
(45

ات
ا�س

ودر
ث 

حا
اأب

السنة 2 العدد 4 صيف - خريف 2017

قراءة يف املنهج الرجايّل لإلمام اخلامنئي

الشيخ أمني ترمس)١)

خاصة: 

، وذلك  سعت هذه املقالة إىل الكشف عن املباين الرجاليَّة للسيِّد اإلمام اخلامنئي
من خالل استقراء كلامته -سواء يف كتبه الرجاليَّة أو أبحاثه الفقهيَّة- التي تبنيِّ رأَيه يف 
بعض النقاط الرئيسة يف توثيق الرواة واعتبار الروايات، والتي من خالهلا يمكن الكشف 
عن املنهج الرجايّل أليِّ فقيه، ومن هذه النقاط -كام عرضناها بالرتتيب-: بيان رأِيِه يف 
ملا  وتصديقهم  عنهم  يصّح  ما  تصحيح  عىل  العصابة  أمجعت  »الذين  اإلمجاع  أصحاب 
ثمَّ يف أسانيد  الثالثة،  الثقات  املشايخ  ، ورأِيِه يف مراسيل  الكيّشّ يقولون« بحسب قول 
إكثار  إبراهيم، ورأِيِه يف كاشفيَّة  ّي لعيل بن  القمِّ الزيارات، وكذلك تفسري  كتاب كامل 
ة عمل  أو عدم كاشفيَّته، ومبناه يف جابريَّ الرواية عن شخص عن وثاقته  ء  أحد األجالَّ
املشهور لضعف اخلر وعدمه، وحكِمِه عىل روايات من كان مستقياًم وثقة ثمَّ انحرف 
يَّة الروايات املضمرة، ثمَّ مراسيل )من ال حيرضه  وُضعِّف ومبناه يف ذلك، ورأِيِه يف حجِّ
الثقة واملوثوق،  )النوادر(، ومذهبِِه بني خر  الوليد من كتاب  ابن  الفقيه( واستثناءات 

)))  باحث يف الفكر اإلسالمّي وعلوم احلديث والرجال، من لبنان.
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يف  ُذكر  من  يف  األصل  أنَّ  قضيَّة  ومن  السند،  يف  والتبديل  التعويض  طرق  من  وموقِفِه 
فهرس الشيخ الطويّس أن يكون شيعيًّا باملعنى العاّم.

كلامت مفتاحيَّة:

أصحاب  ة،  العامَّ التوثيقات  ة،  اخلاصَّ التوثيقات  اخلامنئي،  اإلمام  الرجايّل،  املنهج 
عمل  ة  جابريَّ ّي،  القمِّ تفسري  الزيارات،  كامل  كتب  الثالثة،  الثقات  املشايخ  اإلمجاع، 
الوليد،  ابن  استثناءات  الفقيه(،  حيرضه  ال  )من  مراسيل  املضمرة،  الروايات  املشهور، 

تعويض األسانيد، فهرس الشيخ الطويّس.

مقّدمة:

القرآن  بعد  اإلسالمّي  الترشيع  مصادر  من  الثاين  املصدر  الرشيف  احلديث  يعدُّ 
الكريم، ومن خالله يمكن معرفة ما ُأمجل من أحكام يف القرآن الكريم، وتقييد مطلقاهتا 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ]ٿ  -تعاىل-:  قال  عموماهتا،  وختصيص 
خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  ]جئ  -أيًضا-:  وقال  ڦ[)))،  ڤ 
مب ىب[))). من هنا كان اهتامم املسلمني منذ السنني األوىل لبعثة النبي باحلديث 

الرشيف حفًظا وتدوينًا، ورواية ودراية.

بحديث  األكيد  واهتاممهم  الشديد،  حرصهم  ة  النبوَّ بيت  أهل  عن  ُعرف  وقد 
)دالئل  كتابه  يف  الطري  رستم  بن  جرير  بن  حمّمد  روى  فقد   ، اهلل رسول  هم  جدِّ
اإلمامة( بإسناده، عن ابن مسعود قال: »جاء رجل إىل فاطمة)عليها السالم(، فقال: يا 

ابنة رسول اهلل، هل ترك رسول اهلل عندك شيًئا ُتطرفينيه؟

السام(:  فقالت)عليها  جتدها،  فلم  فطلبتها  احَلريرَة.  تلك  هاِت  جارية،  يا  فقالت: 
وحيِك اطلبيها، فإّنا تعدل عندي حسناًا وحسيناًا...«)3).

)))  سورة النحل، اآلية 44.

)))  سورة النحل، اآلية 64.
سة البعثة، 3)4)ه�.ق، ص65. سة، مؤسَّ د بن جرير بن رستم: دالئل اإلمامة، ط)، قم املقدَّ )3)  الطري، حممَّ
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وما كان يف تلك احلريرة إالَّ بضعة أحاديث سمعتها السيِّدة فاطمة من أبيها رسول 
 . اهلل

وشهرة )اجلامعة( ال ختفى عىل أحد، وهي إمالء رسول اهلل بخطِّ أمري املؤمنني عيل 
)))، وفيها »كلُّ ما حيتاج الناس إليه، وليس من قضيَّة إالَّ وهي فيها حتى  بن أيب طالب

 . أرش اخلدش«)))، حسبام جاء يف احلديث عن اإلمام الصادق

ا الناس قد كثرت عيلَّ  وبعد أن َكُثَر الكذب عىل رسول اهلل قام خطيًبا، فقال: »أيُّ
ا فليتبوأ مقعده من النار«)3). الَكّذابة، فمن كذب عيلَّ متعمداً

وبعد منع تدوين احلديث عقب رحيل رسول اهلل عن هذه الدنيا، وألسباب باتت 
احلصانة،  وقّلة  املناعة  يف  ضعف  مع  واسعة  أقطار  يف  اإلسالم  انتشار  وبعد  معروفة، 
الوّضاعني  بعض  أيدي  عىل  للتالعب  الرشيف  احلديث  ض  يتعرَّ أن  الطبيعّي  من  كان 
من  رشذمة  إالَّ  الواقع،  يف  هم  وما  للحديث،  رواة  أنفسهم  ون  يسمُّ ممَّن  والكّذابني 
االنتهازيِّني واحلاقدين ممَّن باعوا آخرهتم بدنيا غريهم، فعمدوا إىل الزيادة يف األحاديث، 

وحتريف الكالم عن مواضعه.

فمن هنا كان ال بّد من اعتامد آليَّة، ووضع قواعد يمكن من خالهلا التمييز بني احلقِّ 
علام  فكان  املختَلق،  من  واحلقيقّي  الضعيف،  من  الصحيح  احلديث  ومعرفة  والباطل، 
الرجال واحلديث، وكتب العلامء الكتب وسّطروا القواعد، وحددوا املعايري التي ينبغي 
ل للهجرة  اعتامدها لتمحيص األحاديث وغربلتها، وهذا ما يبدو واضًحا منذ القرن األوَّ

ة الرشيفة. النبويَّ

وما من فقيه إالَّ وهو بحاجة إىل هذين العلمني حتَّى يستطيع احلكم عىل أيِّ حديث 
يريد أن يستنبط منه حكاًم رشعًيا، فالفقيه ال ُيعدُّ فقيًها إذا مل يكن لديه مباٍن واضحة يف 

احلكم عىل األحاديث سنًدا ومتنًا.

اإلسالميَّة،  الكتب  دار  طهران،  ط5،  الغفاري،  أكر  عيل  وتعليق:  تصحيح  الكايف،  يعقوب:  بن  د  حممَّ الكلينّي،  انظر:    (((
363)ه�.ش، كتاب فضل العلم، باب9)، ح4)، ج)، ص57.

ة، باب40، ح5، ج)، ص)4). )))  م.ن، كتاب احلجَّ
)3)  م.ن، كتاب فضل العلم، باب))، ح)، ج)، ص58).
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واإلمام اخلامنئي هو من هؤالء الفقهاء الذين أتعبوا أنفسهم يف معرفة هذه العلوم، 
ة،  نت لديه روئ خاصَّ فدرسها عند كبار األساتذة، وقرأها قراءة املتدبِّر احلاذق حتَّى تكوَّ

ونظرات فاحصة يف هذه العلوم.

وما اطلعُت عليه من آراء سامحته ممَّا ُطبع له باللغة العربيَّة رسالتان يف الفقه االستداليّل: 
نهام العديد من اآلراء  األوىل بحث يف )اهلدنة(، والثانية: بحث يف )الصابئة(، فقد ضمَّ
ة يف علَمي الرجال واحلديث. هذا باإلضافة إىل ما كتبه سامحته يف األصول األربعة  املهمَّ
تنفع يف هذا  التي  الفوائد  العديد من  ه- عىل  يتمَّ مل  اشتمل -وإن  فهو  الرجال،  يف علم 

املجال، علاًم أنَّ هذه األبحاث الثالثة تعود يف الزمن إىل ما يزيد عىل عقدين.

فيها  أوراق  فيَّاض -مشكوًرا- بجملة  الشيخ حسن  العزيز  ثّم أحتفني سامحة األخ 
بحوث وفوائد رجاليَّة لإلمام اخلامنئي استلَّها من دروس اخلارج التي حصل عليها من 
مكتب اإلمام اخلامنئي. وعىل الرغم من عدم نرش هذه الدروس، فإنَّ وثاقتها مضمونة؛ 

م. للحصول عليها من مكتب اإلمام كام تقدَّ

أيدينا  به، لكان بني  ولو تسنَّى يل االطالع عىل مجيع ما كتبه سامحته وألقاه عىل طالَّ
الكثري من الفوائد والعديد من القواعد يف هذا العلم، والتي تعرِّ عن وجهة نظره فيه.

ل رؤية واضحة ملعرفة مدى تضلُّع سامحته  ولكن مع ذلك، فام ُذِكر من األبحاث شكَّ
ره فيه. هبذا العلم وتبحُّ

وفيام ييل نعرض مباين سامحته يف هذا العلم:

: مبناه يف توثيق الرواة: الاً أوَّ

توثيق الرواة تارة يكون من خالل توثيق خاّص، وأخرى من خالل توثيق عاّم. 

مون يف حّق الراوي من  ة: تكون باالعتامد عىل ما ذكره العلامء املتقدِّ التوثيقات اخلاصَّ
، والطويّس،  الكيّشّ املشايخ:  مؤّداه، كام هو مذكور يف كتب  يؤدِّي  ما  أو  توثيق رصيح 
والنجايّش. وهذه الطريقة اعتمدها غالبيَّة العلامء عىل مدى القرون املاضية وحتَّى عرصنا 

احلارض، ومل يناِقش فيها إالَّ قلَّة قليلة منهم.
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ة: واملراد هبا توثيق عّدة من الرواة جتمعهم ضابطة معيَّنة. وهذا النوع  التوثيقات العامَّ
رين يف سعته وضيقه، فمنهم َمْن  مني واملتأخِّ من التوثيق كان مثار اهتامم وبحث عند املتقدِّ

َقبِل الكثري من هذه التوثيقات، ومنهم من رفض أكثرها.

والدليل عىل كال األمرين واحد، فمن أخذ بالتوثيق اخلاّص، فإنَّه يأخذ بالتوثيق العاّم 
ق يف ذلك  : »إّن الوثاقة تثبت بإخبار الثقة، فال يفرَّ إْن تمَّ دليله؛ وهلذا قال السيِّد اخلوئي
بني أن يشهد الثقة بوثاقة شخص معنيَّ بخصوصه، وأن يشهد بوثاقته يف ضمن مجاعة، 

نيَّة«))). فإّن العرة هي بالشهادة بالوثاقة، سواء أكانت الداللة مطابقيَّة أم تضمُّ

التوثيقات  من  الكثري  بصّحة  القائل  األّول  الرأي  أنصار  من  هو  اخلامنئي  واإلمام 
ة، وهذا ما سيظهر من خالل النقاط اآلتية: العامَّ

١- أصحاب األمجاع:

بشكل  وبحثوه  رين،  املتأخِّ بني  وشاع  حدث  وإنَّام  القدماء،  يعرفه  مل  املصطلح  هذا 
ل أو خمترص يف كتبهم الرجاليَّة، ويرجع هذا البحث يف األساس إىل كتاب رجال  مفصَّ

، الذي ذكر فيه مجاعة من الرواة الفقهاء يف ثالثة مواضع من كتابه: الشيخ الكيّشّ

أمجعت   )...( اهلل  عبد  وأيب  جعفر  أيب  أصحاب  من  الفقهاء  تسمية  »يف  أ- 
العصابة عىل تصديق هؤالء)...(«))).

، أمجعت العصابة عىل تصحيح  ب- »تسمية الفقهاء من أصحاب أيب عبد اهلل
ما يصّح من هؤالء وتصديقهم ملا يقولون)...(«)3).

أمجع   ، الرضا احلسن  وأيب  إبراهيم  أيب  أصحاب  من  الفقهاء  »تسمية  ج-  
أصحابنا عىل تصحيح ما يصّح عن هؤالء وتصديقهم)...(«)4). 

