مباحث رجالية

ب
قلم

السيدمرتضى المهري

احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله الطاهرين.
هـــــذه بعض املباحث يف الرجال ومعرفة الكتب مما تلقيناها من دروس ســيدنا
االســتاذ الفقيه البارع املرجع األعىل الســيد عيل الســيســتام داه خله الل األبحاث
الفقهية ،وكان أوهلا بتاريخ  14ربيع االول سنة  1398هـ.
مرتىض املهري
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املبحث االول :يف اعتبار كتاب العلل للفضل بن شاذان قدس رسه.
هذا الكتاب نقله الصدوق بتاممه ف ـي كتابني :علل الش ـرايع وعيون اابار الرضا
عليه ال سله .قال يف العيون :حــــدثنا عبد الواحد بن حممد بن عبدوس الني سابوري
العطار بنيسابور يف شعبان سنة اثنتني ومخسني وثلثامئة قال :حدثني ابو احلسن عيل بن
حممد بن قتيبة الني سابوري قال ،قال ابو حممد الف ضل بن شاذان الني سابوري وحدثنا
احلاكم ابو حممد جعفر بن نعيم بن شــاذان عن عمه اع عبد اهلل حممد بن شــاذان قال:
قال الفضل بن شاذان  ......ونقل الرسالة بطوهلا.
وقال يف آارها حدثنا عبد الواحد بن حممد بن عبدوس النيسابوري العطار ريض
اهلل عنه قال :حدثنا عيل بن حممد بن قتيبة الني سابوري قال قلت للف ضل بن شاذان ملا
ســم عت م نه هذه الع لل :أا م عن هذه الع لل التي ذكر ا عن االســتن باط
واالستخراج وهي من نتائج العقل او هي مما سمعته ورويته؟ فقال يل :ما كنت ألعلم
سن
مراد اهلل تعاىل بام فرض وال مراد ر سول اهلل صىل اهلل عليه واله و سلم بام رشع و ّ
وال اعلل ذلك من ذات نف ســــي بل سمعتها من موالي اع احل سن عيل بن مو سى
الرضا عليه السله املرة بعد املرة والشـ ـيء بعد اليشء فجمعتها فقلت له :فأحدث هبا
عنك عن الرضا عليه السله قال نعم.
ثم قال :حدثنا احلاكم ابو حممد جعفر بن نعيم بن شــاذان النيســابوري ريض اهلل
عنه عن عمه اع عبد اهلل حممد بن شاذان عن الف ضل بن شاذان انه قال :سمعت هذه
العلل من موالي اع احلســن عيل بن موســى الرضــا عليه الســله فجمعتها متفرقة
والفتها )1(.
والظاهر ان منشــأ ســاال ابن قتيبة عن كون هذه العلل من نتائج العقل او من
الرواية ان اال ستدالل العقيل واحلرية الفكرية كانا منبوذين يف تلك العهود وكان الذي
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يامرس االســتنباط بموجب الدليل العقيل والذي يبحث عن فلســفة االحكاه موردا
لتهجم ا صحاب احلديث الذين كانوا ا صحاب اهليمنة االجتامعية فكانت الدائرة عىل
رواد الفكر احلر وهكذا االياه اقبال وادبار.
ويرجع تــــاريخ تفوق ا صحاب احلديث يف املجتمع اال سلمي اىل عهد املتوكل
حيث رأى حرية التفكري معارضـة ددامة سـلطانه فخل جوا مسـاعدا للتقيد باملايض
واالعتامد عىل احلديث مهام كان ليمنع من بروز االفكار احلديثة ومن ذلك نشـــأت
مدر سة امحد بن حنبل لدى العامة .واثرت هــــذه املوجــــة من الثقافة املحافظة عىل
االوساط العلمية لدى الشيعة ايضا وكانت قم يف ذلك العهد مركز اصحاب احلديث
ومن هنا نرى يف كتب الرجال اســتنكار بعض علامءهم لطريقة يونب بن عبد الرمحن
والف ضل بن شاذان حيث كانا من الفقهاء واملجتهدين بل حتى مثل زرارة وه شاه بن
احلكم .ومن هنا ي صح ان يقال ان مة القول بالرأي يف الف ضل هي التي اوجبت عىل
تلميذه ابن قتيبة ان يدافع عنه بدعوى ان هذه العلل من الرواية.
واآلراء يف هذه الرسالة ثلثة:
الرأي االول :اهنا من تـــــأليف الفضــل ومن نتائج تفكريه واجتهاده يف فلســفة
االحكاه .وكانت الشــيعة متقدمة يف هذه االبحاث وكثريا ما نرى بعض رجال الفكر
الشيعي يسألون االئمة عليهم السله عن علل الشـــرايع منهم عبد اهلل بن سنان .وقد
ألف حممد بن سنان رسالة ايضا يف هذه االبحاث ونسبت ايضا اىل الرضا عليه السله.
وقد نقلها الصدوق يف العيون ايضا.
وعىل هذا الرأي فاالهتامه هبذه الرسالة يكون من جهتني:
 -1ان فتاوى القدماء اصوصا املعارصين منهم للئمة عليهم السله هلا امهيتها
يف الفقــــه وال يقل اطرها يف االســتنباط عن بعض الروايات .وقد ذكرنا يف مباحث
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التعــــارض وغريها بعد البناء عىل ااتصاص حجية اخل باملوثوق به ان أحد اسباب
الوثوق بالنص وسلمة وصوله الينا هو تواف فتاوى القدماء ملضمونه.
 -2تقده الفكر الشيعي يف هذا املضامر .ويظهر ذلك باملقارنة بني ما ذكره الف ضل
يف هذه الرسالة وما ذكره علامء العامة يف هذا الباب وهم وان مل نجد هلم رسالة يف ذلك
إالّ أن ا صحاب الرأي والقياس ال بد هلم من التعليل حتى ي ستك شفوا احلكم القيايس
ويف ذلك نرى مجودهم وضعفهم يف التعليل.
هذا وخاهر كله النجايش تــــأييد هذا الرأي باعتبار انه ذكر من تآليف الفضــل
كتاب العلل ومل ي سنده اىل الر ضا عليه ال سله مع ان من عادته ذكر ذلك يف نظائره من
الكتب املالفة القريبة االسناد.
الرأي الثام :ان هذه الر سالة رواية معت ة صادرة عن االماه الر ضا عليه ال سله
وللعتامد عليها طريقان:
 -1تصــحيح ســند الرواية وان ابن عبدوس وابن قتيبة ثقتان وا الثقة حجة.
والظاهر من مجاعة ااتيار هذا الطري .
 -2الوثوق ب صدور الرواية وان مل يوث الرجلن نظرا اىل ان ال صدوق م ضافا إىل
نقله للرسالة كاملة يف العيون والعلل قد نقل قسام منها يف "من ال حيض ـره الفقيه" وقد
التزه يف اوله ان ال ينقل فيه اال ما كان حجة بينه وبني ربه .واعتامد الصــدوق مع قرب
عهده بالف ضل يوجب الوثوق بالرواية م ضافا اىل شواهد اارى .وربام ي ستظهر هذه
الطريقة اي االعتامد عىل ال شواهد من ال صدوق قدس رسه ومن صاحب احلدائ عىل
ما يف كتاب الصوه منه.
الرأي الثالث :اهنا رواية ضعيفة لعده وثاقة الرجلني او أحدمها فل قيمة للرسالة
حتى من جهة اهنا فتوى الف ضل .وهذا خمتار مجاعة اي ضا منهم ال سيد ال وجردي عىل
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ما يف تقريرات بحثه يف الصلة ومنهم السيد اخلوئي.
وقد ااتار بعضــهم الرأي الثام دون االشــارة اىل وجه االعتامد عليه كصــاحب
مفتاح الكرامة وال سيد احلكيم حيث ع عن هذه الروايات يف امل ستم سك بم صحح
الفضل.
والبحث يقع يف مقامني:
املقاه االول :ملحظة ال شواهد التارخيية والقرائن امل ضمونية دثبات او نفي كون
الرسالة من القاء االماه عليه السله.
املقاه الثام :يف االعتامد عىل السند املنقول يف صدر الرسالة.
اما يف املقاه االول فالبحث عن جهتني:
اجلهة االوىل :يف القرائن املضـمونية التي تشـهد عىل ان الرسـالة ليسـت من القاء
االماه عليه السله.
 -1قــــال يف تعليل صلة اآليات (فان قال فلم ُغ ّريت عن أ صل ال صلة التي
تغريت الع ّلة
فلام ّ
افرتضها اهلل؟ قيل  :ألنه ُص ّيل لعلة تغري امر من االمور وهو الكسوف ّ
تغري املعلول )(.)2
ّ
تغري يف الكون بحسب مشاهدتنا
وهذا التعليل واضح الضعف فكام ان الكسوف ّ
فالفجر والزوال والغروب ايضا تغريات يف الكون وكام ّ
أن هذه التغريات تابعة لقوانني
طبيعية حمددة كذلك الكســوف واخلســوف ولذلك يعلمهام اهل الفلك والتقويم قبل
حدوثهام بدقة ويعينون حدودمها واماكن رؤيتهام ومقدار بقاءمها وانام الفرق ان التغري
يف الزوال والغروب رسيع ويومي ويف الكسوف واخلسوف حيدث يف فرتات.
أضــف اىل ذ لك ان تغري الكون ليب ع لة للصــلة حتى تتغري بتغريه .و هذه
امل صطلحات من تعابري املتكلمني وليب من كلامت االئمة عليهم ال سله .فاأل سلوب
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أك شــاهد عىل عده صــدور التعبري من االماه .ومعرفة االســلوب من طرق تعيني
املالفني والشعراء عند اهل التحقي يف الكتب واآلثار القديمة.
مب شيئا من االموات
 -2قال يف الرسالة( :فان قال :فلم مل جيب الغسل عىل من ّ
غري االن سان كالطري والبهائم وال سباع وغري ذلك؟ قيل الن هذه اال شياء كلها ملب سة
ريشا وصوفا وشعرا و وبرا هذا كله زكي طاهر و ال يموت وانام ُي اامس منه اليشء الذي
هو زكي من احلي وامليت)(.)3
ومن الواضــح ان هذا التعليل ال يمكن صــدوره من االماه عليه الســله .ومب
ميت احليوان ال يوجب غسل وان كان مسا للبرشة.
 -3قال يف تعليل غســل امليت( :وقد روي عن بعض االئمة انه ليب من ميت
يموت اال ارجت منه اجلنابة فلذلك ايضا وجب الغسل)(.)4
وهذا التعبري اي ضا ال ينا سب مقاه االماه وال شبيه ب سائر تعابريهم ومل يعهد من
أحد منهم ان يقول (وروي عن بعض االئمة) مع ان مضــمون الكله مســتغرب جدا
فان املني ال خيرج اال بالشــهوة واين هي ممن يف ســكرات املوت مع ان غســل امليت ال
خيتص بالرجل البالغ بل جيب حتى يف الســقو واملرأة .ولو كان ذلك صــحيحا لكان
امرا مشهودا ومل نسمع بميت ارج منه املني.
 -4قال يف بدو الر سالة( :فان قال قائل فأا م عن تلك العلل معروفة موجودة
هي اه غري معروفة وال موجودة؟ قيل بل هي معروفة موجودة عند اهلها .فان قال:
تعرفوهنا أنتم اه ال تعرفوهنا؟ قيل هلم منها ما نعرفه ومنها ما ال نعرفه)(. )5
وهل يعقل ان يقول االماه عليه السله (منها مـــا نعرفه ومنها ما ال نعرفه) فهذا
الكله يشهد بوضوح انه ليب صادرا من االماه.
 -5ملحظة ا صو صيات الر سالة فإهنا بأمجعها عىل طريقة املالفني القدماء( :ان
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قال قائل :قيل له) وهذا ليب من تعابري االئمة عليهم السله فان هلم اسلوبا ااصا يف
القاء املطالب .ومن هنا استغرب بعض العلامء صدور رواية املكاسب املفصلة املنقولة
عن حتف العقول من جهة اشتامهلا عىل طريقة التقسيم غري املعهودة من اسلوب االئمة
عليهم السله.
وقــــد تنبه احلر العاميل قده اىل عده تنا سب هذا اال سلوب مع كله ادماه عليه
الســله فــــعمــــد اىل هذه الفواصــل عند ذكره ملحل الشــاهد منها فحذفها وجعل
اجلملت مـسـتـويـة مـتـصـلـة لـتـنـاسـب كـله االمـاه عليه السله .فـمـن ذلك
م ـا رواه ف ـي ال ـوس ـائ ـل ف ـي ب ـاب ص ـلة ال ـج ـم ـع ـة ه ـك ـذا( :وف ـي ع ـي ـون
االا ـب ـار وال ـعلل بإسناد يأيت عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السله قال :انام
صــارت صــلة اجلمعة إذا كان مع االماه ركعتني وإذا كان بغري اماه ركعتني وركعتني
الن الناس  .....والن  .....والن .)6() .....واملوجود يف العيون والعلل( :فان قال
فلم صارت صلة اجلمعة الخ .قيل :لعلل شتى منها ان الناس  ....ومنها  .....ومنها
.)7() .....
 -6قال العلمة املجلسـ ـي قده يف البحار ما لفظه ( :ثم إن الفضل ذكر أوال تلك
العلل من غري رواية ثم ملا ســأله ابن قتيبة هل قلت مجيع ذلك برأيك أو عن ا ؟ قال
 :بل سمعتها من موالي أع احل سن عيل بن مو سى الر ضا عليه ال سله املرة بعد املرة
واليشء بعد اليشء فجمعتها ،ويظهر من الصدوق قدس رسه أنه محل هذا الكله عىل
أن بع ضها سامعي وبع ضها ا ستنباطي ولذا تراه يقول يف موا ضع وغلو الف ضل بن
شــاذان يف ذلك ،وهذا مما يضــعف االحتجاج به  .)8().وما ذكره من االســتشــهاد
بتخطئة الصدوق للفضل يف حمله.
