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وبه ثقتي

رب العاملني بارئ اخلالئق أمجعني وباعث األنبياء واملرسلني
احلمدُ هلل ّ
الذي َب ُعد فال ُيرى و َق ُرب فشهد النجوى تبارك وتعاىل ،ثم الصالة والسالم
عىل أرشف خلقه وبريته سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد املؤيد
والرسول املسدد املصطفى األجمد املحمود األمحد حبيب إله العاملني أيب القاسم
حممد صىل اهلل عليه وعىل أهل بيته الطيبني الطاهرين املعصومني ،وريض اهلل
سبحانه وتعاىل عن رواتنا الراشدين َن َق َل ِة األحاديث عن السادة اهلادين .
السنة الرشيفة مصدر ًا من مصادر الترشيع اإلسالمي بحيث
وبعد :ملا كانت ُّ
ال يتكامل إال هبا وال يمكن معرفة تفاصيل الترشيع اإلسالمي إال بوساطتها
كان البد للعلامء من البحث عن أحواهلا وعام يعرض عليها لذا اهتموا بعلم
الرجال من بني العلوم اإلسالمية األخرى ألمهية موضوعه ،وخطورة النتائج
املرتتبة عليه؛ َّ
ألن معرفة الرواة وأحواهلم وطبقاهتم التي يتوقف عليها تصحيح
أسانيد األحاديث أو تضعيفها ،هي مجيع ًا تعتمد عليه ،وهذا أمر بالغ األمهية لذا
نرى أنه قد حظي باألولوية من بني العلوم اإلسالمية األخرى.
هذا الكتاب هو عبارة عن جمموعة حمارضات ُألقيت عىل ٍ
ثلة طيبة مؤمنة من
طلبة احلوزة العلمية يف النجف األرشف كتبتها يف أوراق عىل شكل مسودات
وبدعوة مباركة من املعهد التخصيص لعلوم القرآن واحلديث التابع للعتبة
احلسينية املقدسة لكتابة منهج درايس يف علم الرجال ،وقد اعتمدت يف كتابة

 ..................................................10دراسات يف علم الرجال
هذا الكتاب عىل مصادر أولية ومراجع ثانوية هي :

الكش للشيخ الطويس (ت460ﻫ) .
كتاب اختيار معرفة الرجال املعروف برجال يّ

الغضائري (من أعالم القرن اخلامس اهلجري).
كتاب الرجال البن
ّ

النجايش (ت450ﻫ).
النجايش للشيخ
كتاب رجال
ّ
ّ

الطويس (ت.)# 460
الطويس للشيخ
كتاب رجال
ّ
ّ

الطويس (ت.)# 460
كتاب الفهرست للشيخ
ّ

كتاب الفهرست للشيخ منتجب الدين (من أعالم القرن السادس اهلجري).

كتاب معامل العلامء البن شهر آشوب (ت .)# 588

احليل (من أعالم القرن السابع اهلجري).
كتاب الرجال البن داود ّ

احليل (ت.)# 726
كتاب خالصة األقوال للعالمة ّ

كتاب تأسيس الشيعة للسيد حسن الصدر (ت.)#1354

القمي (ت.)#1359
كتاب الكنى واأللقاب للشيخ عباس
ّ

الطهراين (ت.)#1389
كتاب الذريعة إىل تصانيف الشيعة للشيخ أغا بزرك
ّ

الطهراين (ت.)#1389
كتاب طبقات أعالم الشيعة للشيخ أغا بزرك
ّ
الطهراين (ت.)#1389
كتاب مصفى املقال للشيخ أغا بزرك
ّ

اخلوئي (ت)#1413
كتاب معجم رجال احلديث للسيد أيب القاسم
ّ
وغريها من الكتب التي سنذكرها تفصي ً
ال يف قائمة املصادر واملراجع.

مقدمة11....................................................................
وتتضمن أبحاث هذا الكتاب عىل مقدمة ومتهيد وبابني ،وقد تناول التمهيد
عدة أبحاث مهمة:
أوالً :التعريف بعلم الرجال ،وبيان موضوعه ،واحلاجة إليه .
ثاني ًا :أول من ألف يف علم الرجال.

ثالث ًا :الفرق بني علم الرجال وعلم الدراية.
رابع ًا :مصطلحات عامة.

وأما األبواب:

األول :القواعد الرجالية.

الثاين :الفوائد الرجالية.

والباب األول :القواعد الرجالية يشتمل عىل فصلني:
األول :قواعد التقويم.

الثاين :قواعد التعارض.

والفصل األول :قواعد التقويم يشتمل عىل مبحثني:
األول :التقويامت اخلاصة.

الثاين :التقويامت العامة.

وأما الفصل الثاين :قواعد التعارض يشتمل عىل مبحثني:
األول :التعارض بني التوثيق والتضعيف.

الثاين :تقديم قول النجايش عىل غريه.

وأما الباب الثاين :الفوائد الرجالية يشتمل عىل فصلني:

األول :مشكالت أسامء الرواة.

الثاين :إيضاحات أسانيد الكتب األربعة.

أما الفصل األول :مشكالت أسامء الرواة ،يشتمل عىل عدة أبحاث:
األول :االئتالف واالختالف.

الثاين :االتفاق واالفرتاق.

الثالث :االشتباه.

الرابع :االشرتاك.

اخلامس :االشتهار.

وأما الفصل الثاين :إيضاحات أسانيد الكتب األربعة ،يشتمل عىل عدة أبحاث:
األول :أسانيد الكايف.

الثاين :أسانيد الفقيه.

الثالث :أسانيد التهذيبني.

وأرجو من اهلل عز وجل أن تكون هذه الدراسة نافعة ومفيدة وأن تؤدي
الغرض املنشود وعساها أن تسد فراغ ًا يف مكتباتنا ،وأخري ًا أتوجه إىل العيل
القدير يف أن أكون قد وفقت يف ما كتبت وإذا كان فيه يشء من النقص واخللل
والتقصري ،فإن ذلك من طبيعة عمل البرش؛ َّ
ألن الكامل هلل وحده ،وآخر دعوانا
رب العاملني .واهلل ويل التوفيق.
أن احلمد هلل ِّ
عيل غانم الشوييل
يف حارضة العلم والعلامء النجف األرشف
/1حمرم احلرام1440/هجرية

a
قبل الدخول يف صميم البحث جتدر بنا اإلشارة إىل عدة أبحاث مهمة:

أوالً :التعريف بعلم الرجال ،وبيان موضوعه ،واحلاجة إليه .
ثاني ًا :أول من ألف يف علم الرجال.

ثالث ًا :الفرق بني علم الرجال وعلم الدراية.
رابع ًا :مصطلحات عامة.

أوالً :التعريف بعلم الرجال ،وبيان موضوعه ،واحلاجة إليه:
تعريف علم الرجال:

ينقسم علم الرجال عىل قسمني:

القسم األول :علم الرجال باملعنى األعم.

القسم الثاين :علم الرجال باملعنى األخص.

القسم األول :علم الرجال باملعنى األعم :هو «علم وضع ملعرفة فئة من
الناس يشرتكون بخصوصية معينة ،فيبحث عن أحواهلم وأنساهبم وتأليفاهتم
وبعض خصوصياهتم األخرى»(((.
ويالحظ أن هذا التعريف شامل لعلم الرجال باملعنى األخص ِ
والفهرس
والرتاجم واألنساب واملشيخة.

اخلامنئي ،السيد عيل :األصول األربعة يف علم الرجال ،ص. 9
((( ينظر :
ّ

 ..................................................14دراسات يف علم الرجال

القسم الثاين :علم الرجال باملعنى األخصُ :ذ ِكرت عدة تعاريف لعلم
الرجال وسوف نقترص عىل ذكر أثنني منهام لشهرهتام ومها:
التعريف األول :إنه ما ُو ِض َع لتشخيص رواة احلديث من حيث هم كذلك
ذات ًا ووصف ًا مدح ًا وقدح ًا(((.

التعريف الثاين :علم ُيبحث فيه عن أحوال رواة احلديث وأوصافهم التي
هلا دخل يف جواز قبول قوهلم وعدمه(((.
وهذان التعريفان يلتقيان عند موضوع واحد ،هو دراسة أحوال رواة
احلديث ،ومن جانبني ،مها:

اجلانب األول :تشخيص هوية الراوي وتعيينها باسمه ونسبه أو نسبته ،وما
إىل ذلك(((.
اجلانب الثاين :معرفة نعته أو وصفه الذي له عالقة ومدخلية بقبول
روايته أو رفضها ،من حيث كونه عادالً أو غري عادل ،ثقة أو غري ثقة ،ممدوح ًا
أو مقدوح ًا ،موثق ًا أو مفسق ًا ،مضعف ًا أو مهم ً
ال أو جمهوالً(((.
وأما بيان معنى ِ
الفهرس والرتاجم واألنساب واملشيخة فهي كاآليت:

ِ
الفهرس:

ِ
(والفهرس  -بالكرس  -الكتاب الذي جيمع فيه الكتب)(((.

((( كني ،املال عيل :توضيح املقال يف علم الرجال ،ص. 29

((( الطهراين ،الشيخ أغا بزرك ،الذريعة إىل تصانيف الشيعة ،ج 10ص. 80
((( ينظر :الفضيل ،الدكتور عبد اهلادي ،أصول علم الرجال ،ص. 22
((( ينظر:نفس املصدر.

الكلبايس ،سامء املقال ،ج ،1ص.133
(((
ّ

التمهيد15...................................................................
(من األلفاظ املستعملة يف كتب الرجال ،وال ربط هلا باملدح والقدح ،ويراد
هبا يف اصطالح أهل الدراية واحلديث مجلة عدد املرو ّيات)(((.

(والفهرس :رس ٌد ألسامء املؤلفني واملصنفني)((( .
ومن األمثلة عىل كتب الفهارس كتابا ِ
(الفهرس) للشيخ
النجايش
ّ
ِ
و(الفهرست) للشيخ
الطويس.
ّ

الرتاجم:

مجع مفرده ترمج ٌة (من األلفاظ املستعملة يف كتب الرجال وال ربط هلا
ٌ
باملدح والقدح ،وهي مأخوذة من ترمجة لفظ لغة بام يرادفه من لغة ُأخرى ويف
االصطالح رشح حال الرجل)(((.
بصورة عامة ـ ٌ
بيان لسرية العلامء أو الرواة مع قطع النظر عن مالحظة
اجلوانب املؤثرة يف قبول الرواية أو ر ّدها)(((.
ومن األمثلة عىل كتب الرتاجم كتابا(اختيار معرفة الرجال) و( األبواب)

للشيخ الطويس.

األنساب:

(هو علم يعرف منه أنساب الناس وقواعد االنتساب والغرض منه االحرتاز

املامقاين ،مقباس اهلداية ،ج ،3ص.39
(((
ّ

اخلامنئي ،األصول األربعة يف علم الرجال ،ص. 9
(((
ّ
املامقاين ،مقباس اهلداية ،ج ،3ص. 40
(((
ّ

اخلامنئي ،األصول األربعة يف علم الرجال ،ص. 9
(((
ّ
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عن اخلطأ يف نسب شخص .وقال بعض النحاة املتقدمني :النسبة إحلاق الفروع
باألصول بياء ،وينسب الرجل إىل إنسان آخر أشهر منه للتعريف ،فينسب إىل
هاشمي وينسب الرجل أيض ًا إىل بقعة من البقاع كام تقول يف النسبة
هاشم فيقال
ّ
إىل البرصى برصي)(((.

الكلبي وكتاب
ومن األمثلة عىل كتب األنساب كتابا ( مجهرة النسب) البن
ّ
للسمعاين.
(األنساب)
ّ

ا َمل ْش َيخة:

قال الداماد تعاىل يف كتابه (الرواشح) ( :ا َمل ْش َيخة :بإسكان الشني بني
امليم والياء املفتوحني ،مجع الشيخ كالشيوخ واألشياخ واملشايخ ،وبفتح امليم
وكرس الشني اسم املكان من الشيخ والشيوخة ،ومعناها عند أصحاب هذا الف ّن
ا َملسنَدة ،أيّ :
حمل ذكر األشياخ واألسانيد فا َملشيخة موضع ذكر ا َمل ْش َيخة)(((.
عرض لسلسلة رواة احلديث)(((.
وقال السيد اخلامنئي( ا َملش َيخةٌ :

ومن األمثلة عىل املشيخة (مشيخة كتاب من الحيرضه الفقيه) للشيخ
الصدوق و(مشيخة كتاب التهذيب واالستبصار) للشيخ
الطويس.
ّ

موضوعه:

ومن خالل ما تقدم من التعريف بعلم الرجال الذي تبني لنا أن موضوع
علم الرجال ،هو (أحوال الرواة) التي هي رشط يف قبول روايتهم أو رفضها.
الرجائي  ،ج 1ص. 188
البيهقي  ،لباب األنساب واأللقاب واألعقاب  ،حتقيق مهدي
(((
ّ
ّ

((( الداماد ،حممد بن حممد باقر :الرواشح الساموية ،ص( 75 - 74الراشحة العرشون).
اخلامنئي :األصول األربعة يف علم الرجال ،ص. 10
(((
ّ

التمهيد17...................................................................

احلاجة إليه:

ِ
علامئنا من مرويات املشايخ الثالث
ومن خالل االطالع عىل موقف
والطويس
الكليني( ت  # 328أو ،)# 329و الصدوق( ت،)# 381
ّ
ّ
(ت )# 460يف كتبهم األربعة الكايف ،ومن ال حيرضه الفقيه ،و هتذيب األحكام،
واالستبصار وجدناهم ينقسمون عىل قسمني:
مقطوع
األول :من يذهب إىل أن مرويات املشايخ الثالث يف كتبهم األربعة
ٌ
بصدورها عن املعصومني وهم املدرسة األخبارية.
الثاين :من يذهب إىل أن مرويات املشايخ الثالث يف كتبهم األربعة
مظنونة الصدور عن املعصومني وهم املدرسة األصولية.

فمن ذهب إىل قطعية صدور هذه املرويات ال يرى فائدة يف دراسة علم
الرجال ،وكذلك ال فائدة من الرجوع إىل كتب الرجال ملعرفة قيم الرواة؛ ألن
االستفادة منها إنام تكون بناء عىل ظنية صدورها إلثبات وثاقة الراوي ،ومن ثم
األخذ بقوله(((.

ومن ذهب إىل ظنية صدورها يرى لزوم البحث يف علم الرجال واالجتهاد
فيه ،ومن ثم تطبيق نتائج البحث واالجتهاد عىل تقويامت الرجاليني يف كتبهم،
وذلك ليثبت الباحث أو الفقيه من خالل رجوعه إىل تقويامت الرجاليني،
وتطبيق نتائج اجتهاداته عليها من وثاقة الراوي ليكون خربه حجة ،أو عدم
وثاقته فيعرض عن قبوله(((.
((( ينظر  :الفضيل ،أصول علم الرجال ،ص. 27
((( نفس املصدر .

 ..................................................18دراسات يف علم الرجال
ومن خالل االستقراء والتتبع حلال الرواة يثبت أن فيهم من ليس بثقة،
ُص عىل كذبه ،واختالقه للحديث ،فيتبني لنا عند ذلك أن مرويات
ومنهم من ن َّ
املشايخ الثالث يف كتبهم األربعة غري مقطوع بصدورها عن املعصومني
لذا تكون حاجتنا لدراسة علم الرجال رضورية والبدَّ منها ملن أراد االجتهاد
واالستنباط يف األحكام الرشعية.
ونذكر بعض األمثلة عىل قسم من الرواة الذين ثبت أهنم ليسوا بثقات وقد
ُص عىل كذهبم واختالقهم احلديث أمثال:
ن َّ
العجيل (ت.)#119
.1املغرية بن سعيد
ّ

الكويف األجدع (القرن الثاين
األسدي
.2أبو اخلطاب حممد بن مقالص
ّ
ّ
اهلجري).

الكيش قائ ً
فقد روى فيهام
ال ( :حدثني حممد بن قولويه و احلسني بن
ّ
القمي ،قاال حدثنا سعد بن عبد اهلل ،قال حدثني حممد بن عيسى
احلسن بن بندار
ّ
بن عبيد ،عن يونس بن عبد الرمحن ،أن بعض أصحابنا سأله و أنا حارض ،فقال
له يا أبا حممد ما أشدك يف احلديث و أكثر إنكارك ملا يرويه أصحابنا فام الذي
حيملك عىل َر ِّد األحاديث ؟فقال  :حدثني هشام بن احلكم  :أنه سمع أبا عبد
اهلل يقول ال تقبلوا علينا حديثا إال ما وافق القرآن و السنة أو جتدون معه
دس يف كتب أصحاب
شاهدا من أحاديثنا املتقدمة ،فإن املغرية بن سعيد لعنه اهلل َّ
أيب أحاديث مل يحُ َ دِّ ث هبا أيب ،فاتقوا اهلل و ال تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعاىل
عز و َّ
جل و قال رسول اهلل .قال
وسنة نبينا فإنا إذا حدثنا قلنا قال اهلل َّ
يونس وافيت العراق فوجدت هبا قطعة من أصحاب أيب جعفر ووجدت
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أصحاب أيب عبد اهلل متوافرين فسمعت منهم و أخذت كتبهم ،فعرضتها من
بعد عىل أيب احلسن الرضا فأنكر منها أحاديث كثرية أن يكون من أحاديث
أيب عبد اهلل و قال يلَّ :
إن أبا اخلطاب كذب عىل أيب عبد اهلللعن اهلل أبا

اخلطاب ،و كذلك أصحاب أيب اخلطاب يدسون هذه األحاديث إىل يومنا هذا
يف كتب أصحاب أيب عبد اهلل ،فال تقبلوا علينا خالف القرآن ،فإنا إن حتدثنا
َحدَّ ثنا بموافقة القرآن و موافقة السنة إنا عن اهلل و عن رسوله ن َُحدِّ ث ،و ال نقول
قال فالن و فالن فيتناقض كالمنا إن كالم آخرنا مثل كالم أولنا و كالم أولنا
مصادق لكالم آخرنا ،فإذا أتاكم من حيدثكم بخالف ذلك فردوه عليه و قولوا
أنت أعلم و ما جئت به فإن مع ِّ
كل قول منا حقيقة و عليه نورا ،فام ال حقيقة معه
و ال نور عليه فذلك من قول الشيطان .و عنه عن يونس ،عن هشام بن احلكم،
أنه سمع أبا عبد اهلل يقول  :كان املغرية بن سعيد يتعمد الكذب عىل أيب ،و
يأخذ كتب أصحابه و كان أصحابه املسترتون بأصحاب أيب يأخذون الكتب من
يدس فيها الكفر و الزندقة و يسندها
أصحاب أيب فيدفعوهنا إىل املغرية فكان ّ
إىل أيب ثم يدفعها إىل أصحابه فيأمرهم أن يثبتوها يف الشيعة ،فكلام كان يف كتب
دسه املغرية بن سعيد يف كتبهم)(((.
أصحاب أيب من الغلو فذاك ما ّ

وقد أشار الشيخ
الطويس إىل وجود من هو ليس بثقة يف رواتنا ،قائالً:
ّ
ِ
قات ِم ُنهم،
الرجال النّاقلة هلذه األخبارَ ،و َو َّث َقت ال ِّث َ
«أنّا َو َجدنا ال ّطائفة َم َّيزت ِّ
الض َع َفاءَ ،و َف ّرقوا بني َمن ُي ْعتَمدُ عىل حديثه وروايتهَ ،و َم ْن ال ُي ْعتَمدُ
َو َض َّعفت ُّ
مدو َح ِم ُنهم َوذ ّموا املذموم ،وقالو ُف ٌ
ّهم يف حديثه،
َعىل َخبرَ هَ ،ومدَ َحوا ا َمل ُ
الن ُمت ٌ
خمالف يف املذهب واالعتقاد ،و ُف ٌ
ٌ
كذاب ،و ُف ٌ
وفالن ّ
ٌ
واقفي،
الن
وفالن
الن خم ّل ٌط،
ٌ
ٌّ
((( الشيخ الطويس ،اختيار معرفة الرجال املعروف برجال الكيش ،ص . 196 - 194
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ِ
ِ
ٌ
وصنّفوا يف ذلك ال ُكتُب،
حي،
وغري ذلك م َن ال ّطعون ا ّلتي َذكَروهاَ ،
وفالن َف َط ٌّ
ِ
رو ْو ُه ِم َن التّصانيف يف َفهارستهم ،حتّى ّ
إن واحد ًا
الرجال م ْن مجلة ما َ
واستَثنُوا ّ
ْ
وض َّعفه برواته .هذه عادتهُ م عىل قديم الوقت
منهم إذا أنكر حديث ًا َن َظ َر يف إسناده َ
وحديثه ال َتن َْخ ِرم»(((.

ومن خالل الرجوع إىل أمثال كتاب (مرآة العقول يف رشح أخبار آل
الرسول) و كتاب(مالذ األخيار يف َف ْه ِم تهَ ْ ِذ ِ
يب األخبار) تأليف الشيخ حممد
باقر املجليس( ت  )# 1111يقف الباحث عىل أمثلة وشواهد من اشتامل
الكتب األربعة عىل رواة ضعفاء وغري ثقات .
ومن األمثلة عىل ذلك نأخذ كتاب (مالذ األخيار يف َف ْه ِم تهَ ْ ِذ ِ
يب
نص عىل جهالة
األخبار)((( نرى بأن الشيخ املجليس مؤلف الكتاب قد َّ
وضعف األحاديث ذوات األرقام املذكورة أدناه الشتامل أسانيدها عىل جمهولني
ِ
وضعاف ،وهي:
رقم الصفحة

رقم احلديث

قيمة احلديث

51
52
54
78
80

6
7
8
19
22

جمهول
جمهول
جمهول
جمهول
جمهول

الطويس ،العدة يف أصول الفقه ،ج 1ص. 142، 141
((( الشيخ
ّ

املجليس ،مالذ األخيار يف فهم هتذيب األخبار ،ج 1ص. 112-51
((( العالمة
ّ

التمهيد21...................................................................
88
91
91
93
97
103
112

جمهول
ضعيف
ضعيف
جمهول
ضعيف
ضعيف
ضعيف

30
32
33
36
41
44
57

وهذه األحاديث الضعيفة السند كلها موجودة يف كتاب(هتذيب األحكام)
الطويس أحد الكتب األربعة.
للشيخ
ّ
وقد أعطى كذلك السيد
اخلوئي (((أمثلة وشواهد عىل ذلك ،منها:
ّ
الراوي املض َّعف

الكتاب

البطائني
عيل بن محزة
ّ

الكايف  ،ج ، 1ك ، 3ب ، 11احلديث.1

يونس بن ظبيان
عبداهلل بن خداش

التهذيب  ،ج ، 5باب رضوب احلج  ،احلديث،95
واالستبصار  ،ج ، 1باب أن التمتع فرض من نأى
عن احلرم  ،احلديث.513
الكايف  ،ج ، 7ك ، 2ب ، 14احلديث.4

((( السيد اخلوئي ،معجم رجال احلديث وتفصيل طبقات الرواة ،ج 1ص. 66
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وقال الشيخ حممد باقر
املجليس( :و قد جرى رئيس املحدثني ثقة
ّ
اإلسالم حممد بن بابويه  -قدس اهلل روحه  -عىل متعارف املتقدمني يف إطالق

الصحيح عىل ما يركن إليه و يعتمد عليه ،فحكم بصحة مجيع ما أورده من
األحاديث يف كتاب «من ال حيرضه الفقيه» ،و ذكر أنه استخرجها من كتب
مشهورة عليها املعول و إليها املرجع ،و كثري من تلك األحاديث بمعزل عن
اإلندراج يف الصحيح عىل مصطلح املتأخرين ،و منخرط يف سلك احلسان و
املوثقات بل الضعاف)(((.
ويف ضوء ما تقدّ م تكون احلاجة إىل دراسة علم الرجال رضورية ومن
املقدمات األساسية لبلوغ درجة االجتهاد الفقهي يف عملية استنباط األحكام
الرشعية.
احليل يف مقدمة كتابه(خالصة األقوال يف معرفة
رصح العالمة ّ
وإىل هذا ّ
الرجال) قائالً( :أما بعدَّ ،
فإن العلم بحال الرواة من أساس األحكام الرشعية،
وعليه تبتني القواعد السمعية ،جيب عىل ِّ
كل جمتهد معرفته وعلمه ،وال يسوغ

له تركه وجهله ،إذ َّ
إن أكثر األحكام تستفاد من األخبار النبوية والروايات
عن األئمة املهدية ،عليهم أفضل الصلوات وأكرم التحيات ،فال ُبدَّ من معرفة
الطريق إليهم ،حيث روى مشاخينا رمحهم اهلل عن الثقة وغريه ،ومن يعمل
بروايته ومن ال جيوز االعتامد عىل نقله)(((.
وبذلك رصح أيض ًا الشيخ آقا بزرك
الطهراين قائالً( :ال يصري الفقيه
ّ

((( العالمة املجليس ،مالذ األخيار ،ج 1ص. 24

((( العالمة احليل ،خالصة األقوال يف معرفة الرجال ،ص. 43
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فقيه ًا ما مل يكن رجال ّي ًا ،فإن إحدى مقدمات االجتهاد معرفة رجال احلديث
وسنده)(((.

ثاني ًا :أول من أ ّلف يف علم الرجال:

دادي ( :أول من تك َّلم يف الرجال ُشعبة بن احلجاج
قال صالح بن حممد ال َب ْغ ُّ
ثم تبع ُه حييى بن سعيد القطان ،ثم تَبِ َع ُه أمحد بن حنبل وحييى بن َم ِعني)((( .وتبعه
(((
ال َّ ( :
السيوطي قائ ً
إن أول من تك ّلم يف الرجال شعبة)
عىل ذلك جالل الدين
ّ
األزدي(ت  )# 160من أهل السنة.
وشعبة بن احلجاج
ّ

والصحيح أن أول من تكلم يف الرجال وألف فيه هو عبيداهلل بن أيب رافع
يف النصف األول من القرن األول وقبل شعبة بن احلجاج(ت )# 160إالَّ َّ
أن
هذا الكتاب مل يصل إلينا ومل نطلع عىل تفاصيل مضامينه لنستفيد منه .

وهذا الكتاب الذي كتبه عبيد اهلل بن أيب رافع بعنوان (تسمية من شهد مع
أمري املؤمنني اجلمل وصفني والنهروان من الصحابة ريض اهلل عنهم) ذكره
الشيخ
الطويس يف الفهرست وذكر سنده إليه قائالً( :وله كتاب تسمية من
ّ

شهد مع أمري املؤمنني اجلمل و صفني و النهروان من الصحابة ريض اهلل
الدوري عن أيب احلسني زيد بن حممد الكويف عن
عنهم ،رويناه باإلسناد عن
ّ
رضار بن رصد،عن عيل بن هاشم بن
أمحد بن موسى بن إسحاق ،قال حدّ ثنا ّ
حممد بن عبيد اهلل بن أيب رافع عن عون بن عبيد اهلل عن أبيه ،و كان
الربيد ،عن ّ
((( الطهراين ،الشيخ آقا بزرك ،مصفى املقال يف علم الرجال ،ص (د) .
املزي ،هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ،ج ، 12ص.495، 494
((( ّ
((( السيوطي ،الوسائل إىل مسامرة األوائل ،ص. 114

 ..................................................24دراسات يف علم الرجال
كاتبه.((()

ومن املعروف أن شعبة بن احلجاج(ت )#160يروي عن أجلح بن عبداهلل

الكندي(ت ،)#145وعن أيب خمنف لوط بن حييى األزدي(ت )#158ومها من
الشيعة وقد سبقاه يف التأليف يف هذا املجال.