)))  اخلوئي، أبو القاسم: معجم رجال احلديث، ط5، ال م، ال ن، 1413هـ.ق/1992م، ج1، ص49.
)))  الطوسي، حممَّد بن جعفر: اختيار معرفة الرجال)رجال الكشي(، حتقيق: حسن املصطفوّي، مشهد، جامعة 

مشهد، 1348هـ.ش، رقم431، ص238.
)3)  م.ن، رقم705، ص375.

)4)  م.ن، رقم050)، ص556.



(50

ئي
امن

خل
م ا

لإما
يل ل

جا
الر

هج 
املن

يف 
ءة 

قرا

للفقهاء  ذكره  بصدد  هو  الكيّشّ  الشيخ  أّن  الثالث  العبارات  هذه  من  واملالحظ 
ة يف ثالثة عصور، وأنَّ الشيعة  املشهورين واألصحاب املعروفني من أصحاب األئمَّ

أمجعوا عىل تصحيح ما يصّح عنهم.

بعيد-،  من  وال  قريب  من  -ال  املعنى  هذا  إىل  ُيرِش  أو  مني  املتقدِّ من  أحد  يذكر  ومل 
 ، مع شّدة حرصهم عىل مثل هذه األمور، خصوًصا من الذين جاءوا بعد الشيخ الكيّشّ
سوى ما ذكره ابن شهر آشوب -يف القرن السادس- يف كتابه )املناقب())) يف موردين 

. فقط من هذه املوارد، وواضح أّنه اعتمد يف نقله عىل ما يف كتاب الشيخ الكيّشّ

الشيخ  ات  خمتصَّ من  هو  املصطلح  هذا  أنَّ  عىل  األصحاب  اتفق  الذي  الوقت  ويف 
دت اآلراء واختلفت األقوال: الكيّشّ اختلفوا يف مراده احلقيقّي من ذلك، وتعدَّ

فمن قائل: بأنَّ مراد الشيخ الكيّشّ هو تصحيح مجيع الروايات التي يروهيا هؤالء  -
.((( الفقهاء، وال ُينظر يف السند من بعدهم إىل املعصوم

ومن قائل: إنَّ مراده توثيق مجيع الرواة الذين روى عنهم هؤالء الفقهاء)3). -

 وقائل: إنَّ مراده توثيق هؤالء الفقهاء املذكورين فقط دون سواهم)4). -

 إىل غري ذلك من األقوال املذكورة يف حمّلها. -

ا ما ذهب إليه سامحة اإلمام اخلامنئي، فهو القول األّول، وأنَّ مجيع الروايات التي  وأمَّ
وقع يف سندها أحد هؤالء الفقهاء، فهي معترة ويعمل هبا، سواء أكان الراوي الذي وقع 

بني أحد أصحاب اإلمجاع وبني املعصوم ثقة أم ضعيًفا، معروًفا أم جمهواًل.

قال سامحته: »إذا ُوجد شخص من أصحاب اإلمجاع يف سند رواية، فالرواة الذين 

سة انتشارات عالمة، ال ت، ج4،  سة، مؤسَّ )))  ابن شهر آشوب املازندرايّن، حممد بن عيل: مناقب آل أيب طالب، ال ط، قم املقدَّ
ص))) و80).

)))  انظر: اخلوئي، معجم رجال احلديث، م.س، ج)، ص57 وما بعدها.
)3)  م.ن.
)4)  م.ن.
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يقعون بعده مهام كانت حاهلم وسواء ُذِكرت أسامؤهم أم ال، وسواء كانوا مهملني من 
جهة التوثيق والتضعيف أم كانوا جمروحني وضعفاء، ففي مجيع هذه الصور ال يرّض ذلك 

بصّحة السند)...(«))). 

ًها إىل فقاهة  وقال يف موضع آخر: »إّن املستفاد من عبارة الكيّشّ أّنه كان ملتفًتا ومتوجِّ
أولئك األشخاص }أصحاب االمجاع{؛ ألجل كونم من الفقهاء والعارفني بالروايات 
طريق  من  -ولو  رواية  نقلوا  إذا  فلهذا   ، املعصوم بكالم  فهم  ولدهيم  واألحاديث 
إذ لوال  السند،  ة  م كانوا معتقدين بصحَّ فالسند يكون معتًرا؛ ألنَّ جمهول أو ضعيف- 
توثيق  يفيدون  اإلمجاع  فأصحاب  إذن،  الرواية)...(  نقلوا  ملا  السند  بصّحة  اعتقادهم 
الرواية ال الراوي باخلصوص، فقد يكون الراوي غري موثَّق بنحو خاّص إالَّ أنَّ هذا ال 

ة الراوية واعتبارها«))). يرّض بصحَّ

٢- مشايخ الثقات:

د بن أيب ُعَمري )ت: 7))ه�( وصفوان بن حييي )ت:  واملراد هبم املشايخ الثالثة: حممَّ
د بن أيب نرص البزنطّي )ت:6))ه�(. وهؤالء الثالثة عارصوا  0))ه�(، وأمحد بن حممَّ
. وكتب األحاديث اشتملت  الكاظم والرضا واجلواد ة املعصومني:  ثالثة من األئمَّ
، وكانوا قد حظوا بمنزلة  قة عن املعصومني عىل الكثري من رواياهتم ويف أبواب متفرِّ

ة. ة والعامَّ ، وباحرتام مميَّز عند اخلاصَّ ة ة عند األئمَّ خاصَّ

ة: »)...( وإذا  واألصل يف هذه الدعوى هو الشيخ الطويّس، حيث قال يف كتاب الُعدَّ
كان أحد الراويني مسنًِدا واآلخر مرِساًل ُنظَِر يف حال املرِسل، فإن كان ممَّن ُيعلم أّنه ال 
ت الطائفة  ُيرِسُل إاّل عن ثقة موثوق به، فال ترّجح خلر غريه عىل خره، وألجل ذلك سوَّ
د بن أيب نرص، وغريهم  د بن أيب عمري، وصفوان بن حييي، وأمحد بن حممَّ بني ما يرويه حممَّ
ن يوثق به، وبني ما أسنده  م ال يروون وال يرسلون إالَّ عمَّ من الثقات الذين ُعرفوا بأنَّ

القتل،  أقسام  الثاين من  القسم  ألقاها سامحته عىل طالَّبه يف بحث اخلارج(،  القتل)دروس غري منشورة  اخلامنئي، عيل:    (((
الدرس اخلامس عرش، تمَّ احلصول عليها من مكتب اإلمام اخلامنئي عر الشيخ حسن فيَّاض.

)))  م.ن، الدرس الثاين والعرشون من القسم الرابع من أقسام القتل شبه العمد.



(5(

ئي
امن

خل
م ا

لإما
يل ل

جا
الر

هج 
املن

يف 
ءة 

قرا

غريهم، ولذلك عملوا بمراسلهم إذا انفردوا عن رواية غريهم«))).

وَقْبَل الشيخ الطويس مل يذكر أحد هذه الدعوى، ومل يصلنا يشء من ذلك سوى ما 
د بن أيب عمري، ويف مراسيله فقط،  ذكره الشيخ النجايّش املعارص له، ويف خصوص حممَّ
ام هارون الرشيد  حيث قال -بعد ذكره ملا جرى معه من ظلم وسجن ألربع سنوات يف أيَّ
ث من حفظه وممَّا  أو ولده املأمون، ودفنت كتبه خوًفا فسال عليها املطر-: »)...(فحدَّ

كان سلف له يف أيدي الناس، فلهذا أصحابنا يسكنون إىل مراسيله)...(«))).

وفيام بعد اشتهرت هذه الدعوى بشكل عاّم، ويف مراسيل ابن أيب عمري بشكل خاّص، 
دت األقوال واختلفت بني العلامء،  وحتديًدا من القرن السابع إىل عرصنا احلارض، وتعدَّ
مطلًقا  التسوية  العلامء هذه  بعض  فبينام رفض  أشّد،  بصورة  بل  السابقة،  املسألة  كام يف 
د بن أيب عمري ومسانيده، ومراسيل  قبلها آخرون مطلًقا، وفّصل مجاعة بني مراسيل حممَّ
غريه ومسانيدهم، فقبلوا هذه الدعوى يف خصوص مراسيل ابن أيب عمري دون سواه، 
رأيه، وردَّ عىل خمالفه، وهكذا  يراها لدعم  التي  ة  األدلَّ بقوله وحشد  ك  وكلٌّ منهم متسَّ

ع البحث)3). توسَّ

األخذ  أي  الثاين،  القول  فهو  األقوال،  هذه  من  اخلامنئي  اإلمام  إليه  ذهب  ما  ا  وأمَّ
د بن أيب  هبذه التسوية مطلًقا، حيث قال: »املبنى املشهور هو أنَّ روايات ومراسيل حممَّ
أنَّه ال فرق  البزنطّي معترة، واملبنى اآلخر غري املشهور  عمري وصفوان بن حييي وأمحد 
كتاب  الشيخ يف  قول  املشهور هو  قول  الرواية، ومستند  الثالثة وغريهم يف  بني هؤالء 

ة)...(«)4). الُعدَّ

، ال ت،  سة آل البيت سة، مؤسَّ د مهدي نجف، ال ط، قم املقدَّ د بن احلسن: عّدة األصول، حتقيق: حممَّ )))  الطويّس، حممَّ
ج)، ص386. 

سة النرش اإلسالمّي،  سة، مؤسَّ )))  النجايش، أمحد بن عيل: رجال النجايش، حتقيق: موسى الشبريّي الزنجايّن، ط)، قم املقدَّ
407)ه�.ق، رقم887، ص6)3.

)3)  من أراد الوقوف عىل التفاصيل، فلينظر: عرفانيان، غالم رضا: املشايخ الثقات؛ و: اخلوئي، معجم رجال احلديث، م.س، 
ج)، ص)6.

)4)  اخلامنئي، القتل، م.س، الدرس الرابع والسبعون من الرشاكة يف القتل، املرتبة الرابعة من مراتب التسبيب.
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د بن أيب عمري  ويف مكان آخر يوضح أخذه باملبنى املشهور، فيقول: »إنَّ مراسيل حممَّ
يف حكم املسانيد ويعتمد عليها، وكذا البزنطّي وصفوان بن حييي، والوجه يف ذلك هو ما 
ة)...( وعليه، فالرواية التي ينقولونا يعتمد عليها،  ذكره الشيخ الطويس يف كتاب الُعدَّ
بل األقوى االعتامد عىل الراوي الذي ينقلون عنه أيًضا؛ ألنَّ عبارة )إالَّ عن ثقة( التي 
ة -وإن كان يوجد فيها احتامل ضعيف ال نقول به-  ذكرها الشيخ الطويس يف كتاب الُعدَّ
ا تدّل عىل أنَّ هؤالء الثالثة إذا رووا عن شخص مسنًدا أم مرساًل، فهذا الشخص  فإنَّ

ُيعّد ثقة...«))).

د بن  وتكّرر هذا منه سامحته يف أكثر من مكان من بحث )اهلدنة())) يف خصوص حممَّ
أيب ُعَمري، وهذه اخلصوصيَّة ملناسبة ذكره يف سند احلديث حمّل البحث ال غري.

ثمَّ بعد هذا أجاب سامحته عن بعض اإلشكاالت عىل هذه املسألة:

يَّة، فال  أ- إن شهادة الشيخ الطويّس يف كتابه الُعّدة مبتنية عىل احلدس وليست حسِّ
تكون معترة حينئٍذ.

يَّة  وأجاب سامحته: »بأنَّ الشيخ خير عن عمل األصحاب، وشهادته عن عملهم حسِّ
وليست حدسيَّة«)3).

د بن أيب عمري مع  ب- كيف يمكننا االعتامد عىل شهادة الشيخ الطويّس بحقِّ حممَّ
أنَّه روى عن أشخاص غري ثقات مثل وهب بن وهب وغريه؟.

عند  ال  عنده  الثقة  معناها  ثقة«  عن  إاّل  ُيرسل  »ال  مجلة  إنَّ   : »أّوالاً سامحته:  أجاب 
ن ال يثق به هو، فقد يكون الشخص  الناس. وبعبارة أخرى: إنَّ ابن أيب عمري ال ينقل عمَّ
وثانياًا: إنَّ  ثقة عنده إالَّ أنَّه ليس ثقة عند الشيخ الطويّس مثاًل، وال منافاة بني األمرين. 
د بن أيب عمري قد روى عامَّ يقارب األربعمئة شخص، وليس بينهم سوى ستَّة رواة  حممَّ

اخلامنئي، القتل، م.س، الدرس السابع عرش من القسم الثالث من أقسام القتل.  (((
)))  اخلامنئّي، عيل: اهلدنة )بحث فقهّي استداليّل(، ط)، بريوت، دار الوسيلة، 998)م، ص57 و77.

)3)  اخلامنئي، القتل، م.س، الدرس الرابع والسبعون من الرشاكة يف القتل، املرتبة الرابعة من مراتب التسبيب.
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غري ثقات، وهذا العدد بنظر الشيخ الطويّس يساوي صفًرا، وعليه فيصحُّ القول بأنَّه ال 
ُيرسل وال يروي إالَّ عن ثقة«))).

ج- إّن كالم النجايّش وارد يف خصوص مراسيل ابن أيب عمري، فال يشمل املسانيد.