وموارد ختطئتـــه اياه ثلثة .وهنا امر ال بد من التنبيه عليه وهو ان الصدوق ا ّطأ

مباحث رجالية | 11

الفضــل يف هذه املوارد عند نقله للرســالة يف العلل ولكنه عند نقلها يف العيون حذف
بعض تلك الفقرات من الرسالة .وهذا عجيب ممن يوث بأمانته يف النقل .ولعل الس ـ ّر
يف ذلك انه اراد ختصيص كتاب العيون باألابار التي ايعتمد عليها ويث هبا فحذف من
الرسالة ما وجد فيها شواهد متنع من اعتقاد صدورها من املعصوه .ويايد ذلك عنوان
الكتاب فان اخل العني بمعنى اخل الصحيح.
وللمحدث النوري كله يف هذا املوضوع الذي أرشنا اليه.
قال يف املستدرك  ( :ويظهر من بعض املواضع ان الصدوق قدس رسه كان خيترص
اخل الطويل وي سقو منه ما ادى نظره اىل ا سقاطه )( )9ثم نقل لذلك بعض ال شواهد
ونقل اعرتافا بــــذلك من املحق الت سرتي والعلمة املجل ســــي قدس رسمها(.)10
وتـكمـيل للـفائـدة نـذكـر تلك املوارد الثلثة التي زعم الصدوق ان الـفـضل قـد
غلو فيها:
املورد االول :قال الفضــل يف الرســالة( :فان قال :فلم جعلت اخلطبة يوه اجلمعة
قبل الصلة وجعلت يف العيدين بعد الصلة؟ قيل :الن اجلمعة امر دائم  ....الخ).
وعل عليه الصــدوق بقوله ( :قال مصــنف هذا الكتاب رمحه اهلل :جاء هذا اخل
هك ـذا واخلطبتان يف اجلمعة و العيد بعد الصلة الهنام بمنزلة الركعتني االاريتني وان
اول من قده اخلطبتني عثامن بن عفان ألنه ملا احدث ما احدث مل يكن الناس يقفون
عىل اطبته ويقولون (ما ن صنع بمواعظه وقد احدث ما احدث) فقده اخلطبتني ليقف
الناس انتظارا للصلة وال يتفرقوا عنه))11(.
وهذا عجيب جدا من الصدوق فان ما ذكره الفضل مما الالف فيه بني املسلمني
والنصوص بذلك مستفيضة وعليه جرت سنة الرسول صىل اهلل عليه واله وسلم وهو
ايضــا مذهبه يف اهلداية والفقيه وال شــك انه من ســهو القلم .والذي احدثه عثامن هو
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تقديم اخلطبة يف العيدين كام ذكره ابن رشد يف البداية وغريه (.)12
وقد افرد لذلك العلمة االميني قدس رسه بابا يف الغدير)13(.
املورد الثام :قال الفضل( :االستنجاء باملاء فريضة).
قال الصدوق( :غلو الفضل وذلك الن االستنجاء ليب بفرض وانام هو سنة).
وهــــذا من ت شابه اال صطلح فان املراد بالفرض يف كله الف ضل انه مذكور يف
القرآن وقد ورد يف الروا يات( )14ان املراد بقو له ت عاىل (إِ َّن اهللَّا ُ ِحيب التَّوابِ ا ِ
ب
ني او ُحي ُّ
ُّ َّ
ين)( )15هو االستنجاء باملاء كام ورد ان االستنجاء باألحجار مما جرت الس ـنة
ا مُمل ات اط ِّه ِر ا
بــــه( )16فهذا معنى للفري ضة وال سنة وهناك معنى آار يف م صطلح آار وهو مراد
ال صدوق يف اعرتا ضه وهو أن الفرض ما قدره اهلل وال سنة ما قدره النبي صىل اهلل عليه
واله و سلم بتفويض من اهلل مثال ذلك ما ورد يف احلــــديث ان ال سجود عىل االرض
فريضة وعىل اخلمرة سنة( )17والدليل عىل ان السجود عىل االرض فرض هبذا املعنى
قوله صـىل اهلل عليه واله وسـلم (جعلت يل االرض مسـجدا وطهورا) ( ،)18فــــان
الفرض بناء عىل هذا املصطلح اعم من ان يكون مذكورا يف القرآن او يص ـ ّرح الرسول
صىل اهلل عليــــه واهلو سلم بانه من تقدير اهلل تعاىل كام يتبني من التعبري بــــاجلعل يف
احلديث املذكور.
املورد الثالث :قال الفضل( :تكبرية االفتتاح فريضة).
قال الصدوق( :غلو الفضل ان تكبرية االفتتاح فريضة وانام هي سنة واجبة).
والظاهر ان مراد الف ضل من الفرض هنا الواجب الركني وي شمل ال سنة الواجبة
فان الركعتني االاريتني مما سنه النبي صىل اهلل عليه واله و سلم ولذا كان فيهام الوهم
كام يف الروايات( )19اال اهنام من الفرائض بل ا شكال  .وكان االوىل بــــال صدوق ان
يذكر يف مقاه ختطئة الفضل ما ذكرناه من املوارد لوضوح اخلطأ فيها.
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ويلحظ أن ما ذكرناه من املبعدات إنّام ترد بأمجعها عىل القائلني بان الر سالة كلها
رواية الفضل عن االماه عليه السله .واما لو قيل باهنا من تأليف الفضل اال ان العلل
مأاوذة من كله اال ماه عل يه الســله وان مل ن جد قائل هبذا الو جه في ندفع ع نه
االعرتاض اخلامب ولعل االعرتاض الرابع ايضـا يندفع عنه واما سـائر املبعدات التي
ترتبو بنفب مضمون التعليل فهي واردة عليه.
اجلهة الثانية :يف الشــواهد التارخيية لنفي الرســالة عن االماه عليه الســله وهبذا
الصدد نذكر عدة ملحظات:
امللحظة االوىل :ان ال شيخ والنجايش ذكرا هذه الر سالة من مالفات الف ضل ومل
ينب ها عىل ا هنا روا ية عن اال ماه عل يه الســله مع ان من عاد ام التنب يه عىل ذ لك يف
نظائرها .وال صدوق اي ضا عند نقله للر سالة ابتداءا ا سندها اىل الف ضل ثم ذكر ال سند
املزبور الذي يدل عىل اهنا رواية.
امللحظة الثانية :ان الفضل مل يكن من رواة االماه الرضا عليه السله بل مل يدرك
حمرضه الرشيف ومقتىض ما نقله ابن قتيبة هنا ان الفضل أدرك حمرض االماه كثريا وانه
سمع هذه االمور منه املرة بعد املرة والشـــيء بعد الشـــيء .وهذا غري صحيح قطعا.
وذلك ألنــــه عد يف فهارس الرجال من اصحاب االمامني اهلادي والع سكري عليهام
ال سله .ولو تم ما نقله ابن قتيبة لعدوه من ا صحاب الر ضا عليه ال سله مع انه مل يعد
من اصــحاب اجلواد عليه الســله ايضــا .بل خاهر كلام م ان اباه شــاذان كان من
ا صحاب اجلواد عليه ال سله قالوا :وقيل انه ــــ اي شاذان ــــ روى عن الر ضا عليه
السله.
قال السيد اخلوئي ايده اهلل( :خاهر النجايش حيث اص والد الفضل بروايته عن
اجلواد عليه ال سله وعىل قول عن الر ضا عليه ال سله عده رواية الف ضل عن الر ضا
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عليه ال سله وهو اي ضا خاهر ال شيخ حيث انه مل يعد الف ضل من ا صحاب الر ضا وال
من ا صحاب اجلواد عليهام ال سله ولكن الظاهر ان ما ذكره ال صدوق هو ال صحيح
وذلك لقرب عهده وطريقه اىل الفضــل .وياكد ذلك ان والد الفضــل روى عن اع
احلسن االول عليه السله فل بعد يف رواية الفضل نفسه عن الرضا عليه السله .فقد
روى حممد بن يعقوب عن احلسني بن حممد االشعري عن معىل بن حممد بن مجهور عن
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شاذان عن اع احلسن موسى عليه السله .الروضة احلديث )20( .)13/1
وهنا عدة نقاط جيب ان تلحظ:
أ -انـ ـه ايده اهلل مل يعت يف سائر املوارد قرب العهد من املرجحات كام اعت ه منها
يف هذا امل قاه فنراه يدفع توثي ابن قولو يه (ب ناءا عىل توثي من يف اســـان يد املزار)
بتضــعيف النجايش والشــيخ مع انه أقرب عهدا وهو من معارصي الصــدوق تقريبا.
والصــدوق ليب قريب العهد من الفضــل يف نفســه وانام هو أقرب عهد من الشــيخ
والنجايش.
ب -انه اعـتمد فـي الـجواب عـىل طري الصدوق اىل الفضل .وهذا الطري
هو الذي يصفه بعد أسطر بالضعف وسيأيت بيان ضعفه.
جـ -انه أكد ما ذكر برواية شاذان عن موسى بن جعفر عليه السله.
ويرد ذلك:
اوال :ان من املمكن ان يكون شــاذان يف اوائل شــبابه قد رأى االماه الكاخم عليه
الســله يف اواار عهده الرشــيف .ويكون الفضــل قد ولد يف اواار حياة ابيه كام قد
يايده شــاهد ســيأيت ذكره )21( .وعليه فتكون املدة بني ملقاة شــاذان للكاخم عليه
الســله وبني والدة فضــل فضــل عن بلوغه ورشــده عرشــات الســنني فل يبعد عده
معارصته للجواد عليه السله ايضا.
ثانيا :ان املذكور يف الفهارس ان شــاذان روى عن اجلواد عليه الســله .وقيل:
روى عن الرضا عليه السله فكيف يصدق ما نقله عن الكاخم عليه السله.
ثالثا  :ان سند الرواية التي استشهد هبا ضعيف جدا كام ذكره املجلســـي يف مرآة
العقول( )22فمعىل بن حممد مضــطرب احلديث واملذهب كام قال النجايش)23(.
وحممد بن مجهور ضــعيف يف احلديث فاســد املذهب وقيل فيه اشــياء اهلل اعلم هبا من
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عظمها كام قال النجايش وقال ابن الغضــائري حممد بن احلســن بن مجهور ابو عبد اهلل
العمي غال فا سد احلديث ال يكتب حــــديثه رأيت له شعرا حيلل فيه حمرمات اهلل عز
وجل)24(.
رابعا :ان متن الرواية أك شــاهد عىل الوضــع وهي (قال :قال يل اع :ان يف اجلنة
هنرا يقال له جعفر عىل شاطئه االيمن درة بيضاء فيها ألف قصـــر يف كل قصـــر ألف
درة صفراء فيها
قصـ ـر ملحمد وآل حممد صىل اهلل عليه وآله وسلم وعىل شاطئه االيرس ّ
ألف قرص يف كل قرص ألف قرص دبراهيم وآل ابراهيم عليهم السله).
امللحظة الثالثة  :ان الكشــــي روى عن جعفر بن معروف قال حدثني سهل بن
بحر الفاريس قال (سـمعت الفضـل بن شـاذان آار عهدي بــــه يقول :انا الف ملن
مض ـى ادركت حممد بن اع عمري وصفوان بن حييى وغريمها ومحلت عنهم منذ مخسني
سنة ومض ـى هشاه بن احلكم رمحه اهلل وكان يونب بن عبد الرمحن رمحه اهلل الفه كان
يرد عىل املخالفني ثم م ضــــى يونب بن عبد الرمحن ومل خيلف الفا غري ال سكاك فر ّد
عىل املخالفني حتى مىض رمحه اهلل وأنا الف هلم من بعدهم رمحهم اهلل)()25
ولو كان الفضل قد أدرك الرضا عليه السله لكان االوىل ان يمدح نفسه بإدراكه
فان وفاته عليه السله قبل وفاة ابن اع عمري وصفوان فإدراكه له عليه السله اهم من
جهتني وكان ينبغي اي ضا ان يقول ومحلت عنهم منذ ستني بل مخب و ستني سنة الن
هذا الكله صدر عنه يف اواار ايامه كام هو خاهر اخل ووفاته يف سنة مائتني و ستني
ووفاة االماه عليه السله يف سنة  201او  202او  203عىل ااتلف االابار فلو كان
قد أدركه لكان قد أدركه اياه رشده وكامله فيكون قد محل العلم أكثر من ستني سنة.
ثم انه يظهر من هذا اخل انه مل يدرك يونب بن عبد الرمحن املتو ى سنة  208وقد
كان ابوه من تل مذة يونب وهو اهم ممن افتخر بإدراكهم وأ قده منهم فلو كان قد
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أدركه الفتخر به لســبقه وعظمته والذي مل يدرك يونب فمن البعيد انه أدرك االماه
الرضا عليه السله.