وأما ما ذكره السيد حسن الصدر يف كتابه أن وفاة شعبة ( )#260وهو
إما َو ْه ٌم منه ،أو لعله من األخطاء املطبعية ((( ،فإن يوسف املزي ترجم لشعبة
بن احلجاج يف كتابه ذاكر ًا تاريخ وفاته قائالً( :قال حممد بن َس ْعد :تويف بالبرصة
يف أول سنة ستني ومئة)(((.

وشعبة بن احلجاج(ت )#160يروي عن أجلح الكندي(ت،)#145
وعن أيب خمنف لوط بن حييى(.)#158
ومن خالل ما تقدّ م تبني أن الشيعة هم أول من كتبوا يف علم الرجال ال
غريهم من باقي املذاهب والفرق اإلسالمية كام يتصور بعضهم .

ثالث ًا :الفرق بني علم الرجال والدراية:

إن علمي الرجال والدراية كالمها يدرسان سند احلديث ،إال أن علم الرجال
يدرس جزئيات السند ــ أي أحوال الرواة من حيث الوثاقة والال وثاقة ــ ،أما
علم الدراية فهو يدرس كيل السند ــ أي يبحث عن األحوال العارضة عىل كيل
السند التي هلا دخالة يف اعتبار احلديث وعدمه ــ .
((( الشيخ الطويس ،فهرست كتب الشيعة وأصوهلم(الفهرست) ،ص. 307
(((ينظر :الصدر ،السيد حسن ،تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم ،ص.233
((( املزي :هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ،ج ، 12ص. 495
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رابع ًا :املصطلحات العامة:

تم استعامل بعض املصطلحات يف ثنايا البحث التي تستخدم يف هذا العلم
وفيام ييل نذكر معنى كل واحد منها :

أوالً :التوثيق :تطلق هذه الكلمة عىل معنيني :أحدمها عام واآلخر خاص
ويراد بالتوثيق العام وصف الراوي بالوثاقة بمعناها األعم من أن يكون الراوي
معدالً أو موثق ًا باملعنى اخلاص أو حمسن ًا.

مقابلة التعديل والتحسني وأكثر ما تستعمل به _ هنا _ يف التوثيق معناه
العام ويفهم املراد منها قرينه السياق؟.
ثاني ًا :الرجايل :يراد به املتخصص بعلم الرجال ،واخلبري بأحوال الرواة
وشؤوهنم األخرى التي هلا ارتباط يف قبول أو رفض روايتهم(((.
ثالث ًا :الكتب الرجالية :تستعمل غالبا يف الكتب املتخصصة بعرض وبيان
أحوال الرواة(((.

رابع ًا :املتقدمون :يراد هبم الرجاليون كالشيخ الطويس ومعارصه الشيخ
النجايش ومن قبلهم أمثال الكيش وابن الغضائري والصدوق واملفيد وابن
قولويه والكليني ... إلخ(((.
خامس ًا :املتأخرون :وهم الرجاليون بعد الشيخني النجايش؛ والطويس؛
أمثال :أبن داود ؛ والعالمة احلليني واستاذمها السيد ابن طاووس ...إلخ(((.

((( الفضيل  ،أصول علم الرجال ،ص .117
((( نفس املصدر.

((( نفس املصدر ،ص.118 ،
((( نفس املصدر.

تصنيف أبحاث علم الرجال

إن املسائل التي تبحث يف علم الرجال تنقسم إىل قسمني:

األول :القواعد الرجالية.

الثاين :الفوائد الرجالية.

والقواعد الرجالية تنقسم أيض ًا إىل قسمني:
األول :قواعد التقويم(((.

الثاين :قواعد التعارض.

وقواعد التقويم تنقسم إىل قسمني:

األول :التقويامت اخلاصة.

الثاين :التقويامت العامة.

((( يرى البعض أن األصح استخدام كلمة تقييم بدل كلمة تقويم؛ ألن التقييم هو عبارة بيان
املعوج ،إال أن الصحيح هو استخدام
وتقدير قيمة اليشء بخالف كلمة تقويم التي تدل عىل تعديل
ّ

كلمة تقويم يف بيان وتقدير قيمة اليشء ،والشاهد عىل ذلك قول موالنا أمري املؤمنني عيل بن أيب
ليِ
ِ
يم َع ْن َأبِ ِيه َع ِن
طالب فيام رواه الشيخ حممد بن يعقوب يف كتاب الكايف عن َع ُّ ْب ُن إِ ْب َراه َ
ليِ
ت فيِ ال َّط ِر ِيق
ني ُ س ِئ َل َع ْن ُس ْف َر ٍة ُو ِجدَ ْ 
السكُونيِ ِّ َع ْن َأبيِ َع ْب ِد اللهَّ َ أ َّن َأ ِم َري المُْ ْؤ ِمنِ َ
الن َّْو َف ِّ َع ِن َّ
ِ
يها
ِّني َف َق َال َأ ِم ُري المُْ ْؤ ِمنِ َ
وح ًة كَثِريلحَ ْ ُم َها َو ُخ ْب ُز َها َو َب ْي ُض َها َو ُج ُبن َُّها َوفِ َيها ِسك ٌ
ني ُ ي َق َّو ُم َما ف َ
َم ْط ُر َ
ني لاَ ُيدْ َرى
ُث َّم ُي ْؤك َُل لأِ َ َّن ُه َي ْف ُسدُ َو َل ْي َس َل ُه َب َقا ٌء َفإِ ْن َجا َء َطالِ ُب َها َغ ِر ُموا َل ُه ال َّث َم َن ِق َيل َيا َأ ِم َري المُْ ْؤ ِمنِ َ
ُس ْف َر ُة ُم ْس ِل ٍم َأ ْو ُس ْف َر ُة مجَ ُوسيِ ٍّ َف َق َال ُه ْم فيِ َس َع ٍة َحتَّى َي ْع َل ُموا ،ينظر :الكليني ،حممد بن يعقوب،
الكايف،ج ،6ص ،297الرواية من حيث السند معتربة وبمصطلح علم الدراية «موثقة» ،وحمل
الشاهد من الرواية قوله ُ « :ي َق َّو ُم َما فِ َيها».



القواعد الرجالية

مجع مفرده قاعدة :وهي الضابطة الكلية التي تطبق عىل مصاديقها،
القواعدٌ :

وجزئياهتا لتوصل الباحث إىل النتيجة العلمية املطلوبة.
يقع البحث يف قواعد علم الرجال يف فصلني مها:

األول :قواعد التقويم.

الثاين :قواعد التعارض.

وسنبدأ البحث بقواعد التقويم ،ومن ثم نقوم بدراسة قواعد التعارض؛
ألن التعارض يف حقيقته تناف بني تقويمني أو أكثر(((.

((( ينظر :إيضاح الفوائد،ج ،1ص ،8قوانني األصول  ،ج ،1ص ،5بترصف.



قواعد التقويم
يقع الكالم يف قواعد التقويم يف مبحثني مها:

4 4املبحث األول  :قواعد التقويم اخلاص.
4 4املبحث الثاين  :قواعد التقويم العام.

املبحث األول

قواعد التقويم اخلاص

القاعدة األوىل :نص أو شهادة اإلمام املعصوم.
القاعدة الثانية :دعاء اإلمام املعصوم.
القاعدة الثالثة :اإلمجاع عىل التوثيق.

القاعدة الرابعة :نص أو شهادة أحد األعالم املتقدمني بالوثاقة.

القاعدة اخلامسة :نص أو شهادة أحد األعالم املتقدمني بالوثاقة.

القاعدة األوىل :نص أو شهادة اإلمام املعصوم:

يرا ُد بذلك أن يروى يف الكتب الرجالية نص رصيح أو ظاهر عن أحد األئمة
املعصومني عليهم السالم يف حال تقويم حال ٍ
راو من الرواة توثيق ًا أو تضعيف ًا.

وال خالف بني علامئنا يف االعتامد عىل مثل هذه النصوص الرشيفة واألخذ
بمؤدياهتا.
ومن األمثلة عىل ذلك:

ما روي عن اإلمام الصادق يف حق األعالم األربعة:

زرارة بن أعني وحممد بن مسلم وبريد العجيل وليث البخرتي ..فعن
الكيش ،قال :حدثني محدويه بن نصري ،قال حدثنا يعقوب بن يزيد عن حممد بن
أيب عمري عن مجيل بن دراج ،قال :سمعت أبا عبد اهلل يقول « :برش املخبتني
باجلنة :بريد بن معاوية العجيل وأبا بصري ليث بن البخرتي املرادي وحممد بن
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مسلم وزرارة أربعة نجباء أمناء اهلل عىل حالله وحرامه لو ال هؤالء انقطعت
آثار النبوة واندرست»((( .
مثال آخر:

وعن الشيخ الكيش أيض ًا قال :حدثني محدويه قال :حدثني يعقوب
بن يزيد عن ابن أيب عمري عن هشام بن سامل عن سليامن بن خالد األقطع قال
:سمعت أبا عبد اهلل يقول « :ما أجد أحد ًا أحيى ذكرنا وأحاديث أيب إال
زرارة وأبا بصري ليث املرادي وحممد بن مسلم وبريد بن معاوية العجيل ولوال
هؤالء ما كان أحد يستنبط هذا هؤالء حفاظ الدين وأمناء أيب عىل حالل اهلل
وحرامه وهم السابقون إلينا يف الدنيا والسباقون إلينا يف اآلخرة»((( .
وهبذين النصني الرشيفني _ ومها صحيحان معتربان _ ُا ْست ُِد َّل عىل وثاقة
هؤالء األعالم األربعة رضوان اهلل عليهم(((.
مثال آخر:

وما رواه الشيخ الكيش يف حق املغرية بن سعيد قال  :حدثني حممد بن
قولويه قال:حدثني سعد بن عبد اهلل قال :حدثني أمحد بن حممد بن عيسى عن
أيب حييى زكريا بن حييى الواسطي.

وحدثنا حممد بن عبيد عن أخيه جعفر بن عيسى وأبو حييى الواسطي،
قاال :قال أبو احلسن الرضا :كان املغرية بن سعيد يكذب عىل أيب جعفر
((( ينظر :الشيخ الطويس ،اختيار معرفة الرجال ،ص.126
((( ينظر :نفس املصدر ،ص.127
((( ينظر :نفس املصدر ،ص.194

الباباألول37..............................................................
فأذاقه اهلل حر احلديد(((.
فقد ُا ْست ُِد ّل هبذا النص وأمثاله عىل عدم وثاقة املغرية بن سعيد وعدم قبول
رواياته.

القاعدة الثانية :دعاء اإلمام املعصوم:

وهو ما لو روي عن أحد األئمة املعصومنيٍ 
بسند معترب دعاء يف حق
ٍ
راو وكان الدعاء رصحي ًا أو ظاهر ًا يف توثيق الراوي وعدم توثيقه ،كذلك يعتمد
عليه ويعمل بمؤداه(((.
ومن األمثلة عىل ذلك:

ما رواه الشيخ الكيش يف حق حممد بن عبد اهلل الطيار املعروف بابن
الطيار يف ترمجة محزة بن حممد بن عبد اهلل الطيار ابن املذكور فقد ذكر روايتني
قويتني تدالن عىل ُحسن ابن الطيار وجاللته؛ فقد روى عن محدويه وإبراهيم؛
قاال :حدثنا حممد بن عيسى عن ابن أيب عمري عن هشام بن احلكم قال  :قال
يل أبو عبد اهلل ما فعل ابن الطيار؟ قال  :قلت  :مات ،قال  :رمحه اهلل ولقاه
نرض ًة ورسور ًا فقد كان شديد اخلصومة عنا أهل البيت(((.
وهبذا اإلسناد عن حممد بن عيسى عن يونس عن أيب جعفر األحول عن أيب
عبد اهلل قال :ما فعل ابن الطيار؟ قلت :تويف ،فقال :رمحه اهلل ،أدخل اهلل عليه

((( ينظر :الشيخ الطويس ،اختيار معرفة الرجال ،ص.194
((( ينظر :الدكتور الفضيل ،أصول علم الرجال،ص.118

((( ينظر :الشيخ الطويس ،اختيار معرفة الرجال ،ص.293
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الرمحة ،ونضرّ ه ،فإنه كان خياصم عنا أهل البيت(((.

فقد استفيد من هذا الدعاء املبارك وثاقة ابن الطيار بمستوى التحسني

واملدح فقد ذكر السيد اخلوئي يف ترمجته قائالً« :وتقدم يف (ترمجة) ابنه محزة
روايات تدل عىل مدحه»((( .

وما رواه الشيخ الكيش أيض ًا يف حق حممد بن أيب زينب مقالص أيب
اخلطاب األسدي الكويف :عن محدوية وإبراهيم ابني نصري؛ قاال :حدثنا احلسني
بن موسى عن إبراهيم بن عبد احلميد عن عيسى بن أيب املنصور؛ قال :سمعت
أبا عبد اهلل  يقول _ وذكر أبا اخلطاب _« :اللهم العن أبا اخلطاب ،فإنه
حر احلديد»(((.
خو ّفني قائ ًام وقاعد ًا ،وعىل فرايش ،اللهم أذقه ّ
فقد ُا ْست ُِد ّل هبذا الدعاء وأمثاله عىل عدم وثاقة حممد بن أيب زينب املعروف
بأيب اخلطاب ،وعدم قبول روايته(((.

القاعدة الثالثة :اإلمجاع عىل التوثيق:

ومن املسائل التي ذكرت يف علم الرجال كقاعدة ذات داللة عىل وثاقة أو حسن
الراوي :اإلمجاع عىل التوثيق(((.
فمتى ما نقل أحد الرجاليني الثقات إمجاع ًا عىل وثاقة أو حسن ٍ
راو من

((( ينظر :الشيخ الطويس ،اختيار معرفة الرجال ،ص.293

((( ينظر :اليسد اخلوئي ،معجم رجال احلديث  ،ج ،16ص.256
((( الشيخ الطويس ،اختيار معرفة الرجال ،ص.293

((( ينظر :الدكتور الفضيل ،أصول علم الرجال،ص.168
((( نفس املصدر  ،ص ،205بترصف.

الباباألول39..............................................................
الرواة يعتمد نقلة األثر عىل وثاقة ذلك الراوي(((.

وممن تطرق هلذه املسألة واعتمد هذه القاعدة السيد اخلوئي قائالً« :ومن

مجلة ما تثبت به الوثاقة أو احلسن هو أن يدعي أحد من األقدمني األخيار:
اإلمجاع عىل وثاقة أحد ،فإن ذلك وإن كان إمجاع ًا منقوالً ،إال أنه يقترص عىل
توثيق مدعي اإلمجاع نفسه منض ًام إىل دعوى توثيقات أشخاص آخرين ،بل إن
دعوى اإلمجاع عىل الوثاقة يعتمد عليها حتى إذا كانت الدعوى من املتأخرين،
كام اتفق ذلك يف إبراهيم بن هاشم ،فقد أدعى ابن طاووس االتفاق عىل وثاقته،
فإن هذه الدعوى تكشف عن توثيق بعض القدماء ال حمالة ،وهو يكفي يف إثبات
الوثاقة» ((( .
ومن األمثلة عىل ذلك:

أبان بن عثامن املعروف بأبان األمحر مل يشهد الشيخ النجايش وغريه
بوثاقته إال أنه أحد الرواة الستة من أصحاب الصادق  الذين أدعى الشيخ
الكيش االمجاع عىل تصديقهم حيث قال ما نصه:

«أمجعت العصابة عىل تصحيح ما ينصح عن هؤالء وتصديقهم ملا يقولون
وأقروا هلم بالفقه :مجيل بن دراج وعبد اهلل ابن بكري ومحاد بن عثامن ومحاد بن
عيسى وأبان ابن عثامن» (((.

((( ينظر :الدكتور الفضيل ،أصول علم الرجال ،ص  ،205بترصف.
((( ينظر :اليسد اخلوئي ،معجم رجال احلديث  ،ج1؛ص.46
((( ينظر :الشيخ الطويس ،اختيار معرفة الرجال  ،رقم.705
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القاعدة الرابعة :نص أو شهادة أحد األعالم املتقدمني بالوثاقة:

ألف الشيخ أبو عمرو حممد بن عمر بن عبد العزيز املعروف بالكيش
(ت ح 367ﻫ) كتابه (معرفة الناقلني عن األئمة الصادقني )املعروف يف
األوساط العلمية بـ(رجال الكيش ).
وقد تصدى فيه جلمع الروايات الواردة يف حق بعض الرواة من دون ان
يتصدى يف الغالب وبصورة مبارشة لتضعيف أو توثيق الرواة(((.
وهكذا قام أبو العباس أمحد بن عيل بن العباس املعروف بالنجايش (ت  450ﻫ)
بتأليف كتابه (فهرس أسامء مصنفي الشيعة) املعروف يف األوساط العلمية بـ (رجال
النجايش).
وقد مجع فيه من له كتاب مع اإلشارة يف الغالب إىل كونه ثق ًة أو ضعيف ًا (((.

كام وقام الشيخ حممد بن احلسن املعروف بالشيخ الطويس (ت460ﻫ)
بتأليف كتابني أحدمها باسم (فهرست كتب الشيعة وأصوهلم وأسامء املصنفني
وأصحاب األصول) ،وطبع هبذا العنوان(((.
وثانيهام األبواب واملعرف باألوساط العلمية باسم (رجال الطويس).
وقد ذكر فيهام أحيان ًا توثيق ًا أو تضعيف بعض الرواة (((.

وإن شهادة أحد هؤالء الثالثة بوثاقة ٍ
طريق إلثبات ذلك بدليل
راو معني
ٌ
((( دروس متهيدية يف قواعد الرجالية؛ الشيخ باقر اإليرواين؛ص22بترصف.
((( نفس املصدر.

((( مقدمة كتاب «فهرست الطويس» ،ص .71

((( دروس متهيدية يف القواعد الرجالية ،الشيخ باقر اإليرواين  ،ص22بترصف.

الباباألول41..............................................................
انعقاد السرية العقالئية عىل العمل بخرب الثقة يف مجيع املجاالت التي أحدها
جمال التوثيق ،وحيث أن هذه السرية مل يثبت الردع عنها فهي ممضاة رشع ًا((( .
ومن األمثلة عىل ذلك:

قال الشيخ احلر العاميل ما نصه« :حممد بن يعقوب عن حممد بن حييى
عن أمحد بن حممد عيسى عن عيل بن النعامن عن أيب عبد اهلل أنه قال يف
حديث :كونوا دعا ًة إىل أنفسكم بغري السنتكم وكونوا زين ًا وال تكونوا شين ًا»(((.
وللتعرف عىل حال السند املذكور نقوم بدراسته هبذا الشكل.

أما حممد بن يعقوب فهو غني عن التعريف وال نشك يف وثاقة فهو أحد
عالمنا الذين يعتز املذهب اجلعفري ويفتخر هبم.

يقول الشيخ النجايش يف حقه« :شيخ أصحابنا يف وقته بالري ووجههم
وكان أوثق الناس يف احلديث واثبتهم»((( وتوثيق الشيخ النجايش وحده أو الشيخ
الطويس يكفي بال حاجة إىل اجتامع كال التوثيقني((( وأما حممد بن حييى فهو شيخ
الكليني والذي يكثر الرواية عنه يف الكايف وهو من الثقات العظام((( يقول الشيخ
النجايش عنه «شيخ أصحابنا يف زمانه ثقة عني كثري احلديث»((( .
((( دروس متهيدية يف القواعد الرجالية ،الشيخ باقر اإليرواين  ،ص22بترصف.
((( وسائل الشيعة باب  16من أبواب مقدمة العبادات ح .1
((( رجال النجايش  ،ص .377

((( دروس متهيدية يف القواعد الرجالية ،الشيخ باقر اإليرواين  ،ص14بترصف.
((( نفس املصدر.

((( رجال النجايش ،ص .353
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وتوثيق الشيخ النجايش وحده أو الشيخ الطويس يكفي كام تقدم
بال حاجة إىل اجتامع كال التوثيقني(((.
أما أمحد بن حممد بن عيسى فهو األشعري القمي املعروف بسمو املنزلة.

قال عنه النجايش« :أبو جعفر شيخ القميني ووجههم وفقيههم غري
مدافع .وكان أيض ًا الرئيس الذي يلقى السلطان .ولقى الرضا.(((»

وأما عيل بن النعامن فهو عىل ما قال الشيخ النجايش« :كان عيل ثقة
وجه ًا ثبت ًا صحيح ًا واضح الطريقة »((( .وأما أبو اسامة فهو زيد الشحام.
ويمكن معرفة ذلك من خالل مراجعة معجم رجال احلديث يف املجلد اخلاص
(((
بالكنى لالطالع عىل ذلك فهناك ذكر أن أبا أسامة الشحام ونفس زيد الشحام
وإذا رجعنا إىل ترمجة زيد الشحام مل نجد الشيخ النجايش يوثقه وإنام وثقه
الشيخ الطويس بقوله« :زيد الشحام يكنى أبا اسامة ثقة»((( .وهو كاف .
ومن خالل هذا يتضح أن الرواية صحيحة السند لوثاقة مجيع رجال سندها (((.
وهل شهادة بعض أعالمنا املتأخرين بالوثاقة أمثال:

أوالً :الشيخ منتجب الدين عيل بن عبيد اهلل بن بابويه القمي.

((( اإليرواين  ،دروس متهيدية يف القواعد الر جالية؛ص.14
((( رجال النجايش ،ص .274

((( نفس املصدر ،ص .157

((( اإليرواين ،دروس متهيدية يف القواعد الرجالية؛ص15بترصف.
((( الشيخ الطويس ،الفهرست ،ص.71

((( اإليرواين ،دروس متهيدية يف القواعد الرجالية؛ص.15

الباباألول43..............................................................
ثاني ًا :الشيخ رشيد الدين حممد بن عيل بن شهرآشوب املازندراين.

ثالث ًا :السيد مجال الدين أمحد بن موسى بن طاووس احليل.
رابع ًا :الشيخ تقي الدين احلسن بن عيل بن داود احليل.

خامس ًا :الشيخ مجال الدين احلسن بن يوسف احليل.

وهم ممن اتفق علامؤنا عىل عدالتهم والوثوق هبم وبام أن كتاب (حل
األشكال يف معرفة الرجال) للسيد ابن طاووس مل يصل إلينا يستبعد من جمال
البحث؛ ألنه ال فائدة عملية من حتديد املوقف العلمي للتعامل معه(((.
وعليه ،يقترص بحثنا ــ هنا ــ عىل التعامل مع الكتب التالية:

1ـ الفهرست ملنتجب الدين ابن بابويه.

2ـ معامل العلامء البن شهر آشوب املازندراين.
3ـ اخلالصة للعالمة احليل.
4ـ الرجال البن داود.

وللسيد اخلوئي  رأي يف املسألة يفرق فيه بني تقويامت الشيخ منتجب
الدين القمي والشيخ ابن شهر آشوب املازندراين فيذهب إىل اعتبارها واالعتامد
عليها ملعارصهتام للرواة املذكورين يف كتابيهام ،أو لقرهبام من عرصهم ،وبني
احلليني السيد ابن طاووس وتلميذيه العالمة وابن داود ،فيلغي اعتبارها؛ ألهنا
نتائج اجتهادية هلم ،كام جيزم هبذا ،حيث قال يف كتابه (معجم رجال احلديث):
«ومما تثبت به الوثاقة أو احلسن أن ينص عىل ذلك أمحد األعالم املتأخرين،
((( ينظر :الدكتور الفضيل ،أصول علم الرجال ،ص.205
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برشط أن يكون من أخرب عن وثاقته معارص ًا للمخرب ،أو قريب العرص منه ،كام
يتفق ذلك يف توثيقات الشيخ منتجب الدين أو ابن شهر آشوب»(((.
لكن وقع اخلالف بني األعالم يف تقويامت السيد ابن طاووس والعالمة
احليل وابن داود احليل ومن تأخر عنهم كالشيخ املجليس إىل قولني:
األول :حجية تقويامت املتأخرين.

الثاين :عدم حجية تقويامت املتأخرين.

األول :حجية تقويامت املتأخرين :ويف مقابل ما تقدم استدل أصحاب
الرأي اآلخر بان من املحتمل قوي ًا عثور مثل العالّمة عىل بعض الكتب التي
يذكر فيها توثيق بعض الرواة مل تصل بيد النجايش والشيخ ،فكم عثر
املتأخرون عىل ما مل يعثر عليه املتقدمون .فهذا ابن إدريس قد عثر عىل بعض
والف منها القسم األخري
األُصول األربعامئة واستخرج منها بعض األحاديث
َّ
من كتابه املسمى بمستطرفات الرسائر .والسيد ريض الدين ابن طاووس
عثر عىل قسم آخر منها وسجل بعض ذلك يف كتابه املسمى بكشف املحجة.
ويف عرصنا األخري عثر السيد حممد احلجة املعروف بالسيد الكوهكمري عىل
ستة عرش اص ً
ال قام بطبعها حتت عنوان األُصول الستة عرش .وينقل الشيخ
النائيني أنه كان عند املحدث الشيخ مريزا حسني النوري ما يقرب من
مخسني أصالً .وإذا كان هذا ثابت ًا يف األُصول األربعامئة فمن املمكن حصول
مثله يف الكتب الرجالية أيض ًا فيعثر عىل بعضها املتأخرون دون املتقدمني(((.
((( السيد اخلوئي ،معجم رجال احلديث ،ج  ،1ص .43

((( ينظر :السيد اخلوئي ،أجود التقريرات ،ج ، 2ص.93
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يمر بالشيخ
وأما دعوى أنه لو كان هناك طريق للمتأخرين إىل تلك التوثيقات ال ُّ
الطويس لكان نفس الشيخ الطويس مطلع ًا عليه فهي مدفوعة بأن الزم
ما ذكر االشكال يف توثيقات الشيخ نفسه لبعض الرواة إذا و ّثقهم هو فقط دون
الشيخ النجايش أو بالعكس ،فإنه لو كان هناك طريق قد عثر عليه أحدمها
فمن الالزم اطالع الثاين عليه(((.
الثاين :عدم حجية تقويامت املتأخرين :أما من رفض قبول توثيقات
املتأخرين فاستدل عىل ذلك بأن توثيقات مثل العالّمة ال ختلو من أحد أمرين
فإما هي مستندة إىل توثيقات املتقدمني لو كان هلم توثيق أو هي مستندة إىل
احلدس واالجتهاد لو مل يكن للمتقدمني توثيق ،وليست هي ناشئة من احلس
والعثور عىل بعض الكتب الرجالية التي مل يعثر عليها املتقدمون.