وأجاب: »إنَّ عبارة النجايّش تفيد أنَّ األصحاب يعلمون بأنَّ ابن أيب عمري مقيَّد جًدا 
َينُقل احلديث مرساًل عنه،  الراوي ال  ن يوثق به، وما مل حُيِرز وثاقة  بالنقل والرواية عمَّ
وألجل ذلك سكن األصحاب إىل مراسيله، فالسبب هو تقيُّده بالنقل عن الثقة؛ ولذا ال 

فرق بني مراسيله ومسانيده حينئذ«))).

االسم  بمعنى  جاءت  الشيخ  عبارة  يف  »ثقة«  كلمة  أّن  حيتمل  »نعم،  قائاًل:  ختم  ثّم 
املصدرّي، أي عن وثوق، فيكون املراد أّن هؤالء الثالثة ال يرسلون إاّل عن وثوق منهم 
أنَّ  إالَّ  اإلمجاع.  أصحاب  نظري  الراوي  ال  موثقة  الرواية  فتكون  وعليه  الرواية،  بصّحة 

الصحيح هو ما ذكرناه أّواًل«)3).

٣- أسانيد كتاب كامل الزيارات:

إنَّ كتاب كامل الزيارات تأليف الشيخ األقدم أيب القاسم جعفر بن حممد بن قولويه 
ة لدى الطائفة، ومن األصول املعتمدة  ّي املتوىف سنة 368ه�، هو من الكتب املهمَّ القمِّ
فه من األعالم األجالء الذين تفتخر هبم مدرسة  خصوًصا يف جمال الزيارات، كام أنَّ مؤلِّ

. أهل البيت

وقد ذكر يف مقّدمة كتابه سبب تأليفه له، ثّم قال: »)...( وقد علمنا أنَّا ال نحيط بجميع 
ما روي عنهم يف هذا املعنى، وال يف غريه لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا 
َذاذ من الرجال، يؤثر ذلك  -رمحهم اهلل برمحته- وال أخرجت فيه حديًثا ُروي عن الشُّ

)))  اخلامنئي، القتل، م.س، الدرس الرابع والسبعون من الرشاكة يف القتل، املرتبة الرابعة من مراتب التسبيب.
)))  م.ن.

)3)  اخلامنئي، القتل ، م.س، الدرس الرابع والسبعون من دروس الرشكة يف القتل، املرتبة الرابعة من مراتب التسبيب.
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عنهم عن املذكورين غري املعروفني بالرواية املشهورين باحلديث والعلم )...(«))).

وفهم صاحب الوسائل احلّر العاميّل من هذه العبارة أنَّ مجيع الرواة الذين وقعوا يف 
أسانيد ابن قولويه املنتهية إىل األئّمة هم ثقات))). وتابعه عىل ذلك بعض العلامء، كان 
ة من الزمن قبل تراجعه قبيل وفاته ثم ذهب إىل  ، فإنَّه قال بذلك مدَّ منهم السيِّد اخلوئي

القول بوثاقة خصوص مشايخ ابن قولويه املبارشين)3).

وفهم مجاعة أبرزهم املريزا النوري صاحب املستدرك)4) أنَّ مقصود ابن قولويه هو 
توثيق مشاخيه املبارشين فقط.

مة أنَّه ليس بصدد توثيق مشاخيه أو رواة أسانيده،  وفهم مجاعة آخرون من عبارته املتقدِّ
بل هو يريد بيان أنَّه مل يرِو إالَّ الروايات املشهورة. وكلٌّ له دليله عىل ما ذهب إليه.

ل، وهو وثاقة مجيع من وقع يف أسانيده  ا اإلمام اخلامنئي، فإنَّه اختار القول األوَّ وأمَّ
حتَّى غري املبارشين.

قال: »إنَّ قول املؤلِّف )ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا( ظاهره توثيق مجيع 
رجال السند، وذلك ألنَّه ذكر هذا الكالم من أجل بيان االعتامد واالعتبار لكتابه، وهذا 
ق  ل السند من جهته ثقة دون البقيَّة، وإنَّام يتحقَّ ق فيام إذا كان الراوي يف أوَّ األمر ال يتحقَّ

ذلك فيام إذا كان مجيع من يف سلسلة السند موّثقني )...(«)5).

ظاهره  لنا...(  وقع  )ما  الكتاب  مة  مقدِّ يف  املؤلِّف  قول  »إنَّ  آخر:  موضع  يف  وقال 
الشمول لكلِّ الرواة الذين ينقل عنهم ال خصوص الرواة املبارشين -أي مشاخيه فقط- 

كام ذكره بعض األعاظم )...(«)6).

الفقاهة،  نرش  سة  مؤسَّ سة،  املقدَّ قم  ط)،  القّيومي،  جواد  حتقيق:  الزيارات،  كامل  د:  حممَّ بن  جعفر  ّي،  القمِّ قولويه  ابن    (((
7)4)ه�.ق، ص0).

سة،  سة آل البيت إلحياء الرتاث، ط)، قم املقدَّ د بن احلسن: وسائل الشيعة، حتقيق ونرش: مؤسَّ )))  انظر: احلّر العاميّل، حممَّ
))4)ه�.ق، الفائدة السادسة، ج30، ص)0).

)3)  انظر: اخلوئي، معجم رجال احلديث، م.س، ج )، ص 50.
سة،  سة آل البيت إلحياء الرتاث، ط)، قم املقدَّ )4)  انظر: النوري الطريّس، حسني: خامتة املستدرك، حتقيق ونرش: مؤسَّ

5)4)ه�.ق، ج3، ص)5)؛ ج7، ص49. 
)5)  اخلامنئي، القتل، م.س، الدرس الثاين والسبعون من دروس الرشكة يف القتل، املرتبة الرابعة من مراتب التسبيب.

)6)  م.ن، الدرس التاسع من أدّلة حرمة قتل النفس.
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بأن ال يكون يف مقابله تضعيف خاّص ألحد  إليه سامحته مرشوط  ولكنَّ ما ذهب 
الرواة من قبل علامء اجلرح والتعديل، وإالَّ ُيرفع اليد عن التوثيق العاّم حينئٍذ.

قال: »)...( وهذا التوثيق العاّم قيمته وفائدته ليست كقيمة وفائدة التوثيق اخلاّص 
الذي يذكره النجايّش -مثاًل- حول شخص معنيَّ إالَّ أنَّه يفيد ويكفي يف تصحيح السند 
للرواية؛ وعليه، فإذا ورد طعن أو تضعيف خاّص بحّق شخص من الرواة الواردين يف 

كامل الزيارات، فسوف خيرج بذلك عن التوثيق العاّم )...(«))). 

وقال يف مورد آخر: »)...( وهذا التوثيق العاّم ال ُيرفع اليد عنه إاّل مع وجود طعن أو 
تضعيف خاّص بحّق الشخص باخلصوص«))).

الرواية )...(  وقال سامحته يف كتاب )اهلدنة(: »)...( وعيل بن حديد يف سند هذه 
من رواة أسانيد ابن قولويه يف كامل الزيارات، فهو ممَّن ُيعتمد عليه، لوال ما هو املعروف 
اه يف غري موضع من االستبصار والتهذيب )...(«)3). من تضعيف الشيخ -رمحه اهلل- إيَّ

فائدة:

أسامء  وجمموع  شيًخا،   3( بلغوا  الزيارات  كامل  يف  قولويه  ابن  مشايخ  جمموع  إنَّ 
منهم 5)3 ال كالم يف  راوًيا،  بلغوا )68  الكتاب  أسانيد  الذين وقعوا يف مجيع  الرواة 
وثاقتهم واعتبارهم، ومن مل ُيذكر بمدح وال قدح ومل يعرف حاله يف أوساط الرجاليِّني 
بعد ابن قولويه بلغ عددهم 7)3 راوًيا، والذين ُحِكَم عليهم بالضعف كانوا 4) راوًيا، 

ومن اخُتِلف فيه كان 5) راوًيا)4).

د حسني اجلاليل عىل هذه األعداد مجاعة آخرين)5). وقد أضاف السيِّد حممَّ

)))  اخلامنئي، القتل، م.س، الدرس التاسع من أدّلة حرمة قتل النفس.
)))  م.ن، الدرس الثاين والسبعون من دروس الرشكة يف القتل، املرتبة الرابعة من مراتب التسبيب.

)3)  اخلامنئي، اهلدنة، م.س، ص57.
سة النرش اإلسالمّي، 7)4)ه�.ق، ص55). سة، مؤسَّ )4)  عرفانيان، غالم رضا: مشايخ الثقات )احللقة الثانية(، ط)، قم املقدَّ

سة األعلمي للمطبوعات، 004)م، ص387. د حسني: دراية احلديث، ط)، بريوت، مؤسَّ )5)   انظر: اجلاليل، حممَّ
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ّي: ٤- أسانيد كتاب تفسي القمِّ

ّي كان حيًّا سنة 307ه�، هو أحد كبار مشايخ الشيعة  عيل بن إبراهيم بن هاشم القمِّ
اإلماميَّة يف أواخر القرن الثالث ومطلع القرن الرابع، وهو أستاذ الشيخ الكلينّي، وقد 
يف  واعتامًدا  رواية  واملشايخ  األصحاب  أكثر  هو  بل  الكايف،  كتابه  يف  عنه  الرواية  أكثر 

املجامع احلديثيَّة التي ُألِّفت بعده.

وله العديد من املؤلَّفات أشهرها كتاب )التفسري( حتَّى بلغ األمر أنَّه اشتهر بالتفسري 
واشتهر التفسري به.

قال يف مقّدمة التفسري: »)...( ونحن ذاكرون وخمرون بام ينتهي إلينا ورواه مشاخينا 
وثقاتنا عن الذين فرض اهلل طاعتهم وأوجب واليتهم، وال يقبل عمل إال هبم)...(«))).

ّي من هذه العبارة، ففي الوقت الذي فهم  رون يف مراد القمِّ واختلف األصحاب املتأخِّ
)))، وتبعه  ينتهي سندهم إىل األئّمة الذين  تفيد وثاقة مجيع مشاخيه  ا  أنَّ العاميّل  احلّر 
)3). فقد فهم آخرون أنَّه يريد وثاقة خصوص  عىل ذلك مجاعة أبرزهم السيِّد اخلوئي
مشاخيه املبارشين. وناقش ثالث يف أصل العبارة، وأّنا هل هي لعيل بن إبراهيم أو ال؟ 
ل التفسري والتي اشتملت عىل هذه العبارة هي خارجة عن  باعتبار أنَّ املقّدمة التي يف أوَّ

ّي. وهناك أقوال أخرى خُيرجنا ذكرها عاّم نحن فيه.  متن تفسري القمِّ

ة نقاًشا من نوع آخر دار بني العلامء -له ارتباط فيام نحن فيه- وهو أنَّ هذا  كام أنَّه ثمَّ
دت األقوال واختلفت: ّي أو له ولغريه؟ وتعدَّ التفسري هل هو للقمِّ

ّي، وهذا ما يظهر من أصحاب القول األّول. - فذهب مجاعة إىل أنَّه بكامله للقمِّ

ّي، وقساًم آخر من تفسري أيب اجلارود  - وذهب آخرون إىل أنَّ فيه قساًم من تفسري القمِّ
زياد بن املنذر.

سة، دار الكتاب، 404)ه�.ق، ج)،  ّي، حتقيق وتعليق: طيِّب اجلزائرّي، ط3، قم املقدَّ ّي، عيل بن إبراهيم: تفسري القمِّ )))  القمِّ
ص4.

)))  انظر: احلّر العاميّل، وسائل الشيعة، م.س، الفائدة السادسة، ج30، ص)0).
)3)  اخلوئي، معجم رجال احلديث، م.س، ج)، ص49.
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ّي،  - القمِّ إبراهيم  تلميذ عيل بن  التفسري هو  أنَّ جامع هذا  ثالث إىل  وذهب فريق 
 ، د بن القاسم بن محزة بن موسى بن جعفر العبَّاس بن حممَّ وهو أبو الفضل 
ّي وجزًءا من تفسري أيب اجلارود، وروايات  القمِّ فيه جزًءا من تفسري  وقد وضع 

أخرى.

قبل سنوات حتقيق  أنجزُت  وتوفيقه-  تعاىل  اهلل  أنَّني -بحمد  إىل  هنا  اإلشارة  وأودُّ 
يَّة املوجودة يف املكتبات، وتبنيَّ يل يف ناية املطاف أنَّ  هذا الكتاب عىل أقدم النسخ اخلطِّ
جامع هذا التفسري هو غري أيب الفضل العباس، وأنَّ الكتاب املوجود اآلن هو جمموع من 
ّي، وتفسري أيب اجلارود زياد بن املنذر، وروايات وأقوال للجامع نفسه، وقد  تفسري القمِّ
ميَّزُت بني هذه األقسام الثالث بشكل ال يكون بينها أّي تداخل، أسأل اهلل تبارك وتعاىل 

أن يوفِّق لطبعه بحلَّته اجلديدة.

