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 ن باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، م        ذينه ونستغفره، ونعو  احلمد هللا حنمده ونستع   
 أن ال إله إالّ اهللا وحده ال شـريك لـه،         د يضلل فال هادي له، وأشه     نيهده اهللا فال مضل له، وم     

   . أن حممدا عبده ورسولهدوأشه
  .١٠٢: آل عمران ژ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿژ 
  ٹٹ    ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ         ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀپ  پ  پ  پ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻٱ  ژ 

  . ١: النساء ژ  ڦ  ڦڤ  ڤ  ڤ        ڤ  
 ژ  ۋ  ٷ  ۈ   ۈ  ۆ   ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ    ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے  %  ه  ه  ه  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀژ 
  . ٧١ - ٧٠: األحزاب

  :أما بعد
ـ    ر، وش �هدي حممد    اهلدي   فإنّ أصدق احلديث كتاب اهللا، وخري       ل األمور حمدثاا، وك

  .  ضاللة يف النارل بدعة ضاللة، وكلحمدثة بدعة، وك
فإن فكرة التقريب بني املذاهب اإلسالمية فكرة ظهرت بعد سقوط اخلالفة اإلسالمية            :وبعد

 أطلقها الكثري من املفكرين املسلمني ، وال تزال تردد بينهم ،وأسـس           و،1يف بداية القرن العشرين   
لذلك امع العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية،وعقد لذلك مؤمترات،ولقاءات بـني علمـاء             
خمتلف املذاهب،وصدرت التوصيات للتقريب والقرارات، وأسست املقرات،وكتـب يف ذلـك            

  .الكتب و املقاالت
اليت تعـرف  الشيعة اجلعفرية و:ومن أكرب الفرق اإلسالمية املعنية ذا التقريب بعد أهل السنة       

 أتباع هذه الفرقة يف إيران، والعـراق،        رأيضا باإلمامية اإلثين عشرية، وهي من أقدم الفرق، وينتش        
واهلند، وباكستان، ولبنان،والبحرين،والكويت،والسعودية،وهلا أتباع يف الشام أيضا وغريها مـن          

  .  عفريةالتقريب بني أهل السنة واجل:ويكاد يقصد مبصطلح التقريب حني يطلق.البالد

                                                 
ة  النجف،والذي انتهى خبضوع جمتهدي الشيع      قد كانت هناك بعض احملاوالت قبل ذلك كما هو احلال يف ما مسي مبؤمتر              - 1

 شوال  26إلمامة أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما،وإعالم ذلك على منرب الكوفة يف خطبة اجلمعة اليت حضرها نادر شاه يوم                    
ينظر يف ذلك ما طبع من مقتطفات من مذكرات العالمـة عبـد اهللا بـن احلـسني الـسويدي العباسـي        .هـ1156سنة

 .،واحملاور الرئيسي للشيعة،وهو أبرز علماء السنة الذين حضروا املؤمتر)هـ1174ت(
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 بـني   - ولكن نداءات التقريب هذه ومنذ ظهرت؛ كثريا ما اعترضها االامات املتبادلـة             
 اهلوة كبرية بني أهل السنة والشيعة بسبب جهل كال الفـرقني            ت بالتعطيل، وبقي  -األطراف املعنية 

 فريق   أصول كل  ة أمهل الفريقان أحد أهم آليات التقريب وهي املعرفة باآلخر، خاص          دباآلخر، فق 
ومصادر عقيدته،وفكره؛ملعرفة املشترك الذي يلتقي فيه الفريقان ويكون أساسا لبنـاء التقريـب،             

  .خاصة وأن كال الفرقني يدعي عدم وجود فوارق كبرية

ولكن الفوارق يف الواقع كبرية بني اإلمامية اجلعفرية وأهل السنة،وال يستطيع أي أحد مـن               
  .الفريقني إنكارها

ر ما خالف فيه اجلعفرية باقي الفرق اإلسالمية مـن املـسائل كـان              وقد وجدت أن أكث   
فإن األخبار من أهم مصادر التشريع لديهم،خالفا ملـا  .اعتمادهم على األخبار يف االستدالل عليها     

يزعمه بعض الباحثني،لكن االختالف بيننا وبينهم يف االستدالل باألخبار يرجع يف األسـاس إىل              
 وجدنا أحاديث   ك هلم يف قبول األخبار وردها منهجا خاصا، لذل        ن، فإ ثبوت هذه األخبار نفسها   

  .  ضعيفة وموضوعة قد احتجوا اىتعد يف الصحاح عند أهل السنة قد ردوها، وأخر

وقد رأيت أن حبث موضوع خيص قبول األخبار وردها عند اجلعفرية له أمهية كبرية، فنقـد                
بول األخبار وردها، فهل األمر مثل ذلك عـن الـشيعة           الرجال عند أهل السنة له دور كبري يف ق        

فقد بدا يل أنه من املهم تسليط الضوء على نقد الرجال عند الشيعة اجلعفرية،من جهة               .اجلعفرية ؟ 
  .املنهج واملصنفات

بدل اجلرح والتعديل؛ذلك أن  كتب اإلمامية  يف         " نقد الرجال :" وقد جعلت عنوان البحث   
،كما أم يطلقون   "الرجايل: "لقون على املصنف يف الرجال والعامل م      هذا الشأن تطلق ذلك،ويط   

  ". املدح والذم:"بدل اجلرح والتعديل

يف العنوان بدل اإلمامية اإلثين عشرية،ذلك أن هذا االسم أكثر تـداوال            " اجلعفرية:"وذكرت
  .إلطالقبني الشيعة املعاصرين،كما أن مجاعة التقريب ومن يدعو إليه اعتادوا على هذا ا

منهج الشيعة اجلعفرية يف نقد الرجال؛ألين قد       :كما جتنبت يف العنوان ذكر املنهج،أي القول      
  . مسعت أن بعض أهل العلم يقول أن اإلمامية ليس هلم منهج يف ذلك،فأردت حبث هذا األمر

  :ومن دوافع اختيار هذا املوضوع للبحث ما يلي
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 السنة ،وتعد األخبار املصدر الثـاين للتـشريع         يعد الشيعة اجلعفرية أكرب الفرق بعد أهل      -
  .عندهم

  .معرفة وجوه االلتقاء واالختالف بني أهل السنة واجلعفرية يف أحد أهم العلوم اإلسالمية-
أثر بعض مسائل اجلرح والتعديل يف حدة الصراع بني أهل السنة واجلعفرية عرب خمتلـف               -

  .�العصور،خاصة فيما يتعلق بصحابة النيب 
ور الذي يشوب ردود أهل السنة على الشيعة نتيجة اجلهل بأدلـة اجلعفريـة فيمـا                القص-

  .خيالفوم فيه،وأغلب ذلك يعتمد على األخبار
ومن أهم األسباب اليت دعتين الختيار هذا املوضوع ما وجدتـه يف كتـب املتقـدمني،                -

ضهم،وشتم وسب   ،وتكفري لبع  �واملتأخرين من اإلمامية من تكذيب صريح لبعض صحابة النيب          
للكثري منهم،ومل يسلم الكثري من التابعني ومن جاء بعدهم من األعالم و من عامة أهل السنة مـن                  

  .ذلك
ومما دفعين أيضا هو ما رأيته من تغري يف منهج دفاع اإلمامية املعاصرين عن مذهبهم،حيث               -

،كما جندهم حيـاولون    يالحظ انتقاهلم من مرحلة دفع الشبهات إىل مرحلة مهامجة املصادر السنية          
  .االعتماد يف إثبات عقائدهم املصادر السنية

  :ومن أهداف هذا البحث

 بيان املنهج النقدي للرجال الذي على أساسه ضعف اجلعفرية من وثقه أهل السنة،وتوثيق              -
  .من ضعفه أهل السنة،ونتج عن ذلك املخالفة يف تصحيح األحاديث وتضعيفها

 مصنفات يف ذلك،ويقول    موائل الفرق تأليفا يف الرجال، وأكثره     يدعي اجلعفرية أم من أ    -
أهل السنة أن التصنيف يف الرجال تأخر عندهم حىت صنف الكشي سنة أربعمائة تقريبا كتابـا يف                 

  .أمساء الرجال وأحوال الرواة،فما مدى صحة هذا الكالم؟
فة تتوقف علـى    صحيحة أو حسنة أو موثقة أو ضعي      :احلكم على األخبار عندهم،وهي إما    -

حال الراوي، فاحلسن عندهم مثال هو ما اتصل رواته بواسطة إمامي ممدوح من غري نـص علـى            
عدالته،والضعيف هو كل ما اشتمل طريقه على جمروح بالفسق وحنوه أو جمهول احلال،وهـذا يف               

  اجلانب النظري،فهل اجلانب التطبيقي كذلك؟
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  .هل السنة يف نقد الرجال بينهم وبني أ-إن وجدت–بيان أوجه االتفاق -
  .بيان القيمة العلمية للنقد الرجايل عند اجلعفرية،ومدى إمكانية األخذ به عند باقي الفرق-
إن معرفة منهج اجلعفرية يف نقد الرجال يبني بعض أسباب اخلالف واجلفوة اليت بينهم وبني    -

  .باقي املذاهب اإلسالمية
عفرية أقل تطرفا من املتقدمني خاصة يف بعـض         ال نزال نسمع ونقرأ أن املتأخرين من اجل       -

 بيان  -إن شاء اهللا  –املسائل،مثل موقفهم من الصحابة رضوان اهللا عليهم،لذلك أود يف هذا البحث            
  .اخلالف بني املتقدمني واملتأخرين إن وجد يف بعض املسائل اليت هلا عالقة باملوضوع

ها علماؤهـا يف العلن،ومـا ذلـك إالّ    بيان حلقيقة هذه الطائفة،وموقفها من مسائل ينكر -
تقية؛ألن كتبهم طافحة،بالقول ا،وخاصة أن هذه املسائل كانت وال تزال عائقـا كـبريا أمـام       

  .دعوات التقريب بني اإلمامية وغريهم
بيان صحة ما هو متداول  بني بعض الباحثني  بأن الشيعة ليسوا سـواء،فمنهم معتـدل،                 -

  .عرف من خمالفة ألهل السنة هو قول املتشددين وهم قلةومنهم املتشدد،وأن أغلب ما ي
يزعم الكثري من الناس أن اخلالف بني أهل السنة واإلمامية ينحصر يف األساس يف مباحث               -

  فهل هذا صحيح؟.اإلمامة ال غري
 أُذَكِّركُم اللَّه ِفـي  «: الذي قال � وهذا البحث أعده يف باب الدفاع عن أهل بيت النيب

،ودفاعا عن صحابته رضـوان      1»بيِتي أُذَكِّركُم اللَّه ِفي أَهِل بيِتي أُذَكِّركُم اللَّه ِفي أَهِل بيِتي            أَهِل  
الَِّذي نفِْسي ِبيِدِه لَـو أَنَّ       فَو،لَا تسبوا أَصحاِبي لَا تسبوا أَصحاِبي     «:� فيهم   قال اهللا عليهم الذين  

فَقأَن كُمدأَحِصيفَهلَا نو ِدِهمأَح دم كرا أَدا مبد ذَه2» ِمثْلَ أُح.  
العصمة،والقول مبا خيـالف    :زورا وتانا -من يزعم موالم  -فإن أهل البيت قد نسب إليهم     

  .أصول الدين من قول ببداء،وجعل للتقية عماد الدين وغري ذلك
عفرية يف قبول األخبار واالحتجاج ويعد البحث يف هذا املوضوع لبنة يف معرفة منهج اجل

ا،مما يساعد على املعرفة م وبأصوهلم،ومن مث إزالة كل االختالف الواقع حول قرم من أهل 
  .السنة أو بعدهم عنهم، بل على حد قول البعض قرم من اإلسالم أم بعدهم عنه

                                                 
  .4425: أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه،كتاب فضائل الصحابة،باب من فضائل علي بن أيب طالب،رقم احلديث- 1

  .4610باب حترمي سب الصحابة،رقم احلديث:كتاب فضائل الصحابة: صحيح مسلم- 2
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  :الدراسات السابقة حول املوضوع

نا إىل قلة الدراسات اليت قام ا أهـل الـسنة حـول             قد أشار كثري من أهل العلم يف عصر       
اجلعفرية وأصوهلا،ومن ذلك احلديث وعلومه،فهذا املوضوع مل أجد فيه حبوث خصته بالدراسة من             

  :قبل أهل السنة،ولكن وجدت بعض عناوين الدراسات اليت هلا عالقة ذا املوضوع من ذلك
  .م1977الة دكتوراه،جامعة أنقرة،مفهوم احلديث عند الشيعة،مجال صومو أوغلو،رس-1
دراسـة  :منهج اجلرح والتعديل بني أهل السنة واجلماعة والشيعة اإلمامية اإلثىن عشرية          -2

  .م1998استقرائية مقارنة،نادر عوض،ماجستري،اجلامعة اإلسالمية ماليزيا،
د حارس  توثيق السنة بني الشيعة اإلمامية وأهل السنة يف أحكام اإلمامة ونكاح املتعة،أمح           -3
  .طبعت).هـ1998رسالة ماجستري من كلية دار العلوم،جامعة القاهرة، (سحيمي 

  :منهج البحث

طبيعة البحث تستوجب منهجا استقرائيا مقارنا ،فاستنتاج منهجهم يف النقد حيتاج إىل تتبع             
يف صنيعهم يف كتبهم الرجالية ،وتطبيقام يف دواوينهم احلديثية،ويزيد يف ظهور مسات منـهجهم              

كما أن املنهج الوصفي مستخدم يف البحث بشكل كبري         .النقد املقارنة بينهم وبني منهج أهل السنة      
  . خاصة يف التعريف بالتصانيف اإلمامية

  خطة البحث

  .قسمت هذا البحث إىل مقدمة،وثالثة أبواب وخامتة
 املرجـوة   فا، واألهد هوفيها عرض املوضوع واألسباب الداعية الختياره، وأمهيت      :املقدمةأما  

 الـصعوبات الـيت واجهـت    ، مثه البحث، وخطتج السابقة اليت تتعلق به، ومنه    تمنه، والدراسا 
  .البحث

  .تعريف عام بالشيعة ومصادرهم يف التشريع : الباب األول
  :ويشتمل على فصلني

  .تعريف عام بالشيعة:الفصل األول
  .تعريف الشيعة ونشأة التشيع وتطوره:املبحث األول
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  .فرق الشيعة:لثايناملبحث ا
  .أصول الشيعة اإلمامية:املبحث الثالث
  املناسبات واملقدسات وما خالفوا فيه يف العبادات:املبحث الرابع

  .موقف أهل السنة واجلماعة من الشيعة:املبحث اخلامس
  .مصادر التشريع عند اإلمامية اجلعفرية:والفصل الثاين

  .صويل عند اإلماميةاالجتاه اإلخباري واالجتاه األ:املبحث األول
  .القرآن الكرمي عند اإلمامية:املبحث الثاين

  .األخبار عند اإلمامية:املبحث الثالث
  .اإلمجاع والعقل:املبحث الرابع

  
  .احلديث عند اإلمامية اجلعفرية رواية ودراية:الباب الثاين

  :ويشتمل على ثالثة فصول
  . رواية احلديث عند اإلمامية:الفصل األول

  .انفصال الدرس احلديثي بني اإلمامية وأهل السنة:ألولاملبحث ا
  .خصائص رواية احلديث عند اإلمامية:املبحث الثاين

  .التقية و التعارض بني الروايات: املبحث الثالث
  .تدوين احلديث وأهم مصنفات اإلمامية فيه:الفصل الثاين

  .بداية تدوين احلديث وخصائصه عند اإلمامية:املبحث األول
  .أهم مصنفات احلديث عند اإلمامية: الثايناملبحث

  .موقف اإلمامية من دواوين أهل السنة احلديثية:      املبحث الثالث
  .علوم احلديث عند اإلمامية:الفصل الثالث

  .أقسام احلديث عند اإلمامية:املبحث األول
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  .املصطلحات احلديثية عند اإلمامية: املبحث الثاين
  .حلديثكتب علوم ا: املبحث الثالث

  
  .املنهج والتصنيف:النقد الرجايل عند اإلمامية:الباب الثالث

  :ويشتمل على مخسة فصول
  .شروط الناقد والراوي عند اإلمامية:الفصل األول

  .اجلارح واملعدل عند اإلمامية:املبحث األول
  .الشروط اليت جيب توفرها يف الراوي:املبحث الثاين

  .يل واملدحثبوت وأمارات التعد: املبحث الثالث
  .التوثيقات العامة: املبحث الرابع

  .أسباب الطعن يف الراوي:الفصل الثاين
  .أسباب وأمارات اجلرح: املبحث األول
  .موقف اإلمامية من املخالف: املبحث الثاين

  .موقف اإلمامية من الصحابة:الفصل الثالث
  .تعريف الصحبة وثبوا وأدلة عدالة الصحابة:املبحث األول

  .جرح وتعديل الصحابة عند اإلمامية: الثايناملبحث
  .مسائل يف النقد عند اإلمامية:الفصل الرابع

  .ألفاظ اجلرح والتعديل: املبحث األول
  .تعارض اجلرح والتعديل: املبحث الثاين

  .التصحيح والتضعيف عند اإلمامية: املبحث الثالث
  .التصنيف يف الرجال عند اإلمامية:الفصل اخلامس

  .بداية التصنيف يف الرجال وتطوره وأهم املصنفات عند اإلمامية:ولاملبحث األ
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  .ابن الغضائري وكتابه يف الضعفاء:املبحث الثاين
  .النجاشي وكتابه يف الرجال:املبحث الثالث
  .الطوسي وفهرسته وكتابه يف الرجال:املبحث الرابع

  .ابن املطهر احللي وكتابه خالصة األقوال:املبحث اخلامس
  

  :ةاخلامت
  .وضمنتها خالصة ما توصلت إليه من النتائج ،إىل جانب آفاق البحث

  : الفهارس

  .فهرس اآليات القرآنية:وفيها
  .فهرس األحاديث السنية
  فهرس األخبار اجلعفرية

  .فهرس األعالم املترجم هلم
  .فهرس املصادر واملراجع

  .فهرس املوضوعات

  :صعوبات البحث
سالة صعوبات مجة يسر اهللا تعاىل جتاوز بعضها،وبقيت  يف أثناء كتابيت للرتينلقد قابل

  :صعوبات من أمهها
 صعوبة احلصول على  بعض مصادر الشيعة،فرغم أن أهم املصادر اإلمامية يف احلديث -

والفقه والعقائد أصبحت متوفر ولو يف نطاق معني،إالّ أن بعض املصادر مل أجد هلا أثرا غري نقول 
األنوار النعمانية لنعمة اهللا اجلزائري،وكشف األسرار :من هذه الكتبمن بعض الطبعات القدمية،و

  .    للخميين وغريمها
وإن الذي يبتغ احلق،ال يبحث يف دراسته ألي فرقة كانت يف الكتب اليت صنفها خصومها، 

 بل يرجع إىل مصادر الفرقة املعتمدة واملعترف ا لدى -وإن كانوا على حق-وخمالفوها
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ولذلك حاولت قدر املستطاع االعتماد يف مجيع .ظهر احلق،ويسلّم يف احلجاجعلمائهم،حىت ي
  .عناصر هذا البحث على كتب اإلمامية املعتمدة

  . صعوبة إجياد املراد من كثري من املصطلحات،واالختصارات،واأللقاب-
صعوبة قراءة كتبهم من الناحية النفسية ملا اشتملته من شتم وسب ولعن للسلف الصاحل -

  . هذه األمة صحابة وعلماء وعامة،إىل جانب الروايات اليت تطعن يف اإلسالم وأصولهمن
  .كثرة املادة العلمية يف خمتلف فصول البحث-

  :الطريقة املعتمدة يف كتابة الرسالة

  .ختريج مجيع اآليات الواردة يف البحث -
ري أو مسلم إن ختريج جل األحاديث الواردة يف البحث وأكتفي بالعزو إىل صحيح البخا-

  .كان احلديث فيهما،ويف أخبار اإلمامية أكتفي بالعزو إىل الكايف للكليين إن كان اخلرب فيه
  .قمت بترمجة موجزة جلل األعالم املتكرر ذكرهم يف البحث-

  :شكر وعرفان

جتاوز بعض الصعوبات ض اهللا تعاىل  هلذا البحث من ساهم بقسط كبري يف قد قي
  :فان هلم حبسن صنعيهم،فأشكر،أذكرهم شكرا وعرفيه

 الذي تفضل -حفظه اهللا تعاىل ورعاه ونفع به- منصور كايف الدكتور املشرف األستاذ 
أفدت من مالحظاته قد و يف ذلك،-بارك اهللا فيه–ومل يتردد باإلشراف على الرسالة،
  .القيمة،وتوجيهاته احلكيمة