والوجه يف عدم نشوؤه عن حس :ان السلسلة قد انقطعت بعد الشيخ
الطويس ،واصبح كل من ينقل من بعد زمان الشيخ الطويس شيئ ًا من
التوثيق أو التضعيف معتمد ًا عىل الشيخ نفسه .ومما يؤكد ما نقول ان املتأخرين
متر بالشيخ الطويس لذكروا ذلك الطريق
لو كان هلم طريق وسلسلة ال ُّ
متر بالشيخ الطويس ،فالعالّمة احليل يف
واحلال انا نجد ان كل ما لدهيم من طرق ُّ
اجازته الكبرية لبني زهرة((( يذكر طرقه إىل مجيع الكتب التي ينقل عنها ومجيعها
ينتهي إىل الشيخ الطويس.
وهذا مما يدلل عىل عدم وجود طريق مستقل للعالّمة يغاير طريق الشيخ

((( ينظر :األيرواين ،القواعد الرجالية ،القسم الثاين ،ص ،117-116بترصف.
((( والتي ينقلها الشيخ املجليس يف بحاره يف جملد االجازات.
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الطويس .هذا مضاف ًا إىل استبعاد وجود طريق مستقل للمتأخرين ال يمر
بالشيخ الطويس ،فإنه لو كان ال طلع عليه الشيخ نفسه(((.
واملختار يف هذه املسألة هو الرأي املنكر حلجية توثيقات املتأخرين؛ ألهنا
مستندة للمعرفة العلمية – أي احلدس واالجتهاد . -

((( ينظر :األيرواين ،القواعد الرجالية ،القسم الثاين ،ص ،118-117بترصف.

مرشوعية تقويامت الرجاليني:

«تذنيب»

قبل الدخول يف أبحاث القواعد الرجالية البد من التأسيس لذلك بتعرفنا
عىل مرشوعية تقويامت الرجاليني ،ومدى جواز الرجوع إليها وصحة االعتامد
عليها ويعنون هذا البحث يف الكتب الرجالية بـ«مدرك حجية قول الرجايل»
أو بـ«مستند حجية قول الرجايل»؛ وذلك ألن طريقنا اآلن إىل تقويم أسانيد
األحاديث ومعرفة أحوال الرواة هو كتب الرجال – أي أقوال الرجاليني ،-
فعلينا ــ إذ ًا ــ وقبل البدء بدراسة القواعد الرجالية أن نعرف مدى حجية ما
يذكره الرجاليون من تقويامهتم ألحوال الرواة ومقدار االعتامد عليها واالستناد
إليها.
من املعلوم عند أهل العلم أن البحث عن مرشوعية تقويامت الرجاليني
يكون يف علم األصول ال يف علم الرجال كام هو احلال يف البحث يف حجية قول
ُ
يبحث عنه يف اللغة وإنام يف علم األصول وبام أن هذه املسألة مل
اللغوي ،فإنه ال
تبحث يف علم األصول كان لزام ًا علينا بحثها هنا – أي يف علم الرجال .-
فمتى ما ثبتت بالدليل حجية تقويامت الرجاليني ومرشوعية العمل هبا،
رتبنا األثر عليها والعمل عىل مؤ ّداها.

واملقصود من التقويامت ــ هنا ــ ما جاء منها يف الكتب الرجالية األصول،
وهي ( :اختيار معرفة الرجال) املعروف يف األوساط العلمية بـ(رجال الكيش)
(((
و(األبواب) املعروف يف األوساط العلمية بـ(رجال الطويس) و(الفهرست)

((( قال السيد حممدصادق بحر العلومَّ :
إن الفهرست بالتاء من األغاليط والصواب من دون
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للطويس و(الفهرس) للشيخ النجايش املشهور يف األوساط العلمية بـ(رجال
النجايش).
وقد يلحق بعض العلامء كتاب (الضعفاء البن الغضائري) باألصول
الرجالية.
وذلك ألن ما بعد هذه الكتب املذكورة أمثال كتاب (خالصة األقوال يف
معرفة الرجال) للعالمة احليل وكتاب(رجال ابن داود) البن داود احليل،
هي تطبيقات للقواعد الرجالية عىل تقويامت املشايخ األربعة :الكيش والطويس
والنجايش وابن الغضائري.

وعىل هذا ،تكون تقويامت مؤلفيها كالعالمة وابن داود نتائج اجتهادية
مبتني ٌة عىل احلدس ال عىل احلس.

الطريق إىل معرفة أحوال رواة احلديث:

ذكرنا يف صدر البحث أن أنواع معرفة أحوال الرواة من حيث الوثاقة والال
وثاقة ،ثالثة ،هي:

أوالً :املعرفة الواقعية:

وتأيت هذه املعرفة عن طريق االطالع املبارش – أي انكشاف واقع حال
الراوي  -عىل سلوك وأحوال الراوي التي هلا دخالة يف قبول رواياهتم وردها(((.

تاء .ينظر :مقدمة كتاب(فهرست الطويس)،ص . 71وجاء يف لسان امليزان ج، 6ص ، 167ان
الفهرس الكتاب الذي جتمع فيه الكتب .وجاء أيض ًا يف تاج العروس ،ج 4ص: 211الفهرس
معرب فهرست .

((( ينظر :الدكتور الفضيل ،أصول علم الرجال ،ص ،128بترصف.
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ثاني ًا :املعرفة الظاهرية:

وتأيت هذه املعرفة عن طريق االستامع لشهادة املطلع عىل سلوك وحال
الراوي بشكل مبارش(((.

ثالث ًا :املعرفة العلمية:

وتأيت هذه املعرفة عن طريق الرجوع إىل كتب أسامء الرجال والوقوف عىل
تقويامهتم حلال الراوي.

ونحن بام أننا مل نعارص الرواة –املعرفة الواقعية ،-ومل نعارص املطلعني
عىل أحواهلم الذين حيملون معهم الشهادة بواقع حاهلم –املعرفة الظاهرية ،-
ليس أمامنا إال الطريق الثالث وهو املعرفة العلمية بحاهلم ،وذلك بالرجوع إىل
الكتب الرجالية املعتمدة التي مر ذكرها يف صدر البحث(((.

نوعية تقويم الراوي:

وقع االختالف بني العلامء ــ يف مبحث حجية قول الرجايل ــ يف نوعية
تقويم الرجايل للراوي (الذي عربوا عنها بتزكية الرجايل أو قول الرجايل) عىل
آراء هي:
األول :إن تقويم الرجايل للراوي هو من نوع الشهادة.

الثاين :إن تقويم الرجايل للراوي هو من نوع الرواية (خرب الثقة).

الثالث :إن تقويم الرجايل للراوي هو اجتهاد منه قائم عىل تطبيقه لقواعد
((( ينظر :الدكتور الفضيل ،أصول علم الرجال ،ص ،128بترصف.
((( ينظر :نفس املصدر ،بترصف.
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تقويم علم الرجال.

الرابع :إن تقويم الرجايل للراوي هو من نوع قول أهل اخلربة واالختصاص.

اخلامس :إن تقويم الرجايل للراوي هو نوع من التثبت والتبني املورث
للوثوق واالطمئنان الشخيص(((.
وبيان ذلك بام ييل:

أوالً :الشهادة:

يقال :شهد اليشء يشهده شهادة :حرضه أو علم به ،ويقال أيض ًا :شهد
يشهد شهادة :دل داللة قاطعة بقول أو غريه(((.
هذا من حيث اللغة ،وهي كذلك يف عرف الناس واالستعامالت االجتامعية
– أي سرية العقالء  ،-وأيض ًا هي بنفس املعنى يف الرشيعة اإلسالمية – أي
سرية املترشعة .-
وقد اشرتط القائلون بأن تقويم الرجايل للراوي هو من باب الشهادة تعدد
الشاهد.
بمعنى أنه ال يكتفى بتقويم رجايل ،بل البد من توفر تقويمني متوافقني يف
املدلول ،ومن رجاليني اثنني أو أكثر ليتحقق هبذا معنى الشهادة.

فعىل رأي هؤالء القائلني هبذا القول ال يكتفى بقول الكيش وحده ،بل البد
من انضامم قول الشيخ النجايش أو الشيخ الطويس إليه.
((( ينظر :نفس املصدر ،بترصف.

((( ينظر :معجم ألفاظ القرآن الكريم :مادة (شهد).
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وكذلك الكالم يف قول كل من الشيخ الطويس والشيخ النجايش.

والقول هو القول فيام ينقله هؤالء الرجاليون من تقويامت العلامء املتقدمني

أمثال :الكليني والصدوق وابن قولويه واملفيد والربقي وغريهم ،ونسب
هذا الرأي لصاحب الفصول ومجع من العلامء(((.

ثاني ًا :الراوية:

ويراد هبا أن قول الرجايل هو من نوع األخبار – أي خرب ثقة  ،-أو بعبارة
أخرى أن الرواية تعني نقل الرجايل خرب التقويم وشهادة من شهد بذلك.
مثال عىل ذلك:

إن الشيخ النجايش ينقل يف كتابه تقويامت املتقدمني ،فهو ــ عىل هذا

ــ يروي التقويم وينقل الشهادة املشهود هبا يف حق الراوي ،وأصحاب هذا
القول ينفون اشرتاط تعدد الرجاليني الناقلني للتقويم ،ملا ثبت من سرية العقالء
يف االعتامد عىل خرب الثقة الواحد ،فمتى مل ُيعارض قول الرجايل بام يسقطه أو
يوجب التوقف ،يؤخذ به ويعتمد عليه.
نقل هذا القول عن الشهيد الثاين وصاحب املدارك وصاحب املعامل
وآخرين.(((

ثالث ًا :االجتهاد:

ويقصد به أن تقويامت الرجاليني هي نتائج اجتهادية توصلوا إليها عن

((( ينظر :الدكتور الفضيل ،أصول علم الرجال ،ص ،129بترصف.
((( ينظر :نفس املصدر ،ص ،130بترصف.
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طريق ما اعتمدوه من قواعد التقويم التي تبحث يف علم الرجال وتطبيقاهتا عىل
ما وقفوا عليه من تقويامت املتقدمني أو من قرائن صاحبت ذلك.

والزم هذا :أن عىل الفقيه الذي يروم معرفة مستوى سند احلديث الذي
يدخل يف إطار بحثه الفقهي ،أن جيتهد هو اآلخر ،فيستعمل ما لديه من وسائل
اجتهادية ،ويطبق ما يعتمده من قواعد رجالية ،ويستند إىل نتائجه يف جمال
البحث الفقهي ،متام ًا كام فعل الرجاليون املتقدمون(((.

رابع ًا :اخلربة:

ويراد هبا أن التقويامت التي ينقلها الرجاليون يف حق الرواة هي نتائج
ممارسة واختصاص يف معرفة أحوال الرواة ،وبعبارة أخرى :إن الذين كانوا
يتصدون لتقويم حال الراوي هم من أهل التخصص واخلربة يف ذلك(((.

خامس ًا :الوثوق الشخيص:

واملراد به اعتامد الفقيه يف معرفة صحة إسناد الرواية عىل األمارات والقرائن
التي حتيط بالرواية والتي يستفاد منها وثاقة الراوي أو الوثوق بصدور الراوية(((.
وهذا ما اختاره الطريق املحقق اهلمداين ،فقد نقل عنه السيد اخلوئي يف
كتاب «التنقيح يف رشح العروة الوثقى» قوله :ليس املدار عندنا يف جواز العمل
بالرواية عىل اتصافها بالصحة املطلوبة ،وإال فال يكاد يوجد خرب يمكننا إثبات
عدالة رواته عىل سبيل التحقيق ،لوال البناء عىل املساحمة يف طريقها والعمل

((( ينظر :الدكتور الفضيل ،أصول علم الرجال ،ص ،131بترصف.
((( ينظر :نفس املصدر ،بترصف.
((( ينظر :نفس املصدر ،بترصف.
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بظنون غري ثابتة احلجية ،بل املدار عىل وثاقة الراوي أو الوثوق بصدور الراوية،
وإن كان بواسطة القرائن اخلارجية ،التي عمدهتا كوهنا مدونة يف الكتب األربعة،
أو مأخوذة من األصول املعتربة ،مع اعتناء األصحاب هبا ،وعدم إعراضهم
عنها ...وألجل ما تقدمت اإلشارة إليه جرت سرييت عىل ترك الفحص عن
حاهلم(((.
ونُسب هذا الرأي إىل املشهور.

وبعد استعرض اآلراء واألقوال يف املسألة ،مع اإلملاح خاطف ًا إىل الدليل،
ينبغي أن نشري إىل أن املنهج السليم ملعرفة واقع التقييم ،هو أن نتبع التايل:

1ــ الواقع التارخيي للرواية ،فإنه ُيبني وبوضوح أن التقييم املذكور يف كتب
الرجال ،هو يف غالبه تسلسل يف نقل التقويم من قبل املختصني بذلك ،وهم من
يعرب عنهم يف لغة أصول الفقه بأهل اخلربة ..فمثالً:

أ) عندما ينص أحد األئمة( عىل أحد أصحابه بالوثاقة ،ينقل هذا النص
عن طريق الرواية حتى يصل إىل مدوين الكتب الرجالية فيعتمد من قبلهم يف
تقييمهم حلال ذلك الراوي.
وهذا النص ينقله ــ عادة ــ من هو متخصص يف دراسة أحوال الرواة.

ب) عندما تقوم البينة عىل تقويم حال ٍ
راو من الرواة ،ينقل أولئك اخلرباء
املختصون هذه الشهادة ،ويتسلسل نقلهم هلا حتى يصل إىل مؤلفي الكتب
الرجالية فينقلون خرب الشهادة معتمدين عليه.
((( ينظر :السيد اخلوئي ،التنقيح يف رشح العروة الوثقى ،ج  ،1ص .26
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يف هاتني احلالني املذكورتني ال خيرج الواقع عن أن األمر ــ هنا ــ هو ُ
نقل
ٍ
خرب ،وبوساطة الثقة الذي هو الرجايل صاحب الكتاب.

ج) قد يلتمس مؤلف الكتاب الرجايل تقييمه من جمموعة قرائن خارجية
ومالبسات أخرى وقف عليها.
يف مثل هذه احلال يكون تقويمه من نوع االجتهاد.

ويف ضوء هذه التفرقة يعامل النقل معاملة خرب الثقة فيؤخذ به كرواية.

وأما فيام هو اجتهاد ،فاملنهج والدليل يفرضان عىل الباحث أن جيتهد كام
اجتهد ذلك الرجايل.
فقد ينتهي إىل نتيجته فيوافقه فيها ،وقد خيتلف معه فيخالفه.

ويظهر مما أفاده السيد اخلوئي يف هذا املقام أن احتامل انبثاق تقويامت
الرجاليني القدامى عن اجتهاد منهم ،احتامل ضعيف ال يعتد به ،وذلك ملا ثبت
من السرية االجتامعية املشار إليها ،ومن طريقة الرجاليني القدامى يف البحث
الدالة عىل اهتاممهم بنقل الشهادات وبكل عناية(((.

حيث قال يف موسوعته( معجم رجال احلديث) :ومما تثبت به الوثاقة
أو احلسن أن ينص عىل ذلك أحد األعالم ،كالربقي وابن قولويه ،والكيش،
والصدوق ،واملفيد ،والنجايش ،والشيخ ،وأرضاهبم ،وهذا ــ أيض ًا ــ ال إشكال
فيه ،وذلك من جهة الشهادة وحجية خرب الثقة.
وقد ذكرنا يف أبحاثنا األصولية أن حجية خرب الثقة ال ختتص باألحكام

((( ينظر :الدكتور الفضيل ،أصول علم الرجال ،ص ،134بترصف.

الباباألول55..............................................................
الرشعية( ،بل) تعم املوضوعات اخلارجية أيض ًا ،إال فيام قام دليل عىل اعتبار
التعدد كام يف املرافعات ،كام ذكرنا أنه ال يعترب يف حجية خرب الثقة العدالة ،وهلذا
نعتمد عىل توثيقات ابن عقدة وابن فضال وأمثاهلام.
فإن قيل :إن إخبارهم عن الوثاقة واحلسن ــ لعله ــ نشأ من احلدس
واالجتهاد وإعامل النظر ،فال تشمله أدلة حجية خرب الثقة ،فإهنا ال تشمل
األخبار احلدسية ،فإذا احتمل أن اخلرب حديس كانت الشبهة مصداقية.

قلنا :إن هذا االعتامد ال يعتنى به بعد قيام السرية عىل حجية خرب الثقة فيام
مل يعلم أنه نشأ من احلدس ،وال ريب يف أن احتامل احلس يف أخبارهم ــ ولو من
جهة نقل كابر عن كابر ،وثقة عن ثقة ــ موجود وجدان ًا ..كيف؟ وقد كان تأليف
كتب الفهارس والرتاجم لتمييز الصحيح من السقيم أمر ًا متعارف ًا عندهم ،وقد
وصلتنا مجلة من ذلك ،ومل تصلنا مجلة أخرى ،وقد بلغ عدد الكتب الرجالية من
زمان احلسن بن حمبوب إىل زمان الشيخ نيف ًا ومئة كتاب عىل ما يظهر من
الشيخ النجايش والشيخ وغريمها ،وقد مجع ذلك البحاثة الشهري املعارص
الشيخ آقا بزرك الطهراين يف كتابه (مصفى املقال).
قال الشيخ يف كتاب (العدة) ــ يف آخر فصل يف ذكر خرب الواحد ــ:
(إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة هلذه األخبار فوثقت الثقات منهم،
وفرقت بني من يعتمد عىل حديثه وروايته وبني من ال
وضعفت الضعفاءّ ،
يعتمد عىل خربه ،ومدحوا املمدوح منهم ،وذموا املذموم ،وقالوا :فالن متهم
يف حديثه ،وفالن كذاب ،وفالن خم ّلط ،وفالن خمالف يف املذهب واالعتقاد،
وفالن واقفي ،وفالن فطحي ،وغري ذلك من الطعون التي ذكروها.
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وصنفوا يف ذلك الكتب ،واستشنوا الرجال من مجلة ما رووه من التصانيف
يف فهارسهم ،حتى أن واحد ًا منهم إذا أنكر حديث ًا طعن يف إسناده وضعفه
بروايته.
هذه عادهتم عىل قديم وحديث ال تنخرم(((.

والشيخ النجايش قد يستند ما يذكره إىل أصحاب الرجال ،ويقول:
(ذكره أصحاب الرجال).
وهذه العبارة ــ كام ترى ــ رصحية الداللة عىل أن التوثيقات أو التضعيفات،
واملدح أو القدح ،كانت من األمور الشائعة املتعارفة بني العلامء ،وكانوا ينصون
عليها يف كتبهم.
وهبذا يظهر أن مناقشة الشيخ فخر الدين الطرحيي يف مشرتكاته (بأن
توثيقات الشيخ النجايش أو الشيخ الطويس حيتمل أهنا مبنية عىل احلدس
فال يعتمد عليها) يف غري حملها)(((.
2ــ معرفة طريقة املشايخ أصحاب األصول الرجالية يف تأليفهم لكتبهم
من خالل خطب تبهم التي يذكرون فيها مثل هذا عادة.

وبرجوعنا إىل مقدمة الشيخ الطويس لـ(الفهرست) رأيناه يقول( :فإذا
ذكرت كل واحد من املصنفني وأصحاب األصول فالبد من أن أشري إىل ما قيل
يعول عىل روايته أو ال).
فيه من التعديل والتضعيف ،وهل ّ
ونصه هذا رصيح يف أن ما يذكره من تقويامت هي نقول عمن قبله.

((( ينظر :السيد اخلوئي ،معجم رجال احلديث  ،ج ،1ص  41ــ .42
((( ينظر :الدكتور الفضيل ،أصول علم الرجال ،ص ،136بترصف.
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ويقول الشيخ النجايش يف عنوان كتابه( :اجلزء األول من كتاب
(فهرس أسامء مصنفي الشيعة) وما أدركنا من مصنفاهتم ،وذكر طرف من

كناهم وألقاهبم ومنازهلم وأنساهبم ،وما قيل يف كل رجل منهم من مدح أو ذم).

ونصه هذا ــ هو اآلخر ــ رصيح يف أن ما ذكره من تقويامت هي منقوالت
عمن قبله.

وإذا ضممنا إىل هذا نص الشيخ الطويس يف كتاب (العدة) الذي مر يف
شواهد السيد اخلوئي ننتهي إىل أن طريقة املشايخ يف كتبهم الرجالية ،هي الرواية.
وألهنا رواية وخرب واحد تشملها أدلة حجية خرب الثقة.

وبام أن مسألة حجية خرب الثقة قد أشبعت بحث ًا وتوضيح ًا يف علم أصول بام فيه
الكفاية؛ وألن هذه املسألة درست دراسة وافية يف حملها فال توجد حاجة إىل إطالة
الكالم فيها.
أما ما أفاده املحقق اهلمداين من الرأي املشهور بينهم ،فإنه ال خيرج ــ يف
واقعه ــ عن أنه نوع من االجتهاد وصل فيه صاحبه إىل مرحلة القطع بالنتيجة،
أو مرحلة االطمئنان والوثوق هبا ،التي هي مستوى آخر من القطع.
وإثبات حجية القطع ــ كام هو معلوم ــ ال حتتاج إىل إقامة حجة ألهنا ذاتية
تدرك بالبداهة.
وأخري ًا :نخلص من كل هذا إىل أن تقويامت الرجاليني املعتمدين أمثال
الكليني والكيش والصدوق وابن قولويه واملفيد والطويس والنجايش وابن

الغضائري معتمدة(((.

«تـتـمـة»

األلفاظ املستعملة يف بيان أحوال الرواة

تعرض العلامء هلذا البحث يف كتب علم دراية احلديث ،ولكنّه يف حقيقة
األمر أنه من مسائل علم الرجال؛ ألن البحث يف هذه املسألة يرجع إىل أوصاف
الرواة التي هلا دخالة يف قبول رواياهتم وعدم قبوهلا التي هي من مسائل علم
الرجال ال من علم الدراية.

ألفاظ التوثيق:

األلفاظ اخلاصة بالتوثيق:
ـ ـعدل.
ـ ـثقة.

ـ ـحجة.

ـ ـصحيح احلديث.

ـ ـأوثق الناس يف احلديث وأثبتهم.
ـ ـأوثق الناس يف حديثه.

ـ ـأوثق أهل زمانه عند أصحاب احلديث.
ـ ـأمره يف الثقة أشهر من أن يذكر.

((( ينظر :الدكتور الفضيل ،أصول علم الرجال ،ص ،136بترصف.
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ـ ـثقة ،ثقة ،ال يعدل به أحد يف جاللته ودينه وورعه.
ـ ـثقة ،ثقة ،ثبتَ ،و ْجه.

ـ ـثقة ،جليل ،واضح احلديث ،حسن الطريقة.
ـ ـثقة ،ثقة ،عني ،ال بأس به ،وال شك.
ـ ـثقة ،ثقة ،عني ،سديد.

ـ ـثقة ،ثقة ،عني ،مسكون إليه.
ـ ـثقة ،ثقة ،عني.

ـ ـثقة ،ثقة ،ثبت.

ـ ـثقة ،ثقة ،صحيح.

ـ ـثقة ،ثقة ،صحيح احلديث.

ـ ـثقة ،ثقة ،معتمد عىل ما يرويه.
ـ ـثقة ،ثقة.

ـ ـثقة يف حديثه ،مسكون إىل روايته ،ال يعرتض عليه بيشء من الغمز،
حسن الطريقة.
ـ ـثقة يف حديثه ،مسكون إىل روايته.

ـ ـثقة يف احلديث ،صحيح الرواية ،ثبت ،معتمد عىل ما يرويه.
ـ ـثقة يف احلديث ،ثبت ،معتمد.

ـ ـثقة ،جيد احلديث ،نقي الرواية ،معتمد عليه.
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ـ ـثقة يف حديثه متقن ملا يرويه.

ـ ـثقة يف حديثه ،مستقيم يف دينه.
ـ ـثقة يف حديثه ،صدوق.
ـ ـثقة يف حديثه ،مأمون.

ـ ـثقة يف حديثه ،سامل اجلنبة.
ـ ـثقة يف حديثه.

ـ ـثقة يف احلديث.

ـ ـثقة ،سامل فيام يرويه.
ـ ـثقة فيام يرويه.
ـ ـثقة يف روايته.

ـ ـثقة ،معتمد عليه.

ـ ـثقة ،وأصله معتمد عليه.

ـ ـثقة ،عني ،صحيح احلديث.
ـ ـثقة ،عني ،نقي احلديث.

ـ ـثقة ،عني ،واضح الرواية.
ـ ـثقة ،عني يف احلديث.

ـ ـثقة ،عني ،حسن الطريقة.
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ـ ـثقة ،عني ،صحيح االعتقاد.
ـ ـثقة ،عني ،صدوق.
ـ ـثقة ،عني.

ـ ـثقة ،صدوق.

ـ ـثقة ،مشهور ،صحيح احلديث.
ـ ـثقة ،صحيح احلديث.
ـ ـثقة ،صحيح السامع.

ـ ـثقة ،صحيح الرواية ،واضح الطريقة.
ـ ـثقة ،مصدق ال يطعن عليه.

ـ ـثقة ،عظيم املنزلة يف أصحابنا.
ـ ـثقة ،جليل ،عظيم القدر.

ـ ـثقة ،جليل ،ال يطعن عليه بيشء.
ـ ـثقة ،جليل.

ـ ـثقة ،ال يطعن عليه يشء.
ـ ـثقةَ .و ْجه.

ـ ـثقة ،معول عليه.
ـ ـثقة ،متقدم.
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ـ ـثقة ،حسن الطريقة.
ـ ـثقة ،خري.

ـ ـثقة ،مستقيم.

ـ ـثقة ،سليم اجلنبة.
ـ ـثقة ،سليم.

ـ ـثقة ،صحيح املذهب.
ـ ـثقة ،ال بأس به.

ـ ـمن ثقات أصحابنا.
ـ ـموثوق به.
ـ ـثقة.

األلفاظ اخلاصة بالتعديل:

ـ ـجليل القدر عظيم املنزلة عند األئمة.

ـ ـجليل من أصحابنا عظيم القدر واملنزلة.
ـ ـجليل من أصحابنا عظيم املنزلة.
ـ ـكبري القدر من خواص اإلمام.
ـ ـله جاللة يف الدنيا والدين.

ـ ـمن أجالء الطائفة وفقهائها.
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ـ ـشيخ أصحابنا ومتقدمهم ،له منزلة عظمية.
ـ ـمن وجوه أصحابنا وحمدثيهم وفقهائهم.
ـ ـوجه يف أصحابنا ،متقدم ،عظيم املنزلة.
ـ ـمتقدم ،عظيم املنزلة.

ـ ـعظيم القدر ،رشيف املنزلة ،صحيح العقيدة.

األلفاظ اخلاصة بالتحسني:

ـ ـمن أجل أصحاب احلديث.
ـ ـصحيح احلديث ،سليم.

ـ ـصحيح احلديث واملذهب.
ـ ـصحيح احلديث.
ـ ـنقي احلديث.

ـ ـحسن العلم واملعرفة باحلديث.
ـ ـمن حفاظ احلديث.

ـ ـعني ،مسكون إىل روايته.
ـ ـيسكن إىل روايته.

ـ ـحسن احلفظ ،صحيح الرواية.
ـ ـحافظ ،حسن احلفظ.
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ـ ـسليم االعتقاد ،صحيح الرواية.
ـ ـمتد ِّين ،حسن االعتقاد.

ـ ـصحيح املذهب ،حسن االعتقاد.
ـ ـإمامي ،مستقيم الطريقة.

ـ ـمستقيم الطريق ،صالح األمر.
ـ ـمشهور األمر.

ـ ـقريب األمر يف احلديث.
ـ ـ َد ِّين ،فاضل.
ـ ـال بأس به.

ـ ـ َو ْجه يف أصحابنا.

ـ ـرجل من أصحابنا.
ـ ـشيخ من أصحابنا.