عىل  تطبيقه  يف  اختالف  مع  ل  األوَّ القول  فهو  اخلامنئي،  اإلمام  إليه  ذهب  ما  ا  وأمَّ
الواقع، يف موضعني:

ّي لرجال سند التفسري،  - ل، حيث قال: »نحن نعتمد عىل توثيق القمِّ املوضع األوَّ

ولكن حيث إنَّه حُيتمل احتاماًل كبرًيا اختالط تفسريه بتفسري آخر، فلذلك ال نقطع 

ّي«))). بأنَّ كلَّ الروايات املوجودة يف التفسري هي ما نقله عيل بن إبراهيم القمِّ

ّي  - القمِّ قول  عىل  نعتمد  »نحن  قال:  حيث  وضوًحا-  أكثر  -وهو  الثاين  املوضع 

بتفسري أيب اجلارود، فال  إّن كتابه قد اختلط  بتوثيق رجال تفسريه، ولكن حيث 

حيصل لنا القطع بأنَّ الراوي واقع يف سند عيل بن إبراهيم ليشمله التوثيق العاّم 

الذي ذكره، وإالَّ فإذا حصل لنا القطع يف مورد ما بأنَّ هذا الراوي واقع يف سند 

ّي فيحكم بوثاقته«))). تفسري القمِّ

)))  اخلامنئي، القتل، م.س، الدرس الثالث والسبعون من دروس الرشكة يف القتل، املرتبة الرابعة من مراتب التسبيب.
)))  اخلامنئي، عيل: القتل، م.س، الدرس الثالث والسبعون من دروس الرشكة يف القتل، املرتبة الرابعة من مراتب التسبيب.
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ء الرواية عن شخص: 5- إكثار أحد األجاَّ

ة صور منها: نقل الرواية عن شخص، له عدَّ

أ-   أن يكون الراوي ثقة، واملروّي عنه كذلك. ويف هذه الصورة ال أثر هلذا النقل 
عن املروّي عنه يف زيادة االعتامد عليه من حيث الوثاقة ما دامت حاصلة قبل 

ذلك.

ب- أن يكون الراوي ثقة، واملروّي عنه جمهول احلال ونحوه. وغالبيَّة العلامء ال 
يقولون يف هذه الصورة بأنَّ نقل الثقة عن املجهول آية  كونه ثقة. 

ء العلامء، واملروّي عنه جمهول احلال وشبهه. ويف  ج- أن يكون الراوي من أجالَّ
هذه الصورة ذهب البعض إىل وثاقة املروّي عنه إذا كان جمهواًل ومل يرد يف حّقه 

تضعيف رصيح))).

الصورة  هذه  ويف  ونحوه.  احلال  جمهول  عن  الرواية  ء  األجالَّ أحد  ُيكثر  أن  د-  
كالكلينّي  ء  األج��الَّ املشايخ  أحد  إكثار  ُيَعدُّ  هنا-  الكالم  حمّل  هي  -التي 
راٍو جمهول  الرواية عن  اهلل أرسارهم-  والطويّس -قّدس  واملفيد  والصدوق 
مل يرد يف حّقه توثيق رصيح وال ذّم كذلك، فهو دليل عىل حسن حاله)))، بل 
عىل وثاقته، وهذا ما عليه مجاعة من العلامء)3)، بل إّن مجيع من قال بالوثاقة يف 

سة، 307)ه�.ق،  ة، قم املقدَّ د باقر: تعليقة الوحيد البهبهاين عىل منهج املقال، طبعة حجريَّ )))  انظر: الوحيد البهبهاين، حممَّ
404)ه�.ق،  اإلسالمّي،  اإلعالم  مكتب  سة،  املقدَّ قم  الرجاليَّة،  الفوائد  باقر:  د  حممَّ البهبهاين،  الوحيد  وانظر:  ص7)؛ 

ص47.
د  الثاين، ونقل عن والده القول به. )انظر: اجلبعّي العاميّل، حممَّ د بن احلسن بن الشهيد  )))  ذهب إىل هذا القول الشيخ حممَّ
الرتاث،  إلحياء  البيت  آل  سة  مؤسَّ مشهد،  ط)،  االستبصار،  رشح  يف  االعتبار  استقصاء  الدين:  زين  بن  احلسن  بن 

9)4)ه�.ق، ج)، ص48(.
سة آل البيت إلحياء  د بن إسامعيل: منتهى املقال يف أحوال الرجال، حتقيق ونرش: مؤسِّ )3)  انظر: املازندرايّن احلائرّي، حممَّ
الرسائل  القطيفّي، أمحد بن صالح آل طعمة:  البحرايّن  سة، 6)4)ه�.ق، ج4، ص300؛ وانظر:  املقدَّ الرتاث، ط)، قم 
سة، 9)4)ه�.ق، ج)، ص97؛ وانظر: اخللخايل،  ة، حتقيق ونرش: دار املصطفى إلحياء الرتاث، ط)، قم املقدَّ األمحديَّ
سة إحياء آثار  سة، مؤسَّ د رضا املوسوّي: املعتمد يف رشح مناسك احلّج )تقرير أبحاث السيِّد اخلوئي(، ط)، قم املقدَّ حممَّ

السيِّد اخلوئي، 005)م، ص89.
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مة قائل هبا بالرضورة يف الصورة الرابعة. الصورة الثالثة املتقدِّ

وهذا ما ذهب إليه اإلمام اخلامنئي يف بحثه، حيث قال: »إذا نقل الصدوق -مثاًل- 
ُيَعدُّ دلياًل عىل وثاقته، ولكن إذا نقل عنه مئة  رواية عن شخص جمهول احلال، فهذا ال 
ُيَعدُّ دلياًل عىل الوثاقة، والوجه فيه أنَّ الشيخ الصدوق  رواية -مثاًل-، ففي هذه احلالة 
هذا  كان  فلو  الشخص،  هذا  عن  الكبري  العدد  هذا  نقل  قدره-  وجاللة  عظمته  -عىل 
الشخص غري معتمد عليه بلحاظ الصدق والكذب، أو غري ضابط للكالم الذي ينقله، 
فحينئذ ال يقوم الشيخ الصدوق بالرواية عنه هبذا احلجم والكثرة، فإنَّ النقل بكثرة عن 

شخص يدلُّ عىل الوثوق به«))). 

ء الرواية عن راٍو قد ورد فيه طعن وذّم. ويف هذه الصورة  ه�- أن يكثر أحد األجالَّ
وذّم،  طعن  ه  حقِّ يف  صدر  َمْن  رواي��ات  مجيع  ردِّ  يف  اخلامنئي  اإلم��ام  ناقش 
فاعتر أنَّ رواية اجلليل عنه إذا كانت كثرية، وكانت رواياته سليمة املضمون، 
ه بشكل مطلق، بل يعتمد  ومعمواًل هبا، فال يمكن الركون إىل ما قيل يف حقِّ

عىل رواياته تارة، وترفض أخرى.

ا عن سهل بن زياد اآلدمي  قال سامحته يف بحثه يف روايات الشيخ الكلينّي الكثرية جدًّ
ه األصحاب وطعنوا فيه: »)...( فال يمكن االعتامد عىل سهل بن زياد بشكل  الذي ذمَّ
اجلليل  العامل  ذلك  الكلينّي  أنَّ  أجل  من  الكايف  يف  روايته  عىل  نعتمد  كنَّا  وإن  مطلق، 
بواسطة واحدة فقط، وهذه  ، وهو يروي عن سهل  الريِّ العظيم، وهو من أهل مدينة 
د بن عاّلن الكلينّي الثقة، والذي  ة من األصحاب، ومنهم عيل بن حممَّ الواسطة هي عدَّ
ُيعدُّ شخًصا عظياًم وجليل القدر، وقد ُرويْت عنه }سهل{ مئات الروايات واألحكام، 
يُت فّن احلديث، وقد سمع مقالة أمحد األشعرّي  فإذا كان الكلينّي يروي عنه، وهو ِخرِّ
وغريه بحّق سهل، كام سمعناها نحن، فهذا يدّل عىل االعتامد عليه، فالكلينّي ُيعدُّ نّقاًدا 

وعامل�ًا هبذا الفن، فإذا شّخص أنَّ هذه الرواية صحيحة فينقلها.

)))  اخلامنئي، القتل، م.س، الدرس التاسع من أدّلة حرمة قتل النفس.
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واإلنصاف -أيًضا- أنَّنا نالحظ أنَّه يف كلِّ مورد يروي فيه سهل بن زياد يف الكايف، 
فالغالب فيه أن تكون هذه الرواية رائجة ومشهورة معمواًل هبا ومعروفة عند األصحاب.

ا ما ينقله يف الكايف،  نعم، رواياته األخر يف غري الكايف يمكن أن ال تكون كذلك، وأمَّ
فهناك أمارات عىل وثاقته من قبيل اعتامد املشايخ واألكابر. 

يبقى اجلرح والطعن العجيب من الشيخ النجايّش، والذي نقله عن أمحد األشعرّي، 
وقلَّ ما يذكر ذلك يف حقِّ شخص آخر من الضعفاء.

وللجمع بني هذين املطلبني نقول: إنَّ الكليني عندما أعدَّ كتاب الكايف لبيان احلالل 

مته بقوله: »)...( جيمع فيه من مجيع فنون علم الدين  واحلرام، وهذا ما كتبه تقريًبا يف مقدِّ

ما يكتفي به املتعلِّم، ويرجع إليه املسرتشد، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به 

.(((»... باآلثار الصحيحة عن الصادَقني

أنَّه اختار من روايات سهل بن زياد ما يكون مورًدا لالعتامد عليه.  فُيعلم من ذلك 

وهذا اجلمع الذي ذكرناه ليس نحن أّول من ذكره، بل سبقنا إليه الشيخ التسرتي صاحب 

)قاموس الرجال()))، وهو مقبول لنا وصحيح، ولذلك نحن نعتمد عىل روايات سهل 

املوجودة يف الكايف.

طبًعا، هذا الكالم ال يأيت يف كلِّ الرواة الذين ينقل عنهم الكلينّي، فهو تارة ينقل عن 

فالثاين  الروايات،  ينقل عن شخص مئات  شخص رواية أو }بضع{ روايات، وأخرى 

يدلُّ عىل أنَّ هذا الراوي ال حيتاج إىل توثيق خاّص، بل هذا النقل الكثري عنه هو أعىل من 
التوثيق«)3).

)))  الكلينّي، الكايف، م.س، ج)، ص6).
سة، 5)4)ه�.ق، رقم3486،  سة النرش اإلسالمّي، ط3، قم املقدَّ د تقي: قاموس الرجال، حتقيق ونرش: مؤسَّ )))  التسرتي، حممَّ

ج5، ص)36.
)3)  اخلامنئي، القتل، م.س، الدرس 63)، الرشوط املعترة يف القصاص، الرشط الثالث عرش كون القاتل أًبا.
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وقد يفهم من عبارته األخرية له سامحته أنَّ نظره الرشيف هو وثاقة سهل بن زياد، 
مع أنَّه ال يريد ذلك -قطًعا-، ولعلَّ العبارة خانته أو الرتمجة هلا كانت غري دقيقة، وإالَّ 
فكالمه السابق عليها رصيح بأنَّه يريد من ذلك روايات سهل يف الكايف فقط دون سهل 

نفسه.

ن اخلطب وحيسم األمر هو كالمه اآلخر يف مناسبة أخرى، حيث يقول: »إنَّ  والذي هيوِّ
سهل بن زياد وإن مل يكن هناك دليل عىل توثيقه لكونه قد روى عن الضعفاء، و}مّتهاًم{ 
بالغلو والكذب، ولكن الروايات التي نقلها عنه الشيخ الكلينّي يف كتاب الكايف يؤخذ 
وَنْقَلها -عىل كثرهتا- يكشف عن  الروايات  الكلينّي هبذه  اهتامم  نفس  هبا؛ وذلك ألنَّ 

كونا موثوقة لديه«))). 

ء الرواية عنه حيث قال  ّي؛ إلكثار األجالَّ وكذلك حكم بوثاقة إبراهيم بن هاشم القمِّ
يف مناسبة أخرى: »إنَّ الشيخ الكلينّي روى عن إبراهيم بن هاشم بواسطة ابنه عيّل نحو 
ء روايات كثرية ما يقارب  ار وغريه من األجالَّ ثالثة آالف رواية، وكذلك روى عنه الصفَّ
ل من نرش حديث الكوفيِّني  الستَّة آالف رواية أغلبها رواها عنه ابنه عيّل، وكان إبراهيم أوَّ
يُّون كانوا يدقِّقون يف النقل بشّدة، وال ينقلون  يف قم، وهو أصل احلديث يف قم، والقمِّ
عن الضعفاء، بل خُيرجون الضعفاء من قم، ومع ذلك كانوا ينقلون روايات إبراهيم بن 
هاشم بشغف وشوق. فمع هذا كله هل حيتاج مثل هذا الشخص إىل توثيق خاّص؟ ... 
ث  بل هذا أعىل مرتبة من التوثيق اللفظّي. ومن هنا يمكننا القول: بأّن هذا الشخص حمدِّ

وفقيه جليل القدر مع أنَّه مل يوثَّق يف الكتب الرجاليَّة باللفظ«))).

