أهل الوالية واإليامن أن
حديث آل حممد أعز ما متلكه الطائفة احلقة ،فهو الكنز املذخور عرب
األجيال والعصور ،بل هو العني الصافية ،واملعني الروي ،تطفح ضفتاه ،وال
يرتنق جانباه ،كيف وقد جاء عدالا للقرآن املبني يف كالم سيد املرسلنيبقوله
إين تارك فيكم الثقلني  ،وهو الذي من أصاب منه شيئا يف احلالل واحلرام
()1

( )1بنا اء عىل أن التمسك بأهل بيت العصمة :غري مقصور عىل زمان احلضور فالحظ.
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فقد أصاب الدنيا وما فيها بل وأعظم من ذلك وأخطر ،وباحلديث تُعرف معامل
الرشيعة ،وبه أغنانا اهلل عن العمل باآلراء واملقاييس والبدع الشنيعة ،لذا فقد
هجر أصحابنا يف سبيله اخلالن والنسوان ،وأسهروا العيون وأتعبوا األبدان،
فجمعت الدفاتر والكتب واألصول ،منذ زمان احلضور ،فتوارث العلامء هذه
األحاديث كابرا عن كابر ،وكانت بمرأى من املعصومني  ومسمع،
ومنتدى وجممع ،فنتج منها أربعامئة أصل ،من كلامهتم وأحاديثهم ،كان عليها
االعتامد والتعويل ،فجمعت هذه األصول وهذبت واخترصت يف زمان
الغيبتنيَ ،
فخ ُلصت إىل مصنفات زاخرة ،ومؤلفات وافرة ،راوية للغليل ،شافية
للعليل ،فهذا الكايف الرشيف لثقة اإلسالم الكليني ،وتلك كتب املحدث اجلليل
الشيخ ابن بابويه الصدوق ،وهنا مصنفات الطويس ،و َثم أمايل املفيد ،وهذا
كامل الزيارات البن قولويه وغريها من عيون األخبار ،ومعادن اآلثار ،ومفاخر
الكتب واألسفار ،مجعت العقيدة والفقه ،وازدانت باآلداب والسنن ،واحتوت
ذخائر األخالق ،وضمت درر التواريخ والسري ،ما جيعل الواقف عىل هذا
الرصح املشيد مقتبسا النور من جانب الطور ،دون احلرب املسطور ..قل ِس ُريوا
ِ
ني .
ايل َو َأ َّيام اا ِآمنِ َ
ف َيها َل َي ِ َ
()1

فقد اهتم الرواة واملحدثون واألصحاب باحلديث أيام اهتامم ،فكان أعز
عندهم من املال والبنني ،فسمعوا من أهل العصمة  ،ودونوا ما سمعوه يف
كتب حفظوها بأشفار جفوهنم ،فتناقلها قوم ،وحتمسلها آخرون ،فهذا حيدث،
يدون ويكتب ،حتى وصل احلال إىل عرض
وذاك يسمع ،واآلخر ُيميل ،والرابع ّ
احلديث ممن سمعه عىل من أسند إليه ،ف ُيسأل اإلمام الصادق عن أحاديث

( )1سورة سبأ ،اآلية.11 :
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أبيه الباقر ،و ُيسأل اإلمام عيل بن موسى الرضا عن أحاديثه وأحاديث
أبيه الكاظم ،وهكذا جرت احلالة يف ما مىض وهي جارية فيام بقي بعد ذلك
يف زمان الغيبتني ،فهذا يستنسخ كتاب اا يف قم ،وذاك يروي وحيدث يف الري،
واآلخر ُجييز يف بغداد ،ورابع وخامس ،...وما كان من عادهتم طرح األخبار،
وليس من شيمتهم نبذ اآلثار ،والتكذيب الشنيع ،بل هي عادة العاطل ،وسجية
اجلاهل ،فعادى ما مل يعلم ،وكذب ما مل يفهم ،فذهب هو وهلك ،رميم حتت
الرتاب ،وبقي احلديث إىل من بعده ،تناقلته األيدي ،وحفظته الصدورّ ،
لعل
عاملا نحرير اا يقف عليه ويفك غموضه ،ويفصل إمجاله ،وحيل إعضاله ،هذه
سرية العلامء األبرار ،والصلحاء األخيار ،ممن تأدبوا بآداب أهل بيت العصمة
والطهارة يف كيفية التعامل مع كلامهتم ،وآلية اقتصاص آثارهم.
وال يعني هذا  -بطبيعة احلال  -التنكّر لعلم رجال احلديث ،الباحث يف
أحوال رواته ونقلته ،وليس املراد إلقاء احلبل عىل الغارب دون حتقيق ما يطمئن
بصدوره عنهم  من غريه ،إذ احلاجة تدعو  -بال ريب  -إىل معرفة الرواة
الناقلني بأشخاصهم وأوصافهم ،ما يميز الضابط احلافظ عن غريه ،كوهنم
يتفاوتون يف الصفات الدخيلة يف قبول إخباراهتم ،إال أن هذه املرحلة  -وهي
مرحلة حتقيق األسانيد والطرق  -مسبوقة بمرحلة أخرى ،أال وهي عملية
التنقيح والتشذيب والتنقية والتهذيب الشديدة التي مرت هبا أحاديثنا،
وخضعت هلا أخبارنا ،فقد عرضت املصنفات والكتب واألصول عىل األئمة
املعصومني  ،خشية الدس فيها ،مما قد خيفى عىل اللبيب املاهر ،فطرح منها
ما طرح وبقي ما بقي ،فكان أكثر األخبار بل جلها إال ما شذ وندر صادر اا عن
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األئمة االثني عرش ، وهذا غري خفي عىل من تدبر وتأمل ،والحظ سرية
()1

الطائفة وكيفية تناقلهم لألخبار املروية ،اهتامم دقيق بالغ ،وحرص ملحوظ
عديم النظري يف أية ملة ونحلة تعتني بحفظ موروث كربائها !
فخطورة املقام تقتيض أن يقوم هبذا الدور ،ويرفع هذه الراية ،عامل حمقق
نحرير ،وخبري هبذا الفن ،عارف بمداخله وخمارجه ،ملتفت إىل نكاته ودقائقه،
سابر ألغواره ،كاشف ألرساره ،فليس املقام رشعة لكل وارد ،وبلغة لكل
قاصد ،وليس األمر سلعة مبذولة ل ـ زيد وُ عبيد من الناس ،فلعلم الرجال
أهله.
فرأيت أن نرش بعض املباين الرجالية األصيلة التي تعيد األمور يف جمارهيا مما
يرفع الغائلة عن هذا الرتاث النفيس ،ال سيام إن كان مرتئيها مرجعا كبريا من
مراجع الطائفة احلقة ،فكيف إذا كان من العلامء املعارصين ،ومن وراء قويل هذا
مقصد يعرفه أهله.
وأومأت للثكىل وقصدي قتيلها

ورتلت باملكتوب والقصد ِ
كاتبُه

فجاءت  -كام تراها  -رسالة وجيزة بل درة عزيزة مجعت فيها ما عثرت
عليه من مباين سامحة املرجع الديني الكبري آية اهلل العظيم السيد حممد سعيد
الطباطبائي احلكيم من موسوعته الفقهية مصباح املنهاج ،فجاء بعضها
معضودا بالدليل ويشء من التفصيل كرتمجة حممد بن سنان الذي وجهت إليه
حراب املضعفني فأثخنوه باجلراح ،بينام جاء اآلخر كآراء عابرة هكذا ما كان
موضعها يف املصباح يقتيض النقض واإلبرام ،إنام هي متثل حني متثل رأيا هلذا
الع َلم ،وهذا املقدار يكفي لذكرها ،فأودعت هذه وتلك مقتطعة فلم أترصف يف
( )1انظر ص  165من هذه الرسالة وهوامشها.
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يشء منها ،ورتبتها ترتيب فصول وأبواب تقريب اا للطالب ،وربام كررت بعض
املطالب املذكورة لتناسب العناوين املختلفة تسهيال للوصول إليها ،وقد أرشت
يف بعض اهلوامش إىل آراء بعض علامئنا الرجاليني من املتقدمني واملتأخرين
الذين وافقهم أو وافقوا سامحة السيد يف الرأي أو املبنى ،مع بعض
التعليقات الطفيفة ،واإلشارات اخلفيفة  ،هذا ما أردت بيانه يف مقدمة هذه
()1

الرسالة املخترصة  ،ولعل اهلل يسهل هبا أمرا كان عسريا ،واهللَ أرجو أن تكون
()2

نافعة لكل من يقرؤها ،ومقيمة لألمت والعوج ،وعجل اهلل تعاىل فرج موالنا
صاحب العرص والزمان أرواحنا فداه ،واحلمد هلل رب العاملني.
السيد أمحد بن زيد املوسوي
 4ربيع الثاين 1436هـ
قم املقدسة

( )1امتازت تعليقات سامحة السيد (دام ظله وعمره) يف اهلامش بام بني القوسني مثل (منه
حفظه اهلل تعاىل) وبعض ما سوى ذلك استفدته من بعض الفضالء (حفظهم اهلل تعاىل) من تالمذة
السيد وغريهم ،وبعضها اآلخر كنت أبا عذره ممّا خطر يف اخلاطر الفاتر والبال البايل.
( )2قد عرض هذا العمل عىل سامحة السيد (حفظه اهلل تعاىل) فأضاف ما رآه مناسب اا.

الفصل األول
أمارات الوثوق والتوثيق

الفصل األول :أمارات الوثوق والتوثيق

الفصل األول
أمارات الوثوق والتوثيق
()1
ذكر القدماء الرواية يف مصنفاتهم
قال سامحة السيد  -حفظه اهلل تعاىل  -يف مبحث أحكام البئر:
عن الكليني  أنه بعد أن ذكر صحيح ابن بزيع املتقدم يف أدلة االنفعال
قال :وهبذا االسناد قال :ماء البئر واسع ال يفسده يشء. 
()1

ومقتىض ما يظهر من ديباجة الكايف  -من أنه ألفه ليكون مرجعا يف أخذ
()2

األحكام ال ملجرد مجع الروايات وأنه عند التعارض يتعني التخيري  -جواز

( )1الكايف الرشيف :ج ، 3ص ، 5ح.2
( )2حيث قال بعدما سئل تأليف الكايف الرشيف ..:وذكرت أن أمورا قد أشكلت عليك ،ال
تعرف حقائقها الختالف الرواية فيها ،وأنك تعلم أن اختالف الرواية فيها الختالف عللها
وأسباهبا ،وأنك ال جتد بحرضتك من تذاكره وتفاوضه ممن تثق بعلمه فيها ،وقلت :إنك حتب أن
يكون عندك كتاب كاف جيمع فيه من مجيع فنون علم الدين ،ما يكتفي به املتعلم ،ويرجع إليه
املسرتشد ،ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به باآلثار الصحيحة عن الصادقني :والسنن
القائمة التي عليها العمل ،وهبا يؤدي فرض اهلل عز وجل وسنة نبيه  ..وقد يرس اهلل  -وله احلمد
 تأليف ما سألت.انظر :الكايف الرشيف :ج 1ص.1
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األخذ برواية االعتصام إما لعدم منافاهتا للرواية األوىل ،للجمع بينهام عرفا بام
ذكرنا ،أو للتخيري بينهام بام ذكرنا.
بل هو املظنون من حال أكثر القدماء الذين كان شأهنم ذكر الروايات يف
كتبهم لعملهم هبا ال ملحض احلفظ ،وإن مل يصل إلينا كالمهم.
وإال فلو كان طرح الروايات املذكورة مسلام بينهم مل خيف عىل أعيان
املتأخرين وأكابرهم ،ومل يذهبوا للقول باالعتصام ألجلها مهام قويت داللتها .
()1

( )1انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الطهارة :ج 1ص.195
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الفصل األول :أمارات الوثوق والتوثيق

()2
مراسيل الثقات
قال سامحة السيد  -حفظه اهلل تعاىل  -بعد ذكر بعض األحاديث يف مبحث
ماء املطر.
وهذه النصوص وإن كانت ضعيفة السند ،إال أنه قد هيون األمر فيها بعد
إرسال األول من حممد بن اسامعيل بن بزيع الثقة اجلليل ،وإرسال الثاين من
الكاهيل الذي ذكر النجايش أنه كان وجيها عند الكاظم  ووىص به عيل بن
يقطني فقال له :اضمن يل الكاهيل وعياله أضمن لك اجلنة. 
()1

ووقوع عمر بن الوليد املجهول الذي هو سبب ضعف الثالث بني أيب بصري
وجعفر بن بشري الذي ذكر يف الفهرست أنه ثقة جليل القدر  ،وذكر النجايش
()2

أنه من زهاد أصحابنا وعبادهم ونساكهم ،ثقة له مسجد بالكوفة ،وأنا وكثري من
أصحابنا إذا وردنا الكوفة نصيل فيه مع املساجد التي يرغب يف الصالة فيها،
وكان ابن نوح يقول :كان يلقب فتحة العلم ،روى عن الثقات ورووا عنه .
()3

انتهى.
فان ذلك كله مما يوجب قوة هذه النصوص بمجموعها بنحو تصلح
لالستدالل عىل احلكم ،فضال عن تأييد الصحيحني املتقدمني فيه .
()4

( )1انظر :رجال النجايش :رقم.515 :
( )2انظر :فهرست الطويس :رقم.142 :
( )3انظر :رجال النجايش :رقم.354 :
( )4انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الطهارة :ج 1ص.239
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()3
مراسيل ابن أبي عمري
قال سامحة السيد  -حفظه اهلل تعاىل  -يف مبحث حتديد الكر بعد ذكره خرب اا
مرس ا
ال:
ثم إن هذا الوجه وما قبله مبنيان عىل ما هو الظاهر من حجية املرسل
املذكور ،وعدم وهنه باالرسال ،ويقتضيه..
أوال :ظهور تسامل األصحاب عىل العمل به ،كام رصح به يف املعترب وعن
التنقيح.
ويشهد به اتفاقهم عىل التحديد بالعدد الذى تضمنه ،وإن اختلفوا بني من
أطلق الرطل ،ومن حدده بالعراقي ومن حدده باملدين ،مع إمهاهلم التحديد
بالستامئة الذي تضمنه صحيح حممد بن مسلم ،فإن ذلك كاف يف جرب الصحيح
املذكور لو كان ضعيفا يف نفسه.
بل يكفي يف اجلرب عمل مجاعة معتد هبم يوجب الوثق بصدق اخلرب ،فضال
عن مثل هذا العمل الذى يظهر التسامل عليه.
وثانيا :ما رصح به الشيخ والنجايش واملحقق يف املعترب وغريهم من عمل
األصحاب بمراسيل ابن أيب عمري .
()1

( )1قال السيد حممد باقر الداماد :كان (يعني حممد بن أيب عمري) يروي ما يرويه بأسانيد
صحيحة ،فلام ذهبت كتبه أرسل رواياته التي كانت هي من املضبوط املعلوم املسند عنده بسند
صحيح ،فمراسيله يف احلقيقة مسانيد معلومة االتصال واإلسناد إمجاال ،وإن فاتته طرق اإلسناد عىل
التفصيل ،ال أهنا مراسيل عىل املعنى املصطلح حقيقة ،واألصحاب يسحبون عليها حكم املسانيد؛
جلاللة قدر ابن أيب عمري عىل ما يتوهم املتومهون( .انظر :الرواشح الساموية :ص .)114
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قال الشيخ يف العدة :وإذا كان أحد الراويني مسندا واآلخر مرسال ،نظر
يف حال املرسل ،فإن كان ممن يعلم أنه ال يرسل إال عن ثقة موثوق به فال ترجيح
خلرب غريه عىل خربه ،وألجل ذلك سوت الطائفة بني ما يرويه حممد بن أيب
عمري ،وصفوان بن حييى ،وأمحد بن حممد بن أيب نرص وغريهم من الثقات الذين
عرفوا بأهنم ال يروون وال يرسلون إال عمن يوثق به وبني ما أسنده غريهم،
ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غريهم. 
()1

وعنه أنه قال فيها أيضا :أمجعت الطائفة عىل أن حممد بن أيب عمري ويونس
بن عبد الرمحن وصفوان بن حييى وأرضاهبم ال يروون وال يرسلون إال عن ثقة.
وقال النجايش يف ترمجة ابن أيب عمري :وقيل :إن اخته دفنت كتبه يف حالة
استتاره وكونه يف احلبس أربع سنني فهلكت الكتب ،وقيل :تركها يف غرفة فسال
عليها املطر فهلكت ،فحدث من حفظه ومما كان سلف له يف أيدى الناس ،فلهذا
أصحابنا يسكنون إىل مراسيله. 
()2

وقريب من ذلك ما عن غريمها.
فإن متيز األصحاب هلؤالء يف عملهم بمراسيلهم شاهد باطالعهم عىل
خصوصية يف رواياهتم تقتيض االعتامد عليها من دون اهتامم بتحقيق حال
رجاهلا ،مثل هذا كاف يف الوثوق املعترب يف حجية الرواية.
وأما ما ذكره بعض مشاخينا  من أن ذلك اجتهاد من الشيخ قد استنبطه
من اعتقاده تسوية األصحاب بني مراسيل هؤالء ومسانيد غريهم ،إذ لو كان
األمر كذلك لذكرت يف كالم أحد من القدماء ،وليس منها يف كلامهتم عني وال
أثر.
( )1انظر :العدة يف أصول الفقه :ج 1ص.154
( )2انظر :رجال النجايش :رقم.117 :
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فيندفع بأن ما وصل إلينا من كلامت األصحاب يف اجلرح والتعديل أقل
القليل ،وال سيام أن كثريا من مبانيهم قد تستفاد من سريهتم ومن ترصحياهتم يف
مفردات املسائل تبعا من دون أن تذكر يف أبواب مفردة ،ومل يبق لنا من كتبهم
وأحاديثهم التي رووها معتمدين عليها إال أقل القليل.
فكيف برتك نقل الشيخ الظاهر يف كونه عن حس واملعتضد بنقل النجايش
ملجرد عدم وجدان ذلك يف كالم غريمها.
ومثله استشهاده  لذلك بأن الشيخ نفسه قد ذكر يف التهذيبني مرسلة ابن
أيب عمري وذكر أهنا ال تعارض األخبار املسندة.
إذ فيه :أن ذلك من الشيخ  ال يناسب كالمه السابق سواء كان عن
حدس أم عن حس ،فال يكون شاهد اا عىل أن منشأه احلدس.
بل هو شاهد عىل أن الشيخ  خرج يف فقهه عن مبناه يف األصول وما
أكثر ما يكون ذلك منه ومن غريه من دون أن يكون موجب اا لرفع اليد عن نقله
املتقدم الظاهر يف كونه عن حس ،خصوص اا مع اعتضاده بكالم النجايش.
ومثل ذلك ما ذكره  من أن االطالع عىل كون الشخص ال يروي إال عن
ثقة ال طريق له إال إخبار الشخص نفسه بذلك ،ومل ينقل عن أحد هؤالء إخباره
عن نفسه بذلك ،وال سيام أن ابن أيب عمري نفسه قد ضاعت كتبه وتلفت حتى
نيس هو أسانيد رواياته وأرسلها فكيف يطلع عىل حال من أرسل عنهم وعىل
وثاقتهم غريه؟!
إذ فيه :أن عدم وصول نقل ذلك عنهم ال يستلزم عدمه ،إذ ليس بناء
املرتمجني عىل استقصاء كلامت من يرتمجونه.
وربام نقل عنهم ذلك وضاع كام ضاع كثري من تراث املسلمني وخصوص اا
شيعة أهل البيت.
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وأما نسيان ابن أيب عمري ألسانيده تفصي ا
ال بسبب ضياع كتبه وتلفها فهو ال
ينايف علمه بوثاقة رجال تلك األسانيد عىل إمجاهلم اللتزامه بعدم الرواية عن غري
الثقة يف تلك الكتب.
إن قلت :الزم ذلك البناء عىل تصحيح رجال ابن أيب عمري وأرضابه
ومشاخيهم ،بنحو تكون مجيع رواياهتم صحاحا أو موثقة ،لكشف روايتهم عنهم
عن وثاقتهم ،مع عدم بناء األصحاب عىل ذلك ،كام قيل ،فالبد من محل كالمهم
عىل وثاقة من يروون عنه يف خصوص اخلرب الذي رواه ولو لقرائن خارجية
حدسية تكفي يف اعتامد الراوي عىل الرواية ووثوقه هبا.
وهذا ال خيتص بابن أيب عمري وأرضابه ،بل جيرى يف أكثر الرواة ،ملا هو
املعلوم من حاهلم من أن نقلهم للرواية ليس ملجرد احلفظ والتدوين نظري نقل
احلوادث التارخيية ،بل للعمل ،فام مل تكن الرواية مورد الوثوق ال يرووهنا ،ولذا
جتنبوا الرواية عن كثري ممن اطلعوا عىل ضعفه ،كام يظهر بمالحظة كتب
الرجال .
()1

( )1ول ُيتدبر يف قول الرجايل اخلبري السيد حممد مهدي بحر العلوم رضوان اهلل عليه حيث قال:
فائدة مما يشري إىل عدم تواتر الكتب وحترز مشاخينا عن الرواية عن الضعفاء واملتهمني وأهل املذاهب
الفاسدة إال مع الوثوق هبم :ما يف الفهرست يف ترمجة عيل بن مهزيار ،قال :إال كتاب املثالب فإن
العباس روى نصفه عن عيل بن مهزيار ،ويف عيل بن ابراهيم بن هاشم :إال حديثا واحد اا استثناه من
كتاب الرشايع يف حتريم حلم البعري ،ويف العالء بن رزين :له كتاب وهو أربع نسخ روى كل نسخة
منه بطريق غري طريق األخرى ،ويف عيسى بن مهران املستعطف :أخربنا بكتبه أمحد بن عبدون  -ثم
قال  -وله كتاب املهدي  ،ويف حممد بن احلسن الصفار :إنه روى الصدوق كتبه إال كتاب
البصائر ،ويف حممد بن أمحد بن حييى األشعري :إال ما كان فيها من ختليط  -وذكر تفصيل ذلك ،-
ويف حممد بن عيل الصرييف أيب سمينة :إال ما كان فيها من ختليط أو غلو أو تدليس أو ينفرد به ،ويف
حممد بن احلسن بن مجهور :إال ما كان من غلو أو ختليط ،ويف يونس بن عبد الرمحن :إال ما ينفرد به
حممد بن عيسى بن عبيد ومل يروه غريه فإنه ال يعتمد عليه وال يفتى به ،ويف حممد بن عيل الشلمغاين:
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وحينئذ ال جمال لالعتامد عىل التوثيق املذكور ،إذ البد من استناده إىل احلس
أو احلدس القريب منه.

أخربنا مجاعة بكتاب التكليف إال حديث اا واحد اا يف باب الشهادة ،ويف ترمجة سعد بن عبد اهلل عن
حممد بن قولويه يف حترزه عن الرواية عن غري الثقات :ما ينبغي أن يلحظ ،ويف طاهر بن حاتم:
أخربنا برواياته يف حال االستقامة مجاعة عن حممد بن عيل بن بابويه ،ويف حممد بن سنان وحممد بن
أورمة رواية كتبهام :إال ما كان من غلو أو ختليط ،ويف طلحة بن زيد :أنه عامي املذهب وكتابه
معتمد ،ويف عيل بن احلسن الطاطري الواقفي الشديد العناد ألصحابنا اإلمامية :له كتب رواها عن
الرجال املوثوق هبم وبرواياهتم ،وألجل ذلك ذكرناها.
إىل غري ذلك مما جيده املتتبع ويف النجايش :أمحد بن احلسن بن بكران أبو احلسني العقرائي التامر
كثري السامع ضعيف يف مذهبه ،رأيته بالكوفة وهو جماور ،وكان يروي كتاب الكليني عنه ،وكان يف
هذا الوقت علوا ،فلم أسمع له شيئ اا ،له كتب الرد عىل الغالة وكتاب نفي السهو عن النبي صىل اهلل
عليه وآله كتاب عدد األئمة ،وقال يف أمحد بن حممد بن عبيد اهلل بن احلسن بن عياش اجلوهري...:
رأيت هذا الشيخ وكان صديق اا يل ولوالدي ،وسمعت منه شيئ اا كثري اا ،ورأيت شيوخنا يضعفونه ،فلم
أرو عنه شيئ اا ،وكان من أهل العلم واألدب القوي وطيب الشعر وحسن اخلط وساحمه ،مات
سنة احدى وأربعامئة ،وقال يف ترمجة حممد بن عبد اهلل بن حممد بن عبيد اهلل أيب املفضل الشيباين :كان
يف أول أمره ثبت اا ثم خلط ،ورأيت جل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه  -ثم قال  -رأيت هذا الشيخ
وسمعت منه كثري اا ثم توقفت عن الرواية عنه إال بواسطة بيني وبينه ،ولعل املراد بالواسطة من روى
عنه يف حال التثبت ،وحيتمل أن يكون ذلك منه تقية من املضعفني له ،واألول أقرب واهلل أعلم ،ويف
جهم بن حكيم :له كتاب ذكره ابن بطة وخلط أسناده تارة قال :حدثنا أمحد بن حممد الربقي عنه،
وتارة قال :حدثنا أمحد بن حممد عن أبيه عنه( .الفوائد الرجالية :ج 4ص )147انتهى كالمه.
وانظر إىل كالم املحقق املدقق الشيخ حممد تقي التسرتي يف قاموس الرجال:
أن أخبارنا وإن كانت خمتلفة غاية االختالف ألسباب ،منها تقية األئمة يف كثري من
األوقات ،ومنها وجود الوضاعني والغالة والفرق املختلفة يف الرواة وكل يعمل عىل شاكلته وجمبول
عىل نرص طريقته ،إال أهنا كانت عند القدماء متميزة رائجها من زيفها بجدد نقاد اآلثار ،فإن املشايخ
كانوا إذا رووا لتالمذهتم روايات من أحد من أولئك املجروحني عىل اختالفهم اقترصوا عىل ما هو
السليم ومل يرووا هلم السقيم( .قاموس الرجال :ج 12ص.)456
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عىل أنه لو فرض ظهور رواية هؤالء عن شخص يف توثيقه عن حس أو
حدس قريب منه ،بنحو يكون حجة يف نفسه فحيث ثبت طعن األصحاب يف
غري واحد ممن يروون عنه  -كيونس بن ظبيان وغريه  -امتنع االعتامد عىل
مراسيلهم ،الحتامل كون الواسطة ممن تعارض فيه اجلرح والتعديل.
قلت :تسامل األصحاب املدعى عىل العمل بروايات هؤالء ومراسيلهم
ومتييزهم هلم عن غريهم كاشف عن اطالعهم عىل وثاقة من يروون عنه بطريق
احلس أو احلدس القريب منه بالنحو املصحح للعمل ،وليس املراد من ذلك
وثاقة من يروون عنه مطلقا ،ليكون توثيقا له يف سائر رواياته وينايف اجلرح
املدعى ،لعدم توقف العمل بالرواية عىل ذلك ،بل يكفي وثاقته حني حتمل
الرواية عنه ،وهو ال يقتيض صحة سائر رواياته ،كام ال ينايف جرحهم له ،إذ ليس
املراد باجلرح إال صدور ما ينايف االعتامد عىل رواياته يف اجلملة املقتيض للتوقف
يف رواياته مع جهل وقت حتملها عنه ،ال يف متام ما يرويه ،كام لعله ظاهر.
وبعبارة أخرى األمر املتفق عليه بني الشيخ والنجايش واملحقق يف املعترب
وغريهم اعتامد األصحاب عىل مراسيل ابن أيب عمري ،واملناسب لذلك محل
التعليل الذي ذكره الشيخ  من أنه ال يروي إال عن ثقة عىل الثقة حني حتمل
الرواية عنه ال مطلقا ،ومل يثبت ما يقتيض اخلروج عن ذلك ،فالبناء عليه متعني.
عىل أن ذلك إنام يوجب اإلشكال يف التعليل ،ال يف اإلمجاع املدعى من
الشيخ والنجايش وغريمها عىل العمل بمراسيل ابن أيب عمري ،فإن العمل
املذكور ليس من األمور احلدسية التى حيتمل االشتباه فيها عىل مثل هؤالء
الناقلني له ،كام أنه ال حيتمل خطأ األصحاب يف عملهم باملراسيل املذكورة،
ويكفي يف االعتامد عليها اإلمجاع الذكور وإن مل يتم التعليل.
ومما ذكرنا يظهر اإلشكال فيام يف مسألة سنن الوضوء من املعترب فانه بعد أن
طعن يف سند مرسلة البن أيب عمري قال :ولو قال قائل مراسيل بن أيب عمري
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يعمل هبا األصحاب ،منعنا ذلك ،ألن يف رجاله من طعن األصحاب فيه ،وإذا
أرسل احتمل أن يكون الراوي أحدهم. 
()1

فانه إن أراد منع عمل األصحاب بمراسيل ابن أيب عمري ،فهو خمالف ملا
رصح به هو وأعاظم األصحاب ،مع أن عملهم برواياته ال ينايف طعنهم يف
بعض رجاله.
وإن أراد أن التوثيق معارض باجلرح  -كام هو ظاهر ذيل كالمه  -اجته
اجلواب عنه بام سبق.
بقي يف املقام امور..
األول :أن مقتىض تعليل الشيخ  عدم اختصاص احلجية بمراسيل ابن
أيب عمري ،بل تعم مسانيده ،فال ينظر يف حال رجال السند بعده.
واالعتامد عىل ما ذكره  قريب جدا لظهوره يف نقل أمر حيس شايع،
وليس هو كنقل االمجاع عىل الفتوى الذي ثبت تساحمهم فيه وابتناء بعضه عىل
مقدمات حدسية بعيدة.
بل مقتىض ذلك البناء عىل وثاقة من ثبت روايته عنه ما مل يثبت طعنه
وجرحه فتأمل.
الثاين :تقدم من الشيخ  تعميم األمر املذكور ليونس بن عبد الرمحن
وصفوان بن حييى وأمحد بن أيب نرص البزنطي ،وهو املحكي عن الشهيد يف
الذكرى ،فالالزم البناء عىل ذلك ،وال وجه لقرص ذلك عىل ابن أيب عمري ،كام
عن بعض الفقهاء.

( )1املعترب :ج 1ص.165
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الثالث :ربام يدعى أن مراد الشيخ  من قوله :وغريهم من الثقات،
وقوله :وأرضاهبم االشارة للجامعة الذين ادعى الكيش إمجاع األصحاب عىل
تصحيح ما يصح عنهم.
لكنه ليس من الظهور بنحو يصلح للحجية بنفسه ،أو لتفسري مراد الكيش من
االمجاع املذكور ،فالالزم االقتصار عىل خصوص اخلمسة الذين سامهم الشيخ.
كام أنه ال جمال لدعوى ظهور كالم الكيش بنفسه يف ذلك ،لوضوح أن ما
صح عنهم هو ما حدثوا به من حديث الواسطة هلم ،ال حديث االمام  مع
من بعدهم من رجال السند ،بل ظاهر عطفه  التصديق كونه تفسريا ،حيث
قال :أمجعت العصابة عىل تصحيح ما يصح عن هؤالء وتصديقهم. ...
()1

بل ال ينبغي التأمل يف ذلك بعد االلتفات إىل اختصاص التعبري بالتصحيح
بالطبقتني األخريتني مع ظهور كالمه يف أهنام من سنخ الطبقة األوىل ،بل دوهنام،
ومل يذكر يف الطبقة األوىل إال التصديق ،قال :اجتمعت العصابة عىل تصديق
هؤالء األولني من أصحاب أيب جعفر وأصحاب أيب عبد اهلل

 ،وانقادوا

هلم بالفقه فقالوا :أفقه األولني ستة ، ثم قال بعد ذلك :أمجعت العصابة عىل
()2

تصحيح ما يصح عن هؤالء وتصديقهم ملا يقولون وأقروا هلم بالفقه من دون
أولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم ستة نفر مجيل بن دراج...وهم أحداث
أصحاب أيب عبد اهلل  ، ثم قال بعد ذلك :أمجع أصحابنا عىل تصحيح ما يصح
()3

( )1اختيار معرفة الرجال :رقم ،755 :وانظر أيض اا رقم.1555 :
( )2املصدر نفسه :رقم.431 :
( )3املصدر نفسه :رقم.755 :
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عن هؤالء وتصديقهم وأقروا هلم بالفقه والعلم ،وهم ستة نفر آخرون دون الستة نفر
الذين ذكرناهم يف أصحاب أيب عبد اهلل  ،منهم يونس بن عبد الرمحن. ...
()1

ودعوى أن محل كالمه عىل ذلك ال يناسب ختصيصهم ،لعدم الريب يف
وثاقة غريهم.
مدفوعة بأن كالمه مل يقترص عىل التوثيق ،بل اشتمل عىل الفقه والعلم ،مع
إقرار الكل هلم بذلك وانقيادهم هلم فيه ،وذلك ال يتهيأ إال لألوحدي ،وحيق
ملثل الكيش الرجايل الناقد أن هيتم بذلك ويؤكد عليه .
()2

نعم ،لو ثبت أن نقل هؤالء اجلامعة للرواية ولو بواسطة مبني عىل التعهد
بصدورها كان مقتىض تصديق األصحاب هلم قبوهلم هلا وتصحيحها.
لكن ذلك وإن كان قريبا جدا ،بل هو املعلوم به إمجاال يف كثري من رواياهتم،
بل أكثرها ،إال أنه ال حجة عليه عموما ،لريجع إليه مع الشك ،فال يصلح إال
للتأييد.
كام أنه بالتأمل يف حق هؤالء ،وأمثاهلم يتضح كون روايتهم عن شخص من
مجلة املؤيدات لوثاقته وإن مل تكن دليال عليها ،فالحظ .
()3

( )1اختيار معرفة الرجال :رقم.1555 :
( )2ومدفوعة بكالم الوحيد البهبهاين حيث قال :وهذا اإلعرتاض بظاهره يف غاية السخافة ،إذ
كون الرجل ثقة ال يستلزم وقوع اإلمجاع عىل وثاقته( .الفوائد الرجالية ،للوحيد البهبهاين ،منهج
املقال :ج 1ص.)159
( )3انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الطهارة :ج 1ص.275
وقد عد الوحيد البهبهاين رواية صفوان وابن أيب عمري من أمارات الوثاقة (انظر :الفوائد
الرجالية ،املطبوعة يف صدر منهج املقال :ج 1ص.)146
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()4
اعتماد احملمدين الثالثة على الرواية
قال سامحة السيد  -حفظه اهلل تعاىل  -يف االستدالل عىل مساحة الكر:
 ..ويستدل لألول بصحيح إسامعيل بن جابر  :سألت أبا عبد اهلل عن
املاء الذي ال ينجسه يشء قال :كر قلت :وما الكر؟ قال :ثالثة أشبار يف ثالثة
أشبار .
()1

والكالم فيه يف مقامني..
األول :يف السند ،فقد ذكر غري واحد أنه وصف يف كالم مجاعة بالصحة ،بل
عن البهائي أنه يوصف بالصحة من زمان العالمة إىل زماننا .
()2

لكن قد يستشكل يف ذلك  -حسبام يستفاد من كلامهتم  -بأن الشيخ 
وإن رواها عن عبد اهلل بن سنان الثقة بال كالم ،إال أنه معارض بروايته هلا يف
موضع من التهذيب عن حممد بن سنان ،الذي اشتهر ضعفه ،لبعد رواية كل
منهام هلا مع احتاد من روى عن ابن سنان  -وهو الربقي  -وروى ابن سنان عنه،
وهو اسامعيل بن جابر.
فلم يبق إال رواية الكليني  هلا عن ابن سنان املردد بني الرجلني ،بل
الظاهر أنه حممد ،ألنه قد ثبت رواية الربقي عنه كثريا ،ومل يثبت روايته عن عبد
اهلل ،بل استبعدها غري واحد ،حتى جزم بعضهم بسهو الشيخ يف ذكر عبد اهلل،

( )1الكايف الرشيف :ج 3ص 3ح.7
( )2احلاشية عىل من ال حيرضه الفقيه :ص.43
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لتأخر الربقي طبقة فال يروي بال واسطة عن عبد اهلل الذي هو من أصحاب
الصادق .
بل يبعد ألجل ذلك رواية عبد اهلل عن الصادق  يتوسط إسامعيل،
بخالف حممد ،لتأخره عن أصحابه  طبقة.
ويندفع أوال :بأن سهو الشيخ  يف ذكر عبد اهلل بعيد جدا ،لتكرر ذلك
منه يف التهذيب واالستبصار  ،والقريب جدا أن يكون السهو يف ذكر حممد
()1

()2

يف املوضع اآلخر من التهذيب  ،ويؤيد ذلك إطالق ابن سنان يف كالم الكليني
()3

 ،ملا عن مشرتكات الكاظمي من انرصافه إىل عبد اهلل ،كام يناسبه كونه أقدم
طبقة بنحو تستحكم الكنية له مع شهرته قبل معروفية حممد.
وال سيام مع تعارف النسبة إىل األب يف العبادلة ،كابن عباس وابن الزبري،
بنحو يقرب جدا اعتامد املتكلم عىل ذلك يف االطالق مع شهرة مجيع أطراف
الرتديد ،كام يف املقام ،لبعد غفلته عن أحدمها عند االطالق مع ذلك ،كبعد
تعمده االمجال.
وأما ما تقدم يف وجه استبعاد ذلك فهو ظاهر الوهن ،إذ ال بعد يف رواية
الربقي الذي هو من أصحاب الكاظم  عن أصحاب الصادق  بل قد
روى عن غري واحد منهم.

( )1هتذيب األحكام :ج 1ص.41
( )2االستبصار فيام اختلف من االخبار :ج 1ص.15
( )3هتذيب األحكام :ج 1ص.37
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فراجع تنقيح املقال يف ترمجة عبد اهلل بن سنان ،وال سيام مثل عبد اهلل بن
سنان الذي نص النجايش عىل أنه كان خازنا للرشيد ،وقيل :انه روى عن
الكاظم  وإن مل يثبت .
()1

كام ال بعد يف رواية أصحاب الصادق  بعضهم عن بعض عنه ،
بل هو كثري جدا.
اللهم إال أن يقال :هذا إنام يتم لو علم سهو الشيخ  يف أحد األمرين،
وهو خالف األصل ،بل من القريب أن يكون قد تعمد يف كال األمرين،
الختالف ما وصل إليه باختالف طرق احلديث التي عنده ،فيكون املقام من
تعارض الروايتني املوجب لتساقطهام.
وأما إطالق ابن سنان فهو وإن كان ظاهرا بدوا يف عبد اهلل ،إال أنه بعد
مالحظة تعدد روايات الربقي عن حممد  -كام يظهر بمراجعة جامع الرواة -
فمن القريب أن يكون ذلك قرينة عىل إرادة الربقي له عند االطالق ،ملعهوديته
له ،ويؤيده كثرة روايات حممد عن اسامعيل وندرة روايات عبد اهلل عنه.
نعم ،لو ثبت كون االطالق من غري الربقي مل يصلح ذلك للتوقف عن
مقتىض االطالق األويل ،لعدم كونه قرينة عامة يصح االتكال عليها ،فتأمل
جيد اا.
وثانيا :بأنه ال ينبغي االهتامم بسند مثل هذه الرواية بعد رواية الشيخ
والكليني هلا وظهور قبوهلام هلا ،واعتامد الصدوق عليها ،حيث أفتى بمضموهنا
وبام يقارب لساهنا.

( )1رجال النجايش :رقم.551 :
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وال سيام مع تعدد أسانيد الكليني والشيخ ،فقد رواها الكليني عن حممد بن
حييى عن أمحد بن حممد عن الربقي ،ورواها الشيخ عن أمحد بن حممد عن الربقي
بثالثة طرق .واشتامل تلك األسانيد عىل األعيان ،الظاهر يف معروفية الرواية
عندهم واشتهارها بينهم وقبوهلم هلا ،إما لوثاقة راوهيا ،أو لقرائن خاصة
مصححة للعمل هبا ،فان ذلك كاف يف الوثوق املعترب يف حجية الرواية.
وثالثا :بأن الظاهر وثاقة حممد بن سنان هو من األعيان ،وفاقا جلامعة من
()1

املتأخرين ،فإنه وإن طعن من بعض األصحاب بطعون شديدة ،إال أنه ال جمال
للتعويل عليها بسبب اضطراب كلامهتم ،فال تصلح ملعارضة ظهور توثيقه من
غري واحد ،أو لرفع اليد هبا عن القرائن الدالة عىل وثاقته ،وعليه يتعني االعتامد
عىل روايته ،وعدها صحيحة .
()2

( )1انظر ص  113من هذه الرسالة.
( )2انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الطهارة :ج 1ص.292
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()5
قول الثقة حدثين ثقة
قال سامحة السيد  -حفظه اهلل تعاىل  -قال سامحة السيد  -حفظه اهلل تعاىل
 يف املاء املستعمل يف رفع احلدث األكرب واالستدالل عىل جواز استعامله يف رفعاحلدث:
الرابع :صحيح ابن مسكان :حدثني صاحب يل ثقة أنه :سأل أبا عبد
اهلل  عن الرجل ينتهي إىل املاء القليل يف الطريق ،فرييد أن يغتسل وليس
معه إناء ،واملاء يف وهدة ،فإن هو اغتسل رجع غسله يف املاء ،كيف يصنع؟ قال:
ينضح بكف بني يديه ،وكفا من خلفه ،وكفا عن يمينه ،وكفا عن شامله ،ثم
يغتسل. 
()1

فإن الظاهر اعتبار سنده ،وال جمال لإلشكال فيه باإلرسال بعد توثيق ابن
مسكان للمرسل عنه.
واحتامل كونه مطعونا من غريه بنحو يعارض توثيقه ال يعتد به ،ألصالة
عدم املعارض ،وألن ابن مسكان أخرب بمعارصه وصاحبه من علامء الرجال به،
فال يصلح جرحهم ملعارضة توثيقه ،خصوصا مع قرب اجلمع بينهام بحمل
توثيقه عىل خصوص حال صحبته له وتلقي احلديث عنه ،فال ينايف جرحهم
الذي يراد به ثبوت الطعن يف الرجل يف بعض عمره ،كام سبق عند الكالم يف
أصحاب اإلمجاع.