سالمية،ونيابة الكليـة للدراسـات     العلوم االجتماعية والعلوم اإل   ،وكلية  جامعة باتنة وأشكر  
ن اهتمـوا   الـذي خوة األساتذة   كما أتقدم جبزيل شكري وتقديري لإل     .العليا،وقسم أصول الدين    

هذا .باملوضوع وأمدين كل منهم مبا وجده يف مكتبته مما له عالقة من قريب أو بعيد حول املوضوع
يها صوابا فمن توفيق اهللا تبـارك       وقد بذلت قصارى ما أستطيع يف إعداد هذه الرسالة،فما كان ف          

  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني.كان فيها خطأ فمن نفسي والشيطان وتعاىل،وما



 - 15-

   
  

   ��������ا��ب ا�ولا��ب ا�ولا��ب ا�ول��������
������� و���دره� ��  ا�����!  �م ب�"������� و���دره� ��  ا�����!  �م ب�"������� و���دره� ��  ا�����!  �م ب�"   

   

  :يشتمل على فصلني
  .تعريف عام بالشيعة:الفصل األول*

  .جلعفريةمصادر التشريع عند الشيعة ا:الفصل الثاين*
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  ��������الفصل األول��������
  تعريف عام بالشيعة 

  : مخسة مباحثيشتمل على
  
  تعريف الشيعة ونشأة التشيع وتطوره:املبحث األول*

  فرق الشيعة:املبحث الثاين*

  .أصول الشيعة اإلمامية:املبحث الثالث*

   . فيه يف العباداتااملناسبات واملقدسات وما خالفو:املبحث الرابع*

  موقف أهل السنة من الشيعة:املبحث اخلامس *
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  .تعريف الشيعة ونشأة التشيع وتطوره:املبحث األول

  

  :تعريف الشيعة 

الشني والياء والعني أصالن،يدل أحـدمها علـى معاضـدة          :شيع:"قال ابن فارس  : يف اللغة 
: املصباح املـنري  وقال صاحب   .1"األعوان واألنصار :والشيعة...ومساعفة،واألخر على بثّ وإشادة   

نبـزا جلماعـة    " الشيعة"األتباع واألنصار،وكل قوم اجتمعوا على أمر،فهم شيعة،مث صار         :الشيعة"
شيعة الرجل هم اجلماعة املائلة إليه من حمبتهم        :"قال أبو هالل العسكري   .2"خمصوصة،واجلمع شيع 

  .3"له
را املعاجم اللغويـة،ومن    على أحد املعاين اليت ذك    " الشيعة"وقد ورد يف القرآن الكرمي لفظ       

  :ذلك
  .4 ژ  ڎ  ڌ       ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ               ڇ  ڇچ  چ   ژ ٹ ٹ

  .5 ژ  ہ   ۀ  ۀ  ٹ  ٹ  ڻ  ڻ  ں ژ ٹ ٹ  

  .6 ژ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀپ  پ    ژ ٹ ٹ

  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ ژ ٹ ٹ
  .7ژ  ڎ      ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ   ڇ  چچ  چ  چ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  ڄ

                                                 
دار اجليــل، :بـريوت .ونعبـد الــسالم حممـد هــار  :معجــم مقـاييس اللغــة،حتقيق وضـبط  ا بـن فـارس ،   - 1

  .3/235.م1999/هـ1420
  .329 ص.دار الفكر:بريوت.الفيومي،املصباح املنري - 2
دار اآلفـاق   : ؛بـريوت 5ط.جلنة إحياء التـراث العـريب يف دار اآلفـاق اجلديـدة           : العسكري،الفروق يف اللغة،حتقيق   -3

  .273ص.م1983/هـ1403اجلديدة،
  .69: سورة مرمي،اآلية- 4
   .10:،اآلية سورة احلجر- 5
  .51: سورة القمر،اآلية- 6
  .15: سورة القصص،اآلية- 7
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  .1ژ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ   ژٹ ٹ

  

ورد يف تعريف الشيعة  كالما قريبا من بعضه سواء ما صدر            :تعريف الشيعة يف االصطالح   
  :عن الشيعة أو عن غريهم،ومن ذلك

                                                 

  .83: سورة الصافات،اآلية- 1



 - 19-

  .، ومنهم افترقت صنوف الشيعة كلّها� هم شيعة علي بن أيب طالب:الشيعة
ومـن وافـق    :" قال ابن حزم رمحه اهللا     .التشيع هو صحبة علي وتقدميه على الصحابة      :لوقي

فهو ،وأحقهم باإلمامة وولده مـن بعـده      ،�أفضل الناس بعد رسول  اهللا       �لشيعة يف أن عليا     ا
  .1"فإن خالفهم فيما ذكرنا فليس شيعيا،وإن خالفهم فيما عدا ذلك مما اختلف فيه املسلمون،شيعي

على اخلصوص،و قالوا بإمامته وصية،ونـصا،إما      �هم الذين شايعوا عليا   :"ينقال الشهرستا 
جليا أو خفيا، واعتقدوا أنّ اإلمام ال يكون إالّ من أوالده،و إن خرجت فبظلم يكون من غريه،أو                 
بتقية من عنده،و ليست اإلمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة و ينتصب اإلمام بنصبهم، بـل             

  .2"ضية أُصوليةهي ق
،ومنه ألخيه احلـسني    �،ومنه البنه احلسن    � لعلي   �فثبوت اإلمامة كان نصا من النيب       

أما ثبوت اإلمامة لكل واحـد منهم،فإنـه        :" يقول األربلي عن ذلك   . ،وهكذا إىل آخر األئمة   �
 اخللف حصل ذلك بالنص من علي البنه احلسن،ومنه ألخيه احلسني، ومنه البنه علي وهلم جرا إىل

  .3"احلجة
 على سبيل   �على التخصيص ال حمالة ألتباع أمري املؤمنني        -اسم الشيعة –فهو  : "قال املفيد 

  .4" �الوالء واالعتقاد إلمامته بعد الرسول 
يف زماننا ينصرف إىل الـشيعة اإلماميـة اإلثـين          " الشيعة" وال خيفى أنه كلّما أُطلق اسم       
الـشيعة  :ية،و أما غريهم من الشيعة فيحتاج إىل قرينـة،فيقال        عشرية،أو ما يعرف بالشيعة اجلعفر    

  .الزيدية،والشيعة اإلمساعيلية
هـم الفرقـة    :اإلماميـة :وقد عرف املصنفون يف امللل والنحل من اإلمامية فرقتهم بـالقول          

بـن  الشاخصة و الناجية من بني ِفرق الشيعة، املعتقدة بإمامة األئمة اإلثين عشر بالنص أوهلم علي                
أيب طالب، فاحلسن، فاحلسني، فعلي بن احلسني، فمحمد بن علي، فجعفر بن حممد، فموسى بـن     

                                                 
  .90-2/89:الفصل يف امللل واألهواء النحل- 1

. 145-1/144.دار الكتـب العلميـة  :بريوت.أمحد فهمي حممد:امللل والنحل،صححه وعلق عليهالشهرستاين،:  انظر- 2
  .بتصرف يسري

ـ 1405دار األضـواء، :؛بريوت2ط.شف الغمة يف معرفة األئمةكاإلربلي، - 3 يقـصد بـاخللف   .1/54.م1985/هـ
  .املهدي املنتظر:احلجة

  .35ص.م1993/هـ1414دار املفيد، :؛بريوت2ط. الزجناين اخلوئييناألنصاري إبراهيم :املفيد،أوائل املقاالت،حتقيق- 4
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جعفر، فعلي بن موسى، فمحمد بن علي، فعلي بن حممد، فاحلسن بن علي، فمحمد بن احلـسن                 
  .القائم املنتظر

ـ               دأ وتطلق اإلمامية على الشيعة اإلثين عشرية،رغم أن غريهم من الشيعة قد وافقهم على مب
وذهب الباحـث   . اإلمامة،وصار هذا لقبا خاصا م كما أن لقب اجلعفرية أيضا أصبح خاصا م            

 إىل أن األوىل أن نسميهم باجلعفرية بدل وصـفهم باإلماميـة أو اإلثـين               1الشيعي أمحد الكتاب  
  .2عشرية

  :نشأة التشيع

،وبني من  �لنيب  تضاربت اآلراء حول ظهور التشيع ونشأته ما بني من جيعله كان يف عهد ا             
،وهناك من جعل الظهور مرتبط باحلوداث اليت كانت قبل ذلك          �أخر ظهوره إىل مقتل احلسني      

،أو موقعـة اجلمـل،أو موقعـة       �،أو اجتماع السقيفة،أو فتنة مقتـل عثمـان         �كوفاة النيب   
  :3صفني،وإليك أهم اآلراء حول ذلك

،ويقولـون  � التشيع بدء زمن النيب      ذهب مجع من اإلمامية املتقدمني واملتأخرين إىل أن       -1 
                                      :بين هاشم ملاّ نزل قولـه تعـاىل        �بأن الدعوة إىل التشيع ابتدأت من اليوم الذي مجع فيه النيب            

أيكم يؤازرين ليكون أخي ووارثـي ووصـي وخلـيفيت فـيكم            «:حيث قال ،4ژ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇژ 
هذا أخي ووارثي ووزيري ووصـي      «:�،قال هلم   �ما أراد غري علي     فلما مل جيبه إىل     ،»بعدي؟

  .»وخليفيت فيكم بعدي فامسعوا له وأطيعوا

                                                 
  .سات تنتقد التشيع اإلمامي اإلثين عشري باحث شيعي عراقي معاصر مقيم بلندن له عدة كتب ودرا- 1

الـدار العربيـة   :،بـريوت 3ط.تطور الفكر السياسي الشيعي مـن الـشورى إىل واليـة الفقيـه    أمحد الكاتب،: انظر- 2
  .330ص.م2005/هـ1426للعلوم،

  .52-28ص:نظرية اإلمامة لدى الشيعة اإلثين عشرية للدكتور  أمحد حممود صبحي:  انظر حول ذلك- 3
  .214:رة الشعراء،اآلية سو- 4
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 بأن التشيع ظهر أيام نيب اإلسالم األقدس الذي كان يغذي           1قال حممد حسني الزين العاملي    
طن كثرية آخرها   بأقواله عقيدة التشيع لعلي وأهل بيته وميكنها يف أذهان املسلمني ويأمر ا يف موا             

  .2"...غدير خم"يوم 
ويف أواخر  ...و يقول حممد مهدي مشس الدين بأن فكرة التشيع كانت موجودة قبل السقيفة            

  .3...الدولة األموية،وأوائل الدولة العباسية تكامل النظام الفكري للمذهب الشيعي
  .�4التشيع ظهر يف مؤمتر السقيفة بعد وفاة النيب -2
فإن  الروافض ليسوا من     :"...قال ابن حزم   .�م مقتل عثمان بن عفان      التشيع ظهر أيا  -3
  .5 ..."خبمس وعشرين سنة �إمنا هي فرق حدث أوهلا بعد موت النيب ،املسلمني

ففي خالفة أيب بكر وعمر وعثمان مل يكن أحد يـسمى شـيعة،وال             :"وقال شيخ اإلسالم  
ما قتل عثمان مال قوم إىل عثمان،ومـال        تضاف الشيعة إىل أحد ال عثمان وال علي وال غريمها،فل         

  .6"قوم إىل علي
 ملا خالف طلحة والزبري علـى علـي    :" ظهر التشيع يوم وقعة اجلمل قال ابن الندمي-4

وقصدمها علي ليقاتلهما حىت يفيئا إىل أمر اهللا جل امسـه   ،وأبيا إال الطلب بدم عثمان بن عفان      ،�
  .7" شيعيت:تسمى من اتبعه على ذلك الشيعة فكان يقول

فذهب صاحب خمتصر التحفة اإلثين عشرية إىل أن        . ظهور التشيع كان يوم وقعة صفني      -5
  .1اسم الشيعة ظهر عام سبع وثالثني من اهلجرة

                                                 
 :حممد هادي األمـيين  :انظر ترمجته يف).هـ1382/هـ1316( هو حممد حسني بن عبد الكرمي بن حسني أيب خليل - 1

ـ  1413؛دون ذكـر دار ومكـان النـشر،       2ط.معجم رجال الفكر واألدب يف النجف خالل ألف عام          .م1992/ هـ
  .650-649،ص2ج
  .30-29ص.م1979/هـ1399دار اآلثار،:؛بريوت2ط.الشيعة يف التاريخلزين، حممد حسني العاملي ا:  انظر - 2
  .82ص.م1995/هـ1415املؤسسة الدولية، :؛بريوت4ط.نظام احلكم واإلدارة يف اإلسالمحممد مهدي مشس الدين، - 3

عة ،والشي663-2/660.م1993/هـ1414مؤسسة عز الدين،:؛بريوت1ط. حممد جواد مغنية،عقليات إسالمية:انظر- 4
  .29-28ص:يف التاريخ للزين العاملي

  .2/65.مكتبة اخلاجني:القاهرة. ابن حزم،الفصل يف امللل واألهواء والنحل- 5
  .2/356.م2002/ هـ1423دار اآلثار،:؛القاهرة1ط.منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدريةابن تيمية، - 6
ــه-7 ــق علي ــن الندمي،الفهرست،ضــبطه وشــرحه وعل ــل.د: اب ــي طوي ــريوت1ط.يوســف عل ــب :؛ب دار الكت

  .307ص.م1996/هـ1416العلمية،



 - 22-

  .�التشيع ظهر بعد مقتل احلسني -6
ونشري هنا إىل أن بعض النصوص الواردة يف كتب اإلمامية كالكايف وغري تفيد أن التـشيع                

 ،ففـي   � وأنه ما من نيب إال وقد عرض عليه اإلميان بوالية علـي              �رسالة النيب   ولد قدميا قبل    
ولَن يبعثَ اهللا رسوالً    األنبياء،واليةُ علي  مكْتوبةٌ ِفي جِميِع صحِف        :"عن أَِبي الْحسِن قَالَ     : الكايف

  .2"ووِصيِه عِلي ����ِإال ِبنبوِة محمٍد 
 خـامت   �فهل هذا اإلمام ال يعتقد بأن جده        ..." ولن يبعث اهللا  :"لتعبري العجيب وانظر هذا ا  

؟ أليس هذا من املعلوم من الدين بالضرورة ؟ فرحم اهللا موسى بن !الرسل واألنبياء،وأنه ال نيب بعده
  .جعفر الكاظم ما كان يعتقد ذلك وما قاله

  :تطور التشيع

ع يتضح أنه مر مبراحل ،وحىت اإلماميـة يـصرحون          بناء على اآلراء الواردة يف نشأة التشي      
،مث تطورت فكرة التـشيع إىل أن أصـبح         �بذلك،حيث كان التشيع عند األوائل مشايعة علي        

  .التوحيد،والعدل،والنبوة،واإلمامة،واملعاد:القائلون ا، هلم أصول مخسة هي
مل يتشكلوا  -ائي باالصطالح العقائدي النه   –أن الشيعة   " ويذهب الباحث غالب حسن إىل      

ككيان بشري واضح حبدود ما،إالّ عصر األئمة األواسط،وذلك على شكل عوائل وأسر بعـدما              
إن الشيعة ككيان بشري تبلور يف ظرف احللقة الوسطى من سلسة           "كان قوام هذا الكيان أفرادا ،     

  .3"األئمة
ـ                 ة وكأنه يشري إىل تقسيم ثالثي حبـسب األئمـة كـان التطور،فـاألواخر مـن األئم

أمـا  .فعلي،واحلسن،واحلسني،وزين العابدين :أما األوائل .اجلواد،واهلادي،والعسكري،واملهدي:هم
  .الباقر،والصادق،والكاظم،والرضا:األواسط فهم

  :وقال بعض الشيعة أن التشيع مر مبرحلتني

                                                                                                                                                         
  .5ص.م1979/هـ1399،)طبعة باألوفست(استنبول.خمتصر التحفة اإلثين عشريةحممود شكري األلوسي ، - 1

دار صـعب،دار  :؛بـريوت 4ط.علـي أكـرب الغفـاري   :الكايف،صححه وعلق عليه أصول  حممد بن يعقوب الكليين ،- 2
  .6:كتاب احلجة،باب فيه نتف وجوامع من الرواية يف الوالية،رقم.ـه1401التعارف،

ـ 1423دار اهلـادي،  :؛بريوت1ط.قراءات وثائقية يف مواقف ثالثة أئمة: غالب حسن،اإلمامة والتاريخ- 3 . م2002/هـ
  .9ص
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  .�ومتثل عهد النيب :املرحلة الروحية-1
  .�وتبدأ بعد مقتل اإلمام علي : املرحلة السياسية-2
  :قال آخرون أن التشيع مر بثالثة أدوارو

  . ،وينتهي  بانتهاء العصر األموي�يبدأ بوفاة النيب :الدور األول
ويبدأ من عهد جعفر الصادق أي أول العهد العباسي ولغايـة عـصر الـشيخ               :الدور الثاين 

  .املفيد،وهو دور احلضارة واحلركة الفكرية للطائفة
  ). هـ726ت(،وينتهي بالعالمة احللي )هـ413ت(ويبدأ بالشيخ املفيد :الدور الثالث

إن الشيعة كانوا يشكلون حزب اإلمام      :"وعن املراحل اليت مر ا التشيع يقول أمحد الكاتب        
علي بن أيب طالب يف مقابل حزب معاوية واألمويني،وأم يف القرن األول اهلجـري مل يكونـوا                 

 والنص،حيث كانوا يؤمنون فقط بأولوية وأحقية       يعرفون نظرية اإلمامة اإلهلية القائمة على العصمة      
أهل البيت باحلكم واخلالفة من األمويني،وعندما اختلف أهل البيت يف القرن الثاين اهلجري بـني               
عباسيني،وطالبيني،وعلويني،وكيسانيني،وحسنيني،وحسينيني،وإمساعليني،وموسويني نشأ من الشيعة    

وي احلسيين املوسوي باإلمامة واخلالفـة إىل يـوم         فريق يؤمن حبق خط معني منهم،هو اخلط العل       
هــ  260القيامة،ولكن النظرية وصلت إىل طريق مسدود مع وفاة اإلمام احلسن العسكري سنة             

دون خلف يرثه يف اإلمامة مما مسح للتيارات الشيعية األخرى الزيديـة واإلمساعيليـة أن تواصـل           
ول هلا يف اليمن وطربستان وأفريقيا واحلجاز،حىت       معركتها ضد اخللفاء العباسيني،وتنجح يف إقامة د      

وكان من احملتمل جـدا  .كادت أن تقضي على الدولة العباسية يف بغداد يف منتصف القرن اخلامس        
أن يطوي التاريخ حديث التيار اإلمامي املوسوي لوال مبادرة بعض أركانه إىل اختالق قصة وجود               

لنظرية اإلثين عشرية يف القرن الرابع اهلجري مما مسح   ولد مستور وغائب لإلمام العسكري،وتأليف ا     
هلا بالبقاء يف أذهان فريق من الشيعة ظل ينتظر خروج هذا اإلمام أكثر من ألف عام،ومل جين ذلك                  

  .1"الفريق من انتظاره لإلمام الغائب سوى العزلة والتالشي واالنكفاء والغيبة عن مسرح احلياة
 والقول بأولويته باخلالفة يف زمانه،ومل يكن       �مشايعة علي   فالتشيع مل يكن يف البدء سوى       

 فرقا اختلف أصحاا حول  من هو أحـق          �للقول بالنص،وغريه أثر،مث ظهر بعد مقتل احلسني        
باإلمامة ،وبقي هذا اخلالف سببا يف ظهور فرقا شيعية أخرى، وبعد وفاة العـسكري ظهـرت                

                                                 
  .329ص: تطور الفكر السياسي الشيعي- 1
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 هلا ويضعون هلا مميزات يف اجلانب العقـد واجلانـب           النظرية اإلثين عشرية،وبدا أصحاا يبحثون    
  .الفقهي

وإذا كان أمحد الكاتب يرى أن االحنراف بدأ باختالق ولد مستور للعسكري،فإن الدكتور             
 يذهب إىل أن بداية االحنراف يف الفكر الشيعي كان من بعد اإلعالن الرمسي عن               1موسى املوسوي 

  .2هـ329غيبة اإلمام املهدي يف عام 
أحسب أن ما ذهب إليه أمحد الكاتب هو الصحيح؛ألن أساس الغيبة كان مبنيا علـى               :تقل

  . وجود املهدي الذي اختلقه أصحاب النظرية اإلثين عشرية
 جعلوا اإلمامة من أصول املـذهب،وأظهروا القـول بالبـداء،والقول           ففي جانب العقيدة  