6- عمل املشهور جابر لضعف اخلرب:

اجلابرة للخر  الشهرة  الرواية، واملراد من  الفتوى وأخرى يف  تارة تكون يف  الشهرة 
تها، وإالَّ فهناك من رفضها من أساسها.  الضعيف هي األوىل عند من يقول بجابريَّ

ل. اخلامنئي، القتل، م.س، الدرس))، أقسام قتل العمد، القسم األوَّ  (((
)))  م. ن، الدرس 0))، مراتب التسبيب، املرتبة الرابعة، الصورة السادسة.
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وبعض العلامء أخذ هبا وجعلها جابرة للضعيف، وكارسة للصحيح، فيام إذا كانت 
، كالشهيد الثاين))) وابنه الشيخ حسن))). َقْبل زمن الشيخ الطويّس

 (3( ّ ق احليلِّ والبعض اآلخر أخذ هبا مطلًقا سواء أكانت قبل زمن الشيخ أم بعده، كاملحقِّ
ق اهلمدايّن)4) وغريمها. واملحقِّ

وممّن ذهب إىل هذا القول اإلمام اخلامنئي، فقد قال يف بحث )الصابئة( بعد إيراده 
لروايات ضعيفة ومرسلة: »وضعف إسناد هذه الروايات ال يرّض بعد ما هو املعلوم من 

ي األصحاب ملضامينها بالقبول والعمل هبا )...(«)5). تلقِّ

7- روايات من كان مستقياماً وثقة، ثّم انحرف وُضعَِّف:

يف  كانوا  الرواة  من  مجاعة  رواها  والروائيَّة  احلديثيَّة  مصادرنا  يف  كثرية  روايات  ة  ثمَّ
بداية أمرهم من العلامء والرواة الثقات، ومستقيمي العقيدة واملذهب، ثّم لسبب أو آخر 
ذوا سبياًل آخر، فحكم عليهم األصحاب بالضعف،  انحرفوا عن جاّدة الصواب، واختَّ

وطعنوا فيهم.

ومن هنا ُطِرح السؤال عن املوقف العلمّي يف التعامل مع روايات هؤالء الرواة، فهل 
ُيؤخذ هبا أو ال؟.

مروان  بن  زياد  أو  ال��روايّس،  عيسى  بن  عثامن  أو  البطائنّي،  محزة  أيب  بن  عيل  فمثاًل 
القندّي، وغريهم ممَّن كان يف بداية أمره من العلامء الثقات، بل هؤالء الثالثة كانوا من 

د عيل بقال، ط)،  )))  انظر: الشهيد الثاين، زين الدين بن عيل بن أمحد العاميّل: الرعاية يف علم الدراية، حتقيق: عبد احلسني حممَّ
سة، مكتبة السيِّد املرعيش النجفّي، 408)ه�.ق، ص)9. قم املقدَّ

سة الفقه  سة، مؤسَّ ، حسن: معامل الدين ومالذ املجتهدين، حتقيق: منذر احلكيم، ط)، قم املقدَّ )))  انظر: ابن زين الدين العاميلَّ
للطباعة والنرش، 8)4)ه�.ق، ص76).

سة سيِّد  سة، مؤسَّ ، نجم الدين أبو القاسم جعفر بن احلسن: املعتر يف رشح املخترص، ال ط، قم املقدَّ ق احليلِّّ )3)  انظر: املحقِّ
، 407)ه�.ق، ج)، ص9). الشهداء

سة، دار الفكر، 3)4)ه�.ق، ج9، ص60. )4)  انظر: اهلمدايّن، رضا: مصباح الفقيه، ط)، قم املقدَّ
وانظر:  ص6)؛  999)م،  الوسيلة،  دار  بريوت،  ط)،  الدينيَّة،  وحقيقتهم  الرشعّي  حكمهم  الصابئة  عيل:  اخلامنئي،    (5(

اخلامنئي، اهلدنة، م.س، ص45.
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إمامة  أنكروا  ، وبالتايل  انحرفوا وأنكروا موت اإلمام ثّم   ، الكاظم وكالء اإلمام 
فوهم، ولكنَّ رواياهتم كثرية ومنترشة يف  ، فطعن فيهم األصحاب وضعَّ اإلمام الرضا

أصول أصحابنا ومصنَّفاهتم، فكيف ُيتعامل معها؟ 

وهنا ُصَور ثالث:

أ- أن ُيعلم زمن نقل الرواية عن أحدهم وأنَّه كان قبل انحرافه. ويف هذه الصورة 
ل من هذه اجلهة. ُيؤخذ هبا من دون تأمُّ

ب- أن ُيعلم أنَّه بعد انحرافه. ويف هذه الصورة ال ُيؤخذ هبا إالَّ عىل بعض األقوال، 
ويف حال حصل منها اطمئنان وما شابه.

ج- أن ُيشّك به، فال ُيعلم أنه كان قبُل أو بعُد. وهنا رأيان:

بعضهم ردَّها؛ لعدم العلم بحال الراوي، وأنَّه كان وقتها يف حال االستقامة  -
أو ال. 

وبعضهم أخذ هبا؛ ألنَّ علامء الطائفة قد أعرضوا عنه وأمهلوه بعد انحرافه،  -
ومل  عنه  روى  من  ا  وأمَّ استقامته.  فرتة  يف  له  معارًصا  الراوي  كون  برشط 

ُيدرك تلك الفرتة، فُيعلم أنَّه كان بعد انحرافه، فرُتّد. 

 ومن هؤالء سامحة اإلمام اخلامنئي، حيث قال: »إنَّ األعاظم قد نقلوا روايات عيّل 
ا قبل وقفه، فال  بن أيب محزة لآلخرين قبل انحرافه؛ ولذا إذا ُنقلت رواية عنه، وعلمنا أنَّ
إشكال فيها ونقبلها، وإذا ُنقلت عنه بعد وقفه، فال يمكن قبوهلا، بل لو كان الراوي عنه 
الرواية قبل وقفه. ومن هنا، فإذا  بأنَّ  القول  قبل زمان وقف عيّل بن أيب محزة، فيمكننا 
رجال  يف  السابعة  الطبقة  من  عمري  أيب  بن  د  حممَّ تلميذ  وهو  احلكم،  بن  عيّل  عنه  روى 
، ومل يرِو عنه أصاًل، نعم،  ، ولكنَّه مل ُيدرك اإلمام الكاظم اإلمامني الرضا واجلواد
، وبعض هؤالء بقوا إىل  قد روى عن عدد من أصحاب اإلمامني الصادق والكاظم

. زمان اإلمام الرضا
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وأّما احتامل رؤية عيّل بن احلكم لعيّل بن أيب محزة وروايته عنه مبارشة }يف زمن اإلمام 
الكاظم وقبل وقفه{، فهذا احتامل ضعيف، بل املظنون أّنه روى عنه بعد وقفه؛ ولذا 

يسقط اعتبار رواياته عنه وال يؤخذ هبا.

ويمكن أن يقال: إّن عيّل بن أيب محزة كان له كتاب، وعيّل بن احلكم كان يروي من 
كتابه، وهذا الكتاب كان قبل وقفه، فتكون رواياته معترة.

وفيه:

: إنَّ هذا القول غري صحيح؛ وذلك ألنَّ ظاهر النقل عن الراوي باسمه أنَّه عن  أّوالاً
طريق السامع منه بالقراءة عليه ال الوجادة.

وثانياًا: لو كان لعيّل بن أيب محزة كتاب و}نقل{ عنه، فهذا يعني أّنه }نقل{ عنه بالوجادة، 
ل احلديث. ا أضعف طرق حتمُّ ومعلوم أنَّ

أنَّه سمع أو قرأ عىل الراوي، وحينئٍذ يكون بعد وقفه فال يؤخذ  فاالحتامل األقوى 
به)...(«))).

8- اإلضامر يف الروايات:

ورد يف اللغة: أضَمْرُت اليشء أخفيُته... وغيَّْبُته))) ويف االصطالح مل خيرج عن هذا 
املعنى، وُعِرف احلديث الذي ُأضمر فيه املسؤول، وأخفي، وُكنَِّي عنه بالضمري باملضمر، 
سواء أكان الضمري بارًزا أم مسترًتا، ك�»سألته«، و»سمعته«، و»عنه«، و»قال«، و»يقول«، 

وما شابه ذلك.

اختلف  وقد  احلديثّي.  تراثنا  يف  ملحوظ  بشكل  موجود  األحاديث  من  النوع  وهذا 
الفقهاء يف التعامل معه-بغضِّ النظر عن سبب اإلضامر- عىل أقوال ثالثة: 

من  املضِمر  الراوي  أكان  سواء  أي  مطلًقا،  املضمرة  األحاديث  يَّة  حجِّ عدم  أ- 

)))  اخلامنئي، القتل، م.س، الدرس 08)، ثبوت دعوى القتل، البيِّنة.
د: لسان العرب، ط)، بريوت، دار صادر، 990)م، مادة: ضمر،  ج4، ص)49. )))  ابن مكرم: حممَّ
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غري  إىل  فيها  الضمري  عود  احتامل  هو  ذلك  يف  والسبب  ال؛  أم  الفقهاء 
يَّتها، وهذا القول عليه  ، ووجود هذا االحتامل كاٍف يف عدم حجِّ املعصوم

مجاعة من األصحاب، منهم: الشهيدان.

رين؛  ب- حِجيَّتها مطلًقا، وهذا ما يظهر من قدماء األصحاب، ومجاعة من املتأخِّ
واختالفها  تعّددها  -عىل  األحاديث  تلك  مع  تعاملوا  القدماء  إنَّ  حيث 
وانتشارها يف الكتب واألبواب الفقهيَّة وغريها- معاملة األحاديث الصادرة 
لذكر  صة  املخصَّ كتبهم  يف  وأودع��وه��ا  ت��رّدد،  أي  بال  املعصومني  عن 
، وأفتوا بمضمونا يف كتبهم الفقهيَّة، ومل يناقش أحد  أحاديث املعصومني
منهم فيها من هذه اجلهة، ومل يعب أحد منهم عىل اآلخر، العتامده فيام يقول 
رين، وُعِرف عنهم. ولنعم ما ذكره  عليها. وإّنام نشأ هذا االختالف بني املتأخِّ
الشيخ حسن يف منتقى اجلامن، مبيِّنًا فداحة اخلطأ الذي وقع فيه بعض العلامء 
عندما حكم عىل املضَمر بالضعف، مع ذكره -أيًضا- لسبب اإلضامر، قال: 
الذي  باسم اإلمام  الترصيح  يتَّفق يف بعض األحاديث عدم  الثامنة:  »الفائدة 
ُيروى عنه احلديث، بل ُيشار إليه بالضمري، وظنَّ مجع من األصحاب أنَّ مثله 
قطع ينايف الصحة، وليس ذلك عىل إطالقه بصحيح، إذ القرائن يف أكثر تلك 
الذي ذكرناه يف  التوجيه  بنحو من  املعصوم  إىل  الضمري  بعود  املواضع تشهد 
كتبه  ومصنِّفي  حديثنا،  رواة  قدماء  من  كثرًيا  أّن  وحاصله:  األسامء،  إطالق 
مجلة،  كتبهم  يف  يروونه  ما  وي��وردون  مشافهة،  األئّمة  عن  يروون  كانوا 
ل الكالم:  وإن كانت األحكام التي يف الروايات خمتلفة، فيقول أحدهم يف أوَّ
ي اإلمام الذي يروي عنه، ثّم يكتفي يف الباقي بالضمري،  »سألت فالًنا« ويسمِّ
فيقول: »وسألته« أو نحو هذا إىل أن تنتهي األخبار التي رواها عنه، وال ريب 
أّن رعاية البالغة تقتيض ذلك، فإّن إعادة االسم الظاهر يف مجيع تلك املواضع 
تنافيها يف الغالب قطًعا، وملا أن ُنِقَلت تلك األخبار إىل كتاب آخر، صار هلا ما 
صار يف إطالق األسامء بعينه، ولكّن املامرسة تطلع عىل أنَّه ال فرق يف التعبري 

بني الظاهر والضمري«))). 

النرش  سة  مؤسَّ سة،  املقدَّ قم  ط)،  الغفاري،  أكر  عيل  وتعليق:  تصحيح  اجلامن،  منتفي  حسن:  العاميّل،  الدين  زين  ابن    (((
سني، )36)ه�.ش، ج)، ص39.   اإلسالمّي التاربعة جلامعة املدرِّ
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وعبارته يف املعامل أكثر وضوًحا، حيث قال:

»)...( ألنَّ املامرسة تنبِّه عىل أنَّ املقتيض لنحو هذا اإلضامر يف األخبار ارتباط بعضها 
دة يف أحكام خمتلفة  ، فكان يتَّفق وقوع أخبار متعدِّ ة ببعض يف كتب رواهتا عن األئمَّ
الظاهر،  باالسم  اإلمام  ذكر  إعادة  يوجب  بينها  فصل  وال  واحد،  إمام  عن  مروّية 
ل  فيقترصون عىل اإلشارة إليه باملضَمر. ثّم إّنه مل�َّا عرض لتلك األخبار االقتطاع والتحوُّ
املناسب  كان  فقد  وإالَّ  هلا،  املقتطع  غفلة  و}منشؤه{  اللبس،  هذا  ق  تطرَّ آخر  كتاب  إىل 
م ال عهد هلم بام يف األصول. واستعامل ذلك اإلمجال إنَّام ساغ  رين، ألنَّ رعاية حال املتأخِّ
ل  لقرب البيان، وقد صار بعد االقتطاع يف أقىص غايات البعد. ولكن عند املامرسة والتأمُّ
إىل  ويسنده  رشعّي  حكم  يف  بحديث  ث  حيدِّ أن  مسكة  أدنى  له  بمن  يليق  ال  أنَّه  يظهر 

شخص جمهول بضمري ظاهر يف اإلشارة إىل معلوم، فكيف بأجاّلء أصحاب األئّمة
د بن مسلم وزرارة وغريمها. وقد تكثر يف كالم املتأخرين رّد األخبار بمثل هذه  ، كمحمَّ

الوجوه التي ال يقبلها ذو سليقة مستقيمة، وطوّية بمقتضيات األحوال علميَّة«))).