امللحظة الرابعة :روى الكش ـي عن الفضل بن شاذان انه قال (ام كنت يف قطيعة
الربيع يف مســجد الزيتونة اقرأ عىل مقري يقال له اســامعيل بن عباد فرأيت يوما يف
امل سجد نفرا يتناجون فقال احدهم ان باجلبل رجل يقال له ابن ف ضال اعبد من رأيت
او ســمعت به قال وانه ليخرج اىل الصــحراء فيســجد الســجدة ( اىل ان قال ) قال ابو
حممد ( اي الفضــل )  :فظننت ان هذا رجل كان يف الزمان االول فبينا انا بعد ذلك
ب سنني قاعد يف قطيعة الربيع مع اع رمحه اهلل اذ جاء شيخ حلو الوجه ح سن ال شاميل
خمرص فسلم عىل اع فقاه اليه اع فرحب
عليه قميص نريس ورداء نريس ويف رجله نعل ّ
وبجله فلام ان م ىض يريد ابن اع عمري قلت ل شيخي هذا رجل ح سن ال شاميل من
به ّ
هذا ال شيخ؟ فقال :هذا احل سن بن عيل بن ف ضال قلت له هنا ذاك العابد الفا ضل قال
هو ذاك قلت ليب هو ذاك قال هو ذاك قلت اليب ذاك ب ـاجلبل قال هو ذاك كان يكون
باجلبل قلت ليب ذاك قال ما اقل عقلك من غله .فأا ته ما سمعته من اولئك القوه
فيه قال هو ذاك فكان بعد ذلك خيتلف اىل اع ثم ارجت اليه بعد اىل الكوفة فســمعت
منه كتاب ابن بكري وغريه من االحاديث وكان حيمل كتابـــــه وجييء الـــــى حجريت
فـــيـــقرأ عـــيل فـــلام حج سدوشب اتن طاهر بن احلسني عظمه الناس لقدره وحاله
ومكانه من ال سلطان وقد كان و صف له فلم ي صــــر له احل سن فار سل اليه احب ان
ت صري ايل فقال مايل ولطاهر وآل طاهر ال اقرهبم ليب بيني وبينهم عمل فعلمت بعدها
ايل وانا حدث غله وهو شيخ مل يكن اال جلودة النية) احلديث ()26
ان جميئه ّ
فيعلم من هذا احلديث ان الفضل كان غلما حدثا وحسن بن فضال شيخا كبريا
والبد ان يكون هذه الق صة بعد سنة ماتني فان وفاة ابن ف ضال يف سنة  224وعدّ من
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اصــحاب الكاخم والرضــا عليه الســله فكيف يمكن مع ذلك ان يكون الفضــل قد
أدرك حمرض الرضا عليه السله اصوصا يف جمالب متعددة.
فتح صل انه ال وثوق ب صدور الرواية عن االماه عليه ال سله بل عده صدورها
هو املوثوق بــــه وعليه فلو تم سند الرواية من جهة التوثيقات الرجالية مل تكن معت ة
عندنا النا ن شرتط يف اعتبار اخل الوثوق بل ال بد من القول بعده اعتبار الر سالة حتى
عىل القول بحجية ا الثقة ملعار ضة التوثي عىل فرض وجوده هبذه ال شواهد املوجبة
لعده الوثاقة ولو امجاال.
املقاه الثام يف سند الرواية عن الف ضل وملحظة ال سند تفيدنا يف ر سالة اارى
اي ضا وهي ر سالة حمض اال سله ورشايع الدين الذي ن سب اىل الر ضا عليه ال سله
ونقلها الصدوق قدس رسه بنفب السند عن الفضل قال  :سأل املأمون عيل بن موسى
الرضا عليهام السله ان يكتب له حمض االسله عىل سبيل االجياز واالاتصار فكتب
عليه ال سله له  :ان حمض اال سله شهادة ان ال اله اال اهلل ( اىل ان يقول ) وان حممدا
عبده ور سوله ( اىل ان قال ) ثم مو سى بن جعفر الكاخم ثم عيل بن مو سى الر ضا ثم
حممد بن عيل ثم عيل بن حممد ثم احلســن بن عيل ثم احلجة القائم املنتظر صــلوات اهلل
عليهم امجعني اشــهد هلم بالوصــية واالمامة ( اىل آار العقائد احلقة ثم اتبعه برســالة
فقهية جمملة من ضــمنها وجوب التقية وجواز احللف عليها اىل غري ذلك من االحكاه
التي يستبعد جدا ان يذكره االماه للمأمون ))27(.
ثم قال الصــدوق بعد نقل الرســالة بطوهلا  :حدثني بذلك محزة بن حممد بن امحد
بن جعفر بن حممد بن زيد بن عيل بن احلسني بن عيل بن اع طالب عليهم السله قال :
حدثني ابو نص ـر قن بن عيل بن شاذان عن ابيه عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه
الســله اال انـــــه مل يذكر يف حديثه انه كتب ذلك اىل املأمون ثم ذكر فروقا جزئية بني
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النسختني وقال :وحديث عبد الواحد ب ـن حمم ـد بن ع ـبدوس ريض اهلل عنه ع ـندي
اصح وال قـوة اال باهلل ثم ذكـر سـندا آار هو السند الثام لرسالة العلل(.)28
والبد قبل البحث عن صغرى امل سألة من التعرض للك ى ولو امجاال وال ساال
الذي يثار حول هذا املوضوع هو :ما قيمة توثيقات الرجاليني يف حجية االابار؟
واجلواب عن هذا الساال بوجوه:
الوجه االول :ان توثي الرجايل ا ثقة للعلم بوثاقة النجايش والشيخ والكشـي
حب فل بد من اثبات
وغريهم .وا الثقة حجة اال ان حجيته خم صو صة بام كان عن ّ
ان توثيقا م ت ستند اىل احلب ،ودثبات ذلك يعتمد القائلون هبذا الوجــــه عىل أ صل
احلب او اىل
احلب ومقتضــاه ان كل ا شــك يف انه مســتند اىل ّ
عقلئي وهو اصــالة ّ
احلب وممن قال هبذا الوجه السيد اخلوئي ايده اهلل
احلدس فالعقلء يعت ونه مستندا اىل ّ
اال انه اص ذلك بتوثيقات القدماء وسيأيت الكله فيه ان شاء اهلل تعاىل.
الوجه الثام :ان توثيقات الرجاليني تعتمد عىل ا

م وتضلعهم يف فن التحقي

من احوال الر جال ،وقول ا هل اخل ة فيام يرتبو بفنهم وااتصـــاصــهم ح جة ع ند
العقلء كالطبيب واملهندس وغريمها.
الوجــــه الثالث :ان توثي الرجايل ال يتجاوز شهادة منه بوثاقة الراوي وعدالته
ومع ضم شاهد آار يتحق مو ضوع احلجية ال شــــرعية وهو البينة وعليه فيعت يف
التوثي العدد وممن قال به صاحبا املنتقى واملدارك.
الوجه الرابع :ان املعت يف حجية اخل الوثوق ب صدوره بملحظة مجيع ال شاون
املتعلقة بالراوي والراوية .فالراوية جيب ان تفحص بالنقد الداايل وملحظة املضمون
وامهيته والنص وسلمته وموافقته للكتاب والسنة وض ـرورة ال ـع ـ ـق ـل وف ـت ـاوى
ال ـق ـدم ـاء وغ ـي ـر ذلك م ـن ال ـش ـاون وال ـراوي جيب ان يلحظ فيه امكان روايته

| 20

عن املروي عنه ويااذ بعني االعتبار كل ما قيل من القدح واملدح لدراســـة حاله
بتمحيص وامعان فان حصـــل الوثوق بقوله فهو واال فل حجية خل ه .فتبني ان من
مقدمات حصــول الوثوق بالرواية ملحظة قول الرجاليني يف الرواة ولكنه ال يتمتع
بحجية يف نف سه وانام هو منبه وم ساعد لدرا سة حال الراوي والتحقي عنه فكل فقيه
جيب ان يكون رجاليا بنفسه)29(.
واما صــغرى املســألة اي حماولة توثي ســند الرســالة فيتم بتوثي عبد الواحد بن
حممد بن عبدوس وعيل بن حممد بن قتيبة وهناك طرق لتوثيقهام:
الطري االول :ان الصــدوق ذكر يف آار رســالة حمض االســله :ان حديث عبد
الواحد عندي اصـح فيعلم من ذلك ان الطريقني صـحيحان اال ان أحدمها اصـح من
اآلار فيتم بذلك توثي رجال الطريقني وقد ااتار هذا الطري املحدث النوري قدس
رسه.
واجلواب عنه أن هذا يتوقف عىل اثبات ان الصــحيح عند القدماء يطل عىل ما
كان رجال ســنده ثقات كام هو اصــطلح املتأارين .وقد ذكرنا يف االصــول تفصــيل
البحث عن ذلك وانه غري صــحيح وان ما اســتشــهد به املحدث النوري غري شــاهد
وخمالف ملا ذكره الكثريون من الباحثني كالشــيخ البهائي واملحق البهبهام وصــاحب
تكملة الرجال وصاحب املنتقى وغريهم .وان الصحيح عند القدماء هو اخل املوثوق
به وهو احل يف اعتبار حجية اخل فمراد الصــدوق يف هذه العبارة ان ا عبد الواحد
مدعم ب شواهد يوجب الوثوق به أكثر من الوثوق باخل اآلار نظري ما ذكره يف مقدمة
الفقيه من انه ال ينقل يف هذا الكتاب اال ما هو حجة بينه وبني ربه.
ولكن ال سيد اخلوئي ايده اهلل اعرتض عىل هذا الطري بوجه آار وهو ان شهادة
ال صدوق ب صحة اخل ال أثر هلا ألنه يقول بأصالة العدالة بمعنى ان كل شيعي مل يعلم
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حاله يف الوثاقة والكذب فاألصل عدالته وهذا االصل ال أصل له.
وهذا االعرتاض ايضا يبتني عىل التوهم املذكور والصحيح ما ذكرناه ان الصدوق
ال يقول باعتبار العدالة يف الراوي حتى يكون شــهادته مســتندة اىل اصــالة العدالة بل
يقول بحجية اخل املوثوق به فل حاجة اىل التعديل وال اىل التوثي .
الطري الثام :ان العلمة حكم بصحة رواية يف سنده هذان الرجلن .قال السيد
اخلوئي ــــ عىل ما يف التنقيح ــــ ( وقد صحح العلمة حديثه يف ترمجة يونب بن عبد
الرمحن بـــــل نقل يف احلدائ ( )30عن العلمة يف املختلف انـــــه عندما ذكر حديث
االفطار عىل حمره وان الواجب فيه كفارة واحدة او ثلث مل يذكر التوقف يف صــحة
احلديث اال من حيث عبد الواحد بن عبدوس وقال :انه كان ثقة واحلديث صــحيح
وهذا يدل عىل توثيقه لعيل بن حممد بن قتيبة)(.)31
وق ـال بعض االعاخم يف رشح نجاة العباد يف نفب مسألة االفطار عىل حمره (ويف
املختلف ان عبد الواحد ال حيرضم حاله فان كان ثقة فالسند صحيح)()32
وقال املحدث النوري( :نقل عن التحرير :ان احلديث صحيح).
واضــطراب كله العلمة عىل ما نقل يمنع من االاذ بتصــحيحه ولكن الســيد
اخلوئي اجاب عنه بعد عدة ا سطر من الكله ال ساب فقال (وال خيفى عده متامية يشء
من ذلك امـــا تصحيح العلمة قدس رسه فلام خهر لنا بعد التتبع يف كلامته من انه كان
يصحح رواية كل شيعي مل يرد فيه قدح وهذا يظهر منه يف موردين احدمها  :ترمجة امحد
بن اسامعيل بن سمكة حيث ذكر يف ترمجته ما هذا لفظه  :ومل ينص علامؤنا عليه بتعديل
ومل يرد فيه جرح فاألقوى قبول روايته مع سلمتها من املعارض وثانيهام ترمجة ابراهيم
بن هاشم وقال يف ترمجته  :مل اقف عىل احد من اصحابنا عىل قول يف القدح فيه وال عىل
تع ـديله بالتنصيص والروايات عنه كثرية واالرجح قبول قوله) اىل ان قال (وحيث ان
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الرجلني يف حمل الكله شـيعيان ومل يظهر منهام فسـ فروايتهام مصـححة عند العلمة
وعىل مسلكه ومثل هذا التصحيح كيف يفيد غريه ممن يعت ون الوثاقة يف الراوي ) اىل
آار كلمه داه خله.
قســم
ولكن يلحظ عىل ما ذكره ايده اهلل ان العلمة ذكر يف مقدمة اخللصــة انه ّ
الرواة اىل قســمني :االول من اعتمد عىل روايته او يرتجح عندي قبول قوله الثام من
تركت روايته او توقفت فيه .والعلمة ممن يقول بحجية اخل الصحيح واحلسن .وعىل
ضوء ذلك نلحظ ما ذكره يف ترمجة هذين الرجلني :قال يف ترمجة امحد بن اسامعيل بن
ســمكة( :انه كان من اهل الفضــل واالدب والعلم وعليه قرأ ابن عميد وله كتب مل
يصــنف مثله .هذا الصــة ما وصــلت الينا يف معناه ومل ينص علامؤنا فيام وقفت عليه
بتعديل ومل يرد فيه جرح فاألقوى قبول روايته) والظاهر انه انام اعتمد عىل روايته من
جهة داوهلا يف الروايات احلسان ملدحه انه من اهل الفضل واالدب والعلم اىل آار ما
مــــدح به وحيث انه مل يذكر بقدح فهو ح سن وهذا ليب ت صحيحا للرواية و شهادة
بوثاقة الرجل او عدالته.
واما يف ترمجة ابراهيم بن ها شم فقد قال قبل اجلملة املزبورة ُامورا دالة عىل مدحه
فمنها انه قال( :وا صحابنا يقولون انه اول من ن رش حديث الكوفيني بقم) وقد مت سك
مجــــاعة هبذه اجلملة للســتدالل عىل غاية وثاقته يف الرواية الن املحدثني يف قم كانوا
يتشددون يف قبول الرواية فاذا صح اهنم قبلوا روايته بحيث متكن من نشـــر أحاديث
مدرسة الكوفة فيهم فهو يــدل عىل غاية وثاقته عندهم .ثم ا ّيد ذلك بان الروايات عنه
كثرية غاية االمر ان الرجاليني مل ينصوا عىل عدالته فل اقل من داول روايته يف احلسان
وال يتوقف قبول روايته عىل التمسك بأصالة العدالة.
رصح بو ثا قة ع بد الوا حد بن
وكيف كان فلنفرض ان العلّمـــــة قدس رسه ّ
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حب لتصـرحيه بانه
عبدوس وعيل بن حممد بن قتيبة اال ان من الواضح انه ال يستند اىل ّ
مل يتبني لــــه حاهلام اال انه اعتمد عىل االول لرتيض ال صدوق عليه و سكونه اىل روايته
وقو له ان حدي ثه اصــح وغري ذ لك من الوجوه الظن ية واعت مد عىل ابن قتي بة لقول
النجايش فيه اعتمد عليه الكش ـي ولكثرة رواية الكش ـي عنه وال حجة يف اخل املستند
اىل احلدس .فال ـقول باحلجية هنا يتوقف عىل حجية قول اه ـل اخل ة وان كان مستندا
الــــى احلدس ولــــكنا ذكرنا يف البحث عن الك ى ان قول الرجايل انام هو م ساعد
للوثوق ب صدور الرواية وكله العلمة ال ستناده اىل هذه الوجوه الظنية ولو احتامال ال
يفيد وثوقا برواية الرجلني.