ـ ـمشهور يف أصحابنا.
ـ ـخاص بحديثنا.
ـ ـخاصة اإلمام.

ـ ـخصيص اإلمام.

األلفاظ اخلاصة بالتضعيف:
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ـ ـ َّ
كذاب.

كذابٍ ،
ـ ـ ًّ
غال ،ال خري فيه ،وال ُي ْعتَدُّ بروايته.
ـ ـضعيف.

ـ ـضعيف احلديث ،مرتفع القول.

ـ ـضعيف جدّ ا ،ويف مذهبه ارتفاع.

ـ ـضعيف يف احلديث ،غري معتمد فيه.
ـ ـضعيف يف حديثه.

ـ ـضعيف يف حديثه ،متَّهم يف دينه.

جمفو الرواية.
ـ ـضعيف احلديث ،فاسد املذهبّ ،
ـ ـضعيف ،خم ِّلط فيام يسنده.
ـ ـضعيف ،فاسد الرواية.
ـ ـضعيفٍ ،
غال.

ـ ـضعيف ،جدّ ًا.

ـ ـضعيف جدّ ًا ،ال يلتفت إليه.

ـ ـضعيف جدّ ًا ،فاسد املذهب.

ـ ـضعيف جدّ ًا ،فاسد االعتقاد ،ال يعتمد يف يشء.

ـ ـضعيف جدّ ًا ،ال يعول عليه ،وال يلتفت إىل ما تفرد به.
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ـ ـ َذك ََر ُه أصحابنا بالضعف.

ـ ـض ّعفه مجاعة من أصحابنا.
ـ ـض ّعفه أصحابنا.
ـ ـغايل املذهب.

ــ ٍ
غال ،فاسد املذهب.
ــ ٍ
غال ،متَّهم يف دينه.

ــ ٍ
غالّ ،
كذاب ،فاسد املذهب واحلديث.
غلو وتر ُّفع.
ـ ـفيه ّ

ـ ـرمي بالضعف والغلو.

ـ ـرمي بالغلو ،وغمز عليه ،ضعيف جدّ ًا.
ـ ـمضطرب.

ـ ـمضطرب األمر.

ـ ـمضطرب احلديث.

ـ ـمضطرب احلديث واملذهب.

ـ ـمضطرب الرواية ،فاسد املذهب ،ال يعبأ به.
ـ ـ ُي ْع َرف و ُينْكَر.

ـ ـ ُي ْع َرف و ُينْكَر ،بني بني.
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ـ ـيف حديثه بعض اليشءُ ،ي ْع َرف و ُينْكَر.
ـ ـأمره ملبس ،يعرف وينكر.

ـ ـخمتلط األمر يف احلديثُ ،ي ْع َرف منه و ُينْكَر.
ـ ـخملط.

ـ ـخمتلف األمر.

ـ ـخمتلف األمر يف حديثه.
ـ ـحديثه ليس بالنقي.

ـ ـحديثه ليس بذاك النقي.

ـ ـمل يكن يف املذهب واحلديث ،واىل الضعف ما هو.
ـ ـفاسد املذهب والرواية.
ـ ـممن طعن عليه.

ـ ـمل يكن باملريض.
ـ ـمل يكن بذاك.
ـ ـليس بذاك.

ـ ـال يلتفت إىل ما رواه.
ـ ـيصنع احلديث(((.

((( مصادر األلفاظ املستعملة يف بيان أحوال الرواة هي األصول الرجالية املعتمدة وهي :
(اختيار معرفة الرجال) املعروف يف األوساط العلمية بـ(رجال الكيش) ،و(األبواب) املعروف

املبحث الثاين

قواعد التقويم العام

القاعدة األوىل :رواة كتاب تفسري القمي.

القاعدة الثانية :رواة كتاب كامل الزيارات.

القاعدة الثالثة :مشايخ الشيخ النجايش.

القاعدة الرابعة :الوقوع يف سند أصحاب اإلمجاع.
القاعدة اخلامسة :الوقوع يف سند بني فضال.

القاعدة السادسة :الوقوع يف سند أحد املشايخ الثالثة.
القاعدة السابعة :الوكالة عن اإلمام املعصوم.
القاعدة الثامنة :مشيخة اإلجازة.

القاعدة التاسعة :رواية الثقة.

القاعدة العارشة :كثرة الرواية عن املعصوم.

القاعدة احلادية عرش :توثيقات الشيخ املفيد.

يف األوساط العلمية بـ(رجال الطويس) ،و(الفهرست) للطويس و(الفهرس) للنجايش املشهور يف

األوساط العلمية بـ (رجال النجايش).
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القاعدة األوىل :رواة كتاب تفسري القمي:

تفسري القمي تفسري روائي للقرآن الكريم مؤلفه عيل بن إبراهيم القمي
املتوىف سنة(  217هـ) .وهو من مشايخ الشيخ الكليني وقد أكثر الرواية
عنه يف الكايف .وللكتاب املذكور مقدمة طويلة ذكر ضمنها العبارة التالية:
«ونحن ذاكرون وخمربون بام ينتهي الينا ورواه مشاخينا وثقاتنا عن الذين فرض
اهلل طاعتهم واوجب واليتهم .» ...وقد استفاد مجع من األعالم من العبارة
املذكورة وثاقة مجيع أفراد سند روايات الكتاب املذكور ،ومن مجلة هؤالء السيد
اخلوئي ،وقد دفع  احتامل كون مقصود القمي توثيق خصوص مشاخيه
املبارشيني بأن القمي بصدد إثبات صحة تفسريه ،وهو يتوقف عىل توثيق كل
من ورد فيه ال خصوص من يروي عنه باملبارشة .وعىل ضوء ذلك حكم بأن
كل من ورد يف التفسري املذكور هو ثقة ما مل يضعـف من قبل النجايش أو غريه
فيسقط التوثيق عن االعتبار؛ ألن رشط قبول التوثيق عدم املعارضة باجلرح
كام هو واضح .ثم إنه بناء عىل استفادة التوثيق العام املذكور يصبح  260راوي ًا
من الثقات بعد ما كانوا من املجاهيل .وير ُّد ذلك :ان النسخة األصلية للكتاب
املذكور ليست بأيدينا ،واملطبوع املتداول بأيدينا ال نجزم بكونه بكامله تفسري
القمي ،بل هناك بعض القرائن التي تشري إىل كونه خليط ًا من تفسري القمي
جع إىل تفسري عيل بن
«ر ٌ
وغريه ،فقد ورد فيه يف موارد عديدة التعابري التاليةَ :
«ر َج َع احلديث إىل عيل بن
«ر ٌ
جع إىل رواية عيل بن إبراهيم» أو َ
إبراهيم» أو َ
إبراهيم» أو« ...إلخ» ومعه فيحصل علم امجايل بكونه خليط ًا من تفسري القمي
وغريه ،وحيث ال يمكن التمييز فيسقط مجيعه عن االعتبار(((.
((( ينظر :األيرواين ،القواعد الرجالية ،القسم األول ،ص ،34بترصف.
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واجلواب :أنه الحيصل علم إمجايل؛ ألنه يمكن إحصاء ما تم ذكره من هذه
األلفاظ والعبائر وإقصائه واعتامد الباقي.
واملختار يف املسألة :هو ما ذهب إليه املشهور؛ ألنه يستفاد من العبارة التي
ذكرها القمي يف مقدمة كتابه أنه رضوان اهلل تعاىل يف صدد بيان وثاقة مجيع أفراد
سند روايات تفسريه.

القاعدة الثانية :رواة كتاب كامل الزيارات:

كامل الزيارات كتاب مؤلف جلمع الزيارات للثقة اجلليل جعفر بن حممد
بن قولويه أحد أعالمنا املتقدمني .وقد ذكر هذا الشيخ اجلليل لكتابه مقدمة
صغرية ذكر ضمنها العبارة التالية« :وقد علمنا بأنا 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 حديث ًا روي عن الشذاذ من الرجال» .وقد فهم
منها صاحب الوسائل كون ابن قولويه بصدد توثيق مجيع مشاخيه املبارشيني
وغريهم .ووافقه عىل ذلك السيد اخلوئي يف رأيه السابق حيث اختار أن كل
من ورد يف أسانيد الكتاب املذكور ثقة إالّ إذا عورض بتضعيف من قبل آخرين
طبق ًا للضابط الكيل يف كل توثيق حيث يؤخذ به برشط عدم املعارضة بتضعيف،
وبنا ًء عىل هذا سوف تثبت وثاقة  388راوي ًا عىل ما قيل(((.
واملختار يف املسألة :هو ما ذهب إليه املشهور؛ ألنه يستفاد من العبارة التي
ذكرها ابن قولويه أنه يف مقدمة كتابه أنه يف صدد بيان وثاقة مجيع أفراد سند
روايات كتابه.

((( ينظر :األيرواين ،القواعد الرجالية ،القسم األول ،ص ،35بترصف.
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القاعدة الثالثة :مشايخ الشيخ النجايش:

اختار مجع من األعالم وثاقة مجيع مشايخ الشيخ النجايش ملا يظهر منه
يف ترمجة غري واحد من التزامه بعدم الرواية عن غري الثقة .ففي ترمجة اجلوهري
ذكر« :رأيت هذا الشيخ وكان صديق ًا يل ولوالدي وسمعت منه شيئ ًا كثري ًا ورأيت
شيوخنا يضعفونه فلم أرو عنه شيئ ًا وجتنبته .» ...ويف ترمجة ابن البهلول يقول:
«وكان يف أول أمره ثبت ًا ثم خلط ورأيت َّ
جل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه...
ورأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثري ًا ثم توقفت عن الرواية عنه إالّ بواسطة
بيني وبينه» .و إذا قيل :ما فائدة ثبوت وثاقة مشايخ الشيخ النجايش بعد
عدم وجود كتاب روائي له(((.
كان اجلواب :ان الفائدة تظهر بلحاظ روايات التهذيب واالستبصار فإن
الشيخ الطويس ذكر أن مجلة من أصول األصحاب قد وصلته بواسطة أمحد
بن عبدون أو ابن أيب جيد ،وهذان مل يرد يف حقهام توثيق خاص َب ْيد أهنام من

مشايخ النجايش فبنا ًء عىل ثبوت وثاقة مشايخ الشيخ النجايش تثبت وثاقتهام
وتكون الروايات الواصلة بتوسطهام حجة(((.

القاعدة الرابعة :الوقوع يف سند أصحاب اإلمجاع:

ذكر الشيخ الكيش يف رجاله جمموعة من العبائر يستفاد منها ان الطائفة
قد أمجعت عىل تصحيح ما يصح عن مجاعة .ستة من أصحاب اإلمام حممد
الباقر وستة من أصحاب اإلمام جعفر الصادق  وستة من أصحاب
((( ينظر :األيرواين ،القواعد الرجالية ،القسم األول ،ص.36

((( ينظر :األيرواين ،القواعد الرجالية ،القسم األول ،ص ،36بترصف.
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اإلمام موسى الكاظم.

قال« :أجتمعت العصابة عىل تصديق هؤالء األولني من أصحاب أيب

جعفر وأيب عبد اهلل وانقادوا هلم بالفقه فقالوا أفقه األولني ستة :زرارة
خربوذ وبريد وأبو بصري األسدي والفضيل بن يسار وحممد بن
ومعروف بن ّ
مسلم الطائفي»(((.

وقال« :أجتمعت 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 وعبد اهلل بن مسكان وعبد اهلل بن بكري ومحاد بن عيسى
ومحاد بن عثامن وأبان بن عثامن»(((.
وقال « :أمجع أصحابنا عىل تصحيح ما يصح عن هؤالء وتصديقهم
وأقروا هلم بالفقه والعلم .وهم ستة نفر ُاخر دون الستة نفر الذين ذكرناهم يف
أصحاب أيب عبد اهلل منهم :يونس بن عبد الرمحن وصفوان بن حييى بياع
السابري وحممد بن أيب عمري وعبد اهلل بن املغرية واحلسن بن حمبوب وأمحد بن
حممد بن أيب نرص»(((.

وقد وقع اخلالف واالختالف بني األعالم يف فهم هذه العبائر فقيل متى ما
وقع أحد هؤالء ايف السند ،فإذا كان الطريق من الشيخ الطويس إىل أحدهم
معترب ًا فال ترض جهالة الوسائط بينه وبني اإلمام .ونسب هذا الرأي إىل
((( الشيخ الطويس ،أختيار معرفة الرجال املعروف بـ (رجال الكيش) ،ص.238
((( نفس املصدر ،ص.375
((( نفس املصدر ،ص.556
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الشهيد الثاين والشيخ املجليس والشيخ البهائي وغريهم .وذهب صاحب
الوسائل يف وسائله((( إىل أكثر من ذلك فقال :إن الوسائط املذكورة كام ال

ترض جهالتها كذلك ال يرض تضعيفها.

وما أختاره األعالم  -الشهيد الثاين والشيخ املجليس والشيخ البهائي
وغريهم -يف املسألة هو بلحاظ املبنى وهو مبنى الوثاقة.

وأما ما أختاره صاحب الوسائل كان بلحاظ مبنى الوثوق واالطمئنان.

توضيح مبنى الوثوق والوثاقة:

أوالً :مبنى الوثوق واالطمئنان.
ثاني ًا :مبنى الوثاقة.

الوثوق واالطمئنان :بمعنى أن األخبار تكون حجة من باب القرائن التي
تفيد صدورها عن املعصوم وأحد هذه القرائن الوثاقة ـ أي اعتبار السند ـ
وتنقسم هذه القرائن إىل قسمني:
األول :القرائن العلمية :من العلامء أي اتفاق أو اصطالح:

ـ ـ املوافقة ألدلة العقل.

ـ ـ املوافقة لظاهر القرآن.

ـ ـ املوافقة للسنة القطعية.

ـ ـ املوافقة إلمجاع املسلمني.
((( احلر العاميل ،الوسائل ،ج ،20ص، 80وما بعدها من الطبعة القديمة.
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ـ ـ املوافقة إلمجاع اإلمامية.

ـ ـ وجود اخلرب يف أحد األصول األربعامئة.

ـ ـ وجود اخلرب يف أحد كتب أصحاب اإلمجاع.

ـ ـ وجود اخلرب يف أحد الكتب التي عرضت عىل أحد األئمةونالت
رضاهم واستحساهنم مثل :كتاب عبيد اهلل احللبي املعروض عىل اإلمام
الصادق ،وكتاب يونس بن عبد الرمحن املعروض عىل اإلمام العسكري.
ـ ـوجود اخلرب يف أحد الكتب التي اشتهر الوثوق هبا واالعتامد عليها يف
عهود األئمة مثل كتاب حريز بن عبد اهلل السجستاين وغريها من القرائن
التي ذكرها الشيخ الطويس يف مقدمة كتابه االستبصار(((.

الثاين :القرائن االجتامعية :وهي التي تكون بني أبناء املجتمع حيث قال
صاحب املعامل بأهنا كثرية جد ًا ال حرص هلا ومثل هلا بموت ابن امللك :كام
لو اخرب شخص بأن ابن امللك قد تويف فخرجت إىل الطريق فوجدت النياحة
والسواد والعزاء ،فأتأكد حينئذ من صحة اخلرب لوجود القرينة اخلارجية.
واملشهور عند علامء الشيعة اإلمامية أن األخبار تكون حجة من باب
الوثوق واالطمئنان املتولد من القرائن وأحد هذه القرائن أن يكون اخلرب خرب
ثقة.
الوثاقة :بمعنى أن األخبار تكون حجة من باب اعتبار السند أي أن يكون
السند إما صحيح ًا أو موثق ًا أو حسن ًا ،وأما إذا كان السند ضعيف ًا ،فإنه يسقط عن

((( ينظر :االستبصار ،ص ،3بترصف.
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احلجية واالعتبار.

واملختار يف املسألة أن العبائر التي ذكرها الشيخ الكيش يف رجاله

واضحة الداللة وتامة يف كال املوردين – أي الوثوق أو الوثاقة . -

القاعدة اخلامسة :الوقوع يف سند بني فضال:

فضال ،وأمحد بن احلسن بن عيل
بنو فضال ـ وهم احلسن بن عيل بن ّ
فضال ـ مجاعة من الفطحية .وهم
فضال ،وعيل بن احلسن بن عيل بن ّ
ابن ّ
فرقة تقول بإمامة عبد اهلل األفطح ابن اإلمام الصادق .ولكثرة أحاديثهم
وجه بعض الشيعة سؤاالً إىل اإلمام العسكري عن املوقف
وفساد عقيدهتم َّ
الذي ينبغى اختاذه اجتاه تلك األحاديث فأجاب« :خذوا ما رووا وذروا ما
رأوا»((( .وألجل هذه الرواية اختار مجع من األعالم منهم الشيخ األنصاري أن
الرواية متى ما ورد يف سندها بعض بني فضال فهي حجة ويعمل هبا حتى لو
فضال واإلمام وهو املختار يف املسألة
اشتملت عىل بعض الضعفاء بني بني ّ
لداللة الرواية عىل ذلك .وقد رفض هذا الرأي كثري من األعالم بدعوى أن
مقصود الرواية بيان أن فساد العقيدة ال يمنع من األخذ بالرواية فهي يف صدد
فضال ال أكثر ،وهو بعيد(((.
بيان نفي املحذور من جهة بني ّ

القاعدة السادسة :الوقوع يف سند أحد املشايخ الثالثة:

املشهور بني العلامء عىل أن أحد الثالثة ــ حممد بن أيب عمري وصفوان بن
حييى وأمحد بن حممد بن أيب نرص البزنطي ــ إذا روى عن شخص كان ذلك
((( احلر العاميل ،حممد بن احلس  ،وسائل الشيعة  ،باب  11من أبواب صفات القايض ،حديث .13

((( ينظر :األيرواين ،القواعد الرجالية ،القسم األول ،ص ،37-36بترصف.
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دلي ً
ال عىل وثقاته .وقد استندوا يف ذلك إىل عبارة الشيخ الطويس يف كتابه
«سوت الطائفة بني ما يرويه حممد بن أيب عمري وصفوان بن حييى
عدة االُصولّ :

وأمحد بن حممد ابن أيب نرص وغريهم من الثقات الذين عرفوا بأهنم ال يروون
وال يرسلون إالّ عمن يوثق به وبني ما اسنده غريهم» .ومن هنا قال املشهور
أن مراسيل ابن أيب عمري ــ وهكذا صفوان والبزنطي ــ كمسانيده وهو الرأي
ِ
ب إىل الشيخ الطويس يف كتابه عدة األصول(((،
املختار يف املسألة وهو ما نُس َ
والعالمة احليل يف كتابه النهاية وهو القول الثاين له يف املسألة ،والشهيد األول
يف الذكرى((( وغريهم(((.
واملستند يف ذلك:

أوالً :قول الشيخ النجايش« :وهلذا أصحابنا َيسكُنون إىل مراسيله»(((.
ثاني ًا :قول الشيخ الطويس« :وإذا كان أحد الراويني مسنِد ًا واآلخر
مرسالً ،نُظِر يف حال ِ
ِ
املرسل .فإن كان ممّن يعلم أنّه ال يرسل إالّ عن ثقة موثوق
َ
سوت الطائفة بني ما يرويه
به ،فال ترجيح خلرب غريه عىل خربه؛ وألجل ذلك ّ
حممد بن أيب عمري ،وصفوان بن حييى ،وأمحد بن حممد بن أيب نرص ،وغريهم
عمن يوثق به ،وبني
من الثقات الذين عرفوا بأنهّ م ال يروون وال يرسلون إالّ ّ
ما أسنده غريه»((( ،لكن السيد اخلوئي رفض هذا الرأي عىل الرغم ِمن أنه
((( عدة األصول ،ج ،1ص. 154
((( الذكرى،ج ،4ص.253
((( مقباس اهلداية ،ج ،1ص. 350-348
((( رجال النجايش ،ص ،326الرقم. 887
((( عدة األصول ،ج،1ص. 154
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هو الرأي املشهور بدعوى أن عدم رواية هؤالء إلاّ عن ثقة قضية ال يمكن
االطالع عليها إال من قبل نفس الثالثة وهم مل يرصحوا بذلك وإلاّ لنقل عنهم
أهنم قالوا إنّا ال نروي إلاّ عن الثقات(((.
وعليه يلزم أن تكون نسبة الشيخ الطويس التسوية إىل األصحاب،
وكذلك دعوى الشيخ النجايش بسكون األصحاب إىل مراسيل ابن عمري
لعلهام قد استندا فيها إىل حدسهم واجتهادهم وليس إىل حسهم.
ويالحظ عليه:

إن احتامل استنادهم إىل احلس كذلك موجود وترجيح احتامل احلدس عىل
احتامل احلس ترجيح بال مرجح ومع الشك بني احلس واحلدس يبنى عىل أصالة
احلس.

القاعدة السابعة :الوكالة عن اإلمام املعصوم:

إن أقدم من تناول هذه املسألة هو الشيخ الوحيد البهبهاين يف فوائد
الرجالية قائالً « :ومنها ( أي سائر أمارات الوثاقة واملدح والقوة) كونه (أي
الراوي) وكي ً
ال لألئمة ،(((»والوكالة قد تكون عىل مستوى املمثلية العامة
ويف مجيع املجاالت وقد تكون يف جمال خاص معني.

واألوىل هي ما يعرب عنها بالسفارة ،وال اشكال يف داللتها عىل الوثاقة ،بل
عىل ما هو أعىل منها من سمو املنزلة ورفعه املقام.
((( ينظر :معجم رجال احلديث ،ج ،1ص 78- 75بترصف.
((( ملحق رجال اخلاقاين ،ص.45
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وانام وقع الكالم يف داللة الثانية عىل الوثاقة((( فهل تثبت هبا أم ال؟
ذهب مجع إىل كون الوكالة من أمارات وعالئم العدالة أو الوثاقة ،وأنكر ذلك
مجاعة منهم السيد اخلوئي بدعوى أننا نرى كثري ًا من الوكالء قد صدر من
األئمة عليهم السالم ذ ُّمهم .وقد عقد الشيخ الطويس باب ًا خاص ًا بالوكالء
املذمومني(((.
واجلواب عىل ذلك:

إن ذلك كان صادر ًا بعد توكيلهم وليس قبله.

قال الشيخ املامقاين يف ترمجة إبراهيم بن سالم« :عده الشيخ يف رجاله
من أصحاب الرضا وقال :إنه وكيل الرضا (((وقال أيض ًا« :ثم أفاد
(يعني البهائي) أن الوكالة عنهم عليهم السالم من أقوى أسباب الوثوق؛ ألهنم
ال جيعلون الفاسق وكيال(((.

واملختار يف القاعدة هو داللة الوكالة عىل الوثاقة؛ النعقاد السرية العقالئية
أي ٍ
أمر من أمورهم إىل غري الثقات واإلمام
عىل عدم توكيل العقالء يف ّ
املعصوم منهم ،بل سيدهم؛ ألن غري الثقة قد ينسب إىل اإلمام املعصوم
شيئ ًا مل يصدر منه.

((( دروس متهيدية يف القواعد الرجالية؛ص.24_23

((( ينظر :اخلوئي ،معجم رجال احلديث ،ج ،1ص ،75بترصف.
((( تنقيح املقال ،ج1؛ص.17

((( مقباس اهلداية ،ج2؛ص.259
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من األمثلة عىل ذلك:

عيل بن أيب محزة البطائني ،فإنه من وكالء اإلمام الكاظم والقوام عىل

أمواله .وقد اختلف األعالم يف شأنه فإذا قلنا بداللة الوكالة عىل الوثاقة أمكن
احلكم بوثاقته استنادا اىل ذلك وسوف نصحح جمموعة كبرية من الروايات التي
وقع البطائني يف سندها حيث انه وقع يف اسناد كثري من الروايات(((.

القاعدة الثامنة :مشيخة اإلجازة:

عنون بعض العلامء هذه القاعدة بالعنوان املذكور ،وعنوهنا بعض
بـ(مشايخ اإلجازة) ،وعنوهنا بعضهم بـ(شيوخ اإلجازة) ،وعنوهنا بعض آخر
بـ( شيخوخة اإلجازة) وكلها تعطي معنى واحد ًا ،هم :العلامء الذين ُي ْست ََج ُازون
يف رواية الكتب املشهورة وجوامع احلديث(((.

وقع اخلالف بني األعالم يف أن (مشيخة اإلجازة) هل تكون طريق
وعالمة عىل التوثيق أم ال؟
الرأي املشهور بينهم السيام القدماء أهنا أمارة وطريق إلثبات الوثاقة خالف ًا
ٍ
لبعض منهم السيد اخلوئي عىل عدم كفايتها.
والصحيح أن شيخوخة اإلجازة أمارة وعالمة عىل التوثيق؛ ملنزلة شيوخ
اإلجازة من حيث العلم والتدين.
قال السيد األعرجي الكاظمي يف كتابه (عدة الرجال)« :وما كان العلامء

((( ينظر :دروس متهيديه يف القواعد الرجالية ،ص.24
((( ينظر :الفضيل ،أصول علم الرجال؛ص.199
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ومجلة األخيار ليطلبوا اإلجازة من روايتها إال من شيخ الطائفة وفقيهها وحمدثها
وثقتها ومن يسكنون إليه ويعتمدون عليه.

وباجلملة :فشيخ اإلجازة مقام ليس للراوين ،وقال الشيخ املامقاين:
«وقد يرتاءى من مجع أن كون الرجل من مشايخ اإلجازة دليل توثيقه» ،وذكر
يف مورد آخر « :ومن مجلة األمور التي اعتربناها من عالئم التوثيق وأمارات
التعديل كون الرجل من مشيخة اإلجازة»(((.
ومن األمثلة التطبيقية عىل ذلك:

ما ذكره السيد بحر العلوم يف رجاله يف حديثه عن توثيق أمحد بن حممد بن
احلسن بن الوليد شيخ الشيخ املفيد ،قال« :وقال العالمة املجليس يف (الوجيزة):
يعد حديثه صحيح ًا ،لكونه من مشايخ اإلجازة ،ووثقه الشهيد الثاين رمحه اهلل
أيض ًا»(((.
مثال آخر:

ما ذكره الشيخ سليامن املاحوزي يف كتابه (بلغة املحدثني) يف ترمجة
البندقي ،قال« :وأما حممد بن إسامعيل الذي يروي عن الفضل بن شاذان،
ويروي عنه حممد بن يعقوب ،فهو البندقي :جمهول ،إال أن الظاهر جاللته لكونه
من مشايخ اإلجازة»(((.

((( املامقاين ،مقباس اهلداية ،ج ،2ص.219

((( بحر العلوم ،السيد مهدي ،رجال بحر العلوم ،ج ،2ص.19
((( املاحوزي ،الشيخ سليامن ،بلغة املحدثني ،ص.404
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القاعدة التاسعة :رواية الثقة:

ذهب املريزا حسني النوري صاحب املستدرك إىل ان الثقة إذا روى عن
شخص كان ذلك دلي ً
ال عىل وثاقته .والصحيح عدم الداللة إذ ما أكثر رواية
الثقات عن غري الثقات .ولو كانت رواية الثقة عن شخص دلي ً
ال عىل وثاقته لزم
وثاقة أغلب الرواة أو كلهم؛ ألن الشيخ الطويس ثقة فلو روى عن شخص
كان ذلك الشخص ثقة ،و إذا روى الشخص املذكور عن ثالث كان الثالث ثقة
أيض ًا ،وهكذا.
أجل إذا اك َث َر أجالّء الثقات وك ّبارهم الرواية عن شخص فال يبعد كوهنا
دلي ً
ال عىل الوثاقة لعدم إكثار العاقل الرواية عن شخص ال يعتقد بوثاقته ،انه
اتالف لوقته بال مربر لعدم الفائدة يف جتميع روايات عن الضعاف .وإذا قبلنا
مهمة نذكر من بينها عىل سبيل املثال توثيق حممد
هذا الرأي فسوف نخرج بنتائج ّ
بن اسامعيل ،فان الكليني قد أكثر يف الكايف الرواية عن حممد بن اسامعيل عن
الفضل بن شاذان .وقد قيل إنه جمهول احلال فتسقط رواياته الكثرية املذكورة عن
االعتبار ،بينام بناء عىل ما تقدم يمكن احلكم بوثاقته وان مل يمكنّا تشخيصه عىل
سبيل التفصيل ،وبذلك سوف ترتفع جمموعة كبرية من الروايات إىل مستوى
احلجية.