ج- التفصيل بني كون الراوي املضِمر من الرواة الفقهاء، والثقات العلامء، فيقبل 
مضَمره، ويبن غريه فريّد.

عند  )الكفاية(  يف  اخلرساين  املحّقق  منهم  األصحاب،  من  مجاعة  هذا  إىل  ذهب 
قال  زرارة  صحيحة  أّوهلا  كان  التي  الروايات  من  االستصحاب  يَّة  حجِّ عىل  استدالله 
ًقا عليها: »)...( وهذا الرواية وإن كانت مضَمرة، إالَّ أنَّ إضامَرها ال يرّض باعتبارها،  معلِّ
، وال سيَّام  حيث كان مضِمرها مثل زرارة، وهو ممَّن ال يكاد يستفتي من غري اإلمام

مع هذا االهتامم«))).

)))  ابن زين الدين العاميّل، معامل الدين ومالذ املجتهدين، م.س، ج)، ص600-599.
سة آل البيت إلحياء الرتاث، 409)ه�.ق،  سة، مؤسَّ د كاظم: كفاية األصول، ط)، قم املقدَّ )))  اآلخوند اخلراسايّن، حممَّ

.389
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ث البحرايّن يف احلدائق))) والعالَّمة النائيني، كام نقل عنه تلميذه السيِّد  ومنهم املحدِّ
اخلوئي يف أجود التقريرات)))، بل نسبه بعضهم إىل األكثر)3)، وهذا ليس ببعيد إذا مجعنا 
قال  بينهام عموم وخصوص مطلًقا، فكلُّ من  النسبة  والثالث، ألنَّ  الثاين  القولني:  بني 
بالثاين، فهو قائل بالثالث ال حمالة، وبعض من ذهب إىل الثالث ال يظهر منه نفي الثاين، 
وهذا ملموس من خالل تريرهم لألخذ بروايات أمثال زرارة، فبعضهم ال يقصد نفي 

غريه، كام هو واضح من عباراهتم.

وهذا األخري -يعني القول الثالث- هو ما ذهب إليه اإلمام اخلامنئي، حيث قال يف 
بحثه )الصابئة( تعليًقا عىل رواية زرارة بن أعني التي فيها »سألته عن املجوس«: »وإضامر 

الرواية غري مرّض بعد كون املضِمر مثل زرارة«)4).

أعني،  بن  زرارة  أمثال:  بأن  ُأَخَر،  وترك  املضَمرات  بعض  عىل  اعتمد  من  وبّرر 
الرمحن،  عبد  بن  ويونس  ُمسكان،  بن  اهلل  وعبد  تغلب،  بن  وأبان  مسلم،  بن  د  وحممَّ
وعيّل بن جعفر، وغريهم من الفقهاء ومَحَلة أحاديث أهل البيت كانوا حمّل ثقة وعناية 
، وكان الشيعة يرجعون إليهم يف األحكام والفتاوى التي حفظوها ونقلوها  ة األئمَّ
غري  وسألوا  رجعوا  م  أنَّ هم  حقِّ يف  ر  ُيتصوَّ ال  األعالم  هؤالء  فأمثال   ، ة األئمَّ عن 
م اعتمدوا فيام نقلوه عىل غريهم؛ فلذا يورث نقلهم تلك الروايات  املعصومني أو أنَّ

. اطمئناًنا بأنَّ الضمري فيها يرجع إىل أحد املعصومني

ج4،  ت،  ال  اإلسالمّي،  النرش  سة  مؤسَّ سة،  املقدَّ قم  اإليرواين،  تقي  د  حممَّ حتقيق:  النارضة،  احلدائق  يوسف:  البحرايّن،    (((
ص6)).

)))  اخلوئي، أبو القاسم: أجود التقريرات)تقرير بحث الشيخ النائيني(، صيدا، مطبعة العرفان، 933)م، ج)، ص358.
سة، ال ن،  ة، قم املقدَّ )3)  الشهيد الثاين، زين الدين بن عيل: الروضة البهيَّة يف رشح اللمعة الدمشقيَّة، طبعة عبد الرحيم احلجريَّ

308)ه�.ق، ج)، ص)4). 
)4)  اخلامنئي، الصابئة حكمهم الشرعّي وحقيقتهم الدينيَّة، م.س، ص16.
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9- مراسيل كتاب )من ال حيرضه الفقيه)١)):

ة  خاصَّ طريقة  الفقيه(  حيرضه  ال  )من  لكتاب  تأليفه  يف  الصدوق  الشيخ  اعتمد 
وأسلوًبا مميًَّزا؛ إذ قال: 

»... وصنَّفُت له هذا الكتاب بحذف األسانيد لئالَّ تكثر طرقه، وإن كثرت فوائده، ومل 
أقصد فيه قصد املصنِّفني يف إيراد مجيع ما رووه، بل قصدُت إىل إيراد ما ُأفتي به، وأحكم 
س ذكره وتعالت قدرته- ومجيُع ما  ة فيام بيني وبني ريب -تقدَّ بصحته، وأعتقد فيه أنَّه حجَّ

فيه مستخَرج من كتب مشهورة عليها املعول وإليها املرجع )...(«))).

وهبذا يظهر أنَّ الشيخ الصدوق أعدَّ كتابه هذا ليكون أشبه برسالٍة عمليَّة باصطالح 

وكانت  الصدوق(،  )الشيخ  ب��  املعروف  بابويه  بن  احلسني  بن  عيّل  بن  د  حممَّ تأليف  من  هو  الفقيه  حيرضه  ال  من  كتاب    (((
ل اهلل تعاىل فرجه الرشيف( سنة 306ه�، واملتوىف سنة )38ه�، والشيخ  والدته بدعاء اإلمام صاحب العرص والزمان)عجَّ
الصدوق من العلامء األعالم الذين فاقوا كلَّ جتليل وحازوا كلَّ تبجيل، فهو »وجه الطائفة بخراسان«)النجايّش، رجال 
احلسن:  بن  د  )الطويّس، حممَّ وكثرة علمه«  مثله يف حفظه  القميِّني  ُيَر يف  »ومل  رقم 049)، ص389(،  النجايّش، م.س، 
ق الطباطبائّي، 0)4)ه�.ق،  سة، مكتبة املحقِّ فهرس كتب الشيعة وأصوهلم، حتقيق: عبد العزيز الطباطبائّي، ط)، قم املقدَّ
فاته ناهزت الثالثاِمئة، ومشاخيه كذلك، وكثرت أسفاره إىل احلوارض العلميَّة يف طول األرض  رقم 0)7، ص)44.(. مؤلَّ
، ومرو، وسمرقند،  وعرضها ومن رشقها إىل غرهبا، فمن قم إىل الري مروًرا بجرجان، ونيشابور، ومشهد اإلمام الرضا
وبلخ من بالد ما وراء النهر، ومهدان، وصواًل إىل بغداد، والكوفة وليس آخرها مكة املكرمة، واملدينة املنورة، كلُّ ذلك سعًيا 
ن من العلم  ر، ودرًرا ال تثمَّ لطلب احلديث، وبحًثا عن الرواة ومحلة العلم والكتب والنسخ املعترة حتى مجع كنًزا ال يقدَّ

دة، فغدا بذلك أوحد زمانه، وفريد دهره، ودرة عرصه.  وفنونه يف أبواب متنوعة، وجماالت متعدِّ
الكتب  ويتيمة مصنَّفاته، وثاين  إفاضاته، وملعة من إرشاقاته،  أحد  الصدوق، هو  للشيخ  الفقيه(   وكتاب )من ال حيرضه 
ا بعد فإنَّه مل�َّا ساقني القضاء إىل  األربعة بعد الكايف للشيخ الكلينّي)رمحه اهلل(، وكان سبب تأليفه حسبام ذكر يف مقّدمته: »أمَّ
بالد الغربة، وحصلني القدر منها بأرض )بلخ( من قصبة )إيالق( وردها الرشيُف الّدّيُن أبو عبد اهلل املعروف ب�)نعمة( 
، فدام بمجالسته  د بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب د بن احلسن بن إسحاق... بن موسى بن جعفر بن حممَّ وهو حممَّ
وسكينة  وصالح،  سرت  يف  رشفه  إىل  مجعها  قد  ألخالق  يف،  ترشُّ بمودته  وعظم  صدري،  بمذاكرته  وانرشح  رسوري، 
)من  بكتاب  وترمجه  الرازي،  املتطّبب  زكريا  بن  د  حممَّ صنفه  بكتاب  فذاكرين  وإخبات،  وتقوى  وعفاف،  وديانة  ووقار، 
ال حيرضه الطبيب( وذكر أنه شاٍف يف معناه، وسألني أن أصنَّف له كتاًبا يف الفقه واحلالل واحلرام، والرشائع واألحكام، 
موفًيا عىل مجيع ما صنَّفُت يف معناه، وُأترمجه بكتاب )من ال حيرضه الفقيه( ليكون إليه مرجعه، وعليه معتمده، وبه أخذه 
سة،  د بن عيل بن بابويه: من ال حيرضه الفقيه، حتقيق: عيل أكر الغفاري، ط)، قم املقدَّ )...(«)الصدوق، أبو جعفر حممَّ

سة النرش اإلسالمّي، 404)ه�.ق، ج)، ص)(. مؤسَّ
سة  سة، مؤسَّ د بن عيل بن بابويه: من ال حيرضه الفقيه، حتقيق: عيل أكر الغفاري، ط)، قم املقدَّ )))  الصدوق، أبو جعفر حممَّ

النرش اإلسالمّي، 404)ه�.ق، ج)، ص)
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أهل زماننا، يرجع إليها املكلَّفون للوصول إىل أحكامهم الرشعيَّة، كام هو احلال يف هذا 
السابقة عليه  الكتب  الغالب يف  السند -كام هو  لذكر كامل  لذا مل جيد رضورة  العرص؛ 
كالكايف وغريه- واستعاض عنه بذكره يف كتاب مستقّل ُأحلق بآخر كتاب )من ال حيرضه 
الروايات وكتب  املؤلِّف إىل  ب�)املشيخة(، وهو عبارة عن طرق  املعروف  الفقيه(، وهو 
األصحاب التي اعتمد عليها يف كتابه، وإن كان بني مشيخة الشيخ الصدوق وكتابه )من 
ال حيرضه الفقيه( عموم وخصوص من وجه؛ فإنَّه ذكر طرًقا يف املشيخة إىل مجاعة مل خيرج 

هلم وال رواية يف الكتاب، وذكر روايات عن مجاعة آخرين مل يذكر هلم طرًقا يف املشيخة.

ة مجيع روايات  وكيف كان، فقد ذهب مجاعة من العلامء خصوًصا األخباريِّني إىل صحَّ
ح مجيع ما فيه، وحكم عليها  الشيخ الصدوق صحَّ الفقيه(؛ ألنَّ  كتاب )من ال حيرضه 
ة، سواء أكانت مسنََدًة أم مرَسَلًة، وصحيحة أم ضعيفة. وهناك من تعامل مع  ا حجَّ بأنَّ
ة عنده، فام  كتاب )من ال حيرضه الفقيه( كأيِّ كتاب آخر، وأخضع أحاديثه ملعايري الصحَّ
كان صحيًحا أخذ به وإاّل أعرض عنه. وثّمة قول ثالث ذهب إىل التفصيل بني املراسيل 
أو  أصحابنا«  بعض  »عن  أو  رجل«  »عن  فيه  فام  الكتاب-  ثلث  جتاوزت  -والتي  فيه 
« وما شابه ذلك، فهو مرتوك ال اعتبار له، وما فيه  ة »روي عن النبي أو أحد األئمَّ
« ُيؤخذ به وُيعتمد عليه، وعلَّلوا ذلك بأنَّ إسناده  ة « أو »قال أحد األئمَّ »قال النبي

احلديث إىل املعصوم عىل نحو اجلزم ُيشعر بإذعانه بمضمون اخلر.

فيه  الفقيه(، جاء  تعليًقا عىل حديث يف كتاب )من ال حيرضه  الداماد  السيِّد  قال 
ر{: »إذ مفاده اجلزم أو الظّن بصدور احلديث عن املعصوم ر وال ُيطهَّ : املاُء ُيطهِّ }قال
، فيجب أن يكون الوسائط عدواًل يف ظنِّه، وإالَّ كان احلكم اجلازم باإلسناد هادًما 

جلاللته وعدالته بخالف ما لو التزم الَعنَْعنََة وأهبم الواسطة )...(«))).