الطري الثــــالث :ان صــاحب احلدائ قدس رسه ذكر يف وجه وثاقتهام ّأهنام من
مشايخ االجازة وال حاجة يف مشايخ االجازة اىل توثي رصيح.
واجلواب عنه ان شيخواة االجازة ليست بأهم من شيخواة القراءة وهي ايضا
جتوز للمجاز ان يروي عن املجيز.
ال توجب وثوقا غاية ما هناك ان شيخواة االجازة ّ
الطري الرابع :ان ابن قتيبة ثقة لقول النجايش فيه ان الكشـــي اعتمد عىل روايته
مضافا اىل ان الشيخ ع عنه بانه فاضل فخ ه من احلسان .والعلمة قد رصح بتوثي
ابن قتيبة يف قوله وعبد الواحد ال حيضـرم حاله فان كان ثقة فاخل صحيح واملفروض
ان ابن قتيبة ايضا يف سند احلديث .وهذا ليب من تصحيح احلديث حتى يناقش فيه بام
ومر جوابه بل هو توثي البن قتيبة .وكذلك يف ترمجة يونب بن عبد الرمحن حيث
مر ّ
ّ
وصف رواية الكيش بالصحيح مع ان فيه ابن قتيبة.
اما اعتامد الكش ـي عىل ابن قتيبة فل يراد به اال كثرة روايات الكش ـي عنه وهذا ال
يدل عىل توثيقه له وقد قال النجايش يف ترمجة الكيش (كان ثقة عينا روى عن الضعفاء)
فرواية الكيش ال تدل عىل الوثاقة وال مانع من روايته عن الضعفاء فان املقاه ليب مقاه
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االفتاء يف االحكـ ـاه الشـ ـرعية بل مقاه دراسة احوال الرجال والتنقيب عن عقائدهم
ووث ـاقتهم وهذا ال يتم اال بملحظة مجيع ما قيل يف الرجل من االقوال وروي فيه من
الروايات .واحلاصل ان املراد باالعتامد ليب هو التوثي بل جعل روايات ابن قتيبة من
مصادر دراسته ألحوال الرجال وهذا ال يوجب توثيقا.
وامــــا التعبري بالفا ضل فهو ال يدل عىل وثاقة وال عىل مدح يف هذه اجلهة وليب
كقوهلم يف ابراهيم ابن هاشم انه اول من نشـر أحاديث الكوفيني بقم فان ذلك مدح يف
جهة النقل والوثاقة وان مل يكن توثيقا رصحيا واما ان فلنا فاضل فل يدل اال عىل جهة
العلم وهو ال يوجــــب وثاقة وال حســنا .وا ّما تصــحيح العلمة وتوثيقه فقد عرفت
اجلواب عنه.
ولكن الســيــــد اخلوئي ايده اهلل ناقش يف تصــحيحات العلمة وتوثيقاته بغري ما
ذكرنا .اما بالنســبة اىل تصــحيحاته فقد مر كلمه واجلواب عنه ونزيد هنا ما ذكره يف
مر من ان العلمة يعتمد عىل رواية
كتاب الصــلة (تقريرات بحثه) مضـــافا اىل ما ّ
الشــيعي وان مل يكن ممدوحا اعتامدا عىل اصــالة العدالة انّه ال يعمل بخ غري االمامي
وان كان موثقا ونقل عنه موارد رصح بعده قبول الروايـــة مع ان الراوي ثقة بترصيح
الرجاليني نظرا اىل انه غري امامي منهم ابراهيم بن اع ســامل وابراهيم بن ســامك او اع
سامك واسحاق بن عامر وغريهم.
ولكن هذا ينبغي ان يذكر من وعي العلمة وتبص ــــــره يف االمور ال ان يعرتض
عليه بذلك بل االعرتاض خيتص بمن يكتفي بالوثاقة يف الراوي وال يقيده بكونه اماميا
وذلك ألنه ال بد له من االلتزاه بلوازمه ومنها انه جيب عليه ان يعمل بطائفة من اابار
العــــامة فان م شاخينا يروون عدة من كتبهم ويوثقون بعض روا م وبع ضهم يمكن
توثيقه ببعض الوجوه كاملك بن انب نظرا اىل ان ابن اع عمري يروي عنه كتابه املوطأ
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وهو بــــدوره يوث رجال كتابه وهكذا يت سل سل .واما نحن فإنام ال نعمل هبا نظرا اىل
عده الوثوق هبا ألســباب ذكرناها يف حمله منها تأاري تدوين احلديث لدى العامة زهاء
قرن ونصف.
واما توثيقاته فقد قال فيها (الظاهر ان توثيقاته كتصــحيحاته مما ال يمكن االعتامد
عليه ألنـــه قدس رسه عىل عظم منزلته وجللته ال حيتمل عادة ان يكون توثيقه كقوله
فلن ثقة شهادة حسية منه بان يكون قد سمع وثاقة من يوثقه ممن رآه وهو ممن سمعها
وهكذا اىل ان ينتهي اىل عصـــر الراوي الذي يوثقه وذلك لطول الفصل بينه وبني من
يوثقه من الرواة وختلل برهة بني عرصهيام بحيث ال حيتمل معها الشهادة احلسية بوجه
فانه بعد عص ـر الشيخ قدس رسه اىل مدة مديدة كان العلامء يتبعون آراءه واقواله حتى
ســموهم املقلدة عىل ما ذكره الشــهيد الثام يف درايته فل حيتمل معه عادة ان يكون
العلمـ ـة قد سمع توثي راو عن زيد وهو عن عمرو وهكذا اىل ان ينتهي اىل عصـ ـره
فتوثيقاته شهادة حدسية ومستندة اىل اجتهاده ومن الظاهر ان اجتهاد اي فقيه ال يكون
حجة عىل فقيه آار ومن هنا يتضح احلـــال يف توثيقات معارصيه او املتأارين عنه ممن
حاله حاله كابن طاووس واملجل ســــي قدس رسمها ألهنا شهادات حد سية واال فمن
البدهيي ان توثي العلمــــة قدس رسه ال يق صــــر عن توثي اهل الرجال كالنجايش
والشــيخ واهباهبام فاملتحصـــل ان توثي قات العل مة كتصــحي حا ته غري قاب لة
للعتامد))33(.
ويمكن ان يناقش فيه بوجهني:
الوجــه االول :انه يظهر مما ذكره ايده اهلل ان توثيقات الشيخ والنجايش قدمها انام
احلب .ولنفرض انه كذلك وان
كانت معت ة ألهنا شهادات ح ّسية ولو بمعونة ا صالة ّ
ال شيخ مثل سمع توثي فلن الراوي عن زيد وهو عن عمرو وهكذا اىل ان ينتهي اىل
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من يعارص الراوي فغاية ما هناك ان يكون ذلك حديثا مرسل ارسله الشيخ والنجايش
بحذف الوا سطة ومن اين لنا اثبات ان الو سائو كلهم ثقات واملفروض ان املعت هو
اصــوص ا الثقة ومل يكن القدماء يعت ون الوثاقة يف الراوي حتى نســتكشــف من
ارســاهلم توثي الرواة اذ الغالب فيهم هو القول بحجية اخل املوثوق به كيفام حصــل
الوثوق فلعل بعض الوســائو اعتمد يف نقله عىل ا غري الثقة بمعونة القرائن املوجبة
لوثوقه وهو ال يفيد عىل مسلكه فان كان اخل املرسل حجة فل فرق بني مراسيلهم يف
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الرجال ومراسيلهم يف احلديث وان مل يكن حجة فل فرق ايضا .
الوج ـه الثام  :ان القرائن تفيدنا ان هذه التوثيقات ال تعتمد عىل ا ثقة عن ثقة
وإنّام هي م ستندة اىل احلدس وك شف الوثاقة وعدمها اما من اال ستنباط من الروايات
املادحة والذامة وتف سريها وحل تعار ضها واما من ملحظة الكتب التي ا ّلفها الراوي
فان كانت م شتملة عىل املناكري والروايات التي ال تعا ضدها م ضامني الكتاب وال سنة
بل يشــهدان بكذهبا وعده صــدورها كروايات الغلو واجل والتفويض والتجســيم
ّ
واحلو من كرامة املعصومني وما خيالف هبورة العقل السليم
والرؤية وحتريف القرآن
حكموا ب ضعف الرجــــل وعده وثاقته وان كان الكتاب قيام متينا حمتويا عىل روايات
موافقة للكتاب والسنة حكموا بوثاقته واالعتامد عليه كام ان ذلك هو طريقة التضعيف
والتوثي يف فهارس العامة ايضا .
ويشهد لذلك تعابريهم يف التوثي واجلرح ولنذكر هنا بعض املوارد:
 -1قال النجايش يف احل سن بن العباس بن اجلريش الرازي (ابو عيل روى عن اع
جعفر الثام عليه الســله ضــعيف جدا له كتاب انا انزلناه يف ليلة القدر وهو كتاب
رس التضــعيف
رديء احلديث مضــطرب االلفا )34( )...ويظهر من هذه العبارة ان ّ
هو هذا الكتاب.
وقال فيه ابن الغضائري (ابو حممد ضعيف روى عن اع جعفر الثام عليه السله
ف ضل انا انزلناه يف ليلة القدر كتابا م صنفا فا سد االلفا .ت شهد خمائله عىل انه مو ضوع
وهذا الرجل ال يلتفت اليه وال يكتب حديثه))35(.
وكتابه هذا مذكور يف الكايف يف ف ضل هذه ال سورة ومراجعته تك شف عن موهبة
النجايش وابن الغضائري يف تنقيح الرجال وتشخيص الضعفاء.
 -2قال النجايش يف احلســن بن حممد بن حييى ابو حممد املعروف بابن ااي طاهر
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(روى عن املجاهيل احاديث منكرة رأيت ا صحابنا ي ضعفونه) )36(.وهنا اقت صــــر
النجايش يف ترمجة الرجل عىل روايته االحاديث املنكرة وت ضعيف اال صحاب  .ولكن
انكار أحاديث الرجل ال يواف املقاييب عىل الظاهر.
 -3وقــــال يف داود بن كثري الرقي ( ضعيف جدا والغلة يروي عنه قال امحد بن
عبد الواحد :قل ما رأيت له حديثا سديدا))37(.
وال ظاهر انه اعت روا ية الغلة ع نه وقول شــي خه ابن ع بدون ف يه ذ لك موجبا
للحكم ب ضعفه .وي شهد لذلك انه ذكر يف ترمجة حممد بن احل سن بن عبد اهلل اجلعفري
(ذكره بعض اصــحابنا وغمز عليه روى عنه البلوي والبلوي رجل ضــعيف مطعون
عليه وذكر بعض ا صحابنا انه رأى له رواية رواها عنه عيل بن حممد ال دعي صاحب
الزنج وهذا ايضـا مما يضـعفه)( )38وكذلك قال ابن الغضـائري فيه (ال نعرفه اال من
جهة عيل بن حممد صاحب الزنج ومن جهة عبد اهلل بن حممد البلوي والذي حيمل عليه
فأمره فاسد))39(.
 -4و قال يف ا محد بن اع زاهر (موىل كان وج ها بقم و حدي ثه ليب بذ لك
النقي)( )40وقال فيه الشيخ قدس رسه كذلك ايضا .
فيظهر من هذه املوارد ونظائر ها وهي كثرية اهنم كانوا يســتنبطون من ملحظة
روايات الرجل ومشــاخيه بل ورواته ومعارشيه ضــعفه ووثاقته .واما نقل التوثي يدا
بيد من ثقة اىل ثقة فامر موهوه ال شاهد له بل ال شواهد عىل الفه فلو فر ضنا وجود
احلب فهو انام جيري إذا مل تدل القرائن عىل استناد اخل
أصل عند العقلء يدعى اصالة ّ
اىل احلدس واالستنباط.
أضــف اىل ذلــــك ان اصــالة احلب انام تفيد إذا ســمعنا من زيد ا ا حيتمل فيه
االســتناد اىل احلب واالســتناد اىل احلدس واما إذا نقل اخل عن غريه وهو عن غريه
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وهكذا فل يكون اخل حسيا بأصالة احلب وذلك لتوسو أصل آار وهو حجية ا
الثقة االمر الذي يمنع عن كون اخل حس ّيا فزيد مثل ينقل اخل عن عمرو ولكن كون
احلب يتوقف عىل أصل آار وهو حجية
هذا اخل ا ا لعمرو حتى نجري فيه اصالة ّ
قول زيـــــد وهكذا وعليه فيكون هذه االابار كلها حدســية لتخلل أصــل مبتن عىل
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احلدس واالستنباط والنتيجة تابعة ألاب املقدمتني.
