شكر وتقدير
أتقدم بالشكر الكبير قبل كل ش يء إلى معلمنا ومعرفنا طريق الحق السيد (أحمد
الحسن) الذي أتاح لنا كتابة هذا البحث لنيل شهادة الدكتوراه في معهده املبارك.
وشكري وتقديري إلى كل من ساهم في إخراج هذا البحث بصورته العلمية التي هو
عليها ،وأخص منهم الدكتور عبد الرزاق الديراوي  /عميد البحث العلمي.
والدكتور املشرف عالء السالم الذي شاركني في خوض هذه التجربة حتى ظهر
بصورته الجديدة.
وال أنس ى عائلتي الذين تكبدوا عناء الصبر في تهيئة الظروف املناسبة وتشجيعي
إلكمال بحثي هذا.
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اإلهداء
إلى من عرفوا الناس منازل أصحابهم على قدر روايتهم عنهم
وجهل الناس حقهم ومنزلتهم
إلى سادة الخلق وعلمائهم
سادتي محمد وأهل بيته الطاهرين األئمة واملهديين
صلوات هللا عليهم أجمعين
أهدي هذا البحث املتواضع
راجيا منكم القبول..

أحمد

بسم هللا الرحمن الرحيم
والحمد هلل رب العاملين ،والصالة والسالم على خير خلق هللا أجمعين محمد وآله
الطاهرين األئمة واملهديين وسلم تسليما.

املقدمة:
يمكن أن يقال إن انفكاك النظرية عن التطبيق له مخلفات ال يمكن لباحث
التغاض ي عنه بشكل من اإلشكال وخصوصا ما كان مرتبطا بالنص الديني والعمل به،
ومن األمور التي ال يمكن التخلي عنها في سماء البحث الفقهي أو العقائدي وغيرها هي
مسألة البحث عن سند األخبار؛ لضرورة كونه الناقل الفعلي بعد القرآن الكريم ألحكام
السماء ،واملصدر الثاني للتشريع الذي طاملا حث رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) وأهل
بيته األطهار (عليهم السالم) على حفظه وتدوينه وعدم التفريط به؛ ألنه بقية السماء ألهل
األرض بعد أن زهد الناس بخلفاء هللا وصاروا سببا في تغييبهم عن ساحة العمل بشكل
كبير .ولم يقف علم الحديث على تدوينه وبيان مراده ،بل الزم األمر الحاجة إلى بيان رجال
الحديث أو ما يسمى بـ "سند الحديث" الذي أصبح من األهمية بما ال يمكن لفقيه
االستغناء عنه عادة في عملية االستنباط الفقهي للحكم الشرعي من األصول الحديثية.
وبهذا أصبح لدينا علم جديد تطور مع الوقت ،ووضعت له قواعد تتلخص باعتماد
رجال الحديث في قبول أو رد الحديث استنادا إلى ما ذهب إليه علماء الرجال من جرح
وتعديل وتوثيق وتوهين لرواة األحاديث .ومن هنا فقد نال هذا العلم من الحظوة والتقدير
ما نالته العلوم األخرى ،بل وخضعت بعض الكتب الحديثية األولى – فضال عن غيرها –
إلى املناقشة من جهة إمكانية قبول شهادة أصحابها بصحة ما ينقلون فيها؛ والسبب كان
"أسانيد األحاديث" الواردة فيها حيث تضمنت الكثير ممن لم يتحصل لهم طريق في
التعرف على أحوالهم ،أو ممن لم يذكر بتوثيق ،أو كان معروفا ولكنه ضعف بسبب فساد
العقيدة.
وهنا يبرز عندنا حقيقة علم الرجال وقواعده املوضوعة في حل املعضالت التي
تساهم في قبول الحديث أو رفضه ،ومن الواضح أن كال األمرين – العمل به أو رفضه –
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يحتاج إلى مسوغ شرعي أو إذن من املشرع الحقيقي في قبول هذه القواعد املوضوعة بعد
زمان متأخر من كتابة وتدوين الحديث وكيفية العمل بها.
والسؤال املهم هنا :هل نطق الثقل األول – القرآن الكريم – بهذه القواعد كما يدعي
من يرى حجية علم الرجال وصحة قواعده؟ وهل أشار الثقل الثاني (عليهم السالم) ملثل
هذه القواعد في أخبارهم الكثيرة وأوضحوا للسامعين أو ملن يأتي بعدهم حقيقتها ،أم لم
يبينوا ذلك؟ وما هي الضوابط املتبعة للعمل بأخبارهم والتي ال يخلو البعض منها من
مجهولي الحال أو فاسدي العقيدة ممن ال يحتج بروايته بحسب ما ذهب إليه الرجاليون
في صريح أقوالهم ؟
ثم إننا لو تأملنا في استنباطات الرجاليين الفقهية وفتاواهم الشرعية لوجدنا فيها ما
يخالف قواعدهم الرجالية مع تخريج مناسب لتلك املخالفة بحسب وجهة نظرهم ،وهي ال
تخلو بطبيعة الحال من الذوق الشخص ي عادة ،وتكشف عن عدم االنسجام بين القواعد
الرجالية النظرية من جهة وتطبيقها على األخبار من جهة أخرى .وال يخفى أن سبب
التضاد امللحوظ هو أن الكثير من األخبار ال تخلو من مشكلة ما في سندها بسبب ما
وضعوه واشترطوه من قواعد في قبول الحديث ،ومع ذلك نراهم يعملون بتلك األخبار،
ويستنبطون منها ويفتون على ضوئها بشكل طبيعي ،ولم تعد تلك القواعد واالشتراطات
الرجالية نافذة ،وكأنها ذهبت مرة واحدة ؟
ومن هنا سوف يحتوي هذا البحث على بابين بخمسة فصول مسبوقة بمباحث
تمهيدية تتضمن:
 -1تعريف علم الرجال وأسباب نشأته وفائدته ،وما الغاية منه.
 -2تاريخ تطور علم الرجال الشيعي وكيفية توسعته خالل عشرة قرون.
 -3عالقة علم الرجال بالعلوم األخرى.
أما الباب األول ،فقد ضم فصلين؛ الفصل األول منهما تضمنت مباحثه:
 -1أدلة املثبتين لحجيته من القرآن الكريم ومن األخبار.
 -2أدلتهم من خالل إثبات اإلجماع والسيرة العقالئية.
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 -3وأخيرا علة وجود التدليس والوضاعين.
وكانت مباحث الفصل الثاني هي:
 -1أدلة النافين لحجيته من خالل صحة صدور األخبار.
 -2شهادة أصحاب األصول الروائية األربعة الكليني والصدوق والطوس ي.
 -3ال طريق لصحة إثبات عدالة الرواة.
وأما الباب الثاني ،فقد جاء فيه ثالثة فصول:
الفصل األول تضمن دراسة في أهم املصادر الرجالية األولى الخمسة ومناقشتها.
وفي الفصل الثاني تم استعراض طرق التوثيق الخاصة التي يعتمدها الرجاليون
للرواة ومناقشتهم.
بينما استعرض الفصل الثالث طرق التوثيق العامة التي اعتمدها الرجاليون في
كتبهم.
واحتوى امللحق فائدتين:
– معرفة الصحيح عند الفريقين.
– التعارض بين التوثيقات.
وضمت خاتمة البحث تلخيصا للنتائج ،وبعد ذلك سوف نتعرف على املنهج الصحيح
طبقا ملا جاء عنهم (عليهم السالم).
وباتضاح كل هذا ،سنتعرف على حقيقة علم الرجال وحجيته شرعا من عدمها ،بعد
التعرف على أهم املحاور التي تمسك بها أصحاب هذا العلم وزعمهم أنه أحد العلوم
العظيمة التي البد من التعرف عليه وعلى قواعده املوضوعة.
ومن هللا سبحانه نستمد العون والتوفيق ملا يحب ويرض ى.

مباحث متهيدية
تعريف علم الرجال وموضوعه:
قال الشيخ املشكيني في وجيزته( :هو القواعد التي يمكن أن يعرف بها حال الراوي) (.)1
وقال الشيخ املامقاني في تنقيح املقال بعد أن أورد عدة تعاريف له منها( :إنه العلم
الباحث عن رواة األخبار الواردة عن رؤساء الدين من حيث األحوال التي لها مدخل في
الرد والقبول وتميز ذواتهم عند االشتباه) أو (إنه علم يبحث فيه عن أحوال الراوي من
حيث ذاته بشرائط قبول الخبر وعدمه) (.)2
وهناك تعاريف أخرى قريبة من حيث املعنى ملا عرضناه ،وال تكاد تختلف عنها.
وهنا يمكننا أن نسجل عدة أمور:
 –1إن توافق الرجاليين على تعريف "علم الرجال" ربما يعطي في النفس ابتداء
االطمئنان في اتفاقهم على وجود قواعد وضوابط مؤصلة فيه ،مع أننا سوف نرى عدم
االتفاق في أهم هذه القواعد فضال عن سواها ،ومنها :كيفية إثبات عدالة الراوي ،فهي
مسألة تكاد تكون خافية حتى عند أول من كتب في علم الرجال أو فهرس أسماء الرواة
كالشيخ النجاش ي والشيخ الطوس ي والشيخ الكش ي وابن الغضائري ،وبالرغم من أنهم
السباقون في تدوين هذا العلم والذاكرون لتوثيق وتضعيف الرواة ،ولكن مع هذا ال ترى
عندهم قاعدة أو ضابطة تعطينا كيفية التعرف على عدالة الراوي في كتبهم.
 –2إن وصفهم لعلم الرجال بـ "علم" تعني وجود موضوع مفروض أو موجود فعال،
وهذا املوضوع يفترض أن يكون كليا حتى ينطبق على مصاديقه املوجودة ،ولكننا ال نجد
 -1الوجيزة في علم الرجال ،امليرزا أبو الحسن املشكيني ،تحقيق زهير األعرجي ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات – بيروت ،ط
األولى لسنة  ،1991ص.18
 -2تنقيح امل قال في أحوال الرجال ،الشيخ عبدهللا املامقاني( ،الفوائد الرجالية) ،الطبعة الحجرية ،ج 1ص.173 - 172
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مثل هذا املوضوع الكلي فعال في كتب السابقين ،بل وجدنا فيها أسماء بعض الرواة فقط،
وإذا أراد بعضهم أن يزيد شيئا على ذكر االسم قال :ثقة أو ضعيف ،فطحي أو ناووس ي،
وإذا لم يذكر شيئا من ذلك صار الراوي في عداد مجهولي الحال ،وما أكثرهم بالنسبة لنا
لعدم الوقوف على حقيقة ما تبناه املتقدمون في بيان حال الرواة عند التوثيق أو
التضعيف.
 –3قولهم( :معرفة حال الراوي وأوصافه) ،ومن الواضح أن هذا ال يحصل إال ملن
كان حاضرا عنده ومشاهدا لحاله أو معاشرا له حتى يصح منه الحكم بالتوثيق أو العدالة
من عدمهما؛ ألننا في حال إثبات شهادة وبالتالي صحة قبول خبره أو رفضه ،فالبد من
االطالع الكامل على حاله وتصرفاته من خالل معاشرته ولو لفترة قليلة ،وهذا كله لم
يحصل حتى من السابقين كما سيظهر لنا.

أسباب نشأته والتدوين فيه:
ال يخفى علينا أن تدوين الرواة أو رجال الحديث هو قضية تكاملية أو تالزمية مع
تدوين الحديث منذ أن كتب أول حديث في األصول األولى ،وذلك إلثبات طريق اتصال
الحديث باملصدر األول للتشريع ،ولبث االطمئنان في قلوب السامعين ممن لم يحضر ذلك
املوقف في أن طريق الخبر معروف بمجموعة من الرواة نقلوا لنا تلك األخبار الكثيرة
ودونت في األصول الحديثية األولى.
ولكن قد يسأل سائل عن سبب نشوء هذا العلم بما هو علم ،له قواعد وضوابط
تحكمه كما تقدم في تعريفه ،ويظهر من خالل بعض العبارات التي جاءت في كتب الفقهاء
األولى ومن كتب في علم الرجال بالتحديد أن سبب وضعه لهذا العلم أو تأليفه لكتابه كان
ردة فعل ملشكلة واجهها ،كما يذكر ذلك الشيخ النجاش ي في مقدمة كتابه حيث قال( :أما
بعد ،فإني وقفت على ما ذكره السيد الشريف – أطال هللا بقاءه وأدام توفيقه – من
تعيير قوم من مخالفينا أنه ال سلف لكم وال مصنف  .....وقد جمعت من ذلك ما
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استطعته ،ولم أبلغ غايته ،لعدم أكثر الكتب ،وإنما ذكرت ذلك عذرا إلى من وقع إليه
كتاب لم أذكره) (.)1
وكالم الشيخ النجاش ي فيه داللة واضحة في أن وضعه لكتابه كان بسبب طلب أحد
األشخاص منه ذلك ،ملا قام به بعض املخالفين من تعيير الشيعة في عدم وجود كتب لهم
أو مصنفات يعتمدون عليها في الحديث .ولكن يظهر ملن راجع كتاب رجال الشيخ
النجاش ي ،أنه لم يكن قد وضع القواعد العامة للتوثيق – كما سيأتي – ،وال هو كتاب
جامع لكل الرواة الشيعة – كما يدعي املحتجون به – ،فكل من أحصاهم الشيخ ال
يتجاوز عددهم ( )1269رجل أو أكثر بقليل ،وهذا العدد أقل بكثير مما ذكره الشيخ
الطوس ي في رجاله وفهرسه مثال.
نعم ،كان عمل الشيخ النجاش ي في األساس ذكر املصنفات الكثيرة وأصحابها من
الشيعة ،وهذا عمل جيد ويجازى عليه (رحمه هللا) ،وهو قد يكون كل ما يطمح إليه في
الواقع كما يظهر من خالل مقدمته ،ال ما يتمسك به بعض الرجاليين من إمكانية
االعتماد على الكتاب بشكل كبير فيما يخص التوثيق والتضعيف ،خصوصا إذا ما علمنا
أن التوثيق الذي أورده الشيخ في حق الرواة إنما هو ألقل من النصف من العدد الكلي،
فكيف يكون حال األعداد الكثيرة للرواة املتبقين الذين يملئون الكتب الحديثية ممن لم
يذكر لهم توثيق أو تضعيف ،وهم املعرفون عند الرجاليين بـ "مجهولي الحال" ؟
وأما الشيخ الطوس ي ،فربما يستدل منه أن سبب تأليفه وتمييزه للرواة هو وجود من
ليس بثقة في رواتنا وبالتالي يجب تمييزه عن الثقة ،وإال صار ال فرق بين الخبرين
املنقولين ،يقول( :ومما يدل أيضا على صحة ما ذهبنا إليه ،أنا وجدنا الطائفة ميزت
الرجال الناقلة لهذه األخبار ،ووثقت الثقات منهم ،وضعفت الضعفاء ،وفرقوا بين من
يعتمد على حديثه وروايته ،ومن ال يعتمد على خبره ...هذه عادتهم على قديم الوقت،
فلوال أن العمل بما يسلم من الطعن ويرويه من هو موثوق به جائز ،ملا كان بينه وبين
غيره فرق ،وكأن يكون خبره مطروحا مثل خبر غيره) (.)2
 -1رجال الشيخ النجاش ي ،تحقيق :السيد موس ى الشبيري الزنجاني ،مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة املدرسين في قم،
ط الثامنة لسنة  1427هـ ،ص 3من املقدمة.
 -2العدة في أصول الفقه ،الشيخ الطوس ي ،تحقيق :محمد رضا األنصاري القمي ،املطبعة ستاره  -قم ،ط األولى لسنة 1417
هـ ،ج 1ص.14
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وهنا يشير الشيخ الطوس ي أن سبب تدوين وفهرسة الرجال هو تمييز الرواة الثقات
عن غيرهم حتى يكون هناك فرق بين الفريقين ،وحتى نأخذ بأحاديث الثقات ونتجنب
الرواة الضعفاء.
ويرد عليه (رحمه هللا) :إن نظرة سريعة في كال كتابيه "الرجال والفهرست" تكفي
للتعرف على أنه لم يبين حال إال عدد قليل جدا من الرواة ،واكتفى بذكر أسماء الرواة
عن كل إمام من أئمة أهل البيت (عليهم السالم) .وكذلك لم يحص في كتابيه كل الرواة
الذين وردت أسماؤهم في الكتب الحديثية املعروفة .ولو أردنا أن نتابع عمل الشيخ
الطوس ي في طريقة أخذه للروايات والعمل بها لوجدنا الكثير من املخالفات التي وقع فيها،
وسيأتي الكالم عنها بشكل مفصل ،وأكتفي هنا بما قاله الشهيد الثاني زين الدين العاملي:
يقول( :والعجب ،إن الشيخ رحمه هللا اشترط ذلك – العمل على طبق الوثاقة
للراوي – أيضا في كتب األصول ،ووقع له في الحديث وكتب الفروع الغرائب ،فتارة يعمل
بالخبر الضعيف مطلقا ،حتى أنه يخصص به أخبارا كثيرة صحيحة ،حيث تعارضه
بإطالقها ،وتارة يصرح برد الحديث لضعفه ،وأخرى يرد الصحيح ،معلال بأنه خبر واحد،
ال يوجب علما وال عمال .....وأما الضعيف :فذهب األكثر إلى منع العمل به مطلقا ،لألمر
بالتثبيت عند إخبار الفاسق املوجب لرده .وأجازه آخرون وهم جماعة كثيرة :منهم من
ذكرناه ،مع اعتضاده بالشهرة ،رواية ....وملا عمل الشيخ بمضمونه ،في كتبه الفقهية ،جاء
من بعده من الفقهاء ،واتبعه منهم عليها األكثر ،تقليدا له ،إال من شذ منهم .ولم يكن
فيهم من يسبر األحاديث ،وينقب على األدلة بنفسه ،سوى الشيخ املحقق ابن إدريس ،وقد
كان ال يجيز العمل بخبر الواحد مطلقا .فجاء املتأخرون بعد ذلك ووجدوا الشيخ ومن
تبعه قد عملوا بمضمون ذلك الخبر الضعيف ،ألمر ما رأوه في ذلك ،لعل هللا تعالى
يعذرهم فيه ،فحسبوا العمل به مشهورا ،وجعلوا هذه الشهرة جابرة لضعفه .ولو تأمل
املنصف ،وحرر املنقب ،لوجد مرجع ذلك كله إلى الشيخ ،ومثل هذه الشهرة ،ال تكفي في
جبر الخبر الضعيف) (.)1

 -1شرح البداية في علم الدراية ،الشهيد الثاني زين الدين العاملي ،تحقيق :سيد محمد رضا الجاللي ،منشورات ضياء الفيروز
آبادي قم ،ط الثالثة لسنة  2014م ،ص.29 - 27
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وأما العالمة الحلي – وهو من املتأخرين الذين كتبوا في علم الرجال – فقد بين سبب
كتابته في "علم الرجال" في مقدمة كتابه "الخالصة" ،يقول( :أما بعد ،فإن العلم بحال
الرواة من أساس األحكام الشرعية ،وعليه تبتني القواعد السمعية ،يجب على كل مجتهد
معرفته وعلمه ،وال يسوغ له تركه وجهله ،إذ أكثر األحكام تستفاد من األخبار النبوية
والروايات عن األئمة املهدية ،عليهم أفضل الصلوات وأكرم التحيات ،فال بد من معرفة
الطريق إليهم ،حيث روى مشايخنا رحمهم هللا عن الثقة وغيره ،ومن يعمل بروايته ومن ال
يجوز االعتماد على نقله .فدعانا ذلك إلى تصنيف مختصر في بيان حال رواة ومن يعتمد
عليه ،ومن تترك روايته) (.)1
وكالمه واضح في أن ما دعاه إلى التدوين في هذا العلم هو توقف معرفة األحكام
الشرعية عليه ،وهو مما يجب على املجتهد معرفته وعدم تركه وجهله ،ومع هذا فإن
العالمة يضع بين يدي كل باحث وفقيه كتابه الرجالي الذي يحوي بين دفتيه ()1779
رجل فقط ،على أن بعض هؤالء الرواة لم يذكر لهم توثيقا وال تضعيفا ،وبعضهم توقف
في حاله؛ ألن املتقدمين أمثال الشيخ النجاش ي والطوس ي وابن الغضائري اختلفوا في حاله،
بل لم يأت العالمة في كتابه بجديد في ذكر هؤالء الرواة غير ما نقله من املشايخ املتقدمين
املعتمدين على حدسهم في التوثيق ،كما سيتضح ذلك الحقا.
ثم إن كثيرا – بل الغالب – ممن جاء بعد العالمة وكتب في علم الرجال ،لم يخالف
ما في كالم العالمة من أن هذا العلم مما يتوقف عليه االجتهاد ومعرفة األحكام الشرعية،
ويكفينا أن نعرف ما جاء في كالم السيد الخوئي حيث يقول( :إن علم الرجال كان من
العلوم التي اهتم بشأنه علماؤنا األقدمون وفقهاؤنا السابقون ولكن قد أهمل أمره في
األعصار املتأخرة حتى كأنه ال يتوقف عليه االجتهاد واستنباط األحكام الشرعية ،ألجل
ذلك عزمت على تأليف كتاب جامع كاف بمزايا هذا العلم) (.)2

 -1خالصة األقوال ،العالمة الحسن بن منصور املطهر الحلي ،تحقيق :جواد القيومي ،مؤسسة نشر الفقاهة ،ط الثانية لسنة
 1422هـ ،ص 43من املقدمة.
 -2معجم رجال الحديث ،السيد أبو القاسم الخوئي ،مركز نشر الثقافة اإلسالمية ايران ،ط الخامسة لسنة  1992م ،ج1
ص.19
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وبعد معرفة ما تقدم ،يأتي السؤال األهم :ما هو املستند الشرعي في وضع هذا العلم
والتدوين فيه ،وعلى أي القواعد والضوابط الشرعية تأسس ؟ وهل يمكن أن يكون ما
ذكروه سببا حقيقيا في تأليف هذا العلم ؟
إن ما هو ثابت قطعا ،أن كل ما له عالقة باستنباط األحكام الشرعية من علوم،
ويراد تصويره علما حقيقيا صحيحا ،إذا لم يكن مستنده شرعيا – كالقرآن الكريم
والعترة الطاهرة – ال يمكن قبوله بحال ،وليس كما يدعي الرجاليون ،بل سوف نعرف
املخالفة الشديدة من األخباريين في نفي أدلة املثبتين لعلم الرجال بالدليل املتفق عليه
من الطرفين وهو الروايات الناطقة بكيفية العمل بأخبارهم (عليهم السالم) دون الحاجة
إلى النظر في السند والراوي؛ ألن املالك في الرواية هو صحة صدورها عنهم (عليهم
السالم).

مراحل تطور علم الرجال والكتب الرجالية:
مر التأليف في علم الرجال بمراحل مختلفة ،ولكن ليس على املستوى الذي أصبح
فيه علما له قواعد وضوابط عامة متفق عليها تحكمه ،وإنما كانت الكثير من هذه
القواعد محل اختالف ونقاش بالرغم من التوسعة الكبيرة التي لحقته من املتأخرين.
وسوف نتعرف على أهم املؤلفات وطرق التدوين التي قام بها الرجاليون األوائل وحتى
وقتنا القريب.

القرن الثالث اهلجري:
قال السيد حسن الصدر( :وأما أول من أسس علم الرجال من الشيعة وصنف فيه
فهو أبو محمد عبدهللا بن حيان بن أبجر الكناني ،صنف (كتاب الرجال) كما في فهرس
أسماء املصنفين من الشيعة للنجاش ي ،قال :وبيت جبلة مشهور بالكوفة ،وكان عبدهللا
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واقفا ،وكان فقيها ثقة مشهورا له كتب منها (كتاب الرجال) إلى آخر من ذكر من أسماء
مصنفاته ثم قال :ومات عبدهللا بن جبلة سنة تسع عشرة ومائتين) (.)1
ويقول عبد الهادي الفضلي( :ثم توالت التأليفات بعد هذا الكتاب كما ذكر ذلك
شيخنا الطهراني في كتابه مصفى املقال في علم الرجال ،ومن مؤلفي القرن الثالث
الهجري:
 –1كتاب املشيخة للحسن بن محبوب (ت  224هـ).
 –2كتاب الرجال للحسن بن فضال (ت  224هـ).
 –3جعفر بن بشير البجلي (ت  280هـ).
 -4أحمد بن علي العلوي العقيقي (ت  280هـ).
وغيرهم ،ولكن لم يصل إلينا ش يء من هذه الكتب إال ما ذكره شيخنا الطهراني في
الذريعة (ج  )15من وجود (كتاب الطبقات) للبرقي حتى عصرنا هذا) (.)2

القرن الرابع اهلجري:
وكان من أشهر مؤلفي علم الرجال في هذا القرن هو:
 -1الشيخ أبو عمرو محمد بن عمر الكش ي من علماء الغيبة الصغرى ،صاحب كتاب
الرجال أو معرفة الناقلين ،الذي اشتهر بعد ذلك بكتاب (اختيار معرفة الرجال) للشيخ
الطوس ي ،وقد اختصره الشيخ الطوس ي ،وكانت طريقة الشيخ الكش ي في التوثيق كما هو
معروف هي ذكر الروايات املادحة أو القادحة بالرواة ولم يعمل ما جاء به من تأخر عنه

 -1تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم ،السيد حسن الصدر ،مؤسسة النعمان للطباعة – بيروت ،ط األولى لسنة  1991م،
ص.233
 -2أصول علم الرجال ،الدكتور عبد الهادي الفضلي ،مركز الغدير للدراسات والنشر بيروت ،ط الثانية لسنة  2009م ،ص
.49
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كالشيخ النجاش ي والطوس ي من ذكر أسماء الرواة وتوثيقهم ( ،)1وسيأتي الكالم عنه
مفصال.
 -2أبو العباس أحمد بن محمد الهمداني الجارودي الزيدي املشهور بابن عقدة
(ت 333هـ) ،له أكثر من مائتي كتاب ،منها كتب في الرجال ألصحاب األئمة (عليهم
السالم) ،ولم يصل لنا ش يء مما كتبه ،ذكره الشيخ النجاش ي في رجاله (.)2
 -3الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي (ت  381ه) ،له كتاب
املصابيح في الرجال فيمن روى عن رسول هللا وأهل البيت (صلوات هللا عليهم) ،ذكر ذلك
الشيخ النجاش ي في رجاله (.)3

القرن اخلامس اهلجري:
وفي هذا الوقت ظهرت كتب الرجاليين املشهورة والتي سوف نفصل الكالم فيها؛ ألنها
مما وقع عليها البحث والنقد في حقيقة انتسابها ألصحابها ،أو أنها كانت تحتوي أهم
الضوابط والقواعد التي صارت بعد ذلك أساسا للكتب واملؤلفات التي جاءت بعدها ،ومن
أشهر مؤلفات هذا القرن:
 -1كتاب الضعفاء البن الغضائري ،أبو الحسين أحمد بن الحسين.
 -2رجال أو فهرس الشيخ النجاش ي ،ألبي العباس احمد بن علي النجاش ي األسدي.
 -3فهرست الشيخ الطوس ي.
 -4رجال الشيخ الطوس ي.

 -1انظر :اختيار معرفة الرجال (رجال الكش ي) ،الشيخ الطوس ي ،املقدمة ،تحقيق :العالمة املصطفوي ،مركز نشر آثار العالمة
املصطفوي ،القاهرة  -لندن ،ط السابعة لسنة  2009م.
 -2انظر :رجال الشيخ النجاش ي :ص.233 / 94
 -3املصدر السابق :ص1049. / 390
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القرن السادس اهلجري:
ويكاد يكون مؤلفو علم الرجال في هذا القرن ناقلين ملا حوته الكتب السابقة ولم
يأتوا بجديد ألنهم أبعد زماننا ،وكذلك لحسن ظنهم بمن سبقهم فأخذوا عنهم الكثير،
وهذا ما سوف نراه في الكتب التي سنتعرض لها ،ومن أهم أصحاب هذا العلم وكتبهم:
 -1الفهرست ،للشيخ منتجب الدين علي بن موفق الدين بن بابويه القمي (ت 585
هـ) ،قال عنه الشيخ الطهراني( :وهذا "الفهرست" تتميم وتكملة "الفهرس" للشيخ
الطوس ي ،وأورد فيه املتأخرين عن الطوس ي ،أو معاصريه الغير املذكورين في فهرسه ،كما
صرح به في أوله .ومر أن الشيخ كتب "الفهرس" بأمر أستاذه الشيخ املفيد الذي توفي
( 413هـ) وفي حياته ،كما صرح في أوله ،فالشيخ منتجب الدين أورد في كتابه العلماء من
عصر املفيد إلى عصره املتجاوز عن مائة وخمسين سنة تقريبا) ( ،)1وهو حاليا مطبوع
بشكل مستقل.
 -2رجال الشيعة ،للشيخ شمس الدين أبو الحسين يحيى بن الحسن بن الحسين بن
علي بن محمد بن البطريق الحلي األسدي صاحب كتاب العمدة البن البطريق (ت
600هـ) ،قال عنه أغا بزرك الطهراني( :وهو صاحب كتاب العمدة املعروف بعمدة ابن
البطريق وله "رجال الشيعة" الذي نقل عنه ابن حجر في "لسان امليزان" الذي كتبه في ما
زاد على "ميزان االعتدال" للذهبي ،هذا ما ذكره أعالم االمامية في حق املترجم له ،وترجمه
من غيرهم ،ابن حجر العسقالني) (.)2
 -3معالم العلماء ،للشيخ رشيد الدين محمد بن علي السروي الشهير بابن شهر
آشوب (ت  588هـ) ،قال الشيخ الطهراني( :صاحب "معالم العلماء" الذي ألفه تتميما
لفهرس شيخ الطائفة ،وذكر فيه أنه زاد عليه نحوا من ثالثمائة مصنف .وقد فصل
أحواله وبين تصانيفه) (.)3

 -1مصفى املقال في مصنفي علم الرجال ،أغا بزرك الطهراني ،دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر  -ايران ،ط األولى ،لسنة
 1408هـ ،ص.464
 -2املصدر السابق :ص .502وكذلك يراجع :كليات في علم الرجال ،جعفر السبحاني ،مركز مديريت حوزة علمية قم ،ط
الثانية لسنة  1408هـ ،ص.109
 -3املصدر السابق :ص .414وكذلك يراجع :كليات في علم الرجال ،جعفر السبحاني :ص.112
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القرن السابع اهلجري:
يمكن القول إن علم الرجال أصبح أكثر توسعا بسبب ما قام به مؤلفو هذا القرن
من جمع وفهرسة للكتب التي سبقتهم ،ومن أشهر من قام بذلك:
السيد جمال الدين أبو الفضل أحمد بن موس ى بن طاووس الحلي (ت  673هـ)
صاحب كتاب (حل اإلشكال في معرفة الرجال) ،وهذا الكتاب هو جامع للكثير من الكتب
الرجالية املتقدمة وكذلك الكتب التي لم تصل إلينا ،قال الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني
في كتابه التحرير الطاووس ي نقال عن السيد وكتابه الذي فقد أيضا ولم يعثر عليه:
(قال السيد رحمه هللا في أثناء خطبة الكتاب" :وقد عزمت على أن أجمع في كتابي
هذا أسماء الرجال املصنفين وغيرهم ،ممن قيل فيه مدح أو قدح ،وقد الم بغير ذلك من
كتب خمسة :كتاب الرجال لشيخنا أبي جعفر محمد بن الحسن الطوس ي رض ي هللا عنه.
وكتاب فهرست املصنفين له .وكتاب اختيار الرجال من كتاب الكش ي – أبي عمرو محمد
بن عبد العزيز – له .وكتاب أبي الحسين أحمد بن العباس النجاش ي األسدي .وكتاب أبي
الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد هللا الغضائري في ذكر الضعفاء خاصة – رحمهم هللا
تعالى جميعا – ناسقا للكل على حروف املعجم  .....ثم القصد إلى تحقيق األسانيد
املتعلقة بالقدح في الرجال واملدح حسبما اتفق لي ،وما أعرف أن أحدا سبقني إلى هذا
على مر الدهر وسالف العصر") (.)1

القرن الثامن اهلجري وحتى عصرنا:
شهد هذا العصر ظهور شخصيتين من أهم مؤلفي الكتب الرجالية وممن يعتمد
عليهما من جاء بعدهما من الرجاليين ،وهما:
 -1تقي الدين الحسن بن علي الحلي املشهور بابن داود الحلي صاحب كتاب (رجال
ابن داود) (ت  707هـ) ،قال عنه السيد بحر العلوم( :وهو أول من رتب األسماء والكنى

 -1التحرير الطاووس ي ،الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني ،تحقيق :فاضل الجواهري ،مؤسسة سيد الشهداء (عليه السالم) -
قم ،ط األولى  1411ه ،ص.5
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واأللقاب ،ووضع الرموز والعالمات وقرر االصطالحات فيه على ما هو املعهود في كتب
املتأخرين) (.)1
 -2جمال الدين الحسن بن يوسف بن املطهر الحلي املشهور بالعالمة الحلي (ت 726
هـ) ،له كتب في الرجال أشهرها (خالصة األقوال) الذي ذكر فيه األقوال املختلفة في وثاقة
أو تضعيف الرواة مما ذكره املتقدمون وبالخصوص الشيخ النجاش ي والطوس ي والكش ي
وابن الغضائري والبرقي ،فهو يكاد يكون موسوعيا في ذكر اآلراء املختلفة ،وله كذلك كتاب
(كشف املقال في معرفة الرجال) الذي قال عنه في مقدمة كتابه "الخالصة"( :ولم نذكر
كل مصنفات الرواة ،وال طولنا في نقل سيرتهم ،إذ جعلنا ذلك موكوال إلى كتابنا الكبير
املسمى ب "كشف املقال في معرفة الرجال" ،فانا ذكرنا فيه كل ما نقل عن الرواة
واملصنفين مما وصل إلينا عن املتقدمين ،وذكرنا أحوال املتأخرين واملعاصرين ،ومن أراد
االستقصاء فعليه به ،فإنه كاف في بابه) (.)2
وهذا الكتاب ضاع كما ضاع الكثير من الكتب األخرى ولم يصل منه ش يء إلينا ،وله
كتاب (إيضاح االشتباه في أسماء الرواة) ،قال عنه الشيخ الطهراني( :إيضاح االشتباه في
ضبط تراجم الرجال على ترتيب حروف أوائل األسماء ببيان الحروف املركبة منها
أسماؤهم وأسماء آبائهم وبالدهم وذكر حركات تلك الحروف ،للعالمة الحلي) (.)3
هذه هي أهم الكتب التي يمكن القول إن كل من جاء بعد هذه الفترة وكتب في
الرجال كان يعتمد على مؤلفيها في التوثيق والتضعيف ،نعم اتسع التأليف وأصبح يضم
املجلدات الكبيرة والفوائد التي ال غنى عنها ملن أراد االطالع والبحث في هذا العلم ،بل ال
يكاد يمر فقيه على كتب الحديث ألجل االطالع واالستنباط منها إال وكان له رأي في علم
الرجال سواء في كتاب منفرد أو حاشية على كتاب لفقيه آخر ،لذلك سوف أذكر

 -1الفوائد الرجالية (رجال السيد بحر العلوم) ،تحقيق :محمد صادق بحر العلوم ،حسين بحر العلوم ،مكتبة الصادق -
طهران ،ط األولى لسنة  1403هـ ،ج 2ص.233
 -2خالصة األقوال ،العالمة الحلي :ص 44من املقدمة.
 -3الذريعة إلى تصانيف الشيعة ،أغا بزرك الطهراني :ج 2ص ،493دار األضواء ،بيروت  -لبنان ،ط الثانية لسنة  1398هـ.
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مجموعة من املؤلفين مع كتبهم املشهورة في هذا العلم ألجل إتمام الفائدة واالطالع
عليها( ،)1وهم بحسب األزمان املتعاقبة كالتالي:
 -1الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني (صاحب املعالم) (ت  1011هـ) ،له كتب منها:
(تعليقات على خالصة األقوال للعالمة) ،و(التحرير الطاووس ي).
 -2الشيخ عبد النبي الجزائري (ت  1021هـ) ،له كتاب (حاوي األقوال في معرفة
الرجال).
 -3السيد امليرزا محمد بن علي الحسيني االسترابادي (ت  1028هـ) ،له كتب (منهج
املقال في تحقيق أحوال الرجال) ،و(تلخيص املقال في معرفة الرجال).
 -4السيد مصطفى الحسيني التفريش ي (ت  1050ه) ،صاحب كتاب (نقد الرجال).
 -5زكي الدين عناية هللا القهبائي ،صاحب كتاب (مجمع الرجال).
 -6الشيخ فخر الدين الطريحي النجفي (ت  1085هـ) ،له كتاب (جامع املقال فيما
يتعلق بالحديث والرجال).
 -7الشيخ محمد أمين الكاظمي ،له كتاب (هداية املحدثين).
 -8الشيخ محمد باقر املجلس ي صاحب كتاب البحار(ت  1111ه) ،له كتاب
(الوجيزة).
 -9الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي صاحب كتاب الوسائل (ت  1104هـ) ،له
كتاب (رسالة الرجال) ،وكذلك قد عقد في الجزء األخير من الوسائل فصال خاصا لذلك
(الفائدة الثانية عشر).
 -10الشيخ سليمان بن عبدهللا املاحوزي (ت  1121ه) له كتب عديدة منها (معراج
أهل الكمال إلى معرفة الرجال) و(بلغة املحدثين).

 -1انظر :كليات في علم الرجال ،جعفر السبحاني :ص .145 - 125وكذلك أصول علم الرجال ،عبد الهادي الفضلي :ص- 70
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 -11الشيخ أبو علي محمد بن إسماعيل الحائري (ت  1216ه) ،له كتاب (منتهى
املقال في أحوال الرجال).
 -12الشيخ عبدهللا بن محمد حسن املامقاني (ت  1351هـ) ،له الكتاب الشهير
(تنقيح املقال في أحوال الرجال) ،وهو يعتبر من أوسع املؤلفات الرجالية املعروفة في وقتنا
الحالي.
 -13السيد أبو محمد الحسن بن هادي الصدر (ت  1354هـ) ،وله عدة كتب منها
(تكملة أمل اآلمل) ،و(مختلف الرجال) ،و(عيون الرجال) ،و(نكت الرجال).
 -14الشيخ أبو الهدى بن محمد الكلباس ي (ت  1356هـ) ،وله (سماء املقال في علم
الرجال ،وكتاب الفوائد الرجالية).
 -15الشيخ محمد تقي بن محمد كاظم التستري (ت  1415هـ) ،وله كتاب (قاموس
الرجال).
 -16الشيخ علي النمازي الشاهرودي (ت  1405هـ) ،وله كتاب (مستدركات علم رجال
الحديث) والذي أحص ى فيه اكثر من ( )18189رجل ،وقد يكون أكبر موسوعة رجالية
تضم هذا العدد الكبير من الرواة.
 -17السيد أبو القاسم الخوئي (ت  1413ه) ،وله كتابه املشهور (معجم رجال
الحديث) الذي جمع فيه ( )15706راو.
ويمكننا أن نسجل بعض املالحظات على هذه املؤلفات الرجالية:
 -1إن هذه املؤلفات هي أهم الكتب الرجالية املشهورة واملتداولة عند أهل العلم
واملعتمد عليها بينهم ،ولو أراد الباحث التعرف واالطالع على هذه املؤلفات الرجالية
وبالخصوص من جاء بعد الطبقة الثانية والثالثة وأقصد بعد الشيخ الكش ي والنجاش ي
وابن الغضائري والبرقي والطوس ي لوجدهم يعتمدون غالبا على هؤالء املشايخ في التوثيق
ألنهم األقرب زمانا إلى عصر الرواة وإلى األصول الحديثية والرجالية التي لم يصل إلينا منها
ش يء إال األسماء.
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 -2لم يذكر أصحاب هذه املؤلفات كيفية اعتمادهم على التوثيق والتضعيف الذي
أوردوه في كتبهم إال ما سجلوه من كتب املشايخ الخمسة املتقدم ذكرهم .وبهذا فهم
مقلدة في هذا الباب أو ناقلون فقط ملا ذكره األوائل ،أي لم يأتوا بجديد .نعم ،أوردوا
بعض الفوائد والكثير من اإلشكاالت في كتبهم ملا رأوا االختالف الواقع بين املتقدمين –
كما سيأتي – في التوثيق والتضعيف وكثرة املجهولين ،وهذه الفوائد أيضا كانت محل
نقاش ألنها في النتيجة أمور ذوقية ال تعتمد على قواعد وضوابط ثابتة ،وذلك بسبب خلو
كتب املشايخ الخمسة من أي فائدة تذكر مما ذكره املتأخرون.
 -3االختالف الكبير في عدد الرواة الذي ورد في هذه املؤلفات بين املتقدمين
واملتأخرين يكاد يكون ملفتا للنظر ومثيرا لالستغراب ،ألننا عادة لو أردنا الوثوق واالعتماد
على كتاب يوثق لنا أسماء وأحوال أشخاص معينين فسوف نعتمد على األقرب زمانا
لذلك الوقت ،ال على من جاء بعدهم بقرون عديدة ،فنجد أن الشيخ الكش ي ذكر في
كتابه ( )465راو فقط ،وذكر النجاش ي في كتابه ( )1269راو ،وذكر الشيخ الطوس ي في
رجاله ( )6429راو ،وفي فهرسته ( )912راو ،وابن الغضائري ذكر ( )225راو ،وذكر العالمة
الحلي في خالصته ( )1779راو ،ولو وضعت هذه األعداد إلى جانب ما ذكره السيد الخوئي
والشيخ النمازي مثال لوجدنا أن أعدادا كبيرة لم ترد في كتب السابقين.
 -4االختالف الكبير الذي ورد في عدد الثقات أو الضعفاء واملجهولين بين من ذكره
املتقدمون وبين من تأخر عنهم ،فلو فرضنا – مثال – أن الشيخ الطوس ي عندما ذكر
( )6429رجل وكان عدد من ذكر حالهم بالصحة أو غيرها النصف – مع أنه لم يذكر حال
إال القليل منهم فقط – وبين السيد الخوئي الذي ذكر ( )15706رجل أو الشيخ النمازي
الذي ذكر أكثر من ذلك ،وأردنا إجراء مقارنة لوجدنا أن أكثر من ( )12000رجل لم يوثق
أو لم يعرف حاله ،وهذا في حد نفسه معضلة كبيرة أوجدها الرجاليون في مؤلفاتهم ولم
يجيبوا عنها ،بل نراها مشكلة عظيمة في آرائهم الفقهية بسبب اعتمادهم على رواة لم
يعرف لهم حال من توثيق أو تضعيف ،وهم بهذا قد ألزموا أنفسهم بمسائل كانوا في غنى
عنها فيما لو التزموا بما ذكره األئمة (عليهم السالم) من حلول لروايتهم التي جاء فيها
املتشابه واملتعارض ،ولم يجدوا لها حال إال قولهم املتكرر واملشهور عادة في كتب الفقه
(على األحوط ،وعلى األظهر ،وفيه تردد  )...وغيرها من املصطلحات الفقهية التي أوردوها
في بيانهم لألحكام الشرعية ،بسبب ورود الكثير من الرواة في روايات األحكام مع عدم تبين
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حال أولئك الرواة من حيث كونه ثقة أو ضعيفا أو مجهوال ولكن ال غنى عنه في العمل
بروايته.

علم الرجال والدراية:
قد يقال :إن العالقة بين علم الرجال وبين الدراية هي العموم والخصوص املطلق؛
ألنهما معا يدرسان الحديث ،وإن أحدهما مرتبط باآلخر في معرفة قوة الحديث والعمل
به ،فعلم الرجال يبحث في أحوال الراوي الوارد في الحديث من حيث الوثاقة والضعف
أي في جزئيات السند كما تقدم ،والدراية موضوعها الراوي واملروي ،فصحيح أنها تبحث
في السند ولكن ال في خصوصيات كل راوي وإنما تبحث سند الحديث بمجمله من أنه
موثق أو حسن أو صحيح أو ضعيف أو مرسل وغيرها من أقسام الحديث ،وذلك بعد
التعرف على أحوال الرواة ،فمثال عندما نبحث في رواة الحديث وعرفنا أنهم كلهم
إماميون عدول فيكون الحديث صحيحا وهو معتبر ،ولو كان الرواة بعضهم إمامي ممدوح
ولم يوثق فهو حديث حسن ،وغيرها من األقسام التي ذكرها أصحاب املؤلفات في علم
الدراية والحديث.
ويخطأ من يقول :إن علم الرجال يبحث في السند وعلم الدراية يبحث في املتن فقط،
كما قد يقال؛ ألن البعض من أقسام الدراية مرتبط بالتعرف على أحوال الرواة ،وهو من
خصائص علم الرجال كالحديث الصحيح والحسن واملوثق والضعيف واملرسل واملسند
واملرفوع وغيرها الكثير مما أورده مؤلفو علم الدراية.
قال جعفر السبحاني( :تعريف الشهيد األول -1 :الصحيح :ما اتصلت روايته إلى
املعصوم بعدل إمامي -2 .الحسن :ما رواه املمدوح من غير نص على عدالته -3 .واملوثق
ما رواه من نص على توثيقه مع فساد عقيدته ويسمى القوي -4 .والضعيف :ما يقابل
الثالثة) (.)1

 -1أصول الحديث وأحكامه في علم الدراية ،جعفر السبحاني ،تحقيق ونشر مؤسسة اإلمام الصادق (عليه السالم) ،ط
الثانية لسنة  1419هـ ،ص.48
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وأنت كما ترى أن املالك في اطالق هذه املصطلحات على هذه األقسام من الحديث
هو بسبب نفس الرواة وطبيعة أحوالهم املذكورة في مؤلفات علم الرجال.
نعم ،بعض الروايات لها خصوصية في التعرف عليها أو تسميتها من خالل املتن فقط
كما في الكثير من األقسام الواردة في علم الدراية ،كالحديث الشاذ والنادر والغريب
واملشهور واملتشابه واملتروك واملصحف والظاهر والنص وغيرها من األقسام املتكثرة التي
لها خصوصية التعرف عليها من خالل متنها وما جاء فيه فقط (.)1
لذلك يقول الشهيد الثاني في تعريفه( :وهو علم يبحث فيه عن متن الحديث وطرقه
من صحيحها وسقيمها وعليلها وما يحتاج إليه من شرائط القبول والرد ليعرف املقبول
منه واملردود ،وموضوعه الراوي واملروي) (.)2
وعرفها الشيخ بهاء الدين العاملي في وجيزته( :علم يبحث فيه عن سند الحديث
ومتنه وكيفية تحمله وآداب نقله) (.)3
ومنه نرى العالقة الكبيرة بين كال العلمين من حيث االرتباط بنفس الحديث وعدم
تخلف أحدهما عن اآلخر بسبب الوحدة املوضوعية وإن كان أحدهما أعم من اآلخر.

علم الرجال والرتاجم:
علم التراجم يكاد يكون أوسع موضوعا من علم الرجال أيضا؛ ألنه يتناول الرواة
والشخصيات املشهورة عادة سواء من العلماء واملؤلفين وغيرهم مما نحتاج إلى التعرف
عليهم من خالل ما قاموا به من أعمال ،من دون الحاجة إلى بيان وثاقتهم وضعفهم في
بعض األحيان ،كما هو عمل علم الرجال ،وكتب الترجمة املتعارفة عادة تقوم بالتعرض
لحياة املترجم وما قام به من دور في أمر معين ،والتعرض لسيرة حياته بشكل مفصل

 -1انظر :املصدر السابق ،وما جاء فيها من األقسام الكثيرة في هذا العلم :ص.97 - 72
 -2شرح البداية في علم الدراية ،الشهيد الثاني زين الدين العاملي :ص.5
 -3عنه في :رسالة في دراية الحديث ،أبو الفضل حافظيان البابلي ،مركز تحقيقات دار الحديث  -قم ،ط األولى لسنة  1423هـ،
ج 1ص.13
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عادة ،بخالف كتب الرجال التي قلما تتعرض لحياة الراوي وما قام به؛ ألن ما يهمنا في
الرجال وثاقتهم في نقل الحديث.
وقد وقع من بعض العلماء السابقين ممن كتب في علم الرجال الخلط بين القسمين،
فألحق في كتابه الواقع في علم الرجال بعض التراجم لعلماء ألفوا في علم الرجال والفقه.
قال جعفر السبحاني( :وقد أدخل القدماء من الرجاليين تراجم خصوص العلماء من
علم التراجم في علم الرجال ،من دون أن يفرقوا بين العلمين حتى إن الشيخ منتجب
الدين ابن بابويه (الذي ولد سنة  504وكان حيا إلى سنة  )585ألف فهرسا في تراجم
الرواة والعلماء املتأخرين عن الشيخ الطوس ي (املتوفي سنة  ،)460وتبع في ذلك طريقة من
سبقه من علماء الرجال أعني الشيخ الكش ي والنجاش ي والشيخ الطوس ي الذين هم
أصحاب األصول لعلم الرجال والتراجم في الشيعة ،وكذلك فعل الشيخ رشيد الدين ابن
شهرآشوب (املتوفي عام  )588فألف كتاب "معالم العلماء" وألحق بآخره أسماء عدة من
أعالم شعراء الشيعة املخلصين ألهل البيت .وبعده أدرج العالمة الحلي (املتوفي عام )726
في كتاب "الخالصة" بعض علماء القرن السابع ،كما أدرج الشيخ تقي الدين الحسن بن
داود (املولود عام  )647أحوال العلماء املتأخرين في رجاله املعروف ب "رجال ابن داود"،
واستمر الحال على ذلك إلى أن استقل "التراجم" عن "علم الرجال" فصار علما مستقال في
التأليف) (.)1

 -1كليات في علم الرجال ،جعفر السبحاني :ص.11

الباب األول
أدلة املثبتني لعلم الرجال والنافني له
وفيه فصالن

الفصل األول
أدلة املثبتني لعلم الرجال
لم يكن لعلم الرجال عند األوائل من علماء الشيعة أهمية مركزة أكثر من كونه
مرتبطا بالرواية والحديث ،وأما البحث عن أحوال الراوي بالشكل الذي قال به املتأخرون
وأن صحة الرواية متوقفة على وثاقة الراوي فهو ش يء جاء متأخرا عن تأليف كتب
الحديث ،ولهذا نرى أن من نقل لنا معظم الروايات كالشيخ الكليني في كتابه "الكافي" أو
الشيخ الصدوق في كتابه "من ال يحضره الفقيه" وكتبه األخرى أو الشيخ الطوس ي في
"التهذيب واالستبصار" ،وهي أمهات األصول الحديثية املعتمدة عند الشيعة ،لم يذكروا
شيئا عن خصوصية هذا العلم إال ما أرادوا من ذكر أسماء الرواة وبعض التوثيقات
القليلة التي ال تتناسب مع عدد الرواة الواردين في كتبهم الحديثية وفي كتب الرجال عند
املتأخرين أيضا .نعم ،ذكروا في كتبهم الحديثية طرقهم عند نقل الروايات إلى اإلمام (عليه
السالم) حتى يثبتوا ملن يأتي بعدهم ثبوت الطرق السندية أو املشيخة ملروياتهم ،كما
ذكروا ذلك في مقدمات كتبهم الحديثية والتي سوف نتكلم فيها.
ومن هنا انقسم فقهاء الشيعة بين مثبت لحجية هذا العلم وبين منكر له ،قال
جعفر السبحاني في كالم طويل( :لقد طال الحوار حول الحاجة إلى علم الرجال وعدمها،
فمن قائل بتوقف االستنباط عليه وأن رحاه يدور على أمور منها العلم بأحوال الرواة،
ولواله ملا تمكن املستنبط من استخراج الكثير من األحكام عن أدلتها ،إلى قائل بنفي
الحاجة إليه ،محتجا بوجوه منها :قطعية أخبار الكتب األربعة صدورا ،إلى ثالث قال بلزوم
الحاجة إليه في غير ما عمل به املشهور من الروايات ،إلى غير ذلك من األنظار ،وتظهر
حقيقة الحال مما سيوافيك من أدلة األقوال ،والهدف إثبات الحاجة إلى ذاك العلم بنحو
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اإليجاب الجزئي ،وأنه مما البد منه في استنباط األحكام في الجملة ،في مقابل السلب
الكلي الذي يدعى قائله بأنه ال حاجة إليه أبدا) (.)1
ولهذا سوف نتعرض ألدلة املثبتين في هذا الفصل من البحث.

أدلة املثبتني لعلم الرجال ومناقشتها:
ادعى املثبتون لهذا العلم الكثير من األدلة النقلية والعقلية ،وعلى رأسها األدلة
األربعة :الكتاب والسنة والعقل واإلجماع ،وسوف نحاول الوقوف على أهم ما جاء في هذه
األدلة ومناقشتها والرد عليها بحسب ما تستحق ،ومعرفة ما إذا كانت كافية في تأسيس
القواعد التي اعتمد عليها الرجاليون في الوقوف على صحة التوثيقات أو التضعيفات
الواردة في كتب املتقدمين من الفقهاء أو حتى املتأخرين منهم ممن اعتمد منهجا مغايرا
للمتقدمين في إثبات التوثيق أو الصحة كما في مسألة إثبات عدالة الراوي.
يقول املال علي كني( :وكون الصحة عند القدماء أعم مطلقا أو من وجه من الصحة
عند املتأخرين .......إذ الظاهر أن مرادهم بالصحيح هو املعمول به ،وهو أعم من الصحيح
عند املتأخرين) ( ،)2وخالفوا بذلك منهج املتقدمين في إثبات صحة الرواية.
ومن األدلة التي جاء بها املثبتون لحجية علم الرجال:

األول :القرآن الكريم
قال السيد الخوئي في بيان الحاجة إلى علم الرجال( :قد ثبت باألدلة األربعة حرمة
العمل بالظن ،وأنه ال يجوز نسبة حكم إلى هللا سبحانه ما لم يثبت ذلك بدليل قطعي ،أو
بما ينتهي إلى الدليل القطعي ،وناهيك في ذلك قوله سبحانه" :آهلل أذن لكم أم على هللا
تفترون" .دلت اآلية املباركة على أن كل ما لم يثبت فيه إذن من هللا تعالى ،فنسبته إليه
 -1كليات في علم الرجال ،جعفر السبحاني :ص.21
 -2توضيح املقال في علم الرجال ،املال على كني ،تحقيق :محمد حسين مولوي ،قسم األبحاث التراثية بدار الحديث ،مراجعة
محمد الباقري ،الطبعة األولى ،سنة الطبع ،1421 :ص43.
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افتراء عليه سبحانه ،كما ثبت بتلك األدلة أن الظن بنفسه ال يكون منجزا للواقع ،وال
معذرا عن مخالفته في ما تنجز بمنجز ،ويكفي في ذلك قوله تعالى" :وال تقف ما ليس لك
به علم" ،وقوله تعالى" :وما يتبع أكثرهم إال ظنا إن الظن ال يغني من الحق شيئا") (.)1
هذا ما ورد في كالمه من دون أن يبين محل الشاهد في هذه اآليات الكريمة على
حجية علم الرجال والحاجة إليه.
وقال الشيخ علي النمازي الشاهرودي بعد كالم طويل في هذا الدليل( :فاملرجع في
الكل الكتاب والعترة ،وليس لنا حجة غيرهما .وأما حجية اإلجماع فمن حيث كاشفيته عن
رأي املعصوم (عليه السالم) .والعقل حجة هللا الباطنة في املستقالت العقلية للعقالء......
فتبين االحتياج إلى علم الرجال .وواضح أيضا أنه ال يجوز نسبة حكم أو موضوع ديني إلى
هللا تعالى ما لم يثبت بدليل شرعي ،وحسبك في ذلك قوله تعالى" :إن جاءكم فاسق بنبأ
فتبينوا" ،فإن كان املؤمن مخبرا عادال يؤخذ بقوله ،وإال ال يؤخذ به ،على التفصيل
املذكور .وقوله تعالى" :أهلل أذن لكم أم على هللا تفترون" .دلت اآلية املباركة على أن كل ما
لم يثبت فيه إذن من هللا تعالى فنسبته إليه افتراء عليه سبحانه.
وقال تعالى" :ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن ال يقولوا على هللا إال الحق ودرسوا ما
فيه" دلت اآلية الكريمة أنه أخذ امليثاق من العباد أن ال يقولوا على هللا إال الحق ،وال حق
إال ما أخذ عن هللا وعن رسوله وسفرائه املعصومين صلوات هللا عليهم .وحيث أن الظن ال
يغني من الحق شيئا ،فيكون طريق األخذ عنهم أخبار من يوثق به ،حتى يؤمن معه من
الكذب ،ويطمئن به القلب ،وصريح الروايات الكثيرة إرجاع أئمة الهدى (عليهم السالم) في
أخذ معالم الدين إلى الثقات .وفى التوقيع الشريف :ليس ألحد من موالينا التشكيك فيما
يرويه عنا ثقاتنا .وطريق كشف الثقة من غيره ،علم الرجال.
وقال تعالى" :وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان
عنه مسؤوال" .يعنى السمع مسؤول عما يسمع ،والبصر مسؤول عما يبصر ،والفؤاد عما
يعتقد ،وال يجوز الحد اتباع الظن ،ويجب تحصيل العلم وطريق تحصيله العلم بأخبار
الثقات ،وربما يكون خبر الواحد أو االثنين من هؤالء مفيدا للعلم ،كما قد يكون خبر
الثالثة واألربعة متواترا مفيدا للعلم ،فضال عما زاد على ذلك العدد ،وهذا أمر وجداني
 -1معجم رجال الحديث ،السيد أبو القاسم الخوئي :ج 1ص.11
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يجزم به العاقل في أخبار الدنيا والدين إذا أخلى ذهنه عن شبهة وتقليد .وال نقول إن ذلك
كلي فال يرد علينا اإلشكال) (.)1
ويقول الشيخ جعفر السبحاني في هذا املقام( :استدل العلماء على الحاجة إلى علم
الرجال بوجوه نذكر أهمها :األول :حرمة العمل بغير العلم باألدلة األربعة :ال شك أن األدلة
األربعة دلت على حرمة العمل بغير العلم قال سبحانه وتعالى" :قل هللا أذن لكم أم على
هللا تفترون" وقال عز من قائل "وال تقف ما ليس لك به علم" وقال أيضا" :وما يتبع
أكثرهم إال ظنا إن الظن ال يغني من الحق شيئا") (.)2
وهنا نقول أيضا :إن ما أورده الشيخ في املقام ليس فيه توضيح ملحل الشاهد الذي
أستدل به.
وقفة مع االستدالل:
هذا ما أورده البعض من الرجاليين في بيان الحاجة إلى علم الرجال فيما يتصل
بدليل حجيته ،وهنا تطرح عدة مسائل:
 -1بعد مراجعة بعض املؤلفات الرجالية املتأخرة ،لم أجدهم يذكرون مثل هذا
الدليل كدليل يثبت حجية علم الرجال ويبين الحاجة إليه ،فهل يمكن أن يكون ذلك
بسبب خفائه عنهم ،أو أنهم لم يرتضوه من األصل دليال لعدم داللة اآليات الكريمة على
املطلوب أصال.
 -2كل من كتب في علم الرجال من القدماء ،وهم مؤسسو هذا العلم كما يصرح
بذلك كل من كتب وألف بعدهم ،لم يتطرق إلى أي من األدلة األربعة ويعتبرها دليال في
وضع هذا العلم وحجيته.
 -3ما جاء في كالم السيد الخوئي والشيخ السبحاني من آيات كريمة ،لم يتم بيان
وجه الداللة والشاهد فيها على حجية علم الرجال بشكل دقيق ،واألمر يدعو لالستغراب؛
 -1مستدرك علم رجال الحديث ،الشيخ علي النمازي الشاهرودي ،شفق للطباعة  -طهران ،ط األولى لسنة  1412هـ ،ج1
ص.10
 -2كليات في علم الرجال ،جعفر السبحاني :ص.21
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ألنهم بصدد إثبات أدلة علم مهم بنظرهم ،الذي وقع الكالم في صحة وجوده منذ عصر
األئمة (عليهم السالم) ،وكانوا في معرض الدفاع عنه في قبال املنكرين له ،ونعلم أن السيد
الخوئي يعد أحد كبار الرجاليين املتأخرين الذين ألفوا في هذا العلم موسوعة ضخمة
يعتمد عليها الكثير من طلبته وغيرهم ،ولكنه لم يأت بش يء يورث االطمئنان بخصوص
دليلة القرآن على علم الرجال .ومثله فعل الكثير ممن اعتبر األدلة األربعة دليال على حجية
علم الرجال ،حيث لم يبينوا وجه الداللة فيها بشكل تطمئن إليه القلوب .نعم ،داللة
الروايات الشريفة ناقشوا فيها وأوضحوا املراد منها ،وسيأتي الكالم فيها.
 -4على فرض التكلف في توضيح االستدالل باآليات على حجية "علم الرجال" كما
فعل النمازي في كالمه املتقدم وغيره ،لكنه تفسير لم يرد عن أئمة الهدى (صلوات هللا
عليهم) كما هو معلوم ،وال يعدو أن يكون تفسيرا للقرآن بالرأي ،وقد ورد في روايات كثيرة
عن النبي الكريم (صلى هللا عليه وآله) وأهل بيته الطاهرين (عليهم السالم) النهي عن
التفسير بالرأي.
قال الفيض الكاشاني في تفسيره الصافي ما نصه( :املقدمة الخامسة في نبذ مما جاء
في املنع من تفسير القرآن بالرأي والسر فيه.
روي عن النبي (صلى هللا عليه وآله) أنه قال :من فسر القرآن برأيه فأصاب الحق
فقد أخطأ.
وعنه (عليه السالم) :من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار.
وعنه وعن األئمة القائمين مقامه (عليه السالم) :أن تفسير القرآن ال يجوز إال باألثر
الصحيح والنص الصريح.
وفي تفسير العياش ي عن أبي عبد هللا (عليه السالم) قال :من فسر القرآن برأيه إن
أصاب لم يؤجر وإن أخطأ فهو بعد من السماء.
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وفيه وفي الكافي عن الصادق عن أبيه (عليهما السالم) قال :ما ضرب رجل القرآن
بعضه ببعض إال كفر) (.)1
وأما تفسير أهل البيت (عليهم السالم) لآليات الكريمة املتقدمة فهو:
قوله تعالى" :قل أرأيتم ما أنزل هللا لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحالال قل آهلل
أذن لكم أم على هللا تفترون" (.)2
جاء في تفسيرها( :علي بن إبراهيم :وهو ما أحلته وحرمته أهل الكتاب لقوله :وقالوا
ما في بطون هذه األنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا ،وقوله :وجعلوا لله مما ذرأ
من الحرث واألنعام نصيبا اآلية ،فاحتج هللا عليهم ،فقال" :قل آلله أذن لكم أم على الله
تفترون") (.)3
هذا ما ورد في اآلية الكريمة ،ولم يكن فيها ذكر لحجية "علم الرجال" كما هو واضح.
قوله تعالى" :فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا األدنى
ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن ال
يقولوا على هللا إال الحق ودرسوا ما فيه والدار اآلخرة خير للذين يتقون أفال تعقلون" (.)4
جاء في تفسيرها( :عن أبي يعقوب إسحاق بن عبد هللا ،عن أبي عبد هللا (عليه
السالم) ،قال :إن هللا خص عباده بآيتين من كتابه أن ال يقولوا حتى يعلموا ،وال يردوا ما
لم يعلموا ،قال هللا عز وجل" :ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن ال يقولوا على الله إال
الحق" .وقال :بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه وملا يأتهم تأويله) (.)5

 -1التفسير الصافي ،الفيض الكاشاني ،صححه وقدم له وعلق عليه :العالمة الشيخ حسين األعلمي ،الطبعة الثانية لسنة
 1416هـ 1374 -ش ،املطبعة :مؤسسة الهادي  -قم املقدسة ،ج 1ص.35
 -2يونس.59 :
 -3البرهان في تفسير القرآن ،السيد هاشم البحراني ،تحقيق :لجنة من العلماء واملحققين األخصائيين ،منشورات مؤسسة
املجتبى للمطبوعات ،ايران  -قم ،ط األولى ،لسنة  1428هـ ،ج 4ص.1 / 34
 -4األعراف.169 :
 -5البرهان في تفسير القرآن ،السيد هاشم البحراني :ج ،3ص 7 ،6 ،5 / 233جاءت هذه الروايات بنفس املعنى عنهم (عليهم
السالم).
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والكالم أيضا يقع مع املدعين – وباألخص الشيخ النمازي – في سحب منطوق اآلية
الكريمة إلى املدعى املتقدم من أن األخذ عنهم (عليهم السالم) ال يكون إال من طريق الرواة
الثقات ،فاآلية لم تنطق بذلك ،بل حتى ما جاء عنهم (عليهم السالم) في تفسيرها لم يكن
فيه ذكر للراوي سواء الثقة أم غيره .اللهم إال أن يكونوا قد فهموا ذلك من خالل
املالزمات العقلية لأللفاظ الواردة عنهم (عليهم السالم) وليس من منطوق كالمهم ،ولكن
كيف يمكن إثبات مثل هذا الفهم والقطع به واعتباره دليال على حجية "علم الرجال" مع
أنهم (عليهم السالم) لم يصرحوا به ،وهل هذا إال تقول عليهم بدون علم ؟!
قوله تعالى" :وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان
عنه مسئوال" (.)1
ورد في تفسيرها عنهم( :قال علي بن إبراهيم ،في قوله تعالى" :وال تقف ما ليس لك به
علم" قال :ال ترم أحدا بما ليس لك به علم ،قال :قال رسول هللا (صلى هللا عليه وآله):
من بهت مؤمنا أو مؤمنة أقيم في طينة خبال ،أو يخرج مما قال) (.)2
وعن أبي عبد هللا (عليه السالم) – في حديث طويل – قال( :وفرض على السمع أن
يتنزه عن االستماع إلى ما حرم هللا ،وأن يعرض عما ال يحل له مما نهى هللا عز وجل عنه،
واإلصغاء إلى ما أسخط هللا عز وجل) (.)3
وفي العلل عن السجاد (عليه السالم)( :ليس لك أن تتكلم بما شئت ألن هللا يقول وال
تقف ما ليس لك به علم وألن رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم) قال رحم هللا عبدا
قال خيرا فغنم أو صمت فسلم وليس لك أن تسمع ما شئت ألن هللا عز وجل يقول إن
السمع والبصر اآلية) (.)4
والكالم معهم كذلك ينجر إلى ما قال به الشيخ النمازي في معرض االستدالل باآليات
الكريمة( :وال يجوز ألحد اتباع الظن ،ويجب تحصيل العلم وطريق تحصيله العلم بأخبار
 -1اإلسراء.36 :
 -2البرهان في تفسير القرآن ،السيد هاشم البحراني :ج 3ص.6 / 531
 -3البرهان في تفسير القرآن ،السيد هاشم البحراني :ج 4ص.3 ،1 / 562
 -4علل الشرائع ،الشيخ الصدوق ،تحقيق :السيد محمد صادق بحر العلوم ،منشورات املكتبة الحيدرية ومطبعتها  -النجف
األشرف ،ط األولى لسنة  1966م ،ج 2ص / 606ح  80من نوادر العلل.
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الثقات ،وربما يكون خبر الواحد أو االثنين من هؤالء مفيدا للعلم ،كما قد يكون خبر
الثالثة واألربعة متواترا مفيدا للعلم ،فضال عما زاد على ذلك العدد ،وهذا أمر وجداني
يجزم به العاقل في أخبار الدنيا والدين إذا أخلى ذهنه عن شبهة وتقليد) ،ولكن اآلية
الكريمة لم تصرح بتحصيل العلم من خالل الثقات بأن يكون ربما يحصل بالواحد
واالثنين العلم ،وأنه أمر وجداني ،بل نهت عن اتباع أو استماع الحرام والبهتان ،وما قاله
الشيخ النمازي فهم آخر لآلية الكريمة جاء من خالل املفهوم ال املنطوق ،أفال يكون
تفسيرا بالرأي ؟
قوله تعالى" :وما يتبع أكثرهم إال ظنا إن الظن ال يغني من الحق شيئا إن الله عليم
بما يفعلون" (.)1
وهذه اآلية الكريمة قد جاء بها كل من السيد الخوئي والشيخ السبحاني دليال على
االدعاء الذي تمسكوا به في حجية علم الرجال من دون أن يكون هناك أدنى إشارة في
وجه الداللة فيها ،مع إنها وردت في بيان بطالن عقيدة الكفار كما قال به الطبرس ي"( :إن
الذين ال يؤمنون باألخرة ليسمون املالئكة تسمية األنثى * ومالهم به من علم إن يتبعون
إال الظن وإن الظن ال يغنى من شيئا * فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إال الحياة
الدنيا * ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن
اهتدى " ثم ذم سبحانه مقالتهم فقال" :إن الذين ال يؤمنون باألخرة" أي ال يصدقون
بالبعث والثواب والعقاب" .ليسمون املالئكة تسمية األنثى" حين زعموا أنهم بنات هللا (وما
لهم به) أي بتلك التسمية "من علم" أي ما يستيقنون أنهم إناث ،وليسوا عاملين" .إن
يتبعون إال الظن" الذي يجوز أن يخطئ ويصيب في قولهم ذلك "وإن الظن ال يغني من
الحق شيئا" الحق هنا معناه العلم أي :الظن ال يغني عن العلم شيئا ،وال يقوم مقام
العلم) (.)2

 -1يونس.36 :
 -2تفسير مجمع البيان ،الشيخ الطبرس ي ،تحقيق وتعليق :لجنة من العلماء واملحققين األخصائيين ،الطبعة األولى لسنة 1415
 1995 -م ،الناشر :مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بيروت  -لبنان ،ج 9ص.296
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الخالصة:
طالعنا الدليل األول الذي جاء به املثبتون لحجية علم الرجال ووجوب الرجوع إليه
من أجل الوثوق بصحة صدور الروايات من األئمة الطاهرين واألخذ بها ،وهو كما ترى
فإن اآليات الكريمة ليست بصدد بيان قواعد كلية تبين كيفية توثيق الراوي أو تضعيفه؛
أي ليس فيها ما يبين كيفية التعرف على حال الراوي وذاتياته الشخصية كما ذهبوا إلى
ذلك عند تعريفهم لعلم الرجال.
وأما كالمهم بوجوب العمل بخبر أو قول الثقة فيما يتعلق باألوامر الشرعية ،وكون
ذلك أمرا وجدانيا كما ذكر ذلك الشيخ النمازي في كالمه ،فالحقيقة أنه جار ليس فقط في
األوامر الشرعية ،بل حتى في املسائل العرفية الحاصلة بين بني البشر؛ كما في طلب
املشورة من الغير واالعتماد على نقل املراسالت اإلدارية وغيرها ،فإن العقل والوجدان
يقدمان األخذ بقول الصادق والثقة والكيس على اإلنسان املجهول الحال أو الكاذب
عادة.
نعم ،اآليات الكريمة املتقدمة فيها نهي عن اتباع الظن ألنه ال يوصلنا إلى الحق،
ولكنا نقول :من حكم بأن رواياتهم وأقوالهم (عليهم السالم) هي ظنون وتحتاج إلى الدليل
القطعي للعمل بها ؟
الذي يظهر من تتبع بعض األقوال في هذا املقام أن األمر مختلف فيه ،وإال كيف قال
األخباريون – كما سنعرف – بصحة صدور جميع أو غالب الروايات عنهم (عليهم
السالم) ،وأكثر األصوليين لم يقبلوا بذلك وجعلوا رواياتهم (عليهم السالم) محل نظر
وتأمل وردوا الكثير منها أو حكموا بعدم صحة صدورها.
يقول الشيخ مهدي – الشيرازي بعد كالم طويل بما يخص املقام( :فنقول :على البناء
في حجية األخبار – على وجه من هللا تعالى به علي بعد التأمل في طريقة القدماء والسيرة
املستمرة بين املسلمين في رجوع املستفتي إلى املفتي من كون الحجة بعد القطع منحصرة
في األخبار املأثورة عن سادات الدين على وجه يحصل القطع بالصدور أو الظن به –
فوجه الحاجة ظاهر؛ لكون معرفة الرجال من إحدى طرق الظن بذلك ،كما أن من طرقه
وجود الرواية في الكتب األربعة ملشايخنا الثالثة – شكر هللا سعيهم – أو في الكافي
والفقيه ،أو في واحد منهما؛ ملا تحقق من كونهما أضبط من كتابي الشيخ .وربما يقال :إن
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الظن بالصدق ،الحاصل من وجود الرواية في الكتب املعتبرة – التي أتعب مصنفوها
بالهم في نقدها وانتخابها وغير ذلك من األمارات التي أوجبت دعوى األخباريين كونها
مقطوعة الصدور – ليس بأدون من ظن يحصل من تعديل أرباب الرجال وتوثيقهم ،بل
ذلك مما يقرب الظن إلى القطع ،فمع وجود ذلك ال حاجة إلى علم الرجال ،وال يتوهم
عدم حصول الظن بصحة روايات كتب املشايخ؛ ملا فيها من تعارض بعضها مع بعض ،أو
كان مخالفا لإلجماع أو الكتاب ،ولذا ترى بعض املشايخ لم يعمل بما في كتاب بعض آخر؛
ألن صحة األحاديث ال تنافي شيئا مما ذكر؛ ألن املراد بكونها صحيحة كونها مقطوعة
الصدور ومظنونة ،والحاصل :أن مقصودهم كان تحصيل القرينة والظن بصدق الخبر،
وكان مالحظة حال الراوي أيضا أحد طرق الظن ،ثم لحق بهم قوم من العلماء وتكلموا في
شرائط العمل بالحديث من حيث هو حديث من غير تخصيص بحديث بل أرادوا بيان
موجبات الظن فقالوا :إن من شرطه مالحظة حال الراوي ،ولم يقصدوا أن ذلك الزم
مطلقا حتى في خبر يظن صدقه من قرينة أخرى) (.)1
فتحصل :إن الدليل األول إلثبات حجية علم الرجال – وهو االستدالل بالقرآن
الكريم – غير صحيح؛ ملا تقدم من األسباب ،ولو كان هناك أدنى إثبات وظهور لهذا
الدليل ملا توقف املثبتون في بيانه وتأكيده واالحتجاج به على خصومهم من النافين
لحجية علم الرجال.

الثاني :الدليل الروائي أو الروايات الناهية عن العمل بغري العلم
تمسك املثبتون لعلم الرجال ببعض الروايات الدالة على النهي عن العمل بغير علم،
ووجوب البحث والتوقف في حال الرواة.
قال السيد الخوئي بعد بيان الدليل األول "القرآن الكريم" ..( :وأما الروايات الناهية
عن العمل بغير العلم :فهي فوق حد اإلحصاء ،ففي صحيح أبي بصير" :قال :قلت ألبي

 -1الفوائد الرجالية ،الشيخ مهدي الكجوري الشيرازي ،تحقيق :محمد كاظم رحمان ستايش ،ط األولى لسنة 1382-1424
ش ،املطبعة :دار الحديث ،ص.45
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عبد هللا (عليه السالم) :ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب هللا وال سنة فننظر فيها ؟
فقال :ال ،أما أنك إن أصبت لم تؤجر ،وإن أخطأت كذبت على هللا" (.)2( ))1
ثم بدأ باإلشكال على منكري علم الرجال من األخباريين ،فقال( :ومن الغريب – بعد
ذلك – إنكار بعض املتأخرين الحاجة إلى علم الرجال بتوهم أن كل رواية عمل بها
املشهور فهي حجة ،وكل رواية لم يعمل بها املشهور ليست بحجة ،سواء أكانت رواتها
ثقات أم ضعفاء  .....ذهب جماعة من املحدثين إلى أن روايات الكتب األربعة قطعية
الصدور .وهذا القول باطل من أصله ،إذ كيف يمكن دعوى القطع بصدور رواية رواها
واحد عن واحد.)...
وأما الشيخ علي النمازي فقد ذكر روايات كثيرة ،ال بأس في إيرادها للتعرف على
داللتها ،قال( :ومن املرجحات املشار إليها في الروايات املستدل بها على االحتياج إلى علم
الرجال قوله (عليه السالم) في مقبولة عمر بن حنظلة املشهورة" :الحكم ما حكم به
أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما"  ..الخبر.
وقول الصادق (عليه السالم) في رواية داود بن الحصين ،املروية في الفقيه" :ينظر إلى
أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه"  ..الخ.
وقوله (عليه السالم) في رواية موس ى بن أكيل ،املروية في التهذيب في كتاب القضاء:
"ينظر إلى أعدلهما وأفقههما في دين هللا فيمض ي حكمه".
وقول الرضا (عليه السالم) في رواية العيون ،الواردة في عالج األخبار املختلفة ،بعد
الحكم بترجيح أحد الخبرين بموافقة الكتاب العزيز ومخالفة العامة.
إذا كان الخبران صحيحين معروفين باتفاق الناقلة فيهما يجب األخذ بأحدهما ،أو
بهما جميعا ،أو بأيهما شئت وأحببت ،موسع ذلك  ...الخبر.