( )1هتذيب األحكام :ج 1ص 417ح.37
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مضافا إىل قرب كون املرسل عنه حممد بن ميرس  -املردد بني ابن عبد العزيز
الثقة ،وابن عبد اهلل الذي مل ينص أحد عىل جرح فيه ليعارض التوثيق املذكور -
لرواية احلديث املذكور يف حمكي املعترب والرسائر عن كتاب البزنطي عن عبد
()1

الكريم عن حممد بن ميرس.
وال سيام مع اشتامل ما يف الرسائر عىل صدر له رواه الكليني عن عبد اهلل بن
مسكان ،عن حممد بن ميرس ،ورواه الشيخ يف التهذيب بإسناده عن الكليني
بالسند املذكور ،وقد تقدم يف أدلة القول بعدم انفعال املاء القليل بمالقاة
املتنجس .
()2

( )1حكاه يف الوسائل عنهام ،لكن املوجود يف املطبوع من املعترب :حممد بن عيسى والظاهر أنه
تصحيف ،ولو فرض فهو مردد بني ابن أيب منصور والطلحي ،كالمها ال معارض لتوثيق ابن مسكان
فيه( .منه حفظه اهلل تعاىل).
( )2انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الطهارة :ج 1ص.361
قال الوحيد البهبهاين  :ومنها (من أمارات الوثاقة) أن يقول الثقة :حدثني ثقة.
ويف إفادته التوثيق املعترب خالف معروف ،وحصول الظن منه ظاهر ،واحتامل كونه يف الواقع
مقدوحا ال يمنع الظن فض ا
ال عن احتامل كونه ممن ورد فيه قدح ،كام هو احلال يف سائر التوثيقات،
فتأمل.
وربام يقال :األصل حتصيل العلم ،وملا تعذر يكتفى بالظن األقرب وهو احلاصل بعد البحث.
ويمكن أن يقال :مع تعذر البحث يكتفى بالظن كام هو احلال يف التوثيقات وسائر األدلة واألمارات
االجتهادية ،وما دل عىل ذلك دل عىل هذا ،ومراتب الظن متفاوتة جد اا ،وكون املعترب هو أقوى
مراتبه مل يقل به أحد ،مع أنه عىل هذا ال يكاد يوجد حديث صحيح ،بل وال يوجد ،وختصيص
خصوص ما اعتربت من احلد بأنه إىل هذا احلد معترب دون ما هو أدنى أنى لك بإثباته ،مع أنه ربام
يكون الظن احلاصل يف بعض التوثيقات هبذا احلد ،بل وأدون ،فتأمل( .انظر :الفوائد الرجالية،
املطبوعة يف صدر منهج املقال :ج 1ص.)151
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()6
وقوع الراوي يف أسانيد كامل الزيارات
قال سامحة السيد  -حفظه اهلل تعاىل :-
جاء يف البيان املطبوع يف وجه عدول املرحوم السيد اخلوئي  عن موقفه من
رجال كامل الزيارات بعد نقل كالمه وتأكيد ظهوره يف توثيق مجيع رجال السند:
ولكن بعد مالحظة روايات الكتاب والتفتيش يف أسانيدها ظهر اشتامله عىل
مجلة وافرة من الروايات املرسلة واملرفوعة واملقطوعة والتي تنتهي إىل غري
املعصوم  ،والتي وقع يف أسانيدها من هو من غري أصحابنا كام أنه يشتمل
عىل الكثري من روايات أناس مهملني ال ذكر هلم يف كتب الرجال أص ا
ال ،بل
ومجاعة مشهورين بالضعف كاحلسن بن عيل بن عثامن وحممد بن عبداهلل بن
مهران وأمية بن عيل القييس وغريهم ،ومعلوم أن هذا كله ال ينسجم مع ما أخرب
به  يف الديباجة لو كان مراده توثيق مجيع من وقع يف إسناد كتابه ،ومن أنه
()1

مل خيرج فيه حديث اا روي عن الشذاذ من الرجال غري املعروفني بالرواية املشهورين
باحلديث والعلم ،فصون اا لكالمه عن اإلخبار بام ال واقع له مل يكن بد من محل
العبارة عىل خالف ظاهرها بإرادة مشاخيه خاصة.
لكن مالحظة عبارته بتاممها تشهد بأهنا آبية عن احلمل املذكور ،كيف وأن
الغرض من توثيق الرجال بيان اعتبار روايات الكتاب ،ومن الظاهر أن اعتبار
( )1يعني قوله  :وقد علمنا أنا ال نحيط بجميع ما روي عنهم يف هذا املعنى وال يف غريه لكن
ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رمحهم اهلل برمحته وال أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ
من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن املذكورين غري املعروفني بالرواية املشهورين باحلديث والعلم .كامل
الزيارات :ص.4
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الرواية إنام يكون بوثاقة مجيع رجال سندها ال خصوص الراوي األول الذي
يروي عنه ابن قولويه ،بل قوله :وال أخرجت فيه حديث اا روي عن الشذاذ من
الرجال كالرصيح يف خالفه ،وإال كان يقول :وال أخرجت فيه حديث اا رواه
الشذاذ ،ومنه البد من إبقاء كالمه عىل ظاهره من هذه اجلهة وحيث كان منزه اا
عن الكذب فالبد من توجيه كالمه بام يناسب الكتاب املذكور وذلك بالنظر يف
نقاط الضعف التي أشري إليها واحدة واحد اة:
 1ـ اشتامل الكتاب عىل الروايات املرسلة واملرفوعة واملقطوعة ال تنايف
تعهده ،فإن من القريب اطالعه عىل أن الشخص الذي أرسل من ال يرسل إال
عن ثقة ،حيث ال يبعد مألوفية ذلك عند القدماء كام وصل ذلك إلينا من بعضهم
رصحي اا ،أو عىل الكتاب الذي اشتمل عليه اخلرب املذكور منه من الكتب التي
قامت القرائن اخلارجية من صحة أخبارها لعرضها عىل األئمة ،أو عىل
خواص أصحاهبم ممن حيسن التمييز ونحو ذلك مما قد يتيرس له وألمثاله من
قدماء األصحاب وذوي املقام منهم االطالع عليه وإن خفي علينا الكثري من
ذلك لبعد العهد وإثارة الشبه ونحو ذلك.
 2ـ انتهاء الروايات إىل غري املعصومني إنام يكشف عن أن تعهده
باالقتصار عىل رواياهتم مبني عىل الغالب ،لكونه املقصود باألصل وكون املقصود
من ذكر غريه للتأييد واالستظهار ،عىل أنه إنام التزم بذلك فيام إذا كان يف الرواية
عنهم ما يغني عن الرواية عن غريهم حيث قال :ومل أخرج فيه حديث اا روي عن
غريهم إذا كان فيام روي عنهم من حديثهم كفاية عن حديث غريهم.
وعىل كل حال فال دخل لذلك باملهم فيام نحن فيه من وثاقة رجال السند،
ومثله احلال يف الرواية عن غري أصحابنا إذا كان املراد منهم من هو بعيد عن
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أصحابنا ،أما لو أريد به منهم من هو خيتلط هبم كالسكوين ،وأيب اجلارود،
وطلحة بن زيد ،فهم ملحقون بأصحابنا يف عرف أهل احلديث كام هو ظاهر.
 3ـ اشتامل الكتاب عىل الكثري من روايات أناس مهملني ال ذكر هلم يف
كتب الرجال ال ينايف تعهده فإن كتب الرجال قد أمهلت الكثري من الرواة،
والسيام وأن بعض تلك الكتب قد ألفت الستيعاب أهل الكتب من أصحابنا ال
مجيع الرواة منهم ،كام هو احلال يف كتاب النجايش وفهرست الشيخ ،وبعضها
اقترص عىل خصوص أصحاب األئمة من دون نظر لغريهم من الرواة
الذين وقعوا يف طريق أسانيد الروايات من دون أن يكونوا من أصحاهبم،
كام يف كتاب الشيخ ،وهو وإن ذكر فيه مجلة من الرجال يف باب من مل ِ
يرو
عنهم إال أنه مضطر يف ذلك قطع اا وغري مستوف للرواة يقين اا.
 - 4اشتامل الكتاب عىل مجاعة مشهورين بالضعف إن كان املراد به أهنم
مشهورون عند غريه بنحو يمكن خمالفة ابن قولويه للمشهور يف ذلك ،فهو ال
يعدو أن يكون اختالف اا بني أهل اجلرح والتعديل الذي يقع كثري اا ،وليس تقديم
قول غريه عليه بأوىل من تقديم قوله.
والسيام مع كون عمدة اجلارحني متأخرين عنه كالشيخ والنجايش ،عىل أنه
يأيت ما يمكن به توجيه االختالف املذكور ،وإن كان املراد أهنم مشهورون
بالضعف عند األصحاب عموم اا بحيث ال يمكن خفاء ذلك عىل ابن قولويه
فيهون األمر إمكان مجع توثيقه هلم يف كتابه مع تضعيفهم
وخمالفته هلم فيه
ّ
املذكور بام ذكرنا يف توجيه حجية مراسيل ابن أيب عمري من أنه حيث كان
الغرض من توثيق الرجال يف كامل الزيارات وفيمن يروي عنه ابن أيب عمري
ونحوه هو توثيق رواياهتم فالظاهر أن املراد بذلك وثاقتهم حني أدائهم الرواية
وأخذها عنهم ،ألن ذلك كاف يف حجية الرواية واالعتامد عليها ،وال ينايف ذلك
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أن يعرض ما يسقط روايته عن احلجية من ضعف يف الذاكرة حتى صار خيلط
وال يضبط ،أو من هزة وفتنة أخرجته عن مقام الوثاقة أي الكذب أو الغلو أو
الكفر أو غري ذلك.
كام أن الظاهر أيض اا أن مراد اجلارح هو حصول ما يمنع من االعتامد عىل
رواية الرجل يف اجلملة ولو يف بعض األزمنة ،كام هو املظنون أو املطمأن به يف
أكثر املجروحني ممن روى عنه األصحاب يف كتبهم واختلط هبم ،وإال فمن
البعيد جد اا رواياهتم عمن هو كاذب يف مجيع عمره يعرف عنه ذلك وهم
يعارشونه وخيالطونه وحيدثهم وحيدثونه ،وحينئذ ال تنايف بني التوثيق املذكور
واجلرح الثابت عىل الشخص لنضطر معه إىل تأويل كالم املوثقني بمثل هذه
التوثيقات أو البناء عىل خطئهم فيها.
غاية األمر أنه مع اجلهل بتاريخ رواية الشخص الذي جيتمع فيه التوثيق
املذكور مع الطعن ال يعتمد عليها لعدم العلم بصدورها يف زمان االستقامة،
وعىل ذلك يتعني البناء عىل وثاقة الرجال املذكورين يف الكتاب املذكور ،وكذا
الذين روى عنهم مثل ابن أيب عمري ما مل يطعن فيهم من يقبل طعنه فال تقبل
حينئذ بقية رواياهتم ما مل يعلم صدورها حال االستقامة ،واملظنون جريان ذلك
يف رجال مجيع الكتب التي يظهر من أصحاهبا تصحيح رواياهتا كالكايف والفقيه،
وإن كان يف بلوغ ذلك مرتبة احلجية بعد عدم ترصيح مؤلفيها بوثاقة رجاهلا
إشكال إلمكان اعتامدهم يف توثيق الرواية عىل قرائن أخرى من دون أن يثبت
عندهم وثاقة راوهيا حني أدائها ،وإن كان بعيد اا يف اجلملة ،وكيف كان إن مل يكن
هذا الوجه هو الظاهر بدو اا فال أقل من لزوم احلمل عليه بعد مالحظة واقع
الكتاب ،ومراعاة حال مؤلفه يف الوثاقة واجلاللة ،ورفعة املقام وقدم الطبقة،
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وهو أوىل بكثري من محل كالمه عىل توثيق خصوص مشاخيه الذين يروي عنهم
بال واسطة .
()1

( )1انظر :مصباح املنهاج ،كتاب التجارة :ج  ،1ص.461
إن قلت -كام قال بعض املعارصين :-إن االختالف يف اجلرح والتعديل وإن كان أمرا متعارف اا
بني علامء الرجال ولكن املعهود منه هو تضعيف النجايش بضعة من الرواة ممن وثقهم الشيخ
وانعكاس األمر يف بضعة رواة آخرين ،وهكذا بالنسبة إىل الكيش وابن الغضائري وسائر أرباب
اجلرح والتعديل ،وأما أن يوثق أحدهم مجع اا كبريا من الرواة ممن طعن اآلخرون -ك ا
ال أو بعض اا-
فيهم فهذا غري معهود أصالا ،واملالحظ أن يف أسانيد كامل الزيارات أكثر من ستني راويا من هذا
القبيل.
قلت :بعد مراجعة هؤالء تبني أن كيلهم بمكيال واحد ليس بسديد وذلك ألن:
 -1ثامنية منهم ال ظهور يف كلامت الرجاليني عىل عدم وثاقتهم وإنام قدحهم راجع إىل جهات
أخرى ،وهم :احلسن بن راشد (قال النجاشی :ضعيف .ولكن قال ابن الغضائري :ضعيف يف
روايته .وكثريا ما يرجع تضعيف الغضائري إىل ضعف الرواية بمعنى اسم املصدر ال املصدر نظري:
حديثه يعرف وينكر ،حديثه نعرفه وننكره ،حديثه مضطرب ،حديثه غري نقي) ،وزياد بن مروان
القندي (أحد أركان الوقف كام يف الكيش ،واملستشكل ذهب إىل عدم قدحه يف الوثاقة بل بنى عىل
وثاقته الحظ :قبسات من علم الرجال :ج 1ص ،)62وعبد اهلل بن أمحد الرازي (استثنى ابن الوليد
روايته من نوادر احلكمة ،إال أن الصدوق روى عنه يف معاين األخبار واخلصال ولعله كذلك يف
الفقيه يف بيان طريقه إىل داود الرقي فراجع) ،وعبد اهلل بن محاد األنصاري (قال ابن الغضائري :و
حديثه يعرف تارة و ينكر أخرى و خيرج شاهدا .وقال النجايش :من شيوخ أصحابنا .فالحظ)،
وعيل بن ميمون الصائغ (قال ابن الغضائري :حديثه يعرف و ينكر و جيوز أن خيرج شاهدا .إال أنه ال
يبعد حسنه ملا رواه الكيش بإسناده عن جعفر بن بشري عنه فراجع) ،وحممد بن صدقة (قال الشيخ:
غال .وال تتوهم أن الغلو يتناىف مع الوثاقة؛ لوضوح أن للغلو درجات ومراتب ليست سواء)،
واملعىل بن حممد البرصي (قال ابن الغضائري :يعرف حديثه و ينكر ،ويروي عن الضعفاء و جيوز أن
خيرج شاهدا .ولكن يف الفهرست يف ترمجة أبان بن عثامن رواية ابن الوليد -املعروف حاله -عنه)،
واملنصور بن العباس (قال النجايش :مضطرب األمر).
 -2وأربعة عرش منهم تعارض فيهم اجلرح والتعديل وهم :أمحد بن احلسني بن سعيد (برأه ابن
الغضائري من الغلو) ،وجعفر بن حممد بن مالك (وثقه الشيخ) ،واحلسن بن احلسني اللؤلؤي (وثقه
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النجايش) ،وداود بن كثري الرقي (وثقه الشيخ) ،وسامل بن مكرم أبو سلمة (وثقه النجايش ،ومن
الغريب أن املستشكل بنى عىل وثاقته أيض اا فالحظ بحوث يف رشح مناسك احلج :ج 3ص،)315
وسعد بن طريف (قال الشيخ :صحيح احلديث) ،وسهل بن زياد اآلدمي (وثقه الشيخ يف الرجال
وإن عارض نفسه) ،وحممد بن أورمة (برأه ابن الغضائري من الغلو ،وحيتمل أنه كان مستقيام ملا نقله
الكيش عن ابن الوليد يف ترمجته فراجع) ،وحممد بن سنان (وثقه املفيد يف اإلرشاد ورسالة ملح
الربهان التي ينقل عنها السيد ابن طاووس وإن عارض نفسه يف موضع آخر) ،وحممد بن عيسى بن
عبيد (وثقه الفضل بن شاذان والكيش والنجايش وابن نوح وآخرون ،والغريب أن املستشكل وثقه
أيض اا فالحظ قبسات من علم الرجال :ج 1ص ،)!!517واملعىل بن خنيس (ذكره الشيخ يف
املمدوحني) ،واملفضل بن صالح (روى عنه البزنطي انظر :الكايف الرشيف :ج 3ص 222ح ،1ج3
ص 141ح ،2ج 4ص 262ح ،39ج 4ص 111ح ،2ج 4ص 229ح ،2ج 4ص 319ح ،3ج4
ص 552ح ،2ج 5ص 456ح ،1ج 6ص 251ح ،1ج 7ص 44ح ،3ج 7ص 311ح ،1األمايل
للصدوق ص 515ح ،19قرب اإلسناد ص ،165وهذا توثيق سلم به املستشكل فالحظ بحوث يف
رشح مناسك احلج :ج 6ص 69باهلامش) ،واملفضل بن عمر (ذكره الشيخ يف املمدوحني) ،ويونس
بن ظبيان (روى عنه ابن ايب عمري :هتذيب األحكام :ج 5ص 32ح ،24االستبصار فيام اختلف من
األخبار :ج 2ص 157ح 21وهذا توثيق عند املستكشل واحتامله السقط أو التعدد ليس بيشء).
 -3ومخسة منهم علم هلم حال استقامة وهم :أمحد بن هالل العربتائي (قال النجايش :صالح
الرواية .واحتامل التصحيف خترص ال شاهد عليه) ،واحلسن بن عيل بن أيب محزة (روى عنه ابن أيب
نرص البزنطي :هتذيب األحكام :ج 1ص 262ح ،16ص 315ح ،26فهذا توثيق عند املستشكل
نفسه ،فإن أبيت فأدرجه فيمن تعارض فيه اجلرح والتعديل ،وإال فذره يف سنبله) ،وأبوه عيل بن أيب
محزة البطائني (له حال استقامة كام هو واضح عند الطائفة ،وروى عنه املشايخ الثالثة :صفوان بن
حييى الكايف الرشيف :ج 1ص 154ح ،1وابن أيب عمري الكايف الرشيف :ج 3ص 255ح555 ،25
ح ،4ج 4ص 253ح ،3ج 5ص 259ح ،6وابن أيب نرص البزنطي الكايف :ج 4ص 273ح ،1ج4
ص 351ح 4وهذا توثيق كام مر وتكرر) ،وعبد اهلل بن القاسم احلارثي (قال النجايش :ضعيف غال
كان صحب معاوية بن عامر ثم خلط و فارقه .إال أن ابن الغضائري مل يرش إىل صحبته ملعاوية بن
عامر قبل التخليط فالحظ).
 -4ومنهم من ال دليل عىل جرحه أصال وهو عيل بن أمحد بن أشيم ،غاية األمر أنه جمهول كام
ذكر الشيخ ،ولكنه كام ترى ليس بيشء ،إذ املجهول ُعرف اا ولغ اة من ال يعرف ال غري ،وأما كونه داالا
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عىل من تضاربت فيه األقوال من جرح وتعديل -عىل فرض عدم استبعاده وغرابته -فيحتاج إىل
عناية زائدة مفقودة يف املقام.
 -5واثنني منهم ال يعلم فيهام املضعف ومها :حممد بن أسلم اجلبيل( :قال النجايش :يقال :كان
غاليا فاسد احلديث) ،وزكريا املؤمن (قال النجايش  :حكي عنه ما يدل عىل أنه كان واقفا و كان
خمتلط األمر يف حديثه .واجلملة الثانية فيها احتامالت يف العطف :عىل قوله :ما يدل  ،..وعىل قوله:
كان واقف اا  ،..وعىل قوله :حكي عنه ..فالحظ وتدبر ،وعىل تقدير ظهوره يف كوهنا مجلة استئنافية
ليست ظاهرة يف سلب الوثاقة) ،هذا وربام يقال إن من نسب تضعيفه إىل بعض األصحاب كذلك -
أي يكون املضعف جمهوال -كام لو قيل :ضعفه بعض أصحابنا ،لكن اإلنصاف أن لفظ أصحابنا يف
املقام له رائحة انرصاف فتأمل مواردها بعد التتبع واالستقراء أو االستقصاء.
 -6نعم يبقى منهم اثنان وثالثون راويا قد يستظهر من كلامت الرجاليني عدم وثاقتهم وهم:
ابراهيم بن اسحاق (قال الشيخ :ضعيف يف حديثه .ومثله النجايش .إال أن ابن الغضائري الذي
اهتم بالتضعيف أيام اهتامم قال :يف حديثه ضعف و يف مذهبه ارتفاع و يروي الصحيح و السقيم و
أمره خمتلط .فتأمل) ،وإسامعيل بن سهل (قال النجايش :ضعفه أصحابنا) ،وأمية بن عيل القييس
(قال النجايش :ضعفه أصحابنا .ولكن قال ابن الغضائري :ضعيف الرواية يف مذهبه ارتفاع.
فتأمل) ،وبكر بن صالح (قال النجايش :ضعيف .وقال ابن الغضائري :ضعيف جد اا .إال أهنا ساقطة
من بعض النسخ) ،وثابت أبو املقدام (قال ابن الغضائري :ضعيف جد اا) ،واحلسن بن عيل بن أيب
عثامن (قال النجايش ضعفه أصحابنا .وقال الشيخ :غال) ،واحلسن بن عيل بن زكريا العدوي
(ضعفه ابن الغضائري) ،وخيربي بن عيل الطحان (قال الغضائري ضعيف احلديث غايل املذهب ال
يلتفت إىل حديثه) ،وسلمة بن اخلطاب (ضعف حديثه النجايش بينام ضعفه ابن الغضائري)،
وصالح بن احلكم النييل (قال النجايش :ضعيف) ،وصالح بن سهل (ضعفه ابن الغضائري وقال:
غال كذاب وضاع للحديث ال خري فيه وال يف سائر ما رواه) ،وعبد الرمحن بن أيب محاد (ضعفه ابن
الغضائري) ،وعبد اهلل بن بحر (ضعفه ابن الغضائري) ،وعبد اهلل بن بكر األرجاين (قال ابن
الغضائري :مرتفع القول ،ضعيف) ،وعبد الرمحن بن كثري اهلاشمي (قال النجايش :كان ضعيف اا غمز
عليه أصحابنا وقالوا :كان يضع احلديث) ،وعبد اهلل بن عبد الرمحن األصم (قال النجايش :ضعيف
غال) ،وعبد اهلل بن القاسم احلرضمي (قال النجايش :كذاب غال) ،وعيل بن حديد (قال الشيخ:
مضعف جد اا ال يعول عىل ما ينفرد به) ،وعيل بن حسان اهلاشمي (قال النجايش :ضعيف جد اا)
وعمرو بن شمرو (قال النجايش :ضعيف جد اا) ،وحممد بن مجهور القمي (قال النجايش :ضعيف يف
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احلديث ،فاسد املذهب) ،وحممد بن أيب عبد اهلل الرازي اجلاموراين (ضعفه القميون واستثناه ابن
الوليد من نوادر احلكمة) ،وحممد بن موسى اهلمداين (ضعفه القميون وابن الغضائري) ،والقاسم
بن الربيع الصحاف (قال ابن الغضائري :ضعيف يف حديثه ،غال يف مذهبه) ،والقاسم بن حييى
(ضعفه ابن الغضائري) ،وحممد بن سليامن الديلمي (قال الشيخ :ضعيف .وقال النجايش :ضعيف
جد اا .وقال ابن الغضائري :ضعيف يف حديثه ،مرتفع يف مذهبه) ،وحممد بن عبد اهلل بن مهران (قال
النجايش :غال كذاب) ،وحممد بن عيل القريش (قال النجايش :ضعيف جد اا ،فاسد االعتقاد) ،حممد
بن موسى اهلمداين (استثناه ابن الوليد من نوادر احلكمة ،وضعفه القميون كام حكاه النجايش)،
وحممد بن حييى املعاذي (استثناه ابن الوليد من نوادر احلكمة ،وضعفه الشيخ).
هذا ومل يتضح الوجه يف حساب من تعارض فيهم اجلرح والتعديل ،إذ مثله يكفي يف موافقة
بعض األعالم البن قولويه  تعاىل يف توثيقهم.
وعىل كل حال فالذي هيمنا يف املقام هو القسم األخري ،وهم عبارة عن اثنني وثالثني شخص اا ال
غري ،وهو عدد ليس باملهول ،وال يشكل أضعاف تضعيفات ابن الغضائري كام قيل.
وهؤالء املضعفني أيض اا ليسوا بدرجة واحدة ،فيمكن فيهم امليز والفرز ،فمنهم من ضعفه
القميون وهم اثنان عىل األقل حممد بن أيب عبد اهلل اجلاموراين وحممد بن موسى اهلمداين بناء عىل
رجوع تضعيف ابن الغضائري إىل ما اشتهر عند القميني إذ مل يعهد غريه يف غريه كالنجايش والشيخ،
ومنهم من هو غري مسلم الضعف عند مجيع الرجاليني ،وال أقل من عدم االتفاق عىل ضعفه من
الثالثة الشيخ والنجايش والغضائري وهم الغالبية سوى أربعة فقط وهم ابراهيم بن اسحاق
النهاوندي واحلسن بن عيل بن أيب عثامن وحممد بن سليامن الديلمي وحممد بن عبد اهلل بن مهران،
ومنهم من اهتم بالغلو واملذاهب الفاسدة وهم تسعة ،ومنهم من تفرد بتضعيفهم واحد من
الرجاليني ،فابن الغضائري ما يقارب العرشة ،والنجايش ما يقارب األربعة ،ومنهم من تفرد
بتضعيفهم الشيخ أيض اا ،ومنهم من طعن عليه أهايل قم بالغلو كمحمد بن موسى اهلمداين مع أن له
كتابا يف رد الغالة مما يكشف أن وراء األكمة ما وراءها ،ومنهم من روى عنه اثنان من أصحاب
اإلمجاع وهو صالح بن احلكم النييل ،ومنهم من حيتمل رجوعه عن الغلو وهو صالح بن سهل كام يف
اختيار الكيش ،ويظهر منه حسن حاله كام فهم منه ابن داوود املدح ،ومنهم من ال خيفى عىل أي ناظر
للكتب واملصنفات ومن جاس خالل الديار وتصفح اآلثار واألخبار كثرة مروياته بدرجة ال
تتناسب مع اشتهاره بالغلو والكذب والفساد يف احلديث إال أن تكون له حالة استقامة فيام قبل ،ومن
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هذه التضعيفات ما يستشم منها رائحة احلدس ،فلو فتحنا كل هذه األبواب التي أوصدها املستشكل
لتضاءل هذا العدد وتالشى ،فال حمل للبعد وال االستبعاد ،ال سيام مع ما بينه سامحة السيد (دام
عمره الرشيف) من أن الغرض من توثيق هؤالء هو توثيق رواياهتم ،وال يقال :إن ادعاء كون
التوثيق حال أداء الرواية خالف الظاهر ،ثم إن هذا مبني عىل كوهنم مستقيمني زمنا ما وهذا فرض
يف فرض وال شاهد عليه بوجه.
ألنا نقول  :أما ادعاء كون توثيق ابن قولويه هلؤالء حال أداء الرواية خالف الظاهر فغريب جدا!
ألن ظاهر حال كل مو ِّثق حكاية وثاقة الراوي حال أدائه للرواية ال مطلقا ،والتنبيه عىل حاله يف غري
هذه احلال -كام لو انحرف بعد ذلك وتركت الرواية عنه -خارج عن حيطة علم الرجال بل هو من
شؤون علم الرتاجم وما أشبه.
وال يبعد كون أغلب التضعيفات التي طعن فيها عىل الغالة ممن تأخر عن ابن قولويه بعرشات
السنني ناشئا عن اغرتارهم بام ذكر من أحواهلم بعد انحرافهم ،من مقاالهتم الباطلة ،وترويج
بضائعهم الكاسدة وعقائدهم الفاسدة ،غافلني عن هجران األصحاب للرواية عنهم حينها ،وكون
ما روي عنهم يف كتبنا املعروفة املشهورة إنام كان حال استقامتهم ووثاقتهم يف احلديث.
وأما ادعاء كون االستقامة يف كثري من املنحرفني فرضا ال شاهد عليه فيدفعه كالم الشيخ الطويس
 يف عدته :و أما ما ترويه الغالة ،و املتهمون ،و املضعفون و غري هؤالء ،فام خيتص الغالة
بروايته ،فإن كانوا ممن عرف هلم حال استقامة و حال غلو ،عمل بام رووه يف حال االستقامة و ترك
ما رووه يف حال خطاءهم ،وألجل ذلك عملت الطائفة بام رواه أبو اخلطاب حممد بن أيب زينب يف
حال استقامته و تركوا ما رواه يف حال ختليطه ،و كذلك القول يف أمحد بن هالل العربتائي ،وابن أيب
عذافر وغري هؤالء ،فأما ما يرويه يف حال ختليطهم فال جيوز العمل به عىل كل حال ،و كذلك القول
فيام ترويه املتهمون و املضعفون.
وكالمه إن دل عىل يشء فإنام يدل عىل حالة عامة متفشية يف كثري من الرواة ،بنحو يتناسب
معها الرواية عنهم وإدراج مروياهتم يف كتب األصحاب الذين حيرتزون عادة عن أخبار من اشتهر
بالكذب والوضع والغلو لوال كوهنا منقولة عنهم زمن االستقامة ،وال يسع املجال حلشد الشواهد
وجلب املوارد ،ثم كالمه  وطاب ثراه رصيح يف مفروغية األصحاب عن ترك ما رواه الغالة
وأرضاهبم حال انحرافهم وفسادهم ،فام ورد يف كتبنا حيمل عىل ذاك املحمل احلسن ،وأما ادعاء
كوهنا كلها مروية عنهم حال االنحراف ألهنا اقرتنت بقرائن االطمئنان بالصدور فبعيد جد اا يف مثل
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()7
وثاقة مشايخ الصدوق الذين عقبهم بالرتضي
قال سامحة السيد  -حفظه اهلل تعاىل  -بعد ذكر رواية وقع يف سندها عبد
الواحد بن حممد بن عبدوس يف وجوب اجلمع بني الكفارات فيام اذا أفطر عىل
احلرام:
وال جمال لإلشكال يف سند األول باشتامله عىل عبدالواحد بن حممد بن
عبدوس وعيل بن حممد بن قتيبة اللذين مل ينص أحد عىل وثاقتهام ـ كام ذكره
بعض مشاخينا ـ ،وعىل عبدالسالم بن صالح اهلروي الذي ذكر الشيخ أنه عامي؛
الندفاعه بأن عبد الواحد من مشايخ الصدوق املعتربين حيث أكثر الرواية عنه
مرتضي اا عليه  ،وأما عيل بن حممد بن قتيبة فقد قال الشيخ يف حقه :تلميذ
()1

الفضل بن شاذان نيسابوري فاضل  ،وقال النجايش يف حقه :عليه اعتمد أبو
()2

عمرو الكيش يف كتاب الرجال صاحب الفضل بن شاذان وراوية كتبه. 
()3


هذه املوارد الكثرية التي ال ختفى عىل من راجعها من روايات وكتب ومصنفات وأصول مل ُهتجر ومل
تستث َن ،وهذا باب وسيع حيتاج إىل دراسة مفصلة توكل إىل فرصة أخرى إن شاء اهلل تعاىل.
فظهر جلي اا كون االستبعاد املدعى يف غري حمله واحلمد هلل.
( )1وقد عدّ الوحيد البهبهاين الرتيض من أمارات احلسن حيث قال :ومنها ـ من أمارات
الوثاقة واملدح ـ ذكر اجلليل شخصا مرتضيا أو مرتمحا عليه ،وغري خفي حسن ذلك الشخص ،بل
جاللته( انظر :الفوائد الرجالية ،املطبوعة يف صدر منهج املقال :ج 1ص.)157
( )2رجال الطويس :رقم.6159 :
( )3رجال النجايش :رقم.671 :
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ودعوى :أن توصيف الشيخ له بأنه فاضل ال يدل عىل الوثاقة ،كاعتامد
الكيش عليه ،ملا ذكره النجايش من أن الكيش قد أكثر الرواية عن الضعفاء.
()1

مدفوعة :بأن التنبيه عىل فضيلة الراوي من دون قدح فيه ظاهر يف مدحه بام
هو راو ،بنحو يناسب االعتامد عليه ،وبالفرق الواضح بني رواية الكيش عن
شخص واعتامده عليه ،إذ االعتامد عىل الشخص يتوقف ـ مع حسن النظر
املناسب للفضيلة التي ذكرها الشيخ ـ عىل الوثاقة ،وإال فكيف يعتمد عىل من
ليس بثقة؟!
مضاف اا إىل أن الصدوق روى يف كتاب عيون أخبار الرضا  حديث
حمض اإلسالم الذي كتب به اإلمام الرضا  للمأمون عن عبدالواحد بن
حممد بن عبدوس عن عيل بن حممد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن اإلمام
الرضا  ،ثم رواه بطريق آخر فيه يشء من االختالف ،ثم قال :وحديث
عبدالواحد بن حممد بن عبدوس عندي أصح ،وال قوة إال باهلل.
ومن الظاهر أنه ال منشأ لتصحيحه احلديث املذكور وترجيحه عىل احلديث
اآلخر إال بلحاظ وثاقة رجال سنده ،ولو لكوهنم أوثق من رجال سند اآلخر،
مع وثاقة الكل.
وأما عبد السالم بن صالح فهو أبو الصلت اهلروي الثقة العني الذي هو من
خواص اإلمام الرضا  ،وال ينبغي التأمل يف خطأ الشيخ يف دعوى كونه
عامي اا.

()1رجال النجايش :رقم.1511 :
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ومثله ما ذكره بعض مشاخينا من اإلشكال يف سند الثاين بإرساله ،لعدم ذكر
الواسطة بني الصدوق وحممد بن جعفر األسدي مع عدم كونه من مشاخيه ،بل
لعله مل يدركه.
الندفاعه أيض اا بقرب عرص الصدوق من عرص حممد بن جعفر ،وال يبعد
اطالعه عىل نسبة مثل هذه الرواية لصاحبها حس اا ،لكوهنا مكاتبة غري مترصمة.
قال يف الفقيه :وأما اخلرب الذي روي فيمن أفطر يوم اا من شهر رمضان
متعمدا أن عليه ثالث كفارات ،فإين أفتي به فيمن أفطر بجامع حمرم عليه أو
بطعام حمرم عليه ،لوجودي ذلك يف روايات أيب احلسن األسدي (رضوان اهلل
عليه) فيام ورد عليه من الشيخ أيب جعفر حممد بن عثامن العمري (قدس اهلل
روحه). 
()1

عىل أنه ذكر يف مشيخة الفقيه سنده إىل أيب احلسن األسدي املذكور ،قال:
وما كان فيه عن أيب احلسني حممد بن جعفر األسدي (رضوان اهلل عليه) فقد
رويته عن عيل بن أمحد بن موسى وحممد بن أمحد السناين واحلسني بن إبراهيم بن
أمحد بن هشام املؤذن [املؤدب] عن أيب احلسن حممد بن جعفر األسدي الكويف
رضوان اهلل عليه. 
()2

والرجال الثالثة من مشاخيه الذين روى عنهم مرتضي اا عليهم ،وهو مناسب
جد اا لوثاقتهم ،وال أقل من الوثوق باخلرب الذي جيتمعون عليه ،كهذا اخلرب .
()3

( )1من ال حيرضه الفقيه :ج ، 2ص.111
( )2املصدر نفسه :ج 4ص.476
( )3انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الصوم :ص ،113انظر أيض اا :مصباح املنهاج ،كتاب الطهارة:
ج 5ص ،341كتاب اخلمس :ص.336
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()8
الوصف بالفضل يف كلمات الرجاليني
قال سامحة السيد  -حفظه اهلل  -بعد ذكر حديث وقع يف سنده عيل بن حممد
بن قتيبة:
وأما عيل بن حممد بن قتيبة فقد قال الشيخ يف حقه :تلميذ الفضل بن
شاذان نيسابوري فاضل ، وقال النجايش يف حقه :عليه اعتمد أبو عمرو
()1

الكيش يف كتاب الرجال صاحب الفضل بن شاذان وراوية كتبه. 
()2

ودعوى :أن توصيف الشيخ له بأنه فاضل ال يدل عىل الوثاقة ،كاعتامد
الكيش عليه ،ملا ذكره النجايش من أن الكيش قد أكثر الرواية عن الضعفاء.
()3

مدفوعة :بأن التنبيه عىل فضيلة الراوي من دون قدح فيه ظاهر يف مدحه بام
هو راو ،بنحو يناسب االعتامد عليه ،وبالفرق الواضح بني رواية الكيش عن
شخص واعتامده عليه ،إذ االعتامد عىل الشخص يتوقف ـ مع حسن النظر
املناسب للفضيلة التي ذكرها الشيخ ـ عىل الوثاقة ،وإال فكيف يعتمد عىل من
ليس بثقة؟! .
()4

( )1رجال الطويس :رقم.6159 :
( )2رجال النجايش :رقم.671 :
( )3املصدر نفسه :رقم.1511 :
( )4انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الصوم :ص.113
وراجع ما ذكره الوحيد البهبهاين يف التوصيف بالفضل (الفوائد الرجالية ،املطبوعة يف صدر
منهج املقال :ج 1ص.)152
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()9
كون الراوي من رواة كتاب نوادر احلكمة
قال سامحة السيد  -حفظه اهلل تعاىل  -بعد إيراده رواية أرسلها يونس بن
عبد الرمحن:
وقد استشكل فيه تارة بإرسال اخلرب ،و ُاخرى بأن راويه عن يونس إسامعيل
بن مرار الذي مل ينص عىل توثيقه أحد.
ويندفع األول بام تقدم يف مبحث حتديد الكر عن الشيخ والشهيد

من

إمجاع الطائفة عىل العمل بمراسيل يونس ،ألنه ال يروي وال يرسل إال عن ثقة،
املؤيد بام تضمن من الروايات إرجاع الرضا  إليه يف معامل الدين  ،الظاهر
()1

يف اعتامده  عليه يف معرفة أحاديثهم وحسن انتقائه هلا ،وبام ورد بسند
صحيح من تشديده يف قبول الروايات وكثرة رده هلا حتى قيل له يف ذلك فاعتذر
بكثرة الكذب عليهم فراجع .
()2

والثاين بأن الظاهر كون روايات إسامعيل من كتب يونس التي حكي عن
ابن الوليد تصحيح رواياهتا إال ما رواه حممد بن عيسى عن يونس ،كام حكاه
بعض مشاخينا.
وبأن الظاهر كون الرجل من رواة كتاب نوادر احلكمة ،لوقوعه يف سند
مؤلفه لرواية يف صوم املكاري وإمتامه  ،مع عدم رواية األصحاب له يف الفقه
()3

( )1اختيار معرفة الرجال :رقم.915 :
( )2املصدر نفسه :رقم.415 :
( )3هتذيب األحكام :ج 4ص.219
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غري كتاب نوادر احلكمة ،ومل يستثنه القميون من رجال الكتاب املذكور كام
استثنوا غريه ،بنحو يظهر منه أن منشأ االستثناء عدم ثبوت وثاقة الرجل
عندهم ،حيث يظهر من ذلك توثيقهم إلسامعيل يف اجلملة ،وبكثرة رواية
إبراهيم بن هاشم ـ الذي هو من األجالء ،حتى قيل أنه أول من نرش حديث
الكوفيني بقم

( ()1

ـ عنه فقد نقل بعض مشاخينا أنه روى عنه فيام يزيد عن مائتي

مورد ،إذ يبعد جد اا عدم وثاقته عنده مع ذلك ،فإن ذلك كله كاف يف استفادة
وثاقة إسامعيل بل هو من رجال تفسري القمي كام نبه له بعض مشاخينا ،والسيام
مع ظهور معروفية رواياته بني األصحاب واعتامدهم عليها يف اجلملة.
مضاف اا إىل ظهور اعتامد الكليني والشيخ وابن الرباج عىل الرواية وحكاية
الشيخ مضموهنا عن بعض األصحاب .
()2

( )1فهرست الطويس :رقم.6 :
( )2انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الطهارة :ج 4ص.93
وذهب إىل هذه األمارة الوحيد البهبهاين ( .انظر :الفوائد الرجالية ،املطبوعة يف صدر منهج
املقال :ج 1ص.)157
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()11
وصف الراوي بكونه صحيح احلديث
قال سامحة السيد  -حفظه اهلل تعاىل  -بعد أن أورد بعض االخبار يف توجيه
املحترض إىل القبلة:
وقد استشكل يف االستدالل به من وجوه..
أوهلا :ما ذكره غري واحد من ضعفه يف نفسه ،وانجباره بفتوى من سبق غري
ظاهر ،لعدم وضوح اعتامدهم عليه ،بل استدل بعضهم ـ كالشيخ يف التهذيب ـ
بغريه.
لكنه يندفع :بأن الصدوق وإن رواه مرس ا
ال يف الفقيه ،إال أنه رواه مسند اا يف
العلل عن شيخه حممد بن عيل ماجيلويه ـ الذي أكثر من الرواية عنه يف كتبه
()1

املعروفة مرتضي اا عليه ،بل قيل :أنه مل يرو عنه فيها إال مرتضي اا عليه ،وظاهره
جاللته يف نفسه زائد اا عىل كونه ثقة عنده  -عن حممد بن حييى ـ الظاهر أنه
العطار الثقة العني ـ عن حممد بن أمحد ـ الظاهر أنه ابن حييى العطار الذي هو
كسابقه ـ عن أمحد بن أيب عبداهلل ،املنحرص بالربقي الثقة.
كام رواه يف ثواب األعامل عن شيخه حممد بن موسى بن املتوكل ـ الذي
()2

أكثر الرواية عنه مرتضي اا عليه ،وعن ابن طاووس يف فالح السائل بعد ذكر
حديث هو يف طريقه :أن رواته ثقات باالتفاق ـ عن عبد اهلل بن جعفر ـ الذي ال
إشكال يف أنه احلمريي الثقة العني ـ عن أمحد بن أيب عبداهلل املتقدم.
( )1علل الرشائع :ج 1ص.297
( )2ثواب األعامل :ص.195
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أما أمحد بن أيب عبداهلل املذكور فقد رواه عن أيب اجلوزاء املنبه بن عبداهلل عن
احلسني بن علوان عن عمرو بن خالد.
وأبو اجلوزاء قد نص النجايش عىل أنه صحيح احلديث  ،وصحة احلديث
()1

باصطالح القدماء وإن مل تكن باملعنى املراد للمتأخرين ـ وهو وثاقة رجال السند
ـ بل بمعنى مطابقته للواقع أو لألمارات املعتربة ،فال يروي املناكري وال عن
الضعفاء ،وال يضطرب يف حديثه ،إال أن االهتامم بوصف الشخص هبا إنام هو
ألجل بيان أنه يعول عىل رواياته ،وهو فرع وثاقته يف نفسه ،فهو ظاهر يف
املفروغية عن ذلك.
واحلسني بن علوان قال النجايش يف ترمجته :احلسني بن علوان الكلبي
موالهم ،كويف عامي ،وأخوه احلسن ،يكنى أبا حممد ،ثقة ،رويا عن أيب عبداهلل
. 
()2

والظاهر منه رجوع التكنية والتوثيق للحسني ـ كام قربه بعض مشاخينا ـ
ألنه املرتجم ،واحلسن مذكور تبع اا ،كام هو كثري النظائر يف كالم النجايش.
مضاف اا إىل أنه من رواة تفسري القمي والظاهر من كالمه أنه ال يذكر فيه إال
()3

ما رواه الثقات.
وأما عمرو بن خالد فهو الواسطي الذي حكى الكيش عن أبن فضال أنه
()1

ثقة.

( )1رجال النجايش :رقم.1129 :
( )2رجال النجايش :رقم.116 :
( )3حيث قال  :ونحن ذاكرون وخمربون بام ينتهي إلينا ورواه مشاخينا وثقاتنا عن الذين
فرض اهلل طاعتهم( .انظر :تفسري القمي :ج 1ص.)4

الفوائد الرجالية من مصباح املنهاج

46

مضاف اا إىل أنه من رجال كتاب كامل الزيارة ،الذي رصح مؤلفه بأنه ال
يثبت فيه إال ما رواه الثقات .
()2

ومن هنا ال ينبغي التوقف يف اعتبار سند احلديث وحجيته يف نفسه .
()3


( )1اختيار معرفة الرجال :رقم.419 :
( )2راجع ص  29من هذه الرسالة.
( )3انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الطهارة :ج 6ص.9
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()11
اعتماد الكشي
قال سامحة السيد  -حفظه اهلل تعاىل  -بعد أن ذكر رواية يف أكثر النفاس
رواها عيل بن حممد بن قتيبة النيسابوري:
وما عن بعض مشاخينا من اإلشكال يف سنده بعدم صحة طريق الصدوق
للفضل غري ظاهر ،إذ ليس طريقة إال عبد الواحد بن حممد بن عبدوس عن عيل
بن حممد بن قتيبه النيسابوري ،واألول قد أكثر الصدوق الرواية عنه مرتضي اا
عليه ،ومثل ذلك ظاهر يف رفعة مقامه بنظره الرشيف ،والثاين قال عنه
الشيخ  يف رجاله :نيسابوري فاضل  ،وذكر النجايش أن الكيش اعتمد
()2

()1

عليه يف كتاب الرجال ،ويشهد بذلك النظر يف الكتاب املذكور ،واعتامد الكيش
عليه ـ الذي رصح الشيخ أنه بصري بالرجال ـ مالزم لوثاقته عنده ،وهو ال ينايف
ما رصح به النجايش نفسه من أن الكيش قد روى عن الضعفاء ،ألنه طعن فيمن
يروي عنه ال فيمن يعتمد عليه ،عىل أن الصدوق بعد أن روى الكتاب املتقدم
بالسند املذكور رواه بسند آخر خيالفه قلي ا
ال يف املتن ،ثم قال :وحديث عبد
الواحد بن حممد بن عبدوس

عندي أصح ، والظاهر ابتناء التصحيح
()3

املذكور منه مع قلة الوسائط عىل وثاقتهام عنده ،بل ما فوق الوثاقة ،فالحظ .
()4

( )1رجال الطويس :رقم.6159 :
( )2رجال النجايش :رقم.671 :
( )3عيون أخبار الرضا :ج 2ص.127
( )4انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الطهارة :ج 5ص.341
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وقال أيضا يف مورد آخر:
ودعوى :أن توصيف الشيخ له بأنه فاضل ال يدل عىل الوثاقة ،كاعتامد
الكيش عليه ،ملا ذكره النجايش من أن الكيش قد أكثر الرواية عن الضعفاء.
()1

مدفوعة :بأن التنبيه عىل فضيلة الراوي من دون قدح فيه ظاهر يف مدحه بام
هو راو ،بنحو يناسب االعتامد عليه ،وبالفرق الواضح بني رواية الكيش عن
شخص واعتامده عليه ،إذ االعتامد عىل الشخص يتوقف ـ مع حسن النظر
املناسب للفضيلة التي ذكرها الشيخ ـ عىل الوثاقة ،وإال فكيف يعتمد عىل من
ليس بثقة؟! .
()2

()1رجال النجايش :رقم.1511 :
( )2انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الصوم :ص.113
وراجع ما ذكره الوحيد البهبهاين يف التوصيف بالفضل (الفوائد الرجالية ،املطبوعة يف صدر
منهج املقال :ج 1ص.)152
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()12
إكثار الثقة اجلليل الرواية عن راوٍ
قال سامحة السيد  -حفظه اهلل تعاىل  -بعد أن أورد حديثا رواه احلمريي يف
قرب اإلسناد عن عبد اهلل بن احلسن العلوي:
وهو ال خيلو عن ضعف يف السند ،حيث رواه احلمريي يف قرب اإلسناد عن
عبد اهلل بن احلسن العلوي عن جده عيل بن جعفر ،وعبد اهلل املذكور مل ينص
أحد عىل توثيقه ،وإن كان من البعيد جد اا رواية احلمريي عنه كثري اا من دون أن
يكون ثقة عنده .
()1

( )1انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الطهارة :ج 1ص.336
قال الوحيد البهبهاين ..:ومنها (أي من أمارات الوثاقة واملدح والقوة) رواية اجلليل عنه ،وهو
أمارة اجلاللة والقوة( .انظر :الفوائد الرجالية ،املطبوعة يف صدر منهج املقال :ج 1ص)145
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()13
الوكالة لألئمة
قال سامحة السيد  -حفظه اهلل تعاىل  -بعد إيراده حديثا رواه إبراهيم بن
حممد اهلمداين:
وقد حكم يف جممع الربهان بعدم صحة احلديث.
وعن بعض مشاخينا  موافقته يف ذلك ،لعدم ثبوت وثاقة إبراهيم بن
حممد اهلمداين ،وجهالة أمحد بن إسحاق األهبري ،إال أن يكون األهبري
تصحيف األشعري ،فيكون ثقة ،إال أن ذلك مل يثبت.
هذا وإبراهيم بن حممد اهلمداين من وكالء الناحية املقدسة ،كام سيأيت .وقد
ذكر بعض مشاخينا  أن ذلك ال يكفي يف إحراز وثاقته ،قال يف املدخل من
كتابه معجم رجال احلديث :الوكالة ال تستلزم العدالة ،وجيوز توكيل الفاسق
إمجاعا وبال إشكال ،غاية األمر أن العقالء ال يوكلون يف األمور املالية من ال
يوثق بأمانته ،وأين هذا من اعتبار العدالة يف التوكيل؟! ...هذا وقد ذكر الشيخ
يف كتاب الغيبة عدة من الذمومني من وكالء األئمة  ،فإذا كانت الوكالة
تلزمها العدالة فكيف يمكن انفكاكها عنها يف مورد؟!. ..
()1

لكن ما ذكره قد يتم فيمن يكون وكيال يف أمور خاصة خارجة عن منصبهم
الرشيف وإمامتهم ،كمن هو وكيل يف رشاء دار أو جارية أو نحومها ،أما من كان
وكيال عنهم يف منصبهم فالظاهر بلوغه مرتبة عالية من العدالة تناسب املنصب
الرشيف ،نظري وكيل املرجع يف عصورنا ،بل هو أجل وأرفع.
( )1معجم رجال احلديث :ج 1ص.76
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وظاهر توصيف الشخص بأنه وكيل عنهم إرادة الوكالة بالنحو
املذكور.
ولذا خص بأفراد قليلني مع ما هو املعلوم من كثرة من يتوكل عنهم يف
حوائجهم الشخصية املختلفة واخلارجة عن منصبهم الرفيع من غلامهنم
وجوارهيم وغريهم ،بل ال حيتمل يف نقل الوكالة عن الناحية املقدسة إال الوكالة
بلحاظ املنصب الرشيف.
مضاف اا إىل سوق الوكالة يف كالم الرجاليني يف مساق املدح والتبجيل ،وهم
أدرى منها بمدلوهلا االلتزامي العريف ،لقرب عرصهم منها ،مثل ما يأيت يف
املرتجم.
وقول النجايش يف عيل بن مهزيار :واختص بأيب جعفر الثاين وتوكل له
وعظم حمله منه ، وقول الفضل بن شاذان :حدثني عبد العزيز ،وكان خري
()1

قمي فيمن رأيته وكان وكيل الرضا  ... إىل غري ذلك.
()2

وأما ما ذكره  من وجود املذمومني يف وكالء األئمة فهو إنام يمنع
من كشف الوكالة عن الوثاقة بل عن العدالة إذا كان الذم حال الوكالة ،أما إذا
كان الذم طارئ اا بسبب فتنة انقلب فيها الوكيل عىل عقبيه حتى عزل ولعن فهي
ترجع إىل ما هو املقطوع به من عدم مالزمة الوكالة للعصمة ،وال تنايف مالزمتها
للعدالة.