  .  بالرجعة،والعصمة التامة لألئمة
د ظهور املذاهب الفقهية الرئيسية ألهل السنة ،تبىن اإلمامية فقه أهل           أما اجلانب الفقهي فبع   

  . البيت وبالتحديد فقه اإلمام السادس جعفر الصادق رمحه اهللا حسب ما يزعمون
منذ أوائل القرن الثاين اهلجري أخذت فكرة التشيع متثل مذهبا فقهيا           :"يقول موسى املوسوي  

هب يف زمن انبثقت فيه املذاهب الفقهية الكبرية اإلسالمية هو مذهب أهل البيت وقد جتلى هذا املذ     
األخرى كاملذهب املالكي والشافعي واحلنفي واحلنبلي،وجتلت مدرسة أهل البيت يف مدرسة اإلمام            

  .3الصادق اإلمام السادس للشيعة اإلمامية
  ":اإلثين عشرية"و" اإلمامية"ظهور مصطلحي 

                                                 
أكمل .1930ولد يف النجف عام     . احلسن املوسوي األصبهاين   هو حفيد اإلمام األكرب السيد أبو     :الدكتور موسى املوسوي   -1

حـصل علـى شـهادة      ".االجتهاد"الدراسات التقليدية يف جامعتها الكربى،وحصل على الشهادة العليا يف الفقه اإلسالمي            
 ريس،حصل على شهادة الدكتوراه يف الفلسفة من جامعة بـا         1955الدكتوراه يف التشريع اإلسالمي من جامعة طهران عام         

من :مؤلفات املطبوعة).هارفارد،لوس أجنلس(أ.م.طهران، بغداد، أملانيا، ليبيا، و:عمل أستاذا جبامعات.1959عام " السوربون"
الكندي إىل ابن رشد،إيران يف ربع قرن،قواعد فلسفية،اجلديد يف فلسفة صدر الدين،من السهروردي إىل صدر الدين،فالسفة                

وكتابه األخري أثار ضجة كـبرية يف       .الصراع بني الشيعة والتشيع   :رية الثانية،الشيعة والتصحيح  أوروبيون،الثورة البائسة،اجلمهو 
مع الدكتور موسـى    :"ا الكتاب من أمهها   >األوساط الشيعية اجلعفرية،ملا تضمن من نقض ألصوهلم ،وصدرت ردودا على ه          

  .للدكتور عالء الدين القزويين" املوسوي يف كتابه الشيعة والتصحيح
  .14ص:الشيعة والتصحيح - 2
  .13ص: الشيعة والتصحيح- 3
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و التشيع،مث أطلق بعده مصطلح الرفض يف ثـورة         من املعروف كمصطلح قدمي  هو الشيعة أ       
زيد رمحه اهللا،ومل أجد يف كتب الفرق كالم حول بداية ظهور مصطلح اإلمامية أو اإلثين عشرية،                

أطلق " الشيعة"من املعروف أن مصطلح     :"لكن أمحد الكاتب حيدد ظهور هذه املصطلحات فيقول       
أيب طالب يف مقابـل شـيعة معاويـة أو آل           يف القرن األول اهلجري على أتباع اإلمام علي بن          

فقد أطلق  " اإلمامية"أما مصطلح   .سفيان،ورمبا أريد منه الذين يفضلون عليا على غريه من الصحابة         
يف القرن الثاين على الشيعة الذين قالوا باشتراط العصمة والنص على اإلمام،وأن أئمة أهل البيـت                

فقد أطلق يف القرن الرابع اهلجـري علـى         " شريةاإلثين ع "وأما مصطلح .أحق من غريهم باإلمامة   
واستمرار حياتـه   " حممد بن احلسن العسكري   "الشيعة الذين قالوا بوالدة ووجود اإلمام الثاين عشر       

  .1"إىل يوم الظهور
  ":الرافضة"أما مصطلح 

وكانت الشيعة أصحاب علي يقدمون عليه أبا بكر وعمر،وإمنا كـان           :"فقال شيخ اإلسالم  
 تقدمه على عثمان،ومل يكن حينئذ يسمى أحد ال إماميا وال رافضيا،وإمنا مسوا رافـضة               الرتاع يف 

  .2"وصاروا رافضة ملا خرج زيد بن علي بن احلسني بالكوفة يف خالفة هشام
بدأ الصراع بني الشيعة والتشيع عندما حرفت الشيعة معىن التـشيع           :"يقول موسى املوسوي  

 ذم اخللفاء الراشدين وجترحيهم بصورة مباشرة،وجتريح اإلمام        من حب اإلمام علي وأهل البيت إىل      
  .3"علي وأهل بيته بصورة غري مباشرة

اإلمامية اإلثين عشرية أو اجلعفرية هم دون شك رافضة،أما أوائل الشيعة فلم يكونـوا              :قلت
  .اثين عشرية ،وإن كان فيهم غالة

  
  
  
  

                                                 
  .11ص: تطور الفكر السياسي الشيعي- 1
  .2/356: منهاج السنة- 2
  .8ص.ط .م.د.الصراع بني الشيعة والتشيع:الشيعة والتصحيح موسى املوسوي،- 3
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  فرق الشيعة:املبحث الثاين

  

الشيعة ومنذ الوهلة األوىل للنشأة إىل االنقسامات وكانت هذه الظاهرة متعلقـة يف             تعرض  
الغالب بتعيني اإلمام خاصة بعد وفاة اإلمام،وتبعا لذلك كثرت فرق الشيعة،ويرجع كما هو واضح    
إىل مكانة اإلمامة والدور اجلوهري الذي تلعبه يف الفكر الشيعي ،فهي أهـم أصـل فيـه،ومجيع                 

  .فبمجرد وفاة اإلمام يدب الشقاق واالنقسام بعده. واألحكام متعلقة ااالعتقادات
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 من أبناء علـي  1 انقسم الشيعة إذ قال بعضهم بإمامة حممد بن احلنفية�فبعد مقتل احلسني   
وقال البعض اآلخر بإمامة علي بن احلسني زين        . من غري فاطمة رضي اهللا عنها،وهم الكيسانية       �

  .العابدين
بإمامة زيد بـن    : بإمامة ابنه الباقر،وقالت مجاعة   : لي بن احلسني قالت اإلمامية    وبعد وفاة ع  
  .علي وهم الزيدية

: وبعد وفاة الباقر اتفقت اإلمامية على جعفر الصادق،وبعد جعفر الصادق قالت األكثريـة            
لـبعض  بإمامة ابنه عبد اهللا األفطح ومسوا بالفطحية،وقال ا     : بإمامة ابنه موسى الكاظم،وقال البعض    
  .اآلخر بإمامة إمساعيل وهم اإلمساعيلية
بإمامة ابنه الرضا،وبعضهم توقف عنـد الكـاظم ومسـوا          : وبعد وفاة الكاظم قال اإلمامية    

  .الواقفة
فمنهم من جعل اإلمامة يف ابنه      : هـ انقسمت اإلمامية إىل فرق     203وبعد وفاة الرضا سنة     

 2ر،وهناك من رجع إىل الوقف بعد أن قطعه       حممد اجلواد،وكان عمره تسع سنوات على أكرب تقدي       
بإمامة أمحد بن موسى بن جعفر أي أخي اإلمـام          : وقال بالوقف على موسى الكاظم،وفرقة قالت     

  .علي بن موسى الرضا
 يصنف كتابا يف ذلك،وعدد بعض املـؤلفني        3وفرق الشيعة من الكثرة اليت جعلت النوخبيت      

  :2ك أهم فرقهم،وإلي1ثالثني فرقة،وجاوز البعض هذا العدد

                                                 
لة بنت جعفر احلنفية،ولد يف العام  هو أبو القاسم وأبو عبد اهللا حممد بن علي بن أيب طالب،أمه من سيب اليمامة،وهي خو- 1

كانت الشيعة  .الذي مات فيه أبو بكر،رأى عمر وروى عنه،وعن أبيه، وأيب هريرة،وعثمان،وعمار بن ياسر، ومعاوية وغريهم              
ـ  81سـنة   : هـ،وقيل 80مات سنة   .يف زمانه تتغاىل فيه وتدعى إمامته،ولقبوه باملهدي،ويزعمون أنه مل ميت           :انظـر . هـ

 مؤسـسة الرسـالة،   :؛بـريوت 2ط.الم النبالء،حتقيق جمموعة من الباحثني بإشـراف شـعيب األرنـؤوط          سري أع ،الذهيب
  .4/110.م1984/هـ1404

بإمامة الرضا وبعد موته رجعوا إىل القول بالوقف على موسى بـن            :  هذه الفرقة تسمى املؤلفة وهم من قطع الوقف وقال         -2
  .جعفر الكاظم

هـ،وقيل 310لم فيلسوف،كانت املعتزلة تدعيه،والشيعة تدعيه،لكنه شيعي،تويف قبل  هو احلسن بن موسى النوخبيت،متك- 3
اآلراء والديانات،والرد على أصـحاب التناسـخ،وكتاب التوحيـد وحـدث العلل،وكتـاب             : من مؤلفاته .هـ300قبل  

  .148:،رقم63ص:،ورجال النجاشي310ص: الفهرست البن الندمي: انظر ترمجته يف.اإلمامة،وفرق الشيعة
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وهم القائلون بإمامة األئمـة اإلثـين عـشر،بدءا مـن علـي وانتـهاء               :اإلثنا عشرية -1
  .3اجلعفرية:ويقال هلم أيضا.باملهدي

  .4 وتنسب الزيدية إىل زيد بن علي بن احلسني رمحه اهللا:الزيدية-2
ي بـن أيب    والزيدية معظمها ثالثة فرق،وجيمعها القول بإمامة زيد بن علي بن احلسني بن عل            

  .5طالب يف أيام خروجه على هشام بن عبد امللك
 وصفا ال تسمية،وقالوا    �وهو أصحاب أيب اجلارود،وقالوا بالنص على علي        :اجلارودية-أ

 لولده احلـسني    �أن خالفة أيب بكر وعمر وعثمان رضي اهللا عنهم باطلة،وأن اإلمامة بعد علي              
  .6أوالد فاطمة رضي اهللا عنها،مث هي شورى بني املسلمني على أن تكون يف �

اجلريرية أيضا،وهم أصحاب سليمان بن جرير،وأنكروا النص من        :ويقال هلم :السليمانية-ب
األصل وصفا وتسمية،وقالوا أن اإلمامة شورى بني املسلمني،وأن إمامة أيب بكر وعمر رضـي اهللا               

  .7 باطلة�عنهما صحيحة،وإمامة عثمان 
نواء األبتر،قالوا مبقالة السليمانية،ولكنهم توقفوا يف إمامة     وهم أصحاب كثري ال   : البترية -جـ

هـؤالء أتبـاع    :"عثمان رضي اهللا عنه،فلم يقولوا بصحتها وال بطالا،وقال عبد القاهر البغدادي          
  .8"كثري النواء:رجلني أحدمها احلسن بن صاحل بن حي،واآلخر

                                                                                                                                                         
زيدي،ورافضي،وبقيتهم  : �اعلم يرمحنا اهللا وإياك أن شيعة علي :" ويف رسائل اجلاحظ يف فصل  مقالة الزيدية والرافضة- 1

  ".بدد ال نظام هلم
  . ذكرت بعض فرق الشيعة غري املشهورة لتعلق الكالم يف اجلرح والتعديل ا كما سيأيت- 2
إن اإلمامة انتقلت من احلسن العسكري إىل أخيه جعفر،وقد :رية،وهم من قال وهناك فرقة شيعية أخرى يطلق عليها اجلعف- 3

  .انقرض أتباعها
،واعتقادات فرق املسلمني واملشركني للفخـر  16ص:الفرق بني الفرق للعبد القاهر البغدادي:انظر حول الزيدية وفرقها- 4

 يف فـرق الزيديـة الـصاحلية بـدل          ،لكن الرازي ذكر    162-1/153:،وامللل والنحل للشهرستاين  62-60ص  :الرازي
أما الشهرستاين فذكر الصاحلية    .وقال أم أتباع احلسن بن صاحل،وهم يعظمون أبا بكر وعمر،ويتوقفون يف حق عثمان            .البترية

  .أم أصحاب كثري النواء األبتر،وأما متفقان يف املذهب: والبترية وقال
  .16ص.دار الكتب العلمية:بريوت.قالفرق بني الفر عبد القاهر البغدادي، : انظر- 5
  .1/157:،وامللل والنحل22ص:الفرق بني الفرق:انظر- 6
  .1/159:،امللل والنحل23ص:الفرق بني الفرق: انظر- 7
  . 1/161:،وامللل والنحل23ص:الفرق بني الفرق: انظر- 8
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  :موقف اإلمامية من الزيدية

دية ليسوا من فرق الشيعة؛ألم ال يقولون بثبوت اإلمامة لعلي           يرى اإلمامية اجلعفرية أن الزي    
ولنعلم جيدا أن الزيدية بوصفها احلـايل ال        :"قال غالب حسن  .بالنص،ولعدم اعترافهم بباقي األئمة   

تعد من الفرق الشيعية فهي فكر سياسي حبت؛فقهها ينتمي إىل مدرسة أيب حنيفة،وأكثر عقائدها              
  .1"ة مبسافات بعيدةتفترق عن األصول الشيعي

،وـا ابتـدأ تعـدد الفـرق        �وجدت هذه الفرقة بعد استشهاد احلسني       :الكيسانية-3
الشيعية،حيث قالت بإمامة علي واحلسن واحلسني،مث حممد بن علي املعروف بـابن احلنفيـة،وقال      

ليس مـن   غريهم بإمامة علي بن احلسني زين العابدين السجاد،ونفوا اإلمامة عن ابن احلنفية؛ألنه             
،وسـيظهر  2ولد فاطمة رضي اهللا عنها،وتعتقد الكيسانية أن ابن احلنفية قد غاب يف جبل رضوى             

  .وقد انقرضوا.3يوما
ناووس، :  نسبوا إىل رجٍل يقال له    : وهم أصحاب عبد اهللا بن ناووس، وقيل      :الناووسية-4
علي،واحلـسن،  :لـستة وقالوا بإمامة ا  .4إىل قرية تسمى بذلك، و يسمون الصارمية أيضا       : و قيل 

                                                 
  .46ص: اإلمامة والتاريخ- 1
   :قال كثري عزة. اسم جبل قرب ينبع - 2

     والة احلق أربعة سواء* من قريش  أال إن األئمة
  مها األسباط ليس م خفاء *  علي والثالثة من بنيه 

      وسبط غيبته كربالء* سبط إميان وبر فسبط
      يقود اخليل يقدمها لواء*وسبط ال تراه العني حىت 

برضوى عنده عسل وماء*رى عنهم زمانا  تغيب ال ي     
  :وقال احلمريي

      وبنا إليه من الصبابة أولق*ملن بك ال يرى يا شعب رضوى ما 
الفرق بني الفرق (  يا بن الوصي وأنت حي ترزق     *                               حىت مىت وإىل مىت وكم املدى  

  ).113-4/112:، سري األعالم29-28ص:للبغدادي
،الفـرق بـني   70ص: يف معرفة عقائد أهل األديان،الربهان77ص:،اعتقادات فرق املسلمنب1/145:امللل والنحل: انظر- 3

  .26،وص 17ص:الفرق
مؤسـسة آل البيـت إلحيـاء       :؛قـم 1ط.حممد رضا املامقـاين   :مقباس اهلداية يف علم الدراية،حتقيق     عبد اهللا املامقاين ،    - 4

 .327 /2 .هـ1411التراث،
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واحلسني،وعلي بن احلسني،وحممد الباقر،وجعفر الصادق،وزعموا أن الصادق هو اإلمام املنتظر،وأن    
  .1وقد انقرضوا.حي مل ميت

إنّ أبا عبد اللّه حي مل ميت و ال ميوت حتى يظهر، فـيمأل              : قال املفيد أن هذه الفرقة قالت     
 ألنه القائم املهدي، و تعلّقوا حبديث رواه رجـل     األرض قسطا و عدال كما ملئت ظلما و جورا؛        

إن جاءكم من خيربكم عني بأنه غـسلين و         : "عنبسة بن مصعب عن أيب عبد اللّه أنه قال        : يقال له 
، و هذه الفرقة تسمى الناووسية، و إنما مسيت بذلك؛ ألنّ رئيسهم يف         "كفّنين و دفنين فال تصدقوه    
  .2عبد اللّه بن ناووس: بصرة يقال لههذه املقالة رجل من أهل ال

 ،وهم من قال بإمامة عبد اهللا بن جعفر الصادق امللقـب             و قد يقال األفطحية    :الفطحية-5
 بدال من موسى الكاظم،و ذلك أنه كان عند مضي جعفر أكرب ولده سـنا، و جلـس                  3باألفطح

 عن أيب عبد اللّه جعفر بن حممـد  جملس أبيه، و ادعى اإلمامة ووصية أبيه، و اعتلوا حبديث يروونه      
، فمال إىل عبد اللّه و القول بإمامته جلّ من قال بإمامة            "اإلمامة يف األكرب من ولد اإلمام     : "أنه قال 

أبيه جعفر بن حممد، غري نفر يسري ، و هذه الفرقة القائلة بإمامة عبد اللّه بن جعفر هي الفطحية و                    
كان أفطح الرجلني، و قـال بعـض        : طح الرأس، و قال بعضهم    مسوا بذلك ألنّ عبد اللّه كان أف      

  .4عبد اللّه بن فطيح: نسبوا إىل رئيس هلم من أهل الكوفة يقال له: الرواة
هم القائلون بإمامة األئمة اإلثنا عشر مع عبد اللّه األفطح بـن الـصادق،              :"وقال املامقاين 

  .5"بني الكاظم و الرضاو عن الشهيد أنهم يدخلونه . يدخلونه بني أبيه و أخيه

                                                 
  .41ص:،والفرق بني الفرق1/167:احمللامللل و:،وانظر64ص: واعتقادات فرق املسلمني واملشركني للفخر الرازي- 1
  .305 ص.م1993/هـ1414دار املفيد،:؛بريوت2ط.علي مري شريفي:الفصول املختارة،حتقيقاملفيد،  - 2

، كان أكـرب  :احلسني بن علي بن أيب طالب ابن علي بن:  عبد اهللا بن جعفر بن حممد):3/94( يف نقد الرجال للتفرشي -3
 يف االعتقـاد،  أبيهوكان متهما باخلالف على  ،اإلكراممرتلته عند أبيه مرتلة غريه من ولده يف يل، ومل يكن عبعد إمسا إخوته
البـاقني، فاتبعـه    ومييل إىل مذاهب املرجئة، وادعى بعد أبيه اإلمامة، واحتج بأنه أكرب إخوته إنه كان خيالط احلشوية: ويقال

وأقام  ا ضعف دعواه وقوة أمر أيب احلسن وداللة حقه وبراهني إمامته،تبينو مجاعة، مث رجع أكثرهم إىل القول بإمامة موسى ملا
اهللا كان أفطح الرجلني أو ألن داعيهم إىل اإلمامة رجـل   ألن عبد; نفر يسري منهم على إمامة عبد اهللا، وهم امللقبة بالفطحية 

  .أفطح، كذا يف إرشاد املفيد  عبد اهللا بن: يقال له
  .1/168:امللل والنحل: انظر- 4
  .323 /2 : مقباس اهلداية - 5
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وقد انقرضت هذه الفرقة،ومن كتب الرجال يتضح أن أتباعها كانوا كثر،فالكثري من الرواة             
  .ينسبون إىل الفطحية كما سيأيت ذكره

وهم الذين توقفوا عند    :املوسوية:  أيضا وقد يقال ،وتسمى املمطورية ،  لواقفيةأو ا  :الواقفة-6
   .1،وقالوا بأنه مل ميت،وسيخرج بعد الغيبةإمامة اإلمام السابع موسى الكاظم

إنّ موسى بن جعفر مل ميت و أنه حي، و ال ميوت حتى ميلك شرق األرض                :فالواقفي يقول 
إنه القائم و قد : و غرا، و ميألها كلّها عدال كما ملئت جورا و أنه القائم املهدي، و قال بعضهم

إنه قد مات و أنه القائم : يقوم و يظهر، و قال بعضهممات، و ال تكون اإلمامة لغريه حتى يرجع ف
و أنّ فيه شبها من عيسى بن مرمي و أنه مل يرجع، و لكنه يرجع يف وقت قيامه فيمأل األرض عدال                     

مات و رفعه اللّه إليه و أنه يرده عند قيامه، فـسموا      : وأنكر بعضهم قتله و قالوا    .كما ملئت جورا  
وقوفهم على موسى بن جعفر أنه اإلمام القائم، و مل يأمتوا بعده بإمـام و مل                هؤالء مجيعا الواقفة ل   