املراسيل  من  كغريه  الفقيه(  حيرضه  ال  )من  مراسيل  مع  تعامل  اخلامنئّي  واإلم��ام 
أنَّ مرسالت  قيل من  »وما  قوله:  ويدلُّ عىل ذلك  قال وروي عنه؛  بني  فرًقا  يَر  ومل 
، فهي يف قوة احلديث املسند اعتامًدا  الصدوق إذا كانت بنحو نسبة القول إىل اإلمام

سة، دار احلديث، ))4)ه�.ق، ص55).  ة، ط)، قم املقدَّ د باقر احلسينّي: الرواشح السامويَّ )))  املريداماد االسرتابادي، حممَّ
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يَّة خر الواحد،  بالصدوق)رمحه اهلل( ممَّا ال يساعده املبنى املعروف واملرّض يف باب حجِّ
وليس هناك ما ينجر به ضعف سند الرواية )...(«))).

١٠- استثناءات كتاب )نوادر احلكمة)٢)( لألشعرّي:

لكنَّ األصحاب  احتوى عليها،  التي  أحاديثه  الكتاب وكثرة  أمهيَّة  الرغم من  وعىل 
أعرضوا عنه، ومل يعتمدوا عليه بسبب اشتامله عىل العديد من الرواة الضعفاء واملطعون 
عليهم، والحتوائه عىل روايات مرسلة وضعيفة خرجت عن احلدِّ املتعارف واملسموح 

به عند األصحاب.

د بن احلسن بن الوليد -شيخ الطائفة يف زمانه- إعراض األصحاب  وعندما رأى حممَّ
منه مجاعة من  فاستثنى  انرى إلنقاذه من خالل عمليَّة تشذيب وهتذيب،  الكتاب  عن 

مشايخ املؤلِّف، وبعض املوارد األخرى التي هي جمهولة الواسطة ومرسلة.

تلميذه  ذلك  عىل  وتابعه  الوليد(،  ابن  ب�)استثناءات  بعد  فيام  املوارد  هذه  وُعرفت 
د إالَّ  الشيخ الصدوق ومجاعة آخرون، فأخذوا بام فعله ابن الوليد من دون نقاش وتردُّ
استثنائه؛  عىل  اعرتض  نوح  بن  العباس  أبا  فإنَّ  اليقطينّي،  عبيد  بن  عيسى  بن  د  حممَّ يف 
“ألنَّه كان عىل ظاهر العدالة والثقة«)3) حسب ما نقله عنه تلميذه الشيخ النجايّش. وفهم 

البعض أنَّ من استثناه ابن الوليد كان بسبب ضعفه وعدم االعتامد عليه، وهذا ما يظهر 
من أيب العباس بن نوح والشيخ الطويس)4) وآخرين.

)))  اخلامنئي، اهلدنة، م.س، ص))).
ّي، من علامء القرن الثالث، وصفه  د بن أمحد بن حييى بن عمران األشعري القمِّ )))  كتاب )نوادر احلكمة( تأليف أيب جعفر حممَّ
الشيخ    النجايش بقوله: »)...( كان ثقة يف احلديث إالَّ أنَّ أصحابنا قالوا: كان يروي عن الضعفاء، ويعتمد املراسيل، وال 
ن أخذ، وما عليه يف نفسه مطعن يف يشء )...(« )النجايش، رجال النجايش، م.س، رقم939، ص348(.ووصف  يبايل عمَّ
فه  يعرِّ بن أمحد بن حييى كتب، منها كتاب )نوادر احلكمة( وهو كتاب حسن كبري  د  بقوله: »)...( وملحمَّ كتابه -أيًضا- 

يُّون بدبَّة َشبِْيِب )...(« )م.ن(. القمِّ
)3)  النجايّش، رجال النجايّش، م.س، رقم 939، ص348.

د بن احلسن: االستبصار فيام اختلف من األخبار، حتقيق: حسن املوسوّي اخلراسايّن، ط4، طهران، دار  )4)  انظر: الطويّس، حممَّ
الكتب اإلسالميَّة، 363)ه�.ش، ج)، ذيل رقم 846، ص37)؛ ج3، ذيل رقم 568، ص56)؛ ج3، ذيل رقم935، 

ص)6). 
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وذهب مجاعة إىل أن استثناء ابن الوليد جلامعة من مشايخ صاحب النوادر، واحلكم 
عليهم بالضعف من ابن نوح والشيخ الطويّس، يعني هذا أّن من أبقاه من مشاخيه حيكم 

عليه بالوثاقة.

الرواية  بالضعف، ألنَّ ردَّ  الوليد  ابن  استثناهم  الذين  وهناك من رفض احلكم عىل 
يف  اعتمدوها  التي  معايريهم  بحسب  القدماء  عند  خصوًصا  راوهيا  يف  الطعن  من  أعّم 

قبول الرواية وردِّها))).

م، وإنَّام لعدم وضوح  وبعضهم رفض هذا احلكم عليهم بالضعف، ال للسبب املتقدِّ
معايري ابن الوليد يف احلكم عىل الراوي بالضعف، ومل يصلنا يشء من ذلك، ومن نقل 
فعله كالشيخني النجايش والطويّس مل يشريا إىل سبب ذلك حتى نحكم عىل من استثناه 
الراوي أو  الرواية ال يكشف عن وثاقة  بالوثاقة، واحلكم بصّحة  أبقاه  بالضعف، ومن 
حسنه، أو لعلَّ احلاكم بالصّحة يعتمد عىل أصالة العدالة يف كل راٍو مؤمن مل يظهر منه 

فسق))).

ومن هنا ذهب اإلمام اخلامنئي إىل عدم احلكم بوثاقة من مل يستثن من نوادر احلكمة، 
د بن احلسن بن الوليد والشيخ الصدوق بمراجعة هذا الكتاب واستثنوا  قال: »... قام حممَّ
بعض الروايات منه بسبب ضعف رواهتا. والكالم يف الروايات األخرى التي مل تستثن، 
فهل هي مقبولة ألجل وثاقة رواهتا أم ليشء آخر غري ذلك؟ قال البعض: إّن الروايات 
ولكنَّ  للرواة،  ضمني  توثيق  فهو  الرواة،  وثاقة  ألجل  هي  إنَّام  وقبلوها  تستثن  مل  التي 
عىل  الذي  بالوجه  حوا  يرصِّ مل  م  ألنَّ الرواة،  لتوثيق  يكفي  ال  املقدار  هذا  أنَّ  الصحيح 
فال  آخر،  ألجل يشء  وحيتمل  الرواة،  وثاقة  ألجل  حيتمل  ولذا  االستثناء؛  كان  أساسه 

يكفي هذا املقدار لتوثيق الرواة«)3).

ة، 350)ه�.ق،  ة، النجف األرشف، املطبعة الرضويَّ )))  انظر: املامقايّن، عبد اهلل: تنقيح املقال يف أحوال الرجال، الطبعة احلجريَّ
ترمجة صاحب النوادر، ج)، ص76.

)))  انظر: اخلوئي، معجم رجال احلديث، م.س، ج)، ص70.
)3)  اخلامنئي، القتل، م.س، الدرس67)، الرشوط املعترة يف القصاص، الرشط الثالث عرش، كون القاتل أًبا.
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١١- خرب الثقة واخلرب املوثوق:

للعلامء يف تعاملهم مع اخلر طريقتان:

يَّة اخلر، فإذا ُأحرزت وثاقته ُأخذ بالرواية،  أ- تعتمد وثاقة الراوي أساًسا يف حجِّ
يَّة )خر الثقة(. ى هذه الطريقة بحجِّ وتسمَّ

ة عىل الوثوق بالرواية ال بالراوي، فإذا حصل  ه حجَّ ب- تعتمد يف قبول اخلر وعدِّ
حتى  عليها  واالعتامد  هبا،  لألخذ  كافًيا  هذا  كان  بصدورها  واطمئنان  وثوق 
لو كان يف رواهتا َمْن هو ضعيف، وإالَّ ُترفض وُترّد، ولو كان رواهتا ثقات، 

يَّة )اخلر املوثوق(. ى هذه الطريقة بحجِّ وتسمَّ

والذي يظهر من كالم اإلمام اخلامنئي يف أكثر من مناسبة أّنه قائل بالطريقة الثانية، أي 
يَّة اخلر املوثوق.  بحجِّ

روى  ممَّن  الرواية  هذه  سند  يف  حديد  بن  وعيّل   )...(« )اهلدنة(:  بحث  يف  قال  فقد 

عنهم ابن أيب عمري، كام أنَّه من رواة أسانيد ابن قولويه يف )كامل الزيارات(، فهو ممَّن 

اه يف غري موضع من  ُيعتمُد عليه، لوال ما هو املعروف من تضعيف الشيخ)رمحه اهلل( إيَّ

االستبصار والتهذيب، ولكنَّ املضمون ليس ممَّا انفرد به هذا الراوي، وال يعارضه يشء 

ممَّا ورد من الطرق املعترة، فاألخذ بقوله غري حمظور«))).

خني  املؤرِّ كتب  يف  شاع  فقد   )...(« أخ��رى:  بمناسبة  صفحات  بضع  بعد  وق��ال 

حصول  ادع��اء  يبعد  ال  بحيث  بالقبول  والفقهاء  ثون  املحدِّ اه  وتلقَّ السري  وأصحاب 

 .(((»)...( اجلملة  يف  الرّد  بجواز  االلتزام  من  مناص  فال  وعليه  صحته،  إىل  االطمئنان 

ومراده من »الرّد يف اجلملة«: رّد من التجأ من املسلمني إىل بالد الكفر يف زمن اهلدنة.

)))  اخلامنئي، اهلدنة، م.س، ص57. 
)))  م.ن، ص69.
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١٢- تبديل السند:

)تعويض  أو  السند(  )تبديل  مصطلح  العلامء  أوساط  يف  األخرية  اآلونة  يف  شاع 
السند(، وأخذ مساحة من البحث واألخذ والرّد بني الفقهاء.

يف  خصوًصا  األصحاب  كتب  يف  األسانيد  بعض  وج��ود  هو  املسألة  هذه  ومنشأ 
التهذيبني ُحِكَم عليها بالضعف، فانرى بعضهم إلجياد طريقة من خالهلا تصّحح تلك 

األسانيد.

رين،   وهذه الطريقة من تبديل السند ليست معروفة عند قدماء األصحاب، وال املتأخِّ
رين، وهو الشيخ املجليّس يف كتابه األربعني،  ري املتأخِّ ل من ذكرها كان من متأخِّ بل أوَّ

ا غري معروفة عند غري أصحابنا. كام أنَّ

دة، وتطبَّق  ة التعويض -كام حيبُّ أن ُيطلق عليها بعض العلامء- هلا مصاديق متعدِّ ونظريَّ
بأشكال خمتلفة، بعضها يمكن اإلصغاء إليه واملناقشة فيه، وبعضها اآلخر مرفوض متاًما؛ 

ألنَّه أقرب ما يكون إىل ما يعرف ب�)تركيب األسانيد( أو )تدليس األسانيد(.

وقد أتعب الشيخ حممد عيل األردبييّل)ت:00))ه�( نفسه يف ابتكار أساليب وطرٍق 
جديدة، للتغلُّب عىل ضعف تلك األسانيد، وإجياد حلٍّ هلا، حتَّى تصبح معترة، فكتب 
ات ملحقة، تارة ب�)خامتة  ة مرَّ لة أسامها »رسالة تصحيح األسانيد« طبعت عدَّ رسالة مفصَّ

املستدرك( وأخرى ب�)تنقيح املقال( وثالثة ب�)جامع الرواة(.

وكيف كان، فإّن من الطرق التي ذكروها لرفع هذه املشكلة:

إليه يف )املشيخة(  التهذيب، وكان طريقه  أ- إذا روى الشيخ الطويّس حديًثا يف 
ضعيًفا، فيمكن الرجوع إىل كتابه )الفهرس(، فإن كان فيه طريق آخر صحيح 
للراوي نفسه، والراوي ثقة، وذكر الشيخ يف ترمجته عبارة »مجيع كتبه ورواياته« 
فيه؛  الصحيح  بالسند  الفهرس واألخذ  كتاب  إىل  الرجوع  يمكن  فإّنه حينئٍذ 
لتصحيح ما يف التهذيب. علاًم أنَّ هذه العبارة »مجيع كتبه ورواياته« والتي هي 
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نوا من الرجوع إىل الفهرس، ذكرها الشيخ يف  عبارة رئيسة عند مجاعة ليتمكَّ
حقِّ عدد قليل، قد ال يتجاوز العرشين شخًصا.