( )1رجال النجايش :رقم.667 :
( )2املصدر نفسه :رقم.1251 :
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وعىل ذلك يتعني البناء عىل وثاقة الوكيل ،بل عدالته ما مل يثبت انقالبه،
فتسقط أخباره الواردة عنه بعد االنقالب عن احلجية ،من دون أن يمنع من
حجية األخبار السابقة عليه ،والظاهر أن عمل األصحاب عىل ذلك.
هذا مضاف اا يف املرتجم له إىل ظهور مدح الرجاليني له بالوكالة وغريها ،فقد
قال النجايش يف ترمجة حفيده حممد بن عيل بن ابراهيم :أخربنا أبو العباس أمحد
بن عيل بن نوح ،قال :حدثنا أبو القاسم جعفر بن حممد ،قال :حدثنا القاسم بن
حممد بن عيل بن ابراهيم بن حممد  -الذي تقدم ذكره  -وكيل الناحية ،وأبوه
وكيل الناحية ،وجده عيل وكيل الناحية ،وجد أبيه إبراهيم وكيل الناحية، ...
()1

لظهور أن تنبيه جعفر بن حممد بن قولويه عىل وكالة هؤالء واألربعة املتسلسلني
يف النسب لبيان ترشفهم بثقة اإلمام وتوكيله هلم.
وكذلك قول حممد بن سعيد بن مزيد :حدثنا حممد بن جعفر بن إبراهيم
اهلمداين  -وكان إبراهيم وكيال ،وكان حج أربعني حجة  -قال. ...
()2

مضاف اا إىل أنه قد ورد يف حقه روايتان تتضمنان توثيق اإلمام  له
رصحيا ،وإن مل خيل سندمها عن خدش ،كام ورد عنه كتاب من اإلمام  له
يتضمن تبجيله  له بنحو يكشف عن جاللته ،وهو وإن كان مرويا من
طريقه ،إال أنه بعد ثبوت وكالته عن اإلمام  يتعني تصديقه عليه .
نعم سند الكتاب ال خيلو عن خدش إال أن تعاضد النصوص باإلضافة إىل
ما سبق موجب لثبوت وثاقته.

( )1رجال النجايش :رقم.921 :
( )2املصدر نفسه :رقم.651 :

53

الفصل األول :أمارات الوثوق والتوثيق

ومن هنا ال ينبغي اإلشكال يف اعتبار سند احلديث ،بل يف صحته ،ومل يتضح
الوجه يف تعبري سيدنا املصنف  عنه باملوثق .
()1

( )1انظر :مصباح املنهاج ،كتاب اإلجارة :ص.227
قال الوحيد البهبهاين  :ظاهر توكليهم حسن حالة الوكالء واالعتامد عليهم وجاللتهم ،بل
وثاقتهم إال أن يثبت خالفه وتغيري وتبديل وخيانة ،واملغريون معروفون( .انظر :التعليقة عىل منهج
املقال :ج 1ص( ،)211وانظر ما ذكره التقي املجليس يف روضة املتقني :ج 14ص.)371
السيد حممد عيل املوحد األبطحي  :ومما عد من أمارات الوثاقة الوكالة ألحد األئمة
الطاهرين عليهم السالم ،بل رصح بذلك مجاعة ،بل عن الوحيد البهبهاين  أهنا من أقوى أمارات
املدح ،بل الوثاقة والعدالة ،ألن من املمتنع عادة جعلهم غري العدول وكيالا ،س ّيام إذا كان وكيال
عىل الزكاة ونحوها من حقوق اهلل تعاىل.
قلت :األمر كام ُأفيد ،فإنه ال يوكل عاقل أمر اا من أموره إىل غريه إال إذا وثق به فيام أوكل إليه،
وهذا ظاهر ملن راجع الوجدان ،بال اختصاص بالوكالة هلم عليهم السالم ،وإن كان املالزمة يف
وكالتهم ظاهرة بال كالم ،بل جيعل وكالء أصحاهبم الثقات من املمدوحني ،بل ومن الثقات ،فإن
التوكيل وإن مل يدل عىل التوثيق مطابقة أو تضمن اا ،لكن يدل عليه إلتزام اا ،وال فرق يف ذلك.
فكام يؤخذ بتوثيقات الثقات لفظ اا يؤخذ بتوثيقهم عمالا ،فكلام كان املوكل ظاهر العدالة والوثاقة
كانت الوكالة له واضحة الداللة عىل الثقة بالوكيل.
وعىل هذا فالوكيل لألئمة املعصومنييكون ثقة عندهم فيام أوكل إليهم ،والوكيل لغري الثقة
وإن كان ثقة عند موكله ،إال أنه كام ال يؤخذ بتوثيق غري الثقة لفظ اا ال يؤخذ بتوثيقه عم ا
ال بالتوكيل
وغريه( .انظر :هتذيب املقال :ج 1ص.)131
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()14
رواية أمحد بن حممد بن عيسى
قال سامحة السيد  -حفظه اهلل تعاىل  -بعد ذكره حديثا رواه إسامعيل بن
عيسى فيام يتعلق بإخبار الكافر عن التذكية واإلكتفاء به:
قد يشكل االستدالل به بضعف سنده ،لعدم النص عىل توثيق إسامعيل،
وال ابنه سعد الراوي عنه ،لكنه قد يندفع بأن ابن حمبوب يروي عن األول،
وراوي هذا احلديث وغريه عن الثاين أمحد بن حممد بن عيسى الذي أخرج
الربقي عن قم ،ألنه يروي عن الضعفاء ويعتمد املراسيل ،فكيف يمكن أن
يروي هو عمن ليس بثقة؟!
بل املناسب لتشدده املذكور وثاقة إسامعيل أيض اا ،ألن منشأ التشدد املذكور
هو االهتامم بوثاقة الرواية ،فتأمل .
()1

( )1انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الطهارة :ج 1ص.356
قال الوحيد البهبهاين  :ومنها (من أمارات الوثاقة) اعتامد القميني عليه أو روايتهم عنه ،فإنه
أمارة األعتامد بل الوثاقة أيض اا كام سيجيء يف ترمجة إبراهيم بن هاشم ،سيام أمحد بن حممد بن عيسى
منهم ،ملا سيجيء يف ترمجته ،ويقرب من ذلك اعتامد الغضائري عليه وروايته عنه( .انظر :الفوائد
الرجالية ،املطبوعة يف صدر منهج املقال :ج 1ص.)149
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()15
وقوع الرواية يف الكايف الشريف ومن ال حيضره الفقيه
قال سامحة السيد  -حفظه اهلل تعاىل  -يف مبحث نجاسة الكافر:
 ..كام أن الكليني  قد أثبت يف الكايف مجلة من هذه النصوص ،مع ظهور
كالمه يف مقدمته يف صحة الروايات التي أثبتها فيه بحيث تصلح للعمل ولو
()1

ختيري اا إال مع التعارض بينها ،فيهمل ما اتضح خمالفته للكتاب أو موافقته للعامة،
وكذا احلال يف الصدوق الذي رصح بأنه ال يثبت يف كتابه الفقيه إال ما يفتي به
ويراه حجة بينه وبني ربه .
()2

( )1الكايف الرشيف :ج 1ص.1
( )2انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الطهارة :ج 1ص ،446وانظر أيض اا :مصباح املنهاج ،كتاب
الطهارة :ج 3ص ،75كتاب التجارة :ج 1ص ،259ج 2ص ،23ج 4ص.356 ،123
وقال السيد حممد كاظم اليزدي  :نعم لو استشهد هبذا الوجه وسائر الوجوه التي أهناها يف
آخر الوسائل يف الفائدة الثامنة إىل اثنني وعرشين عىل كون هذه األخبار قطعي االعتبار مل يكن بعيدا
بأهنم مل يودعوا يف كتبهم ّإال ما كان حجة بينهم وبني رهبم،
مؤيدا ،بشهادة أصحاب الكتب األربعة ّ

فلو كان خرب العادل املزكّى بتزكية الكيش أو النجايش حجة ،ليس مطلق أخبار الكتب األربعة
بصحتها( .حاشية فرائد األصول :ج 1ص،425
قارصا عن هذه املرتبة قطعا بعد أن حكم أصحاهبا
ّ
ونقلنا كالمه بتاممه يف هامش صفحة  165من هذه الرسالة).
وقال الفاضل التوين يف وافيتهّ :
أن أحاديث الكتب األربعة ،أعني ،الكايف ،والفقيه ،والتهذيب،
معول عليها ،كان مدار العمل عليها عند الشيعة،
واالستبصار؛ مأخوذة من أصول وكتب معتمدة ّ
وكان عدّ ة من األئمة عاملني ّ
بأن شيعتهم يعملون هبا يف األقطار واألمصار ،وكان مدار مقابلة
احلديث وسامعه يف زمن العسكريني  ،بل بعد زمن الصادق  ،عىل هذه الكتب ،ومل ينكر
أحد من األئمة عىل أحد من الشيعة يف ذلك ،بل قد عرض عدّ ة من الكتب عليهم ،ككتاب
احللبي ،وكتاب حريز وكتاب سليم بن قيس اهلاليل ،وغري ذلك ،والعلم بأخذ الكتب األربعة من
مفصال ،ومن شهادة
هذه األصول املعتمدة ،حيصل من إخبار
مر ّ
املحمدين الثالثة رمحهم اهللّ ،عىل ما ّ
ّ
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()16
رواية أصحاب اإلمجاع
قال سامحة السيد  -حفظه اهلل تعاىل  -يف مبحث مراسيل ابن أيب عمري:


القرائن بأ ّن متكّنهم من أخذ األخبار من هذه الكتب املعتمدة ،يمنعهم من أخذها من الكتب ا ّلتي ال
جيوز العمل هبا؛ والعادة شاهدة ّ
احلق عنده ،ال يرىض
بأن من صنّف كتابا ،ومتكّن من إيراد ما هو ّ
بإيراد املشتبهات واملشكوكات.
عادي ّ
بأن أخبار الكتب األربعة مأخوذة من كتب
إذا عرفت هذا ،فنقول :إنّا ملّا حصل لنا علم
ّ
الرجال فيام ال معارض له ،وأ ّما مع التعارض:
معتمدة بني الشيعة ،فنحن ال نحتاج إىل العلم بأحوال ّ

عام حيصل به رجحان أحد املتعارضني عىل اآلخر عند النّفس :من العرض عىل كتاب
فنحن ّ
نتفحص ّ
اهللّ ،وعىل مذهب العا ّمة ،ومن حال الراوي ،وكثرته ،وثقته ،ونحو ذلك؛ وال ّ
شك يف حصول
الرجحان عند النّفس بسبب تعديل املعدّ لني ،وإن ورد عليه ما ذكر من الشكوك ،ومن مل حيصل عنده

رجحان بذلك ،فحكمه ما سيجيء يف بحث الرتاجيح ،إن شاء اهللّ تعاىل.
فإن قلت :فعىل هذا تكون أخبار الكتب األربعة قطع ّية الصدور من املعصوم ،كام قال به املورد
املذكور.
قلت :ال يلزم من كون جواز العمل هبذه الكتب قطع ّيا ،كون أخبارها قطع ّية الصدور من
املعصوم ،إذ جيوز من املعصوم  جتويز العمل بكتاب مشتمل عىل األخبار الكثرية ،بحيث يعلم
عدم صدور بعضها منه ومن غريه من األئمة ،لعدم متكّنه من متييز الصحيح من غريه ،لتق ّية ،أو ضيق
خفي( .الوافية يف أصول الفقه :ص.)277
وقت ،أو نحو ذلك ،وهذا غري ّ
وقال السيد حممد مهدي بحر العلوم ..:كتاب من ال حيرضه الفقيه فإنه أحد الكتب األربعة التي هي
يف االشتهار واالعتبار كالشمس يف رابعة النهار ،وأحاديثه معدودة يف الصحاح من غري خالف وال توقف
من أحد ،حتى أن الفاضل املحقق الشيخ حسن بن الشهيد الثاين –مع ما علم من طريقته يف تصحيح
األحاديث  -يعد حديثه من الصحيح عنده وعند الكل( ..رجال السيد بحر العلوم :ج 3ص.)299
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ربام يدعى أن مراد الشيخ  من قوله :وغريهم من الثقات ، وقوله:
()1

وأرضاهبم االشارة للجامعة الذين ادعى الكيش إمجاع األصحاب عىل
تصحيح ما يصح عنهم.
لكنه ليس من الظهور بنحو يصلح للحجية بنفسه ،أو لتفسري مراد الكيش من
االمجاع املذكور ،فالالزم االقتصار عىل خصوص اخلمسة الذين سامهم الشيخ .
كام أنه ال جمال لدعوى ظهور كالم الكيش بنفسه يف ذلك ،لوضوح أن ما
صح عنهم هو ما حدثوا به من حديث الواسطة هلم ،ال حديث االمام  مع
من بعدهم من رجال السند ،بل ظاهر عطفه  التصديق كونه تفسريا ،حيث
قال :أمجعت العصابة عىل تصحيح ما يصح عن هؤالء وتصديقهم. ...
()2

بل ال ينبغي التأمل يف ذلك بعد االلتفات إىل اختصاص التعبري بالتصحيح
بالطبقتني األخريتني مع ظهور كالمه يف أهنام من سنخ الطبقة األوىل ،بل دوهنام،
ومل يذكر يف الطبقة األوىل إال التصديق قال :اجتمعت العصابة عىل تصديق
()3

( )1وهذه عبارة الشيخ :وإذا كان أحد الراويني مسندا واآلخر مرس ا
ال ،نظر يف حال املرسل،
فإن كان ممن يعلم أنه ال يرسل إال عن ثقة موثوق به فال ترجيح خلرب غريه عىل خربه ،وألجل ذلك
سوت الطائفة بني ما يرويه حممد بن أيب عمري ،وصفوان بن حييى ،وأمحد بن حممد بن أيب نرص
وغريهم من الثقات الذين عرفوا بأهنم ال يروون وال يرسلون إال عمن يوثق به وبني ما أسنده
غريهم ،ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غريهم( .انظر :عدة األصول :ج1
ص.)154
( )2اختيار معرفة الرجال :رقم ،755 :وانظر أيض اا رقم.1555 :
( )3يمكن أن يقال :تغاير العبارة الواردة يف الطبقة األوىل إنام هو لكون غالب مروياهتم بال
واسطة عن املعصوم  ،فالحظ.
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هؤالء األولني من أصحاب أيب جعفر وأصحاب أيب عبد اهلل

 ،وانقادوا

هلم بالفقه فقالوا :أفقه األولني ستة. 
()1

ثم قال بعد ذلك :أمجعت العصابة عىل تصحيح ما يصح عن هؤالء
وتصديقهم ملا يقولون وأقروا هلم بالفقه من دون أولئك الستة الذين عددناهم
وسميناهم ستة نفر مجيل بن دراج...وهم أحداث أصحاب أيب عبد
اهلل  ، ثم قال بعد ذلك :أمجع أصحابنا عىل تصحيح ما يصح عن هؤالء
()2

وتصديقهم وأقروا هلم بالفقه والعلم ،وهم ستة نفر آخرون دون الستة نفر
الذين ذكرناهم يف أصحاب أيب عبد اهلل  ،منهم يونس بن عبد
الرمحن. ...
()3

ودعوى أن محل كالمه عىل ذلك ال يناسب ختصيصهم ،لعدم الريب يف
وثاقة غريهم.
مدفوعة بأن كالمه مل يقترص عىل التوثيق ،بل اشتمل عىل الفقه والعلم ،مع
إقرار الكل هلم بذلك وانقيادهم هلم فيه ،وذلك ال يتهيأ إال لألوحدي ،وحيق
ملثل الكيش الرجايل الناقد أن هيتم بذلك ويؤكد عليه .
()4

نعم ،لو ثبت أن نقل هؤالء اجلامعة للرواية ولو بواسطة مبني عىل التعهد
بصدورها كان مقتىض تصديق األصحاب هلم قبوهلم هلا وتصحيحها.
()1اختيار معرفة الرجال :رقم.431 :
( )2املصدر نفسه :رقم.755 :
( )3املصدر نفسه :رقم.1555 :
( )4ومدفوعة بكالم الوحيد البهبهاين حيث قال :وهذا اإلعرتاض بظاهره يف غاية السخافة ،إذ
كون الرجل ثقة ال يستلزم وقوع اإلمجاع عىل وثاقته( .الفوائد الرجالية ،للوحيد البهبهاين ،منهج
املقال :ج 1ص.)159
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لكن ذلك وإن كان قريبا جدا ،بل هو املعلوم به إمجاال يف كثري من رواياهتم،
بل أكثرها ،إال أنه ال حجة عليه عموما ،لريجع إليه مع الشك ،فال يصلح إال
للتأييد.
كام أنه بالتأمل يف حق هؤالء ،وأمثاهلم يتضح كون روايتهم عن شخص من
مجلة املؤيدات لوثاقته وإن مل تكن دليال عليها ،فالحظ .
()1

وقال أيض اا  -حفظه اهلل تعاىل  -يف ذكر عمر بن حنظلة:
هذا ،مع أن عمر بن حنظلة وإن مل ينص عىل توثيقه يف كتب الرجال إال أن
القرائن تشهد بوثاقته ورفعة مقامه ،منها كثرة رواياته عنهم ،وتلقي األصحاب
هلا بالقبول وروايتهم هلا يف األصول ،ورواية مجاعة من األعيان عنه بعضهم من
أصحاب اإلمجاع وهم :زرارة ،وعبد اهلل بن مسكان ،وعبد اهلل بن بكري،
وصفوان بن حييى.
مضافا إىل بعض الروايات التي تشهد برفعة مقامة وإن كانت ضعيفة السند،
فان التأمل يف مجيع ذلك مما يوجب الركون إىل رواياته ،خصوصا هذه الرواية
املحتفة بام عرفت ،فإن ذلك يوجب الوثوق بصدورها ،وهو كاف يف احلجية .
()2

( )1انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الطهارة :ج 1ص.275
وقد عد الوحيد البهبهاين رواية صفوان وابن أيب عمري من أمارات الوثاقة (انظر :الفوائد
الرجالية ،املطبوعة يف صدر منهج املقال :ج 1ص.)146
( )2انظر :مصباح املنهاج ،كتاب االجتهاد والتقليد :ص.169
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()17
االتصال بالناحية املقدسة الشريفة
قال سامحة السيد حفظه اهلل يف ذكر إسحاق بن يعقوب:
 ..لكن قد هيون ذلك ،ألن الراوي له عن إسحاق هو الكليني  الذي
عاش يف زمن الغيبة الصغرى حيث التحفظ والتكتم عىل أشدمها ،املناسب
لكون االتصال فيها بالناحية الرشيفة مقصور اا عىل اخلاصة ،فمن البعيد جد اا
إغفال الكليني ذلك وروايته له عن غري ثقة ،وال سيام وأن لسان التوقيع
ومضامينه تناسب ما ورد عنهم. 
()1

( )1انظر :مصباح املنهاج ،كتاب التجارة :ج 2ص.424
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مقدمات
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الفصل الثاني
بعض رواة احلديث
 - 1ابراهيم بن حممد اهلمداني:

قال سامحة السيد  -حفظه اهلل تعاىل  -بعد إيراده حديثا رواه إبراهيم بن
حممد اهلمداين:
 ..وقد حكم يف جممع الربهان بعدم صحة احلديث ،وعن بعض مشاخينا
 موافقته يف ذلك ،لعدم ثبوت وثاقة إبراهيم بن حممد اهلمداين ،وجهالة أمحد
بن إسحاق األهبري ،إال أن يكون األهبري تصحيف األشعري ،فيكون ثقة ،إال
أن ذلك مل يثبت.
هذا وإبراهيم بن حممد اهلمداين من وكالء الناحية املقدسة ،كام سيأيت ،وقد
ذكر بعض مشاخينا  أن ذلك ال يكفي يف إحراز وثاقته ،قال يف املدخل من
كتابه معجم رجال احلديث :الوكالة ال تستلزم العدالة ،وجيوز توكيل الفاسق
إمجاعا وبال إشكال ،غاية األمر أن العقالء ال يوكلون يف األمور املالية من ال
يوثق بأمانته ،وأين هذا من اعتبار العدالة يف التوكيل؟! ...هذا وقد ذكر الشيخ
يف كتاب الغيبة عدة من الذمومني من وكالء األئمة  ،فإذا كانت الوكالة
تلزمها العدالة فكيف يمكن انفكاكها عنها يف مورد؟!. ..
()1

( )1معجم رجال احلديث :ج 1ص.76
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لكن ما ذكره قد يتم فيمن يكون وكيال يف أمور خاصة خارجة عن منصبهم
الرشيف وإمامتهم ،كمن هو وكيل يف رشاء دار أو جارية أو نحومها ،أما من كان
وكيال عنهم يف منصبهم فالظاهر بلوغه مرتبة عالية من العدالة تناسب املنصب
الرشيف ،نظري وكيل املرجع يف عصورنا ،بل هو أجل وأرفع.
وظاهر توصيف الشخص بأنه وكيل عنهم إرادة الوكالة بالنحو
املذكور.
ولذا خص بأفراد قليلني مع ما هو املعلوم من كثرة من يتوكل عنهم يف
حوائجهم الشخصية املختلفة واخلارجة عن منصبهم الرفيع من غلامهنم
وجوارهيم وغريهم ،بل ال حيتمل يف نقل الوكالة عن الناحية املقدسة إال الوكالة
بلحاظ املنصب الرشيف.
مضاف اا إىل سوق الوكالة يف كالم الرجاليني يف مساق املدح والتبجيل ،وهم
أدرى منها بمدلوهلا االلتزامي العريف ،لقرب عرصهم منها ،مثل ما يأيت يف
املرتجم.
وقول النجايش يف عيل بن مهزيار :واختص بأيب جعفر الثاين وتوكل له
وعظم حمله منه ، وقول الفضل بن شاذان :حدثني عبد العزيز ،وكان خري
()1

قمي فيمن رأيته وكان وكيل الرضا  ... إىل غري ذلك.
()2

وأما ما ذكره  من وجود املذمومني يف وكالء األئمة فهو إنام يمنع
من كشف الوكالة عن الوثاقة بل عن العدالة إذا كان الذم حال الوكالة ،أما إذا
كان الذم طارئ اا بسبب فتنة انقلب فيها الوكيل عىل عقبيه حتى عزل ولعن فهي
( )1رجال النجايش :رقم.667 :
( )2املصدر نفسه :رقم.1251 :
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ترجع إىل ما هو املقطوع به من عدم مالزمة الوكالة للعصمة ،وال تنايف مالزمتها
للعدالة.
وعىل ذلك يتعني البناء عىل وثاقة الوكيل ،بل عدالته ما مل يثبت انقالبه،
فتسقط أخباره الواردة عنه بعد االنقالب عن احلجية ،من دون أن يمنع من
حجية األخبار السابقة عليه ،والظاهر أن عمل األصحاب عىل ذلك.
هذا مضاف اا يف املرتجم له إىل ظهور مدح الرجاليني له بالوكالة وغريها ،فقد
قال النجايش يف ترمجة حفيده حممد بن عيل بن ابراهيم :أخربنا أبو العباس أمحد
بن عيل بن نوح ،قال :حدثنا أبو القاسم جعفر بن حممد ،قال :حدثنا القاسم بن
حممد بن عيل بن ابراهيم بن حممد  -الذي تقدم ذكره  -وكيل الناحية ،وأبوه
وكيل الناحية ،وجده عيل وكيل الناحية ،وجد أبيه إبراهيم وكيل الناحية، ...
()1

لظهور أن تنبيه جعفر بن حممد بن قولويه عىل وكالة هؤالء واألربعة املتسلسلني
يف النسب لبيان ترشفهم بثقة اإلمام وتوكيله هلم.
وكذلك قول حممد بن سعيد بن مزيد :حدثنا حممد بن جعفر بن إبراهيم
اهلمداين  -وكان إبراهيم وكيال ،وكان حج أربعني حجة  -قال. ...
()2

مضاف اا إىل أنه قد ورد يف حقه روايتان تتضمنان توثيق اإلمام  له
رصحي اا ،وإن مل خيل سندمها عن خدش ،كام ورد عنه كتاب من اإلمام  له
يتضمن تبجيله له بنحو يكشف عن جاللته ،وهو وإن كان مرويا من
طريقه ،إال أنه بعد ثبوت وكالته عن اإلمام (صلوات اهلل عليه) يتعني تصديقه

( )1رجال النجايش :رقم.921 :
( )2املصدر نفسه :رقم.651 :
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عليه  ،نعم سند الكتاب ال خيلو عن خدش إال أن تعاضد النصوص
باإلضافة إىل ما سبق موجب لثبوت وثاقته.
ومن هنا ال ينبغي اإلشكال يف اعتبار سند احلديث ،بل يف صحته ،ومل يتضح
الوجه يف تعبري سيدنا املصنف  عنه باملوثق .
()1

 - 2ابراهيم بن هاشم:

قال سامحة السيد  -حفظه اهلل تعاىل  -بعد ايراده رواية وقع يف سندها
ابراهيم بن هاشم:

 ..عىل أن الظاهر اعتبار سند رواية السكوين املذكورة ،ألن الشيخ 
رواها بسنده الصحيح عن الصفار ـ الذي هو ثقة جليل ـ عن إبراهيم بن هاشم
ـ الثقة بشهادة ولده وابن قولويه ،وألهنم ذكروا أنه أول من نرش حديث
الكوفيني بقم ،بنحو يظهر منهم قبول القميني لروايته حتى حكي عن ابن
طاووس دعوى االتفاق عىل وثاقته ـ عن النوفيل عن السكوين الثقتني ،بشهادة
عيل بن إبراهيم وابن قولويه وملا ذكره الشيخ  يف العدة من عمل األصحاب
بروايات السكوين وإن كان عامي اا ،لوثاقته يف نفسه بل قد يظهر من ذلك عملهم
بروايات النوفيل ،ألنه هو الراوي لكتاب السكوين .
()2

( )1انظر :مصباح املنهاج ،كتاب اإلجارة :ص.227
( )2انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الطهارة :ج 1ص.63
وممن ذهب إىل وثاقة ابراهيم املذكور أو كونه ممدوحا :الشهيد الثاين (انظر :مسالك األفهام :ج7
ص ،)469واملحقق األردبييل (انظر :زبدة البيان :ص ،)154والتقي املجليس (انظر :روضة املتقني:
ج 6ص ،45ج 4ص ،)23والسيد حممد باقر الداماد (انظر :الرواشح الساموية :ص ،)12والسيد
حسني احلسيني احليل (انظر :زبدة األقوال :رقم ،)71 :والسيد حجة اإلسالم الشفتي (انظر :رسائل
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 - 3أمحد بن احلسني بن سعيد املعروف بدندان:

قال سامحة السيد  -حفظه اهلل تعاىل  -بعد أن ذكر حديثا وقع يف سنده أمحد
بن حممد بن حييى وأمحد بن احلسني بن سعيد رافعا تضعيفهام:
ليس يف طريقه من يغمز فيه إال أمحد بن حممد بن حييى ،الذي ذكر بعض
مشاخينا  أنه مل يوثق يف كتب الرجال ،وأمحد بن احلسني بن سعيد املعروف
بدندان الذي قال فيه النجايش :روى عن مجيع شيوخ أبيه إال محاد بن عيسى
فيام زعم أصحابنا القميون وضعفوه وقالوا هو غال وحديثه يعرف وينكر كام
حكى عن حممد بن احلسن بن الوليد تضعيفه ،وأن الصدوق وابن نوح تبعاه يف
ذلك ،وقال الشيخ فيه ويف أمحد بن بشري :ومها ضعيفان ذكر ذلك ابن بابويه.


رجالية :ص ،)59وقد يستظهر توثيق العالمة له لتصحيحه أسانيد وقع فيها (انظر :رجال العالمة:
ص 277 ،271ومنتهى املطلب :ج 1ص 342وخمتلف الشيعة :ج 6ص 274وتذكرة الفقهاء :ج1
ص )341هذا وقد حسن أسانيد وقع فيها (انظر :رسائل رجالية للسيد الشفتي :ص ،)64وقال
السيد حممد عيل املوحد األبطحي  :كان ابراهيم بن هاشم كثري الرواية  -قل باب من أبواب
احلديث خيلو من حديثه  -واسع الطريق ،فروى كتب مجاعة من أصحابنا وأصوهلم ،سديد النقل،
فقد خلت رواياته عام يوجد يف رواية كثري من الرواة ،فلم يطعن بذلك وقبلت أحاديثه ،ومل يقدح يف
طريق حديث بتوسطه ،بل حيث مل يرصح بتوثيق يف كالم األسبقني يستدرك ذلك عند ذكره بأنه
مقبول احلديث احلديث عند األصحاب ،كام ال خيفى عىل اخلبري بالرجال وكالم األصحاب ،وقد
صحح العالمة وغريه طرقا هو يف إسنادها ..وقد روى وأخذ عنه أيض اا أجالء الطائفة من معارصيه
ومن حلقه مثل سعد بن عبد اهلل شيخ هذه الطائفة ،وفقيهها ووجهها ،وحممد بن احلسن الصفار،
وحممد بن عيل بن حمبوب ،وعبد اهلل بن جعفر احلمريي ،وحممد بن أمحد بن حييى ،ومل يستثن ابن
الوليد روايته عنه( .هتذيب املقال :ج 1ص.)279
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لكن الظاهر وثاقة أمحد بن حممد بن حييى ،كام تقدم عند الكالم يف مفهوم
العدالة من مباحث االجتهاد والتقليد .
()1

كام أن الظاهر أن منشأ تضعيف القميني ـ ومنهم حممد بن احلسن ـ ألمحد
بن احلسني هتمتهم إياه بالغلو ،التي عقبها ابن الغضائري بقوله  :وحديثه فيام
رايته سامل .كام قد يظهر من نسبة النجايش التضعيف هلم توقفه فيه ،بل مقتىض
اقتصار الشيخ وابن الغضائري عىل نسبة القميني له الغلو كون نسبة النجايش
التضعيف للقميني مبنية عىل نسبتهم الغلو له ،ال عىل تضعيفهم له زائد اا عىل
ذلك ،وذلك ملا هو املعروف من تشدد القميني يف أمر الغلو ،فيحكمون
بالضعف من أجله كربوي اا ،كام يتشددون فيه صغروي اا .كام أن ظاهر الشيخ أن
تضعيفه له مبني عىل تضعيف الصدوق املبني هو وتضعيف ابن نوح عىل
تضعيف ابن الوليد ،كام تقدم يف كالم النجايش.
ومن هنا ال يركن للتضعيف املذكور يف مقابل ما يظهر من ابن الغضائري
من تربئته وقبول حديثه ،املعتضد بكونه من رجال كامل الزيارات واملؤيد برواية
بعض األعيان عنه .
()2

 - 4أمحد بن عبدون:

قال سامحة السيد  -حفظه اهلل تعاىل  -بعد ذكر رواية حتدد سن اليأس
بالستني:

( )1انظر ص  76من هذه الرسالة.
( )2انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الطهارة :ج 1ص.119
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قد يشكل االستدالل برواية الستني ـ كام عن بعض مشاخينا ـ تارة :بضعف
رواية عبد الرمحن ،لرواية الشيخ هلا بسنده عن عيل بن احلسن بن فضال ،وطريقه
اليه منحرص بأمحد بن عبدون عن عيل بن حممد بن الزبري ،وال نص عىل توثيقهام،
وعدم التعويل عىل مرسلة الكليني.
و ُاخرى :بأن محلها عىل القرشية محل عىل الفرد النادر.
وثالثة :بأنه بعد عدم التعويل عىل مرسلة الكليني ينحرص األمر برواية عبد
الرمحن ،والظاهر احتادها مع معتربته املتقدمة املتضمنة للتحديد اخلمسني،
لتقارب لسانيهام واشرتاكهام يف بعض رجال السند فتكون رواية مضطربة غري
حجة عىل أحد الوجهني ،ويكون املرجع غريمها مما تضمن التحديد باخلمسني.
ولو فرض كوهنام روايتني متعارضتني تعني طرح رواية الستني ،ألهنا أشبه
بقول العامة ،لقول بعضهم باخلمس ومخسني ،وآخر باثنتني وستني ،وثالث
بسبعني ،ومل ينقل القول باخلمسني إال عن احلنابلة الذين هم مجاعة قليلة.
ويندفع األول :بأنه يكفي يف إثبات وثاقة امحد بن عبدون كونه شيخ
النجايش وقد روى عنه غري مرة منها يف ترمجة أبان بن تغلب  ،مع ظهور حاله
()1

()1

( )1أقول :روى عنه النجايش أكثر من سبعني مرة منها يف ترمجة عبد اهلل بن سليامن الصرييف
رقم ،592 :والقاسم بن عروة رقم ،165 :وأمحد بن حممد اآلميل الطربي رقم ،231 :وأيب اجلارود
رقم ،441 :وأبان بن عثامن رقم ،1 :وأبان بن عمر األسدي رقم ،15 :وابراهيم بن حممد بن سعيد
رقم 19 :ص ،11وابراهيم بن سليامن رقم ،25 :وابراهيم بن نرص رقم ،21 :وابراهيم بن يوسف
رقم ،36 :وابراهيم بن محاد رقم ،39 :واسامعيل بن مهران رقم 49 :ص ،27واحلسن بن حممد بن
سهل رقم ،75 :واحلسني بن أيب سعيد رقم ،71 :واحلسن بن صالح األحول رقم ،157 :واحلسن
بن عنبسة الصويف رقم ،142 :واحلسن بن حممد بن مجهور رقم ،144 :واحلسني بن القاسم رقم:
 ،157واحلسن بن عيل بن سفيان رقم ،162 :واسحاق بن عبداهلل رقم ،174 :ولعمري هذا كاف
إلثبات وثاقته ومن مثل النجايش يف االعتامد عىل رجل؟! ،فضال عن توثيقه ملشاخيه.
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يف أنه ال يروي بال واسطة إال عن ثقة ،كام يظهر مما ذكره يف غري موضع منها يف
()2

ترمجة أيب املفضل حممد بن عبد اهلل بن حممد بن عبيد اهلل الشيباين  ،ولذا وثقه
()3

بعض مشاخينا نفسه يف معجم رجال احلديث .
()4

وأما ابن الزبري فتشهد القرائن بجاللته حيث رصح الشيخ بأنه روى مجيع
()5

كتب ابن فضال وأكثر األصول وروى عنه التلعكربي ،الذي ذكر عنه الشيخ

( )1رجال النجايش :رقم 7 :ص 12ذكره باسم أمحد بن عبد الواحد.
( )2من هذه املواضع ما ذكره يف ترمجة أمحد بن حممد بن عبيد اهلل اجلوهري رقم 257 :ص16
حيث قال :رأيت هذا الشيخ وكان صديقا يل ولوالدي وسمعت منه شيئا كثريا ورأيت شيوخنا
يضعفونه فلم أرو عنه شيئا وجتنبته ،ومنها ما ذكره يف ترمجة إسحاق بن احلسن بن بكران رقم171 :
حيث قال :كثري السامع ضعيف يف مذهبه رأيته بالكوفة وهو جماور وكان يروي كتاب الكليني عنه
وكان يف هذا الوقت علوا فلم أسمع منه شيئا .وهذا الشاهد يبتني عىل تفسري كلمة (علوا) يف كالم
النجايش بكونه كبري السن ،وربام يؤيد هذه املواضع ما ذكره يف ترمجة حممد بن أمحد بن اجلنيد رقم:
 1547ص 311حيث قال :وسمعت شيوخنا الثقات يقولون عنه :أنه كان يقول بالقياس.
( )3حيث قال :كان يف أول أمره ثبتا ثم خلط ورأيت جل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه ..رأيت
هذا الشيخ وسمعت منه كثريا ثم توقفت عن الرواية عنه إال بواسطة بيني وبينه .انظر :رجال
النجايش :رقم.1559 :
ال يقال :إن غاية ما يظهر من كالمه أنه ال يروي عمن ضعف ،ال أنه ال يروي إال عن الثقة أو من
مل يضعف.
فإنه يقال :ظاهر كالمه يفيد أن سبب تركه الرواية عمن ذكر ثبوت ضعفه ،بغض النظر عن وجه
ثبوته ،إذ ليس ذا موضوعية يف املقام ،والضعف قد يثبت بتضعيف اجلارح له ،وقد يكون ألجل
جمهولية احلال املوازية للضعف من جهة اقتضاء الرتك.
انظر :الفوائد الرجالية ،للسيد عيل أبو احلسن الفائدة العارشة :ص.155
( )4ج 2ص.143
( )5رجال الطويس :رقم.6179 :
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أيض اا أنه جليل القدر عظيم املنزلة واسع الرواية عديم النظري روى مجيع األصول
واملصنفات .
()1

وذكر النجايش أنه كان وجه اا يف أصحابنا ثقة معتمد اا ال يطعن عليه ،مع
()2

أن من مجلة طعون القدماء التي اشار إليها النجايش وغريه يف ترمجة بعضهم أنه
يروي عن الضعفاء.
بل طريق الشيخ إىل كتب ابن فضال منحرص به ،مع أمهية تلك الكتب
وفتوى الشيخ وغريه بكثري من رواياهتا ،حيث يظهر من جمموع ذلك معروفية
الرجل بني األصحاب وجاللته وأنه من مشايخ اإلجازة الذين هيتم باتصال
السند من طريقهم ،كام يناسبه تنبيه النجايش يف ترمجة امحد بن عبدون عىل لقائه
()3

إياه وروايته عنه.
عىل أن الظاهر معروفية كتب ابن فضال يف عرص الشيخ ،وذكر السند له
ملحض التربك واجلري عىل سرية األصحاب يف ذكر االسناد ،ومن ثم ذكر
بعضهم عدم احلاجة لتوثيق مشايخ اإلجازة .
()4

()1رجال الطويس :رقم.6316 :
( )2رجال النجايش :رقم.1114 :
( )3املصدر نفسه :رقم.211 :
( )4قال الوحيد البهبهاين  يف الفائدة الثالثة من فوائده الرجالية :يف سائر أمارات الوثاقة
واملدح والقوة :منها :كون الرجل من مشايخ اإلجازة ،واملتعارف عده من أسباب احلسن ،وربام
يظهر من جدي  داللته عىل الوثاقة ،وكذا من املصنف (املريزا حممد االسرتابادي) يف ترمجة
احلسن بن عيل بن زياد ،وقال املحقق البحراين  :مشايخ اإلجازة يف أعىل درجات الوثاقة
واجلاللة ،وما ذكروه ال خيلو عن قرب( انظر :الفوائد الرجالية ،املطبوعة يف صدر منهج املقال :ج1
ص.)141
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فإن ذلك بمجموعه كاف يف االعتامد عىل الرواية والوثوق بصدورها عن
ابن فضال الذي هو موثق .
()1

 - 5أمحد بن حممد بن احلسن بن الوليد:

قال سامحة السيد  -حفظه اهلل  -بعد ذكره حديثا وقع يف طريقه أمحد بن
حممد بن احلسن بن الوليد:
 ..وقد يستشكل فيه تارة بضعف السند ،فقد وقع الكالم منهم يف غري
واحد من رجاله بل مل أعثر عىل من وصفه بالصحة.
لكن يندفع بأن الشيخ روى احلديث عن املفيد عن أمحد بن حممد عن أبيه
عن سعد بن عبد اهلل عن اهليثم بن أيب مرسوق عن مروك بن عبيد عن نشيط،
وأمحد بن حممد مردد بني أمحد بن حممد بن حييى العطار ،وأمحد بن حممد بن
احلسن بن الوليد.
واألول تقدم منا تقريب وثاقته بقرائن كثرية عند الكالم يف منافاة ارتكاب
الصغائر للعدالة .
()2


وقال الشيخ عبد اهلل املامقاين  :ومنها (أي من أمارات الوثاقة) كون الرجل من مشايخ
اإلجازة( .انظر :الفوائد الرجالية من تنقيح املقال :ج 2ص.)217
( )1انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الطهارة :ج 4ص.47
وممن وثق ابن عبدون أيض اا :املحقق الداماد (انظر :الرواشح الساموية :ص  ،)175والسيد
حسني احلسيني احليل (انظر :زبدة األقوال :رقم ،)137 :والسيد حممد عيل املوحد األبطحي (انظر:
هتذيب املقال :ج 3ص.)451
( )2انظر ص  76من هذه الرسالة.
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ومثله الثاين  -الذي ال يبعد إرادته يف املقام ،كام رصح به بعضهم  -ألنه من
مشايخ االجازة ،واستاذ املفيد ومجاعة من طبقته ،وقد أكثر الشيخ  يف كتابيه
من الرواية عنه بطريقهم ،بل قيل :انه كثريا ما يؤثر الطريق الذي هو فيه عىل
غريه ،وقرائن املقام تشهد بكونه كأبيه من علامء هذه الطائفة املتحملني ألحاديثها
املشهورين عندها ،فلو ظهر منه  -والعياذ باهلل  -ما ينايف الوثوق ملا خفي عىل
هؤالء األجالء ،ولو ظهر هلم لرفضه إذ ال تغتفر من مثله أدنى زلة.
ولذا يظهر من مجاعة من املتأخرين املفروغية عن وثاقته فقد صحح العالمة
مجلة طرق هو فيها ،ووثقه الشهيد الثاين وولده وغريمها  -عىل ما حكي عنهم .-
بل عن تلخيص املقال :انه من املشايخ املعتربين ..ومل أر إىل اآلن ومل أسمع
من أحد يتأمل يف توثيقه .
ولعل عدم تعرض النجايش والشيخ ومن سبقهام لرتمجته لكونه من
املتأخرين غري املعارصين لالئمة وال من أصحاب الكتب.
وأما أبوه فهو من األعيان األجالء ،سواء كان ابن حييى أم ابن احلسن ،وكذا
سعد بن عبد اهلل.
كام أن اهليثم بن أيب مرسوق قد أثنى عليه األصحاب ،فقال النجايش:
قريب األمر ، وروى الكيش عن محدويه أنه قال :أليب مرسوق ابن يقال له
()1