يتجاوزوه إىل غريه، و قد لقّب الواقفة بعض خمالفيها ممن قال بإمامة علي بن موسى املمطـورة،                    
  .و غلب عليها هذا االسم و شاع هلا

أيب احلسن موسى فقـال     اختلفت الواقفة يف الرضا و من قام من آل حممد بعد            :"قال املفيد 
هؤالء خلفاء أيب احلسن و أمراؤه و قضاته إىل أوان خروجه، و إنهم ليسوا بأئمة و مـا                  : بعضهم

  .2"إنهم ضالّون خمطئون ظاملون: ادعوا اإلمامة قط، و قال الباقون
  

 أو  �و رمبا يطلق الواقفي على من وقف على غري الكاظم، كمن وقف على أمري املـؤمنني               
الواقفة علـى   :  الصادق أو احلسن العسكري لكن مع التقييد باملوقوف عليه، كما يقال           وقف على 

  .3الصادق، و إن كان هلم أمساء أخر كالناووسية ملن وقف عليه
املوسـوية،     : صريح بعض املتأخرين أنّ القائلني خبتم اإلمامة على الكاظم هم         :وقال املامقاين 

و منهم من جيزمون    . ن يف حياته و مماته و يسمون باملمطورة       من يشكّو : و هلم ثالث فرق، فمنهم    

                                                 
  .43-42ص:،والفرق بني الفرق1/166:،وامللل والنحل66ص:اعتقادات فرق املسلمني واملشركني للفخر الرازي: انظر- 1
  .313 ص:م1993/هـ1414دار املفيد،:؛بريوت2ط.علي مري شريفي: الفصول املختارة،حتقيقاملفيد، - 2
  .330 /2 : مقباس اهلداية - 3
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من يقولون حبياته، و يسمون بالواقفية، و عليه فاملمطورة قسيم          : و منهم . مبوته و يسمون بالقطعية   
  .1للواقفية

كلّ من  : والقطعي هو -إنها بفتح القاف ال ضمه    :وقيل-بضم القاف وإسكان الطاء،   :القطعي
  .2ظمقطع مبوت الكا

والقطعي بذلك ال بد وأن يكون إماميا إثين عشريا؛ألن من قال مبوت الكاظم،قال بإمامة ابنه 
  .3الرضا من بعده وباقي األئمة
  :النمريية أو النصريية

حممد بن نصري النمريي، و كان يدعي أنه نيب بعثه أبو احلسن : فرقة قالت بنبوة رجل يقال له  
تناسخ و الغلو يف أيب احلسن، و يقول فيه بالربوبية، و يقول باإلباحـة       العسكري، و كان يقول بال    

  .للمحارم، و حيلّل نكاح الرجال
  .4"وهم يزعمون أن اهللا تعاىل كان حيل يف علي يف بعض األوقات:"قال الرازي

ة علىة  يقولون بربوبيصريي�5واملعروف اآلن واملتداول  أن الن.  
 ويـسبون  �ية فلم ينسبوا إىل شيخ وهم القائلون بإهلية علي        وأما النصري :"قال السكسكي   
،ويسبون احلسن واحلـسني رضـي اهللا       -لعنهم اهللا –  بكل فعل قبيح      �فاطمة بنت رسول اهللا     

؛ألنه خلص روح الالهوت من     �إن خري الناس عبد الرمحن بن ملجم قاتل علي          :عنهما،ويقولون
  .6" طربية يف الزمن القدمياجلسد التراب،وقد غلبوا على األردن ومدينة

                                                 
  .328 /2 : باس اهلدايةمق - 1
،وقـال  161 – 160 ص.مؤسـسة النـشر اإلسـالمي     :قـم .حممد حـسون  :احللي،إيضاح االشتباه،حتقيق  ابن املطهر  - 2

 .66ص:اعتقادات فرق املسلمني".القطعية،وهم يقطعون بدعوة موسى بن جعفر:"الرازي
  .43ص:،والفرق بني الفرق1/171:امللل والنحل: انظر- 3
  .1/192:امللل والنحل:،وانظر حول النصريية75ص:املسلمني اعتقادات فرق - 4
حممـد املعتـصم بـاهللا      :اعتقادات فـرق املـسلمني واملـشركني،ضبط وتقـدمي وتعليـق           فخر الدين الرازي،   : انظر -5

  .75ص.م1986/هـ1407دار الكتاب العريب،:؛بريوت1ط.البغدادي
مكتبـة  :؛ الزرقـاء 2ط. بـسام علـي سـالمة العمـوش    .د: السكسكي،الربهان يف معرفة عقائد أهل األديان،حتقيق- 6

  .67ص.م1996/هـ1417املنار،
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والنصريية اآلن متواجدون مشال سوريا،ومركزهم القرداحة قرب الالذقية،ويرفضون هـذه          
  .1التسمية،ويسمون أنفسهم بالعلويني،وهو لفظ أطلقه عليهم الفرنسيون

 2إمساعيل بن جعفر الصادق   :وقالوا بإمامة األئمة الستة األول،وجعلوا السابع     :اإلمساعيلية-7
وال يزال من ينسب إىل اإلمساعليـة يف عـصرنا هـذا وهـم      .4وهم باطنية .3موسى الكاظم بدل  

  .متواجدون خاصة يف اهلند وباكستان
 هـو   �إن اإلمام بعد احلـسني      :،وهم يقولون 5نسبة إىل املختار بن أيب عبيد     :املختارية-8

  .6حممد ابن احلنفية،مث زعم املختار أنه نائبه،وغري ذلك من الضالالت
  :الشيعةغالة 

والغالة هم الذين نسبوا أمري املؤمنني و األئمة من         .8 مبعىن التجاوز عن احلد    7مأخوذ من الغلو  
                   ،ة، و وصفوهم من الفضل يف الدين و الدنيا إىل ما جتاوزوا فيـه احلـدته إىل األلوهية و النبوذري                   

                                                 
  .67ص:تعليق  الدكتور بسام العموش على الربهان للسكسكي:  انظر- 1
  .6/260:سري األعالم:انظر. هـ138 وقد تويف إمساعيل شابا يف حياة أبيه جعفر الصادق سنة - 2
/ 1،و171-1/170:،وامللل والنحل42ص:،الفرق بني الفرق65ص: الرازي اعتقادات فرق املسلمني واملشركني للفخر- 3

199-201.  
امللـل  :انظر". حلكمهم بأن لكل ظاهر باطنا،ولكل ترتيل تأويال       -يعين الباطنية -وإمنا لزمهم هذا اللقب   :" قال الشهرستاين  -4

حاق بن أمحد السجستاين ما يدل      ألحد دعام القدماء وهو أبو يعقوب إس      " االفتخار"وقد تضمن كتاب    . 1/201:والنحل
  .ةأربع رسائل إمساعيلي: أيضا يف ذلكوينظر. على أم مغرقون يف الباطنية

املختار بن أيب : قال احللي.1855:،رقم176ص .طالب الثأر خمتلف فيه:املختار بن أيب عبيدة :  قال السي يف الوجيزة- 5
ال تسبوا : يب عمري، عن هشام بن املثين، عن سدير، عن أيب جعفر قالروى الكشي عن محدويه، عن يعقوب، عن ابن أ. عبيدة

أن : وروى ابن عقدة، قال. وهذا الطريق حسن. املختار فإنه قتل قتلتنا وطلب بثأرنا وزوج أراملنا وقسم فينا املال على العسرة
ويف الطبقات الكربى البن سعد     . 276ص:خالصة األقوال .وقد ذكر الكشي أحاديث تنايف ذلك     . الصادق ترحم على املختار   

إن علي بن احلسني قام :"سألت أبا جعفر عن املختار،فقال:قال أخربنا الفضل بن دكني قال أخربنا عيسى بن دينار املؤذن قال:
إنه كان كذابا يكذب على اهللا وعلـى        :جعلين فداك تلعنه وإمنا ذبح فيكم ؟ قال       :على باب الكعبة فلعن املختار،فقال له رجل      

  .وضريح املختار بن أيب عبيد جبانب مسجد الكوفة اآلن.5/213:الطبقات الكربى".لهرسو
  .1/145:،امللل والنحل78ص:اعتقادات فرق املسلمني: انظر- 6

غلو ارتفاع،وغلو اخنفاض،واعترب أن أهل القسم األول يطلق عليهم الغالة،وأهـل  : قسم بعض اإلمامية الغلو إىل قسمني- 7
  .اصبالقسم الثاين النو

  .541-540ص:التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي:،وانظر397 /2 : مقباس اهلداية - 8
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 بالقتل و التحريق بالنـار،        � املؤمنني و خرجوا عن القصد، و هم ضالل كفّار، حكم فيهم أمري          
  .1و قضت األئمة عليهم باإلكفار و اخلروج عن اإلسالم

 اخللقية، حدود من أخرجوهم حىت ،أئمتهم حق يف غالوا الذين همالغالية  :"قال الشهرستاين 
 وهم. اخللقب اإلله شبهوا رمبا باإلله،و األئمة من واحداً شبهوا فرمبا اإلهلية؛ بأحكام فيهم وحكموا

 التناسـخية،  ومـذاهب  احللوليـة،  مذاهب من شبهام نشأت وإمنا. والتقصري الغلو طريف على
. باخلـالق  اخللق شبهت والنصارى باخللق، اخلالق شبهت اليهود إذ والنصارى؛ اليهود ومذاهب
. ةاألئم بعض حق يف اإلهلية بأحكام حكمت حىت الغالة؛ الشيعة أذهان يف شبهاتامل هذه فسرت
 ومتكـن  ذلـك،  بعد نةسال أهل بعض إىل عادت وإمنا،الشيعة يف والوضع باألصل التشبيه وكان

  .واحللول التشبيه من وأبعد املعقول، إىل أقرب ذلك أن رأوا ملا فيهم؛ االعتزال
  .2"والتناسخ والرجعة، والبداء، التشبيه،: أربع يف حمصورة الغالة وبدع

ذين قالوا بإهلية األئمـة، و أبـاحوا حمرمـات الـشريعة،                      هم ال :"قال عبد القاهر البغدادي   
كالبيانية، و املغريية، و اجلناحية، و املنصورية، و اخلطّابيـة،                -وأسقطوا وجوب فرائض الشريعة     

  .3" فما هم من فرق اإلسالم وإن كانوا منتسبني إليه-واحللولية، و من جرى جمراهم
السبئية، املفضلية، السريغية، البزيعية،    :  فرقة من الغالة،وهي   24لتحفة  ذكر صاحب خمتصر ا   

الكاملية،املغريية،اجلناحية، البيانية،املنصورية، الغمامية، اإلمامية،التفويضية،اخلطابية،املعمرية،الغرابية،    
وإليك تعريف  .4نعيةالذبابية، الذمية، االثنينية، اخلمسية، النصريية،اإلسحاقية، العلبائية، الرزامية، املق       

  :بأهم فرق الغالة
وقد أظهر ذلك يف زمان     .1وهم أتباع عبد اهللا بن سبأ،وكان يزعم أن عليا هو اهللا          :5السبئية

وهذه الفرقة ليست من    :"قال عبد القاهر البغدادي   . قوما منهم،ونفى ابن سبأ    �،فأحرق  �علي  
  .2"فرق اإلسالم؛لتسميتهم عليا إهلا

                                                 
  .131 ص.هـ1413؛قم،1ط.حسني دركاهي: تصحيح اعتقادات اإلمامية املعروف بتصحيح االعتقاد،حتقيقاملفيد، - 1

  .1/176: امللل والنحل- 2
 .17 ص:الفرق بني الفرق لعبد القاهر البغدادي - 3

  .14-10ص:خمتصر التحفة اإلثين عشرية - 4
  .21-15:انظر ص.منها اإلمامية اإلثين عشرية. فرقة39 ذكر صاحب خمتصر التحفة أن السبئية اقترفت إىل - 5
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ية وجود عبد اهللا بن سبأ بسب قول أكثر علماء املـسلمني بأنـه              وقد أنكر مجع من اإلمام    
،وقالوا بأنـه   3مؤسس الطائفة الشيعية ،فقد صنف مرتضى العسكري كتابا كبريا يف نفي وجوده           

لقد أثبـت أهـل العلـم       : "،حيث يقول 4شخصية ومهية،وإىل مثل ذلك ذهب حممد جواد مغنية       
هلا،وال وجود إالّ يف خيال من افتعاهلا للدس علـى          والتحقيق أن ابن سبأ وهم  وخرافة ال أساس          

  .5"الشيعة والتنكيل م
، واحللـي يف    7 ،والطوسـي  6رغم أن الرجاليني عندهم قالوا بوجوده،كالكشي يف الرجال       

 11،والتفرشي يف نقد الرجال10،والربوجردي يف طرائف املقال9، وقال السي يف الوجيزة8اخلالصة
  .وغريهم

                                                                                                                                                         
: ،الربهـان 177ص:،الفرق بني الفرق1/177:،امللل والنحل71ص: اعتقادات فرق املسلمني واملشركني للفخر الرازي- 1
  .85ص
  .177،وانظر تفصيل الكالم عنده ص16ص:ق الفرق بني الفر- 2
  .عبد اهللا بن سبأ وأساطري أخرى،ملرتضى العسكري: انظر- 3

 هـ،وهاجر إىل النجف،وأخذ 1322حممد جواد بن حممود بن حممد بن مهدي مغنية،ولد جببل عامل بلبنان سنة : هو - 4
 هـ،مث انتقـل إىل قم،حيـث قـام         1390بالده سنة   عن أيب احلسن األصفهاين،وعبد اهلادي الشريازي وغريمها،وعاد إىل         

مرتلتهم :اإلسالم مع احلياة،أهل البيت:من مؤلفاته. هـ1400بالتدريس ا مدة مخس سنوات،مث عاد إىل لبنان وتويف ا سنة   
ـ              ج ومبادئهم،الشيعة واحلاكمون،الفصول الشرعية،عقليات إسالمية،أصول الفقه،الفقه على املذاهب اخلمـسة،يف ظـالل

  .1/66:معجم رجال الفكر واألدب يف النجف:انظر...البالغة،التفسري الكاشف
مع العلم بأن ابن سبأ أسطورة ال أصل هلا،ومل يكن الغرض من :"وقال علي فضل اهللا احلسين.1/344: عقليات إسالمية- 5

  .33ص:يف ظالل الوحي".عبارة السبئية إالّ الدس على الشيعة
: اختيار معرفة الرجال املعروف برجال الكـشي :انظر.د اهللا بن سبأ،وأورد رواية يف لعن الصادق لهئية،وعب ذكر يف  السب- 6
1/323-324.  
  .718:،الترمجة رقم75ص:الرجال".عبد اهللا بن سبأ، الذي رجع إىل الكفر وأظهر الغلو: " قال الطوسي- 7

". بالنار، كان يزعم أن عليا  إلـه وأنـه نـيب لعنـه اهللا    عبد اهللا بن سبأ غال ملعون، حرقه أمري املؤمنني : " قال احللي- 8
  .372ص:اخلالصة

األمانة العامة ملؤمتر تكرمي :؛طهران1ط.حممد كاظم رمحان ستايش:الوجيزة يف الرجال،تصحيح وحتقيق، حممد باقر السي- 9
ـ 1420 ي،السي،قسم النشر بتعاون مؤسسة الطباعة والنشر بـوزارة الثقافـة واإلرشـاد اإلسـالم                .م2000 / هـ

  .1081:،رقم107ص
نه نيب لعنه أو،لهإ، غال ملعون حرقه أمري املؤمنني بالنار، كان يزعم أن عليا أ عبد اهللا بن سب:"وفيه.2/96: طرائف املقال- 10
  ." ألعن من أن يذكرأ عبد اهللا بن سب...اهللا 

،ونقـل  3/108.م1999/هـ1419التراث،مؤسسة آل البيت إلحياء :؛بريوت1ط.نقد الرجالمصطفى التفرشي ، - 11
  .كالم الطوسي، والكشي،واحللي
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ابن سبأ حقيقة ال    "ألة باألدلة والرباهني الدكتور سعدي اهلامشي يف كتابه       وقد حبث هذه املس   
  .1وأثبت وجود الرجل" خيال

  :اخلطّابية

حممد بن أيب زينب األسدي األجدع، و هو الذي عزا نفـسه إىل أيب  :أصحاب أيب اخلطّاب  
ـ                ه تـربأ منـه                عبد اللّه جعفر بن حممد الصادق، فلما وقف الصادق على غلوه الباطـل يف حقّ

فلما اعتزل عنه ادعى األمر لنفسه، وزعم أبو اخلطّاب أنّ األئمة أنبياء مثّ آهلـة، و قـال                  ...و لعنه 
أن اخلطابية يزعمون أن اهللا تعاىل حلّ يف علي         :" وقال الرازي .2بإهلية جعفر بن حممد، و إهلية آبائه      

  .3"دين مث يف الباقر مث يف الصادقمث يف احلسن مث يف احلسني مث يف زين العاب
و اآلخـر   . أحدمها املنسوبون إىل حممد بـن وهـب       : إنّ للخطّابية إطالقني  :"قال املامقاين 

إنه كان يزعم أنّ األئمة أنبيـاء مثّ آهلـة               : املنسوبون إىل أيب اخلطّاب، و لعلّ الثاين هو الذي قيل         
   .4..".اإلمامة و اآلهلة نور من النبوة و نور من

  :املفوضة

صنف من الغالة، و قوهلم الذي فارقوا به من سواهم من الغالة اعترافهم حبـدوث األئمـة                   
و خلقهم، و نفي الِقدم عنهم، و إضافة اخللق و الرزق مع ذلك إليهم، و دعواهم أنّ اللّه سبحانه                   

  .5 و مجيع األفعالو تعاىل تفّرد خبلقهم خاصة، و أنه فوض إليهم خلق العامل مبا فيه
وهم قوم يزعمون أن الباري تعاىل خلق روح علي وأرواح أوالده،وفوض العامل  :"قال الرازي 

  .6"إليهم فخلقوا هم األرضني والسماوات
قوم زعموا أنّ اللّه تعاىل خلق حممدا، مثّ فوض إليه خلق العامل و تـدبريه،               :" وقال البغدادي 

تعاىل، مثّ فوض حممد تدبري العامل إىل علي بن أيب طالب، فهو املدبر             فهو الذي خلق العامل دون اللّه       
  .1"الثاين

                                                 
  .عبد اهللا بن سبأ وأثره يف إحداث الفتنة يف صدر اإلسالم،لسليمان العودة: وينظر أيضا- 1
  .1/183:امللل و النحل للشهرستاين - 2

  .188ص:،والفرق بني الفرق69ص:الربهان:،وانظر72ص: اعتقادات فرق املسلمني- 3
 .356 /2 : باس اهلدايةمق - 4
  .134 - 133 ص: تصحيح االعتقاد  - 5

  .191ص:الفرق بني الفرق:،وانظر74ص: اعتقادات فرق املسلمني- 6
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إنّ اللّه تعـاىل خلـق      :للتفويض معاٍن كثرية فيها الصحيح و الفاسد      :"قال الوحيد البهبهاين  
وتفويض اخللق و الرزق إىل األئمة،       . و فوض إليه أمر العامل، فهو اخللّاق للدنيا و ما فيها           �حممدا

  .لعلّه يرجع إىل األولو 
تفويض أمر اخللق، مبعىن أنه واجب علـيهم        .وتفويض تقسيم األرزاق، و لعلّه مما يطلق عليه       

  .2"طاعته يف كلّ ما يأمر و ينهى، سواء علموا وجه الصحة أو ال
  :املخمسة

ن أُمية  سلمان و أبا ذر و املقداد و عمارا و عمرو ب          : إنّ اخلمسة : هم فرقة من الغالة يقولون    
  .�3الضمري، هم النبيون و املوكّلون مبصاحل العامل من ِقبل الرب، و الرب عندهم علي

  :الروافض

وإمنا مسوا بالروافض ألن زيد بن علي بن احلسني رمحه اهللا خرج على هـشام بـن عبـد                   
 هلـم   امللك،فطعن عسكره يف أيب بكر،فمنعهم من ذلك فرفضوه ومل يبق معه إالّ مائتا فارس،فقال             

الزيدية، واإلمامية، والكيسانية،   :وهم أربع طوائف  .نعم ،فبقي عليهم اسم الرافضة    :رفضتموين،قالوا
  .4والغالية

وقال عبد القاهر البغدادي أن الروافض عشرون فرقة،منها ثـالث زيديـة،وفرقتان مـن              
  .5الكيسانية،ومخس عشرة فرقة من اإلمامية

 أبا بكر وعمر    -أو يسبون –الذين يشتمون   :"ة؟ فقال من الرافض :وسئل اإلمام أمحد رمحه اهللا      
  . 6"رضي اهللا عنهما