القاعدة العارشة :كثرة الرواية عن املعصوم:

ومما ذكره العلامء كأمارة وعالمة دالة عىل وثاقة الراوي أو مدحه كونه كثري
الرواية عن اإلمام املعصوم.
ذكر الوحيد البهبهاين يف كتابه (الفوائد الرجالية) يف الفائدة الثالثة التي
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ذكرها لبيان أمارات الوثاقة واحلسن قائالً« :ومنها :كونه كثري الرواية»(((.

ثم قال« :وهو ــ كون الراوي كثري الرواية ــ موجب للعمل بروايته مع عدم

الطعن عند الشهيد)»(((.

ويريد هبذا :أن الشهيد األول يقول بأمارية كثرة الرواية وداللتها عىل
التوثيق ،ولكن برشط أن ال تعارض هذه القاعدة أو األمارة بطعن يف حال
الراوي(((.
ومن األمثلة عىل ذلك:

أوالً :عيل بن احلسني السعد آبادي.

وعن العالمة املجليس يف ترمجة عيل بن احلسني السعد آباديّ :
«ان الظاهر
أنه لكثرة الرواية عدّ مجاع ٌة حديثه من احلسان»(((.
ثاني ًا :احلكم بن مسكني.

ونص عبارة الشهيد األول يف حق احلكم بن مسكني« :إنه ملا كان كثري
الرواية ومل يرد فيه طعن فأنا أعمل عىل روايته»(((.
ثالث ًا :إبراهيم بن هاشم.

وعن العالمة احليل أنه ذكر يف ترمجة إبراهيم بن هاشم أيض ًا أن كثرة

((( الوحيد البهبهاين ،الفوائد الرجالية ،ص  44ــ .46
((( نفس املصدر.

((( ينظر :الفضيل ،أصول علم الرجال،ص.207

((( املامقاين ،مقباس اهلداية ،ج ،2ص.261-260
((( املامقاين ،التنقيح ،ج ،1ص. 360
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روايته من أسباب قبول رواياته ،ونص قول العالمة يف (اخلالصة) هو( :مل
أقف ألحد من أصحابنا عىل قول يف القدح فيه ،وال عىل تعديله بالتنصيص،
والروايات عنه كثرية ،واألرجح قبول قوله)(((.
وكأن العالمة احليل أفاد أن املرجح عنده لقبول قول إبراهيم بن هاشم
هو كثرة الروايات عنه الذي هو دليل كثرة رواياته هو عن اإلمام املعصوم.
وذكر السيد اخلوئي يف كتابه (معجم رجال احلديث) دليل القائلني
بالقاعدة املذكورة ،وهو الروايات التالية:
األوىل :محدويه بن نصري الكيش ،قال :حدثنا حممد بن احلسني بن أيب
اخلطاب ،عن حممد بن سنان ،عن حذيفة بن منصور ،عن أيب عبد اهلل ،قال:
اعرفوا منازل الرجال منا عىل قدر رواياهتم عنا.

الثانية :حممد بن سعيد الكيش بن يزيد ،وأبو جعفر حممد بن أيب عوف
البخاري ،قاال :حدثنا أبو عيل حممد بن أمحد بن محاد املروزي املحمودي ،رفعه،
قال :قال الصادق« :اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما حيسنون من رواياهتم
حمدث ًا؟ قال :يكون مفه ًام ،واملفهم املحدث».

الثالثة :إبراهيم بن حممد بن عباس اخلتيل ،قال :حدثنا أمحد بن إدريس
القمي املعلم ،قال :حدثني أمحد بن حممد بن حييى بن عمران ،قال :حدثني
سليامن اخلطايب ،قال :حدثني حممد بن حممد ،عن بعض رجاله ،عن حممد بن
محران العجيل ،عن عيل بن حنظلة ،عن أيب عبد اهلل قال :اعرفوا منازل الناس
منا عىل قدر رواياهتم عنا.
((( العالمة احليل ،خالصة األقوال ،ص.
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ثم ناقش استدالهلم هبذه الروايات بقوله( :إن هذه الروايات ــ بأمجعها
ــ ضعيفة ،أما األخريتان فوجه الضعف فيهام ظاهر ،وأما األوىل فألن حممد بن
سنان ضعيف عىل األظهر.
عىل أنه لو أغمضنا عن ضعف السند ،فالداللة فيها ــ أيض ًا ــ قارصة ،وذلك،
فإن املراد بجملة( :قدر رواياهتم عنا) ليس هو قدر ما خيرب الراوي عنهم،
وإن كان ال يعرف صدقه وكذبه ،فإن ذلك ال يكون مدح ًا يف الرواي ،فربام
تكون روايات الكاذب أكثر من روايات الصادق.
بل املراد هبا هو قدر ما حتمله الشخص من رواياهتم( ،وهذا ال يمكن إحرازه
إال بعد ثبوت حج ّية قول الراوي ،وأن ما يرويه قد صدر عن املعصوم.(((

واألقرب إىل االعتبار ــ فيام يبدو ــ هو قول الشهيد األول ،ذلك أن كثرة
الرواية مع عدم الطعن يف الراوي أمر يلفت النظر فلو كان الراوي ليس ممن
يعتمد عىل نقله ألرسع العلامء اإلثبات إىل بيان ذلك خلطورة املوقف بسبب كثرة
الرواية(((.

واملختار يف املسألة أن كثرة الرواية ما مل تعارض بطعن يف الراوي هي أمارة
من أمارات التوثيق.

القاعدة احلادية عرش :توثيقات الشيخ املفيد:

من املسائل العلمية التي حررت يف بعض الكتب الرجالية ،توثيقات
الشيخ املفيد التي وردت يف:
((( ينظر :اخلوئي ،معجم رجال احلديث ،ج  ،1ص .79
((( ينظر :الفضيل ،أصول علم الرجال،ص.210
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ــ رسالته يف الرد عىل أصحاب العدد املعروفة بـ(الرسالة العددية)(((.

ــ كتابه املوسوم بـ(اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل عىل العباد)(((.

فقد عقد هلا الفائدة الثانية والعرشين ،ومن املفيد أن أنقل هنا ما ذكره يف
هذه املسألة ثم أعقب بام يتطلبه البحث.

قال الشيخ املامقاين :إن للشيخ املفيد يف رسالته يف الرد عىل أصحاب
العدد ،عبارة يستشهد هبا املوىل الوحيد يف (التعليقة) كثري ًا عىل وثاقة ما
تضمنته العبارة من الرجال ،فلزمنا نقل العبارة برمتها هنا حتى نحيل إىل هنا
حيثام احتجنا إىل االستشهاد هبا وال يتكرر منا نقلها ،فنقول :قال رمحه اهلل تعاىل
ما لفظه( :وأما رواة احلديث بأن شهر رمضان من شهور السنة يكون تسعة
وعرشين يوم ًا ،ويكون ثالثني يوم ًا ،فهم فقهاء أصحاب أيب جعفر حممد بن عيل
وأيب عبد اهلل جعفر بن حممد بن عيل وأيب احلسن عيل بن حممد وأيب حممد احلسن
بن عيل بن حممد ـ صلوات اهلل عليهم ـ واألعالم الرؤساء املأخوذ عنهم احلالل
ٍ
واحد منهم،
واحلرام والفتيا واألحكام الذين ال يطعن عليهم ،وال طريق إىل ذ ّم
املدونة واملصنفات املشهورة ،وكلهم قد أمجعوا نق ً
ال
وهم أصحاب األصول ّ
وعم ً
ال عىل أن شهر رمضان يكون تسعة وعرشين يوم ًا ،نقلوا ذلك عن أئمة
فصلت أحاديثهم يف
اهلدى ،وعرفوه يف عقيدهتم ،واعتمدوه يف ديانتهم ،وقد ّ
((( وهي رسالة فقهية بحث فيها اخلالف بني الفقهاء يف أن شهر رمضان هل يعتمد فيه العدد
وهو الثالثون يوم ًا ،أو تعتمد فيه الرؤية ألنه قد يكون ثالثني يوم ًا وقد يكون تسع ًا وعرشين؟...
وأثبت ــ بعد املوازنة العلمية بني روايات العدد وروايات الرؤية ــ أن االعتامد عىل الرؤية ،وليس

عىل العدد.

((( وهو كتاب تارخيي ،ضمنه سري األئمة عليهم السالم واألدلة عىل إثبات إمامتهم.
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كتابنا املعروف بـ(مصابيح النور يف عالمات الشهور).

ثم إن الرواة الذين ذكروا الروايات عنهم يف أن شهر رمضان يكون تسعة

وعرشين كام يكون ثالثني ــ بعد أن مدحهم بام مدحهم ــ هم:
ــ حممد بن مسلم.

ــ وحممد بن قيس الذي يروى عنه يوسف بن عقيل.
ــ وأبو اجلارود.

ــ وعامر الساباطي.

ــ وأبو أمحد عمر بن الربيع.
ــ وأبو الصباح الكناين.

ــ ومنصور بن حازم.

ــ وعبد اهلل بن مسكان.

ــ وزيد الشحام.

ــ ويونس بن يعقوب.
ــ وإسحاق بن جرير.
ــ وجابر بن زيد.

ــ والنرض (النمر) والد احلسن.

ــ وأبن أيب يعفور.

ــ وعبد اهلل بن بكري.
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ــ ومعاوية بن وهب.

ــ وعبد السالم بن سامل.

ــ وعبد األعىل بن أعني.

ــ وإبراهيم بن محزة العلوي.

ــ والفضل بن عثامن.

ــ وسامعة بن مهران.
ــ وعبيد بن زرارة.

ــ والفضل بن عبد امللك.

ــ ويعقوب األمحر.

(فإنه روى عن ٍ
كل منهم رواية عىل حدة متضمنة ملطلوبه ،ثم قال) :وروى:
ــ كرام اخلثعمي.

ــ وعيسى بن أيب منصور.
ــ وقتيبة األعشى.

ــ وشعيب احلداد.

ــ والفضيل بن يسار.
ــ وأبو أيوب اخلراز.

ــ وقطر بن عبد امللك.
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ــ وحبيب اجلامعي.

ــ وعمر بن مرداس.

ــ وحممد بن عبد اهلل بن احلسني.

ــ وحممد بن الفضيل الصرييف.

ــ وأبو عيل بن راشد.

ــ وعبيد اهلل بن عيل احللبي.

ــ وعمران بن عيل احللبي.

ــ وهشام بن احلكم.

ــ وهشام بن سامل.

ــ وعبد األعىل بن أمني.
ــ ويعقوب األمحر.

ــ وزيد بن يونس.

ــ وعبد اهلل بن سنان.
ــ ومعاوية بن وهب.

ــ وعبد اهلل بن أيب يعفور.

ممن ال حيىص كثرة ،مثل ذلك حرف ًا.

إىل أن قال :إن حديث الرؤية قد عمل به معظم الشيعة وكافة فقهائهم
ومجاعة علامئهم ،ولو مل يعمل به إال فريق منهم مل يكن اخلرب به بعيد ًا من قول
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العامة لقربه من مذهب اخلاصة) ،إىل آخر ما قال.

وله عبارتان أخريان يف إرشاده تضمنتا توثيق مجاعة أخرى ،قال يف (باب

النص عىل الكاظم من (اإلرشاد) ما لفظه( :وممن روى النص((( عن أيب
عبد اهلل عىل ابنه أيب احلسن موسى من شيوخ أصحاب أيب عبد اهلل،
وخاصته ،وبطانته ،وثقاته الفقهاء الصاحلني ـ رمحهم اهلل ـ:
ــ املفضل بن عمر اجلعفي.

ــ وعبد الرمحن بن احلجاج.

ــ والفيض بن املختار.

ــ ويعقوب الرساج.

ــ وسليامن بن خالد.
ــ وصفوان اجلامل.

ــ وغريهم ممن يطول بذكرهم الكتاب ــ انتهى ــ).

قال يف (باب النص عىل الرضا ما صورته( :ممن روى النص عىل
الرضا باإلمامة ن أبيه ،واإلشارة إليه منه بذلك ،من خاصته ،وثقاته،
وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته:
ــ داود بن كثري الرقي.

ــ وحممد بن إسحاق بن عامر.
((( املوجود يف نسخة اإلرشاد املطبوعة ص  :288فممن روى رصيح النص باإلمامة من...
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ــ وعيل بن يقطني.

ــ ونعيم القابويس.

ــ واحلسني بن املختار.

ــ وزياد بن مروان املخزومي.

ــ وداود بن سليامن.

ــ ونرص بن قابوس.
ــ وداود بن زريب.

ــ ويزيد بن سليط.

ــ وحممد بن سنان ــ انتهى ــ)(((.

وممن اعتمد عىل قول الشيخ املفيد يف توثيق من ذكرهم يف قائمة رواة
أحاديث الرؤية هو الشيخ الوحيد البهبهاين(((.

وكذلك أيض ًا استظهر السيد عبد اهلل اجلزائري املعروف «بالفاضل
اجلزائري »من عباريت الشيخ املفيد يف كتابه «اإلرشاد» توثيق من ذكرهم
يف قائمتي رواة أحاديث النص باإلمامة عىل اإلمامني الكاظم والرضا عليهام
السالم ،أفاد الفاضل اجلزائري بأن من وجد فيه ما يعارض توثيق الشيخ املفيد
له يعمل بمقتىض املعارض ،ومن مل يوجد فيه ما يعارض توثيق الشيخ املفيد
((( الشيخ املامقاين ،تنقيح املقال يف علم الرجال ،ج ،1ص ،209الفائدة الثانية والعرشين.
((( ينظر :الفضيل ،أصول علم الرجال ،ص ،194بترصف.
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استظهر فيه االعتامد عىل توثيق الشيخ املفيد(((.

ومن توثيقات الشيخ املفيد التي ذكرها يف كتاب (اإلرشاد) ،توثيقه

جلميع أصحاب اإلمام الصادق ،قال« :ونقل الناس عنه من العلوم ما
سارت به الركبان ،وانترش ذكره يف البلدان ،ومل ينقل عن أحد من أهل بيته
العلامء ما نقل عنه ،وال لقي أحد من أهل اآلثار ونقلة األخبار ،وال نقلوا عنهم
كام نقلوا عن أيب عبد اهلل ،فإن أصحاب احلديث قد مجعوا أسامء الرواة عنه
من الثقات عىل اختالفهم يف اآلراء واملقاالت ،فكانوا أربعة آالف رجل»(((.
واستدل بعضهم هبذا النص عىل وثاقة مجيع من ذكره الشيخ الطويس يف
رجاله من أصحاب اإلمام الصادق.

وممن مال إىل هذا الرأي الشيخ احلر يف كتابه (أمل اآلمل) ــ يف ترمجة
خليد بن أوىف أيب الربيع الشامي( :ولو قيل بتوثيقه وتوثيق مجيع أصحاب
الصادق ،إال من ثبت ضعفه ،مل يكن بعيد ًا ،ألن املفيد يف (اإلرشاد)،
وابن شهراشوب يف (معامل العلامء)((( ،والطربيس يف (إعالم الورى) ،قد
وثقوا أربعة آالف من أصحاب الصادق.(((
وعلق السيد اخلوئي عىل ذلك بقوله( :أقول :األصل يف ذلك هو الشيخ
املفيد وتبعه عىل ذلك ابن شهراشوب وغريه.

((( ينظر :الفضيل ،أصول علم الرجال ،ص ،194بترصف.
((( اإلرشاد 270 ،ــ .271

((( ذكر ابن شهراشوب هذا يف كتابه (املناقب) وهو غري موجود يف النسخة املطبوعة من كتاب

(معامل العلامء).

((( ينظر :الفضيل ،أصول علم الرجال ،ص ،194بترصف.
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وأما ابن عقدة فهو وإن نسب إليه أنه عدد أصحاب الصادق أربعة
آالف ،وذكر لكل واحد منهم حديث ًا إال أنه مل ينسب إليه توثيقهم.

وتوهم املحدث النوري أن التوثيق إنام هو من ابن عقدة ،ولكنه
باطل جزم ًا)(((.

ثم ناقش املسألة فقال( :وكيف كان فهذه الدعوى فري قابلة للتصديق:
فإنه إن أريد بذلك أن أصحاب الصادق( الذين) كانوا أربعة آالف ،كلهم
كانوا ثقات ،فهي تشبه دعوى أن كل من صحب النبي -عادل.
مع أنه ينافيها تضعيف الشيخ (الطويس )مجاعة ،منهم:
ــ إبراهيم بن أيب حبه.

ــ واحلارث بن عمر البرصي.

ــ وعبد الرمحن بن اهللقام.

ــ وعمرو بن مجيع.

ومجاعة أخرى غريهم.

وقد عدّ الشيخ (الطويس )أبا جعفر الدوانيقي من أصحاب
الصادق ،أفهل حيكم بوثاقته بذلك؟.

وكيف تصح هذه الدعوى مع أنه ال ريب يف أن اجلامعة املؤلفة من شتى
الطبقات عىل اختالفهم يف اآلراء واالعتقادات يستحيل عادة أن يكون مجيعهم
ثقات.
((( السيد اخلوئي،معجم رجال احلديث ،ج  ،1ص .58
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وإن أريد بالدعوى املتقدمة أن أصحاب اإلمام الصادق كانوا كثريين ،إال
أن الثقات منهم أربعة آالف ،فهي يف نفسها قابلة للتصديق إال أهنا خمالفة للواقع،

فإن أمحد بن نوح زاد عىل ما مجعه ابن عقدة ممن روى عن اإلمام الصادق
عىل ما ذكره النجايش ،والزيادة كثرية عىل ما ذكره الشيخ يف ترمجة أمحد بن نوح،
والشيخ مع حرصه عىل مجع األصحاب حتى من مل يذكره ابن عقدة عىل ما رصح
به يف أول رجاله ،وألجل ذلك ذكر موسى بن جعفر واملنصور الدوانيقي يف
أصحاب الصادق ،ومع ذلك فلم يبلغ عدد من ذكره الشيخ أربعة آالف،
فإن املذكورين يف رجاله ال يزيدون عىل ثالثة آالف إال بقليل.

وعىل أنه لو سلمت هذه الدعوى مل يرتتب عليها أثر أصالً ،فلنفرض أن
أصحاب الصادق كانوا ثامنية آالف ،والثقات منه أربعة آالف ،لكن ليس
لنا طريق إىل معرفة الثقات منهم ،وال يشء يدلنا عىل أن مجيع من ذكره الشيخ
(الطويس )من قسم الثقات ،بل الدليل قائم عىل عدمه كام عرفت)(((.
الرأي املختار هو التفصيل يف املسألة وهو االعتامد عىل قول الشيخ
املفيد يف توثيق من ذكرهم يف قائمة رواة أحاديث الرؤية وكذلك االعتامد
عىل توثيق من ذكرهم يف قائمتي رواة أحاديث النص باإلمامة عىل اإلمامني
الكاظم والرضا دون توثيقات أصحاب اإلمام الصادق ملا ذكره السيد
اخلوئي وهو يف غاية املتانة والدقة.
ولعل الشيخ املفيد بنى قوله يف توثيق أصحاب اإلمام الصادق عىل

أساس قاعدة أصالة العدالة يف املسلم حتى يثبت الفسق.
((( السيد اخلوئي ،معجم رجال احلديث ،ج  ،1ص  ،58بترصف.



قواعد التعارض
يقع الكالم يف قواعد التعارض يف مبحثني مها:

4 4املبحث األول :التعارض بني التوثيق والتضعيف.
4 4املبحث الثاين :تقديم قول النجايش عىل غريه.

قواعد التعارض:

بعد أن قمنا باستعراض املهم من قواعد التقويم ننتقل اآلن إىل دراسة
قواعد التعارض.
التعارض :هو التامنع والتنايف بني مدلويل الدليلني  ،بحيث يقتيض أحدمها
غري ما يقتيض اآلخر.

واملقصود به ــ أي يف قواعد التعارض ــ التامنع والتنايف بني تقويمني أو أكثر.

وهو مأخوذ من (تعارض البينات؛ ّ
ألن كل واحدة ــ أي من البينات ــ
تعرتض األخرى ،ومتنع نفوذها).

واألمر هنا أن كل تقويم يعرتض اآلخر ،ويمنع من األخذ به ،واالعتامد
عليه.

وقد وضع الرجاليون قواعد حلل هذا التعارض ،وسنأيت عىل ذكر املهم
منها ،كام فعلنا يف قواعد التقويم.

املبحث األول

التعارض بني التوثيق والتضعيف

تم بحث هذه املسألة يف كتب علم الرجال ودراية احلديث ،لكن أوسع
من تناول هذه املسألة الشيخ عيل اخلاقاين يف رجاله يف الفائدة السادسة:
املقام الثالث ،والشيخ املامقاين يف كتابه «مقباس اهلداية» ،وكذلك املريز
املشكيني يف كتابه «وجيزة يف علم الرجال» ولكن بشكل وجيز.
واملراد من هذه املسألة فيام لو جاء توثيق ٍ
لراو من حيث التعديل أو التوثيق
أو التحسني ،وجاء يف قباله تضعيف لنفس ذلك الراوي ،فأي التقويمني يقدم،
ويؤخذ به ويعتمد عليه؟
اختلفت األقوال يف املسألة ،لكن املهم منها:

أوالً :تقديم التضعيف يف قبال التفصيلني اآليتني وهو ما ذهب إليه
املشهور.

وأستدل له بأن املوثق للراوي خيرب عام يعرفه من ظاهر حاله ،واملضعف
خيرب عام اطلع عليه من باطن خفي عىل املوثق.

فالتعارض يقوم بني إثبات املعصية من قبل املضعف بسبب اطالعه عليها،
ونفيها من قبل املوثق لعدم اطالعه عليه واعتامده يف شهادته عىل ظاهر احلال.
وألن اإلثبات ــ هنا ــ نص بالنسبة إىل املضعف ،والنفي ظاهر بالنسبة إىل
املوثق ،فيكون من باب تقديم النص عىل الظاهر.
ثاني ًا :تقديم التوثيق وهو أيض ًا يف قبال التفصيلني اآليتني.
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وأستدل له بأن احتامل اطالع املضعف عىل ما خفي عىل املعدل معارض
باحتامل اطالع املعدل عىل ما خفي عىل املضعف من جمدد التوبة وامللكة ،وإذا
تعارضا تساقطا ،ورجعنا إىل أصالة العدالة يف املسلم (((.
ثالث ًا :التفصيل األول ،وله صورتان ،مها:

الصورة األوىل :إمكان اجلمع بينهام ،كام لو قال املوثق :هو عدل ،وقال
املضعف :رأيته يرشب اخلمر ،فإن املوثق إنام شهد بامللكة ،وهي ال تقتيض
العصمة حتى ينايف صدور املحرم منه فيجتمعان (((.
وهنا يقدم قول املضعف؛ ألنه نص عىل قول املوثق؛ ألنه ظاهر.

الصورة الثانية :عدم إمكان اجلمع بينهام كام لو عينّ املضعف السبب ونفاه
املوثق ،كام لو قال املضعف :رأيته يف أول الظهر من اليوم الفالين يرشب اخلمر،
وقال املوثق :إين رأيته يف ذلك الوقت بعينه يصيل (((.
ويف احلل قوالن:

األول( :الرجوع إىل املرجحات من األكثرية واألعدلية واألورعية
واألضبطية ونحوها ...فيعمل بالراجح ويرتك املرجوح ،ملا تقرر يف حمله من
الرجوع إىل املرجحات عند تعارض البينتني.

فإن مل يتفق الرتجيح وجب التوقف ،للتعارض مع استحالة الرتجيح من
غري مرجح.
((( ينظر :مقباس اهلداية ،ج  ،113 ، 2بترصف.
((( نفس املصدر ،ج  ، 2ص  ،114بترصف.

((( نفس املصدر ،ج  ، 2ص  ، 115-114بترصف.
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اختاره الشهيد الثاين يف كتابه (البداية) واملحقق القمي يف كتابه(القوانني)،
وغريمها)(((.

الثاين :التوقف مطلق ًا ،وهو املنقول عن الشيخ الطويس يف كتابه
(اخلالف).
وعلل بأن مقتىض القاعدة يف صورة تعارض البينتني هو التساقط والتوقف،
إال أن يكون أصل يف املورد فريجع إليه.

والرجوع إىل الرتجيح باألكثرية واألعدلية ونحومها يف تعارض البينتني يف
األمالك إنام هو لدليل خاص فيقترص عىل مورده ويتوقف يف غريه)(((.
رابع ًا :التفصيل الثاين ،وله صورتان أيض ًا ،ومها:

الصورة األوىل :أن يتعارضا يف أصل ثبوت امللكة وعدمه ،كأن يقول
أحدمها :هو عدل ذو ملكة رادعة ،وقال اآلخر :هو ّ
عشار((( يف مجيع ما مىض
من عمره ،فيحكم امللكة((( ،فيقدم قول املضعف.

الصورة الثانية :أن يتعارضا يف جمرد صدور املعصية وعدمه ،فيقدم قول
املوثق ويعمل عليه؛ ألن امللكة قد ثبتت بقوله ،وقد تساقطا من حيث صدور
املعصية وعدمه ،فريجع إىل أصالة العدم -أي أصالة عدم صدور املعصية .((( -
((( ينظر :مقباس اهلداية ،ج  ، 2ص ،115بترصف.

((( نفس املصدر ،ج  ، 2ص  ، 116-115بترصف.
((( هو الذي جيبي رضيبة العرش بأمر احلاكم الظامل.

((( ينظر :مقباس اهلداية ،ج  ، 2ص ،116بترصف.
((( ينظر :نفس املصدر  ،ج  ، 2ص ،116بترصف.
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واملسألة اجتهادية يعتمد فيها الفقيه مبانيه االستنباطية ومرتكزاته الفكرية،
والدليل عىل ذلك أن أكثر التضعيفات منقولة عن كتاب (الضعفاء) البن
الغضائري ،فمن صحت عنده نسبة الكتاب البن الغضائري كالعالمة
احليل عدها معارضة لتوثيقات اآلخرين ،ومن مل تصح عنده نسبته – أي عدم
صحت نسبة الكتاب البن الغضائري  -السيد اخلوئي ال يعدها معارضة(((.