اهليثم.
سمعت أصحايب يذكروهنام بخري ،كالمها فاضالن. 
()2

وهو من رجال كامل الزيارة.
( )1رجال النجايش :رقم.1175 :
( )2اختيار معرفة الرجال :رقم.696 :
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وأما عروك ،فقد روى الكيش عن العيايش عن عيل بن احلسن بن فضال أنه
قال فيه :ثقة شيخ صدوق ، وكون عيل بن احلسن فطحيا ال يمنع من االعتامد
()1

عىل توثيقه بعد كونه بمرتبة عالية من الوثاقة عند األصحاب ،ويظهر من الكيش
والعيايش االعتامد عليه يف التوثيق ،ملا قيل من إكثار الكيش نقل توثيقه للرجال
عن العيايش.
والسيام مع تأيد توثيقه ملروك بقول النجايش يف حقه :قال أصحابنا
القميون نوادره أصل. 
()2

وأما نشيط فقد وثقه النجايش رصحيا ،وروى الكيش أنه كان خيدم
()3

الكاظم . 
()4

وليس يف أحد هؤالء طعن يعارض ما تقدم ،فيتعني اعتبار السند املذكور،
ومن ثم وصفناه بالصحة.
عىل أن األصحاب قد اعتمدوا عىل احلديث وأفتوا بمضمونه معربين
بعبارته ،وهو كاف يف حجيته ،كام ذكره غري واحد ،وتكرر منا نظريه يف نظائر
املقام .
()5

()1اختيار معرفة الرجال :رقم.1563 :
( )2رجال النجايش :رقم.1142 :
( )3املصدر نفسه :رقم.1153 :
( )4اختيار معرفة الرجال :رقم.155 :
( )5انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الطهارة :ج 2ص.61
وممن ذهب إىل وثاقته الشهيد الثاين (انظر :الدراية :ص ،)121واملريزا حممد االسرتابادي
(انظر :تلخيص األقوال (الوسيط) :ص ،329كام حكي عنه) ،والسيد حممد باقر الداماد (أنظر:
الرواشح الساموية :ص ،)171والعالمة املجليس (انظر :الوجيزة :ص ،)122والشيخ عبد اهلل
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 - 6أمحد بن حممد بن حييى االودي:

قال سامحة السيد  -حفظه اهلل تعاىل  -يف أصالة الطهارة:
 ..ويقتضيه ما رواه عامر عن أيب عبد اهلل  :كل يشء نظيف حتى تعلم
أنه قذر ،فإذا علمت فقد قذر ،وما مل تعلم فليس عليك. 
()1

والظاهر متامية سنده لرواية الشيخ له يف التهذيب بسنده عن حممد بن أمحد
()2

بن حييى ،عن أمحد بن حييى ،عن أمحد بن احلسن بن فضال ،عن عمرو بن سعيد،
عن مصدق بن صدقة ،عن عامر ،وطريقه إىل حممد بن أمحد بن حييى صحيح،
وحممد نفسه من األجالء ،وأمحد بن احلسن ومن بعده ثقات ،وإن كان بعضهم
أوكلهم فطحية.
وأما أمحد بن حييى ،فالظاهر أنه األودي الثقة دون غريه ،لعدم تناسب
الطبقة وإن كان بعضهم ثقة أيضا.
وأما احتامل زيادته يف السند بقرينة رواية بعض فقرات احلديث يف الكايف
واالستبصار بسند خال عنه ،بل يظهر من موضعني من التهذيب روايه نفس

املامقاين (انظر :تنقيح املقال :ج 1ص ،)11والسيد حممد املجاهد الطباطبائي (انظر :عمدة املقال:
ص ،)31وذهب الشيخ حممد بن احلسن حفيد الشهيد الثاين إىل جاللة الرجل وعظم شأنه (انظر:
استقصاء االعتبار :ج 1ص ،)45وقال السيد حسني احلسيني احليل يف حقه :من املشايخ املعتربين..
وحاله أشهر من أن ينبه عليه( انظر :زبدة األقوال :رقم ،)171 :ويظهر من الشيخ البهائي الذهاب
إىل عدالته (انظر :مرشق الشمسني :ص ،)276وقال السيد عبد احلسني الالري :أمحد بن حممد بن
وصحة حديثه.
احلسن بن الوليد شيخ املفيد ،ومن مشايخ اإلجازة الذي مل يتأ ّمل أحد يف توثيقه
ّ

(انظر :التعليقة عىل رياض املسائل :ص.)225

( )1هتذيب األحكام :ج 1ص 215ح.12
( )2هتذيب األحكام :ج 1ص 215ح.12
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احلديث خال عن الواسطة املذكورة ،وال سيام مع عدم معهودية توسطه بني
حممد بن أمحد وأمحد بن احلسن يف غري هذا املوضع ،ولعله لذا أسقطه يف
الوسائل ،أو الطالعه عىل نسخة من التهذيب خالية عنه.
فهو وإن كان قريبا جدا إال أن يف صلوحه لرفع اليد عن أصالة عدم اخلطأ
إشكال ،والظاهر أن ما يف الوسائل من إسقاطه يف هذا املوضع وغريه غفلة ال
يبتني عىل ما تقدم؛ لذكره له يف باب كيفية تطهري اإلناء فتأمل .
()1

 - 7أمحد بن حممد بن حييى العطار:

قال سامحة السيد  -حفظه اهلل  -بعد ذكره رواية وقع يف طريقها أمحد بن
حممد بن حييى العطار:
 ..لكن قد يستشكل فيه بوجوه:
االول :ما ذكره بعض مشاخينا من ضعف الرواية ،ألن يف سند الصدوق هلا
أمحد بن حممد بن حييى العطار ،ومل تثبت وثاقته ،ويف سند الشيخ هلا حممد بن
موسى اهلمداين ،وهو كذلك؛ ملعارضة توثيقه املستفاد من رواية ابن قولويه عنه
يف كامل الزيارة ـ بناء عىل ما أرشنا إليه آنفا من ترصحيه بأنه ال يروي فيه إال عن
الثقات ـ بطعن ابن الوليد فيه بأنه كان يضع احلديث.
وفيه :أن أمحد بن حممد بن حييى العطار وإن مل ينص أحد من القدماء عىل

( )1انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الطهارة :ج 1ص.459
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توثيقه ،إال أنه ال ينبغي اإلشكال يف وثاقته بعد كونه من مشايخ االجازة
()1

ورواية األجالء عنه ،كاحلسني بن الغضائري ،والصدوق يف الفقيه الذي رصح
فيه بأنه ال يودع فيه إال ما هو احلجة بينه وبني اهلل تعاىل فإن احتامل اعتامده يف
()2

توثيق بعض الرواة أو الوثوق بالرواية عىل بعض القرائن االجتهادية اخلفية وإن
كان قريبا إال أنه من البعيد جدا منه الرواية يف الكتاب املذكور بال واسطة عمن
خيفى عليه حاله ،وال يكون ثقة عنده.
والسيام مع ما هو املعروف من حترج االصحاب يف تلك العصور والسيام
القميني عن الرواية عن الضعفاء ،بل ظاهره يف مقدمة الفقيه جتليل مشاخيه
()3

وتعظيمهم.
كام ال ينبغي احتامل اعتامده يف توثيق مثل هؤالء عىل قرائن خفية مع
معارصته هلم وأخذه عنهم.
بل مقتىض إكثاره الرواية عن أمحد بن حممد املذكور مرتضيا عليه كونه من
االجالء بنظره املعروفني يف عرصه بالرفعة وسمو املقام.

( )1ممن ذهب إىل وثاقته املحقق الداماد (انظر :الرواشح الساموية :ص ،)212والسيد حسني
احلسيني احليل (انظر :زبدة األقوال :رقم ،)192 :والسيد حممد الطباطبائي املجاهد (انظر :عمدة
املقال :ص.)33
( )2حيث قال يف مقدمة كتابه من ال حيرضه الفقيه :ومل أقصد فيه قصد املصنفني يف إيراد مجيع ما
رووه بل قصدت إىل إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيام بيني وبني ريب تقدس
ذكره وتعالت قدرته ومجيع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها املعول وإليها املرجع.
( )3انظر :من ال حيرضه الفقيه :ج 1ص.4
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كام أن مقتىض ما ذكره النجايش يف ترمجة احلسن بن سعيد االهوازي عن
()1

أمحد بن عيل بن نوح السريايف من أن ما عليه أصحابنا واملعول عليه من الطرق
إليه مجلة طرق هو فيها كون الرجل معتمدا عند السريايف ،بل عند االصحاب.
وباجلملة :التأمل يف حال الرجل عند االصحاب شاهد بكونه من األعيان
واألجالء املستغنني عن التوثيق.
عىل أن ذكر الشيخ  للرواية بطريق آخر ـ وإن مل خيل عن ضعف ـ شاهد
بمعروفيتها بني االصحاب ،إذ هل حيتمل اتفاق مثل أمحد بن حممد املذكور مع
حممد بن موسى اهلمداين عىل اختالق الرواية مع اختالفهام يف الطبقة ،فقد روى
أمحد بن حممد عن حممد بن موسى بواسطتني ،فليس اتفاقهام إال شاهدا بمعروفية
الرواية بني االصحاب وأخذها من كتب مشهورة ،وهو كاف يف الوثوق
بالرواية ،بل االطمئنان هبا ،فتكون حجة ،كام ذكرناه يف االصول .
()2

 - 8أمحد بن هالل العربتائي:

قال سامحة السيد  -حفظه اهلل تعاىل  -يف املاء املستعمل يف رفع احلدث
األكرب وجواز استعامله يف رفع احلدث:
 ..وقد استدل له ببعض النصوص:
األول :خرب عبد اهلل بن سنان عن أيب عبد اهلل   :قال :ال بأس بأن
يتوضأ باملاء املستعمل ،فقال :املاء الذي يغسل به الثوب ،أو يغتسل به الرجل

( )1رجال النجايش :رقم.137 :
( )2انظر :مصباح املنهاج ،كتاب االجتهاد والتقليد :ص.242
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من اجلنابة ال جيوز أن يتوضأ منه وأشباهه ،وأما الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به
وجهه ويده يف شئ نظيف فال بأس أن يأخذه غريه ويتوضأ به. 
()1

والكالم فيه تارة :من جهة السند.
وأخرى :من جهة الداللة.
أما السند فقد رواه الشيخ عن املفيد ،عن ابن قولويه ،عن أبيه ،عن سعد بن
عبد اهلل ،عن احلسن بن عيل عن أمحد بن هالل العربتائي ،عن احلسن بن
حمبوب ،عن ابن سنان.
وقد استشكل فيه غري واحد بضعف أمحد بن هالل جدا ،فقد ذكر الشيخ يف
الفهرست أنه كان غاليا متهام يف دينه ،ويف التهذيب يف باب الوصية ألهل
()2

الضالل أنه مشهور باللعنة والغلو وما خيتص بروايته ال نعمل عليه  ،وعده يف
()3

كتاب الغيبة من السفراء املذمومني الذين ظهر التوقيع بلعنهم والرباءة منهم،
()4

وروى الكيش توقيعا مهوال يف ذلك ،وأشار إىل نظريه النجايش  ،وعن سعد
()5

()6

بن عبد اهلل :ما سمعنا وال رأينا بمتشيع رجع من تشيعه إىل النصب إال أمحد بن

( )1هتذيب األحكام :ج 1ص 221ح.13
( )2فهرست الطويس :رقم.157 :
( )3هتذيب األحكام :ج 9ص.254
( )4الغيبة :ص.353
( )5اختيار معرفة الرجال :رقم.1525 :
( )6رجال النجايش :رقم.199 :
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هالل ، وقال الصدوق يف إكامل الدين بعد نقل ذلك عنه :وكانوا يقولون إن
()1

ما انفرد بروايته أمحد بن هالل فال جيوز استعامله . 
()2

لكن اإلنصاف أن هذا كله ال يصلح للتوقف يف حديث الرجل بعد ظهور
عدم كون الطعون يف حديثه ،بل يف دينه بسبب توقفه يف وكالة حممد بن عثامن -
كام ذكره الشيح  يف كتاب الغيبة  -وكان ذلك يف أواخر عمره ،مع كونه يف
أول األمر من السفراء ،ومن الذين أكثر األصحاب يف السامع منهم ووثقوا هبم،
حتى أكثروا املراجعة يف أمره ملا ورد التوقيع بلعنه ،كام ذكره الكيش.
ويناسبه ما يف الفهرست من أنه روى أكثر أصول أصحابنا  ،لظهوره يف
()3

اشتهار حديثه بني األصحاب ،ولذا كان ظاهر النجايش توثيقه وأن ذمه ال ينايف
ذلك ،حيث قال فيه :صالح الرواية يعرف منها وينكر ،وقد روي فيه ذموم من
سيدنا أيب حممد العسكري  ،  وليس املراد بإنكار حديثه عدم وثاقته ،بل
()4

اشتامل حديثه عىل املناكري التي يصعب عىل العقول حتملها.
مضافا إىل كونه من رجال كامل الزيارة ،وقد روى عنه مجاعة من األجالء
كعبد اهلل بن جعفر احلمريي ،واحلسن بن عيل بن عبد اهلل بن املغرية ،وحممد بن
عيسى العبيدي ،وحممد بن عيل بن حمبوب ،وسعد بن عبد اهلل الذي هو من مجلة
الطاعنني عليه.

( )1إكامل الدين وإمتام النعمة :ج 1ص.76
( )2املصدر نفسه.
( )3فهرست الطويس :رقم.157 :
( )4رجال النجايش :رقم.199 :
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وما ذكره الشيخ  يف التهذيب من عدم قبول ما ينفرد بروايته ال يبعد
ابتناؤه عىل التسامح يف توجيه الطعن عىل الرواية التي يراد العمل بغريها مما هو
أصح وأظهر كيف وقد عمل هو وغريه من أجالء األصحاب يف املقام
()1

بروايته؟!
كام أن ما حكاه الصدوق  عنهم من عدم استعامل ما ينفرد بروايته ال
يبعد اختصاصه بام يرويه بعد انقالبه ،الذي حكاه عن سعد بن عبد اهلل ،كام
يناسبه تفريعه عليه.
وال إشكال يف ذلك ،كام ال إشكال يف عدم حضور أجالء األصحاب
للرواية عنه بعد ذلك وبعد اشتهار لعنه والرباءة منه والتشنيع منهمعليه
بنحو ال يناسب معارشهتم له ،فضال عن روايتهم عنه أو عملهم بالرواية.
وقد أشار إىل ذلك الشيخ يف العدة ،حيث قال يف بيان موقف األصحاب من
الغالة:
فإن عرف هلم حال استقامة وحال غلو عملوا بام رووه يف حال االستقامة
وترك ما رووه يف حال خطئهم [ خلطهم] ،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. 
()2

( )1كام قد يشهد به وهن الطعن املذكور جدا ،ألن الرواية التي طعنها بذلك مل يروها أمحد بن
هالل ،وانام تضمنت مكاتبته لالمام اهلادي وجوابه له ،والراوي هلا شخص آخر ،فراجع.
(منه .)
( )2العدة يف أصول الفقه :ج 1ص.151
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هذا ،ولو فرض روايتهم عنه بعد انقالبه قبل ظهور حاله أو بعده ،فهل
يمكن من أحد منهم العمل بالرواية ،أو تدوينها واالهتامم بحفظها وإفادهتا بعد
إظهارهم حاله بالوجه املذكور إال بعد كامل التثبت وشدة االحتياط يف
صدور الرواية.
ولعله لذا حكي عن ابن الغضائري عىل تشدده أنه مل يتوقف فيام يرويه عن
احلسن بن حمبوب من كتاب املشيخة وحممد بن أيب عمري من نوادره ،وقد سمع
هذين الكتابني جل أصحاب احلديث.
وباجلملة :املستفاد من النجايش والشيخ يف العدة وابن قولويه توثيق
الرجل  ،ويؤيده ما تقدم من القرائن ،والطعون املذكورة ال تنايف ذلك ،بل غاية
()1

ما تقتضيه عدم قبول ما يرويه بعد انقالبه ،ومن املعلوم من حال األصحاب يف
الروايات التي بأيدهيم عنه أخذها منه يف حال االستقامة  -كام يظهر من الشيخ
يف العدة  -أو التثبت من صحتها بعد ظهور حاله لو فرض حتملهم هلا بعد
انقالبه ولو لعدم االطالع عىل حاله بعد.
ومنه يظهر حال مثل هذا اخلرب الذي رواه الشيخ  بالسند املتقدم املشتمل
عىل مجاعة من األعيان ،ورصح بالفتوى بمضمونه مثل الشيخني والصدوق
وغريهم ،بل نسبه يف اخلالف إىل أكثر أصحابنا ،ومل ينقل اخلالف فيه من القدماء
إال من املرتىض الذي له يف أخبار اآلحاد مذهب مشهور ،مع كون مجاعة ممن
رواه وعمل به ممن رصح بالطعن يف الرجل املذكور وشدد يف أمره.
حيث ال ينبغي الريب مع ذلك يف تثبتهم يف اخلرب بأحد الوجهني املذكورين
لتيرس القرائن هلم ،ولو ألخذهم له من كتاب املشيخة ونحوه من الكتب
( )1وإليه ذهب املحقق الداماد (انظر :الرواشح الساموية :ص.)176
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املشهورة ،المتناع فتواهم بمضمونه بدون ذلك مع خمالفته لعموم الطهورية -
الذي استدلوا به يف نظري املقام  -ومقاربته لكثري من العامة القائلني بعموم
نجاسة املاء املستعمل أو عدم مطهريته.
ولذا مل تظهر املناقشة يف سنده إال من املتأخرين الذين توجهوا إىل هذه
النواحي ،فتشبثوا بضعف الرجل ولعنه وأغفلوا بقية اجلهات.
واهلل سبحانه وتعاىل العامل ،وهو ويل التوفيق والتسديد.
هذا ،وربام يناقش يف السند أيض اا بأن احلسن بن عيل الذي وقع بني سعد بن
عبد اهلل وابن هالل مردد بني مجاعة بعضهم جمهول كاحلسن بن عيل بن إبراهيم
بن حممد اهلمداين ،لرواية سعد بن عبد اهلل عنه رصحيا يف مجلة املسمني هبذا
االسم.
وأما ما يف املعترب وطهارة شيخنا األعظم وعن التنقيح من أنه ابن فضال
املوثق أو الصحيح ،فبعيد جدا ال يناسب طبقات الرواة ،ألن سعد بن عبد اهلل
يروي عن ابن فضال بواسطتني ،كام أنه مل تعهد رواية ابن فضال عن أمحد بن
هالل.
ويندفع :بأن إرادة اهلمداين بعيد جدا بعد إمهاله يف كتب الرجال وقلة رواية
سعد بن عبد اهلل عنه بنحو ال يناسبه إرادته له عند اإلطالق ،وال سيام مع عدم
ثبوت روايته عن ابن هالل ،بل قد ال يناسب ذلك رواية جده إبراهيم عنه بل
األقرب كونه أحد رجلني احلسن بن عيل بن املغرية الثقة ،واحلسن بن عيل
الزيتوين املستفاد توثيقه من كونه من رجال كامل الزيارة مؤيدا برواية غري واحد
من األجالء عنه ،لرواية سعد بن عبد اهلل عنهام مجيعا ،وروايتهام معا عن ابن
هالل.
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ولعل الثاين أقرب بلحاظ تكرر ذلك فيه ،بل تكرر رواية سعد بن عبد اهلل
عن ابن هالل بواسطته ،وال سيام مع كونه أشعريا كسعد بن عبد اهلل ،املناسب
إلرادته له عند إطالقه.
عىل أن عمل األصحاب كاف يف انجبار احلديث لو فرض ضعف سنده من
هذه اجلهة .
()1

 - 9إسحاق بن يعقوب:

قال سامحة السيد  -حفظه اهلل تعاىل  -يف ذكر ما يمكن أن يستدل به عىل
والية احلاكم الرشعي:
الثاين :التوقيع الرشيف الوارد يف جواب إسحاق بن يعقوب عن مسائل
أشكلت عليه ،وفيه :وأما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا ،فإهنم
حجتي عليكم ،وأنا حجة اهلل (عليهم).
وقد يستشكل يف االستدالل به من وجهني:
األول :السند؛ لعدم ثبوت وثاقة إسحاق بن يعقوب.
لكن قد هيون ذلك ،ألن الراوي له عن إسحاق هو الكليني  الذي
عاش يف زمن الغيبة الصغرى حيث التحفظ والتكتم عىل أشدمها ،املناسب
لكون االتصال فيها بالناحية الرشيفة مقصور اا عىل اخلاصة ،فمن البعيد جد اا
إغفال الكليني ذلك وروايته له عن غري ثقة ،وال سيام وأن لسان التوقيع
ومضامينه تناسب ما ورد عنهم. 
()2

( )1انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الطهارة :ج 1ص.349
( )2انظر :مصباح املنهاج ،كتاب التجارة :ج 2ص.424
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 - 11امساعيل بن أبي زياد السكوني:

قال سامحة السيد حفظه اهلل تعاىل بعد ذكر رواية رواها السكوين:

 ..وما يظهر من غري واحد من ضعفه ال جمال له بعد توثيق الشيخ 
للسكوين يف العدة وكونه مع النوفيل الذي روى عنه هذا احلديث من رجال
()1

تفسري القمي وكامل الزيارات.
وأما ما يف نكت النهاية من أن األكثرين يطرحون ما ينفرد به السكوين فهو
()2

ال يناسب ما ذكره الشيخ  يف العدة من عمل األصحاب برواياته وروايات
أمثاله من غري اإلمامية املوثقني ،عىل أنه ال وجه لذلك منهم مع وثاقته .
()3

وقال أيضا بعد رواية رواها السكوين:

( )1عدة األصول :ج 1ص.149
( )2نكت النهاية :ج 3ص.421
وقال أيض اا :ضعيف( النكت :ج 2ص ،)433ضعيف ،ويف العمل بام ينفرد به توقف
(النكت :ج 3ص ،)379عامي ال أعمل بام ينفرد به( النكت :ج 3ص ،)421ال أعمل بام خيتص
به ،لكن الشيخ  يستعمل أحاديثه وثوق اا بام عرف من ثقته( النكت :ج 3ص ،)22عامي ال
يعمل بام ينفرد به( النكت :ج 2ص.)254
وجممل كلامته ال تناسب ما ذكره هو نفسه يف املسائل العزية :وإن كان عاميا فهو من ثقات
الرواة ،وقال شيخنا أبو جعفر  يف مواضع من كتبه :إن اإلمامية جممعة عىل العمل بام يرويه
السكوين وعامر ومن ماثلهام من الثقات.
ومل يقدح باملذهب يف الرواية مع اشتهار الصدق ،وكتب مجاعتنا مملوة من الفتاوى املستندة إىل
نقله ،فلتكن هذه كذاك( .انظر :املسائل العزية ضمن الرسائل التسع :ص.)62
حيث يظهر من قوله هذا االعتامد عليه لوثاقته ،ويظهر أيض اا اعتامده عىل ما ذكره الشيخ.
( )3انظر :مصباح املنهاج ،كتاب اإلجارة :ص.344
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 ..عىل أن الظاهر اعتبار سند رواية السكوين املذكورة ،ألن الشيخ 
رواها بسنده الصحيح عن الصفار ـ الذي هو ثقة جليل ـ عن إبراهيم بن هاشم
ـ الثقة بشهادة ولده وابن قولويه ،وألهنم ذكروا أنه أول من نرش حديث
الكوفيني بقم ،بنحو يظهر منهم قبول القميني لروايته حتى حكي عن ابن
طاووس دعوى االتفاق عىل وثاقته ـ عن النوفيل عن السكوين الثقتني ،بشهادة
عيل بن إبراهيم وابن قولويه وملا ذكره الشيخ  يف العدة من عمل األصحاب
بروايات السكوين وإن كان عامي اا ،لوثاقته يف نفسه بل قد يظهر من ذلك عملهم
بروايات النوفيل ،ألنه هو الراوي لكتاب السكوين .
()1

( )1انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الطهارة :ج 1ص.63
وممن ذهب إىل وثاقة السكوين :املحقق الداماد (انظر :الرواشح الساموية :ص ،)99والتقي
املجليس (انظر :روضة املتقني ج 6ص ،)45والشيخ عبد اهلل املامقاين (انظر :تنقيح املقال :ج9
ص ،)313والشيخ حممد طه نجف (إتقان املقال :ص ،262كام حكي عنه) ،والسيد الفاين
األصفهاين (انظر :بحوث يف فقه الرجال ص ،)212والسيد اخلوئي (انظر :معجم رجال احلديث:
ج 4ص ،)23والسيد حممد عيل املوحد األبطحي حيث قال:
اعتمد كثري من أصحابنا عىل روايته ..ومما ربام يؤيد به وثاقة السكوين يف احلديث رواية ابن
قولويه يف كامل الزيارات عنه ،وأيض اا عيل بن ابراهيم يف تفسريه كثري اا ،وغريمها ممن تقدم يف املقدمة
من أن ظاهر كالمهم إختصاص كتبهم بذكر روايات الثقات ،عىل إشكال تقدم هناك.
وقد أفتى الصدوق برواياته ،ومنها يف نجاسة لبن اجلارية يف كتابه املقنع الذي قال يف أوله:
وحذفت اإلسناد منه لئال يثقل محله ،وال يصعب حفظه ،وال يمله قاريه ،إذ كان ما أبينه فيه يف
الكتب األصولية موجود اا بينا عن املشائخ العلامء الفقهاء الثقات رمحهم اهلل ،وتقدم الكالم يف ذلك.
وقد روى عنه أصحاب اإلمجاع ،مثل عبد اهلل بن بكري ،وفضالة ،ومجيل بن دراج ،وعبد اهلل بن
املغرية كثري اا ،ويأيت يف ترمجته أنه ثقة ال يعدل به أحد من جاللته ودينه وورعه( .هتذيب املقال :ج1
ص.)312
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 - 11إمساعيل بن مرار:

قال سامحة السيد  -حفظه اهلل تعاىل  -بعد إيراده رواية أرسلها يونس بن
عبد الرمحن:
 ..وقد استشكل فيه تارة بإرسال اخلرب ،و ُاخرى بأن راويه عن يونس
إسامعيل بن مرار الذي مل ينص عىل توثيقه أحد.
ويندفع األول بام تقدم يف مبحث حتديد الكر عن الشيخ والشهيد

من

إمجاع الطائفة عىل العمل بمراسيل يونس ،ألنه ال يروي وال يرسل إال عن ثقة،
املؤيد بام تضمن من الروايات إرجاع الرضا  إليه يف معامل الدين  ،الظاهر
()1

يف اعتامده  عليه يف معرفة أحاديثهم وحسن انتقائه هلا ،وبام ورد بسند
صحيح من تشديده يف قبول الروايات وكثرة رده هلا حتى قيل له يف ذلك فاعتذر
بكثرة الكذب عليهم فراجع .
()2

والثاين بأن الظاهر كون روايات إسامعيل من كتب يونس التي حكي عن
ابن الوليد تصحيح رواياهتا إال ما رواه حممد بن عيسى عن يونس ،كام حكاه
بعض مشاخينا.
وبأن الظاهر كون الرجل من رواة كتاب نوادر احلكمة ،لوقوعه يف سند
مؤلفه لرواية يف صوم املكاري وإمتامه  ،مع عدم رواية األصحاب له يف الفقه
()3

غري كتاب نوادر احلكمة ،ومل يستثنه القميون من رجال الكتاب املذكور كام
استثنوا غريه ،بنحو يظهر منه أن منشأ االستثناء عدم ثبوت وثاقة الرجل
( )1اختيار معرفة الرجال :رقم.915 :
( )2املصدر نفسه :رقم.415 :
( )3هتذيب األحكام :ج 4ص.219
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عندهم ،حيث يظهر من ذلك توثيقهم إلسامعيل يف اجلملة ،وبكثرة رواية
إبراهيم بن هاشم الذي هو من األجالء ،حتى قيل أنه أول من نرش حديث
الكوفيني بقم ـ عنه فقد نقل بعض مشاخينا أنه روى عنه فيام يزيد عن مائتي
()1

مورد ،إذ يبعد جد اا عدم وثاقته عنده مع ذلك ،فإن ذلك كله كاف يف استفادة
وثاقة إسامعيل بل هو من رجال تفسري القمي كام نبه له بعض مشاخينا ،والسيام
مع ظهور معروفية رواياته بني األصحاب واعتامدهم عليها يف اجلملة.
مضاف اا إىل ظهور اعتامد الكليني والشيخ وابن الرباج عىل الرواية وحكاية
الشيخ مضموهنا عن بعض األصحاب .
()2

 - 12جعفر بن نعيم:

قال سامحة السيد يف عدم جواز تأخري قضاء شهر رمضان عن رمضان
الثاين:
 ..واألوىل االستدالل عليه بمعترب الفضل بن شاذان عن الرضا :قال :إن
قال :فلم إذا مرض الرجل أو سافر يف شهر رمضان فلم خيرج من سفره أو مل يقو
من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء لألول وسقط
القضاء ،وإذا أفاق بينهام أو أقام ومل يقضه وجب عليه القضاء والفداء ،قيل :ألن
ذلك الصوم إنام وجب عليه يف تلك السنة يف هذا الشهر ،فأما الذي مل يفق فإنه ملا
مر عليه السنة كلها وقد غلب اهلل عليه ،فلم جيعل له السبيل إىل أدئاها سقط عنه،
وكذلك كلام غلب اهلل عليه مثل املغمى الذي يغمى عليه يف يوم وليلة ،فال جيب
( )1فهرست الطويس :رقم.6 :
( )2انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الطهارة :ج 4ص.93
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عليه قضاء الصلوات ،كام قال الصادق :كلام غلب اهلل عىل العبد فهو أعذر
له ،ألنه دخل الشهر وهو مريض ،فلم جيب عليه الصوم يف شهره ،وال يف سنته،
للمرض الذي كان فيه ،ووجب عليه الفداء ،ألنه بمنزلة من وجب عليه
الصوم ،فلم يستطع أداءه فوجب عليه الفداء ،كام قال اهلل تعاىل :فصيام شهرين
متتابعني فمن مل يستطع فإطعام ستني مسكين اا ،فإن أفاق فيام بينهام ومل يصمه
وجب عليه الفداء لتضييعه ،والصوم الستطاعته. 
()1

 ...والظاهر اعتبار احلديث يف نفسه ،لرواية الصدوق له عن الفضل
بطريقني ،األول :عن حممد بن عبدوس عن عيل بن حممد بن قتيبة ،والثاين :عن
جعفر بن نعيم عن حممد بن شاذان .والطريق األول معترب ،كام تقدم يف املسألة
الثالثة من فصل وجوب الكفارة عند الكالم يف اإلفطار عىل احلرام ،وال سيام مع
اعتضاده أو تأييده بالثاين ،ألن جعفر بن نعيم ممن روى عنه الصدوق مرتضي اا
عليه ،وحممد بن شاذان يظهر من بعض القرائن والروايات ـ وإن مل ختل عن
ضعف ـ حسن حاله ،بل وثاقته .
()2

 - 13احلسن بن صاحل:

قال سامحة السيد  -حفظه اهلل تعاىل  -بعد ذكره حديثا وقع يف سنده احلسن
بن صالح:

( )1عيون أخبار الرضا :ج 2ص.117
( )2انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الصوم :ص.345
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 ..وال طعن يف سنده إال باحلسن بن صالح الذي عده غري واحد يف البرتية
من الزيدية ،وزاد الشيخ  يف االستبصار والتهذيب أنه مرتوك احلديث فيام
خيتص به.
وإن كان قد هيون ذلك يف هذا احلديث بمالحظة كون الراوي له أمحد بن
حممد بن عيسى عن احلسن بن حمبوب عنه ،ومها من أعيان األصحاب ،بل عد
بعضهم الثاين من أصحاب اإلمجاع.
وال سيام مع قرب أخذ الشيخ  له من أصله الذي أشار إليه يف
الفهرست ،حيث رواه عن أمحد بن حممد بن عيسى عن ابن حمبوب أيضا ،فإنه
قد يظهر منه يف مقدمة الفهرست االعتامد عىل األصول التي أشار إليها فيه،
حيث قال :فإذا ذكرت كل واحد من املصنفني وأصحاب األصول فالبد أن
أشري إىل ما فيه من التعديل والتجريح ،وهل يعول عىل روايته أو ال ،وأبني عن
اعتقاده ،وهل هو موافق للحق أو هو خمالف له ،ألن كثريا من مصنفي أصحابنا
وأصحاب األصول ينتحلون املذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة، 
()1

اللهم إال أن يقال :إنام يدل ذلك عىل أن فساد مذهب الرجل ال ينايف االعتامد
عىل كتابه ،وال داللة فيه عىل أن مجيع ما ذكره يف الفهرست من األصول والكتب
معتمدة عنده أو عند مجيع األصحاب.
نعم يدل عليه أو يؤيده التزامه برواية تلك األصول والكتب بطرقه إليها مع
ظهور حاله يف عدم روايته ملا ال يعتمد عليه ،كام يظهر مما تقدم منه يف حممد بن
سنان.

( )1فهرست الطويس :ص.3
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مضافا إىل ظهور حال األصحاب يف االعتامد عىل احلديث املذكور يف حتديد
الكر .
()1

 - 14احلسن بن علي الزيتوني:

قال سامحة السيد:
 ...واحلسن بن عيل الزيتوين املستفاد توثيقه من كونه من رجال كامل
الزيارة مؤيدا برواية غري واحد من األجالء عنه ،لرواية سعد بن عبد اهلل عنهام
مجيعا ،وروايتهام معا عن ابن هالل.
 - 15احلسني بن اإلمام الكاظم :

قال سامحته  -حفظه اهلل  -بعد ذكره حديثني يف مبحث غسل اجلمعة من
كتاب الطهارة:
 ..وقد استشكل بعض مشاخينا  يف االستدالل هبا ،لضعف األول
باإلرسال ،والثاين بجهالة احلسني بن موسى وجهالة أمه وأم أمحد.
لكن احلسني بن موسى قد روى الكيش عنه رواية  -وإن كان يف سندها
ضعف  -تتضمن خضوعه لإلمام اجلواد  واعرتافه بعظيم شأنه ،مع أنه
عمه ،وذلك يناسب قوة دينه.
مضاف اا إىل ما عن املفيد يف اإلرشاد حيث قال :ولكل واحد من ولد أيب

( )1انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الطهارة :ج 1ص.315
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احلسن موسى فضل ومنقبة مشهورة. 
()1

ويكاد يقطع بعدم اجتامع أم احلسني وأم أمحد عىل الكذب ،وال سيام وأن من
القريب أن تكون الثانية زوجته  ،كام هو مقتىض رواية الفقيه والتهذيب
للحديث املذكور ،وهي من مجلة أوصيائه ،عىل ما رواه الكايف والعيون ،
()3

()2

وكانت أثرية عنده ،وعندها بعض ودائعه ،عىل ما رواه الكايف أيض اا .
()4

()5

 - 16احلسني بن يزيد النوفلي:

قال سامحة السيد  -حفظه اهلل تعاىل  -بعد ايراده رواية وقع يف سندها
احلسني بن يزيد النوفيل:

 ..عىل أن الظاهر اعتبار سند رواية السكوين املذكورة ،ألن الشيخ 
رواها بسنده الصحيح عن الصفار ـ الذي هو ثقة جليل ـ عن إبراهيم بن هاشم
ـ الثقة بشهادة ولده وابن قولويه ،وألهنم ذكروا أنه أول من نرش حديث
الكوفيني بقم ،بنحو يظهر منهم قبول القميني لروايته حتى حكي عن ابن
طاووس دعوى االتفاق عىل وثاقته ـ عن النوفيل عن السكوين الثقتني ،بشهادة
عيل بن إبراهيم وابن قولويه وملا ذكره الشيخ  يف العدة من عمل األصحاب
( )1اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل عىل العباد :ج 2ص.246
( )2الكايف الرشيف :ج 1ص.316
( )3عيون أخبار الرضا : ج 1ص 33ح.1
( )4الكايف الرشيف :ج 1ص.311
( )5انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الطهارة :ج 1ص.14
وانظر ما ذكره السيد حممد رضا رشف الدين حفظه اهلل (اإلنصاف يف التنويه بقدر السادة
األرشاف ص.)319
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بروايات السكوين وإن كان عامي اا ،لوثاقته يف نفسه بل قد يظهر من ذلك عملهم
بروايات النوفيل ،ألنه هو الراوي لكتاب السكوين .
()1

 - 17سهل بن زياد اآلدمي:

قال سامحة السيد  -حفظه اهلل تعاىل  -يف مبحث مطهرية املاء املضاف من
احلدث بعد ذكر خرب وقع يف سنده سهل بن زياد اآلدمي:
 ..أما السند فلروايته عن سهل بن زياد عن حممد بن عيسى العبيدي عن
يونس.
وعن الصدوق عن شيخه ابن الوليد أن ما تفرد به حممد بن عيسى من
()2

كتب يونس وحديثه ال يعتمد عليه ،كام أن سهال مل تثبت وثاقته ،بل طعن من
غري واحد.
واجلواب :أنه ال جمال للتعويل عىل ما ذكره ابن الوليد بعد ثبوت وثاقة
حممد بن عيسى ،بل جاللته ،وال سيام مع قول النجايش يف رده :ورأيت
أصحابنا ينكرون هذا القول ويقولون :من مثل أيب جعفر حممد بن عيسى؟!..
( )1انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الطهارة :ج 1ص.63
وذهب إىل وثاقة النوفيل املذكور أو قبول روايته :السيد الداماد (انظر :الرواشح الساموية:
ص 113الراشحة اخلامسة والثالثون ،كام حكي عنه) ،والتقي املجليس (انظر :روضة املتقني ج6
ص ،،)45والسيد اخلوئي (انظر :معجم رجال احلديث :ج 4ص ،)23والشيخ عبد اهلل املامقاين
حيث قال .. :وحينئذ فبعد كون الرجال إمامي اا بال شبهة أحلقه املدائح التي نطقوا هبا فيه باحلسان،
وذلك ككونه ذا كتاب ،وكثري الرواية ،وسديد الرواية ،ومقبول الرواية ،ورواية مجع من القميني
عنه ،وإكثارهم من الرواية عنه ،فاحلق أن الرجال من احلسان( تنقيح املقال :ج 23ص.)155
( )2فهرست الطويس :رقم.113 :
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وقال القتيبي :كان الفضل بن شاذان

حيب العبيدي ويثني عليه ويمدحه

ويميل إليه ،ويقول :ليس يف أقرانه مثله ،وبحسبك هذا الثناء من
الفضل

. 
()1

وأما سهل بن زياد فهو وإن طعنه النجايش بأنه كان ضعيفا يف احلديث غري
()2

معتمد فيه ،ونقل عن أمحد بن حممد بن عيسى أنه كان يشهد عليه بالغلو
والكذب وأخرجه من قم ،وضعفه ابن الغضائري فيام حكي عنه حيث قال:
كان ضعيفا جدا فاسد الرواية والدين ،وكان أمحد بن حممد بن عيسى األشعري
أخرجه من قم وأظهر الرباءة منه ،وهنى الناس عن السامع منه ،ويروي املراسيل
ويعتمد املجاهيل ، كام ضعفه الشيخ يف الفهرست .
()3

()4

إال أن طعن النجايش غري رصيح يف تضعيفه ،ألن ضعف احلديث
باصطالح القدماء ال يراد به ضعف نقل الشخص للرواية الراجع إىل عدم
وثاقته ،بل ضعف احلديث الذي يرويه ،لعدم التزامه باالقتصار عىل رواية
األحاديث املعتمد يف فهو نظري الطعن بالرواية عن الضعفاء أو اعتامد املجاهيل
الذي أشار إليه ابن الغضائري.
نعم ،نقله عن أمحد بن حممد بن عيسى أنه كان يشهد عليه بالكذب وعدم
رده له ظاهر يف توقفه يف وثاقته لكنه ال يعارض ما يأيت.

( )1رجال النجايش :رقم.196 :
( )2رجال النجايش :رقم.495 :
( )3رجال ابن الغضائري رقم.65 :
( )4فهرست الطويس :رقم.339 :
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كام أن طعن ابن الغضائري ال اعتامد عليه مع ما هو املعروف عنه من ترسعه
يف الطعن وتشبثه فيه بأدنى شبهة.
وكذا أمحد بن حممد بن عيسى ،فإن إخراجه للربقي من قم لروايته عن
الضعفاء واعتامده للمراسيل ،مما يرفع الوثوق بمثل هذه الترصفات املبنية عىل
العنف والقسوة ،الناشئة عن ما له من قوة ونفوذ يف البلد ،فانه وإن أمكن محله
عىل الصحة يف نفسه ،إال أنه ال طريق الستكشاف وهن من يتصدى ملقاومته
بنحو تقبل شهادته املذكورة.
وال سيام مع ظهور حال األصحاب يف االعتامد عىل روايات سهل،
خصوصا شيخ املحدثني الكليني الذى أكثر يف الكايف الرواية عنه مبارشة أو
بالواسطة ،مع ترصحيه يف ديباجته بأنه يتوخى فيه اآلثار الصحيحة والسنن
()1

القائمة التي عليها العمل وهبا يؤدى فرض اهلل عز وجل وسنة نبيه  ،فان
هذا مما يوجب الريب يف الشهادة املذكورة وبغريها من الطعون ويمنع من
الركون إليها.
وأما تضعيف الشيخ  له يف الفهرست فهو معارض بتوثيقه له يف كتابه -
يف أصحاب اهلادي  - الذي قيل :أنه متأخر عن الفهرست تأليفا ،إلشارته
إليه فيه ،فيكون مقدما عليه.
وال أقل من تساقطهام ،والرجوع يف توثيق الرجل إىل ظهور حال عيل بن
ابراهيم وابن قولويه يف توثيقه ،ألنه من رجال كتابيهام ،املؤيد أو املعتضد بام
أرشنا إليه من إكثار الكليني وغريه من األصحاب من الرواية عنه ،وبكونه كثري
الرواية ورواياته سديدة مفتى هبا منترشة يف كتب الفقه إىل غري ذلك من األمور
( )1مر ذكرها سابقا فراجع.
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العملية الكاشفة عن وثاقة الرجل يف نفسه ،وأن الطعون الصادرة فيه ناشئة عن
أمور ال تنافيها ،وأمهها شبهة الغلو التي يظهر من قدماء األصحاب  -وال سيام
القميني  -شدة االهتامم هبا والتشبث فيها بأدنى سبب ،بنحو يسيئون الظن
ألجلها بصدق الشخص ويستسيغون مقاومته بل قتله ونسأله تعاىل العصمة
والسداد.
هذا كله ،مضافا إىل أن ظاهر ما يأيت من الشيخ  اشتهار احلديث املذكور
وتكرر يف الكتب واألصول ،ولذا طعنه بانفراد يونس به ،ال سهل وال حممد بن
عيسى مما يشهد بكون ذكرمها ملحض املحافظة عىل اتصال سلسلة السند
باإلمام . 
()1

( )1انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الطهارة :ج 1ص.473
وممن ذهب إىل وثاقة سهل بن زياد الوحيد البهبهاين (انظر :التعليقة عىل منهج املقال:
ص ،)176والسيد حممد مهدي بحر العلوم (انظر :الفوائد الرجالية1 :ج 1ص ،221ج 3ص،)23
والشيخ حممد بن احلسن احلر العاميل (انظر :وسائل الشيعة ج 35ص ،)319والسيد أسد اهلل
الشفتي (انظر :العصريية ص ،)155والشيخ حممد حسن البارفرويش املازندراين (انظر :نتيجة
املقال :ص ،)325واملريزا حسني النوري (انظر :خامتة املستدرك ج 5ص ،)213والشيخ حممد طه
نجف (انظر :اتقان املقال :ص ،291كام حكي عنه) ،والسيد عيل الفاين األصفهاين (انظر :بحوث
يف فقه الرجال ص ،)111والشيخ عيل النامزي الشاهرودي (انظر :مستدركات علم الرجال ج4
ص ،)172وعد الشيخ عبد اهلل املامقاين حديثه يف احلسان املعتمدة إن مل يكن يف الصحاح (انظر:
تنقيح املقال :ج 2ص ،)76وذهب املحقق التسرتي إىل اعتبار أخباره الواردة يف الكايف الرشيف
(انظر :قاموس الرجال :ج 5ص ،)362هذا وقد يستظهر من عبارة اخلزاز الرازي يف كتابه كفاية
األثر حيث وصف الروايات الناصة عىل األئمة بالصحة بقوله :ونص كل منهم عىل صاحبه
بروايات صحيحة يزول بمثلها الشك والريب ليعلم املنصف املتدين أن األمر عىل غري ما ذكره
اخلصم واهلل املوفق وهو حسبي ونعم الوكيل( .انظر :كفاية األثر :ص ،)212ثم روى حديثا وقع
يف سنده سهل بن زياد حيث قال :أخربنا أبو عبد اهلل اخلزاعي قال أخربنا حممد بن أيب عبد اهلل الكويف
عن سهل بن زياد اآلدمي عن عبد العظيم بن عبد اهلل احلسني قال( ...انظر :املصدر السابق
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 - 18صاحل بن السندي:

قال سامحة السيد  -حفظه اهلل تعاىل  -بعد أن ذكر حديث وقع يف سنده
صالح بن السندي:
 ..ومثله ما عن بعض مشاخينا  من اإلشكال يف احلديثني سند اا ،بلحاظ
أن يف طريق األول صالح بن السندي ،وهو مل تثبت وثاقته ،كأيب بردة يف الثاين.
لكن أبا بردة قد روى عنه يف هذا احلديث وغريه صفوان ،وقد ورد أنه ال
يروي إال عن ثقة.
وأما صالح بن السندي فهو من رجال كتاب كامل الزيارات ،والظاهر
وثاقة رجاله ،وقد أجاب  عن ذلك بأن املوجود يف كتاب كامل الزيارات هو
صالح بن السندي اجلامل ،ومل يعلم أنه صالح بن السندي املوجود يف هذا
احلديث وغريه ،فإن صالح بن السندي الذي يروي عنه عيل بن ابراهيم وغريه له
ما يقرب من ثامنني حديث اا يف الكتب األربعة ،ومل يوصف يف يشء منها باجلامل،
فال طريق إلحراز احتاده مع من يف كامل الزيارات ،ويندفع بأن عدم توصيفه يف
تلك األحاديث بذلك قد يكون ملعروفيته ،ال لعدم اتصافه به ،فمن القريب
احتاده بعد احتاد الطبقة .
()1


ص ،)211وفيه تأمل إذ لو سلم شمول العبارة األوىل ملثل هذا احلديث فال يسلم كون الصحة عنده
منحرصة بوثاقة رجال السند بل هي عند املتقدمني أعم من ذلك فافهم.
( )1انظر :مصباح املنهاج ،كتاب اإلجارة :ص  .421ومال إليه الوحيد البهبهاين ،انظر :الفوائد
احلائرية :ص .231
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 - 19طلحة بن زيد:

قال سامحة السيد بعد إيراده رواية رواها طلحة بن زيد عن اإلمام
الصادق :
 ..وال جمال لإلشكال يف سند األول ،بعدم النص عىل وثاقة طلحة بن زيد،
بعد ترصيح الشيخ بأن كتابه معتمد ،وبعد رواية مجاعة عنه بعضهم من األعيان،
منهم صفوان الذي ورد أنه ال يروي وال يرسل إال عن ثقة ،عىل ما يتضح مما
تقدم منا يف حتديد الكر من مباحث املياه ،ومثله الثاين ،ملاسبق هناك من أن
مراسيل ابن أيب عمري حجة ألنه أيض اا ال يروي وال يرسل إال عن ثقة .
()1

وقال أيض اا  -حفظه اهلل  -بعد ذكر حديث رواه طلحة بن زيد عن اإلمام
الصادق  يف الشفعة:
 ..وقد استشكل فيه يف الرسائر بناء عىل أصله من أن أخبار اآلحاد ال
توجب علام وال عمال ،وقد تكرر منا بيان ضعفه ،كام هو املشهور بني األصحاب
ريض اهلل عنهم.
كام استشكل فيه من تأخر عنه بضعف الطريق ،لكن إن كان جلهالة حممد بن
حييى الواقع يف سند احلديث فهو مردد بدوا بني اخلزاز واخلثعمي ،ألهنام مها
اللذان يرويان عن طلحة بن زيد ،وكالمها ثقة ،بل الظاهر أنه اخلزاز الثقة العني،
ألنه هو الذي يروي عنه أمحد بن حممد بن عيسى الواقع يف سند هذا احلديث.
وإن كان للطعن يف طلحة بن زيد بأنه برتي  -كام ذكر ذلك الشيخ يف رجاله
وتكرر يف كلامهتم يف املقام  -أو بأنه عامي  -كام يف النجايش ويف الفهرست  -فال
جمال لذلك بعد ترصيح الشيخ يف الفهرست بأن كتابه معتمد ،وكونه من رجال
( )1انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الصوم :ص.419
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تفسري القمي وكامل الزيارات ،ورواية صفوان عنه ،وهو ال يروي إال عن ثقة،
مؤيدا برواية مجاعة من األعيان عنه .
()1

 - 21عباد بن سليمان:

قال سامحة السيد  -حفظه اهلل تعاىل  -بعد ذكر خرب وقع يف سنده عباد بن
سليامن:
 ..مضاف اا إىل خرب حممد بن القاسم املتقدم يف ذيل الكالم يف نصوص
الطهارة باملالقاة ،الذي ال يبعد صحة سنده كام جزم به بعض مشاخينا.
إذ ليس يف سنده من يستشكل فيه إال حممد بن القاسم املذكور ،ألنه مشرتك
بني مجاعة ليس بعضهم موثقا ،وعباد بن سليامن الذي مل ينص أحد عىل توثيقه.
لكن الظاهر أن األول هو ابن الفضيل ابن يسار النهدي الثقة  ،بقرينة
()2

رواية سعد بن سعد عنه الذي يميز به ،ألنه ممن خيتص به ،كام عن جامع الرواة.
كام أنه ال يبعد وثاقة الثاين ،ألنه من رجال كامل الزيارة.