  .وال شك كما سبق أن اجلعفرية من الروافض لسبهم أبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما
  :هل اجلعفرية أو اإلثين عشرية غالة

                                                                                                                                                         
 .191 ص: الفرق بني الفرق - 1
مكتـب اإلعـالم    :؛قـم 2ط.حممـد صـادق حبـر العلـوم       : الوحيد حممد باقر البهبهاين، الفوائـد الرجاليـة،حتقيق        - 2

 .40 - 39  ص).طبع مع رجال اخلاقاين.(هـ1404اإلسالمي،
  .361 /2 : مقباس اهلداية - 3

  .1/155:،وامللل والنحل65ص:الربهان:،وانظر60-59ص: واعتقادات فرق املسلمني واملشركني للفخر الرازي- 4
  .17ص: الفرق بني الفرق- 5
  .393 ص.م2003/ـه1424دار ابن حزم،:؛بريوت1ط.� الصارم املسلول على شامت الرسول ابن تيمية،- 6
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كل من أحب الشيخني فليس بغال يف التشيع،ومن تكلّم فيهما فهـو            :"...قال اإلمام الذهيب  
  .1"رافضيغال 

وقد .فلنا صدقه وعليه بدعته   ،شيعي جلد لكنه صدوق   :بان بن تغلب الكويف   أ:وقال يف ترمجة  
وقال ،كان غاليا يف التـشيع : ابن عدي وقالوأورده حامت ،وأبووحيىي بن معني،وثقه أمحد بن حنبل 

 فكيف ن؟واإلتقا الثقة العدالة     كيف ساغ توثيق مبتدع وحد     : يقول أنفلقائل  .زائغ جماهر :السعدي
 أوفبدعة صغرى كغلو التـشيع      : البدعة على ضربني   أن:وجوابه؟يكون عدال من هو صاحب بدعة     

وال حترف فهذا كثري يف التابعني وتابعيهم مع الدين والورع والصدق فلـو رد              ،كالتشيع بال غلو  
مث بدعة كربى كالرفض الكامـل      .نة النبوية وهذه مفسدة بي    اآلثارحديث هؤالء لذهب مجلة من      

 ذلك فهذا النوع ال حيتج ـم        إىلوالغلو فيه واحلط على أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما والدعاء            
 بل الكذب شعارهم    مأمونا يف هذا الضرب رجال صادقا وال        اآلن فما استحضر    وأيضا.وال كرامة 

 فالشيعي الغـايل يف زمـان       .والتقية والنفاق دثارهم فكيف يقبل نقل من هذا حاله حاشا وكال          
سلف وعرفهم هو من تكلم يف عثمان والزبري وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا رضي اهللا                ال

 يكفر هؤالء السادة ويتربأ من الـشيخني        الذي وعرفنا هو    زمانناوالغايل يف   . عنه وتعرض لسبهم  
 أفـضل  بل قد يعتقد عليـا       أصال بن تغلب يعرض للشيخني      أبان فهذا ضال معثر ومل يكن       أيضا
  .2"منهما

وال شك أن ما قاله الذهيب رمحه اهللا ينطبق على اإلمامية اجلعفرية،فهم ممن يكفر صـحابة                 
  . ، كم سيأيت �النيب 

  
  
  
  
  

                                                 
دار الكتـاب العـريب،     :؛بريوت2ط.عمر عبد السالم تدمري   .د: تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم،حتقيق     الذهيب،-1

  .23/561.م1993/هـ1413

  .6-1/5. دار املعرفة:بريوت.علي حممد البجاوي: ميزان االعتدال يف نقد الرجال،حتقيقالذهيب، 2-
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  أصول الشيعة اإلمامية:املبحث الثالث

  

سبق القول أن التشيع قد تطور حىت أصبح له أصوال وفروعا خيتص ا،وقد أخـذ علمـاء                  
 من بعض الفرق كاملعتزلة حيث وافقوهم يف الكثري من املسائل،كما وافقوا            اإلمامية بعض أصوهلم  

  .اجلهمية،والقدرية،وحىت اليهود يف القول بالبداء والرجعة

التوحيـد، والعـدل،    :أصـول الـدين عنـد اإلماميـة أربعـة         :"قال شـيخ اإلسـالم    
 خملـوق،وأن اهللا ال     وهم يدخلون يف التوحيد نفي الصفات والقول بأن القرآن        ...والنبوة،واإلمامة
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يرى يف اآلخرة،ويدخلون يف العدل التكذيب بالقدر،وأن اهللا ال يقدر أن يهدي من يشاء،وال يقدر               
  .1"أن يضل من يشاء،وأنه قد يشاء ما ال يكون،ويكون ما ال يشاء

اإلميان باهللا،وبتوحيده، وبعدله،وبالنبوة، :والشيعة يقولون:"2قال اخلواجة نصري الدين الطوسي
  .3"باإلمامةو

أما أصـول  .التوحيد، والنبوة، واملعاد:أن أصول اإلسالم ثالثة: وقال بعض الشيعة املعاصرين   
  .4التوحيد، والعدل، والنبوة، واإلمامة،واملعاد:اإلميان فخمسة

فإن كان قد صح عندنا من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما عن الـنيب               :أما أركان اإلسالم  
�:  » لَامالِْإس ِنيسٍ  بملَى خولُ اللَِّه            : عسا ردمحأَنَّ مو ِإلَّا اللَّه ِة أَنْ لَا ِإلَهادهلَاِة    ، شِإقَاِم الـصو ،

 بِني الِْإسلَام علَى    :"عن أَِبي جعفٍَر  قَالَ    ،فاإلمامية يروون   5»وصوِم رمضانَ ، والْحج   ،وِإيتاِء الزكَاةِ 
 ،ٍء كَما نوِدي ِبالْولَايـةِ   و لَم يناد ِبشي  ، و الْولَايةِ  ، و الْحج  ،و الصومِ ،  والزكَاِة،الصلَاِة:خمٍس علَى 

  .6"فَأَخذَ الناس ِبأَربٍع و تركُوا هِذِه يعِني الْولَايةَ
  .ألركانفجعلوا كما ترى مكان الشهادتني الوالية،وجعلوا الوالية أعظم ا

  :ومن مسائل التوحيد املهمة لدى اإلمامية :التوحيد
  . قالوا بأن معرفة اهللا جتب بالعقل ال بالشرع-

                                                 
  .1/49: منهاج السنة- 1
روى عن :حممد بن حممد بن احلسن الطوسي نصري الدين،املعروف باخلواجة،من كبار املتكلمني اإلمامية،قال التفرشي:  هو- 2

شـرح اإلشـارات،وحترير اـسطي،وحترير      :أبيه حممد بن احلسن،وكان أستاذ احللي،وروى عنه أحاديث،له مصنفات منها         
ـ 672مات سنة .صل،املعروف بنقد احملصل وجمموعة رسائل    إقليدس،وجتريد العقائد،والتذكرة، وتلخيص احمل    نقـد  :انظـر . ه

  .4/313:الرجال
  .404 ص.م1985/هـ1405دار الضواء،:؛بريوت2ط. تلخيص احملصل املعروف بنقد احملصلنصري الدين الطوسي،-3

واختيار عنـوان  . الكتاب،واملالحظ أن عنوان الكتاب ال يتفق مطلقا مع عنوان"يف ظالل الوحي:ذكر هذا يف كتاب مساه- 4
  .كهذا وراءه شيء دون شك

،وأخرجه مسلم،كتاب اإلميان،باب بيان أركان اإلسالم 7: أخرجه البخاري،كتاب اإلميان،باب بين اإلسالم على مخس،رقم-5
  .21:ودعائمه،رقم

اب نفسه األخبار يف الب:وانظر.19-18،ص2،ج5، 3، 1:كتاب اإلميان والكفر،باب دعائم اإلسالم،رقم:أصول الكايف- 6
  .، وما بعدها8، 7، 6، 4، 2:رقم
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،ويف أصول الكايف كتاب التوحيد بـاب يف  1قالوا بعدم رؤية اهللا موافقني للمعتزلة يف ذلك    -
  .3..."اآلخرةاعلم أنه ال فرق يف الرؤية بني الدنيا و:"قال الفيض الكاشاين.2إبطال الرؤية

  .4كما قالوا بأن اإلميان ال يزيد وال ينقص-
أي أنـه مل يكـن مث كـان كمـا تقـول املعتزلـة       .قالوا  أن كالم اهللا حادث وخملوق     -

  .رغم أنه قد ورد عن األئمة رمحهم اهللا تعاىل خالف ذلك.واخلوارج
ق فهـو   من قال القـرآن خملـو     :"فقد ورد عن أيب احلسن علي بن موسى الرضا رمحه اهللا          

كـالم اهللا غـري     :"وعن أيب جعفر حممد بن علي الباقر رمحه اهللا وسئل عن القرآن فقـال             .5"كافر
  .7"ليس خبالق و ال خملوق،ولكنه كالم اهللا:"وقال جعفر الصادق رمحه اهللا عن القرآن.6"خملوق

  .وقالوا أن أفعالنا مستندة إلينا بالضرورة: العدل

 مـن الـذنوب     نواألنبياء معـصومو  .طف واللطف واجب  وقالوا هي واجبة؛ألا ل   : النبوة
  .صغريها وكبريها،قبل النبوة وبعدها،وال يصدر عنهم ما يشني ال عمدا وال سهوا

قـال نـصري    . وسيأيت تفصيل القول فيها   .وهي واجبة ؛ألا لطف واللطف واجب     :اإلمامة
مبعـد عـن    ونصب اإلمام لطف عند اإلمامية؛ألنـه مقـرب مـن الطاعـة و            :"الدين الطوسي 

  .8"املعصية،واللطف واجب على اهللا تعاىل

                                                 
 ژS  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ        ٺ   R : والرؤية يف عقيدة أهل السنة واجلماعة واقعة يوم القيامة،قال اهللا تعاىل- 1

ِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَـالُوا يـا   عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري أَنَّ ناسا ِفي زمِن رسو ،ويف احلديث ) ٢٣ - ٢٢: القيامة(
رسولَ اللَِّه هلْ نرى ربنا يوم الِْقيامِة قَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم نعم قَالَ هلْ تضارونَ ِفي رؤيِة الشمِس ِبـالظَِّهريِة                       

  عم سا لَيوحـا                      صولَ اللَِّه قَـالَ مسا رقَالُوا لَا ي ابحا سِفيه سا لَيوحِر صدلَةَ الْبِر لَيِة الْقَميؤونَ ِفي رارضلْ تهو ابحا سه
أخرجـه اإلمـام مـسلم يف       ...".  أَحـِدِهما  تضارونَ ِفي رؤيِة اللَِّه تبارك وتعالَى يوم الِْقيامِة ِإلَّا كَما تضارونَ ِفي رؤيـةِ             

   .269:صحيحه،كتاب اإلميان باب معرفة طريق الرؤية،قم
  .1/95:أصول الكايف: انظر- 2
  .179ص.دار الكتاب العريب:بريوت.قرة العيون يف املعارف واحلكم:احلقائق يف حماسن األخالق،ومعه الفيض الكاشاين ،- 3
  .404ص:لطوسي تلخيص احملصل لنصري الدين ا- 4
  .9/389: سري أعالم النبالء- 5
  .4/408: سري األعالم- 6
  .6/260: سري األعالم- 7
  .407ص:تلخيص احملصل- 8
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  .1وهو واجب؛لوجوب إيفاء الوعد والوعيد واحلكمة:املعاد
  .وقال اإلمامية بأن اإلنسان خمري ال مسري،وأن اخلري من اهللا والشر من العبد

وكما ترى فاإلمامية قد وافقوا املعتزلة واجلهمية والقدرية يف الكثري مـن املـسائل،وأغلب              
  .ملباحث تبعوا فيها املعتزلةا

،وإمنا 2قدماء الشيعة كانوا متفقني على إثبات القدر والصفات       :" قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا    
 ةولكن يف أواخر املائ   :"وقال أيضا .3"شاع فيهم رد القدر من حني اتصلوا باملعتزلة يف دولة بين بويه           

" اآلراء والديانات "بن النوخبيت صاحب كتاب   الثالثة دخل من دخل من الشيعة يف أقوال املعتزلة كا         
وأمثاله،وجاء بعد هؤالء املفيد بن النعمان وأتباعه،وهلذا جتد املصنفني يف املقاالت كاألشـعري ال              

  .4"يذكرون عن أحد من الشيعة أنه وافق املعتزلة يف توحيدهم وعدهلم إالّ عن بعض املتأخرين

وهم يف أكثر أصول مذهبهم يوافقـون       :"اميةقال نصري الدين الطوسي عند كالمه عن اإلم       
  .5"املعتزلة،وهلم يف الفروع فقه منسوب إىل أهل البيت

وكالمه صحيح ،إالّ أن املعتزلة خيالفون اإلمامية يف مسألة اإلمامة،ولعل أقوى الردود            : قلت
سد آبادي  على مذهب اإلمامية  يف اإلمامة كان من إمام املعتزلة القاضي أبو احلسن عبد اجلبار األ               

ـ 415ت( ،وقد استغرق قسم اإلمامـة     "املغين يف أبواب التوحيد والعدل    :"رمحه اهللا يف كتابه   )  ه
  .6جزأين من الكتاب

  :اإلمامة

                                                 
  ).رسائل الطوسي بآخر نقد احملصل.(474-473ص:املقنعة يف أول الواجبات لنصري الدين الطوسي:انظر- 1
ىل عن مماثلة خلقه،وأهل السنة واجلماعة على إثبات األمساء والصفات  وشأم يف ذلك شأن اجلهمية واملعتزلة ترتيها هللا تعا- 2

  .هللا،وأن ذلك ال يستلزم أن يكون سبحانه مماثال خللقه
  .3/77: منهاج السنة- 3
  .1/35: منهاج السنة- 4

دار :؛بـريوت 2ط.تلخيص احملـصل املعـروف بنقـد احملـصل    رسالة قواعد العقائد طبعت مع  نصري الدين الطوسي،- 5
  .461ص .م1985/هـ1405لضواء،ا

  .ينظر اجلزء العشرين، القسم األول،والثاين- 6
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ونقـض هـذا التعريـف      .رئاسة عامة يف أمور الـدين والـدنيا       :اإلمامة:"قال يف املواقف  
  .1"هي خالفة الرسول يف إقامة الدين:واألوىل أن يقال.بالنبوة

رئاسة عامة دينية مشتملة على ترغيب عموم الناس        :"ال اخلواجة الطوسي يف تعريفها أا     وق
  .2"يف حفظ مصاحلهم الدينية والدنيوية،وزجرهم عما يضرهم حبسبها

اإلمامة منصب يساوي النبوة يف مجيع خصائصها باسـتثناء         :"وقال حممد مهدي مشس الدين    
  .3"خصوصية الوحي فقط

 وجوب اإلمامة،وأن نصب خليفة أو إمـام يرعـى شـؤون األمـة              واتفق املسلمون على  
فرض،فجميع األمة من أهل السنة والشيعة واملعتزلة واخلوارج يرون أنه ال بد لألمة مـن نـصب                 

  .ولكنهم اختلفوا يف الوجوب هل هو واجب على األمة شرعا أو عقال،أو هو واجب على اهللا.إمام
قال .ى اهللا تعاىل؛ألا لطف،واللطف واجب على اهللا      فاإلمامية يقولون أن اإلمامة واجب عل     

 أـا الدليل على ذلـك     :  واجبة يف احلكمة ؟ فاجلواب     اإلمامة أنما الدليل على    : ليفإن ق :"املفيد
  .4" واجبة يف احلكمةفاإلمامة واللطف واجب يف احلكمة على اهللا تعاىل ،لطف

  :5قال صاحب العقيدة السفارينية
  ة اإلسالم     يف كل عصر كان عن إمام         وال غىن ألم        

  يذب عنها كل ذي جحود     ويعتين بالغزو واحلدود          
         وفعل معروف وترك نكر     ونصر مظلوم و قمع كفر        

        وأخذ مال الفيء واخلراج     وحنوه والصرف يف منهاج     
  قهره فحل عن اخلداع                 ونصبه بالنص واإلمجاع     و

                                                 
  .277ص):السمعيات(املوقف السادس : شرح املواقف للجرجاين- 1
  .457ص:رسالة قواعد العقائد- 2
ـ 1415املؤسـسة الدوليـة،     :؛بريوت4ط. نظام احلكم واإلدارة يف اإلسالم      حممد مهدي مشس الدين،    -3  .م1995/هـ

  .382ص
  .39ص.ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ املفيد.م1993/هـ1414دار الشيخ املفيد،:؛بريوت2ط.النكت االعتقادية املفيد،- 4

أشـرف عبـد   :،حتقيـق )الدرة املضية يف عقد أهـل الفرقـة املرضـية   ( حممد بن أمحد السفاريين، العقيدة السفارينية - 5
  .94-93ص. م1998مكتبة أضواء السلف،:؛الرياض1ط.املقصود
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وقال الشيعة اإلثين عشرية بأن اإلمامة ركن من أركان اإلميان ال يتم اإلميـان إالّ باإلميـان                 
فهذه رسالة  :أما بعد ":"منهاج الكرامة "قال ابن مطهر احللي يف  مقدمة      .ا،وأا ال تثبت إالّ بالنص    

ام الدين وأشرف مسائل املـسلمني،وهي  شريفة ،ومقالة لطيفة اشتملت على أهم املطالب يف أحك      
مسألة اإلمامة اليت حيصل بسبب إدراكها نيل درجة الكرامة،وهي أحد أركـان اإلميان،املـستحق             

  .1"بسببه اخللود يف اجلنان
وكتبهم حافلة بالنصوص اليت تشري إىل أن اإلمامة أهم األصول،وعليها يبتىن كل شيء،ومن             

  :هذه النصوص
 ِخالفَـةُ   اإلمامـة  ِإنَّ   األوصياء،وِإرثُ  ، األنبياء ِهي منِزلَةُ    اإلمامةِإنَّ  ..:".عن الرضا أنه قال   

  .2...وِخالفَةُ الرسوِل،اهللا
 ِإنَّ الْحجةَ ال تقُوم هللا عز وجلَّ علَى خلِْقِه ِإال ِبِإمـاٍم             ":وعن أيب عبد اهللا وأيب احلسن الرضا      

فرعى يت3"ح.  
  .4" وأَنا واهللا ذَِلك الْحجةُ، ال تخلُو ِمن حجٍةاألرض ِإنَّ :" الْحسِن قَالَعن أَيبو
 ساعةً لَماجت ِبأَهِلها كَما يموج الْبحر       األرض رِفع ِمن    اإلمام لَو أَنَّ    :" جعفر قَالَ  أيبعن  و

  .5"ِبأَهِلِه
  .6" ِإال اثْناِن لَكَانَ أَحدهما الْحجةَاألرضم يبق ِفي  لَو لَ:"قال عبِد اهللا عِن أَيبو

 من مات ال يعِرف ِإمامه � قَالَ رسولُ اهللا : عبِد اهللاأليب قُلْت   :عِن الْحاِرِث بِن الْمِغريِة قَالَ    
جاِهِليـةَ  :" قَـالَ  ؟الَء أَو جاِهِليةً ال يعِرف ِإمامه جاِهِليةً جه:قُلْت. نعم : قَالَ ؟مات ِميتةً جاِهِليةً 

  .7"كُفٍْر وِنفَاٍق وضالٍل

                                                 
  .1/35: منهاج السنة- 1
  .1: أصول الكايف،كتاب احلجة،باب نادر جامع يف فضل اإلمام وصفاته،رقم- 2
  .177،ص1، ج3، 2 ، 1:كتاب احلجة،باب أن احلجة ال تقوم هللا على خلقه إالّ بإمام،رقم:أصول الكايف- 3
  .179،ص1،ج9:رقم:كتاب احلجة،باب أن األرض ال ختلو من حجة: أصول الكايف- 4
  .179،ص1،ج12:رقم:كتاب احلجة،باب أن األرض ال ختلو من حجة: أصول الكايف- 5
  .179،ص1،ج1:رقم: كتاب احلجة،باب أنه لو مل يبق يف األرض إالّ رجالن لكان أحدمها حجة : أصول الكايف- 6
  .377، ص1، ج3:كتاب احلجة،باب من مات وليس له إمام من أئمة اهلدى ، رقم: أصول الكايف- 7
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 الذي له   اإلنسان هو   اإلمام:  ؟ فاجلواب  اإلمامما حد   :  فإن قيل  :" قال املفيد  :صفات اإلمام 
  .1" الدين والدنيا نيابة عن النيب عليه السالمأموررئاسة عامة يف 

هو اإلنسان الذي له الرئاسة العامة يف الدين والدينا         :" لدين الطوسي عن اإلمام   وقال نصري ا  
  .2"باألصالة يف دار التكليف