وبام ذكرنا يظهر عده متامية ما ذكره داه خله يف املعجم (ان هذا االحتامل (اي كون
اابارهم حدسية) ال يعتنى به بعد قياه ال سرية عىل حجية ا الثقة فيام مل يعلم انه ن شأ
من احلدس وال ريب يف ان احتامل احلب يف اابارهم ولو من جهة نقل كابر عن كابر
وثقة عن ثقة موجود وجدانا( .ثم اضاف) :كـــيـــف وقـــد كـــان تألـــيف كـــتب
الـفـهـارس والـتـراجـم لـتـمـيـيـز الـصـحـيح من السقيم امرا متعارفا عندهم وقد
وصلتنا مجلة من ذلك ومل تصلنا مجلة اارى؟! وقد بلغ عدد الكتب الرجالية من زمان
احلسـن بن حمبوب اىل زمــــان الشـيخ زهاء مخسـامئة كتاب عىل ما يظهر من النجايش
والفهر ست وقد مجع ذلك البحاثة ال شهري املعارص ال شيخ آقا بزرك الطهرام يف كتابه
مصفى املقال ـ اىل ان قال ـ والنجايش قد يسند ما يذكره اىل اصحاب الرجال ويقول :
ذكره اصحاب الرجال)(.)41
والظاهر ان الكتب التي تتعل بالرجال ال يتجاوز عرش العدد املذكور .وكانه ايده
اهلل اعت كتاب امل شيخة للح سن بن حمبوب من فهارس الرجال ولذا جعله يف طليعتها
وليب كذلك بل هو كتاب حديث جعله عىل ترتيب املشايخ نظري مسند امحد بن حنبل
ثم ّبوبه عىل معام الفقه داود بن كورة كام ذكره النجايش يف ترمجته(. )42
ثـم ّ
إن كـتـب الـرجال الـمذكـورة لـيـسـت بأمجعها فـي الـجـرح والتعـديل
بل هي عىل سـتـة اقـسـاه:
القسم االول :ما وضع لعدّ اصحاب االئمة عليهم السله عىل الرتتيب من دون
تعرض للوثاقة وال ضعف ومن هذا الق سم رجال ال قي والظاهر ان كتاب رجال عيل
بن فضــال وكتاب رجال عبد اهلل بن جبلة وكتاب رجال حســن بن عيل بن فضــال
وكتاب رجال ابن عقدة ونحوها من هذا القسم ايضا.
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الق سم الثام :ما و ضع ملعرفة الرجال .فمنه كتاب معرفة الناقلني للعيايش(.)43
وكتاب معرفة الناقلني لنرص بن الصباح )44(.وهذا القسم عىل الظاهر خمتص بنقل ما
روي يف مدح الرواة و ذمهم مع قطع النظر عن سند الراوية ومفادها .
القسم الثالث :ما وضع لتسجيل تواريخ الرجال وبيان مواليدهم ووفيا م .ومنه
تاريخ الرجال للعقيقي( .)45والظاهر ان كتاب التاريخ ألمحد بن احل سني الغ ضائري
وكتاب التاريخ البن عقدة من هذا القسم ايضا.
القســم الرابع :فهارس الكتب .ومن هذا القســم فهرســت ابن بطة وينقل عنه
الشيخ والنجايش كثريا .ومنه ايضا فهرست احلسني بن احلسن بن بابويه تلميذ عىل بن
بابو يه( .) 46وفهرســـت مح يد بن ز ياد وفهرســـت حم مد بن عيل بن بابو يه(.)47
وفهرست ابن عبدون .وهذا القسم ايضا ال يتضمن جرحا وال تعديل.
الق سم اخلامب :ما و ضع لبيان املمدوحني واملذمومني وهذا الق سم م شتمل عىل
اجلرح والتعـــديـــل ككتاب للممدوحني واملذمومني ألمحد بن حممد بن عامر الكويف
ذكره النجايش وقال حكى لنا ابو عبد اهلل احلســني بن عبيد اهلل ا نه اك من كتاب اع
احلســن ابن داود( .)48ويظهر م نه ا نه مل يكن ع ند الن جايش .وم نه ايضـــا ك تاب
املم ـدوحني واملذمومني ملحمد بن امحد بن داود .ويظهر من النجايش انه كان لديه هذا
الكتاب( )49ولكنه من معارصي ال صدوق وابن عامر ال ساب الذكر شيخه فل يدل
ذلك عىل وجود كتاب اجلرح والتعديل يف العهود السابقة كام هو املقصود.
القسم السادس :املشيخات وهي ختتص بذكر اسناد الروايات كمشيخة الصدوق
ومشيخة الشيخ الطويس .وهي مل توضع للجرح والتعديل.
واما عبارة النجايش (ذكره اصــحاب الرجال) فلم يقصــد هبا الذكر بمدح او ذه
وانام ع ّ بذلك يف موارد عدّ الرجل من اصــحاب أحد من االئمة عليهم الســله .ومل
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ن جد يف ر جا له نقل للتوثي عن اصــ حاب الر جال .نعم ورد ف يه التضــعيف عن
اصحابنا.
واما بالنســبة اىل توثيقات املتأارين فقد قال الســيد اخلوئي ايده اهلل يف املعجم :
(ومما تثبت به الوثاقة او احلسن ايضا ان ينص عىل ذلك احد االعله املتأارين بش ـرط
ان يكون من اا عن وثاقته معارصا للمخ او قريب العرص مـنـه كام يـتـفـ ذلك
فـي توثيقات الـشـيـخ منتجـب الـديـن او ابـن شـهـراشوب وامـا يف غري ذلك كام
يف توثيقات ابن طاووس والعلمة وابن داود ومن تأار عنهم كاملجلس ــــــي ملن كان
بعيدا عن ع صــــرهم فل ع ة هبا فإهنا مبنية عىل احلدس واالجتهاد جزما وذلك فان
ال سل سلة قد انقطعت بعد ال شيخ فا صبح عامة الناس اال قليل منهم مقلدين يعملون
رصح به احليل يف ال ســــرائر
بفتاوى ال شيخ وي ستدلون هبا كام ي ستدل بالرواية عىل ما ّ
وغريه يف غريه.
والذي يكشف عام ذكرناه اهنم حينام يذكرون طرقهم اىل ارباب االصول والكتب
املعارصين للمعصومني عليهم السله يذكرون طرقهم اىل الشيخ وحييلون ما بعد ذلك
اىل طرقه )..اىل آار ما ذكره داه خله(.)50
اما القول بان العلامء بعد الشيخ كانوا مقلدين له فهو مما ال يمكن قبوله اذ ال شك
ان الفتوى طبقا للتقليد حراه ا صوصا إذا كان تقليدا للميت وما ذكره ال شهيد وغريه
فهو مع ان ـه خمتص ببعض العلامء ليب هبذا املعنى من التقليد املتعارف بل املراد به اهنم
كانوا متأثرين بأفكار الشيخ لعظمته وعلو مقامه يف العلم كام ان ذلك حيصل لكثري من
العظامء وال خيتص بالشــيخ قدس رسه ثم ان ذلك ال ربو له بســلســلة االابـــــار
والتوثيقات وال وجه النقطاع السلسلة.
واما ما ذكره من ان العلمة يســتند يف توثيقاته اىل هذه املصــادر فغري معلوه وقد
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ذكر له يف مقدمة قاموس الرجال عدة م صادر مل ت صل الينا( .)51واما أ ّن مجيع الطرق
تنتهي اىل الشــيخ قدس رسه فغري صــحيح ايضــا كام يظهر بمراجعة املســتدرك وهناك
مجاعة ينتهي إليهم طرق االجازات كالسيد املرتىض والسيد الريض والنجايش والنعامم
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والصدوق من غري طري الشيخ.
وامــــا ما نقله ااريا عن الشهيد قدس رسه من ان اصول املذهب كلها ترجع اىل
كتبه ورواياته اي الشيخ قدس رسه فهو من املبالغات الواضحة.
اهلوامش:
( )1عيون اابار الرضا عليه السله ج ـ 2ص  99الی  121باب العلل التی ذكر
الفضل بن شاذان فی اارها
( )2عيون اابار الرضا ج 2ص.115
( )3ص . 114
( )4الظاهر ان ســيدنا االســتاد اطال اهلل بقاءه نقل هذه القطعة من بعض الكتب
الفقهية وليب يف العيون روي عن بعض االئمة راجع ص 114
( )5ص97
( )6الوسائل جـ 5ص 15ب 6من صلة اجلمعة.
( )7العيون جـ 2ص 109ط النجف.
( )8البحار جـ 86ص.206
( )9املستدرك ج 2ص 278ب 3من جهاد النفب
( )10املستدرك جـ 278 2ب 3من جهاد النفب
( )11العيون جـ 2ص 110ط النجف .
( )12البداية جـ 1ص 157بريوت.
( )13الغدير جـ 8ص.160
( )14راجع جامع االحاديث جـ 1الطهارة ص 77ب 11من التخيل .
( )15البقرة222 :
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( )16املصدر .املذكور ص 76ب 10حـ 1و2و.3
( )17جامع االحاديث جـ 2ص 332حـ.3099
( )18جامع االحاديث جـ 1ص.219
( )19وسائل الشيعة ج 8ص 187باب  1من ابواب اخللل
( )20املعجم جـ 13ص323
( )21املراد ما يايت يف امللحظة الرابعة من قصة لقاء الفضل مع احلسن بن عيل بن
فضال
( )22مرآة العقول جـ  4ص .319
( )23اقول ولكن الســيد اخلوئي قدس رسه اعتمد عليه لوروده يف اســناد كامل
الز يارات قال يف املعجم ج 19ص( 279أقول :ال ظاهر أن الر جل ث قة يعت مد عىل
رواياته وأما قول النجايش من اضــطرابه يف احلديث واملذهب فل يكون مانعا عن
وثاقته أما ا ضطرابه يف املذهب فلم يثبت كام ذكره بع ضهم وعىل تقدير الثبوت فهو ال
ينايف الوثاقة وأماا ضطرابه يف احلديث فمعناه أنه قد يروي ما يعرف وقد يروي ما ينكر
وهذا أيضــاال ينايف الوثاقة .وياكد ذلك قول النجايش  :وكتبه قريبة وأما روايته عن
الضــعفاء عىل ما ذكره ابن الغضــائري فهي عىل تقدير ثبو ا ال ترض ـ بالعمل بام يرويه
عن الثقات فالظاهر أن الرجل معتمد عليه واهلل العامل)ولكنه رمحه اهلل عدل ااريا عن
هذا الراي بالن سبة لكامل الزيارات اال يف من يروي عنه ابن قولويه بل وا سطة ومعىل
ليب منهم.
( )24املعجم جـ16ص .198ولكنه قدس رسه ذهب اىل توثيقه ااريا لوروده يف
اسناد تفسري القمي قال (الظاهر أن الرجل ثقة وإن كان فاسد املذهب لشهادة عيل بن
إبراهيم بن هاشــم بوثاقته غاية االمر أنه ضــعيف يف احلديث ،ملا يف رواياته من ختليو
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وغلو وقد ذكر الشــيخ أن ما يرويه من رواياته فهي االية من الغلو والتخليو وعليه

مباحث رجالية | 37

فل مانع من العمل بام رواه الشيخ من رواياته)
( )25رجال الكيش ح 1025
( )26رجال الكيش حـ. 993
( )27العيون ص 120ط النجف
( )28العيون ص  126ط النجف
( )29قال املحق اهلمدام يف حاشــيته عىل الرســائل يف مبحث االســتصــحاب
والكله حول حديث االربعامئة (ان امللك يف حجية االابار عندنا تبعا للمصــنف
قدس رسه عىل افادة الوثوق بالصــدور .والرجوع اىل قول اهل الرجال انام هو لكونه
من اسباب االطمئنان)
( )30احلدائ جـ 6ص48
( )31التنقيح جـ 1الصلة ص70
( )32رشح السيد ابوتراب اخلوانساري عىل نجاة العباد ص .62
( )33كتاب الصلة جـ 1ص72
( )34رجال النجايش ص 48املعجم جـ 4ص379
( )35املعجم جـ 4ص380
( )36رجال النجايش ص 51املعجم جـ  5ص133
( )37رجال النجايش ص 119املعجم جـ 7ص124
( )38رجال النجايش ص 248املعجم ص 253جـ15
( )39رجال النجايش ص 248املعجم ص 253جـ.15
( )40رجال النجايش ص 69املعجم جـ 2ص.26
( )41املعجم املدال ص . 55
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( )42املعجم جـ 7ص. 128
( )43رجال النجايش ص.270
( )44رجال النجايش ص.334
( )45رجال النجايش ص.62
( )46رجال النجايش ص. 195
( )47الفهرست للشيخ ص71
( )48رجال النجايش ص .74
( )49راجع ص  298من رجال النجايش.
( )50املعجم جـ 1املدال ص 56
( )51راجع قاموس الرجال ص.15
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املبحــــث الثاين :يف امكان احلكم بوثاقة مجاعة من ا صحاب االمام ال صادق عليه
السالم للترصيح بوثاقتهم بنحو عام.
وذلك بطرق عديدة امهها اربعة:
الطريق االول:
ويتم يف ضمن ثلثة امور:
االمر االول :ان هناك اربعة آالف رجل من اصحاب االماه الصادق عليه السله
قد حكم بوثاقتهم .واســاس هذه الدعوى عبارة الشــيخ املفيد قدس رسه يف االرشــاد
حيث قال يف شأن االماه عليه ال سله  ( :فان اصحاب احلديث قد مجعوا اسامء الرواة
ع نه من الث قات عىل ااتلفهم يف اآلراء و امل قاالت ف كانوا ارب عة آالف ر جل)()1
وحكي مثل هذه العبارة عن الف تّال قدس رسه يف روضــة الواعظني وعن صــاحب
االنوار امل ضيئة وذكر مثل ذلك ال شيخ الط يس قدس رسه يف اعله الورى يف مناقب
االماه عليه السله( .)2وقال ابن شهراشوب يف املناقب يف علمه عليه السله  ( :ينقل
عنه من العلوه ما ال ينقل عن أحد وقد مجع ا صحاب احلديث ا سامء الرواة من الثقات
عىل ااتلفهم يف اآلراء واملقاالت وكانوا اربعة آالف رجل ،بيان ذلك  :ان ابن عقدة
مصنف كتاب الرجال الع عبد اهلل عليه السله عدّ دهم فيه )...اىل اار ما ذكره)3(.