( )1مصباح املنهاج ،كتاب الشفعة :ص.112
ومال إىل هذا الرأي السيد حممد باقر الداماد احلسيني (انظر :الرواشح الساموية :ص،)177
والشيخ الوحيد اخلراساين (انظر :العقد النضيد :ج 15ص.)32
( )2وثقه النجايش( :انظر :رجال النجايش :رقم ،)973 :وابن داوود احليل (انظر :رجال ابن
داوود :رقم ،)1453 :والعالمة احليل (انظر :اخلالصة :رقم ،)127 :والسيد حسني احليني احليل
(انظر :زبدة األقوال :رقم.)1993 :
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مضافا إىل ما عن الوحيد  من أنه روى عنه حممد بن أمحد بن حييى ومل
يستثن روايته القميون ،ويروي عنه األجلة مثل حممد بن احلسني بن أيب اخلطاب
والصفار وأمحد بن حممد بن عيسى وغريهم .
()1

 - 21عبد الواحد بن حممد بن عبدوس:

قال سامحته  -حفظه اهلل  -بعد سند وقع فيه عبد الواحد بن حممد بن
عبدوس:
 ..وال جمال لإلشكال يف سند األول باشتامله عىل عبدالواحد بن حممد بن
عبدوس وعيل بن حممد بن قتيبة اللذين مل ينص أحد عىل وثاقتهام ـ كام ذكره
بعض مشاخينا ـ ،وعىل عبدالسالم بن صالح اهلروي الذي ذكر الشيخ أنه عامي؛
الندفاعه بأن عبد الواحد من مشايخ الصدوق املعتربين حيث أكثر الرواية عنه
مرتضي اا عليه .
()2

 - 22عثمان بن عيسى:

قال سامحة السيد  -حفظه اهلل تعاىل  -بعد إيراده رواية وقع يف سندها عثامن
بن عيسى:
 ..أما السند فقد استشكل فيه:
تارة :برواية الشيخ  له يف التهذيب عن أمحد بن حممد بن حييى ،وهو
جمهول ،ألن املعروف هبذا االسم هو أمحد بن حممد بن حييى العطار  -وهو مع
( )1انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الطهارة :ج 1ص.256
( )2انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الصوم :ص.113
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الكالم يف وثاقته  -يبعد جدا إرادته يف هذا السند ،ألن الراوي فيه عن أمحد بن
حممد هو حممد بن حييى العطار أبوه ،ومثله أمحد بن حممد بن حييى الفاريس،
الحتادمها طبقة.
والكليني  وإن أطلق أمحد بن حممد ،فينرصف إىل ابن عيسى الثقة ،إال
أنه ال جمال لالعتامد عليه بعد معارضته بام ذكره الشيخ  لبعد تعدد السند
جدا.
وأخرى :باشتامله عىل عثامن بن عيسى الذي قيل إنه من شيوخ الواقفة.
وعمدها ،ومن املستعدين بامل االمام الرضا .
وثالثة :باشتامله عىل أيب بصري املشرتك بني الثقة والضعيف.
ويندفع األول :بأنه ال تعويل عىل ما ذكره الشيخ  يف التهذيب،
ملعارضته بام ذكره يف االستبصار ،حيث أطلق فيه أمحد بن حممد املوجب
النرصافه إىل ابن عيسى ،فيسقط كالمه عن احلجية ،وال ينهض بمعارضة ما
ذكره الكليني .
وليس جعل ما يف التهذيب قرينة عىل تعيني ما يف االستبصار ورصفه عن
مقتىض االطالق بأوىل من جعل ما يف االستبصار قرينة عىل سهوه يف التهذيب،
لعدم احتامل اعتامده عىل ما يف التهذيب يف القرينية عىل ما يف االستبصار ،ليتعني
عمال بأصالة عدم اخلطأ ،فلو كان مراده يف االستبصار ابن حييى لكان إطالقه فيه
مبنيا عىل الغفلة عن ذكر القيد له أو عن انرصافه إىل ابن عيسى ،وهو كالغفلة يف
زيادة ابن حييى يف التهذيب.
وال يقاس ذلك باجلمع بني األخبار بحمل الظاهر فيها عىل األظهر ،لعدم
احتامل الغفلة يف األخبار ،والعلم هبا هنا إمجاال.
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بل ال ينبغي التأمل يف كون السهو هو زيادة ابن حييى يف التهذيب بعد
مالحظة عدم تعرض الرجاليني ملن هو هبذا االسم يف هذه الطبقة ،وعدم اشتامل
يشء من األسانيد عىل ذلك.
وال سيام بعد كون رواية الشيخ للحديث بسنده عن الكليني الذي مل
يتعرض هلذه الزيادة ،مع ما هو املعروف من ضبط الكايف ،فالتأمل يف ذلك إن مل
يوجب القطع بسهو الشيخ  يف التهذيب فال أقل من كونه موجبا للوثوق
بذلك ،املوجب لقصوره عن احلجية مالكا ،بنحو ال ينهض بمعارضة ما يف
االستبصار ،فضال عام ذكره الكليني .
ويندفع الثاين :بأنه ال إشكال يف وثاقة عثامن بن عيسى بعد كونه من رجال
()1

كامل الزيارة ،وترصيح الشيخ  يف العدة بعمل األصحاب برواياته ،ألنه
()2

متحرج يف روايته موثوق به يف أمانته ،مؤيدا بام نقله الكيش عن بعضهم من أنه
()3

من أصحاب االمجاع ،املشعر باملفروغية عن وثاقته ،وببعض القرائن األخر .
()4

( )1ذهب السيد حسني احلسيني احليل إىل عد روايته مقبولة لوال املعارض (انظر :زبدة األقوال:
رقم.)1191 :
( )2حيث قال :عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد اهللَّ 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 ،والطاطريون وغريهم .العدة يف أصول الفقه :ج 1ص.155
( )3اختيار معرفة الرجال :رقم.1555 :
( )4مثل عدم استثنائه القميون من رواة نوادر احلكمة فيدل عىل توثيق الصدوق واستاذه ابن
الوليد وابن نوح عىل ما ذهب إليه بعض األعالم.
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بل ال يبعد رجوعه عن الوقف وتوبته منه ،كام نقله النجايش عن بعضهم،
()1

ويناسبه عدهم له من أصحاب الرضا  ،فهو بني املوثق والصحيح.
وأما الثالث فيندفع :بأن أبا بصري مشرتك بني ليث بن البخرتي ،وحييى بن
أيب القاسم الرضير األسدي ،وعبد اهلل بن حممد األسدي.
وال إشكال يف وثاقة األولني.
وأما األخري فهو  -مع ترصيح بعضهم بوثاقته  -ال يظهر شهرته يف
األصحاب وال شهرة الكنية له بنحو يراد من إطالقها.
وال سيام مع كون الراوي عنه يف سند هذا احلديث ابن مسكان الذي
تكررت منه الرواية عن األول ،فيقرب إرادته منه عند االطالق ،وربام ادعي
روايته عن الثاين أيضا ،وهو غري مهم بعد وثاقته ،وال جمال إلطالة الكالم يف
ذلك يف هذه العجالة.
هذا مضافا إىل أن ظهور قبول األصحاب للرواية كاف يف جرب سندها،
خصوصا مثل هذا الوهن ،لقرب اطالعهم عىل قرائن تناسب محل أيب بصري عىل
الثقة .
()2

 - 23علي بن أبي محزة البطائين:

قال سامحة السيد  -حفظه اهلل تعاىل  -بعد ذكره حديثا اشتمل سنده عىل
القاسم بن حممد وعيل بن أيب محزة البطائني:

( )1رجال النجايش :رقم.117 :
( )2انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الطهارة :ج 1ص.315
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 ..هذا وقد استشكل فيه بعض مشاخينا  تارة :بضعف السند.
وأخرى :بأنه يتعني محله عىل العصري التمري ،إما ألن أبا بصري كويف ،ومل
يكن العنب يف الكوفة من الكثرة بحيث يباع عصري اا ،وإما لظهور اجلواب يف
حله حتى بعد الغليان ما مل يصري مخر اا ،وذلك ال يتم يف العنبي.
لكن يندفع األول بأنه ال منشأ الحتامل ضعف سنده إال بلحاظ اشتامله عىل
القاسم بن حممد الذي ال نص عىل توثيقه ،وعىل عيل بن أيب محزة ،الظاهر أنه
البطائني الكذاب من رؤوس الواقفة.
إال أن الظاهر أن القاسم بن حممد هو اجلوهري ،وهو من رجال كامل
الزيارات ،وممن روى عنه ابن أيب عمري وصفوان ،وذلك كاف يف وثاقته ،كام
ذكرناه يف غري مرة.
كام أن عيل بن محزة كان ثقة يف أول أمره ،كام رصح بذلك الشيخ يف العدة ،
()1

ويناسبه وكالته عن اإلمامني الصادق والكاظم

 ،ووقوعه يف أسانيد كتاب

كامل الزيارات ورواية ابن أيب عمري وصفوان والبزنطي ـ الذين ال يروون إال
عن ثقة ـ عنه.
( )1عدة األصول :ج 1ص.155
وقال املحقق يف املعترب :ال يقال عيل بن أيب محزة واقفي؛ ألنا نقول :إنام هو يف موت موسى
فال يقدح فيام قبله ،عىل أن هذا الوهن لو كان حاص ا
ال وقت األخذ عنه النجربت بعمل األصحاب،
وقبوهلم هلا( .املعترب :ج 1ص ،)61وقال أيض اا :ال يقال :عيل بن أيب محزة واقفي ،وعامر فطحي،
فال يعمل بروايتهام؛ ألنا نقول :الوجه الذي ألجله عمل برواية الثقة قبول األصحاب وانضامم
القرينة؛ ألنه لوال ذلك ملنع العقل من العمل بخرب الثقة؛ إذ ال وثوق بقوله ،وهذا املعنى موجود هنا،
فإن األصحاب عملوا برواية هؤالء ،كام عملوا هناك ،ولو قيل :فقد رد رواية كل واحد منهام يف
بعض املواضع ،قلنا :كام ردوا رواية الثقة يف بعض املواضع معللني بأنه خرب واحد ،وإال فاعترب كتب
األصحاب فإنك تراها مملوء اة من رواية عيل املذكور وعامر( .املعترب :ج 1ص.)69
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وإنام انقلب بعد ذلك يف فتنة الوقف ،وقد رصح الشيخ يف العدة بأن
األصحاب قد عملوا بام رواه قبل انقالبه ،والظاهر أن رواياته املودعة يف كتب
األصحاب كلها قبل انقالبه ،ملا هو املعلوم من مباينة األصحاب لرؤساء الواقفة
ممن ورد فيهم أعظم الطعون من األئمة وأصحاهبم.
اللهم إال أن يقال :إنام يتجه ذلك فيام إذا كان الراوي عنه من أصحابنا
اإلمامية االثني عرشية ،أما حيث كان الراوي عنه حممد بن القاسم اجلوهري
الواقفي أيض اا ،فال ُبعد يف أن يروي عنه حال وقفه وبعد انحرافه.
لكن ال يبعد ظهور ما ذكره الشيخ من جتنب األصحاب لروايات عىل بن
أيب محزة بعد انحرافه فيام يعم روايات الواقفة عنه.
وذلك يناسب أن يكون تداوهلم ملثل هذه الرواية الطالعهم عىل عدم
صدورها عنه إال حال استقامته فتأمل جيد اا.

)()1

وقال أيض اا يف كتاب التجارة بعد ذكر حديث رواه البطائني:
 ..فلم يبق إال ضعف سنده ،ألن يف طريقه عيل بن أيب محزة البطائني ،فإنه
وإن تكرر منا أن الظاهر رواية األصحاب عنه قبل انحرافه ،ملباينتهم له بعد
ذلك ،إال أن ذلك قد ال جيري يف مثل هذه الرواية ،حيث كان الراوي عنه فيها
القاسم بن حممد اجلوهري الذي هو واقفي مثله وإن كان ثقة.
وإن كان املظنون قوي اا أن رواية أصحابنا إنام كانت لرواياته وكتبه التي
عرفت عنه قبل انحرافه حتى لو كانت بتوسط أمثاله من الواقفة ،لشدة موقفهم
ضده بعد ذلك فالحظ .
()1

( )1انظر :مصباح املنهاج ،كتاب التجارة :ج 1ص ،53وانظر أيض اا :مصباح املنهاج ،كتاب
الصوم :ص.347
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 - 24علي بن السندي:

قال سامحة السيد حفظه اهلل تعاىل بعد ذكر حديث وقع يف سنده عيل بن
إسامعيل يف املسألة الثانية من مسائل العارية:
 ..والظاهر اعتبار سند احلديث ،ألن الصدوق رواه بطريقه إىل إسحاق بن
عامر ،وأبوه ريض اهلل عنه عن عبد اهلل بن جعفر احلمريي عن عيل بن إسامعيل
عن صفوان ،وكلهم من األعيان عدا عيل بن إسامعيل.
والظاهر أنه ابن عيسى الذي هو من رجال كامل الزيارات ،كام قرب ذلك
بعض مشاخينا  ،لقرائن معتمدة ذكرها يف ترمجة ابن عيسى.
بقي يشء ،وهو أن الكيش روى عن نرص بن الصباح أن عيل بن إسامعيل
ثقة ،وهو عيل بن السندي ،وأن السندي لقب إسامعيل ،وذكر بعض مشاخينا
 أن ذلك مل يثبت ،لعدم ثبوت وثاقة نرص بن الصباح.
قال  :نعم اختار الوحيد  احتاد عيل بن السندي مع عيل بن عيسى
من جهة احتاد الراوي واملروي عنه يف موارد ،وسيجيء الكالم فيه يف عيل بن
السندي.
وذكر  يف ترمجة عيل املذكور أن موارد االختالف بني الرجلني يف الراوي
واملروي عنه أكثر من موارد االتفاق ،فكيف يمكن اجلزم باحتادمها؟!


( )1انظر :مصباح املنهاج ،كتاب التجارة :ج 4ص.121
وممن ذهب إىل وثاقته السيد الفاين األصفهاين (انظر :بحوث يف فقه الرجال :ص.)254
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لكن احلديث املتقدم وذيله اآليت يف املسألة الثالثة كام روامها الصدوق 
بسنده عن احلمريي عن عيل بن إسامعيل عن صفوان كام تقدم ،كذلك روامها
الشيخ بسنده عن حممد بن عيل بن حمبوب عن عيل بن السندي عن صفوان ،وهو
يناسب احتاد الرجلني جد اا بنحو بنهض قرينة عىل صدق نرص بن الصباح يف
دعوى االحتاد ،وال سيام مع بعد خطأ نرص يف الدعوى املذكورة ،لقرب كوهنا
عن حس من دون داع له ظاهر يف الكذب فيها ،فالحظ .
()1

 - 25علي بن حممد بن الزبري القرشي:

قال سامحة السيد  -حفظه اهلل تعاىل  -ذاكرا رواية وقع يف طريقها عيل بن
حممد بن الزبري القريش يف بحث امتداد نية الصوم الواجب غري املعني إىل الزوال:
 ..وقد أورد عىل االستدالل به بعض مشاخينا :بأنه وإن عرب عنه باملوثق يف
كالم غري واحد ،إال أنه ضعيف ،إذ مل يروه إال الشيخ بسنده عن عيل بن احلسن
ابن فضال ،ويف سنده إليه عيل بن حممد بن الزبري القريش ،وهو مل يوثق ،فهو
الينهض باالستدالل.
أقول :عيل بن حممد بن الزبري القريش وإن مل ينص أحد عىل توثيقه ،إال أنه
من مشايخ اإلجازة ،حتى قال الشيخ عنه :روى عن عيل بن احلسن بن فضال
مجيع كتبه ،وروى أكثر األصول. 
()2

وقد اقترص الشيخ يف روايته عن ابن فضال كتبه الكثرية عىل الطريق املشتمل
عليه ،حيث رواها عن أمحد بن عبدون عن عيل بن حممد بن الزبري املذكور عن
( )1انظر :مصباح املنهاج ،كتاب العار ّية :ص.437
( )2رجال الطويس :رقم.6179 :
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احلسن بن عيل بن فضال ،وأورد كثريا من روايات ابن فضال بالطريق املذكور،
بنحو يظهر منه العمل هبا واالعتامد عليها يف الفتوى ،ومن املعلوم من حال
الشيخ أنه ال يعمل إال برواية الثقة.
ولعل اهتاممه بالرواية عن ابن الزبري لعلو طبقته ،وقرص السند الذي هو فيه
ألن ابن فضال من أصحاب اإلمامني اجلواد واهلادي ،فرواية الشيخ عنه بواسطة
رجلني مزية هيتم هبا رجال احلديث ،وإىل ذلك يشري النجايش حيث قال يف
ترمجة أمحد بن عبدون املذكور :وكان لقي أبا احلسن عيل بن حممد القريش
املعروف بابن الزبري ،وكان علو اا يف الوقت. 
()1

ومن الظاهر أن االهتامم بعلو الطبقة وقرص السند بنحو يقترص عليه فرع
الوثاقة ،خصوص اا يف روايات األحكام التي عليها املعول يف العمل والفتوى.
وأما ما ذكره بعض مشاخينا من عدم الفرق بني رواية الرجل عن آخر رواية
أو روايتني وبني روايته عنه أصال من األصول أو كتاب اا من الكتب فهو كام ترى،
للفرق الواضح بني الرواية والروايتني ،ورواية الكتب واألصول املشهورة ،ثم
التعويل عليها يف العمل والفتوى.
ويؤيد وثاقة الرجل أن النجايش روى عن ابن فضال كتبه بالطريق املذكور
وبطريق آخر عن ابن عقدة ،وقال بعد أن عدّ كتب ابن فضال :ورأيت مجاعة
من شيوخنا يذكرون أن الكتاب املنسوب إىل عيل بن احلسن بن فضال املعروف
بأصفياء أمري املؤمنني  يقولون :أنه موضوع عليه ،ال أصل له ،واهلل أعلم.

( )1رجال النجايش :رقم.211 :
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قالوا :وهذا الكتاب ألصق روايته إىل أيب العباس بن عقدة وابن الزبري ،ومل
نر أحدا ممن روى عن هذين الرجلني يقول :قرأته عىل الشيخ ،غري أنه يضاف إىل
كل رجل منهام باإلجازة حسب. 
()1

إلشعار كالمه هذا أو ظهوره يف مفروغية الشيوخ املذكورين عن وثاقة
الرجلني ،وعدم احتامل إلصاق الكتاب بابن فضال من قبلهام ،وإنام العلة يف
الرواية عنهام بطريق اإلجازة ،ألهنا ليست يف الضبط كالقراءة.
ومن هنا فالظاهر وثاقة عيل بن حممد بن الزبري ،بل جاللته .
()2

 - 26علي بن حممد بن قتيبة:

قال سامحة السيد بعد حديث وقع يف سنده عيل بن حممد بن قتيبة:
 ..وأما عيل بن حممد بن قتيبة فقد قال الشيخ يف حقه :تلميذ الفضل بن
شاذان نيسابوري فاضل  ،وقال النجايش يف حقه :عليه اعتمد أبو عمرو
()3

الكيش يف كتاب الرجال صاحب الفضل بن شاذان وراوية كتبه. 
()5( )4

()1رجال النجايش :رقم 676 :ص.251
( )2انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الصوم :ص.24
ووثقه الشيخ عبد اهلل املامقاين (انظر :تنقيح املقال :ج 2ص ،)354ويظهر ذلك من السيد حممد
عيل املوحد األبطحي (انظر :هتذيب املقال :ج 1ص.)211
( )3رجال الطويس :رقم.6159 :
( )4رجال النجايش :رقم.671 :
( )5انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الصوم :ص.113
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 - 27عمر بن حنظلة:

قال سامحة السيد حفظه اهلل تعاىل رافعا االشكال عن مقبولة عمر بن حنظلة:
 ..وأما اإلشكال يف املقبولة بضعف السند ،لعدم النص عىل توثيق عمر بن
حنظلة ،فال جمال له بعد تلقي األصحاب هلا بالقبول ،حتى اشتهرت بينهم
باملقبولة ،ورواها املشايخ الثالثة ريض اهلل عنهم ،ويف طريقها صفوان مع علو
متنها واشتامهلا عىل أحكام كثرية يف القضاء والتعارض قد اعتمد عليها
األصحاب فيها.
هذا ،مع أن عمر بن حنظلة وإن مل ينص عىل توثيقه يف كتب الرجال إال أن
القرائن تشهد بوثاقته ورفعة مقامه ،منها كثرة رواياته عنهم ،وتلقي األصحاب
هلا بالقبول وروايتهم هلا يف األصول ،ورواية مجاعة من األعيان عنه بعضهم من
أصحاب اإلمجاع وهم :زرارة ،وعبد اهلل بن مسكان ،وعبد اهلل بن بكري،
وصفوان بن حييى.
مضافا إىل بعض الروايات التي تشهد برفعة مقامة وإن كانت ضعيفة السند،
فان التأمل يف مجيع ذلك مما يوجب الركون إىل رواياته ،خصوصا هذه الرواية
املحتفة بام عرفت ،فإن ذلك يوجب الوثوق بصدورها ،وهو كاف يف احلجية.

()1

( )1انظر :مصباح املنهاج ،كتاب االجتهاد والتقليد :ص.169
ويكفي يف إثبات وثاقته ما رواه الكليني عن عيل بن إبراهيم عن حممد بن عيسى عن يونس عن
يزيد بن خليفة قال :قلت أليب عبد اهلل  :إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت فقال أبو عبد اهلل
 إذا ال يكذب علينا( .انظر :الكايف الرشيف :ج 3ص.)275
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 - 28القاسم بن حممد األصفهاني:

قال سامحته بعد حديث وقع يف سنده القاسم بن حممد األصفهاين:
 ..وطعن فيه يف املختلف بضعف السند ،وكأنه ألن يف القاسم بن حممد
األصفهاين الذي ال نص عىل توثيقه.
لكن عمل من سبق يف املختلف إن مل يكن شاهد اا بوثاقة الرجل فال أقل من
كونه جابر اا للحديث املذكور ،كام نبه له غري واحد ،ولعله لذا ذكر بعد ذلك أن
قول الشيخ ال خيلو عن قوة.
عىل أن من القريب البناء عىل وثاقته لكونه من رواة تفسري القمي ،ألن
القمي وإن روى غري مرة عن أبيه عن القاسم بن حممد من دون توصيف
باألصفهاين ،وأبوه يروي عن القاسم بن حممد اجلوهري والقاسم بن حممد
األصفهاين مع اا ،إال أن بعض تلك الروايات رواها الصدوق عن أبيه عن سعد
بن عبد اهلل عن القاسم بن حممد األصفهاين  ،وهي مروية يف تفسري القمي عن
()1

ِ
ين َآمنُوا بِ ِه َو َعزَّ ُرو ُه . 
أبيه عن القاسم بن حممد يف تفسري قوله تعاىلَ  :فا َّلذ َ
()2


وممن ذهب إىل وثاقته الشهيد الثاين (انظر :رشح البداية :ص ،)47والسيد الفاين األصفهاين
(انظر :بحوث يف فقه الرجال :ص ،)219وعده السيد حسني احليني احليل حسنا (انظر :زبدة
األقوال :رقم.)1393 :
( )1انظر :معاين األخبار :ص 54ح.1
( )2األعراف.157 :
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كام روى الكليني عن عيل بن ابراهيم عن أبيه وعيل بن حممد القاساين مجيع اا
عن القاسم بن حممد األصفهاين  ،وروى الرواية بعينها يف تفسري القمي عن أبيه
()1

عن القاسم بن حممد يف تفسري قوله تعاىلَ  :قد نَع َل ُم إِ َّن ُه َل َيحزُ ن َ
ون
ُك ا َّل ِذي َي ُقو ُل َ
َك و َلكِن ال َّظاملِي بِآي ِ
ون ،)2( حيث يشهد ذلك بأن
ات اّللهِ ََي َحدُ َ
َفإِ ََّّنُم الَ ُيك َِّذ ُبون َ َ َّ
َ َ

املراد من القاسم بن حممد الراوي للروايتني املذكورتني يف تفسري القمي هو
األصفهاين .
()3

 - 29حممد بن خالد:

قال سامحة السيد  -حفظه اهلل تعاىل  -بعد أن ذكر حديث اا وقع يف سنده
بعض من نوقش فيهم:
 ..وال جمال لإلشكال فيه بضعف السند بعد عدم اشتامل سنده عىل من قد
يناقش فيه إالّ حممد بن خالد وأيب اجلوزاء واحلسني بن علوان وعمرو بن
خالد واألول ـ مع كونه من رواة كامل الزيارة ـ قد نص الشيخ عىل وثاقته ،
()4

ويؤيده بعض القرائن املذكورة يف املطوالت وال يعارض برمي النجايش له بأنه
ضعيف يف احلديث ،حيث يقرب أن يريد به روايته عن الضعفاء واعتامده
( )1انظر :الكايف :ج 2ص 11ح.3
( )2األنعام.33 :
( )3انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الوديعة :ص.379
( )4وممن ذهب إىل وثاقته العالمة املجليس (انظر :الوجيزة :ص ،)151واملحقق األردبييل
(انظر :جممع الفائدة والربهان :ج 1ص ،355ج 4ص ،)124والسيد حجة اإلسالم الشفتي (انظر:
رسائل رجالية :ص ،)651وترىض عنه شيخ املحدثني أبو جعفر الصدوق (انظر :من ال حيرضه
الفقيه :ج 3ص.)291
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املراسيل الذي حكي عن ابن الغضائري رميه به رصحي اا ،فال ينايف وثاقته يف
نفسه.
وأما الباقون فقد تقدم تقريب االعتامد عىل حديثهم يف نظري احلديث املذكور
املستدل به عىل وجوب توجيه املحترض للقبلة فراجع.
مضاف اا إىل قرب انجباره بعمل من سبق وبعمل الكليني والصدوق ،حيث
يظهر من ذكرمها له يف الكايف والفقيه اعتامدمها عليه وكذا الشيخ يف التهذيب،
حيث استدل به عىل ما تقدم من املقنعة ،وإن كانت كلامهتم يف املقام ال ختلو عن
اضطراب ،لعدم جرهيم يف املستثنيات عىل مبنى واحد من العمل باحلديث أو
طرحه فالحظها.

()1

 - 31حممد بن سنان:

قال سامحة السيد  -حفظه اهلل تعاىل :-
اضطراب األصحاب (رضوان اهلل عليهم) يف حممد بن سنان يلزمنا بتحقيق
حاله وعدم االكتفاء باالمجال وان كان خارجا عن وضع الكتاب فنقول:
قد طعن فيه غري واحد من االصحاب بطعون شديدة فعن املفيد يف موضع
من رسالته التي هي يف كامل شهر رمضان ونقصانه بعد نقل رواية دالة عىل أنه ال
ينقص قال :وهذا حديث شاذ نادر غري معتمد عليه يف طريقه حممد بن سنان
وهو مطعون فيه ال ختتلف العصابة يف هتمته وضعفه ومن كان هذا سبيله ال
يعتمد عليه يف الدين. 
()2

( )1انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الطهارة:ج ،6ص .335
( )2جوابات أهل املوصل :ص.25
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وعنه انه قال يف جواب من سأله عن روايات األشباح :إن االخبار بذكر
االشباح خيتلف ألفاظها وتتباين معانيها وقد بنت الغالة عليها أباطيل كثرية
وصنفوا كتبا لغوا فيها ،وأضافوا ما حوته الكتب اىل مجاعة من شيوخ اهل احلق
وختوضوا يف الباطل باضافتها اليهم ،من مجلتها كتاب سموه كتاب االشباح
واالظلة نسبوه يف تاليفه اىل حممد بن سنان ،ولسنا نعلم صحة ما ذكر يف هذا
الباب عنه ،فإن كان صحيحا فان ابن سنان قد طعن عليه وهو متهم بالغلو ،فإن
صدقوا يف اضافة هذا الكتاب اليه فهو ضالل لضالله عن احلق ،وان كذبوا فقد
حتملوا أوزار ذلك. 
()1

وقد عده الشيخ  من اصحاب الرضا  وقال :ضعيف ، وقال يف
()2

الفهرست :قد طعن عليه وضعف ، ثم ذكر طريقه إىل رواياته وكتبه إال ما
()3

كان فيها من ختليط أو غلو.
وعن االستبصار انه قال يف رد خرب يف مبحث املهور :فأول ما يف هذا اخلرب
انه مل يروه غري حممد بن سنان عن مفضل بن عمر وحممد بن سنان مطعون عليه
ضعيف جدا وما خيتص بروايته وال يرشكه فيه غريه ال يعمل عليه ، ونحوه
()4

عن التهذيب يف رد اخلرب املذكور.
()5

( )1املسائل الرسوية :ص.37
( )2رجال الطويس :رقم.5394 ،5517 :
( )3فهرست الطويس :رقم.625 :
( )4االستبصار :ج 3ص.224
( )5هتذيب األحكام :ج 7ص.361
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وقال الكيش :قال محدويه :كتبت احاديث حممد بن سنان عن ايوب بن
نوح وقال :ال استحل أن أروي أحاديث حممد بن سنان ، إىل ان قال :قال
()1

حممد بن مسعود :قال عبد اهلل بن محدويه :سمعت الفضل بن شاذان يقول ال
استحل أن أروي أحاديث حممد بن سنان ،وذكر الفضل يف بعض كتبه أن من
الكاذبني املشهورين ابن سنان وليس بعبداهلل ، ويف حمكي كالم ابن داوود:
()2

وروي عنه انه قال عند موته ال ترووا عني ما حدثت شيئا فانام هي كتب
اشرتيتها يف السوق والغالب عىل حديثه الفساد. 
()3

وعن ابن الغضائري انه قال :ضعيف غال يضع ال يلتفت إليه. 
()4

وذكره النجايش ونقل عن ابن عقدة انه رجل ضعيف جدا ال يعول عليه
وال يلتفت اىل ما تفرد به .
()5

وروي عن الكيش عن ابن قتيبة عن ابن شاذان أنه قال :ال أحل لكم أن
ترووا أحاديث حممد بن سنان ،ثم روى عن صفوان انه قال عن ابن سنان لقد
هم ان يطري غري مرة فقصصناه حتى ثبت معنا ثم قال النجايش وهذا يدل عىل
اضطراب كان وزال. 
()6

( )1اختيار معرفة الرجال :رقم.729 :
( )2اختيار معرفة الرجال :رقم.976 :
( )3رجال ابن داوود :رقم.445 :
( )4رجال ابن الغضائري :رقم.135 :
( )5رجال النجايش :رقم.111 :
( )6اختيار معرفة الرجال :رقم.915 :
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وقال أيض اا يف ترمجة مياح املدائني :ضعيف جد اا له كتاب يعرف برسالة
مياح وطريقها أضعف منها وهو حممد بن سنان. 
()1

لكن ال جمال لالعتامد عىل يشء مما تقدم.
فإن ما تقدم من املفيد ال يناسب ما ذكره يف االرشاد يف بيان من روى النص
عىل الرضا  حيث قال :وممن روى النص عىل الرضا  باإلمامة من أبيه
 واالشارة إليه منه  بذلك من خاصته وثقاته وأهل الورع والعلم
والفقه من شيعته داوود بن كثري ..وحممد بن سنان. 
()2

كام أن ما تقدم من الشيخ  ال يناسب ما ذكره يف كتاب الغيبة يف فصل
السفراء حال الغيبة حيث قال :وقبل ذكر من كان سفريا حال الغيبة نذكر طرفا
من أخبار من كان خيتص بكل إمام ويتوىل له األمر عىل وجه من اإلجياز ،ونذكر
من كان ممدوحا منهم حسن الطريقة ومن كان مذموما يسء املذهب ،فمن
املحمودين محران بن أعني ،ومنهم ما رواه ابو طالب القمي قال :دخلت عىل أيب
جعفر الثاين يف آخر عمره فسمعته يقول جزى اهلل صفوان بن حييى وحممد بن
سنان وزكريا بن آدم وسعد بن سعد عني خري اا فقد وفوا يل ،وكان زكريا بن آدم
ممن توالهم واما حممد بن سنان فممن روي عن عيل بن احلسني بن داوود قال:
سمعت أبا جعفر الثاين  يذكر حممد بن سنان بخري ،ويقول :ريض اهلل عنه
برضائي عنه فام خالفني وما خالف أيب قط. 
()3

( )1رجال النجايش :رقم.1145 :
( )2اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل عىل العباد :ج 2ص.241
( )3الغيبة :ص.341

الفصل الثاين :بعض رواة احلديث

117

إن حكمه بمدحه وحسن طريقته ال يناسب كلامته السابقة يف حقه لظهوره
يف عدالته بل جاللته كام هو املناسب للخربين الذين يظهر منه االعتامد عليهام ال
جمرد حسن مذهبه يف أصول الدين ،وال سيام وقد ذكر يف مجلة املذمومني صالح
بن حممد اهلمداين الذي كان يتوىل الوقف للجواد  بقم ،ومل يذكر يف وجه
ذمه إال أنه استحل االمام  من عرشة آالف درهم فأحله االمام  ،وبعد
خروجه أظهر  تذمره من ذلك وأن اهلل تعاىل سوف يسأله عنها.
وأما ما تقدم عن محدويه عن أيوب فال خيلو عن اضطراب؛ اذ عدم استحالله
الرواية عنه ال يناسب ما تضمنه كالمه من كتابة محدويه عنه أحاديث ،وال ما يأيت
من الكيش من رواية ابن نوح عنه ،فالظاهر تصحيفه وان الصحيح ما تضمنه
كالمه اآلخر الذي رواه الكيش أيض اا قال :ذكر محدويه بن نصري أن أيوب بن
نوح دفع إليه دفرتا فيه أحاديث حممد بن سنان ،فقال لنا إن شئتم أن تكتبوا ذلك
فافعلوا ،فاين كتبت عن حممد بن سنان ولكن ال اروي لكم انا عنه شيئ اا ،فإنه قال
له حممد قبل موته :كل ما أحدثكم به مل يكن يل سامعا وال رواية وانام وجدته. 
()1

ومن الظاهر ان هذا ال يقتيض طعنا يف حممد بن سنان نفسه بنحو ال ينايف
وثاقته ،بل ظاهره الوثوق به يف نفسه ،كام أنه قد يدل عىل كامل احتياط حممد بن
سنان يف الرواية ،نعم قد خيدش ذلك يف رواياته بأهنا بالوجادة ويأيت الكالم يف
ذلك ،ولعل ما نقله ابن داوود عن حممد بن سنان يشري اىل ذلك حيث مل نعثر
عليه يف املصادر املعدة ملثله.
وكذا احلال فيام روي عن الفضل بن شاذان؛ فإن عبد اهلل بن محدويه وإن
نقل عنه ما سبق إال أن الكيش أيض اا روى عن عيل بن حممد بن قتيبة النيسابوري
( )1اختيار معرفة الرجال :رقم.976 :

الفوائد الرجالية من مصباح املنهاج

111

انه قال :قال أبو حممد الفضل بن شاذان :اروو [ردوا] أحاديث حممد بن سنان
عني ،وقال :ال أحب لكم أن ترووا أحاديث حممد بن سنان عني ما دمت حي اا،
وأذن يف الرواية بعد موته .
()1

فإنه كالرصيح يف أن منعه من رواية أحاديث حممد بن سنان عنه ملحذور
خمتص بحال حياته ال ينايف وثاقته ،ولذا أذن يف روايتها بعد موته ،بل ال يبعد
ظهور ذلك يف كون الفضل من املوثقني له ،وكأنام نقله النجايش عن الكيش عن
ابن شاذان عبارة عن ذلك بعد إسقاط ذيله ،وإال فلم أجد غريه يف كالم الكيش.
وأما ما نقله الكيش عن الفضل من أنه من الكاذبني املشهورين فكأنه يشري
به إىل ما ذكره يف ترمجة أيب سمينة ،قال وذكر الفضل يف بعض كتبه من الكذابني
املشهورين أبو اخلطاب ويونس بن ظبيان ويزيد الصائغ وحممد بن سنان وأبو
سمينة أشهرهم ،وهو مما يقطع بعدمه ،فإن اشتهار روايات الرجل ورواية
األجالء هلا كام يأيت ال يناسب اشتهاره بالكذب بحيث يكون نظري اا أليب
اخلطاب ،بل ال يناسب ما تقدم وما يأيت عن الفضل من روايته عنه ،ربام محل
عىل شخص آخر غري الزاهري املبحوث عنه ،ألن االسم املذكور ال خيتص به كام
يظهر بمراجعة كتب الرجال ،عىل أن ابن داوود عىل ما حكي عنه نقل كالم
الفضل خاليا عن ذكر حممد ،قال يف ترمجة أيب سمينة :وذكر الفضل بن شاذان
يف بعض كتبه أن الكذابني املشهورين أربعة أبو اخلطاب ويونس بن ظبيان ويزيد
الصايغ وأبو سمينة أشهرهم. 
()2

( )1اختيار معرفة الرجال :رقم.979 :
( )2رجال ابن داوود :رقم.454 :
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وأما ابن الغضائري فال جمال لالعتامد عىل تضعيفه ورميه بالغلو ملا هو
املعروف من شدته يف ذلك ،ومثله ابن عقدة يف ما نقله عنه النجايش يف كالمه
املتقدم؛ ألنه زيدي مل يتجل له من مقام األئمة املتأخرين ما يناسب روايات
ابن سنان الذي رماه اخلاصة بالغلو ألجلها ،فمن القريب جد اا ان يكون تضعيفه
له ألجل ذلك ال لعثوره عىل وضعه للحديث بنحو ينايف الوثوق به ليصح االعتامد
عىل شهادته او اجتهاده ،فلم يبق اال النجايش الذي رصح بضعفه يف ترمجة مياح،
وان مل يرصح هبا يف ترمجة حممد نفسه ،بل ظاهره التوقف فيه ،لكن من القريب
جدا اعتامده يف القدح فيه عىل ما ذكره يف ترمجته له مما تقدم عن ابن عقدة والفضل
مما عرفت وهنه ،فال وثوق بطعنه خصوصا بلحاظ القرائن اآلتية.
وعليه يكفي يف توثيق الرجل ظهور حال ابن قولويه يف توثيقه ألنه من
رجال كامل الزيارة وقد أكثر فيه الرواية عنه ،مضافا إىل ظهور ذلك من
الكيش  ،فإنه وان ذكر الكلامت املتقدمة عن الفضل وأيوب بن نوح ولكنه قال
()1

قد روى عنه الفضل وأبوه ويونس وحممد بن عيسى العبيدي وحممد بن احلسني
بن أيب اخلطاب واحلسن واحلسني ابنا سعيد األهوازيان ابنا دندان وأيوب بن
نوح وغريهم من العدول الثقات من أهل العلم ،كام أنه ذكر االخبار الكثرية
املادحة له ومل يذكر شيئا من االخبار الذامة يف ترمجته ،وانام ذكر خرب أمحد بن
حممد بن عيسى اآليت يف ترمجة زكريا بن آدم ،ولعله ملا يأيت من عدم هنوضه
بالطعن يف حممد ،فإن التأمل يف مجيع ذلك قاض بظهور حال الكيش يف توثيق
الرجل واجالله  ،بل هو ظاهر ما تقدم عن الفضل وأيوب بن نوح ،بل كالم
()2

( )1انظر :اختيار معرفة الرجال :ص.557
( )2ويؤيده ما ذكره الكيش نفسه يف ترمجة الفضل بن شاذان حيث قال :و قد علمت أن أبا احلسن
الثاين وأبا جعفر  ابنه بعده قد أقر أحدمها وكالمها صفوان بن حييى وحممد بن سنان وغريمها مل يرض
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الكيش مشعر او ظاهر بأن رواية األجالء الذين ذكرهم عنه تكشف عن وثاقته
عندهم ،وقد حتصل من مجيع ما ذكرنا عدم التعويل عىل القدح املتقدم من
االصحاب يف حق الرجل إما لتنايف كالمي الشخص الواحد فيه كام يف
الشيخني ،او لعدم االعتداد بتضعيف الشخص كام هو حال ابني الغضائري
وعقدة ،او لعدم ظهور ما نقل عن الشخص يف اجلرح كام عرفته عن الفضل بن
شاذان وايوب بن نوح ،او لقرب ضعف مستند اجلرح كام أرشنا اليه يف تعقيب
ما ذكره النجايش ،فال ينهض يشء من ذلك ملعارضة التوثيق املشار إليه.
هذا ولو فرض سقوطهام مع اا باملعارضة لزم النظر يف حال الرجل بغض
النظر عام ذكروه ،وال بد من النظر أوال فيام يساق لقدحه حيث قد يقدح تارة
بالغلو كام يشري اليه ما ذكره املفيد يف كالمه املتقدم حول روايات االشباح،
والشيخ يف الفهرست ،وابن الغضائري.
وأخرى بام تقدم عن أيوب بن نوح وابن داوود بأن رواياته بالوجادة ال
بالسامع او االجازة ،فانه وان مل يدل عىل كذبه اال انه موهن لرواياته ،بل تأخري
إخباره بذلك اىل موته قد يدل عىل تدليسه يف السكوت عن ذلك حني روايته.
وثالثة بام رواه الكيش يف ترمجة زكريا بن آدم عن امحد بن حممد بن عيسى
القمي ،قال :بعث إيل أبو جعفر  غالمه ومعه كتاب فأمرين أن أصري إليه
وهو باملدينة نازل يف دار بزيع ،فدخلت وسلمت عليه ،فذكر صفوان وحممد بن