وكذلك من كان يرى صحة نسبة الكتاب إليه– أي صحت نسبة الكتاب
البن الغضائري  -إال أنه يرى أن جل تضعيفاته مستندة إىل اجتهاداته الشخصية
يف بعض االعتقادات مثل سهو النبي -حيث يذهب إىل أن من ال يعتقد بمضمون
الرواية القائلة بحدوثه من النبيُ -ي َعدُّ غالي ًا ،فإنه ال جيزم بصالحية معارضة
تضعيفاته لتوثيقات اآلخرين(((.
واألقرب إىل طبيعة املوضوع أن يقال :إذا أمكن اجلمع فهو املطلوب ،وإن مل
يمكن اجلمع فاحلكم التوقف والرجوع إىل األصل املناسب للمقام وهذا كله منصب
يف جمال النظرية ،وقد انصب البحث فيها عىل باملعرفة الواقعية ،ولكن األمر خيتلف
عنه يف جمال التطبيق باختالف شخصية الرجايل املوثق ،والرجايل املضعف ،حيث
تتمحور القضية يف مركز املعرفة العلمية ،وإليكم نامذج من تطبيقات املتأخرين،
ومتأخري املتأخرين ،واملعارصين ،أنقل موضع الشاهد منها من الكتب التالية:
ــ خالصة األقوال للعالمة احليل.
ــ جامع الرواة للشيخ األردبييل.

((( ينظر :الفضيل ،أصول علم الرجال  ،ص ،224بترصف.
((( ينظر :الفضيل ،أصول علم الرجال  ،ص ،224بترصف.
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ــ رجال السيد بحر العلوم.

ــ معجم رجال احلديث للسيد اخلوئي.(((

أوالً :قال العالمة احليل يف ترمجة إبراهيم بن سليامن بن عبد اهلل بن حيان
النهمي ،قال الشيخ :إنه كان ثقة يف احلديث ،وض ّعفه ابن الغضائري
قال :إنه يروي عن الضعفاء ،ويف مذهبه ضعف ،والشيخ النجايش وثقة
ٍ
فيحنئذ يقوى عندي العمل به بام يرويه(((.
أيض ًا كالشيخ،

ثاني ًا :قال العالمة احليل يف ترمجة أمحد بن عمر احلالل :ثقة ،قاله الشيخ
الطويس ،وقال :إنه ردئ األصل ،فعندي توقف يف قبول روايته لقوله
هذا(((.
ثالث ًا :قال العالمة احليل يف ترمجة حذيفة بن منصور ،قال ابن
الغضائري :حديثه غري نفي ،يروي الصحيح والسقيم ،وأمره ملتبس،
والظاهر عندي :التوقف فيه ،ملا قاله الشيخ ،وملا نقل عنه أنه كان والي ًا من قبل
بني أمية ،ويبعد انفكاكه عن القبيح ،وقال النجايش :إنه ثقة(((.
رابع ًا :قال العالمة احليل يف ترمجة حممد بن عيسى بن عبيد بن يقطني،
اختلف علامؤنا يف شأنه ،فقال شيخنا الطويس :إنه ضعيف ،استثناه أبو
جعفر بن بابويه من رجال (نوادر احلكمة) ،وقال :ال أروي ما خيتص بروايته،

((( ينظر :الفضيل ،أصول علم الرجال  ،ص ،224بترصف
((( ينظر :العالمة احليل ،خالصة األقوال ،ص ، 5بترصف.
((( ينظر :نفس املصدر ،ص ،14بترصف.

((( ينظر :نفس املصدر ،ص ،61-60بترصف.
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قال الشيخ :وقيل إنه كان يذهب مذهب الغالة ،وقال الشيخ النجايش:
إنه جليل يف أصحابنا ،ثقة ،عني ،كثري الرواية ،حسن التصانيف ،واألقوى
عندي قبول روايته(((.

خامس ًا :قال العالمة احليل يف ترمجة حممد بن أمحد بن خاقان النهدي،
قال الكيش :قال النرض :إنه كويف ،ثقة ،خري ،وقال النجايش :إنه مضطرب
وقال ابن الغضائري :إنه كويف ،ضعيف ،يروي عن الضعفاء ،وعندي توقف
يف روايته لقول هذين الشيخني فيه(((.

سادس ًا :أمحد بن عيل بن عيل بن كلثوم من أهل رسخس ،متهم بالغلو ،قال
الكيش :كان من القوم ،وكان مأمون ًا عىل احلديث ،والوجه عندي رد روايته(((.
سابع ًا :جعفر بن حممد بن ملك ،قال النجايش :كان ضعيف ًا يف احلديث،
وقال ابن الغضائري) :إنه كان كذاب ًا ،مرتوك احلديث مجلة ،وكان يف مذهبه
ارتفاع ،ويروي عن الضعفاء واملجاهيل ،وكل عيوب الضعفاء جمتمعة فيه،
وقال الشيخ الطويس :جعفر بن حممد بن ملك((( كويف ثقة ،ويضعفه قوم،
روى يف مولد القائم أعاجيب ،والظاهر أنه هو هذا املشار إليه ،فعندي يف
حديثه توقف ،وال أعمل بروايته(((.
ثامن ًا :إبراهيم بن عمر اليامين الصنعاين (ست ،جش ،صه) :شيخ من

((( ينظر :العالمة احليل ،خالصة األقوال ،ص ، 142-141بترصف.
((( ينظر :نفس املصدر ،ص 152ــ  ، 153بترصف.
((( ينظر :نفس املصدر  ،ص.205

((( يف (رجال الطويس  :)458مالك.

((( ينظر :العالمة احليل ،خالصة األقوال ،ص.210
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أصحابنا ،ثقة( ،صه) :وقال ابن الغضائري :إنه ضعيف جد ًا ،واألرجح عندي
قبول روايته ،وإن حصل بعض الشك بالطعن فيه ،انتهى ،ويف الرتجيح حسن
نظر(((.

تاسع ًا( :وقال الشهيد الثاين يف نكاح (املسالك) يف مسألة التوارث
بالعقد املنقطع ــ بعد إيراد خرب يف طريقه الربقي :إنه (يعني الربقي) مشرتك
بني حممد بن خالد وأخيه احلسن وابنه أمحد ،والكل ثقات عىل قول الشيخ
أيب جعفر الطويس) ،ولكن النجايش ضعف حممد ًا ،وقال ابن الغضائري:
حديثه يعرف وينكر ،ويروي عن الضعفاء ،ويعتمد املراسيل ،وإذا تعارض
اجلرح والتعديل فاجلرح مقدم ،وظاهر حال الشيخ النجايش أنه أضبط
اجلامعة وأعرفهم بحال الرجال ،روى عن أيب عبداهلل ،وروى عنه حممد بن
صدقة ،كامل الزيارات :الباب  54يف ثواب من زار احلسني عارف ًا بحقه،
احلديث  ،16أقول :إن توثيق جعفر بن حممد بن قولويه صاحل ًا النييل يعارضه
تضعيف الشيخ النجايش ،فهو جمهول احلال(((.

((( ينظر :الشيخ األردبييل ،جامع الرواة ،ج ،1ص.29

((( ينظر :السيد بحر العلوم ،رجال السيد بحر العلوم ،ج  ،2ص .45

املبحث الثاين

تقديم قول النجايش عىل غريه

ومما ينبغي أن يثار بالبحث يف هذا املقام هو ما ذكر من تقديم قول
النجايش عند املعارضة بينه وبني قول غريه من الرجاليني املتقدمني أمثال
الكيش والطويس وغريهم.
وقد أملحنا إىل ٍ
يشء من هذا القبيل يف الفقرة السابعة ،والتاسعة.
ويرجع تقديم قول الشيخ النجايش عىل قول غريه هذا إىل ختصصه يف
جمال هذا العلم ،وما وصل إليه من اخلربة فيه ،بسبب ما هتيأ له من ظروف
مساعدة ،ومصادر (متوفرة) واطالع واسع ،حتى عدّ أعلم علامء الطائفة يف
هذا العلم ،وقد أجاد بام أفاد الشيخ البهائي عندما قال« :غلبت كل ذي
فنون ،وغلبني كل ذي فن».

قال السيد بحر العلوم :وأمحد بن عيل النجايش أحد املشايخ الثقات،
والعدول األثبات ،من أعظم أركان اجلرح والتعديل ،أعلم علامء هذا السبيل.
أمجع علامؤنا عىل االعتامد عليه ،وأطبقوا عىل االستناد يف أحوال الرجال إليه(((.
وقال املريزا النوري :وباجلملة :فجاللة قدره وعظم شأنه يف الطائفة
أشهر من أن حيتاج إىل نقل الكلامت ،بل الظاهر منهم تقديم قوله ولو كان ظاهر ًا
عىل قول غريه من أثمة الرجال يف مقام املعارضة يف اجلرح والتعديل ولو كان
نص ًا(((.

((( ينظر :السيد بحر العلوم ،رجال السيد بحر العلوم ،ج  ،2ص .35
((( ينظر :املريزا النوري  ،مستدرك الوسائل ،ج  ،3ص .501
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وقال الشهيد الثاين :وظاهر حال الشيخ النجايش أنه أضبط اجلامعة،
وأعرفهم بحال الرجال((( .وقال سبطه((( يف (رشح االستبصار) ــ بعد ذكر كالم

النجايش والشيخ يف سامعة((( :والشيخ النجايش تقدم عىل الشيخ يف هذه
املقامات كام يعلم باملامرسة(((.
وقال السيد بحر العلوم :وبتقديمه رصح مجاعة من األصحاب ،نظر ًا إىل
كتابه الذي ال نظري له يف هذا الباب ،والظاهر أنه الصواب(((.

وقال السيد حسن الصدر :ثم أعلم أن أصول كتب علم الرجال مخسة:
كتابا الشيخ الطويس (الفهرست) وكتاب (الرجال) وكتاب الكيش وكتاب ابن
الغضائري ،وكتاب النجايش ،وهو أحسنها وأجلها وأوثقها وأتقنها(((.
((( ينظر :الشهيد الثاين  ،مسالك األفهام  ،ج  ،7ص .467

((( حفيده وهو الشيخ حممد بن الشيخ حسن بن الشهيد الثاين ،وعنوان كتابه (استقصاء االعتبار

يف رشح االستبصار).

((( املراد به :سامعة بن مهران احلرضمي ،وثقة النجايش  413 /1قال( :ثقة ،ثقة) ،ونسبه الشيخ
الطويس إىل الوقف ،قال يف (الرجال ــ فصل أصحاب الكاظم( :)لو كتاب ،روى عن أيب عبد

اهلل ،واقفي).

والذي يبدو أن صاحب رشح االستبصار استظهر من عبارة النجايش (ثقة ،ثقة) أنه معدل

بالعدالة اخلاصة التي من رشوطها كون املنعوت هبا إمامي املذهب ،وهذا يتعارض مع قول الشيخ

ويس بأنه (واقفي) ،فقدم قول النجايش عىل قول الطويس ،للسبب الذي أشار إليه ،وهو ما يفهم

من ظاهر حال النجايش ملن يتعامل مع كتابه الرجايل وكتب الشيخ الطويس الرجالية ،أنه متقدم
ومتفوق عىل الشيخ الطويس يف جماالت هذا العلم.

(((ينظر :السيد بحر العلوم ،رجال السيد بحر العلوم ،ج  ،2ص .46
((( ينظر :نفس املصدر .

((( ينظر :السيد حسن الصدر ،تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم ،ص .268
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وقد ذكر السيد بحر العلوم يف رجاله بعد كالمه الذي مر ذكره أسباب
هذا التقديم ،وسوف نذكرها عىل نحو اإلجياز  ،وهي:

أوالً :تأليفه لكتابه الرجايل بعد تأليف الشيخ الطويس لكتابيه
«األبواب» و«الفهرست» ،وهذان الكتابان مها أجل ما صنف يف هذا العلم،
وأمجع ما عمل يف هذا الفن ،ومل يكن ملن تقدم من أصحابنا عىل الشيخ ما
يدانيهام ،مجع ًا ،واستيفاء ،وجرح ًا وتعديالً ،وقد حلظهام النجايش يف تصنيفه،
وكانا له من األسباب املمدة والعلل املعدة ،وزاد عليهام شيئ ًا كثري ًا ،وخالف
الشيخ يف كثري من املواضع ،والظاهر يف مواضع اخلالف وقوفه عىل ما غفل عنه
الشيخ من األسباب املقتضية للجرج يف موضع التعديل ،والتعديل يف موضع
اجلرح(((.

ثاني ًا :ختصص النجايش يف علم الرجال ،وتفرغه له ،بخالف الشيخ
الطويس فقد كان كام هو معروف مشارك ًا يف علوم كثرية ،فلم يتفرغ لعلم
الرجال ،ومن الطبيعي أن التفرغ يكسب صاحبه اخلربة الوفرية والكبرية يف جمال
التخصص(((.
ثالث ًا :استمداد هذا العلم من علم األنساب واآلثار وأخبار القبائل
واألمصار ،وهذا مما عرف للشيخ النجايش ودل عليه تصنيفه فيه واطالعه
عليه ،كام يظهر من استطراده بذكر الرجل ذكر أوالده وأخوته وأجداده وبيان
أحواهلم ومنازهلم حتى كأنه واحد منهم(((.

((( ينظر :السيد بحر العلوم ،رجال السيد بحر العلوم ،ج  ،2ص .47
((( ينظر :نفس املصدر .
((( ينظر :نفس املصدر .
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رابع ًا :إن أكثر الرواة من األئمة( كانوا من أهل الكوفة ونواحيها القريبة،
والشيخ النجايش كويف من وجوه أهل الكوفة ،من بيت معروف مرجوع
إليه ،وظاهر احلال أنه أخرب بأحوال أهله وبلده ومنشأه(((.

خامس ًا :اتصال الشيخ النجايش بابن الغضائري ،وهو من أعالم
هذا العلم ،واستفادته منه بام انعكس عىل مؤلفه ،وبخالفه الشيخ الطويس
فإنه مل يقدر له االتصال به(((.

سادس ًا :تقدم النجايش واتساع طرقه ،وإدراكه كثري ًا من املشايخ العرافني
بالرجال ممن مل يدركهم الشيخ ،كالشيخ أيب العباس أمحد بن عيل بن نوح
السريايف وأيب احلسن أمحد بن حممد اجلندي وأيب الفرج حممد بن عيل الكاتب
وغريهم)(((.

((( ينظر :السيد بحر العلوم ،رجال السيد بحر العلوم ،ج  ،2ص .47
((( ينظر :نفس املصدر .
((( ينظر :نفس املصدر .



الفوائد الرجالية

U
بعد أن أكملنا املهم من ذكر القواعد الرجالية من حيث قواعد التقويم
والتعارض ،ننتقل إىل ذكر املهم من الفوائد الرجالية.

الفوائد الرجالية:

مجع مفرده فائدة :وهي كل ما يستفاده الباحث زياد ًة عىل معطيات
الفوائدٌ :
القواعد ،فهي ليست بقاعدة كلية وإنام ترتبط بجزئي من جزئيات هذا العلم.

مثاهلا :ال ُعدة يف أسانيد كتاب الكايف للشيخ الكليني:

فهي جزئية؛ ألهنا أشخاص مشخصون يف اخلارج وهم فالن وفالن وفالن.

مثال عىل ذلك:

وهو ما ذكره العالمة احليل يف كتابه «خالصة األقوال يف معرفة الرجال
» يف الفائدة الثالثة ،قائالً :قال الشيخ الصدوق حممد بن يعقوب الكليني يف
كتابه (الكايف) يف أخبار كثرية( :عدة من أصحابنا عن أمحد بن حممد بن عيسى،
واملراد بقويل :عدة من أصحابنا :حممد بن حييى ،وعيل بن موسى الكمنداين،
وداود بن كوره ،وأمحد بن إدريس ،وعيل بن إبراهيم بن هاشم)(((.
يقع الكالم يف هذا الباب يف فصلني:

األول :ما يرتبط بأسامء الرواة من مشكالت علمية وفنية ،وحلوهلا ببيان
طرق التمييز وسنطلق عليه (مشكالت أسامء الرواة).
((( ينظر :العالمة احليل ،خالصة األقوال ،ص.430
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الثاين :ما يرتبط بأسانيد ورواة كتب احلديث األربع (الكايف ،والفقيه،
والتهذيبني) من قضايا علمية وفنية وإيضاح املراد منها ،وسنطلق عليه
(إيضاحات أسانيد الكتب األربعة).



مشكالت أسامء الرواة
يقع الكالم يف هذا الفصل يف عدة أبحاث:

4 4املبحث األول :االئتالف واالختالف.
4 4املبحث الثاين :االتفاق واالفرتاق.
4 4املبحث الثالث :االشتباه.

4 4املبحث الرابع :االشرتاك.

4 4املبحث اخلامس :االشتهار.

من القضايا املهمة يف علم الرجال هي معرفة املشكالت العلمية والفنية

الواقعة يف أسامء الرواة ،ومعرفة حلوهلا ،ملا يتوقف عىل هذا األمر من معرفة
هوية الراوي ،وبالتايل معرفة حاله من حيث الوثاقة والال وثاقة ،مما يرتتب عىل
ذلك معرفة تقويم السند من حيث االعتبار والال اعتبار ،ملا يرتتب عىل ذلك من
أمهية كربى يف جمال االستنباط.
وهذه املشكالت تندرج حتت األبحاث التالية:

املبحث األول :االئتالف واالختالف.

املبحث الثاين :االتفاق واالفرتاق.

املبحث الثالث :االشتباه.

املبحث الرابع :االشرتاك.

املبحث اخلامس :االشتهار.

املبحث األول

االئتالف واالختالف

يعنون هذا املبحث يف كتب علم احلديث وكتب علم الرجال باملؤتلف
واملختلف.

ذكر الشيخ املامقاين يف كتابه «مقباس اهلداية يف علم الدراية» توضيح ًا
ملعنى املؤتلف واملختلف قائالً :وجمموعهام (يعني املؤتلف واملختلف) اسم
لسند اتفق فيه اسامن فام زاد خط ًا ،واختلفا نطق ًا(((.
ويقصد بذلك أن املؤتلف واملختلف اسم وعنوان للسند املشتمل عىل
االسمني أو االسامء ذات املشكلة املذكورة.

وذكر الشيخ املامقاين يف كتابه املذكور من األمثلة أو الشواهد يف أسامء
الرجال اإلمامية اثنى عرش((( ،وزاد حفيده الشيخ حممد رضا املامقاين يف كتابه
«مستدرك مقباس اهلداية» واحد ًا اكتملت به العدة ثالثة عرش ،نقله عن كتاب
(هناية الدراية) للسيد حسن الصدر وسوف أذكر منها ما هو حمل لالبتالء
واستبعد الباقي؛ ألن ما استبعدته يف بعض األمثلة التي ذكرها ما هو من رواة
العامة الذين ال وجود هلم يف روايتنا لذا اقترصت عىل ما هو حمل االبتالء وهي:

األولُ :بريد َيزيد:

واستشهدوا ملا وقع من التمييز وعدمه بني (بريد) و(يزيد) بالراويني

((( ينظر :الشيخ املامقاين ،املقباس اهلداية ،ج  ، 1ص ،291بترصف.
((( ينظر :نفس املصدر ،ج  ، 1ص ،300-291بترصف.
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التاليني:

أوالً :بريد الكنايس الكويف من أصحاب اإلمام الصادق.

ثاني ًا :يزيد (أبو خالد) الكنايس من أصحاب اإلمام الباقر.

ولننقل هنا بعض النصوص الرجالية التي تبني عن هذا:

يقول الشيخ عناية اهلل القهبائي يف كتابه «جممع الرجال» :بريد الكنايس،
وسيذكر إن شاء اهلل تعاىل عن (قر = الباقر )و(ق = الصادق )أيض ًا
بعنوان يزيد أيب خالد الكنايس(((.
وهذه إشارة وداللة واضحة عىل عدم التمييز بينهام.

يقول الشيخ حممد بن عيل األردبييل يف كتابه «جامع الرواة»  :بريد الكنايس
[ق = من أصحاب الصادق( ]مح).

أبو أيوب اخلزاز عن بريد الكنايس يف نسخة ،وأخرى يزيد ــ باملثناة ــ عن
أيب جعفر يف [يب :التهذيب] باب عقد املرأة عىل نفسها النكاح.
وروي هذا اخلرب بعينه عن يزيد ــ باملثناة ــ يف [بص = االستبصار] يف باب
أن األب إذا عقد عىل ابنته الصغرية.

الظاهر أنه الصواب لكون اخلرب واحد ًا ،وعدم رواية بريد الغري املكنى بأيب
خالد عن أيب جعفر.
عنه عن بريد الكنايس يف نسخة ،وأخرى يزيد ،باملثناة ــ قال :سألت أبا
جعفر يف [يب] يف باب حكم الظهار.

((( ينظر :القهبائي ،الشيخ عناية اهلل  ،جممع الرجال  ،ج  ، 1ص.353
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وروي هذا اخلرب بعينه عن يزيد ــ باملثناة ــ يف [يف = الكايف] يف باب الظهار.
الظاهر أنه الصواب لكون اخلرب واحد ًا ،وعدم رواية بريد عن أيب جعفر.

سامعة عنه عن بريد الكنايس ،قال :سألت أبا جعفر يف [يب] يف باب
أحكام الطالق.
وروي هذا اخلرب بعينه عن يزيد ــ باملثناة ــ يف [يف] يف طالق احلامل ،ويف
[بص] يف باب طالق احلامل.

الظاهر أنه الصواب لكون اخلرب واحد ًا ،وعدم رواية بريد عن أيب جعفر.

عيل بن رئاب عن بريد الكنايس عن أيب جعفر يف [يب] يف باب أحكام
الطالق.

وروي هذا اخلرب بعينه عن يزيد ــ باملثناة ــ يف [بص] يف باب طالق احلامل.
الظاهر أنه الصواب لكون اخلرب واحد ًا ،وعدم رواية بريد عن أيب جعفر.

وباجلملة :كل ما روي عن بريد الكنايس عن أيب جعفر فهو أبو خالد
يزيد ــ باملثناة والزاي ــ.
وهذا الرتجيحات كلها بناء عىل قول الشيخ.

وحيتمل بناء عىل ما نقل (مح) عن (ضح = اإليضاح) يف ترمجة يزيد أيب
خالد الكنايس أن يكون بريد ًا ــ بالباء املوحدة ــ .
هذا غاية التوجيه يف هذا املقام ،وإنام أطنبنا الكالم فيه ألنه من مزال
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األقدام ،واهلل أعلم(((.

وذكر الشيخ املامقاين يف كتابه «تنقيح املقال يف علم الرجال» :بريد
الكنايس ...وال خيفى عليك أن بريد ًا هذا غري يزيد أيب خالد الكنايس اآليت
يف باب الياء ،فإن الشيخ ذكر بريد ًا هذا يف باب املوحدة من أصحاب

الصادق ،وذكر يزيد أبا خالد الكنايس يف باب الياء من أبواب أصحاب
الباقر بقوله( :يزيد يكنى أبا خالد الكنايس) ،فليس يف باب املوحدة من
أبواب أصحاب الباقر من بريد ــ باملوحدة ــ ذكر ،فيكشف ذلك عن أهنام
رجالن:
ــ بريد الكنايس ــ باملوحدة ــ من أصحاب الصادق.

ــ ويزيد أبو خالد الكنايس ــ باملثناة ــ من أصحاب الباقر.

وقد وقع اشتباه كثري يف األسانيد بإبدال أحدمها باآلخر ،فروي يف نسخة
يف باب عقد املرأة عىل نفسها من التهذيب عن بريد ــ باملوحدة ــ عن أيب
جعفر ،وروي تلك الرواية بعينها يف باب عقد الرجل عىل ابنته الصغرية
من االستبصار عن يزيد ــ باملثناة ــ عن أيب جعفر ،وقد عرفت أن بريد ًا من
أصحاب الصادق دون الباقر ،فيصح ما يف االستبصار ونسخة أخرى
من التهذيب من الياء املثناة.
وكذا روى يف نسخة من التهذيب يف باب أحكام الطالق عن بريد الكنايس
ــ باملوحدة ــ ورواها بعينها يف باب طالق احلائل من الكايف واالستبصار ونسخة
أخرى من التهذيب عن يزيد ــ باملثناة ــ عن أيب جعفر.

((( األردبييل ،الشيخ حممد بن عيل ،جامع الرواة ،ج  ،1ص . 116
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إىل غري ذلك من موارد اشتباه بريد الكنايس ــ باملوحدة ــ بيزيد ــ باملثناة ــ ،
ولكن الذي يسهل اخلطب اشرتاكهام يف احلسن ،وعرائهام عن الضعف واجلهالة
عىل األظهر.
وقال بعضهم إىل الباء عىل احتاد بريد الكنايس ــ باملوحدة ــ ويزيد أيب خالد
الكنايس ــ باملثناة ــ ،وأنه يروي عن الباقر والصادق.
وهو كام ترى ،رضورة استلزامه ختطئة الشيخ يف عدّ ه إياه يف أبواب
أصحاب الباقر يف باب الياء املثناة ،ويف أبواب أصحاب الصادق يف باب
الباء املوحدة ،وال يمكن االلتزام به من غري برهان.

بل زعم الفاضل األردبييل يف باب الباء من (جامع الرواة) احتاد
املذكورين مع بريد بن معاوية أيب القاسم العجيل ،نظر ًا إىل احتاد الراوي عنهم
مجيع ًا ،وهو أبو أيوب وهشام بن سامل وعيل بن رئاب ،وهو ــ كام ترى ــ من
غرائب الكالم ،رضورة عدم اقتضاء احتاد الراوي عن مجاعة احتاد املروي عنهم،
سيام بعد ظهور كالم الشيخ ،بل رصاحته ،يف كون بريد باملوحدة غري يزيد
باملثناة ،وأن األول من أصحاب الصادق دون الباقر ،والثاين من أصحاب
الباقر دون الصادق.
وأعرب منه زعم احتادمها مع بريد بن معاوية العجيل بعد اعرتافه بكون كنية
يزيد باملثناة أبا خالد ،وكنية ابن معاوية أبا القاسم ،وكون والد أحدمها معاوية
وعدم معروفية والد اآلخرين ووصفهم هلذين بالكنايس ولربيد بالعجيل ،وجمرد
إمكان اجتامع كون الرجل كناسي ًا مع كونه عجلي ًا لكون األول نسبة إىل املكان
أعنى كناسة الكوفة ،والثاين إىل العشرية ال جيوز االحتاد من غري برهان عليه،
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وظهور كشف تعدد الوصف عن تعدد الرجل.

والعجب منه حيث قال :إن كون كنية بريد بن معاوية أبا القاسم وكنية
يزيد أبا خالد ،وكون األول كوفي ًا والثاين كناسي ًا ال تنايف فيه لكثرة أمثاهلا.

فإن فيه أن جمرد عدم املنافاة بينهام ال جيدي ما مل يقم برهان عىل االحتاد يرفع
به اليد عن ظهور تعدد الوصف والكنية يف تعدد الرجل ،فال تذهل(((.
والغاية من نقل هذه النصوص الرجالية من الكتب الثالثة (املجمع)
و(اجلامع) و(التنقيح) ليطلع الطالب عىل مدى ما يف هذه املشكالت من تعقيد،
وليتعرف كيفية حلوهلا ،بغية التمييز بني الرواة.

الثاين :بشار يسار:

مثال ذلك :بشار بن يسار الضبيعي ،فاألول اسم االبن والثاين اسم األب.

الثالث :بنان بيان:

قال العالمة احليل يف كتابه «خالصة األقوال» يف ترمجة األول منهام:
(بنان ــ بضم الباء بعدها النون قبل األلف وبعدها ــ روى الكيش عن سعد بن
عبد اهلل ،قال :حدثني حممد بن خالد الطياليس عن عبد الرمحن بن أيب نجران
عن ابن سنان :أن الصادق لعنه).
وهو بنان البيان ،ورد لعنه وذمه يف أكثر من رواية.