 -1الكافي ،الشيخ الكليني ،تصحيح وتعليق :علي أكبر الغفاري ،ط الخامسة ،سنة الطبع 1363 :ش ،الناشر :دار الكتب
اإلسالمية  -طهران ،ج 1ص ،56باب البدع والرأي واملقاييس ،ح.11
 -2معجم رجال الحديث ،السيد الخوئي :ج 1ص.20

 44ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــــ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــــ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية

وقول الصادق (عليه السالم) للحارث بن املغيرة ،في الرواية املروية في الوسائل
والبحار عن االحتجاج للطبرس ي" :إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة ،فموسع
عليك حتى ترى القائم (عليه السالم) فترده إليه".
ولعله لذلك "قال الحسن بن جهم للرضا (عليه السالم) :يجيئنا الرجالن وكالهما ثقة
بحديثين مختلفين ،فال نعلم أيهما الحق ،فقال :إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت".
وواضح أن إحراز األعدلية واألفقهية واألصدقية واألورعية والصحة والوثاقة –
املذكورات في الروايات – موقوف على العلم بأحوال الرواة ،فتدبر) (.)1
وفي مقام مناقشة كالمهم ،أقول:
 -1بالنسبة للسيد الخوئي ،فإنه جعل الخبر الحجة ابتداء خصوص خبر الثقة ،قال:
"وإنما الحجة هو خصوص خبر الثقة أو الحسن" ،وهو مصادرة على املطلوب كما ال يخفى.
 -2يفترض أن تكون الروايات التي يستدل بها املثبتون في املقام واضحة الداللة على
الحاجة إلى علم الرجال وتأكيد منهجه دون تعسف وتأويل ،وهو ما لم يحصل .نعم ،رأينا
السيد الخوئي بالخصوص ابتعد عن املوضوع واكتفى بالهجوم على منكري علم الرجال
"أي االخباريين" ،وسيأتي كالمهم الحقا.
 -3لطاملا حاول األصوليون دفع شبهة االستدالل بالظن على وجوب التمسك بالظن،
فاتباع الروايات الشريفة الواردة عن األئمة الطاهرين (عليهم السالم) – بحسبهم – هو
اتباع للظن وهو منهي عنه ،ألنهم يرون أنها ظنية الصدور ،قال املحقق القمي( :فأخبارنا
اليوم كلها ظنية إال ما ندر ،ومخالفة األخباريين في ذلك ودعواهم قطعيتها مما ال يصغى
إليه) (.)2
ويمكن أن يصاغ اإلشكال بصورة أخرى :إن إثبات حجية علم الرجال من خالل
نفس الروايات – التي نحن بصدد إثبات صحة صدورها عن األئمة الطاهرين (عليهم
السالم) – ونقل الرواة الذين لم يثبت توثيقهم يلزم منه الدور.
 -1مستدركات علم رجال الحديث ،الشيخ علي النمازي الشاهرودي :ج 1ص.13
 -2قوانين األصول ،امليرزا القمي ،الطبعة الحجرية :ص.432
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وقد حاول الشيخ جعفر السبحاني – أثناء كالمه في إثبات حجية علم الرجال – دفع
هذا اإلشكال ببيان عدة وجوه ،واعتبر ثالث الوجوه أقواها بحسب وجهة نظره ،قال:
(وهناك رأي ثالث يبدو أنه أقوى اآلراء في باب حجية الخبر ،وهو أن الخارج عن تحت
الظنون املنهية ،هو الخبر املوثوق بصدوره وان لم تحرز وثاقة الراوي ،ومن املعلوم أن
إحراز هذا الوصف للخبر ،يتوقف على جمع أمارات وقرائن تثبت كون الخبر مما يوثق
بصدوره .ومن القرائن الدالة على كون الخبر موثوق الصدور ،هو العلم بأحوال الرواة
الواقعة في إسناد األخبار) (.)1
ولكنه لم يوضح كيفية خروج بعض األخبار عن الحكم الظني ،فهل ثبت لديهم طريق
جديد يرجح خروج هذه األخبار عن غيرها من األخبار األخرى ،أم من خالل العقل والعمل
باملرجحات الخاصة بكل فقيه ؟
ثم حاول السبحاني بيان طريق الخبر املوثوق الصدور وأن التعرف عليه يكون من
خالل التعرف على أحوال الرواة الثقات الواقعين في األسانيد (.)2
أقول :هنا رجعنا إلى نقطة البداية معه ،والسؤال :من وثق هؤالء الرواة الذين صارت
أخبارهم موثوقة الصدور ،أليس ورود روايات أخرى جاءت بذكرهم وتوثيقهم ،وإذا كان
األمر كذلك فهو ما كان األصوليون يتهربون منه في علم األصول للزوم الدور .وإذا كانت
هناك طرق أخرى للتوثيق – كما هم قالوا – فسوف نتعرف عليها جميعها ونرى إمكان
ثبوتها كما في توثيق علماء الرجال املتأخرين زمانا عن الرواة أمثال الشيخ النجاش ي
والطوس ي والكش ي وابن الغضائري ،وسوف نناقش كتبهم وشهاداتهم في التوثيق وكيف
حصلوا عليها ،وهل هي كافية إلثبات الوثاقة ،وهل تشمل جميع الرواة ،وهل فعال عمل
الفقهاء بتلك التوثيقات أم كانت بدورها تحتاج إلى توثيق ؟ هذا وغيره من األمور يأتي في
محله إن شاء هللا.
إذن ،الشيخ السبحاني رجع إلى القول باالعتماد على نفس األخبار ،بل نراه يقول
بمقالة الشيخ النمازي – املتقدمة – التي يقول فيها" :وحيث إن الظن ال يغني من الحق
شيئا ،فيكون طريق األخذ عنهم أخبار من يوثق به ،حتى يؤمن معه من الكذب ،ويطمئن
 -1كليات في علم الرجال ،جعفر السبحاني :ص.22
 -2املصدر السابق :ص.22
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به القلب" ،فالشيخ السبحاني يرى أن الوثوق بصدور الخبر بحاجة إلى جمع قرائن
وأمارات تثبت ذلك ،وأكيد أن تحصيل ذلك يختلف من فقيه آلخر .وهنا نسأل :إذا كان
للفقيه الرجالي دخل في الحكم بصحة صدور خبر دون آخر ،فما هو مالك ومرجحات ذلك
الحكم ،وهل مثل تلك القرائن ثابتة فعال أو أنها مختلف فيها بين الفقهاء وعلماء الرجال
الذين نرى االختالف منهم في توثيق الشخص الواحد كما سنعرف ؟
 -4أما داللة الروايات املتقدمة ،فبعضها واضح في إرجاع األئمة الطاهرين (عليهم
السالم) أصحابهم أو الناس إلى روايات الراوي األورع واألفقه واألعدل واألوثق ،وهذا مما
ال كالم فيه في أنهم (عليهم السالم) بصدد تعليم الناس سبيال من سبل التعرف على
رواياتهم واألخذ بها؛ وهو سبيل وجداني متعارف عليه من خالل قيام السيرة املوجودة بين
الناس في أنهم يعملون بأخبار الثقات والورعين في أمورهم ،وخصوصا مع وجود الكذابين
عليهم (عليهم السالم) ،أو اختالف ألفاظ رواياتهم ،أو وجود التعارض بينها بسبب املصلحة
كالتقية وغيرها التي يراها اإلمام (عليه السالم) كما دلت عليه بعض األخبار اآلتية.
ولكننا هنا بصدد التأسيس لعلم عام؛ موضوعه معرفة أحوال الراوي ،ومن خالله
يتم غربلة جميع األخبار الواردة إلينا منهم (عليهم السالم) ،وتحديد الحجة منها من غيره.
فلو كنا بصدد وضع جداول معينة للتعرف على صفات وأحوال الرواة التي يريدها علماء
الرجال لخرجنا بنتيجة ال يمكن من خاللها العمل بالكثير من هذه الروايات؛ لكونها ظنية
الصدور بنظرهم ،وبالتالي ال مجال للحكم بحجيتها إال من خالل القرائن الحاضرة عند
الفقيه والتي من خاللها يمكن إثبات صحة الصدور ،ومن هذه القرائن هو الرجوع إلى
نفس األخبار التي توثق بعض الرواة دون البعض ،وهذا ما كنا بصدد التعامل معه من
لزوم الدور ،إضافة إلى كون هذه األخبار الواردة في التوثيق قليلة جدا ال تسع ذكر غالب
الرواة الذين ورد ذكرهم في أسانيد الروايات .وأما توثيق أصحاب الكتب الرجالية األولى،
فهي قاصرة عن بيان توثيق جميع الرواة ،ولم تكن هذه الكتب أساسا في بيان قواعد
عامة للتوثيق ملن اطلع عليها ،وإنما هي فهرسة ألسماء بعض الرواة فقط وليس جميعهم
كما علمنا.
ثم إن بعض األخبار التي نحن بصدد البحث في داللتها ،كان السؤال فيها عن موضوع
خارجي محدد ،والسائل فيها يعرف حال الرواة الذين قدموا عليه باألخبار ،وهذا واضح
من خالل كالمه" :يجيئنا الرجالن وكالهما ثقة" ،ولكن مدلول الخبرين يختلف عنده،
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فالسائل يريد العمل وبما أن هناك داللتين مختلفتين لكل خبر ورد عليه من قبل الثقات،
فيريد معرفة تكليفه الشرعي تجاه هذه املسألة ؟ فكان الجواب أنه موسع عليك العمل
بأي الخبرين ،وأين هذا من التأسيس لقواعد كلية تشمل حالة الجهل بحال الراوي – وهو
املورد األغلب في مادة علم الرجال – وإصدار أحكام كلية حقيقية كحال جميع العلوم ؟!
وأما داللة الروايات الناطقة بـ "الحكم" ،فهي مما استدل به الفقهاء في باب القضاء
والحكم أو الفتوى عادة ،وليس فيها داللة على إثبات حجية علم الرجال وبيان حال الرواة
أنفسهم.
قال العالمة الحلي في داللة هذه الروايات( :السابع عشر :إذا اتفق في البلد فقيهان
في حال غيبة اإلمام (عليه السالم) وكل منهما له أهلية الفتوى والحكم ،كان الخيار
للمدعي في رفعه إلى من شاء منهما ،وكذا لو تعددوا ،ولو رضيا بالفقيهين واختلف
الفقيهان ،نفذ حكم األعلم األزهد ،ملا رواه داود بن الحصين عن الصادق (عليه السالم)
في رجلين اتفقا على عدلين جعالهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خالف ،فرضيا
بالعدلين ،واختلف العدالن بينهما ،عن قول أيهما يمض ى الحكم؟ قال" :ينظر إلى أفقههما
وأعلمهما بأحاديثنا ،وأورعهما ،فينفذ حكمه ،وال يلتفت إلى اآلخر" .وعن داود بن الحصين
عن عمر بن حنظلة عن الصادق (عليه السالم) قال قلت :في رجلين اختار كل واحد منهما
رجال فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما ،فاختلفا فيما حكما ،وكالهما اختلفا في
حديثنا؟ قال" :الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث ،وأورعهما ،وال
يلتفت إلى ما يحكم به اآلخر") (.)1
وقال املحقق السبزواري في باب القضاء( :والقضاء والية عامة بالنيابة عن النبي
(صلى هللا عليه وآله) أو اإلمام (عليه السالم) خصوصا أو عموما ،وله شروط وخواص
وأحكام .والنظر فيها في أطراف :الطرف األول في القاض ي يشترط فيه البلوغ والعقل
واإليمان ،ال ريب فيه وال خالف ،وكذا اشتراط العدالة ،والظاهر أنه ال خالف في اشتراط
طهارة املولد والذكورة  ....وال خالف ملن يعتد بقوله بين األصحاب في اعتبار كونه فقيها

 -1تحرير األحكام ،العالمة الحلي ،تحقيق :الشيخ إبراهيم البهادري ،مؤسسة اإلمام الصادق (عليه السالم) ،ط األولى لسنة
 1422هـ ،ج 5ص.119
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جامعا لشرائط اإلفتاء ،واالتفاق عليه منقول في كالمهم .ويدل عليه  ،).....وذكر رواية
عمر بن حنظلة وداود بن الحصين ورواية موس ى النميري (.)1
بل يرى بعضهم أن الروايات في معرض الداللة على الفقيه واملجتهد املطلق العالم
بالقضاء ،قال املحقق السبزواري بعد كالمه املتقدم( :وظن بعض املتأخرين ( )2أنه
يستفاد من رواية عمر بن حنظلة املذكورة أن من روى حديث أهل البيت (عليهم السالم)
ونظر في حاللهم وحرامهم وعرفهما فهو حاكم وإن لم يكن مجتهدا في الكل .وفيه نظر ،ألن
ظاهر قوله (عليه السالم)" :وعرف أحكامنا" العموم ،فال يكفي معرفة بعض األحكام،
ومعرفة األحكام من األحاديث يتوقف في بعض األحيان على العرض على القرآن ،فالبد
من معرفته ،ويتوقف على معرفة مذاهب العامة والخاصة والعلوم املعتبرة في االجتهاد،
فيقتض ي االجتهاد املطلق).
كما أن السيد الخوئي لم يستدل بالرواية على حجية علم الرجال ،واعتبرها أجنبية
عن باب الفتوى أيضا ،فهو – بعد حكمه بضعف سندها – رجح كونها واردة في
الخصومات والقضاء ،قال( :ويرد على االستدالل بهذه الرواية وجوه ...... :الثاني :أن
الرواية أجنبية عن املقام ألن ترجيحه (ع) باألفقهية وغيرها من الصفات الواردة في
الرواية إنما هو في الحكمين ،.......فالرواية كما ال يتعدى عن موردها إلى الروايتين
املتعارضتين كذلك ال يمكن التعدي عنه إلى الفتويين املتعارضتين لجواز كون املكلف
مخيرا في املوردين .....واملتحصل أن األفقهية وبقية األوصاف الواردة في الرواية من
مرجحات الحكمين فهي راجعة إلى القضاء وأجنبية عن باب الفتوى بالكلية) (.)3

 -1انظر :كفاية األحكام ،املحقق السبزواري ،تحقيق :الشيخ مرتض ى الواعظي اآلراكي ،مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة
لجماعة املدرسين بقم املشرفة ،ط األولى لسنة 1423هـ ،ج 2ص.662
 -2يعني به املحقق االردبيلي ،إذ يقول" :ومنها كون من روى حديث أهل البيت عليهم السالم وينظر في حاللهم وحرامهم
وعرفهما ،حاكما وقاضيا ،وإن لم يكن مجتهدا في الكل ولم يرو ما روى عنه صلى هللا عليه وآله غيرهم ولم يعرف ما حرم
وحلل غيرهم" مجمع الفائدة والبرهان ،املحقق االردبيلي ،مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة املدرسين بقم املشرفة،
تحقيق :الحاج آغا مجتبى العراقي ،الشيخ علي پناه االشتهاردي ،الحاج آغا حسين اليزدي األصفهاني ،ط األولى لسنة ذي
الحجة  1414هـ ،ج 12ص.11
 -3كتاب االجتهاد والتقليد من شرح العروة الوثقى ،تقريرات أبحاث السيد الخوئي للميرزا علي الغروي ،مؤسسة إحياء آثار
السيد الخوئي ،ايران  -قم ،ط الثالثة لسنة  2007م ،ج 1ص.115
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وأما رواية الحسن بن الجهم في سؤاله لإلمام الرضا (عليه السالم) في اختالف
الخبرين ،فكان جوابه (عليه السالم) في املقطع األول من الرواية" :ما جاءك عنا فقسه
على كتاب هللا عز وجل وأحاديثنا .فإن كان يشبههما فهو منا ،وإن لم يكن يشبههما فليس
منا" ،وفي املقطع الثاني" :إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت".
واضح أن اإلمام (عليه السالم) في املقطع األول يجيب للسائل بالعرض على القرآن
وأحاديثهم ولم يطلب منه التعرف على حال الرواة ،بل طلب منه التعرف من خالل
الطريق األكثر شيوعا واألشهر عمال حتى ملن يأتي بعد زمان بعيد ولم يستطع التعرف على
أحوال الرواة ألي سبب كان ،وهو العرض على الكتاب والسنة.
وأما املقطع اآلخر ،وهو مكمل لألول في الرواية ،فكذلك لم يطلب اإلمام (عليه
السالم) من السائل التحري عن حال الرواة ،بل املفروض أن السائل يعرف أن الجائي
بالخبر كالهما ثقة ،لذا وسع عليه في العمل في حال عدم علمه بصحة أي املدلولين .بل
في الرواية ما يبعد بغية الرجاليين من االستدالل بها؛ ألن اإلمام الرضا (عليه السالم)
يقول للسائل" :إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت" ،أي إن العمل بأي التكليفين ال
إشكال فيه ،وهو نص صريح منه (عليه السالم) في التوسعة وعدم االلتفات دائما إلى
حال الراوي كما يتصوره الرجاليون.
فتحصل بما عرضناه :إن الروايات التي استدل بها الرجاليون إلثبات حجية علم
الرجال ال داللة قطعية فيها على مدعاهم ،وإنما هي واردة في بيان أمور أخرى كما عرفنا،
وهذا باعتراف بعض الرجاليين أنفسهم قبل غيرهم.
 -5وأما سند الروايات املتقدمة ،فهو أمر مهم في املقام؛ ألن علم الرجال قائم
باألساس على إثبات هذا األمر ،ونحن نلزمهم بما ألزموا به أنفسهم ،فمن غير الصحيح
جدا تأسيس علم شرعي يراد منه غربلة جميع الروايات وقبول ما كان صحيح السند منها
فقط ،في ذات الوقت الذي يقوم هو في حجيته شرعا على روايات ضعيفة سندا أو لم
يتفق علماء الرجال على وثاقة رواتها !
على هذا األساس ،سنبحث سند أهم الروايات التي استدل بها الرجاليون على حجية
علمهم:
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 .1مقبولة عمر بن حنظلة:
وهي تكاد تكون من أشهر الروايات التي يستدل بها الفقهاء في موارد القضاء والحكم
واالجتهاد والتقليد وغير ذلك ،والعجيب أن شهرتها بـ"املقبولة" لم يقف حائال دون
االستدالل بها في تلك املوارد مع أن سندها ضعيف بعمر بن حنظلة.
قال السيد الخوئي في مورد االستدالل بالرواية( :أن الرواية ضعيفة السند بعمر بن
حنظلة ،إذ لم يرد في حقه توثيق وال مدح وإن سميت روايته هذه باملقبولة وكأنها مما
تلقته األصحاب بالقبول وإن لم يثبت هذا أيضا) ( .)1إذن ،الرجل لم تثبت وثاقته.
 .2رواية داود بن الحصين:
يقول عنه السيد الخوئي -4391( :داود بن الحصين :قال النجاش ي" :داود بن حصين
األسدي :موالهم ،كوفي ،ثقة ،روى عن أبي عبد هللا وأبي الحسن عليهما السالم ،وهو زوج
خالة علي بن الحسن بن فضال ،كان يصحب أبا العباس البقباق ......وقال الشيخ" :داود
بن الحصين له كتاب أخبرنا به ابن أبي جيد عن ابن الوليد ......وعده في رجاله مع
توصيفه بالكوفي في أصحاب الصادق (عليه السالم) وفي أصحاب الكاظم (عليه السالم)
قائال :واقفي .ونسب العالمة في القسم الثاني من الخالصة من الباب من فصل الدال :إلى
ابن عقدة أيضا القول بوقفه وألجل ذلك توقف في العمل بروايته .وعن السيد الداماد:
أنه قال :ولم يثبت عندي وقفه بل الراجح جاللته عن كل غمز وشائبة .أقول :يكفي في
ثبوت وقفه :شهادة الشيخ املؤيدة بما حكاه العالمة عن ابن عقدة ،إال أنه مع ذلك يعتمد
على رواياته ألنه ثقة بشهادة النجاش ي.)2( )....
واضح أن الرجل مختلف فيه لدى كبار علماء الرجال ،وال يمكن القطع بحاله بعد
اختالفهم فيه ،لذا توقف فيه العالمة ،والحكم بترجيح وثاقته أو عدمها ال يخلو من
تدخل الذوق الشخص ي لكل عالم رجالي ،بل كان يفترض – بحسب موازين الرجاليين –
الحكم بضعفه؛ ألن األغلب يقدم جانب الجرح على التعديل عند التعارض كما سيتضح
الحقا.
 -1كتاب االجتهاد والتقليد من شرح العروة الوثقى ،تقريرات أبحاث السيد الخوئي ،امليرزا علي الغروي :ص.15
 -2معجم رجال الحيث ،السيد الخوئي :ج 8ص.104
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 .3رواية العيون:
وقع في سندها (احمد بن الحسن امليثمي) ،وهو أيضا لم يتفقوا عليه فيه ،لذا توقف
فيه العالمة الحلي.
نقل السيد الخوئي األقوال التي جاءت فيه ،فقال -489( :أحمد بن الحسن بن
إسماعيل :أحمد بن الحسن امليثمي .قال النجاش ي" :أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن
شعيب بن ميثم التمار ،مولى بني أسد ،قال أبو عمرو الكش ي :كان واقفا ،وذكر هذا عن
حمدويه ،عن الحسن بن موس ى الخشاب ،قال :أحمد بن الحسن واقف ،وقد روى عن
الرضا (عليه السالم) ،وهو على كل حال ثقة ،صحيح الحديث ،معتمد عليه ،له كتاب
النوادر  .....وقال الشيخ (" :)66أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم بن
عبد هللا التمار أبو عبد هللا ،مولى بني أسد ،كوفي (ثقة) صحيح الحديث ،سليم ،روى عن
الرضا (عليه السالم) ،وله كتاب النوادر ....وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم
(عليه السالم) ( ،)30قائال" :أحمد ابن الحسن امليثمي ،واقفي" .وقال الكش ي (:)335
"قال :حمدويه ،عن الحسن بن موس ى ،قال :أحمد بن الحسن امليثمي ،كان واقفيا") (.)1
ويقول العالمة الحلي في خالصته( :وعندي فيه توقف) ( ،)2فهو لم يبد فيه قوال
قطعيا بسبب األقوال املختلفة في حقه.
هذا حاله لدى بعض كبار الرجاليين ،ولكن حيث إن الرجل وقع في طريق الكثير من
الروايات وله احد األصول املعتمدة وهو كتاب "النوادر" ،وأيضا كان ممن وقع في طريق
مشيخة الشيخ الصدوق وممن اعتمد عليه ،قبلت روايته .وبالجملة ،فإن اعتماد الشيخ
الصدوق على الرجل وتصحيح سنده إليه مما ال شبهة فيه .نعم ،قد يقال إن الشيخ له
طريقته الخاصة به في التسامح مع الرواة كما هو معروف في حذفه ألسانيد طرقه في كتبه
التي نقلها في الفقيه وغيره.
إال إننا اآلن بصدد مناقشة ما اعتمده الرجاليون من روايات إلثبات حجية "علم
الرجال" وفق منهجهم هم ،وإلزامهم بما ألزموا به أنفسهم ،وقد اتضح من خالل ما
 -1معجم رجال الحديث ،السيد الخوئي :ج 2ص.80 - 79
 -2خالصة األقوال ،العالمة الحلي :ص.1254 / 319
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عرضناه من كلمات بعضهم في حق "امليثمي" أنهم غير متفقين على وثاقته ،لذا توقف فيه
بعضهم كما رأينا ،وبعضهم صرح بكونه واقفيا فاسد العقيدة ،ومن ثم كيف تعتمد
روايته إلثبات حجية علم من العلوم !
فتحصل :إن الطريق الثاني الذي تمسك به املدعون غير صالح إلثبات حجية علم
الرجال؛ إما للزوم الدور الذي ال مهرب منه كما تقدم بيانه ،وإما لعدم اتفاق الرجاليين
– فضال عن غيرهم – على صحة سند األخبار التي استدلوا بها على حجية هذا العلم.

الثالث :اإلمجاع
الدليل الثالث الذي اعتمده املثبتون لعلم الرجال هو اإلجماع.
قال الشيخ جعفر السبحاني( :الخامس :إجماع العلماء أجمع علماء اإلمامية ،بل فرق
املسلمين جميعا في األعصار السابقة ،على العناية بتأليف هذا العلم وتدوينه من عصر
األئمة (عليهم السالم) إلى يومنا هذا ،ولوال دخالته في استنباط الحكم اإللهي ،ملا كان لهذه
العناية وجه .والحاصل :أن التزام الفقهاء واملجتهدين ،بل املحدثين في عامة العصور،
بنقل أسانيد الروايات ،والبحث عن أوصاف الرواة من حيث العدالة والوثاقة ،والدقة
والضبط ،يدل على أن معرفة رجال الروايات من دعائم االجتهاد) (.)2
وقبل الحكم بصحة هذا الدليل من عدمه ،البد لنا أن نتعرف – ولو باختصار –
على بعض األمور املهمة التي تتصل باإلجماع كبيان معناه وتحديد حجيته وأقسامه،
وسنرى أنهم مختلفون في جميع ذلك ،ومن ثم كيف يمكن قبوله دليال ومستندا شرعيا
إلثبات حجية علم من العلوم ؟!
 .1تعريف اإلجماع:
يقول السيد محمد تقي الحكيم( :اإلجماع في اللغة لفظ مشترك بين العزم
والتصميم – فيقال على سبيل املثال أجمع القوم على النهوض بالعمل الفالني ،أي عزموا
وصمموا عليه – وبين االتفاق فيقال أجمعوا على القيام بعمل ما أي اتفقوا عليه .وهو في
اصطالح األصوليين موضع خالف ،وان اتفقوا على داللته على االتفاق .وموقع الخالف
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منه متعلق باالتفاق فقيل انه مطلق األمة ،وقيل خصوص املجتهدين منهم في عصر ،وفي
رأي مالك اتفاق أهل املدينة ،وقال بعضهم اتفاق أهل الحرمين (مكة واملدينة)( ،أو أهل
املصرين الكوفة والبصرة) وربما ضيق إلى اتفاق الشيخين أو (الخلفاء األربعة) ،وفي بعض
املذاهب اتفاق خصوص مجتهديهم إلى ما هنالك من أقوال ال تعكس أكثر من اختالفهم في
تحديد هذا املصطلح تبعا الختالفهم في مقدار ما ثبتت له الحجية من ذلك االتفاق) (.)1
وهذا التعريف لإلجماع هو املشهور عند العامة أيضا ،يقول ابن حجر( :قال
الكرماني :اإلجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد أي املجتهدين من أمة محمد على أمر من
األمور الدينية واتفاق مجتهدي الحرمين دون غيرهم ليس بإجماع عند الجمهور ،وقال
مالك :إجماع أهل املدينة حجة قال وعبارة البخاري مشعرة بأن اتفاق أهل الحرمين
كليهما إجماع) (.)2
وبالنسبة ملعناه لدى فقهاء الشيعة ،يقول املحقق الحلي( :فهو في االصطالح :اتفاق
من يعتبر قوله في الفتاوى الشرعية على أمر من األمور الدينية ،قوال كان أو فعال ،وهو
ممكن الوقوع .وفى الناس من أحاله ،كما يستحيل إجماع أهل اإلقليم الواحد على
االشتراك في ملبس واحد ومأكل واحد ،وهذا باطل ،ملا يعلم من االتفاق على كثير من
مسائل الفقه ضرورة) (.)3
إن عدم اتفاقهم على تحديد اإلجماع بحد واضح – كما يظهر من كالمهم أعاله –
يعطينا انطباعا في أن األمر مشوش لديهم ويفتقد الوضوح من جهة ،ومن جهة أخرى:
إنهم إذا كانوا مختلفين في تعريفه فكيف سيكون الحال في تحديد حجيته وسعتها وغير
ذلك من مباحث أساسية مرتبطة به !

 -1األصول العامة للفقه املقارن ،محمد تقي الحكيم ،تحقيق ونشر :املجمع العالمي ألهل البيت (عليهم السالم) ،ط الثانية
لسنة  1997م ،ص.243
 -2فتح الباري ،ابن حجر العسقالني ،دار املعرفة للطباعة والنشر بيروت  -لبنان ،ط الثانية ،ج 13ص.257
 -3معارج األصول ،املحقق الحلي ،تحقيق محمد حسين الرضوي ،مؤسسة آل البيت عليهم السالم للطباعة والنشر ،ط األولى
لسنة  1403هـ ،ص.125
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 .2حجية اإلجماع:
كثر اللغط والقيل والقال في هذه املسألة ،فمنهم من أثبت حجية اإلجماع ،ومنهم من
أنكرها من األصل ،ومنهم من فصل ،ولكل منهم مدعاه ودليله.
يقول الشيخ الطوس ي في العدة( :في ذكر اختالف الناس في اإلجماع هل هو دليل أم
ال؟ ذهب املتكلمون بأجمعهم ،والفقهاء بأسرهم على اختالف مذاهبهم إلى أن اإلجماع
حجة .وحكي عن النظام ،وجعفر بن حرب ،وجعفر بن مبشر انهم قالوا :اإلجماع ليس
بحجة .واختلف من قال حجة :فمنهم من قال :انه حجة من جهة العقل وهم الشذاذ.
وذهب الجمهور األعظم والسواد األكثر إلى أن طريق كونه حجة السمع دون العقل) (.)1
وبالنسبة ملوقف علماء الشيعة منه ،يقول الشيخ يوسف البحراني( :قد عد جملة
من أصحابنا – رضوان هللا عليهم – من جملة األدلة الشرعية اإلجماع ،ورده آخرون
لعدم الدليل) (.)2
ثم إن املثبتين لحجية اإلجماع من علماء الشيعة ،اعتبروا سبب حجيته أنه كاشف
عن قول املعصوم (عليه السالم) ،وال يمكن قبوله دون دخوله معهم.
يقول املحقق الحلي( :وأما اإلجماع فهو عندنا حجة بانضمام املعصوم .فلو خال املائة
من فقهائنا عن قوله ملا كان حجة ،ولو حصل في اثنين لكان قولهما حجة ،ال اعتبار
اتفاقهما بل باعتبار قوله (عليه السالم) .فال تغتر إذا بمن يتحكم فيدعي اإلجماع باتفاق
الخمسة والعشرة من األصحاب مع جهله قول الباقين) (.)3
وفي مقام بيان حجيته ،ذكر السيد محمد باقر الصدر وجوها أربعة ،قال( :اإلجماع
يبحث عن حجيته في إثبات الحكم الشرعي ،تارة على أساس حكم العقل املدعي بلزوم
تدخل الشارع ملنع االجتماع على الخطأ ،وهو ما يسمى بقاعدة اللطف ،وأخرى على أساس
قيام دليل شرعي على حجية اإلجماع ولزوم التعبد بمفاده ،كما قام على حجية خبر الثقة
 -1عدة األصول ،الشيخ الطوس ي :ج 2ص.602
 -2الدرر النجفية من امللتقطات اليوسفية ،املحدث الشيخ يوسف البحراني ،تحقيق :مؤسسة دار املصطفى إلحياء التراث،
ط األولى لسنة  1423هـ ،ج 2ص.373
 -3املعتبر ،املحقق الحلي ،تحقيق وتصحيح :عدة من األفاضل ،إشراف :ناصر مكارم شيرازي ،الناشر مؤسسة سيد الشهداء،
ط األولى لسنة  1985م ،ج 1ص.31
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والتعبد بمفاده ،وثالثة على أساس إخبار املعصوم وشهادته بأن اإلجماع ال يخالف
الواقع ،كما في الحديث املدعى ال تجتمع أمتي على خطأ ،ورابعة باعتباره كاشفا عن دليل
شرعي ،ألن املجمعين ال يفتون عادة إال بدليل فيستكشف باإلجماع وجود الدليل الشرعي
على الحكم الشرعي) (.)1
وما ذكره من وجوه لم يرتضيها كثير من العلماء؛ بما فيهم كبار الرجاليين واألصوليين
املتأخرين ،كالسيد الخوئي مثال ،فقد رفض قاعدة اللطف – التي قال بها الشيخ الطوس ي
– من األساس ،حيث قال في ردها:
(ما استند إليه الشيخ الطوس ي (ره) من قاعدة اللطف ،وهي انه يجب على املولى
سبحانه وتعالى اللطف بعباده ،بإرشادهم إلى ما يقربهم إليه تعالى من مناهج السعادة
والصالح .......
وفيه( :أوال) – عدم تمامية القاعدة في نفسها ،إذ ال يجب اللطف عليه تعالى بحيث
يكون تركه قبيحا يستحيل صدوره منه سبحانه ،بل كل ما يصدر منه تعالى مجرد فضل
ورحمة على عباده.
و(ثانيا) – إن قاعدة اللطف على تقدير تسليمها ال تقتض ي إال تبليغ األحكام على
النحو املتعارف ،وقد بلغها وبينها األئمة (عليهم السالم) للرواة املعاصرين لهم ،فلو لم
تصل إلى الطبقة الالحقة ملانع من قبل املكلفين أنفسهم ليس على اإلمام (ع) إيصالها
إليهم بطريق غير عادي إذ قاعدة اللطف ال تقتض ي ذلك ،وإال كان قول فقيه واحد كاشفا
عن قول املعصوم (ع) ،إذا فرض انحصار العالم به في زمان .وهذا واضح الفساد.
و(ثالثا) – انه إن كان املراد إلقاء الخالف وبيان الواقع من اإلمام (ع) مع إظهار انه
اإلمام ،بان يعرفهم بإمامته ،فهو مقطوع العدم .وإن كان املراد هو إلقاء الخالف مع
إخفاء كونه إماما فال فائدة فيه ،إذ ال يترتب األثر املطلوب من اللطف ،وهو اإلرشاد على
خالف شخص مجهول كما هو ظاهر) (.)2

 -1دروس في علم األصول ،الحلقة الثالثة ،القسم األول :ص.191
 -2مصباح األصول ،تقريرات السيد الخوئي :ج 2ص.158 - 156
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كما أنه ناقش رابع الوجوه املتقدمة ،حيث قال( :وقد يقال في وجه حجية اإلجماع
إنه كاشف عن وجود دليل معتبر ،بحيث لو وصل إلينا لكان معتبرا عندنا أيضا .وفيه :إن
اإلجماع وإن كان كاشفا عن وجود أصل الدليل كشفا قطعيا ،إذ اإلفتاء بغير الدليل غير
محتمل في حقهم فإنه من اإلفتاء بغير العلم املحرم ،وعدالتهم مانعة عنه ،إال أنه ال
يستكشف منه اعتبار الدليل عندنا ،إذ من املحتمل أن يكون اعتمادهم على قاعدة أو
أصل ال نرى تمامية القاعدة املذكورة أو األصل املذكور ،أو عدم انطباقهما على الحكم
املجمع عليه ،كما تقدم في اإلجماع املدعى في كالم السيد املرتض ى) (.)1
بل إنه لم يرتض جميع الوجوه التي قيلت إلثبات حجية اإلجماع ،ألنها غير جامعة
لشرائط الحجية والقبول ،لذا قال أخيرا( :فتحصل مما ذكرناه في املقام أنه ال مستند
لحجية اإلجماع أصال ،وأن اإلجماع ال يكون حجة ،إال إن مخالفة اإلجماع املحقق من
أكابر األصحاب وأعاظم الفقهاء مما ال نجترئ عليه فال مناص في موارد تحقق اإلجماع من
االلتزام باالحتياط الالزم ،كما التزمنا به في بحث الفقه) (.)2
وبالرغم من أن النتيجة التي انتهى إليها السيد الخوئي هي عدم وجود مستند عقلي
وشرعي لحجية اإلجماع ،لكن الغريب أنه في بحوثه الرجالية ( )3ذكر من بين أدلة علم
الرجال "اإلجماع" وهو أمر غريب حقا !
وأما بخصوص كشف اإلجماع عن قول املعصوم ودخوله ضمن املجمعين كما يدعيه
املتشبثون بحجية اإلجماع ،فقد رفضه آخرون رفضا قاطعا ،قال الشيخ يوسف
البحراني( :وممن صرح بامتناع انعقاد اإلجماع في زمن الغيبة املحقق الشيخ حسن في
كتاب املعالم ،حيث قال :الحق امتناع االطالع عادة على حصول اإلجماع في زماننا هذا
وما ضاهاه من غير جهة النقل ،إذ ال سبيل إلى العلم بقول اإلمام (عليه السالم) ،كيف
وهو موقوف على وجود املجتهدين املجهولين ،ليدخل في جملتهم ويكون قوله مستورا بين
أقوالهم ،وهذا مما يقطع بانتفائه ،فكل إجماع – يدعى في كالم األصحاب مما يقرب من

 -1املصدر السابق :ج 2ص.163
 -2املصدر السابق.
 -3معجم رجال الحديث ،السيد الخوئي :ج 1ص.19
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عصر الشيخ إلى زماننا هذا وليس مستندا إلى نقل متواتر أو آحاد حيث يعتبر أو مع القرائن
املفيدة للعلم – فال بد أن يراد به ما ذكره الشهيد من الشهرة) (.)1
ويقول السيد محمد تقي الحكيم( :وهناك أدلة نظرية تعود إلى ضرورة دخول اإلمام
في جملة املجمعين ،قوال أو إقرارا بحكم كونه رئيسهم ،فهم ال يخالفونه عادة أو ال يقرهم
على املخالفة .وهي أدلة ال تتجاوز الحدس وقد نوقشت في كتب الشيعة اإلمامية جميعا
وبخاصة املتأخرين منهم ،فال جدوى بإطالة الحديث فيها) (.)2
ثم إن جمهورا واسعا من علماء الشيعة – وهم األخباريون – يوافقون السيد الخوئي
وغيره في عدم حجية اإلجماع ،يقول الشيخ يوسف البحراني( :وبالجملة :فإنه ال شبهة وال
ريب في أنه ال مستند لهذا اإلجماع من كتاب وال سنة .وإنما يجري ذلك على مذاق العامة
ومخترعاتهم ،ولكن جملة من أصحابنا قد تبعوهم فيه غفلة ،كما جروا على جملة من
أصولهم في مواضع عديدة مع مخالفتهم ملا هو املستفاد من األخبار) (.)3
وعلى هذا األساس ،اعترف بعض علماء الشيعة املتأخرين بأن "داللة اإلجماع
وحجيته" ما هي إال قضية شكلية فقط؛ مجاراة لعلماء أهل السنة ،ودون أي محتوى
حقيقي.
قال الشيخ املظفر( :أما اإلمامية فقد جعلوه أيضا أحد األدلة على الحكم الشرعي،
ولكن من ناحية شكلية واسمية فقط ،مجاراة للنهج الدراس ي في أصول الفقه عند
السنيين ،أي أنهم ال يعتبرونه دليال مستقال في مقابل الكتاب والسنة ،بل إنما يعتبرونه
إذا كان كاشفا عن السنة ،أي عن قول املعصوم .فالحجية والعصمة ليستا لإلجماع ،بل
الحجة في الحقيقة هو قول املعصوم الذي يكشف عنه اإلجماع عندما تكون له أهلية
هذا الكشف) (.)4
وحقيقة ال يكاد العجب ينقض ي من ادعاء داللة اإلجماع على حجية "علم الرجال"
مع رفض جمهور واسع من علماء الشيعة له جملة وتفصيال ،ولو أردنا عدم االلتفات إلى
 -1الدرر النجفية ،الشيخ يوسف البحراني :ج 2ص.377 - 376
 -2األصول العامة للفقه املقارن ،محمد تقي الحكيم :ص.191
 -3الحدائق الناضرة ،الشيخ يوسف البحراني :ج 1ص.40
 -4أصول الفقه ،الشيخ محمد رضا املظفر :ج 3ص.97
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أقوال العلماء األخباريين – مع وضوح وجاللة منزلتهم – فدوننا مثال شيخ املحدثين
الشيعة الكليني رحمه هللا ،فهو لم يذكر ملعرفة صحة صدور الرواية منهم (عليهم السالم)
املرجحات السندية وصفات الراوي كما عليه الرجاليون ،بل ذكر في مقدمة موسوعته
الحديثية شيئا آخر.
قال( :فاعلم يا أخي أرشدك هللا أنه ال يسع أحدا تمييز ش يء مما اختلف الرواية فيه
عن العلماء (عليهم السالم) برأيه ،إال على ما أطلقه العالم بقوله (عليه السالم):
"اعرضوها على كتاب هللا فما وافى كتاب هللا عز وجل فخذوه ،وما خالف كتاب هللا
فردوه" وقوله (عليه السالم)" :دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خالفهم" ،وقوله (عليه
السالم)" :خذوا باملجمع عليه ،فإن املجمع عليه ال ريب فيه" .ونحن ال نعرف من جميع
ذلك إال أقله وال نجد شيئا أحوط وال أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم (عليه السالم)
وقبول ما وسع من األمر فيه بقوله (عليه السالم)" :بإيما أخذتم من باب التسليم
وسعكم") (.)1
وبالرغم من أن الكالم في اإلجماع وتشعب بحوثه يطول ،لكن فيما ذكرناه كفاية
إلثبات عدم كفاية داللته على حجية علم الرجال ،خصوصا بعد معرفتنا بعدم اتفاق
الرجاليين أنفسهم على حجيته فضال عمن سواهم من سائر العلماء الرافضين لعلم
الرجال وحجية اإلجماع أساسا.

الرابع :السرية العقالئية
الدليل الرابع على حجية علم الرجال كما يزعمه علماء الرجال هو بناء العقالء
وسيرتهم على العمل بقول الخبير في أحوال الرواة وصفاتهم ،ويزعمون أن هذه السيرة
كانت موجودة في زمن املعصوم (عليه السالم) ولم يردع عنها ،وعدم ردعه عنها كاشف عن
رضاه.

 -1الكافي ،الشيخ الكليني ،ج 1ص 23من املقدمة.
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ومن جهة أخرى :إن إحراز كون الراوي عدال أو ثقة يحتاج الرجوع إلى علم الرجال
املتكفل بيان أحوال الرواة ،وعند ذلك يستطيع املستنبط التعرف على الحكم الشرعي
من خالل الرواية املوثقة أو املصححة.
قال الشيخ املشكيني في وجيزته( :إن ما يمكن االستدالل به على حجية قول الرجالي
دعوى استقرار بناء العقالء على العمل بقول الخبير ولم يردع عنه مع عدم املانع عنه
فيكشف رضاء املعصوم) (.)1
والكالم في دليلية السيرة يقع في عدة أمور:
 .1تعريف سيرة العقالء:
قال السيد محمد تقي الحكيم( :ويراد به صدور العقالء عن سلوك معين تجاه
واقعة ما صدورا تلقائيا ،ويتساوون في صدورهم عن هذا السلوك على اختالف في أزمنتهم
وأمكنتهم ،وتفاوت في ثقافتهم ومعرفتهم ،وتعدد في نحلهم وأديانهم .وأمثلته كثيرة منها:
صدور العقالء جميعا عن األخذ بظواهر الكالم ..... ،ومنها :صدور العقالء جميعا عن
الرجوع إلى أهل الخبرة – فيما يجهلونه من شؤونهم الحياتية وغيرها فاملريض يرجع إلى
الطبيب ،والجاهل يرجع إلى العالم ،وهكذا) (.)2
ومن خالل هذه التعريف يتضح أن أصل السيرة هو العمل أو العادة التي يأتي بها
الناس سواء كانت لطبقة معينة منهم أو عمومهم ،وهذا العمل قد يكون مخالفا للشريعة
أو موافقا لها ،لذلك جعل الفقهاء شرط اإلمضاء من الشارع بالسكوت أو املشاركة دليال
كاشفا عن حجيتها والركون إليها.
 .2حجية السيرة:
كالمنا يقع في أصل حجيتها عموما وليس في كونها دليال على حجية علم الرجال،
فنقول:
 -1الوجيزة في علم الرجال ،الشيخ أبو الحسن املشكيني :ص.27 - 26
 -2األصول العامة للفقه املقارن ،محمد تقي الحكيم :ص.191
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أوال :ليس كل سيرة مارسها العقالء أو الناس بشكل عام تكون حجة أو ممضاة من
الشارع املتقوم بالكتاب الكريم والعترة الطاهرة ،وهذا ما نراه جليا في ممارسة الكثير من
الناس لبعض األفعال التي فيها مخالفة للشريعة ،ولكن العقالء يرونها أمرا طبيعيا وال
بأس بفعله ،بل قد يتجرؤون ويسندوها إلى الشارع وهو برئ منها ،واألمثلة كثيرة منها:
اتفاق أغلب املسلمين السنة على وجوب طاعة السلطان حتى لو كان فاسقا وظاملا
للرعية ،بل ال يجوزون الخروج عليه.
يعلق الشيخ املظفر على مدى مخالفة الناس في سيرتهم للشارع وأحكامه ومدى
خطورة هذه السيرة التي أصبحت منتشرة وال يستطيع من يدعي تمثيله للشارع الردع عنها
ألنها أصبحت أمرا مسلما بين عامة الناس العقالء ،فيقول( :وإذا مضت على العمل عهود
طويلة يتلقاه الجيل بعد الجيل ،فيصبح سيرة املسلمين! وينس ى تأريخ تلك العادة .وإذا
استقرت السيرة يكون الخروج عليها خروجا على العادات املستحكمة التي من شأنها أن
تتكون لها قدسية واحترام لدى الجمهور ،فيعدون مخالفتها من املنكرات القبيحة .وحينئذ
يتراءى أنها عادة شرعية وسيرة إسالمية ،وأن املخالف لها مخالف لقانون اإلسالم وخارج
على الشرع ! ويشبه أن يكون من هذا الباب سيرة تقبيل اليد ،والقيام احتراما للقادم،
واالحتفاء بيوم النوروز ،وزخرفة املساجد واملقابر ...وما إلى ذلك من عادات اجتماعية
حادثة) (.)1
ثانيا :ذكر العلماء أن دليلية بناء العقالء على أمر ما بحاجة إلى إمضاء املعصوم،
يقول السيد محمد تقي الحكيم في ذلك( :وحجية مثل هذا البناء إنما تتم إذا تم كشفه
عن مشاركة املعصوم لهم في هذا الصدور فيما تمكن فيه املشاركة ،أو إقراره لهم على
ذلك فيما لم يتمكن فيه .وسر احتياجنا إلى الكشف عن مشاركة املعصوم ،أو إقراره ولو
من طريق عدم الردع فيما يمكنه الردع عنه مع اطالعه عليه ،أن هذا البناء ليس من
الحجج القطعية في مقام كشفه عن الواقع ،لجواز تخطئة الشارع لهم في هذا السلوك)(.)2

 -1أصول الفقه ،الشيخ محمد رضا املظفر :ج 3ص.171
 -2األصول العامة الفقه املقارن ،محمد تقي الحكيم :ص.192
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ويقول الشيخ املظفر( :إن بناء العقالء ال يكون دليال إال إذا كان يستكشف منه على
نحو اليقين موافقة الشارع وإمضاؤه لطريقة العقالء ،ألن اليقين تنتهي إليه حجية كل
حجة) (.)1
فظهر أن السيرة ال قيمة لها إال من خالل كاشفيتها عن قبول املعصوم (عليه السالم)
لها ،وإال فهي ليس من الحجج القطعية التي يمكن االعتماد عليها في تشريع األحكام أو
العلوم التي تتدخل في استنباط املسائل الدينية.
ثالثا :إن افتراض إمضاء املعصوم لسيرة ما ،يتوقف على تصور وجود املعصوم
وإمكان الردع منه ،أي إن الكاشف الحقيقي لهذه السيرة وحجيتها هو النص أو اإلقرار
منه .وقد ذكر علماء األصول وجوها لتصوير إمضاء املعصوم لسنا بحاجة هنا إلى ذكرها.
إن القول بداللة سيرة العقالء على حجية علم الرجال اصطدم بعدة إشكاالت
أوردها الشيخ املشكيني – وهو عالم رجالي – في وجيزته ،قائال( :وفيه أوال :إن املتيقن منه
البناء ما لم يكن إمكانا عاديا حصول االطالع بمدرك قول الخبير كما في غير األئمة األربعة
من أهل الرجال ......وثانيا :إن املتيقن منه هو حصول القطع واالطمئنان .وثالثا :إنه على
تقدير التنزل فاملتيقن منه هو صورة التعدد.)2( )....
ومحصل هذه اإلشكاالت:
 .1إن املتيقن من قيام السيرة هو قيامها في الطبقة األولى من املؤلفين لكتب الرجال
وهم الشيخ الكش ي والنجاش ي والطوس ي وابن الغضائري فقط دون غيرهم ممن جاء
بعدهم وأخذ من كلماتهم.
 .2إن املتيقن هو ما حصل منه القطع واالطمئنان بصدوره عنهم أي أصحاب الكتب
األولى لكون عملهم مبني على الحس دون الحدس دون غيرهم فعملهم منوط بالحدس
فقط.

 -1أصول الفقه ،الشيخ املظفر :ج 3ص.173
 -2الوجيزة في علم الرجال ،الشيخ أبو الحسن املشكيني :ص.27
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 .3إنه على تقدير التنزل مع القوم والقول بحجية السيرة القائمة على الرجوع للخبير
بعلم الرجال وصحة االدعاء القائم على حجية علم الرجال منذ زمن األئمة (عليهم
السالم) ،فإن هذا األمر يحتاج إلى التعدد في الشهادة على توثيق الراوي وال يوجد لدينا
هذا التعدد بسبب عدم إمكانه من األصل كما هو ظاهر ملن يراجع كتب الرجاليين
األوائل ،وكذلك لعدم اتفاقهم على توثيق الراوي الواحد واختالفهم فيما بينهم كما
سيتضح ذلك مفصال.
وعموما ،فإننا يمكننا أن نسجل عدة مالحظات على االستدالل بالسيرة العقالئية
إلثبات حجية علم الرجال ،منها:
أوال :إن حجية سيرة العقالء ليست مستقلة بنفسها وإنما باستنادها إلى إمضاء
املعصوم لها ،واإلمضاء من اإلمام (عليه السالم) يقتض ي املعاصرة الفعلية للسيرة املدعاة
كما هو معلوم ،وبدونه ال حجية لها أصال كما هم يعترفون بذلك ،وعلى ذلك:
فإن كان طريق اإلمضاء هو روايات آحاد ينقلها رواة ،وهم بدورهم بحاجة إلى إثبات
حجية أقوالهم ومروياتهم ،فسوف يلزم الدور املحال.
وإن كان طريق اإلمضاء هو عدم ردع املعصوم املعاصر للسيرة ،فهذا ال يمكن وقوعه
على نحو الدوام؛ لوجود املبررات في عدم الردع كما هو في حاالت التزاحم بين دفع
املفسدة وجلب املصلحة املتساويين في األهمية وكانت السيرة قائمة على تقديم دفع
املفسدة ،فهنا عدم الردع ال يكون كاشفا عن اإلمضاء لتقديم املصلحة.
وهناك موارد كثيرة في عدم كاشفية السيرة للعمل بها ،كما في حجية العمل بظواهر
القرآن الكريم ،فإن السيرة قائمة على األخذ بهذه الظهورات ،مع أن الكثير من هذه
الظهورات هي خالف قول املعصوم وهو لم يردع عن هذه السيرة القائمة بين معظم
الناس في العمل على الظواهر سواء في الدليل الشرعي أو القضايا العرفية ،كما في آيات
التجسيم وغيرها من األحكام القرآنية ،فهل يمكن القول بحجية جريان السيرة على
إطالقها في حجية الظهور ؟
ثانيا :إن السيرة املدعاة ال تنفعنا في ش يء في وقتنا هذا أو األزمان املتقدمة التي تلت
غيبة املعصوم (عليه السالم) ،حيث يفترض أن دليلية السيرة متوقفة على إمضائه،
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خصوصا وأن بعض الرجاليين املتأخرين يدعون عدم إمكانية رؤيته واللقاء به ،فمن منهم
يستطيع – بعد هذا – أن يثبت إمضاء املعصوم لها !
أضف إلى ذلك :أن السيرة – إن فرض انعقادها – انعقدت على قول الخبير الذي
يستند في تقييمه إلى الحس في تقييم الرواة الثقات من غيرهم ،ولكن املوجود في شهادات
وأقوال أغلب الرجاليين من املتقدمين واملتأخرين املوجودة في كتبهم أنها مبنية على
الحدس فقط كما سوف نعرف ،فال يمكن إثبات حجية قولهم من خالل إمضاء هذه
السيرة إلى عصرنا الحاضر.

اخلامس :وجود الوضاعني واملدلسني من الرواة
الدليل الخامس من أدلة الرجاليين وجود الرواة الوضاعين واملدلسين؛ حيث ذكرت
بعض الروايات وكتب السيرة قصصا عن وجود من تعمد الكذب والتدليس في األحاديث
النبوية وروايات األئمة الطاهرين (عليهم السالم) ،وعليه كيف نستطيع التعرف على هذه
الروايات املكذوبة ونستنبط منها األحكام الشرعية للناس من دون التعرف على رواة هذه
األحاديث ومعرفة أحوالهم ووثاقتهم من دون الرجوع إلى علم الرجال وقواعده األصيلة ؟
قال الشيخ جعفر السبحاني في بيان ذلك( :الثالث :وجود الوضاعين واملدلسين في
الرواة :إن من راجع أحوال الرواة يقف على وجود الوضاعين واملدلسين واملتعمدين
للكذب على هللا ورسوله فيهم ،ومع هذا كيف يصح للمجتهد اإلفتاء بمجرد الوقوف على
الخبر من دون التعرف قبل ذلك على الراوي وصفاته.)1( )..
وقد استدل السبحاني ببعض الروايات كدليل على ذلك ،وسوف أنقل نص ما جاء
في كتابه لوجود بعض هذه الروايات مقطعة بشكل يورث االستغراب ،كما أنه لم يناقش
في صحة سندها.
قال( :قال الصادق (عليه السالم)" :إن املغيرة بن سعيد ،دس في كتب أصحاب أبي
أحاديث لم يحدث بها أبي ،فاتقوا هللا وال تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا
 -1كليات في علم الرجال ،جعفر السبحاني :ص.25
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محمد" .وقال أيضا" :إنا أهل بيت صادقون ال نخلو من كذاب يكذب علينا فيسقط
صدقنا بكذبه علينا عند الناس" .وقال يونس بن عبد الرحمن :وافيت العراق فوجدت
جماعة من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد هللا عليهما السالم متوافرين ،فسمعت منهم،
وأخذت كتبهم ،وعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا (عليه السالم) فأنكر منها أحاديث
كثيرة أن تكون من أصحاب أبي عبد هللا قال" :إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد هللا،
لعن هللا أبا الخطاب وكذلك أصحاب أبي الخطاب ،يدسون من هذه األحاديث إلى يومنا
هذا في كتب أصحاب أبي عبد هللا فال تقبلوا علينا خالف القرآن").
وأما نص الروايات كما جاءت في الكتب الحديثية فهي كاآلتي:
 -1جاء في رجال الكش ي( :حدثني محمد بن قولويه والحسين بن الحسن بن بندار
القمي قاال :حدثنا سعد بن عبد هللا قال :حدثني محمد بن عيس ى بن عبيد عن يونس بن
عبد الرحمن أن بعض أصحابنا سأله وانا حاضر فقال له :يا أبا محمد ما أشدك في
الحديث وأكثر إنكارك ملا يرويه أصحابنا فما الذي يحملك على رد األحاديث .فقال :حدثني
هشام بن الحكم انه سمع أبا عبد هللا (عليه السالم) يقول :ال تقبلوا علينا حديثنا إال ما
وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا املتقدمة ،فان املغيرة بن سعيد
لعنه هللا دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي ،فاتقوا هللا وال تقبلوا علينا
ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا محمد (ص) ،فانا إذا حدثنا قلنا قال هللا عز وجل
وقال رسول هللا (صلى هللا عليه وآله).
قال يونس :وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر (عليه السالم)
ووجدت أصحاب أبي عبد هللا (عليه السالم) متوافرين فسمعت منهم وأخذت كتبهم
فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا (عليه السالم) فأنكر منها أحاديث كثيرة أن يكون
من أحاديث أبي عبد هللا (عليه السالم) وقال لي :إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد هللا
(عليه السالم) ،لعن هللا أبا الخطاب وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون في هذه
األحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد هللا (عليه السالم) فال تقبلوا علينا
خالف القرآن ،فانا إن تحدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة أما عن هللا وعن رسوله
نحدث وال نقول قال فالن وفالن فيتناقض كالمنا ،إن كالم آخرنا مثل كالم أولنا وكالم
أولنا مصداق كالم آخرنا ،وإذا أتاكم من يحدثكم بخالف ذلك فردوه عليه وقولوا أنت
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اعلم بما جئت به فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه نور فما ال حقيقة معه وال نور عليه
فذلك قول الشيطان) (.)1
( -2وعن ابن سنان ،قال ،قال أبو عبد هللا (عليه السالم) :إنا أهل بيت صادقون ،ال
نخلو من كذاب يكذب علينا ،فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس ،كان رسول هللا
(صلى هللا عليه وآله) أصدق البرية لهجة ،وكان مسيلمة يكذب عليه .وكان أمير املؤمنين
(عليه السالم) أصدق من برأ هللا من بعد رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) ،وكان الذي
يكذب عليه ويعمل في تكذيب صدقه بما يفتري عليه من الكذب عبد هللا بن سبا لعنه
هللا ،وكان أبو عبد هللا الحسين بن علي (عليه السالم) قد ابتلي باملختار .ثم ذكر أبو عبد
هللا :الحارث الشامي وبنان ،فقال :كانا يكذبان على علي ابن الحسين عليهما السالم.
ثم ذكر املغيرة بن سعيد ،وبزيعا ،والسري ،وأبا الخطاب ،ومعمرا ،وبشارا األشعري،
وحمزة الزبيدي ،وصائد النهدي ،فقال :لعنهم هللا انا ال نخلو من كذاب يكذب علينا أو
عاجز الرأي ،كفانا هللا مؤنة كل كذاب وأذاقهم هللا حر الحديد) (.)2
وهناك روايات أخرى وردت في هذا املعنى لرواة لعنهم األئمة (عليهم السالم) ،ولكن
محل الشاهد الذي ذكرته بعض كتب الرجال هذه الروايات.
واملالحظ على داللتها عدة أمور:
 -1إن أقص ى ما دلت عليه الروايات هي أنها ذكرت أسماء الرواة الكذابين بشكل
صريح ،ولم تكن بصدد بيان القاعدة العامة املعتمدة في توثيق أو تضعيف الرواة ،بل
جميع الروايات تكاد تكون خالية من أي شكل من أشكال القواعد العامة للتوثيق،
واكتفت بذكر األسماء الذين لهم منزلة عند األئمة بالتوثيق الصريح أو ذكر الكذابين
كذلك ،وكالمنا ليس في هذا األمر وإنما في دعوى الرجاليين بوجود علم اسمه "الرجال"
منذ زمن األئمة (عليهم السالم) ،وهذا العلم له قواعد عامة كلية تنطبق على جميع
الرواة ،وهو مفقود لحد اآلن ولم يستطيعوا إثباته.

 -1اختيار معرفة الرجال (رجال الكش ي) ،الشيخ الطوس ي :ص.401 / 240
 -2املصدر السابق :ص.549 / 316
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 -2إن الروايات في الوقت الذي حذرت من هؤالء الرواة الكذابين ،فإنها بينت الحل
الصحيح ملعرفة رواياتهم والعمل بها ،عندما قال (عليه السالم)( :فال تقبلوا علينا خالف
القرآن فإنا إن تحدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة أما عن هللا وعن رسوله نحدث وال
نقول قال فالن وفالن) ،فهو (عليه السالم) أراد إرشاد الناس إلى الطريق الصحيح
للتعامل مع رواياتهم ،وهو قبول ما وافق القرآن والسنة ،ولم تشر ال من قريب وال بعيد
إلى أن سبب رفضها هو عدم وجود رواة موثقين كما يرمي إليه الرجاليون.
 -3أما رواية ابن سنان ،فهي األخرى واضحة الداللة في ذكر بعض األسماء فقط،
وليست بصدد بيان قاعدة كلية في توثيق أو تضعيف الرواة ،ولكن الرجاليين ال يأتون
على ذكرها كاملة بسبب وجود "املختار" فيها ،وقد اختلفوا في أمره ( )1بسبب منزلته
ووجود الروايات املادحة له واحتمال ورود اسمه على نحو التقية كما يدعي بعضهم (،)2
وقطعوا بذم باقي األسماء الواردة في الرواية ،مع أن الجميع ذكروا فيها ! والسؤال :ملاذا ال
يرد احتمال التقية في األسماء الباقية أو في باقي األخبار التي جاءت بنفس املعنى من لعن
بعض الرواة الذين تفرد الشيخ الكش ي بنقل الروايات الذامة لهم في كتابه الذي اختلف
فيه كما سنعرف.
 -4وأما الكالم في سند هذه الروايات:
فالرواية األولى ورد فيها (محمد بن عيس ى بن عبيد) ،وهو مختلف فيه بين الرجاليين.
نقل العالمة الحلي اختالف القول فيه ،فقال( :محمد بن عيس ى بن عبيد بن يقطين،
مولى أسد بن خزيمة ،أبو جعفر العبيدي اليقطيني ،يونس ي ،اختلف علماؤنا في شأنه:
فقال شيخنا الطوس ي رض ي هللا عنه :انه ضعيف استثناه أبو جعفر بن بابويه من رجال
نوادر الحكمة ،وقال :ال أروى ما يختص بروايته .قال الشيخ :وقيل إنه كان يذهب مذهب
الغالة .وقال الكش ي :حدثني علي بن محمد القتيبي ،قال :كان الفضل بن شاذان يحب
العبيدي ويثني عليه ويميل إليه ويقول :ليس في أقرانه مثله .وعن جعفر بن معروف انه
ندم إذ لم يستكثر منه .وقال النجاش ي :انه جليل في أصحابنا ،ثقة عين ،كثير الرواية،
 -1انظر :طرائف املقال ،السيد علي البروجردي ،تحقيق :السيد مهدي الرجائي ،ط األولى لسنة  ،1410الناشر :مكتبة آية
هللا العظمى املرعش ي النجفي العامة  -قم املقدسة ،ج 2ص.592
 -2انظر :املصدر السابق.
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حسن التصانيف ....،وذكر أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد انه قال :ما تفرد به محمد
بن عيس ى من كتب يونس وحديثه ال يعتمد عليه ،قال :ورأيت أصحابنا ينكرون هذا
القول ويقولون من مثل أبي جعفر محمد بن عيس ى ،سكن بغداد ،وله كتب ذكرناها في
كتابنا الكبير .واألقوى عندي قبول روايته) (.)1
من الواضح أنهم لم يتفقوا على توثيق الرجل وإخراجه من دائرة االتهام ،فكيف
يعتمدون على روايته في تثيبت شرعية "علم الرجال" ؟
وأما الرواية الثانية عن ابن سنان ،فيكفي االشتراك الكبير الذي وقع فيه هذا االسم
بين عدة أشخاص لم يعرف املراد منه ،وهذا في نفسه يوجب التوقف بنظر بعضهم.
قال املشكيني( :ابن سنان وهو مشترك بين ثالثة أحدهم :محمد بن سنان بن ظريف
وهو مجهول الحال ال أصل له وال رواية .ثانيهم :عبدهللا بن سنان بن ظريف الذي هو
أخوه وهو جليل كثير الرواية .ثالثهم :محمد بن حسن بن سنان وهو مختلف فيه إال أن
األقوى جاللته) (.)2
هذا حال أسانيد الروايات التي استدلوا بها على حجية علم الرجال.
وال يكاد ينقض ي العجب من دعوى الشيخ السبحاني بتواتر أو استفاضة الروايات
الدالة على علم الرجال ،والحال أنه لم يذكر أكثر من روايتين فقط ،وجعلهما مقطعتي
النصوص أيضا ولم يذكر املتن كامال كما اتضح ،ولم يتعرض للسند أيضا.
واألغرب من ذلك ،كالمه عن صحة االستدالل بها ،يقول( :إن االستدالل بهذه
الروايات على فرض تواترها أو استفاضتها سهل ،ولعل املراجع املتتبع يقف على مدى
استفاضتها وتواترها .ولكن االستدالل بها يتم وإن لم تثبت بإحدى الصورتين أيضا ،بل
يكفي كونها أخبار آحاد مرددة بين كونها صحيحة أو مكذوبة ،فلو كانت صحيحة ،لصارت
حجة على املقصود وهو وجود روايات مفتعلة على لسان النبي األعظم وآله األكرمين ،وإن
كانت مكذوبة وباطلة ،فيثبت املدعي أيضا بنفس وجود تلك الروايات املصنوعة في الكتب

 -1خالصة األقوال ،العالمة الحلي :ص.821 / 241
 -2الوجيزة في علم الرجال ،الشيخ املشكيني :ص.46 - 45
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الروائية .وهذا القسم من الروايات مما تثبت بها املدعى على كل تقدير سواء أصحت أم ال
تصح ،وهذا من لطائف االستدالل) (.)1
الشيخ السبحاني يدعي أن هذا من لطائف االستدالل ،فاملطلوب بنظره ثابت في
حالتي ثبوت صدق أو كذب هذه الروايات ،وال أعرف أين ثبت االستدالل بها؛ هل في حال
كونها صحيحة كما يقول ،وهي ضعيفة السند .كما أنها ليس فيها أي داللة على املطلوب
كما تقدم؛ ألن املعصوم (عليه السالم) أشار إلى عرض أخبارهم على القرآن والسنة ،ولم
يضع أي قاعدة تنفع الرجاليين بش يء البتة.
أما وجود تلك الروايات املصنوعة – على حد تعبيره – في الكتب الروائية ،فنقول:
من جاء بهذه الروايات املكذوبة – على فرض كذبها – إلى أمهات األصول الروائية؛ هل هو
الشيخ الكليني والطوس ي والصدوق واملفيد ،وهل نقلوها من دون دراية وفهم في كتبهم؟
فإن كان الجواب نعم ،فالبد إذن من التشكيك في كل رواية واردة في كتبهم ألنهم ربما
أيضا نقلوها من دون فهم وال علم – وحاشاهم – .وإن كانوا متعمدين بنقلها في كتبهم،
فهذا أيضا ال يمكن تصوره بحقهم؛ خصوصا مع شدة وثاقتهم وعلو شأنهم بين الشيعة
السابقين واملتأخرين ،ولكن يمكن أن نقول :إن جمع هذه األخبار من قبل املشايخ
املتقدمين في كتبهم كان نتيجة حصول االطمئنان لديهم وحضور القرائن الكثيرة التي
خفيت على املتأخرين ،وهذا األمر هو ما كان يجري فعال.
فتلخص :إن األئمة (عليهم السالم) نبهوا أصحابهم إلى الحذر من الكذابين الذين
يدسون األخبار في أحاديثهم ،وقد صرحوا بأسمائهم ،وفي نفس الوقت أرشدوهم إلى الحل
وهو العرض على القرآن الكريم واملشهور من رواياتهم فقط ،ولم يتكلموا عن تأسيس
قاعدة يمكن من خاللها معرفة الراوي الكاذب من الصادق ،بل كان األمر األهم عندهم
(عليهم السالم) هو كيفية التعرف على أخبارهم من حيث الداللة واملتن الذي يوصل
السائل إلى الحق واتباعه ،وهذا هو غاية خلفاء هللا (عليهم السالم).
هذه هي أهم الوجوه التي تمسك بها الرجاليون إلثبات صحة علم الرجال وأهميته،
وقد توضح لنا حالها ومدى قطعية داللتها على املدعى.

 -1كليات في علم الرجال ،جعفر السبحاني :ص.26

الفصل الثاني
يف أدلة النافيني لعلم الرجال
استدل النافون لعلم الرجال ببعض األدلة التي تثبت دعواهم ،وقالوا إن هناك
طريقا يغني عن علم الرجال خطه األئمة (عليهم السالم) لشيعتهم ،وهو عرض أقوالهم
على القرآن الكريم أو على الروايات الكثيرة املشهورة .وامللفت في املسألة أنهم استدلوا
بنفس الروايات التي استدل بها األصوليون على حجية علم الرجال ،حيث بين األئمة
(عليهم السالم) فيها طريق التحقق من صدور الرواية عنهم.
إن العلماء األخباريين يرون صحة أغلب الروايات وفق طريقتهم في التصحيح ،حتى
إن املحدث االسترابادي عقد قسما من كتابه ذكر فيه اثني عشر وجها ألجل إثبات
ذلك( ،)1وكذلك جرى صاحب هداية األبرار ( )2على منواله ،وأما الحر العاملي فخاتمة
كتابه الوسائل ( )3شاهد على مسلكه ،حيث ذكر اثنتين وعشرين فائدة وحكم بوجوب
العمل بالروايات كما في الفائدة التاسعة ،وقد ذكر الشيخ يوسف البحراني في مقدمة
حدائقه ستة وجوه وقال( :إلى غير ذلك من الوجوه التي أنهيناها في كتاب املسائل إلى اثني
عشر وجها ،وطالب الحق املنصف تكفيه اإلشارة واملكابر املتعسف ال ينتفع ولو بألف
عبارة) ( .)4ومن هذه األدلة التي اعتمدوها هي:

 -1الفوائد املدنية ،محمد أمين االسترابادي ،تحقيق :الشيخ رحمة هللا الرحمتي األراكي ،مؤسسة دار النشر اإلسالمي ،ط األولى
لسنة  1424هـ ،ص.220 – 181
 -2هداية األبرار إلى طريق األئمة األطهار ،حسين بن شهاب العاملي ،تحقيق ونشر :السيد رؤوف جمال الدين ،ط األولى لسنة
 1396ه ،ص.82
 -3وسائل الشيعة ،الحر العاملي ،تحقيق :مؤسسة أهل البيت (عليهم السالم) ،ج 30ص ،265 - 251من فوائد الخاتمة.
 -4الحدائق الناضرة ،الشيخ يوسف البحراني :ج 1ص ،24من املقدمة الثانية.
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األول :قطعية أو صحة صدور الروايات
ذهب األخباريون إلى القول بقطعية أو صحة أكثر الروايات الواردة في الكتب الروائية
والعمل بها ،وقالوا إن الحاجة للبحث عن حال الراوي ووثاقته إنما كانت ألجل االطمئنان
بصدور الرواية ،واملفروض أنها مقطوعة الصدور ،فال حاجة إلى البحث في ذلك إذن.
قال صاحب الفوائد املدنية في املقام( :أكثر أحاديثنا املدونة في كتبنا صارت داللتها
قطعية بمعونة القرائن الحالية أو املقالية وأنواع القرائن كثيرة؛ من جملتها :أن الحكيم
في مقام البيان والتفهيم ال يتكلم بكالم يريد به خالف ظاهره ،ال سيما من اجتمعت فيه
نهاية الحكمة مع العصمة .ومن جملتها :تعاضد األخبار بعضها بعضا .ومن جملتها:
خصوصيات أجزاء بعض األحاديث .ومن جملتها :قرينة السؤال والجواب والداللة التي لم
تصر قطعية بمعونة القرائن ال توجب الحكم عندهم وإنما توجب التوقف) (.)1
ويقول الحر العاملي – في معرض الكالم عن صحة األخبار املوجودة في الكتب التي
نقل منها رواياته ،ورده على من قسم الخبر إلى األقسام املتعارفة –( :في ذكر االستدالل
على صحة أحاديث الكتب التي نقلنا منها هذا الكتاب وأمثالها تفصيال ،ووجوب العمل بها
فقد عرفت الدليل على ذلك إجماال .ويظهر من ذلك ضعف االصطالح الجديد على
تقسيم الحديث إلى صحيح ،وحسن ،وموثق ،وضعيف ،الذي تجدد في زمن العالمة،
وشيخه أحمد ابن طاووس .والذي يدل على ذلك وجوه :األول :أنا قد علمنا – علما
قطعيا بالتواتر واألخبار املحفوفة بالقرائن – :أنه قد كان دأب قدمائنا وأئمتنا (عليهم
السالم) ،في مدة تزيد على ثالثمائة سنة ،ضبط األحاديث وتدوينها في مجالس األئمة
وغيرها) (.)2
وقد حاول املحدث يوسف البحراني أن يبرهن على صحة هذا االدعاء من خالل
االستدالل بكلمات كبار فقهاء الشيعة السابقين ،وأنه ال محيص من التمسك بجميع
األخبار الواردة عنهم (عليهم السالم) إال ما خرج منها بالدليل الصحيح بسبب املخالفة
للقرآن الكريم وللمشهور من األخبار كما جاء عنهم (عليهم السالم) ،وأما تقسيم الخبر إلى
األقسام املشهورة عند الرجاليين فهو أمر متأخر عن تلك األصول الروائية.
 -1الفوائد املدنية ،محمد أمين االسترابادي :ص.314
 -2وسائل الشيعة ،الحر العاملي :ج 30ص ،251الفائدة التاسعة.
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قال( :تصريح جملة من العلماء األعالم وأساطين اإلسالم ومن هم املعتمد في النقض
واإلبرام من متقدمي األصحاب ومن متأخريهم الذين هم أصحاب هذا االصطالح أيضا
بصحة هذه األخبار وثبوتها عن األئمة األبرار ،لكنا نقتصر على ما ذكره أرباب هذا
االصطالح في املقام فإنه أقوى حجة في مقام النقص واإللزام.
فمن ذلك ما صرح به شيخنا الشهيد (نور هللا مضجعه) في الذكرى في االستدالل
على وجوب اتباع مذهب اإلمامية ......إلى أن قال بعد عد جملة من كتب األخبار وغيرها
مما يطول تعداده باألسانيد الصحيحة املتصلة املنتقدة والحسان والقوية :فاإلنكار بعد
ذلك مكابرة محضة وتعصب صرف ........ومن ذلك ما صرح به شيخنا الشهيد الثاني
(أعلى هللا تعالى رتبته) في شرح الدراية ،حيث قال" :كان قد استقر أمر اإلمامية على
أربعمائة مصنف سموها أصوال فكان عليها اعتمادهم ،تداعت الحال إلى ذهاب معظم
تلك األصول ،ولخصها جماعة في كتب خاصة تقريبا على املتناول.
وأحسن ما جمع منها :الكافي والتهذيب واالستبصار ومن ال يحضره الفقيه"  ......وقد
صرح جملة من أصحابنا املتأخرين بأن األصل في تنويع الحديث إلى األنواع األربعة
املشهورة هو العالمة أو شيخه جمال الدين بن طاووس نور هللا تعالى مرقديهما .وأما
املتقدمون فالصحيح عندهم هو ما اعتضد بما يوجب االعتماد عليه من القرائن
واألمارات التي ذكرها الشيخ (قدس سره) في كتاب العدة .وعلى هذا جرى جملة من
أصحابنا املحدثين وطائفة من متأخري متأخري املجتهدين كشيخنا املجلس ي رحمه هللا
وجمع ممن تأخر عنه) (.)1
إن مما ينبغي التنبه له ،أن دعوى صحة األخبار – كلها أو أغلبها – ليست هي وليدة
الفقهاء املتأخرين من األخباريين حتى تشن عليهم هجمة شرسة سببت خدشا كبيرا بين
فقهاء الشيعة كما يقول املحدث البحراني( :وقد اتسع خرق الخالف بين املجتهدين من
أصحابنا واألخباريين في جمل عديدة من مسائل األصول التي تبنى عليها الفروع
الفقهية ،)2()..بل يمكن القول إن الحكم بصحة األخبار كان أمرا معروفا بين املحدثين

 -1الحدائق الناضرة ،الشيخ يوسف البحراني ،ج 1ص ،18من املقدمة الثانية.
 -2املصدر السابق :ص 14من املقدمة الثانية.
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القدماء الذين جمعوا األصول األخبارية األولى ،فقد عملوا بما رووه فيها من روايات،
وحكموا بصحتها بسبب توفر القرائن عندهم.
بل يمكننا إن نقول :إن ما تقدم من أدلة الرجاليين على صحة علمهم هي في حقيقتها
إشكاالت وطعون على األخباريين فيما ذهبوا إليه ،وقد ذكر األخباريون – ومنهم املحدث
البحراني والحر العاملي – هذه الردود وأجابوا عنها بأجوبة تصلح – بنظرهم – للطعن
على املنهج الرجالي ،ذكر الحر العاملي منها:
 -1إن مقتض ى الحكمة الربانية وشفقة الرسول واألئمة (عليهم السالم) بالشيعة أن
ال يضيع من في أصالب الرجال منهم ،وأن تمهد لهم أصول معتمدة يعملون بها زمن
الغيبة .ومصداق ذلك هو ثبوت الكتب املشار إليها وجواز العمل بها.
 -2األحاديث الكثيرة الدالة على أنهم أمروا أصحابهم بكتابة ما يسمعونه منهم
وتأليفه ،والعمل به ،في زمان الحضور والغيبة .وأنه( :سيأتي زمان ال يأنسون فيه إال
بكتبهم) .وما قد علم – بما تقدم – من نقل ما في تلك الكتب إلى هذه الكتب املشهورة.
مع أن كثيرا من الكتب التي ألفها ثقات اإلمامية في زمان األئمة (عليهم السالم) موجودة
اآلن موافقة ملا ألفوه في زمان الغيبة.
 -3األحاديث الكثيرة الدالة على صحة تلك الكتب ،واألمر بالعمل بها .وما تضمن من
أنها عرضت على األئمة (عليهم السالم) وسألوا عن حالها عموما ،وخصوصا .وقد صرح –
املحقق فيما تقدم – أن كتاب يونس بن عبد الرحمن ،وكتاب الفضل بن شاذان ،كانا
عنده ،ونقل منهما األحاديث وقد ذكر املحدثون وعلماء الرجال :أنهما عرضا على األئمة
(عليهم السالم) كما مر .فما الظن باألئمة الثالثة ،أصحاب الكتب األربعة ؟
 -4ثم يقال للمعترض :إنك تستدل بالدليل العقلي على مطالب كثيرة ،منها :حجية
الدليل السمعي ،فإن استدللت – على حجية الدليل العقلي – بدليل عقلي أو سمعي ،لزم
الدور .وما أجبت به فهو جوابنا ،وهو ما مر.
 -5إنه لو لم تكن أحاديث كتبنا مأخوذة من األصول املجمع على صحتها ،والكتب
التي أمر األئمة (عليهم السالم) بالعمل بها ،لزم أن يكون أكثر أحاديثنا غير صالح لالعتماد
عليها .والعادة قاضية ببطالنه ،وأن األئمة (عليهم السالم) وعلماء الفرقة الناجية لم
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يتسامحوا ولم يتساهلوا في الدين إلى هذه الغاية ،ولم يرضوا بضالل الشيعة إلى يوم
القيامة.
 -6إن شيخ الطائفة ذكر في كتب األخبار وغيره من علمائنا ،إلى وقت حدوث
االصطالح الجديد بل بعده كثيرا ما يطرحون األحاديث الصحيحة عند املتأخرين ويعملون
بأحاديث ضعيفة على اصطالحهم .فلوال ما ذكرناه ملا صدر ذلك منهم عادة .وكثيرا ما
يعتمدون على طرق ضعيفة مع تمكنهم من طرق أخرى صحيحة كما صرح به صاحب
املنتقى وغيره.
 -7إن طريقة القدماء موجبة للعلم ،ألنها مأخوذة عن األئمة (عليهم السالم) وهم قد
أمروهم باتباعها والعمل بها ،وعمل بها اإلمامية في مدة تقارب سبعمائة سنة منها في زمان
ظهور األئمة (عليهم السالم) قريب من ثالثمائة سنة .واالصطالح الجديد ليس كذلك
قطعا ،فتعين العمل بطريقة القدماء.
 -8إن طريقة املتقدمين مباينة لطريقة العامة ،واالصطالح الجديد موافق العتقاد
العامة واصطالحهم ،بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع ،وكما يفهم من كالم
الشيخ حسن وغيره .وقد أمرنا األئمة (عليهم السالم) باجتناب طريقة العامة.
 -9إن االصطالح الجديد يستلزم تخطئة جميع الطائفة املحققة في زمن األئمة ،وفي
زمن الغيبة كما ذكره املحقق في أصوله ،حيث قال :أفرط قوم في العمل بخبر الواحد .إلى
أن قال :واقتصر بعض عن هذا اإلفراط ،فقالوا :كل سليم السند يعمل به .وما علم أن
الكاذب قد يصدق ولم يتفطن أن ذلك طعن في علماء الشيعة ،وقدح في املذهب إذ ال
مصنف إال وهو يعمل بخبر املجروح ،كما يعمل بخبر العدل.
 -10إنه يستلزم ضعف أكثر األحاديث ،التي قد علم نقلها من األصول املجمع عليها،
ألجل ضعف بعض رواتها ،أو جهالتهم أو عدم توثيقهم ،فيكون تدوينها عبثا ،بل محرما،
وشهادتهم بصحتها زورا وكذبا .ويلزم بطالن اإلجماع ،الذي علم دخول املعصوم فيه –
أيضا – كما تقدم .واللوازم باطلة وكذا امللزوم .بل يستلزم ضعف األحاديث كلها عند
التحقيق ألن الصحيح – عندهم –( :ما رواه العدل ،اإلمامي ،الضابط ،في جميع
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الطبقات) .ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة ،إال نادرا ،وإنما نصوا على التوثيق ،وهو
ال يستلزم العدالة قطعا بل بينهما عموم من وجه ،كما صرح به الشهيد الثاني وغيره (.)1
وهذه النقاط هي بعض ما سطره الحر في وسائله ردا على األصوليين والرجاليين،
وهناك أمور أخرى يطول املقام بذكرها ،وبعض هذه الردود يمكن أن يقال عنها إنها
نقوض ثابتة على طريقة الرجاليين وتقسيمهم لألخبار.
لكن التسليم باملنهج األخباري على ما هو عليه – سواء القول بقطعية صدور جميع
األخبار املوجودة في الكتب املعتمدة ،أو بقطعية صدور أخبار الكتب األربعة فقط أو
اعتباريتها – ال يمكن قبوله أيضا؛ لبقاء بعض اإلشكاالت الواردة على بعض األخبار التي ال
يمكن الخروج منها قطعا إال بالرجوع إلى األئمة (عليهم السالم) ،ووجود بعض األخبار في
لعن بعض أصحابهم وذمهم للتقية ،وكذلك وجود بعض أخبار الغالة الذين رووا عقائد
منحرفة ،ووجود التعارض بين بعض األخبار ،وهي وإن كانت قليلة – وليس كما يتصوره
الرجاليون – ولكنها على كل حال مما تحتاج إلى الجمع بينها بوجه من الوجوه أو اطراح ما
خالف الحق منها.
وهذه بعض الروايات التي تخبرنا عن وجود ما ذكرناه أعاله في األخبار:
– (عن عبد األعلى بن أعين قال :دخلت أنا وعلي بن حنظلة على أبي عبد هللا (عليه
السالم) فسأله علي بن حنظلة عن مسألة فأجابه فيها ،فقال له علي :فإن كان كذا كان
كذا ،فأجابه بوجه آخر ،فقال له :وإن كان كذا كان كذا ،فأجابه بوجه آخر ،حتى أجابه
فيها بأربع وجوه فالتفت إلي علي بن حنظلة فقال :يا أبا محمد قد أحكمناها ،فمنعه أبو
عبد هللا (عليه السالم) فقال :ال تقل هكذا يا أبا الحسن فإنك رجل ورع ،إن من األشياء
أشياء ضيقة ليس تجري إال على وجه واحد ،منها وقت الجمعة ليس لها إال وقت واحد
حين تزول الشمس ،ومن األشياء أشياء موسعة تجري على وجوه كثيرة وهذا منها ،وهللا
إن له لعندي سبعين وجها) (.)2

 -1انظر :وسائل الشيعة ،الحر العاملي ،ج 30ص ،260 - 253من الفائدة التاسعة.
 -2بصائر الدرجات ،محمد بن حسن الصفار ،تصحيح وتعليق وتقديم :الحاج ميرزا حسن كوچه باغي ،مطبعة األحمدي
طهران ط األولى لسنة  1404هـ ،ص ،2 / 348وكذلك ح 1بنفس املعنى ،باب أن األئمة يتكلون على سبعين وجها.