بعد عنهام ومدحهام( انظر :اختيار معرفة الرجال :رقم 1529 :ص ،)544ولكنه معارض بام ذكره يف
ترمجة املفضل بن عمر حيث قال :حدثني أبو القاسم نرص بن الصباح وكان غاليا ،قال حدثني أبو
يعقوب بن حممد البرصي وهو غال ركن من أركاهنم أيضا ،قال حدثني حممد بن احلسن بن شمون
وهو أيض اا منهم ،قال حدثني حممد بن سنان وهو كذلك( .انظر :املصدر نفسه رقم.)514 :
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سنان وغريمها مما قد سمعه غري واحد ،فقلت يف نفيس :استعطفه عىل زكريا بن
آدم لعله أن يسلم مما قال يف هؤالء. 
()1

ويندفع االول بام ذكرناه آنفا من عدم التعويل عىل تضعيف ابن الغضائري
وتنايف كالم الشيخني عىل اهنام مل يقطعا بنسبة الغلو اليه ،بل ذكر املفيد انه متهم
به ،وذكر الشيخ اشتامل رواياته عليه ،ومها اعم من غلوه.
مضاف اا إىل أن حتديد الغلو يف كالم القدماء ال خيلو عن غموض كام تعرض
له غري واحد ،بل ما روي عن صفوان رصيح يف عدم غلوه ،ومثله ما يف تنقيح
املقال عن ابن طاووس بسنده اىل احلسني بن أمحد املالكي قال :قلت المحد بن
مليك :أخربين عام يقال يف حممد بن سنان من أمر الغلو ،قال :معاذ اهلل هو واهلل
علمني الطهور وحبس العيال وكان متقشف اا متعبد اا. 
()2

عىل أن غلوه يف عقيدته ال ينايف وثاقته يف خربه الذي هو املهم يف املقام.
كام يندفع الثاين بأنه ال مانع من التعويل عىل الرواية بالوجادة اذا تعهد
الراوي باملضمون ،لوصوله إليه بطريق احلس أو احلدس امللحق باحلس ،كام هو
األصل يف اإلخبار باألمور احلسية ،عىل أنه مل يظهر من ابن سنان أن مجيع رواياته
بالوجادة ،بل لعله أراد خصوص ما حدث به أيوب بن نوح ،بل من البعيد من
مثله عدم الرواية بالسامع مع كونه من اصحاب االئمة ،بل لعله أراد قسام
معين اا مما حدث به أيوب ال متامه ،كيف وقد تقدم من الكيش أن أيوب بن نوح
نفسه روى عن ابن سنان ،ولزوم التدليس منه يف تأخري االخبار عن ذلك
موقوف عىل كونه يرى حرمة الرواية بالوجادة لعدم التعويل عليها ،وهو غري
( )1اختيار معرفة الرجال :رقم.1115 :
( )2فالح السائل :ص.13
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ثابت ،بل لعله كان يرى جواز ذلك وإنام أخرب به تورع اا أو لتبدل نظره ،مع انه ال
أثر للتدليس لو تم لظهور حال االعرتاف بالتوبة املوجبة لرجوع العدالة،
فيستكشف من سكوته عن بقية أخباره صحتها ،فالحظ.
وأما الثالث فيكفي يف وهنه انضامم صفوان بن حييى املعلوم اجلاللة إىل حممد
بن سنان لكشف ذلك عن عدم صدور الذم لبيان الواقع ،بل ملصالح كحفظهام
او التخلص من تبعة انتساهبام اليه ،او نحو ذلك مما قد يناسب رفعة مقامها ،فهو
من مؤيدات الوثاقة كبقية الروايات الدالة عىل الطعن فيهام ،والرجوع عنه
منهم إىل املدح هلام وال سيام ما سبق من الشيخ يف كتاب الغيبة عن أيب
طالب القمي  -ويظهر منه اعتامده عليه  -من مدح اإلمام اجلواد  يف آخر
عمره ملحمد بن سنان وصفوان وغريه ،وحيث ظهر وهن أدلة اجلرح ،فاملتعني
البناء عىل وثاقة الرجل ،بل رفعة مقامه ،إذ ال ريب يف أنه نحو اختصاص باألئمة
الثالثة الكاظم والرضا واجلواد (عليهم وعىل آبائهم وأبنائهم أفضل الصالة
والسالم) كام تقدم من الغيبة ،بل الظاهر انه من ذوي ارسارهم نظري صفوان،
كام يشهد به مجعهام يف كثري من اخبار املدح وغريمها مما ذكره الكيش يف ترمجة
الرجل ،بل هو املناسب لنسبة الغلو له ممن عرفت ،فإن ذلك يستلزم شدة عقيدة
الرجل باألئمة ،واغراقه فيهم ،وإظهار بعض كراماهتم اخلفية التي يصعب
حتملها عىل بعض العقول ،فيتسارعون إىل نسبة ناقلها للغلو والكذب ،كام قد
يقارن ضعف ملكة الرجل ومهه بالغلو كام يشري اليه ما نقله النجايش عن
صفوان يف حقه ،ونقله الكيش أيض اا بطريقني ،بل قد يستلزم انتساب الغالة اليه
وتكثرهم به كام اشار اليه املفيد يف كالمه السابق فتقوى الشبهة عليه.
هذا وال ريب يف ان االختصاص هبم مالزم للوثاقة والعدالة بل
اجلاللة ،واخلروج عنها حيتاج اىل انقالب وسوء عاقبة ،واألصل عدمه ،مضاف اا
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اىل كثري من الروايات التي ذكرها الكيش املتضمنة ملدحه بمدائح جليلة فإهنا
()1

وإن مل ختل عن ضعف السند إال أهنا صاحلة لتأييد ما ذكرناه.
( )1منها ما رواه عن حممد بن قولويه ،قال حدثني سعد بن عبد اهلل ،قال حدثني أبو جعفر أمحد
بن حممد بن عيسى ،عن رجل ،عن عيل بن احلسني بن داود القمي ،قال ،:سمعت أبا جعفر
الثاين يذكر صفوان بن حييى وحممد بن سنان بخري ،وقال :ريض اهلل عنهام برضاي عنهام فام
خالفاين قط ،هذا بعد ما جاء عنه فيهام ما قد سمعته من أصحابنا( .رقم ،)963 :ومنها ما رواه عن
أيب طالب عبد اهلل بن الصلت القمي ،قال :دخلت عىل أيب جعفر الثاين يف آخر عمره فسمعته
يقول :جزى اهلل صفوان بن حييى وحممد بن سنان وزكريا بن آدم عني خريا فقد وفوا يل ومل يذكر
سعد بن سعد ،قال ،فخرجت فلقيت موفقا ،فقلت له :إن موالي ذكر صفوان وحممد بن سنان
وزكريا بن آدم وجزاهم خريا ،ومل يذكر سعد بن سعد! قال ،فعدت إليه ،فقال :جزى اهلل صفوان بن
حييى وحممد بن سنان وزكريا بن آدم وسعد بن سعد عني خريا فقد وفوا يل( .رقم ،)964 :ومنها ما
رواه بقوله وجدت بخط جربيل بن أمحد ،حدثني حممد بن عبد اهلل بن مهران ،قال أخربين عبد اهلل
بن عامر ،عن شاذويه بن احلسني بن داود القمي ،قال ،:دخلت عىل أيب جعفر وبأهيل حبل،
فقلت جعلت فداك ادع اهلل أن يرزقني ولدا ذكرا! فأطرق مليا ثم رفع رأسه ،فقال :اذهب فإن اهلل
يرزقك غالما ذكرا ،ثالث مرات ،قال ،وقدمت مكة فرصت إىل املسجد ،فأتى حممد بن احلسن بن
صباح برسالة من مجاعة من أصحابنا ،منهم صفوان بن حييى وحممد بن سنان وابن أيب عمري
وغريهم ،فأتيتهم ،فسألوين فخربهتم بام قال ،فقالوا يل فهمت عنه ذكي أو زكى فقلت ذكي قد
فهمته ،قال ابن سنان أما أنت سرتزق ولدا ذكرا إما إنه يموت عىل املكان أو يكون ميتا ،فقال
أصحابنا ملحمد بن سنان أسأت قد علمنا الذي علمت! فأتى غالم يف املسجد ،فقال أدرك فقد مات
أهلك ،فذهبت مرسعا فوجدهتا عىل رشف املوت ،ثم مل تلبث أن ولدت غالما ذكرا ميتا( .رقم:
 ،)1595ومنها ما رواه بقوله رأيت يف بعض كتب الغالة وهو كتاب الدور :عن احلسن بن عيل ،عن
احلسن بن شعيب ،عن حممد بن سنان ،قال ،:دخلت عىل أيب جعفر الثاين فقال يل :يا حممد كيف
أنت إذا لعنتك وبرئت منك وجعلتك حمنة للعاملني أهدي بك من أشاء وأضل بك من أشاء قال،
قلت له تفعل بعبدك ما تشاء يا سيدي أنت عىل كل يشء قدير ،ثم قال :يا حممد أنت عبد قد
أخلصت هلل إين ناجيت اهلل فيك فأبى إال أن يضل بك كثريا وهيدي بك كثريا( .رقم ،)1591 :ومنها
ما رواه عن محدويه ،قال حدثنا أبو سعيد اآلدمي ،عن حممد بن مرزبان ،عن حممد بن سنان ،قال،:
شكوت إىل الرضا وجع العني! فأخذ قرطاسا فكتب إىل أيب جعفر وهو أقل من نيتي،
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فدفع الكتاب إىل اخلادم وأمرين أن أذهب معه ،وقال :اكتم! فأتيناه وخادم قد محله ،قال ،ففتح
اخلادم الكتاب بني يدي أيب جعفر ،فجعل أبو جعفر ينظر يف الكتاب ويرفع رأسه إىل
السامء ،ويقول ناج ،ففعل ذلك مرارا ،فذهب كل وجع يف عيني ،وأبرصت برصا ال يبرصه أحد،
قال ،فقلت أليب جعفر جعلك اهلل شيخا عىل هذه األمة كام جعل عيسى ابن مريم شيخا عىل
بني إرسائيل! قال ،ثم قلت له يا شبيه صاحب فطرس! قال ،وانرصفت وقد أمرين الرضا أن
أكتم ،فام زلت صحيح البرص حتى أذعت ما كان من أيب جعفر يف أمر عيني ،فعاودين الوجع،
قال ،قلت ملحمد بن سنان ما عنيت بقولك يا شبيه صاحب فطرس فقال إن اهلل تعاىل غضب عىل
ملك من املالئكة يدعى فطرس ،فدق جناحه ورمي يف جزيرة من جزائر البحر ،فلام ولد
احلسني بعث اهلل عز وجل جربيل إىل حممد  ليهنئه بوالدة احلسني ،وكان جربيل
صديقا لفطرس فمر به وهو يف اجلزيرة مطروح ،فخربه بوالدة احلسنيو ما أمر اهلل به ،فقال له:
هل لك أن أمحلك عىل جناح من أجنحتي وأميض بك إىل حممد  ليشفع لك قال ،فقال فطرس
نعم ،فحمله عىل جناح من أجنحته حتى أتى به حممدا  ،فبلغه هتنية ربه تعاىل ثم حدثه بقصة
فطرس ،فقال حممد  لفطرس :امسح جناحك عىل مهد احلسني ومتسح به! ففعل ذلك فطرس،
فجرب اهلل جناحه ورده إىل منزله مع املالئكة( .رقم ،)1592 :ومنها ما رواه بقوله وجدت بخط
جربيل بن أمحد ،حدثني حممد بن عبد اهلل بن مهران ،عن أمحد بن حممد بن أيب نرص وحممد بن سنان،
مجيعا قاال :كنا بمكة وأبو احلسن الرضا هبا ،فقلنا له جعلنا اهلل فداك نحن خارجون وأنت
مقيم ،فإن رأيت أن تكتب لنا إىل أيب جعفر كتابا نلم به فكتب إليه ،فقدمنا فقلنا للموفق أخرجه
إلينا! قال ،فأخرجه إلينا وهو يف صدر موفق ،فأقبل يقرؤه ويطويه وينظر فيه ويتبسم حتى أتى عىل
آخره ،ويطويه من أعاله وينرشه من أسفله ،قال حممد بن سنان :فلام فرغ من قراءته حرك رجله وقال
ناج ناج ،فقال أمحد ،ثم قال ابن سنان عند ذلك فطرسية فطرسية( ..رقم ،)1593 :ومنها ما رواه
عن محدويه ،قال حدثني احلسن بن موسى ،قال حدثني حممد بن سنان ،قال ،:دخلت عىل أيب احلسن
موسى قبل أن حيمل إىل العراق بسنة ،وعيل ابنه بني يديه ،فقال يل :يا حممد! قلت لبيك،
قال :إنه سيكون يف هذه السنة حركة وال خترج منها ،ثم أطرق ونكت األرض بيده ثم رفع رأسه إيل
وهو يقول ويضل اهلل الظاملني ويفعل ..ما يشاء ،قلت وما ذاك جعلت فداك قال :من ظلم ابني هذا
حقه وجحد إمامته من بعدي كان كمن ظلم عيل بن أيب طالب حقه وإمامته من بعد حممد ،
فعلمت أنه قد نعى إيل نفسه ودل عىل ابنه ،فقلت واهلل لئن مد اهلل يف عمري ألسلمن إليه حقه
وألقرن له باإلمامة ،أشهد أنه من بعدك حجة اهلل عىل خلقه والداعي إىل دينه ،فقال يل :يا حممد يمد
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بل قد تصلح بمجموعها لالستدالل خصوص اا بعد ظهور غري واحد يف
قبوهلا يف اجلملة لظهور اقتصار الكيش عىل تلك النصوص واكثاره منها يف
اعتامده عليها ،وكذا الشيخ يف كتاب الغيبة يف كالمه املتقدم ،والنجايش يف ذكره
ملا عن صفوان من نفي الغلو عنه.
مع ان االصحاب قد اكثروا من الرواية عنه ،فقد ذكر يف تنقيح املقال يف
متييزه سبعني رجال  ،وفيهم من األعاظم واألجالء واألكابر العدد الكثري منهم
()1


اهلل يف عمرك وتدعو إىل إمامته وإمامة من يقوم مقامه من بعده ،فقلت ومن ذاك جعلت فداك قال
حممد ابنه ،قلت بالرىض والتسليم ،فقال :كذلك قد وجدتك يف صحيفة أمري املؤمنني أما إنك
يف شيعتنا أبني من الربق يف الليلة الظلامء ،ثم قال :يا حممد إن املفضل أنيس ومسرتاحي ،وأنت أنسهام
ومسرتاحهام ،حرام عىل النار أن متسك أبدا ،يعني أبا احلسن وأبا جعفر ( .1رقم.)912 :
( )1قال الرجايل اخلبري الشيخ عبد اهلل املامقاين  ..:قد سمعت من الفهرست تارة رواية
احلسن بن شمون عن الرجل وأخرى رواية حممد بن احلسني وأمحد بن حممد وحممد بن عيل الصرييف
عنه ،ومن النجايش رواية حممد بن احلسني بن أيب اخلطاب عنه ومن أسانيد األخبار املزبورة رواية
الفضل بن شاذان واحلسن بن شعيب وحممد بن مرزبان وحممد بن عبد اهلل بن مهران واحلسن بن
موسى وأمحد بن حممد بن عبد اهلل عنه ،ومن الكيش رواية الفضل وأبيه ويونس وحممد بن عيسى
العبيدي وحممد بن احلسني بن أيب اخلطاب واحلسن واحلسني ابني سعيد وأيوب بن نوح عنه ،وميزه
يف املشرتكات بجملة ممن ذكر وحممد بن عيل الصرييف وأيب سمينة ومحزة بن يعىل وحممد بن خالد
وموسى بن القاسم وعيل بن احلكم واحلسن بن حمبوب وحممد بن أيب الصهبان ،وزاد يف جامع الرواة
عىل هؤالء رواية ابراهيم بن هاشم وحممد بن عيل القريش الكويف وعبيد اهلل بن املرزبان والقاسم بن
الربيع وجابر بن يزيد وابن أيب نجران واحلسن بن عيل بن يقطني واحلسن بن عيل بن يوسف
وصفوان بن حييى وحممد بن عبد اهلل وموسى بن عمر واحلسن بن عيل بن عثامن وحممد بن مجهور
وأبيه وعبد اهلل بن سنان وأيب عيل األشعري وعيل بن النعامن وادريس احلارثي واحلسن بن احلسني
اللؤلؤي وعبد الرمحن بن عمر وسهل بن زياد وصالح بن أيب محاد وحممد بن أمحد بن حييى وعيل بن
أسباط وبكر بن صالح وحممد بن سهل وحممد بن حييى والعباس بن معروف وحممد بن عبد اجلبار
ويعقوب بن يزيد وعبد الرمحن بن محاد وزكريا وعبد اهلل بن ادريس وحممد بن احلسن وأمحد بن عمر
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أمحد بن حممد بن عيسى الذي أخرج الربقي عن قم لروايته عن الضعفاء،
واعتامده املراسيل ،واحلسن بن حمبوب صاحب كتاب املشيخة ،وحممد بن
احلسني بن أيب اخلطاب ،واحلسن واحلسني ابنا سعيد ،والفضل بن شاذان
وغريهم ممن يضيق املقام بذكرهم.
اضف اىل ذلك اشتهار رواياته وكثرهتا يف كتب األصحاب عىل اختالف
طبقاهتم وفتواهم بمضامني كثري منها ،كام تعرض لذلك األردبييل واملجليس
والوحيد وغريهم ،فإن التأمل يف مجيع ذلك يوجب الوثوق بالرجل والركون إىل
رواياته.
بل اإلنصاف أن ذلك يوجب اخلدش يف طعون من تقدم لالطمئنان معه
بخطأ مستندها بنحو ال تصلح ملعارضة التوثيق ممن عرفت ،كام أرشنا إليه آنفا.
وكأن منشأ الطعن إظهاره ألرسار األئمة الثقيلة وكراماهتم اخلفية
املناسبة الختصاصه هبم ،فقد روى الكيش عنه انه كان يقول من كان يريد
املعضالت فإيل ،ومن أراد احلالل واحلرام فعليه بالشيخ يعني صفوان بن

وعيل بن حديد وحممد بن جعفر بن اسامعيل وعيل بن ميرس وحممد بن عبد اهلل وعبد الرمحن بن
احلجاج واسامعيل بن حممد وامحد بن هالل واحلسن بن فضال وامحد بن ادريس وحممد بن خلف
واحلسن بن عيل وحممد بن اسامعيل بن بزيع عنه ،كام نقل يف جامع الرواة روايته عن بشري النبال
ومفضل بن عمر وايب النمري وفرات بن أحنف ومنصور الصيقل ومحزة بن محران وعامر بن مروان
وأبان بن عثامن وعبد اهلل الكاهيل واسحاق بن عامر وطلحة بن زيد وحمفوظ االسكاف وصباح بن
سيابة وايب اجلارود وعقبة بن مسلم وعبد اهلل بن مسكان ومعاوية بن سعد وايب خدجية واسامعيل بن
عامر وحذيفة بن منصور وأيب سعيد القامط ومحزة بن الطيار وحممد بن عيل ويوسف بن أيب يعقوب
بياع األرز وعمرو األزرق وعبد اهلل بن منصورومنذر بن يزيد وايب بكر احلرضمي وامحد بن النرض،
وإن شئت العثور عىل موارد رواية هؤالء عنه وروايته عمن ذكر فراجع جامع الرواة( .تنقيح املقال:
ج 3ص.)129
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حييى  ،وقد أوجب ذلك الطعن فيه ،إما لضعف بعض العقول عن حتمل ذلك
()1

او تقية كام تقدم عن الفضل بن شاذان من املنع عن الرواية عنه يف حياته واالذن
فيها بعد موته ،او البطال تدبري الغالة يف تشبثهم به دفع اا لألفسد بالفاسد ،أو
لنحو ذلك مما أوجب اشتباه األمر وخفاء احلال واضطراهبم يف ذلك.
ومن الظاهر أن شيئ اا من ذلك ال جمال الحتامله يف التوثيق املستفاد ممن
عرفت ،وكفى به مرجحا عىل اجلرح فالحظ ،واهلل سبحانه وتعاىل العامل
العاصم .
()2

( )1اختيار معرفة الرجال :رقم.911 :
( )2انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الطهارة :ج 1ص.294
وممن ذهب إىل وثاقته السيد ابن طاووس (انظر :فالح السائل :ص ،)15والعالمة املجليس
(انظر :الوجيزة :ص ،)161ووالده التقي املجليس (انظر :روضة املتقني :ج 14ص ،)35واملحقق
اسامعيل املازندراين اخلواجوئي (انظر :الفوائد الرجالية :ص ،)134واحلر العاميل (انظر :وسائل
الشيعة :ج 35ص ،)473والوحيد البهبهاين (انظر :التعليقة عىل منهج املقال :ص ،)297والسيد
حممد مهدي بحر العلوم (انظر :الفوائد الرجالية :ج 3ص ،)271 ،265والسيد حجة اإلسالم
الشفتي (انظر :الرسائل الرجالية ص ،)659والشيخ عبد اهلل املامقاين (انظر :تنقيح املقال :ج3
ص ،)124واملريزا حسني النوري (انظر :خامتة املستدرك ج 4ص ،)61والشيخ أبو املعايل الكلبايس
(انظر :الرسائل الرجالية ج 3ص ،)651والشيخ عيل النامزي (انظر :مستدركات علم الرجال ج7
ص ،)121والسيد حمسن احلكيم (انظر :مستمسك العروة الوثقى ج 1ص ،)156وذهب املحقق
َ
العمل
التسرتي إىل اعتبار أخباره (انظر :قاموس الرجال :ج 9ص ،)315ورجح العالمة احليل
بروايته يف بعض كتبه (انظر :خمتلف الشيعة ج 7ص ،)31وحكي أن ولده فخر املحققني واملحقق
الكركي تبعاه يف وصف حديثه بالصحة (انظر :الفوائد الرجالية ،للسيد بحر العلوم :ج3
ص.)251
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 - 31حممد بن سهل:

قال سامحة السيد حفظه اهلل تعاىل بعد ذكر حديث وقع يف سنده حممد بن
سهل:
 ..وال يبعد اعتبار سنده ،إذ ليس فيه من مل ينص عىل توثيقه غري حممد بن
سهل ،ومن القريب جد اا استفادة وثاقته من رواية غري واحد من األعيان عنه،
منهم أمحد بن حممد بن عيسى الذي حكي عنه أنه أخرج الربقي من قم ألنه
يروي عن الضعفاء ويعتمد املراسيل.
فإن ذلك وإن مل يكن قادحا فيه وال مربرا إلخراجه من قم ،ولذا حكي عن
أمحد تراجعه عن ذلك ،إال أن إقدام أمحد عىل ذلك ال يتناسب مع كونه بنفسه
يروي عن الضعفاء.
ومثله ما عن نرص بن الصباح من أنه كان ال يروي عن ابن حمبوب يف روايته
عن أيب محزة الثاميل ثم تاب ورجع عن هذا القول.
ويؤيد وثاقة حممد بن سهل رواية الصدوق  للحديث عن كتاب حممد
بن سهل يف الفقيه الذي رصح بأنه ال يروي فيه إال ما هو حجة بينه وبني اللع
تعاىل ويفتي به ،وأنه مأخوذ من كتب مشهورة عليها املعول عند الطائفة .
()1

 - 32حممد بن شاذان:

قال سامحة السيد  -حفظه اهلل  -بعد ذكر حديث وقع يف سنده حممد بن
شاذان:

( )1انظر :مصباح املنهاج ،كتاب املزارعة ص.44
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حممد بن شاذان يظهر من بعض القرائن والروايات ـ وإن مل ختل عن ضعف
ـ حسن حاله ،بل وثاقته.

()1

 - 33حممد بن عبد احلميد العطار:

قال سامحة السيد  -حفظه اهلل تعاىل  -بعد أن ذكر بعض األحاديث التي
استشكل يف بعضها بالضعف وبعضها باإلضامر:
 ..واإلشكال يف األول بأن يف سنده حممد بن عبد احلميد العطار الذي مل
يوثق رصحي اا ،فإن النجايش قال يف ترمجته :حممد بن عبد احلميد بن سامل العطار
أبو جعفر روى عبد احلميد عن أيب احلسن موسى وكان ثقة من أصحابنا
الكوفيني له كتاب النوادر. 
()2

وظاهره رجوع التوثيق ألبيه عبد احلميد ،ال إليه.
مدفوع بأن كالم النجايش وإن كان ظاهر اا بدو اا يف رجوع التوثيق لألب ،إال
أن ذلك ال يناسب كون كتاب النوادر لالبن ،حيث رواه عنه النجايش بطريق
احلمريي الذي ال يمكن عادة روايته عن األب.
مضاف اا إىل استفادة توثيقه من كونه من رجال كامل الزيارات ،وممن روى
عنه ابن أيب عمري ،مؤيد اا برواية مجاعة من األعيان عنه ،وبام ذكره النجايش يف
ترمجته سهل بن زياد من أنه كاتب اإلمام العسكري عىل يد حممد بن عبد احلميد
العطار ،فإن ظاهره ليس جمرد كونه واسطة يف إيصال الكتاب ،وإال فكل من
يكاتب البد من أن يستعني بواسطة إليصال كتابه ،بل كونه من ذوي
( )1انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الصوم :ص.346
( )2رجال النجايش :رقم.956 :
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االختصاص هبم املتصدين إليصال كتب شيعتهم إليهم ،نظري
السفراء ،وذلك مالزم للوثاقة عادة ،وإن مل يكن الزم اا هلا رشع اا وال عق ا
ال.
ومثله ما ذكره بعض مشاخينا  من اإلشكال يف املوثقني باإلضامر ،إذ
ليس سامعة يف اجلاللة واالعتبار كمحمد بن مسلم وزرارة وأرضاهبام ،كي ال
حيتمل سؤاله من غري اإلمام.
الندفاعه بأن سؤال غري اإلمام ليس ممتنع اا عادة حتى عىل األئمة
 لبعض املصالح ،فض ا
ال عن أصحاهبم مهام بلغت جاللتهم ،إذ ال ينحرص
وجه السؤال باالستفتاء من أجل العمل ،وليست القرينة عىل محل املضمرات
عىل سؤال اإلمام هي جاللة مقام السائل ،بل هي ظهور حال األصحاب
الراوين للحديث املدونني له يف الكتب املعدة لنقل أخبار األئمة ،حيث
يكشف ذلك عن إطالعهم عىل كون املسؤول واملجيب هو األمام.
وهو يف مثل سامعة من أهل الكتب ميسور جد اا ،حيث يسهل عليهم العلم
بأن الكتاب يف أحاديث األئمة ،بأن يبدأ يف الكتاب بالترصيح باإلمام
املسؤول ،ثم يضمر بعد ذلك عند استطراد األحاديث التي معه عىل أن الرجوع
ملا ذكره  يف معجمه يف ترمجة سامعة شاهد بأنه من األعيان من حيثية كثرة
رواياته.
مع أنه يكفي يف الوثوق بالروايات الثالث ظهور اعتامد األصحاب عليها .
()1

( )1انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الطهارة :ج 9ص.91
وممن وثقه ابن داوود احليل (انظر :رجال ابن داوود ص ،)321والوحيد البهبهاين (انظر:
التعليقة عىل منهج املقال :ص ،)212والسيد حممد الطباطبائي املجاهد (انظر :عمدة املقال:
ص ،)127ووالده السيد عيل الطباطبائي صاحب الرياض (انظر :املصدر نفسه) ،والعالمة املجليس
(انظر :الوجيزة ص ،)162والسيد حجة اإلسالم الشفتي (انظر :رسائل رجالية ص ،)413والشيخ
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 - 34حممد بن عيسى العبيدي:

قال سامحة السيد  -حفظه اهلل تعاىل  -يف مبحث مطهرية املاء املضاف من
احلدث بعد ذكر خرب وقع يف سنده حممد بن عيسى بن عبيد:
 ..أما السند فلروايته عن سهل بن زياد عن حممد بن عيسى العبيدي عن
يونس.
وعن الصدوق عن شيخه ابن الوليد أن ما تفرد به حممد بن عيسى من
()1

كتب يونس وحديثه ال يعتمد عليه ،كام أن سهال مل تثبت وثاقته ،بل طعن من
غري واحد.
واجلواب :أنه ال جمال للتعويل عىل ما ذكره ابن الوليد بعد ثبوت وثاقة
حممد بن عيسى ،بل جاللته ،وال سيام مع قول النجايش يف رده :ورأيت
أصحابنا ينكرون هذا القول ويقولون :من مثل أيب جعفر حممد بن عيسى؟!..
وقال القتيبي :كان الفضل بن شاذان

حيب العبيدي ويثني عليه ويمدحه

ويميل إليه ،ويقول :ليس يف أقرانه مثله ،وبحسبك هذا الثناء من
الفضل

. 
()3( )2


يوسف البحراين (انظر :احلدائق النارضة ج 1ص ،)119واملريزا حممد االسرتابادي ،والشيخ
سليامن املاحوزي عىل ما حكي عنهام (انظر :املصدر نفسه) ،والشيخ عبد النبي اجلزائري كام حكي
عنه (انظر :تنقيح املقال :ج 3ص ،)136والشيخ عبد اهلل املامقاين (انظر :املصدر نفسه) ،والشيخ
عيل النامزي (انظر :مستدركات علم الرجال ج 7ص.)154
( )1فهرست الطويس :رقم.113 :
( )2رجال النجايش :رقم.196 :
( )3انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الطهارة :ج 1ص.473
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 - 35حممد بن القاسم:

قال سامحة السيد  -حفظه اهلل تعاىل  -بعد ذكر خرب وقع يف سنده القاسم
بن حممد:
 ..مضاف اا إىل خرب حممد بن القاسم املتقدم يف ذيل الكالم يف نصوص
الطهارة باملالقاة ،الذي ال يبعد صحة سنده كام جزم به بعض مشاخينا.
إذ ليس يف سنده من يستشكل فيه إال حممد بن القاسم املذكور ،ألنه مشرتك
بني مجاعة ليس بعضهم موثقا ،وعباد بن سليامن الذي مل ينص أحد عىل توثيقه.
لكن الظاهر أن األول هو ابن الفضيل ابن يسار النهدي الثقة  ،بقرينة
()1

رواية سعد بن سعد عنه الذي يميز به ،ألنه ممن خيتص به ،كام عن جامع الرواة.
كام أنه ال يبعد وثاقة الثاين ،ألنه من رجال كامل الزيارة.


وممن ذهب إىل وثاقة حممد بن عيسى العبيدي أو قبول روايته العالمة احليل (انظر :خالصة
األقوال ص ،)242والعالمة اخلواجوئي املازندراين (انظر :الفوائد الرجالية :ص ،)157والعالمة
املجليس (انظر :الوجيزة يف الرجال رقم ،)1773 :واحلر العاميل (انظر :الرجال للحر العاميل رقم:
 ،1317وسائل الشيعة ج 35ص ،)411والسيد حممد مهدي بحر العلوم (انظر :الفوائد الرجالية:
ج 3ص ،)211 ،275والشيخ أبو عيل احلائري (انظر :منتهى املقال :ج 6ص ،)155والشيخ حممد
بن عيل األردبييل (انظر :جامع الرواة ج 6ص ،)149والشيخ عبد اهلل املامقاين (انظر :تنقيح املقال:
ج 3ص ،)169والشيخ حممد تقي التسرتي (انظر :قاموس الرجال :ج 9ص.)553
( )1وثقه النجايش( :انظر :رجال النجايش :رقم ،)973 :وابن داوود احليل (انظر :رجال ابن
داوود رقم ،)1453 :والعالمة احليل (انظر :اخلالصة رقم ،)127 :والسيد حسني احليني احليل
(انظر :زبدة األقوال :رقم.)1993 :
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مضافا إىل ما عن الوحيد  من أنه روى عنه حممد بن أمحد بن حييى ومل
يستثن روايته القميون ،ويروي عنه األجلة مثل حممد بن احلسني بن أيب اخلطاب
والصفار وأمحد بن حممد بن عيسى وغريهم.

()1

 - 36حممد بن موسى اهلمداني:

قال سامحة السيد بعد حديث وقع يف سنده حممد بن موسى اهلمداين:
 ..وكأن الوجه يف ضعفها اشتامل سندها عىل حممد بن موسى اهلمداين
ومنصور بن العباس.
أما حممد بن موسى فهو وإن كان من رجال كامل الزيارات ،إال أنه ممن
استثناه حممد بن احلسن بن الوليد مما رواه حممد بن أمحد بن حييى بن عمران
القمي ،كام ذكر ذلك النجايش ،وذكر عن أيب العباس بن نوح أنه أقره عىل ذلك،
كام تبعه الصدوق فيه.
وقال أيضا :ضعفه القميون بالغلو ،وكان ابن الوليد يقول :إنه كان يضع
احلديث ،واهلل أعلم.
وقال الشيخ بعد أن ذكره طرقه إىل كتب حممد بن حييى وفيها طريق
الصدوق :وقال أبو جعفر ابن بابويه :إال ما كان فيها من غلو أو ختليط وهو
الذي يكون يف طريقه حممد بن موسى اهلمداين أو يرويه عن رجل...
وذكر بقية ما حكاه النجايش عن ابن الوليد عدا حممد بن عيسى بن عبيد.

( )1انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الطهارة :ج 1ص.256
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وقال يف الفقيه :وأما خرب صالة يوم غدير خم والثواب املذكور فيه ملن
صامه فإن شيخنا حممد بن احلسن

كان ال يصححه ويقول :إنه طريق حممد

بن موسى اهلمداين ،وكان غري ثقة [كذاب اا].
وكلام مل يصححه ذلك الشيخ (قدس اهلل روحه) ومل حيكم بصحته من
األخبار فهو عندنا مرتوك غري صحيح.
وذلك بمجموعه إن مل يقدم عىل توثيق ابن قولويه للرجل فال أقل من
التعارض بينهام وتساقطهام ،فيكون الرجل جمهوالا ،كام ذكر بعض مشاخينا .
لكن رصيح كالم الصدوق األخري أنه تابع البن الوليد يف تضعيف الرجل
وغريه حلسن ظنه به من دون أن يستقل بوجه التضعيف.
ولعل ذلك هو الوجه يف إقرار أيب العباس ابن نوح له ،لبعد توافقهام يف
تفاصيل تلك املستثنيات عىل كثرهتا مع استقالهلام مع اا يف النظر.
كام أن رصيح كالم النجايش أن تضعيف القميني للرجل من أجل الغلو،
ومن الطبيعي أن تكون أحاديث الغلو موضوعة ،فيكون الراوي هلا ممن يضع
احلديث ،وإذا أمكن أن يضع أحاديث الغلو أمكن أن يضع غريها مما ال ينسجم
مع رأي الطاعن فيه.
فمن القريب أن يكون اهتام ابن الوليد له بالوضع أو الكذب مبنيا عىل
ذلك ،وهو املناسب لكالم الصدوق الذي حكاه الشيخ.
ومن الظاهر أن الغلو املرفوض ذو مراتب وهي مما ختتلف فيها األنظار

واالجتهادات ،وقد عرف عن الصدوق أنه كان يرى أن نفي السهو عن النبي 
أول درجات الغلو ،كام أن ملحمد بن موسى اهلمداين نفسه كتاب الرد عىل الغالة
حيث يكشف ذلك عن اختالفه مع القميني يف املرفوض من درجات الغلو.
ومن هنا يقرب ابتناء التضعيف عىل احلدس املحض الذي ليس بحجة.

135

الفصل الثاين :بعض رواة احلديث

وال سيام مع قرب عدم وضوح رفعة مقام املعصومني لقدماء القميني
واستكثارهم لبعض ما ينسب هلم من مراتب الكامل واجلالل  ،لعدم خمالطتهم
()1

لألئمة وتفاعلهم بام يصدر منهم ،وبعدهم عن العراق الذي هو عاصمة
ثقافتهم وتراثهم الرفيع ،وقد ذكروا أن أول من نقل أحاديث الكوفيني إىل قم ابراهيم
بن هاشم ،وتركز تلك الثقافة يف النفوس واالذعان هبا حيتاج إىل زمن طويل.
ومن ثم يصعب الركون لطعنهم يف الرواة مع قيام األمارة عىل كون منشئه
هتمة الغلو.
ولعله لذا يظهر من كالم النجايش املتقدم التوقف يف قبول الطعن يف الرجل.
وأما ما ذكره بعض مشاخينا  من أن ذلك ال يناسب عدم تعقيبه عىل
كالم ابن الوليد عند تعرضه لرتمجة حممد بن أمحد بن حييى صاحب كتاب نوادر
احلكمة ،حيث يظهر منه أنه ارتضاه ،وأن ذلك ال خيلو عن هتافت.
فهو غري ظاهر؛ لقرب اهتاممه هناك ببيان رأي األصحاب يف الكتاب
( )1قال الشيخ املفيد  :فأما نص أيب جعفر  بالغلو عىل من نسب مشايخ القميني
وعلامءهم إىل التقصري فليس نسبة هؤالء القوم إىل التقصري عالمة عىل غلو الناس إذ يف مجلة املشار
إليهم بالشيخوخة والعلم من كان مقرصا وإنام جيب احلكم بالغلو عىل من نسب املحقني إىل التقصري
سواء كانوا من أهل قم أم غريها من البالد وسائر الناس.
و قد سمعنا حكاية ظاهرة عن أيب جعفر حممد بن احلسن بن الوليد  مل نجد هلا دافعا يف
التقصري وهي ما حكي عنه أنه قال أول درجة يف الغلو نفي السهو عن النبي  واإلمام ،فإن
صحت هذه احلكاية عنه فهو مقرص مع أنه من علامء القميني ومشيختهم.
و قد وجدنا مجاعة وردوا إلينا من قم يقرصون تقصريا ظاهرا يف الدين وينزلون األئمة ع عن
مراتبهم ويزعمون أهنم كانوا ال يعرفون كثريا من األحكام الدينية حتى ينكت يف قلوهبم ورأينا من
يقول إهنم كانوا يلتجئون يف حكم الرشيعة إىل الرأي والظنون ويدعون مع ذلك أهنم من العلامء
وهذا هو التقصري الذي ال شبهة فيه( .تصحيح االعتقاد ص.)135
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املذكور من دون نظر يف التفاصيل ،أما يف ترمجة حممد بن موسى اهلمداين فهو يف
مقام تقيص حاله ومنزلته.
وكيف كان فال معارض لتوثيق ابن قولويه للرجل بنحو يمنع من التعويل
عىل خربه .
()1

 - 37مسعدة بن صدقة:

قال سامحة السيد حفظه اهلل تعاىل عند ذكره لرواية وقع يف سندها مسعدة
بن صدقة:
 ..أما السند فقد يضعف لعدم النص عىل توثيق مسعدة بن صدقة ،فال جمال
لالعتامد عىل روايته ،وال سيام مع عد الكيش إياه برتي اا وعد الشيخ اياه يف كتابه
()2

يف أصحاب الباقر  عامي اا .
()3

لكن ال يبعد االعتامد عليها مع علو متنها ورواية الكليني والشيخ هلا
وظهور قبوهلا بني األصحاب.
بل قبول روايات مسعدة  ،فعن املجليس األول :الذي يظهر يل من أخباره
()4

التي يف الكتب انه ثقة؛ ألن مجيع ما يرويه يف غاية املتانة موافقة ملا يرويه الثقات
( )1انظر :مصباح املنهاج ،كتاب اللقطة (خمطوط) ،أواخر املسألة العارشة.
( )2اختيار معرفة الرجال :رقم.733 :
( )3رجال الطويس :رقم.1659 :
( )4حكي عن الشيخ عبد اهلل املامقاين :حكي عن بعض أتقياء املتأخرين أنه قال :عامي برتي
لكنه معتمد يف النقل ،ومن تتبع أخباره حيصل له العلم بأنه أثبت من كثري من العدول .انتهى (انظر:
مستدركات علم الرجال ج 7ص.)454
ولعل مراده من بعض األتقياء التقي املجليس .
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من األصحاب ،ولذا عملت الطائفة بام رواه وأمثاله من العامة ،بل لو تتبعت
وجدت اخباره أسند وأمتن من أخبار مثل مجيل بن دراج وحريز بن عبد اهلل. 
()1

وقريب منه عن غريه.
هذا مع وقوع الرجل يف أسانيد كتاب كامل الزيارة الذي رصح ابن قولويه
يف أوله أنه ال يثبت فيه إال ما رواه ثقات أصحابنا  ،ومن ثم اختار بعض
()2

مشاخينا وثاقته ،ولعله لبعض ذلك عرب شيخنا األعظم عن الرواية باملوثقة.
وباجلملة سند الرواية ال خيلو عن اعتبار ،فيتجه االستدالل هبا .
()3

 - 38معلى بن حممد البصري:

قال سامحة السيد حفظه اهلل بعد ذكر رواية وقع يف سندها معىل بن حممد:
 ..وال جمال لإلشكال يف سند الرواية بأن فيه معىل بن حممد الذي مل ينص
أحد عىل توثيقه ،بل قال فيه النجايش :مضطرب احلديث واملذهب ،وكتبه
قريبة  ،وعن ابن الغضائري :يعرف حديثه وينكر ،يروي عن الضعفاء،
()4

وجيوز أن خيرج شاهدا. 
()5

( )1روضة املتقني :ج 14ص.266
( )2انظر ص  29من هذه الرسالة.
( )3انظر :مصباح املنهاج ،كتاب االجتهاد والتقليد ص.139
أقول :وحكى بعضهم وقوعه يف تفسري عيل بن ابراهيم القمي فراجع.
( )4رجال النجايش :رقم.1117 :
( )5رجال ابن الغضائري رقم.141 :
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الندفاعه :بأن رواية ابن قولويه عنه يف كامل الزيارات شاهد بتوثيقه بعد
نصه فيه أنه ال يثبت فيه إال ما رواه الثقات ،مؤيدا بإكثار املشايخ  -خصوصا
الكليني  - الرواية عنه مع قلة الوسائط بينهم وبينه ،فمن البعيد جدا تعمد
الرواية عنه مع جهل حاله ،أو مع الوثوق به أو برواياته ملقدمات حدسية بعيدة
عن احلس ،كام يؤيد أيض اا بترصيح النجايش وابن الغضائري فيام تقدم بأن كتبه
قريبة ،وأنه جيوز أن خيرج شاهدا ،املشعر بوثاقته يف نفسه وبنحو يرتتب العمل
عليه.
وال ينافيه ما ذكره النجايش من اضطراب حديثه الراجع ظاهرا إىل ما ذكره
ابن الغضائري من اشتامل حديثه عىل املناكري؛ ألنه ال ينايف وثاقته يف نفسه .
()1

 - 39املفضل بن عمر:

قال سامحة السيد  -حفظه اهلل تعاىل  -يف كفارة من أكره زوجته عىل اجلامع
يف صوم شهر رمضان:
 ..يقتضيه حديث املفضل بن عمر عن أيب عبداهلل :يف رجل أتى امرأته وهو
صائم وهي صائمة ،فقال :إن كان استكرهها فعليه كفارتان ،وإن كان طاوعته
فعليه كفارة وعليها كفارة ،وإن كان أكرهها فعليه رضب مخسني سوط اا نصف

( )1انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الطهارة :ج 1ص.69
وممن ذهب إىل وثاقة الرجل أو قبول روايته الشيخ عبد اهلل املامقاين (انظر :تنقيح املقال :ج3
ص ،)233والسيد أبو القاسم اخلوئي (انظر :معجم رجال احلديث :ج 19ص ،)215والشيخ
جواد التربيزي (انظر :املوسوعة الرجالية امليرسة ص 475رقم ،)6514 :والشيخ الوحيد اخلراساين
(انظر :العقد النضيد :ج 1ص.)375
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احلد ،وإن كان طاوعته رضب مخسة وعرشين سوط اا ،ورضبت مخسة وعرشين
سوط اا. 
()1

قال يف املعترب :الرواية يف غاية الضعف ،لكن علامؤنا ادعوا عىل ذلك إمجاع
اإلمامية ،ومع ظهور القول هبا ،ونسبته لألئمة ،جيب العمل هبا. 
()2

وما ذكره من انجبار ضعف احلديث بعمل األصحاب وإن كان صحيح اا،
إال أن الظاهر صحة سند هذا احلديث ،ألنه وإن رواه الكليني بسند فيه إبراهيم
بن إسحاق األمحر ،الذي مل يوثق ،بل ضعف ،إال أنه رواه الصدوق بسنده عن
املفضل ابن عمر ،وليس يف سنده إليه من يطعن فيه إال حممد بن سنان الذي هو
ـ كاملفضل بن عمر ـ ثقة عىل األظهر ،عىل ما تقدم مفص ا
ال يف مسألة حتديد
()3