والثاين :بيان اجلزري أبو أمحد الكويف ،وبيان بن محران التفلييس(((.
((( ينظر :الشيخ املامقاين ،تنقيح املقال يف علم الرجال ،ج  ، 1ص ،164بترصف.
((( ينظر :العالمة احليل ،خالصة األقوال ،ص.208
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الرابع :جرير

حريز:

ذكر الشيخ املامقاين يف كتابه «مقباس اهلداية يف علم الدراية» :فاألول
باجليم املفتوحة يف أوله ،والراء املهملة يف آخره ..والثاين باحلاء املهملة املضمومة
يف أوله ،والزاي يف آخره.
فاألول :جرير بن عبد اهلل البجيل ،صحايب.

والثاين :حريز بن عبد اهلل السجستاين ،يروي عن الصادق.
فاسم أبيهام واحد ،واسمهام مؤتلف ،واملايز بينهام الطبقة(((.

اخلامس :احلناط

اخلياط:

وذكر الشيخ األردبييل يف كتابه «جامع الرواة» قائالً :يفهم أن التصحيف
بني احلناط واخلياط وقع يف (عيل بن أيب صالح) ،قال( :واسم أيب صالح حممد،
يلقب بزرج ،يكنى أبا احلسن ،كويف ،حناط...
جعفر بن حممد بن يوسف األزدي قال :حدثنا عيل بن بزرج اخلياط يف
[يب] يف باب الزيادات يف كتاب املزار(((.
ولذا قال الشيخ املامقاين :األول (يعني احلناط) يطلق عىل مجاعة ،منهم:

ــ أبو والد ،الثقة اجلليل.
ــ وحممد بن مروان.

((( ينظر :الشيخ املامقاين ،املقباس اهلداية ،ج  ، 1ص ،292بترصف.
((( األردبييل ،الشيخ حممد بن عيل ،جامع الرواة ،ج  ،1ص . 551
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ــ واحلسن بن عطية.

ــ وحممد بن عمر بن خالد.

ومن الثاين (يعني اخلياط) ــ عىل قول بعضهم ــ :عيل بن أيب صالح بزرج،
ولكن يف (البداية) :أن األصح كونه حناط ًا ــ باحلاء والنون(((.

السادس :حنان

حيان:

مثال األول :حنان بن سدير الصرييف الكويف.

ومثال الثاين :حيان بن عبد الرمحن الكويف ،وح ّيان بن عيل العنزي.

السابع :اخلراز

اخلزاز:

األول نسبة إىل حرفة اخلرازة ،والثاين نسبة إىل بيع اخلز ،قال العالمة احليل
يف كتابه «خالصة األقوال» :إبراهيم بن عيسى أبو أيوب اخلراز ــ باخلاء املعجمة
والراء بعدها والزاي بعد األلف ،وقيل :قبلها ــ ،فيجتمع فيه اللقبان عىل
اخلالف ،ولكن املشهور املذكور يف الكتب الرجالية أنه بالزاي ،أي اخلزاز(((.

الثامن :خيثم

ُخثيم:

قال الشيخ املامقاين :كالمها باخلاء املعجمة ،إال أن األول بفتحها ثم الياء
املثناة من حتت ثم املثلثة ،والثاين بضمها (يعني اخلاء) ،وتقديم الثاء املثلثة
املفتوحة عىل الياء(((.

((( ينظر :الشيخ املامقاين ،املقباس اهلداية ،ج  ، 1ص.292
((( ينظر :العالمة احليل ،خالصة األقوال ،ص ،5بترصف.

((( ينظر :الشيخ املامقاين ،تنقيح املقال يف علم الرجال ،ج  ، 1ص.164
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فاألول :أبو سعيد بن خيثم اهلاليل التابعي الضعيف.

والثاين :أبو الربيع بن خثيم ،أحد الزهاد الثامنية.

التاسعَ :رشيد

ُرشيد:

األول بالتكبري ،والثاين بالتصغري.

مثال األولَ :رشيد بن زيد اجلعفي.

ومثال الثاينُ :رشيد اهلجري.

العارش :اهلمداين

اهلمذاين:

األول بالدال املهملة نسبة إىل قبيلة مهدان العربية ،والثاين بالذال املعجمة
نسبة إىل مدينة مهذان من بالد إيران ،وهي يف أصلها الفاريس بالدال املهملة،
ولكن عرهبا العرب بالذال املعجمة.
مثال األول :احلادث بن عبد اهلل األعور اهلمداين.

ومثال الثاين :حممد بن عيل اهلمذاين.

املبحث الثاين

االتفاق واالفرتاق
يعنون هذه البحث يف كتب علم احلديث وكتب علم الرجال بـ«املتفق
واملفرتق».

ذكر الشيخ املامقاين يف كتابه «مقباس اهلداية يف علم الدراية» :جمموعهام
اسم ٍ
لسند اتفقت أسامء رواته وأسامء آبائهم فصاعد ًا ،واختلفت أشخاصهم.
فاالتفاق بالنظر إىل األسامء ،واالفرتاق بالنظر إىل األشخاص(((.

ومن األمثلة عىل ذلك:
أوالً:

ـ ـأبان بن أرقم األسدي الكويف.
ـ ـأبان بن أرقم الطائي الكويف.

ـ ـأبان بن أرقم العنزي الكويف.
ثاني ًا:

ـ ـحممد بن حيان البكري الكويف.

ـ ـحممد بن حيان الكندي الكويف.

ـ ـحممد بن حيان اهلمداين الكويف.
((( ينظر :الشيخ املامقاين ،املقباس اهلداية ،ج  ، 1ص.286
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ثالث ًا:

ـ ـحممد بن عبد اهلل بن جعفر احلمريي.

ـ ـحممد بن عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب.
ـ ـحممد بن عبد اهلل بن جعفر بن احلسني.

ويميز بني هذه األسامء بالطبقات واألنساب.

املبحث الثالث
االشتباه

يعنون هذا البحث يف كتب علم احلديث وكتب علم الرجال بـ(املشتبه)،
و(املتشابه).
قال الشيخ املامقاين :وهو اسم للسند الذي يقع االشتباه فيه يف الذهن ال
يف اخلط ،ويتفق ذلك يف الرواة املتشاهبني يف االسم والنسب ،املتاميزين بالتقديم
والتأخري ،بأن يكون اسم أحد الراويني كاسم أيب اآلخر خط ًا ،ولفظ ًا ،واسم
اآلخر كاسم أيب األول كذلك ،فينقلب عىل بعض أهل احلديث ،كام انقلب
كثري ًا (أمحد بن حممد بن حييى) بـ(حممد بن أمحد بن حييى. ((()...

((( ينظر :الشيخ املامقاين ،املقباس اهلداية ،ج  ، 1ص .286-285

املبحث الرابع
االشرتاك

يعنون هذا البحث يف كتب علم احلديث وكتب علم الرجال بـ(املشرتك)،
ويريدون به :االسم املشرتك بني الراوي الثقة والراوي غري الثقة.

وألن املشكلة يف هذا البحث تدور بني الثقة وغري الثقة ،اعتربت من
مهامت املسائل يف هذا العلم ،فألف فيها ،ومن أهم وأشهر ما ألف فيها كتاب
(هداية املحدثني إىل طريقة املحمدين) للشيخ حممد أمني الكاظمي ،املشهور يف
األوساط العلمية عند أهل هذا العلم بـ(مشرتكات الكاظمي).
وممن اهتم بأمر هذه املشرتكات ووضع احللول هلا يف كتابه الرجايل الشيخ
األردبييل يف (جامع الرواة) والشيخ املامقاين يف (تنقيح املقال) والسيد
اخلوئي يف (معجم رجال احلديث).
وهلذا قالوا العلامء :أنه ال بد من التمييز بني املشرتكات لتوقف معرفة تقويم
السند عليه.

ويقول الشيخ جعفر السبحاين يف كتابه «كليات يف علم الرجال» أن
السبب يف وقوع مشكلة االشرتاك هو أن مصنفي كتب أخبارنا القديمة كانوا
يوردون فيها األخبار املتعددة يف املعاين املختلفة من طريقة واحد ،فيذكرون
السند يف أول حديث مفص ً
ال ثم جيملون يف الباقي اعتامد ًا عىل التفصيل أوالً،
وملا طرأ عىل تلك األخبار التحويل إىل كتاب آخر خيالف يف الرتتيب الكتاب
األول تقطعت تلك األخبار بحسب اختالف مضامينها ،وإذا بعد العهد وقع
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االلتباس واإلشكال(((.

وأظهر ضوابط التمييز التي اتبعها العلامء للتفرقة بني راو وآخر من أولئكم

الرواة املشرتكة أسامؤهم املتفرقة أبداهنم واملختلفة أحواهلم من حيث الوثاقة
والال وثاقة ،هي معرفة طريقه يف الرواية ،أي معرفة من يروي هو عنهم ،ومن
يروون هم عنه.
فقد هنجوا يف ذلك ذكر الرجال الذين يروون عن الراوي ذي االسم
املشرتك ،والرجال الذي يروي هو عنهم ،وذكروا مصادر الروايات املتضمنة
أسانيدها لرواية ذلك الشخص.

ونلمس هذا واضح ًا يف كتايب (جامع الرواة) و(معجم رجال احلديث)
وأمثاهلام.
ومن أهم األسامء املشرتكة التي تناوهلا الرجاليون بالبحث ،هي:
أوالً :ابن سنان:

وهذا االسم مشرتك بني:

عبد اهلل بن سنان بن طريف :املتفق عىل وثاقته وجاللته وكبري منزلته يف
الطائفة.

حممد بن احلسن بن سنان الزاهري :املنسوب إىل جده «سنان» حيث يقال
له «حممد بن سنان»؛ ألن أباه توىف وهو طفل فكفله جده سنان فنسب إليه.
واملشهور أنه غري ثقة.

((( ينظر :الشيخ السبحاين ،كليات يف علم الرجال ،ص .473
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واملشكلة هنا تتمركز يف فيام إذا اشتمل السند عىل «ابن سنان» من غري ذكر
االسم األول ،فيحتمل إرادة عبد اهلل بن سنان املوثق ،وحيتمل إرادة حممد بن
سنان املضعف.
وأهم ما ميزوا به أحدمها من اآلخر هو أن عبد اهلل بن سنان يروي عن
اإلمام الصادق مبارشة ،وحممد بن سنان يروي عنه بالواسطة.

فإذا كان املروي عنه مبارشة هو اإلمام الصادق فاملراد بابن سنان عبد
اهلل بن سنان.
ومثاله ما رواه ثقة اإلسالم الشيخ حممد بن يعقوب الكليني يف كتابه
«الكايف» ،باب إدخال الرسور عىل املؤمن :عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
عن حممد بن أرومة عن عيل بن حييى عن الوليد بن العالء عن ابن سنان عن
أيب عبد اهلل قال :من أدخل الرسور عىل مؤمن فقد أدخله عىل رسول اهلل،-
ومن أدخله عىل رسول اهلل فقد وصل ذلك إىل اهلل ،وكذلك من أدخل عليه
كرب ًا(((.

وإن كان املروي عنه اإلمام الصادق أيض ًا ،ولكن بالواسطة ،فالراوي هو
حممد بن سنان.
وهذا مثل ما رواه الشيخ حممد بن احلسن الطويس يف كتابه «هتذيب
األحكام» ،باب تفصيل أحكام النكاح :عن أمحد بن حممد بن عيسى عن أيب
عبد اهلل الربقي عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن أيب عبد اهلل :ال بأس

((( ينظر :الشيخ الكليني ،الكايف ،ج ،2ص.188
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بالرجل أن يتمتع باملجوسية(((.

وأشار إىل ذلك املريزا أبو احلسن املشكيني يف كتابه «الوجيزة يف علم

الرجال» قائالً :إن وردت رواية عن ابن سنان ،فإن كان املروي (عنه) هو
الصادق فهو عبد اهلل بن سنان ،ألن التتبع شاهد عىل أن حممد بن سنان
يروي عنه بالواسطة(((.
ثاني ًا :حممد بن قيس:

وهو مشرتك بني أربعة ،هم:

أبو نرص حممد بن قيس األسدي.

أبو عبد اهلل حممد بن قيس البجيل.

حممد بن قيس األسدي موىل بني نرص.

أبو أمحد حممد بن قيس.

واملشكلة هنا أيض ًا تتمركز يف فيام إذا اشتمل السند عىل « حممد بن قيس »
من غري ذكر الكنية واللقب ،فهو مشرتك بني أربعة :اثنان ثقتان ،ومها :حممد بن
قيس األسدي أبو نرص ،وحممد بن قيس البجيل أبو عبد اهلل ،وكالمها رويا عن
الباقر والصادق› ،وواحد ممدوح ،من غري توثيق ،هو حممد بن قيس األسدي
موىل بني نرص ،ومل يذكروا عمن روى ،وواحد ضعيف ،وهو حممد بن قيس أبو
أمحد ،روى عن الباقر خاصة.
((( ينظر :الشيخ الطويس ،هتذيب األحكام ،ج ،7ص.2582
((( ينظر :املريزا املشكيني ،الوجيزة يف علم الرجال ،ص.46
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ذكر الشيخ حسن صاحب املعامل يف كتابه «املنتقى» قائ ً
ال  :إن حممد بن
قيس متى كان رواي ًا عن أيب جعفر فالظاهر أنه الثقة إن كان الناقل عنه
عاصم بن محيد أو يوسف بن عقيل أو عبيد ابنه ،أو كان رواي ًا عن أيب جعفر

عن أمري املؤمنني›.

وأما الراوي عن أيب عبد اهلل فيحتمل أن يكون حديثه من الصحيح أو من
احلسن...إلخ(((.

((( ينظر :الشيخ حسن ،منتقى اجلامن ،ج ،1ص.38-34

املبحث اخلامس
االشتهار

يرى املتتبع لكيفية ورود أسامء الرواة يف أسانيد بعض الروايات أن البعض
من الرواة قد ذكروا يف األسانيد بكنيتهم ،أو بألقاهبم فقط العتامد من يذكرهم
عىل أهنم معروفون يف وسطهم االجتامعي بكنيتهم أو لقبهم ،لكن املشكلة
عندما جاء من كتب يف أسامء الرجال ،والعهد بينهم وبني الرواة األوائل بعيد،
مل يستطيعوا أن يعرفوا أسامء هؤالء الرواة الذين اشتهروا بألقاهبم أو كنياهتم،
وربام أدى هذا إىل يشء من االشتباه وااللتباس بني ٍ
راو وآخر(((.
لذا نجد أن هذه املشكلة من املشكالت القائمة يف هذا العلم ،ومن هنا
أيض ًا كان البد هلا من حل(((.

وممن أشار إىل هذه العالمة احليل يف كتابه «خالصة األقوال» يف «الفائدة
األوىل» من خامتة الكتاب ،ووضع ح ً
ال تطبيقي ًا هلا ،وذلك بذكر األسامء قرين
الكنى املشهورة يف حدود وقف عليه منها.
قال :قد ذكر أصحابنا يف كتب األخبار روايات برجال يذكرون كناهم
دون أسامئهم ،ويعرس حتصيل أسامئهم ومعرفة حاهلم إال بعد تعب شديد ،وقد
ذكرت أكثر ذلك يف هذه الفائدة(((.

((( ينظر :الشيخ الفضيل ،أصول علم الرجال ،ص ،265بترصف.
((( ينظر :نفس املصدر ،بترصف.

((( ينظر :العالمة احليل ،خالصة األقوال ،ص.427
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وكذلك عقد الشيخ ابن داود احليل الفصل اخلامس من القسم األول من
رجاله لـذكر مجاعة اشرتت كناهم وخفيت أسامؤهم(((.
ومن األمثلة عىل ذلك:

الكُنى:

ـ ـابن محدون الكاتب :أمحد بن إبراهيم.
ـ ـأبو أيوب األنصاري :خالد بن زيد.

ـ ـأبو أيوب اخلراز :إبراهيم بن عثامن ،وقيل :إبراهيم بن عيسى.
ـ ـأبو بكر احلرضمي :عبد اهلل بن حممد.
ـ ـأبو جرير :زكريا بن إدريس.

ـ ـأبو مجيلة :املفضل بن صالح.
ـ ـأبو اجلوزا :منبه بن عبد اهلل.
ـ ـأبو اجليش :مظفر.

ـ ـأبو محزة (عيل بن أيب محزة) :سامل.

ـ ـأبو حنيفة (سايق احلاج) :سعيد بن بنان.
ـ ـأبو خالد (القامط) :يزيد.

ـ ـأبو خدجية :سامل بن مكرم.
((( ينظر :ابن داود احليل ،رجال ابن داود احليل  ،ص.311-306
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ـ ـأبو اخلطاب( :حممد بن احلسني أيب اخلطاب) :زيد.

ـ ـأبو اخلطاب :حممد بن أيب زينب = حممد بن مقالص.
ـ ـأبو داود (املسرتق) :سليامن بن سفيان.
ـ ـأبو الربيع (الشامي) :خليل بن أوىف.

ـ ـأبو زياد (إسامعيل بن أيب زياد) :مسلم.
ـ ـأبو سعيد (القامط) :خالد بن سعيد.

ـ ـأبو سمينة :حممد بن عيل بن إبراهيم القريش.
ـ ـأبو الصباح (الكناين) :إبراهيم بن نعيم.

ـ ـأبو الصهبان (حممد بن أيب الصهبان) :عبد اجلبار.

ـ ـأبو عبد اهلل (عبد الرمحن بن أيب عبد اهلل) :ميمون.
ـ ـأبو عبد اهلل (العمركي) :عيل الربمكي.
ـ ـأبو عبيدة (احلذاء) :زيادة بن عيسى.

ـ ـأبو عيل (األشعري) :أمحد بن إدريس.

ـ ـأبو عيل (األشعري) :حممد بن عيسى بن عبد اهلل بن سعد بن مالك شيخ
القميني.
ـ ـأبو عمري (حممد بن أيب عمري) :زياد.

ـ ـأبو فاختة (ثوير بن أيب فاختة) :سعيد بن جهامن.
ـ ـأبو الفضل (احلناط) :سامل.
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ـ ـأبو مالك (احلرضمي) :الضحاك.
ـ ـأبو مريم :عبد الغفار.
ـ ـأبو املغرا :محيد.

ـ ـأبو املقدام (عمرو بن أيب املقدام) :ثابت.

ـ ـأبو نجران (عبد الرمحن بن أيب نجران) :عمرو بن مسلم.
ـ ـأبو نرص (أمحد بن نرص) :زيد.
ـ ـأبو مهام :إسامعيل بن مهام.

ـ ـأبو والد (احلناط) :حفص بن سامل.

ـ ـأبو يعفور (عبد اهلل بن أيب يعفور) :قيس بن منصور ،وقيل :واقد ،وقيل:

وقدان.

االلقاب:

ـ ـالبزوفري :احلسني بن سفيان.

ـ ـالبقباق :الفضل بن عبد امللك.
ـ ـاحلجال :عبد اهلل بن حممد.

ـ ـمحدان (النهدي القالنيس) :حممد بن أمحد.
ـ ـالساباطي :عمرو بن سعيد.

ـ ـسعدان :عبد الرمحن بن سامل.
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ـ ـالسكوين :إسامعيل بن أيب زياد.

ـ ـالشاذاين :حممد بن أمحد بن نعيم.

ـ ـالصفواين :حممد بن أمحد بن أيب عبد اهلل بن قضاعة.
ـ ـالطاطري :عيل بن احلسني.

ـ ـالطاطري :يوسف بن إبراهيم.
ـ ـالقالنيس :احلسني بن املختار.
ـ ـالكاهيل :عبد اهلل بن حييى.

ـ ـاملسعودي :عيل بن احلسني.
ـ ـالنخعي :أيوب بن نوح.

ـ ـالنوفيل :احلسني بن يزيد.
ـ ـالوشاء :احلسن بن عيل.



إيضاحات أسانيد الكتب األربعة
يقع الكالم يف هذا الفصل يف عدة أبحاث:
4 4املبحث األول :أسانيد الكايف
4 4املبحث الثاين :أسانيد الفقيه

4 4املبحث الثالث :أسانيد التهذيبني

املبحث األول
العدة:

أسانيد الكايف

جاء يف كثري من أسانيد كتاب الكايف للشيخ حممد بن يعقوب الكليني
عبارة «عدة من أصحابنا» ،فالبد لنا من معرفة ما هو املقصود واملراد من هؤالء
العدة؛ ملعرفة أحواهلم من حيث التقويم توثيق ًا أو غريه ،لتوقف اعتبار السند
وعدمه عىل ذلك.
ولعل أقدم من تناول هذه املسألة فأعرب عن املراد من العدة هو الشيخ
النجايش يف كتابه «الفهرس» املشهور يف األوساط العلمية بـ«رجال
النجايش» ،ناق ً
ال ذلك عن الشيخ الكليني يف ترمجته للشيخ الكليني قائالً:
وقال أبو جعفر الكليني :كل ما كان يف كتايب« :عدة من أصحابنا عن أمحد بن
حممد بن عيسى» ،فهم :حممد بن حييى ،وعيل بن موسى الكمنداين ،وداود بن
كوره ،وأمحد بن إدريس ،وعيل بن إبراهيم بن هاشم(((.
وقد تناول هذه املسألة من بعد الشيخ النجايش العالمة احليل ،ولكن
بشكل أوسع مما ذكره الشيخ النجايش ،ناق ً
ال ذلك عن مؤلف الكتاب
الشيخ الكليني ،حيث قال يف كتابه «خالصة األقوال» يف «الفائدة الثالثة»:
قال الشيخ الصدوق حممد بن يعقوب الكليني يف كتابه «الكايف» يف أخبار
كثرية( :عدة من أصحابنا عن أمحد بن حممد بن عيسى).

((( النجايش ،رجال النجايش ،ج ،2ص.292
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قال( :واملراد بقويل :عدة من أصحابنا:

حممد بن حييى ،وعيل بن موسى الكمنداين ،وداود بن كوره ،وأمحد بن

إدريس ،وعيل بن إبراهيم بن هاشم(((.

وقال( :كل ما ذكرته يف كتايب املشار إليه :عدة من أصحابنا عن أمحد بن
حممد بن خالد الربقي فهم:
عيل بن إبراهيم ،وعيل بن حممد بن عبد اهلل بن أذينه ،وأمحد بن عبد اهلل بن
أمية ،وعيل بن احلسن(((.

(و) قال( :وكل ما ذكرته يف كتايب املشار إليه :عدة من أصحابنا عن سهل
بن زياد فهم:
عيل بن حممد بن عالن ،وحممد بن أيب عبد اهلل ،وحممد بن احلسن ،وحممد
بن عقيل الكليني(((.
وكام ترون إن النجايش نقل عن الشيخ الكليني بيان عدة واحدة ،ونقل

عنه العالمة احليل بيان العدة التي نقلها النجايش مع بيان عدتني أخريني.

وهناك ُعدد أخر قليلة مل ينقل عن الشيخ الكليني بيان مراده منها

ومن األمثلة عىل ذلك:

ما جاء يف آخر (كتاب العقل واجلهل من أصول الكايف)( :عدة من أصحابنا

((( ينظر :العالمة احليل ،خالصة األقوال ،ص.430
((( ينظر :نفس املصدر.
((( ينظر :نفس املصدر.
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عن عبد اهلل البزاز عن حممد بن عبد الرمحن بن محاد عن احلسن بن عامر.)...
وقد بحثها الكثري من العلامء ملعرفة املراد منها.

وكان الطريق إىل معرفة ذلك هو دراسة طرق أسانيد الكليني بتتبع
سلسلة الرواة يف الرواية انطالق ًا من الراوي املطلوب معرفته إىل من قبله وإىل
من بعده ،وبتتبع ذكر الراوي نفسه يف الروايات األخرى الكتشاف من يروي
عنهم ومن يروون عنه(((.
ومما ينبغي اإلشارة إليه أن الشيخ الكليني قد يعرب يف بعض املوضع بـ
(عدة) ،ويف مواضع أخرى بـ(مجاعة) فيقول (مجاعة من أصحابنا).
ومن األمثلة عىل ذلك:

قول الشيخ الكليني يف كتابه «الكايف» :مجاعة من أصحابنا عن أمحد بن
حممد بن عيسى(((.
ويتبني أن عبارة «العدة واجلامعة» بمعنى واحد.

التعليق يف اإلسناد:

السند املعلق :وهو أن اخلرب املعلق هو يف احلقيقة من املسند؛ ألنه من األصل
هو مسند لكن حذف من أول إسناده ٍ
راو واحد ،وربام أكثر من واحد؛ ألن ذلك
املحذوف معروف ،واملحذوف املعروف يف قوة املذكور يبقى اخلرب عىل إسناده.
وقد وقع مثل هذا – أي التعليق يف السند  -يف كتاب (الكايف) بسبب

((( ينظر :الفضيل ،أصول علم الرجال ،ص.273
((( ينظر :الكليني ،الكايف ج ،1ص.22
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توخي االختصار ،اعتامد ًا عىل ما قبله ،فقد كان مؤلفه) يذكر اإلسناد كام ً
ال يف
حديث ،ثم بعد هذا يروي بنفس اإلسناد حديث ًا آخر ،وخيترص السند بحذف
أوله اعتامد ًا عىل املتقدم ،وقد توهم البعض بسبب هذا التعليق الذي مل يلتفت
إليه بأن اخلرب مرسل(((.
ومن األمثلة عىل ذلك:

ما حدث مع الشيخ الطويس ،حيث قال الشيخ حسن صاحب املعامل
يف كتابه «منتقى اجلامن»  :اعلم أنه اتفق لبعض األصحاب توهم االنقطاع يف
مجلة من أسانيد الكايف ،لغفلتهم عن مالحظة بنائه لكثري منها عىل طرق سابقة،
وهي طريقة معروفة بني القدماء.
والعجب أن الشيخ ربام غفل عن مراعاهتا فأورد اإلسناد من الكايف
بصورته ووصله بطرقه عن الكليني من غري ذكر للواسطة املرتوكة ،فيصري
اإلسناد يف رواية الشيخ له منقطع ًا ،ولكن مراجعة الكايف تفيد وصله.
ومنشأ التوهم الذي أرشنا إليه فقدُ املامرسة املطلعة عىل التزام تلك
الطريقة(((.

وعلق عليه الشيخ السبحاين بقوله :وقد تعجب صاحب (سامء
املقال) من الشيخ يف هتذيبه ،حيث نقل رواية عن الكليني ،وادعى
أهنا مرسلة مع أنه من باب التعليق.
والرواية موجودة يف باب الزيادات يف الزكاة من (التهذيب) هبذا السند:

((( ينظر :الفضيل ،أصول علم الرجال ،ص ،273بترصف.