علم الرجال الشيعي بني النظرية والتطبيق ــ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ــــــــ ــ ــــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـــــــــــــــــــــــــ 75

– (عن زياد بن أبي الحالل قال :قلت ألبي عبد هللا (عليه السالم) :إن زرارة روى
عنك في االستطاعة شيئا فقبلنا منه وصدقناه وقد أحببت أن أعرضه عليك .فقال :هاته،
فقلت :زعم أنه سألك عن قول هللا عز وجل" :وهلل على الناس حج البيت من استطاع
إليه سبيال" فقلت :من ملك زادا وراحلة .فقال :كل من ملك زادا وراحلة فهو مستطيع
للحج وإن لم يحج ؟ فقلت :نعم .فقال :ليس هكذا سألني وال هكذا قلت ،كذب علي وهللا،
كذب علي وهللا لعن هللا زرارة ! لعن هللا زرارة ! إنما قال لي :من كان له زاد وراحلة فهو
مستطيع للحج ؟ قلت :وقد وجب عليه ،قال :فمستطيع هو ؟ قلت :ال حتى يؤذن له .قلت:
فأخبر زرارة بذلك ؟ قال :نعم .قال زياد :فقدمت الكوفة فلقيت زرارة فأخبرته بما قال أبو
عبد هللا (عليه السالم) وسكت عن لعنه ،قال :أما إنه قد أعطاني االستطاعة من حيث ال
يعلم ،وصاحبكم هذا ليس له بصيرة بكالم الرجال) (.)1
– (قال الحسين بن حمدان الخصيبي :حدثني هارون بن مسلم .....عن أبي بكر
الجواري ،وعبد هللا جميعا وشتى كانوا بأجمعهم مجاورين االمامين (عليهما السالم) عن
سيدنا أبي الحسن وأبي محمد (عليهما السالم) قاال :ان هللا جل جالله إذا أراد ان يخلق
االمام أنزل قطرة من ماء الجنة ......وقال :انا معاشر األوصياء ال نحمل في البطون وإنما
نحمل في الجيوب وال نخرج من األرحام وإنما نخرج من الفخذ األيمن من أمهاتنا ألننا نور
هللا الذي ال تناله الدناسات.)2( )...
– (عن محمد بن سنان عن الباقر (عليه السالم) إن لإلمام عشر دالئل :أولها :أنه
يولد مختونا .وثانيها :أول ما يقع على األرض ينظر إلى السماء ويشهد الشهادتين ......أن
رائحة نجوه مثل املسك ،واألرض تستره بابتالعه كله .وثامنها :أنه ال يكون له ظل إذا قام
في الشمس ،ألنه نور من النور ليس له ظل  .وتاسعها  :أنه يختم على الحجر مثل ما كان
يفعل آباؤه.)3( )..

 -1اختيار معرفة الرجال (رجال الكش ي) ،الشيخ الطوس ي ،ص  ،234 / 168وكذلك ح 230وح 227وغيرها الكثير مما ورد في
هذا املعنى من الكتاب.
 -2الهداية الكبرى الحسين بن حمدان الخصيبي ،مؤسسة البالغ للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت  -لبنان ،ط الرابعة لسنة
 1991م ،ص 355الباب الرابع عشر؛ بحار األنوار ،الشيخ املجلس ي :ج 51ص.37 - 26
 -3الخرائج والجرائح ،قطب الدين الراوندي ،تحقيق :مؤسسة اإلمام املهدي (عليه السالم) بإشراف السيد محمد باقر املوحد
األبطحي ،ط األولى لسنة  1409هـ ،ج 2ص.26 / 570
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وغيرها من األخبار التي ال محيص من التوقف في بعضها إن لم نقل القطع بعدم
صدورها بعد أن جاء فيها ما يخالف القرآن الكريم واألخبار املشهورة ،ومعه فال يمكن
الجري قدما وراء ما ذهب إليه األخباريون من الحكم بقطعية جميع األخبار أو خصوص
األخبار الواردة في الكتب األربعة؛ هذا أوال.
ثانيا :إن الحكم بقطعية جميع الروايات – لو سلمنا ذلك ولم يخالفه البعض منهم
– يمكن تصوره ملن خوطبوا بها فقط؛ ألنهم األعرف بالقرائن الحالية الحافة بكالم اإلمام
(عليه السالم) ،والتي خفيت ربما بمرور الزمن على غيرهم .نعم ،أقص ى ما يمكن استفادته
من تلك القرائن هو ظهور داللة أكثر األخبار – ال جميعها – في تحديد املراد الجدي لإلمام
(عليه السالم) ،ولكن يبقى البعض منها متعارض ،والبعض داللته ال يمكن التعرف عليها
بمعزل عن تفسير املعصوم (عليه السالم) لها كما في روايات التوحيد والخلق على سبيل
املثال.
ثالثا :إن موافقة املنهج األخباري ال تمكننا من حل التعارض القائم بين تلك األخبار
قطعا؛ لثبوته وعدم إمكان الخروج منه إال بالعمل باالحتياط الذي يفتي به الفقهاء ،ولو
أردنا العمل باملرجحات السندية – كما يقول الرجاليون – فهو اآلخر ال يخرجنا عن دائرة
الظن وال يعرفنا بالخبر الواقعي الذي يريده هللا تعالى جزما.
رابعا :مخالفتهم الظاهرة لنفس أصحاب الكتب األربعة ،يقول الشيخ الكليني:
(وذكرت أن أمورا قد أشكلت عليك ،ال تعرف حقائقها الختالف الرواية فيها ،وأنك تعلم
أن اختالف الرواية فيها الختالف عللها وأسبابها ،وأنك ال تجد بحضرتك من تذاكره
وتفاوضهم من تثق بعلمه فيها ....فاعلم يا أخي أرشدك هللا أنه ال يسع أحدا تمييز ش يء
مما اختلف الرواية فيه عن العلماء عليهم السالم برأيه ،إال على ما أطلقه العالم بقوله
(عليه السالم)" :اعرضوها على كتاب هللا فما وافى كتاب هللا عز وجل فخذوه ،وما خالف
كتاب هللا فردوه") (.)1
فهو صريح بأن من األخبار ما يجب رده ملخالفته كتاب هللا ،أو الختالف الرواية فيه.

 -1الكافي ،الشيخ الكليني :ج 1ص 8من املقدمة.
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خامسا :ما نقله املحدث البحراني – وهو من األخباريين – عن شيخه املجلس ي
ومخالفته ملنهج األخباريين من العمل بصحة جميع األخبار لوجود التعارض ،حيث يقول:
(ولهذا أيضا كان شيخنا املجلس ي صاحب "البحار" طاب ثراه لشدة ورعه وتدينه يدور في
جل فتاويه مدار االحتياط .وقد وقفت له على رسالة بالفارسية تتضمن الجواب عن
جملة من األسئلة ،فلم أر فيها ما جزم بالحكم فيه إال أقل قليل ،بل وإن رجح شيئا عقبه
باألمر باالحتياط ،حتى إنه نقل لي عن بعض املعاصرين من متأخري املتأخرين أنه كان
لذلك يطعن في كونه في عداد املجتهدين) (.)1
نعم ،ذكر املحدث البحراني وجه الخروج عن إشكال دس املكذوب في الروايات،
وتمييزه من خالل العرض على الكتاب والسنة ،وهو املنهج الذي بينه األئمة (عليهم
السالم) كطريق للتحقق من صدور الرواية منهم ،قال( :قد عرفت في املقدمة األولى من
أن منشأ االختالف في أخبارنا إنما هو التقية من ذوي الخالف ال من دس األخبار املكذوبة
حتى يحتاج إلى هذا االصطالح .على أنه متى كان السبب الداعي إنما هو دس األحاديث
املكذوبة كما توهموه (رضوان هللا عليهم) ففيه أنه ال ضرورة تلجئ إلى اصطالحهم ،ألنهم
(عليهم السالم) قد أمرونا بعرض ما شك فيه من األخبار على الكتاب والسنة فيؤخذ بما
وافقهما ويطرح ما خالفهما ،فالواجب في تمييز الخبر الصادق من الكاذب مراعاة ذلك،
وفيه غنية عما تكلفوه ،وال ريب أن اتباع األئمة (عليهم السالم) أولى من اتباعهم) (.)2
وهو وإن كان كالما رصينا مبنيا على ما ذكر في روايات آل محمد (صلوات هللا عليهم)،
ويغني عما تكلفه الرجاليون من منهج ،ولكنه بالنتيجة تكفل حل مشكلة الروايات
املدسوسة ولم يجب عن جميع أسباب االختالف الحاصل في الروايات كالتقية والتشابه
وروايات الغالة وأصحاب العقائد الفاسدة وغير ذلك.
ثم نقول :إننا نقطع بوجود أخبار تتصف بذلك ،ومثل هذا األمر ال يمكن التحقق منه
بشكل تفصيلي بطبيعة الحال؛ لصعوبة إحصاء هذه األخبار بشكل دقيق إال بوجود
املعصوم (عليه السالم) بيننا ،فهو فقط – دون غيره – من يستطيع تهذيب األخبار

 -1الدرر النجفية ،الشيخ يوسف البحراني :ج 2ص.11
 -2الحدائق الناضرة ،الشيخ يوسف البحراني :ج 1ص 16من املقدمة الثانية.
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وغربلتها بشكل صحيح ودقيق ،وإال فسوف يبقى الحال على ما هو عليه ،وهو ما أشار إليه
الشيخ الكليني رحمه هللا في كالمه املتقدم.
بل يمكن القول :إن العرض على الكتاب والسنة ال يمكن الخروج منه بنتيجة
صحيحة دائما دون إشراف املعصوم (عليه السالم) نفسه عمليا ،وإال فلو كان األمر كما
يتصوره األخباريون ملا وجدنا الكثير من االختالفات الواردة في األحكام والعقائد عند
املتقدمين كالشيخ الصدوق والشيخ املفيد والشيخ الطوس ي والسيد املرتض ى ،بل حتى بين
األخباريين املتأخرين أنفسهم قبل غيرهم.
إذن ،قول األخباريين بصحة كل األخبار ال يمكن التسليم به مطلقا؛ للقطع بعدم
صحتها كلها بعد تصريح الروايات بوجود االختالف والتقية والكذب عليهم والتشابه وغير
ذلك ،وهو مما يصعب التعرف عليه أو الحكم بصحته من دون وجود اإلمام (عليه
السالم) بنفسه.

الثاني :ال طريق إلبثبات عدالة الراو
الدليل الثاني الذي ينفي علم الرجال بنظر األخباريين يكمن في طريق إثبات عدالة
الراوي وحاله ،فالطريق ينحصر بالرجوع إلى كتب الرجاليين ،الذين أخذوا بدورهم حال
الراوي من كتب غيرهم وهكذا ،ولم يكن واحد منهم قد عاش في زمن الرواة ليطلع على
حالهم ويشهد عليه بشكل تكون فيه الشهادة مقبولة شرعا ،وأما الشهادة من خالل
التسطير في الكتب فال عبرة بها.
قال املحدث البحراني( :وأنت خبير بما بين مصنفي تلك الكتب وبين رواة األخبار من
املدة واألزمنة املتطاولة فكيف اطلعوا على أحوالهم املوجب للشهادة بالعدالة أو الفسق ؟
واالطالع على ذلك – بنقل ناقل أو شهرة أو قرينة حال أو غير ذلك كما هو معتمد مصنفي
تلك الكتب في الواقع – ال يسمى شهادة .وهم قد اعتمدوا على ذلك وسموه شهادة ،وهب
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أن ذلك كاف في الشهادة ،لكن ال بد في العمل بالشهادة من السماع من الشاهد ال بمجرد
نقله في كتابه ،فإنه ال يكفي في كونه شهادة) (.)1
ويقول الحر العاملي( :ثم أعلم :أن توثيق علماء الرجال ليس من باب الشهادة ،لعدم
ثبوت شهادة الشاهد بمجرد كتابته فضال عن كتابة غيره شيئا ينسبه إليه .بل هو :من
جملة القرائن القطعية التي تدل على حال الرجل) (.)2

حبث يف عدالة الرواة:
إن مسألة عدالة الرواة أو توثيقهم كانت من بين أهم القضايا التي وقع فيها االختالف
بين فقهاء الشيعة بشكل عام وليس فقط بين (األصوليين = الرجاليين) واألخباريين كما
قد يتصور البعض ،بل إن األصوليين أنفسهم لم يتفقوا على ضابطة محددة يتم من
خاللها التعرف على العدالة املشترطة في الراوي ،لذلك أرى لزاما عرض معناها وضوابطها
ولو باختصار:
ابتداء ،جاء في بيان العدالة ما رواه عبد هللا بن أبي يعفور قال" :قلت ألبي عبد هللا
(عليه السالم) :بم تعرف عدالة الرجل بين املسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟
فقال :أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان ،ويعرف باجتناب
الكبائر التي أوعد هللا عليها النار من شرب الخمر ،والزنا والربا وعقوق الوالدين ،والفرار
من الزحف ،وغير ذلك ،والداللة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه ،حتى يحرم
على املسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ،ويجب عليهم تزكيته
وإظهار عدالته في الناس ،ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحفظ
مواقيتهن بحضور جماعة من املسلمين ،وأن ال يتخلف عن جماعتهم في مصالهم إال من
علة ،فإذا كان كذلك الزما ملصاله عند حضور الصلوات الخمس ،فإذا سئل عنه في
قبيلته ومحلته قالوا :ما رأينا منه إال خيرا مواظبا على الصلوات متعاهدا ألوقاتها في
مصاله ،فان ذلك يجيز شهادته وعدالته بين املسلمين ،وذلك أن الصالة ستر وكفارة
للذنوب ،وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلي إذا كان ال يحضر مصاله ويتعاهد
 -1الحدائق الناظرة ،الشيخ يوسف البحراني :ج 1ص.23
 -2وسائل الشيعة ،الحر العاملي :ج 30ص ،290من الفائدة الثانية عشرة.
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جماعة املسلمين ،وإنما جعل الجماعة واالجتماع إلى الصالة لكي يعرف من يصلي ممن ال
يصلي ،ومن يحفظ مواقيت الصالة ممن يضيع ،ولوال ذلك لم يمكن أحد أن يشهد على
آخر بصالح ،ألن من ال يصلي ال صالح له بين املسلمين ،فان رسول هللا (صلى هللا عليه
وآله) هم بأن يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة املسلمين ،وقد كان فيهم من
يصلي في بيته فلم يقبل منه ذلك ،وكيف يقبل شهادة أو عدالة بين املسلمين ممن جرى
الحكم من هللا عز وجل ومن رسوله (صلى هللا عليه وآله) فيه الحرق في جوف بيته بالنار،
وقد كان يقول :ال صالة ملن ال يصلي في املسجد مع املسلمين إال من علة" (.)1
وداللة الرواية واضحة في أن السائل أراد االستعالم عن صفة العدالة الواجب
توفرها في اإلنسان املسلم الذي تقبل شهادته بين الناس بشكل عام ،ولم تذكر عدالة
الراوي بالخصوص.
وفي اللغة ،العدالة تعني( :من العدل :ما قام في النفوس أنه مستقيم ،وهو ضد
الجور ،عدل الحاكم في الحكم يعدل عدال وهو عادل من قوم عدول وعدل ،األخيرة اسم
للجمع كتجر وشرب ،وعدل عليه في القضية ،فهو عادل ،وبسط الوالي عدله ومعدلته)(.)2
وبالنسبة ملعناها عند الفقهاء ،فاملشهور بينهم أنها ملكة نفسانية ،قال املحدث
البحراني( :ما هو املشهور بين أصحابنا املتأخرين من أنها ملكة نفسانية تبعث على مالزمة
التقوى واملروءة) (.)3
ثم راح بعضهم – ألجل بيان املعنى – يشرح قوى النفس الثالث :العاقلة والغضبية
والشهوية ،واعتبر أن هذه القوى الثالث إن كانت تسير وفق املنهج الصحيح فسوف تنتج
امللكة الرابعة األهم وهي العدالة (.)4
وبعد معرفة معنى العدالة عندهم ،نريد التعرف على ارتباطها بالوثاقة ،فهل هما
متالزمتان بالفعل حتى يقال إن وثاقة الراوي تعني عدالته والعكس صحيح أيضا ؟
 -1املصدر السابق :ج 27ص / 392ح.34032
ي
 -2لسان العرب ،ابن منظور ،تحقيق :علي شير  ،دار إحياء التراث العربي بيروت ،ط األولى لسنة  1988م ،ج 9ص83؛
ومجمع البحرين ،فخر الدين الطريحي ،تحقيق :السيد أحمد الحسيني ،مكتب النشر الثقافة اإلسالمية ،ط الثانية لسنة
 1408هـ ،ج 5ص.421
 -3الحدائق الناضرة ،الشيخ يوسف البحراني :ج 10ص.13
 -4انظر :حقائق اإليمان ،الشهيد الثاني زين الدين العاملي ،تحقيق :السيد مهدي الرجائي ،ط األولى لسنة  ،1409ص.209
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قال الشهيد الثاني( :وجمهورهم على اشتراط عدالته؛ ملا تقدم من األمر بالتثبت عند
خبر الفاسق ،فصار عدم الفسق شرطا لقبول الرواية).
ولكن الغريب بعد ذكر هذا الشرط تجد من يخالفه من كبار الفقهاء فقال( :وهذا
بعض آراء شيخنا أبي جعفر الطوس ي؛ فإنه كثيرا ما يقبل خبر غير العدل ،وال يبين سبب
ذلك) ونقل عن املحقق الحلي قوله في قبول قول غير العادل ألنه ليس هناك كتاب
مصنف إال وفيه خبر عن فاسق او كاذب فقال( :وال يقدح فيه قول املحقق في رده :من أن
الكاذب قد يصدق ،والفاسق قد يصدق ،وإن في ذلك طعنا في علمائنا وقدحا في املذهب.
إذ ال مصنف ،إال وقد يعمل بخبر املجروح ،كما يعمل بخبر املعدل ،وظاهر أن هذا غير
قادح) ،وهذا الكالم داللته واضحة في مالزمة معنى العدالة للوثاقة ومباينة العدالة
للفسق فينتج مباينة الوثاقة للفسق لعدم قبول خبر الفاسق وهذا ما فسروه في داللة
اآلية الشريفة "إن جاءكم فاسق بنبأ" قال الشهيد الثاني (أن املانع من قبول خبر الفاسق
هو فسقه ،لقوله تعالى" :إن جاءكم فاسق بنبأ ،فتبينوا" ،فمتى لم يعلم الفسق ،ال يجب
التثبت عند خبر املخبر فكيف مع توثيقه ومدحه ،وإن لم يبلغ حد التعديل).
وأما معرفة عدالة الراوي التي اشترطها الفقهاء املتأخرون في بعض كتبهم الرجالية
والحديثية فتكون من خالل أمرين :تنصيص عدلين أو االستفاضة ،قال الشهيد الثاني:
(تعرف العدالة املعتبرة في الراوي بتنصيص عدلين عليها أو باالستفاضة بأن تشتهر عدالته
بين أهل النقل ،أو غيرهم من أهل العلم) (.)1
وبإمكاننا هنا أن نسجل عدة مالحظات تستحق إجابة الرجاليين عليها:
 -1إن معرفة عدالة شخص ما تقتض ي املعاينة الحسية له ،وال تشمل الحدس الذي
يعتمد باألساس على التخمينات والتخرصات الظنية ،ومن الواضح أن الرجاليين األوائل
لم يعاشروا الرواة ليشهدوا حسيا على حالهم ،لذا حاول الرجاليون املتأخرون الخروج
من هذا املأزق.
قال الشيخ جعفر السبحاني( :لو قلنا باعتبار قول الرجالي من باب الشهادة ،يجب أن
يجتمع فيه شرائطها التي منها االعتماد على الحس دون الحدس .وهو شرط اتفق عليه
 -1شرح البداية في علم الدراية ،الشهيد الثاني زين الدين العاملي :ص.72
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العلماء ،ومن املعلوم عدم تحقق هذا الشرط ،لعدم تعاصر املعدل (بالكسر) واملعدل
(بالفتح) غالبا .والجواب أنه يشترط في الشهادة ،أن يكون املشهود به أمرا حسيا أو يكون
مبادئه قريبة من الحس وإن لم يكن بنفسه حسيا ،وذلك مثل العدالة والشجاعة فإنهما
من األمور غير الحسية ،لكن مبادئها حسية من قبيل االلتزام بالفرائض والنوافل،
واالجتناب عن اقتراف الكبائر في العدالة.....
وعلى ذلك فكما يمكن إحراز عدالة املعاصر باملعاشرة ،أو بقيام القرائن والشواهد
على عدالته ،أو شهرته وشياعه بين الناس ،على نحو يفيد االطمئنان ،فكذلك يمكن إحراز
عدالة الراوي غير املعاصر من االشتهار والشياع واألمارات والقرائن املنقولة متواترة عصرا
بعد عصر املفيدة للقطع واليقين أو االطمئنان ،وال شك أن الكش ي والنجاش ي والشيخ بما
أنهم كانوا يمارسون املحدثين والعلماء بطبع الحال كانوا واقفين على أحوال الرواة
وخصوصياتهم ومكانتهم من حيث الوثاقة والضبط ،فألجل تلك القرائن الواصلة إليهم
من مشايخهم وأكابر عصرهم ،إلى أن تنتهي إلى عصر الرواة ،شهدوا بوثاقة هؤالء.
وهناك جواب آخر :وهو أن من املحتمل قويا أن تكون شهاداتهم في حق الرواة،
مستندة إلى السماع من شيوخهم ،إلى أن تنتهي إلى عصر الرواة ،وكانت الطبقة النهائية
معاشرة معهم ومخالطة إياهم) (.)1
ويرد عليه:
أوال :إن كالمه مخالف للروايات الكثيرة الواردة في تحمل الشهادة ،ومنها:
"عن علي بن غياث ،عن أبي عبد هللا (عليه السالم) قال :ال تشهدن بشهادة حتى
تعرفها كما تعرف كفك.
جعفر بن الحسن بن سعيد املحقق في (الشرائع) عن النبي (صلى هللا عليه وآله) وقد
سئل عن الشهادة قال :هل ترى الشمس ؟ على مثلها فاشهد أو دع.
عن الحسين بن سعيد قال :كتب إليه جعفر بن عيس ى :جعلت فداك جاءني جيران
لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه ،وفي الكتاب اسمي بخطي قد عرفته ،ولست
 -1كليات في علم الرجال ،جعفر السبحاني :ص.36
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أذكر الشهادة ،وقد دعوني إليها ،فأشهد لهم على معرفتي أن اسمي في الكتاب ولست أذكر
الشهادة ؟ أو ال تجب الشهادة علي حتى أذكرها ،كان اسمي في الكتاب أو لم يكن؟ فكتب:
ال تشهد" (.)1
وواضح أن مثل هذا الشرط املذكور غير متوفر لدى علماء الرجال.
ثانيا :إن ما ذكره في جوابه األول يقتض ي اتصال سلسلة التوثيقات والقرائن إلى زمن
الرواة ،ومثل هذا األمر مفقود باملرة كما هو واضح ،وإال ملا اختلف علماء الرجال القدماء
في حال الكثير من الرواة؛ األمر الذي يكشف عن تدخل الحدس في املسألة ،وهو ما يفر
منه الشيخ السبحاني .وأما جوابه الثاني فهو ال يعدو كونه مجرد احتمال كما صرح هو
بذلك.
ثالثا :كيف تقبل شهادة من لم يكن حاضرا موقف الشهادة ؟ فمن دون شك أن كل
ما هو موجود بين أيدي الرجاليين هو كتب ليس إال ،وأن كل من ألف في علم الرجال
ووصل كتابه كان متأخرا بقرنين من الزمان عن الرواة ،فمن أين له هذه الشهادة
املعتبرة؟ بل هل يمكن اطالق اسم شهادة عليها أصال ؟
ثم نقول :كيف يعتمد من جاء بعد تلك األزمان على هذه املؤلفات ويشهد بصحة ما
جاء فيها من التوثيقات والتضعيفات ،بل يصر على أهمية هذه الكتب مع أن هذا املتأخر
شهد على ما شهد عليه املتقدم من دون حضور موقف تلك الشهادة ،بل وال يستطيع أن
يزيد في تلك الشهادة شيئا سوى النقل فقط ،ولكن برغم ذلك سوف يأتي الكالم في أن
بعضهم جعل من تأخر زمانا – كابن شهر آشوب والعالمة وأقرانه – عن أولئك الرجاليين
شهادة أخرى تضم إلى تلك الشهادة ،وهو من الغرائب !
 -2إن علماء الرجال اشترطوا العدالة – وفق تعريفهم املتقدم لها – في الرواة،
والسؤال :من أين أتوا بهذا االشتراط ومن وضعه بالخصوص؛ مع االلتفات إلى أن كالمنا
ليس في عدالة الشاهد كما نصت الروايات ،ألنه أمر آخر .وبعبارة أخرى :هل هناك قاعدة
نطق بها القرآن الكريم أو الروايات تخبرنا عن اشتراط عدالة الرواة وطريق معرفتها،
فاألمر يستحق العناء حيث إن الرواة يبلغون أكثر من خمسة عشر ألفا كما أخبرنا السيد
 -1راجع :وسائل الشيعة ،الحر العاملي :ج 27ص ،322باب عدم جواز الشهادة إال بعلم ح.33883 ،33881 ،33840
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الخوئي والشيخ النمازي في كتبهم ،وأكثر هؤالء لم تثبت عدالتهم ووثاقتهم ولم يعرف
حالهم.
 -3إن علماء الرجال املتأخرين عولوا في ذكر طريق إثبات عدالة الراوي (التنصيص،
واالستفاضة) على الكتب الرجالية األولى للكش ي والنجاش ي والطوس ي وابن الغضائري،
ولكن كل هؤالء لم يعاصروا الرواة ،وأيضا لم يذكروا في كتبهم إال القليل من الرواة،
فالكش ي لم يذكر في كتابه سوى ( )520راو فقط ،والنجاش ي ذكر ( )1269راو فقط ،وهو
رقم صغير جدا قياسا إلى عدد الرواة الواردين في الكتب الحديثية ،ولو أردنا مراجعة تلك
الكتب فأكثرها ذكرا للرواة هو كتاب رجال الشيخ الطوس ي الذي ضم ( )6429بين رجل
وامرأة ،ومن ذكره بتوثيق ( ،)165ومن ضعفهم ( ،)43وعدد من لم يرو عن األئمة
الطاهرين (عليهم السالم) ( ،)510وهنا كيف يمكن االعتماد على شهادة الشيخ مع أنه لم
يذكر حال أكثر الرواة بل كيف يعتبر هذا شهادة منه ؟
 -4طريقا معرفة عدالة الرواة عند الرجاليين:
أما تنصيص عدلين ،فنسأل :من هما ؟
إن قالوا :إن قول الشيخ الطوس ي والنجاش ي – مثال – في راو معين يعتبر شهادة
عدلين ،فهو غير صحيح؛ ألنه يستلزم أن يكونوا قد أوضحوا حال جميع الرواة في كتبهم،
ولكن الحقيقة غير ذلك ،فهم – إضافة إلى أنهم لم يذكروا إال عددا قليال من الرواة كما
تقدم – لم يوضحوا حال الكثير ممن ذكروه ،أضف إليه أنهم مختلفون ليس في عدد من
ذكره كل منهم في كتابه ،وإنما مختلفون حتى في بيان حال الراوي الواحد ،لذا بحث من
تأخر عنهم مسألة تقديم أي من القولين حال االختالف.
وهذا نموذج من االختالف كما جاء في خالصة األقوال للعالمة الحلي:
(جعفر بن محمد بن مالك بن عيس ى بن سابور ....قال النجاش ي :كان ضعيفا في
الحديث ،ثم قال :قال أحمد بن الحسين :كان يضع الحديث وضعا ويروي عن املجاهيل،
وسمعنا من قال كان أيضا فاسد املذهب والرواية ....وقال ابن الغضائري رحمه هللا :انه
كان كذابا متروك الحديث جملة وكان في مذهبه ارتفاع ،ويروي عن الضعفاء واملجاهيل،
وكل عيوب الضعفاء مجتمعة فيه .وقال الشيخ الطوس ي رحمه هللا :جعفر بن محمد بن
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مالك ،كوفي ثقة ،ويضعفه قوم .والظاهر أنه هو هذا املشار إليه ،فعندي في حديثه
توقف ،وال اعمل بروايته) (.)1
وقال في مورد آخر( :محمد بن عيس ى بن عبيد بن يقطين ....اختلف علماؤنا في شأنه:
فقال شيخنا الطوس ي رض ي هللا عنه :انه ضعيف استثناه أبو جعفر بن بابويه من رجال
نوادر الحكمة ،وقال :ال أروى ما يختص بروايته .قال الشيخ :وقيل إنه كان يذهب مذهب
الغالة ....وقال الكش ي ليس في أقرانه مثله .......وقال النجاش ي :انه جليل في أصحابنا ،ثقة
عين ،كثير الرواية ،حسن التصانيف ....واألقوى عندي قبول روايته) (.)2
وأما االستفاضة ،فقد بينها الشهيد الثاني في عبارته السابقة بقوله( :بأن تشتهر
عدالته بين أهل النقل وغيرهم من أهل العلم ،كمشايخنا السابقين ،من عهد الشيخ
محمد بن يعقوب رحمه هللا وما بعده إلى زماننا هذا؛ ال يحتاج أحد من هؤالء املشايخ
املشهورين إلى تنصيص على تزكية ،وال تنبيه على عدالة ،ملا اشتهر في كل عصر من ثقتهم،
وضبطهم ،وورعهم ،زيادة على العدالة .وإنما يتوقف على التزكية غير هؤالء من الرواة
الذين لم يشتهروا بذلك ،ككثير ممن سبق على هؤالء ،وهم طرق األحاديث املدونة في
()3
الكتب غالبا) .
وكالمه يبعث على االستغراب؛ ألن محل كالمنا في قبول شهادة أصحاب الكتب
الرجالية للرواة املتقدمين عليهم بفترة طويلة وليس في عدالة ووثاقة أصحاب املدونات
الرجالية والحديثية كالنجاش ي أو الشيخ الكليني حتى يقال إنهم رجال ثقات ،فالشهيد
صب كالمه على وثاقة هؤالء ونحن ال نشكك في وثاقتهم وعدالتهم ،وما نحتاجه فعال هو:
كيف نتعرف على وثاقة الرواة من خالل أصحاب هذه املدونات مع بعدهم الزماني
الكبير؟!
فاالستفاضة املتصورة ملعرفة عدالة الراوي في كالم القوم أمر في غاية االستغراب ،إذ
كيف يكون أمره مشهورا بينهم وهم لم يذكروا من هؤالء الرواة إال أسماء قليلة !

 -1خالصة األقوال ،العالمة الحلي :ص.10 / 50
 -2املصدر السابق :ص.821 / 241
 -3شرح البداية في علم الدراية ،الشهيد الثاني زين الدين العاملي :ص.72
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 -5إن األخبار الواردة في بعض الكتب الحديثية في توثيق أو تضعيف الرواة ككتاب
الشيخ الكش ي مثال رغم قلتها يأتي فيها إشكال الدور املتقدم ،كما أن بعضها جاء للتقية
كما في موارد لعن بعض أصحاب األئمة (عليهم السالم) الثابتة وثاقتهم وجاللة قدرهم،
أضف إليه :إن بعض األخبار متعارضة في التوثيق والتضعيف كما في قضية املختار وغيره
من الرواة ،وبعد كل هذا ماذا يتبقى بأيدي الرجاليين من شهادات معتبرة ،وأي مادة
رجالية ستتوفر تحت أيديهم تصلح أن تكون علما منتجا لقواعد محكمة تغربل حال
الرواة الواقعين في أسانيد الروايات ؟!!
 -6األمر اآلخر الذي ال يقل أهمية عما سبق ،والذي صار محال للجدال بين الرجاليين
أيضا ،هو هل يشترط في الراوي اإليمان ،أم ال ؟
قال الشهيد الثاني( :الرابع وهو املشهور بين أصحابنا :اشتراط إيمانه مع ذلك املذكور
من الشروط؛ بمعنى كونه إماميا ،قطعوا به في كتب األصول الفقهية وغيرها؛ ألن من
عداه عندهم فاسق وإن تأول .هذا مع عملهم بأخبار ضعيفة بسبب فساد عقيدة الراوي
أو موثقة مع فساد عقيدته أيضا في كثير من أبواب الفقه ،معتذرين عن ذلك العمل
املخالف ملا أفتوا به في أصولهم من عدم قبول رواية املخالف بانجبار الضعف الحاصل
للراوي بفساد عقيدته ونحوه بالشهرة أي شهرة الخبر والعمل بمضمونه بين
األصحاب)(.)1
ولكن مثل هذا االشتراط ال يؤمن به الشيخ الطوس ي ،يقول( :فأما إذا كان مخالفا في
االعتقاد ألصل املذهب وروى مع ذلك عن األئمة (عليهم السالم) نظر فيما يرويه .فان كان
هناك من طرق املوثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره .وان لم يكن هناك ما يوجب
اطراح خبره ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به .وان لم يكن من الفرقة املحقة خبر
يوافق ذلك وال يخالفه ،وال يعرف لهم قول فيه ،وجب أيضا العمل به ،ملا روى عن
الصادق (عليه السالم) انه قال" :إذا أنزلت بكم حادثة ال تجدون حكمها فيما روى عنا
فانظروا إلى ما رووه عن علي (عليه السالم) فاعملوا به" وألجل ما قلناه عملت الطائفة
بما رواه حفص بن غياث ،وغياث ابن كلوب ،ونوح بن دراج ،والسكوني ،وغيرهم من
العامة عن أئمتنا (عليهم السالم) فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خالفه.
 -1شرح البداية في علم الدراية ،الشهيد الثاني :ص.70
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وإذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية ،والواقفة ،والناووسية وغيرهم نظر
فيما يرويه :فان كان هناك قرينة تعضده أو خبر آخر من جهة املوثوقين بهم ،وجب العمل
به .وان كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق املوثوقين ،وجب اطراح ما اختصوا بروايته
والعمل بما رواه الثقة  ...وألجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد هللا بن
بكير وغيره ،وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران ،وعلي بن أبي حمزة ،وعثمان بن
عيس ى ،ومن بعد هؤالء بما رواه بنو فضال وبنو سماعة والطاطريون وغيرهم ،فيما لم
يكن عندهم فيه خالفه.)1( ).......
والشيخ الطوس ي لم يكتف بقبول رواية أصناف هؤالء الرواة من العامة والفرق
املختلفة من الشيعة ،بل نراه يجري هذه الشروط التي ذكرها في قبول أخبار بعض الرواة
من الضعفاء والغالة وغيرهم ،فقال:
(وأما ما ترويه الغالة واملتهمون واملضعفون وغير هؤالء .....وألجل ذلك عملت الطائفة
بما رواه أبو الخطاب محمد ابن أبي زينب في حال استقامته وتركوا ما رواه في حال
تخليطه وكذلك القول في أحمد بن هالل العبرتائي ،وابن أبي عذاقر وغير هؤالء.......
وكذلك القول فيما ترويه املتهمون واملضعفون .وان كان هناك ما يعضد روايتهم ويدل
على صحتها وجب العمل به  ...فأما من كان مخطئا في بعض األفعال أو فاسقا بأفعال
الجوارح وكان ثقة في روايته ،متحرزا فيها ،فإن ذلك ال يوجب رد خبره ،ويجوز العمل به
ألن العدالة املطلوبة في الرواية حاصلة فيه ،وإنما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول
شهادته وليس بمانع من قبول خبره ،وألجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه
صفتهم) (.)2
إن كالم الشيخ الطوس ي في غاية األهمية ،فهو يصرح بعمل الطائفة بالكثير من
األخبار الواردة عن رواة غير إماميين ،وهذا خالف ما اشترطه بعض الرجاليين املتأخرين في
صفات الراوي .نعم ،هم يبررون عملهم بها باالنجبار ،وهو في غاية الغرابة؛ ألنهم قد
أوجبوا على أنفسهم عدم قبول مثل هذه األخبار لفقدانها شرط اإليمان في رواتها ،ولكنهم
في نفس الوقت يعملون بها ،والسبب بنظرهم ألنهم عملوا بها ! أمر غريب حقا ،وكان األولى
 -1عدة األصول ،الشيخ الطوس ي :ج 1ص.150
 -2املصدر السابق :ج 1ص.150
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بهم إما عدم وضع مثل هذا الشرط من األساس ،أو العمل بهذا الشرط كما أوجبوه على
أنفسهم وتحمل نتائجه ،إال أن مثل هذا األمر ال يمكن قبوله عمليا لكثرة مثل هذه
األخبار!
لذا صرح الشهيد الثاني بعد كالمه املتقدم قائال( :وكيف كان ،فإطالق اشتراط
اإليمان مع استثناء من ذكر ليس بجيد .وحينئذ ،فالالزم على ما قررناه عنهم اشتراط أحد
األمرين :من اإليمان والعدالة ،أو االنجبار بمرجح ،ال إطالق اشتراطهما – أي اإليمان
والعدالة – املقتض ي لعدم قبول رواية غير املؤمن مطلقا ،وال يقولون به) (.)1
ثم إن ما ذكره الشيخ الطوس ي – وفق كالمه املتقدم – هو املوجود عمليا في
االستنباط الفقهي ،فعلى الرغم من قيام الفقهاء الرجاليين بتضعيف بعض الرواة لفساد
عقيدتهم مثال ولكنهم يقبلون العمل برواياتهم؛ معللين ذلك بعمل املشهور بها كما تقدم.
وألن مسألة اشتراط عدالة الرواة اتضح أنها فاقدة للضابطة العلمية الدقيقة ،تنكر
بعض الفقهاء لها ،واكتفى بالوثوق بصدور الخبر ،يقول املحقق الهمداني( :ليس املدار
عندنا في جواز العمل بالرواية على اتصافها بالصحة املصطلحة واال فال يكاد يوجد خبر
يمكننا إثبات عدالة رواته على سبيل التحقيق لوال البناء على املسامحة في طريقها والعمل
بظنون غير ثابتة الحجية بل املدار على وثاقة الراوي أو الوثوق بصدور الرواية وان كان
بواسطة القرائن الخارجية التي عمدتها كونها مدونة في الكتب األربعة أو مأخوذة من
األصول املعتبرة مع اعتناء األصحاب بها وعدم إعراضهم عنها وال شبهة في أن قول بعض
املزكين بأن فالنا ثقة أو غير ذلك من األلفاظ التي اكتفوا بها في تعديل الرواة ال يؤثر في
الوثوق أزيد مما يحصل من إخبارهم بكونه من مشايخ اإلجازة وألجل ما تقدمت اإلشارة
إليه جرت سيرتي على ترك الفحص عن حال الرجال واالكتفاء في توصيف الرواية
بالصحة كونها موصوفة بها في ألسنة مشايخنا املتقدمين الذين تفحصوا عن حالهم) (.)2
ومنه يتضح أنه ال فائدة ترتجى في البحث عن أحوال الرواة وعدالتهم ،بل وال فائدة
نالحظها من خالل تقسيمهم للروايات بحسب نوع الرواة وأحوالهم ،وهو ما صرح به
الدكتور عبد الهادي الفضلي حيث قال( :بأن فائدة التقسيم الرباعي املذكور – في ضوء
 -1شرح البداية في علم الدراية ،الشهيد الثاني :ص.71
 -2مصباح الفقيه ،آقا رضا الهمداني ،انتشارات مكتبة النجاح  -طهران ،ط الحجرية ،ج 2ق 1ص.12

علم الرجال الشيعي بني النظرية والتطبيق ــ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ــــــــ ــ ــــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـــــــــــــــــــــــــ 89

هذا – تأتي في مجال الترجيح بين الخبرين املتعارضين في السند .أما في مجال الرجوع إليها
لالعتماد عليها في عملية االستنباط واستفادة الحكم فال نلمس أي فارق بينها) (.)1

الثالث :شهادة أصحاب األصول احلديثية
الدليل الثالث من أدلة األخباريين في نفي الحاجة إلى علم الرجال هو ما ورد في كالم
أصحاب الكتب الحديثية األولى ،حيث صرحوا بصحة ما ورد في كتبهم من األخبار التي
جمعوها ونقلوا فيها ما جاء في األصول الحديثية املنقولة عن األئمة (عليهم السالم) ،ذكر
ذلك امليرزا االسترابادي في فوائده املدنية حيث قال بعد أن ذكر مقدمة الشيخ الكليني:
(أن كالمه (قدس سره) صريح في أنه قصد بذلك التأليف إزالة حيرة السائل .ومن
املعلوم :أنه لو لفق كتابه هذا مما ثبت وروده عن أصحاب العصمة (عليهم السالم) ومما
لم يثبت لزاد السائل حيرة وإشكاال ،فعلم أن أحاديث كتابه هذا كلها صحيحة  ......وأيضا
من املعلوم :أنه لم يصرح في هذا الكتاب بضابطة يميز بها بين الصحيح وغير الصحيح،
فلو لم يكن كلها صحيحا ملا قال" :يكتفي به املسترشد" .وأيضا ذكر (قدس سره) :فلم
تقصر نيتنا إلهداء النصيحة ،إذ كانت واجبة إلخواننا .ومن املعلوم :أن من لم يرض
بتقصير في إهداء النصيحة لم يرض بأن يلفق في كتابه الذي صنفه إلرشاد املسترشدين
بين األحاديث الصحيحة املأخوذة من األصول املجمع عليها ،وبين األحاديث التي لم يثبت
صحتها من غير ذكر ضابطة بها يميز بين الصحيح وبين غير الصحيح منها ،وهذه املقدمات
قطعية عادية عند أولي األلباب ....أقول :كلما راجعت وجداني وجدت قطعا عاديا بأن
األئمة الثالثة وسيدنا األجل املرتض ى وسائر من ذكرنا اسمه ومن لم نذكر اسمه في كتابنا
هذا من قدمائنا لم يفتروا ولم يكذبوا فيما أخبروا به من أن أحاديث كتبنا املتداولة – ال
سيما الكتب األربعة – كلها واردة عن أصحاب العصمة ،وكانت مسطورة في كتب
أصحابهم املصنفة بأمرهم وإشارتهم وأنهم لم يدخلوا في كتبهم ما لم يعتمدوا عليه مما لم
يثبت وروده عنهم (عليهم السالم) .ومن املعلوم :أنه ما حصل في قلبي هذا القطع العادي

 -1أصول الحديث ،عبد الهادي الفضلي ،مركز الغدير للدراسات والنشر  -بيروت ،ط الثانية لسنة  ،2011ص.220
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إال بسبب ما اجتمع فيه مما بلغني من أحوالهم وأوضاعهم ،والكل بتأييد ربي وبركات نبيي
وأئمتي صلوات هللا عليهم) (.)1
وكالمه صريح في الحكم بصحة ما ورد في كتاب الكافي وباقي الكتب الحديثية اعتمادا
على ما جاء في مقدمات كتبهم .وهو سوف نناقش تماميته أو عدمها بشكل أوسع من خالل
التعرض لكتاب الكافي ومقدمته الحقا.
وأيضا تمسك الحر العاملي في وسائله بصحة ما جاء في جميع الكتب التي ذكرها في
وسائله وفي كتاب الكافي حيث قال في مقدمة الفائدة السادسة( :في ذكر شهادة جمع كثير
من علمائنا بصحة الكتب املذكورة ،وأمثالها ،وتواترها ،وثبوتها عن مؤلفيها ،وثبوت
أحاديثها عن أهل العصمة (عليهم السالم) ......وهو صريح – أيضا – في الشهادة بصحة
أحاديث كتابه لوجوه :منها :قوله( :باآلثار الصحيحة) .ومعلوم أنه لم يذكر فيه قاعدة يميز
بها الصحيح عن غيره لو كان فيه غير صحيح ،وال كان اصطالح املتأخرين موجودا في زمانه
– قطعا – كما يأتي .فعلم أن كل ما فيه صحيح باصطالح القدماء بمعنى الثابت عن
املعصوم بالقرائن القطعية أو ،التواتر.
ومنها :وصفه لكتابه باألوصاف املذكورة البليغة التي تستلزم ثبوت أحاديثه كما ال
يخفى .ومنها :ما ذكره من أنه صنف الكتاب إلزالة حيرة السائل .ومعلوم أنه لو لفق كتابا
من الصحيح وغيره ،وما ثبت من األخبار وما لم يثبت ،لزاد السائل حيرة وإشكاال .فعلم أن
أحاديثه – كلها – ثابتة) (.)2
من هنا سوف نستعرض هذه الكتب وما جاء على لسان أصحابها لنرى مدى صحة
جميع ما ورد فيها ،وكذلك نرى مدى صحة هذه الشهادة وهل عارضها الفقهاء من
االمامية.

 -1الفوائد املدنية ،محمد أمين االسترابادي :ص.525
 -2وسائل الشيعة ،الحر العاملي :ج 30ص ،196الفائدة السادسة.

علم الرجال الشيعي بني النظرية والتطبيق ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ــــــــ ــ ــــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـــــــــــــــــــــــــــ 91

أوال :مع كتاب الكايف للشيخ الكليين
هو أحد أهم الكتب الحديثية األولى أو ما تسمى باألصول األربعة املعتمدة لدى
الشيعة االمامية ،وهو كتاب موسوعي ضم أبوابا مختلفة في األصول والفروع ،بلغ عدد
رواياته (ستة عشر ألفا ومائة وتسعة وتسعين حديثا) ،قال عنه الشيخ السبحاني بعد أن
نقل أقوال الفقهاء في مدحه وعلو شأنه( :إن كتاب الكافي أحد الكتب األربعة التي عليها
تدور رحى استنباط مذهب اإلمامية ،فإن أدلة األحكام وإن كانت أربعة (الكتاب والسنة
والعقل واإلجماع) على ما هو املشهور بين الفقهاء ،إال أن الناظر في فروع الدين يعلم أن
العمدة في استعالم الفرائض والسنن ،والحالل والحرام ،هو الحديث وأن الحاوي لجلها،
هو الكتب األربعة ،وكتاب الكافي بينها كالشمس بين نجوم السماء ،واملؤلف أغنى من
التوصيف وأشهر من التبجيل .فقد وصف الشيخ املفيد في شرح عقائد الصدوق كتاب
الكافي بأنه أجل كتب الشيعة وأكثرها فائدة.
وقال املحقق الكركي في إجازته للقاض ي صفي الدين عيس ى" :ومنها جميع مصنفات
ومرويات الشيخ اإلمام السعيد الحافظ املحدث الثقة ،جامع أحاديث أهل البيت (عليهم
السالم) أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني ،صاحب الكتاب الكبير في الحديث املسمى
بالكافي ،الذي لم يعمل مثله  ،..وقد جمع هذا الكتاب من األحاديث الشرعية ،واألسرار
الربانية ما ال يوجد في غيره ،وهذا الشيخ يروي عمن ال يتناهى كثرة من علماء أهل البيت
(عليهم السالم) ورجالهم ومحدثيهم مثل علي بن إبراهيم بن هاشم.)1( )..
إن هذا املدح والتقريض من بعض كبار الفقهاء شهادة واضحة في حق الشيخ
الكليني ،وهناك الكثير غيرهم ممن شهد في حق الشيخ الكليني وكتابه.
وقد أورد الشيخ الكليني في مقدمته املشهورة الكثير من األمور املهمة التي ال غنى عنها
ملن يريد أن يتعرف على أهمية هذا الكتاب وما يحويه من أخبار ،وسبب جمعه له ،ولكن
الذي صار محورا للنقاش بين الفقهاء واختالف طرق العمل باألخبار الواردة في الكتاب هي
عبارته عن صحة ما جاء في كتابه من األخبار حيث قال( :وذكرت أن أمورا قد أشكلت
عليك ،ال تعرف حقائقها الختالف الرواية فيها ،وأنك تعلم أن اختالف الرواية فيها
الختالف عللها وأسبابها ،وأنك ال تجد بحضرتك من تذاكره وتفاوضه ممن تثق بعلمه
 -1كليات في علم الرجال ،جعفر السبحاني :ص. 349
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فيها ،وقلت :إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم
الدين ،ما يكتفي به املتعلم ،ويرجع إليه املسترشد ،ويأخذ منه من يريد علم الدين
والعمل به باآلثار الصحيحة عن الصادقين (عليهم السالم) والسنن القائمة التي عليها
العمل.)1( )..
ومن خالل هذه العبارة يمكن أن نستنتج أمورا عدة اعتبرها األخباريون ( )2دليال على
حجية ما ذهبوا إليه من صحة جميع ما ورد في الكتاب ،وهذه األمور هي:
 -1قوله( :باألثار الصحيحة) ،وهو ظاهر في أن ما نقله في كتابه ليس فيه غير
الصحيح ،وإال لذكر لنا قاعدة تميز ذلك ،فعلمنا أن كل ما هو موجود حكم بصحته
الحتفافه بقرائن الحظها بنفسه قد تكون خفيت علينا لبعد الزمان وتغير املكان.
 -2وصفه لكتابه بأنه كاف؛ جمع فيه فنون العلم الديني ،وهو رحمه هللا ملتفت إلى
أنه أمر في غاية الخطورة وال تسامح فيه أمام هللا تعالى وأمام األئمة الطاهرين (عليهم
السالم) ،فلو كان يعلم بأن هناك روايات في كتابه مكذوبة على األئمة (عليهم السالم)
فأكيد أنه ال يقوم بنقلها أو التعرض لها .وكذلك هو يعترف أن كتابه يزيل الحيرة والجهالة
عن املتتبع له ،والحيرة ال تزول بما يقع متشابها بين الصحيح وغيره وخصوصا أنه كتاب
يقع في أيدي العوام من الناس أو أعداء الدين.
 -3الوضع االجتماعي والديني والسياس ي للشيعة في زمن الغيبة الصغرى وبداية
الغيبة الكبرى كان متأزما بشكل ال يخفى على من قرأ تاريخ تلك الحقبة ،ونشوء الفرق
والشبهات والبدع ،وظهور حركات االنحراف في املسلمين عامة وفي الشيعة خاصة؛ كل
هذا ال يسمح بانتشار كتاب يحمل في طياته روايات مكذوبة على األئمة (عليهم السالم)،
وباألخص مع وجود انحراف بعض الفقهاء ممن ادعى النيابة والسفارة عن اإلمام املهدي
(عليه السالم).
 -4الفترة الطويلة – العشرون عاما التي قضاها الشيخ الكليني في جمع الكتاب من
األصول األربعمائة املتناثرة في أرجاء البالد اإلسالمية الكبيرة – تكشف عن مدى تريثه
 -1الكافي ،الشيخ الكليني :ج 1ص ،8املقدمة.
 -2انظر في ذلك :ما ذكره الشيخ الحر العاملي في وسائل الشيعة :ج 30ص 202 – 195من الخاتمة ،من الخاتمة حيث ذكر
الكثير من النقاط ومن أقوال الفقهاء في إثبات حجية األخبار من كتاب الكافي.
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وتوقفه في عدم األخذ بكل الروايات ،إال ما كان موافقا للقرآن الكريم واملشهور بين
األصحاب ،حتى أثنى الفقهاء على كتابه الكافي ووصفوه بأنه من أجل كتب الشيعة
وأكثرها فائدة وتنوعا.
وبالرغم من ذلك ،لم يسلم كتاب الكافي من النقد واعتبار الكثير من األخبار الواردة
فيه ضعيفة من قبل بعض الرجاليين وفق املنهج املعتمد عندهم ،وقد أشار املحدث
البحراني في كالمه – الذي نقله الشيخ السبحاني – إلى تقسيم بعض الرجاليين روايات
الكافي إلى األقسام املشهورة ،يقول( :ثم إن صاحب "لؤلؤة البحرين" نقل عن بعض
مشايخه املتأخرين" :أما الكافي فجميع أحاديثه حصرت في ستة عشر ألف حديث ومائة
وتسعة وتسعين حديثا ،الصحيح منها باصطالح من تأخر خمسة آالف واثنان وسبعون
حديثا ،والحسن مائة وأربعة وأربعون حديثا ،واملوثق مائة حديث وألف حديث وثمانية
عشر حديثا ،والقوي منها اثنان وثالثمائة ،والضعيف منها أربعمائة وتسعة آالف وخمسة
وثمانون حديثا) (.)1
إن تصنيف الكثير من روايات كتاب الكافي ضمن "الضعيف" وفق التقسيم الرباعي
املعتمد لدى الرجاليين يكشف عن مدى إجحافهم بالكتاب ومؤلفه رغم هشاشة
قواعدهم الرجالية ،كما تبين قبل قليل عند نقلنا كالم املحقق الهمداني والفضلي
وغيرهم .ويزداد األمر وضوحا ملا نعرف أن التناقض يكاد ال يخفى في منهج الرجاليين بين
جهة التعامل باألخبار على نحو العمل والتشريع واالستنباط؛ املتضمن للعمل باألخبار
الضعيفة بنظرهم بطبيعة الحال ،وبين جهة التنظير أو الجدولة الحديثية لوضع األخبار
بحسب املنهج السندي الذي ال يبقي لرواية واحدة مخرجا عن مربع التصحيح والتحسين
والتوثيق والتضعيف ،وهذا األمر بحد ذاته تهافت واضح في منهجية الرجاليين ،خصوصا
ملا نراهم يعملون بالكثير من األخبار الضعيفة الواردة في الكافي وغيره ،بل إن الشيخ
الطوس ي – في كالمه املتقدم في كتاب العدة – لم يترك فئة إال وذكرها وحكم بقبول
أخبارها شرط عدم مخالفتهم ملا جاء في املشهور وغيرها من الشروط التي وضعها الشيخ.
وليس الشيخ الطوس ي فقط من حكم بذلك ،فهذا الشيخ النائيني الذي يعتبر من أكبر
أقطاب األصوليين املتأخرين ينقل عنه تلميذه السيد الخوئي عبارته املشهورة في حق
 -1كليات في علم الرجال ،جعفر السبحاني :ص.350
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كتاب الكافي فيقول( :وسمعت شيخنا األستاذ الشيخ محمد حسين النائيني – قدس سره
– في مجلس بحثه يقول" :إن املناقشة في إسناد روايات الكافي حرفة العاجز") (.)1
نقض وردود:
حاول بعض الرجاليين أن ينقض على الكتب الحديثية أو الكتب األربعة بالخصوص
ومنها كتاب الكافي ،وحكم بعدم صحة الكثير من رواياته ،منهم الوحيد البهبهاني حيث قال
في رده على الحر العاملي( :فكيف تدعي القطعية لألخبار ،مع أن اختالفها في زمن صدورها
وسؤال الرواة بعد تحيرهم عن الحق منها يقض ي بعدم كونها قطعي أيضا ،وإن كان التحير
في جملة منها من جهة الواقع ال من جهة الصدور ،كما يكشف عنه الترجيح بمثل الشهرة
والتقية ولكن في جملة منها التحير من جهة الصدور ،كما يقض ى به ويكشف عنه أخبار
التراجيح من جهة الصدور كاألعدلية واألوثقية ونحوهما.
والحاصل فدعوى القطعية مما ال ينبغي التفوه به ،وكيف تدعى القطعية مع نسخ
األخبار ونقلها في كل عصر وزمان مع ما ترى من الخلل بالزيادة والنقصان والتغيير
والتبديل .....هذا من جهة املتن ،وفى الطريق مثله لكثرة االشتراك في الرواة اسما أو لقبا أو
كنية أو صفة أو نسبا أو مكانا إلى غير ذلك ،واملميزات ظنية وهكذا كلما زادت الوسائط
زاد احتمال الخلل ....إلى غير ذلك مما يوجب عدم الطمأنينة بالصدور فضال عن
القطعية ،فدعواها ليست إال مكابرة صرفة ،نعم دعوى الظنية بل واالطمئنان بها في
الجملة في محلها خصوصا الكتب األربعة حقيقة) (.)2
ولم يكن الجواب غائبا عن األخباريين حيث قال الحر العاملي( :قد صرح جمع من
املحققين من علمائنا أن القرينة هنا هي ما ينفك عنه الخبر وله دخل في ثبوته ،وأما ما ال
ينفك عنه فليس بقرينة ،ككون املخبر إنسانا أو ناطقا أو نحوهما .والقرائن املعتبرة أقسام:
بعضها يدل على ثبوت الخبر عنهم (عليهم السالم) .وبعضها على صحة مضمونه وإن
احتمل كونه موضوعا .وبعضها على ترجيحه على معارضه.
 -1معجم رجال الحديث ،السيد الخوئي :ج 1ص.81
 -2الفوائد الحائرية ،الوحيد البهبهاني ،املطبوع ضمن رجال الخاقاني ،تحقيق :محمد صادق بحر العلوم ،مركز نشر مكتب
اإلعالم اإلسالمي ،ط الثانية لسنة  1404هـ ،ص.210
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ونحن نذكر هنا أنواعا:
منها :كون الراوي ثقة يؤمن منه الكذب عادة .وذلك قرينة واضحة على صحة
الحديث بمعنى ثبوته .وكثيرا ما يحصل العلم بذلك حتى ال يبقى شك أصال وإن كان ثقة
فاسد املذهب كما صرح به الشيخ وغيره .خصوصا إذا انضم إلى ذلك جاللته في العلم
والفضل والصالح ،وقد صرح بذلك صاحب املدارك كما يأتي نقله .وهذا أمر وجداني
يساعده األحاديث املتواترة في األمر بالعمل بخبر الثقة ،والنهي عن العمل بالظن ،وكون
الحديث مأخوذا من الكتب املشار إليها يعلم بالتصريح وبقرائن ظاهرة في (التهذيب)
و(االستبصار) و(الفقيه) وغيرها كما عرفت.
ومنها :كون الحديث موجودا في الكتب األربعة ونحوها من الكتب املتواترة اتفاقا
املشهود لها بالصحة.
ومنها :كونه منقوال من كتاب أحد من أصحاب اإلجماع ،ويعلم ذلك بالتتبع والقرائن
وتصريح الشيخ وغيره كما مر) (.)1
ثم إن السيد الخوئي حاول الرد على شهادة الكليني بالخصوص في حكمه بصحة
روايات كتابه وطريقة جمعه لها ،أو على األخباريين ،فقال( :لو سلم أن محمد بن يعقوب
شهد بصحة جميع روايات الكافي فهذه الشهادة غير مسموعة ،فإنه إن أراد بذلك أن
روايات كتابه في نفسها واجدة لشرائط الحجية فهو مقطوع البطالن ،الن فيها مرسالت
وفيها روايات في إسنادها مجاهيل ،ومن اشتهر بالوضع والكذب ،كأبي البختري وأمثاله.
وإن أراد بذلك أن تلك الروايات وإن لم تكن في نفسها حجة ،إال أنه دلت القرائن
الخارجية على صحتها ولزوم االعتماد عليها ،فهو أمر ممكن في نفسه ،لكنه ال يسعنا
تصديقه ،وترتيب آثار الصحة على تلك الروايات غير الواجدة لشرائط الحجية ،فإنها
كثيرة جدا .ومن البعيد جدا وجود أمارة الصدق في جميع هذه املوارد ،مضافا إلى أن
إخبار محمد بن يعقوب بصحة جميع ما في كتابه حينئذ ال يكن شهادة ،وإنما هو اجتهاد

 -1وسائل الشيعة ،الحر العاملي :ج 30ص.243
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استنبطه مما اعتقد أنه قرينة على الصدق .ومن املمكن أن ما اعتقده قرينة على الصدق
لو كان وصل إلينا لم يحصل لنا ظن بالصدق أيضا ،فضال عن اليقين) (.)1
إن الخالف القائم بين األخباريين والرجاليين حول روايات الكافي – وغيره من الكتب
الحديثية املعتمدة – يرجع بالنتيجة إلى اختالف وجهات النظر في تصحيح الحديث بين
املتقدمين واملتأخرين ،من جهة .ومن جهة أخرى ،تقليد الرجاليين للشيخ النجاش ي
واعتمادهم على ما ورد في كتابه من قدح وتضعيف لبعض كبار الرواة الوارد ذكرهم في
أسانيد الكثير من األخبار أو من هم مجهولو الحال بحسب مصطلح الرجاليين.
هذا ،والحال إن زمن تأليف الكافي كما هو معروف كان مزامنا للغيبة الصغرى وعصر
السفراء وقريبا لفقهاء الشيعة األوائل الذين لهم املكانة الخاصة عند املتأخرين كالشيخ
املفيد والسيد املرتض ى والشيخ الطوس ي وغيرهم ،وكل هؤالء اطلعوا بالتأكيد على كتاب
الكافي وروايته وطرق أسانيده ،ولم نر أحدا منهم ذكر املؤلف وكتابه بالطعن أو التقليل
من شأنه ،وامللفت للنظر أن السفير الحسين بن روح ملا عمل محمد بن علي الشلمغاني
كتاب التكليف( :قال الشيخ – يعني أبا القاسم رض ي هللا عنه – :اطلبوه لي ألنظره
فجاءوه به فقرأه من أوله إلى آخره ،فقال :ما فيه ش يء إال وقد روي عن األئمة (عليهم
السالم) إال موضعين أو ثالثة ،فإنه كذب عليهم في روايتها لعنه هللا) (.)2
هذه القصة وأمثالها قد استدل بها بعض من قال بصحة صدور كتاب الكافي ،وأن
اإلمام املهدي (عليه السالم) راض عن كتاب الكافي كما صرح بذلك العالمة املجلس ي حيث
قال( :أما جزم بعض املجازفين بكون جميع الكافي معروضا على القائم (عليه السالم)،
لكونه في بلد السفراء فال يخفى ما فيه ،نعم عدم إنكار القائم وآبائه صلوات هللا عليه
وعليهم عليه وعلى أمثاله في تأليفاتهم ورواياتهم مما يورث الظن املتاخم للعلم بكونهم
(عليهم السالم) راضين بفعلهم ومجوزين للعمل بأخبارهم) (.)3

 -1معجم رجال الحديث ،السيد الخوئي :ج 1ص.85
 -2انظر :فقه الرضا ،علي بن بابويه القمي ،تحقيق :مؤسسة آل البيت (عليهم السالم) إلحياء التراث  -قم ،ط األولى لسنة
 1406هـ ،ص .47وكتاب الغيبة ،الشيخ الطوس ي ،تحقيق :عباد هللا الطهراني وعلي أحمد ناصح ،مؤسسة املعارف اإلسالمية -
قم ،ط األولى  1411هـ ،ص.251
 -3مرآة العقول في شرح أخبار الرسول ،العالمة املجلس ي ،تحقيق :السيد هاشم الرسولي ،دار الكتب اإلسالمية  -طهران ،ط
الثانية لسنة  1404هـ ،ج 1ص ،22املقدمة.

علم الرجال الشيعي بني النظرية والتطبيق ــ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ــــــــ ــ ــــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـــــــــــــــــــــــــ 97

كما أن وثاقة ومنزلة هؤالء املشايخ الثالثة (الكليني والصدوق والطوس ي) ،الذين
صرفوا وقتهم وجهدهم في جمع الروايات الصحيحة بنظرهم كما أخبروا هم بذلك من
خالل مقدمات كتبهم ،كان مما استدل به األخباريون ( )1على صحة كل ما جاء في كتبهم.
لكن الرجاليين لم يرتضوا هذا األمر ،ولذا ناقشوا شهادة الشيخ الكليني كما رأيناه في كالم
السيد الخوئي املتقدم.
إن من املهم في املقام االلتفات إلى أن الشيخ الكليني نبه في مقدمة كتابه إلى وجود
االختالف والتعارض بين بعض األخبار ،وقد أعطى الحلول التي أمر بها األئمة الهادون
(عليهم السالم) ،وكان فعله نابعا من حرصه الشديد على جمع أخبارهم الواردة عنهم من
األصول الحديثية التي دونها أصحابهم عنهم باملباشرة ،وهذا ما قطع به الشيخ الكليني
وعمل على وفقه ،وأما إذا كانت هناك روايات متروكة أو مكذوبة في كتابه فهي قطعا مما
ال يتحمل الشيخ تبعاته ،خصوصا وأنه قد أوضح وجود هذا االختالف في األخبار ،وبين
طريق رفعه الذي تكفلت روايات عديدة واردة عنهم (عليهم السالم) إيضاحه ،وهو غير
املنهج املعتمد عند الرجاليين.

ثانيا :مع كتاب من ال حيضره الفقيه للشيخ الصدوق
األصل الثاني من األصول األربعة هو كتاب "من ال يحضره الفقيه" للشيخ الصدوق
(رحمه هللا) ،وقد جمع فيه خمسة آالف وتسعمائة وثالثا وستين خبرا.
استدل األخباريون على صحة جميع ما فيه بنفس كالمهم املتقدم حول كتاب الكافي،
قال الشيخ الحر العاملي عنه – بعد أن أورد مقدمة الصدوق وكيفية جمعه لروايته
وحكمه بصحتها–( :وهو صريح في الجزم بصحة أحاديث كتابه والشهادة بثبوتها ،وفيه
شهادة بصحة الكتب املذكورة ،وغيرها مما أشار إليه وثبوت أحاديثها) (.)2
وأما ما جاء في مقدمة كتاب الصدوق والتي أصبحت محال لألخذ والرد بين األخباريين
والرجاليين ،فهو قوله( :وصنفت له هذا الكتاب بحذف األسانيد لئال تكثر طرقه وإن كثرت
 -1انظر في ذلك :ما ذكره الشيخ الحر العاملي في وسائل الشيعة :ج 30من الخاتمة في ذكر القرائن الكثيرة على وثاقة هؤالء
املشايخ وصحة كتبهم.
 -2وسائل الشيعة ،الحر العاملي :ج 30ص.194
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فوائده ،ولم أقصد فيه قصد املصنفين في إيراد جميع ما رووه ،بل قصدت إلى إيراد ما
أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي – تقدس ذكره وتعالت
قدرته – وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة ،عليها املعول وإليها املرجع ،مثل كتاب
حريز بن عبد هللا السجستاني وكتاب عبيد هللا بن علي الحلبي و ..........وكتاب املحاسن
ألحمد بن أبي عبد هللا البرقي ورسالة أبي – رض ي هللا عنه – إلي وغيرها من األصول
واملصنفات التي طرقي إليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسالفي –
رض ي هللا عنهم – وبالغت في ذلك جهدي ،مستعينا باهلل ،ومتوكال عليه ،ومستغفرا من
التقصير ،وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه أنيب ،وهو حسبي ونعم الوكيل) (.)1
قال الشيخ النجاش ي في ترجمة الشيخ الصدوق( :محمد بن علي بن الحسين بن
موس ى بن بابويه القمي أبو جعفر ،نزيل الري ،شيخنا وفقيهنا ووجه الطائفة بخراسان،
وكان ورد بغداد سنة خمس وخمسين وثالثمائة ،وسمع منه شيوخ الطائفة وهو حدث
السن .وله كتب كثيرة ،منها :كتاب التوحيد ،كتاب النبوة ،كتاب إثبات الوصية لعلي
(عليه السالم) ،كتاب إثبات خالفته ،كتاب إثبات النص عليه ،كتاب إثبات النص على
األئمة [عليهم السالم] ....أخبرني بجميع كتبه وقرأت بعضها على والدي علي بن أحمد بن
العباس النجاش ي رحمه هللا وقال لي :أجازني جميع كتبه ملا سمعنا منه ببغداد ومات رض ي
هللا عنه بالري سنة إحدى وثمانين وثالثمائة) (.)2
وقال الشيخ الطوس ي عنه في الفهرست( :كان جليال ،حافظا لألحاديث ،بصيرا
بالرجال ،ناقدا لألخبار ،لم ير في القميين مثله في حفظه وكثرة علمه .له نحو من ثالثمائة
مصنف ،وفهرست كتبه معروف.)3( )..
أقول :مما ينبغي اإلشارة له هنا أمور:
 -1إن الشيخ الصدوق هو أحد أكبر الفقهاء علما وإجالال ،وأكثرهم تأليفا في مختلف
العلوم العقائدية والفقهية املتنوعة ،وهو ينم عن سعة اطالعه وعلمه ووثاقته  ،بل يعتبر
 -1من ال يحضره الفقيه ،الشيخ الصدوق ،تحقيق :علي أكبر الغفاري ،مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة املدرسين
بقم ،ط الثانية لسنة  1432هـ ،ج 1ص ،2املقدمة.
 -2رجال النجاش ي :ص.1049 / 389
 -3الفهرست ،الشيخ الطوس ي ،تحقيق :الشيخ جواد القيومي ،مؤسسة النشر اإلسالمي ،ط األولى لسنة  1417هـ ،ص/ 237
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أحد كبار املتصدين للدفاع عن العقيدة ورد الشبهات التي طالت املذهب الشيعي في
مدينة الري وفي بغداد ،وهو أستاذ كبار الفقهاء الشيعة وغيرهم.
 -2كان معاصرا للسفير الثالث والرابع في زمن الغيبة الصغرى ،وقد ولد هو وأخوه
بدعاء اإلمام املهدي (عليه السالم) على يد السفير الثالث الحسين بن روح ( ،)1ومعاصرا
لكبار فقهاء الشيعة بل وأستاذا يلقي دروسه أينما يحل لوثاقته وعلمه وشهرته التي
جعلت منه يكتب في الكثير من أبواب العلم حتى صار له العدد الهائل من املؤلفات كما
ذكر الشيخ النجاش ي.
 -3ألف كتابه "الفقيه" بعد ما سأله أحد األشخاص ،وهو أبو عبد هللا املعروف
بنعمة ،أن يؤلف له كتابا يشابه كتاب "من ال يحضره الطبيب" ملحمد بن زكريا الرازي
حيث قال( :وسألني أن أصنف له كتابا في الفقه والحالل والحرام ،والشرايع واألحكام،
موفيا على جميع ما صنفت في معناه وأترجمه ب "كتاب من ال يحضره الفقيه" ليكون إليه
مرجعه وعليه معتمده ،وبه أخذه ،ويشترك في أجره من ينظر فيه ،وينسخه ويعمل
بمودعه) (.)2
 -4كتاب "الفقيه" يعتمد عليه في الفقه كما صرح مؤلفه ،وأما كثرة املراسيل فيه
فقد بين الشيخ الصدوق سببها ،وذكر األصول التي نقل منها وحكم بصحة جميع ما نقله
في كتابه ،ولكن بالرغم من ذلك أشكل بعض الرجاليين املتأخرين على كثرة املراسيل في
الكتاب والبالغ عددها ( )2050رواية من أصل ( )3913رواية ،قال الشيخ السبحاني:
(وعند ذلك يقع الكالم كيف يمكن الركون على هذا الكتاب بال تحقيق عن إسناده.......
وفي اعتبار مراسيل الفقيه وعدمه .ذهب بعض األجلة إلى القول باعتبار مراسيله ،قال
التفريش ي في شرحه على الفقيه" :االعتماد على مراسيله ينبغي أن ال يقصر في االعتماد
على مسانيده ،حيث حكم بصحة الكل  ...وقال الشيخ البهائي في شرح الفقيه عند قول
الصدوق" :وقال الصادق جعفر بن محمد (عليه السالم) :كل ماء طاهر حتى تعلم أنه
قذر" هذا الحديث من مراسيل املؤلف ،وهي كثيرة في هذا الكتاب ،تزيد على ثلث
األحاديث املوردة فيه ،وينبغي أن ال يقصر االعتماد عليها من االعتماد على مسانيده ،من
 -1موسوعة طبقات الفقهاء ،اللجنة العلمية في مؤسسة اإلمام الصادق (عليه السالم) ،دار األضواء للطباعة  -بيروت ،ط
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حيث تشريكه بين النوعين في كونه مما يفتي به ويحكم بصحته ،ويعتقد أنه حجة بينه
وبين ربه) (.)1
بل اعتبر بعضهم أن مراسيله يمكن اعتبارها كمراسيل ابن أبي عمير التي اشتهر بين
علماء الشيعة الحكم بصحتها ،قال السيد بحر العلوم في فوائده( :إن مراسيل الصدوق
في الفقيه كمراسيل ابن أبي عمير في الحجية واالعتبار ،وإن هذه املزية من خواص هذا
الكتاب ال توجد في غيره من كتب األصحاب) (.)2
 -5إن علماء الرجال أكثروا من الكالم في حكم الشيخ الصدوق بصحة جميع ما نقله
في كتابه ،وأشكل بعضهم على معنى الصحة التي وصف روايات كتابه بها ،وال يخفى أن
الصحة أو الصحيح بنظر املتأخرين تعني( :ما اتصل سنده إلى املعصوم بنقل اإلمامي
العدل عن مثله في جميع الطبقات) (.)3
وهو غير معنى الصحيح الذي يتكلم عنه الشيخ الصدوق قطعا ،وهو أمر التفت إليه
علماء الرجال ،قال الوحيد البهبهاني( :قولهم صحيح الحديث عند القدماء هو ما وثقوا
بكونه من املعصوم (عليه السالم) أعم من أن يكون منشأ وثوقهم كون الراوي من الثقات
أو أمارات أخر ويكونوا قطعوا بصدوره عنه (عليه السالم) أو يظنون ولعل اشتراط
العدالة على حسب ما أشرنا إليه ألجل اخذ الرواية عن الراوي من دون حاجة إلى التثبت
وتحصيل أمارات تورثهم وثوقا اعتدوا به كما أن عند املتأخرين أيضا كذلك كما مر
فتأمل) (.)4
وعليه ،فالصحيح بنظر الشيخ الصدوق ال يستلزم الصحة عند املتأخرين.
 -6من الواضح أن عمل الشيخ الصدوق في كتابه "الفقيه" ومثله باقي أصحاب
األصول األربعمائة أو األربعة قائم على جمع األخبار بالطريقة التي كانت معروفة عندهم،
ولم نر من خالف عليهم مثل ذلك العمل أو طعن بطريقتهم.