قد تكلم عن صفات اإلمام مجيع الفرق اإلسالمية،حيث اشترطوا يف اإلمـام شـروطا،لكن          
 من العلـوم    اإلمامية اشترطوا فيه صفات خاصة،كالعصمة،والعلم مبا حيتاج إىل العلم به يف إمامته           

الدينية والدنيوية،والشجاعة،وكونه أفضل من كل واحد من رعيته،وكونه طاهرا مـن العيـوب             
املنفرة،وكونه أقرب اخللق إىل اهللا تعاىل،وأكثر استحقاقا للثواب؛ألنه مقدم على كل واحـد مـن      

 للخلـق يف    رعيته بأمر اهللا وتقدميه إياه،واختصاصه بآيات ومعجزات تدل على إمامته؛إذ ال طريق           
بعض األوقات إىل قبوله إالّ ا،فإا إذا ظهرت على يده يف وقت مس احلاجة إليها،وقرنت بدعواه                

           .3لإلمامة علم أنه منصوب من قبل اهللا تعاىل،وكونه إماما يف مجيع دار التكليف بانفراده يف زمانه
  :           قال يف العقيدة السفارينية 

  حلرية    عدالة مسع مع الدريةوشرطه اإلسالم وا
  وأن يكون من قريش عاملا     مكلفا ذا خربة وحاكما

ومن أهم شروط اإلمام عند اجلعفرية أن يكون هامشيا من نسل علي وفاطمـة رضـي اهللا                 
 وأبنائه،واستدلوا على ذلك  بنصوص كـثرية مـن          �عنهما ،فهم يقولون بأن اإلمامة يف علي        

   .4القرآن والسنة

                                                 
  .39ص.ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ املفيد.م1993/هـ1414دار الشيخ املفيد،:؛بريوت2ط.النكت االعتقادية املفيد،- 1
  .426ص:رسالة اإلمامة- 2
-1: واختصر حممد مهدي مشس الدين شروط اإلمام عند الشيعة يف.431-429ص:رسالة اإلمامة لنصري الدين الطوسي- 3

، أو �فال تثبت اإلمامة إالّ بالنص على اإلمام من قبل النيب :النص-2.ة رضي اهللا عنهماأن يكون هامشيا من نسل علي وفاطم
  .136ص:نظام احلكم واإلدارة يف اإلسالم:انظر.األفضلية-4. العصمة-3.من قبل اإلمام الذي قبله

  . كحديث الغدير،وحديث الثقلني،و حديث املرتلة،وغريها-4
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 إذ لو نص على ذلـك       ؛على إمامة أحد بعده وتوليته     مل ينص    � النيب   هل السنة أن  ويقول أ 
وإذا ،   وكما اشتهر كل أمر خطـري      ،سائر والته  �لظهر وانتشر كما اشتهرت تولية رسول اهللا        
     .عن طريق االختيارثبت تثبت أن اإلمامة مل تثبت نصا ألحد دل أا 

تعاىل، باعتبـار     للخالفة يف يوم الغدير بأمر من اهللا       � عين عليا    �وعقيدة الشيعة أن النيب     
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ    ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ    ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ   ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ژ  :اآلية اليت نزلت  
  .1 ژگ  گ  گ  گ  

فهذه اآلية حبسب تفاسريهم نزلت يف يوم الغدير،ومعناها أنك يا رسول اهللا إن مل تبلغ مـا                 
  .2علي فكأنك مل تفعل شيئاأنزل إليك يف 

ألست أوىل بكم منكم بأنفسكم أي أنين أملك السلطة علـى           :" قال للمسلمني  �وأن النيب   
من كنت مواله :اللهم اشهد مث قال:اللهم بلى فقال هلم:املؤمنني أكثر مما ميلكوا على أنفسهم قالوا     

واملروي أن رسـول        ژ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ژ :فهذا علي مواله،مث نزلت اآلية    
  .3 خيمة وطلب من املسلمني أن حييوه بصفته أمريا للمؤمنني� نصب لعلي �اهللا 

 :قَـالَ  �جاِبر بن سمرةَ    واستدلوا حىت ببعض النصوص الواردة يف الصحيحني، كحديث         
   ِبيالن تِمعقُولُ �سا      «:يأَِمري رشا عكُونُ اثْنا فَقَالَ أَِبي   فَقَالَ  ، يهعمأَس ةً لَمكَِلم:قَالَ إن ه:  ـمكُلُّه

  .4»ِمن قُريٍش
اخللفاء األربعة،ومعاوية،وابنه يزيد،وعبـد امللـك بـن        :واإلثنا عشر :"قال شارح الطحاوية  

  .5"مروان،وأوالده األربعة وبينهم عمر بن عبد العزيز،مث أخذ األمر يف االحنالل
  :»أنت مين وأنا منك« :حديث:تدلوا ا ومن األحاديث اليت اس

                                                 
  .67:اآلية: سورة املائدة- 1

جعفر الشاخوري البحراين، آية اهللا العظمى السيد حممد حسني فضل اهللا وحركيـة  :  التعبري حملمد حسني فضل اهللا هذا- 2
  .293 ، ص.م1998/هـ1419دار املالك،:؛بريوت1 طالعقل االجتهادي لدى فقهاء الشيعة اإلمامية،

  .293ص:املرجع السابق- 3
،ومسلم يف صحيحه،كتاب اإلمارة،باب 6682:االستخالف،رقم أخرجه البخاري يف صحيحه،كتاب األحكام،باب - 4

  ".أمري" بدل" خليفة"،وفيه بلفظ 3398، 3397، 3396، 3395:الناس تبع لقريش،واخلالفة يف قريش،رقم
  .489ص: شرح الطحاوية البن أيب العز احلنفي- 5
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 �ولكن هذا اللفظ قد قالـه الـنيب         :"...قال شيخ اإلسالم بعد القول بصحة هذا احلديث       
 ِإنَّ  «: قـال  � أن الـنيب     �لطائفة من أصحابه كما يف الصحيحني عن أيب موسى األشـعري            

 ،م ِعياِلِهم ِبالْمِدينِة جمعوا ما كَانَ ِعندهم ِفي ثَوٍب واِحدٍ         الْأَشعِريني ِإذَا أَرملُوا ِفي الْغزِو أَو قَلَّ طَعا       
 : �وكذلك قال عن جليبيـب      .1»فَهم ِمني وأَنا ِمنهم   ،ثُم اقْتسموه بينهم ِفي ِإناٍء واِحٍد ِبالسِويةِ      

كَانَ ِفي مغزى لَه فَأَفَاَء اللَّـه   �لنِبي أَنَّ ا  �رواه مسلم من حديث أيب برزة       » هو مين وأنا منه   «
 هلْ تفِْقدونَ «: ثُم قَالَ، نعم فُلَانا وفُلَانا وفُلَانا: قَالُوا»؟ هلْ تفِْقدونَ ِمن أَحدٍ   «:علَيِه فَقَالَ ِلأَصحاِبهِ  

 لَِكني  «: قَالَ . لَا : قَالُوا »؟ هلْ تفِْقدونَ ِمن أَحدٍ    «: ثُم قَالَ  ، نعم فُلَانا وفُلَانا وفُلَانا    : قَالُوا »؟ِمن أَحدٍ 
  وها فَاطْلُبِبيبلَيج لَى   ،»أَفِْقدِفي الْقَت فَطُِلب ،        لُوهقَت ثُم ملَهقَت ٍة قَدعبِب سنِإلَى ج وهدجفَو ،   ِبيى النفَأَت 

 قَالَ فَوضعه علَـى  »قَتلَ سبعةً ثُم قَتلُوه هذَا ِمني وأَنا ِمنه هذَا ِمني وأَنا ِمنه «:فَوقَف علَيِه فَقَالَ  �
 ِبيا الناِعدِإلَّا س لَه سِه لَيياِعدلًا �سغَس ذْكُري لَمِرِه وِفي قَب ِضعوو لَه ِفر2قَالَ فَح.  
 : أم املؤمنني رضي اهللا عنها قالت    عاِئشةُعن   :حديث الكساء :ا ا ومن األحاديث اليت احتجو   

   ِبيالن جرخ�       دوٍر أَسعش لٌ ِمنحرطٌ مِه ِمرلَيعاةً وغَد،     لَـهخفَأَد ِليع نب نساَء الْحـاَء   ،فَجج ثُم
نيسالْح، هعلَ مخفَد،   خةُ فَأَدفَاِطم اَءتج اثُملَه،   لَهخفَأَد ِلياَء عج قَـالَ ،ثُم ژ    ژ  ڈ  ڈ      ڎژ  :ثُم  

  .3.4 ژ  ک  ک   ک  ک  ڑ     ڑ
وهذا احلديث قـد شـركه فيـه        :"قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا بعد أن قال بصحة احلديث         

 فاطمة،واحلسن واحلسني رضي اهللا عنهم،فليس هو من خصائـصه،ومعلوم أن املـرأة ال تـصلح              
لإلمامة،فعلم أن هذه الفضيلة ال ختتص باألئمة،بل يشركهم فيها غريهـم،مث إن مـضمون هـذا                

 دعا هلم بأن يذهب عنهم الرجس،ويطهرهم تطهريا،وغاية ذلك أن يكون دعا            �احلديث أن النيب    
هلم بأن يكونوا من املتقني الذين أذهب اهللا عنهم الرجس وطهرهم،واجتناب الرجس واجب على              

  .5"،والطهارة مأمور ا كل مؤمناملؤمنني

                                                 
خرجـه مـسلم،كتاب فـضائل    ،وأ2306:كتاب الشركة،باب الشركة يف الطعام،رقم: أخرجه البخاري يف صحيحه- 1

  .4556:الصحابة، باب من فضائل األشعريني،رقم
  .4519: أخرجه مسلم يف صحيحه،كتاب فضائل الصحابة،باب من فضائل جليبيب،رقم- 2
  .33:اآلية: سورة األحزاب- 3
  .4450: أخرجه مسلم يف صحيحه،كتاب فضائل الصحابة،باب فضائل أهل البيت،رقم- 4
  .5/9:وية منهاج السنة النب- 5
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،وألهل العلم فيه كالم من جهـة ثبوتـه،         1»أنا مدينة العلم وعلي باا    « :واحتجوا حبديث 
  .واالستدالل به يف هذا الباب بعيد

وقال علماء اإلمامية بأن والية أهل البيت مبعىن اإلمامة واخلالفة عن النيب والعصمة هلم ثابتة               
  : من ضرورات املذهب القطعية،ومن النصوص الواردة عندهم يف ذلكلدينا ثبوتا قطعيا، وهي

ولَن يبعـثَ   األنبياء، مكْتوبةٌ ِفي جِميِع صحِف      � واليةُ علي    :"عن أَِبي الْحسِن قَالَ   ورووا  
  .2 "�  ووِصيِه عِلي�اهللا رسوالً ِإال ِبنبوِة محمٍد 

 فَأَما من ال يعِرف اهللا      ، ِإنما يعبد اهللا من يعِرف اهللا      :" قَالَ ِلي أَبو جعفَرٍ    :الَعن أَِبي حمزةَ قَ   و
 وتصِديق  ، تصِديق اهللا عز وجلَّ    : قَالَ ؟ جِعلْت ِفداك فَما معِرفَةُ اهللا     : قُلْت .فَِإنما يعبده هكَذَا ضالالً   

والْبراَءةُ ِإلَى اهللا عز وجلَّ ِمن عدوِهم هكَذَا        ،  وِبأَِئمِة الْهدى ، واالئِْتمام ِبِه    ،مواالةُ علي و،�رسوِلِه  
  .3"يعرف اهللا عز وجلَّ

  ِخالفَـةُ  اإلمامـة  ِإنَّ   األوصـياء،  وِإرثُ   األنبياء ِهي منِزلَةُ    اإلمامةِإنَّ  :"... وعن الرضا قال  
 ، ِزمام الدينِ  اإلمامة ِإنَّ   ، وِمرياثُ الْحسِن والْحسينِ   ،ومقَام أَِمِري الْمؤِمِنني   ، �وِخالفَةُ الرسوِل   ،اهللا

 ِلِمنيسالْم ِنظَاما    ،وينالد الحصو ، ِمِننيؤالْم ِعزاإلمامة ِإنَّ   ،و   اِمي اإلسالم أُسـ   ، الن  ؛ساِمي وفَرعه ال
ِء والصدقَاِت وِإمضاُء الْحـدوِد       تمام الصالِة والزكَاِة والصياِم والْحج والِْجهاِد وتوِفري الْفَي        باإلمام

  .4..."واألطرافالثُّغوِر   ومنعواألحكام
  :حكم إنكار إمامة أهل البيت

،واعتبارها عندهم أصال من أصول الدين،فإن مـن        ما دام لإلمامة هذه املكانة عند اإلمامية      
  .أنكرها عندهم كافر ضال يستحق اخللود يف النار

                                                 
  ".فتح امللك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي:" واحلديث صححه أمحد بن حممد الغماري يف كتابه-1

  .437، ص1، ج6:كتاب احلجة،باب فيه نتف وجوامع من الرواية يف الوالية ، رقم: أصول الكايف- 2
  .180،ص1،ج1:رقم:كتاب احلجة،باب اإلمام والرد إليه: أصول الكايف- 3
  .200،ص1،ج1:رقم:كتاب احلجة،باب نادر جامع يف فضل اإلمام وصفاته:أصول الكايف- 4
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ئمة من فرض    ومنكري ما أوجب اهللا تعاىل لأل      اإلمامة القول يف تسمية جاحدي      :"قال املفيد 
  وجحد ما أوجبه اهللا تعاىل من فـرض        األئمةمامية على أن من أنكر إمامة أحد         اإل واتفقتالطاعة  

  .1"الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود يف النار
  بعهد من اهللا تعاىل وباختيـاره ال       واإلمامةإذ كان أمر الوصية     :"وقال ابن أيب زينب النعماين    

من خلقه وال باختيارهم، فمن اختار غري خمتار اهللا وخالف أمر اهللا سبحانه ورد مـورد الظـاملني            
  .2"واملنافقني احلالني يف ناره

وليت شعري  أي فرق بني من كفر باهللا سبحانه ورسوله،وبني من            :"يوسف البحراين وقال  
  .3"كفر باألئمة مع ثبوت كون اإلمامة من أصول الدين

  :النص على أن األئمة أثىن عشر

سبق وأن ذكرنا أن القول بإثين عشر إماما كان متأخرا عند الشيعة اجلعفرية،حيث قالوا أن               
 احلسن مث احلسني مث تكون يف أبنائه،واستدلوا على النظريـة اإلثـين              مث ����اإلمامة تبدأ من علي     

  :عشرية بنصوص وردت عندهم،وحىت ببعض النصوص عند أهل السنة قالوا أا دالة على ذلك
 يكون اثنا عشر أمريا فقال كلمـة مل         «:يقول ���� مسعت النيب    :قال ���� جابر بن مسرة     عن

  .4»أمسعها فقال أيب إنه قال كلهم من قريش
  نولُ اهللا     : جعفر قَالَ  أيبعسونَ         :"���� قَالَ رمفَهثُونَ مدحاُء مبجِقيباً نن رشا عاثْن لِْديو ِمن

  .5"آِخرهم الْقَاِئم ِبالْحق يمالها عدالً كَما مِلئَت جوراً
 ِإنَّ اهللا خلَق محمداً وعِلياً وأَحد عشر        :" سِمعت عِلي بن احلسني يقُولُ     :عن أَِبي حمزةَ قَالَ   

ِمن ولِْدِه ِمن نوِر عظَمِتِه فَأَقَامهم أَشباحاً ِفي ِضياِء نوِرِه يعبدونه قَبلَ خلِْق الْخلْـِق يـسبحونَ اهللا                  
 مهو هونسقَديوِل اهللا األئمةوسلِْد رو 6"���� ِمن.  

  نِد اهللا         أيبعبِن عاِبِر بج نةَ     :" قَالَ األنصاري جعفر  علَى فَاِطمع لْتخرضي اهللا عنـها     د
                                                 

  .44ص: أوائل املقاالت- 1
  .57ص.ن.م.د.علي أكرب الغفاري:كتاب الغيبة،حتقيق ابن أيب زينب النعماين ،- 2
  .153،ص18ج.مؤسسة النشر اإلسالمي:قم. احلدائق الناضرة يف أحكام العترة الطاهرة يوسف البحراين،- 3
  .سبق خترجيه- 4
  .534، ص1، ج18:رقم:كتاب احلجة،باب ما جاء يف اإلثىن عشر والنص عليهم: أصول الكايف- 5
  .531-530، ص1، ج6:رقم:كتاب احلجة،باب ما جاء يف اإلثىن عشر والنص عليهم: أصول الكايف- 6
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ثَالثَـةٌ ِمـنهم       ِمن ولِْدها فَعددت اثْني عشر آِخرهم الْقَاِئم       األوصياءوبين يديها لَوح ِفيِه أَسماُء      
  .1"ِمنهم عِليمحمد وثَالثَةٌ 

 مل يقل به علي وال أصـحابه        ����والقول بالنص على علي     :"قال الدكتور موسى املوسوي   
وهو العصر الذي حدث فيه التغيري يف عقائـد         "وكذا الذين عاصروه إىل غاية عصر الغيبة الكربى         

  . 2"الشيعة وقلبها رأسا على عقب
اإلمامـة  :"نص على اإلمامـة يف كتابـه       ما قال اإلمامية بأنه      3"فيصل نور "قد مجع   : قلت

  .،وقام بدراسته دراسة شافية،وهو من أهم املراجع يف ذلك"والنص
   :4األئمة عند اجلعفرية،ومدة إمامة كل واحد منهم

و استـشهد يف    . رجب بعد عام الفيل بثالثني سـنة         13ولد يف   :�أمري املؤمنني علي    -1
ومـدة  .5 رمضان سنة أربعني،ودفن بالنجف    21مسجد الكوفة على يد عبد الرمحن بن ملجم،يف         

  .حوايل مخس سنوات:إمامته
 15ولـد يف    :�6 أشبه الناس جبده الـنيب       � أبو حممد احلسن بن علي بن أيب طالب          -2

ـ 3رمضان  سنة      7 يف 7على يد جعدة بنت األشعث وقيل غري ذلـك        : واستشهد بالسم قيل  . ه

                                                 
،كمال الدين ومتام النعمة 532، ص1، ج9:رقم:كتاب احلجة،باب ما جاء يف اإلثىن عشر والنص عليهم: أصول الكايف- 1

  .313، 311، 309، 269ص:للصدوق
  .19ص: الشيعة والتصحيح- 2
 قد علمت أن هذا االسم مستعار ؛ألن صاحب الكتاب مهدد بسبب املوقع االلكتروين الذي خصصه للتعريف بالشيعة - 3

  .اإلثين عشرية
  : قولهاألئمة يف) هـ385ت ( وقد مجع الصاحب بن عباد - 4

  مبحمٍد ووِصيه وِابنيهما       الطاِهريِن وسيِد العباِد

  وحممٍد وِبجعفَِر بِن حممٍد       ومسي مبعوٍث ِبشاطي الوادي

  وعِلي الطوسي ثُم حممٍد       وعِلي املَسموِم ثُم اهلادي

 هعدع بأَتببعوِث ِباِملرصاِد       ِللقاِئِم املَبإمامةحسٍن و  
  . سيأيت الكالم عن ذلك- 5
  .3/245:سري األعالم:  انظر ترمجته يف- 6
  �وقال اإلمامية أن ذلك كان بأمر معاوية .سقي السم غري مرة: قال اإلمام الذهيب- 7
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وقد .ودفن بالبقيع مع أمه فاطمة رضي اهللا عنهاصفر يف آخره سنة تسع وأربعني،وقيل سنة مخسني، 
 �،فوليها سبعة أشهر، مث سلم األمر ملعاوية بن أيب سـفيان            �بويع احلسن بعدما استشهد علي      

  . وإمامته عشر سنوات حسب قول اإلمامية. هـ41سنة 
ـ  4 شـعبان سـنة    3ولـد يف     :�1أبو عبد اهللا احلسني بن علي بن أيب طالب          -3 .  هـ

  .ومدة إمامته عشر سنوات.  حمرم من سنة إحدى وستني ودفن ا10ربالء يفواستشهد يف ك
 علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب زين العابدين رمحه اهللا             2 أبو حممد أو أبو احلسن     -4

ـ 38 شعبان سنة    5ولد يف : 3ويعرف بالسجاد   هـ دفن باملدينـة     94 حمرم سنة  25وتويف يف   . ه
  . سنة34ن قبله ،ومدة إمامته  إالّ م�،وال بقية للحسني 4

الزهري عن علي بن احلسني     :أصح األسانيد كلها  :وثقه أهل العلم،وقال أبو بكر بن أيب شيبة       
  .عن أبيه عن علي