((( ينظر :الشيخ السبحاين ،كليات يف علم الرجال ص  451عن املنتقى ،ج ،1ص 24ــ .25
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(حممد بن يعقوب مرس ً
ال عن يونس بن عبد الرمحن ،عن عيل بن أيب محزة ،عن
أيب بصري ،عن أيب عبد اهلل.)...
والرواية موجودة يف (الكايف :كتاب الزكاة :باب منع الزكاة :احلديث ،)3
ولكنها مبنية عىل الرواية التي نقلها قبلها هبذا السند:

(عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن إسامعيل بن مرار ،عن يونس ،عن ابن
مسكان ،يرفعه ،عن رجل ،عن أيب جعفر.)..
فام رواه الشيخ عن الكليني عن يونس ليس مرسالً ،كام أ ،املحدث احلر
العاميل التفت إىل التعليق ،وأتى بتامم السند ،هكذا:

(حممد بن يعقوب عن عيل ،عن أبيه ،عن إسامعيل بن مرار ،عن يونس،
عن عيل بن أيب محزة ،عن أيب بصري ،عن أيب عبد اهلل.((()...

وال ُيعرف هذا كام أفاد الشيخ حسن إال بكثرة املامرسة التي تفيد معرفة
طريقة وكيفية اإلسناد عند الشيخ حممد بن يعقوب الكليني يف كتابه «الكايف».

تعيني بعض الرواة:

جاء يف بعض أسانيد كتاب «الكايف» للشيخ حممد بن يعقوب الكليني
ِ
يستوف الشيخ الكليني تفاصيل تلك األسامء فاكتفى
أسامء لبعض الرواة مل
بذكر االسم األول للراوي ،أو باالسم األول والثاين ،أو بالكنية فقط.
ومنهجي ًا هذا مما حيتاج إىل التعيني ،إما لرفع اجلهالة ،وإما لرفع االشرتاك،
ليعرف بعد ذلك حال الراوي.

((( ينظر :الشيخ السبحاين ،كليات يف علم الرجال ص  451عن املنتقى ،ج  ،1ص  451ــ .452
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ومن هذه األسامء:

أوالً :احلسني.
ثاني ًا :محاد.

قال السيد بحر العلوم يف كتابه «رجال بحر العلوم» يف الفائدة الرابعة
عرشة :يف الكايف( :حممد عن أمحد عن شاذان بن اخلليل النيسابوري عن يونس
عن محاد عن احلسني)(((.

الظاهر أن احلسني ــ هذا ــ هو احلسني بن خمتار القالنيس ،وأن محاد ًا هو
محاد بن عيسى اجلهني ،ملا يف (النجايش) يف ترمجة احلسني بن خمتار( :له كتاب
يروي عنه محاد بن عيسى وغريه) ،ومل يذكر رواية محاد عن احلسني إال ها هنا،
وهو دليل عىل تعيينهام مع ًا(((.
وقال الشيخ ابن داود احليل يف كتابه «رجال بن داود» يف التنبيه الرابع:
إذا ورد عليك اإلسناد من إبراهيم بن هاشم إىل محاد فال تتوهم أنه محاد بن
عثامن ،فإن إبراهيم بن هاشم مل يلق محاد بن عثامن بل محاد بن عيسى(((.

وقال العالمة احليل يف كتابه «خالصة األقوال» يف الفائدة التاسعة :قد يغلط
مجاعة يف اإلسناد من إبراهيم بن هاشم إىل محاد بن عيسى فيتومهونه محاد بن عثامن،
وهو غلط فإن إبراهيم بن هاشم مل يلق محاد بن عثامن ،بل محاد بن عيسى(((.
((( يف هامشه :راجع كتاب الطهارة :باب مسح الرأس والقدمني :احلديث .3

((( ينظر :السيد بحر العلوم ،رجال السيد بحر العلوم ،ج  ،4ص .130 -129
((( ابن داود احليل ،رجال بن داود ،ص .

((( ينظر :العالمة احليل ،خالصة األقوال ،ص.443
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ثالث ًا :حممد بن إسامعيل:

جاء هذا االسم يف بداية بعض أسانيد الشيخ الكليني يف كتابه «الكايف»

يروي عنه عن الفضل بن شاذان ،حيث يقول السيد اخلوئي يف كتابه «معجم
رجال احلديث» :رواية حممد بن يعقوب عن حممد بن إسامعيل وروايته عن
الفضل بن شاذان كثرية جد ًا ،وقد بلغت سبعامئة وواحد ًا وستني مورد ًا(((.
وهو ــ كام يقول املريزا املشكيني يف كتابه «وجيزة يف علم الرجال» ــ:
(مشرتك بني ثالثة عرش رجالً):
ــ ثالثة من الثقات :الربمكي والزعفراين وحممد بن إسامعيل بن بزيع.

ــ وبعضها مذموم كمحمد بن إسامعيل بن جعفر.
ــ وواحد حمل اخلالف وهو النيسابوري.

ــ والباقي من املجاهيل)(((.

ولرتدده بني هذه املجموعة من األشخاص ترددت األقوال يف تعيينه،
وأمهها األربعة التالية:
األول :عدم تعينه ،فيبقى مشرتك ًا بني الثقة وغري الثقة.

وذهب أصحاب هذا القول إىل تضعيف ما يرويه الكليني عن طريقه
لالشرتاك املذكور ،وعدم التمييز.

الثاين :إنه حممد بن إسامعيل الربمكي ،وهو ثقة ،وبه قال الشيخ البهائي

((( ينظر :السيد اخلوئي ،معجم رجال احلديث ،ج  ،15ص .84
((( ينظر :املشكيني ،الوجيزة يف علم الرجال ،ص.48
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يف كتابه «مرشق الشمسني»(((.

الثالث :حممد بن إسامعيل النيشابوري.

وهذا ما استظهره الشيخ حسن صاحب املعامل ،وقواه الكلبايس يف
(سامء املقال) ،والتسرتي يف (قاموس الرجال)(((.
وإىل هذا القول ذهب الفاضل الدربندي أيض ًا يف كتابه «قواميس الرجال
والدراية»(((.
وبه رصح السيد اخلوئي يف كتابه «معجم رجال احلديث»(((.

الرابع :إنه مردد بني الربمكي والنيشابوري.

ذهب إىل هذا القول املريزا املشكيني يف كتابه «وجيزة يف علم الرجال»(((.

وتقدم أن حممد بن إسامعيل النيشابوري موضع خالف من حيث توثيقه.
وممن وثقه:

أوالً :املريزا املشكيني؛ ألنه من شيوخ اإلجازة.

ثاني ًا :السيد اخلوئي ،لوقوعه يف إسناد كامل الزيارات.

((( ينظر :كليات يف علم الرجال .457
((( ينظر :نفس املصدر..

((( ينظر :السيد اجلاليل ،املنتقى من درر القواميس :الرقم  ،54جملة تراثنا ،العدد ،24
السنة1411ﻫ.

((( ينظر :السيد اخلوئي ،معجم رجال احلديث ،ج  ،15ص .90-89
((( ينظر :املشكيني ،الوجيزة يف علم الرجال ،ص.52
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ثالث ًا :وآخرون ،لكثرة رواية الكليني عنه.

واملسألة ــ بحسب أدلتهم وتقريباهتم ــ تعتمد عىل معرفته من خالل معرفة

طبقته وعالقته بالفضل بن شاذان التي قد تكشف عن هويته(((.

ومن هذا ما أفاده السيد اخلوئي قال يف كتابه «معجم رجال احلديث»:
أقول حممد بن إسامعيل ،هذا روى عنه الكيش بال واسطة ،وهو يروي عن
الفضل بن شاذان ،يف ترمجة سلامن الفاريس ،)1( :مرتني ويف ترمجة أيب محزة
الثاميل ،)81( :واملذكور يف هذه املوارد :هو حممد بن إسامعيل مطلق ًا ،إال أنه
رصح يف ترمجة أيب حييى اجلرجاين ،)409( :بأن حممد بن إسامعيل الذي يروي
عنه :هو النيسابوري ،وأوضح من ذلك :فيام ذكره  يف ترمجة الفضل بن شاذان:
( ،)416قال :ذكر أبو احلسن حممد بن إسامعيل البندقي النيسابوري أن الفضل
بن شاذان بن خليل نفاه عبد اهلل بن طاهر النيسابوري ،فيظهر من ذلك أن حممد
بن إسامعيل الذي يروي عن الفضل ،ويروي عنه الكيش بال واسطة هو
حممد بن إسامعيل النيسابوري ،وبام أن الكيش قريب الطبقة من الكليني
بمحمد بن إسامعيل الذي يروي عن الفضل ،ويروي عنه الكليني كثري ًا
ينطبق عىل هذا ،وحيكم بوثاقته ،ال إلكثار الكليني الرواية عنه ،بل لوقوعه
يف إسناد كامل الزيارات (((.
خامس ًا :حممد بن احلسن:

اختلفت أقوال العلامء فيه بني حممد بن احلسن الصفار ،وآخرون ،هم:

((( ينظر :الفضيل ،أصول علم الرجال ،ص ،280بترصف.

((( ينظر :السيد اخلوئي ،معجم رجال احلديث ،ج  ،15ص .90
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األول :حممد بن احلسن بن عيل املحاريب.

الثاين :حممد بن احلسن القمي.

الثالث :حممد بن احلسن الربناين.

وقد أشبع هذه املسألة بحث ًا وحتقيق ًا املريزا حسني النوري يف كتابه
«مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل»  ،فذكر القائلني بأنه الصفار وما أفادوه
يف ذلك ،ثم ذكر رأيه ،وهو أنه مردد بني املذكورين يف أعاله مجيع ًا(((.

((( ينظر :املريزا النوري ،مستدرك الوسائل ،ج ،3ص.543

املبحث الثاين
أسانيد الفقيه

ألف الشيخ أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني املعروف بالصدوق
كتابه املوسوم بـ(من ال حيرضه الفقيه) إجابة لطلب الرشيف حممد بن احلسن بن
إسحاق العلوم ،ليكون رسالة فتوى يرجع إليها يف مقام العمل كام ذكر ذلك
يف مقدمة الكتاب؛ وألن الشيخ الصدوق من أعمدة مدرسة الفقهاء
املحدثني التي من أهم معامل منهج هذه املدرسة اإلفتاء بنص احلديث ولفظه،
سار املنهج هذا يف تأليفه الكتاب املشار إليه ،وذلك بحذف األسانيد واالقتصار
عىل املتون ،وقد رصح هبذا يف خطبة الكتاب بقوله( :وصنفت له  -أي الرشيف
حممد بن احلسن بن إسحاق -هذا الكتاب بحذف األسانيد لئال تكثر طرقه)
وقد ألف لذكر األسانيد املحذوفة كتابه املعروف بـ(مشيخة الفقيه) ،والذي
قد أحلقه به ،ومن أراد الوقوف عىل سند حديث من أحاديث كتاب «من ال
حيرضه الفقيه» مل يذكر يف الكتاب يرجع إىل املشيخة ملعرفته(((.

(((ينظر :الفضيل ،أصول علم الرجال ،ص ،285بترصف.

املبحث الثالث

تعيني بعض الرواة:

أسانيد التهذيبني

قال العالمة احليل يف كتابه «خالصة األقوال» يف الفائدة الثانية :ذكر
الشيخ وغريه ،يف كثري من األخبار (سعد بن عبد اهلل عن أيب جعفر) ،واملراد
بـ(أيب جعفر) ــ هنا ــ هو( :أمحد بن حممد بن عيسى،ويرد أيض ًا يف بعض األخبار:
(احلسن بن حمبوب عن أيب القاسم) ،واملراد به( :معاوية بن عامر)(((.

تعيني الوسائط املحذوفة:

وقال :العالمة احليل أيض ًا يف كتابه «خالصة األقوال» يف الفائدة
الثامنة :اعلم أن الشيخ الطويس ذكر أحاديث كثرية يف كتايب (التهذيب)
و(االستبصار) عن رجال مل يلق زماهنم ،وإنام روى عنهم بوسائط ،حذفها يف
الكتابني ،ثم ذكر يف آخرمها طريقه إىل كل رجل ،رجل ،مما ذكره يف الكتابني(((.
و هبذا يشري العالمة احليل إىل رسالتي الشيخ الطويس« مشيخة
التهذيب»  ،و«مشيخة االستبصار» والذي ذكر فيهام طرقه يف كتابيه(التهذيب)
و(االستبصار)  ،وأحلقهام يف آخر الكتابني.

((( ينظر :العالمة احليل ،خالصة األقوال ،ص.430
((( نفس املصدر ،ص.435
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كنى وألقاب األئمة:

االختصارات والرموز

(((

يراد هبا الكنى واأللقاب ألئمة أهل البيت املستعملة يف كتب احلديث
وكتب الرجال ،وهي:

الكنى:

ــ أبو جعفر			

(حممد بن عيل الباقر)

			
ــ أبو احلسن

(موسى بن جعفر الكاظم)

			
ــ أبو عبد اهلل

(جعفر بن حممد الصادق)

			
ــ أبو احلسن األول

(موسى بن جعفر الكاظم)

			
ــ أبو إبراهيم

(موسى بن جعفر الكاظم)

ــ أبو احلسن املايض		

			
ــ أبو احلسن الثاين

			
ــ أبو جعفر الثاين

ــ أبو حممد			

(موسى بن جعفر الكاظم)
(عيل بن موسى الرضا)
(حممد بن عيل اجلواد)

(احلسن بن عيل العسكري)

((( وللوقوف عىل ذلك بشكل تفصييل يرجع إىل كتاب «معجم الرموز واإلشارات» الشيخ حممد
رضا املامقاين.
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األلقاب:

			
ــ أمري املؤمنني

			
ــ احلسن املجتبى

(عيل بن أيب طالب)

(احلسن بن عيل بن أيب طالب)

			
ــ احلسني الشهيد

(احلسني بن عيل بن أيب طالب)

				
ــ السجاد

(عيل بن احلسني)

			
ــ زين العابدين

(عيل احلسني)

				
ــ الباقر

(حممد بن عيل بن احلسني)

				
ــ الكاظم

(موسى بن جعفر)

				
ــ الفقيه

(موسى بن جعفر)

				
ــ الصادق

				
ــ العامل
				
ــ الشيخ

				
ــ الرجل
			
ــ العبد الصالح

				
ــ الرضا

				
ــ اجلواد

				
ــ اهلادي

(جعفر بن حممد)

(موسى بن جعفر)
(موسى بن جعفر)
(موسى بن جعفر)
(موسى بن جعفر)
(عيل بن موسى)

(حممد بن عيل بن موسى)
(عيل بن حممد)
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ــ العسكري			

ــ العسكري			

(عيل بن حممد)

(احلسن بن عيل)

				
ــ املهدي

(حممد بن احلسن)

				
ــ القائم

(حممد بن احلسن)

			
ــ الناحية املقدسة

(حممد بن احلسن)

				
ــ احلجة

			
ــ قائم آل حممد
				
ــ الغائب
				
ــ املنتظر

(حممد بن احلسن)

(حممد بن احلسن)
(حممد بن احلسن)
(حممد بن احلسن)

رموز الصحابة وأصحاب األئمة:
ـ ـل				

				
ـ ـي

ـ ـن				

(صحابة رسول اهلل)

(أصحاب عيل أمري املؤمنني)

(أصحاب احلسن)

				
ـ ـسني

(أصحاب احلسني)

				
ـ ـقر

(أصحاب حممد الباقر)

				
ـ ـين

				
ـ ـق

(أصحاب عيل بن احلسن)
(أصحاب جعفر الصادق)
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ـ ـظم
ـ ـم				

(أصحاب موسى الكاظم)

(أصحاب موسى الكاظم )عند
ابن داود خاصة

				
ـ ـضا

(أصحاب عيل الرضا)

ـ ـد				

(أصحاب حممد اجلواد )عند ابن

				
ـ ـج

				
ـ ـدي

(أصحاب حممد اجلواد)
داود خاصة

(أصحاب عيل اهلادي)

				
ـ ـكر

(أصحاب احلسن العسكري )يف

				
ـ ـدي

(أصحاب احلسن العسكري )يف

مالحظة:

بعض الكتب.

البعض اآلخر.

رمز الشيخ الطويس يف رجاله ملن مل يرو عن أحد األئمة( أي أنه مل يدرك
صحبة أحدهم بــ(مل).

البابالثاين159...............................................................

اختصارات كتب احلديث الثامنية:
				
ـ ـكا
				
ـ ـيف
				
ـ ـيف

ـ ـيه				

(الكايف) يف أكثر الكتب.

(الكايف) يف بعض الكتب.
(الوايف).

(الفقيه = من ال حيرضه الفقيه).

				
ـ ـيب

(التهذيب).

				
ـ ـبص

(االستبصار) يف البعض اآلخر.

				
ـ ـصا
				
ـ ـبح

				
ـ ـئل
				
ـ ـمست

اختصارات كتب الرجال:

(االستبصار) يف بعض الكتب.
(بحار األنوار).

(وسائل الشيعة).

(مستدرك الوسائل).

				
ـ ـكش

(رجال الكيش = االخبار).

				
ـ ـجخ

(رجال الشيخ الطويس).

				
ـ ـقي

(رجال الربقي).

				
ـ ـجش
				
ـ ـست

(رجال النجايش).

(فهرست الشيخ الطويس).
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ـ ـعق

(رجال العقيقي).

				
ـ ـفض

(رجال ابن فضال)

				
ـ ـغض

(رجال الغضائري)

				
ـ ـقد

				
ـ ـعب

(رجال ابن عقدة).

(رجال ابن عبدون).

ـ ـيه				

(رجال ابن بابويه الصدوق).

				
ـ ـصه

(رجال العالمة احليل = اخلالصة)

				
ـ ـب

(رجال ابن شهراشوب = معامل العلامء).

				
ـ ـضح

(رجال العالمة احليل الكبري = إيضاح االشتباه).

				
ـ ـبلغة

(بلغة املحدثني)

				
ـ ـفش

ـ ـد				

ـ ـم				

				
ـ ـحاوي
				
ـ ـتنقيح

				
ـ ـمح

				
ـ ـج

(رجال الفضل بن شاذان).

(رجال ابن داود احليل).

(رجال ابن شهراشوب = معامل العلامء).
(حاوي األقوال)

(تنقيح املقال).

(رجال مريزا حممد األسرتآبادي = منهج املقال).

(معراج أهل الكامل).

البابالثاين161...............................................................
				
ـ ـعه

(فهرست منتجب الدين ابن بابويه).

				
ـ ـجع

(جامع الرواة).

				
ـ ـقد

(نقد الرجال).

				
ـ ـعدة

				
ـ ـتكملة

(عدة الرجال).

(تكملة الرجال).

				
ـ ـمنتهى

(منتهى املقال).

				
ـ ـمشكا

(مشرتكات الكاظمي = هداية املحدثني).

				
ـ ـجممع

ـ ـن				

(جممع الرجال).
(نخبة املقال).

هذا هو متام الكالم فيام أردنا بيانه يف علم الرجال ،واحلمد هلل رب العاملني
والصالة والسالم عىل نبينا الطاهر األمني ٍ
حممد وآله األئمة املعصومني ،وقد وقع
الفراغ من تأليف هذا الكتاب صبيحة يوم اجلمعة املصادف  25من شهر حمرم
احلرام من سنة 1440من اهلجرة النبوية عىل مهاجرها أفضل الصالة والتحية
حامد ًا مصلي ًا مسل ًام مستغفر ًا وكان ذلك يف حارضة العلم والعلامء مدينة أمري
املؤمنني النجف األرشف واحلمد هلل عىل عظيم منّه وفضله.
عيل غانم الشوييل



املصادر واملراجع

إن خري ما ابتدئ به (( القرآن الكريم )).

1 .1اإلجازة الكبرية ،السيد عبداهلل اجلزائري ،حتقيق الشيخ حممد
السامحي احلائري ،ط سنة  1409هـ.
2 .2اختيار معرفة الرجال (رجال الكيش) ،الشيخ حممد بن احلسن
الطويس ،حتقيق السيد حسن املصطفوي ،ط سنة  1348هـ ش.
3 .3اإلرشاد ،الشيخ املفيد ،ط  1399هـ.

4 .4االستبصار ،الشيخ الطويس ،حتقيق السيد حسن اخلرسان ،ط سنة
1406هـ ،وأيض ًا :حتقيق الشيخ حممد جعفر شمس الدين ،ط سنة  1412هـ.
5 .5أصول علم احلديث ،عبد اهلادي الفضيل ،ط سنة  1420هـ.

6 .6أصول الكايف ،الشيخ الكليني ،حتقيق الشيخ حممد جعفر شمس
الدين ،ط سنة  1411هـ.

7 .7أعيان الشيعة ،السيد حمسن األمني ،حتقيق السيد حسن األمني ،ط
سنة .1406
8 .8أصول علم الرجال ،الشيخ عبد اهلادي الفضيل ،ط سنة  1420هـ.

9 .9بحار األنوار ،الشيخ املجليس ،حتقيق الشيخ عبد الرحيم الرباين ،ط
سنة 1409هـ.
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1010بلغة املحدثني ،الشيخ سليامن املاحوزي ،حتقيق الشيخ عبد الزهراء
العوينايت (مع معراج أهل الكامل).
هـ.

1111تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم ،السيد حسن الصدر ،ط سنة 1411

1212التحرير الطاوويس ،الشيخ حسن العاميل ،حتقيق السيد حممد حسن
ترحيني ،ط  1408هـ.
1313حتفة العامل ،السيد جعفر بحر العلوم ،ط سنة  1401هـ.
1414التعريفات ،الرشيف اجلرجاين ،ط سنة 1978م.

1515التقييد واإليضاح (رشح مقدمة ابن الصالح) ،احلافظ العراقي،
حتقيق عبد الرمحن حممد عثامن.
1616التنقيح يف رشح العروة الوثقى ،حارضات السيد اخلوئي بقلم
تلميذه الشيخ الغروي.
1717تنقيح املقال ،الشيخ عبد اهلل املامقاين ،ط حجر.

1818التهذيب ،الشيخ الطويس ،حتقيق السيد اخلرسان ،ط سنة  1401هـ.
1919جامع الرواة ،الشيخ حممد بن عيل األردبييل ،ط سنة  1403هـ.

2020الدرجات الرفيعة ،السيد عيل خان الشريازي ،ط سنة  1403هـ.

2121دعائم اإلسالم ،القايض النعامن ،حتقيق آصف فييض ط سنة  1411هـ.

2222دروس متهيدية يف القواعد الرجالية ،الشيخ باقر االيرواين ،ط سنة

املصادرواملراجع165.........................................................
 1426هـ.

2323الذريعة اىل تصانيف الشيعة ،الشيخ آقا بزرك الطهراين ،ط سنة

1403هـ.

2424رجال اخلاقاين ،الشيخ عيل اخلاقاين ،حتقيق السيد حممد صادق بحر
العلوم ،ط  1404هـ.
2525رجال السيد بحر العلوم (الفوائد الرجالية) ،السيد حممد املهدي
بحر العلوم ،حتقيق السيد حممد صادق بحر العلوم والسيد حسني بحر العلوم،
ط سنة  1363هـ.
2626رجال الشيخ الطويس ،حتقيق السيد حممد صادق بحر العلوم ،ط
سنة  1381هـ.
2727رجال العالمة احليل (خالصة األقوال) ،ط سنة  1402هـ.

2828رجال النجايش ،الشيخ أمحد بن عيل النجايش ،حتقيق الشيخ حممد

جواد النائيني ،ط سنة  1408هـ.

2929سحر بابل وسجع البالبل ،السيد جعفر احليل ،حتقيق الشيخ حممد
احلسني آل كاشف الغطاء ،ط سنة  1411هـ.

3030طبقات أعالم الشيعة ،الشيخ آغا بزرك الطهراين ،ط سنة  1404هـ.

3131طرائف املقال ،السيد عيل أصغر اجلابلقي ،حتقيق السيد مهدي سنة
 1403هـ.
3232عدة األصول ،الشيخ الطويس ،حتقيق الشيخ حممد مهدي نجف ،ط
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سنة  1403هـ.

3333علم رجال احلديث ،الدكتور تقي الدين الندوي املظاهري ،ط سنة

 1406هـ.

3434علم الرجال دراسة يف مراحل تطوره ،الشيخ الدكتور عيل غانم
الشوييل ،ط سنة  1437هـ.
3535الفهرست ،الشيخ الطويس ،حتقيق السيد حممد صادق بحر العلوم،
ط سنة  1403هـ.
3636فهرست أسامء علامء الشيعة ومصنفيهم ،الشيخ منتجب الدين بن
بابويه ،حتقيق السيد عبد العزيز الطباطبائي ،ط سنة  1406هـ.
3737فوائد رجالية ،الشيخ حممد آصف حمسني ،ط إيران.
3838فوائد الوحيد البهبهاين «مع رجال اخلاقاين».

3939يف أصول اللغة ،جممع اللغة العربية بالقاهرة ،ط سنة  1395هـ.

4040قواعد علم احلديث ،السيد حميي الدين الغريفي ،ط سنة  1406هـ.

4141كتاب الرجال  ،ابن داود احليل ،حتقيق السيد حممد صادق بحر
العلوم ،ط سنة  1406هـ.
4242كليات يف علم الرجال ،الشيخ جعفر السبحاين ،ط سنة  1410هـ.
4343لسان العرب ،ابن منظور ،ط دار صادر.

4444لؤلؤة البحرين ،الشيخ يوسف البحراين ،حتقيق السيد حممد صادق
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بحر العلوم ،ط سنة  1406هـ.

4545جممع الرجال ،الشيخ عناية اهلل القهبائي ،حتقيق السيد ضياء الدين

العالمة األصفهاين.

4646حميط املحيط ،املعلم بطرس البستاين ،ط سنة 1977م.
4747مستدرك الوسائل ،املريزا حسني النوري ،ط حجر.

4848مصفى املقال ،الشيخ آقا بزرك الطهراين ،ط سنة 1408هـ.
4949معجم ألفاظ القرآن الكريم ،جممع اللغة العربية بالقاهرة.

5050معجم رجال احلديث ،السيد أبو القاسم اخلوئي ،ط سنة  1403هـ.

5151معجم رجال الفكر واألدب يف النجف ،الدكتور حممد هادي
األميني ،ط سنة  1413هـ .
هـ.

5252معجم الرموز اإلشارات ،الشيخ حممد رضا املامقاين ،ط سنة 411
5353املعجم الكبري ،جممع اللغة العريب بالقاهرة ،ط سنة  1981م.

5454املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية بالقاهرة ،ط سنة  1392هـ.

5555معراج أهل الكامل ،الشيخ سليامن املاحوزي ،حتقيق السيد مهدي
الرجائي ،ط سنة  1412هـ.
5656مقباس اهلداية ،الشيخ املامقاين ،حتقيق حفيده الشيخ حممد رضا
املامقاين ،ط سنة  1411هـ.
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5757مالذ األخبار ،الشيخ املجليس ،ط سنة 1403هـ.

5858املنتقى النفيس من دور القواميس ،السيد حممد رضا اجلاليل (جملة

تراثنا ،العدد  24السنة السادسة  1411هـ).

5959من ال حيرضه الفقيه ،الشيخ الصدوق ،حتقيق الشيخ حممد جعفر
شمس الدين ،ط سنة  1411هـ.

6060املوسوعة الفقهية ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت ،ط .2
6161الوايف ،الفيض الكاشاين ،ط سنة  1324هـ.

6262وجيزة يف علم الرجال ،املريزا أبو احلسن املشكيني ،حتقيق السيد
زهري األعرجي ،ط سنة  1410هـ.

6363وسائل الشيعة ،احلر العاميل ،حتقيق الشيخ عبد الرحيم الراين ،ط
سنة  1403هـ.
6464وصول األخبار ،الشيخ حسني بن عبد الصمد العاميل ،حتقيق السيد
عبد اللطيف الكوهكمدي ،ط سنة  1401هـ.

k
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