 -1كليات في علم الرجال ،جعفر السبحاني :ص.372
 -2الفوائد الرجالية ،السيد بحر العلوم :ج 3ص.300
 -3انظر :شرح البداية في علم الدراية ،الشهيد الثاني :ص.21
 -4الفوائد الرجالية ،الوحيد البهبهاني :ص.27
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 -7يمكن اعتبار ذكر الشيخ الصدوق لألصول الحديثية التي اطلع عليها وأخذ منها
روايات كتابه أمرا يبعث في النفس االطمئنان بأنه (رحمه هللا) لم يأت بش يء لم يعرف له
أصل عن األئمة (عليهم السالم) ،وإذا كان هناك شك في روايات كتابه فالبد أن ينسحب
الشك إلى األصول املعروفة نفسها ،وهو ما ال يمكن قبوله.
وما يزيد في النفس االطمئنان بصحة هذه األصول التي نقل منها املشايخ الثالثة
كتبهم هو أنها بعضها عرض على األئمة (عليهم السالم) وأجازوا العمل بها ،قال الحر
العاملي( :وقد صرح الصدوق – في مواضع – :أن كتاب محمد بن الحسن ،الصفار –
املشتمل على مسائله وجوابات العسكري (عليه السالم) – كان عنده بخط املعصوم،
وكذلك كتاب عبيد هللا بن علي الحلبي املعروض على الصادق (عليه السالم) وغير
ذلك.)1()...
 -8عرف عن فقهاء مدينة قم التشدد في نقل األخبار وقبولها ،ولذا ورد عنهم طردهم
لبعض كبار الرواة ( ،)2والشيخ الصدوق كان متواجدا في مدينة قم وسمع من كبارها ،قال
السبحاني( :سمع بقم من :أبيه وكان شيخ القميين في عصره وفقيههم ،ومحمد بن الحسن
بن أحمد بن الوليد ،وأحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي ،وأحمد بن محمد بن
يحيى العطار األشعري ،وغيرهم .وبالري من :محمد بن أحمد بن علي األسدي املعروف
بابن جرادة البروعي ،ومن أحمد بن محمد بن الصقر الصائغ العدل ،وأحمد بن محمد
بن الحسن القطان ،وآخرين .وبنيسابور من :الحسين بن أحمد البيهقي ،وأحمد بن
إبراهيم بن بكر الخوزي ،وغيرهما) (.)3
وبالتالي ال يمكن تصور أن الشيخ الصدوق كان غير مبال باإلرسال ونقل أخبار
الضعفاء ،وإال لكان نصيبه الطرد الذي طال غيره.
وبهذا يتضح أن إشكاالت بعض الرجاليين على كتاب "الفقيه" مردودة وال يمكن
قبولها ،وأن مذهب األخباريين في إثبات صحة روايات الكتاب أقرب إلى الصحة ،على أن
 -1وسائل الشيعة ،الحر العاملي :ج 30ص.254
 -2على سبيل املثال :يمكن مراجعة ما فعله القميون بأحمد بن محمد بن خالد البرقي وطرده من املدينة بسبب روايته عن
الضعفاء ،انظر :خالصة األقوال ،العالمة الحلي :ص.72 / 63
 -3موسوعة طبقات الفقهاء ،اللجنة العلمية في مؤسسة اإلمام الصادق (عليه السالم) ،دار األضواء للطباعة  -بيروت ،ط
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فرض وجود املتعارض أو املختلف فيه ال يعني شرعية علم الرجال الذي عجز الرجاليون
إلى اآلن عن تقديم دليل محكم على إثباته ،وإنما يكفي ملعرفة ذلك وتمييزه الطريق الذي
أشار إليه الكليني في مقدمة كتابه باعتباره املنهج املروي عن أئمة الهدى (عليهم السالم).

ثالثا :مع كتابي التهذيب واالستبصار للشيخ الطوسي
األصل الثالث والرابع اللذان يعتقد األخباريون بدعوى صحة ما جاء فيهما هما كتابا
"التهذيب واالستبصار" بحسب شهادة صاحبهما وهو الشيخ الطوس ي ،في قبال الرجاليين
الذين يعتقدون بعدم كفاية هذه الشهادة.
قال االسترابادي( :إن رئيس الطائفة صرح في كتاب العدة وفي أول االستبصار بأن كل
حديث عمل به مأخوذ من األصول املجمع على صحة نقلها ،ونحن نقطع عادة بأنه ما
كذب) (.)1
وقال الحر العاملي بعد أن أورد عبارات الشيخ الطوس ي في كالم طويل( :في ذكر
شهادة جمع كثير – من علمائنا – بصحة الكتب املذكورة ،وأمثالها  ،وتواترها ،وثبوتها عن
مؤلفيها ،وثبوت أحاديثها عن أهل العصمة (عليهم السالم) .....وقال الشيخ – في كتابه
(العدة) وفي (االستبصار) – كالما طويال ملخصه :أن أحاديث كتب أصحابنا املشهورة
بينهم ثالثة أقسام :منها :ما يكون الخبر متواترا .ومنها :ما يكون مقترنا بقرينة موجبة للقطع
بمضمون الخبر .ومنها :ما ال يوجد فيه هذا وال ذاك ولكن دلت القرائن على وجوب العمل
به .........فعلم أن كل حديث عمل به فهو محفوف بقرائن تفيد العلم أو توجب العمل) (.)2
وقال الشيخ الطوس ي في التهذيب( :كنا شرطنا في أول هذا الكتاب أن نقتصر على
إيراد شرح ما تضمنته الرسالة املقنعة ،وأن نذكر مسألة مسألة ونورد فيها االحتجاج من
الظواهر واألدلة املفضية إلى العلم مع ذلك طرفا من األخبار التي رواها مخالفونا ،ثم نذكر

 -1الفوائد املدنية ،محمد أمين االسترابادي :ص.376
 -2وسائل الشيعة ،الحر العاملي :ج 30ص.198 - 197
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بعد ذلك ما يتعلق بأحاديث أصحابنا رحمهم هللا ونورد املختلف في كل مسألة منها
واملتفق عليها ووفينا بهذا الشرط في أكثر ما يحتوي عليه كتاب الطهارة) (.)1
وأما كتاب االستبصار فقد جمع الشيخ الطوس ي فيه الروايات الواردة في مختلف
البحوث الفقهية ،وجمع أيضا الروايات املعارضة لها وكان يحاول أن يجعله مذخورا
للمبتدئين من املتفقهين وهو أكثر اختصارا من التهذيب (.)2
وقد عمد الشيخ في كتابيه – كما نقل السيد بحر العلوم – إلى ابتكار طريقة أخرى
غير ما عمل به الشيخ الكليني والشيخ الصدوق ،أو قد يقال إنه جمع بين الطريقتين فقال
في ذلك( :فإنه قد ذكر جميع السند كما في الكافي للكليني ،وقد يقتصر على البعض بحذف
الصدور ،كما في الفقيه للصدوق واستدرك املتروك آخر الكتابين فوضع له مشيخته
املعروفة ،وهي فيهما واحدة غير مختلفة ،وقد ذكر فيها جملة من الطرق إلى أصحاب
األصول والكتب ممن صدر الحديث بذكرهم ،وابتدأ بأسمائهم ولم يستوف الطرق كلها،
وال ذكر الطريق إلى كل من روى عنه بصورة التعليق ،بل ترك األكثر لقلة روايته عنهم،
وأحال التفصيل على فهارس الشيوخ املصنفة في هذا الباب) (.)3
وقد حكم الشيخ في آخر كتابيه بصحة ما نقله اعتمادا على التقسيم للخبر الذي
أورده (أن أحاديث كتب أصحابنا املشهورة بينهم ثالثة أقسام) ،وهذا التقسيم يمكن أن
يكون مما انفرد به الشيخ بين القدماء؛ ألن الشيخ الكليني والشيخ الصدوق لم تكن
طريقتهم تقسيم الخبر بهذا الشكل كما تقدم ،بل كان الخبر املوثوق بصدوره في األصول
الروائية األولى وموافقته للكتاب وملشهور أقوال العترة (عليهم السالم) كاف في العمل به.
وقد استدل األخباريون بصحة ما ورد في كتب الشيخ من األخبار بناء على قوله في
آخر كتابه التهذيب حيث قال( :واآلن فحيث وفق هللا تعالى للفراغ من هذا الكتاب ،نحن
نذكر الطرق التي يتوصل بها إلى رواية هذه األصول واملصنفات ونذكرها على غاية ما
يمكن من االختصار ،لتخرج األخبار بذلك عن حد املراسيل وتلحق بباب املسندات ،ولعل
 -1تهذيب األحكام ،الشيخ الطوس ي ،تحقيق :السيد حسن املوسوي الخرسان ،دار الكتب اإلسالمية  -طهران ،ط الثالثة لسنة
 1402هـ ،ج 1ص ،3املقدمة.
ي
 -2أنظر :االستبصار ،الشيخ الطوس ي ،تحقيق :السيد حسن املوسو الخرسان ،دار الكتب اإلسالمية  -طهران ،ط الرابعة
لسنة  1403هـ ،ج 1ص ،2املقدمة.
 -3الفوائد الرجالية ،السيد مهدي بحر العلوم :ج 4ص.75
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هللا أن يسهل لنا الفراغ أن نقصد بشرح ما كنا بدأنا به على املنهاج الذي سلكناه ،ونذكره
على االستيفاء واالستقصاء بمشيئة هللا وعونه .فما ذكرنا في هذا الكتاب عن محمد بن
يعقوب الكليني رحمه هللا فقد أخبرنا به الشيخ أبو عبد هللا محمد بن النعمان رحمه
هللا ،عن أبي القاسم جعفر ابن محمد بن قولويه رحمه هللا عن محمد بن يعقوب رحمه
هللا) (.)1
وقال أيضا في االستبصار شهادة على ذلك( :إن الحديث على خمسة أقسام ،ألنه :إما
متواتر ،أو ال .والثاني :إما محفوف بالقرائن املفيدة للقطع ،أو ال ،والثاني :إما ال يعارضه
خبر آخر ،أو يعارضه .والثاني :إما إن لم يتحقق اإلجماع على صحة أحد الخبرين أو على
إبطال اآلخر ،أو لم يكن كذلك) (.)2
ومن خالل ما تقدم يمكن أن تتضح لنا األمور التالية:
 -1حكم الشيخ بقطعية األخبار من التقسيمات التي أوردها ،والتي لم يخرج من
وجوب التمسك بها سوى القسم الخامس فقط ،ولكن سيأتي الكالم في طريقة عمله
الحقا ونراه يعمل حتى بالضعيف وتارة يضعف املوثق وهكذا.
 -2من يراجع كتب الشيخ الفقهية وبالخصوص الخالف واملبسوط يجد أن طريقته
تختلف عما كان عليه الشيخ الكليني والصدوق في جمع األخبار ،من خالل اعتماده طريقة
تقسيم الخبر إلى األقسام املذكورة التي لم تكن مشهورة في الوسط الشيعي آنذاك ،وهو
يكشف عن عدم اعتماد الشيخ لبعض األخبار ،ولكن سوف نكتشف العكس منه.
 -3مكانة الشيخ العلمية واالجتماعية تكشف عن مدى تضلعه في الكثير من العلوم،
قال عنه العالمة الحلي( :محمد بن الحسن بن علي الطوس ي ،أبو جعفر ،شيخ االمامية
قدس هللا روحه ،رئيس الطائفة ،جليل القدر ،عظيم املنزلة ،ثقة عين صدوق ،عارف
باألخبار والرجال والفقه واألصول والكالم واألدب ،وجميع الفضائل تنسب إليه ،صنف في
كل فنون اإلسالم ،وهو املهذب للعقائد في األصول والفروع ،والجامع لكماالت النفس في
العلم والعمل ،وكان تلميذ الشيخ املفيد محمد بن محمد بن النعمان .....وهاجر إلى مشهد
 -1تهذيب األحكام ،الشيخ الطوس ي :ج 10ص ،19في ذكر طرق املشيخة.
 -2االستبصار ،الشيخ الطوس ي :ج 1ص.4
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أمير املؤمنين (عليه السالم) خوفا من الفتن التي تجددت ببغداد ،وأحرقت كتبه وكرس ي
كان يجلس عليه للكالم) (.)1
وهذه املنزلة الواضحة ال تسمح للشيخ بالتهاون في نقل األخبار الضعيفة أو املكذوبة
واالعتماد عليها ،وخصوصا بعد كونه ذا باع في الفقه والفتيا وليس في جمع األخبار فقط.
 -4يعتبر الشيخ من أصحاب الكتب الرجالية املشهورة واملعتمدة لدى الكثير من
الفقهاء والرجاليين ممن تأخر عنه ،وهذه الكتب محل اعتماد من قبل هؤالء فإذا كان –
وحاشاه – ممن ال يلتفت بنقل األخبار الضعيفة وغيرها ،فكيف يكون محل ثقة في نقله
للتوثيقات الرجالية املعتمدة من قبل الكثير منهم ،مع كونها أخبارا منقولة عن األصول
الحديثية.
وقد ذكر بعض الفقهاء بعض اإلشكاالت على طريقة نقله لألخبار أو العمل بها:
منها :إن الشيخ ذكر في كالمه املتقدم تقسيمه للخبر وبين الحجة منه ،ولكن في نفس
الوقت يقبل خبر العامي والواقفي والفطحي وغيرهم ،قال الشهيد الثاني( :والعجب ،إن
الشيخ رحمه هللا اشترط العمل بالخبر الصحيح أيضا في كتب األصول ،ووقع له في
الحديث وكتب الفروع الغرائب ،فتارة يعمل بالخبر الضعيف مطلقا ،حتى أنه يخصص به
أخبارا كثيرة صحيحة ،حيث تعارضه بإطالقها ،وتارة يصرح برد الحديث لضعفه ،وأخرى
يرد الصحيح ،معلال بأنه خبر واحد ال يوجب علما وال عمال) (.)2
ومنها :إن طريقة الشيخ في ذكر املشيخة مضطربة حيث لم يذكر الكثير من الرواة
الذين وعد بذكر طريقه لهم عند النقل عنهم ،وقد حاول بعض الفقهاء أن يبحث عن
هذه الطرق محاولة لسد هذه الثغرة ،قال املحقق االردبيلي( :إني ملا رجعت إليهما رأيت
أن كثيرا من الطرق املورودة فيهما معلوال على املشهور بضعف أو إرسال أو جهالة ،وأيضا
رأيت أن الشيخ (ره) ربما بدأ في أسانيد الروايات بأناس لم يذكر لهم طريقا أصال ،ال في
املشيخة وال في الفهرست ،فألجل ذلك رأيت من الالزم تحصيل طرق للشيخ إلى أرباب
األصول والكتب غير الطرق املذكورة في املشيخة والفهرست ،حتى تصير تلك الروايات
 -1خالصة األقوال ،العالمة الحلي :ص.845 / 249
 -2شرح البداية في علم الدراية ،الشهيد الثاني :ص.27
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معتبرة ،فلما طال تفكري في ذلك وتضرعي ألقي في روعي أن انظر في أسانيد روايات
التهذيبين فلما نظرت فيها وجدت فيها طرقا كثيرة إليهم غير ما هو مذكور في املشيخة
والفهرست ،أكثرها موصوف بالصحة واالعتبار فصنفت هذه الرسالة وذكرت فيها جميع
الشيوخ املذكورين في املشيخة والفهرست ،وذيلت ما فيهما من الطرق الضعيفة أو
املجهولة باإلشارة إلى ما وجدته من الطرق الصحيحة أو املعتبرة مع تعيين موضعها
وأضفت إليهم من وجدت له طريقا معتبرا ولم يذكر طريقه فيهما) (.)1
هذا ،ويمكن توجيه االختالف بين الفريقين أي املثبتين لصحة األخبار التي نقلها
الشيخ الطوس ي في كتابيه وبين األصوليين و الرجاليين الذين يحكمون بعدم صحة كل ما
جاء في الكتب األربعة بشكل عام أو كتب الشيخ بوجه خاص ،بأن الصحيح بنظر
املتقدمين يختلف عما يقول به املتأخرون كما عرفنا.
أما ما ورد في كتبه الخبرية من الروايات عن أصحاب الفرق الفاسدة وغيرها فهو قد
شرط في أن يكون النقل منهم قبل فساد عقيدتهم ،وأن يكون الخبر موافقا للعقيدة
الحقة وملا هو مشهور بين األصحاب ال ملا هو نادر.
وكذلك ما جاء في عمله من عدم ذكره لبعض األسانيد للرواة فقد ذكر السبحاني
نقال عن أستاذه توجيها لذلك فقال( :وعلى ذلك فربما يتصور أنه يجب التفتيش
والتفحص عن طرق الشيخ إلى أصحاب الكتب واألصول .أقول :قد عرفت مذهب سيد
املحققين آية هللا البروجردي وهو أحد املعنيين في علم الرجال ،وأنه كان يذهب تبعا
للمجلس ي األول إلى أن املشيخة للصدوق وللشيخ ،لم تكن إال ملجرد إظهار األحاديث بصور
املسندات ال ألجل تحصيل العلم بنسبة الكتب إلى مؤلفيها ،فإن نسبة هذه الكتب إلى
أصحابها كانت ثابتة غير محتاجة إلى تحصيل السند ،وبالجملة ذكر املشيخة ألجل التبرك
والتيمن ،والتصال السند كما هو املرسوم في هذه األعصار أيضا ،حيث يستجيزون عن
املشايخ بالنسبة إلى الكتب األربعة) (.)2

 -1جامع الرواة وإزاحة االشتباهات ،املحقق محمد بن علي األردبيلي الغروي ،الناشر :مكتبة املحمدي ،طبعة حجري لسنة
 1372هـ ،ج 1ص.5
 -2كليات في علم الرجال ،جعفر السبحاني :ص.380
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وكذلك السيرة القائمة بين فقهاء ذلك العصر هي الحكم بصحة ما ينقلونه من
األصول الخبرية األولى التي يذكرونها ألجل بيان صحة ما نقلوه في كتبهم هذه ،بل يمكن أن
يكون ما عمله الشيخ الطوس ي في كتبه الرجالية دليال نطمئن إليه حيث إنه لم يذكر إال
أسماء الرواة من دون ذكر حال أحد إال القليل منهم حيث أتى على ذكر أكثر من ستة
أالف شخص ولكنه جعل كتابه بمثابة طبقات للرواة ،وهذا يكشف عن اطمئنانه لهؤالء
الرواة ولو بقدر روايتهم عن اإلمام قبل فساد عقيدتهم ،وإال فقطعا هناك فيهم الضعيف
واملتروك وغيرهم ممن سوف نتعرف عليهم بعد التعرض لكتبه الرجالية في الفصل الثاني.
نتيجة مختصرة:
استعرضنا في هذا الفصل أدلة املثبتين لعلم الرجال ،وأدلة النافين له ،وقد حاول
كل منهم إبراز الدليل الصحيح واملعتمد لديه في إثبات دعواه وإسقاط دليل الطرف اآلخر،
والغريب أن كال الطرفين يستشهد بالدليل القرآني والروائي إلثبات مدعاه ،مع أن داللة
اآليات والروايات ال يمكن أن تثبت التضاد ،والبد أن يكون أحد الطرفين على خطأ .نعم،
يمكن أن نقول إن منهج األخباريين أقرب إلى الحق من منهج الرجاليين واألصوليين.
يقول امليرزا النوري( :ثم إنهم أطالوا البحث والفحص عن أحوال املذكورين في
املشيخة ،ومدحهم وقدحهم ،وصحة الطريق من جهتهم ،ولقرائن أخرى .وأول من دخل
في هذا الباب العالمة في الخالصة ،وتبعه ابن داود ،ثم أرباب املجاميع الرجالية) (.)1
وهذا الكالم يوضح طريقة القدماء في النقل أو التوثيق املتعارف عندهم في العمل
باألخبار ،وما أحدثه العالمة بعد قرون عدة ثم تطور إلى ما هو عليه من االختالف في
طريقة تصحيح األخبار والفرق بين ما صح عند القدماء وما عليه املتأخرون ،الذي أوجب
سقوط الكثير من األخبار وتضعيفها بسبب عدم ورود التوثيق للكثير من الرواة ومجهولية
حالهم ،وسوف تكون لنا وقفة خاصة في الفصل األخير من البحث إلثبات املنهج الصحيح
في كيفية العمل باألخبار ومعرفة الصادر منها حقا وتمييزه عن الدخيل واملكذوب عليهم

 -1مستدرك الوسائل ،امليرزا النوري ،مؤسسة آل البيت (عليهم السالم) إلحياء التراث ،ط األولى لسنة  1416هـ ،ج 4ص،8
الفائدة الخامسة.

 108ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـــــ ــــــ ـ ـ ــ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية

(عليهم السالم) ،بعد أن رأينا اإلفراط والتفريط الذي وقع فيه كال الطرفين في كيفية
العمل والتصحيح لألخبار الواردة عن املعصومين صلوات هللا عليهم أجمعين.

الباب الثاني
املصادر الرجالية وطرق التوبثيق
ويتضمن ثالثة فصول وملحق وخاتمة

الفصل األول
دراسة يف املصادر الرجالية
في هذا الفصل من البحث نتناول مجموعة من األبحاث التي تخص األصول الرجالية
األولى التي يعتمدها فقهاء الشيعة – الرجاليين منهم بالخصوص – وعليها صار املعول في
كتابة وتدوين كتب الرجال األخرى ،حيث إن كل من أتى بعد هذه األصول اعتمد على ما
فيها من توثيق أو تضعيف ،وبالتالي فهو ال يعدو كونه ناقال ملا ذكره األولون ،ولهذا نرى
القصور الواضح في بيان حال الكثير من الرواة من قبل املتأخرين بسبب عدم ورود
أسمائهم أو أحوالهم في تلك األصول.
وما سنطرحه هنا مما يتعلق بكتب الرجال مسألتان:
األولى :التحقق من قضية فقدان أو وجود بعض هذه الكتب الرجالية ووصولها
للرجاليين املتأخرين ،وكذلك ثبوت نسبتها ملؤلفيها إن كانوا هم فعال أصحابها الحقيقيون
أو أنها كانت ملؤلفين مجهولين .وهذا في نفسه من القضايا املهمة التي البد أن تطرح بشكل
موضوعي سيما هي التي توفر مادة علم الرجال الشيعي.
الثانية :وجود الفرق الكبير بين املدونات الرجالية األولى وبين كتب من تأخر عنهم من
حيث املنهجية في التوثيق واتباع املنهج العقلي في متابعة القرائن الحافة بتوثيق الراوي أو
تضعيفه .كما سنالحظ الفارق الكبير في أعداد الرواة الذين ذكرهم املتأخرون ولم
يذكرهم املتقدمون.
من هنا ،سوف نكتفي بذكر أهم املصادر الرجالية الواصلة واملتداولة فعال بين فقهاء
الشيعة الرجاليين ،وال نتعرض لغيرها مما ذكره أصحاب التراجم على مستوى االسم
فقط دون وجود عين له أو أثر ليتم االطالع على ما فيه ،ومن ثم ال يعدو التعرض له
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بالذكر سوى إطالة دون طائل ورائها .وسأبتدئ بكتاب الكش ي باعتباره أول الكتب
الرجالية املعروفة واملشهورة لدى الشيعة.

 .1كتاب الكشي
مؤلفه هو محمد بن عمر بن عبد العزيز املعروف بالكش ي (ت  385هـ).
قال عنه النجاش ي في رجاله( :كان ثقة ،عينا ،وروى عن الضعفاء كثيرا وصحب
العياش ي وأخذ عنه وتخرج عليه وفي داره التي كانت مرتعا للشيعة وأهل العلم .له كتاب
الرجال كثير العلم ،وفيه أغالط كثيرة) (.)1
وذكره الشيخ الطوس ي كذلك فقال عنه( :يكنى أبا عمرو ،ثقة ،بصير باألخبار
وبالرجال ،حسن االعتقاد .له كتاب الرجال ،أخبرنا به جماعة ،عن أبي محمد التلعكبري،
عن محمد بن عمر بن عبد العزيز أبي عمرو الكش ي) (.)2
هذه شهادة كبار مشايخ الرجال في حقه ،علما أنهم ال يفصلهم عن الشيخ الكش ي إال
سنوات قليلة – حيث إنه توفي في سنوات والدتهم تقريبا – ،والسؤال :ملاذا حكموا عليه
أنه يروي عن الضعفاء مع أنه ثقة ومن كبار رجال الشيعة ،بل هو خبير بالرجال وكتابه
جاء في سرد الروايات التي تذكر الرواة الثقات والضعفاء واملتروكين ؟! هذا من جهة .ومن
جهة أخرى ،كيف يكون خبيرا بالرجال وكتابه خاص بالرجال ومع ذلك يروي عن
الضعفاء وكتابه فيه أغالط كثيرة ؟
أعتقد أن هذا فيه من التضاد وعدم االنسجام ما ال يكاد يخفى .ولكن أال يمكن أن
نوجه عمله ببعض األمور التي قد تكون نافعة إلثبات صحة عمله مما يكون قد خفي على
كال الشيخين:

 -1رجال النجاش ي :ص.1018 / 372
 -2الفهرست ،الشيخ الطوس ي ،تحقيق :الشيخ جواد القيومي ،مؤسسة النشر اإلسالمي ،ط األولى لسنة  ،1417ص/ 217
.624
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أوال :قد يكون اعتمد على بعض الرواة الذين ال يرى في قبول روايتهم بأسا لتوفر
قرائن معينة عنده ،ولكن الشيخين حكما عليهم بالضعف؛ لعدم توفر تلك القرائن
عندهم ،تماما كما تقدم في مسألة تصحيح الروايات عند املتقدمين املخالف ملنهج
املتأخرين.
ثانيا :قد تكون طريقة التوثيق التي اعتمد عليها الكش ي مخالفة ملا عليه الشيخان
وباقي الرجاليين ،مثل اعتماده في كتابه على بعض الرواة من العامة ،ولهذا قام الشيخ
الطوس ي بتهذيب الكتاب وحذف منه ما يراه بنظره أغالطا ،وهو ما حكاه املال علي الكني
عن مشايخه ،قال( :أن كتاب رجال الكش ي كان جامعا لرواة العامة والخاصة خالطا
بعضهم ببعض فعمد إليه شيخ الطائفة طاب مضجعه فلخصه وأسقط منه الفضالت،
وسماه ب "اختيار الرجال") (.)1
ثالثا :إن عدد الشيوخ الذين يروي عنهم الشيخ الكش ي أربع وخمسون شيخا ( ،)2وهم
عدد كبير  ،وكان من أشهرهم العياش ي صاحب التفسير املعروف ،وكذلك كان منهم ابن
قولويه جعفر بن محمد صاحب كامل الزيارات والتصانيف الكثيرة وهو من الوثاقة ما ال
غبار عليه ،وغيرهم الكثير ،ومعه كيف يكون الشيخ راويا عن الضعفاء والعامة ؟
أضف إلى ذلك :قد تكون طريقته في التوثيق تختلف عن طريقة اآلخرين ،وهو يكاد
يكون أمرا طبيعيا في السابق ،كما تقدم الكالم عنه.
رابعا :إذا كان الشيخ ممن يروي عن الضعفاء بتصريح قول أكابر الرجاليين األوائل
فلماذا يعد كتابه من الكتب الرجالية املعتمدة ،بل تعتبر شهادته من الشهادات النافذة في
حق الراوي بالنسبة لطبقة الرجاليين األوائل واملعتمدة لدى املتأخرين.
يقول الشيخ جعفر السبحاني( :إذا نص أحد أعالم املتقدمين كالبرقي والكش ي وابن
قولويه والصدوق واملفيد والنجاش ي والشيخ وأمثالهم على وثاقة الرجل يثبت به حال
الرجل بال كالم) (.)3
 -1توضيح املقال ،املال علي الكني ،تحقيق :محمد حسين مولوي ،قسم األبحاث التراثية بدار الحديث ،ط األولى لسنة 1421
هـ ،ص.297
 -2انظر :مقدمة كتاب اختيار معرفة الرجال (رجال الكش ي) ،تحقيق :العالمة املصطفوي ،ص 15 - 12من املقدمة.
 -3كليات في علم الرجال ،جعفر السبحاني :ص.159
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إنه من تناقضات القوم في علم الرجال !
خامسا :كثيرا ما نسمع عن "إجماع" الكش ي الشهير الذي ال يخفى على جميع الفقهاء
املتقدمين واملتأخرين في حق بعض الرواة بحسب الطبقات التي وردوا فيها ،ويعتبر – بنظر
الرجاليين – من أعظم التوثيقات ملجموعة خاصة من أصحاب األئمة (عليهم السالم)،
وصار هذا اإلجماع أو كالم الشيخ مستندا لقاعدة رجالية عامة سميت الحقا بـ (أصحاب
اإلجماع) ،والتي تعني باختصار تصحيح الرواية عن مجموعة من الرواة الذين عبر عنهم
الشيخ الكش ي بالفقهاء من أصحاب اإلمام (عليه السالم).
قال الشيخ الكش ي( :في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد هللا عليهما
السالم .أجمعت العصابة على تصديق هؤالء األولين من أصحاب أبي جعفر (عليه
السالم) وأبي عبد هللا (عليه السالم) وانقادوا لهم بالفقه ،فقالوا :أفقه األولين ستة:
زرارة ،ومعروف بن خربوذ ،وبريد ،وأبو بصير األسدي ،والفضيل بن يسار ،ومحمد بن
مسلم الطائفي ،قالوا :وأفقه الستة زرارة ،وقال بعضهم مكان أبي بصير األسدي أبو بصير
املرادي وهو ليث بن البختري) (.)1
وقال في موضع آخر عن ذلك( :تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبى الحسن
الرضا عليهما السالم .أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤالء وتصديقهم وأقروا
لهم بالفقه والعلم :وهم ستة نفر آخر دون الستة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد
هللا (عليه السالم) ،منهم يونس بن عبد الرحمن ،وصفوان بن يحيى بياع السابري،
ومحمد بن أبي عمير ،وعبد هللا بن املغيرة ،والحسن بن محبوب ،وأحمد بن محمد بن أبي
نصر) (.)2
قال السيد الخوئي عن سند هذا اإلجماع وتعريفه( :سند أصحاب اإلجماع :ومما قيل
بثبوته في التوثيقات العامة أو الحسن هو وقوع شخص في سند رواية رواها أحد أصحاب
اإلجماع ،وهم ثمانية عشر رجال على ما يأتي ،فذهب جماعة إلى الحكم بصحة كل حديث

 -1اختيار معرفة الرجال (رجال الكش ي) :ص.431 / 253
 -2املصدر السابق :ص.1050 / 549
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رواه أحد هؤالء إذا صح السند إليه ،حتى إذا كانت روايته عمن هو معروف بالفسق
والوضع ،فضال عما إذا كانت روايته عن مجهول أو مهمل ،أو كانت الرواية مرسلة) (.)1
إن هذا الطريق في إثبات وثاقة الرواة الذي ذكره الكش ي صار أحد الطرق املشهورة
في التوثيق لدى الكثير من الرجاليين عند كالمهم عن التوثيقات العامة كما سيأتي ،قال
الشيخ السبحاني( :الفصل السادس التوثيقات العامة .أصحاب اإلجماع .قد وقفت على
الطرق التي تثبت بها وثاقة راو معين وهناك طرق تثبت بها وثاقة جمع كثير تحت ضابطة
خاصة ،وإليك هذه الطرق واحدا بعد واحد .وأهمها مسألة أصحاب االجماع املتداولة في
األلسن وهم ثمانية عشر رجال على املشهور .إن البحث عن أصحاب االجماع من أهم
أبحاث الرجال ،وقد أشار إليه املحدث النوري وقال" :إنه من مهمات هذا الفن ،إذ على
بعض التقادير تدخل آالف من األحاديث الخارجة عن حريم الصحة إلى حدودها أو يجري
عليها حكمها") (.)2
وهذا الكالم يدل بوضوح على مدى تمسك الرجاليين بكتاب الشيخ واإلجماع الذي
نقله رغم النقد املوجه له من قبل الشيخين كما عرفنا ،وهي مسألة ال تخلو من الخلل
املنهجي بطبيعة الحال ،فلو كان هناك توثيق – مثال – في رجل ذكره الكش ي في إجماعه
وعارضه الشيخ النجاش ي في ذلك ،فقول من سيكون املقدم بنظر علماء الرجال ؟ أليس
هذا من التناقض في أساسيات هذا العلم ،بل في عمل ومنهجية مؤسسيه ؟!
ثم إن هناك من لم يقبل بهذا اإلجماع أصال وشكك في صحته ،وصار يتأول كالم
الشيخ بسبب وجود بعض الرواة الذين لم يوثقوا ،فالسيد الخوئي صرف هذا اإلجماع إلى
وثاقة وجاللة هؤالء الرواة وليس فيما يروون من روايات ،قال( :وكيف كان ،فمن الظاهر
أن كالم الكش ي ال ينظر إلى الحكم بصحة ما رواه أحد املذكورين عن املعصومين (عليهم
السالم) ،حتى إذا كانت الرواية مرسلة أو مروية عن ضعيف أو مجهول الحال ،وإنما ينظر
إلى بيان جاللة هؤالء ،وأن اإلجماع قد انعقد على وثاقتهم وفقههم وتصديقهم في ما
يروونه .ومعنى ذلك أنهم ال يهتمون بالكذب في أخبارهم وروايتهم ،وأين هذا من دعوى

 -1معجم رجال الحديث ،السيد الخوئي :ج 1ص.57
 -2كليات في علم الرجال ،جعفر السبحاني :ص.173
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اإلجماع على الحكم بصحة جميع ما رووه عن املعصومين (عليهم السالم) ،وإن كانت
الواسطة مجهوال أو ضعيفا ؟!) (.)1
وكالمه واضح في التفرقة بين توثيق وجاللة هؤالء الرواة وبين روايتهم ،وهنا نسأل:
أليس أن الرجاليين – املتأخرين منهم بالخصوص – اشترطوا وثاقة الراوي في صحة الخبر
ولم يعتمدوا على سائر الطرق األخرى التي عمل بها املتقدمون – مثل موافقة الخبر
للكتاب والسنة – بل ذهبوا إلى عدم كفايتها كما تقدمت اإلشارة إليه ،وبما أن الشيخ
الكش ي هو من أصحاب الكتب الرجالية األولى وقد نقل اإلجماع على وثاقة بعض الرواة،
فهو إذن قد حكم بوثاقتهم وبالتالي حكم بصحة مروياتهم ،بل صريح كالمه أن اإلجماع
حصل على "تصديقهم" ،والتصديق ال يكون إال بتصديقهم فيما يروونه ال باالعتقاد
بجاللتهم فقط ،فكالم الكش ي إذن – وفق مباني الرجاليين – البد أن يكون حجة ويعمل
به ،وإال يكون الرجاليون قد خالفوا أنفسهم ونقضوا قواعدهم الرجالية بأيديهم ؟
وكذلك نقول :أليس في قول السيد الخوئي من التناقض الواضح ما فيه؛ ألنه يقول:
(ال ينظر إلى الحكم بصحة ما رواه أحد هؤالء) ،إذن إلى ماذا يكون نظر الباحث أو القارئ
أليس إلى الروايات عادة وما تحتوي من معان وألفاظ ؟! ثم يقول بعد سطر واحد من
كالمه السابق( :وأن اإلجماع انعقد على وثاقتهم وفقههم وتصديقهم فيما يروونه) أي أنهم
مصدقون فيما يروونه ،فكيف ال ينظر إلى روايتهم إذن ؟!
وعلى أي حال ،فبعد ما عرفناه من عبارات القوم في حال الشيخ الكش ي والتشكيك
في عمله وتوثيقاته من قبل كبار الرجاليين بسبب نقله عن الضعفاء بنظرهم ،كيف
سيكون حكمه نافذا أو مسموعا ،وكيف يكون إجماعه أحد الطرق العامة التي يعتمد
عليها الكثير من الرجاليين إلثبات وثاقة الرواة ،وقد حصل بالفعل وشككوا في حجية هذا
اإلجماع وصار مسرحا للتأويل والنقد من بعض الفقهاء ،أليس هذا من التناقض في علم
الرجال ؟!
وبالرغم من هذا ،فإن الكثير من الفقهاء يعتبرون كتاب الشيخ الكش ي من املؤلفات
األولى املهمة واألساسية التي ضمت الكثير من الرواة وتوثيقاتهم ،قال الشيخ السبحاني
عن الكتاب:
 -1معجم رجال الحديث ،السيد الخوئي :ج 1ص.59
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(ومن املأسوف عليه ،أنه لم تصل هذه الكتب إلينا ،وإنما املوجود عندنا وهو الذي
يعد اليوم أصول الكتب الرجالية ما دون في القرنين الرابع والخامس ،وإليك بيان تلك
الكتب واألصول التي عليها مدار علم الرجال ،وإليك أسماؤها وأسماء مؤلفيها وبيان
خصوصيات مؤلفاتهم -1 .رجال الكش ي هو تأليف محمد بن عمر بن عبد العزيز املعروف
بالكش ي.)1( )...
ويقول عبد الهادي الفضلي( :األصول الرجالية هي تلكم الكتب املؤلفة في أسماء
الرجال واعتمدها أصحابنا مصادرا أساسية واستندوا إليها مراجعا أصلية يستمدون منها
ترجمة الراوي في تعريفه وتقييمه ويرتكزون عليها منطلق بحث ودراسة ومدار لالجتهاد
واالستنباط وهي -1 :اختيار معرفة الرجال للشيخ الكش ي.)2( ).....
ورغم اعتراف الرجاليين بكون الكتاب من املصادر الرجالية األولى واألساسية ،إال أنهم
اختلفوا في تسميته فقيل هو (معرفة الرجال) كما أسماه الشيخ الطوس ي ،وقيل (معرفة
الناقلين عن األئمة الصادقين) وتارة (معرفة الناقلين).
ومما تجدر اإلشارة له أن كتاب الكش ي بنسخته األصلية مفقود ،واملوجود هو ما قام
به الشيخ الطوس ي من تهذيب واختصار للكثير من الزوائد – بحسبه – وأسماه (اختيار
معرفة الرجال) وألحق به ال بالكش ي ،وكان السبب في قيام الشيخ الطوس ي بتهذيبه
واختصاره هو وجود الكثير من األغالط والزوائد فيه.
وقد صرح الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني في كالم له بأن هذا الكتاب كان موجودا
عند السيد أحمد ابن طاووس ،وقد عمل على تبويبه وضمه إلى كتب أخرى كانت
موجودة لديه وأسماه بـ (حل اإلشكال في معرفة الرجال) ،قال( :هذا تحرير كتاب االختيار
من كتاب أبي عمرو الكش ي في الرجال ،انتزعته من كتاب السيد الجليل ،العالمة املحقق،
جمال امللة والدين ،أبي الفضائل أحمد ابن طاووس الحسني ،قدس هللا نفسه وطهر
رمسه ،والباعث لي على ذلك :اني لم أظفر لكتاب السيد رحمه هللا بنسخة ،غير نسخة
األصل التي أغلبها بخط املصنف ،وقد أصابها تلف في أكثر املواضع ،بحيث صار نسخ
الكتاب بكماله متعذرا .ورأيت بعد التأمل أن املهم منه هو تحرير كتاب االختيار ،حيث إن
 -1كليات في علم الرجال ،جعفر السبحاني :ص.52
 -2أصول علم الرجال ،عبدالهادي الفضلي :ص.99

 118ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـــــ ــــــ ـ ـ ــ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ــــ معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية

السيد رحمه هللا جمع في الكتاب عدة كتب من كتب الرجال بعد تلخيصه لها ،وملا كان
أكثر تلك الكتب محررا منقحا ،اقتصر فيها على مجرد الجمع ،فيمكن االستغناء عنها
بأصل الكتب ،الن ما عدا كتاب ابن الغضائري منها موجود في هذا الزمان بلطف هللا
سبحانه ومنه ،والحاجة إلى كتاب ابن الغضائري قليلة ،ألنه مقصور على ذكر الضعفاء.
وأما كتاب االختيار – من كتاب الكش ي للشيخ رحمه هللا – فهو باعتبار اشتماله على
االخبار املتعارضة من دون تعرض لوجه الجمع بينها ،محتاج إلى التحرير والتحقيق ،ومع
ذلك ليس بمبوب ،فتحصيل املطلوب منه عسر ،فعنى السيد رحمه هللا بتبويبه وتهذيبه
وبحث عن أكثر أخباره متنا وإسنادا ،وضم إليه فوائد شريفة ،وزوائد لطيفة ،ووزعه على
أبواب كتابه.....
قال السيد رحمه هللا في أثناء خطبة الكتاب" :وقد عزمت على أن أجمع في كتابي هذا
أسماء الرجال املصنفين وغيرهم ،ممن قيل فيه مدح أو قدح ،وقد أتم بغير ذلك من كتب
خمسة :كتاب الرجال لشيخنا أبي جعفر محمد بن الحسن الطوس ي رض ي هللا عنه .وكتاب
فهرست املصنفين له .وكتاب اختيار الرجال من كتاب الكش ي – أبي عمرو محمد بن عبد
العزيز) (.)1
وقال أبو الهدى الكلباس ي تعريضا ملا تقدم في اسم الكتاب( :وها هنا فوائد األولى :إن
اسم كتاب الكش ي (معرفة الرجال كما صرح به الشيخ في الفهرست في أحمد بن داود،
وكذا العالمة املجلس ي في فواتح البحار والسيد السند النجفي رحمه هللا فيما يأتي من
كالمه عن قريب .وأما ما في املعالم بعد عنوان الكش ي ،وأنه من غلمان العياش ي( :له:
معرفة الناقلين عن األئمة الصادقين عليهم السالم) فالظاهر أنه أراد به ما عرفت،
وحينئذ ربما يغاير ما سمعت.....
الثانية :إنه قد تصدى السيد بن طاووس لترتيب هذا الكتاب وتبويبه ،منضما إلى
كتب أخرى من الكتب الرجالية ،مسميا له ب (حل اإلشكال في معرفة الرجال).....
الثالثة :إن املوجود من كتاب الكش ي في هذه األعصار (اختيار الرجال) الذي وضعه
شيخ الطائفة ،فإن الذي يستفاد من كالم جماعة أن كتاب الكش ي كان مشتمال على
 -1التحرير الطاووس ي ،الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني :ص.4
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أخبار الخاصة والعامة مع اختالط بعضها باألخرى ،فاختصره الشيخ مسقطا منه
الزوائد ،وسماه باختيار الرجال ،وهو املوجود في هذه األعصار ،بل وعصر العالمة وما
قاربه ،كما نص به بعض ولذا يعبر عنه في كالم بعض مهرة األخيار ب "االختيار") (.)1
هذا ما يتعلق بكتاب الشيخ الكش ي من ناحية االسم واملحتوى ،واتضح أن الكتاب
األصلي غير موجود ،وإنما املتوفر هو ما اختصره الشيخ الطوس ي ليس إال.
قال أبو املعالي الكلباس ي( :واملعروف في هذه األعصار "من كتاب الكش ي" كما صرح به
السيد الداماد في الراشحة الثامنة عشر من الرواشح ،وكذا صاحب رياض العلماء قال:
"واآلن لم يوجد إال اختيار الشيخ ولم نقف إلى اآلن على أصل رجال الكش ي" ،وكذا
املحدث البحراني في اللؤلؤة قال" :وكتاب الكش ي لم يصل إلينا ،وإنما املوجود املتداول
كتاب اختيار الكش ي للشيخ أبي جعفر الطوس ي" .وكذا بعض املتأخرين قال" :واملوجود في
هذه األزمان بل وزمان العالمة وما قاربه إنما هو اختيار الشيخ ال الكش ي األصل") (.)2
الخالصة :إن املتحصل بعد االطالع على كلمات الرجاليين في املقام هو:
 -1إن كتاب الشيخ الكش ي في حقيقته مجهول االسم واملضمون معا بسبب ما قام به
الشيخ الطوس ي من حذف وتغيير وتلخيص ،ولذا ألحق املوجود اليوم بالشيخ الطوس ي ال
به.
 -2إن الكتاب مفقود منذ زمن بعيد وآخر من أراد تهذيبه وجمعه مع بعض الكتب
األخرى هو السيد أحمد بن طاووس في كتاب سماه (حل اإلشكال في معرفة الرجال)،
وهذا الكتاب للسيد ابن طاووس هو اآلخر ليس له أثر كما نقل الشيخ حسن ابن الشهيد
الثاني.
 -3تضمن هذا الكتاب بعد التنقيح والتهذيب من قبل الشيخ الطوس ي مجموعة
ضئيلة جدا من الرواة واألخبار التي ذكرها الشيخ الكش ي واعتمد عليها ،واملالحظ أنه لم
يكن يوثق الرواة بل يترك ذلك إلى نفس الروايات الحاكية عن التوثيق أو التضعيف،
 -1سماء املقال في علم الرجال ،أبو الهدى الكلباس ي ،تحقيق :السيد محمد الحسيني القزويني ،مؤسسة ولي العصر (عليه
السالم) للدراسات اإلسالمية  -قم املشرفة ،ط األولى لسنة  1419هـ ،ج 1ص.96
 -2الرسائل الرجالية ،أبي املعالي محمد بن محمد إبراهيم الكلباس ي ،تحقيق :محمد حسين الدرايتي ،مؤسسة دار الحديث
للطباعة والنشر ،ط األولى لسنة  1422هـ ،ج 2ص .151
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وهو ما ناقشناه سابقا ( )1من توقف قبول ذلك على إثبات صحة الروايات نفسها ،وهو
دور واضح؛ فكيف تثبت صحتها من خالل نفسها !
 -4لم يقتصر عمل الشيخ الطوس ي في تهذيب الكتاب على حذف األغالط وفق وجهة
نظره فقط ،بل امتد أيضا إلى ما ذكره الشيخ الكش ي من الرواة الشيعة والعامة الذين
نقلوا األخبار عن األئمة الطاهرين (عليه السالم) .قال السبحاني في املقام( :والظاهر عدم
تماميته ،ألنه ذكر فيه جمعا من العامة رووا عن أئمتنا كمحمد بن إسحاق ،ومحمد بن
املنكدر ،وعمرو بن خالد ،وعمرو بن جميع ،وعمرو بن قيس ،وحفص بن غياث،
والحسين بن علوان ،وعبد امللك بن جريج ،وقيس بن الربيع ،ومسعدة بن صدقة ،وعباد
بن صهيب ،وأبي املقدام ،وكثير النوا ،ويوسف بن الحرث ،وعبد هللا البرقي) (.)2
 -5ال يحتوي الكتاب الذي اختصره الشيخ الطوس ي إال على ( )1151رواية فقط
وعلى ترجمة ( )520راو ،وقد جاء بالروايات املوثقة واملادحة أو الذامة فقط ،وهذا العدد
قليل جدا بالقياس إلى الكم الهائل من الرواة الذين ذكرهم الشيخ الكش ي في كتابه ،بل ال
يمكن املقارنة بين العددين ،وعليه فكيف يمكن االعتماد على طريقته باالستدالل من
خالل الروايات على صحة الرواية ؟ وكذلك كيف يمكن االعتماد على هذا العدد الضئيل
جدا إلثبات حجية علم الرجال ،أو على أقل تقدير توفير مادته األساسية التي ال حياة
تكتب له بدونها ؟
 -6وأخيرا ،يمكن إثارة السؤال التالي :إذا كان الشيخ الكش ي ال يعتمد في قبوله لألخبار
ونقله لها في كتابه على طريقة الحصر بوثاقة الراوي فقط ،بدليل أن الرجاليين أنفسهم
يتهمونه بالنقل عن الضعفاء كما عرفنا ،فلماذا يتمسك املتأخرون عنه في قبول الرواية
على عدالة الراوي أو وثاقته فقط ؟
إن اتهام الرجاليين للكش ي بالنقل عن الضعفاء في كتابه يثبت – من حيث علموا أو
ال – عدم اهتمام العلماء املتقدمين بعلم الرجال ومعرفة حال الرواة ،بدليل أن الكتاب
األول املعتمد لديهم لم يراع صاحبه قواعد علم الرجال ونقل عن الضعفاء على حد
قولهم ،وهذا يكشف عن أن الرجل ربما يكون قد اعتمد منهجا آخر في قبول الرواية ال
 -1في الفصل األول من الباب األول.
 -2كليات في علم الرجال ،الشيخ جعفر السبحاني :ص.54
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تمت إلى حال الراوي بصلة وإنما إلى أمور أخرى كالعرض على الكتاب والسنة ووجود
القرائن ونحو ذلك.

 .2كتاب فهرس أو رجال النجاشي
وهو أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس ،الشهير بالنجاش ي ،وقد ترجم
نفسه في نفس الكتاب وقال( :أحمد بن علي بن أحمد بن العباس بن محمد بن عبد هللا
بن إبراهيم بن محمد بن عبد هللا بن النجاش ي ،الذي ولي األهواز وكتب إلى أبي عبد هللا
(عليه السالم) يسأله وكتب إليه رسالة عبد هللا بن النجاش ي املعروفة ولم ير ألبي عبد
هللا (عليه السالم) مصنف غيره "ت  450هـ") (.)1
وذكره العالمة الحلي فقال( :أحمد بن علي بن أحمد بن العباس بن محمد بن عبد
هللا بن إبراهيم بن محمد بن عبد هللا بن النجاش ي ،الذي ولي األهواز وكتب إلى أبي عبد
هللا (عليه السالم) يسأله وكتب إليه رسالة عبد هللا بن النجاش ي املعروفة ،وكان احمد
يكنى أبا العباس رحمه هللا ،ثقة معتمد عليه عندي ،له كتاب الرجال نقلنا منه في كتابنا
هذا وغيره أشياء كثيرة ،وله كتب أخر ذكرناها في الكتاب الكبير .وتوفي أبو العباس احمد
رحمه هللا بمطير آباد في جمادي األول سنة خمسين وأربعمائة ،وكان مولده في صفر سنة
اثنتين وسبعين وثالثمائة) (.)2
لم يترجم أحد من أصحاب الكتب الرجالية للشيخ النجاش ي ممن عاصره أو ممن
جاء بعده بقليل إال في زمن العالمة – املتقدم قوله – وابن داود ،وكالهما متأخر زمانا عن
الشيخ ،على العكس من النجاش ي حيث ترجم للشيخ الطوس ي الذي توفي بعد النجاش ي
بعشرة سنين ،قال النجاش ي( :محمد بن الحسن بن علي الطوس ي أبو جعفر جليل في
أصحابنا ،ثقة ،عين ،من تالمذة شيخنا أبي عبد هللا .له كتب ،منها :كتاب تهذيب األحكام
وهو كتاب كبير ،وكتاب االستبصار ،وكتاب النهاية ،وكتاب املفصح في اإلمامة.)3( )......

 -1رجال النجاش ي :ص.253 / 101
 -2خالصة األقوال ،العالمة الحلي :ص.118 / 72
 -3رجال النجاش ي :ص.1068 / 403
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أما الكالم عن تأليفه لكتابه فهو كما بين في مقدمته( :أما بعد ،فإني وقفت على ما
ذكره السيد الشريف – أطال هللا بقاءه وأدام توفيقه – من تعيير قوم من مخالفينا أنه
ال سلف لكم وال مصنف .وهذا قول من ال علم له بالناس وال وقف على أخبارهم ،وال
عرف منازلهم وتاريخ أخبار أهل العلم ،وال لقي أحدا فيعرف منه ،وال حجة علينا ملن لم
يعلم وال عرف .وقد جمعت من ذلك ما استطعته ،ولم أبلغ غايته ،لعدم أكثر الكتب،
وإنما ذكرت ذلك عذرا إلى من وقع إليه كتاب لم أذكره وقد جعلت لألسماء أبوابا على
الحروف ليهون على امللتمس السم مخصوص منها .وها أنا أذكر املتقدمين في التصنيف
من سلفنا الصالح ،وهي أسماء قليلة ،ومن هللا أستمد املعونة ،على أن ألصحابنا -
رحمهم هللا – في بعض هذا الفن كتبا ليست مستغرقة لجميع ما رسمه ،وأرجو أن يأتي في
ذلك على ما رسم وحد إن شاء هللا تعالى) (.)1
ولو تأملنا كتابه وتوثيقاته وجمعه لكتابه ألمكننا استخالص األمور التالية:
 -1إن سبب تأليف الكتاب هو تعيير جماعة من املخالفين للشيعة أن ال مصنف لكم
يحوي رواتكم ( ال سلف لكم ) ومصنفي كتبكم ،ومنه نعرف أن الشيعة ليس لديها
مصنفات في علم الرجال وطرق توثيقهم لعدم الحاجة إليه ،وليس معنى ذلك أنه ال توجد
مصنفات روائية لدى الشيعة تحوي تراثنا الروائي املتصل بأهل البيت (عليهم السالم).
 -2إن كتابه هو عبارة عن أسماء وفهرسة ملجموعة قليلة من رواة الشيعة االمامية
ومصنفاتهم التي ألفوها ،مع ذكر توثيق أو تضعيف لبعض الرواة وسكوت عن البعض
بحسب األحرف األبجدية ،علما أن كتابه يحوي ( )1269مصنف فقط وليس كل من ألف
كما هو قال:
"وقد جمعت من ذلك ما استطعته ،ولم أبلغ غايته ،لعدم أكثر الكتب" ،وأغلبهم كان
من أهل الكوفة؛ ألنه كوفي األصل والسكن ،لذلك نراه يذكر في بعض األحيان أخوة
املترجم له أو تالمذته وقبيلته ،وهو عدد قليل إذا ما قيس بما ذكره الشيخ الطوس ي مثال
– وقد تقدم الكالم عن تلك النسب – أو إلى ما ذكره املتأخرون كالسيد الخوئي أو الشيخ
النمازي من األعداد الكبيرة من الرواة الذين لم يذكرهم املتقدمون أصال .بهذا نعلم أن
الشيخ لم يتعرض للكثير من الرواة ألنه وضع كتابه باألساس لفهرسة أصحاب األصول
 -1رجال النجاش ي :ص 3من املقدمة.
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األولى لبعض الرواة وليس لكل راو ،ومن الواضح أن ليس كل الرواة ألفوا كتبا .ومن ثم ال
أعرف وجها صحيحا ملا يزعمه بعض الرجاليين املتأخرين من أن النجاش ي هو نقاد هذا
الفن ومن أعيانه !
قال الشيخ السبحاني( :أقول :الرجل نقاد هذا الفن ومن أجالئه وأعيانه ،وحاز
قصب السبق في ميدانه) ( .)1والحال أن الرجل لم يذكر إال من ألف من الرواة وليس كلهم
وال حتى أغلبهم فضال عن الرواة الذين لديهم مصنفات ! فكيف يكون نقادا مع عدم ذكره
للكثير من الرواة !
بل إن الشيخ السبحاني نفسه يذكر بعد كالمه املتقدم معرفا بالكتاب ،فيقول:
(حيث إن كتابه ليس إال مجرد فهرس ملن صنف من الشيعة أو صنف لهم دون
املمدوحين واملذمومين ،وليس يجب على مؤلف حول الرجال أن يتعرض للمدح والذم،
فسكوته ليس دليال على املدح وال على كونه شيعيا إماميا ،وإن كان الكتاب موضوعا
لبيان الشيعة أو من صنف لهم) (.)2
ثم إن كالمه األخير فيه من التناقض ما ال يخفى؛ ألنه يقول "ليس يجب على مؤلف
حول الرجال أن يتعرض للمدح والذم" ،وهنا أقول :أليس تعريف علم الرجال عندكم هو
معرفة أحوال الرواة وذواتهم ،فإذا كان أكبر وأوسع املطلعين على الرواة – بنظركم –
وأولهم تأليفا في علم الرجال لم يذكر حال أغلب الرواة بش يء ألنه ال يجب عليه ذلك ،فما
هي وظيفة علماء الرجال إذن ،وكيف تعتبرون كتابه من بين أهم الكتب لدى الشيعة
االمامية في هذا العلم ؟!
 -3التوثيق أو الذم أو السكوت الذي ورد في كتاب الشيخ مبني على الحدس قطعا،
وإال كيف أمكن للشيخ الحكم على هؤالء الرواة مع وجود الفارق الزماني الواضح ،وهذا
الحكم في حد نفسه من أوضح اإلشكاالت التي وردت في حقه؛ ألنه في مقام الشهادة على
التوثيق ،والشهادة ال تكون إال بالحس – كما تقدم الكالم عنها – وهي قطعا لم تقع
كذلك منه ،وإن حاول الشيخ باقر االيرواني ( )3التبرير بحسب ما يراه من أنه حصل عنده
 -1كليات في علم الرجال ،جعفر السبحاني :ص.56
 -2املصدر السابق :ص.57
 -3انظر :دروس تمهيدية في القواعد الرجالية ،الشيخ باقر االيرواني :ص.112
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تواتر في نقل التوثيقات وإن كانت حدسية فصارت كالحسية ،ولكن هذا خالف معنى
()1
الشهادة ،كما تقدم .
وقد نقل السيد الخوئي عبارة الطريحي في توثيقات النجاش ي ،فقال( :إن توثيقات
النجاش ي أو الشيخ يحتمل أنها مبنية على الحدس فال يعتمد عليها) (.)2
وكذلك ذكر الشيخ يوسف البحراني إشكاله على الشيخ النجاش ي في كيفية حصول
التوثيق مع بعد الزمان واملكان بينه وبين رواة الحديث فكيف يمكن االعتماد عليها ،قال:
(ألن الرواة عنهم (عليهم السالم) ليسوا محصورين في عدد مخصوص وال في بلدة واحدة.
وقد نقل الشيخ املفيد (ره) في إرشاده :أن الذين رووا عن الصادق (عليه السالم) خاصة
من الثقات على اختالفهم في اآلراء واملقاالت كانوا أربعة آالف رجل .ونحو ذلك ذكر ابن
شهرآشوب في كتاب معالم العلماء .والطبرس ي في كتاب إعالم الورى ،والجميع قد وصفوا
هؤالء األربعة آالف بالتوثيق  ....وأنت خبير بما بين مصنفي تلك الكتب وبين رواة األخبار
من املدة واألزمنة املتطاولة فكيف اطلعوا على أحوالهم املوجب للشهادة بالعدالة أو
الفسق ؟ واالطالع على ذلك – بنقل ناقل أو شهرة أو قرينة حال أو نحو ذلك كما هو
معتمد مصنفي تلك الكتب في الواقع – ال يسمى شهادة) (.)3
 -4اتضح سابقا ( )4عند الكالم في صحة الروايات الواردة في األصول الحديثية كلها أو
الكتب األربعة منها بالخصوص ،أن العلماء األخباريين اعتمدوا في قولهم على توثيق
أصحاب الكتب الحديثية عند نقلهم لألخبار في كتبهم ،وهنا نقول للرجاليين :إنكم
اعتمدتم في علمكم على توثيق وشهادة أصحاب الكتب الرجالية املبنية على الحدس،
فلماذا لم تقبلوا شهادة أصحاب الكتب األربعة مع أن الجميع عاشوا في نفس الزمن ؟
 -5أورد الرجاليون املتأخرون بعض اإلشكاالت على طريقة عمل الشيخ في حكايته
للحصول على بعض الكتب واملؤلفات التي لم يحصل له إليها طريقا واضحا ،وكذلك ذكر
بعض الطرق إلى هذه األصول التي ورد في رواتها ضعف أو عدم توثيق ،وهذا اإلشكال هو
نفس ما أورده األصوليون على األخباريين في إثبات األصول التي اعتمد عليها الشيخ الكليني
 -1انظر :الفصل الثاني من الباب األول عند مناقشة الشيخ السبحاني.
 -2معجم رجال الحديث ،السيد الخوئي :ج 1ص.42
 -3الحدائق الناضرة ،الشيخ يوسف البحراني :ج 1ص 22من املقدمة الثانية.
 -4انظر :الفصل الثاني من الباب األول.
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والصدوق والطوس ي في نقلهم لألخبار من خالل طرق لم يثبت وثاقتها ،ومن هذه اإلشكاالت
هي:
األول :طريقه إلى كتاب (من روى عن أبي جعفر (عليه السالم) من الرجال) لحمزة بن
القاسم أبو يعلى فقال" :أخبرنا الحسين بن عبيد هللا قال أخبرنا علي بن محمد القالنس ي
عن حمزة بن القاسم بجميع كتبه" .وهنا علي بن محمد القالنس ي لم يوثق حيث قال
الشيخ النمازي( :علي بن محمد بن علي القالنس ي :لم يذكروه .روى الحسين بن عبيد هللا
الغضائري ،عنه ،عن حمزة بن القاسم  ....ولعله علي بن محمد القالنس ي املعدود من
أصحاب الجواد عليه السالم) (.)1
وقال السيد الخوئي أيضا( :إن علي بن محمد القالنس ي هذا لم تتعرض له كتب
الرجال ،نعم ذكروا أن علي بن محمد القالنس ي من أصحاب الجواد (عليه السالم) ،لكنه
غير هذا جزما ،فإن هذا يروى عنه النجاش ي بواسطة شيخه الحسين بن عبيد هللا،
فيكون علي بن محمد في طبقة التلعكبري طبعا) (.)2
فهو إذن مجهول الحال ،والشيخ النجاش ي يروي عنه أحد الكتب التي يعتمد عليها،
وطبقا مليزان الرجاليين يفترض أن الكتاب يسقط عن الحجية لجهالة السند إليه.
الثاني :طريقه إلى كتاب (الرجال) لعبدهللا بن جبلة حيث قال( :وكان عبد هللا واقفا،
وكان فقيها ثقة مشهورا .وله كتب ،منها :كتاب الرجال ،وكتاب الصفة في الغيبة على
مذاهب الواقفة) (.)3
وفي طريقه إليه أيضا علي بن حبش ي وهو لم يوثق ،قال عنه السيد الخوئي:
(واملتحصل أن الرجل وإن كان معروفا وروى عنه االجالء إال أنه لم تثبت وثاقته ،ومجرد
كونه شيخ إجازة ال يكفي في إثبات وثاقته) (.)4

 -1انظر :مستدركات علم رجال الحديث ،الشيخ علي النمازي :ج 5ص.10448 / 462
 -2معجم رجال الحديث ،السيد الخوئي :ج 7ص.4064 / 290
 -3رجال النجاش ي :ص.563 / 216
 -4معجم رجال الحديث ،السيد الخوئي :ج 12ص.7989 / 327
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ومثل هذا كثير مما نقله الشيخ النجاش ي في كتابه ،فكيف يمكن االطمئنان بعد ذلك
بما نقله الشيخ النجاش ي من األصول التي يحكي عنها توثيقاته وتضعيفاته للرواة ؟
وينبغي أن يالحظ أن مثل هذه اإلشكال لم يغفله األصوليون في ردهم ملنهج األخباريين
في التعاطي مع الروايات ،ولكنهم هنا – في البحث الرجالي – يحاولون التغافل عنه أو
تبريره ،ومن الواضح أنه ليس من النهج العلمي الرصين في ش يء إثارة اإلشكال عند إرادة
اتخاذ موقف ضد األخباريين ،والتغاض ي عنه في املواقف التي يشكل فيها اإلشكال عقبة
أمام املنهج املعتمد لدى األصوليين ولكن بوصفهم علماء رجال هذه املرة ،والخالصة أن
العلوم ما لم ترتكز على قوانين علمية ثابتة ورصينة ال يمكن قبول نتائجها بوجه من
الوجوه.

 .3رجال الشيخ الطوسي
هو أبو جعفر محمد بن الحسن الطوس ي (ت  460هـ) ،املعروف بشيخ الطائفة ،وقد
ألف كتابه هذا في آخر حياته ،ومن مميزات هذا املصنف:
 -1إن الشيخ قسمه إلى طبقات بحسب األزمنة من عهد رسول هللا (صلى هللا عليه
وآله) حتى اإلمام املهدي (عليه السالم) ،ثم ذكر أسماء من لم يرو عن األئمة (عليهم
السالم) ،وهذا ما جاء في مقدمته( :أما بعد :فإني قد أجبت إلى ما تكرر سؤال الشيخ
الفاضل فيه ،من جمع كتاب يشتمل (صلى هللا عليه وآله) على أسماء الرجال ،الذين
رووا عن رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) وعن األئمة (عليهم السالم) من بعده إلى زمن
القائم (عليه السالم) ،ثم أذكر بعد ذلك من تأخر زمانه من رواة الحديث أو من عاصرهم
ولم يرو عنهم) (.)1
 -2ذكر الشيخ الكثير من الصحابة والتابعين والرواة سواء كان مؤمنا أو منافقا،
إماميا كان أو عاميا وبحسب حروفهم الهجائية حتى يسهل حفظهم ،قال( :وأرتب ذلك

 -1رجال الشيخ الطوس ي :ص 18من املقدمة.
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على حروف املعجم ،التي أولها الهمزة وآخرها الياء ،ليقرب على ملتمسه طلبه ،ويسهل
عليه حفظه ،واستوفى ذلك على مبلغ جهدي وطاقتي) (.)1
وصرح كذلك في مقدمته أنه لم يستطع أن يضبط أو يحص ي جميع الرواة ألنه أمر
متعسر عادة ،قال( :وال أضمن أن أستوفي ذلك عن آخره .فان رواة الحديث ال
ينضبطون ،وال يمكن حصرهم لكثرتهم وانتشارهم في البلدان شرقا وغربا ،غير اني أرجو
أن ال يشذ عنهم إال النادر ،وليس على اإلنسان إال ما تسعه قدرته وتناله طاقته) (.)2
 -3صرح الشيخ بعدم وجود كتاب جامع يضم ويحص ي الرواة واألصحاب ،وما ألفوه
ال يعدو كونه مختصرات فقط إال كتاب ابن عقدة ( )3فإنه بلغ الغاية ولكنه اقتصر على
ذكر أصحاب اإلمام الصادق (عليه السالم) فقط ،قال( :ولم أجد ألصحابنا كتابا جامعا
في هذا املعنى إال مختصرات قد ذكر كل إنسان طرفا منها ،إال ما ذكره ابن عقدة من رجال
الصادق (عليه السالم) ،فإنه قد بلغ الغاية في ذلك ،ولم يذكر رجال باقي األئمة عليهم
السالم) (.)4
 -4من يراجع الكتاب ال يجد ذكرا لوثاقة الراوي أو ضعفه إال في موارد قليلة جدا،
فالشيخ – كما قلنا – وضع كتابه الستقصاء من عاصر الرسول الكريم (صلى هللا عليه
وآله) واألئمة الطاهرين (عليهم السالم) ،ولم يضع كتابه ألجل الوقوف على وثاقة الرواة
ومعرفة أحوالهم بالتحديد كما هو مبتغى الرجاليين ،ومن ثم ستكون مساهمته في تشييد
قواعد شرعية ونافعة لعلم الرجال كعلم رصين ضئيلة بل ضئيلة جدا ،فضال عن اعتبار
الكتاب من بين أهم املصادر التي تؤسس لعلم الرجال وتوفر له مادته !
 -5إن عدد من أحصاهم الشيخ في كتابه ( )6429راو بين رجل وامرأة ،ومن ذكره
بتوثيق ( )165راو ،وعدد من ضعفهم ( )43راو ،وعدد من لم يرو عن األئمة الطاهرين
 -1املصدر السابق :ص 19من املقدمة.
 -2املصدر السابق :ص 19من املقدمة.
 -3قال النجاش ي في ترجمته( :ابن عقدة :هو أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن زياد بن عبد هللا بن
عجالن ،أبو العباس الكوفي املعروف بابن عقدة ،وزياد هو مولى عبد الواحد بن عيس ى بن موس ى الهاشمي عتاقة هذا رجل
جليل في أصحاب الحديث ،مشهور بالحفظ ،والحكايات تختلف عنه في الحفظ وعظمه ،وكان كوفيا زيديا جاروديا على ذلك
حتى مات ،وذكره أصحابنا الختالطه بهم ومداخلته إياهم وعظم محله وثقته وأمانته) رجال النجاش ي :ص.233 / 94
 -4املصدر السابق :ص 19من املقدمة.
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( ،)1( )510وبالنتيجة فإن عدد من ورد بحقهم مدح أو ذم من قبل الشيخ ال يتجاوز
( )208راو فقط ،وهذا العدد – كما ترى – قليل جدا إذا ما قيس بعدد الرواة ،وهو –
بطبيعة الحال – ال يوفر للرجاليين مادة رجالية معتدا بها ،فضال عن اعتبار الكتاب –
إضافة إلى األصلين السابقين – أصال رجاليا مهما ورافدا أكبر ملادة علم الرجال والوقوف
على حال الرواة ،بل الحقيقة على العكس تماما.
 -6إن ما ذكرناه في األصلين املتقدمين من مالحظة تأتي هنا ،وهي :كيفية وقوف
الشيخ على التوثيقات والتضعيفات التي أوردها في كتابه بالرغم من قلتها ،فهل هي مبتنية
على الحس أو على النقل من الكتب التي وصلته ،أو من طريق الشهرة التي لم نقف على
مدى صحتها ودليلها ،أو من خالل حدسه وتحليله واجتهاده ؟
إن ما ينبغي قوله هنا :إن أصحاب األصول الرجالية لم يطلعونا على املباني والكتب
التي اعتمدوها في التوثيق أو التضعيف ،وهل كانت بالفعل موجودة بالشكل الذي يزرع
في النفس االطمئنان كما قد يزعمه من أتى بعدهم من الرجاليين ،أو أن الكتب كانت
مجرد فهرسة لبعض الرواة – دون الغالب – ممن رأى أو سمع رسول هللا (صلى هللا عليه
وآله) أو أحد األئمة (عليهم السالم) ؟
 -7إن كتاب الشيخ ضم بعض األمور املتناقضة ،فقد يذكر الشخص مرة بعنوان أنه
من أصحاب اإلمام (عليه السالم) ،ومرة فيمن لم يرو عنهم (عليهم السالم) ،ومثال ذلك:
القاسم بن محمد الجوهري ،وفضالة بن أيوب ،ومحمد بن عيس ى العبيدي ،وغيرهم (.)2
قال السيد الخوئي( :وقد اتفق في غير مورد أن الشيخ ذكر اسما في أصحاب
املعصومين (عليهم السالم) ،وذكره في من لم يرو عنهم أيضا .وفي هذا جمع بين
املتناقضين ،إذ كيف يمكن أن يكون شخص واحد أدرك أحد املعصومين (عليهم السالم)
وروى عنه ،ومع ذلك يدرج في من لم يرو عنهم (عليهم السالم) .وقد ذكر في توجيه ذلك
وجوه ال يرجع ش ئ منها إلى محصل  .....والتوجيه الصحيح :أن ذلك قد صدر من الشيخ
ألجل الغفلة والنسيان ،فعندما ذكر شخصا في من لم يرو عنهم (عليهم السالم) غفل عن
 -1يراجع املوقع الرسمي للسيد كمال الحيدري ،مفاتيح عملية االستنباط الفقهي :الدرس  375الكتبي ،على هذا الرابط:
http://alhaydari.com/ar/2013/09/50521
 -2انظر رجال الطوس ي" :القاسم" تحت رقم  3946و  5095و  ،6244و"فضالة" تحت رقم  5092و 5383و ،6237و"محمد"
تحت رقم  5464و 5758و  5887و.6361
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ذكره في أصحاب املعصومين (عليهم السالم) ،وإنه روى عنهم بال واسطة ،فإن الشيخ
لكثرة اشتغاله بالتأليف والتدريس كان يكثر عليه الخطأ ،فقد يذكر شخصا واحدا في باب
واحد مرتين ،أو يترجم شخصا واحدا في فهرسته مرتين) (.)1
إن السيد الخوئي وغيره من الرجاليين الذين ذكروا هذه التناقضات التي صدرت من
الشيخ الطوس ي وغيره من أصحاب األصول الرجالية تنعكس سلبا عليهم بالنتيجة؛ ألنهم
استندوا – فيما استندوا إليه – إلثبات حجية علم الرجال وتوفير مادته إلى هذه األصول
الرجالية ،وقد تبين حالها في كونها مجرد فهارس حوت أسماء رواة قليلين جدا ،ومن بين
هذا القليل لم يتبين حال إال القليل ،كما اتضح اآلن أن هذا القليل قد ضم في جنباته
متناقضات ،فكيف يمكن بعد هذا قبول قيام علم يراد له أن يغربل جميع روايات خلفاء
هللا بمادة وأسس هذا حالها !
ثم يقال للسيد الخوئي وغيره من الرجاليين أيضا :اذا كان الشيخ الطوس ي قد وقعت
منه الغفلة والنسيان والتناقضات في كتابه كما تعترفون ،فلماذا ادعيتم حجية قوله في
التوثيق والتضعيف ! أفال يحتمل وقوع االشتباه منه أيضا عند توثيقه أو تضعيفه لراو
معين ! ثم كيف يمكن قبول حكم الشيخ – وغيره من أصحاب األصول – بتوثيق الرواة
أو تضعيفهم بشكل قطعي مع بقاء إمكانية صدور االشتباه منه ؟ هذا مع قلة الرواة
الذين ذكرهم الشيخ أصال وبين حالهم ،كما قلنا.
وعلى ذلك ،فال يمكن اعتبار توثيق هذا العدد القليل جدا من جهة ،والذي يحتمل
فيه الغفلة واالشتباه من جهة أخرى ،ال يمكن اعتباره منهجا سليما لقبول الرواية من
عدمه.
وبخصوص تناقضات الشيخ الطوس ي في حكمه على بعض الرواة ،يقول الكلباس ي:
(وأما ما ذكره الفاضل الخاجوئي في رسالته املعمولة في الكر ،وكذا في أوائل أربعينه" :من
أن إخباره بأحوال الرجال ،ال يفيد ظنا وال شكا في حال من األحوال" ،تعليال باضطراب
كلماته ،حيث إنه يقول في موضع" :إن الرجل ثقة" وفي آخر يقول" :إنه ضعيف" كما في
سالم بن مكرم الجمال وسهل بن زياد .وإنه قال في الرجال" :محمد بن هالل ،ثقة" .وفي
كتاب الغيبة" :إنه من املذمومين" .وإنه قال في العدة" :إن عبد هللا بن بكير ممن عملت
 -1معجم رجال الحديث ،السيد الخوئي :ج 1ص.99 – 97
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الطائفة بخبره بال خالف" .وفي االستبصار في آخر الباب األول من أبواب الطالق ،صرح بما
يدل على فسقه وكذبه ،وأنه يقول برأيه .وإنه قال فيه" :إن عمار الساباطي ضعيف ،ال
()1
يعمل برواياته" .وفي العدة" :إن الطائفة لم تزل تعمل بما يرويه") .
وباتضاح هذا ،ال أعرف إن كان من اإلنصاف العلمي في ش يء قبول املنهج الرجالي
لألخذ بالرواية من عدمه وهو باملستوى الذي ظهر فيه للجميع.