ويف هذه العبارة التي تداولتها االيدي جهات من البحث:
اجلهة االوىل :يف ان املراد هل هو عدّ كل واحد من اصــحاب احلديث هذا الرقم
اي اربعة آالف اه اهنم باســتدراك اللح ملافات من الســاب مجعوا هذا العدد من
اصــحاب االماه عليه الســله .وعىل الثام فجمع هذا العدد انام هو مما ااتص به
أحدهم وهو االاري بالطبع وليكن ذلك ابن عقدة كام رصح به ابن شهرا شوب وغريه
من املتأارين واما الذين تصــدوا لعدّ اصــحاب االماه فهم مجاعة منهم محيد بن زياد
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شيخ الكليني وهو من الطبقة التاسعة ومحزة بن القاسم العلوي وهو من الطبقة الثامنة
او التاسعة وامحد بن سعيد بن عقدة الرجايل املعروف والشيخ الصدوق يف ضمن كتابه
(املصابيح) حيث اص املصباح التاسع بذكر من روى عن اع عبد اهلل عليه السله.
والصــحيح هو االحتامل ال ثام لغرا بة القول ّ
بان ك ّ
ل من اصــ حاب ا حلد يث
ذكروهم هبذا العدد اخلاص وهو خاهر العبارة اي ضا ا صو صا بملحظة البيان الذي
ا ضافه ابن شهرا شوب (راجع عبارته) اذن فاجلامع هو ابن عقدة .واما ا ستدراك ابن
نوح الســريايف ملا فات عن ابن عقدة كام رصح به الشــيخ والنجايش فل ينايف ذلك الن
الشــيخ املفيد حيث كان معارصا البن نوح مل يل كتابه كام ان الشــيخ الطويس مل يلقه
حسب ترصحيه نعم تلمذ عليه النجايش واستفاد من كتبه.
اجلهة الث ـانية :الظاهر ان هذا العدد عدد تقريبي من باب التدوير يف االعداد وهو
امر متعارف حيث يع يف العشـــرات بالعدد العرشايت الكامل اي من دون ذكر العدد
اآلحادي إذا كان الزائد او الناقص أقل من نصــف العقد وهكذا يف املئات وااللوف
وهلم جرا .ومن هنا ع ّ املحق قده يف املعت انه يقارب اربعة آالف رجل وعىل ذلك
فيمكن ان يكون الشــيخ املفيد ومن تبعــــه قد رأوا كتاب ابن نوح ايضــا اال ان العدد
التقريبي لكل منهام هو اربعة آالف كام إذا كان العدد يف رجال ابن عقدة  3700رجل
مثل ويف كتاب ابن نوح  4200رجل وعىل هذا فت رصيح ال شيخ والنجايش با ستدراك
ابن نوح مبني عىل الدقة يف التعداد.
اجلهة الثالثة :ان يف كون هذا التوثي صادرا من املفيد او من ابن عقدة باخلصوص
او من اصحاب احلديث عموما احتامالت ثلثة:
ااتار االول ال شيخ احلر العــــاميل يف الفوائد الطو سية ح سب نقل املامقام يف
رجاله )4(.ولكن الظاهر ان هذا التوثي من اصــحاب احلديث او من ابن عقدة فان
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الظاهر من العبارة ان ا صحاب احلديث كانوا ب صدد مجع الرجال الثقات من ا صحابه
عليه السله فجمعوا م ـنه ـم اربع ـة آالف رج ـل ه ـذا م ـضاف ـا ال ـى ان ـه لو كان
ا ساس توثي املفيد هو وثاقتهم بدليل صحبة االماه عليه ال سله بالذات فهو ساقو
قطعــــا فان الصــحبة ال تســتلزه ذلك فلو مل يكن اصــحاب الرجال املهتمون بجمع
ا سامئهم ملتزمني بجمع ا صوص الثقات مل يكن هنالك م صدر آار ي ستمد منه املفيد
توثي هذا العدد الكبري من الناس .
فتحصــل من االمر االول ان املســتفاد من عبارة املفيد ومن تبعه ان ابن عقدة مجع
هذا العدد من ا صحاب االماه عليه ال سله وحكم بوثاقتهم وان كان ا ستناد التوثي
اىل سائر اصحاب احلديث امرا حمتمل يف نفسه إالّ ّ
أن هذا املقدار هو املتيقن.
االمر الثام :ان مجيع من ذكرهم الشــيخ يف رجاله من اصــحاب الصــادق عليه
الســله هم من هاالء الرجال املوثقني .قال الشــيخ يف مقدمة رجاله بعد التزامه بذكر
اسامء مجيع الرجال الذين رووا عنهم عليهم السله حسب طاقته( :ومل اجد ألصحابنا
كتابا جامعا يف هذا املعنى اال خمتصـــرات قد ذكر كل انسان منهم طرفا اال ما ذكره ابن
عقدة من رجال الصــادق عليه الســله فانه قد بلغ الغاية يف ذلك ومل يذكر رجال باقي
االئمة عليهم السله وأنا اذكر ما ذكره واورد من بعد ذلك ما مل يذكره))5(.
ويف هذه العبارة احتامالن منشأمها ان البن عقدة بتص ـريح الشيخ والنجايش عدة
كتب يف مجع ا صحاب االئمة عليهم ال سله إالّ انه مل ي صنف يف مجع ا صحاب االئمة
املتأارين عن االماه الصــادق عليه الســله فمراد الش ـيخ من قوله (وانا اذكر ما ذكره
واورد من بعـ ـد ذلك ما مل يذكره) هل هو ما ذكره يف جمموع كتبه او اصوص ما ذكره
يف رجال الصــادق عليه الســله؟ فعىل االول املراد مما مل يذكره اصــحاب االئمة
املتأارين عن االماه ال صادق عليه ال سله باعتبار ان قوله مل يذكره يراد به تركه رأ سا
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وعىل الثام فاملراد ا ستدراكه عليه فيام فاته من ا صحاب ال صادق عليه ال سله ا ستنادا
اىل تتبعاته واىل املخترصات التي اشار اليها .واالحتامل االول هو الذي يفيد يف املقاه اذ
عىل االحتامل الثام ال يبقى جمــــال للقول بان رجال الصــادق عليه الســله يف كتاب
الشيخ هم مجيعا من املوجودين يف رجال ابن عقدة.
وي شهد هلذا االحتامل ان قولــــه (بعد ذلك) خاهر يف التأاري بح سب الرتتيب يف
الذكر وعليه فاملراد استدراكه بخصوص اصحاب االئمة املتأارين عليهم السله الن
ذكرهم متأار يف رجال الشيخ عن ذكر اصحاب االماه الصادق عليه السله وال يريد
استدراكه ألصحابه عليه السله بذكر من مل يذكره ابن عقدة اذ ال وجه لتأاري اصحابه
غري املـذكورين يف رجال ابن عقدة عن املذكورين فيه يف الرتتيب نعم لو اريد به التأار
الرتبي باعتبار ان كتاب ابن عقدة اصــل يف هذا الباب امكن ان يكون املراد اســتدراكه
ألصحابه عليه السله ايضا ولكنه احتامل بعيد جدا.
ويشهد له ايضا ان االستدراك ينايف توصيفه كتاب ابن عقدة بانه بلغ الغاية يف هذا
الباب .وال ـمح ـدث ال ـن ـوري اس ـت ـظ ـهر ه ـذا االح ـت ـم ـال اي ـض ـا ان ـت ـص ـارا
السـتـفادة هذا الـتـوثـيـ الـعـاه.
االمـر الثالث :يف تقييم هـذا التوثي عـىل كل مـن الـمحـتملت فيه وهي ثلثة
كـمـا مـر:
االحتامل االول :ان يكون التوثي صادرا من اصحاب احلديث الذين مجعوا اسامء
ا صحاب االماه عليه ال سله فــــأ صبحت يف املجموع اربعة آالف رجل .وعىل هذا
االحتامل فالتوثي معت بناءا عىل اعتبار ا الثقة او عىل حجية التوثيقات من باب
شــ هادة ا هل اخل ة .وذ لك الن املوثقني عىل هذا الفرض وان كان فيهم الز يدي
اجلاوردي كابن عقدة والواقفي كحميـــــد بن زياد اال ان فيهم ايضــا االمامي العدل
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كحمزة بن القاسم العلوي والشيخ الصدوق وغريمها.
االحتامل الثام :ان يكون صادرا عن ابن عقدة فقو وحينئذ فيقع الكله يف حجية
توثيقه من جهة كون ـه زيديا جاروديا وقد ااتلف يف حجية توثي غري االمامي فذهب
العلمة اىل عده حجيته وهلذا عدّ ابن عقدة يف الق سم الثام من رجاله وهو املخ ّصص
ملن ال يعتمد عىل ا هم وذلــــك من جهة انه يعت العدالة يف الراوي وف ساد املذهب
من اوضح الفس فيشمله اآليـة اآلمـرة بالـتـبـيـن.
ولـكـن االكـثـر ذهـبـوا اىل حجـيـتـه لكفاية الوثاقة وعده تأثري فساد العقيدة
يف التحرز عن الكذب .وهذا هو الصــحيح بنـــــاء عىل حجية ا الثقة وبناء عىل ان
التوثيقات حجــــة من هذا الباب او من باب شهادة اهل اخل ة املوثقني واما بناء عىل
حج ية اخل املوثوق به كام هو الصــحيح فاالعتامد عىل توثي قات الر جاليني ليب إالّ
لتأثريها يف حصــول الوثوق باخل  .وحيث ان ابن عقدة وابن فضــال وغريمهــــا من
الرجــاليني يعت ون من اجلة العلامء من املوثقني لدى معارصهيم من اصحابنا فيعتمد
عىل توثيقا م.
االحتامل الثــالث :ان يكون التوثي صادرا من املفيد ومن تبعه ممن ذكرناهم وقد
يناقش يف توثيقهم بوجهني:
الوجـــه االول :مـــا ذكره املحق البهبهام قدس رسه يف الفوائد الرجالية حيث
قال( :ومنها توثيقات ارشاد املفيد رمحه اهلل وعندي ان استفادة العدالة منها ال ختلو من
تأمل كام ال خيفى عىل املتأمل يف االرشاد يف مقامات التوثي ))6(.
ولكن هذا االشــكال غري ضــائر فان املعت عند املفيد ومعارصيه هو الوثاقة دون
العــــدالة واملراد من الثقة عندهم ال ضابو املتحرز عن الكذب فعىل القول بكفايته ال
مــــانع من االعتامد عىل شهادة املفيد ومن تبعه .ويف هذا املورد باخل صوص ال حيتمل
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استفادة العدالة لترصحيهم بأهنم خمتلفون يف اآلراء واملقاالت.
الوجه الثام :ما ذكره املحق ال شيخ حممد نجل صاحب املعامل وهو ابري مت ضلع
يف الرجال وقد ذكر املحدث النوري ان كثريا من حتقيقات االستاد اي املحق البهبهام
مـأاوذ منه.
وكيف كان فقد نـــــاقش يف هذا التوثي عىل ما نقله املحق البهبهام بعد عبارته
الســابقة معلل ذلك بقولـــــه (لتحققها بالنســبة إىل مجاعة ااتص هبم من دون كتب
الرجال بل وقع الت رصيح ب ضعفهم من غريه عىل وجه يقرب االتفاق ولعل مراده من
التوثي امر آار)( )7وغرضه ان هذا االمر يوجب وهنا يف توثي املفيد ويرجح احتامل
بنائه يف ذلك عىل التســاهل واملســاحمة  .ولذلك احتمل املحق املذكور ان يكون مراده
من الوثاقة امرا آار غري ما هو املعروف.
وه ـذا ال ـوجه وان كان غ ـري مستبعد يف ن ـفس ـه اال انه ال يوجب سلب الوثوق
عن توثيقات املفيد قدس رسه مع جللة قدره .ولكن يف هذا املورد باخلصوص ـــ عىل
تقدير كونه توثيقا ــــ ي شكل االعتامد عليه من جهة بعد احتامل ك شفه عن وثاقة اربعة
احلب والظاهر انه يبني عىل احلدس ومن
آالف رجل من اصــحاب االماه عن طري
ّ
احلر العاميل انه اســتفاده من االابار املادحة ألصــحاب االماه عليه
هنا ذكر الشــيح ّ
السله بوجه عاه( .)8إالّ ّ
أن تلــــك االابــــار يقابلها اابار كثرية يف ذ ّه مجاعة منهم
و شكــــاية االماه عن عده حتملهم لألرسار واذاعتهم هلا ونحو ذلك .ومراعاة جانب
احلسنات يف الناس انام هو وخيفة االقية ولكن نقد الرجال ومتحيص االابار يتوقف
عىل ملحظة مجيع اجلوانب والتشديد يف املحاكمة.
اذن فالتوثي املزبور لو كان صــادرا عن اصــحاب احلديث أمكن االعتامد عليه و
ان كان صــادرا عن ابن عقدة فالتوثي من غري االمامي وان كان صــادرا عن املفيد
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واجلامعة فالتوثي يبتني عىل احلدس.
واقوى املحتملت هو االحتامل الثام وذلك ملا ب ّيناه من ضــعف االحتامل الثالث
جـــدا لظهور العبارة يف ان العدّ ادين تقيدوا بعدّ الثقات ولبعد احتامل توثي املفيد هلذا
العــــدد الكبري من الناس لو فرض ان العدادين مل يلتزموا بذكر الثقات ااصــة .واما
االحتامل االول فهو ضعيف ايضا ملا ذكرناه من ان خاهر العبارة ان مأاذ الشيخ املفيد
هو اجلامع االاري وان مراده من مجع اصحاب احلديث مشاركتهم فيه وان العمل حتق
باجلهد املجموعي وهو املتعــــارف يف مثل ذلك فلو قيل ان العدادين أحصــوا نفوس
النجف مثل فكانوا كذا مقدارا يراد به ان جمموع العدّ الذي ســاهم فيه كل واحد منهم
بلغ هــــذا املقدار .ومن هنا يقال ان ابن نوح ا ستدرك عىل ابن عقدة ما فاته من رجال
الصادق عليه السله ول ـم يذك ـر اس ـت ـدراك ـه ع ـىل غ ـي ـره .وح ـي ـث ان اق ـوى
املحتملت هو االحتامل الثام وقد عرفت ان توثي ابن عقدة حجة حتّى عىل القول
بحجية ا الثقة فالتوثي ال اشكال فيه.