مساحة الكر من مباحث املياه .
()4

( )1الكايف الرشيف :ج 4ص.154
( )2املعترب ج 2ص.611
( )3انظر ص  113من هذه الرسالة.
( )4انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الصوم :ص.115
وممن وثقه الشيخ الطويس (انظر :الغيبة ص ،)346والشيخ املفيد (انظر :اإلرشاد ج2
ص ،)216وابن شهراشوب (انظر :مناقب آل أيب طالب ج 4ص ،)211والوحيد البهبهاين
(التعليقة عىل منهج املقال كام حكي عنه) ،والشيخ عبد اهلل املامقاين (انظر :تنقيح املقال :ج3
ص ،)242واملريزا حسني النوري (انظر :خامتة مستدرك الوسائل ج 4ص ،)95والشيخ أمحد بن
صالح القطيفي (انظر :رسائل القطيفي ج 1ص ،)97والشيخ أبو عيل احلائري (انظر :منتهى املقال:
ج 6ص ،)317والسيد حسني الربوجردي إذ حكي عنه أنه قال يف حق املفضل :هو عدل من األبرار
ذو األرسار (انظر :مستدركات علم الرجال ج 7ص ،)477والشيخ عيل النامزي (انظر :املصدر
نفسه) والسيد اخلوئي (انظر :معجم رجال احلديث :ج 13ص ،)354والسيد حممد عيل املوحد
األبطحي (انظر :هتذيب املقال :ج 1ص ،)133وذهب ابن شهراشوب إىل وثاقته وأنه من خواص
أصحاب اإلمام الصادق بل عده بابه ( .انظر :مناقب آل أيب طالب :ج 4ص،321 ،211
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 - 41منصور بن العباس:

قال سامحة السيد بعد خرب وقع يف سنده منصور بن العباس:
 ..وأما منصور بن العباس فهو وإن كان من رجال كامل الزيارات أيض اا،
إال أن النجايش قال يف حقه :كان مضطرب األمر. 
()1

لكن اضطراب األمر إن كان من جهة املذهب فهو ال ينايف الوثاقة ،وإن كان
من جهة الرواية فهو راجع إىل أن يف رواياته ما يعرف وينكر ،وهو ال ينايف
الوثاقة أيض اا ،كام نبه لذلك بعض مشاخينا  ،ومن هنا ال معارض لتوثيق ابن
قولويه له أيض اا .
()2

 - 41منهال القصاب:

قال سامحة السيد  -حفظه اهلل تعاىل  -يف كراهة تلقي الركبان من مبحث
مكروهات البيع:
 ..وربام يوجه البناء عىل الكراهة بقصور النصوص عن إثبات احلرمة،
لضعف أسانيدها ،أما خرب عروة فظاهر ،وأما أخبار منهال فلعدم النص عىل
توثيقه .لكن اإلنصاف حصول الوثوق من جمموع هذه األخبار ،فإن منهال وإن
مل ينص عىل توثيقه ،إال أنه قد روى عنه مجاعة من األعيان ،كاحلسن بن حمبوب

 ،)325وقال املحقق التسرتي :احلق كون مدحه حمققا وقدحه غري حمقق( .انظر :قاموس الرجال:
ج 15ص.)215
( )1رجال النجايش :رقم.1152 :
( )2انظر :مصباح املنهاج ،كتاب اللقطة (خمطوط) ،أواخر املسألة العارشة.
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وعبد اهلل الكاهيل وجعفر بن بشري وعبد الرمحن بن احلجاج ويونس ـ الذي
حكي عن الشيخ ذكره يف من ال يروي إال عن ثقة ،وإن مل أعثر عىل موضع ذلك
من كالمه ـ وبظهور حال الصدوق يف التعويل عىل رواياته ،ألن له طريق اا إليه يف
الفقيه الذي رصح بأنه ال يثبت فيه إال ما هو حجة بينه وبني اهلل ،بل حتى
الكليني ،لترصحيه يف ديباجة الكايف بأنه قد أودع فيه الروايات الصحيحة ،وكل
واحد من هذه األمور إن مل ينهض بإثبات وثاقته فمجموعها يشء معتد به يف
ذلك ،والسيام مع تأييد أحاديثه هنا برواية مجاعة هلا عنه ،وبتعقيب ابن أيب عمري
عىل األول املناسب العتداده به ،وبخرب عروة املتقدم وبعض األخبار األخر،
فالتوقف يف نصوص املقام من حيثية السند يف غاية اإلشكال .
()1

 - 42هشام الكندي:

قال سامحة السيد  -حفظه اهلل تعاىل  -معلقا عىل رواية يروهيا هشام
الكندي:
 ..ليس فيمن يسمى هبشام من الرواة من ينسب لكندة غري هشام بن
احلكم ،ومن هنا كان الظاهر إرادته يف املقام وإن مل يتعارف التعبري عنه بذلك يف
األسانيد ،وهو الذي فهمه يف جامع الرواة فتكون الرواية صحيحة ،والسيام مع
كون الراوي عنه هذا احلديث عيل بن احلكم ،ومل ينقل روايته عمن يسمى هبشام
غري هشام بن احلكم وهشام بن سامل اجلواليقي ،وكالمها صحيح

( )1انظر :مصباح املنهاج ،كتاب التجارة :ج 2ص.26
( )2انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الطهارة :ج 2ص.395

()2
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 - 43اهليثم بن أبي مسروق النهدي:

قال سامحة السيد  -حفظه اهلل تعاىل  -بعد إيراده حديثا رواه احلكيم بن
مسكني واهليثم بن أيب مرسوق النهدي:
 ..وأما اإلشكال فيه بضعف السند ،لعدم توثيق احلكم بن مسكني واهليثم
بن أيب مرسوق النهدي فيندفع بثبوت وثاقتهام من وقوعهام يف أسانيد كتاب
كامل الزيارات ،ومن رواية ابن عمري والبزنطي عن األول ،ومن رواية أمحد بن
حممد بن عيسى ـ الذي أخرج الربقي عن قم ألنه يروي عن الضعفاء ويعتمد
املراسيل ـ عن الثاين معتضد اا بقول النجايش عنه :قريب األمر ،وقول محدويه
عنه وعن أبيه :سمعت أصحايب يذكروهنام (بخري) كالمها فاضالن. 
()1

 - 44وهب بن وهب:

قال سامحة السيد  -حفظه اهلل تعاىل  -بعد أن ذكر حديثا رواه وهب عن
اإلمام الصادق :
وقد استشكل يف االستدالل هبا لذلك بضعفها سند اا ودالل اة.
أما السند فلضعف وهب ،وقد رماه غري واحد بالكذب ،بل عن الفضل بن
شاذان أنه كان من أكذب الربية ،ويف معترب العباس بن هالل عن اإلمام الرضا
أنه قال عنه :لقد كذب عىل اهلل ومالئكته ورسله.
نعم ذلك ال يتناسب مع إيداع األصحاب رواياته يف الفقه يف كتبهم ،حتى
أن للصدوق  له طريقا يف كتاب من ال حيرضه الفقيه الذي رصح بأنه ال يودع
فيه إال ما هو يفتي به وحيكم بصحته ويعتقد أنه حجة فيام بينه وبني ربه تقدس
( )1انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الطهارة :ج 9ص.25
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ذكره وتعالت قدرته ،وأن مجيع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها املعول
وإليها املرجع ،وقد أفتى الشهيد  اعتامدا عىل هذه الرواية بمثل هذا احلكم
املخالف ملا هو املعلوم من مبانيهم خصوص اا املتأخرين من اإلرصار عىل اعتبار
العلم بالعوضني.
ومن ثم ال يبعد ظهور بعض القرائن هلم توجب الوثوق بمثل هذه الرواية ،كام
يناسبه ما عن كتاب ابن الغضائري ،حيث قال :وهب بن وهب ..أبو البخرتي
القايض كذاب عامي ،إال أن له عن جعفر بن حممد

أحاديث كلها يوثق هبا.

غاية األمر أن خفاء هذه القرائن علينا يمنعنا من االعتامد عىل هذه الرواية
وأمثاهلا ،وال سيام مع عدم ظهور انجبارها بعمل قدماء األصحاب غري الصدوق .
()1

 - 45حييى األزرق:

قال سامحة السيد  -حفظه اهلل تعاىل  -بعد نقل رواية يروهيا حييى األزرق
عن اإلمام الكاظم :
 ..لكن يف كتاب احلج من املدارك :ويف الروايتني ضعف يف السند،
وبأزائهام أخبار كثرية دالة عىل خالف ذلك. 
()2

ويندفع ـ مضاف اا إىل انجبار ضعف السند بعمل املشهور ـ بأن الظاهر صحة
سند الرواية األوىل ،كام نبه له بعض مشاخينا ،وأن حييى األزرق فيها هو ابن عبد
الرمحن الثقة ،ال ابن حسان املجهول؛ ألهنا مروية عن اإلمام الكاظم والثاين من
أصحاب الصادق ال غري ،ومل تعرف له رواية يف الفقه ،بخالف األول فإنه من
( )1انظر :مصباح املنهاج ،كتاب التجارة :ج 3ص.21
( )2مدارك األحكام ج 1ص.65
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أصحاهبام مع اا ،وهو من الرواة املشهورين ،روى عنه مجاعة منهم صفوان ،وله
كتاب رواه عنه مجاعة ،ومن ثم ينرصف اإلطالق له وتنحرص هذه الرواية به.
وما يظهر من الصدوق من روايتها عن ابن حسان ،ألنه الذي رصح بطريقه
إليه يف املشيخة ،ال يبعد ابتناؤه عىل التصحيف ،أو اخلطأ منه يف املشيخة ،بتوهم
أن ما رواه مشاخيه يراد به ابن حسان .
()1

 - 46أبو بردة:

قال سامحة السيد  -حفظه اهلل :-
 ..لكن أبا بردة قد روى عنه يف هذا احلديث وغريه صفوان ،وقد ورد أنه ال
يروي إال عن ثقة .
()2

 - 47أبو الربيع الشامي:

قال سامحة السيد  -حفظه اهلل تعاىل  -يف رشوط العوضني من كتاب
اإلجارة:
 ..هذا وعنه  أيض اا االستدالل عىل اعتبار العلم يف خصوص اإلجارة
بصحيح خالد بن جرير عن أيب الربيع الشامي عن أيب عبد اهلل  :سألته عن
أرض يريد رجل أن يتقبلها ،فأي وجوه القبالة أحل؟
قال يتقبل األرض من أرباهبا بيشء معلوم إىل سنني مسامة ،فيعمر ويؤدي
اخلراج ،فإن كان فيها علوج فال يدخل العلوج يف قبالته ،فإن ذلك ال حيل. 
()1

( )1انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الصوم :ص.396
( )2انظر :مصباح املنهاج ،كتاب اإلجارة :ص.421
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وقد قرب اعتبار سنده بان الظاهر أن أبا الربيع الشامي هو عني أيب الربيع
الذي هو من رجال تفسري القمي الثابتة وثاقتهم ألنه الشائع املشهور الذي
ينرصف له االطالق ،كام يناسب ذلك أن الصدوق يف الفقيه أطلق يف مجلة من
الروايات أبا الربيع مع أنه املوجود يف مشيخته هو أبو الربيع الشامي وأما أبو
الربيع القزاز فإن كان شخصا آخر غري الشامي فهو نادر الرواية غري مشهور يف
الرواة فال ينرصف له.
وما ذكره قريب جدا وقد يؤيده أو يعضده أن الصدوق  روى احلديث
بسنده الصحيح مع خالد بن جرير قال :سئل أبو عبد اهلل عن أرض. ...
()2

فإن خالد بن جرير وإن مل حيرض جملس السؤال بقرينة صحيحه األول
فالرواية مرسلة ،إال أن األصل يف إخباره جازما بحصول السؤال واجلواب أن
يكون مستندا إىل احلدس القريب من احلس ،لقوة القرائن الدالة عىل صدق أيب
الربيع يف إخباره بالسؤال واجلواب ،ولو لظهور وثاقته عنده.
وهذا بخالف املراسيل عن أشخاص بعيدين عن املرسل ،بحيث يستند إىل
وسائط كثرية ،فإنه يبعد فيها ذلك ،ويشيع معها التسامح يف األخبار فالحظ .
()3

 - 48أبو سعيد املكاري:

قال سامحة السيد  -حفظه اهلل تعاىل  -بعد ذكره حديثا رواه أبو سعيد املكاري:


( )1وسائل الشيعة ج 19ص 65ح.5
( )2من ال حيرضه الفقيه ج 3ص 156ح.15
( )3انظر :مصباح املنهاج ،كتاب اإلجارة :ص.153
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وقد يستشكل فيه من وجهني:
األول :أن احلديث املذكور ضعيف السند ،ألن يف سنده أبا سعيد املكاري
الذي ال نص عىل توثيقه.
بل قد يكون يف قول النجايش يف ترمجة ابنه احلسني :كان هو وأبوه وجهني
يف الواقفة وكان [احلسني] احلسن ثقة يف حديثه إشعار بعدم وثاقة أبيه ،كام
()1

ذكر ذلك بعض مشاخينا .
ويندفع بأن اقتصار النجايش عىل بيان وثاقة ابنه ال يشعر بذلك بعد قرب
كون منشئه أن ابنه هو صاحب الرتمجة.
بل ترصحيه بأهنام وجهني يف الواقفة مناسب جد اا لكوهنام وجهني يف
أصحابنا ،ألن الواقفة فرقة منشقة عىل أصحابنا ،والوجه فيها هو الوجه يف
أصحابنا قبل االنشقاق.
والسيام مع رواية األجالء عنه ،كأيب أيوب اخلزاز وأبان ومعاوية بن وهب
وحييى احللبي.
بل يكفي يف وثاقته رواية ابن أيب عمري وصفوان عنه ،مؤيد اا أو معتضد اا
برواية أمحد بن حممد بن عيسى عنه ،وهو الذي أخرج الربقي من قم ألنه يروي
عن الضعفاء ويعتمد املراسيل ،كام تكرر منا التعرض لذلك .
()2

 - 49أم أمحد زوجة اإلمام الكاظم :

( )1رجال النجايش :رقم.71 :
( )2انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الطهارة :ج 9ص.67
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قال سامحته  -حفظه اهلل  -بعد ذكره حديثني يف مبحث غسل اجلمعة من
كتاب الطهارة:
وقد استشكل بعض مشاخينا  يف االستدالل هبا ،لضعف األول
باإلرسال ،والثاين بجهالة احلسني بن موسى وجهالة أمه وأم أمحد.
لكن احلسني بن موسى قد روى الكيش عنه رواية  -وإن كان يف سندها
ضعف  -تتضمن خضوعه لإلمام اجلواد  واعرتافه بعظيم شأنه ،مع أنه
عمه ،وذلك يناسب قوة دينه.
مضاف اا إىل ما عن املفيد يف اإلرشاد حيث قال :ولكل واحد من ولد أيب
احلسن موسى فضل ومنقبة مشهورة. 
()1

ويكاد يقطع بعدم اجتامع أم احلسني وأم أمحد عىل الكذب ،وال سيام وأن من
القريب أن تكون الثانية زوجته  ،كام هو مقتىض رواية الفقيه والتهذيب
للحديث املذكور ،وهي من مجلة أوصيائه ،عىل ما رواه الكايف والعيون ،
()2

وكانت أثرية عنده ،وعندها بعض ودائعه ،عىل ما رواه الكايف أيض اا .
()4

( )1اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل عىل العباد ج 2ص.246
( )2الكايف الرشيف :ج 1ص.316
( )3عيون أخبار الرضا ج 1ص 33ح.1
( )4الكايف الرشيف :ج 1ص.311
( )5انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الطهارة :ج 1ص.14
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الفصل الثالث
طرق بعض الكتب
واملصنفات احلديثية
()1
كتاب بصائر الدرجات
قال سامحة السيد  -حفظه اهلل تعاىل  -بعد ذكر رواية مروية يف بصائر
الدرجات يستدل هبا عىل نجاسة ما تغري بلون النجاسة:
طريق الوسائل إىل كتاب البصائر صحيح بناء عىل وثاقة أمحد بن حممد ابن
حييى العطار ،كام تقدم يف مسألة عدم قدح الصغائر يف العدالة.
عىل أن كتاب بصائر الدرجات من الكتب املعروفة التي ال حتتاج إىل إسناد،
وإنام يذكر السند هلا ملحض التعبد ،أو التربك باتصال السند باملعصومني.
وال سيام مع تأيد الصحيح ببقية األخبار خصوصا خرب عالء بن الفضيل
الذي ال خيلو عن اعتبار ،ألن ابن سنان وإن ضعف إال أنه ال يبعد وثاقته يف
نفسه ،وأن منشأ الطعن فيه روايته ملضامني توهم الغلو ،وال سيام مع وقوعه يف
أسانيد كثري من روايات األعيان الطاعنني عليه وغريهم ،إذ ال أقل من وثوقهم
بالروايات املذكورة لقرائن خاصة .
()1

( )1انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الطهارة :ج 1ص.93
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()2
كتاب اجلعفريات
قال سامحة السيد  -حفظه اهلل تعاىل :-
نعم استشكل  هناك بأن كتاب اجلعفريات الذي بأيدينا مل يثبت صحة
()1

نسبته ملن ينسب إليه وعمدة ما ذكره يف وجهه أن النجايش والشيخ

قد نسبا

إلسامعيل بن موسى بن جعفر  مجلة من الكتب روياها عنه بطرق معتربة ،إال
أن املوجود يف أيدينا قد اشتمل عىل كتب مل يذكراها ،وهي كتاب اجلهاد ،وكتاب
التفسري ،وكتاب النفقات ،وكتاب الطب واملأكول ،وكتاب غري مرتجم ،كام أهنام
ذكرا كتاب الطالق ،ومل يوجد فيام بأيدينا.
قال بعد ذلك :فمن املطمأن به أهنام متغايران ،وال أقل من أنه مل يثبت
االحتاد ،حيث ال طريق لنا إىل إثبات ذلك ،وأن الشيخ املجليس وصاحب
الوسائل

مل يرويا عن ذلك الكتاب شيئ اا ،ومل يصل الكتاب إليهام جزم اا ،بل

الشيخ الطويس نفسه مل يصل إليه الكتاب ،ولذلك مل يرو عنه يف كتابيه شيئا ،وقد
سبقه إىل بعض ذلك وغريه يف اجلواهر عند الكالم يف جواز إقامة احلدود
للحاكم الرشعي من كتاب األمر باملعروف والنهي عن املنكر فراجع.
هذا وال خيفى أن اجلعفريات عبارة عن جمموعة من الكتب يف أبواب الفقه
وغريه ،كل كتاب منها يتضمن جمموعة من الروايات رويت بالطريق املتقدم،
ومن ثم فقد تنسب إلسامعيل ـ كام سبق عن النجايش والشيخ

( )1يعني السيد اخلوئي .

باعتباره
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الراوي هلا عن أبيه اإلمام الكاظم  عن أبيه اإلمام الصادق جعفر  عن
آبائه.
ولعل تسميتها باجلعفريات لروايتها عن اإلمام الصادق  ،كام قد تنسب
ملحمد بن األشعث بلحاظ رجوع طرق الرواة للكتاب املذكور إليه ،فهو سبب
نرشها ،ولذا قد تسمى باألشعثيات ،وحينئذ نقول :أما النجايش والشيخ
فهام ليسا يف مقام ذكر مجيع كتب إسامعيل ،وال مجيع الكتب التي اشتمل عليها
كتاب اجلعفريات ،وإنام ذكرا أن إلسامعيل كتب اا منها ما ذكراه ،وهذا ال ينايف
وجود كتب أخرى له قد أودعت يف كتاب اجلعفريات ،أو أن بعض الكتب التي
ذكراها مل يودع يف كتاب اجلعفريات ،وحينئذ ال يدل ما ذكراه عىل مباينة الكتاب
املوجود بأيدينا للكتاب األصيل.
والسيام مع احتامل التداخل يف عرض الكتب وغريها ،وأن عدم ذكرهم
لبعض الكتب لدخوله فيام ذكراه ،ككتاب النفقات الذي ذكر فيام بأيدينا بعد
كتاب النكاح ،ولعله كان بنظرمها تتمة لكتاب النكاح ،كام عليه سرية الفقهاء،
كام أن كتاب الطالق وإن مل يذكر فيام بأيدينا بعنوان كتاب ،إال أنه ذكر بعنوان
باب يف ضمن كتاب النفقات ،وتبعه أبواب يف أحكام الطالق.
عىل أنه لو فرض ظهور كالمهام يف عدم وجود الكتب املذكورة فهو إنام
يكشف عن كون تلك الكتب قد زيدت يف الكتاب من املؤلف أو غريه ،ال أن
كتاب اجلعفريات الذي بأيدينا مباين للكتاب األصيل.
مضاف اا إىل أن الصدوق  ذكر يف املجلس الواحد والسبعني من أماليه
بسنده عن موسى بن إسامعيل من دون توسط حممد بن األشعث ثالثة أحاديث
موجودة يف كتاب التفسري مما بأيدينا ،وروى يف املجلس األربعني
حديث اا رابع اا عنه موجود فيه أيض اا ،حيث يناسب ذلك كون كتاب التفسري من
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مجلة الكتب التي تنسب إلسامعيل أو البنه موسى ،ولعله هو الذي نسبه
النجايش ملوسى وسامه كتاب جوامع التفسري ،ونسبه الشيخ له وسامه جامع
التفسري.
وكذا ما ذكره من عدم وصول الكتاب للمجليس وصاحب الوسائل ،إذ
عدم وصول بعض الكتب هلام قد يكون بسبب صعوبة انتشار الكتب املخطوطة،
وإن كان الكتاب يف نفسه مشهور اا معروف اا.
بل ذكر املجليس  عند التعرض لسند كتاب النوادر املأخوذ من كتاب
اجلعفريات أن كتاب اجلعفريات قد روي بطرق متعددة غري الطريق الذي
اعتمده صاحب النوادر ،كام ذكر يف موضع آخر عن كتاب النوادر املذكور أن
كتاب اجلعفريات الذي هو األصل له قد روي بطرق متعددة ،ثم قال :فبتلك
القرائن يقوى العمل بأحاديثه. 
()1

وأما عدم اطالع الشيخ عىل الكتاب وعدم روايته عنه يف كتابيه ،فهو غري
ظاهر.
حيث قد روى الشيخ يف أول باب فضل زيارة النبي  من كتاب احلج
من التهذيب حديث اا مطابق اا ملا يف الكتاب الذي بأيدينا متن اا وسند اا.
كام رواه أيض اا ابن قولويه يف الباب الثاين من كتابه كامل الزيارات ،وروى
الشيخ أيض اا يف التهذيبني حديث اا آخر مطابق اا ملا يف أيدينا متن اا وسند اا.
هذا وبالرجوع إىل الفائدة الثانية من خامتة كتاب مستدرك الوسائل يتضح
أن الكتاب املذكور قد اشتهر بني اخلاصة والعامة ورواه كثري من مشايخ

( )1بحار األنوار ج 1ص.36
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احلديث ،وذكره العالمة يف إجازته لبني زهرة باسم اجلعفريات ،وذكر بعض
أحاديثه ،كام ذكر بعضها ابن طاووس يف فالح السائل.
بل أثبت منه غري واحد روايات موجودة فيام هو املوجود بأيدينا منه.
منهم ابن طاووس  يف اإلقبال ،والشهيد  يف الذكرى ونكت
اإلرشاد ،وقد اخترصه الشهيد  واختار منه جمموعة من األحاديث ،وذكر
صاحب املستدرك أهنا موجودة عنده ،وتقدم أن نوادر فضل اهلل الراوندي
مأخوذة منه.
كام أن الصدوق  روى يف املجلس الثالث واخلمسني حديث اا بسنده عن
موسى من دون توسط حممد بن األشعث موجود يف كتاب الدعاء مما بأيدينا،
وروى يف املجلس الواحد والسبعني من دون توسط حممد أيض اا حديثني آخرين
موجودين يف كتاب اجلهاد مما بأيدينا ،وهي غري ما سبق منه فيام هو املوجود من
كتاب التفسري.
وذلك كله موجب للوثوق بصحة نسبة الكتاب الذي بأيدينا ومطابقته
للكتاب األصيل فالحظ .
()1

( )1انظر :مصباح املنهاج ،كتاب التجارة :ج 1ص.462
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()3
مرويات صاحب الوسائل

قال سامحة السيد  -حفظه اهلل تعاىل  -ذكر بعض النصوص منها ما رواه
صاحب الوسائل رمحه اهلل عن عيل بن جعفر:
لعل ذلك منه  لإلشكال يف االستدالل املتقدم..
()1

أوالا :لعدم ثبوت صحة األخبار املذكورة بنظره الرشيف ،أما اخلربان فلعدم
ثبوت وثاقة احلسني بن منذر ،وال يونس الشيباين ،بل وال الراوي عنه يف هذا
اخلرب ،وهو صالح بن عقبة ،وإن كان هو ثقة بناء عىل ما تكرر منا من وثاقة
رجال تفسري القمي وكامل الزيارات .
()2

وأما صحيح عيل بن جعفر فإلرسال صاحب الوسائل له ،وعدم ذكر سنده
له ،وهو وإن ذكر يف خامتة الوسائل أسانيده إىل الكتب التي يروي عنها ،إال أن
األسانيد املذكورة مبنية عىل الرواية باإلجازة ملحض التربك بذكر السند من دون
تعيني نسخة خاصة تروي بألفاظها...
لكن ظاهر صاحب الوسائل أن كتاب عيل بن جعفر الذي ينقل عنه هو
الكتاب الذي رواه عنه بطرقه التي ذكرها يف اخلامتة ،ال نسخة أخرى منه منقطعة
السند ،إما الشتهار الكتاب يف عرصه ،أو ألن األسانيد التي ذكرها تتضمن
إسناده لعيل بن جعفر .
()3

( )1يعني السيد حمسن الطباطبائي احلكيم .
( )2انظر ص  29من هذه الرسالة.
( )3انظر :مصباح املنهاج ،كتاب التجارة :ج ص.151
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()4
طريق الشيخ إىل كتب ابن فضال
قال سامحة السيد  -حفظه اهلل  -فيام يتعلق بطريق الشيخ إىل كتب ابن
فضال يف مبحث نية الصوم:
هذا وقد حاول بعض مشاخينا يف مسألة مبطلية البقاء عىل حدث احليض
للصوم تصحيح طريق الشيخ لكتب ابن فضال بوجه آخر مل يتضح لنا الوجه يف
إمهاله هنا.
وحاصله :أنه إذا روى شخصان كتاب اا واحد اا أحدمها بطريق معترب واآلخر
بطريق ضعيف ،وقد اشرتكا يف شيخ واحد ،تعني اعتبار رواية ذي الطريق
الضعيف لذلك الكتاب بعد رواية شيخه له بطريق معترب حدث به اآلخر.
وعىل ذلك فطريق الشيخ لكتب ابن فضال وإن كان ضعيف اا إال أن طريق
النجايش هلا معترب ،وحيث كان الشيخ والنجايش يشرتكان يف شيخ واحد ،وهو
أمحد ابن حممد بن عبدون ،وقد روى الكتب املذكورة بالطريقني مع اا ،تعني
اعتبار رواية الشيخ لتلك الكتب.
لكن الكربى التي ذكرها وإن كانت متينة جد اا ،إال أهنا ال تنطبق يف املقام،
ألن ابن عبدون إنام روى كتب ابن فضال بطريق واحد ذكره الشيخ والنجايش،
وهو املشتمل عىل عيل بن حممد بن الزبري املذكور ،وليس له إليها طريق آخر.
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وأما النجايش فهو وإن روى الكتب املذكورة بطريق آخر معترب ،إال أنه غري
مشتمل عىل ابن عبدون حيث قال بعد ذكر الطريق األول :وأخربنا حممد بن
جعفر يف آخرين عن أمحد بن حممد بن سعيد عن عيل بن احلسن بكتبه. 
()1

نعم ال يبعد االكتفاء بذلك يف اعتبار احلديث ،لظهور حال ابن عبدون يف
أن ما رواه للشيخ من كتب ابن فضال هو عني ما رواه للنجايش ،وظهور حال
النجايش يف أن ما رواه له ابن عبدون منها هو عني ما وصل له بالطريق اآلخر
املعترب ،والزم ذلك اعتبار رواية الشيخ لكتب ابن فضال ،ألهنا عني ما رواه
النجايش بالطريق املعترب ،وإن كان األمر أظهر من ذلك.
وباجلملة :ال ينبغي التأمل يف اعتبار سند احلديث املذكور.
عىل أن الظاهر عمل األصحاب رضوان اهلل عليهم يف املقام به واعتامدهم
عليه ،إذ ليس يف نصوص املسألة ما يطابق فتواهم إثبات اا ونفي اا ولسان اا غريه.
وكفى هبذا جابر اا للحديث لو كان ضعيف اا يف نفسه ،بل هو يف احلقيقة
كاشف عن ثبوته عندهم ،إما لوثاقة عيل بن حممد بن الزبري ـ كام سبق ـ أو
()2

الشتهار الكتاب املأخوذ منه ،وإنام يذكرالسند له ملحض إخراج احلديث عن
اإلرسال .
()3

( )1رجال النجايش :رقم.676 :
( )2انظر ص  157من هذه الرسالة.
( )3انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الصوم :ص.26
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وقال أيض اا يف كتاب الطهارة يف حتديد سن اليأس:
وأما ابن الزبري فتشهد القرائن بجاللته حيث رصح الشيخ بأنه روى مجيع
()1

كتب ابن فضال وأكثر األصول وروى عنه التلعكربي ،الذي ذكر عنه الشيخ
أيض اا أنه جليل القدر عظيم املنزلة واسع الرواية عديم النظري روى مجيع األصول
واملصنفات .
()2

وذكر النجايش أنه كان وجه اا يف أصحابنا ثقة معتمد اا ال يطعن عليه ،مع
()3

أن من مجلة طعون القدماء التي اشار إليها النجايش وغريه يف ترمجة بعضهم أنه
يروي عن الضعفاء.
بل طريق الشيخ إىل كتب ابن فضال منحرص به ،مع أمهية تلك الكتب
وفتوى الشيخ وغريه بكثري من رواياهتا ،حيث يظهر من جمموع ذلك معروفية
الرجل بني األصحاب وجاللته وأنه من مشايخ اإلجازة الذين هيتم باتصال
السند من طريقهم ،كام يناسبه تنبيه النجايش يف ترمجة امحد بن عبدون عىل لقائه
()4

إياه وروايته عنه.
عىل أن الظاهر معروفية كتب ابن فضال يف عرص الشيخ ،وذكر السند له
ملحض التربك واجلري عىل سرية األصحاب يف ذكر االسناد ،ومن ثم ذكر
بعضهم عدم احلاجة لتوثيق مشايخ اإلجازة.
( )1رجال الطويس :رقم.6179 :
( )2املصدر نفسه :رقم.6316 :
( )3رجال النجايش :رقم.1114 :
( )4املصدر نفسه :رقم.211 :
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فإن ذلك بمجموعه كاف يف االعتامد عىل الرواية والوثوق بصدورها عن
ابن فضال الذي هو موثق .
()1

( )1انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الطهارة :ج 4ص.47
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()1
متييز املشرتكات
قال سامحة السيد  -حفظه اهلل تعاىل  -بعد إيراده رواية وقع يف سندها عبد
اهلل بن املغرية:
وال جمال لالشكال يف سندها  -كام عن بعض مشاخينا  -الشتامله عىل عبد
اهلل بن املغرية املشرتك بني البجيل الثقة واخلزاز املهمل.
الندفاعه :بأن اشتهار البجيل الثقة  -الذي هو من األعيان ،والذي قال فيه
النجايش :ثقة ،ثقة ،ال يعدل به أحد من جاللته ودينه وورعه ، ونسب رواية
()1

كتبه إىل كثري من أصحابنا  -هو املوجب النرصافه عند االطالق ،خصوصا من
مثل ابراهيم بن هاشم الذي هو من الرواة عن البجيل الثقة ،ومل تنقل روايته عن
اخلزاز ،بل إمهال النجايش للخزاز وانفراد الشيخ يف كتابه وإمهاله للترصيح
بالبجيل مما يقرب احتادمها ،وإن االختالف بني الشيخ والنجايش  يف نسبة
الرجل فالحظ .
()2

( )1رجال النجايش :رقم.561 :
( )2انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الطهارة :ج 1ص.15
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()2
تعارض سندين يف كتابني
قال سامحة السيد  -حفظه اهلل تعاىل :-
 ..وأشكل منه تضعيف السند لذكر احلديث يف كتاب جامع األحاديث،
مشتمال عىل نسخة تتضمن إبدال أمحد بن حييى بمحمد بن حييى الذي يتعني
محله عىل املعاذي ،بقرينة رواية حممد بن أمحد بن حييى عنه ،حيث ال جمال إلثبات
توثيقه بمجرد كونه من رجال كامل الزيارة بعد ترصيح الشيخ  يف كتابه
بتضعيفه مؤيدا باستثناء القميني له من رجال نوادر احلكمة.
الندفاعه :بأنه ال جمال لرفع اليد عن النسخة املعروفة من التهذيب ،التي
جرى عليها يف الوسائل مع اتصال سنده برواية التهذيب ،بمثل هذه النسخة
املجهولة األصل.

وباجلملة :ينبغي عد احلديث موثقا ،كام صدر من سيدنا املصنف 
()1

وغريه.
وال ينبغي التوقف يف سنده بعد ذلك ،وبعد وضوح انجباره بعمل
األصحاب به يف هذا احلكم وغريه من األحكام التي انفرد هبا ،كتطهري اإلناء،
والرتاوح يف نزح البئر .
()2

( )1يعني آية اهلل السيد حمسن الطباطبائي احلكيم .
( )2انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الطهارة :ج 1ص.415
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()3
تنقيح أصولنا احلديثية من املدسوسات واملوضوعات
قال سامحة السيد حفظه اهلل تعاىل بعد نقله األخبار املانعة من قبول خرب
الواحد كخرب الكيش يف دس املغرية بن سعيد األحاديث املوضوعة يف الكتب
واألصول:
 ..عىل أنه ال جمال للتعويل عليها يف ذلك بعد التأمل يف سرية األصحاب
قديام وحديثا وتساملهم عىل الرجوع للروايات والعمل عليها ،فإن الروايات
املذكورة نصب أعينهم مشهورة عندهم معروفة لدهيم ،فعدم امتناعهم ألجلها
من العمل باألخبار املروية عندهم شاهد باطالعهم عىل ما يمنع من العمل هبا
فيها ،إما النرصافها إىل ما ذكرنا ونحوه ،أو لتهذيب األخبار عن األخبار
املكذوبة بعد عرضها عىل األئمة أو بقرائن أخر ،بنحو يعلم ارتفاع ما
يقتيض التوقف عنها ويلزم بطلب الشاهد عليها ونحو ذلك.
واملظنون اختصاص األخبار املذكورة بأوقات خاصة كثر فيها الكذب
والتخليط والدس املانع من االعتامد عىل كتب الثقات ،وقد زال ذلك بعرض
الكتب عىل األئمة وبتنبيه األصحاب لذلك بنحو أوجب شدة احتياطهم
يف حتمل الروايات ويف روايتها وعدم اكتفائهم بإثباهتا يف الكتب وغري ذلك مما
يشهد به سريهتم عىل قبول أخبار الثقات ،كام أرشنا إليه ويأيت الكالم فيه عند
التعرض ألدلة املثبتني إن شاء اهلل تعاىل.
هذا مضافا إىل النصوص الكثرية التي يأيت التعرض هلا هناك الظاهرة يف
املفروغية عن قبول أخبار الثقات عن أهل البيت إذ ال جمال معها للتعويل
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عىل األخبار املذكورة هنا بوجه ،بل يكشف عن اخللل فيها ببعض الوجوه التي
ذكرناها أو غريها .
()1

( )1انظر :املحكم يف أصول الفقه ج 3ص.216
وال خيفى أن من جاس خالل الديار وآنس النور ال النار من جانب اآلثار واألخبار ينرشح
صدره وفكره وينبسط قلبه ولبه هبذا املطلب ،وهو كون املوروث الروائي احلديثي الواصل لنا من
معدن العصمة :خاليا من الشوائب واألكدار ،نعم مل نقف عىل أثر رصيح يثبت عرض كل األخبار
واألحاديث واملرويات والكتب واألصول واألسفار عىل معدن العلم ،:إال أن التتبع واإلستقراء
والفحص والتنقيب كاف واف بحصول االطمئنان بكون جلها األعظم قد وقع حتت التصفية
والتشذيب والتنقية والتهذيب بطريقة أو بأخرى ،وهنا أرى أن يزدان هذا اهلامش هبالة أسامء العلامء
وأقواهلم يف املقام من التي غفل عنها فضالء أهل العرص حتى بدت هذه املطالب بينهم غريبة بل
عجيبة:
 - 1الشيخ أمحد النراقي  :إن األخبار املوجودة يف الكتب املعتربة ألصحابنا مفيدة للظن؛
ألهنا كام رصح به مجع من أصحابنا انام وصلت إلينا بعد أن سهرت العيون يف تصحيحها ،وذابت
األبدان يف تنقيحها ،وقطعوا يف حتصيلها من معادهنا البلدان ،وهجروا يف تنقيتها األوالد والنسوان،
كام هو ظاهر عىل من تصفح األخبار ،وتتبع الكتب املدونة يف تلك اآلثار ،ويستفاد منها عىل وجه
يقرب العلم انه كان دأب قدمائنا املعارصين هلم إىل وقت املحمدين الثالثة يف مدة تزيد عىل
ثالثامئة سنة ضبط األحاديث وتدوينها يف جمالسهم ،واملسارعة إىل اثبات ما يسمعون خوف اا من تطرق
السهو والنسيان ،وعرض ذلك عليهم ،وقد صنفوا األصول األربعامئة من أجوبتهم ،وما كانوا
يستحلون رواية ما مل جيزموا بصحته ،وقد عرض عىل الصادق كتاب عبداهلل بن عيل احللبي
فاستحسنه ،وعىل العسكري كتابا يونس بن عبدالرمحن والفضل بن شاذان فأثنى عليهام ،وكانوا
يوقفون شيعتهم من أحوال الكذابني ويأمروهنم بمجانبتهم وعرض ما يرد من جهتهم عىل الكتاب
والسنة ،و ُيستبعد أن ثقات أصحاب األئمة إذا سمعوا من أئمتهم مثل ذلك أن يستحلوا بعد ذلك
نقل ما ال يثقون بصحته ،مع أن ما يظهر من بعض األحاديث أن األخبار التي يدسوهنا انام كان من
أحاديث الكفر والزندقة واإلخبار بالغرائب ومن علم سرية األصحاب يعلم ما ذكر ،حتى اهنم
شددوا االمر يف ذلك حتى ربام جتاوزوا احلد ،بل كانوا جيانبون الرجل بمجرد التهمة بذلك كام وقع
ال محد بن حممد بن عيسى مع الربقي وسهل بن زياد ،ومن الظاهر انه مع شهرة االمر يف معدودين ال
يعتمد أحد ممن اطلع عىل أحواهلم عىل رواياهتم اال بعد اقرتاهنا بام يوجب صحتها ،وقد نقل
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الصدوق يف العيون حديث اا يف سنده حممد بن عبداهلل املسمعي فقال :كان شيخنا ابن الوليد يسء
الرأي فيه ،وإنام أخرجنا هذا اخلرب يف هذا الكتاب ألنه كان يف كتاب الرمحة وقد قرأته عليه فلم ينكره
ورواه يل ،فانظر اىل شدة احتياطهم يف عدم نقل ما ال يثقون به اال مع انضامم القرائن ،وكانوا ال
يستحلون الرواية بمجرد الوجدان ،بل يروون ما روي هلم ،أما سمعت أن أيوب بن نوح رفع دفرت اا
حممد بن
إىل محدويه فيه أحاديث حممد بن سنان فقال إن شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا فإين كتبت عن ّ

سنان ولكني ال أروى لكم عنه شيئا فانه قال قبل موته :كلام حدثتكم به مل يكن يل سامعا وال رواية