ب- إذا كان طريق الشيخ يف املشيخة ضعيًفا، وكذلك هو يف الفهرس ذهب مجاعة 
دة:  من العلامء إىل تصحيح تلك األسانيد بأساليب متعدِّ

يف  - األردبييّل  كالشيخ  األسانيد،  بني  والتبديل  اجلمع  طريقة  اعتمد  من  منهم: 
ح طريق الشيخ إىل عيّل بن احلسن الطاطرّي -بعد كونه ضعيًفا  رسالته، حيث صحَّ
يف املشيخة- من خالل رواية موسى بن القاسم البجيّل عنه يف بعض الروايات، 
بطريق  الطاطرّي  إىل  الضعيف  الطريق  ل  فبدَّ موسى  إىل  صحيح  طريق  وللشيخ 

البجيّل الصحيح.

ح طريق الشيخ الطويّس  - ومنهم: كالشيخ املجليّس يف كتابه )األربعني( فإنَّه صحَّ
فإذا  الصدوق؛  الشيخ  إىل  بالرجوع  ما كان ضعيًفا، وذلك  إذا  الكتب  إىل بعض 
كان طريقه إىل الكتاب نفسه صحيًحا، وثبت أنَّ للشيخ الطويس أكثر من طريق 
عند  بام  الضعيف  الشيخ  سند  تبديل  حينئٍذ  أمكن  الصدوق  الشيخ  إىل  صحيح 

ة. الصدوق واحلكم عليه بالصحَّ

ح طريق الشيخ  - ومنهم: كالسيِّد بحر العلوم، وتبعه السيِّد اخلوئي أخرًيا، فإنَّه صحَّ
، بالرجوع إىل طريق الشيخ النجايّش  الطويّس الضعيف إىل كتاب شخص معنيَّ
الكتاب  الذي رويا عنه ذلك  إذا كان صحيًحا، وكان شيخهام  الكتاب  إىل نفس 
واحًدا، فيمكن حينئٍذ تبديل الطريق الضعيف للشيخ الطويّس بالطريق الصحيح 

للشيخ النجايّش.

وهناك طرق أخرى -ال يسع املقاَم ذكُرها- مجيعها ال ختلو من إيراد أو إشكال.

وناقش اإلمام اخلامنئي طريقة السيِّد اخلوئي التي هي أكثر رواًجا يف الكتب أخرًيا؛ 
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ها.  بفضل نرشها من قبل تالمذته، واعرتض عليها وردَّ

ولسامحته تعليق -بعد عرض ما قاله السّيد اخلوئي)رمحه اهلل( عن طريق الشيخ إىل 
ال، واعتامده عىل طريق النجايّش- يشري فيه إىل إمكان القول بصّحة هذا الطريق  ابن فضَّ
وعدم اإلشكال فيه، فيام لو كان النجايّش والشيخ قد طابقا بني نسختيهام؛ لكنَّ هذا غري 
ال التي رواها النجايّش بطريق آخر هي نفسها  معلوم، وبالتايل ال ُيعلم أنَّ روايات ابن فضَّ
الروايات املوجودة لدى الشيخ، ثمَّ يستدرك بإمكان القبول بالتعويض والتبديل فيام لو 
ال، بل نقل  ال، لكنَّ النجايّش مل ينقل روايات ابن فضَّ نقل النجايّش رواية عن ابن فضَّ
ال من هذا الطريق الصحيح، وعليه ال ُيعلم إذا كانت هذه الرواية وغريها  كتب ابن فضَّ
ال من الشيخ وغريه هي نفسها التي نقلها النجايّش أم  من الروايات املنقولة عن ابن فضَّ

ة التبديل السند ال وجه هلا))).  ل سامحته إىل القول: إنَّ نظريَّ ال. ومن هنا يتوصَّ

وُأضيف هنا خامتًا هذه املسألة: أّن قدماء األصحاب كانوا قد تنبَّهوا ملثل هذه الطرق، 
عىل  نسخة  محل  يقبلوا  مل  م  أنَّ إالَّ  الثقة،  خر  ال  املوثوق  خر  يَّة  حجِّ عىل  اعتامدهم  مع 

أخرى، وال رواية عىل رواية.

ذكر الشيخ النجايّش يف كتابه رسالًة كتبها إليه أستاذه اخلبري واملدقِّق يف مثل هذه 
األمور أبو العباس أمحد بن عيّل بن نوح السريايّف)رمحه اهلل(، يذكر فيها طرق األصحاب 
إىل كتب احلسني بن سعيد األهوازّي، وهي مخسة، وبعد تعدادها مفّصاًل ختم ابن نوح 

كالمه بقوله:

»فيجب أن تروي عن كّل نسخة من هذا بام رواه صاحبها فقط، وال حتمل رواية عىل 
رواية وال نسخة عىل نسخة لئالَّ يقع فيه اختالف«))).

)))  اخلامنئي، القتل، م.س، الدرس77)، كتاب القصاص، الفصل الرابع يف كيفيَّة استيفاء القصاص.
)))  النجايّش، رجال النجايّش، م.س، رقم37)، ص60.
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١٣- فهرس الشيخ الطويّس)١)، وأنَّ األصل فيمن ُذكر فيه أن يكون شيعيًّا باملعنى 
العاّم:

األمر  ل  أوَّ أنَّه كان هيدف من  كتابه )الفهرس(  الطويّس يف  الشيخ  يظهر من طريقة 
إىل ذكر أصحاب األصول واملصنَّفات الشيعيَّة، سواء أكانوا من اإلماميَّة أم من غريهم، 
عن  لروايتهم  ة؛  العامَّ بعض  يذكر  وقد  شاهبهم،  وما  ة،  والزيديَّ والواقفيَّة،  كالفطحيَّة 
، أو ملخالطتهم ألصحابنا؛ فقد قال يف مقّدمة الفهرس: »)...( وإذا ذكرُت كلَّ  ة األئمَّ
واحد من املصنِّفني وأصحاب األصول، فال بدَّ من أن أشري إىل ما قيل فيه من التعديل 
)...( وأبنيِّ عن اعتقاده، وهل هو موافق للحقِّ أم هو خمالف له؛ ألنَّ كثرًيا من مصنِّفي 
أصحابنا وأصحاب األصول ينتحلون املذاهب الفاسدة، وإن كانت كتبهم معتمدة«))).

ض  مة أنَّه إذا مل يتعرَّ والذي ذهب إليه اإلمام اخلامنئي وفهمه من عبارة الشيخ املتقدِّ
ملذهب من ترجم له، فهو شيعّي باملعنى العاّم.

ترجم هلم من  ِذْكِر مذهب من  املوارد األخرى من  امتنع يف بعض  قال: »)...( كام 
الشيعة غري اإلمامّية كالفطحيَّة والواقفيَّة. واحلالة الوحيدة التي كان يشري فيها إىل مذهب 
ة؛ لذلك ففي أي موضوع يسكت الشيخ  األشخاص هي عندما يكون املرتَجم له من العامَّ

د بن احلسن الطويّس )ت: 460ه( هو شيخ الطائفة بال منازع، وكان له دور كبري عىل الساحة اإلسالميَّة بشكل عاّم،  )))  حممَّ
ة، ومصنَّفات  والشيعيَّة بشكل خاّص. وإنجازاته العظيمة يف أهمِّ العلوم اإلسالميَّة ال ختفى عىل ذي لّب. له مؤّلفات ثريَّ
غنيَّة سّدت فراًغا كبرًيا يف املكتبة اإلسالميَّة، ومن هذه املؤّلفات كتاب )الفهرس( الذي مجع فيه ما يناهز األلف من أسامء 
العلامء والفقهاء والرواة الذين هلم كتب وأصول ومصنَّفات، وهو أحد الكتب األربعة يف علم الرجال والتي عليها املعّول، 
وإليها املرجع يف املدح والقدح والتعديل، واجلرح. وهذا الكتاب كتبه الشيخ الطويّس يف ظروف كانت الساحة العلميَّة، 
ة إىل مثل هذا الكتاب، وهو -بحّق- يعدُّ »أقدم كتاب مفّصاًل يف حقل  ة، بحاجة ماسَّ ة، واملكيَّة اإلسالميَّة عامَّ الشيعيَّة خاصَّ
رة وبقي إىل حّد اآلن« )اخلامنئي، عيّل احلسينّي: األصول األربعة يف علم الرجال،  املتأخِّ اختصاصه، وصل إىل األجيال 

ترمجة: ماجد الغرباوي، ط)، بريوت، دار الثقلني، 5)4)ه�.ق/994)م، ص45-.46(.
 وكان الشيخ قد كتب )الفهرس( قبل كتابه الرجال؛ وهذا واضح من خالل إرجاعاته يف كتاب الرجال إىل الفهرس. 

وكان -أيًضا- قبل كتابة الشيخ النجايّش لكتابه؛ وهذا -أيًضا- واضح من خالل ذكر الشيخ النجايّش لكتاب الفهرس 
دة إىل  يف ترمجة الشيخ الطويّس)انظر: النجايّش، رجال النجايّش، م.س، رقم068)، ص403.(، وكذلك إشاراته املتعدِّ

ل. عبارات الشيخ الطويّس يف الفهرس، وهي ال ختفى عىل املتأمِّ
ق  سة، مكتبة املحقِّ د بن احلسن: فهرس كتب الشيعة وأصوهلم، حتقيق: عبد العزيز الطباطبائّي، ط)، قم املقدَّ )))  الطويّس، حممَّ

الطباطبائّي، 0)4)ه�.ق، ص3.
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ض لذكر مذهب الفرد ومل يقيِّده بيشء، جيب االطمئنان إىل أنَّ هذا الشخص  عن التعرُّ
الشيعيَّة  الِفرق  ينتسب إىل أحد  إماميًّا دائاًم، بل ربام  يًّا، لكن ال يلزم أن يكون  ليس عامِّ

األخرى، كالفطحيَّة والواقفية أو غريهم.

سواء  شيعًيا  كان  من  مذهب  إىل  أحياًنا  يشري  قد  الفهرس  يف  الشيخ  أّن  واخلاصة: 
يًّا من غري الشيعة، كام  كان إماميًّا أم غري إمامّي، لكنَّه يشري دائاًم إىل مذهب من كان عامِّ
جعل  قلنا-  -كام  ألنَّه  الضعيف؛  اإلمامّي  تضعيف  أو  جلرح  التعّرض  من  غالًبا  يمتنع 
نوا أصاًل أو تصنيًفا للشيعة، أعّم من كونه  موضوع الكتاب ومبناه تدوين أسامء من دوَّ
شيعيًّا أو غريه، ممدوًحا أو مذموًما؛ ألنَّ تشخيص هذه الصفات ليس من اختصاص هذا 

الكتاب«))).

خامتة:

م، يمكن تلخيص املباين الرجاليَّة للسيِّد اإلمام اخلامنئي بالتايل: من خالل ما تقدَّ

 احلكم عىل مجيع الروايات التي يروهيا أصحاب اإلمجاع -الذين ذكرهم الشيخ - )
. ة، من دون حاجة إىل النظر يف السند من بعدهم إىل املعصوم - بالصحَّ الكيّشّ

اعتبار مراسيل الثقات الثالثة -الذين ذكرهم الشيخ الطويّس يف كتابه العّدة- يف - )
د بن أيب عمري وغريه. حكم املسانيد، دون تفصيل بني حممَّ

املبارشين، - 3 غري  حتَّى  الزيارات(  )كامل  أسانيد  يف  وقع  من  كّل  بوثاقة  احلكم 
برشط عدم التضعيف اخلاص له.

اختالط - 4 احتامل  لوال  ممكن،  تفسريه  سند  لرجال  ّي  القمِّ توثيق  عىل  االعتامد 
تفسريه بتفسري آخر.

ء الرواية عن شخص دليل عىل وثاقته.- 5 إكثار أحد األجالَّ

الثقلني،  دار  بريوت،  ط)،  الغرباوي،  ماجد  ترمجة:  الرجال،  علم  يف  األربعة  األصول  احلسينّي:  عيل  اخلامنئي،    (((
5)4)ه�.ق/994)م، ص49.
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الشهرة جابرة لضعف اخلر مطلًقا، سواء أكانت قبل زمن الشيخ أم بعده.- 6

ة األخذ برواية من كان مستقياًم وثقة ثمَّ ُضعِّف وانحرف، فيام لو ُشكَّ يف - 7 صحَّ
زمن نقله للرواية وأنَّه كان قبل انحرافه أو بعده، إذا كان الراوي عنه قبل زمان 

وقفه.

الفقهاء والعلامء - 8 الرواة  املضِمر من  ما كان  املضمرة بني  الروايات  التفصيل يف 
الثقات، فيقبل مضمره، وبني غريه، فريّد.

ال فرق بني مراسيل )من ال حيرضه الفقيه( وغريها، والتفصيل بينها بام ورد فيه - 9
م. « حتكُّ « أو »روي عنه  »قال

عدم إمكان احلكم بوثاقة من مل يستثن من كتاب )نوادر احلكمة(.- 0)

ة عىل الوثوق بالرواية ال بالراوي، وهو - )) ه حجَّ االعتامد يف قبول اخلر وعدِّ
يَّة اخلر املوثوق. املبنى املعروف بحجِّ

ة تبديل السند.- )) ال وجه لألخذ بنظريَّ

بأنَّه - 3) الفهرس،  كتابه  يف  ملذهبه  الطويّس  الشيخ  ض  يتعرَّ مل  من  عىل  احلكم 
شيعيٌّ باملعنى العاّم.