هذا غاية ما يمكن ان يقال يف تقرير الطري االول إالّ ّ
أن فيه بعض امللحظات:
امللحظة االوىل :وترتبو باألمر االول ـــ وهي ان املتيقن من هذا التوثي ـــ عىل
تقدير كونـ ـه توثيقا هو توثي ابن عقدة وقد ااتلفت عبارات القوه يف النقل عن كتابه
فمنهم من نقل عنه انه وث هاالء الرجال كاملفيد ومن تبع ـه ومنهم من أطل عدّ ه هلم
من دون تعرض للتوثي ومن هاالء النجايش وال شيخ واملحق وال شهيد والعلمــــة
فاهنم ذكروا كتاب ابن عقدة وعدّ ه رجال ال صادق عليه ال سله وذكر بع ضهم انه بلغ
اربعة آالف اال اهنم مل يقيدوا ذلك بالثقات.
قال النجــــايش يف ترمجته عند عدّ كتبه( :كتاب الرجال وهو كتاب من روى عن
جعفر بن حممد عليه ال سله) واما ال شيخ فقد مرت عبارتــــه ولو كان كله ابن عقدة
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م شتمل عىل توثيقهم الهتم ال شيخ بنقله .وقــــال املحق يف املعت ( :وروى عنه من
الرجال ما يقارب اربعة آالف رجل).
وقال العلمة يف اخلل صة ب شأن ابن عقدة( :له كتب ذكرناها يف كتابنا الكبري منها
كتاب اسامء الرجال الذين رووا عن الصادق عليه السله اربعة آالف رجل )...وقال
(ودون من رجاله املعروفني اربعـ ـة آالف رجل...ومن راه معرفة
الشهيد يف الذكرى:
ّ
ر جاهلم والوقوف عىل مصــن فا م فلي طالع ك تاب ا حلافظ ابن ع قدة وفهرســـت
النجايش).
وهـذه العبارة تدل عىل بقاء كتاب ابن عقدة بأيدي العلامء اىل زمان الشهيد .وهذا
ايضا مما ياكد عده وجود التوثي فيه واال لنقله هاالء وغريهم.
فـــــان قيل :ال تنايف بني النقلني الن الثام مطل واالول مقيد قلنا :ان املطل قد
يكون بمنزلة املقيد بالعده وذلك حيث يكون التقييد مو ضع االهتامه وما نحن فيه من
هذا القبيل وذلك الهتامه العلامء بنقل التوثي ان كان صادرا عن ابن عقدة او غريه من
اصحاب اجلرح والتعديل واصوصا لدى الرجاليني كالشيخ والنجايش والعلمة.
ويلحظ ان املحق ذكر عبارته ال سابقة يف ضمن بيانه لعظمة االماه عليه ال سله
ومقامه العلمي بني املجتمع ونش ـره للمعارف ومن الواضح ان من حيض ـر لديه اربعة
آالف من الثقات فان جمموع املســتفيـــــدين منه يزيد عىل ذلك بكثري لقلة الثقات من
الناس فلو كان ابن عقدة اشــار اىل وثاقة هذا العدد من رجاله لكان يف ذلك داللة عىل
كثرة هائلة يف تلميذ االماه عليه السله ولكان ذلك دافعا قويا لذكره.
واحل ـاصل ان هذا التقييد مما جيب التنبيه عليه واالالل هبا من االالل بام جيب
ان يذكر .وعليه فعده التقييد ينبئ عن عده الوجود .وحينئذ حي صل التعارض بني نقل
هاالء االعــــاخم ونقل املفيد قده ومن تبعه .فأما ان نحكم بالت ساقو او بتقديم النقل
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املطل املساوق للتقييد بالعده نظرا ألضبطيه الشيخ والنجايش واهتاممهام هبذا الشأن.
احلر واملحدث النوري ن سبا التوثي اىل
ولعل ما ذكرناه هو ال سبب يف ان ال شيخ ّ
مر ان هذا االفرتاض مع انه
املفيد ومن تبعه دون ابن عقدة واصــحاب احلديث وقد ّ
بعيد يف نفسه وبعيد عن عبارا م يوجب سقوط التوثي عن احلجية رأسا لعده احتامل
احلب.
استناده اىل ّ
املناق شة الثانية :وترتبو بــــاألمر األول اي ضا وهي ان عبارة املفيد ومن تبعه فيها
احتامالن:
االحتامل االول :ان يكون قوهلم (من الث قات) ب يا نا عن الر جال .وعىل هذا
االحتامل تدل العبارة عىل ان توثيقا قد صدر إ ّما من صاحب العبارة واما من العدادين
او من اصوص ابن عقدة.
االحتمــــال الثــــام :ان تكون من بمعنى عن واملعنى حينئذ ان العدادين مجعوا
اسـمـاء الـرواة اسـتـنـادا الـى اقـوال الـثـقـاة وتـكـون مـتـعـلـقـة بـ (جـمـعـوا)
والـــــغرض االحرتاز عن كون بعض الرجال املوجودين يف قائمة اصــحاب االماه
رجاال خمتلفني وتكون االســامء بل مســمى كام هو احلال يف بعض اصــحاب الرســول
صىل اهلل عليه وآله و سلم ح سب حتقي اجراه بعض املعارصين هبذا ال شأن وعىل هذا
االحتامل فل يدل عىل املقصود اصل .وبذلك يظهر انه ال منافاة بني نقل املفيد واجلامعة
ونقل ال شيخ الطويس والنجايش وغريمها حيث مل يذكروا قيد الثقات اذ ال اهتامه بــــه
حينئذ.
املناقشـة الثالثة :وترتبو باألمر الثام وهي تبتني عىل تقوية احتامل االسـتدراك يف
عبارة الشيخ قدس رسه التي نقلناها بان يكون مراده من قولـــه (واورد بعد ذلك ما مل
يذكره) ا ستدراكه عىل ابن عقدة يف عدّ ه ا صحاب االماه عليه ال سله .وال ينافيه كون
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مـــــا مجعه الشــيخ ّ
اقل من رجال ابن عقدة ألنه ترك من رجاله من مل يكن له مزيد
اات صاص باالماه بينام مجع ابن عقدة ّ
كل من صحب االماه ولو مدة ي سرية يف اوائل
عهده كبعض اصحاب االماه الباقر عليه السله او يف اواار عهده الشـــريف كبعض
اصــحاب االئمة املتأارين عليهم الســله وكيف كان فل يمنع ذلك من ذكره رجاال
من اصــحابه املختصــني به مع غفلة ابن عقدة عنهم .واما تعبريه عن كتابه بانه بلغ فيه
الغاية فلعله بالنظر اىل مقايسته بمخترصات سائر االصحاب.
ويدل عىل ذلك ان الشيخ قدس رسه قال يف ترمجة ابن نوح السريايف يف الفهرست:
( وله تصانيف منها كتاب الرجال الذين رووا عن اع عبد اهلل عليه السله وزاد عىل ما
ذكره ابن ع قدة كثريا)( )9و قال الن جايش ع ند عدّ ه لتصـــانيف ابن نوح ( :ك تاب
الزيادات عىل اع العباس بن سعيد يف رجال جعفر بن حممد عليه ال سله)( )10وابن
املسودة ومل
سعيد هو ابن عقدة  .وذكر الشيخ بعد عدّ تصانيفه ان هذه الكتب كانت يف ّ
يوجد منها يشء .ويتبني منه ان ال شيخ مل ي ستفد من هذا اال ستدراك شيئا اال ان ذلك
يفيدنا ان الشيخ مل يكن يعتقد يف كتاب ابن عقدة االستيفاء التاه لرجال االماه فل يمنع
من احتامل حماولته للستدراك مستمدا من سائر املصادر.
اذن فل دليل عىل ان كل من ذكره الشــيخ قدس رسه موجود يف رجال ابن عقدة
وحيث ان الشــيخ مل يتقيد بذكر الثقات فقو فيختلو الثقات بغريهم يف رجــــاله عىل
فرض تسليم وثاقة رجال ابن عقدة.
الطريق الثاين لتوثي اصحابه عليه السله ويبتني عىل تغيري االمر الثام يف الطري
االول بان يقال :ان قول الشيخ (واورد من بعد ذلك ما مل يذكره) يقصد به االستدراك
عىل ابن عقدة يف عدّ ه لرجال االماه عليه ال سله .وعىل هذا فالتوثي ال ي شمل اولئك
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الرجال الذين خيتص ال شيخ بذكرهم .وحينئذ ي رسي اال شكال يف توثي مجيع الرجال
املذكورين يف رجال الشــيخ بــــاعتبار ااتلط الثقة بغريه .وهنا يأيت دور هذا الطري
لدفع االشــكال .وذلك بملحظة ان الرجال الذين اســتدركهم الشــيخ عددهم قليل
جدا ملا ذكرناه من ت صــــرحيه بانه مل يقف عىل رجال ابن نوح الذي زاد فيه عىل رجال
ابن عقدة وكثرة اشغال الشيخ يمنع بالطبع من كثرة التتبع يف املختصـــرات فل بد ان
يكون استدراكه بعدد قليل جدا.
وحينئذ فــــاذا الحظنا كل رجل من الرجال املجهولني من ا صحاب االماه عليه
ال سله فان احتامل كونه يف رجال ابن عقدة احتامل قوي جدا بالن سبة اىل احتامل كونه
ممن ا ستدركه ال شيخ قدس رسه وذلك بملحظة الن سبة بني عدد الرجال الذين نقلهم
الشــيخ عن ابن عقدة وعدد رجاله الذين اضــافهم .فلو كان جمموع رجال الشــيخ من
اصــحاب االماه  3050رجل ولنفرض انه اضــاف  50من هذا العدد فيكون نســبة
رجــــاله الذين ا ضافهم اىل ما ااذه من ابن عقدة ن سبة 50اىل  3000ومعنى ذلك ان
احتامل كون كل رجل من الرجال الذين ي شملهم التوثي هو اقل من  %2وهذا احتامل
ضعيف جدا.
ولكن هذا انام يفيد لو وصل اىل حد يوجب االطمئنان بكون الرجل املشكوك
هذا
ّ
داال يف قائمة رجال ابن عقدة .مضافا اىل عده متامية االمر االول كام مر.
الطريق الثالث :وهو ما يســتفاد من كله الشــيخ احلر العاميل ويبتني ايضــا عىل
تـسليم االمـر االول والـثالث وتغيري يف االمـر الـثام .ونـنـقـل هـنا مقتطفات من
عبارته عىل ما نقله املامقام يف رجاله عن الفوائد الطوســية قال( :اعلم ان املوجود من
الرجال يف كتاب الرجال ملريزا حممد بن عيل اال سرتابادي رمحهام اهلل وهو أح سن كتب
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الرجال وامجعها سبعة آالف اال مخسني  .....واملوجود فيه من اصحاب الصادق عليه
الســله الفان وثامنامئة وزيادة يســرية ( .....وقال بعد نقل بعض العبارات من املفيد
ومن تب عه) :واللزه من هذه الع بارات توثي مجيع ا ملذكورين يف ك تب ر جال نا من
نص عىل ضعفه  .....لكن حي صل ال شك من
ا صحاب ال صادق عليه ال سله اال من ّ
حيث ان االربعة آالف غري منصــوص عىل اعياهنم يف عبارة املفيد وابن شــهراشــوب
والط يس فلعلهم غري املذكورين يف كتب الرجال او بع ضهم من املذكورين وبع ضهم
من غريهم وال خيفى بعد احتامل املغايرة عىل من تتبع كتب الرجال )11(.) ....
ونــــاقش فيه املامقام بقوله( :كيف يمكن البناء عىل وثاقة املعينني املوجودين يف
االابار بمجرد الشهادات التي نقلها مع العلم بــــان مجعا كثريا منهم ضعفاء فهو من
شبهة الكثري يف الكثري من املحصور الذي أثبتنا يف االصول حلوقها بالشبهة املحصورة
يف لزوه االحتياط فيها).
ولكن هذه املناقشــة يمكن دفعها بان العلم االمجايل بوجود مجع من الضــعفاء يف
ّ
منحل بالعلم التف صييل بعدد معلوه من ال ضعفاء وذلك
ا صحاب االماه عليه ال سله
الن عدد املعلوه بادمجال غري معني فيحتمل انطباقه عىل عدد املعلوه بالتفصيل فينحل
العلم االمجايل بالضعفاء.
ويبقى علم ا مجايل آار وهو متعل بوجود ث قات يف جممو عة الر جال واملعلوه
بـــادمجال هنا عدد كبري جدا يقارب اربعة آالف نفر وال ينحل هذا العلم بوجود عدد
معلوه بالتف صيل من الثقات وذلك الن هذا العدد ضئيل جدا بالن سبة اىل عدد املعلوه
بادمجال فهو غري قابل للنطباق.
و بال تايل يبقى العلم اال مجايل بوجود الث قات ب عدد كبري يمكن ان يغطي مجيع
املوجودين كام هو املفروض بعد اروج الضعفاء املعلومني والثقات املعلومني وعـــليه
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فـشمول الـتوثي للـموجوديـن مما يـطمأن بـه او يظـن بـه عـىل اقـل تقدير والظن
الر جايل ح جة ع ند املعرتض واملعرتض عل يه .ا ما نحن فيتوقف االمر ع ند نا عىل

| 52

حصول الوثوق واالطمئنان ومها مفقودان يف املقاه مضافا اىل عده متامية االمر االول.
الطريق الرابع :وهو يرتبو بخصــوص رجال النجايش وقد اشــار اىل هذا الطري
احلر ال عاميل ح يث قال( :ومنهم (اي االرب عة آالف) مجا عة مذكورون يف ك تاب
ّ
النجايش وغريه من اصحاب الصادق عليه السله وقع الترصيح بان ابن عقدة ذكرهم
يف كتاب الرجال )12(.)....