 . 4فهرست الشيخ الطوسي
وهذا الكتاب يختلف عن سابقه ،فالشيخ لم يقصد فيه ذكر الرواة من الرجال
والنساء ،بل وضعه – كما يقول في مقدمته – للتعرف على أصحاب األصول والتصانيف
األولى ،قال( :أما بعد ،فاني ملا رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب الحديث عملوا
فهرست كتب أصحابنا وما صنفوه من التصانيف ورووه من األصول ،ولم أجد أحدا
استوفى ذلك وال ذكر أكثره ،بل كل منهم كان غرضه أن يذكر ما اختص بروايته وأحاطت
به خزانته من الكتب ،ولم يتعرض أحد منهم باستيفاء جميعه إال ما قصده أبو الحسين
أحمد بن الحسين بن عبيد هللا رحمه هللا ،فإنه عمل كتابين ،أحدهما ذكر فيه
املصنفات ،واآلخر ذكر فيه األصول ،واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه ،غير أن
هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا واخترم هو رحمه هللا ،وعمد بعض ورثته
إلى اهالك هذين الكتابين وغيرهما من الكتب على ما حكي بعضهم عنه  ....إلى قوله :فإذا
سهل هللا تعالى اتمام هذا الكتاب ،فإنه يطلع على أكثر ما عمل من التصانيف واألصول،
ويعرف به قدر صالح من الرجال وطرائقهم .ولم اضمن اني استوفى ذلك إلى آخره ،فان
تصانيف أصحابنا وأصولهم ال تكاد تضبط النتشار أصحابنا في البلدان وأقاص ي األرض،
غير أن علي الجهد في ذلك ،واالستقصاء فيما أقدر عليه ويبلغه وسعي ووجدي.)2( )...

 -1سماء املقال في علم الرجال ،أبو الهدى الكلباس ي :ج 1ص.160
 -2الفهرست ،الشيخ الطوس ي :ص 33 - 31من املقدمة.
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بمعرفة هذا ،يتضح لنا – إضافة إلى ما تقدم في كتابه السابق – أمور عدة ال بأس
بالتعرف عليها ليتضح لنا حال عمل الشيخ الطوس ي في هذا الكتاب الذي يمثل أحد
الكتب الرجالية األولى ،واألمور هي:
 -1إن الشيخ وضع فيه أسماء املصنفين من الشيعة ممن كان له أحد األصول
الحديثية وغيره ،وذكر منهم ( )912مصنفا فقط ،وصرح أنه سوف يشير إلى التوثيق
والتجريح بعد ذلك ألن الكثير من أصحاب املصنفات كان ينتحل بعض املذاهب الفاسدة،
قال( :فإذا ذكرت كل واحد من املصنفين وأصحاب األصول فالبد من أن أشير إلى ما قيل
فيه من التعديل والتجريح ،وهل يعول على روايته أو ال ،وأبين عن اعتقاده وهل هو
موافق للحق أو هو مخالف له ،الن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب األصول ينتحلون
املذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة) (.)1
ولكنه لم يذكر توثيقاته وتضعيفاته التي وعد بها في املقدمة مع وجود الحاجة إلى
ذلك التوثيق لعدم التعرف على حال الرواة الذين وقع الكالم فيهم ،وخصوصا أصحاب
املذاهب الفاسدة ،قال الشيخ السبحاني( :ولكنه قدس سره لم يف بوعده في كثير من
ذوي املذاهب الفاسدة ،فلم يقل في إبراهيم بن أبي بكير بن أبي السمال شيئا ،مع أنه كان
واقفيا كما صرح به الكش ي والنجاش ي ،ولم يذكر شيئا في كثير من الضعفاء حتى في مثل
الحسن بن علي السجادة الذي كان يفضل أبا الخطاب على النبي (صلى هللا عليه وآله).
والنجاش ي مع أنه لم يعد ذلك في أول كتابه .أكثر ذكرا منه بفساد مذهب الفاسدين
وضعف الضعفاء.)2( )....
 -2إن ما تقدمت اإلشارة إليه سابقا من عدم ذكر أحوال الرواة غالبا والسكوت عنهم
يأتي هنا أيضا ،بل السكوت حتى عمن اشتهر حالهم بأنهم من أصحاب املذاهب الفاسدة،
وهذا في حد نفسه مؤشر واضح على عدم وجود اإلشكال في األخذ بمروياتهم؛ وخصوصا
أنهم أصحاب أصول حديثية وليس مجرد رواة فقط .بل ادعى الشيخ عمل الطائفة
بمروياتهم وبأخبار الفطحية ،مثل :عبد هللا بن بكير وغيره ،وأخبار الواقفية ،مثل :سماعة
بن مهران ،وعلي بن أبي حمزة ،وعثمان ابن عيس ى ،وبني فضال ،والطاطريين كما نقل
 -1املصدر السابق :ص 32من املقدمة.
 -2كليات في علم الرجال ،جعفر السبحاني :ص.65
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عنه الكثير ،قال الوحيد البهبهاني ( :ومنها أن يكون الراوي ممن ادعى اتفاق الشيعة على
العمل بروايته مثل السكوني وحفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح ابن دراج ومن
ماثلهم من العامة مثل طلحة بن زيد وغيره وكذا مثل عبد هللا بن بكير وسماعة بن مهران
وبنى فضال والطاطريين وعمار الساباطي وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيس ى من غير
العامة  ،فان جميع هؤالء نقل الشيخ عمل الطائفة بما رووه وربما ادعى بعض ثبوت
املوثقية من نقل الشيخ هذا ولذا حكموا بكون علي بن أبي حمزة موثقا وكذا السكوني
ومن ماثله وربما جعل ذلك عن الشيخ شهادة منه وقال املحقق الشيخ محمد" :اإلجماع
على العمل بروايتهم ال يقتض ى التوثيق كما هو واضح") (.)1
ثم إذا كان هذا الكتاب موضوع باألساس للتوثيق والتضعيف ،لكن نرى صاحبه
يذكر الضعفاء وأصحاب املذاهب الفاسدة وينقل عنهم وال يبالي بذلك ،فعلى الرجاليين
إذن أن يذعنوا ببطالن دعوى كون الكتاب أحد املصنفات املهمة واألساسية التي تثبت
املنهج الرجالي املعتمد عندهم وبالتالي حجية علم الرجال ،أو ال أقل عليهم أن يتنازلوا
ويتوقفوا عن هذا االدعاء.
 -3الكثير من املصنفات التي ذكرها الشيخ الطوس ي كانت موجودة في كتاب النجاش ي،
بل األخير أكثر استعراضا وشمولية منه ،وبذلك يتضح أن الشيخ الطوس ي لم يذكر الكثير
من أصحاب املصنفات ،وكذلك لم يذكر الكثير من الرواة الذين وردوا في أسانيد األخبار،
فيبقى حالهم غير معروف ومجهول بحسب قول الرجاليين.
 -4عدد من ذكره الشيخ في كتابه من حيث التوثيق وغيره ال يتجاوز العشرات ،فهو
لم ينص إال على توثيق ( )120راو ،وضعف ( )20راو فقط ،والباقي ( )772راو سكت عنهم،
()2
وهي نسبة ضئيلة جدا في نفسها وال تكاد تنفع الرجاليين بش يء أصال .

 -1الفوائد الرجالية ،الوحيد البهبهاني :ص.55
 -2يراجع املوقع الرسمي للسيد كمال الحيدري ،مفاتيح عملية االستنباط الفقهي الدرس ( )375الكتبي ،على هذا الرابط:
http://alhaydari.com/ar/2013/09/505
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 .5رجال الربقي
وهو إما ملحمد بن خالد بن عبد الرحمن البرقي ،أو لولده أحمد صاحب كتاب
املحاسن املعروف ،أو لشخص ثالث .وقد تنازع القوم فيما بينهم في إثبات مؤلف هذا
الكتاب ،واملتأخرون منهم اختاروا الرأي القائل إنه لشخص ثالث وهو حفيدهم لوجود
بعض الدالئل على ذلك.
قال الشيخ السبحاني( :واملوجود هو الطبقات املعروف برجال البرقي ،املطبوع مع
رجال أبي داود في طهران ،واختلفت كلماتهم في أن رجال البرقي هل هو تأليف أحمد بن
محمد بن خالد البرقي صاحب املحاسن (املتوفي عام  274أو عام  )280أو تأليف أبيه،
والقرائن تشهد على خالف كلتا النظريتين.)1( )...
وأما السيد الخوئي ،فلم يثبت الكتاب عنده ،حيث قال بعد تعرضه للكتب األخرى
وصحة ثبوتها في إجازة العالمة الحلي( :وهذه الكتب – عدا رجال البرقي – من الكتب
املعروفة التي تناولتها األيدي طبقة بعد طبقة ،وال يحتاج ثبوتها إلى ش ئ ،ومع ذلك فقد
ذكرها العالمة في إجازته الكبيرة ،وذكر طريقه إليها.)2( )..
ومن خالل قراءة كالمهم ،يمكننا التعرف على أمور عدة:
 -1لم يثبت لدى الرجاليين مؤلف الكتاب بشكل قطعي ،ومن ثم كيف يمكن
االعتماد على ما ورد فيه من بيان أحوال الرواة ،فهذا في حد نفسه خلال منهجيا واضحا.
 -2ضم الكتاب أسماء أصحاب رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) وأصحاب األئمة
الطاهرين (عليهم السالم) من دون جرح أو تعديل لهم ،فالكتاب بالحقيقة كتاب طبقات
ككتاب رجال الطوس ي ،ولم يتعرض لتوثيق أو تجريح الرواة إال نادرا جدا ،بما ال يكاد
ينفع املنهج الرجالي بش يء أصال.
قال الفاني ملكي( :هذا الكتاب ليس بهذه املعروفية كسوابقه بل وال أهمية له تذكر
لعدم تعرضه للتوثيق أو التضعيف إال نادرا جدا ..فإنه اقتصر فيه على ذكر الطبقات
 -1كليات في علم الرجال ،جعفر السبحاني :ص.66
 -2معجم رجال الحديث ،السيد الخوئي :ج 1ص.95
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بلحاظ أصحاب كل إمام ولذا تنحصر فائدته في ذلك ،مضافا إلى معرفة بعض املهملين
الذين قد يتعرض لذكرهم دون غيره.)1( )..
 -3ذكر الشيخ النجاش ي البرقي األب ( )2وقال عنه :إنه ضعيف الحديث وله عدة كتب
لم يذكر هذا الكتاب من بينها ،وذكر أيضا البرقي االبن ( )3وقال عنه :إنه ثقة ولكنه يروي
عن الضعاف ويعتمد املراسيل ،وله أكثر من مائة كتاب ،عد النجاش ي منها اسم هذا
الكتاب ولكن لم يعرف هل هو نفسه أو ال ؟
وكال األمرين في غاية االشكال على مبنى الرجاليين؛ ألن كال الرجلين إما ضعيف أو
يروي عن الضعفاء ويعتمد املراسيل ،فكيف يمكن االعتماد عليه في توثيق الرواة بعد
ذلك ،مع أنه – كما قلنا – لم يذكر التوثيق أو حال الرواة إال نادرا ،فالكتاب في أحسن
أحواله ال يكاد ينفعهم بش يء حتى يعدونه ضمن الكتب الرجالية األولى التي يمكن االعتماد
عليها في علم الرجال.
 -4من خالل التعرف على توثيق الرواة من األصول الرجالية األخرى وباألخص
املتأخرين ،يتضح عدم االهتمام الواضح من الرجاليين بالكتاب ومحتواه .نعم ،قد يذكره
بعضهم مع باقي املصادر األخرى في حال كونه يعطي درجة من االحتمال أو القرينة
املساعدة على صحة ما ورد في األصول األخرى في أعداد الرواة وطبقاتهم فقط .ومنه نعلم
أن الكتاب ليس بدرجة من االعتبار التي تصب في صالح مدعى الرجاليين من اعتباره
ضمن الكتب الكاشفة عن اهتمام العلماء السابقين بعلم الرجال ،أو عده ضمن قائمة
الكتب الرجالية األولى املعتمدة لديهم.

 .6كتاب رجال الغضائر أو ابن الغضائر
هو الحسين أو ولده أحمد بن الحسين بن عبيد هللا بن إبراهيم الغضائري.

 -1بحوث في فقه الرجال ،تقرير بحث الفاني ملكي ،مؤسسة العروة الوثقى ،ط الثانية لسنة  1414هـ ،ص.28
 -2رجال النجاش ي :ص.898 / 335
 -3رجال النجاش ي :ص.182 / 76
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عد األب من وجوه الشيعة ،قال عنه النجاش ي ( :شيخنا رحمه هللا له كتب ....أجازنا
جميعها وجميع رواياته عن شيوخه ،ومات رحمه هللا في نصف شهر صفر ،سنة إحدى
عشرة وأربعمائة) (.)1
وقال عنه الشيخ الطوس ي( :كثير السماع ،عارف بالرجال ،وله تصانيف ذكرناها في
الفهرست ،سمعنا منه وأجاز لنا بجميع رواياته ،مات سنة أحدى عشرة وأربعمائة) (.)2
أما االبن وهو أحمد ،فقد ذكره الشيخ الطوس ي في فهرسه فقال( :فإني ملا رأيت
جماعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب الحديث عملوا فهرس كتب أصحابنا وما صنفوه
من التصانيف ورووه من األصول ،ولم أجد أحدا استوفى ذلك وال ذكر أكثره .....ولم
يتعرض أحد منهم باستيفاء جميعه إال ما قصده أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد
هللا رحمه هللا ،فإنه عمل كتابين ،أحدهما ذكر فيه املصنفات ،واآلخر ذكر فيه األصول،
واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه ،غير أن هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من
أصحابنا واخترم هو رحمه هللا ،وعمد بعض ورثته إلى إهالك هذين الكتابين وغيرهما من
الكتب على ما حكي بعضهم عنه) (.)3
واألب كما يظهر هو أستاذ الشيخين (الطوس ي والنجاش ي) ،لذلك فهو ثقة من غير
منازع ،وله كتب عديدة منها في الرجال .واالبن هو معاصر لهما وزميل وكان يحضر درس
أبيه معهما ( ،)4ولكن الشيخ النجاش ي لم يترجم له في كتابه وال لكتابيه ،وكذلك الشيخ
الطوس ي لم يذكره إال في مقدمة فهرسته فقط من دون وصف سوى الترحم عليه.
وعموما ،يعد الكتاب من األصول الرجالية املعتمدة عند املتأخرين ،يقول السبحاني:
(من الكتب الرجالية املؤلفة في العصور املتقدمة التي تعد عند البعض من أمهات الكتب
الرجالية ،الكتاب املوسوم ب "رجال الغضائري" تارة و "رجال ابن الغضائري" أخرى ،وليس
هو إال كتاب "الضعفاء" الذي أدرجه العالمة في خالصته ،والقهبائي في مجمعه) (.)5

 -1رجال النجاش ي :ص.166 / 69
 -2رجال الطوس ي :ص.6117 / 425
 -3الفهرست ،الشيخ الطوس ي :ص 32من املقدمة.
 -4دروس تمهيدية في القواعد الرجالية ،الشيخ باقر االيرواني ،منشورات سعيد بن جبير ،ط األولى لسنة  1417هـ ،ص.332
 -5كليات في علم الرجال ،الشيخ جعفر السبحاني :ص.76
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ثم إن الشيخ النجاش ي لم يذكر كتابا لألب في هذا الباب ،ومثله الشيخ الطوس ي في
رجاله واكتفى فقط بقوله( :كان عارفا بالرجال) ،وذكر أن االبن كان قد ألف كتابين في
األصول واملصنفات وكان قد أتلفهما أحد الورثة ولم ينسخان .لكن العالمة الحلي في
خالصته نقل ( )1أكثر من مورد عن كتاب ابن الغضائري ،وهذا يدلل على أن هناك كتابا
لالبن في الرجال ،وال يصح أنه يقصد أحد الكتابين اللذين ذكرهما الشيخ الطوس ي؛ ألن
املفروض – بحسب قول الطوس ي – أن أحد الورثة أتلفهما ،فكيف وصل أحدهما إلى
العالمة الحلي ونقل منه .نعم ،لو كان العالمة قد ذكر طريقه إلى الكتاب املزبور الرتفع
التردد والغموض.
وقد صرح الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني إن أول من وجده هو السيد احمد بن
طاووس الحلي أبو الفضائل (ت  673هـ) ،وجعله ضمن كتابه الذي هو عبارة عن كشكول
متكون من مجموعة كتب سماه بـ (حل اإلشكال في معرفة الرجال) ،وأدرج فيه كتب
الرجال املتقدمة الذكر ومنها كتاب ابن الغضائري املسمى بكتاب الضعفاء ،فقال نقال
عنه( :وقد عزمت على أن أجمع في كتابي هذا أسماء الرجال املصنفين وغيرهم ،ممن قيل
فيه مدح أو قدح ،وقد الم بغير ذلك من كتب خمسة :كتاب الرجال لشيخنا أبي جعفر
محمد بن الحسن الطوس ي رض ي هللا عنه .وكتاب فهرست املصنفين له .وكتاب اختيار
الرجال من كتاب الكش ي – أبي عمرو محمد بن عبد العزيز .وكتاب أبي الحسين أحمد بن
العباس النجاش ي األسدي .وكتاب أبي الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد هللا الغضائري
في ذكر الضعفاء خاصة – رحمهم هللا تعالى جميعا – ناسقا للكل على حروف املعجم ..
ولي بالجميع روايات متصلة – عدا كتاب ابن الغضائري –) (.)2
ومن خالل ما تقدم يتضح لنا األمور التالية:
 -1إن السيد ابن طاووس استثنى عدم وجود الطريق إلى الكتاب ومؤلفه بل وجده
منسوبا إليه ،وعلى هذا اعتمد العالمة بالنقل عن الكتاب املزبور وعمل على ما سار عليه
أستاذه ابن طاووس في النقل فقط دون أن ينسبه إلى مؤلف بعينه.

 -1انظر :خالصة األقوال ،العالمة الحلي :ص ،11 / 50و ص ،15 / 51و ص ،62 / 60و ص ،71 / 63ومواضع كثيرة ال مجال
لعدها وهو ينبئ باعتماده عليه كثيرا.
 -2حكاه عنه الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني في :التحرير الطاووس ي :ص.5
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 -2يمكن القول إن كل من تأخر عن العالمة اعتمد على هذا الكتاب من خالل
السيد والعالمة بعده ،وذلك ألن نسخة الضعفاء هذه املنسوبة البن الغضائري فقدت.
وهنا يقع التعارض بين قول الشيخ الطوس ي – املتقدم في مقدمة كتابه الفهرست –
وكالم السيد ابن طاووس في ثبوت هذا الكتاب .واملشكلة التي حصلت ونقلها الكثير من
الرجاليين املتأخرين إن نسخة الكتاب الجامع للسيد ابن طاووس (حل اإلشكال) انتقلت
بعد ذلك إلى الشهيد الثاني زين الدين ،ثم إلى والد الشيخ البهائي ثم رجعت إلى ابن
الشهيد الثاني الشيخ حسن فاستخرج منها كتابا اسماه (التحرير الطاووس ي) ،وبعدها
وصل إلى يد الشيخ عبدهللا التستري أحد كبار علماء الرجال وقد كان الكتاب مشرفا على
التلف فاستخرج منه عبارات كتاب الضعفاء املنسوب البن الغضائري ،حيث قال( :إعلم
– أيدك هللا وإيانا – إني ملا وقفت على كتاب (السيد املعظم األعظم) السيد جمال الدين
أحمد بن طاووس في الرجال فرأيته مشتمال على نقل ما في كتب السلف ،وقد كنت رزقت
– بحمد هللا تعالى – النافع من تلك الكتب ،إال "كتاب ابن الغضائري" فإني ما كنت
سمعت له وجودا في زماننا هذا ،وكان كتاب السيد هذا – بخطه الشريف – مشتمال
عليه؛ فحداني التبرك به – مع ظن االنتفاع بكتاب ابن الغضائري – أن أجعله منفردا
عنه .راجيا من هللا الجواد الوصول إلى سبيل الرشاد) (.)1
 -3تتسم طريقة عمل املؤلف بالشدة من خالل إيراد التضعيف بشكل ملفت في
كتابه ولهذا سمي كتابه بـ (الضعفاء) ،ما صار سببا الختالف وجهات نظر الرجاليين
أنفسهم في الكتاب وما ورد فيه.
قال السبحاني في املقام ( :لقد اختلفت نظرية العلماء حول الكتاب اختالفا عميقا،
فمن ذاهب إلى أنه مختلق لبعض معاندي الشيعة أراد به الوقيعة فيهم ،إلى قائل بثبوت
الكتاب ثبوتا قطعيا وأنه حجة ما لم يعارض توثيق الشيخ والنجاش ي ،إلى ثالث بأن
الكتاب له وأنه نقاد هذا العلم وال يقدم توثيق الشيخ والنجاش ي عليه ،إلى رابع بأن

 -1كتاب ابن الغضائري ،النسخة املحققة من قبل السيد محمد رضا الحسيني الجاللي ،دار الحديث للطباعة والنشر  -قم،
ط األولى  1422هـ .ومن خالل املقدمة سوف تتعرف على تأريخ هذا الكتاب وطريقة جمعه ومنهجه :ص ،35وراجع كذلك:
سماء املقال في علم الرجال ،أبو الهدى الكلباس ي :ج 1ص.10
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الكتاب له ،غير أن جرحه وتضعيفه غير معتبر ،ألنه لم يكن في الجرح والتضعيف مستندا
إلى الشهادة وال إلى القرائن املفيدة لالطمئنان بل إلى اجتهاده في متن الحديث.)1( )...
 -4االختالف الكبير في إثبات الكتاب ومؤلفه وطريقة عمله جعل الكثير من علماء
الرجال والفقهاء ال يعتمدون عليه ،ومن ثم سقوطه عن قائمة الكتب الرجالية املعتمدة
لديهم ،قال السيد الخوئي( :واملتحصل من ذلك :أن الكتاب املنسوب إلى ابن الغضائري
لم يثبت بل جزم بعضهم بأنه موضوع ،وضعه بعض املخالفين ونسبه إلى ابن الغضائري.
ومما يؤكد عدم صحة نسبة هذا الكتاب إلى ابن الغضائري :أن النجاش ي ذكر في ترجمة
الخيبري عن ابن الغضائري أنه ضعيف في مذهبه ولكن في الكتاب املنسوب إليه أنه
ضعيف الحديث غالي املذهب ،فلو صح هذا الكتاب لذكر النجاش ي ما هو املوجود أيضا،
بل إن االختالف في النقل عن هذا الكتاب ،كما في ترجمة صالح بن عقبة بن قيس وغيرها
يؤيد عدم ثبوته ،بل توجد في عدة موارد ترجمة شخص في نسخة وال توجد في نسخة
()2
أخرى ،إلى غير ذلك من املؤيدات) .
بل اتهمه السبحاني بأن تضعيفاته وتوثيقاته لم تستند إلى الحس والشهود والسماع،
قال( :بل الحق في عدم قبوله هو ما أوعزنا إليه من أن توثيقاته وتضعيفاته لم تكن
مستندة إلى الحس والشهود والسماع عن املشايخ والثقات بل كانت مستندة إلى الحدس
واالستنباط وقراءة املتون والروايات.)3( )...
أقول :إن املالحظة التي سجلها الشيخ السبحاني على كتاب ابن الغضائري تأتي في
جميع الكتب الرجالية املتقدمة ،إذ لم تستند توثيقات وتضعيفات أصحابها للرواة إلى
الحس والشهود نتيجة الفارق الزمني الطويل بينهم وبين الرواة ،بل يمكن الجزم بأن
توثيقاتهم وتضعيفاتهم هي نتاج آراء واجتهادات حدسية مختلفة بين شخص وآخر ،وهذا
ما يفسر اختالفهم في بيان حال الكثير من الرواة.
على أن قلة التوثيق أو التضعيف الذي ورد في الكتب الرجالية املتقدمة جميعها
يبعث في النفس االطمئنان بعدم وجود طرق صحيحة يمكن التعرف من خاللها على
 -1كليات في علم الرجال ،جعفر السبحاني :ص.88
 -2معجم رجال الحديث ،السيد الخوئي :ج 1ص.96
 -3كليات في علم الرجال ،جعفر السبحاني :ص.102
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أحوال الرواة ،فصارت "مجهولية الحال" نصيب أكثر الرواة باختالف أعدادهم من كتاب
آلخر ،وليس غريبا بعد هذا اذا ما عرفنا أن كتاب رجال الشيخ الطوس ي الذي يضم أكثر
من ستة آالف راو لم يرد ذكر حال أكثر من مائتين وثمانية راو منهم فقط !
هذه القرائن وغيرها تعطينا نتيجة واقعية وحتمية بأن هذه املدونات الرجالية األم –
بحسب نظر الرجاليين املتأخرين – خالية من أي قاعدة رجالية تطلعنا على كيفية توثيق
الرواة ،وكل ما هو موجود فيها فعال هو أسماء رواة لم يعرف حال أكثرهم من ناحية
الوثاقة وغيرها ،على أنها لم تضم أصال إال النزر اليسير جدا من الرواة ،بل نرى الكثير من
الرواة املتهمين بفساد العقيدة واملذهب ورد ذكرهم في األخبار الكثيرة.
ولعل الوجه املعقول الذي يفسر لنا هذه الظاهرة هو :إن أصحاب األصول الرجالية
ربما يكونوا متوافقين – وال أقل بعضهم – من حيث العمل مع أصحاب األصول الحديثية
الذين كانوا يرون أن صحة صدور الخبر ال يكون من خالل وثاقة الراوي فقط كما يرومه
الرجاليون ،وإنما من خالل موافقته للقرآن الكريم والسنة القطعية أو من خالل شهرته
ووجوده في أحد األصول الحديثية األولى وغيرها من الشروط ،فهي كافية بنظرهم في
إثبات صحة الخبر دون النظر إلى وثاقة الراوي.
ثم أقول :إن من املمكن اعتبار ما هو موجود في الكتب الرجالية األولى من توثيق
وغيره – إضافة إلى ندوره وشحته – مجرد منهج نقدي قائم على هواجس نفسية متغيرة
بتغير الزمان واملكان ،ومختلفة من شخص آلخر ،ومثال ذلك :إننا لو أردنا الذهاب قليال
إلى مدينة قم وراجعنا تأريخ عمل القميين في نقدهم وتوثيقاتهم الرجالية ،لرأينا حالة
اإلفراط القائمة على هواجس نفسية مختلفة حتى عن الشيخ النجاش ي الذي يعتبره
بعض الرجاليين شديد النقد ،فهم ال يبالون إن حكموا بطرد بعض الرواة الكبار من
املدينة ،يقول امليرزا النوري( :وفي االعتماد على تضعيف القميين وقدحهم في األصول
والرجال كالم معروف ،فإن طريقتهم في االنتقاد تخالف ما عليه جماهير النقاد ،وتسرعهم
إلى الطعن بال سبب ظاهر ،مما يريب اللبيب املاهر ،ولم يلتفت أحد من أئمة الحديث
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والرجال إلى ما قاله الشيخان – النجاش ي والطوس ي – املذكوران في هذا املجال ،بل
املستفاد من تصريحاتهم وتلويحاتهم ،تخطئتهما في ذلك املقال) (.)1
ويقول في اختالفهم في وثاقة أحمد بن أبي عبد هللا البرقي( :فقد وثقه الشيخ الطوس ي
والنجاش ي وغيرهما ،ولكن طعنوا فيه أنه كان يروي عن الضعفاء ويعتمد املراسيل،
ولذلك أبعده أحمد بن محمد بن عيس ى عن قم ،ثم ذكروا أنه أعاده واعتذر إليه ،وأنه ملا
مات مش ى في جنازته حافيا حاسرا) (.)2
وما جاء في قصة سهل ابن زياد اآلدمي الرازي خير دليل على االختالف الجوهري في
طبيعة العمل النقدي بين مدينة وأخرى وبين شخص وآخر( ،فهو من أصحاب أبي
الحسن الثالث (عليه السالم) .اختلف قول الشيخ الطوس ي رحمه هللا فيه ،فقال في
موضع :انه ثقة ،وقال في عدة مواضع :انه ضعيف .وقال النجاش ي :انه ضعيف في
الحديث ،غير معتمد فيه وكان احمد ابن محمد بن عيس ى يشهد عليه بالغلو والكذب
وأخرجه من قم إلى الري ،وكان يسكنها ،وقد كاتب أبا محمد العسكري (عليه السالم).
وقال ابن الغضائري :انه كان ضعيفا جدا ،فاسد الرواية واملذهب ،وكان أحمد بن محمد
بن عيس ى األشعري أخرجه عن قم وأظهر البراءة منه ،ونهى الناس عن السماع منه
والرواية ،ويروي املراسيل ويعتمد املجاهيل) (.)3
وهذا املنهج النقدي الذي سلكه القميون قد يعتبره البعض نابعا من طريقة تعكس
مدى حرصهم على تهذيب الدين اإلسالمي من األخبار الضعيفة أو الشاذة الداللة كما في
قضية الغلو وإثبات السهو على املعصوم وإن أدنى درجات الغلو نفي السهو عن النبي
(صلى هللا عليه وآله) (.)4

 -1خاتمة مستدرك الوسائل ،امليرزا النوري ،تحقيق :مؤسسة أهل البيت (عليهم السالم) إلحياء التراث ،قم  -ايران ،ط األولى
لسنة  1415هـ ،ج 1ص.65
 -2املصدر السابق :ج 4ص.39
 -3خالصة األقوال ،العالمة الحلي :ص.1411 / 357
 -4انظر :منتهى املقال في أحوال الرجال ،أبو علي الحائري املازندراني ،تحقيق :مؤسسة آل البيت (عليهم السالم) إلحياء التراث
قم ،ط األولى لسنة  1416هـ ،ج 1ص 77من الفائدة الخانسة.
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وال بأس أن نختم هذا الفصل باإلشارة إلى أن كثرة ما وقع بين أصحاب األصول
الرجالية املتقدمة من التناقضات في التوثيق والتجريح أمر يبعث في النفس االطمئنان
بكون املسألة اجتهادية عندهم ،كما وقع بين الشيخ النجاش ي والشيخ الطوس ي وغيرهما.
قال صاحب الحدائق ...( :فالضطراب كالمهم في الجرح والتعديل على وجه ال يقبل
الجمع والتأويل ،فترى الواحد منهم يخالف نفسه فضال عن غيره .فهذا يقدم الجرح على
التعديل ،وهذا يقول ال يقدم إال مع عدم إمكان الجمع ،وهذا يقدم النجاش ي على الشيخ،
وهذا ينازعه ويطالبه بالدليل .وبالجملة فالخائض في الفن يجزم بصحة ما ادعيناه،
والبناء من أصله ملا كان على غير أساس كثر االنتقاض فيه وااللتباس) (.)1
ومن أمثلة هذه التناقضات التي وردت في كتبهم هي:
– داود بن كثير الرقي:
قال عنه الشيخ النجاش ي ...( :ضعيف جدا والغالة تروي عنه .قال احمد بن عبد
الواحد :ما رأيت له حديثا سديدا) (.)2
وقال الطوس ي( :داود بن كثير الرقي ،مولى بني أسد ،ثقة) (.)3
وقال الكش ي بعد أن أورد بعض الروايات في حقه( :يذكر الغالة أنه من أركانهم ،وقد
يروى عنه املناكير من الغلو ،وينسب إليه أقاويلهم ولم أسمع أحدا من مشايخ العصابة
يطعن فيه وال عثرت من الرواية على ش يء غير ما أثبته في هذا الباب) (.)4
وقال ابن الغضائري( :إنه كان فاسد املذهب ،ضعيف الرواية ال يلتفت إليه) (.)5

 -1الحدائق الناضرة ،الشيخ يوسف البحراني :ج 1ص 23من املقدمة الثانية.
 -2رجال النجاش ي :ص.410 / 156
 -3رجال الطوس ي ،تحقيق :جواد القيومي ،مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة املدرسين في قم ،ط الثالثة لسنة 1427
هـ ،ص.5003 / 336
 -4اختيار معرفة الرجال :ص.766 / 708
 -5رجال ابن الغضائري ،أحمد بن الحسين ،تحقيق :السيد محمد رضا الجاللي ،دار الحديث للطباعة والنشر  -قم ،ط األولى
 1422هـ ،ص.46 / 58
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وقال العالمة الحلي بعد أن نقل هذه االقوال املتضاربة( :وعندي في أمره توقف،
()1
واألقوى قبول روايته لقول الشيخ الطوس ي وقول الكش ي أيضا) .
– املعلى بن خنيس:
قال فيه النجاش ي( :معلى بن خنيس :أبو عبد هللا مولى الصادق جعفر بن محمد
(عليه السالم) ومن قبله كان مولى بني أسد ،كوفي ،بزاز ،ضعيف جدا ،ال يعول عليه) (.)2
وقال الشيخ الطوس ي في كتاب الغيبة بغير إسناد( :إنه كان من قوام أبي عبد هللا
(عليه السالم) ،وكان محمودا عنده ،ومض ى على منهاجه ،وهذا يقتض ي وصفه
بالعدالة)(.)3
وقال ابن الغضائري فيه( :معلى بن خنيس ،مولى أبي عبد هللا (عليه السالم) .كان
أول أمره مغيريا ،ثم دعا إلى محمد بن عبد هللا بن الحسن ،وفي هذه الظنة أخذه داوود
()4
بن علي فقتله .والغالة يضيفون إليه كثيرا .وال أرى االعتماد على ش يء من حديثه) .
– سالم بن مكرم بن عبدهللا أبو خديجة:
قال الشيخ النجاش ي فيه( :ثقة ثقة روى عن أبي عبد هللا وأبي الحسن عليهما
السالم.)5( )...
وقال الشيخ الطوس ي في الفهرست ( :سالم بن مكرم يكنى أبا خديجة ...ضعيف) (.)6
وقال الشيخ الكش ي فيه( :محمد بن مسعود ،قال :سألت أبا الحسن علي بن
الحسن ،عن اسم أبي خديجة ؟ قال :سالم بن مكرم ،فقلت له :ثقة ؟ فقال :صالح وكان
من أهل الكوفة ،وكان جماال ،وذكر انه حمل أبا عبد هللا (عليه السالم) من مكة إلى
املدينة ،قال :أخبرنا عبد الرحمن بن أبي هاشم ،عن أبي خديجة قال قال أبو عبد هللا
 -1خالصة األقوال ،العالمة الحلي :ص.388 / 141
 -2رجال النجاش ي :ص.1114 / 417
 -3كتاب الغيبة ،الشيخ الطوس ي :ص.210
 -4رجال ابن الغضائري :ص.116 / 87
 -5رجال النجاش ي :ص.501 / 177
 -6الفهرست ،الشيخ الطوس ي :ص.337 / 140
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(عليه السالم) :ال تكتن بأبي خديجة ،قلت فبم اكتني ؟ فقال :بأبي سلمة .وكان سالم من
أصحاب أبي الخطاب) (.)1
وقال العالمة الحلي( :والوجه عندي التوقف عما يرويه ،لتعارض األقوال فيه) (.)2
إن املقام يطول لو أردنا عرض جميع موارد االختالف وتناقض األقوال في توثيق
الرواة وتضعيفهم ،والغرض هو إليضاح حال هذه املصنفات التي يعتمد عليها كل من
تأخر عنها من الرجاليين ،وال يخفى ما يترتب على هذه االختالفات من آثار تنعكس على آراء
الفقهاء في عملية االستنباط من جهة االعتماد على بعض الرواة الذين وقع االختالف
فيهم.
واألمر املهم اآلخر الذي يجب االلتفات إليه هو :أن االختالف إذا كان قد ضرب
أطناب األصول الرجالية األولى – التي تشكل كل رأس مالهم – في الكثير من الرواة بشدة،
فكيف سيكون حال من تأخر عنهم من الرجاليين ! وإذا ما أراد املتأخر أن يحكم بوثاقة راو
من هؤالء الرواة املختلف فيهم فإلى من سيميل برأيه ؟ وهل سيكون لديه القرائن التي
يمكن االعتماد عليها في إثبات صحة رأيه ؟
ثم إذا كان األقرب زمانا ومكانا إلى الرواة لم يستطع التعرف على الكثير منهم بل لم
يذكر األكثر في كتابه ،فكيف بمن هو أبعد عنهم بعشرة قرون مثال ؟ وهل سيتم ذلك من
خالل البحث عن القرائن الحدسية من خالل االجتهاد والرأي وهو غير مفيد في الباب
بنظرهم ؟!
أسئلة أقل ما يقال عنها إنها تجعل الرجاليين في موقف ال يحسدون عليه ،وتكاد
تعصف بمنهجهم من األساس.

 -1اختيار معرفة الرجال (رجال الكش ي) :ص.661 / 641
 -2خالصة األقوال ،العالمة الحلي :ص.1404 / 354

الفصل الثاني
يف طرق التوبثيق اخلاصة للرواة
في هذا الفصل من البحث نتعرف على موضوع مهم تطرقت له كتب الرجال
الحديثة ،ولم تتعرض له كتب الرجاليين املتقدمين عادة ،وهو كيفية التعرف على قواعد
التقييم أو (التعديل والتوثيق) و(الجرح والتضعيف) الذي يوصف به الراوي ،وكذلك
سوف نعرف مدى شرعية تلك القواعد ،ومن له الحق في أن يمنح مثل هذا التقييم
لغيره ،وهل يعارضه قول الغير في حالة اختالف املوثقين ؟
إن املتأخرين من علماء الرجال ذكروا شروطا لقبول ما يرويه الراوي ،وامللفت للنظر
أن نرى ممن ألف في علم الرجال يشترط على السابقين له ما سوف يكتبه ويمليه عليه
من شروط ،وإذا اكتمل الوصف وفق الشروط املقررة لديه حكم ببراءة الراوي وقبل
روايته ،وإال بقي حال الراوي بائسا بانتظار من يأتي ويستأنف الحكم عليه ،هذا حال
الكثير من الرواة بين يدي الرجاليين املتأخرين ،وكأن قاعدة البناء على صحة عمل املسلم
أو تصديق املسلم أو املؤمن في قوله وفعله حتى يثبت العكس ،التي تؤكدها الروايات
الشريفة الكثيرة ال تنفعهم بش يء.
من هنا ،اكتسب هذا املفصل من البحث أهمية خاصة ،وسوف نستعرض فيه أهم
القواعد التي أوجدها الرجاليون املتأخرون لتوثيق الرواة.
لكن قبل ذلك أشير إلى أمر مهم يتعلق بشرعية التوثيق ،بمعنى :هل يحق للعالم
الرجالي من الناحية الشرعية الحكم على شخص بالوثاقة ليعتمد قوله وما يرويه ،أو
الحكم عليه بعدم الوثاقة ليترك قوله وما يرويه؛ خصوصا إذا ما كان التوثيق مستند إلى
الحدس واالجتهاد ؟
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الحقيقة ،إن علماء الرجال لم يعيروا أهمية تذكر لهذه املسألة ،وتعاملوا معها
بوصفها أمرا مسلم الجواز ومفروغا من شرعيته !
والبد من االلتفات أيضا إلى أن ما سوف نطرحه من قواعد إلثبات وثاقة الرواة هي
قواعد متأخرة زمانا عن عصر التوثيق وكتابة الحديث؛ حيث إن الكتب الرجالية التي
تقدم الكالم عنها وما جاء بعدها ككتب ابن شهر آشوب وابن داود والعالمة الحلي وغيرهم
ممن تأخر عنهم خالية عن مثل هذه القواعد ،وليس لها ذكر فيها.
من هنا يكون السؤال عن صحة وشرعية القواعد التي أوجدها الرجاليون املتأخرون
وجيها ومنطقيا ،وسيتضح مدى االختالف الواقع بينهم في صحة هذه القواعد ومدى
ثبوتها.

طرق معرفة وبثاقة الراو
ذكر علماء الرجال املتأخرين طرقا للتعرف على وثاقة الراوي ،أسماها السيد الخوئي
بـ " املعايير العلمية التي تثبت بها الوثاقة أو الحسن" ( .)1وقسموها إلى :طرق خاصة وعامة.
قال الشيخ جعفر السبحاني( :املراد من التوثيقات الخاصة :التوثيق الوارد في حق
شخص أو شخصين من دون أن يكون هناك ضابطة خاصة تعمهما وغيرهما .وتقابلها
التوثيقات العامة ،ويراد منها :توثيق جماعة تحت ضابطة خاصة وعنوان معين) (.)2
وملا كان شأن علم الرجال شأن أي علم وضعي في حتمية إصابته بمرض الترهل
والحشو بمرور الوقت ،أسهب بعض الرجاليين بتصوير الطرق حتى أنهاها بعضهم إلى
تسعة وثالثين طريقا .يقول الشيخ باقر االيرواني( :وفي مجال بحثنا عن طرق إثبات وثاقة
الراوي نقول ذكرت عدة طرق إلثبات وثاقة الراوي أنهاها الوحيد البهبهاني إلى تسع وثالثين

 -1معجم رجال الحديث ،السيد الخوئي :ج 1ص.39
 -2كليات في علم الرجال ،الشيخ جعفر السبحاني :ص.154
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طريقا نتعرض إلى املهم منها ....سيتضح أن بعضها غير تام الطريقية كالثالث والسادس
والثامن) (.)1
فالشيخ االيرواني أورد هذه الطرق بالرغم من إيراده الكثير من اإلشكاالت؛ ليس على
الطرق الثالثة التي وردت في كالمه فقط وإنما على غيرها أيضا ،وسوف نتعرض لكالمه
في محله.
إنه ألمر معيب حقا أن يتم اعتماد طرق للتوثيق – بالجملة – دون بيان الدليل
القطعي على صحتها ،فهل يمكن من الناحية املنهجية التعامل مع أهم مسائل علم
الرجال – اذا ما أريد تصويره علما حقا – بطريقة األصول املوضوعية وإرسال املسلمات؟
على أن الطرق التي ذكروها ال تكاد تخلو من النقد واإلشكاالت الكثيرة؛ لكونها
متوقفة على نفسها في إثبات حجيتها كما سيتضح الحقا.
وسنبحث اآلن أهم الطرق التي تعرض لها علماء الرجال املتأخرون في كتبهم ،مبتدئين
بالطرق الخاصة للتوثيق.
وأهم الطرق الخاصة للتوثيق هي:

 .1نص أحد املعصومني (عليهم السالم) على الراوي
هذا الطريق هو أحد أهم الطرق ذكرا في كتب الرجال وأكثرها شهرة؛ ملا له من
خصوصية في إثبات وثاقة الراوي بشكل مباشر من قبل أحد املعصومين (عليهم السالم)،
وهو في حد نفسه كاف إلثبات الوثاقة ،وال شك أن حجيته وصحته قائمة بذاتها.
قال الشيخ جعفر السبحاني( :إذا نص أحد املعصومين (عليهم السالم) على وثاقة
الرجل ،فإن ذلك يثبت وثاقته قطعا ،وهذا من أوضح الطرق وأسماها) (.)2

 -1دروس تمهيدية في القواعد الرجالية ،باقر االيرواني ،منشورات سعيد بن جبير  -قم ،ط األولى لسنة  1417هـ ،ص.109
 -2كليات في علم الرجال ،جعفر السبحاني :ص.156

 148ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ــــــ ــــــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ــــــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ــــ معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية

وقد نقلوا الروايات الدالة على توثيق بعض الرواة ،وهي رغم كثرتها في نفسها إال أن
الفارق بينها وبين عدد الرواة الوارد ذكرهم في أسانيد الروايات يبقى كبيرا جدا .وقد تقدم
منا القول بأن كتاب الشيخ الكش ي عبارة عن روايات تتعرض لتوثيق وتضعيف ومدح
الرواة ،ولكن عدد رواياته – كما قلنا – قليل جدا قياسا بما ورد في الكتب الحديثية من
عدد الرواة.
ومن هذه الروايات التي أوردوها في كتبهم هي:
كتاب الكش ي( :عن علي بن املسيب قال :قلت للرضا (عليه السالم) :شقتي بعيدة
ولست أصل إليك في كل وقت ،فعمن آخذ معالم ديني ؟ فقال :من زكريا بن آدم القمي،
املأمون على الدين والدنيا) (.)1
وفيه أيضا( :عن الفضل بن شاذان قال :حدثني عبد العزيز بن املهتدي ،وكان خير
قمي رأيته ،وكان وكيل الرضا (عليه السالم) وخاصته ،قال :سألت الرضا (عليه السالم)
فقلت :اني ال ألقاك في كل وقت فعن من آخذ معالم ديني ؟ قال :خذ من يونس بن عبد
الرحمن) (.)2
وفيه أيضأ( :عن عبد هللا بن أبي يعفور ،قال قلت ألبي عبد هللا (عليه السالم) انه
ليس كل ساعة ألقاك وال يمكن القدوم ،ويجئ الرجال من أصحابنا فيسألني وليس عندي
كلما يسألني عنه ،قال :فما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي ،فأنه قد سمع من أبي
وكان عنده وجيها) (.)3
وغيرها الكثير من هذا القبيل.
أقول:
 -1ال إشكال في دليلية مثل هذه النصوص على الوثاقة ،وكذا ال إشكال في حجيتها
عند غير املتمسكين باملنهج الرجالي في قبول الرواية ،ولكن بالنسبة للمتمسكين به يأتي

 -1اختيار معرفة الرجال ،الشيخ الطوس ي :ص.1112 / 585
 -2املصدر السابق :ص.910 / 482
 -3املصدر السابق :ص.272 / 182
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إشكال الدور املتقدم ( ،)1حيث إن كل رواية من الروايات التي يراد استفادة التوثيق
الخاص منها ظنية الصدور كما هو واضح ،ولذا فهي بدورها بحاجة إلى توثيق رواة
أسانيدها ليثبت صحة صدورها ،فيعود األمر باملحصلة إلى توقف الش يء على نفسه ،وهو
محال.
إن مشكلة الدور املشار إليه تأتي أيضا في صورة كون الرواية تنص على توثيق
شخص يكون هو بنفسه أحد رجال سندها.
يقول السيد الخوئي( :وربما يستدل بعضهم على وثاقة الرجل أو حسنه برواية
ضعيفة أو برواية نفس الرجل ،وهذا من الغرائب !! فإن الرواية الضعيفة غير قابلة
لالعتماد عليها ،كما أن في إثبات وثاقة الرجل وحسنه بقول نفسه دورا ظاهرا .هذا وقد
ذكر املحدث النوري في ترجمة عمران بن عبد هللا القمي ما لفظه" :روى الكش ي خبرين
فيهما مدح عظيم ال يضر ضعف سندهما بعد حصول الظن منهما" .وذكر ذلك غيره أيضا
مدعيا اإلجماع على حجية الظنون الرجالية) (.)2
نعم ،ربما يمكن التخلص من إشكال الدور بادعاء حجية الظنون الرجالية ،ليترتب
عليه اعتماد التوثيق الخاص من الرواية بالرغم من كونها ظنية الصدور ،ولكن يبقى هذا
األمر مجرد ادعاء ال يمكن قبوله ما لم يتم إثباته بدليل قطعي ،وهو مفقود.
 -2ألجل الفرار من اإلشكال املتقدم ربما ،يرى السيد الخوئي وغيره من الرجاليين
املتأخرين قبول الروايات التي تنقل التوثيق الخاص من املعصومين بشرط أن تكون
معتبرة السند أو محرزة بالوجدان ،قال( :مما تثبت به الوثاقة أو الحسن أن ينص على
ذلك أحد املعصومين (عليهم السالم) .وهذا ال إشكال فيه .إال أن ثبوت ذلك يتوقف على
إحرازه بالوجدان ،أو برواية معتبرة ،والوجدان وإن كان غير متحقق في زمان الغيبة إال
نادرا ،إال أن الرواية املعتبرة موجودة كثيرا ،وستعرف موارده في تضاعيف الكتاب إن شاء
هللا تعالى) (.)3

 -1انظر :الفصل األول من الباب األول.
 -2معجم رجال الحديث ،السيد الخوئي :ج 1ص.39
 -3املصدر السابق :ص.39
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إال أن اشتراط كون السند معتبرا في قبول الروايات ال يخرج كل واحدة منها عن كونها
ظنية الصدور وفق مباني الرجاليين كما ال يخفى ،وبالتالي فهو غير كاف للخروج عن
إشكالية الدور املتقدمة .كما أن الحكم على سند الرواية باالعتبار متوقف على النظر إلى
سندها ومعرفة أحوال رجالها ،فيعود السؤال من جديد :ما هو السبيل الذي به يثبت
وثاقة رجال السند ؟ إن كان نفس الرواية إذن لزم من ذلك توقف الش يء على نفسه.
وأما اإلحراز الوجداني الذي يتحقق بالسماع من اإلمام (عليه السالم) مثال فهو
متعسر في زمن الغيبة إال نادرا كما نص السيد الخوئي بذلك في كالمه ،ومن ثم ال يمكن
اعتبار اشتراط النادر – بل ما هو بحكم املعدوم عمليا وفق آراء املجتهدين وفتاويهم –
جوابا على إشكال يؤدي بالنتيجة إما إلى زعزعة الثقة بنفس طريق التوثيق أو باملباني التي
ساهمت بنشوئه.
ثم إن الكتاب الرجالي الوحيد الذي يتكفل إثبات طريق التوثيق هذا هو كتاب الشيخ
الكش ي فقط ،وقد ناقش في ثبوته وصحته كثير من الرجاليين كما تقدم.
 -3ادعى الشيخ السبحاني أنه يمكن االستدالل بالروايات الضعيفة على صحة هذا
الطريق في حال "انسداد باب العلم والعلمي" ( ،)1ولكنه بعد ذلك نفى انسداد باب العلم
بالتوثيقات الواردة والكثيرة من طرق األعالم املتقدمين واملتأخرين ،قال( :وربما يستدل
على صحة االستدالل بالخبر الضعيف إلثبات وثاقة الراوي إذا تضمن وثاقته بادعاء
انسداد باب العلم في علم الرجال ،فينتهي األمر إلى العمل بالظن ال محالة على تقدير
انسداد باب العلم إجماعا ،ولكنه مردود بوجهين :األول :باب العلم والعلمي بالتوثيقات
غير منسد ،ملا ورد من التوثيقات الكثيرة من طرق األعالم املتقدمين بل املتأخرين ،لو قلنا
بكفاية توثيقاتهم ،وفيها غنى وكفاية للمستنبط  ................الثاني :إن ما ذكره يرجع إلى
انسداد باب العلم في موضوع التوثيقات ،ولكن ليس انسداد باب العلم في كل موضوع
موجبا لحجية الظن في ذلك املوضوع.)2( )...
 -1يقصد به :عدم توفر العلم الوجداني باألحكام الشرعية ،وكذلك العلم التعبدي من األحكام الظنية التي قام الدليل على
العمل بها ،وفي حالة عدم وجود طريق يورث العلم باألحكام الشرعية وعدم وجود طريق ظني معتبر شرعا يلجئ الفقيه إلى
الظن املطلق بغض النظر عن منشئه ،فتتكون لدى الفقيه مجموعة من الظنون املتراكمة يطمئن من خاللها للعمل وفق
الذوق االجتهادي .انظر :املعجم األصولي ،منشورات نقش ط الثانية لسنة  2005م ،محمد صنقور ،ج 1ص.368
 -2كليات في علم الرجال ،جعفر السبحاني :ص.157
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ويرد عليه:
إن كالمنا هو في الطريق األول من طرق التوثيقات الخاصة ،والشيخ السبحاني
بحسب كالمه يعترف ضمنيا بعدم كفايته – من الناحية العملية – في دفع إشكال الظن
عص ي الحل على ما يبدو على الرجاليين ،لذا نراه التجأ إلى التوثيقات الصادرة من علماء
الرجال املتقدمين واملتأخرين ،وهي طرق أخرى ذكرها الرجاليون في باب التوثيقات
الخاصة كما سيأتي ،وبالتالي بوسعنا أن نستنتج أن الطريق األول – بنظره – غير كاف
لوحده في استفادة التوثيق ،طبعا وفق مباني الرجاليين.
كما أن املطلع على بحوث أصول الفقه لدى الشيعة يعلم جيدا أن طرح موضوع
"االنسداد" ال يتم التطرق له إال في حاالت خاصة جدا فقط ،وهي الحاالت التي يتعذر فيها
الحصول على العلم والقطع والحجة ،والعلمي (وهو الظن املعتبر شرعا) أيضا ،فيلتجأ إلى
الظن املطلق ويمنح الحجية التبرعية (ال الشرعية) اضطرارا حيث ال سبيل آخر غيره (! )1
والسبحاني بطرحه ملوضوع االنسداد في كالمه وتقريب فكرة العمل بالظن اضطرارا
يعترف مرة أخرى بشدة املأزق الذي أنتجته لهم مبانيهم الرجالية وأوقعتهم فيه.
أضف إلى ذلك :إن لجوئه إلى كثرة توثيقات املتقدمين واالعتصام بها ال يكاد ينفعه
شيئا ،فهي ال تتجاوز – في أحسن أحوالها – خمسمائة توثيق ألكثر من ستة آالف راوي
ورد ذكرهم في األصول الرجالية ،وهو رقم – إضافة إلى كونه ضئيال – ليس في اتجاه
واحد أيضا بل تجد التعارض دب في بعضه سواء كان في كالم نفس العالم أو كان بين
قوله وقول عالم رجالي آخر ،وقد قرأنا بعض اختالفاتهم سابقا .ومما يزيد الطين بلة –
كما يقال – أنها توثيقات بنيت على الحدس ال الحس كما هو معلوم عندهم .وبالنسبة
لتوثيقات املتأخرين فهي األخرى ال تجديه نفعا؛ ألنها باألساس بنيت على تقليد املتقدمين
دون التحقق من صحتها ،وفيها من اإلشكاالت الكثيرة ما سوف يأتي الكالم عنها بعد قليل.
فتحصل بما ذكرناه ،أن الطريق األول من طرق التوثيقات الخاصة للرواة لم يتمكن
علماء الرجال من إثباته بشكل ينسجم مع منهجهم الرجالي الذي أوقعهم – كما رأينا – في
ورطة لم يتمكنوا من الخروج منها بشكل علمي منطقي مقبول.
 -1جدير بالذكر :إن معظم علماء األصول الشيعة يعتقدون ببطالن القول باالنسداد واعتقاد حجية الظن املطلق ،انظر على
سبيل املثال :مصباح األصول ،تقريرات السيد الخوئي ،للبهسودي :ج 2ص.218
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وبهذا يكون هذا الطريق إلثبات التوثيق للراوي صعب املنال عليهم وفق مبانيهم ،لهذا
صرح املحقق الهمداني قائال( :ليس املدار عندنا في جواز العمل بالرواية على اتصافها
بالصحة املصطلحة ،واال فال يكاد يوجد خبر يمكننا إثبات عدالة رواتها على سبيل
التحقيق لوال البناء على املسامحة في طريقها والعمل بظنون غير ثابتة الحجية .بل املدار
على وثاقة الراوي أو الوثوق بصدور الرواية وان كان بواسطة القرائن الخارجية التي
عمدتها كونها مدونة في الكتب األربعة أو مأخوذة من األصول املعتبرة ،مع اعتناء األصحاب
بها وعدم إعراضهم عنها ،وال شبهة في أن قول بعض املزكين بأن فالنا ثقة أو غير ذلك من
األلفاظ التي اكتفوا بها في تعديل الرواة ،ال يؤثر في الوثوق أزيد مما يحصل من اخبارهم
بكونه من مشايخ اإلجازة ،وألجل ما تقدمت اإلشارة إليه جرت سيرتي على ترك الفحص
عن حال الرجال واالكتفاء في توصيف الرواية بالصحة كونها موصوفة بها في ألسنة
مشايخنا املتقدمين الذين تفحصوا عن حالهم) (.)1

 .2التوثيق من قبل أصحاب األصول الرجالية املتقدمني:
تمسك الكثير من الرجاليين بحجية هذا الطريق إلثبات الوثاقة ،وأرسلوه إرسال
املسلمات بل جعلوه من البديهيات الواضحة في أن نص أحد أصحاب األصول الرجالية أو
الخبرية األولى – كالكش ي والنجاش ي والطوس ي والقمي والبرقي والصدوق واملفيد وابن
قولويه وأمثالهم – على وثاقة أحد من الرواة كاف إلثبات وثاقته.
لكنهم اختلفوا في التوثيق الواحد؛ هل هو كاف للحكم بوثاقة الراوي ،أم أنه بحاجة
إلى توثيق آخر يسانده؛ نظرا الشتراط الشاهدين في تحقق نصاب الشهادة املقبولة شرعا؟
تنازع القوم فيما بينهم ،وبعضهم فصل بين األحكام واملوضوعات الخارجية ،مشترطا
التعدد في األول دون الثاني.
قال السيد الخوئي( :ومما تثبت به الوثاقة أو الحسن أن ينص على ذلك أحد األعالم
كالبرقي ،وابن قولويه ،والكش ي ،والصدوق ،واملفيد ،والنجاش ي ،والشيخ وأضرابهم .وهذا
أيضا ال إشكال فيه ،وذلك من جهة الشهادة وحجية خبر الثقة .وقد ذكرنا في أبحاثنا
 -1مصباح الفقيه ،املحقق الهمداني :ج 2ق 1ص.12

علم الرجال الشيعي بني النظرية والتطبيق ــ ـ ـ ــ ـ ــــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ــــــــ ــ ــــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـــــــــــــــــــــــــ 153

األصولية أن حجية خبر الثقة ال تختص باألحكام الشرعية ،وتعم املوضوعات الخارجية
أيضا ،إال فيما قام دليل على اعتبار التعدد كما في املرافعات ،كما ذكرنا أنه ال يعتبر في
حجية خبر الثقة العدالة.)1( )..
وقال السبحاني( :وتحقيق املسألة موكول إلى محلها في الفقه وخالصة الكالم هو أن
حجية خبر الثقة هل يختص باألحكام الشرعية أو تعم املوضوعات أيضا ؟ فعلى القول
األول ال يصح االعتماد على توثيق واحد ،بل يحتاج إلى ضم توثيق آخر ،وعلى الثاني
يكتفي بالتوثيق الواحد ،ويكون خبر الثقة حجة في األحكام واملوضوعات ،إال ما قام
الدليل على اعتبار التعدد فيه ،كما في املرافعات وثبوت الهالل ،واملشهور هو األول،
واألقوى هو الثاني) (.)2
وبخصوص هذا الطريق إلثبات الوثاقة ،يمكننا اإلشارة إلى األمور التالية:
 -1إن معرفة املوثق – بالكسر – باملوثق – بالفتح – تكون من خالل ثالث طرق:
األول :عن طريق االطالع املباشر من قبل املوثق على سلوك الراوي ،وهو الطريق
املباشر أو الحس ي.
الثاني :عن طريق املعرفة الظاهرية املستندة إلى االستماع لشهادة املطلع على سلوك
الراوي من قبل مشايخ الرجاليين املتقدمين ،وهو الطريق غير املباشر.
الثالث :عن طريق املعرفة العلمية املكتسبة من خالل الرجوع إلى كتب الرجال
والوقوف على مدى صحة توثيقاتهم للراوي من خالل القرائن املجتمعة لدى أصحاب
املدونات الرجالية األولى ،وهو هو الطريق االجتهادي أو الحدس ي.
 -2ال يخفى على أحد أننا نتحدث عن أهم الطرق الرجالية إلثبات الوثاقة أو الشهادة
على كثير من الرواة الذين نقلوا لنا آالف األخبار في مختلف األمور ،بل يمكن القول :إنهم
نقلوا لنا الدين من األئمة (عليهم السالم) ،فاألمر إذن خطير جدا ومن حقنا أن نتساءل:

 -1معجم رجال الحديث ،السيد الخوئي :ج 1ص.41
 -2كليات في علم الرجال ،جعفر السبحاني :ص.159
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هل يوجد إذن شرعي يمنح أصحاب الكتب الرجالية األولى الحق في الحكم على هؤالء
الرواة ؟
وبعبارة ثانية :هل كان عملهم مطابقا للشرع ومأذون فيه بنص من القرآن أو األئمة
(عليهم السالم) ،أم أن املسألة ال تعدو كونها اجتهادا شخصيا منهم ؟
ال شك أن املوثقين في حال اعتمادهم على الطريق الثالث من طرق التعرف على
الرواة سالفة الذكر – أي الطريق الحدس ي – ،ال يوجد على عملهم أدنى دليل شرعي من
األئمة (عليهم السالم) .بل يمكن القول بأن الدليل مفقود حتى في الطريقين األولين
للتعرف على حال الرواة؛ ألن الظن ال يكاد ينتفي من ساحة املوثق في أغلب األحيان،
ويكفي أن نعرف أن توبة العبد النصوح بينه وبين ربه الكريم قد تحصل في كل آن دون
اطالع الناس عليها ،وليس اطالعهم شرطا في قبولها ،كما أنهم ليسوا بمكلفين أصال للحكم
على الناس والخوض فيهم وكشف أحوالهم إال ما خرج بدليل قطعي.
ولو قيل :إن األئمة (عليهم السالم) وصفوا حال بعض الرواة بالكذب والتدليس
وحذروا منهم ،فما املانع من أن يذكرهم علماء الرجال بالتوثيق أو التضعيف ؟
أقول :ليس كل ما يفعله اإلمام (عليه السالم) يحق لغيره فعله ما لم يحصل اإلذن
منه بذلك ،ويكفي أن نعرف أنه منصوص على عصمته ويطلعه هللا بفضله على ما شاء
أن يطلعه عليه ،وال يظلم بحضرته أحد ،كما أن كل ما سواه قوله يحتج له (أي بحاجة
إلى دليل) وأما هو (عليه السالم) ففعله حجة ،وال يضيع بفعله دين ،كما ضاع نتيجة ذرو
الروايات الشريفة ذرو الريح للهشيم بحجة ضعف رواتها أو مجهوليتهم ،وما كان لذلك أن
يحصل لو عرف اإلنسان قدره ووقف عند حده ولم يسمح لنفسه باقتحام ساحة
املحذور.
نعم يحق للرجالي أن ينقل قول اإلمام (عليه السالم) في راو معين سواء باملدح
والتوثيق أو الذم والتضعيف وهو ما كان يفعله الكش ي في كتابه ،أما التعدي لغيره
واإلتيان بشهادات جديدة على غير املنصوص على وثاقتهم أو ضعفهم وهم آالف الرواة،
فالقول بجوازه أول الكالم خصوصا مع عدم االطالع على حال الرواة ،حيث إن أدنى تأمل
منا يكفي ملعرفة أن الفترة الزمنية بين الرجاليين املتقدمين وبين الرواة كبيرة ،وهو ما يثير
الكثير من التساؤالت عن كيفية وقوف هؤالء املوثقين على الرواة الذين صدرت بحقهم
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شهادات سوى كونها مبنية على حدسهم واجتهادهم ،ولذا رأينا الكثير من التهافت
واالختالف في كلماتهم ،إضافة إلى كون شهادة املوثقين لم تصدر بحق أغلب الرواة ممن
وسموا بـ "مجهولي الحال" وفق املصطلح الرجالي.
 -3تقدم في الباب األول من البحث (وتحديدا في فصله الثاني) نقل كالم األصوليين
في عدم قبول ما صرح به أصحاب الكتب الحديثية األولى – كالكافي والفقيه واالستبصار
– في ديباجة كتبهم وشهادتهم بصحة وحجية ما ورد فيها ،وكان ملخص رفضهم لشهادتهم
أن القرائن التي اعتمدوا عليها كانت حجة عليهم ،ومن يدري أنها لو وصلت يتم قبولها !
وهنا أقول :إن علماء الرجال لم يقبلوا شهادة أصحاب األصول الحديثية مع أنهم
ذكروا أن ما في كتبهم مأخوذ من األصول الخبرية األولى ،وذكروا طرقهم إليها ،ومع ذلك
أبى الرجاليون إال مخالفتهم في الحكم بصحة ما جاء فيها ،وفي مقامنا يطلبون من الجميع
قبول شهادة أصحاب األصول الرجالية عند التنصيص على وثاقة شخص ! ال شك أن
ذلك قسمة ضيزى .فهال أوضح علماء الرجال الفرق بين الشهادتين ،وملاذا ال يقبلون
شهادة الصدوق بصحة مراسيله مثال في كتاب الفقيه ويقبلون شهادته بتوثيق راو معين
في نفس الكتاب !
 -4وقع الخالف بين الرجاليين في حقيقة توثيق املتقدمين للرواة على ثالث وجوه
أساسية:
األول :إنه من باب الشهادة على الراوي ،قال املال علي كني( :قال في الفصول – بعد
إسناد االكتفاء بالواحد إلى املشهور واعتبار التعدد إلى قائل مجهول –" :ومرجع النزاع إلى
أن تزكية الراوي هل هي من باب الشهادة أو من باب الرواية أو مبناها على الظنون
االجتهادية ؟ فمن اعتبر فيها التعدد جعلها من القسم األول ومن لم يعتبر فيها التعدد
جعلها من أحد القسمين األخيرين) (.)1

 -1توضيح املقال في علم الرجال ،املال على كني :ص .79
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وقال الشيخ عبد الهادي الفضلي( :اختلف العلماء – وهم يستدلون على حجية قول
الرجالي – في نوعية تقييم الرجالي للراوي على آراء هي –1 :إن تقييمه هو من باب نوع
الشهادة ....ونسب هذا الرأي إلى صاحب الفصول وجمع من العلماء) (.)1
وال شك أن الشهادة تستلزم االطالع الحس ي على حال الراوي بالسماع أو الرؤية مثال
كما هو معروف في من يتقدم للشهادة في املرافعات القضائية ،بل حتى في أبسط األمور
كرؤية الهالل والطالق وما شابه ،لكن ما نعرفه بداهة هو الفاصل الزماني واملكاني
الشاسع بين الرواة وأصحاب األصول الرجالية ،فكيف أمكنهم الشهادة على حال الرواة
عن طريق الحس وهو غير حاصل بالوجدان قطعا ؟!
ولم يرتض الشيخ فخر الدين الطريحي كون توثيقات قدماء الرجاليين للرواة حسية،
كما نقل عنه السيد الخوئي ،قال( :وبهذا يظهر أن مناقشة الشيخ فخر الدين الطريحي في
مشتركاته بأن توثيقات النجاش ي أو الشيخ يحتمل أنها مبنية على الحدس.)2( )..
ثم إن السيد الخوئي يرى أن توثيقات األوائل وإن كانت حدسية ولكنها أشبه بالحس؛
ألنه أمر متعارف عندهم سابقا وقد أهتموا به أشد االهتمام ،قال( :وهذه العبارات – كما
ترى – صريحة الداللة على أن التوثيقات أو التضعيفات ،واملدح أو القدح كانت من
األمور الشائعة املتعارفة بين العلماء وكانوا ينصون عليها في كتبهم) (.)3
وهو كالم غير مقبول؛ إذ إن شدة االهتمام بأمر ما ال يغير من حقيقته وواقعه شيئا،
وحقيقة الشهادة قائمة على الحس واملشاهدة كما هو معلوم للجميع بما فيهم السيد
الخوئي ،وأما األمر الحدس ي فمجرد االهتمام به ال يقلبه حسيا بوجه من الوجوه ،إال اذا
كان السيد الخوئي يقصد بلفظ الشهادة هنا معنى جديدا غير املتعارف ،وهذا بحث آخر
وال هو املقصود عند سائر الرجاليين بطبيعة الحال.
الثاني :إنه بمنزلة خبر الثقة الذي نقل الروايات ،وبما أن الثقة حجة في نقله وقوله
كذلك الحال بالنسبة ألصحاب األصول الرجالية فأقوالهم ونقلهم لتوثيق الرواة يكون
حجة.
 -1أصول علم الرجال ،عبد الهادي الفضلي :ص.130 – 129
 -2معجم رجال الحديث ،السيد الخوئي :ج 1ص.41
 -3املصدر السابق :ج 1ص.41
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قال الشيخ الفضلي( :إن قول الرجالي هو نوع من اإلخبار ،أو بمعنى أصوب :الرواية
هنا تعني نقل الرجالي خبر التقييم ،أي أن النجاش ي مثال ينقل في كتابه تقييمات املتقدمين
فهو على هذا يروي التقييم وينقل الشهادة املشهود بها في حق الراوي) (.)1
ويرد على املتمسك بهذا الوجه:
أوال :إن علماء الرجال غير متفقين على اعتبار تقييم الرجالي كذلك ،وإنما يعدونه من
باب كونه أحد الوجوه واالحتماالت املطروحة في املسألة.
وثانيا :اعتبار تقييم الرجالي مجرد إخبار هو أمر غير ثابت ومحقق على نحو الدوام،
فكون العالم الرجالي أحيانا يكتفي بنقل كلمات املتقدمين عليه ال يعني أن عمله منحصر
بهذا الشكل فقط ،ولهذا اعتبر بعض الرجاليين صدور التقييمات منهم عن حدس بقول
كلي كما عرفنا.
وثالثا :قياس تقييم الرجالي بخبر الثقة قياس مع الفارق؛ لعدة أسباب:
أ .منها :إن الراوي الثقة ينقل الخبر الذي ينتهي بالنتيجة إلى املعصوم عادة ،وتقييم
الرجالي ليس كذلك كما هو واضح.
ب .ومنها :إن الراوي يتحمل نقل الخبر الشرعي عن املعصوم حسا دون أي تصرف،
وأما الرجالي فخبره يكون عن موضوع خارجي وقائم بالنتيجة على إبداء الرأي.
ج .ومنها :إن الراوي الثقة ما لم يكن قوله متصال باملعصوم إما بشكل مباشر أو عبر
سلسلة رواة ثقات تنتهي إليه ال يقبل قوله عند الرجاليين ،وليس الحال كذلك في
تقييمات علماء الرجال املتقدمين الذين تفصلهم الفترة الزمنية الطويلة عن الرواة من
جهة ،وال توجد لتقييماتهم (إخباراتهم) سلسلة متصلة تنتهي إلى من عاشر الراوي واطلع
على حاله حسيا من جهة أخرى.
ورابعا :على فرض قبول تنزيل تقييمات الرجاليين بمنزلة الخبر ،لكنها تبقى أخبار
آحاد في رواة قليلين ،ومفادها مهما يكن يبقى ظنيا كما هو مسلم عند الرجاليين وحتى
غيرهم ،وداخال تحت عموم حرمة العمل بالظن في دين هللا ،إال أن يقال بحجية ظن
 -1أصول علم الرجال ،عبد الهادي الفضلي :ص.130
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الرجالي واستثنائه عن الحرمة ،وهو ما لم يقم علماء الرجال عليه دليال واضحا .وليس
األمر يقف عند كونها أخبار آحاد ظنية وردت في قلة من الرواة ،بل ويعارض بعضها بعضا
في موارد ليست قليلة.
ثم إن لبعض الرجاليين املتأخرين قوال – غريبا من نوعه – لتصوير أن تقييم الرجالي
يعتبر إخبارا حسيا رغم الفاصلة الزمنية بينه وبين الراوي ،يقول الشيخ باقر االيرواني:
(إن النجاش ي وإن لم يكن معاصرا لزرارة إال أن إخباره عن وثاقته يحتمل كونه إخبارا عن
حس ،ومع احتمال كونه عن حس يلزم البناء على ذلك إلصالة الحس العقالئية عند
دوران اإلخبار بين كونه عن حس أو حدس) (.)1
وال أعرف حقيقة من أين جاء احتمال الحسية في إخبار النجاش ي – على فرض كون
تقييمه إخبارا – مع عدم معاصرته للراوي ؟ إال إذا كان الشيخ االيرواني يقصد أن
النجاش ي سمع التوثيق مشافهة مثال من شيخه الذي سمع هو بدوره من شيخه ..وهكذا
حتى تنتهي إلى من عاصر الراوي ،ولكن هذا الفرض مجرد حلم لم يتحقق لهم ال في كتاب
النجاش ي نفسه وال غيره من األصول الرجالية مطلقا ،هذا من جهة.
ومن جهة أخرى :إن الشيخ برع بترتيب نتيجة مذهلة بالقفز على إشكالية كانت وال
زالت تشكل عقبة أمام علم الرجال برمته (أعني إشكالية عدم قبول التقييم الحدس ي في
علم الرجال ومحاولة إثبات كون تقييمات الرجاليين األوائل حسية) عند الترديد بين
الحس والحدس ،ولم يكلف نفسه عناء بيان مستندها وال الدليل القطعي عليها ولو بش يء
بسيط سوى ادعاء كونها عقالئية !
أعتقد أن هذا قفز واضح على النتائج وال يمكن اعتباره نهجا علميا رصينا .ولو صح
– تنزال – كون القاعدة التي فرضها عقالئية فأقص ى ما يمكن جريانها فيه هو الحاالت
التي يكون فيها فرض االحتمال مقبوال ،ومقام بحثنا ليس كذلك فاحتمال االطالع الحس ي
واملباشر من قبل شخص على آخر عاش قبله بما يزيد على ( )300عام مثال أمر ال يفرضه
عاقل عادة ،فعلى أي أساس إذن تم فرض الترديد بين الحدس والحس ؟! أما اذا كان
يقصد االطالع الحس ي غير املباشر فهو أمر معدوم وال يوجد ما يثبته كما قلنا.

 -1دروس تمهيدية في القواعد الرجالية ،الشيخ باقر االيرواني :ص.112
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الثالث :أن تكون تقييمات الرجاليين من باب كونهم أهل خبرة واختصاص يعتمد
عليهم.
قال الشيخ الفضلي( :إن التقييمات التي ينقلها الرجاليون في حق الرواة هي نتائج
ممارسة واختصاص في معرفة أحوال الرواة .وبتعبير آخر :إن الذين كانوا يتصدون لتقييم
الراوي هم من أهل التخصص والخبرة في ذلك) (.)1
وقال الشيخ املشكيني بعد نقله األقوال في اعتبار قول الرجالي( :إذا عرفت ذلك
فاعلم أن ما يمكن االستدالل للقول األخير دعوى استقرار بناء العقالء على العمل بقول
الخبير ولم يردع عنه مع عدم املانع فيكشف رضا املعصوم) (.)2
ويرد عليه:
أوال :من يقول إن كل من لديه خبرة وتخصص في امر ما يسمح له بالتدخل وإبداء
الراي والتقييم في مواضيع لها مساس بالدين ،بل يتوقف عليها – كما في حالتنا – قبول
أو رفض مئات بل آالف الروايات الشريفة عموما ! الحقيقة إن من يطلق مثل هذا القول
عليه أن يقدم دليال قطعيا إلثباته.
وثانيا :إن الخبير الرجالي – إذا صح إطالق خبير عليه – ال يمنح تقييمه وتوثيقه
القطع ،وإنما أقص ى ما يفيد الظن ،وقيام السيرة العقالئية على العمل بقول الظان مجرد
دعوى ال أكثر .فهل يمكن القطع بقول النجاش ي – مثال – في تقييمه للرواة مع أنه لم
يعاصر أي راو كما هو معلوم ،وإنما كان اعتماده على عدة أمور؛ منها :ما وصله من
مشايخه ،ومنها :ما وصله عن طريق الكتب ،ومنها :االعتماد على الحدس ،أو تجميع
القرائن إلى غير ذلك ؟ وواضح أن مثل هذه الطرق ال تمنح تقييمه القطع؛ خصوصا مع
عدم اطالعه الحس ي وبقاء احتمال حصول االشتباه والخطأ أثناء النقل أو من قبل
النساخ إن كانت التوثيقات الواصلة إليه خطية ،ونحو ذلك .وبالتالي فقوله – كيفما كان
– ال يعدو أن يكون ظنا ،ومن هنا صار الرجاليون بصدد توجيه الظن الرجالي وبيان وجه
شرعيته ،وهي إحدى املعضالت التي أرقتهم كثيرا بال شك.
 -1أصول علم الرجال ،عبد الهادي الفضلي :ص.131
 -2الوجيزة في علم الرجال ،الشيخ املشكيني :ص.27 – 26
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ثم إن السيرة العقالئية – كما هو واضح في محله من علم األصول – ال تصلح أن
تكون دليال بنفسها ما لم يثبت اإلمضاء القطعي لها من قبل املعصوم ،ومن أين يأتي
الرجاليون بإمضاء الظن الرجالي ؟!
وثالثا :كيف يمكن قبول تقييم الرجالي بوصف كونه من أهل الخبرة واالختصاص،
والحال أنهم مختلفون وكالمهم متعارض في توثيق الكثير من الرواة كما رأينا بعضه
سابقا ،وهنا أيضا نقول :إن ادعاء قيام السيرة العقالئية على العمل بقول هكذا خبراء
مجرد دعوى ال غير ،فضال عن ادعاء إمضاء املعصوم القطعي ملثل هكذا سيرة.
إذا اتضح هذا ،فإن النتيجة الحتمية التي ننتهي إليها بعد استبعاد الفروض الثالثة
في املسألة (تقييم الرجالي للراوي) ،هي أن التقييمات الرجالية ليست بأكثر من ظنون
اجتهادية حدسية من قبلهم ،وهو ذاته االحتمال الثالث الوارد في كالم "صاحب الفصول"
املتقدم بنقل املال علي كني ،إذ يقول( :قال في الفصول ...ومرجع النزاع إلى أن تزكية الراوي
هل هي من باب الشهادة أو من باب الرواية أو مبناها على الظنون االجتهادية) ( .)1فكان
على حق في عد الظنون االجتهادية ضمن االحتماالت الواردة في املسألة ،وقد تبين اآلن أنها
كذلك.
وألن التقييمات اجتهادية ظنية في واقعها ،أمكن تعقل حصول التعارض فيما بينها ،أو
تعقل موقف القميين في تعاملهم مع بعض الرواة وطردهم كما أشرنا له فيما مض ى،
وأمثال ذلك.
أما بالنسبة لتقييمات الرجاليين املتأخرين ،فإن الحكم بكونها ظنية اجتهادية قطعي،
وكمثال له :موقف السيد الخوئي عندما كان يرى – أوال – صحة ما أورده ابن قولويه في
كتابه "كامل الزيارات" وحكمه بوثاقة كل رجال كتابه ومشيخته ،ثم بدا له – أخيرا –
تغيير رأيه والعدول عن السابق فحكم بعدم االعتماد على ذلك ،ما أدى بالنتيجة إلى
تبديل بعض األحكام الفقهية املترتبة على ذلك مثل :قضية إجزاء غسل الزيارات للمراقد
الشريفة عن الوضوء من القول باإلجزاء إلى عدم اإلجزاء.