 رجـب   1ولـد يف  : 5أبو جعفر حممد بن علي بن احلسني بن علي البـاقر رمحـه اهللا               -5
 18ومـدة إمامتـه      .6ينـة  ذو احلجة سنة أربع عشرة ومائة،ودفن باملد       7وتويف يف .هـ56سنة
اتفق احلفاظ على االحتجاج بـأيب      .وعرف بالباقر من بقر العلم أي شقه فعرف أصله وخفيه         .سنة

  .جعفر
 ربيـع األول    17ولـد يف    : جعفر بن حممد بن علي بن احلسني الـصادق رمحـه اهللا           -6

  . سنة31ومدة إمامته .7 شوال سنة مثان وأربعني ومائة،ودفن باملدينة25وتويف يف.هـ83سنة
رأى بعـض الصحابة،أحـسبه رأى أنـس بـن مالك،وسـهل بـن              : قال اإلمام الذهيب  

وكان رمحه اهللا يبغض الرافضة،وميقتهم إذا علم أم يتعرضون جلـده أيب بكر،وكـان              :"قال.سعد
فأمه هي فروة بنت القاسم بن حممد بن أيب بكر التيمي،وأمها           :ولدين أبو بكر الصديق مرتني    :يقول

                                                 
  .3/280:سري األعالم: انظر ترمجته يف- 1
  .أبو عبد اهللا:أبو احلسني،وقيل:  وقيل- 2
  .4/386:سري األعالم: انظر ترمجته يف- 3
  .استشهد مسموما بواسطة الوليد بن عبد امللك وهذا قول اإلمامية،ومل يذكر الذهيب شيئا عن كيفية موته: قالوا- 4
  .4/401:سري األعالم: انظر ترمجته يف- 5
  .استشهد مسموما بواسطة إبراهيم بن الوليد: وقال اإلمامية أنه- 6
  .ا على يد املنصور الدوانيقياستشهد مسموم: وقال اإلمامية- 7
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" برئ اهللا ممن تربأ من أيب بكر وعمر       :"قال جعفر الصادق  ".نت عبد الرمحن بن أيب بكر     هي أمساء ب  
وهذا القول متواتر عن جعفر الصادق،وأشهد باهللا إنه لبار يف قوله غري منافق ألحـد               :"قال الذهيب 

  .1"فقبح اهللا الرافضة
ـ 128 صفر سنة 7ولد يف : 2 أبو احلسن موسى بن جعفر الكاظم     -7  25وتـويف يف .هـ

  . سنة35مدة إمامته .3رجب سنة ثالث ومثانني ومائة،و دفن بالكاظمية
،وهو 5هـ148 ذو القعدة سنة   11رمحه اهللا ولد يف     : 4أبو احلسن علي بن موسى الرضا     -8

ومـائتني،و دفـن      صفر سنة ثـالث    17العام الذي تويف فيه جده الصادق رمحه اهللا،و تويف يف         
  . سنة20ومدة إمامته .هـ200لرضا وليا للعهد سنة وقد جعل اخلليفة املأمون ا. 6خبراسان

ـ 195 رجب سنة  10ولد يف : حممد اجلواد رمحه اهللا   -9 ،وتويف يف آخر ذي القعدة سنة      7 ه
  . سنة17ومدة إمامته .8عشرين ومائتني،و دفن بالكاظمية ببغداد

عفـر  اجلواد،وابن الرضا،والقانع، واملرتـضى،وأبو ج    :وقد عرف حممد اجلواد بألقاب منها     
  . 9الثاين،متييز له عن الباقر،ألنه يلقب بأيب جعفر

                                                 
  .6/255: سري أعالم النبالء- 1
  ،6/270:سري أعالم النبالء: انظر ترمجته يف- 2

أقدمـه املهـدي بغـداد ورده مث    :" قال اإلمام الذهيب،واستشهد مسموما يف سجن بغداد بواسطة هارون الرشيد:قالوا  - 3
 183سنة  .،وحبسه ا إىل أن تويف يف حمبسه      ةرشيد سنة تسع وسبعني ومائ    قدمها،وأقام ببغداد يف أيام الرشيد،قدم يف صحبة ال       

  .6/270:سري األعالم:انظر".هـ
  ،9/387:سري أعالم النبالء: انظر ترمجته يف- 4
  . هـ153أنه ولد سنة )3/53( يف كشف الغمة - 5
استشهد :،ونقل عن احلاكم" مسموماوقيل مات:"استشهد مسموما يف خراسان بواسطة املأمون،قال اإلمام الذهيب: قالوا- 6

  .9/389:سري األعالم: انظر. هـ203علي بن موسى بسنداباذ من طوس لتسع بقني من رمضان سنة 
به عنـد   وقد كانت والدته متأخرة من أم حبشية حىت أن الرضا كان يسأل كيف يكون إماما وليس له ولد ولذلك فرح              -7

ن كانت توجد فرقة الواقفة اليت توقفت يف اإلمامة عند موسـى الكـاظم والـد     ن يف هذا الزم   خاصة وأ .والدته فرحا شديدا  
وقد تزوج اجلواد بابنة اخلليفة . الكالم يف إمامة الرضا-دون شك–الرضا،وتأخر والدة اجلواد ما يعزز القول بالتوقف،ويسري   

  .املأمون
  .قالوا استشهد مسموما بواسطة زوجته العباسية -  8

  .ا عند العلماء كنية وليس بلقب لكن هو عند الشيعة من األلقاب نشري على أن هذ- 9
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 3وتويف يف .1هـ212 ذو احلجة باملدينة املنورة سنة     15ولد يف : علي اهلادي رمحه اهللا   -10
  . سنة34ومدة إمامته .2رجب سنة أربع ومخسني ومائتني،ودفن بسامراء

 232نـورة سـنة      ربيع الثـاين باملدينـة امل      8ولد يف   : احلسن العسكري رمحه اهللا   -11
  . سنة16ومدة إمامته .4 ربيع األول سنة ستني ومائتني بسامراء ودفن ا8،وتويف يف 3هـ

وهو حي يف   :  سنة مخس ومخسني ومائتني،قالوا    6 شعبان 15ولد يف   : 5املهدي املنتظر -12
عجـل اهللا تعـاىل فرجــه   " :، ولـذلك يقــول اإلماميـة عنـد ذكــره   بـسامراء سـرداب  

  .  هـ329هـ،وكربى سنة 260صغرى سنة :وله غيبتان:الواق.عج:وخيتصر".الشريف
احلجة،الـصاحب،  :،ولذلك يقال لـه   7وقد ورد عندهم النهي عن ذكر امسه كما يف الكايف         

  .، واملهدي،واملنتظر8وصاحب الدار،وصاحب األمر،وصاحب الزمان،والقائم،وبقية اهللا
 يعقب،وممن قال بذلك حممد     وقد قال مجع من أهل العلم بأن احلسن العسكري رمحه اهللا مل           

  .ومن الشيعة ذهب إىل ذلك أمحد الكاتب. وغريهم9ابن جرير الطربي،وحيىي بن صاعد،وابن حزم

ويف خصوص وجود املهدي من الروايات املتضاربة يف والدته،وأمه،واختفاء،ما جعل الشك           
 نوابه حتمل يف مضامني     يف وجوده بني العامة واخلاصة وحىت التوقيعات املنسوبة إليه واليت أوصلها          

بعضها الرد على الشك يف وجوده يف أوساط اإلمامية،ففي التوقيع الصادر إىل إسحاق بن يعقوب               

                                                 
  . هـ214أنه ولد سنة ) 3/166( يف كشف الغمة - 1
  .قالوا استشهد مسموما يف مسراء بواسطة املعتز العباسي -  2

  . هـ231أنه ولد سنة ) 3/196( يف كشف الغمة - 3
  .استشهد مسموما بواسطة املعتمد  العباسي: قالوا- 4
 مسألة املهدية أو املهدوية  ال تتعلق بالشيعة اجلعفرية فقط،بل هي موجودة حىت عند أهل السنة لورود أحاديث كـثري يف  - 5

لكن االعتقاد يف املهدي عند أهل السنة وغريهم خيتلف متاما عما           .شأن املهدي حىت قال بعض أهل العلم أا بلغت حد التواتر          
  .  يعتقده اجلعفرية

  . شعبان مبيالد املهدي15شيعة يف كل سنة يف  حيتفل ال- 6
  .333-332،ص1،ج4، 1: أصول الكايف،كتاب احلجة،باب يف النهي عن االسم،رقم- 7
  .87:هود،اآلية:سورة .ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱں   R : مستخرج من قوله تعاىل- 8
  .13/121:سري أعالم النبالء: انظر- 9
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ومن أنكرين فليس مـين وسـبيله   :"... والذي أوصل حممد بن عثمان العمري سفري املهدي الثاين        
  .1..."سبيل ابن نوح عليه السالم

 عشرية ملا وصلت إىل طريق مسدود بوفـاة احلـسن           ويرى أمحد الكاتب أن النظرية اإلثين     
  . 2هـ،ومل خيلف من يرثه اختلق أصحاب هذه النظرية إماما غائبا260العسكري سنة

  :غيبة املهدي أسباا وآثارها

ويرى اإلمامية أن غيبة اإلمام الثاين عشر واستتاره بسبب تقصريهم،فكل ما يفـوت مـن               
  .3 قد فات من قبل أنفسهماملصاحل واملنافع املتوقعة من حضوره

وسبب الغيبة حسب علماء اإلمامية هو اخلوف على نفسه من القتل لذلك دخل الـسرداب               
  .وهو ابن مخس سنني

أما سبب غيبته فـال جيـوز أن يكـون مـن اهللا             :"قال اخلواجة الطوسي عن سبب الغيبة     
تمكني،والظهـور  سبحانه،وال منه كما عرفت،فيكون من املكلفني،وهو اخلوف الغالب وعـدم ال          

  .4"جيب عند زوال السبب
 لـو   ألنه ال علة متنع من ظهوره إال خوفه على نفسه من القتل،             :"ولذلك قال شيخ الطائفة   

  .5"كان غري ذلك ملا ساغ له االستتار
وردت هذه التفسريات لعلة الغيبة رغم  ي املهدي نفسه عن ذلك، ففي التوقيع املنـسوب                

  ے  ےژ : وجل يقول   وأما علة ما وقع من الغيبة فإن اهللا عز          "...:6للمهدي إلسحاق بن يعقوب   
وأما وجه االنتفاع يب يف غيبيت فكاالنتفاع بالـشمس إذا           ...ژ    ۆ  ۇ  ۇ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ

 السماء، فأغلقوا  ألهل كما أن النجوم أمان      األرض ألهلمان   السحاب، وإين أل   األبصارغيبتها عن   

                                                 
  .290ص:،الغيبة للطوسي483ص: كمال الدين ومتام النعمة للصدوق- 1
 الدامغة على أن  الواضحة و أمحد الكاتب من األدلة واملربرات فيه وقد قدم.329ص:تطور الفكر السياسي الشيعي:  انظر- 2

  .اإلمام الغائب خمتلق
  .2/85.هـ1412مؤسسة انصاريان،:؛قم1ط.احلاشية على كفاية األصولاء الدين الربوجردي ،:  انظر- 3
  .433ص:ة اإلمامة رسال- 4
  .329ص.هـ1411مؤسسة املعارف اإلسالمية،:؛قم1ط.عباد اهللا الطهراين وعلي أمحد ناصح:الطوسي،الغيبة،حتقيق - 5

ـ 1405مؤسسة النشر اإلسـالمي، :قم.علي أكرب الغفاري:الصدوق،كمال الدين ومتام النعمة،صححه وعلق عليه- 6  .هـ
  .290ص:،الغيبة للطوسي483ص
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يعنيكم، وال تتكلفوا علم ما قد كفيتم، وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج، فـإن             باب السؤال عما ال     
  .1 ..."ذلك فرجكم

لكن يقال هنا أن اخلوف على آبائه كان أشد، ومل حيصل هلم ذلك، مث إن  القـول بغيبـة                    
 فإذا كان اإلمام غائبـا    .اإلمام هذا األمد الطويل تناقض مبدأ اللطف الذي يف اإلمامة والغاية منها           

  ؟!حبيث ال يصل إليه أحد فينتفع به فما الفرق بني وجود وعدمه 

 هذا عن سبب الغيبة أما عن آثارها،فريى فقهاء اإلمامية أن قيام دولة صاحلة مـستبعد يف                
زمن الغيبة،وان اعتزال السلطان اجلائر قد يؤدي إىل تضييع احلقوق واحلرج على املـسلمني،فجاز              

ه مشروعة،فالفقيه الشيعي يصنف احلكومات القائمة يف زمن الغيبة         التواصل معه دون اعتبار سلطت    
  . 2مجيعا باعتبارها جائرة غاصبة ما مل ختضع للويل الفقيه الذي يقوم مقام اإلمام يف كل وظائفه

  :األربعةاملهدي سفراء 

عثمان بن سعيد العمـري     :  قال الطوسي  : عثمان بن سعيد العمري األسدي السمان      - 1 
وقال ابـن املطهـر   .3السمان، يكىن أبا عمرو، جليل القدر ثقة، وكيل املهدي: قال له الزيات، وي 

من أصحاب أيب جعفر حممد بن علي الثاين ، خدمه وله إحدى عشرة سنة، وله إليه عهـد          : احللي
 262وتويف بعد وفاة العسكري بسنتني،أي سنة .4معروف، وهو ثقة جليل القدر، وكيل أيب حممد   

  .هـ

                                                 
 .101:،اآليةاملائدة: سورة- 1

 1999املركز الثقايف العريب،:؛الدار البيضاء1ط.الفقه السياسي الشيعي يف عصر الغيبة:توفيق السيف، ضد االستبداد: انظر- 2
  .24م،ص

  .5877:،رقم401ص.هـ1410مؤسسة النشر اإلسالمي،:قم.جواد القيومي األصفهاين: الطوسي،رجال ،حتقيق- 3
ـ 1417الفقاهـة،  ؛مؤسسة نـشر 1ط.جواد القيومي:وال يف معرفة الرجال،حتقيق ابن املطهر احللي،خالصة األق- 4  .هـ
  .221-220ص
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 األسدي،  - بفتح العني    - حممد بن عثمان بن سعيد العمري        :قال احللي : ه حممد  مثّ ابن  -2
يكىن أبا جعفر، وأبوه يكىن أبا عمرو، مجيعا وكيالن يف خدمة صاحب الزمان ، وهلما مرتلة جليلة                 

  .2هـ305واستمر يف منصبه حوايل مخسني سنة،حيث تويف سنة.1...عند هذه الطائفة
  .3 هـ326وقال الذهيب سنة .هـ325وتويف سنة. بن روح احلسنيممثّ أبو القاس-3
وقبل وفاته بأيام خـرج     :وهو آخر السفراء،قالوا  . مثّ أبو احلسن علي بن حممد السمري       -4

  .توقيع إىل الناس ينذر بانقطاع السفارة اخلاصة ووقوع الغيبة الكربى حىت يأذن اهللا بالظهور
بـسم  " : الصادر عن املهدي للنائب األخري عنهوإليك ما قال علماء اإلمامية أنه نص التوقيع      

يا علي بن حممد السمري أعظم اهللا أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينـك               : اهللا الرمحن الرحيم  
 إىل أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة، يوبني ستة أيام، فامجع أمرك وال توص

 األرض، وقسوة القلوب، وامـتالء      األمدذلك بعد طول    فال ظهور إال بعد إذن اهللا تعاىل ذكره، و        
وسيأيت شيعيت  من يدعي املشاهدة، أال فمن ادعى املشاهدة قبل خروج السفياين والصيحة              . جورا

  .4"فهو كذاب مفتر، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم 
ب هؤالء فقد ادعـى  وهؤالء األربعة هم الوكالء أو النواب أو السفراء املمدوحني،وإىل جان     

وما كان كثـرة    .النيابة ما يقارب أربعة وعشرين رجال من أصحاب اإلمامني اهلادي والعسكري          
  .املدعني للنيابة إالّ بسبب ما جتره من منافع مادية ومكانة اجتماعية وسياسية

ذكر املذمومني الذين   : ،حيث قال 5"الغيبة" ذكر بعضهم الطوسي يف      نفهناك نواب مذمومو  
 ومنهم حممد بن نصري     ...أوهلم املعروف بالشريعي    البابية والسفارة كذبا وافتراء  لعنهم اهللا       ادعوا

ومنـهم  ...أبو طاهر حممد بن علي بن بالل      : ومنهم... أمحد بن هالل الكرخي    :ومنهم...النمريي
  . 6ومنهم ابن أيب العزاقر...احلسني بن منصور احلالج

                                                 
  .251-250ص: خالصة األقوال- 1
  . فما بعدها353ص: الغيبة للطوسي- 2
  .224-15/222: سري األعالم- 3
  .3/383:، كشف الغمة لألربلي395ص:،الغيبة للطوسي516ص: كمال الدين ومتام النعمة للصدوق- 4
  . فما بعدها397ص: الغيبة للطوسي- 5

ذاقرة،ظهر يف خالفـة   بن علي الشلمغاين،وإليه ينسب الع،وهو حممد-بالذال– مساه عبد القاهر البغدادي ابن أيب العذاقر - 6
الراضي ابن املقتدر سنة اثنتني وعشرين وثالمثائة،وادعى حلول روح اإلله فيه،ومسى نفسه روح القدس وصرح برفع الشريعة                 

  .200ص:الفرق بني الفرق: انظر.أباح اللواط وغري ذلك من الضالالتو
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  :التأليف يف الغيبة

ة من التأليف يف الغيبة حىت عددت الكتب اليت تناولت الغيبـة يف رجـال               وقد أكثر اإلمامي  
رسائل يف الغيبة للمفيد،والغيبة : كتابا،ومن أهم الكتب املطبوعة يف الغيبة 32النجاشي فبلغ عددها    

للطوسي ،واملقنع يف الغيبة للشريف املرتضى،والغيبة البن أيب زينـب النعماين،الغيبـة الـصغرى              
  .بعة لفاضل املالكي،وعلل الغيبة وفلسفتها حملمد هادي الغرويوالسفراء األر

  :عصمة األئمة
العني والصاد وامليم أصل واحد صحيح يدل علـى         :عصم:"قال ابن فارس  :العصمة يف اللغة  

أن يعصم اهللا تعاىل عبده     :إمساك ومنع ومالزمة،واملعىن يف ذلك كله معىن واحد،ومن ذلك العصمة         
أعـصمت  :التجأ، وتقول العـرب   : العبد باهللا تعاىل إذا امتنع،واستعصم     من سوء يقع فيه،واعتصم   

كل شيء استعصمت   :والعصمة.أي هيأت له شيئا يعتصم به نالته يده أي يلتجئ ويتمسك به           :فالنا
  . 1"القالدة،مسيت بذلك للزومها العنق:منعه من اجلوع،ومن الباب العصمة:به،وعصمه الطعام

  :لكرمي باملعاين اليت وردت يف معاجم اللغة ومن ذلكوقد وردت العصمة يف القرآن ا
ک  ک  ک  ک  گ  ڑ  ڑ  ژ  ژ    ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ    ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ   ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ   ژٹ ٹ

  .2 ژگ  گ  گ  

   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڦ  ڦڦ    ڦ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ     ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ ژ ٹ ٹ
  .3 ژ  چ  ڃ   ڃ  ڃ

  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ         ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤٹ  ٹ  ٹ   ٹ ژ ٹ ٹ
  .4 ژ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇچچ   

  ې    ې  ې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ٷ  ۈ  ۈ   ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ     ۓ  ۓ  ے ژ ٹ ٹ
n  n  5 ژ.  