وف ّصل ذلك املحدث النوري يف اامتة امل ستدرك حيث قال بعــــد نقل عبارات
التوثي وان كل من ذكره ابن عقدة فهو ثقة( :واما الشــيخ النجايش فذكر هذا الكتاب
امجاال يف مالفات ابن عقدة ثم يف الرتاجم كثريا ما يقول ذكره ابو العباس او يف الرجال
او يف كتــــابه او ذكر يف رجال اع عبد اهلل عليه الســله مشــريا اىل وجوده يف الكتاب
املــــذكور ،اال ان الغالب انه يوثقه اي ضا ،وانام ينتفع بذلك فيمن مل يوثقه رصحيا وقنع
محاد واحل سني بن اع
الز ّطي واحل سني بن ّ
بكونه ممن ذكره ابن عقدة كأ سباط بن سامل ّ
وجراح
العلء وبســاه بن عبد اهلل الصــرييف وتليد بن ســليامن ابن ادريب املحــــارع ّ
املدائني وحكم بن م سكني و داود بن زرع وذريح املحارع و صالح بن سعيد القامط
وعبد امللك بن عتبة اهلاشــمي اللهبي وحممد بن االد االشــعري وموســى بن طلحة
القمي))13( .
هذا والتـــأمل يقضـــي بملحظة ترمجة كل واحد من اجلامعة املذكورين وعبارة
النجايش ختتلف يف هذه املوارد عىل اربعة اقساه:
القســم االول :من رصح يف ترمجته بان ابن عقدة ذكره يف كتابــــه باي تعبري كان
وهم :حسني بن اع العلء ،وداود بن زرع ،وذريح املحـــارع ،وعبد امللك اهلاشمي،
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وهذا ال اشكال يف عدّ ه من رجال ابن عقدة.
القسم الثام :من قال فيه (ذكر يف رجال اع عبد اهلل عليه السله) ومن هذا القسم
محاد ومن الواضح ان رجال اع عبد اهلل عليه السله ال تنحص ـر فيمن ذكره
حسني بن ّ
ابن عقــــدة فهناك كتاب محيد بن زياد ومحزة بن القاسـم العلوي والشـيخ الصـدوق
وكتاب ابن نوح)14(.
القســم الثالث :من قال فيه( :ذكر يف كتاب الرجال) فمن ذلك بســاه بن عبد اهلل
الصــرييف .ودعوى ان املراد هبذا الك تاب هو ك تاب ابن ع قدة تتوقف عىل دعوى
انرصاف هذا اللفظ اليه وعهد ا عىل مدعيها.
القســم الرابع :من قال فيه( :ذكره ابو العباس) وهذه الكنية يف كتاب النجايش
تذكر الحد الرجلني ابن نوح وابن عقدة .فقد يقيده بـــــ (ابن ســعيد) او (ابن نوح)
وبذلك يتبني املقصود وقد يطل كام صنفه يف جراح املدائني وحكم بن سكني وصالح
بن ســعيد وحممد بن االد االشــعري وموســى بن طلحة واســباط بن ســامل وتليد بن
ســليامن ،وحين ئذ فمن املحت مل مح له عىل ابن نوح نظرا اىل جلل ته وكو نه ا مام يا
وباألحرى لكونه استاد النجايش ومن املحتمل محله عىل ابن عقدة لشهرته وهو مشكل
وال ا قل من الشـــك .ويف رجلني من ا ملذكورين ال بد من مح له عىل ابن نوح لوجود
الشــاهد ومها موســى بن طلحة وحممد بن االد ،اما االول فلنه وصــفه بكونه قريب
االمر فليب من اصــحاب الصــادق عليه الســله ومل يذكره ابن عقدة واما الثام فلنه
قـال بعد ذكره( :قال ابو العباس أا نا  .....قال أا نا عنه  ).....وحيث انه ال ينقل
عن ابن عقدة بل واسطة وينقل عن ابن نوح فل بد من محله عليه.
هذا ولكن املهم اثبات االمر االول وقد بينا فساده.
اهلوامش:
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( )1االرشاد ص  304ط النجف
( )2اعله الورى ص 284ط النجف
( )3املناقب جـ  1ص  372ط النجف.
( )4رجال املامقام جـ 1ص217
( )5االبواب (رجال الطويس) ص 17
( )6الفوائد الرجالية ص52
( )7املصدر الساب
( )8راجع تنقيح املقال للاممقام املقدمة جـ  1ص .218
( )9الفهرست ص 61ط النجف بعنوان امحد بن حممد بن نوح.
( )10رجال النجايش ص 63ط قم بعنوان امحد بن عيل بن عباس بن نوح
( )11تنقيح املقال املقدمة ص217
( )12تنقيح املقال املقدمة ص .218
( )13املستدرك جـ 3ص. 771
( )14اقول :ه ناك قري نة عىل ان املراد بر جال اع ع بد اهلل عل يه الســله ه نا
املذكورون يف كتاب ابن عقدة وذلـــك لقوله بعد ذلك :أا نا امحد بن حممد عن امحد
بن حممد بن سعيد  .....واوصل السند اليه وابن سعيد هو ابن عقدة .وهذه القرينة يف
مجاعة من القســم الرابع وهم تليد وجراح وحكم وصــالح واســباط واما بســاه الذي
ذكره سيدنا اال ستاد داه خله يف الق سم الثالث فهو من الق سم الرابع اي ضا لقوله فيه ـ
حســب نســختي ـــــ ذكره ابو العباس يف الرجال .وبذلك ال يبقى مورد النقض عىل
املحدث النوري اال يف ثلثة منهم وهم ب ساه ومو سى بن طلحة وحممد بن االد .هذا
ومن املمكن اضــافة عدد كبري اىل من ذكرهم املحدث النوري هبذا الطري الذي أرشنا
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اليه وهو ان يلحظ السند فان كان فيه ابن عقدة دل ذلك عىل كونه مذكورا يف رجاله.
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املبحث الثالث :يف تعيني حممد بن اســيعيل الواســطة بني الكلينل والفضــل بن
شاذان قدس رسمها.
والبحث عنه مفصل ونذكر هنا خمترصا منه.
مقتضـــى القاعدة ان يكون حممد بن اسامعيل هذا من الطبقة الثامنة الن الكليني
الراوي عنه من الطبقة التاسعة اال ان بعض العلامء احتمل فيه ان يكون بعض اصحاب
االماه ال صادق واالمامني الكاخم والر ضا عليهم ال سله فجعلوه يف الطبقة اخلام سة
والسادسة وكذا يف الطبقة السابعة .ومن الواضح ان هذه االحتامالت ممنوعة ملا ذكرناه
من ترتيب طبقته .وعليه فيرتدد بني مجاعة ااتلف طبقتهم فيقع الكله يف تعيينه من
بينهم .واملختار لدينا انه حممد بن اســامعيل النيشــابوري وهو من تلمذة الفضــل وقد
نقل عنه الك يش يف رجاله كثريا وهو معارص للكليني اي ضا .وقد ألف بع ضهم ر سائل
يف انه حممد ابن اســامعيل بن بزيع وهو من الطبقة الســادســة فاالحتامل ممنوع وذهب
بع ضهم اىل انه حممد بن ا سامعيل ال مكي وبع ضهم اىل انه الزعفرام وكل ذلك ممنوع
لعده التواف مع ترتيب الطبقات وهاالء الثلثـــــة ثقات ولذلك حاولوا تطبيقه عىل
أحدهم .ولكن النيشابوري الذي اارتناه مل يوث ويوصف بالبندقي .وهناك حماوالت
لتوثي هـــذا الرجل بعد تعينه من بني املذكورين لتصحيح روايات الكليني عنه وهي
كثرية.
املحـ ـاولة االوىل :وهي ما ذكره السيد ال وجردي قدس رسه عىل ما يف تقريرات
بحثه وهي ان الظاهر من اجازة الفضل بن شاذان له برواية كتبه هو االعتامد عليه فهذا
توثي منه.
واجلواب عنها بعد افرتاض صحة هذه الدعوى اساسا اي ان االجازة تنبئ عـــن
الـتـوثـيـ ان كـشـف هـذه االجـازة صغـرى مـتـوقـف عـلـى صـدقـه ووثاقـته اذ
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مل تنقل لنــــا اجازته له اال عن طري رواياته عنه وهذا اول الكله .أضف اىل ذلك ان
الروايــــة ال تدل عىل االجازة فلعله قرأ عىل الف ضل كتبه اذ كان من املتعارف ان يتلو
الشيخ عىل مجاعة كثريين ويميل عليهم رواياته فريوون عنه وال يتوقف عىل االجازة.
املحاولة الثانية :ان رواياته تطاب م ضمونا مع روايات الثقات فمن هنا نكت شف
وثاقته اذ ليب لنا وال ألصحاب الرجال ال سابقني طري اىل معرفة الوثاقة اال ملحظة
املنقوالت فمن الوا ضح اننــــا نعتمد عىل بعض الناس يف حــــديثهم نظرا اىل كثرة ما
سمعناه منه وطاب الواقع وال نعتمد عىل بع ضهم إذا رأينا أحــــاديثه ال تواف الواقع
كثريا وهذه طريقة متبعة متعارفة.
واجلواب عنها ان الك ى املذكورة صــحيحة يف نفســها اال اهنا ال تنطب عىل ما
نحن فيه حتى لو فرضــنا صــحة ما ذكر من احراز موافقة روايــــاته لروايات الثقات
وذلك ألنــــه مل يتكرر النقل منه اذ هو راو لكتاب الف ضل بن شاذان فالنقل عنه نقل
واحد اال ان منقوله ينحل اىل روايات وهذا يف حكم النقل الواحد ال النقل املتكرر فاذا
جاءنا أحد بكتاب ونسبه اىل أحد القدماء مثل والكتاب يشتمل عىل آالف املطالب فل
يق ـال ان هذا نقل عن فلن هذه املطالب بنقل متعدد وإنّام االنحلل من جانب املنقول
والنقل واحد .وعليه فيمكن ان تكون الروايـــــات املوافقة لروايات الثقات مما رواه
الرجــــل عن أحد كتب ف ضل ويكون هناك بعض رواياته قد رواها عن كتاب آار له
يكون مدسوسا او غري صحيح االنتساب.
املحاولة الثالثة :ان الكليني والكيش اعتمدا عىل نقله وهذا دليل الوثاقة.
واجلواب عنها ان الكشــــي انام ينقل عنه بعض الوقائع اخلاصة املرتبطة بالفضل
مع ان النقل ال يدل عىل الوثوق بالراوي ولعله من جهة الوثوق بالراوية واما الكليني
قدس رسه فهو انام ينقل يف الكايف ما اطمأن بصدوره م ـع ان ب ـع ـض م ـ ـن ي ـروي
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عـنـه ولـو بـالـواسـطـة مـن الـضعــفـاء الـمـشـهــوريـن ومن رواياته املراسيل
وغري ذلك فهو اذن يعتمد عىل الرواية دون وثاقة الراوي.
املحاولة الرابعة :انه راوي كتب الفضل وهي من الكتب املشهورة وذكر السند يف
النقل عن الكتب امل شهورة ليب اال للتيمن والتبــــاع التقاليد واال فل حاجة اىل ذكر
السند وال ترض جهالة الراوي.
واجلواب عنها ان املراد لو كان شهرة كتب الف ضل مجيعا فــــذلك ممنوع وان كان
املراد شــهرة بعضــها فدعوى كون الرواية التي ينقلها موجودة يف الكتاب املشــهور ال
يدعمها دليل .وقد مرت املناق شة يف ن سبة الكتب اىل الف ضل .وقد ن سب ال شيخ قدس
رسه اىل ابن فضال كتاب االصفياء وقال فيه النجايش انه منتحل.
واحلاصل :ان كون الرجل م شهورا وبعض كتبه م شهورة ال يدل عىل شهرة مجيع
كتبه بل وال صحة نسبة اجلميع اليه.
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املبحث الرابع :يف تفسري قول الشيخ (اسند عنه).
وقد كرر الشيخ هذه العبارة يف عدة موارد من ترمجة الرواة وذكر احواهلم واشكل
عىل االصــحاب فهم مراده وقد ذكروا وجوها لضــبطها ومعناها والســيد اخلوئي ايده
حمصل والشيخ اعلم بام قال.
اهللّ بعد ان ر ّد مجيع املعام قال :انا ال نعلم هلا معنى ّ
والصحيح ان هذه العبارة يف قبال عبارة (روى عنه) وان الرواة غالبا كانوا يروون
األحاديث موقوفا عىل االماه وبعضــهم كان يســند عنه اىل النبي صــىل اهللّ عليه وآله
و س ّلم وهم مجاعة قليلة وقليل ما كان االماه يذكر ال سند اىل ر سول اهللّ صىل اهللّ عليه
وآله و س ّلم وانام ذكروا كام يف بعض الروايات ان ما نقوله عن آبائنا عن ر سول اهللّ عن
ج ئيل عن اهللّ تعاىل ،وذلك ملشكلة اجتامعية كانت يف ذلك العصـ ـر حول األحاديث
امل سندة اىل الر سول صىل اهللّ عليه وآله و س ّلم وهذا بخلف ما خاهره االفتاء .ولكن
مجاعة من الرواة رووا عدة روايات عنهم مســندا اىل النبي صــىل اهللّ عليه وآله وســ ّلم
فكان علامء العامة يقبلون روايات هذه اجلامعة إذا اعتمدوا عىل وثـــاقتهم كمحمد بن
مســلم وجابر بن يزيد وابراهيم بن حييى .ومما يشــهد ملا ذكرنا ان الشــيخ (قدس رسه)
قال يف ترمجة جابر :اسند عنه وروى عنهام .واملراد باألول االماه الصادق عليه السله.
وامـ ـا ما قالوا يف معنى العبارة :ان املراد ان االجلء رووا عنه فيقرأ باملجهول .او
روى عنه بل واسطة .أو روى عنه ابن عقدة ،كل ذلك ال حمصل له .واغرب من الكل
تفرد به .ومنشأ تومهه ان بعض العامة قال يف ذيل
مـ ـا يف قاموس الرجال من ان املرادّ :
حديث ان فلنا تفرد به .وهو ممن قال فيه ال شيخ هذه العبارة .وف ساد هذه الوجوه غري
افي.