 -1توضيح املقال في علم الرجال ،املال علي كني :ص.79
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لذا ورد في الطبعات األخيرة من كتابه الرجالي ما يلي( :جرت تعديالت أساسية في
بعض املباني الرجالية  ....أدت إلى تغييرات جذرية على مواقع بعض رجال الحديث ...
شملت جميع أجزاء الكتاب استنادا إلى رجوع اإلمام املؤلف عن توثيق رواة كتاب "كامل
الزيارات البن قولويه" وقد استدرك اإلمام املؤلف ذلك بقوله" :فال مناص من العدول
عما بينا عليه سابقا وااللتزام باختصاص التوثيق بمشايخه بال واسطة") (.)1

 .3التوثيق من قبل أصحاب األصول الرجالية املتأخرين:
الطريق اآلخر من طرق التوثيقات الخاصة في علم الرجال ،هو ما ذكره أصحاب
الكتب الرجالية املتأخرون عن عصر الشيخ النجاش ي والطوس ي ،والكتب هي:
 .1فهرس الشيخ منتجب الدين علي بن عبيد هللا القمي.
 2.معالم العلماء للحافظ محمد بن علي بن شهرآشوب.
 .3رجال ابن داود لتقي الدين الحسن بن علي بن داود.
 .4خالصة األقوال للعالمة الحلي الحسن بن يوسف بن املطهر.
وهؤالء العلماء عاشوا بين القرن السادس والثامن الهجري ،وهم أشهر من كتب في
الرجال بعد الطبقة األولى املتقدمة ،وصارت كتبهم مستندا للتوثيق والتضعيف (.)2
هذا ،وقد حاول السيد الخوئي أن يفرق بين هؤالء العلماء من ناحية العمل
بتوثيقاتهم ،قال -3( :نص أحد األعالم املتأخرين :ومما تثبت به الوثاقة أو الحسن أن
ينص على ذلك أحد األعالم املتأخرين ،بشرط أن يكون من أخبر عن وثاقته معاصرا
للمخبر أو قريب العصر منه ،كما يتفق ذلك في توثيقات الشيخ منتجب الدين ،أو ابن
شهرآشوب .وأما في غير ذلك كما في توثيقات ابن طاووس والعالمة وابن داود ومن تأخر

 -1معجم رجال الحديث ،السيد الخوئي :ج 1الصفحة (ف) من املقدمة .ونقله عنه الشيخ باقر االيرواني ،انظر :دروس
تمهيدية في القواعد الرجالية :ص.178
 -2انظر :كليات في علم الرجال ،جعفر السبحاني :ص.107
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عنهم كاملجلس ي ملن كان بعيدا عن عصرهم فال عبرة بها ،فإنها مبنية على الحدس واالجتهاد
جزما) (.)1
كما نقل الشيخ االيرواني هذا االختالف بين الرجاليين ،قال( :وقع االختالف بين
األعالم في أن توثيقات املتأخرين – كالعالمة وابن طاووس وابن داود والشهيد الثاني –
هل هي مقبولة أو ال ؟ املعروف قبولها إال أن البعض كالسيد الخوئي وآخرين اختاروا
العدم ولكل من الرأيين توجيهه الخاص .......والصحيح في نظرنا هو الرأي املنكر لحجية
توثيقات املتأخرين.)2( ).....
وبخصوص طريق التوثيق هذا ،يمكننا التنبيه على ما يلي:
 -1إن وقوع االختالف بين الفقهاء وعلماء الرجال املتأخرين في قبول تقييمات هذه
الطبقة من علماء الرجال – أي الطبقة الثانية – يزعزع الثقة في قبولها بكل تأكيد،
ويعطي في النفس عدم االطمئنان أو الوثوق بما ينقلوه؛ لعدم الوقوف على مدارك
توثيقاتهم وأقوالهم ،وهل كانت عن طريق الحس ،وهو أمر مستبعد قطعا؛ لوجود الفترة
الزمنية الطويلة التي تفصلهم عن الرواة بل عن الطبقة األولى من الرجاليين.
وأما إذا كانت تقييماتهم مبنية على الحدس واالجتهاد فهي ال تنفع في ش يء كما هو
معروف ،بل وال يكون بينها وبين توثيقات من تأخر عنهم كالشهيد األول والشهيد الثاني
واملجلس ي بل وحتى السيد الخوئي أي فرق؛ ألنه إن قبل اجتهاد الطبقة الثانية فمن ذكرت
أسماؤهم أيضا بوسعهم أن يجتهدوا وتقبل أقوالهم ،ولكن التوثيقات الحدسية غير
مقبولة عند الرجاليين عموما.
 -2يمكن القطع بأن توثيقات الطبقة الثانية مبنية على الحدس فقط أو على تقليد
من سبقهم من الطبقة األولى ،وهو ما اعترف به السيد الخوئي في عبارته املتقدمة حيث
قال ( :وأما في غير ذلك كما في توثيقات ابن طاووس والعالمة وابن داود ومن تأخر عنهم
كاملجلس ي ملن كان بعيدا عن عصرهم فال عبرة بها ،فإنها مبنية على الحدس واالجتهاد
جزما).
 -1معجم رجال الحديث ،السيد الخوئي :ج 1ص.42
 -2دروس تمهيدية في القواعد الرجالية ،الشيخ باقر االيرواني :ص.116
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وكذلك الشيخ االيرواني حيث يقول( :أما من رفض قبول توثيقات املتأخرين فاستدل
على ذلك بأن توثيقات مثل العالمة ال تخلو من احد أمرين فأما هي مستندة إلى توثيقات
املتقدمين لو كان لهم توثيق ،أو هي مستندة إلى الحدس واالجتهاد لو لم يكن للمتقدمين
توثيق) (.)1
وإذا كان األمر كذلك ،فمن الغريب جدا قبول ما ادعاه بعض الرجاليين كالشيخ
السبحاني في كالمه املتقدم من اعتبار كتب الطبقة الثانية وما فيها من تقييمات للرواة
من بين أهم الكتب الرجالية التي يمكن االعتماد عليها بعد الطبقة األولى ،وقد ظهر اآلن
أن ما فيها يدور أمره بين أن يكون تقليدا ملن سبق أو يكون اجتهادا وحدسا من أصحابها.
 -3األمر اآلخر الذي ينبغي االلتفات إليه أيضا بخصوص كتب هذه الطبقة ،هو
خلوها من القاعدة واألساس الذي استند إليه أصحابها في حكمهم على الرواة بالتوثيق أو
التضعيف ،بل أكثر ما في هذه الكتب هو سرد ألسماء الرواة مع ذكر توثيقات أصحاب
الكتب الرجالية األولى دون الزيادة عليهم ،بل البعض من هذه الكتب لم يأت على ذكر
الكثير من الرواة ،وهذا قول الشيخ السبحاني يوضح لنا ما ورد في أحد هذه الكتب حيث
قال عن كتاب الشيخ منتجب الدين القمي( :فجاء بترجمة كثير من شخصيات الشيعة،
يناهز عددهم إلى ( )540شخصية علمية وحديثية من دون أن يذكر لهم أصال وتصنيفا،
ومن ذكر لهم كتابا ال يتجاوز عن حدود مائة شخص) (.)2
وقال عن كتاب معالم العلماء البن شهر آشوب( :وهذا الكتاب يتضمن ()1021
ترجمة وفي آخرها "فصل فيما جهل مصنفه" و"باب في بعض شعراء أهل البيت" وهذا
الفهرس كفهرس الشيخ منتجب الدين تكملة لفهرس الشيخ الطوس ي ،واملؤلفان
متعاصران ،والكتابان متقاربا التأليف ،وقد أصبح معالم العلماء من املدارك املهمة
لعلماء الرجال ،كالعالمة الحلي في "الخالصة" ،ومن بعده) (.)3
ومن هنا كيف يمكن االعتماد على مثل هذين الكتابين اللذين يعدان األقرب زمانا إلى
الطبقة األولى بل لم يذكر كال املؤلفين إال الش يء القليل مما ذكره املتقدمون سواء في
 -1املصدر السابق :ص.117
 -2كليات في علم الرجال ،جعفر السبحاني :ص.111
 -3املصدر السابق :ص.113
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عدد الرواة أو ذكر التوثيقات ،بل هما عبارة عن كتاب فهرسة ملؤلفي الشيعة كما فعل
الشيخ النجاش ي.
وأما كتاب ابن داود فهو اآلخر لم يأت بالش يء الذي ينتظره الكثير من الرجاليين ،فهو
ال يعدو كونه ناقال لكالم وعبارات املتقدمين ،قال الشيخ السبحاني عنه:
(وجمع ما وصل إليه من كتب الرجال مع حسن الترتيب وزيادة التهذيب ،فنقل ما في
فهرس الشيخ والنجاش ي ،ورجال الكش ي ،والشيخ وابن الغضائري والبرقي والعقيقي وابن
عقدة والفضل بن شاذان وابن عبدون ،وجعل لكل كتاب عالمة ،ولم يذكر املتأخرين عن
الشيخ إال أسماء يسيرة ،وجعل كتابه في جزئين ،األول يختص بذكر املوثقين واملهملين،
والثاني باملجروحين واملجهولين) (.)1
وأما كتاب الخالصة للعالمة الحلي ،فهو اآلخر ال يختلف عن هذه الكتب سواء في
ذكره للتوثيق والتضعيف واعتماده على الطبقة األولى ،أو في ذكره للقليل من الرواة الذي
ال يتعدى ( )1779راو فقط قياسا بما ذكره الشيخ الطوس ي املتقدم عليه كما تقدم
الكالم عنه ،وهذا الشيخ السبحاني ينقل عبارة التستري في نقده للعالمة في أن ما ذكره ال
يفيدنا بش يء حيث قال( :قال املحقق التستري" :إن ما ينقله العالمة من رجال الكش ي
والشيخ وفهرس النجاش ي مع وجود املنقول في هذه الكتب غير مفيد ،وإنما يفيد في ما لم
نقف على مستنده ،كما في ما ينقل من جزء من رجال العقيقي ،وجزء من رجال ابن
عقدة ،وجزء من ثقات كتاب ابن الغضائري.)2( )....
 -4من الغريب حقا أن علماء الرجال يثبتون أن طرق هؤالء العلماء كلها تنتهي إلى
الشيخ الطوس ي ،ويعتمدون ما بعد الشيخ على طريقه الذي ذكره ،وهذا ال فائدة فيه،
فأين الحس املدعى في موضوعنا ؟ هل هو النقل عن طريق الكتابة اعتمادا على املشيخة
من دون التعرف على حال الراوي الفعلي ؟!
 -5هذا الطريق أهون حجة من أن يعتمد عليه الرجاليون املتأخرون؛ لكون توثيقاتهم
والتعرف على أحوال الرواة إن لم تكن تقليدا ملا كتبه األولون ،فقطعا هو من باب
 -1املصدر السابق :ص.114
 -2املصدر السابق :ص.117
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االعتماد على القرائن االجتهادية الحافة في طريق الراوي ككثرة روايته وغيرها من القرائن
األخرى ،وعليه فهو طريق حدس ي مائة باملائة وال داعي للمكابرة في إنكار ذلك.
أما توجيه التوثيق في هذا الطريق إلى كون مؤلفي هذه الكتب هم فقهاء ثقات عدول
لم يرد فيهم قدح وغيرها من الصفات املادحة لهم ،فنقول :إن كالمنا ليس في كون هؤالء
ثقات أو غيره ،بل في ما نقلوه من التوثيق؛ هل هو قائم على الشهادة أو على الحدس
واالجتهاد ؟ فإذا كان على الحدس واالجتهاد فال قيمة له في هذا الباب كما هم انفسهم
يعترفون بذلك.
وبعبارة أدق :إن كالمنا ليس في كون العالمة الحلي أو ابن داود ثقة أو ال؛ ألنه ليس
محل ابتالئنا ،بل كالمنا في كون محمد بن سنان وسهل بن زياد وعمر بن حنظلة وسماعة
وغيرهم من الرواة الذين ورد في حقهم توثيق أو قدح أو توقف ،هل يمكن للعالمة أن
ينقل لنا توثيقهم بطريق قطعي حتى لو كان عن حدس ولم يكن هناك من يعارضه في
الرأي ؟
أما من يحاول أن يدفع أصل اإلشكال عن توثيقات املتأخرين بالتفرقة بين كون
توثيقاتهم من باب "الشهادة" أو من باب "الرجوع إلى أهل الخبرة" كما فعل السبحاني،
حيث يقول:
(هذا إذا قلنا بأن العمل بقول الرجالي من باب الشهادة ،وأما إذا قلنا بأن الرجوع
إليهم من باب الرجوع إلى أهل الخبرة ،فإجمال الكالم فيه أنه ال يشترط في االعتماد على
قول أهل الخبرة أن يكون نظره مستندا إلى الحس ،فإن قول املقوم حجة في الخسارات
وغيرها ،وال شك أن التقويم ال يمكن أن يكون مستندا إلى الحس في عامة املوارد .وعلى
ذلك فلو كان الرجوع إلى علماء الرجال من ذاك الباب ،فالرجوع إلى أعالم املتأخرين
املتخصصين في تمييز الثقة عن غيره بالطرق والقرائن املفيدة لالطمئنان مما ال بأس به.
وما يقال من أن الفقيه غير معذور في التقليد ،فيجب على الفقيه أن يكون بنفسه
ذا خبرة في التعرف على أحوال الرواة ،غير تام ،الن تحصيل الخبروية في كل ما يرجع إلى
االستنباط أمر عسير ،لو لم يكن بمستحيل ،فإن مقدمات االستنباط كثيرة ،وقد أنهاها
بعضهم إلى أربعة عشر فنا ،وال يمكن للمجتهد في هذه األيام أن يكون متخصصا في كل
واحد من هذه الفنون ،بل يجوز أن يرجع في بعض املقدمات البعيدة أو القريبة إلى
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املتخصصين املوثوق بهم في ذاك الفن ،وقد جرت على ذلك سيرة الفقهاء ،باألخص في ما
يرجع إلى األدب العربي ولغات القرآن والسنة وغير ذلك ،وليكن منها تمييز الثقة عن غيره.
هذا على القول بأن الرجوع إلى أهل الرجال من باب الرجوع إلى أهل الخبرة املوثوق
بقولهم.
وهناك وجه ثالث في توثيقات املتأخرين ،وهو أن الحجة هو الخبر املوثوق بصدوره
عن املعصوم (عليه السالم) ال خصوص خبر الثقة ،وبينهما فرق واضح .........وعلى هذا
(أي حجية الخبر املوثوق الصدور) يجوز الركون إلى توثيقات املتأخرين املتخصصين
املاهرين في هذا الفن ،إذا كان قولهم ورأيهم أوجب الوثوق بصدور الخبر ،خصوصا إذا
انضم إليها ما يستخرجه املستنبط من قرائن أخر مما يوقفه على صحة الخبر
وصدوره)(.)1
فهو توجيه مردود؛ ملا مر من أن هذه القرائن هي عبارة عن مرتكزات ذوقية وهواجس
نفسية لدى كل فقيه رجالي ومتوقفة على مدى اطالعه ،وخلوه من الضغوط النفسية،
وامتالكه املنهج النقدي املوضوعي الذي ال يرى ترجيح املرجحات بال مرجح ،وأيضا لها
ارتباط بالخط الفقهي الذي ينتهجه من ناحية التشدد أو عدمه ،وكذلك امتالكه حسا
عقائديا عقليا معينا ،وقد ال يرى لتوثيق الرواة أهمية ،وغيرها الكثير من الرؤى الذوقية
املختلفة التي لها أهمية ما يجعل القلم والتقييم يزل عن الحق في لحظة ما.

 .4التوثيق القائم على دعوى اإلمجاع من قبل املتقدمني:
هذا هو الطريق الرابع من طرق ثبوت التوثيق الخاصة للرواة ،وهو متوقف على نقل
أحد الرجاليين الثقات إجماعا على توثيق مجموعة من الرواة ،وهو – بحسب رأي
الرجاليين – يورث االطمئنان ويترتب عليه أثر العمل بأخباره ،قال السيد الخوئي( :ومن
جملة ما تثبت به الوثاقة أو الحسن هو أن يدعي أحد من األقدمين األخيار اإلجماع على
وثاقة أحد ،فإن ذلك وإن كان إجماعا منقوال ،إال أنه ال يقصر عن توثيق مدعي اإلجماع
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نفسه منضما إلى دعوى توثيقات أشخاص آخرين ،بل إن دعوى اإلجماع على الوثاقة
يعتمد عليه حتى إذا كانت الدعوى من املتأخرين) (.)1
ويتضمن هذا االدعاء بعض النقاط:
 -1إنه قائم على ادعاء اإلجماع من الفقهاء األوائل – كالشيخ الكش ي أو املفيد أو
الطوس ي أو الصدوق مثال – على وثاقة أحد الرواة.
 -2مفهوم اإلجماع تقدم سابقا اإلشارة إليه وهو االتفاق الواقع بين مجموعة من
الفقهاء وإن كانوا متفاوتين في الزمان واملكان ،واشترطوا دخول اإلمام (عليه السالم) مع
املجمعين إذا كان أحد املجمعين مجهوال وغير معروف النسب.
 -3تقدم الكالم ( )2بشكل مفصل في أصل حجية اإلجماع ،واتضح لنا عدم االتفاق
على حجيته وخصوصا من املتأخرين ومنهم السيد الخوئي الذي رفض حجية هذا الدليل،
ومن الغريب أن يدعي حجية وثاقة الرواة من خالل اإلجماع الذي لم يثبت لديه حجيته
وحكم بقصور هذا الدليل عن إثبات الكثير من االدعاءات ؟!
ثم إن كالم السيد الخوئي – ومثله اآلخرون الذين قالوا بنفس قوله – فيه ما ال
يخفى حيث حكم بحجية اإلجماع على التوثيق حتى وإن كان من املتأخرين ،وهنا نقول:
إن حقيقة هذا اإلجماع أو الدليل على الوثاقة هو اجترار لألدلة السابقة وتكثير لها ليس
إال .فحقيقة إن هذا الدليل ال يختلف عن الدليل السابق في إثبات التوثيق من قبل
املتأخرين؛ ألن هذا إجماع وذلك نقل لكلماتهم ،وكالهما يرجعان إلى االعتماد على توثيق
املتقدمين من أصحاب املدونات الرجالية األولى املبني على الحدس ،وهذا الدليل هو نقل
لحدس املتقدمين وإن كان قد صيغ بعبارة اإلجماع وهو في واقعه تقليد للمتقدمين وليس
إجماعا واقعا بالفعل وخصوصا مع قلة ما لدينا من التوثيقات التي جاء ذكرها في الكتب
األولى للرجاليين.
ومن أهم اإلجماعات املنقولة واملشهورة في توثيق الرواة هو اإلجماع األول الذي
ادعاه الشيخ الكش ي في كتابه املتقدم ذكره والذي تكلمنا عنه وعبارته املشهورة في
 -1معجم رجال الحديث ،السيد الخوئي :ج 1ص.45
 -2في الفصل األول من الباب األول.
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اإلجماع على وثاقة مجموعة من الرواة حيث قال( :أجمعت العصابة على تصحيح ما
يصح من هؤالء وتصديقهم ملا يقولون وأقروا لهم بالفقه ...فقال افقه األولين ستة :زرارة
ومعروف وبريد وأبو بصير ......ومحمد بن مسلم و ....ومن دون أولئك الستة الذين
عددناهم ستة نفر جميل بن دراج وحماد بن عيس ى.)1( )......
وال يكاد أحد من الفقهاء أو الرجاليين املتأخرين يخلو كتابه من هذه العبارة أو هذا
االجماع الذي يعتبر سندا رجاليا في إثبات هذا الطريق الرابع.
ودعوى الشيخ الكش ي باختصار :إن العصابة من الفقهاء الشيعة املعاصرين له
أجمعوا أن هؤالء الرواة هم أصدق وأفقه الرواة وكل ما يروونه أو يصدر منهم فهو صحيح
ويجب تصديقهم وهم مرتبون في الفضل بحسب القدم كما هو ظاهر من كالمه.
ويرد على أصل هذه الدعوى بعض التساؤالت:
 -1إن هذه دعوى واحدة فقط أدعاها الشيخ الكش ي ولم يذكرها غيره من املتقدمين
أصال ،ومجرد ذكرها في الكتاب املزبور ال يصيرها حجة ودليال على املدعى كما ال يخفى.
قال السبحاني( :قول :إن األصحاب وإن تلقوه بالقبول ،لكن ذلك التلقي ال يزيدنا
شيئا ،النهم اعتمدوا على نقل الكش ي ولواله ملا كان من ذلك اإلجماع أثر ،وألجل ذلك نرى
أن الشيخ لم يذكره في كتابي الرجال والفهرس ،وال نجد منه أثرا في رجال البرقي وفهرس
النجاش ي ،وذكره ابن شهرآشوب تبعا للكش ي وتصرف في عبارته ،على أن ذكر الشيخ في
رجال الكش ي ال يدل على كونه مختارا عنده ،ألنه هذبه عن األغالط ،ال عن كل محتمل
للصدق والكذب ،وإبقاؤه يكشف عن عدم كونه مردودا عنده ،ال كونه مقبوال) (.)2
 -2لو كنا بصدد قبول قول الكش ي واعتباره شهادة في حق الرواة الذين أراد توثيقهم
فهي بالنتيجة تبقى شهادة واحدة فقط ،وتحتاج إلى تعدد الشهادات كما تقدم القول
منهم في تفصيل اعتبار قول الرجالي شهادة فيحتاج إلى التعدد.

 -1اختيار معرفة الرجال (رجال الكش ي) ،الشيخ الطوس ي :ص ،431 / 253وص.705 / 382
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 -3لم يذكر الشيخ من هم املجمعون على ذلك وال نعرف توجيه هذه الدعاوى في
اإلجماعات عادة ،إذ لطاملا ترد هذه العبارة في نقل اإلجماع وال يذكر القائل ولو بعض
األسماء املعتبرة في هذا اإلجماع.
 -4سوف نرى عدم تمامية هذا اإلجماع في بعض الرواة الذين ذكرهم الشيخ عندما
نتكلم عن مضمون هذا اإلجماع ومخالفة املتأخرين له وعدم موافقتهم للشيخ كما سيأتي.
ويرد كذلك على هذا اإلجماع من ناحية الداللة أمور عدة:
 -1ذكر الشيخ لهذا األسماء الثمانية عشر راو فقط في إجماعه املدعى يستلزم عدم
توثيق الباقيين من الرواة ،وإال لذكرهم أيضا بمدح أو غيره ،وهو بهذا فتح الباب في
التشكيك في حجية هذا اإلجماع أو في صحته على أقل تقدير ،وإال فلماذا نراه قد أهمل
املئات من الرواة الذي ورد توثيقهم من طرق أخرى صحيحة.
 -2وجود الترديد في ذكر بعض الرواة مكان البعض تشعر بالتردد من قبل الناقلين
لإلجماع وعدم قناعتهم مثال بهذا الراوي أو ذاك ،وهنا نسأل :هل هو خطأ في النقل أو
تشكيك في وثاقة الراوي ،أو هو عدم موافقة الشيخ في إجماعه ؟ وال يمكن التعرف على
الواقع فعال .أو أن يكون هذا من عدم وضوح النسخة األصلية والتشابه في األسماء وهو
أمر مشكل في معرفة األسماء الحقيقية املجمع عليها.
قال الشيخ السبحاني في ذلك( :تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن
عليهما السالم :أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤالء وتصديقهم وأقروا لهم
بالفقه والعلم ،وهم ستة نفر آخر دون ستة نفر ......وقال بعضهم مكان الحسن بن
محبوب ،الحسن بن علي بن فضال ،وفضالة بن أيوب ،وقال بعضهم مكان فضالة بن
أيوب ،عثمان بن عيس ى .......ويظهر من ابن داود في ترجمة "حمدان بن أحمد" أنه من
جملة من اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح منهم واالقرار لهم بالفقه ونسخ الكش ي
خالية عنه ،ولعله أخذه من األصول ،ال من منتخب الشيخ ،كما احتمله املحدث النوري،
لكن التأمل يرشدنا إلى خالف ذلك) (.)1

 -1كليات في علم الرجال ،جعفر السبحاني :ص.175
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 -3وأما داللة عبارته املشهورة (أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤالء
وتصديقهم ملا يقولون وأقروا لهم بالفقه) ،فقد وقع فيها الكثير من التخرصات والتفسير
ألنها حمالة وجوه عدة  ،جاء فيها:
أ .إن قوله" :أجمعت العصابة" ناظر إلى الحكم بصحة كل ما يروي هؤالء الرواة من
دون البحث عن سند الروايات ،وكون هذه الروايات هي صادرة قطعا من أهل البيت
(عليهم السالم) والتي وقع فيها هؤالء الرواة.
ب .قوله" :تصحيح ما يصح عنهم" ،وهذه العبارة يفهم منها أوجه عديدة منها:
– هل أن كل رواية يرويها أحد هؤالء الرواة تكون صحيحة ويجب األخذ بها ،أو أن
الكالم في كونهم ثقات فقط ؟ وهذا ال يالزم تصحيح كل كالمهم ،وبين األمرين عموم
وخصوص من وجه؛ ألنهم قد ينقلون عن الضعيف أو املجهول مع كونهم ثقات كما
حصل في الكثير مما ينقله ابن أبي عمير في مراسيله ،كما صرح بذلك الشيخ الطوس ي
حيث قال( :وألجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن
يحيى ،وأحمد بن محمد ابن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم ال يروون وال
يرسلون إال عمن يوثق به وبين ما أسنده غيرهم ،ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا
عن رواية غيرهم) (.)1
– فهم البعض منها إنها كناية في النقل وليس في الخبر املنقول كما قال به املشهور
والفرق واضح ،فلو كانت في النقل فهي عبارة عن توثيق أنفسهم فقط دون النظر إلى من
وقع في سند الروايات.
ولم يرتض الشيخ املشكيني هذا التوجيه حيث قال( :إنه وإن كان ظاهرا في كونه
كناية عن املنقول إال أن كون العبارة ظاهرة حينئذ فيما ذكر ممنوع ،بل الظاهر ظهورها
في توثيق هؤالء الرجال كما يشهد لذلك عدم فهم أبناء املحاورة من قول املولى صدق
زيدا فيما نقله إال كونه ثقة ال أنه نقل عن املولى بواسطة ضعيف أو مجهول أو غير ذلك
فهذا النقل حجة) (.)2
 -1عدة األصول ،الشيخ الطوس ي :ج 1ص.154
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وكذلك نقل السيد الخوئي هذا الرأي عن جماعة فقال( :وقد فهم جماعة من
املتأخرين من قوله أجمعت العصابة أو األصحاب على تصحيح ما يصح عن هؤالء،
الحكم بصحة الحديث املنقول عنهم ونسبته إلى أهل البيت (عليهم السالم) بمجرد صحته
عنهم ،من دور اعتبار العدالة في من يروون عنه ،حتى لو رووا عن معروف بالفسق ،أو
بالوضع فضال عما لو أرسلوا الحديث كان ما نقوله صحيحا محكوما على نسبته إلى أهل
بيت العصمة صلوات هللا عليهم.
وأنت خبير بأن هذه العبارة ليست صريحة في ذلك وال ظاهرة فيه ،فإن ما يصح عنهم
إنما هو الرواية ال املروي .بل كما يحتمل ذلك يحتمل كونها كناية عن اإلجماع على
عدالتهم وصدقهم ،بخالف غيرهم ممن لم بنقل اإلجماع على عدالته) (.)1
وهذه العبارة واضحة من القوم في عدم قبول قول الشيخ الكش ي على إطالقه من
كون هؤالء الرواة وإن كانوا ثقات في أنفسهم ،ولكن هذا ال يالزم كونهم قاطعين بصحة
كل ما يروونه.
وبعد نقل هذه العبارات واآلراء في معنى عبارة الشيخ الكش ي التي كانت ذات أوجه
كثيرة كما نقلها الشيخ السبحاني وأطال فيها من خالل نقله لعبارات الكثير من الفقهاء،
نقول :ماذا أريد منها بالفعل ؟ هل أراد الشيخ الكش ي من توثيق هؤالء الرواة كونهم ال
ينقلون إال عن ثقة وال يعطون إال إلى ثقة ؟ وهذا في واقعه لم يقع منهم ،ألنهم نقلوا من
بعض املجهولين أو الفاسدي العقيدة أو أرسلوا أخبارهم إلى املعصوم (عليه السالم)
إرسال املسلمات.
قال الشيخ السبحاني( :ويظهر ذلك من بعض كلمات العالمة في املختلف حيث قال:
"ال يقال :عبد هللا بن بكير فطحي ،ألنا نقول :عبد هللا بن بكير وإن كان فطحيا ،إال أن
املشايخ وثقوه" ونقل عبارة الكش ي ،وقال بنظيره في ترجمة أبان بن عثمان األحمر، . ." :
إال أنه كان ثقة وقال الكش ي :إنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه"
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والظاهر أن التمسك بقول الكش ي ،ألجل االستدالل على قوله" :إن املشايخ وثقوه" أو "إال
أنه كان ثقة") (.)1
 -4واقع حال الشيخ الكش ي بما أنه قريب إلى عصر النص واألخبار وحضور القرائن
الكثيرة الحافة باألخبار والرواة وكونها – القرائن – صحيحة وال غبار عليها ولكنها خفيت
علينا ،فقطع بوثاقة هؤالء الثمانية عشر وقطع بأخبارهم التي يروونها وكونهم ثقات في
أنفسهم وفي مروياتهم ،رغم وجود اإلرسال أو الرواة الضعاف على مباني املتأخرين وليس
الشيخ الكش ي من صحح األخبار عن هؤالء الضعاف.
بل حتى الشيخ الطوس ي في كالمه في العدة وفي عبارته املتقدمة في كتبه الروائية
االستبصار والتهذيب ،وكالم الشيخ الكليني والصدوق وغيرهم من أصحاب األصول الخبرية
األولى ،شاهد حال على ما يقوله الكش ي في هذا االدعاء في كون هؤالء ثقات ومروياتهم
صحيحة على أقل التقادير وليس مقطوعة ،وهذا ما تبناه أصحاب الكتب الخبرية األربعة
املتقدمة في تصريحاتهم في مقدمة كتبهم بأنهم يحكمون بصحة ما يروونه وهو حجة بينهم
وبين هللا سبحانه .هذا كله على مبنى الفقهاء املتقدمين في تصحيح األخبار من كونها واردة
في أحد األصول الخبرية ،أو ثبوت سندها بحسب ما يروونه صحيحا – بحسب مفهوم
الصحة عندهم – ،وال يعارضها أخبار صحيحة ،وكذلك ال تكون معارضة لظواهر القرآن
الكريم ،وكونها مخالفة للعامة .وليس منها أن يكون راويها موثق رجاليا أو مقطوعة السند
وغيرها من الشروط التي وضعها املتأخرون في قبول الرواية ،فهو ليس بواقع وال بمعمول
به عند القدماء.
أما كالم املتأخرين ،فقطعا هذه العبارة تبقى محل لغز وإشكاالت وأخذ ورد ،لذلك
لم يرتض البعض هذا اإلجماع – إجماع الكش ي – من األصل ،ولم ينقله إال الشيخ
الكش ي ووقع الكالم في تفسير عبارته املتشابهة لكونها ال تتالءم مع مبانيهم الرجالية
القائمة على تضعيف من لم يرد في حقه توثيق أو الحكم بمجهولية أكثر الرواة حاال في
الكتب الرجالية األولى التي لم تذكر إال القليل ممن ورد توثيقه في الكتب الرجالية األولى.
قال السيد الخوئي عن حقيقة هذا اإلجماع ورده على صاحب الوسائل القائل
بحجيته( :ثم إنا لو تنزلنا عن ذلك وفرضنا أن عبارة الكش ي صريحة في ما نسب إلى
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جماعة واختاره صاحب الوسائل ،فغاية ذلك دعوى اإلجماع على حجية رواية هؤالء عن
املعصومين (عليهم السالم) تعبدا ،وإن كانت الواسطة بينهم وبين املعصوم ضعيفا أو
مجهول الحال ،فترجع هذه الدعوى إلى دعوى اإلجماع على حكم شرعي .وقد بينا في
املباحث األصولية :أن اإلجماع املنقول بخبر الواحد ليس بحجة ،وأدلة حجية خبر الواحد
ال تشمل األخبار الحدسية.
بقي هنا ش ئ :وهو أنه قد يقال :إن دعوى اإلجماع على تصحيح ما يصح عن الجماعة
املذكورين ال ترجع إلى دعوى حجية روايتهم تعبدا كما ذهب إليه صاحب الوسائل ،وإنما
ترجع إلى دعوى أن هؤالء ال يروون إال عن ثقة .وعليه فيعتمد على مراسيلهم وعلى
مسانيدهم ،وإن كانت الوسائط مجهولة أو مهملة .ولكن هذا القول فاسد جزما ،فإنه ال
يحتمل إرادة ذلك من كالم الكش ي .ولو سلم أنه أراد ذلك فهذه الدعوى فاسدة بال شبهة،
فإن أصحاب اإلجماع قد رووا عن الضعفاء في عدة موارد تقف عليها في تراجمهم في
كتابنا هذا إن شاء هللا تعالى ،ونذكر جملة منها قريبا) (.)1
بل نقل السبحاني تلقي البعض هذا اإلجماع بالقبول ولم يقبله أو ينقله البعض،
فقال فيمن لم ينقل هذا اإلجماع من الفقهاء السابقين( :نعم ،لم نجد من يذكر هذا
اإلجماع أو يشير إليه من علماء القرن السابع كالحسن بن زهرة (املتوفي عام ،)620
ونجيب الدين ابن نما (املتوفي عام  ،)645وأحمد بن طاووس (املتوفي عام  ،)673واملحقق
الحلي (املتوفي عام  )676ويحيى بن سعيد (املتوفي عام  .)689كما لم نجد من يذكره من
علماء القرن التاسع كالفاضل املقداد (املتوفي عام  )826وابن فهد الحلي (املتوفي عام
.)841
أقول :إن األصحاب وإن تلقوه بالقبول ،لكن ذلك التلقي ال يزيدنا شيئا ،النهم
اعتمدوا على نقل الكش ي ولواله ملا كان من ذلك اإلجماع أثر ،وألجل ذلك نرى أن الشيخ
لم يذكره في كتابي الرجال والفهرس ،وال نجد منه أثرا في رجال البرقي وفهرس النجاش ي،
وذكره ابن شهرآشوب تبعا للكش ي وتصرف في عبارته ،على أن ذكر الشيخ في رجال الكش ي
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ال يدل على كونه مختارا عنده ،ألنه هذبه عن األغالط ،ال عن كل محتمل للصدق
والكذب ،وإبقاؤه يكشف عن عدم كونه مردودا عنده ،ال كونه مقبوال) (.)1
وهذه العبارات منهم صريحة في عدم تلقي البعض لهذا اإلجماع وعدم التسليم
لعبارته بسبب ما يرد عليها من اإلشكاالت في حال قبولها وتفسيرها على ظاهرها.
وكذلك يرد على إجماع الكش ي :إنه حدس ي وليس حسيا ،لعدم الظفر بمن حكاه قبل
الشيخ الكش ي وكونه لم يعط الدليل على ترجيح هذه الطبقات من الرواة على بعضها إال
من ناحية القدم لإلمام السابق (عليه السالم) ،وهذا في نفسه مخالف للمتعارف من كون
التوثيق هو كثرة الرواية أو العدالة أو املدح الوارد من املعصوم (عليه السالم) في حقه،
وهذا متفاوت في حق الرواة كل بحسبه وليس بحسب القدم الزماني الذي ادعاه ،وإال فهو
أمر ذوقي من الشيخ ليس إال.
إذن ،هذا الطريق في التوثيق – بعد اختالف أقوالهم ومبانيهم الرجالية – غير واضح
الداللة على املطلوب في كونه أحد طرق التوثيق الخاصة ،وخصوصا بعد عدم تحقق
املوافقة للشيخ الكش ي في قوله؛ للمخالفة الصريحة من قبل بعض املتأخرين نتيجة
اختالف مبانيهم الرجالية في كيفية تصحيح مرويات هؤالء الرواة وتوثيقهم بالشكل الذي
ادعاه الشيخ.
ومن أراد االطالع أكثر على أقوال الرجاليين املوافقة أو املخالفة لقول الشيخ أو ألصل
اإلجماع ،فليالحظ أقوالهم في بحوثهم الخاصة بطرق التوثيق الخاصة في مطوالتهم
وكتبهم.

 .5الوكالة عن اإلمام املعصوم (عليه السالم):
من طرق الوثوق الخاصة التي ذكرها الرجاليون للداللة على وثاقة الراوي هو أن
يكون الراوي ممن نصبه اإلمام املعصوم (عليه السالم) وكيال عنه في قضاء بعض املهام
املالية وإيصال الكتب والرسائل نيابة عنه في بعض املدن .واالستدالل عليه واضح في أن
اإلمام ال يجعل أحدا وكيال عنه إال إذا كان شخصا عادال ومتصفا بالوثاقة واألمانة في
 -1كليات في علم الرجال ،جعفر السبحاني :ص.185

علم الرجال الشيعي بني النظرية والتطبيق ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ــــــــ ــ ــــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـــــــــــــــــــــــــ 175

نفسه ،فاذا ثبت أن فالنا كان وكيال لإلمام املعصوم فهذا يدل على وثاقته وصحة ما
يرويه ،هكذا يمكن أن يقال.
قال الشيخ عبد الهادي الفضلي( :يبدو أن من أقدم من أثار هذه املسألة هو الوحيد
البهبهاني في فوائده الرجالية) (.)1
وقد تقدم الكالم عن عبارة الشيخ البهبهاني في تعداده لطرق توثيق الرواة التي أوصلها
إلى تسع وثالثين طريقا بحسب ما يعتقد ومنها وكالة اإلمام ،فقال( :ومنها – سائر أمارات
الوثاقة واملدح والقوة – كون الراوي وكيال لالئمة (عليهم السالم) ومنهم "إبراهيم بن
سالم" كان وكيال لإلمام الرضا عليه السالم) (.)2
ولكن الظاهر أن الشيخ البهائي قد سبق الوحيد في ذكر هذا الطريق ال كما يعتقد
الفضلي ،فقال البهائي( :إن الوكالة عنهم من أقوى أسباب التوثيق ألنهم ال يجعلون
الفاسق وكيال) (.)3
وبالجملة ،املختار عند بعضهم :إن الوكالة في األصل أعلى درجات الوثاقة التي تستلزم
العدالة إال أن يرد الخالف في حق ذلك الوكيل من الفسق وغيره.
واستدلوا بالرواية الواردة في كتاب الكافي( :عن الحسن بن عبد الحميد قال :شككت
في أمر حاجز فجمعت شيئا ثم صرت إلى العسكر ،فخرج إلي :ليس فينا شك وال فيمن
يقوم مقامنا بأمرنا ،رد ما معك إلى حاجز بن يزيد) (.)4
وهذه الرواية – بنظرهم – واضحة الداللة على أن وكيل اإلمام (عليه السالم) يقوم
مقامه من ناحية قضاء األعمال والتصرفات املالية وال شك فيه ،وال في وثاقته ألن الراوي
كان شاكا في أمر ما تجاه هذا الوكيل.

 -1أصول علم الرجال ،عبد الهادي الفضلي :ص.169
 -2تعليقة على منهج املقال ،الوحيد البهبهاني ،طبعة حجري :ص.25
ي
 -3نقله عنه صاحب دراسات في علم الدراية ،تلخيص مقباس الهداية للعالمة املامقاني ،علي أكبر غفار  ،جامعة اإلمام
الصادق (عليه السالم) ،ط األولى لسنة  1417هـ ،ص.126
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وهذا الكالم لم يقبله السيد الخوئي على إطالقه ،بل حكم على الرواية التي استدل
بها القوم بالضعف ومجهولية أحد رواتها ،وحاول أن يفرق بين من كان وكيال مطلقا عنهم
كالسفراء األربعة فهم قائمون مقامهم وهؤالء يدل ذلك على جاللة قدرهم ،وكذلك رد ما
ورد على اعتبار أن يكون الرجل بوابا لإلمام داال على توثيقه أيضا ،قال( :ومن ذلك أيضا:
الوكالة من اإلمام (عليه السالم) ،فقيل أنه مالزمة للعدالة التي هي فوق الوثاقة .أقول:
الوكالة ال تستلزم العدالة ،ويجوز توكيل الفاسق إجماعا وبال إشكال .غاية األمر أن
العقالء ال يوكلون في األمور املالية خارجا من ال يوثق بأمانته ،وأين هذا من اعتبار العدالة
في الوكيل ؟ .............أن الرواية ضعيفة السند وال أقل من أن الحسن بن عبد الحميد
مجهول ،مضافا إلى أن الرواية ال تدل على اعتبار كل من كان وكيال من قبلهم سالم هللا
عليهم في أمر من األمور ،وإنما تدل على جاللة من قام مقامهم بأمرهم ،فيختص ذلك
بالنواب والسفراء من قبلهم سالم هللا عليهم .هذا ،وقد أفرط بعضهم فجعل كون الرجل
بوابا للمعصوم (عليه السالم) دليال على اعتباره ،مع أنه ال داللة فيه على االعتبار بوجه
من الوجوه) (.)1
والبعض لم يقبل هذا اإلشكال من املعترضين معلال سمو ومنزلة من ينصبه اإلمام
(عليه السالم) وكيال عنه للتعليل الوارد.
وقد نقل الشيخ الفضلي اختالفهم في قبول مثل هذا التوثيق ،فقال بعد أن نقل
قول الوحيد في قبول هذا الطريق( :وبالجملة فاألصل في الوكالة عنهم الثقة بل ما فوقها
فيحتج بها على الوثاقة إلى أن يثبت الخالف .......وال وجه ملا صدر من الشيخ عبد النبي
الجزائري من منع داللة الوكالة على العدالة ضرورة عدم تعقل تسليط اإلمام (عليه
السالم) غير العادل على حقوق هللا وجعله واسطة بين عباد هللا في أمورهم الشرعية وبين
نفسه.
ولو تنزلنا عن ذلك فال أقل من إفادته املدح املعتد به امللحق للسند بالحسن كما هو
ظاهر .ويبدو أن املسألة كانت معترك األعالم فأقرت من قبل البعض ونفيت من قبل
()2
آخرين) .
 -1معجم رجال الحديث ،السيد الخوئي :ج 1ص.71
 -2أصول علم الرجال ،عبد الهادي الفضلي :ص.170
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ومن هذا الجدال صار لكل فريق كالم طويل في الرد على ما يتبناه اآلخر ،ونستطيع
أن نجمل ونرد على ما يتبنونه في مجموعة أمور:
 -1حاول القوم أن يثبتوا وجود نوعين من الوكالة؛ األول :وكالة خاصة ليس لها
اعتبار أو أهمية تذكر ،بل هو نوع من األعمال البسيطة يقوم بها نيابة عن اإلمام (عليه
السالم) لبعد مكانه وهي منحصرة بمكان وزمان مخصوص ،وهذا النوع من الوكالء كثير
جدا حتى إن الشيخ الطوس ي في كتابه الغيبة ( )1عقد بابا خاصا لهذا النوع من الوكالء
الذين صدر بحقهم الذم واللعن من قبل األئمة الطاهرين (عليهم السالم) وخصوصا في
حصول قضية الوقف املشهورة على اإلمام السابق ،وأورد الشيخ الروايات الكثيرة التي
دلت على سيرة الواقفة وكيف انحرفوا عن طريق الحق .والنوع الثاني :الوكالة العامة التي
تجعل الوكيل قائما مقام اإلمام (عليه السالم) في كل حوائجه وهو املتصدي ملالقاة
الناس ،ويضربون مثاال لذلك بالسفراء األربعة رضوان هللا تعالى عليهم حيث غاب اإلمام
املهدي (عليه السالم) ونصب مكانه هؤالء السفراء.
 -2كال الفريقين لم يقدم الدليل القطعي في قبول الوكالة طريقا على التوثيق أو
رفضها .ومن البديهي أن كون الشخص وكيال لإلمام املعصوم (عليه السالم) يكتسب قدرا
من الوثاقة اآلنية بقدر إخالصه وعمله بين يدي اإلمام (عليه السالم) ،وليس كون
الشخص وكيال البد أن يكون أعلى درجات الوثاقة التي تستلزم أعلى درجات العدالة كما
يدعي املثبتون ،والدليل ما صار إليه الكثير من الوكالء وغير الوكالء من الرواة في زمن
األئمة الطاهرين (عليهم السالم) وخصوصا ما مر بهم من تمحيص واختبارات في معرفة
اإلمام بعد أبيه ،كما دلت عليه الكثير من النصوص كما نقل الشيخ الطوس ي في كتاب
الغيبة.
 -3أما دليل الرافضين في أن الوكالة ليست دليال على إثبات الوثاقة التي تستلزم
العدالة العالية ،فهو غير صحيح على إطالقه؛ فمن البديهي أن اإلمام (عليه السالم)
عندما قام بتنصيب هذا الوكيل لم ينصبه وهو رجل فاسق أو منحرف وحاشاهم ،بل نظر
إلى وثاقته وعدالته الفعلية بقدر معين .أما ما سيصير إليه حاله فاإلمام (عليه السالم)
يتركه للقدر ولالختبار اإللهي الذي سيالقيه هذا الشخص بسبب إخالصه ،وإال فالبد من
 -1انظر :كتاب الغيبة ،الشيخ الطوس ي :ص ،350باب في ذكر املذمومين من وكالء األئمة (عليهم السالم).
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اإلشكال على الحكم اإللهي في ارتقاء إبليس (لعنه هللا) هذا املقام العالي في ملكوت
السماوات وكونه مع املالئكة وعابدا على أعلى مستويات القرب ،مع علم هللا تعالى بما
سيرتكبه هذا املخلوق من إغواء لبني البشر على مر الزمان وما سينتج هذا اإلغواء من
إدخال أغلب بني البشر إلى جهنم ،وما آل إليه حاله في قضية عدم السجود لخليفة هللا
آدم (عليه السالم) وعصيانه هلل تعالى أمر واضح ،ولو أراد هللا سبحانه مؤاخذة إبليس
(لعنه هللا) بما سيفعل من املعصية لم يكن ليرفعه إلى ملكوت السماء وصار في هذا املقام.
 -4ما أوردوه من التقسيم الثنائي ملقام الوكالة ال دليل عليه ،ثم من أين نعلم
الضابطة الخاصة بنوع الوكالة وما هي صالحيات الوكيل وهل له تمام الصالحية في
التصرف ،أو تكون صالحياته بعمل معين وخصوصا إذا كان اإلمام يتصرف من خالل
السيرة العرفية أو العقالئية التي يعيشها هو والتي يجعلونها دليال على املدعى ؟
هذا إذا كنا نعلم خصوصيات السيرة القائمة في زمانهم (عليهم السالم) ،أما في حال
الجهل بها فليس لنا القدرة الفعلية على التعرف على نوع هذه الوكالة .وخصوصا إننا
نتعامل مع إمام مفترض الطاعة وتصرفاته تدل على أعلى درجات الضبط وااللتزام ،فإذا
رأينا تنصيب اإلمام (عليه السالم) لشخص غير مؤهل بحسب ظاهر األمور للقيام بمهام
معينة فال يعني وجود شروط معينة أو عدم وجودها ولم يراعها اإلمام (عليه السالم) ،وإال
فلو رجعنا إلى سيرة السفراء األربعة لكان لزاما عدم تصديقهم لكونهم أصحاب مكانة
اجتماعية وعلمية متدنية بحسب األعراف العلمية املتبعة اليوم.
والدليل هو وجود من هو أكفأ منهم علما ومكانا بحسب الظاهر كالشيخ الكليني أو
ابن بابويه والد الشيخ الصدوق أو غيرهم من العلماء العاملين األتقياء الذين لم يظفر
أحد منهم بالوكالة عن اإلمام املهدي (عليه السالم) .بل كان هؤالء يأخذون جواب رسائلهم
من السفراء في حال مراسلته (عليه السالم) ،وكان هناك من الفقهاء والوكالء الكبار قبل
وقوع الغيبة وكالء عن اإلمام الهادي والعسكري (عليهم السالم) وعندما نصب اإلمام
السفراء األربعة اعترض هؤالء وأدعو النيابة وخرج بهم اللعن والبراءة ،كما في ابن أبي
عزاقر "الشلمغاني" وأحمد بن هالل "العبرتائي" وغيرهم ممن ذكره الشيخ الطوس ي في
كتاب الغيبة في باب الوكالء املذمومين واملمدوحين.
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 -5تعارض األقوال بين املثبتين والنافين لهذا الطريق في التوثيق وغيره من الطرق
األخرى التي تقدمت يمكن أن يقال عنه إنه تشكيك في دليلية الدليل والتسليم به أو
ثبوته من األصل؛ ألن من يريد أن يثبت دليال قطعيا على حجية أمر شرعي البد أن يثبت
مقدماته الصحيحة ،وكما هو واضح أن هذا الطريق قد شكك فيه بعض كبار الفقهاء
والرجاليين.
 -6قد يقال :قبل البحث في كون الوكالة أحد طرق التوثيق من عدمه ،البد من
تحديد حقيقة الوكالة التي كانت موجودة ،فمع فرض الجهل بحقيقة السيرة التي كانت
موجودة في ذلك الزمان ومقدار أهمية الوكالة فيه كيف يمكن اعتبارها أحد طرق
التوثيق؟ كذلك مع جهل حال الوكيل كيف يتعامل معه اإلمام (عليه السالم) هل كان
يمدحه أو يذمه أو يسكت عنه ؟ وغيرها من املسائل التي خفيت علينا كما خفيت الكثير
من املعارف واألحكام والكتب املدونة ،وهذا االختالف بينهم وتخريجه ليس هو إال رجما
بالغيب.
وهناك طرق أخرى أوردها الرجاليون في طرق التوثيق الخاصة ال تتعدى داللتها
داللة الطرق األولى ،ذكرها وارتضاها البعض ولم يقبلها البعض اآلخر لعدم وضوح
داللتها على التوثيق ،مما جعلها طريقا قابل للرد والقبول من الفقهاء الرجاليين ،ومن هذه
الطرق األخرى الخاصة للتوثيق التي ذكرها أصحاب علم الرجال في كتبهم هي:
 -1دعاء اإلمام (عليه السالم) لشخص أو ترحمه عليه يدل على وثاقته ،والعكس
كذلك أي الدعاء عليه يدل على عدم وثاقته.
 -2مصاحبة اإلمام (عليه السالم) كونها تدل على وثاقة الراوي وقربه منه.
وهذه الطرق أيضا مما وقع فيها الخالف فيها كما ذكر السيد الخوئي وغيره وهو من
الرافضين لها.
فقال في الطريق األول( :أن ترحم اإلمام (عليه السالم) على رجل ال يدل على وثاقته،
وال على حسنه كما مر) (.)1

 -1معجم رجال الحديث ،السيد الخوئي :ج 8ص.287
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وقال في الطريق الثاني( :وقد جعل بعضهم :أن توصيف أحد بمصاحبته الحد
املعصومين (عليهم السالم) من إمارات الوثاقة .وأنت خبير بأن املصاحبة ال تدل بوجه ال
على الوثاقة ،وال على الحسن ،كيف وقد صاحب النبي (صلى هللا عليه وآله) وسائر
املعصومين (عليهم السالم) من ال حاجة إلى بيان حالهم وفساد سيرتهم ،وسوء
أفعالهم؟!)(.)1
ومن خالل عبارة السيد الخوئي يتضح عدم اتفاق الرجاليين على حجية هذا الطريق
لقصوره في إثبات املطلوب ،ومن ثم كيف يرتضيه بعض الرجاليين ويجعله طريقا ودليال
على حجية التوثيق للراوي خصوصا بعد كونه مستندا إلى رواية ضعيفة ،واستلزام الدور
الذي تقدم الحديث عنه سابقا.

 -1املصدر السابق :ج 1ص.73

الفصل الثالث
الطرق العامة للتوبثيق
بعد أن تم التعرف على الطرق الخاصة لتوثيق الرواة بحسب ما أدعوه علماء
الرجال ،ادعوا وجود طرق أخرى للتعرف على الراوي ولكن أعطوها صفة الطرق العامة؛
لكونها طرق غير مباشرة نستنتج منها وثاقة الراوي والتعرف عليه من خاللها ،وكذلك
لكونها تعطي ضابطة معينة وعنوان خاص لتوثيق جماعة من الرواة وليس هي توثيقا لراو
واحد فقط كما في طرق التوثيق الخاصة التي تقدم الكالم عنها.
قال الشيخ السبحاني( :التوثيقات العامة ويراد منها توثيق جماعة تحت ضابطة
خاصة وعنوان معين) (.)1
وقال الشيخ االيرواني عنها (التوثيق تارة يكون متعلقا بشخص واحد أو أشخاص
معينين وأخرى متعلقا بعنوان كلي ،ومثال األول :قول النجاش ي في حق حماد مثال ثقة.
ومثال الثاني :ما يدعى في حق علي بن إبراهيم من انه وثق كل من ورد في أسانيد الروايات
التي نقلها في تفسيره) (.)2
وما ورد في كالمهما في هذا التقسيم ال يعدو كونه مسالة اجتهادية لعدم ورود الدليل
الثابت على نوعية هذا التقسيم واختالفهم في أنواعه املختلفة ،وكذلك لم نر االختالف
الحقيقي بين التقسيمين أعني – الخاصة والعامة – وكل ما يمكن أن يقال إن الطرق
الخاصة هي توثيق النجاش ي لراو ورد في كتابه ،وأما الطرق العامة فهي كما في توثيق علي
بن إبراهيم لجميع رواته الذين وردوا في تفسيره ،ولكن املحصل من كال التوثيقين هو أن
 -1كليات في علم الرجال ،جعفر السبحاني :ص.155
 -2دروس تمهيدية في القواعد الرجالية ،الشيخ االيرواني :ص.171
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كالهما وثق الرواة سواء بشكل فردي أو جماعي وهذا ليس باألمر الجوهري في إثبات أصل
التوثيق وحقيقته التي نبحث عنها في دليلة التوثيق التي جاء بها الرجاليون في كتبهم.
وهي كثيرة أيضا ولكن سنحاول التعرض ألهم تلك الطرق ومدى شرعيتها وصحة
داللتها في إثبات املدعى ،وهل هي فعال طرق يستكشف منها التوثيق أو دونت ألجل تسجيل
االنتصار على الطرف املخالف ليس إال ؟
ثم نقول :لو كان الطريق األول من طرق إثبات الوثاقة صحيحا شرعا لكان كافيا في
إثبات وثاقة الرواة ،ولكن حيث إن الرجاليين اختلفوا فيه – كما تبين – فإنهم ربما
تصوروا أنهم كلما عددوا وكثروا الطرق كلما أصبحت أقوى في إفادة املطلوب ،ولكن
فألهم خاب بعد اختالفهم أيضا في الطرق العامة كما هو الحال في الطرق الخاصة.
وأهم هذه الطرق:

 .1الرواة الواقعني يف أسانيد الكتب الروائية األوىل:
من أهم الطرق وأشهرها ثبوتا في توثيق الرواة والتعرف على أحوالهم هو ما أورده
أصحاب الكتب الخبرية بكافة أصنافها التفسيرية واألصول الخبرية وكتب الزيارات
واألدعية في أسانيد كتبهم ،حيث ذكر كل هؤالء الفقهاء األوائل طرق أسانيدهم إلى األئمة
الطاهرين (عليهم السالم) ،وسوف نستعرض بعض هذه الكتب وكيفية توثيق رجالها من
خالل ما ذكره أصحاب هذه الكتب وسوف نتعرف على مدى صحة هذه الطرق عند
املتقدمين من الرجاليين واملتأخرين ،وهل فعال يمكن االكتفاء بهذا التوثيق ،أو لم يقبله
البعض كما سنعرف.
ومن هذه الكتب:

 .1رواة كتاب تفسري القمي:
يعد تفسير القمي من أقدم كتب التفسير الروائية وأكثرها شهرة ،وصاحبه علي بن
إبراهيم بن هاشم القمي (كان حيا 307هـ) ،وكان معاصرا لإلمام الحسن العسكري (عليه
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السالم) .روى عنه الشيخ الكليني في كتابه الكافي أكثر من سبعة آالف وثمانية وستين
رواية ( ،)1وهو أشهر من أن يوصف ،قال عنه النجاش ي( :أبو الحسن القمي ،ثقة في
الحديث ،ثبت ،معتمد ،صحيح املذهب ،سمع فأكثر ،وصنف كتبا وأضر في وسط عمره.
وله كتاب التفسير) (.)2
واستدل أصحاب التوثيق بما ذكره صاحب التفسير في مقدمته من أنه يروي عن
الثقات واملشايخ ،فقال( :ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهى إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا
عن الذين فرض هللا طاعتهم وأوجب واليتهم وال يقبل عمل إال بهم) (.)3
وذهب صاحب الوسائل الحر العاملي إلى صحة هذا الكتاب ووثاقة رجاله اعتمادا
على قول القمي نفسه ،فقال( :وقد شهد علي بن إبراهيم – أيضا – بثبوت أحاديث
تفسيره وأنها مروية عن الثقات عن األئمة عليهم السالم) (.)4
وكذلك حكم السيد بحر العلوم في معرض كالمه عن إبراهيم بن هاشم والد صاحب
التفسير – الذي أكثر فيه من النقل عن والده – ،وملا كان البعض ال يرى وثاقته ،قال بحر
العلوم( :واألصح أنه عندي ثقة صحيح الحديث لوجوه :األول ما ذكره ولده الثقة الثبت
في خطبة تفسيره  ،. . .وقال :ثم إنه روى معظم كتابه هذا عن أبيه (رض ي هللا عنه)
ورواياته كلها :حدثني أبي ،وأخبرني أبي ،إال النادر اليسير الذي رواه عن غيره ،ومع هذا
اإلكثار ال يبقى الريب في أنه مراد في عموم قوله :مشايخنا وثقاتنا ،فيكون ذلك توثيقا له
من ولده الثقة ،وعطف الثقات على املشايخ من باب عطف األوصاف مع اتحاد املوصوف
واملعنى :مشايخنا الثقات ،وليس املراد به :املشايخ غير الثقات ،والثقات غير املشايخ كما ال
يخفى على العارف بأساليب الكالم) (.)5

 -1انظر :معجم رجال الحديث ،السيد الخوئي :ج 18ص 12038 / 54في ترجمة الشيخ الكليني.
 -2كتاب رجال النجاش ي :ص.680 / 260
 -3تفسير القمي ،علي بن إبراهيم القمي ،تصحيح وتعليق وتقديم :السيد طيب املوسوي الجزائري ،مؤسسة دار الكتاب
للطباعة والنشر – قم ،ط الثالثة لسنة  1404هـ ،ج 1ص.4
 -4وسائل الشيعة ،الحر العاملي :ج 30ص ،202من الفائدة السادسة.
 -5رجال السيد بحر العلوم :ج 1ص.462
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كما أن الشيخ الكليني رحمه هللا اعتمد على صاحب تفسير القمي "علي بن إبراهيم"
حيث روى عنه روايات كثيرة في كتابه .ولكن هذا الكالم لم يقبل به بعض الرجاليين ،وقد
أوردوا بعض التشكيكات حول كالم صاحب التفسير وداللته.
قال الشيخ السبحاني( :وعندئذ ال يصح القول بأن كل ما ورد في أسناد تفسير علي
بن إبراهيم القمي ثقات بتوثيق املؤلف في ديباجة الكتاب ،ملا عرفت أن التفسير ملفق مما
رواه جامع التفسير عن علي بن إبراهيم ،عن مشايخه إلى املعصومين (عليهم السالم) ومما
رواه عن عدة من مشايخه عن مشايخهم إلى املعصومين عليهم السالم) (.)1
ويرى البعض اآلخر أنه لو تم فعال توثيق طريق رجال التفسير ألصبح لدينا أكثر من
مائتين وستين ثقة وهو عدد كبير ذو فائدة في إثبات صحة الكثير من الروايات الواردة في
األصول الخبرية.
قال الشيخ باقر االيرواني بعد أن أورد بعض عبارات القوم في معنى عبارة القمي
املتقدمة( :ولو تم ما ذكره ألصبح لدينا ( )260رجال من الثقات كما قيل) (.)2
أما السيد الخوئي فقد ادعى أن املصنف ليس بصدد توثيق مشايخه املباشرين فقط
بل هو بصدد إثبات صحة تفسيره ،وهذا يتوقف على توثيق كل من ورد في تفسيره من
الرواة ال خصوص من يروي عنه باملباشرة.
فقال( :أقول :أن ما استفاده – قدس سره – في محله ،فإن علي بن إبراهيم يريد بما
ذكره إثبات صحة تفسيره ،وأن رواياته ثابتة وصادرة من املعصومين (عليهم السالم)،
وإنها انتهت إليه بواسطة املشايخ والثقات من الشيعة .وعلى ذلك فال موجب لتخصيص
التوثيق بمشايخه الذين يروي عنهم علي بن إبراهيم بال واسطة كما زعمه بعضهم) (.)3
ولكنه جعل لهذا التوثيق شرطا وهو عدم وجود املعارض من قبل النجاش ي أو غيره
فيسقط عن االعتبار ألن شرط التوثيق عدم املعارضة بالجرح ،فقال ( :أقول :إن ما ذكره

 -1كليات في علم الرجال ،جعفر السبحاني :ص.316
 -2دروس تمهيدية في القواعد الرجالية ،باقر االيرواني :ص.172
 -3معجم رجال الحديث ،السيد الخوئي :ج 1ص.49
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متين ،فيحكم بوثاقة من شهد علي بن إبراهيم أو جعفر ابن محمد بن قولويه بوثاقته،
اللهم إال أن يبتلي بمعارض) (.)1
وهو مجرد اجتهاد شخص ي منه (رحمه هللا) ألننا لم يتضح لدينا ما هو امليزان أو
الضابطة التي يعتمد عليها الرجاليون في التوثيق أو التضعيف وخصوصا مع وجود
االختالف في ذلك .
واإلشكال اآلخر الذي أوردوه على هذا التفسير هو :ورود "أبي الفضل العباس بن
محمد بن القاسم بن حمزة بن اإلمام موس ى بن جعفر (عليهم السالم)" ،وهو مجهول
الحال ،وبذلك يسقط اعتبار كون التفسير جاء عن طريق الثقات.
قال الشيخ السبحاني( :يروي التفسير عن علي بن إبراهيم ،تلميذه أبو الفضل
العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موس ى بن جعفر (عليه السالم) .ومع األسف،
إنه لم يوجد لراوي التفسير (العباس بن محمد) ذكر في األصول الرجالية ،بل املذكور فيها
ترجمة والده املعروف ب "محمد االعرابي" وجده "القاسم" فقط) (.)2
بل هناك من بالغ في تضعيف التفسير حتى قال إنه ليس للقمي بل ألبي الجارود وهو
ضعيف في نفسه؛ ألنه ممن ورد في حقه االنحراف والتضعيف ،قال السبحاني( :إن
التفسير املتداول املطبوع كرارا ليس لعلي بن إبراهيم وحده ،وإنما هو ملفق مما أماله علي
بن إبراهيم على تلميذه أبي الفضل العباس ،وما رواه التلميذ بسنده الخاص عن أبي
الجارود من اإلمام الباقر (عليه السالم) .وإليك التعرف على أبي الجارود وتفسيره :أما أبو
الجارود؛ فقد عرفه النجاش ي بقوله" :زياد بن املنذر ،أبو الجارود الهمداني الخارفي
األعمى . . ،كوفي ،كان من أصحاب أبي جعفر (عليه السالم) .وروى عن أبي عبد هللا (عليه
السالم) وتغير ملا خرج زيد رض ي هللا عنه وقال أبو العباس ابن نوح :هو ثقفي ،سمع
عطية ،وروى عن أبي جعفر ،وروى عنه مروان بن معاوية وعلي بن هاشم بن البريد
يتكلمون فيه ،قاله البخاري" .وقال الشيخ في رجاله في أصحاب الباقر (عليه السالم):

 -1املصدر السابق :ج 1ص.49
 -2كليات في علم الرجال ،جعفر السبحاني :ص.309
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"زياد بن املنذر أبو الجارود الهمداني ،الحوفي الكوفي تابعي زيدي أعمي ،إليه تنسب
الجارودية منهم") (.)1
وهناك إيرادات وإشكاالت بين املثبتين والنافين لهذا التفسير ،ولكننا – كما قلنا –
ليست غايتنا إثبات هذا الكتاب أو عدمه أو طرق سنده ،وإنما التعرف على منهجية
التوثيق التي يقول بها علماء الرجال ،وهل هي قائمة على قواعد وأسس رصينة ،وكذلك:
هل هي موافقة ملا أورده أصحاب الكتب واألصول الخبرية الذين يصرون على صحة ما
أوردوه في كتبهم ومروياتهم ووثاقة من جاء في طرق أسانيدها دون الحاجة إلى ذكر كيفية
التوثيق لعلمهم القطعي بذلك ؟
ونستخلص مما تقدم عن الكتاب:
 -1إن صاحب التفسير وغيره من أصحاب الكتب األولى لهم منهجهم في إثبات
الروايات وطرق أسانيدها ،وعندما يشهد صاحب الكتاب بما أورده في كتابه فقطعا هناك
دالالت حاضرة عنده ال نستطيع التعرف عليها اآلن ،وقد تقدم الحديث في ذلك.
 -2تشكيك اآلخرين ورفضهم لبعض ما جاء في التفسير بحجة أنه ليس من كالم
األئمة الطاهرين (عليهم السالم) ال يجعل الكتاب ساقطا عن االعتبار من رأس ،فمثل هذا
األمر وارد في كثير من الكتب التي وصلتنا من السابقين بسبب عملية النسخ وغيرها.
 -3ال نقبل أن كل مجهول ضعيف أو هو بحكم الضعيف وال تقبل الرواية بهذا
السبب ،وبالتالي إسقاطه من قائمة العدالة وقبول الرواية ،وإال لوجب إسقاط أكثر من
عشرة آالف راو لعدم ورود ذكرهم في كتب الرجال املتقدمة ،وبالتالي إسقاط روايتهم
جميعا بالتبع ،وهذا يفترض أن ال يقول به عاقل .كما أنه مخالف لقواعد الشريعة
السمحاء التي اعتبرت أن األصل في املسلم الوثاقة وقبول قوله ما لم يثبت الفسق كما
تقدم الكالم عن ذلك مفصال (.)2
 -4االدعاء الذي تمسك به املشككون في صحة نسبة هذا الكتاب وكونه ملفقا من
كتابين أو أكثر أحدهما للقمي واآلخر لشخص آخر ،ال ينفي توثيق النجاش ي أو الشيخ
 -1املصدر السابق :ص.311
ل
ي
 -2انظر" :مبحث في عدالة الراو " في الفصل الثاني من الباب األو .
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الطوس ي لسند هذا الكتاب عندما ذكروا طرقهم له .وأما ما ادعاه البعض من ورود بعض
الروايات التي ال يمكن قبولها فهو أمر آخر ألنه يقع في جميع الكتب الخبرية واألصول
الروائية ،وهو ال يعني إسقاط الكتاب وطرق أسانيده مطلقا كما يروم له بعض الرجاليين.

 .2رواة كتاب كامل الزيارات:
وهو للشيخ أبي القاسم جعفر ابن محمد بن قولويه (ت  367هـ) ،قال عنه النجاش ي:
(وكان أبو القاسم من ثقات أصحابنا وأجالئهم في الحديث والفقه ،روى عن أبيه
وأخيه .......وكل ما يوصف به الناس من جميل وثقة وفقه فهو فوقه ،وله كتب
حسان ،)1()...وكل من يمر على ذكره يبجله أعظم التبجيل ،وله كتب كثيرة عددها
النجاش ي أكثر من خمس وعشرين كتابا وجميعها طرقهم لها معروفة.
قال ابن قولويه في مقدمة كتابه كامل الزيارات( :ولم أخرج فيه حديثا روي عن
غيرهم إذا كان فيما روينا عنهم من حديثهم صلوات هللا عليهم كفاية عن حديث غيرهم،
وقد علمنا أنا ال نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا املعنى وال في غيره ،لكن ما وقع لنا من
جهة الثقات من أصحابنا رحمهم هللا برحمته ،وال أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ
من الرجال ،يؤثر ذلك عنهم عن املذكورين غير املعروفين بالرواية املشهورين بالحديث
والعلم) (.)2
ووجه االستدالل في كالمه بين ،فهو يعترف بأنه لم يخرج حديثا في كتابه هذا لم يرد
عن األئمة الطاهرين (عليهم السالم) من جهة الرواة الثقات ،ولم يأت بحديث رواه من
جهة الشذاذ من الرجال غير املعروفين.
إن كالمه فهم منه بعض الفقهاء والرجاليين أنه في معرض توثيق مشايخه املباشرين
– وهم  31شيخا – فقط كما صرح بذلك الشيخ النوري ،قال( :واعلم أن املهم في ترجمة
هذا الشيخ املعظم استقصاء مشايخه في هذا الكتاب الشريف ،فإن فيه فائدة عظيمة
لم تكن فيمن قدمناه من املشايخ األجلة  ......فتراه (رحمه هللا) نص على توثيق كل من
 -1رجال النجاش ي :ص.318 / 123
 -2كامل الزيارات ،جعفر بن محمد بن قولويه ،تحقيق :الشيخ جواد القيومي ،مؤسسة نشر الفقاهة ،ط األولى لسنة 1417
هـ ،ص 2من املقدمة.
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رواه عنه فيه ،بل كونه من املشهورين بالحديث والعلم ،وال فرق في التوثيق بين النص
على أحد بخصوصه أو توثيق جمع محصورين بعنوان خاص ،وكفى بمثل هذا الشيخ
مزكيا ومعدال) (.)1
ولكن الحر العاملي فهم من كالمه توثيق جميع الرواة ،فقال( :وقد شهد علي بن
إبراهيم – أيضا – بثبوت أحاديث تفسيره وأنها مروية عن الثقات عن األئمة (عليهم
السالم) .وكذلك جعفر بن محمد بن قولويه فإنه صرح بما هو أبلغ من ذلك في أول مزاره.
وأكثر أصحاب الكتب املذكورة قد شهدوا بنحو ذلك إما في أوائل كتبهم أو في أواخرها ،أو
أثنائها) (.)2
وهذا ما تبناه السيد الخوئي قبل أن يتراجع عن هذا القول – كما تقدمت اإلشارة
إليه – وااللتزام بتوثيق مشايخه فقط ،قال( :وبما ذكرناه نحكم بوثاقة جميع مشايخه
الذين وقعوا في إسناد كامل الزيارات أيضا ،فإن جعفر بن قولويه قال في أول كتابه......
فإنك ترى أن هذه العبارة واضحة الداللة على أنه ال يروي في كتابه رواية عن املعصوم
إال وقد وصلت إليه من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم هللا) (.)3
إن تردد السيد الخوئي في آخر أقواله في توثيق رواة الكتاب واكتفائه بوثاقة مشايخ
صاحبه املباشرين فقط وتنازله عن قوله األول ،كاشف عن أن األسس املعتمدة عند
الرجاليين في علمهم اجتهادية وخاضعة لتبدل اآلراء ،وبالتالي فقبول ارتهان روايات خلفاء
هللا بعلم هذا حاله يفترض أن يثير لدى املنصفين أكثر من عالمة استفهام !
قال الشيخ االيرواني معلقا على تردد السيد الخوئي( :ونلفت النظر إلى أن السيد
الخوئي (رحمه هللا) كان في بداية أمره ال يعتقد بوثاقة رجال كامل الزيارات حتى املباشرين
منهم – كما يشير لذلك في فقه الشيعة ج 3ص – 27وبعد ذلك وفي الفترة التي كنا نحضر
عليه فيها صار يعتقد بوثاقة الجميع حتى غير املباشرين منهم ،ثم في آخريات حياته اختار
التفصيل وخصص التوثيق بخصوص املباشرين) (.)4

 -1خاتمة املستدرك ،امليرزا النوري ،مؤسسة آل البيت (عليهم السالم) إلحياء التراث ،ط األولى لسنة  ،1416ج 3ص.252
 -2وسائل الشيعة ،الحر العاملي :ج 30ص 202من الفائدة السادسة.
 -3معجم رجال الحديث ،السيد الخوئي :ج 1ص.50
 -4دروس تمهيدية في القواعد الرجالية ،الشيخ االيرواني :ص ،176من الهامش.
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إن وجه اإلشكال والنقاش فيما أوردوه على صاحب الكتاب ،يقع في األمور التالية:
 -1إن عبارته املتقدمة في توثيق جميع طرق أسانيد كتابه مجملة في ذلك كما يدعون
وأنها أظهر في توثيق مشايخه املباشرين الذين يبلغون واحدا وثالثين رجال.
 -2وقع في سند كتابه عدد من الرواة الذين لم يصرح باسمهم كما في قوله" :عن
أحمد بن إدريس ،عمن ذكره ،عن محمد بن سنان ،عن محمد بن علي ،رفعه ،قال :قال
رسول هللا (صلى هللا عليه وآله)" ( ،)1فقوله "عمن ذكره" و"رفعه" فيه داللة على عدم
معرفته بأسماء بعض الرواة ،مع أنه صرح بأنه ال يروي إال عن الثقات ،والتوثيق –
عندهم – ال يقع إال بالتعرف على حال الراوي ،وهناك موارد أخرى ذكرها بألفاظ
متشابهة.
 -3بل ربما يقال :إن عبارته املتقدمة يستفاد منها جهله حتى بشيوخه املباشرين ،كما
قال الشيخ االيرواني حيث قال( :بل قد يقال بإمكان الترقي وإنكار استفادة توثيق مشايخه
املباشرين أيضا إذ يحتمل أن يكون مقصوده من العبارة املتقدمة :إنا ال نحيط بجميع
الروايات ولكن ننقل منها خصوص من لهم خبروية الحديث ويعدون من نقاده)(.)2
وعليه ،يكون املراد بالثقات في عبارته خصوص نقاد الحديث الذين أخذ منهم بعض
هذه الروايات من لم يطلع على حاله أو كتبه وهو قد قام بنقل هذه األحاديث على وجه
التسليم.
 -4وقد يكون نقله لهذه الروايات مع مجهولية رواتها ألنها تقع في أبواب الزيارات
وبعض األعمال املستحبة فقط ،وكما هو متعارف بينهم أنهم يتسامحون في أسانيدها من
باب قاعدة "التسامح في أدلة السنن" ( ،)3وهي كثيرا ما ترد في مثل هذه الروايات.

 -1كامل الزيارات ،ابن قولويه :ص ،40الباب األول ،ح.3
 -2دروس تمهيدية في القواعد الرجالية ،الشيخ االيرواني :ص.177
 -3وهي في اصطالح الفقهاء :عبارة عن استفادة حكم شرعي استحبابي أو رجحان عقلي يترتب عليه املثوبة شرعا عن دليل
ناقص الحجية غير تام الدليلية بواسطة قيام الحجية على ذلك ،وذكروا أن مدرك هذه القاعدة االحاديث الواردة بعنوان
(من بلغه ش ئ من الثواب على ش ئ من الخير فعمل به كان له أجر ذلك وإن كان رسول هللا ص لم يقله) .انظر :معجم
املصطلحات الفقهية ،الشيخ إبراهيم إسماعيل الشهركاني ،منشورات مؤسسة الهداية ،بيروت  -لبنان ،ط الثانية لسنة
 2006م ،ص.23
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 -5لكن يمكن أن يقال في توجيه كالم ابن قولويه املتقدم في ديباجته :إنه بالفعل
كان واقفا على متون روايات كتابه ودالالتها الصحيحة ،وهو ملتفت ملا كتبه بالرغم من
وجود اإلرسال أو املجهولية في بعض األسانيد ،باعتبار أن وجود األصول الخبرية األولى
لديه جعلته يجزم أن كل ما أورده في كتابه هو من الثقات وال إشكال فيه .ولو أراد أحد
محاسبته على كالمه فالبد أن يتهمه بالكذب – وحاشاه – فيما يقوله ،وقد أكدنا مرارا
فيما سبق أن أصحاب األصول الخبرية األولى كانوا يعتمدون على وجود القرائن الصحيحة
الحافة بجميع ما ينقلونه من األخبار في كتبهم ومما تسالم عندهم بعد كونهم األقرب إلى
عصر النص ،وال شك أن هذا أمر ممكن.
 -6أوجه االختالف الواقعة في عبائرهم املتقدمة هي كثيرة املوارد  ،ولكن نقتصر على
محل الشاهد في ذلك فيما بينهم ،وهي تعطي في النفس طابع التشكيك في إثبات هذه
الكتب وما ورد فيها من الروايات ،بسبب االعتماد على حجية علم الرجال ،وكذلك تثبت
للباحث عدم االتفاق في إعطاء الضابطة الواقعية التي يعتمدون عليها في توثيق رجال
السند ملثل هذه الكتب أو األخبار الواردة فيها ،وهذا األمر ال يمكن تصوره حادثا عند
أصحاب هذه الكتب عند جمعهم ملثل هذا الكم الكبير من األخبار ،وهم غافلون عن
التثبت في أسانيد األخبار وطرقها وهذا ما ال يريد الفقهاء املتأخرين االعتراف به لوجود
الكثير من الرواة ممن لم يرد فيه توثيق وإال لزم عليهم إسقاط الكثير من األخبار عن
االعتبار لذلك وهذا األمر ليس بأقل خطورة من األول.