وإنّام وجدته ،وباجلملة من اطلع عىل اهتامم السلف يف رصف األحاديث ونقدها حيصل له الظن
بصدق ما دونوه ،بل نقول لو مل ندع العلم ندعي الظن املتاخم له بأن الثقة الثبت الضابط العامل إذا
مجع كتابا يف األحاديث يف زمان تكثر فيه القرائن بل يمكن حتصيل العلم غالب اا سيام مع وجود
األصول املعتربة املعروضة عىل املعصوم املختلفة من أيدي الثقات العدول ويريد كونه مرجعا للناس
ودستورا هلم وقرب زمانه من زمان احلجة ويتمكن من متييز الصحيح عن الفاسد ال جيمع اال ما
ظهر له صحته ،سيام مع شهرة الكذابني واجتناب الرواة عنهم ،وهل الظن بصحة تلك األخبار من
هذه اجلهة أدون من ظن حيصل من قول املعدلني باالطالق من جهة ما قالوا انه ملا كان يف مقام
الشهادة جلم غفري فيظن انه أراد من العدالة ما يقبله الكل؟ ،ثم اذا ضم مع ما ذكرنا شهادة مجع من
العدول عىل صحة تلك االخبار واالمجاع عىل العمل هبا يصري الظن أقوى ،انظر إىل الشيخ األجل
ايب جعفر الطويس طاب ثراه يقول :إين وجدت الفرقة املحقة جمتمعة عىل العمل هبذه األخبار التي
رووها يف تصانيفهم ودونوها يف أصوهلم ال يتناكرون ذلك وال يتدافعون ،وهذا السيد السند
املرتىض يقول يف جواب املسائل البيانيات :اكثر اخبارنا املروية معلومة مقطوعة عىل صحتها اما
بالتواتر او بامارة وعالمة دلت عىل صحتها وصدق رواهتا فهي موجبة للعلم مقتضية للقطع وان
وجدناها يف الكتب من طريق اآلحاد( ،ثم نقل كالم الشهيدين االول والثاين وشيخنا البهائي
والفاضل التوين إىل أن قال ) :ثم إذا ضمت مع ذلك شهادات املشايخ أنفسهم يقرب الظن من العلم
او ال تسمع قول الصدوق يف اول الفقيه :بل قصدت اىل ايراد ما افتي به واحكم بصحته واعتقد فيه
أنه حجة فيام بيني وبني ريب تقدس ذكره ومجيع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها املعول
واليها املرجع ،وقال ثقة االسالم يف اول الكايف يف جواب من التمس منه التصنيف :قلت انك
حتب ان يكون عندك كتاب كاف جيمع من مجيع فنون علم الدين ما يكتفي به املتعلم ويرجع اليه
املسرتشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل باالثار الصحيحة عن الصادقني( :إىل أن قال):
وقد يرس اهلل وله احلمد تأليف ما سألت ،وباجلملة من نظر اىل ما ذكرنا واىل الشهادات للمشايخ
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والعلامء يظهر له صحة ما ذكرنا ،اال ترى ان املؤرخني الذين يؤلفون كتابا يف التاريخ مع عدم ربط
بعمل او حكم رشعي ومع عدم كوهنم يف تلك املثابة مع الوثاقة والعمل اذا ارادوا ذكر يشء ال
يذكرونه اال بعد تثبت وحصول ظن بصحته ،وكذا تأمل يف نفسك اذا أردت مجع آثار شخص ال
يلتفت إال اىل ما غلب عىل ظنك صحته ،فكيف ظنك بالعلامء الذين هم أمناء الدين ومحلة أحكام اهلل
تقدس ذكره ،سيام اذا كان ما جيمعون مما يعلمون أن مجيع اخلالئق يرجعون اليه ويتمسكون به يف
الدين ،ثم ال تتوهم عدم حصول الظن بصحة روايات كتب املشايخ ألن فيها ما يعارض البعض
بعضا او ينافيه او مل يعمل به او خمالف لالمجاع او الكتاب ،وكذا ترى بعض املشايخ مل يعمل بام يف
كتاب بعض آخر او رده؛ ألن صحة االحاديث ال ينايف شيئا مما ذكر ،إن املراد بصحتها كوهنا
مقطوعة الصدور او مظنونة ،وال تنايف بني صدور خرب وصدور ما يعارضه يف نظرنا؛ ألن دواعي
االختالف كانت كثرية فان االئمة :كثريا ما يتقون عىل انفسهم املقدسة واصحاهبم يف بيان األحكام
فيحكمون لالخر ،وأيض اا لكثري من األحاديث معان وتأويالت ال تصل اليها عقولنا ،وأيض اا ربام
حيكمون عىل شخص بحكم ملدخلية بعض خصوصياته كام يظهر من رواية الصدوق طاب ثراه عن
خالد بياع القالنس يف رجل حمرم أتى أهله وعليه طواف النساء ،وقد رصح بذلك الشيخ طاب ثراه
يف العدة ومن هذا يظهر وجه عدم قدح خمالفة الكتاب واالمجاع أيض اا يف حصول الظن بالصحة،
واما عدم عمل الراوي او غريه من املشايخ فيمكن أن يكون من اجل ظن عدم الداللة او العثور عىل
معارض راجح يف نظره او مثل ذلك ،فإن قيل :من أحاديث تلك الكتب ما قد رصح مؤلفه بوهنه
وضعفه فكيف يكون اجلميع صحيحا؟ قلنا مرادنا من صحة اجلميع مجيع ما مل يكن دليل من الراوي
عىل ضعفه ،واال فاالمر فيه واضح بل ترصحيهم يف بعض املواضع ببعض شوائب احلديث قرينة عىل
خلو ما مل يرصحوا فيه به عنه واذ عرفت ذلك تعلم أنه اذا كان املناط يف حجية احلديث هو الظن مل
يكن حاجة اىل مالحظة احوال رجاله حلصوله بدوهنا ،نعم اذا كان القدماء منا كاملوجودين قبل
زمان املحمدين بل يف زماهنم أيض اا ربام حيتاجون اىل معرفة حال الرواة؛ الن يف تلك االزمنة مل تكن
االحاديث منحرصة يف املدونة ،وما كانت منها مدونة مل يكن اجلميع منقدا منسوب اا اىل الثقات
املتورعني ،بل كان الناس قريبني عهدا اىل املعصوم ،بل كان املعصوم يف االكثر ظاهرا ،وكان متحميل
الروايات موجودين يف غاية الكثرة ،ومل يكن كل خرب مقرونا بقرينة دالة عىل صحته ،فكثريا ما كانوا
حيتاجون اىل مالحظة حال الرواة لتحصيل القرينة او رد ما ال قرينة معه ،واحلاصل أن مقصودهم
كان حتصيل القرينة او الظن بصدق اخلرب وكان مالحظة حال الراوي أيض اا احد طرق الظن ،ثم حلق
هبم قوم من العلامء وتكلموا يف رشائط العمل باحلديث من حيث هو حديث من غري ختصيص
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بحديث ،بل ارادوا بيان موجبات الظن فقالوا ان من رشطه مالحظة حال الراوي ،ومل يقصدوا أن
ذلك الزم مطلق اا حتى يف خرب يظن صدقه من قرينة اخرى اكثر مما يظن من حال الراوي ،بل كان
غرضهم ان اخلرب املجرد عن مجيع القرائن جيب ان يكون راويه ثقة مثال حتى يكون منضام مع قرينة
ايضا ،ثم املتأخرون عنهم املوجودون يف زمان انقراض الرواة والكتب املجهولة ارباهبا رأوا طريقة
القدماء يف النظر اىل الرواة مطلق اا ،والحظوا كتب القوم وزبرهم ورأوا أهنم ذكروا للعمل باالخبار
رشائط فزعموا أن ذلك يف كل خرب وأي رواية ،ومل يتفطنوا بانه ال شك يف انه ال يعترب يف العمل
باخلرب العلم بصدوره ،واال ملا امكن العمل بخرب فيه واسطة غالبا ،بل املعترب هو الظن بالصدق بأي
نحو كان وأي طريق حصل ،ولذا ترى القدماء يذكرون يف مقام ذكر قرائن صحة اخلرب أمورا غري
مفيدة اال الظن كوجوده يف أصل مشهور ،وجيعلون واحدا منها كون الراوي ثقة ،ولذا ترى
املتأخرين يعملون بالضعيف املنجرب للشهرة او بمراسيل من ظن انه ال يرسل اال عن ثقة او انه من
مشايخ االجازة او ممن امجعت العصابة عىل تصحيح ما يصح عنه وشبه ذلك ،ومل يتأملوا يف ان الظن
احلاصل من نقل الثقة العامل املتدين يف كتابه ليس بادون من ظن حصل من تعديل ارباب الرجال،
سيام اذا كان الناقل يف غاية الورع عاملا بام ورد من شدة االحتياط يف رواية االخبار ،وان من رواهتا
من ال حيل نقل روايته جمردة وكان متمكنا من حتصيل القرائن ،سيام مثل الكليني الذي كان يف زمن
الغيبة الصغرى وخالط السفراء عرشين سنة وكان متمكنا من استعالم حال الروايات عن
الصاحب ،بل كام قيل عن العسكري ،وكانت الثقات املترشفون بلقاء املعصومني
موجودين ال سيام اذا شهد بأن ما ذكره من اآلثار الصحيحة من الصادقني :او بأنه ال يذكر اال ما
يفتي بصحته وبأنه حجة بينه وبني اهلل او بأنه مجعه للمتدين وهلداية الناس وامثال ذلك ،سيام مع
مالحظة اهتامم األقدمني يف ترك الرواية عن غري الثقة وال انضمت مع خربه قرينة حتى قال النجايش
يف جعفر بن حممد بن مالك بعد حكمه بضعفه :وال ادري كيف يروي عنه شيخنا النبيل الثقة ابو
عيل بن مهام وشيخنا اجلليل الثقة أبو غالب الزراري ،ويف الفهرست يف عيل بن احلسن الطاطري:
وله كتب يف الفقه رواها عن الرجال املوثوق هبم وبرواياهتم فالجل ذلك ذكرناها ،وقال ابن
الغضائري يف حممد بن فرات :ضعيف ال ُيكتب حديثه ،اىل غري ذلك وقد روي عن الصادق:
اتقوا اهلل واتقوا الكذابني ،وهل جتد من نفسك اذا اردت مجع كتاب وشهدت بمثل ذلك هل جتمع
اال ما يكون حجة عندك؟ ال اقول انه حيصل بذلك العلم بصحة مجيع تلك االحاديث بل غريض انه
حيصل الظن القوي او املتاخم للعلم واالقوى من الظن احلاصل من انجبار الضعيف بالشهرة ومن
نقل الكيش االمجاع عىل تصحيح الرواية والشيخ ان فالنا ال يرسل اال عن ثقة ومن الظن احلاصل
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من شهادات علامء الرجال ،سيام مع اهنم حمصورون مل يالقوا مجيع سلسلة السند بل كان باإلخبار،
مع انه ال يتحقق حديث مل يعارض تعديل مجيع رواته جرحا فيحتاج اىل الظنون االجتهادية سيام مع
ان امر العدالة خمتلف فيه ،واملشهور بني القدماء انه ظاهر االسالم او حسن الظاهر ،وال يعلم قدر
املراد هلم من حسن الظاهر ،وهل يكتفى باطالقهم يف التعديل اال الجل حسن الظاهر ..باهنم ملا
مجعوا كتابا هلداية العلامء مع ان امر العدالة خمتلف فيه فال يريدون اال ما اصله الكل وهو يكتفى
بتعديلهم مع انه كان ظنيا اال بمثل ذلك فكيف ال يكتفى به يف نقل االحاديث مع ترصحيهم ،سيام ان
جامعي االحاديث كان اعلم واتقى واقدم ،واالحتياط يف امر احلديث اشد واكثر خصوصا مع ان
سبب مجع احلديث ليس اال للعمل ،واما نقل الرجال فقد يكون لغرض اخر ،ويظهر من الشيخ
طاب ثراه انه كتب فهرسته او رجاله الجل طعن العامة بانه ال راوي لكم ،وكثري منهم رصحوا بان
مطلوبنا ذكر مؤلفات اصحابنا ،هذا كله مع ما نرى يف العدالة من اختالف شديد ال يكاد يتحد قول
ثالثة او اثنني من القدماء فيها ،مع انه يمكن ان يكون التعديل من قبيل الشهادة فيجب ان ال يكتفى
فيه بالكتابة او شهادة فرع الفرع والقول بانه اخبار لو تم فانام هو بظنون اجتهادية موقوفة عىل ظنون
اخرى هذا مع ما نرى من كثرة االختالف يف اجلرح والتعديل ووقوع اخلطأ والغفلة منهم مع ان من
املزكني مل يعلم عدالتهم بل ظهر عدم ايامهنم كابن عقدة وابن فضال مضافا اىل ان نفي الواسطة
املحذوفة وتعيني املشرتكات يكون غالبا بظنون ضعيفة جدا وامور اقناعية ولذا قال السيد الصدر
بعد تقسيمه كتب اخبارنا اىل اقسام ثالثة ان مالحظة السند يف القسمني االولني وحتصيل الظن به مما
يف كتب الرجال ال طائل حتته واما االخري ففضل املؤالف وعدالته بل وحكمه وشهادته بصحة
احاديث كتبه تفيد ازيد مما يفيده علم الرجال وباجلملة بعد جعل املناط يف حجية االخبار هو الظن
فان قلت ال حيصل من تلك االخبار املدونة يف الكتب املعتربة الظن مع تلك القرائن واالمارات
الواضحة وضم الشهادات فكيف تقول بحصوله من تعديل علامء الرجال املشوب بانواع
االختالالت املبتني عىل امور استحسانية اقناعية وان قلت حيصل الظن فيها فام فائدة مالحظة علم
الرجال؟ وان قلت فائدهتا تقوية الظن فهو يرجع اىل االعتبار اخلامس وفيه منع وجوب حتصيل
الظن االقوى وما الدليل الذي يدل عىل ان اخلرب الذي هو حجة هو ما يكون ظنه اقوى من غريه مع
انه لو اخذت بغري االقوى أيض اا مع عدم التعارض ينتفي فائدة علم الرجال أيض اا وان تركته فيلزم
االقتصار عىل نادر من االخبار اذ ال يوجد خرب اال ويوجد منه اقوى منه فان افاده الظن أيض اا هذا
وبام ذكرنا ظه ر وبمالحظة ان احدا من علامئنا مل يقترص يف االستنباط عىل الصحيح يظهر انه ليس
عدم االحتياج اىل علم الرجال خمصوصا بنا وبالسالكني مسلك الظن بل االكثر مستدلني بااليات
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واملشرتطني لبعض االوصاف أيض اا كذلك الن من عملهم بغري الصحيح من احلسن واملوثق
والضعيف املنجرب او من كان يف سنده واحد ممن قال الكيش انه ممن امجعت العصابة عىل تصحيح ما
يصح عنه او الشيخ انه ال يرسل اال عن ثقة وامثال ذلك واستدالهلم بحصول التبيني بذلك يظهر
اهنم يكتفون بالتبيني الظني وال شك ان ما ذكرنا من الوجوه اشد تبينا من هذه االمور وال ادري ان
قول الك يش ان فالنا ممن امجعوا عىل تصحيح ما يصح عنه او الشيخ انه ال يرسل اال عن ثقة كيف
يوجب التبني وقول الصدوق او الكليني ان اخلرب صحيح او حجة فيام بيني وبني اهلل وسائر ما ذكرنا
ال يوجبه هذا كله مع ان اشرتاط ما ذكروه من االوصاف لو تم مل يستخرج من علم الرجال
بالتقريب الذي تقدم منا( .مناهج األصول ص 273خمطوط.)
 - 2الشيخ مرتىض األنصاري  :ال شك للمتتبع يف أحوال الرواة املذكورة يف ترامجهم يف
كون أكثر األخبار بل جلها إال ما شذ وندر صادرة عن األئمة و هذا يظهر بعد التأمل يف كيفية
ورودها إلينا وكيفية اهتامم أرباب الكتب من املشايخ الثالثة ومن تقدمهم يف تنقيح ما أودعوه يف
كتبهم وعدم االكتفاء بأخذ الرواية من كتاب وإيداعها يف تصانيفهم حذرا من كون ذلك الكتاب
مدسوسا فيه من بعض الكذابني ،فقد حكي عن أمحد بن حممد بن عيسى أنه قال جئت إىل احلسن بن
عيل الوشاء وسألته أن خيرج إيل كتابا لعالء بن رزين وكتابا ألبان بن عثامن األمحر فأخرجهام فقلت
أحب أن أسمعهام فقال يل رمحك اهلل ما أعجلك اذهب فاكتبهام وأسمع من بعد فقلت له ال آمن
احلدثان فقال لو علمت أن احلديث يكون له هذا الطلب الستكثرت منه فإين قد أدركت يف هذا
املسجد مائة شيخ كل يقول حدثني جعفر بن حممد.
و عن محدويه عن أيوب بن نوح أنه دفع إليه دفرتا فيه أحاديث حممد بن سنان فقال :إن شئتم
أن تكتبوا ذلك فافعلوا فإين كتبت عن حممد بن سنان ولكن ال أروي لكم عنه شيئا فإنه قال قبل
موته كل ما حدثتكم به فليس بسامع وال برواية وإنام وجدته .فانظر كيف احتاطوا يف الرواية عمن مل
يسمع من الثقات وإنام وجد يف الكتب وكفاك شاهدا أن عيل بن احلسن بن فضال مل يرو كتب أبيه
احلسن عنه مع مقابلتها عليه وإنام يروهيا عن أخويه أمحد وحممد عن أبيه واعتذر عن ذلك بأنه يوم
مقابلته احلديث مع أبيه كان صغري السن ليس له كثري معرفة بالروايات فقرأها عىل أخويه ثانيا،
واحلاصل أن الظاهر انحصار مدارهم عىل إيداع ما سمعوه من صاحب الكتاب أو ممن سمعه منه
فلم يكونوا يودعون إال ما سمعوا ولو بوسائط من صاحب الكتاب ولو كان معلوم االنتساب مع
اطمئناهنم بالوسائط وشدة وثوقهم هبم ،حتى أهنم ربام كانوا يتبعوهنم يف تصحيح احلديث ورده كام
اتفق للصدوق بالنسبة إىل شيخه ابن الوليد.
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و ربام كانوا ال يثقون بمن يوجد فيه قدح بعيد املدخلية يف الصدق ولذا حكي عن مجاعة منهم
التحرز عن الرواية عمن يروي من الضعفاء ويعتمد املراسيل وإن كان ثقة يف نفسه كام اتفق بالنسبة
إىل الربقي.
بل يتحرزون عن الرواية عمن يعمل بالقياس مع أن عمله ال دخل له بروايته كام اتفق بالنسبة إىل
اإلسكايف حيث ذكر يف ترمجته أنه كان يرى القياس فرتك رواياته ألجل ذلك.
و كانوا يتوقفون يف روايات من كان عىل احلق فعدل عنه وإن كانت كتبه ورواياته حال
االستقامة حتى أذن هلم اإلمام أو نائبه كام سألوا العسكري عن كتب بني فضال وقالوا إن
بيوتنا منها مالء فأذن هلم وسألوا الشيخ أبا القاسم بن روح عن كتب ابن أيب عزافر التي صنفها
قبل االرتداد عن مذهب الشيعة حتى أذن هلم الشيخ يف العمل هبا.
و احلاصل أن األمارات الكاشفة عن اهتامم أصحابنا يف تنقيح األخبار يف األزمنة املتأخرة عن
زمان الرضا أكثر من أن حتىص ويظهر للمتتبع.
و الداعي إىل شدة االهتامم مضافا إىل كون تلك الروايات أساس الدين وهبا قوام رشيعة سيد
املرسلني  وهلذا قال اإلمام يف شأن مجاعة من الرواة :لو ال هؤالء الندرست آثار النبوة
وإن الناس ال يرضون بنقل ما ال يوثق به يف كتبهم املؤلفة يف التواريخ التي ال يرتتب عىل وقوع
الكذب فيها أثر ديني بل وال دنيوي فكيف يف كتبهم املؤلفة لرجوع من يأيت إليها يف أمور الدين عىل
ما أخربهم اإلمام بأنه يأيت عىل الناس زمان هرج ال يأنسون إال بكتبهم وعىل ما ذكره الكليني
 يف ديباجة الكايف من كون كتابه مرجعا جلميع من يأيت بعد ذلك ما تنبهوا له ونبههم عليه األئمة
من أن الكذابة كانوا يدسون األخبار املكذوبة يف كتب أصحاب األئمة كام يظهر من
الروايات الكثرية .منها :أنه عرض يونس بن عبد الرمحن عىل سيدنا أيب احلسن الرضا كتب
مجاعة من أصحاب الباقر والصادق :فأنكر منها أحاديث كثرية أن تكون من أحاديث أيب عبد
اهلل وقال إن أبا اخلطاب كذب عىل أيب عبد اهلل وكذلك أصحاب أيب اخلطاب يدسون
األحاديث إىل يومنا هذا يف كتب أصحاب أيب عبد اهلل.
ومنها :ما عن هشام بن احلكم أنه سمع أبا عبد اهلل يقول :كان املغرية بن سعد لعنه اهلل
يتعمد الكذب عىل أيب ويأخذ كتب أصحابه وكان أصحابه املسترتون بأصحاب أيب يأخذون الكتب
من أصحاب أيب فيدفعوهنا إىل املغرية لعنه اهلل فكان يدس فيها الكفر والزندقة ويسندها إىل أيب 
احلديث.
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و رواية الفيض بن املختار املتقدمة يف ذيل كالم الشيخ إىل غري ذلك من الروايات.
و ظهر مما ذكرنا أن ما علم إمجاال من األخبار الكثرية من وجود الكذابني ووضع احلديث فهو
إنام كان قبل زمان مقابلة احلديث وتدوين علمي احلديث والرجال بني أصحاب األئمة مع أن
العلم بوجود األخبار املكذوبة إنام ينايف دعوى القطع بصدور الكل التي تنسب إىل بعض األخباريني
أو دعوى الظن بصدور( ..فرائد األصول :ج 1ص.)167
وقال أيض اا :فالذي يقتضيه النظر عىل تقدير القطع بصدور مجيع األخبار التي بأيدينا عىل ما
تومهه بعض األخباريني والظن بصدور مجيعها إال قليل يف غاية القلة كام يقتضيه اإلنصاف ممن اطلع
عىل كيفية تنقيح األخبار وضبطها يف الكتب هو أن يقال إن عمدة االختالف إنام هي كثرة إرادة
خالف الظواهر يف األخبار إما بقرائن متصلة اختفت علينا من جهة تقطيع األخبار أو نقلها باملعنى
أو منفصلة خمتفية من جهة كوهنا حالية معلومة للمخاطبني أو مقالية اختفت باالنطامس وإما بغري
القرينة ملصلحة يراها اإلمام من تقية عىل ما اخرتناه من أن التقية عىل وجه التورية أو غري التقية
من املصالح األخر.
و إىل ما ذكرنا ينظر ما فعله الشيخ  يف اإلستبصار من إظهار إمكان اجلمع بني متعارضات
األخبار بإخراج أحد املتعارضني أو كليهام عن ظاهره إىل معنى بعيد وربام يظهر من األخبار حمامل
وتأويالت أبعد بمراتب مما ذكره الشيخ تشهد بأن ما ذكره الشيخ من املحامل غري بعيد عن مراد
اإلمام وإن بعدت عن ظاهر الكالم إال أن يظهر فيه قرينة عليها.
فمنها :ما روي عن بعضهم صلوات اهلل عليهم :ملا سأله بعض أهل العراق وقال كم آية تقرأ يف
صالة الزوال فقال ثامنون ومل يعد السائل فقال هذا يظن أنه من أهل اإلدراك فقيل له
ما أردت بذلك وما هذه اآليات فقال أردت منها ما يقرأ يف نافلة الزوال فإن احلمد والتوحيد ال يزيد
عىل عرش آيات ونافلة الزوال ثامن ركعات.
و منها :ما روي من أن الوتر واجب فلام فزع السائل واستفرس قال إنام عنيت وجوهبا عىل
النبي .
ومنها :تفسري قوهلم :ال يعيد الصالة فقيه بخصوص الشك بني الثالث واألربع ومثله تفسري
وقت الفريضة يف قوهلم :ال تطوع يف وقت الفريضة بزمان قول املؤذن قد قامت الصالة إىل غري
ذلك مما يطلع عليه املتتبع.
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و يؤيد ما ذكرنا من أن عمدة تنايف األخبار ليس ألجل التقية ما ورد مستفيضا من عدم جواز رد
اخلرب وإن كان مما ينكر ظاهره حتى إذا قال للنهار إنه ليل ولليل إنه هنار معلال ذلك بأنه يمكن أن
يكون له حممل مل يتفطن السامع له فينكره فيكفر من حيث ال يشعر فلو كان عمدة التنايف من جهة
صدور األخبار املنافية بظاهرها ملا يف أيدينا يف األدلة تقية مل يكن يف إنكار كوهنا من اإلمام
مفسدة فضال عن كفر الراد( .فرائد األصول :ج 2ص.)115
وقال أيض اا :قلت :هذه األخبار عىل قسمني:
منها :ما يدل عىل عدم صدور اخلرب املخالف للكتاب والسنة عنهم ،:وأن املخالف هلام باطل،
وأنه ليس بحديثهم..
ومنها :ما يدل عىل عدم جواز تصديق اخلرب املحكي عنهم :إذا خالف الكتاب والسنة.
أما الطائفة األوىل فاألقرب محلها عىل األخبار الواردة يف أصول الدين ،مثل مسائل الغلو واجلرب
والتفويض التي ورد فيها اآليات واألخبار النبوية ،وهذه األخبار غري موجودة يف كتبنا اجلوامع،
ألهنا اخذت عن األصول بعد هتذيبها من تلك األخبار( .فرائد األصول :ج 1ص.)251
وقال يف كتابه الفوائد األصولية :الظاهر ملن تتبع يف أحوال الرواة وأرباب األصول والكتب
ومراتب اهتاممهم وشدة اعتنائهم يف تنقيح األخبار وتنقيتها حصول ظن يف اجلملة بصدور األخبار
املودعة يف الكتب األربعة عدا ما طعن فيها صاحب الكتاب أو غريه وال يقدح يف هذا الظن اشتامل
سند اخلرب عىل الضعيف والكاذب واملجهول النا نعلم علام قطعيا اهنم مل يرووا عن الكاذب
واملجهول اال بعد اقرتانه عندهم بام يوجب قطعهم او ظنهم االطميناين بالصدور.
اترى أن من طعن يف الراوي ورواياته بمجرد انه يعتمد عىل الضعفاء واملراسيل بل من ترك
روايات الشخص وكتبه جمرد كونه عامال بالقياس عىل ما حكي من انه ترك العمل بروايات
االسكايف ملجرد عمله بالقياس مع انه حكي رجوعه عن ذلك.
اذا روى رواية عن شخص ضعيف او كاذب ان نقول انه مل يقرتن عنده بقرينة قطعية او ظنية؟!
واحلاصل ان قول بعض األخباريني بقطعية أخبار الكتب صدور اا وإن كان جزاف اا إال ان حصول
الظن من القرائن بصدورها مما ال ينبغي انكاره للمنصف.
والظاهر ان هذا الظن حاصل ملن تقدم علينا من العلامء املتأخرين ومن تقدمهم إىل زمان الشيخ
ومع ذلك فاملعروف بينهم من غري خالف يظهر – اال عن شاذ من متأخر املتأخرين  -عدم العمل
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باخلرب بمجرد وجوده يف هذه الكتب املعتربة ،فكيف هذا عن جمرد الظن بصدور اخلرب مرتوك يف
ا نظار الفقهاء بل ال بد من انتهاء اىل مرتبة الوثوق من جهة مالحظة رواية عدالة ووثاقة او من
اخلارج او ثبوت الدليل عىل احلجية باخلصوص بمجرد حصول ظن ما ،بل ومع عدم حصوله
شخص اا بنا اء عىل كفاية الظن النوعي( .الفوائد األصولية ص.)753
 - 3الشيخ غالم رضا القمي  :العلم اإلمجايل بصدور أكثر األخبار التي تدور بأيدي
األصحاب يف كل باب عن األئمة ،:وإثبات هذه املقدمة إنام حيصل بالتتبع يف أحوال الرواة وشدة
اهتاممهم يف كيفية أخذ اخلرب ،وتفصيل هذا املقال مرقوم يف املتن عىل التطويل والحيتاج إىل الرشح
ولو بأقل قليل( .قالئد الفرائد ج 1ص.)256
 - 4السيد حممد كاظم اليزدي  :قد ثبت عندنا ّ
أن أصحاب األئمة :قد بالغوا أشدّ املبالغة يف
طرو النسيان ولو يف بعض خصوصياهتا ،وربام كانوا
أخذ األحاديث من مأخذها وتدوينها خمافة ّ
يكتبوهنا يف جملس اإلمام لذلك حتى إذا اجتمعت عند أحدهم أحاديث كثرية جعله كتابا سامه
أصال ،ومن ذلك األصول األربعامئة املعتربة املعروفة ،وهكذا كان حال من يأخذ األخبار من هذه
األصول قد بذلوا وسعهم يف نسخها ومقابلتها وحفظها وهكذا إىل أن آل األمر إىل أصحاب الكتب
فإهنم أخذوا من تلك األصول حتى ّ
أن الصدوق ا ّدعى أنّه كان عنده بعض تلك
األربعة وأرضاهبمّ ،
بصحتها وأمر
األصول بخط مؤلفه ،وكان بعض األصول املزبورة قد عرض عىل اإلمام وحكم
ّ
الناس بالرجوع إليه ،فإذا كان احلال هذه مع ذلك االهتامم الشديد من املحدّ ثني ،حيصل القطع ّ
بأن
هذه األخبار املودعة يف الكتب املعروفة املزبورة صادرة عن اإلمام هذا.
بدس
و االنصاف أنه مع ذلك ك ّله ال حيصل القطع بصدور مجيع ما يف الكتب مع علمنا ّ
وتبني فسق بعض هذه الرواة يف آخر أمره بل فساد معتقده أيض اا.
الدساسني يف اجلملة يف كتبهمّ ،
نعم لو استشهد هبذا الوجه وسائر الوجوه التي أهناها يف آخر الوسائل يف الفائدة الثامنة إىل اثنني
وعرشين عىل كون هذه األخبار قطعي االعتبار مل يكن بعيدا مؤيدا ،بشهادة أصحاب الكتب األربعة
بأهنم مل يودعوا يف كتبهم ّإال ما كان حجة بينهم وبني رهبم ،فلو كان خرب العادل املزكّى بتزكية الكيش
ّ
أو النجايش حجة ،ليس مطلق أخبار الكتب األربعة قارصا عن هذه املرتبة قطعا بعد أن حكم

بصحتها( .حاشية فرائد األصول :ج 1ص.)425
أصحاهبا
ّ
 - 5الشيخ حممد اإلمامي النجفي  :األول :أنه الشك للمتتبع يف أحوال الرواة وكيفية
تعاطيهم األخبار أن أكثر األخبار بل جلها إال ما شذ صادرة عن األئمة.
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الثاين :إن بعد العلم بصدور أكثرها أو كثري منها يكون من الشبهة املحصورة إن مل نشرتط فيها
قلة أطراف الشبهة ويف حكمها إن اشرتطنا فيها ذلك بل االهتامم هبذه الشبهة أكثر من سائر الشبهات
املحصورة ألهنا من االشتباه يف املوضوعات ،ويف املقام تكون يف األحكام ويف طريقها ومل خيالف يف
وجوب مثل هذا االحتياط أحد من األصحاب حتى الفاضل القمي  حيث مل يوجب االحتياط
يف املحصورات.
فيجب بحكم العقل االحتياط التام بالعمل بمجموع تلك األخبار توصال إىل حتصيل العلم
التفصييل بامتثال التكاليف املعلومة إمجاال املندرجة يف تلك األخبار.
الثالث :إن االحتياط التام توصال إىل العلم التفصييل باالمتثال غري واجب قطعا ،إما لإلمجاع
عىل عدم وجوب العمل باجلميع حتى املتعارضات ،وغام لعدم إمكانه الستلزامه العرس واحلرج
الشديدين املنفيني فال مناص من االحتياط اجلزئي وجيب حينئذ األخذ بام هو أقرب إىل العلم وهو
الظن ،وينتج حجية كل خرب مظنون الصدور أو مظنون املطابقة للواقع من املتعارضني.
فإن قلت :كام نعلم إمجاال بصدور أكثر األخبار عنهم :كذلك نقطع بوجود أخبار كثرية
مدسوسة فيها من الكذابة عليهم اللعنة ،وكام أن األول يقتيض وجوب العمل باجلميع فكذلك الثاين
موجب حلرمته فيدور األمر بني الوجوب واحلرمة والرتجيح يف تقديم الثاين.
قلت :قد ظهر أن ما علم إمجاال من األخبار الكثرية من الكذابني ووضع األحاديث فهو إنام كان
قبل زمان مقابلة احلديث وتدوين علمي احلديث والرجال بني أصحاب األئمة ،:وأما بعد تدوين
العلمني كام هو احلال يف الكتب األربعة وما شاهبها من الكتب املعتربة فال علم لنا ولو إمجاال بوجود
األخبار املدسوسة فيها ،ولو احتملنا كان شكا بدويا.
مع أن العلم اإلمجايل بوجود األخبار املكذوبة ينايف دعوى القطع بصدور الكل التي ينسب إىل
بعض اإلخباريني ،مضافا إىل أن األخبار املدسوسة عىل فرض وجودها مستهلكة يف جنب غريها
واليعتني هبا واليرتتب عىل القطع بدخوهلا حكم الشبهة املحصورة لنهاية قلتها ،وهل هو إال نظري
العلم بوجود جبن غري طاهر يف مرص حيث الحيكم حينئذ بوجوب االجتناب عن مجيع اجلبنات
املوجودة يف البلد.
واجلواب :ما أفاده أوال :من أن وجوب العمل باألخبار الصادرة إنام هو ألجل وجوب امتثال
أحكام اهلل الواقعية والعلم اإلمجايل ليس خمتصا هبذه األخبار.
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وثانيا :من أن هذا الدليل أخص من املدعى ألن املدعى هو إثبات حجية اخلرب املظنون مطلقا
سواء أفاد حكام تكليفيا أو وضعيا ،وسواء كان التكليفي إلزاميا أو غريه ،وسواء كان الوضعي من
قبيل املانع والرشط واجلزء أو غريها ،وسواء كان موافقا لألصول اللفظية أو العملية أو خمالفا هلام،
وسواء كان موافقا للكتاب أو خمالفا بحيث يكون مقيدا للكتاب أو خمصصا له ،وسواء كان موافقا
لالحتياط أو خمالفا ،مع أن الدليل ملا كان مبنيا عىل االحتياط اليثبت إال حجية خرب اقتىض
االشتغال ،فإذا كان اخلرب متضمنا حلكم غري إلزامي واحتملنا من اخلارج كون احلكم إلزاميا أو كان
داال عىل عدم رشطية يشء أو جزئيته أو مانعيته واحتملنا خالفه أو اقتىض تقييدا يف الكتاب فمقتىض
االحتياط طرح ذلك اخلرب وترك العمل به ،مع أن املقصود إثبات احلجية مطلقا( .تسديد القواعد
يف حاشية الفرائد ص.)267
 - 6املريزا موسى التربيزي  ..:تؤيده بل تدل عليه مالحظة كثرة االخبار املروية عن االئمة
ولو يف احلالل واحلرام فإهنا بنفسها مورثة للقطع بصدور أكثرها عنهم سيام مع مالحظة كون
كثرية من الرواة موثقني كام هو واضح للمتأمل املنصف( ..أوثق الوسائل :ج 2ص.)273
وقال :ويؤيد املطلوب أيض اا ما ورد من االخبار املتقدمة يف توثيق مجاعة من الرواة مثل زرارة
والعمري وابنه وزكريا بن آدم وما ورد يف شان مجاعة منهم من اهنم لوال هؤالء الندرست آثار النبوة
مضاف اا إىل شهادة من أساطني العلامء بكون أكثر األخبار املوجودة بأيدينا قطعيا( ..املصدر نفسه:
ص.)274
وقال أيض اا :وقد تقدم يف كالم املصنف  يف غري موضع دعوى املرتىض كون أغلب مسائل
الفقه معلومة بالرضورة واالخبار املتواترة ويؤيده أيض اا شهادة أصحاب الكتب األربعة بصحة ما
فيها وكوهنا حجة وكوهنا مرجع اا للناس ،قال املحدث الورع ثقة االسالم يف أول الكايف خماطبا ملن
سأله تصنيفه  :وقلت انك حتب أن يكون عندك كتاب جيمع من مجيع فنون علم الدين ما يكتفي به
املتعلم ويرجع اليه املسرتشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به باآلثار الصحيحة عن
الصادقني عليهم السالم (..إىل أن قال ) :قد يرس اهلل وهلل احلمد تأليف ما سألت وأرجو أن يكون كام
توخيت انتهى ،وقال يف العدة عىل ما حكي عنها إن ما عملت به من االخبار فهو صحيح ،وادعى
يف أول كتاب التهذيب واالستبصار قطعية أكثر االخبار ،وقال الصدوق يف اول الفقيه إين ال أورد
يف هذا الكتاب إال ما أفتي به وأحكم بصحته وهو حجة بيني وبني ريب ،وانت اذا اضفت ما ذكرناه


171

الفوائد الرجالية من مصباح املنهاج


اىل ما ذكره املصنف قطعت بام هو املطلوب من دون شك وريب( .املصدر نفسه .)275 :ثم ذكر
بعض القرائن الناهضة يف املقام عىل ما قررناه.
وقال يف رد ما أورد عىل هذا الكالم من وجود الكذابني والوضاعني ما لفظه:
فال ينايف وجود الكذابني للعلم االمجايل املدعى يف املقام ومن هنا يندفع ما يورد عىل هذا الدليل
بأنا كام نعلم امجاال بصدور أكثر هذه األخبار التي بأيدينا عن اإلمام كذلك نعلم يكون بعضها
موضوعة ومدسوسة يف كتب أصحابنا وحينئذ يدور األمر بني املحذورين اذ كام جيب العمل بام علم
صدوره كذلك جيب االجتناب عام علم بكونه موضوعا ووجه االندفاع منع العلم االمجايل الثاين اذ
هذه االخبار انام اخذت من االصول بعد النقد واالنتخاب كام أوضحناه فيام علقناه عىل دليل
املستدل ومع التسليم أن وجود األخبار املوضوعة يف االخبار التي بأيدينا اليوم نادرة فالشبهة حينئذ
من قبيل غري املحصورة فال جيب االجتناب ،بخالف األخبار الصادرة ألهنا كثرية جد اا( ..املصدر
نفسه :ص.)279
 - 7املريزا حسي النائيني  :ال إشكال يف صدور كثري من األخبار املوجودة يف املجاميع
املعتربة ،والقرائن عىل ذلك –الناشئة من شدة اهتامم العلامء رضوان اهلل تعاىل عليهم وهتذيب
األخبار عن األخبار املدسوسة  -كثرية قد تعرض هلا العالمة األنصاري  تفصيال( ..أجود
التقريرات :ج 3ص.)253
 - 8السيد حممود الشاهرودي  :األخبار عىل هذا املبنى ليست طريقيتها جمعولة بل منجعلة،
وال غرو يف هذه الدعوى بعد مالحظة كيفية ضبط الروايات ،واهتامم املشايخ يف ذلك ومراعاة الدقة
وبذل اجلهد واملشقة يف تصحيح املتون وحفظها عن الزيادة والنقيصة ،فان املراجعة إىل كيفية حتمل
هلل
احلديث وآدابه تورث القطع بصدور مجلة وافية باألحكام من أحاديث األئمة األطهار :فالحظ وا ّ
تعاىل هو اهلادي إىل الصواب( .كتاب احلج :ج 3ص.)359
 - 9السيد عبد األعىل املوسوي السبزواري  :عمدة ما نحتاج إىل التوثيق فيه إنام هو الواجب
واحلرام نفسيا كان أو غرييا لبناء العلامء يف غريمها عىل املساحمة يف السند ودواعي الكذب فيهام قليلة
جد اا خصوص اا مع بناء املعصومني :والثقات من الرواة عىل تفضيح من يشم رائحة الكذب فيها وقد
شاع من عرص النبي  ،ويف زمان املعصومني :القول بوجود الكذابني ولنفس هذه االشاعة أثر
مهم يف االهتامم باحلديث نقال وضبط اا وناق ا
ال ومنقوالا عنه ومنقوالا اليه واظهارا لكذب املفرتين
والكاذبني مهام تيرس ذلك بحيث يصح ان يقال ان الكذب يف االسناد كان مالزما لظهور الكذب
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وفضيحة الكاذب ويمكن تأسيس أصل معترب وهو أصالة عدم تعمد املسلم يف الكذب عىل النبي
صىل اهلل عليه واله واالمام وال وجه لذكر السند يف غري الواجبات واملحرمات بعد فرض
االعتامد عىل املتن وتسامح العلامء فيه وأما الواجبات واملحرمات فهام حمفوفتان بقرائن معتربة حيصل
منها الوثوق بالصدور خصوص اا بني املتأخرين الذين بذلوا جهدهم يف هتذيب الفقه عن األخبار
الضعيفة والروايات النادرة فال ثمرة يف تعيني طبقات الرجال بعد كون متن احلديث موثوقا به من
سائر اجلهات( ..هتذيب األصول :ج 2ص.)157
وقال أيض اا :موجبات الوثوق يف الصدور كثرية جد اا خصوص اا يف زمان ظهور املعصومني:
وأوائل الغيبة الصغرى وليست منحرصة يف الوثوق بالرواة فقط( ..املصدر نفسه).
وقال أيض اا ..:نسبة النبي  واملعصومني إىل من يروي عنهم نسبة املعلم إىل املتعلم
وهكذا النسبة بني كل طبقة سابقة والطبقة الالحقة الذين يتلقون األحاديث عنهم ومقتىض العادة
والسرية أن املتعلم ال يكذب عىل املعلم يف ما يتعلمون منه وان فعل ذلك لشاع وظهر كام ان مقتىض
العادة ان لكل مذهب وملة أقوام خمصوصون يف كل عرص وزمان هيتمون بحفظ ما يتعلق بذلك
املذهب ويدافعون عمن يريد الدس واالفرتاء فيه وهذه العادة جارية يف مذهب االمامية بل عىل نحو
أشد وأمتن فإهنم املعرفون بالثقة والصالح وال يدخل فيهم من كان خارجا عنهم اال ويظهر حاله يف
مدة قليلة كام ال خيفى عىل من راجع أحوال الرواة هذا مع قطع النظر عن عناية اهلل تعاىل بالرشيعة
اخلتمية واملذهب العدل فإن املقطوع به من عناياته اخلاصة أنه تعاىل يوفق يف كل عرص ثقات
حيفظوهنا رواية ونق ا
ال واجتهاد اا وبحث اا اىل غري ذلك مما له دخل يف البقاء حتى يظهر احلق وهذا االمر
املتعارف يكون من طرق احراز الوثوق ما مل تكن قرينة عىل اخلالف( .املصدر نفسه.)151 :
وانظر أيض اا ما ذكره الشيخ مهدي الكجوري الشريازي يف فوائده الرجالية :ص ،211والسيد
حممد باقر احلجة الطباطبائي احلائري يف منظومته الشهاب الثاقب املطبوعة يف جملة تراثنا :عدد 42
ص ،376والشيخ حممد حمسن آغا بزرك الطهراين يف مقدمة مصفى املقال وتقريضه عىل الكايف
(خمطوط ،وقد طبع أخري اا ضمن جمموعة تقريضات الشيخ الطهراين  يف كتاب أسموه شيخ آقا
بزرك ـ هترانى طبع يف مؤسسه كتاب شناسى شيعه ،)والشيخ عيل النامزي الشاهرودي يف
مستدركات علم الرجال ج 1ص ،41والسيد حميي الدين الغريفي يف قواعد احلديث ،واملحقق
الشيخ حممد تقي التسرتي يف قاموس الرجال :ج 12ص ،456والسيد حممد عيل املوحد األبطحي
يف مصادر فقه الشيعة ج 1ص.21 ،19 ،11 ،6
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()4
وقوع احلديث يف مسائل علي بن جعفر وقرب اإلسناد
قال سامحة السيد  -حفظه اهلل تعاىل  -بعد ذكره حديثا يف بحث ماء
الغسالة:
ويشكل الثاين بضعف السند ،وإن كان وجوده يف كتاب عيل بن جعفر
وقرب اإلسناد معا مؤيد اا قوي اا لصحته ،فال أقل من كونه مؤيد اا .
()1

( )1انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الطهارة :ج 1ص.317
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()5
تصحيح رواية يرويها الصدوق عن ابن بزيع
قال سامحة السيد  -حفظه اهلل تعاىل  -ذكر حديث رواه الشيخ الصدوق
عن ابن بزيع بقوله :وروي عن حممد بن اسامعيل بن بزيع:..
لكن استشكل بعض مشاخينا يف سند األول بأن طريق الصدوق إىل ابن بزيع
يف مشيخة الفقيه وإن كان صحيح اا ،إال أنه مل يتضح رواية الصدوق هلذا احلديث
عنه بذلك الطريق ،ألنه مل ينسبه له رأس اا ،كام هي عادته يف الرواية عن رجال
املشيخة ،بل نسبه للرواية عنه ،فلعله مروي له عنه بغري الطريق املذكور يف
املشيخة ،ويكون بحكم املرسل.
كام استشكل يف داللته بأنه ال داللة فيه عىل حكم الويل ،بل ظاهره السؤال
عن حكم األجنبي .وكون الصدقة عن امليت يف حقه أفضل ال ينايف وجوب
القضاء عىل الويل.
ويندفع األول بأن غلبة نسبة الصدوق الرواية لصاحب الكتاب ال تنهض
بتقييد كالمه يف املشيخة ،حيث قال :وما كان فيه عن حممد بن إسامعيل بن بزيع
فقد رويته عن حممد بن احلسن ،...فإنه ظاهر يف العموم للحديث املتقدم،
والسيام وأن خروجه عام جرى عليه من روايته عن الرجل بسنده الذي ذكره يف
املشيخة مبني عىل عناية حتتاج إىل تنبيه وإيضاح ال يكفي فيه التعبري املذكور .
()1

( )1انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الصوم :ص.375
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()6
رفع إشكال عن رواية مضمرة يرويها علي بن مهزيار
قال سامحة السيد  -حفظه اهلل  -يف ذكر النصوص التي قد يستدل هبا عىل
عدم تنجيس املتنجس:

ومنها :صحيح عيل بن مهزيار :كتب إليه سليامن بن رشيد خيربه أنه..
احلديث .
()1

وقد استشكل فيه بعض مشاخينا بأن إضامره مانع من التعويل عليه ،فإنه
ال اعتبار باملضمرات إال إذا ظهر من حال السائل أنه ممن ال يسأل غري اإلمام،
كزرارة وحممد بن مسلم وعيل بن مهزيار ،وال يعلم ذلك يف سليامن بن رشيد ،إذ
لعله من أكابر العامة وقد سأل مسألته هذه من فقهائهم .غايته أن عيل بن مهزيار
ظن بطريق معترب عنده أو اطمأن بأن املسؤول هو اإلمام ،وذلك ال جيدي يف حق
غريه.
لكنه كام ترى ،فإن عيل بن مهزيار قد أخرب جازم اا بأن سليامن قد سأله ،وأنه
قد قرأ اجلواب بخطه ،وحيث كان ظاهره أن املسؤول هو اإلمام ،وأن اخلط
خطه فالبد من تصديقه فيه بعد وثاقته ،ألنه خرب قابل للصدق ،واألصل استناده
فيه إىل احلس أو احلدس القريب منه ،بل اإلنصاف أن احتامل كون املسؤول غري
اإلمام لو حصل فهو من سنخ الوسواس الذي ال يعتد به.

( )1هتذيب األحكام ،:ج ،1ص ،426ح.21
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ِ
املضمر يف املقام ليس هو سليامن بن رشيد ،بل عيل بن
وبعبارة أخرى:
مهزيار املفروض أنه ممن ال يعتد بكالم غري األئمة.
ومنه يظهر اندفاع ما ذكره يف املعترب من جهالة املكاتب إذ لو أراد به املكاتب
بالفتح فقد عرفت أنه اإلمام وإن أراد به املكاتب بالكرس فال تقدح جهالته
بعد نقل عيل بن مهزيار للمكاتبة بنحو يظهر منه اإلطالع عليها حس اا.
عىل أن رواية األصحاب للمكاتبة يف الكتب املعدة ألحاديث
األئمة شاهد بنسبتها هم ،وحيث يمكن إطالعهم عىل ذلك عن
طريق احلس أو احلدس القريب منه تعني قبول ذلك منهم .
()1

( )1انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الطهارة :ج 9ص.27
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()7
رد تضعيف احملقق احللي حلديث ابن مهزيار
قال سامحة السيد  -حفظه اهلل تعاىل  -يف عدم اشرتاط احلرض يف صوم النذر
املرشوط ايقاعه يف السفر:
 ..يدل عليه صحيح عيل بن مهزيار :كتب بندار موىل إدريس :يا سيدي
نذرت أن أصوم كل يوم سبت ،فإن أنا مل أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب
وقرأته :ال ترتكه إال من علة ،وليس عليك صومه يف سفر وال مرض ،إال أن
تكون نويت ذلك ،وإن كنت أفطرت منه من غري علة فتصدق بقدر كل يوم عىل
سبعة مساكني. ..
()1

وبه خيرج عن إطالق النصوص الكثرية املانعة من صوم النذر يف السفر،
كموثق مسعدة بن صدقة عن أيب عبداهلل عن آبائه :يف الرجل جيعل عىل
نفسه أيام اا معدودة مسامة يف كل شهر ،ثم يسافر ،فتمر به الشهور ،إنه ال يصوم
يف السفر ،وال يقضيها إذا شهد ،وغريه.
وماسبق من املعترب من ضعف حديث ابن مهزيار إن كان مراده به ضعف
سنده ،فال جمال له بعد اعتبار طريقه إىل ابن مهزيار الذي هو من األعيان ،وال
يقدح فيه جهالة بندار موىل إدريس بعد حكاية ابن مهزيار نفسه للمكتابة من
دون توسط بندار ،إذ لعله اطلع عليها ،وأخرب هبا عن حس .
()2

( )1هتذيب األحكام :ج 4ص 235ح.64
 )2انظر :مصباح املنهاج ،كتاب الصوم :ص.221
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