 .3رواة كتاب رجال النجاشي ومشاخيه:
من الكتب التي تمسك بها الرجاليون إلثبات التوثيقات العامة للرواة ،هو كتاب
الشيخ النجاش ي ومشيخته البالغ عددهم (واحد وثالثون رجال) ،وقد تقدم الكالم في هذا
الكتاب واستعراض ما جاء فيه من التوثيقات وطريقة جمعه ،واآلن نريد أن نستعرض
مشايخ الشيخ النجاش ي وطرق توثيقهم ،وهل فعال ورد فيهم توثيق حتى يمكن االعتماد
على طريقه في معرفة أحوال الرواة ،فنقول:
ذكر الشيخ النجاش ي في معرض كالمه عن شيوخه أنه ال ينقل وال يروي عن الضعاف
كما صرح هو بذلك ،فقال في ترجمة "أحمد بن محمد بن عبيدهللا بن الحسن الجوهري":
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(رأيت هذا الشيخ وكان صديقا لي ولوالدي وسمعت منه شيئا كثيرا ورأيت شيوخنا
يضعفونه فلم أرو عنه شيئا وتجنبته.)1( )...
وقال في ترجمة "محمد بن عبد هللا بن محمد بن عبيد هللا بن البهلول"( :كان سافر
في طلب الحديث عمره ،أصله كوفي ،وكان في أول أمره ثبتا ثم خلط ،ورأيت جل أصحابنا
يغمزونه ويضعفونه .له كتب كثيرة.)2( )....
وقال في ترجمة "جعفر بن محمد بن مالك"( :كان ضعيفا في الحديث ،قال أحمد بن
الحسين كان يضع الحديث وضعا ويروي عن املجاهيل ،وسمعت من قال :كان أيضا
فاسد املذهب والرواية ،وال أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي بن همام،
وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزراري رحمهما هللا ،وليس هذا موضع ذكره.)3( )....
من خالل كلماته هذه ،استنتج بعض الرجاليين أن الشيخ النجاش ي ال يروي وال
ينقل عن املشايخ الضعفاء ،وهو ما صرح به جماعة من الفقهاء والرجاليين منهم السيد
بحر العلوم حيث قال( :ويستفاد من كلمات هذا الشيخ غاية التحرز في الرواية والتجنب
عن الضعفاء واملتهمين ،ويظهر من ذلك اعتماده على كل من يروي من املشايخ وهذا أصل
نافع في التعويل على مشايخ النجاش ي) (.)4
وهو ما ذهب إليه السيد الخوئي أيضا ،حيث قال( :وممن شهد بوثاقة جماعة – على
نحو اإلجمال – النجاش ي ،فإنه يظهر منه توثيق جميع مشايخه .......وال شك في ظهور ذلك
في أنه ال يروي عن ضعيف بال واسطة فيحكم بوثاقة جميع مشايخه .هذا وقد يقال :إنه
ال يظهر من كالمه إال أنه ال يروي بال واسطة عمن غمز فيه أصحابنا أو ضعفوه .وال داللة
فيه على أنه ال يروي عمن لم يثبت ضعفه وال وثاقته ،إذا ال يمكن الحكم بوثاقة جميع
مشايخه ،ولكنه ال يتم .فإن الظاهر من قوله( :ورأيت جل أصحابنا )..أن الرؤية أخذت

 -1رجال النجاش ي :ص.207 / 86
 -2رجال النجاش ي :ص.1059 / 396
 -3رجال النجاش ي :ص.313 / 122
 -4الفوائد الرجالية ،السيد مهدي بحر العلوم :ج 4ص.146
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طريقا إلى ثبوت الضعف ،ومعناه أنه ال يروي عن الضعيف بال واسطة ،فكل من روى
عنه فهو ليس بضعيف ،فيكون ثقة ال محالة) (.)1
وكأنه يريد أن يقول :إنه ال إشكال في االعتماد على رواية الواسطة في حال التثبت
من خالل الرؤية ،أما روايته املباشرة عن الضعفاء فهي غير حاصلة قطعا ،هكذا يمكن
أن يوجه كالمه واإلشكال عليه.
ويمكننا أن نسجل مجموعة من النقاط املهمة في املقام على كالم الشيخ وهي:
 -1إنه يحكم بضعف من حكم عليه شيوخه دون من رآه هو وعاشره ،وبهذا ال يكون
مطلعا تمام االطالع على كل شيوخه ورواته ،وقد تقدم الكالم عن ذلك في كيفية توثيقاته
الواردة وأنها كانت حدسية قطعا وليست حسية – كما اعترف به بعض الرجاليين ممن
ذكرناهم سابقا – إال بخصوص من عاشره وعرف حاله من شيوخه دون الرواة ،وال
يمكن أن يقال :إنه يقطع بصحة كل من وثقه مشايخه وإن كانوا أصحاب خبرة ،فهو أمر
نفس ي يختلف من شخص آلخر.
نعم ،يمكن االطمئنان والعمل بتوثيق الغير في حال وجود القرائن الحالية واملقالية
الحاضرة لدى املوثق في كل زمان ومكان ،وهو أمر متعسر على من كان بينه وبين غيره أكثر
من مائتي عام كما في حالة الشيخ النجاش ي.
 -2بعد الرجوع إلى كتاب الشيخ النجاش ي لم يتبين منه توثيق كل مشايخه ،بل هناك
البعض منهم لم يصرح بوثاقتهم ،وهذا في حد نفسه تراجعا منه أو ربما وقع منه سهوا أو
لم يحصل منه القطع بوثاقتهم فلم ينقلها لعدم القطع بها ،ومن هؤالء:
– أبو عبدهللا محمد بن علي بن شاذان القزويني الذي أكثر من النقل عنه ولكنه لم
يذكره وحده ولم يوثقه ،وقد ذكره السيد الخوئي وقال عنه( :ثقة ألنه من مشايخ
النجاش ي) (.)2

 -1معجم رجال الحديث ،السيد الخوئي :ج 1ص.50
 -2معجم رجال الحديث ،السيد الخوئي :ج 17ص.11274 / 352
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– القاض ي أبو الحسين محمد بن عثمان بن الحسن النصيبي ،قال السيد الخوئي:
(ثقة ألنه من مشايخ النجاش ي) (.)1
– أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي بن شاذان الفامي القمي ،وثق أباه (أحمد)
ولم يذكره هو بش يء مع أنه نقل عنه ،فقال( :أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان أبو
العباس الفامي القمي شيخنا الفقيه ،حسن املعرفة صنف كتابين لم يصنف غيرهما،
كتاب زاد املسافر وكتاب األمالي ،أخبرنا بهما ابنه أبو الحسن رحمهما هللا) ( ،)2وقد وثقه
السيد الخوئي أيضا لنفس السبب (.)3
– محمد بن جعفر املؤدب النحوي القمي ،كذلك نقل عنه النجاش ي ولم يذكره
بتوثيق وقد وثقه السيد الخوئي (.)4
وهنا أقول :إن املوارد التي ذكرها السيد الخوئي في توثيق من لم يوثقه الشيخ
النجاش ي من مشايخه أمر ال بأس به عند الرجاليين على ما يبدو ،ولكنه خالف ما هو
معروف عنه من تنازله عن توثيقات ابن بابويه في كتابه املتقدم ،حيث إنه ملا عرف منه
عدم اطالعه على بعض مشايخه حكم بعدم وثاقة رجال ابن بابويه ،وكان يفترض به –
أي السيد الخوئي – أن يفعل مثل ذلك مع كتاب النجاش ي !
 -3ال شك أن توثيق السيد الخوئي لبعض مشايخ النجاش ي – كما رأينا قبل قليل –
توثيق حدس ي قطعا ومبني على تقليد الغير إن وجد أو على اجتهاده الشخص ي ،ومع
االختالف املتقدم في قبول توثيقات املتأخرين كالعالمة الحلي وابن طاووس ومن جاء
بعدهم ،ماذا يمكن أن يقال في توثيقات من جاء بعد هؤالء بسبعة قرون وحكم بوثاقة
وتضعيف مشايخ املتقدمين ممن لم يتم ذكرهم من قبلهم بش يء أصال !
كما أن القول بأن التوثيق لبعض مشايخ النجاش ي ربما صدر نتيجة توافر قرائن تفيد
االطمئنان ،ال يمكن قبوله بأي وجه من الوجوه ،فبعد خفاء مثل تلك القرائن على

 -1معجم رجال الحديث ،السيد الخوئي :ج 17ص.11244 / 294
 -2رجال النجاش ي :ص.204 / 84
 -3انظر :معجم رجال الحديث ،السيد الخوئي :ج 16ص.10149 / 164
 -4انظر :معجم رجال الحديث ،السيد الخوئي :ج 16ص.10437 / 188
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تلميذهم – أي النجاش ي – القريب زمانا منهم كيف ظهرت فجأة ملن جاء بعده بقرون
عديدة ؟
هذا ما أردنا بيانه في الطريق األول من طرق التوثيق العامة ،وهناك كتب أخرى
استدل بها الرجاليون على التوثيقات العامة أحجمنا عن ذكرها ألنها تجري مجرى ما
ذكرناه ،ولم تكن هناك حاجة للبحث فيها ،وبالرغم من أن املحمدين الثالثة قد أوردوا
جميع طرقهم السندية بشكل مفصل ،ولكن الحكم األولي من الفقهاء والرجاليين
املتأخرين صدر بضعف الكثير من هذه املرويات ،وهذا يستلزم بنفسه عدم وثاقة الكثير
من الرواة الوارد ذكرهم في سندها ،في الوقت الذي يجاهد فيه الرجاليون من أجل إثبات
وثاقة الرواة في كتب أخرى كتفسير القمي وكامل الزيارات ونحوها ،وهو أمر يدعو
لالستغراب حقا !
مع أن دعوى الوثاقة العامة ال يمكن املصير إليها بحسب مبانيهم ،إما ألجل ما تقدم
من استلزام الدور الباطل بعد توقف وثاقة الرواة على ما ورد من روايات عنهم من خالل
وقوعهم في طرق األسانيد لتلك األخبار ،أو ألجل ابتناء التوثيقات على الشهادات الحدسية
أو الشهرة من خالل ورود أسماء هؤالء الرواة في كتب مشهورة فقط من دون معرفة
حالهم من خالل الحس.

 .2كثرة الرواية عن اإلمام (عليه السالم):
عد بعض الفقهاء والرجاليين أن كثرة الرواية من قبل الراوي أمارة واضحة على
وثاقته أو مدحه الدالة على علمه وقربه من اإلمام (عليه السالم) ،وقد ذكر الوحيد
البهبهاني هذا الطريق إلثبات الوثاقة فقال"( :ومنها" كونه كثير الرواية وهو موجب للعمل
بروايته مع عدم الطعن عند الشهيد األول – رحمه هللا – .)1( )...

 -1الفوائد الرجالية ،الوحيد البهبهاني ،طبعة حجرية :ص.46
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واستثنى بعضهم حالة الطعن في الراوي كما قال به الشهيد األول ( ،)1فإنه حينذاك
ال يدل على الوثاقة.
وقال أبو املعالي الكلباس ي في رسائله( :إذ قلة الرواية تكشف غالبا عن قلة اإلخالص،
كما أن كثرة الرواية تكشف غالبا عن كثرة اإلخالص ،كما ترى أن مخلص ي العلماء يردون
عليهم ،وينقلون عنهم على حسب إخالصهم ،وكذلك أحباء الشخص يردون عليه وينقلون
عنه ،على حسب مقدار محبتهم له) (.)2
وكمثال لهؤالء الرواة :إبراهيم بن هاشم والد صاحب تفسير القمي املتقدم ،فإنه وإن
لم يوثق أو يقدح عليه ولكن كثرة روايته دلت على وثاقته كما صرح به العالمة الحلي
حيث قال( :ولم أقف ألحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ،وال على تعديله
بالتنصيص ،والروايات عنه كثيرة ،واألرجح قبول قوله) (.)3
ومثله :الحسن بن مسكين ،حيث لم يرد فيه توثيق فنقل الخاقاني قول الشهيد
الثاني في حقه وقال بعد كالم طويل( :فإذا كثرت روايته عنهم دل على كونه من خاصتهم
وبطانتهم فيفيد زيادة في الحسن ولذا ورد عنهم (عليهم السالم)" :اعرفوا منازل الرجال منا
بقدر روايتهم عنا" .ومن هنا عدوا كثرة الرواية من أمارات املدح بل ربما جعل هذا أمارة
على التوثيق ....ولعل بناء الشهيد رحمه هللا كان على ذلك حيث قال في الحكم بن
مسكين :ملا كان كثير الرواية ولم يرد فيه طعن فأنا اعمل بروايته على ما حكى التقي
املجلس ي عنه) (.)4
ثم ال شك أن من الحظ أقوال الرجاليين القائلين بقاعدة "كثرة الرواية تفيد الوثاقة"
يجد أن مستندهم فيها بعض الروايات كما في الرواية التي أوردها الخاقاني ،وهناك أيضا
روايات أخرى ادعي إفادتها نفس املضمون:
 -1ذكرى الشيعة ،الشهيد األول محمد بن مكي العاملي ،تحقيق :مؤسسة آل البيت (عليهم السالم) إلحياء التراث ،ط األولى
لسنة 1419هـ ،ج 4ص.108
 -2الرسائل الرجالية ،أبو املعالي محمد بن محمد إبراهيم الكلباس ي ،تحقيق :محمد حسين الدرايتي ،دار الحديث للطباعة
والنشر  -قم ،ط األولى لسنة 1422هـ ،ج 2ص.410
 -3خالصة األقوال ،العالمة الحلي :ص.9 / 49
 -2رجال الخاقاني ،الشيخ علي الخاقاني ،تحقيق :محمد صادق بحر العلوم ،مركز نشر مكتب اإلعالم اإلسالمي ،ط الثانية
لسنة  1404هـ ،ص.94
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منها( :عن سهل بن زياد ،عن ابن سنان ،عن (محمد بن مروان) ،عن علي بن حنظلة
قال :سمعت أبا عبد هللا (عليه السالم) يقول :اعرفوا منازل الناس على قدر رواياتهم
عنا)(.)1
ومنها( :عن محمد بن أحمد بن حماد املروزي املحمودي ،يرفعه قال :قال الصادق
(عليه السالم) :اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا ،فانا ال نعد
الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا ،فقيل له :أو يكون املؤمن محدثا؟ قال :يكون مفهما،
واملفهم املحدث) (.)2
وقد ناقش السيد الخوئي في سند وداللة هاتين الروايتين وكذلك الرواية الواردة في
كالم الخاقاني ،قال( :أن هذه الروايات – بأجمعها – ضعيفة :أما األخيرتان فوجه
الضعف فيهما ظاهر .وأما األولى فألن محمد بن سنان ضعيف على األظهر .على أنه لو
أغمضنا عن ضعف السند فالداللة فيها أيضا قاصرة ،وذلك فإن املراد بجملة( :قدر
رواياتهم عنا) ليس هو قدر ما يخبر الراوي عنهم (عليهم السالم) ،وإن كان ال يعرف صدقه
وكذبه ،فإن ذلك ال يكون مدحا في الراوي ،فربما تكون روايات الكاذب أكثر من روايات
الصادق ،بل املراد بها هو قدر ما تحمله الشخص من رواياتهم (عليهم السالم) ،وهذا ال
يمكن إحرازه إال بعد ثبوت حجية قول الراوي ،وأن ما يرويه قد صدر عن املعصوم عليه
السالم) (.)3
ومحصل الكالم :إن علماء الرجال لديهم ثالثة أقوال في هذا الطريق:
األول :إنه قاصر في إفادة الوثاقة العامة كما هو قول السيد الخوئي.
الثاني :اعتباره من الطرق املهمة في التعرف على وثاقة الراوي ،بل وربما يفيد كون
الراوي قريبا املعصوم ومن خاصته وبطانته ،كما قال به الخاقاني.
الثالث :التفصيل في أن كثرة الرواية توجب التوثيق بشرط عدم الطعن والتضعيف
الوارد بحق الراوي كما نقل عن الشهيد األول.
 -1وسائل الشيعة ،الحر العاملي :ج 27ص 33252 / 79باب وجوب العمل بأحاديث النبي (صلى هللا عليه وآله).
 -2وسائل الشيعة ،الحر العاملي :ج 27ص 33453 / 149باب وجوب الرجوع في الفتوى إلى رواة الحديث.
 -3معجم رجال الحديث ،السيد الخوئي :ج 1ص.75
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ومن هنا ،يمكن التعليق على هذه األقوال بما يلي:
 -1من مطالعة أقوالهم وتعدد آرائهم ،يتضح أن املسألة غير محسومة وال متفق عليها
بين الرجاليين ،كما هي العادة في الكثير من مباحث هذا العلم.
 -2لو افترضنا أن هناك راويا كثير الرواية والحضور عند املعصوم بشكل ملفت للنظر
لسنين عديدة بل وكان بابا من أبوابه وقيما على قضاء حوائجه ،فبعيد جدا عدم إفادة
تلك الحالة للتوثيق أو املدح ،وإال فاإلمام املعصوم (عليه السالم) ليس مسلوب اإلرادة –
وحاشاه – عند تقريبه ملثل هكذا شخص وتفرده به وتخصيصه ببعض األسرار واطالعه
على بعض خصوصيات اإلمام (عليه السالم) ؟
 -3أما مسألة ورود التضعيف أو االتهام بفساد العقيدة بخصوص بعض الرواة –
الذين تتوفر فيه الصفات أعاله كاملفضل بن عمر وجابر الجعفي وأمثالهم – من قبل
بعض الرجاليين فمردودة ،بأن مثل ذلك التضعيف واالتهام ال شك أنه قائم على الحدس
واالجتهاد وناتج عن عدم ادراك بعض املضامين الواردة في الروايات التي ينقلها أولئك
الرواة عن املعصومين ،فكانت تهمة الغلو تكاد تكون جاهزة عند البعض لرميها بوجه كل
من يقوم بنقل رواية عالية املضمون ال يستطيع ذلك الرجالي استيعابها ،كما حصل ذلك
من قبل النجاش ي وبعض القميين الذين قاموا بطرد بعض كبار الرواة من مدينتهم بعد
اتهامهم بالغلو كما هو معروف.
ثم لو كان الطعن في كبار الرواة واردا من باب التقية أو الخوف على حياة الراوي –
كزرارة أو املفضل أو جابر وغيرهم – وكان ذلك الراوي كثير الرواية ،فاألخذ بذلك الطعن
يعني طرح تلك الروايات الكثيرة وجعلها في مهب الريح ،ال لش يء إال بسبب أذواق بعض
الرجاليين وتصورهم غلو أصحابها ،ولكن الحقيقة ليست كذلك.
 -4صحيح أن "كثرة الرواية ال تالزم وثاقة الراوي ،لكنها قد تشكل قرينة ومؤيدا على
وثاقته ،وإال سوف يتم اتهام أصحاب األصول الروائية األولى ألنهم نقلوا روايات عن
أشخاص "كثيري الرواية" مع عدم ثبوت وثاقتهم عند الرجاليين ،واتهامهم ال يقول به
عاقل.
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نعم ،وجود بعض الروايات الغريبة التي رويت بشكل ما لتقية أو لغيره ال يمنح
الرجاليين العذر بالتشكيك في كل واقعة أو رواية ،وكأن األصل عندهم الشك حتى يرد
فيه إثبات وتصحيح منهم! ولكن لألسف ،هذا ما حصل فعال حيث أهمل الرجاليون
وشككوا بالكثير من الروايات الواردة في تلك األصول ال لش يء إال ملجرد عدم إثبات وثاقة
الراوي بحسب مبانيهم الحدسية والذوقية كما عرفنا.

 .3أصحاب اإلمام الصادق (عليه السالم) يف رجال الطوسي:
مجمل القول في هذا الطريق :إن جميع من ورد اسمه في أصحاب اإلمام الصادق
(عليه السالم) من األربعة آالف رجل الذين ذكرهم الشيخ الطوس ي في كتابه يحكم
بوثاقتهم ،واستدل القائلون بهذا الطريق من الرجاليين بقول الشيخ املفيد( :إن أصحاب
الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه (عليه السالم) من الثقات على اختالفهم في اآلراء
()1
واملقاالت فكانوا أربعة آالف) .
وقال ابن شهرآشوب( :ينقل عنه من العلوم ما ال ينقل عن أحد ،وقد جمع أصحاب
الحديث أسماء الرواة من الثقات على اختالفهم في اآلراء واملقاالت وكانوا أربعة آالف رجل.
(بيان ذلك) إن ابن عقدة مصنف كتاب الرجال ألبي عبد هللا (ع) عددهم فيه) (.)2
وقد نقل هذه الشهادة الكثير من الفقهاء والرجاليين ( )3معتمدين في ذلك على قول
الشيخ املفيد.
أقول :إن أول من أحص ى هذا العدد من الرجال بشهادة الشيخ املفيد وابن
شهرآشوب هو أبو العباس ابن عقدة الذي ذكره النجاش ي في رجاله فقال( :أحمد بن
محمد بن سعيد هذا رجل جليل في أصحاب الحديث ،مشهور بالحفظ ،والحكايات
تختلف عنه في الحفظ وعظمه ،وكان كوفيا زيديا جاروديا على ذلك حتى مات ،وذكره
 -1اإلرشاد ،الشيخ املفيد ،تحقيق :مؤسسة آل البيت (عليهم السالم) لتحقيق التراث ،ط الثانية لسنة 1414هـ ،ج 2ص.179
 -2مناقب آل أبي طالب ،ابن شهرآشوب ،تحقيق :لجنة من أساتذة النجف األشرف ،املطبعة الحيدرية النجف ،ط األولى
لسنة  1376هـ ،ج 3ص.372
 -3انظر :سماء املقال في علم الرجال ،أبو الهدى الكلباس ي :ج 1ص151؛ والفوائد الرجالية ،السيد بحر العلوم :ج 4ص67؛
ومعجم رجال الحديث ،السيد الخوئي :ج 1ص.55
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أصحابنا الختالطه بهم ومداخلته إياهم وعظم محله وثقته وأمانته .له كتب ،منها :كتاب
التاريخ وذكر من روى الحديث ،كتاب السنن .....كتاب الرجال – وهو كتاب من روى عن
جعفر بن محمد عليه السالم) (.)1
وقال الشيخ الطوس ي في رجاله( :ولم أجد ألصحابنا كتابا جامعا في هذا املعنى إال
مختصرات قد ذكر كل إنسان طرفا منها ،إال ما ذكره ابن عقدة من رجال الصادق (عليه
السالم) ،فإنه قد بلغ الغاية في ذلك ،ولم يذكر رجال باقي األئمة عليهم السالم) (.)2
والغريب إن الشيخ النجاش ي والشيخ الطوس ي لم يذكرانه بتوثيق وال غيره مع مكانته
في التأليف والحفظ للحديث وكونه أفضل من ذكر الرواة عن اإلمام الصادق (عليه
السالم) ،ونرى الشيخ الطوس ي يكثر من النقل عنه في فهرسه ورجاله كثيرا حتى قال عنه:
(أحمد بن محمد بن سعيد املعروف بابن عقدة ،يكنى أبا العباس ،جليل القدر ،عظيم
املنزلة ،له تصانيف كثيره ،ذكرناها في كتاب الفهرست ،وكان زيديا جاروديا ،إال أنه روى
جميع كتب أصحابنا وصنف لهم وذكر أصولهم ،وكان حفظة ،سمعت جماعة يحكون أنه
قال :احفظ مائة وعشرين الف حديث بأسانيدها وأذاكر بثالثمائة الف حديث ،روى عنه
التلعكبري من شيوخنا وغيره) (.)3
وقال الشهيد األول محمد بن مكي العاملي( :إن أبا عبد هللا جعفر بن محمد الصادق
(عليه السالم) كتب من أجوبة مسائله أربعمائة مصنف ألربعمائة مصنف ،ودون من
رجاله املعروفين أربعة آالف رجل من أهل العراق والحجاز وخراسان والشام .....ومن رام
معرفة رجالهم والوقوف على مصنفاتهم ،فليطالع :كتاب الحافظ ابن عقدة  ،وفهرست
النجاش ي وابن الغضائري والشيخ أبي جعفر الطوس ي.)4( )....
وبيان هذا الطريق إلثبات التوثيق يكون من خالل عدة أمور:
 -1ذهب جمع من الفقهاء والرجاليين إلى ما شهد به الشيخ املفيد من وثاقة أصحاب
اإلمام الصادق (عليهم السالم) الذين بلغوا أربعة أالف راو.
 -1رجال النجاش ي :ص.233 / 94
 -2رجال الطوس ي :ص.5949 / 409
 -3رجال الطوس ي :ص 17من املقدمة.
 -4ذكرى الشيعة ،الشهيد األول محمد بن مكي العاملي :ج 1ص.59
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قال املحقق الحلي في املعتبر حاكيا علم اإلمام الصادق (عليه السالم)( :فإنه انتشر
عنه من العلوم الجمة ما بهر به العقول ،حتى غال فيه جماعة وأخرجوه إلى حد اإللهية
وروى عنه من الرجال ما يقارب أربعة آالف رجل ،وبرز بتعليمه من الفقهاء األفاضل جم
غفير.)1( )..
وقال الشهيد األول( :حتى إن أبا عبد هللا جعفر بن محمد الصادق (عليه السالم)
كتب من أجوبة مسائله أربعمائة مصنف ألربعمائة مصنف ،ودون من رجاله املعروفين
أربعة آالف رجل من أهل العراق والحجاز وخراسان والشام.)2( )..
ولكن البعض من الفقهاء لم يرتض هذه الشهادة ،وقال إنها مبالغ فيها ومنهم السيد
الخوئي حيث قلل من أهمية ذلك بأمور عديدة ،فقال( :أقول :األصل في ذلك هو الشيخ
املفيد – قدس سره – وتبعه على ذلك ابن شهرآشوب وغيره .وأما ابن عقدة فهو وإن
نسب إليه أنه عدد أصحاب الصادق (عليه السالم) أربعة آالف ،وذكر لكل واحد منهم
حديثا إال أنه لم ينسب إليه توثيقهم .وتوهم املحدث النوري أن التوثيق إنما هو من ابن
عقدة ،ولكنه باطل جزما.
وكيف كان فهذه الدعوى غير قابلة للتصديق ،فإنه إن أريد بذلك أن أصحاب
الصادق (عليه السالم) كانوا أربعة آالف كلهم كانوا ثقات :فهي تشبه دعوى أن كل من
صحب النبي (صلى هللا عليه وآله) عادل ،مع أنه ينافيها تضعيف الشيخ جماعة ،منهم
إبراهيم بن أبي حبة ،والحارث بن عمر البصري ،وعبد الرحمن بن الهلقام ،وعمرو بن
جميع ،وجماعة أخرى غيرهم.
وكيف تصح هذه الدعوى مع أنه ال ريب في أن الجماعة املؤلفة من شتى الطبقات
على اختالفهم في اآلراء واالعتقادات يستحيل عادة أن يكون جميعهم ثقات.
وإن أريد بالدعوى املتقدمة أن أصحاب الصادق كانوا كثيرين ،إال أن الثقات منهم
أربعة آالف ،فهي في نفسها قابلة للتصديق ،إال أنها مخالفة للواقع فإن أحمد بن نوح زاد
على ما جمعه ابن عقدة ممن روى عن الصادق (عليه السالم) على ما ذكره النجاش ي،
 -1املعتبر ،املحقق الحلي نجم الدين ،تحقيق وتصحيح :عدة من األفاضل ،إشراف :ناصر مكارم شيرازي ،ط األولى لسنة
 1364هـ ش ،ج 1ص.26
 -2ذكرى الشيعة :ج 1ص.59
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والزيادة كثيرة على ما ذكره الشيخ في ترجمة أحمد بن نوح ،والشيخ مع حرصه على جميع
األصحاب حتى من لم يذكره ابن عقدة على ما صرح به في أول رجاله) (.)1
وكذلك لم يقبل الشيخ السبحاني هذه الدعوى على إطالقها في التوثيق ،فذكر عدة
إشكاالت نختصر منها محل الشاهد ،قال( :إن أقص ى ما يمكن أن يقال :إنه صدر توثيق
من الشيخ املفيد في حق أربعة آالف رجل من أصحاب الصادق (عليه السالم) ،وأما إن
مراده هو نفس ما ورد في رجال ابن عقدة ،فأمر مظنون أو محتمل ،إذ لم يكن التأليف في
الرجال في هذه العصور مختصا بابن عقدة  .....أن العبارات الحاكية لعمل ابن عقدة
ليست فيها أية إشارة إلى توثيق ابن عقدة ،وإنما الظاهر من عبائر النجاش ي والشيخ في
رجالهما وفهرسه هو أن ابن عقدة جمع أسماء الرواة عنه ،ال أنه وثقهم ،وبذلك يسقط
البحث الذي عقده العالمة النوري في توثيق ابن عقدة ،فإنه زيدي ،وهل يكون توثيقه
حجة أو ال ؟ ......االعتماد على هذا التوثيق وإن صدر من شيخ األمة ومفيدها وأيدته
جماعة من األصحاب ،مشكل جدا ،ألنه إن أراد بذلك أن أصحاب الصادق (عليه
السالم) كانوا أربعة آالف وكلهم كانوا ثقات ،فهذا أشبه بما عليه الجمهور من أن أصحاب
النبي (صلى هللا عليه وآله) كلهم كانوا عدوال.)2( )....
هذا ،ويمكن أن يوجه هذا الطريق من طرق التوثيق العام بنحو يمكن االستفادة
منه ،وذلك بأن يقال:
 -1ابتداء البد من معرفة املقصود بـ "الثقة" عند القدماء ،فهل تعني :املوثق اإلمامي
الذي البد أن يكون على درجة عالية من الورع والصدق ...إلخ ،أو :هو الشخص الذي ال
يكذب في حديثه عندما يروي فقط ال غير ؟ فإذا كان األول فليس لشهادة الشيخ املفيد
فائدة؛ ألن تحققها أمر بعيد جدا كما أشار له السيد الخوئي ،وإن كان معنى الثقة هو
الثاني فشهادة املفيد تكون ممكنة وقابلة للتحقق.
والظاهر من كالم املتقدمين أنهم يطلقون مصطلح "الثقة" على املعنى الثاني ،وهذا ما
يفهم منه عادة؛ ألن األئمة الطاهرين (عليهم السالم) كانوا يجلسون في املساجد وأبوابهم
مفتوحة عادة لعموم السائلين ويكلمون الناس على اختالف مذاهبهم وعقائدهم ،وكان
 -1معجم رجال الحديث ،السيد الخوئي :ج 1ص.156
 -2كليات في علم الرجال ،جعفر السبحاني :ص.324 - 322
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الكثير من هؤالء السائلين يروون ما سمعوا من دون أن يكون هناك مبرر للكذب ،وكان
البعض كابن عقدة وغيره يكتب ويسمع ممن نقل هذه الروايات أو وقع في يده الكثير من
األصول الخبرية التي نقلت تلك الروايات كما شهد بذلك النجاش ي والطوس ي ،وقبلهما
الشيخ املفيد الذي عده من شيوخه ،وكثرة مؤلفاته شاهد واضح على علو شأنه.
والعجيب أن يكون مثل ابن عقدة زيديا وجاروديا وهو غاية في الوثاقة واألمانة وشيخا
للمفيد ويكثر من النقل عنه والرجاليون ال يوثقونه !
 -2إن استبعاد السيد الخوئي وجود هذا العدد من الرواة الثقات في زمان اإلمام
الصادق (عليه السالم) ،ال يعني أنه أمر مستحيل عقال ،بل يمكن تصوره عرفا وعادة
وفق معنى الوثاقة الذي رجحناه في النقطة األولى ،خصوصا وأن السيد الخوئي جمع في
معجمه أكثر من خمسة عشر ألف راو وجمع غيره أكثر من ثمانية عشر ألف راو ،ومن ثم
أال يمكن أن نتصور إمكان اجتماع بعض هذا العدد من الرواة عند اإلمام (عليه السالم)
ووصلت أسماؤهم وعددهم البن عقدة لقربه زمانا من اإلمام (عليه السالم) ،ال شك أنه
أمر ممكن وغير بعيد.
 -3مقايسة أصحاب اإلمام الصادق (عليه السالم) بأصحاب رسول هللا (صلى هللا
عليه وآله) بجعل القول بوثاقة أصحاب اإلمام شبيها بالقول بعدالة جميع الصحابة كما
فعل السيد الخوئي ،قياس مع الفارق؛ ألن من كان يحضر أو يسمع أو يجالس اإلمام
(عليه السالم) أكثرهم من الشيعة عادة وأكثرهم ممن يريد التعلم والنقل عنه ،ولو كان
ابن عقدة أو غيره ممن عدد الرواة كان يكتب كل من كان شيعيا أو ممن رأى اإلمام (عليه
السالم) ،لكانوا أكثر من ذلك بكثير.

 .4مشايخ الثقات:
إن هذا الطريق يكاد يكون من أكثر الطرق استعماال وشهرة من الناحية العملية لدى
الفقهاء والرجاليين ،ومعناه :إذا وردت رواية وفيها أحد هذه األسماء من الرواة (املشايخ)
فالرواية يحكم بصحتها من الناحية العملية ،بالرغم من وجود اإلرسال فيها ،وهؤالء
املشايخ هم من أصحاب اإلمام الكاظم (عليه السالم) وهم :محمد بن أبي عمير ،صفوان
بن يحيى ،أحمد بن أبي نصر البزنطي ،قال عنهم الشيخ الطوس ي( :وألجل ذلك سوت
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الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد ابن أبي
نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم ال يروون وال يرسلون إال عمن يوثق به وبين ما
أسنده غيرهم ،ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم.)1( )..
وقد تقدمت شهادة الكش ي عنهم في أصحاب اإلجماع الذي يصح ما صح عنهم ،ولكن
هؤالء ذكروا بلفظ "مشايخ الثقات" لهذه العلة ،وأنهم ال يروون إال عن ثقة .وهنا سوف
نتعرف على حقيقة ما جاء في هذه الدعوى وكونها أحد الطرق املثبتة للتوثيق ،ولكن هذه
املرة ليس نفس الشخص يكون حجة بنفسه ونقيم الدليل عليه فإنه أمر مفروغ عنه ،بل
يريد أن يبرهن املدعي لهذا الطريق استلزام الوثاقة لكل من ورد في سند أحد الروايات
التي جاء فيها أحد أسماء هؤالء املشايخ الثالثة من دون مناقشة ذلك .ومن أمثلة ما نقله
العلماء عنهم:
– قال السيد ابن طاووس بعد أن نقل هذه الرواية( :قال حدثنا على بن إبراهيم عن
أبيه إبراهيم بن هاشم عن محمد بن أبي عمير قال حدثني من سمع أبا عبد هللا الصادق
(عليه السالم) يقول ما أحب هللا من عصاه ثم تمثل فقال :تعص ى االله وان تظهر حبه *
هذا محال في القياس بديع لو كان حبك صادقا ألطعته * إن املحب ملن يحب مطيع أقول:
ولعل قائال يقول هذا البيتان ملحمود الوراق .فنقول إن الصادق (عليه السالم) تمثل بهما
ورواة الحديث ثقات باالتفاق ومراسيل محمد بن أبي عمير كاملسانيد عن أهل
الوفاق.)2()...
– ما جاء عن املحقق الحلي في بحث الكر قال( :الثالثة :رواية محمد بن أبي عمير عن
بعض أصحابنا ،عن أبي عبد هللا (عليه السالم) قال :الكر ألف ومائتا رطل ،وعلى هذه
عمل األصحاب
وال طعن في هذه بطريق اإلرسال ،لعلم األصحاب بمراسيل ابن أبي عمير) (.)3
– عن الشهيد األول في تعداد أنواع الخبر قال( :والواحد مقبول بشروطه املشهورة،
وشرط اعتضاده بقطعي :كفحوى الكتاب ،أو املتواتر ،أو عمومهما ،أو دليل العقل ،أو كان
 -1عدة األصول ،الشيخ الطوس ي :ج 1ص.154
 -2فالح السائل ،السيد ابن طاووس ،طبعة حجرية ،ص.158
 -3املعتبر ،املحقق الحلي :ج 1ص.47
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مقبوال ،حتى عده الشيخ أبو جعفر – رحمه هللا – من املعلوم املخبر ،أو كان مرسله
معلوم التحرز عن الرواية عن مجروح .ولهذا قبلت األصحاب مراسيل ابن أبي عمير،
وصفوان ابن يحيى ،وأحمد بن أبي نصر البزنطي ألنهم ال يرسلون إال عن ثقة ،أو عمل
األكثر) (.)1
وهناك الكثير من عباراتهم الصريحة في إثبات هذا املدعى تناقله الفقهاء والرجاليون
مسلمين ذلك من دون بيان الدليل واملستند سوى ما ذكره األولون من حسن سيرتهم
وشهادة الشيخ الطوس ي املتقدمة والنجاش ي والكش ي بحقهم.
لكن السيد الخوئي لم يقبل بهذه الدعوى على إطالقها ،معلال ذلك بأن شهادة الشيخ
الطوس ي املتقدمة – التي اعتمدها من أتى بعده – كانت مستندا إلى الحدس واالجتهاد
فقط ،قال( :أقول :األصل في هذه الدعوى هو الشيخ – قدس سره – ولكن هذه الدعوى
باطلة ،فإنها اجتهاد من الشيخ قد استنبطه من اعتقاده تسوية األصحاب بين مراسيل
هؤالء ومسانيد غيرهم  ...ومما يكشف عما ذكرناه من أن نسبة الشيخ التسوية املذكورة
إلى األصحاب مبتنية على اجتهاده ،وهي غير ثابتة في نفسها.)2( )..
ويمكننا بيان حال هذا الطريق "مشايخ الثقات" بالنقاط التالية:
 -1إن الشيخ الطوس ي – وشهادته تعد املستند لهذا الطريق كما توضح – يناقض
نفسه بعدم قبول املراسيل ،حيث قال في "التهذيب" عندما ذكر رواية مرسلة( :فأما ما
رواه محمد بن أبي عمير قال :روي لي عن عبد هللا يعني ابن املغيرة يرفعه إلى أبي عبد هللا
(عليه السالم) أن الكر ستمائة رطل .فأول ما فيه أنه مرسل غير مسند ،ومع ذلك مضاد
لألحاديث التي رويناها ،ومع هذا لم يعمل عليه أحد من فقهائنا.)3( )....
وكذلك نرى أن املحقق الحلي ناقض قوله األول في قبول هذه املراسيل وقال باملنع
عندما ذكر رواية مرسلة فقال( :ولو احتج محتج بما رواه ابن أبي عمير ،عن بعض
أصحابنا ،عن أبي عبد هللا (عليه السالم) قال" :إن رجال توضأ "........كان الجواب الطعن

 -1ذكرى الشيعة ،الشهيد األول محمد بن مكي :ج 1ص.49
 -2معجم رجال الحديث ،السيد الخوئي :ج 1ص.61
 -3تهذيب األحكام ،الشيخ الطوس ي :ج 1ص.119 / 43

علم الرجال الشيعي بني النظرية والتطبيق ــ ـ ـ ـ ــــ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ــــــــ ــ ــــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـــــــــــــــــــــــــ 205

في السند ملكان اإلرسال ،ولو قال :مراسيل ابن أبي عمير يعمل بها األصحاب ،منعنا ذلك،
ألن في رجاله من طعن األصحاب فيه ،وإذا أرسل احتمل أن يكون الراوي أحدهم.)1( )...
 -2كل من جاء بعد الشيخ الطوس ي اعتمد في توثيقه على هذه الشهادة – بالرغم من
أن الشيخ نقضها عمليا كما عرفنا – وهي تزكية من الشيخ وليست هي قول الرواة
الثالثة ،فهم لم يصرحوا في روايتهم وأخبارهم أنهم ال يرسلون إال عن ثقة ،ولم يخبروا
الشيخ بهذه الشهادة ،فكيف استند الفقهاء والرجاليون ومن جاء بعدهم عليها من دون
أن يتبناها الرواة أنفسهم ،وبالتالي ال يمكن اعتبارها كشهادة الشيخ الكليني والصدوق
والطوس ي نفسه في مقدمة كتبهم عندما شهدوا بحجية ما ينقلونه هم وليس ما ينقله
الغير ،وشتان بين األمرين.
 -3لو افترضنا أن مستند شهادة الشيخ الطوس ي هو تتبعه روايات هؤالء الرواة،
فوجدها كلها صحيحة ومعمول بها ،لكن مع ذلك ال يمكن األخذ بها بمجرد ذلك؛ ألنه
يمكن أن يقال إنه ركن إلى اطمئنانه الشخص ي ولبعض القرائن الحاضرة عنده فقام
بتوثيق جميع مروياتهم بال استثناء ،ولكن الواقع أنه خالف نفسه في العمل بتلك املرويات
في كثير من املواقع ،فتارة يعمل بمراسيلهم وأخرى يحجم عنها ،ومن ثم كيف يمكن
الركون إلى مثل هذه الشهادة !
 -4ولو ادعى الشيخ اإلجماع على توثيق مروياتهم ولم يكن في نقله ملروياتهم تهافت في
العمل ،فهو مرفوض ألن هناك الكثير من الرجاليين خالف هذا اإلجماع ،أو ال أقل توقف
في املسألة (.)2
 -5وقع االختالف بين الرجاليين في إطالق هذه الشهادة ،هل هي تخص الرواة الثالثة
فقط ،أو يدخل معهم غيرهم كبني فضال كلهم وأحمد بن محمد بن عيس ى وعلي بن
الحسن الطاطري وجعفر بن بشير وغيرهم ؟ وهذا األمر في حد نفسه يحتاج إلى البحث
وتحقيق هذه األقوال وما هو األصح منها.

 -1املعتبر ،املحقق الحلي :ج 1ص.165
 -2انظر :كليات في علم الرجال ،جعفر السبحاني :ص ، 223 - 220حيث ذكر الكثير من املخالفين لهذه الشهادة ،ومعه كيف
يمكن نقل اإلجماع على ذلك ؟
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قال الشيخ السبحاني( :وما ذكره من "أن الشيخ لم يخصه بالثالثة املذكورين بل
عممه لغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم ال يروون إال عمن يوثق به ومن املعلوم أنه
لم يعرف أحد بذلك من غير جهة دعوى الكش ي اإلجماع على التصحيح" غير تام أيضا،
فإن الظاهر أن مراده من "وغيرهم من الثقات" هم املعروفون بأنهم ال يروون إال عنهم،
وقد ذكرنا أسماء بعضهم ،واملتتبع في معاجم الرجال وفهارسها يقف على عدة كان ديدنهم
عدم النقل إال عن الثقات ،وألجل ذلك كانوا يعدون النقل عن الضعفاء ضعفا في الراوي
ويقولون" :أحمد بن محمد بن خالد البرقي ثقة إال أنه يروي عن الضعفاء" وهذا يكشف
عن تجنب عدة من األعاظم عن هذا ،ومعه كيف يصح أن يدعي "ولم يعرف أحد بذلك
من غير جهة دعوى الكش ي") (.)1
 -6يرى املتتبع بعد البحث عن مشايخ الرواة الثالثة الكثير من اإلشكاالت التي يجب
فيها التوقف قبل الحكم ،وذلك بسبب وجود من هو محكوم بالضعف صريحا ومنهم من
هو الواقفي أو الفطحي أو املحكوم بالكذب واللعن وسوف نتعرض لكل واحد من الرواة
ونستعرض بعض مشايخهم وممن أخذوا عنهم فنبتدأ بذكر نبذة عن أحوالهم:

أوال  -حممد بن أبي عمري:
قال النجاش ي عنه( :بغدادي األصل واملقام ،لقى أبا الحسن موس ى (عليه السالم)
وسمع منه أحاديث كناه في بعضها فقال :يا أبا أحمد ،وروى عن الرضا (عليه السالم)،
جليل القدر عظيم املنزلة فينا وعند املخالفين  ....وقيل :إن أخته دفنت كتبه في حال
استتارها وكونه في الحبس أربع سنين فهلكت الكتب ،وقيل :بل تركتها في غرفة فسال عليها
املطر فهلكت ،فحدث من حفظه .ومما كان سلف له في أيدي الناس ،فلهذا أصحابنا
يسكنون إلى مراسيله وقد صنف كتبا كثيرة بلغت أربعة وتسعين كتاب ،منها املغازي مات
محمد بن أبي عمير سنة سبع عشرة ومائتين) (.)2

 -1كليات في علم الرجال ،جعفر السبحاني :ص.234
 -2رجال النجاش ي :ص.887 / 228
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ذكر بعض الرجاليين ( )1أن مشايخ ابن أبي عمير يزيدون عن االربعمائة شخص ومن
روى عنه أكثر من سبعين شخصا منهم إبراهيم بن هاشم القمي الذي روى عنه أكثر من
( )2922رواية ومنهم بني فضال والبزنطي والفضل بن شاذان وغيرهم من كبار الرواة.
ولكن هذا ال يعني عدم وجود بعض من روى عنه ابن أبي عمير وكان محكوما
بالضعف ،بل هناك من ذكره القوم ممن لم يوثق أو هو ضعيف كما في:
 -1الحسين بن أحمد املنقري ،قال النجاش ي( :وكان ضعيفا ،ذكر ذلك أصحابنا
رحمهم هللا) (.)2
وقال العالمة( :من أصحاب أبي الحسن موس ى (عليه السالم) ،روى رواية شاذة عن
أبي عبدهللا (عليه السالم) ال تثبت ،وكان ضعيفا) (.)3
 -2علي بن حديد ،قال الطوس ي( :علي بن حديد املدائني ضعيف بأبي املفضل وابن
بطة وبأبي محمد عيس ى بن محمد بن أيوب) (.)4
وقال العالمة الحلي( :ضعفه شيخنا في كتاب االستبصار والتهذيب ،ال يعول على ما
ينفرد بنقله .وقال الكش ي :قال نصر بن الصباح :انه فطحي من أهل الكوفة ،وكان أدرك
الرضا عليه السالم) (.)5
 -3عمرو بن جميع ،قال النجاش ي( :عمرو بن جميع أبو عثمان ،قاض ي الري،
ضعيف) (.)6
وقال العالمة( :من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد هللا (عليهما السالم) ،يكنى أبا عثمان
األزدي ،قاض ي الري ضعيف بتري) (.)7
 -1انظر :معجم رجال الحديث ،السيد الخوئي :ج 1ص ،65 - 61ومشايخ الثقات ميرزا غالم رضا عرفانيان  -الحلقة األولى:
ص.40
 -2رجال النجاش ي :ص.118 / 53
 -3خالصة األقوال ،العالمة الحلي :ص.2 / 338
 -4الفهرست ،الشيخ الطوس ي :ص.382 / 312
 -5خالصة األقوال ،العالمة الحلي :ص.18 / 367
 -6رجال الشيخ النجاش ي :ص.769 / 288
 -7خالصة األقوال ،العالمة الحلي :ص .3 / 377
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 -4يونس بن ظبيان ،قال النجاش ي( :يونس بن ظبيان  ......ضعيف جدا ،ال يلتفت إلى
ما رواه .كل كتبه تخليط) (.)1
وقال العالمة( :قال أبو عمرو الكش ي :قال الفضل بن شاذان في بعض كتبه:
الكذابون املشهورون أبو الخطاب ويونس بن ظبيان ويزيد الصائغ ومحمد بن سنان ،وأبو
سمينة أشهرهم .قال ابن الغضائري :يونس بن ظبيان ،كوفي ،غال كذاب ،وضاع
للحديث ،روى عن أبي عبد هللا (عليه السالم) ،ال يلتفت إلى حديثه .فانا ال اعتمد على
روايته ،لقول هؤالء املشايخ العظماء فيه) (.)2
وهناك الكثير غير هؤالء من أصحاب العقائد املنحرفة وأقصد الواقفية والفطحية
والناووسية الكثير من مشايخ الرجل.
قال صاحب "مشايخ الثقات" في معرض كالمه عن مشايخ وتالمذة ابن أبي عمير من
الضعفاء ( :روى محمد ابن أبي عمير عن ثالثة عشر شخصا ستة منهم ثابت الضعف
وهم:
 –1الحسين بن احمد املنقري –2 .علي بن حديد –3 .عمرو بن جميع –4 .يونس بن
ظبيان –5 .أبو البختري –6 .عبدهللا بن القاسم.
وسبعة منهم غير ثابت الضعف وإنما يحتمل فيهم احتماال ضعيفا وهم –1 :داود
الرقي –2 .عبد الرحمن بن سالم –3 .علي بن أبي حمزة –4 .محمد بن سنان –5 .معلى
بن خنيس –6 .مفضل بن صالح –7 .مفضل بن عمر) (.)3

ثانيا  -صفوان بن حييى:
قال النجاش ي فيه( :أبو محمد البجلي بياع السابري ،كوفي ،ثقة ثقة ،عين .روى أبوه
عن أبي عبد هللا (عليه السالم) ،وروى هو عن الرضا (عليه السالم) ،وكانت له عنده منزلة
شريفة .ذكره الكش ي في رجال أبي الحسن موس ى (عليه السالم) ،وقد توكل للرضا وأبي
 -1رجال النجاش ي :ص.1210 / 448
 -2خالصة األقوال ،العالمة الحلي :ص.2 / 419
 -3مشايخ الثقات ،ميرزا غالم رضا عرفانيان  -الحلقة األولى :ص.41
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جعفر عليهما السالم ،وسلم مذهبه من الوقف ،وكانت له منزلة من الزهد والعبادة......
وكان من الورع والعبادة على ما لم يكن عليه أحد من طبقته رحمه هللا .وصنف ثالثين
كتابا ،كما ذكر أصحابنا) (.)1
وحال الرجل معروف ومشهور كما نقل الكثير عنه ،ولكن لم يخلو أمره كما في
صاحبه ابن أبي عمير في النقل والرواية عن الضعفاء ،ومن أشهر هؤالء هم:
 -1صالح بن الحكم النيلي األحول ،قال النجاش ي فيه( :ضعيف ،روى عن أبي عبد
هللا (عليه السالم) ،روى عنه ابن بكير وجميل بن دراج .له كتاب ،يرويه عنه جماعة) (.)2
ولم يذكره الطوس ي بتوثيق (.)3
 -2يونس بن ظبيان ،وقد تقدم حاله مع ابن أبي عمير.
 -3علي بن أبي حمزة البطائني ،وحاله أوضح من الشمس ،ولكن ال بأس من التعرض
ملا قاله أصحاب هذا العلم ،قال النجاش ي فيه( :أبو الحسن مولى األنصار ،كوفي ،وكان
قائد أبي بصير يحيى بن القاسم .......روى عن أبي الحسن موس ى (عليه السالم) ،وروى عن
أبي عبد هللا (عليه السالم) ،ثم وقف ،وهو أحد عمد الواقفة .وصنف كتبا عدة ،منها:
كتاب الصالة ،كتاب الزكاة ،كتاب التفسير وأكثره عن أبي بصير – كتاب جامع في أبواب
الفقه) (.)4
ونقل الكش ي في رواية صريحة عن اإلمام الكاظم (عليه السالم) إنه قال( :عن علي بن
أبي حمزة البطائني عن أبي الحسن األول (عليه السالم) قال ،قال لي :يا علي أنت
وأصحابك أشباه الحمير) (.)5
وذكره الشيخ الطوس ي في فهرسه ،فقال( :علي بن أبي حمزة البطائني ،واقفي
املذهب)(.)6
 -1رجال الشيخ النجاش ي :ص.524 / 197
 -2رجال الشيخ النجاش ي :ص.533 / 200
 -3انظر :رجال الشيخ الطوس ي :ص.3028 / 255
 -4رجال الشيخ النجاش ي :ص.656 / 250
 -5اختيار معرفة الرجال ،الشيخ الطوس ي :ج 2ص.832 / 742
 -6الفهرست ،الشيخ الطوس ي :ص.418 / 161
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 -4محمد بن سنان ،قال فيه النجاش ي( :هو محمد بن الحسن بن سنان مولى زاهر
توفى أبوه الحسن وهو طفل وكفله جده سنان فنسب إليه ،وقال أبو العباس أحمد بن
محمد بن سعيد أنه روى عن الرضا (عليه السالم) قال :وله مسائل عنه معروفة ،وهو
رجل ضعيف جدا ال يعول عليه وال يلتفت إلى ما تفرد به ،وقد ذكر أبو عمرو في رجاله.
قال :أبو الحسن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري (النيشابوري) قال :قال أبو
محمد الفضل بن شاذان :ال أحل لكم أن ترووا أحاديث محمد بن سنان .وذكر أيضا أنه
وجد بخط أبي عبد هللا الشاذاني أنى سمعت العاصمي يقول :إن عبد هللا بن محمد بن
عيس ى امللقب ببنان قال :كنت مع صفوان بن يحيى بالكوفة في منزل إذ دخل علينا محمد
بن سنان فقال صفوان :إن هذا ابن سنان لقد هم أن يطير غير مرة فقصصناه حتى ثبت
معنا ،وهذا يدل على اضطراب كان وزال ،وقد صنف كتبا ،منها :كتاب الطرائف.)1( )...
وقال الشيخ الطوس ي( :محمد بن سنان ،له كتب ،وقد طعن عليه وضعف ،وكتبه
مثل كتب الحسين بن سعيد على عددها ،وله كتاب النوادر .وجميع ما رواه إال ما كان
فيها من تخليط أو غلو.)2( )..
 -5أبو جميلة املفضل بن صالح ،ضعفه ابن الغضائري فقال( :ضعيف ،كذاب،
يضع الحديث) ( .)3وقال الطوس ي( :ضعيف بأبي املفضل وابن بطة) (.)4
وال يخفى أن هناك غير هؤالء من املشايخ لصفوان ممن حكم القوم بضعفهم ولكن
خوف اإلطالة اقتصرنا على ذكر أشهرهم ورودا في الروايات عادة.
قال صاحب "مشايخ الثقات" في املقام( :وروى صفوان بن يحيى عن صالح بن النيلي
ويونس بن ظبيان وهما ضعيفان بال كالم وعن خمسة أشخاص في ثبوت التضعيف فيهم
كالم وهم –1 :عبدهللا بن خداش –2 .علي بن أبي حمزة –3 .محمد بن سنان.)5( )........

 -1رجال الشيخ النجاش ي :ص.888 / 328
 -2الفهرست ،الشيخ الطوس ي :ص.619 / 219
 -3رجال ابن الغضائري :ص.118 / 88
 -4الفهرست ،الشيخ الطوس ي :ص.765 / 335
 -5مشايخ الثقات ،ميرزا غالم رضا عرفانيان  -الحلقة األولى :ص.42
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ثالثا  -أمحد بن حممد بن أبي نصر البزنطي:
قال النجاش ي عنه( :أبو جعفر املعروف بالبزنطي ،كوفي لقي الرضا وأبا جعفر عليهما
السالم ،وكان عظيم املنزلة عندهما .وله كتب ،منها :الجامع.)1( )......
وقال الشيخ الطوس ي عنه( :مولى السكوني ،ثقة ،جليل القدر) (.)2
ومشايخه الذين روى عنهم كثير نخص بالذكر منهم املشهورين بالضعف وهم كالتالي:
 -1الحسن بن علي أبن أبي حمزة البطائني ،قال الشيخ النجاش ي في حقه.......( :
سألت علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني فطعن
عليه ....ورأيت شيوخنا رحمهم هللا يذكرون انه كان من وجوه الواقفة .له كتب ،منها:
كتاب الفتن.)3( )...
وذكره الشيخ الكش ي بعد أن أورد رواية طويلة جاء في سندها فقال( :محمد بن عبد
هللا بن مهران غال ،والحسن بن علي بن أبي حمزة كذاب غال) (.)4
 -2عبد الرحمن بن سالم ،ضعفه ابن الغضائري فقال( :كوفي ،مولى .روى عن أبي
بصير .ضعيف) ( .)5وذكره النجاش ي من غير توثيق وال تضعيف (.)6
 -3علي بن أبي حمزة البطائني ،وقد تقدم حاله سابقا.
 -4املفضل بن صالح ،تقدم ذكره مع مشيخة ابن أبي عمير.
 -5عبدهللا بن محمد الشامي ،ضعفه الشيخ النجاش ي ( )7في ترجمة محمد بن أحمد
بن يحيى بن عمران األشعري القمي ،وكان هذا األخير كثير النقل عن الضعفاء واملجهولين

 -1رجال الشيخ النجاش ي :ص.180 / 75
 -2رجال الشيخ الطوس ي :ص.4954 / 332
 -3رجال الشيخ النجاش ي :ص.73 / 36
 -4اختيار معرفة الرجال ،الشيخ الطوس ي :ج 2ص.831 / 742
 -5رجال ابن الغضائري :ص.79 / 74
 -6رجال الشيخ النجاش ي :ص.629 / 237
 -7رجال الشيخ النجاش ي :ص.939 / 348
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ويعتمد املراسيل .والظاهر أنه متعدد مع عبدهللا بن محمد الدمشقي ،لذلك قال العالمة
الحلي فيه( :عبد هللا بن محمد الدمشقي ،عندي فيه توقف) (.)1
وقال السيد الخوئي( :محمد بن أحمد ابن يحيى ما يرويه عن عبد هللا بن محمد
الشامي وما يرويه عن عبد هللا بن محمد الدمشقي ،تعددهما .وكيف كان فاملسمى بهذا
االسم ضعيف ،اتحد أم تعدد) (.)2
بيان وتوجيه:
من خالل ما تقدم بيانه يمكن أن نقول :إن هذا االستقراء واالستبيان في حال خيرة
رواة الحديث – أعني مشايخ الرواة الثالثة – الذين ال يختلف اثنان في وثاقتهم لم يتضح
حالهم بالفعل من خالل ما يلي:
 -1إن حالهم ال يخلو من أمرين؛ إما إنهم ال يبالون عمن يروون ،وهذا غير وارد في
حقهم من خالل عبارات القوم الكثيرة في وثاقتهم وكثرة الروايات الواردة من خاللهم.
أو إن رواياتهم عن الضعاف واملنحرفين في العقيدة أمر ليس بالغريب أو املعيب ،بل
ال ينقص من قدر الراوي في حد نفسه كراوي ،ولكن الفقهاء والرجاليين املتأخرين أرادوا
التأسيس لعلمهم الجديد فراحوا يفتشون عن أحوال هؤالء الرواة لعل فيهم شيئا يمكن
اإلمساك به لتأسيس قاعدة جديدة في كتبهم ،وكأنهم نسوا أن حال الرواة موضوع بهذا
الشكل املتناقض بحسب ما يروون ،فتارة يؤسسون لقاعدة (ال يروون وال يرسلون إال عن
ثقة) وبعد املراجعة يتضح حالهم ،وتارة يؤسسون لقاعدة كل رواية غير صحيحة أو
مقطوع بصدورها ال نعمل بها وكأنهم يتجاهلون ما كتبوه أوال ،وهكذا.
 -2بعد املراجعة ملشيخة الرواة الثالثة وتحليل حالهم نالحظ أمرا قد يكون هو في
واقعه متعارفا عندهم وهو :ملاذا يقوم من جاء بعدهم بمئات السنين بتضعيف أو توثيق
مشايخ هؤالء الثالثة ،ولكن نفس الثالثة رضوان هللا عليهم لم يذكروهم بذلك ،بل ليس
هناك أي إشارة منهم توضح حال الراوي وكونه مغموزا في نقله ،أفال كان من األجدر أن
 -1خالصة األقوال ،العالمة الحلي  :ص.1478 / 373
 -2معجم رجال الحديث :ج 11ص.7105 / 320
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يقوم ابن أبي عمير مثال وأصحابه بتقييم هؤالء املشايخ من باب األمانة العلمية وينبهوا
الفقهاء والرجاليين القادمين بعد عشرات ومئات السنين من خطورة موقف هؤالء،
وخصوصا فيمن ورد بحقه ذم من قبل اإلمام املعصوم (عليه السالم) كما في البطائني
وغيره ،بل ومعظم الرواة ممن كان فطحيا أو واقفيا أو ناووسيا وغيرهم الكثير ،وقد ذكر
الكش ي األخبار في حقهم ،ولكنهم بقوا مشيخة للثقات الثالثة ونقلوا عنهم ،فهل يمكن أن
نعتبر هذا األمر متعارفا يومذاك وال بأس به ؟
وقد يقوم أحد بتوجيه األمر بكون نقل الثالثة عنهم كان قبل انحرافهم وكان في حال
استقامتهم كما ذكر ذلك الشيخ الطوس ي فقال( :وأما ما ترويه الغالة واملتهمون
واملضعفون وغير هؤالء ،فما يختص الغالة بروايته ،فان كانوا ممن عرف لهم حال
استقامة وحال غلو ،عمل بما رووه في حال االستقامة ،وترك ما رووه في حال
خطاءهم.)1()..
ولكن هذا التوجيه غير صحيح بعد مراجعة حالهم ،وخصوصا بعد تعارض أقوال
الفقهاء والرجاليين املتقدمة في الراوي الواحد ،فتارة تقبل روايته وأخرى يمنع ذلك وفي
نفس الكتاب ،كما فعل الشيخ الطوس ي واملحقق الحلي وغيرهم ،ومثل هذا قد وقع منهم
الكثير.
إن هذا يكشف عن أن املشايخ الثالثة – وغيرهم أيضا من الثقات – كانوا يرون أن
العمدة في تحمل الرواية ونقلها هو كونها موثوقا بها ال أن يكون الراوي في نفسه ثقة،
ومثل هذا الفهم سيؤدي بالنتيجة إلى تغيير مسائل أساسية كبيرة في علم الرجال الحالي.
 -3إن أمر االنحراف عن اإلمام املعصوم (عليه السالم) وعدم التعرف عليه كان أمرا
حاصال وواقعا وسيبقى ما دام االمتحان بخليفة هللا قائما ،وبالضبط هو ما نراه اآلن في
خفاء حاله وصدقه على عامة الناس بسبب عدم البحث واالطالع على أمر صاحب الحق،
وليس بسبب صعوبة الوصول إليه فقط ،وهذا في حقيقته ال يخفى على من أراد أن
يتعرف على سيرتهم (عليهم السالم) ،واألعظم من ذلك هو وجود السلطان الجائر من
أمثال بني أمية وبني العباس الذين لم يتركوا رجال من آل علي (عليه السالم) إال وشردوا به
في أطراف األرض حتى امتألت األقطار من قبورهم .فالخوف على اإلمام املنصب كان في
 -1عدة األصول ،الشيخ الطوس ي :ج 1ص.151
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غاية األهمية حتى صار األمر يخفى على املقربين من أصحابهم ،فمال بعضهم – لقصور
فيهم طبعا – إلى الواقفية والفطحية وغيرها ،ولكن هذا ال يعني أن الرواية عنهم ممنوعة
وباطلة أو ترفض ألجل معتقدهم الباطل ،فأقص ى ما يشترط في النقل عنهم أن يكون ما
يرووه فعال صادرا من املعصوم ،وهو ما أكدته بعض الروايات التي صرحت عن املنحرفين
عقائديا "خذوا ما رووا وذروا ما رأوا" ( ،)1وهذا يقتض ي أن تكون هناك سبل أخرى – غير
حال الراوي – هي من تشخص الصدور من عدمه ،فاملالك في النقل هو الخبر املوثوق
الصدور أو قل ثبوت الوثاقة للراوي في صدقه ونقله للرواية فقط – كما سيتضح عن
قريب في معنى الصحة – بحسب ما سمعها من دون زيادة أو نقيصة ،وليس املالك هو أن
يكون الناقل للخبر ثقة كما يشترطه الرجاليون ،ولعل هذا هو األمر املتعارف عندهم في
سماعهم من الرواة ،ولذا لو افترض أن الراوي كان معروفا بالكذب فقطعا ال ترى له
سامعا من الثقات فضال عن كبارهم أمثال املشايخ الثالثة ،وهذا ما يعرفه حتى من كان
منحرفا من الرواة ،وإال بربك هل يعقل أن يكون ابن أبي عمير أو أصحابه من خيرة الرواة
الثقات يروون عن اناس كذابين أو وضاعين على األئمة (عليهم السالم) ويجالسونهم ؟ ثم
ما فائدة نقلهم الكالم املكذوب واملوضوع على أئمة الهدى ؟! أال يكون ذلك طعنا عليهم
فقط في فرض املجالسة فضال عن السماع منهم ؟!
 -4إن ما انتهينا إليه اآلن ،من كون العبرة بالخبر املوثوق الصدور أو اشتراط صدق
الراوي في حال نقل الحديث فقط ،هو ما نجده في كلمات بعض الفقهاء والرجاليين ،فابن
عقدة مثال – وغيره ممن تقدم بيان حاله في مشايخ الرواة – رغم انحرافهم العقائدي
نرى أن لديهم الكثير من األصول الحديثية والروايات املنقولة ،ونرى الرجاليين يروونها
عنهم ويقولون عن بعضهم مثال" :ثقة واقفي" ،فهنا كيف نقرأ هذه العبارة وبأي داللة ؟
العبارة بكل بساطة تعني أنه ثقة في نقل الرواية وهو منحرف عقائديا في نفس الوقت،
ولكن انحرافه العقائدي لم يمنع من قبول روايته التي نقلها .وأكيد أن هناك معطيات
أخرى – غير كونه ثقة باملعنى الرجالي – استوجبت التأكد من صحة ما رواه كالقرائن
الحالية واملقالية ونحو ذلك.
ثم إذا كان هذا هو الحال مع املقطوع بانحرافه ،فلماذا يصار – كما يفعل علماء
الرجال – إلى رد رواية مجهول الحال ،مع أننا كيفما تصورنا حاله فهو أخف وطأة من
 -1من ال يحضره الفقيه ،الشيخ الصدوق :ج 4ص.542
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املقطوع بانحرافه ،فلماذا ال يتم العمل مع روايات مجهولي الحال – وهم الكم األكبر في
كتب الرجال – بنفس الوجه واملالك الذي ذكرناه آنفا ،وبذلك نكون قد ظفرنا بمئات بل
بآالف الروايات التي طرحها الرجاليون ال لش يء إال بسبب كون رواتها مجهولي الحال !
والخالصة :تعرضنا لخمسة طرق عامة للتوثيق العام للرواة ذكرها الرجاليون ،ورأينا
كلماتهم وعدم اتفاقهم في داللتها على املطلوب ،وتوجد هناك طرق أخرى ولكنا اكتفينا
بأهمها وأكثرها شيوعا عند الرجاليين ،وفي نفس الوقت الحظنا أن أي ضابطة يتم من
خاللها التعرف على الرواة لم تسلم من إشكاالتهم ومناقشاتهم ،ومن ثم حق لنا أن نسأل:
كيف يمكن التعرف على وثاقة الرواة التي جعلتموها شرطا لقبول الرواية وفق قواعد
العلم املوضوع – أعني علم الرجال – ؟
ثم إنكم في مدوناتكم الرجالية بينتم أن الغاية من هذا العلم هو الوقوف على معرفة
حال الراوي من حيث الوثاقة والضعف ،فإذا كانت النتيجة هي معرفة الضعيف لكي
يترك قوله فقد تبين لنا عمليا أن هناك الكثير ممن لم يوثق أو كان ضعيفا ولكنه يروي
وينقل الكثير من األخبار بل رأيناه شيخا في الرواية ،إذن فما هي الغاية الواقعية والفعلية
من التعرف على ضعف الراوي مع العمل برواياته الكثيرة؟ أال يكون ذلك من العبث في
تأسيس مثل هذا العلم وقضاء الوقت الطويل في التأليف والتنظير دون التوصل إلى غاية
فعلية حقيقية منه ؟

ملحق للبحث
وفيه فائدتان
قبل نهاية البحث ،رأيت أن أجعل ملحقا بالبحث يحتوي على فائدتين ال يسع القارئ
أو الباحث في علم الرجال ترك التعرف عليهما حتى يخرج البحث بشكل أفضل ،وهما:

الفائدة األوىل :معنى الصحيح عند الفريقني
لعل من األبحاث الرجالية املهمة هو معرفة معنى الخبر الصحيح وكيفية العمل به
عند املتقدمين من أصحاب الكتب الخبرية ،وفرقه عما عرفه به املتأخرون من الفقهاء
والرجاليين ،لذلك سوف نتعرف على شروط الخبر الصحيح التي ذكرها كال الفريقين.

شرط الصحيح عند املتقدمني:
نقصد باملتقدمين هنا أصحاب األصول األربعة – الكافي والفقيه والتهذيب
واالستبصار – ومن كان في وقتهم ممن جمع األخبار من األصول األولى األربعمائة التي ألفها
أو نقلها لنا أصحاب األئمة الطاهرين (عليهم السالم) ،فهؤالء العلماء إلى عصر ابن
طاووس كانت طريقة عملهم انهم يقسمون الخبر إلى قسمين فقط :الخبر الصحيح الذي
يعملون به ،والضعيف الذي يتركون العمل به ،قال الشيخ السبحاني( :املعروف أنه لم
يكن لتلك املصطلحات أثر بين أصحابنا وإنما حدثت في أثناء القرن السابع ،قال الشيخ
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البهائي :وكان املتعارف بينهم إطالق الصحيح على كل حديث اعتضد بما يقتض ي
()1
اعتمادهم عليه أو اقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه) .
وقال أيضا( :تقسيم الحديث إلى األقسام األربعة املشهورة تقسيم جديد حدث من
زمن الرجالي السيد أحمد بن طاووس أستاذ العالمة وابن داود الحليين ،بعد ما كان
التقسيم بين القدماء ثنائيا غير خارج عن كون الحديث معتبرا أو غير معتبر.)2( )..
وتتصف شروط الصحة والعمل بالخبر باألمور التالية:
 -1أن يكون موثوقا بصدوره سواء قطع به أو ظن به أو يمكن أن يقال فيه هو ما
اتصل سنده باملعصوم (عليه السالم) ،وهذا الشرط يحصل بسبب القرائن الحالية
الحافة بالخبر والتي كانت حاضرة وموجودة عند من دون هذه االحاديث في عصر األئمة
(عليهم السالم) ،وكذلك كانت موجودة في عصر أصحاب األصول األربعة الذين اعتمدوا في
تدوين األخبار على ما حصلوا عليه بعد الفحص عن األصول األولى للروايات ،والدليل
عليه – كما تقدم – هو ما ذكروه في مقدمات كتبهم وكيفية اعتمادهم في ذلك على ما
وقع بأيديهم من األصول األولى لألخبار بعد أن حصل لديهم العلم بصحتها.
قال أبو املعالي الكلباس ي( :الصحيح عند القدماء :فاملدار في إطالق الصحة على
الحديث إنما كان عندهم – على ما يقتضيه كالم شيخنا البهائي في فاتحة مشرقه – على
كون الخبر مظنون الصدور ولو من جهة القرائن واألمور الخارجية ،كوجوده في كثير من
األصول األربعمائة؛ أو تكرره في أصل أو أصلين فصاعدا بطرق مختلفة وأسانيد عديدة
معتبرة؛ أو وجوده في أصل معروف االنتساب إلى أحد من أصحاب اإلجماع املدعى.)3( )..
وهذا في حد نفسه كان سببا في حجية عملهم بما نقلوه ،وإال فال يعدو حالهم أحد
أمرين ال ثالث لهما؛ ألنهم لو كانوا يظنون أو يقطعون بكذب بعض األخبار التي نقلوها في
كتبهم مع علمهم بها لكان هذا في نفسه موجبا لتكذيبهم وعدم الوثوق بهم أو بكتبهم ،وهذا
لم يقل به أحد .أو نقول :كانوا ال يعلمون بالصحيح أو السقيم وقاموا بجمع األخبار على
 -1أصول الحديث وأحكامه في علم الدراية ،جعفر السبحاني :ص.47
 -2كليات في علم الرجال ،الشيخ السبحاني :ص.352
 -3الرسائل الرجالية ،أبو املعالي محمد بن محمد إبراهيم الكلباس ي ،دار الحديث للطباعة والنشر  -قم ،ط األولى لسنة 1422
هـ ،ج 1ص.248
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ما هي عليه من دون فحص لداللتها أو ألسانيدها ،وهذا تجهيل لهم وطعن بعلمهم باألخبار
الذي أشاد به املؤالف واملخالف.
فمثال :الشيخ الكليني عمل على جمع كتابه "الكافي" في عشرين سنة ،وهي مدة ليست
بقليلة كما هو معلوم ،وهذا في نفسه أمر يبعث على االطمئنان بأن الرجل تحرى الدقة
والعناية في تأليف كتابه وجمع الروايات فيه من األصول الحديثية األولى التي كانت مبعثرة
في أرجاء البلدان واألمصار ،بالرغم من اختالف النسخ وصعوبة العمل آنذاك .وعليه،
فليس من األنصاف بمكان أن يأتي بعض الرجاليين اليوم فيحكم على ما يقرب من ثلثي
روايات الكافي بالضعف – كما تقدم ذلك عند الكالم عن الكتاب – ملجرد مخالفتها
للقواعد الرجالية التي عرفنا قدرها في طيات هذا البحث !
 -2أن يكون معموال به ،فالعمل به يجعله معتبرا وحجة عندهم ،بخالف ما لو هجر
وترك فإنه سيكون غير معتبر عندهم ،وهذا األمر – أي اعتبار الخبر – يتحصل عن طريق
القرائن الحافة بالخبر حالية كانت أو مقالية ،وهي كافية بنظرهم للحكم بصحة الخبر حتى
لو كان فيه راو محكوم بالضعف أو الجهالة ،وأما تقييم األخبار وفق القواعد الرجالية
وتقسيم األخبار إلى األقسام األربعة فهو أمر جاء متأخرا عن عصر هؤالء املشايخ الثالثة
بكثير.
قال صاحب الوسائل في ذلك ( :ويظهر من ذلك ضعف االصطالح الجديد على
تقسيم الحديث إلى صحيح ،وحسن ،وموثق ،وضعيف ،الذي تجدد في زمن العالمة،
وشيخه أحمد ابن طاووس .......وهو اجتهاد ،وظن منهم.)1( )....
 -3أن يكون موجودا في أحد األصول الخبرية األولى املحكوم بصحتها واملعروفة
االنتساب إلى أحد الرواة املشهورين ،والتي نقل عنها املشايخ الثالثة ،أو تكرر وروده في أكثر
من أصل من تلك األصول بأسانيد وطرق مختلفة.
قال السبحاني( :ومنها وجود الخبر في أصل معروف االنتساب إلى أحد الجماعة الذين
أجمعوا على تصديقهم كزرارة ومحمد بن مسلم.)2( )...
 -1وسائل الشيعة ،الحر العاملي :ج 30ص 251الفائدة التاسعة من الخاتمة.
 -2أصول الحديث وأحكامه ،الشيخ السبحاني :ص.44
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إن املشايخ الثالثة لم يكن ضمن منهجهم العمل بالتقسيم الذي أورده املتأخرون،
وأما ذكرهم لألسانيد فغاية ما يمكن أن يقال فيه إنه ألجل إثبات الطريق املتصل إلى
املعصوم فقط ،لذلك ال تجد ما يسمى بالثقة أو غيره في كلماتهم بل املناط عندهم هو
صحة الخبر والعمل به أو ضعفه وتركه.
قال الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني( :فإن القدماء ال علم لهم بهذا االصطالح قطعا
الستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القرائن الدالة على صدق الخبر ،وإن اشتمل طريقه على
ضعف كما أشرنا إليه سالفا ،فلم يكن للصحيح كثير مزية توجب له التمييز باصطالح أو
غيره ،فلما اندرست تلك اآلثار واستقلت األسانيد باألخبار اضطر املتأخرون إلى تمييز
الخالي من الريب وتعيين البعيد عن الشك ،فاصطلحوا على ما قدمنا بيانه ،وال يكاد يعلم
وجود هذا االصطالح قبل زمن العالمة ،إال من السيد جمال الدين بن طاووس – رحمه
هللا –) (.)1

شرط الصحيح عند املتأخرين:
كما تقدم لم يكن هذا االصطالح معروفا سابقا ،وإن أول من قام بتقسيم الخبر إلى
هذه األقسام األربعة املشهورة – الصحيح والحسن واملوثق والضعيف – الحديثة الوجود
هو السيد ابن طاووس ،ثم جاء تلميذه العالمة الحلي وفتح الباب على مصراعيه في ذكره
لبعض األقسام األخرى التي يتكون منها علم الدراية.
كما أن أول من عمل بشرط وثاقة السند هم العامة كما صرح بذلك الشيخ حسين
بن شهاب الدين الكركي العاملي حيث قال( :إذا تقرر ذلك فاعلم :إن حصر صحة الخبر في
كون راويه ثقة اصطالح أول من أحدثه العامة ألن أخبارهم أكثرها أخبار آحاد) (.)2
وشروط الصحة التي قال بها املتأخرون فهي وإن كانت تشتمل – بحسب الظاهر –
على الشروط التي مرت عند املتقدمين ،ولكن التركيز أصبح منصبا على شروط أخرى
يمكن مالحظتها من خالل طريقة تعاملهم مع األخبار وهو اهتمامهم الكبير بنفس الراوي
 -1منتقى الجمان ،الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني ،تحقيق :علي أكبر الغفاري ،مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة
املدرسين بقم ،ط األولى لسنة  1402هـ ،ج 1ص.13
 -2هداية األبرار إلى طريق األئمة األطهار ،الشيخ حسين بن شهاب الدين الكركي العاملي :ص.17
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ومعرفة حاله أو قل طريق السند ،ومن ثم أصبحت لديهم مهمتان؛ األولى :قراءة السند
والتركيز عليه والبحث عن خصوصياته بشكل مفرط ،والثانية :قراءة املتن وداللته.
من هنا نعرف أن أهم الشروط املوضوعة من قبل الفقهاء والرجاليين املتأخرين في
معرفة الحديث الصحيح وشروط العمل به هو وثاقة الراوي وكونه عدل إمامي في جميع
الطبقات املتصلة صعودا إلى اإلمام (عليه السالم) ،بل اشترطوا شروطا أخرى في نفس
الراوي الثقة البد من توفرها حتى يمكن الحكم بصحة الرواية والعمل بها ،والشروط
بنظرهم هي:
 -1التكليف واإلسالم حال أداء الرواية ،فال تقبل رواية الكافر وإن علم تحرزه عن
الكذب لوجوب التثبت في خبر الفاسق وعدم قبول خبره الذي ورد أمره في القرآن الكريم
"إن جاءكم فاسق" ،فالكافر –بنظرهم – من باب أولى ال يمكن قبول روايته.
 -2بلوغه وعقله ،فال تقبل رواية الصبي واملجنون لعدم التحفظ من الكذب عادة في
مثلهم ولعدم التمييز الحاصل من أفعالهم.
 -3عدالته الالزمة ،وهو شرط مالزم للشرط األول القائل بعدم قبول قول الفاسق.
 -4االتصاف باملروءة والتحلي بحسن الخلق املتعارف في مجتمعه وال يجوز له
الخروج عن االنضباط العام في التصرف.
 -5قابليته على الحفظ وضبطه لروايته من التغيير والتحريف وكونه واقفا على معاني
األلفاظ وداللتها الصحيحة الدالة على املعاني التي يريدها اإلمام املعصوم (عليه السالم).
 -6ال يشترط فيه الذكورة أو الحرية ،فقد تقبل رواية املرأة والعبد لقبول شهادتهما
في حال املرافعات القضائية عادة.
 -7ال يشترط كونه فقيها أو متضلعا في النحو واللغة العربية.
 -8ال يشترط وجود العدد بل قد وردت روايات آحاد كثيرة في كتبنا.
 -9يشترط اإليمان ،أي كونه إماميا اثني عشريا ،فال تقبل رواية غير االمامي للحكم
بفسقه وانحرافه عن الحق.
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هذا ما سطره القوم وخصوصا في كتب الدراية الذي هو أحد العلوم الوضعية
الحديثة التي انتقلت إلينا من العامة أيضا ،بعد أن دخل التقسيم الرباعي للحديث
وتطور وصارت له شروطا موضوعة وآراء مختلفة (.)1
ويمكن التأمل في هذه الشروط من خالل عدة أمور:
أوال :إن هذه الشروط بالجملة لم يكن لها أثر وال عين عند نقلة األخبار كالشيخ
الكليني والصدوق والطوس ي ،وكذلك عند الفقهاء والرجاليين املتقدمين الذين كتبوا في
الحديث وصحته وتوثيق رواته ،وهم أولى بالتعرض لها لو كانت فعال شروطا صحيحة؛
باعتبار أن علم الرجال والدراية علمان شديدا الصلة ببعضهما ،وقد ذكرنا سابقا أن أول
من تكلم بهذا الكالم هم العامة في القرن الرابع الهجري وعلماء الرجال الشيعة نقلوه
منهم.
ثانيا :قالوا إن السبب الحقيقي وراء تأليف علم الدراية وتقسيماته املختلفة هو
الحاجة املتولدة نتيجة البعد الزماني عن عصر الرواية والتشريع وضياع الكثير من
األصول الروائية ،وأنه من خالله سوف نقف على صحة وصدور الحديث ألنه علم يبحث
فيه عن متن الحديث وطرقه ومعرفة الصحيح من السقيم.
قال الشيخ السبحاني في املقام( :أما بعده ،فقد آل األمر إلى التقسيم الرباعي،
بتقسيمه إلى صحيح وموثق وحسن وضعيف ،وأما الباعث لهذا التقسيم ورفض التقسيم
الدارج بين القدماء ،فليس هنا محل ذكره ،ولعل السبب هو أن القرائن املورثة لالطمئنان
آل إلى القلة والندرة حسب مرور الزمان ،وأوجب ضياع األصول واملصنفات املؤلفة بيد
أصحابهم الثقات ،فالتجأ إلى وضع التقسيم الرباعي الذي يبتني على مالحظة السند
وأحوال الراوي .....والهدف من البحث هنا ،هو استعراض صحة أحاديث الكافي حسب
اصطالح القدماء.)2( )..

 -1انظر :ما كتبه املتأخرون في تفصيل هذه الشروط كما في كتاب :شرح البداية في علم الدراية ،الشهيد الثاني :ص.71 – 65
وكذلك :رسائل في دراية الحديث ،أبو الفضل حافظيان البابلي :ج 2ص35 - 32؛ وأصول الحديث وأحكامه في علم الدراية،
جعفر السبحاني :ص.135 - 131
 -2كليات في علم الرجال ،جعفر السبحاني :ص.352
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أقول :ال يختلف اثنان في أن الكليني وأصحابه هم من نقلوا لنا األحاديث وطرقها من
األصول األولى ووقفوا عليها بشكل مفصل ،وإذا كان العلماء األولون واثقين من نقلهم
لهذه الروايات وهم األعرف بمضانها وطرقها وأصولها ،فما الداعي إذن لزج هذه
املصطلحات العامية األصل – التي ال تورث العلم أصال  -وتصنيف الروايات على ضوئها؟!
وإذا كانت الغاية منها – كما يقولون – هو التمييز بين الصحيح وغيره ،فالتمييز
حاصل سابقا من قبل املتقدمين ،وكانوا رحمهم هللا يعملون بهذه األخبار سواء أطلق
املتأخرون هذه املصطلحات على األخبار أو لم يطلقوا ،ثم إن املتأخرين نراهم قد عملوا
ببعض هذه األخبار رغم التقسيم الذي ذكروه ،ورغم أن بعضها مندرج بحسبهم تحت
الضعيف واملرسل ونحو ذلك ،فما هي فائدة التقسيم إذن ؟!
ثالثا :إن بعض الشروط التي ذكروها هي مما تثبت بالبداهة والضرورة بدون حاجة
إلى اشتراط أصال ،مثل مسألة العقل ،بمعنى أن املجنون ال تقبل روايته ،وهل هناك
عاقل يأخذ تشريعا إلهيا من مجنون ال يدري ما يفعل ؟ حقيقة ،مثل هذا االشتراط عبث.
رابعا :أهم هذه الشروط في كلمات املتأخرين هو عدالة الراوي وإيمانه ،وقد تقدم
الكالم في العدالة مفصال في الباب األول من البحث ،ولكن سوف أشير إلى أهم األمور
العامة في هذا الشرط ،وهل هو متحقق فعال باعتبار أن معظم األخبار كانت منقولة من
رواة لم يتحقق فيهم العدالة واإليمان ،بل إن أكثرهم لم يذكر بتوثيق أو تجريح وبالتالي
فهو مجهول الحال .وأيضا :هل يقتض ي اشتراط العدالة واإليمان أن يكون الراوي إماميا،
أم أن هناك من لم يكن كذلك كما في كبار الرواة من الواقفية والفطحية والناووسية
والزيدية والجارودية ،ومثل هؤالء موجودون في أغلب الروايات ،وكما تقدم لو أردنا أن
نبحث عن أحوال كل الرواة لم يسلم لنا ش يء !
وهذا ما صرح به االخباريون ،وقد نقلنا بعض كلماتهم في املقام ،قال الشيخ يوسف
البحراني( :وعلى هذا األساس توزعت أحاديث الكافي التي بلغت ستة عشر الف حديث
ومائة وتسعة وتسعين حديثا على النحو التالي .الصحيح منها خمسة آالف واثنان وسبعون
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حديثا ،والحسن مائة وأربعة وأربعون حديثا ،واملوثق الف ومائة وثمانية وعشرون حديثا،
والقوي ثالثمائة وحديثان ،والضعيف تسعة آالف وأربعمائة وخمسة وثمانون حديثا) (.)1
ومن هنا سوف نتعرف على بعض كلماتهم املتناقضة فيما بينهم في وجوب اشتراط
اإليمان للراوي ،وهل يمكن أن يتحقق على أرض الواقع أم ال ؟
هل يشترط كون الراوي اماميا اثني عشريا أم ال ،وهل يكفي ظاهر اإلسالم ،أم ال ؟
قال الشهيد الثاني( :املشهور بين أصحابنا اشتراط إيمانه بمعنى كونه إماميا وقطعوا
به في كتب األصول ألن من عداه – عندهم – فاسق هذا مع عملهم بأخبار ضعيفة بسبب
فساد عقيدة الراوي أو موثقة مع فساد عقيدته أيضا في كثير من أبواب الفقه ،معتذرين
عن ذلك العمل املخالف بانجبار الضعف بشهرة الخبر والشهرة من األسباب الباعثة لهم
على قبول رواية املخالف في بعض األبواب كقبول ما دلت القرائن على صحته على ما
ذهب إليه املحقق الحلي) (.)2
وكالمه واضح في تنازل القوم عن شرطهم برغم أنه املشهور كما أدعى ،فكيف يكون
مشهورا والغالب على خالفه عمال معللين ذلك باالنجبار والشهرة في العمل! إذن ،ملاذا
اشترطتم هذا الشرط مع تنازلكم عنه ومع علمكم بوجود هذا النوع من األخبار الكثيرة في
كتبنا وخصوصا في أبواب الفقه ،فهل هذا إال تناقض وتهافت واضح في العمل ؟
وقد صرح الشيخ السبحاني في خالصة هذه األقوال ،فقال( :واملراد من كونه اماميا
اثني عشريا واشتراطه هو املشهور ،وقد اعتبر هذا الشرط جمع منهم الفاضالن والشهيدان
وصاحب املعالم واملدارك ومقتضاه عدم جواز العمل بخبر املخالفين وال سائر فرق الشيعة
خالفا للشيخ الطوس ي حيث جوز العمل بخبر املخالفين إذا رووا عن أئمتنا عليهم
السالم)(.)3
أقول :كيف يكون مشهورا وهذا املحقق الحلي ذهب إلى ما قال به الطوس ي فقال:
(واقتصر بعض عن هذا اإلفراط فقال :كل سليم السند يعمل به ،وما علم أن الكاذب قد
 -1نقله عنه :الشيخ النوري في خاتمة مستدرك الوسائل :ج 3ص505؛ وكذلك في :كليات في علم الرجال ،جعفر السبحاني:
ص.350
 -2شرح البداية في علم الدراية ،الشهيد الثاني :ص.70
 -3أصول الحديث وأحكامه في علم الدراية ،جعفر السبحاني :ص.132
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يلصق ،والفاسق قد يصدق ،ولم يتنبه أن ذلك طعن في علماء الشيعة وقدح في املذهب،
إذ ال مصنف إال وهو قد يعمل بخبر املجروح كما يعمل بخبر الواحد املعدل .وأفرط
آخرون في طرف رد الخبر .حتى أحال استعماله عقال ونقال ،واقتصر آخرون فلم يروا
العقل مانعا ،لكن الشرع لم يأذن في العمل به ،وكل هذه األقوال منحرفة عن السنن،
والتوسط أصوب ،فما قبله األصحاب أو دلت القرائن على صحته عمل به ،وما أعرض
األصحاب عنه أو شذ ،يجب اطراحه) (.)1
إذن ،هم لم يتفقوا على العمل بالخبر الذي ال يرويه إال االمامي ،وهذا هو عمل
الشيخ الطوس ي وبعض الفقهاء وهو كاف في رد هذا املدعى.
قال الشهيد الثاني( :واختلفوا في العمل بالحسن ،فمنهم :من عمل به مطلقا
كالصحيح وهو الشيخ (رحمه هللا) – على ما يظهر من عمله – وكل من اكتفى في العدالة
بظاهر اإلسالم ولم يشترط ظهورها .ومنهم من رده مطلقا وهم األكثرون؛ حيث اشترطوا
في قبول الرواية اإليمان والعدالة ،كما قطع به العالمة في كتبه األصولية وغيره .والعجب
أن الشيخ (رحمه هللا) اشترط ذلك أيضا في كتب األصول ،ووقع له في الحديث وكتب
الفروع الغرائب ،فتارة يعمل بالخبر الضعيف مطلقا ،حتى أنه يخصص به أخبارا كثيرة
صحيحة حيث تعارضه بإطالقها ،وتارة يصرح برد الحديث لضعفه ،وأخرى برد الصحيح
معلال بأنه خبر واحد ال يوجب علما وال عمال ،كما هي عبارة املرتض ى (رحمه هللا) .وفصل
آخرون في الحسن – كاملحقق في املعتبر ،والشهيد في الذكرى – فقبلوا الحسن بل املوثق،
وربما ترقوا إلى الضعيف أيضا إذا كان العمل بمضمونه مشتهرا بين األصحاب ،حتى
قدموه حينئذ على الخبر الصحيح حيث ال يكون العمل بمضمونه مشتهرا) (.)2
وبكلمة مختصرة :لم نر من الرجاليين التزاما حقيقيا بما اشترطوه ،بل هم لم يلبثوا
أن يخالف بعضهم البعض ،بل يخالف أحدهم نفسه.
ونختم الكالم في هذه الفائدة بكالم الشيخ الطوس ي واملحقق الحلي في كيفية العمل
باألخبار الواردة من دون أن تذكر هذه الشروط ولوازمها العقلية في قبول أو رد الخبر الذي

 -1املعتبر ،املحقق الحلي :ج 1ص.29
 -2شرح البداية في علم الدراية ،الشهيد الثاني :ص.27
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يرويه غير االمامي الذي فرضوه في محل كالمهم ،وهذا العمل هو الثابت على ما كان عليه
الغالب من املتقدمين واملتأخرين حتى في زماننا هذا.
قال الشيخ الطوس ي( :وإذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية ،والواقفة،
والناووسية وغيرهم نظر فيما يرويه :فان كان هناك قرينة تعضده أو خبر آخر من جهة
املوثوقين بهم ،وجب العمل به .وإن كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق املوثوقين ،وجب
اطراح ما اختصوا بروايته والعمل بما رواه الثقة.
وان كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه وال يعرف من الطائفة العمل بخالفه ،وجب
أيضا العمل به إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في أمانته ،وإن كان مخطئا في أصل
االعتقاد .وألجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد هللا بن بكير وغيره،
وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران ،وعلي بن أبي حمزة ،وعثمان بن عيس ى ،ومن بعد
هؤالء بما رواه بنو فضال وبنو سماعة والطاطريون وغيرهم ،فيما لم يكن عندهم فيه
خالفه.
وأما ما ترويه الغالة واملتهمون واملضعفون وغير هؤالء ،فما يختص الغالة بروايته،
فان كانوا ممن عرف لهم حال استقامة وحال غلو ،عمل بما رووه في حال االستقامة،
وترك ما رووه في حال خطاءهم ،وألجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب محمد
ابن أبي زينب في حال استقامته وتركوا ما رواه في حال تخليطه وكذلك القول في أحمد بن
هالل العبرتائي ،وابن أبي عذاقر وغير هؤالء) (.)1
وهذا واضح في قبول رواية كل شخص حتى املنحرف وفق الشروط املذكورة في
كالمه ،وهذه هي سيرة العمل القائمة من قبل القدماء ولم يكن هناك املخالف منهم حتى
نشأ علماء الرجال الدراية في أحضان الذوق والرأي.
وأما املحقق الحلي فقد صرح في عبارته( :ال يقال :علي بن حمزة واقفي ،وعمار فطحي،
فال يعمل بروايتهما ألنا نقول :الوجه الذي ألجله عمل برواية الثقة قبول األصحاب،
وانضمام القرينة ،ألنه لوال ذلك ،ملنع العقل من العمل بخبر الثقة ،إذ ال وثوق بقوله،
وهذا املعنى ،موجود هنا ،فإن األصحاب عملوا برواية هؤالء كما عملوا هناك ،ولو قيل:
 -1عدة األصول ،الشيخ الطوس ي :ج 1ص.151
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فقد رد رواية كل واحد منهما في بعض املواضع ،قلنا :كما ردوا رواية الثقة في بعض
املواضع متعللين بأنه خبر واحد ،وإال فاعتبر كتب األصحاب فإنك تراها مملؤة من رواية
علي املذكور ،وعمار ،على أنا لم نر من فقهائنا من رد هاتين الروايتين ،بل عمل املفتين
منهم بمضمونها) (.)1
إذن ،ال عبرة بشروط القوم وما اتفقوا عليه خصوصا إذا علمنا أن هذه الروايات هي
في الفقه وهي ما يعمل بها الفقهاء ،وال مناص لهم عن األخذ بها رغم كون الراوي منحرفا
أو ورد في حقه اللعن في العشرات من الروايات .نعم ،املتأخرون لم ينقلوا في كتبهم
الفقهية الروايات وأسانيدها بل عمدوا إلى ابتكار طريقة صياغة الروايات بمسائل فقهية
من دون أن يلتفت املكلف إلى كون هذه املسائل الفقهية هي في واقعها عبارة عن روايات
أغلبها غير محكوم بصحتها وفق مبنى املجتهدين الرجاليين.
ويمكن القطع بأن طريق املتقدمين في العمل باألخبار كان في نفسه مستندا إلى
القرائن الحاضرة لديهم ،املوجبة للحكم بصحة األخبار من دون تقصير منهم ،وهو ما
نصت عليه األخبار الكثيرة املتضمنة للعرض على القرآن وعلى ما اشتهر بين األصحاب،
وترك ما خالف الثقلين أو ما وافق العامة.
وحقيقة األمر ،إن فرض مصطلحات وشروط تحاكم بها الروايات بعد عصر النص
بقرون عديدة ،بغير ما أراده املشرع الحقيقي والناطق الفعلي بهذه الروايات هو في نفسه
اتهام لخليفة هللا (عليه السالم) بالتقصير – وحاشاهم – في حفظ الدين وعدم وضع
الضابطة الحقيقية ملن يأتي بعدهم في التمييز بين الحقيقي من كالمهم عن املكذوب
عليهم !

الفائدة الثانية :التعارض بني الرجاليني
هذه الفائدة ال تقل أهمية عن األولى ،وهي معرفة املوقف عند التعارض بين الجرح
والتعديل ،ومن املقدم ،ووفق أي ضابطة ومالك ؟ إذن ،لدينا مسألتان:

 -1املعتبر ،املحقق الحلي :ج 1ص.94
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األولى :التعارض بين التوثيق والتجريح ،وما هو املقدم منهما.
الثانية :من يقدم قوله من الرجاليين في حال وجود التعارض بينهم.
أما النقطة األولى ،فقد وقع االختالف بين الرجاليين على أقوال:
 -1تقديم التجريح مطلقا ،وهذا هو املشهور بينهم ،ودليلهم في ذلك ليس شرعيا بكل
تأكيد – أي ليس آية أو رواية – وإنما هو ذوقي ليس إال ،وخالصته :إن املوثق للراوي يخبر
عما كان من ظاهر حال الراوي من االستقامة في السلوك ،أما املجرح له فهو إنما يخبر عما
اطلع عليه من خفايا األمور لسلوك الراوي وارتكابه للمعاص ي التي اطلع عليها املجرح ولم
يطلع عليها املوثق الذي يشهد بظاهر الحال.
 -2تقديم التوثيق مطلقا ،وهو البناء على أصالة العدالة أو الحكم بحسن ظاهر
املسلم كما تقدم الكالم في الباب األول عن ورود الروايات الحاكمة بالتعامل مع املسلمين
بالصحة.
 -3التفصيل بين حال يمكن فيه الجمع بين القولين عن حال ال يمكن فيه الجمع
بين القولين بسبب تهافت الشهادة أو السبب الفعلي ،فإن أمكن الرجوع إلى املرجحات
األكثر شيوعا وظهورا عمل بها وإال كان التوقف هو الحل.
قال الشهيد الثاني( :ولو اجتمع في واحد جرح وتعديل ،فالجرح مقدم على التعديل
وإن تعدد املعدل وزاد على عدد الجارح ،على القول األصح؛ ألن املعدل مخبر عما ظهر
من حاله ،والجارح يشتمل على زيادة االطالع؛ ألنه يخبر عن باطن خفي على املعدل فإنه ال
يعتبر فيه مالزمته في جميع األحوال؛ فلعله ارتكب املوجب للجرح في بعض األحوال التي
فارقه فيها .هذا إذا أمكن الجمع بين الجرح والتعديل كما ذكر) (.)1
وقال علي أكبر الغفاري في تفصيل األقوال( :أنه إذا اجتمع في واحد جرح وتعديل،
فالذي يظهر منهم في تقديم أيهما أقوال :أحدها :تقديم الجرح مطلقا ،هذا هو املنقول عن
جمهور العلماء ألن املعدل يخبر عما ظهر من حاله ،وقول الجارح يشتمل على زيادة علم

 -1شرح البداية في علم الدراية ،الشهيد الثاني زين الدين العاملي :ص.75
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لم يطلع عليه املعدل ،فهو مصدق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله ،إال أنه يخبر عن
أمر باطن خفي على املعدل...
ثانيها :تقديم قول املعدل مطلقا ،نقله بعضهم قوال ولم نقف على قائله وال على دليل
له .وقصارى ما يتصور في توجيهه أنه إذا اجتمعا تعارضا ،ألن احتمال اطالع الجارح على
ما خفي على املعدل معارض باحتمال اطالع املعدل على ما خفي على الجارح من تجدد
التوبة وامللكة ،وإذا تعارضا تساقطا ورجعنا إلى أصالة العدالة في املسلم.
ثالثها :التفصيل بين صورة إمكان الجمع بينهما بحيث ال يلزم تكذيب أحدهما في
شهادته كما إذا قال املزكي" :هو عدل" وقال الجارح" :رأيته يشرب الخمر" فإن املزكي إنما
شهد بامللكة هي ال تقتض ي العصمة حتى ينافي صدور املحرم منه فيجتمعان – ،وبين
صورة عدم إمكان الجمع كما لو عين الجارح السبب ونفاه املعدل كما لو قال الجارح
رأيته في أول الظهر من اليوم الفالني يشرب الخمر ،وقال املعدل" :أني رأيته في ذلك
الوقت بعينه يصلي ،بتقديم الجرح على األول ألنهما حجتان مجتمعتان فيعمل بهما مع
اإلمكان ،والرجوع إلى املرجحات مع األكثرية واألعدلية واألورعية واألضبطية ونحوها على
الثاني فيعمل بالراجح ويترك املرجوح ملا تقرر في محله من الرجوع إلى املرجحات عند
تعارض البينتين فإن لم يتفق الترجيح وجب التوقف للتعارض مع استحالة الترجيح من
غير مرجح) (.)1
ويمكن الرد على ما جاء في كلماتهم من خالل بيان عدة أمور:
 -1كل ما جاء في هذه االختالفات لم يكن مستندا إلى دليل شرعي؛ ألننا لم نر رواية
واحدة تتكلم عن هذه املسألة الرجالية ،اللهم إال ما يتعلق بحمل حال املسلم وعمله على
الصحة إلى أن يثبت العكس فهو وراد في الروايات بوصفه توجيه تربوي إسالمي وليس
بوصفه مسألة رجالية ،ولكن الرجاليين املتأخرين اضطروا لبحثها ألنهم ابتلوا بتعارض
أقوال الرجاليين في كتبهم الرجالية األولى ،فذهبوا إلى الفروض املتقدمة.
 -2إن غالب موارد وقوع التعارض في املصادر الرجالية األولى هي في كتاب النجاش ي
والطوس ي وربما يدخل معهم أبن الغضائري أحيانا على وجل من األمر؛ ملا تقدم فيه من
 -1دراسات في علم الدراية ،علي أكبر غفاري ،جامعة اإلمام الصادق (عليه السالم) ،ط األولى لسنة  1369ش ق ،ص.94
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الكالم في أصل ثبوته ،وإال فهما األصالن في ذلك ،وكل من جاء بعدهم فهو عيال عليهم،
والكتب األخرى لم تؤخذ بعين االعتبار في حال التعارض ،بل كان نظر القوم منصبا على
هذين الكتابين فقط .وبما أن الكتابين ليس فيهما ما يطمح إليه القوم من مادة رجالية
معتد بها ،ألنهما باألساس ذكرا عددا قليال جدا من الرواة ،فال فائدة ترتجى من هذا
التفصيل للرجاليين الوارد في مسألة التعارض والحال هذه.
 -3تقدم بيان أن الرجاليين األوائل كانت تفصلهم عن الرواة فاصلة زمنية كبيرة ،ولم
يكونوا قد اطلعوا عن حس على أحوال الرواة ،فشهادتهم وأقوالهم بحقهم حدسية ليس
إال كما اعترف بعض الرجاليين بذلك ،وبعد ذلك ال قيمة العتبار أقوالهم بمثابة الشهادة
سواء كانت بوثاقة الراوي أو جرحه حتى يرتب عليها البحث في املقدم من الشهادتين حال
التعارض ،فهو بحث يمكن تصوره فيما لو اعتبرنا قول الشيخ الطوس ي أو النجاش ي شهادة
حسية ،وهو ليس كذلك.
 -4إن اعتبار تقديم الجرح على التعديل كما هو املشهور بين الرجاليين ،مخالف
حقيقة ملجموعة من القواعد الفقهية املستندة إلى روايات عديدة كأصالة الحل وأصالة
الطهارة وأصالة الصحة فهي تقدم التعديل على الجرح وليس العكس .نعم ،عند ثبوت
شهادة حقيقية شرعية – مستوفية للشروط املوضوعة – مقول معصوم مثال تفيد
القدح في الراوي فعندئذ تسقط هذه األصول .هذا ما عليه ظاهر التعامل بين الناس ،أما
الحكم على بواطن األمور فهذا لم يرد عن القرآن والعترة الطاهرة ،وحتى من يريد اشتراط
العدالة الواقعية من خالل املعاشرة الباطنية فهو أمر لم يأمر به خلفاء هللا في كل األزمان
ولم يتعاملوا مع الناس من خالله.
أما النقطة الثانية ،وهي :من يقدم قوله من الرجاليين في حال وجود التعارض بينهم؟
فكذلك وقع االختالف بينهم ،وأصل التعارض كما قلنا يقع عادة بين قول الشيخ النجاش ي
وقول الشيخ الطوس ي ،هذا في حال ورود توثيق وتجريح في نفس الراوي .وإال – كما قلنا –
فغالب الرواة مسكوت عنهم كما فعل الشيخ الطوس ي في رجاله وفهرسه ،فهو لم يوثق
أغلب من أورد ذكره في كتابيه بل كان مجرد استبيان ألسمائهم وأعدادهم.
وأما الشيخ النجاش ي ،فهو – كما صرح في كتابه – جاء على ذكر من صنف في
األصول الحديثية من الشيعة ،وهو في موردنا غير نافع.
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وعلى أي حال ،ذكر املتأخرين من الرجاليين هذه املسألة ،وقالوا بتقديم قول الشيخ
النجاش ي على الشيخ الطوس ي؛ لسعة اطالعه وعلمه بأحوال الرواة ومصنفاتهم.
قال السيد بحر العلوم في وصف النجاش ي( :وأحمد بن علي النجاش ي – رحمه هللا –
أحد املشايخ الثقات ،والعدول األثبات ،من أعظم أركان الجرح والتعديل ،واعلم علماء
هذا السبيل أجمع علماؤنا على االعتماد عليه ،وأطبقوا على االستناد في أحوال الرجال
إليه .وقد صرح بتعظيمه وتوثيقه العالمة – قدس سره – وغيره ممن تقدم عليه أو تأخر
– وأثنوا عليه بما ينبغي أن يذكر ،وإن أغنى العلم به عن الخبر ،تأكيدا للمرام ،حيث
يبتني عليه كثير من األحكام ،مع اشتمال ما ذكروه على فوائد أخر في املقام) (.)1
ونقل أبو الهدى الكلباس ي عبارات القوم في تقديم النجاش ي على غيره فقال( :النجاش ي
أثبت علماء الرجال وأضبطهم .الثاني :تثبته في مقاالته ،وتأمله في إفاداته ،فإنه أثبت
علماء الرجال وأضبطهم ،كما صرح به ثلة .قال الفاضل الشيخ محمد في بعض كلماته:
والحق أن قول النجاش ي ال يعارضه قول الشيخ ،ألن النجاش ي أثبت .وشارح املشيخة :إنه
أثبت من الجميع ،كما يظهر من التتبع التام .وصاحب املعراج :وظاهر حال النجاش ي ،أنه
أضبط الجماعة وأعرفهم .وغيرهم :كالعالمة البهبهاني واملحقق القمي وسيدنا وأستاذنا.
وذلك :ألن البناء على كثرة التصنيف ،يقتض ي العجلة املقتضية لقلة التأمل ،بخالفه
البناء على إتقانه املقتض ي لكثرة التأمل وقلة التصنيف) (.)2
إذن ،هم قدموا قول النجاش ي بالرغم من أنه لم يذكر إال القليل من أصحاب
املصنفات والرواة ،ولكن ذوق الرجاليين بالنتيجة ذهب إلى تقديم قوله بهذا املالك أي
سعة اطالعه وعلمه بأحوال الرواة.
على أن هذه املسألة ،أعني اختالف أقوال كبار الرجاليين في الراوي الواحد ،يزعزع
الثقة – وال شك – باملنهجية املعتمدة في علم الرجال كعلم يهدف إلى غربلة الروايات
ومعرفة الصحيح منها من عدمه على ضوء معرفة حال الراوي كأمر أساس ي ،ومثل هذه
االختالفات كثيرة ويترتب عليها قبول أو رفض الكثير من الروايات ،وكمثال لها:
 -1الفوائد الرجالية (رجال السيد بحر العلوم) :ج 2ص.36
 -2سماء املقال في علم الرجال ،أبو الهدى الكلباس ي :ج 1ص .198
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( -1إبراهيم بن سليمان بن عبد هللا بن حيان ....قال الشيخ أبو جعفر الطوس ي رحمه
هللا :انه كان ثقة في الحديث ....وضعفه ابن الغضائري فقال :انه يروي عن الضعفاء ،وفي
مذهبه ضعف ،والنجاش ي وثقه أيضا كالشيخ ،وحينئذ يقوى عندي العمل بما يرويه) (.)1
( -2محمد بن عيس ى بن عبيد بن يقطين  ....اختلف علماؤنا في شأنه :فقال شيخنا
الطوس ي رض ي هللا عنه :انه ضعيف استثناه أبو جعفر بن بابويه من رجال نوادر الحكمة،
وقال :ال أروى ما يختص بروايته .قال الشيخ :وقيل إنه كان يذهب مذهب الغالة ....وقال
الكش ي :ليس في أقرانه مثله ....وقال النجاش ي :انه جليل في أصحابنا ،ثقة عين ،كثير
الرواية ،حسن التصانيف ....واألقوى عندي قبول روايته) (.)2
( -3جعفر بن محمد بن مالك بن عيس ى بن سابور ....قال النجاش ي :كان ضعيفا في
الحديث ،ثم قال :قال أحمد بن الحسين :كان يضع الحديث وضعا ويروي عن املجاهيل،
وسمعنا من قال كان أيضا فاسد املذهب والرواية ....وقال ابن الغضائري رحمه هللا :انه
كان كذابا متروك الحديث جملة وكان في مذهبه ارتفاع ،ويروي عن الضعفاء واملجاهيل،
وكل عيوب الضعفاء مجتمعة فيه .وقال الشيخ الطوس ي رحمه هللا :جعفر بن محمد بن
مالك ،كوفي ثقة ،ويضعفه قوم .والظاهر أنه هو هذا املشار إليه ،فعندي في حديثه
توقف ،وال اعمل بروايته) (.)3
( -4داود بن كثير الرقي :قال عنه الشيخ النجاش ي ...( :ضعيف جدا والغالة تروي
عنه .قال احمد بن عبد الواحد :ما رأيت له حديثا سديدا) ( .)4وقال الطوس ي( :داود بن
كثير الرقي ،مولى بني أسد ،ثقة) (.)5
وقال الكش ي بعد أن أورد بعض الروايات في حقه( :يذكر الغالة أنه من أركانهم ،وقد
يروى عنه املناكير من الغلو ،وينسب إليه أقاويلهم ولم أسمع أحدا من مشايخ العصابة
يطعن فيه وال عثرت من الرواية على ش يء غير ما أثبته في هذا الباب) (.)6
 -1خالصة األقوال ،العالمة الحلي :ص.10 / 50
 -2خالصة األقوال ،العالمة الحلي :ص.821 / 241
 -3خالصة األقوال ،العالمة الحلي :ص.1303 / 330
 -4رجال النجاش ي :ص.410 / 156
 -5رجال الطوس ي :ص.5003 / 336
 -6اختيار معرفة الرجال :ص.766 / 708
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وقال ابن الغضائري( :إنه كان فاسد املذهب ،ضعيف الرواية ال يلتفت إليه) (.)1
وقال العالمة الحلي بعد أن نقل هذه األقوال املتضاربة( :وعندي في أمره توقف،
واألقوى قبول روايته لقول الشيخ الطوس ي وقول الكش ي أيضا) (.)2
( -5سالم بن مكرم بن عبدهللا أبو خديجة :قال الشيخ النجاش ي فيه( :ثقة ثقة روى
عن أبي عبد هللا وأبي الحسن عليهما السالم .)3( )...وقال الشيخ الطوس ي في الفهرست( :
سالم بن مكرم يكنى أبا خديجة ...ضعيف) (.)4
وقال الشيخ الكش ي فيه( :محمد بن مسعود ،قال :سألت أبا الحسن علي بن
الحسن ،عن اسم أبي خديجة؟ قال :سالم بن مكرم ،فقلت له :ثقة ؟ فقال :صالح وكان
من أهل الكوفة ،وكان جماال ،وذكر انه حمل أبا عبد هللا (عليه السالم) من مكة إلى
املدينة ،قال :أخبرنا عبد الرحمن بن أبي هاشم ،عن أبي خديجة قال قال أبو عبد هللا
(عليه السالم) :ال تكتن بأبي خديجة ،قلت فبم اكتني ؟ فقال :بأبي سلمة .وكان سالم من
أصحاب أبي الخطاب) (.)5
( -6املعلى بن خنيس :قال فيه النجاش ي( :معلى بن خنيس :أبو عبد هللا مولى الصادق
جعفر بن محمد (عليه السالم) ومن قبله كان مولى بني أسد ،كوفي ،بزاز ،ضعيف جدا ،ال
يعول عليه) (.)6
وقال الشيخ الطوس ي في كتاب الغيبة بغير إسناد( :إنه كان من قوام أبي عبد هللا
(عليه السالم) ،وكان محمودا عنده ،ومض ى على منهاجه ،وهذا يقتض ي وصفه
بالعدالة)(.)7

 -1رجال ابن الغضائري :ص.46 / 58
 -2خالصة األقوال ،العالمة الحلي :ص.388 / 141
 -3رجال النجاش ي :ص.501 / 177
 -4الفهرست ،الشيخ الطوس ي :ص.337 / 140
 -5اختيار معرفة الرجال :ص.661 / 641
 -6رجال النجاش ي :ص.1114 / 417
 -7كتاب الغيبة ،الشيخ الطوس ي :ص.210
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وقال ابن الغضائري فيه( :معلى بن خنيس ،مولى أبي عبد هللا (عليه السالم) .كان
أول أمره مغيريا ،ثم دعا إلى محمد بن عبد هللا بن الحسن ،وفي هذه الظنة أخذه داوود
بن علي فقتله .والغالة يضيفون إليه كثيرا .وال أرى االعتماد على ش يء من حديثه) (.)1
( -7داود بن الحصين :يقول عنه السيد الخوئي -4391( :داود بن الحصين :قال
النجاش ي" :داود بن حصين األسدي :موالهم ،كوفي ،ثقة ،روى عن أبي عبد هللا وأبي
الحسن عليهما السالم ،وهو زوج خالة علي بن الحسن بن فضال ،كان يصحب أبا
العباس البقباق .....وقال الشيخ" :داود بن الحصين له كتاب أخبرنا به ابن أبي جيد عن
ابن الوليد ....وعده في رجاله مع توصيفه بالكوفي في أصحاب الصادق (عليه السالم) وفي
أصحاب الكاظم (عليه السالم) قائال :واقفي .ونسب العالمة في القسم الثاني من الخالصة
من الباب من فصل الدال :إلى ابن عقدة أيضا القول بوقفه وألجل ذلك توقف في العمل
بروايته .وعن السيد الداماد :أنه قال :ولم يثبت عندي وقفه بل الراجح جاللته عن كل
غمز وشائبة .أقول :يكفي في ثبوت وقفه :شهادة الشيخ املؤيدة بما حكاه العالمة عن ابن
عقدة ،إال أنه مع ذلك يعتمد على رواياته ألنه ثقة بشهادة النجاش ي.)2( )....
( -8أحمد بن الحسن بن إسماعيل امليثمي :قال :السيد الخوئي األقوال التي جاءت
فيه :-489( ،أحمد بن الحسن امليثمي .قال النجاش ي" :أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن
شعيب بن ميثم التمار ،مولى بني أسد ،قال أبو عمرو الكش ي :كان واقفا ،وذكر هذا عن
حمدويه ،عن الحسن بن موس ى الخشاب ،قال :أحمد بن الحسن واقف ،وقد روى عن
الرضا (عليه السالم) ،وهو على كل حال ثقة ،صحيح الحديث ،معتمد عليه ،له كتاب
النوادر ..وقال الشيخ " :أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم بن عبد هللا
التمار أبو عبد هللا ،مولى بني أسد ،كوفي (ثقة) صحيح الحديث ،سليم ،روى عن الرضا
(عليه السالم) ،وله كتاب النوادر ...وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم (عليه
السالم)  ،قائال" :أحمد ابن الحسن امليثمي ،واقفي" .وقال الكش ي " :قال :حمدويه ،عن
الحسن بن موس ى ،قال :أحمد بن الحسن امليثمي ،كان واقفيا") (.)3

 -1رجال ابن الغضائري :ص.116 / 87
 -2معجم رجال الحيث ،للسيد الخوئي :ج 8ص .104
 -3املصدر السابق :ج 2ص.80
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( -9محمد بن عيس ى بن عبيد بن يقطين ،قال العالمة الحلي :مولى أسد بن خزيمة،
أبو جعفر العبيدي اليقطيني ،يونس ي ،اختلف علماؤنا في شأنه :فقال شيخنا الطوس ي
رض ي هللا عنه :انه ضعيف استثناه أبو جعفر بن بابويه من رجال نوادر الحكمة ،وقال :ال
أروى ما يختص بروايته .قال الشيخ :وقيل إنه كان يذهب مذهب الغالة .وقال الكش ي:
حدثني علي بن محمد القتيبي ،قال :كان الفضل بن شاذان يحب العبيدي ويثني عليه
ويميل إليه ويقول :ليس في أقرانه مثله .وعن جعفر بن معروف انه ندم إذ لم يستكثر منه.
وقال النجاش ي :انه جليل في أصحابنا ،ثقة عين ،كثير الرواية ،حسن التصانيف ....،وذكر
أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد انه قال :ما تفرد به محمد بن عيس ى من كتب يونس
وحديثه ال يعتمد عليه ،قال :ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول ويقولون من مثل أبي
جعفر محمد بن عيس ى ،سكن بغداد ،وله كتب ذكرناها في كتابنا الكبير .واألقوى عندي
قبول روايته) (.)1
هذا ما أردنا بيانه على وجه االختصار في هذه الفائدة وليس الغاية أن نستقص ي
جميع من ورد فيهم االختالف بين كبار الرجاليين ،فهو يطول به البيان ،وهناك كالم طويل
ذكره الرجاليون املتأخرون في فوائدهم في سبب التقديم وأهميته ال يعدو الذوق واالجتهاد
والحدس ال أقل وال أكثر.

 -1خالصة األقوال ،العالمة الحلي :ص.821 / 241

خامتة البحث والقول املختار:
بعد هذه الجولة في دراسة األسس والقواعد واملصادر املوضوعة في علم الرجال
الشيعي تم بحمد هللا ما أردت بيانه في هذا البحث النقدي ،وكان السبب في ذلك هو
الوقوف على مدى صحة وحجية هذا العلم وتوضيح املعيار الحقيقي في قواعده
املوضوعة في التأصيل والتأسيس على مدى عشرة قرون مضت ،وسوف أجمل الخاتمة
بعدة أمور:
 -1تعرض البحث بداية إلى تعريف هذا العلم وأصل نشوئه ،ولم يتضح لنا حقيقة
التعريف الذي يتضمن قواعده ومصاديقه الجزئية ،ولعل السبب يكمن في عدم وجود
قاعدة واحدة في الكتب الرجالية األولى.
 -2إن سبب وضع العلم أو تأليفه كان ردة فعل ملشكلة واجهها بعض الفقهاء أو
الرجاليين ،كما يذكر ذلك الشيخ النجاش ي في مقدمة كتابه من تعيير قوم من العامة لهم
من عدم وجود مدونات رجالية ،وكان عمل الشيخ النجاش ي في األساس ذكر املصنفات
الكثيرة وأصحابها من الشيعة ،وأما الشيخ الطوس ي فيذكر أن سبب تأليفه وتمييزه للرواة
هو وجود من ليس بثقة في رواتنا وبالتالي يجب تمييزه عن الثقة ،ومنه نعرف أن أصل
نشوء العلم لم يثبت بدليل من الثقلين ،بل هو وليد هواجس نفسية انتقلت إلينا من
املنهج املتبع عند العامة في تهذيب أخبارهم الكثيرة الواردة عن رسول هللا (صلى هللا عليه
وآله) وهم قد سبقونا إلى تدوين هذا العلم لحاجتهم إلى ذلك .بل حتى من جاء بعدهم لم
يضع قاعدة رجالية نستطيع من خاللها تمييز الرواة الثقات من غيرهم وكان عملهم هو
تقليد ملن سبقهم في التوثيق والتضعيف فقط.
 -3إن مراحل تطور هذا العلم ليس على املستوى الذي أصبح فيه علما له قواعد
وضوابط عامة متفق عليها تحكمه ،وإنما كان الكثير من هذه القواعد محل اختالف
ونقاش بالرغم من التوسعة الكبيرة التي لحقته من املتأخرين.
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ولم يذكر أصحاب املؤلفات الرجالية املتأخرين كيفية اعتمادهم على التوثيق
والتضعيف الذي أوردوه في كتبهم إال ما سجلوه من كتب املشايخ الخمسة املتقدم
ذكرهم ،ولهذا نرى االختالف الكبير بين هذه الكتب من حيث األعداد للرواة التي دونت
فيها ومن حيث عدد املوثقين الذي لم يبلغ الثالثمائة راو فقط إذا ما قيس إلى األعداد
التي ذكرها الرجاليون.
 -4تعرض في البحث إلى أدلة املثبتين لهذا العلم الذين تمسكوا باألدلة النقلية
والعقلية كالكتاب والروايات واإلجماع والسيرة وتبين لنا عدم كفاية هذه األدلة ألسباب
كثيرة:
منها :عدم االتفاق فيما بينهم على هذا األدلة وكيفية االستدالل بها.
منها :عدم ورود هذه األدلة في الكثير من الكتب الرجالية سواء الطبقة األولى
للرجاليين أو الطبقة الثانية والثالثة إلى القرن العاشر الهجري .وكل ما ذكره املتأخرون هو
عبارة عن فوائد رجالية وليس قواعد عامة نستطيع من خاللها التعرف على كيفية
التوثيق للرواة.
منها :كونها أدلة مجملة لم يبين منها أصحابها وجه الدليلية منها ،بل عند الرجوع إليها
نرى قصور هذه األدلة عن إثبات نفسها ،إما لكونها واردة في غير محلها كاآليات القرآنية أو
أنها تستلزم الدور الواضح الذي ال مفر منه ،كما في الروايات التي بان فيها ضعف السند
واضحا أو اإلجماع الذي كان عدم االتفاق عليه أو االعتراف به كدليل أو البد من دخول
املعصوم فيه وهو غير معلوم فعال ،أو السيرة التي لم يكن لها طريق للتعرف عليها إال من
خالل نفس الروايات التي نريد إثبات صحة سندها وهو ما ال يمكن إثباته الستلزامه الدور
الواضح.
وغيرها من األدلة األخرى كوجود الوضاعين املتوقفة على وجود الروايات الواردة في
ذلك وهي كغيرها من األدلة لم تستطع الصمود أمام النقد ،فتحصل لدينا عدم تمامية
هذه األدلة مفصال.
 -5تعرض البحث كذلك إلى أدلة النافيين لهذا العلم الذين حكموا بقطعية جميع
األخبار أو ما ورد في الكتب األربعة فقط أو صحتها واعتباريتها ،وقد جاءوا بأدلة نقلية
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وعقلية وكذلك استدلوا بشهادة أصحاب الكتب الخبرية األولى على صحة ما جاء في كتبهم
وأن طريقة املتقدمين في جمعهم لألخبار هو ما جرت عليه السيرة في زمن األئمة الطاهرين
(عليهم السالم) ،وكذلك أورد النافون أن طريقة املثبتين كانت تماشيا مع العامة.
وأوضحنا أن التسليم باملنهج األخباري على ما هو عليه – سواء القول بقطعية
صدور جميع األخبار املوجودة في الكتب املعتمدة ،أو بقطعية صدور أخبار الكتب األربعة
فقط أو اعتباريتها ال يمكن قبوله أيضا؛ لبقاء بعض اإلشكاالت الواردة على بعض األخبار
التي ال يمكن الخروج منها قطعا إال بالرجوع إلى األئمة (عليهم السالم) ،ووجود بعض
األخبار في لعن بعض أصحابهم وذمهم للتقية ،وكذلك وجود بعض أخبار الغالة الذين
رووا عقائد منحرفة ،ووجود التعارض بين بعض األخبار ،وهي وإن كانت قليلة – وليس
كما يتصوره الرجاليون – ولكنها على كل حال مما تحتاج إلى الجمع بينها بوجه من
الوجوه أو اطراح ما خالف الحق منها.
ولم يسلم املنهج االخباري من االختالف وعدم االتفاق فيما بينهم لوجود اإلفراط
الواضح في قبول األخبار على ما هي عليه وهو مما ال يمكن التسليم به ،كما تقدم الكالم
عنه.
 -6ناقش البحث أيضا ما جاء في شهادة أصحاب الكتب الخبرية األولى وعدد األخبار
الواردة فيها وكيفية جمع هذه األخبار ،وقد اتضح لنا أن هناك طريقا قد جرت عليه
سيرتهم في جمع األخبار الصحيحة دون غيرها لوجود القرائن الحالية الحاضرة لديهم والتي
خفيت على املتأخرين فاعتمدوا عليها رغم وجود الكثير من الرواة الذين لم يرد في حقهم
توثيق أو تضعيف ،بل اعتمادهم على الكثير من الرواة الذين ورد الذم بحقهم ،وقد أثبتنا
أن هذا العمل هو ما جرت عليه السيرة في ذلك الوقت.
 -7تعرض البحث كذلك إلى أهم املصادر الرجالية األولى وتعرفنا من خاللها على
أمور:
منها :عدم ثبوت بعض هذه الكتب بشكل قطعي نستطيع من خالله االطمئنان إلى
إثبات ما جاء فيها كما في كتاب الكش ي والبرقي وابن الغضائري التي اختلف فيها الرجاليون
سواء في نسبتها إلى أصحابها أو قصورها في مادتها التي ال يمكن التعويل عليها.
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ومنها :خلو جميع هذه املدونات الرجالية من القاعدة العامة التي نستطيع من خاللها
االعتماد على كيفية التوثيق للكثير من الرواة الذين لم يرد بحقهم ش يء فصاروا في تعداد
املجهولين وهو الغالب في كتبنا الخبرية.
ومنها :وقوع االختالف والتناقض بين املؤلفين في توثيق وتضعيف البعض الرواة
يجعل الباحث في حيرة من أمره في كيفية االعتماد على من من هؤالء األعالم في إثبات
قوله والوثوق به.
ومنها :إن جميع هذه املدونات الرجالية لم تحص جميع الرواة بل القليل جدا إذا ما
قيس إلى االختالف الكبير بين هذه الكتب وبين ما جاء به املتأخرون كالسيد الخوئي
والشيخ النمازي مثال ،وهذا ما أوجد في نفسه كثرة املجهولين في كتب املتأخرين الذين لم
ترد أسماؤهم في كتب السابقين الذين كانوا هم األقرب زمانا إلى عصر النص والتدوين،
ومعه كيف يمكن االعتماد على ما ورد في تلك الكتب األولى ؟
ومنها :إن أكثر هذه الكتب لم تدون ألجل التوثيق للرواة ،وهذا ما صرح به املؤلفون
أنفسهم بل جاءت ألثبات املصنفين من الشيعة لألصول الروائية األولى فقط أو لفهرسة
الرواة الذين وردت أسمائهم في عصر كل إمام من األئمة (عليهم السالم).
ومنها :اإلشكاالت الكثيرة التي أوردها أصحاب الكتب الرجالية املتأخرين على من
سبقهم أوجد هاجس التشكيك في االعتماد على تلك الكتب الخالية من جميع ما كان
يطمح إليه الرجاليون سواء خلوها من القواعد العامة للتوثيق أو االختالف الكبير في
األعداد الواردة فيها من الرواة.
 -8تعرض البحث كذلك إلى طرق التوثيق التي اعتمدها الرجاليون في كتبهم وأتضح
من خاللها عدة أمور:
منها :عدم وجود الطريق الشرعي الذي اعتمد عليه أصحاب هذا العلم بل عدم
االتفاق فيما بينهم على الكثير من هذه الطرق كما اتضح ،بل عدم شرعية هذه الطرق
على كثرتها ،والعمل على تقسيمها إلى طرق خاصة وطرق عامة ليس باألمر املجدي في
إثبات التوثيق ما لم يكن طريق التوثيق شرعيا صادرا من قبل املعصوم (عليه السالم).
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ومنها :االعتماد في بعض هذه الطرق على ما ورد من األخبار في حق بعض الرواة وهو
ما تعرضنا له من اصطدامه بإشكال الدور الذي ال مخرج منه.
ومنها :تمسكهم ببعض هذه الطرق على ما هي عليه من خلوها إلى ما يطمح إليه
القوم جعلهم في موقف ال يحسدون عليه كما في توثيق املتقدمين الذي مر الكالم عن
كتبهم أو توثيق املتأخرين الذي اعتمدوا على ما ذكره السابقون ،وبالتالي لم نر مثل هذه
الطرق مجديا فيما يطمح إليه أصحاب هذا العلم في إثبات التوثيق ألكثر الرواة بل
الغالب من الرواة لم يعرف له حال فصار في تعداد املجهولين.
ومنها :اعتماد املوثقين على الحدس فقط دون الحس والشهادة للبعد الزماني بين
أصحاب املدونات الرجالية األولى وبين الرواة جعل هذه التوثيقات تتعرض للكثير من
اإلشكاالت التي أوردها النافين لحجية هذا العلم .ودعوى أن املتقدمين كان توثيقهم
بمثابة الحس والشهادة ال قيمة لها ملا هو متعارف في أن بناء الشهادة هو الحس فقط
دون الحدس.
ومنها :أننا لم نجد االتفاق على اعتبارية تقييم الرجالي فهل هو من باب الخبروية أو
الشهادة أو غير ذلك ،وجميع االحتماالت لم تخل من التكهنات واالجتهادات الذوقية التي
ال تنفع الرجالي في ش يء لعدم إثبات حقيقة التوثيق املراد اعتمادها للرواة ،ألن الخبير
الرجالي – إذا صح إطالق خبير عليه – ال يمنح تقييمه وتوثيقه القطع ،وإنما أقص ى ما
يفيد الظن ،وقيام السيرة العقالئية على العمل بقول الظان مجرد دعوى ال أكثر.
 -9ثم ذكرنا تتمة ملا جاء في طرق التوثيق العامة للرواة التي اعتمدها الرجاليون ألجل
إعطاء الشرعية التامة لطرق التوثيق ،وكان اعتمادهم على ما ورد في بعض كتب األخبار
والتفسير والزيارات والرجال من أسانيد ذكرها صاحب الكتاب .وقد رأينا كذلك عدم خلو
هذا الطريق من اإلشكاالت ،بل قد يكون أبعد مناال من الدليلية التي اعتمدها الرجاليون
ملا ورد في الطرق الخاصة .وهنا وقع في هذه الطرق ما وقع في الكثير من الكتب الخبرية أو
الرجالية من عدم القطع بصحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه واعتماده على بعض الرواة
املذمومين بشكل ال ريب فيه ،أو ممن لم يرد توثيقا بحقهم من األصل.
وما جاء في بعض الطرق العامة ككثرة الرواية عن اإلمام (عليه السالم) أو رواة اإلمام
الصادق (عليه السالم) ومشايخ الرواة هي األخرى لم تخلص من اإليراد واإلشكال من قبل
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أصحاب هذا العلم لعدم االتفاق على كونها دليال واقعيا أو لعدم ثبوت وثاقة هؤالء الرواة
أو ممن ينقلون عنه فالكثير منهم إما أنه لم يوثق أو كان مذموما أو مجهول الحال.
 -10ثم أنهينا البحث بملحق فيه فائدتان ال غنى عن ذكرهما ،األولى كانت في معنى
الخبر الصحيح عند املتقدمين واملتأخرين من الفقهاء أو الرجاليين ،وقد أوضحنا أن عمل
املتقدمين كان يعتمد على ما كان لديهم من قرائن حاضرة في مسألة جمع األخبار والعمل
بها من كون الخبر موافقا القرآن الكريم واملشهور من األخبار ومخالفا للعامة وما كان
موجودا في أحد األصول الخبرية املتقدمة أو لم يكن شاذا وغيرها مما سطره املتقدمون
ألجل الوثوق بصحة صدوره.
وما اختاره املتأخرون وأكدوا عليه إضافة لهذه الشروط هو وثاقة السند أو الراوي
وكونه عدل إمامي في جميع الطبقات املتصلة صعودا إلى اإلمام (عليه السالم) ،بل
اشترطوا شروطا أخرى في نفس الراوي الثقة البد من توفرها حتى يمكن الحكم بصحة
الرواية والعمل بها .ولكن وقع االختالف فيما بينهم في هذه الشروط إما لعدم توفرها في
الكثير من الرواة ،أو ملجهولية أصل الراوي وهو الغالب في الرواة .وهذا ما جعل عملهم
مخالفا ملا سطروه في كتبهم الرجالية.
وما زاد الطين بلة هو أن هذه الشروط تستلزم تقسيم الخبر إلى أقسام عديدة ذكرها
املصنفون خالفا للمتقدمين ،ولكن كل ما جاء في كلماتهم لم يلتزموا به إذ ال عبرة بشروط
القوم وما اتفقوا عليه خصوصا إذا علمنا أن هذه الروايات هي في الفقه وهي ما يعمل بها
الفقهاء ،وال مناص لهم عن األخذ بها رغم كون الراوي منحرفا أو ورد في حقه اللعن في
العشرات من الروايات.
وأما الفائدة الثانية ،فكانت في وقوع التعارض الواضح في كلماتهم عند توثيق بعض
الرواة واختالف كلماتهم فيمن يقدم إذا كان األمر يدور بين التعديل والتجريح ،وكل ما
جاء في هذه االختالفات لم يكن مستندا إلى دليل شرعي؛ ألننا لم نر رواية واحدة تتكلم
عن هذه املسألة الرجالية.
على أن هذه املسألة ،أعني اختالف أقوال كبار الرجاليين في الراوي الواحد ،يزعزع
الثقة – وال شك – باملنهجية املعتمدة في علم الرجال كعلم يهدف إلى غربلة الروايات
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ومعرفة الصحيح منها من عدمه على ضوء معرفة حال الراوي كأمر أساس ي ،ومثل هذه
االختالفات كثيرة ويترتب عليها قبول أو رفض الكثير من الروايات.

املنهج املقرتح:
بعد أن اتضح لنا من خالل هذا البحث كثرة التناقضات واختالف اآلراء واألقوال
التي أصابت منهج الرجاليين بسبب عدم االتفاق في أكثر قواعد هذا العلم ،وورود
املخالفات الظاهرة ملنهج العترة الطاهرة (عليهم السالم) الذين فرض هللا طاعتهم ،وهم
الثقل اآلخر الذي اختلف القوم في رواياتهم وأخبارهم بشكل جعل القوم يسقطون الكثير
من األخبار عن االعتبار ،ليس لش يء إال لعدم التعرف على منهج األئمة (عليهم السالم)
الواقعي الذي جعلهم ينطقون ببعض األخبار ذات املضمون الكبير أو الروايات املتعارضة
أو الذامة لبعض أصحابهم.
وهنا نسأل أصحاب منهج علم الرجال أو الدراية ممن خاض في إسقاط الكثير من
األخبار والروايات عن االعتبار أو تقسيمها كيفما يشاؤون بسبب صحة سندها وصدورها:
من جوز لكم هذا العمل الكبير في آثاره ونتائجه على الدين؟ هل أمكن أن تسندوا فعلكم
هذا بدليل واضح ال اختالف فيه بينكم من القرآن والعترة ،أم إن األمر مجرد اجتهادات
ذوقية وهواجس نفسية انتقلت إلينا من املنهج املتبع عند العامة في تهذيب أخبارهم
فصرنا تابعين لهم ؟
واألمر اآلخر الذي البد من فرضه نتيجة للمنهج الرجالي القائم على إثبات توثيق
الرواة بشكل مفرط فيه ،هو أن األئمة الطاهرين (عليهم السالم) لم يفرضوا وجود
اإلشكال الذي تمسكتم به في إثبات منهجكم الرجالي من وجود األخبار الكاذبة واملتعارضة
والرواة املدلسين واملجهولين الحال ،فصار عملكم متمم ومنقح ألقوالهم وأخبارهم
تسقطون من تشاؤون إسقاطه وتعتبرون من تريدون العمل به من هذه األخبار.
كذلك ال يخفى على الباحث والقارئ إن فرض هذه القواعد املتأخرة عن جمع كتب
األخبار والروايات بزمن كبير هو مخالفة وإتهام صريح ألولئك الفقهاء العاملين الذين
أمضوا عشرات السنين من أوقاتهم في جمع وتدوين كتبهم الخبرية ملتزمين بتنقيحها
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وإثبات صحة صدورها بشكل كبير من أصولها الخبرية األولى التي دونها الرواة من لسان
األئمة (عليهم السالم).
وهنا البد من الرجوع إلى املنهج الفعلي الذي أراد أهل البيت (عليهم السالم) من
الناس اتباعه والسير عليه كما أمر رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم) الناس التمسك
بهما وهما الكتاب والعترة حتى ال يضيع الناس ويضلوا عن الحق.
وسوف أضع بين يدي القارئ الكريم مجموعة من األخبار املشهورة الواردة عن
األئمة الطاهرين (عليهم السالم) توضح املنهج الذي أقروه وأمروا أصحابهم باتباعه والسير
عليه وإال كانوا مخالفين لهم ومكذبين ألخبارهم وأقوالهم (عليهم السالم):
( -1عن عمر بن حنظلة ،قال :سألت أبا عبد هللا (عليه السالم) عن رجلين من
أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما ....وكالهما اختلفا في حديثكم ؟ فقال
الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ،وال يلتفت إلى ما
يحكم به اآلخر .قال :فقلت :فإنهما عدالن مرضيان عند أصحابنا ال يفضل واحد منهما
على صاحبه ؟ قال :فقال :ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به املجمع
عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك
فان املجمع عليه ال ريب فيه – إلى أن قال – :فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد
رواهما الثقات عنكم ؟ قال :ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة
فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة ،قلت :جعلت فداك
إن رأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا
للعامة واآلخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ؟ فقال :ما خالف العامة ففيه الرشاد،
فقلت :جعلت فداك فان وافقهما الخبران جميعا ؟ قال :ينظر إلى ما هم إليه أميل
حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ باألخر ،قلت :فان وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال:
إذا كان ذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك فان الوقوف عند الشبهات خير من االقتحام في
الهلكات) (.)1
وداللة الرواية فيها الكثير من املسائل املهمة في كيفية الخروج من معضلة التعارض
القائمة واملشهورة بين األصحاب بسبب التقية وغيرها ،وقد أعطى اإلمام (عليه السالم)
 -1الكافي ،الشيخ الكليني :ج 1ص ، 10 / 68باب اختالف الحديث.
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حلوال كثيرة في التعرف على الخبر الصحيح من غيره كالعرض على القرآن الكريم واألخبار
املشهور ومخالفة العامة وغيره من األمور األخرى رحمة بالعباد ورأفة بهم.
( -2عن السكوني ،عن أبي عبد هللا (عليه السالم) قال :قال رسول هللا (صلى هللا
عليه وآله) :إن على كل حق حقيقة ،وعلى كل صواب نورا ،فما وافق كتاب هللا فخذوه،
وما خالف كتاب هللا فدعوه) (.)1
( -3عن عبد هللا بن أبي يعفور قال :وحدثني الحسين بن أبي العالء أنه حضر ابن أبي
يعفور في هذا املجلس قال :سألت أبا عبد هللا (عليه السالم) عن اختالف الحديث يرويه
من نثق به ،ومنهم من ال نثق به ،قال :إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من
كتاب هللا أو من قول رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) ،وإال فالذي جاءكم به أولى به) (.)2
 -4الشيخ الطوس ي يرفعه (وقد روي عنهم (عليهم السالم) أنهم قالوا إذا جاءكم عنا
حديثان فاعرضوهما على كتاب هللا فما وافق كتاب هللا فخذوه وما خالفه فاطرحوه) (.)3
( -5عن أيوب بن الحر قال :سمعت أبا عبد هللا (عليه السالم) يقول :كل ش ئ مردود
إلى الكتاب والسنة ،وكل حديث ال يوافق كتاب هللا فهو زخرف) (.)4
وهذا هو أحد األمور الذي أكد عليها األئمة (عليهم السالم) أتباعهم ومواليهم في تمييز
األخبار الصحيحة من الكاذبة في العرض على القرآن الكريم وهي كثيرة فوق حد التواتر،
ولم يتعرضوا لذكر سند الخبر حين االختالف.
وكذلك أوضحوا أمورا أخرى في حال االختالف والتعارض بين أخبارهم وهو التسليم
ملا ورد عنهم وعدم الرد عليهم .منها:
( -1عن سماعة ،عن أبي عبد هللا (عليه السالم) ،قال :سألته عن رجل اختلف عليه
رجالن من أهل دينه في أمر كالهما يرويه ،أحدهما يأمر بأخذه ،واآلخر ينهاه عنه كيف

 -1املصدر السابق :ص ،1 / 69باب األخذ بالسنة وشواهد الكتاب.
 -2املصدر السابق :ص. 2 / 69
 -3االستبصار ،الشيخ الطوس ي :ج 1ص.668 / 190
 -4الكافي ،الشيخ الكليني :ج 1ص ، 3 / 69باب األخذ بالسنة وشواهد القرآن.
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يصنع؟ قال :يرجئه حتى يلقى من يخبره ،فهو في سعة حتى يلقاه ..قال الكليني :وفي رواية
أخرى :بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك) (.)1
( -2عن املعلى بن خنيس ،قال :قلت ألبي عبد هللا (عليه السالم) :إذا جاء حديث عن
أولكم وحديث عن آخركم بأيهما نأخذ؟ فقال :خذوا به حتى يبلغكم عن الحي فان بلغكم
عن الحي فخذوا بقوله ،قال :ثم قال أبو عبد هللا (عليه السالم) إنا – وهللا – ال ندخلكم
إال فيما يسعكم) (.)2
( -3قال :وروي عنهم (عليهم السالم) أنهم قالوا :إذا اختلفت أحاديثنا عليكم فخذوا
بما اجتمعت عليه شيعتنا ،فإنه ال ريب فيه) (.)3
وكذلك ما ورد عنهم من العمل بأخبارهم املخالفة للعامة فقد جاء عنهم الكثير .منها:
( -1عن سماعة بن مهران ،عن أبي عبد هللا (عليه السالم) قلت :يرد علينا حديثان:
واحد يأمرنا باألخذ به ،واآلخر ينهانا عنه قال :ال تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك
فتسأله ،قلت :البد أن نعمل (بواحد منهما) ،قال :خذ بما فيه خالف العامة) (.)4
وقد أورد الحر العاملي الكثير من األخبار في ذلك منها:
( -2فمن ذلك قول الصادق (عليه السالم) في الحديثين املختلفين :اعرضوهما على
أخبار العامة فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه).
( -3وقوله (عليه السالم) :إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم).
( -4وقوله (عليه السالم) :ما أنتم وهللا على ش ئ مما هم فيه والهم على ش ئ مما أنتم
فيه فخالفوهم فما هم من الحنيفية على ش ئ) (.)5

 -1الكافي ،الشيخ الكليني :ج 1ص ، 7 / 66باب اختالف الحديث.
 -2املصدر السابق :ح .9
 -3وسائل الشيعة ،الحر العاملي :ج  27ص  ، 43 / 122باب وجوب الجمع بين االحاديث املختلفة.
 -4املصدر السابق :ح .42
 -5الفصول املهمة في أصول األئمة ،الحر العاملي ،تحقيق وإشراف :محمد بن محمد الحسين القائيني ،ط األولى لسنة
1418هـ ،ج 1ص / 577ح ،7 - 6- 5باب عدم العمل بما وافق العامة ،وغيره الكثير من األخبار األخرى.
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إلى هنا نكتفي بإيراد بعض هذه األخبار املتواترة الواردة عنهم (عليهم السالم) في وضع
املنهج الصحيح للعمل بأخبارهم والتسليم بأقوالهم من دون ذكر للمنهج املقترح من قبل
الرجاليين في إثبات صحة صدور الروايات ،هذا وقد ذهب البعض من الفقهاء كالحر
العاملي الذي أفرد كتبا في جمع مثل هذه األخبار ( )1ورد إشكاالت القوم التي أوردوها على
منهج األخباريين وقد ذكر الكثير من املسائل التي ال غنى من االطالع عليها للوقوف على
املنهج الفعلي الذي وضعه األئمة (عليهم السالم) لشيعتهم للعمل به والسير عليه.
هذا ما أردنا بيانه في هذا البحث املختصر في بيان املنهج الوضعي لعلم الرجال.
والحمد هلل رب العاملين.

 -1انظر :وسائل الشيعة ،الحر العاملي :ج 30وفوائده املسمى بالخاتمة ،وكذلك كتابه الفصول املهمة في أصول األئمة :ج.1
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 .33دروس في علم األصول ،السيد محمد باقر الصدر ،مؤسسة دار النشر اإلسالمي
لجماعة املدرسين ،ط الثالثة لسنة 1415ه.
 .34الدرر النجفية ،الشيخ يوسف البحراني ،تحقيق ونشر دار املصطفى إلحياء
التراث قم ،ط األولى لسنة  1423ه.
 .35الذريعة إلى تصانيف الشيعة ،آغا بزرك الطهراني ،دار األضواء ،بيروت – لبنان،
ط الثانية لسنة  1398ه.
 .36ذكرى الشيعة ،الشهيد األول محمد بن مكي العاملي ،تحقيق :مؤسسة آل البيت
(عليهم السالم) إلحياء التراث ،ط األولى لسنة 1419ه.
 .37رجال الشيخ النجاش ي ،تحقيق السيد موس ى الشبيري الزنجاني ،مؤسسة النشر
اإلسالمي التابعة لجماعة املدرسين في قم ،ط الثامنة لسنة  1427ه.
 .38رجال الخاقاني ،الشيخ علي الخاقاني ،تحقيق :محمد صادق بحر العلوم ،مركز
نشر مكتب اإلعالم اإلسالمي ،ط الثانية لسنة  1404ه.
 .39رجال الطوس ي ،تحقيق :جواد القيومي ،مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة
املدرسين في قم ،ط الثالثة لسنة  1427ه.
 .40رجال ابن الغضائري ،احمد بن الحسين ،تحقيق :السيد محمد رضا الجاللي ،دار
الحديث للطباعة والنشر – قم ،ط األولى  1422ه.
 .41الرسائل الرجالية ،أبو املعالي محمد بن محمد إبراهيم الكلباس ي ،تحقيق :محمد
حسين الدرايتي ،دار الحديث للطباعة والنشر – قم ،ط األولى لسنة 1422ه.
 .42رسالة في دراية الحديث ،أبو الفضل حافظيان البابلي ،مركز تحقيقات دار
الحديث – قم ،ط األولى لسنة  1423ه.
 .43الرعاية في علم الدراية ،الشهيد الثاني زين الدين العاملي ،تحقيق :عبد الحسين
محمد علي بقال ،ط الثانية لسنة  1408ه.
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 .44سماء املقال في علم الرجال ،أبو الهدى الكلباس ي ،تحقيق :السيد محمد
الحسيني القزويني ،مؤسسة ولي العصر (عليه السالم) للدراسات اإلسالمية – قم
املشرفة ،ط األولى لسنة  1419ه.
 .45شرح البداية في علم الدراية ،الشهيد الثاني زين الدين العاملي ،تحقيق :سيد
محمد رضا الجاللي ،منشورات ضياء الفيروز آبادي – قم ،ط الثالثة لسنة  2014م.
 .46طرائف املقال ،السيد علي البروجردي ،تحقيق :السيد مهدي الرجائي ،ط األولى
لسنة ه ،1410الناشر :مكتبة آية هللا العظمى املرعش ي النجفي العامة – قم املقدسة.
 .47العدة في أصول الفقه ،الشيخ الطوس ي ،تحقيق :محمد رضا األنصاري القمي،
املطبعة ستاره قم ،ط األولى لسنة  1417ه.
 .48علل الشرائع ،الشيخ الصدوق ،تحقيق وتقديم :السيد محمد صادق بحر
العلوم ،منشورات املكتبة الحيدرية – النجف األشرف ،ط األولى  1966م.
 .49فتح الباري ،ابن حجر العسقالني ،دار املعرفة للطباعة والنشر بيروت – لبنان،
ط الثانية.
 .50الفهرست ،الشيخ الطوس ي ،تحقيق :الشيخ جواد القيومي ،مؤسسة النشر
اإلسالمي ،ط األولى لسنة  1417ه.
 .51الفصول املهمة في أصول األئمة ،الحر العاملي ،تحقيق وإشراف :محمد بن
محمد الحسين القائيني ،ط األولى لسنة 1418ه.
 .52فقه الرضا ،لعلي بن بابويه القمي ،تحقيق مؤسسة آل البيت (عليهم السالم)
إلحياء التراث – قم ،ط األولى لسنة  1406ه.
 .53الفوائد الحائرية ،الوحيد البهبهاني ،املطبوع ضمن رجال الخاقاني ،تحقيق:
محمد صادق بحر العلوم ،مركز نشر مكتب اإلعالم اإلسالمي ،ط الثانية لسنة  1404ه.
 .54الفوائد املدنية ،محمد أمين االسترابادي ،تحقيق :الشيخ رحمة هللا الرحمتي
األراكي ،مؤسسة دار النشر اإلسالمي ،ط األولى لسنة  1424ه.
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 .55الفوائد الرجالية املعروف برجال السيد مهدي بحر العلوم ،تحقيق :محمد
صادق بحر العلوم ،حسين بحر العلوم ،مكتبة الصادق – طهران ،ط األولى لسنة 1403
ه.
 .56الفوائد الرجالية ،الشيخ مهدي الكجوري الشيرازي ،تحقيق :محمد كاظم
رحمان ستايش ،دار الحديث ،ط األولى لسنة 1424ه.
 .57قوانين األصول ،امليرزا القمي ،الطبعة الحجرية.
 .58لسان العرب ،ابن منظور ،تحقيق علي شيري ،دار إحياء التراث العربي بيروت،
ط األولى لسنة  1988م.
 .59كامل الزيارات ،جعفر بن محمد بن قولويه ،تحقيق :الشيخ جواد القيومي،
مؤسسة نشر الفقاهة ،ط األولى لسنة  1417ه.
 .60الكافي ،ثقة اإلسالم أبو جعفر الكليني ،تحقيق :علي أكبر غفاري ،طباعة دار
الكتب اإلسالمية طهران ،ط الثالثة لسنة  1430ه.
 .61كتاب ابن الغضائري ،تحقيق :السيد محمد رضا الحسيني الجاللي ،دار الحديث
للطباعة والنشر – قم ،ط األولى  1422ه.
 .62كتاب الغيبة ،الشيخ الطوس ي ،تحقيق الشيخ :عبادهللا الطهراني والشيخ علي
أحمد ناصح ،منشورات الرضا (عليه السالم) – بيروت ،ط األولى لسنة  1429ه.
 .63كفاية األحكام ،املحقق السبزواري ،تحقيق :الشيخ مرتض ى الواعظي اآلراكي،
مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة املدرسين بقم املشرفة ،ط األولى لسنة 1423ه.
 .64كليات في علم الرجال ،جعفر السبحاني ،مركز مديريت حوزة علمية قم ط
الثانية لسنة  1408ه.
 .65مجمع البحرين ،فخر الدين الطريحي ،تحقيق :السيد احمد الحسيني ،مكتب
النشر الثقافة اإلسالمية ،ط الثانية لسنة  1408ه.
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 .66مجمع الفائدة والبرهان املحقق االردبيلي ،مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة
لجماعة املدرسين بقم املشرفة ،تحقيق :الحاج آغا مجتبى العراقي ،الشيخ علي پناه
االشتهاردي ،الحاج آغا حسين اليزدي األصفهاني ،ط األولى لسنة ذي الحجة  1414ه.
 .67مرآة العقول في شرح أخبار الرسول ،العالمة املجلس ي ،تحقيق السيد هاشم
الرسولي ،دار الكتب اإلسالمية – طهران ،ط الثانية لسنة  1404ه.
 .68مستدرك الوسائل ،امليرزا النوري ،مؤسسة آل البيت (عليهم السالم) إلحياء
التراث ،ط األولى لسنة  1416ه.
 .69مستدركات علم رجال الحديث ،الشيخ علي النمازي الشاهرودي ،مطبعة شفق
– طهران ،ط األولى لسنة  1412ه.
 .70مشايخ الثقات ،ميرزا غالم رضا عرفانيان ،تحقيق ونشر مركز انتشارات دفتر
تبليغات – قم ،ط الثالثة لسنة  1419ه.
 .71مصباح الفقيه ،آقا رضا الهمداني ،انتشارات مكتبة النجاح – طهران ،ط
الحجرية.
 .72مصفى املقال في مصنفي علم الرجال ،أغا بزرك الطهراني ،دار العلوم للتحقيق
والطباعة والنشر – ايران ،ط األولى ،لسنة  1408ه.
 .73مصباح األصول ،أبحاث تقريرات السيد أبو القاسم الخوئي ،السيد محمد سرور
الواعظ الحسيني ،منشورات مكتبة الداوري ،املطبعة العلمية – قم ،ط الخامسة لسنة
 1417ه.
 .74معارج األصول ،املحقق الحلي ،تحقيق محمد حسين الرضوي ،مؤسسة آل
البيت (عليهم السالم) للطباعة والنشر ،ط األولى لسنة  1403ه.
 .75املعتبر ،املحقق الحلي ،تحقيق وتصحيح :عدة من األفاضل ،إشراف :ناصر مكارم
شيرازي ،الناشر مؤسسة سيد الشهداء ،ط األولى لسنة  1985م.
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 .76معجم رجال الحديث ،السيد أبو القاسم الخوئي ،مركز نشر الثقافة اإلسالمية
– ايران ،ط الخامسة لسنة  1992م.
 .77معجم املصطلحات الفقهية ،الشيخ إبراهيم اسماعيل الشهركاني ،منشورات
مؤسسة الهداية ،بيروت لبنان ،ط الثانية لسنة  2006م.
 .78املعجم األصولي ،الشيخ محمد صنقور ،منشورات نقش ،ط الثانية لسنة 2005
م.
 .79منتقى الجمان ،الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني ،تحقيق :علي أكبر الغفاري،
مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة املدرسين بقم ،ط األولى لسنة  1402ه.
 .80منتهى املقال في أحوال الرجال ،أبو علي الحائري املازندراني ،تحقيق :مؤسسة آل
البيت (عليهم السالم) إلحياء التراث قم ،ط األولى لسنة  1416ه.
 .81من ال يحضره الفقيه ،الشيخ الصدوق ،تحقيق :علي أكبر الغفاري ،مؤسسة
النشر اإلسالمي التابعة لجماعة املدرسين بقم ،ط الثانية لسنة  1432ه.
 .82مناقب آل أبي طالب ،ابن شهرآشوب ،تحقيق :لجنة من أساتذة النجف
األشرف ،املطبعة الحيدرية النجف ،ط األولى لسنة  1376ه.
 .83موسوعة طبقات الفقهاء ،اللجنة العلمية في مؤسسة اإلمام الصادق (عليه
السالم) ،دار األضواء للطباعة – بيروت ،ط األولى لسنة  1999م.
 .84الوجيزة في علم الرجال ،امليرزا أبو الحسن املشكيني ،تحقيق زهير األعرجي،
مؤسسة االعلمي للمطبوعات – بيروت ،ط األولى لسنة  1991م.
 .85وسائل الشيعة ،الفقيه محمد بن الحسن العاملي ،تحقيق مؤسسة أهل البيت
(عليهم السالم) إلحياء التراث ،ستارة للطباعة ،ط الثالثة لسنة  1416ه.
 .86هداية األبرار ،حسين بن شهاب العاملي ،تحقيق ونشر :السيد رؤوف جمال
الدين ،ط األولى لسنة  1396ه.
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 .87الهداية الكبرى الحسين بن حمدان الخصيبي ،مؤسسة البالغ للطباعة والنشر
والتوزيع ،بيروت – لبنان ،ط الرابعة لسنة  1991م.
 .88املوقع الرسمي للسيد كمال الحيدري ،مفاتيح عملية االستنباط الفقهي :الدرس
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