  .1 ژ       مت n  n  n  مب   ىب  يب  o  p    n  n  n  n  n  nn  nی   ژ ٹ ٹ

                                                 
  .4/331:معجم مقاييس اللغة- 1
  .67:سورة املائدة،اآلية- 2
  .17:سورة األحزاب،اآلية- 3
  .27: سورة يونس،اآلية- 4
  .43:سورة هود،اآلية- 5
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ملكة متنع عن الفجور،وحتصل بالعلم مبثالـب       :يف شرح املواقف هي   :العصمة يف االصطالح  
املعاصي،ومناقب الطاعات،وتتأكد بتتابع الوحي باألوامر والنواهي،وال اعتراض على ما يـصدر           

  .2عنهم من الصغائر
  .4" اجتناب املعاصي مع التمكن منها3ملكة:العصمة:"وقال املناوي

العصمة لطف  يفعله اهللا تعاىل باملكلف       : ما حد العصمة ؟ فاجلواب    :  فإن قيل  :"دوقال املفي 
نه معصوم  أما الدليل على    : فإن قيل . ث ميتنع منه وقوع املعصية وترك الطاعة مع قدرته عليهما         يحب

نه لو عهد منه يف سالف عمره سـهو أو          أالدليل على ذلك    :  عمره إىل آخره ؟ فاجلواب     أولمن  
 ولو عهد منه خطيئة لنفرت العقول من متابعته فتبطل فائـدة            ،خباراتهإفع الوثوق عن    نسيان الرت 

  .5"البعثة
وهي ما ميتنع معه من املعصية متمكنا منها،وال ميتنـع منـها مـع              :"وقال اخلواجة الطوسي  

  .6..."عدمه،وجيب أن يكون اإلمام موصوفا
تعاىل وهذا   ن فيما يبلغونه عن اهللا    فإم متفقون على أن األنبياء معصومو      :قال شيخ اإلسالم  

هو مقصود الرسالة فإن الرسول هو الذي يبلغ عن اهللا أمره ويه وخربه وهم معصومون يف تبليغ                 
كل ما يقدح يف نبوم وتبليغهم عن اهللا فهم متفقون علـى ترتيههـم        ...الرسالة باتفاق املسلمني  

منهم ويف وقوعه حكمة اسـتنان املـسلمني        وأما النسيان والسهو يف الصالة فذلك واقع         ...عنه
  ."7م

رغم أن بعضهم   . واألئمة �والذي ذهب إليه اإلمامية أن العصمة تعين عدم جواز سهو النيب            
  .خاصة القميني القدماء قد اعتربوا أن أول مراتب الغلو نفي السهو

                                                                                                                                                         
  .33:سورة غافر،اآلية- 1
  .161ص):اتالسمعي( املوقف السادس: شرح املواقف للجرجاين- 2
  .229ص:التعريفات".هي صفة راسخة يف النفس:امللكة: قال اجلرجاين- 3
  .516ص: التوقيف على مهمات التعاريف- 4
  .37ص: النكت االعتقادية- 5
  .429ص:رسالة اإلمامة- 6
  .267-1/266: منهاج السنة- 7
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ـ              اده بإتبـاع   واستدلوا اإلمامية على وجوب العصمة بأنه لو ال العصمة للزم أمره تعاىل عب
  . 1اخلطأ،وذلك األمر حمال؛ألنه قبيح

،وفاطمـة  �النيب  :األئمة اإلثين عشر باإلضافة إىل    : واملعصومون عند اجلعفرية أربعة عشر      
  .الزهراء رضي اهللا عنها

  :غلو اجلعفرية يف األئمة

ا ال جتـاوز  : أي.2ژ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ   پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻٱ   ژ ٹ ٹهو جماوزة احلد،  :الغلو  
  .� احلد يف رفع عيسى

 وجتدر اإلشارة إىل    .والغايل من يقول يف أهل البيت ما مل يقولوا يف أنفسهم رمحهم اهللا تعاىل             
أن الشيعة يقولون بوجود الغلو ويعربون عليه باالرتفاع ، ويعترفون بوجود غالة،وقد بدأ الغلـو               

،وتوجد يف كتبهم كمـا يف  � فيمن ينسب إىل التشيع يف وقت مبكر،ويف زمن أمري املؤمنني علي   
  :كتبنا روايات تدل على ذلك،منها

فَلَـم  ، فَاستتابهم   ، السالم علَيك يا ربنا    :أَتى قَوم أَِمري الْمؤِمِنني فَقَالُوا    :عن أَِبي عبِد اِهللا قَالَ    
 فَلَما  ،وأَفْضى بينهما ،حفَر حِفريةً أُخرى ِإلَى جاِنِبها       و ،وأَوقَد ِفيها ناراً  ، فَحفَر لَهم حِفريةً     ،يتوبوا

  .3 وأَوقَد ِفي الْحِفريِة األخرى حتى ماتوا،لَم يتوبوا أَلْقَاهم ِفي الْحِفريِة
ورغم ذلك جند أن كتبهم املعتمدة كالكايف تعج باألخبار اليت تتـضمن غلـوا فاحـشا يف     

  :مة،ومن ذلكاألئ
 وأَخـذَها الْمخـاض ِبـالنِبي       ،كَانَ حيثُ طلقَت آِمنةُ ِبنت وهبٍ     :عن أَِبي عبِد اِهللا قَالَ      

 فَقَالَـت ِإحـداهما     ، فَلَم تزلْ معها حتى وضعت     ،حضرتها فَاِطمةُ ِبنت أَسٍد امرأَةُ أَِبي طَاِلبٍ      �
هذَا النور الَِّذي قَد سطَع ما بين الْمـشِرِق      : قَالَت   ؟ وما ترين  : فَقَالَت ؟ هلْ ترين ما أَرى    :ِلألخرى
ٍء   ما لَكُمـا ِمـن أَي شـي   : فَقَالَ لَهما، فَبينما هما كَذَِلك ِإذْ دخلَ علَيِهما أَبو طَاِلبٍ       ،والْمغِرِب

بجع؟اِن  ت       أَتر وِر الَِّذي قَدةُ ِبالنفَاِطم هتربو طَاِلبٍ   ،فَأَخا أَبكِ  :فَقَالَ لَهرش؟ أَال أُب  لَـى  : فَقَالَـتب ، 

                                                 
  .2/33:كفاية األصول آلقا حسني الربوجردي- 1
  .171:سورة النساء،اآلية- 2
  .259-258،ص7،ج8:الكايف،كتاب احلدود،باب حد املرتد، رقم- 3
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  .1" أَما ِإنِك ستِلِدين غُالماً يكُونُ وِصي هذَا الْمولُوِد:فَقَالَ
 ال ولَِكـن ِإذَا     : فَقَالَ ؟ يعلَم الْغيب  اإلمامبا عبِد اهللا عِن      سأَلْت أَ  :عن عماٍر الساباِطي قَالَ   و

يالش لَمعأَنْ ي ادأَر اهللا ذَِلك هلَم2َء أَع.  
 : فَقُلْت ِفي نفِْسي   ، ينعى ِإلَى رجٍل نفْسه    3 سِمعت الْعبد الصاِلح   :عن ِإسحاق بِن عماٍر قَالَ    

ِتهِ      وِشيع لُ ِمنجالر وتمى يتم لَمعلَي هِب      ،!ِإنضغالْم هِشب ِإلَي فَتكَـانَ      :فَقَالَ، فَالْت قَد اقحا ِإسي 
 ِريجالْه ديشا      4راليالْبا واينالْم ِعلْم لَمعواإلمام ي   لَى ِبِعلِْم ذَِلكقَالَ  ، أَو ثُم :  اقحا ِإسـا     يم عناص 

 اِنعص تِإال                ،أَن كدعثُونَ بلْبال ي ِتكيلَ بأَهو كتوِإخِن ويتنِإلَى س وتمت كِإنو فَِني قَد كرمفَِإنَّ ع 
          هودع ِبِهم تمشى يتضاً حعب مهضعونُ بخيو مهتكَِلم قفَرتى تتِسرياً حي    فِْسكذَا ِفي نفَكَانَ ه م، 

ِري       :فَقُلْتدِفي ص ضرا عاهللا ِبم ِفرغتي أَسـِسرياً        . فَِإنِلـِس ِإال يجذَا الْمه دعب اقحثْ ِإسلْبي فَلَم 
 اتى متاِس،حاِل النواٍر ِبأَممو عنب ى قَامتِإال قَِليلٌ ح ِهملَيى عا أَتوافَم5 فَأَفْلَس.  
 بـسم اهللا    :"ويف توقيع املهدي آلخر نوابه ما يشري صراحة إىل أنه يعلم الغيب، ففيـه             :قلت

يا علي بن حممد السمري أعظم اهللا أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبني               : الرمحن الرحيم 
  .6..."ستة أيام

لو،بل يروه من صميم عقيدة     وكل هذا الكذب والغلو يف األئمة ال يعد عند اجلعفرية من الغ           
.  ال يلزم من إثبات الوالية واحلكومة لإلمام أال يكون لديه مقام معنـوي  :"7يقول اخلميين .اإلمامي

وهي مقام اخلالفة الكلية اإلهلية الـيت ورد        . إذ لإلمام مقامات معنوية مستقلة عن وظيفة احلكومة       
                                                 

  .302،ص8،ج460:الكايف،كتاب الروضة،رقم- 1
  .257،ص1،ج4:رقم:كتاب احلجة،باب نادر فيه ذكر الغيب: أصول الكايف- 2
  . يقصد موسى بن جعفر الكاظم،وذكره بالعبد الصاحل تقية- 3

يتكلمون فيه،وقال :ليس بالقوي،وقال البخاري:اب غري ثقة،وقال النسائيكذ: رشيد اهلجري من الغالة ،قال اجلوزجاين- 4
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ويل "مجيع ذرات الوجود خاضـعة أمـام        واليت تكون مبوجبها    . ذكرها على لسان األئمة أحياناً    
حىت امللـك املقـرب،     . من ضروريات مذهبنا أنه ال يصل أحد إىل مراتب األئمة املعنوية          ". األمر

 كانوا أنواراً يف    - وحبسب رواياتنا    -واألئمة   �ويف األساس فإن الرسول األكرم      . والنيب املرسل 
وهلـم مـن    ". والطينة" الناس يف انعقاد النطفة      ظل العرش قبل هذا العامل، وهم يتميزون عن سائر        

  . 1"املقامات إىل ما شاء اهللا
هو ابن سعيد أحد الكذابني علـى       – املغرية جاءواألئمة رمحهم اهللا من كل ذلك براء،فقد        

 وجاء. وطرده فنهره. العراق لك أجيب حىت الغيب تعلم أنك أقرر: له فقال الباقر حممد إىل-األئمة
  .2باهللا أعوذ: فقال ذلك، مثل له فقال الصادق حممد بن جعفر ابنه إىل

، إىل  3 وغريه مـن األئمـة     ����ذكرت كتب األخبار عندهم معجزات يف والدة علي         وقد  
  :،ومن ذلك4جانب كرامات األئمة وما جرى على ألسنتهم من إخبار بالغيب

 أَمر ملَكاً فَأَخذَ شربةً     اإلمامحب أَنْ يخلُق     ِإنَّ اهللا تبارك وتعالَى ِإذَا أَ      :"قال عبِد اهللا      عِن أَيب 
          لُقخي ذَِلك فَِمن اها أَبِقيهسِش فَيرالْع تحاٍء تم ِه        اإلمام،ِمنطِْن أُملَةً ِفي بلَيماً ووي ِعنيبكُثُ أَرمفَي 

  توالص عمسالْ     ،ال ي ذَِلك دعب عمسي ثُم ـِه            ،كَالمينيع نـيب بكْتفَي لَكالْم ثَ ذَِلكعب ِلدفَِإذَا و :                           
 الَِّذي كَانَ قَبلَه رِفع     اإلمام فَِإذَا مضى    ،5ژ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ   ۓ  ےے   %  ه        ه  هژ 

  .6"عماِل الْخالِئِق فَِبهذَا يحتج اهللا علَى خلِْقِهِلهذَا منار ِمن نوٍر ينظُر ِبِه ِإلَى أَ
 وخلَق أَرواح ، وخلَق أَرواحنا ِمن فَوِق ذَِلك، ِإنَّ اهللا خلَقَنا ِمن ِعلِّيني:"عن أَِبي عبِد اهللا  قَالَ     

  نيِعلِّي ا ِمنِتنو    ،ِشيعد ِمن مهادسأَج لَقخو  ِن ذَِلك،         مهقُلُـوبو مهنيبا وننيةُ بابالْقَر ِل ذَِلكأَج فَِمن 
  ."تِحن ِإلَينا
 ثُم صور خلْقَنا ِمن ِطينٍة مخزونٍة مكْنونـٍة ِمـن         ، ِإنَّ اهللا خلَقَنا ِمن نوِر عظَمِتهِ      :" قَالَ   هعنو

 ِفـي ِمثْـِل     ألحد ذَِلك النور ِفيِه فَكُنا نحن خلْقاً وبشراً نوراِنيني لَم يجعلْ             فَأَسكَن ،تحِت الْعرشِ 
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 وخلَق أَرواح ِشيعِتنا ِمن ِطينِتنا وأَبدانهم ِمن ِطينٍة مخزونٍة مكْنونٍة أَسـفَلَ             ،الَِّذي خلَقَنا ِمنه نِصيباً   
 ذَِلك ِل اهللا  ِمنعجي لَمِة وِصيباً ِإال ألحد الطِّينن هِمن ملَقَهلألنبياء ِفي ِمثِْل الَِّذي خ نحا ننِصر ِلذَِلكو 

  .1"وهم الناس وصار ساِئر الناِس همج ِللناِر وِإلَى الناِر
  .����قريبا منه يف رسول اهللا والعجيب يف كل هذا أم مل يقولوا شيئا مثل هذا،وال :قلت

وإليك بعض عناوين أبواب كتاب احلجة من أصول الكايف مما يفيد إفراط القوم وغلوهم              
باب أَنَّ  ، هم الْهـداةُ   األئمةباب أَنَّ   ، شهداُء اهللا عز وجلَّ علَى خلِْقهِ      األئمةباب ِفي أَنَّ     :يف األئمة 

 خلَفَاُء اهللا عز وجلَّ ِفي أَرِضِه وأَبوابه الَِّتي ِمنهـا           األئمةباب أَنَّ   ،خزنةُ ِعلِْمهِ  والةُ أَمِر اهللا و    األئمة
باب ما فَرض اهللا عـز       األرض، هم أَركَانُ    األئمةباب أَنَّ   ، نور اهللا عز وجلَّ    األئمةباب أَنَّ   ،يؤتى

   ولُهسرلَّ وجو���� ِمن     عِن ماألئمة ،  الْكَو            ـمه اِلِهمؤِبس لْقاهللا الْخ رأَم لَ الذِّكِْر الَِّذينأَنَّ أَه ابب 
 باب أَنَّ الراِسِخني ِفي الِْعلِْم هم       ، األئمة باب أَنَّ من وصفَه اهللا تعالَى ِفي ِكتاِبِه ِبالِْعلِْم هم            األئمة،
 باب أَنَّ الْقُرآنَ يهِدي     ، األئمة أَنَّ مِن اصطَفَاه اهللا ِمن ِعباِدِه وأَورثَهم ِكتابه هم            باب ِفي  ، األئمة
 باب أَنَّ الْمتوسـِمني الَّـِذين       ، األئمة باب أَنَّ النعمةَ الَِّتي ذَكَرها اهللا عز وجلَّ ِفي ِكتاِبِه            لإلمام،

  مهذَكَر      ماِبِه هالَى ِفي ِكتعاألئمةاهللا ت    ِقيمم ِبيلُ ِفيِهمالسِض    ،  ورع اباألعمـال  ب     ِبـيلَـى النع 
 معـِدنُ   األئمة باب أَنَّ     ،  باب أَنَّ الطَِّريقَةَ الَِّتي حثَّ علَى االسِتقَامِة علَيها واليةُ عِلي          واألئمة ، ����

 واألوصياء األنبياء وِرثُوا ِعلْم النِبي وجِميِع      األئمة باب أَنَّ    ، النبوِة ومختلَف الْمالِئكَةِ   الِْعلِْم وشجرةُ 
  ِلِهمقَب ِمن أَنَّ    ،الَِّذين اباألئمة ب              ـمهأَنـلَّ وجو زِد اهللا عِعن ِمن لَتزِب الَِّتي نالْكُت ِميعج مهدِعن 

عا   يِتهِتالِف أَلِْسنلَى اخا عهِإال     ،ِرفُون آنَ كُلَّهِع الْقُرمجي لَم هأَن اباألئمة ب   ـهـونَ ِعلْملَمعي مهأَنو  
كُلَّه،     ِطيا أُعم ابِم اهللا      األئمةباألعظم،  ِمِن اس  دا ِعنم اباِت األئمة بآي أَنَّ   األنبياء ، ِمن ـابب

 باب أَنَّ    علَيهم السالم،   والرسلِ واألنبياء  يعلَمونَ جِميع الْعلُوِم الَِّتي خرجت ِإلَى الْمالِئكَِة          ألئمةا
   يعلَمونَ متى يموتونَ وأَنهـم ال يموتـونَ ِإال  األئمة باب أَنَّ   ،  ِإذَا شاُءوا أَنْ يعلَموا علِّموا      األئمة

 مهاٍر ِمنِتيأَنَّ    ،ِباخ اباألئمة ب            يالش ِهملَيفَى عخال ي هأَنكُونُ وا يما كَانَ وم ونَ ِعلْملَمعُء     ي،  ابب
   ا        األئمة ،  الَِّتي ِفي    األرواحِفيِه ِذكْراهللا ِبه ددسوِح الَِّتي يالر ابأَنَّ    األئمة، ب اباألئمة ب  خـدلُ  ت

 أِْتيِهمتو مطَهسطَأُ بتو مهوتيالِئكَةُ بباألخبار ،الْم اِلِم ِديِنِهمعم نع مهأَلُونسفَي أِْتيِهمي أَنَّ الِْجن ابب 
  وِرِهمونَ ِفي أُمهجوتيِفي    ،و اباألئمة ب        كْـِم دوا ِبحكَمح مهرأَم رِإذَا ظَه مهال     أَنو داوآِل دو داو

                                                 
  .389، ص1،ج1،2:رقم:كتاب احلجة،باب خلق أبدان األئمة وأرواحهم وقلوم: أصول الكايف- 1
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ٌء ِمن الْحق ِفي يـِد        باب أَنه لَيس شي     ،  باب أَنَّ مستقَى الِْعلِْم ِمن بيِت آِل محمدٍ        ،يسأَلُونَ الْبينةَ   
  .ِهم فَهو باِطلٌٍء لَم يخرج ِمن ِعنِد   وأَنَّ كُلَّ شياألئمةالناِس ِإال ما خرج ِمن ِعنِد 

  :فضل الشيعة

إن غلو الشيعة واختالقهم األكاذيب مل يتوقف عندهم عند األئمة ،بل امتـد إىل الغلـو يف                 
أنفسهم ،فاخترعوا األكاذيب يف تقديس الشيعة،فقد تضمنت صحاحهم أخبار تنسب إىل األئمـة             

  : فيها غلو يف أنفسهم جاوز غلو اليهود،وإليك بعض ذلك من الكايف
 واِهللا  ، أَنتم واِهللا نور ِفي ظُلُماِت األرضِ      :" سِمعت أَبا عبِد اِهللا يقُولُ     :عن فُضيٍل الصاِئِغ قَالَ   

ِإنَّ أَهلَ السماِء لَينظُرونَ ِإلَيكُم ِفي ظُلُماِت األرِض كَما تنظُرونَ أَنتم ِإلَى الْكَوكَِب الـدري ِفـي                 
 يا فُالنُ عجباً ِلفُالٍن كَيف أَصاب هذَا األمر وهو قَولُ أَِبـي             :وِإنَّ بعضهم لَيقُولُ ِلبعضٍ   ،السماِء  

  .1"واِهللا ما أَعجب ِممن هلَك كَيف هلَك ولَِكن أَعجب ِممن نجا كَيف نجا
 وخلَق  ، ِإنَّ اهللا خلَقَنا ِمن أَعلَى ِعلِّيني      : سِمعت أَبا جعفٍَر  يقُولُ     :ي قَالَ عن أَِبي حمزةَ الثُّمالِ   
 خِلقَـت ِممـا     ألا ؛ فَقُلُوبهم تهِوي ِإلَينا   ،وخلَق أَبدانهم ِمن دوِن ذَِلك    ،قُلُوب ِشيعِتنا ِمما خلَقَنا     

   ہ  ہ  ہ     ۀ      ۀ  ٹ   ٹ  ڻ  ڻ  ں  ں   ڱ  ڱ  ڱ        ڱ  ڳ   ڳژ  :اآليـة  هِذِه   ثُم تال ،خِلقْنا  
 ، وأَبدانهم ِمن دوِن ذَِلك    ، وخلَق قُلُوب ِشيعِتِهم ِمما خلَقَهم ِمنه      ، وخلَق عدونا ِمن ِسجنيٍ    ،2ژ  ہ

  ِهمِوي ِإلَيهت مها ؛فَقُلُوبأل    هِلقُوا ِمنا خِمم ِلقَتِذِه     ن خال هت پ  ٻ   ٻ      ٻ  ٻٱ  ژ  : اآليـة  ثُم  
  .4              3ژ  ٺ   ٺ      ڀ  ڀ      ڀ  ڀپ  پ  پ  

أَسماَءهم  وعلَّمِني   ، ِإنَّ اهللا مثَّلَ ِلي أُمِتي ِفي الطِّنيِ       : ِإنَّ رسولَ اهللا قَالَ    :"عن أَِبي عبِد اهللا قَالَ    
    مآد لَّما عا   األمساءكَمِني ِفي           ، كُلَّهدعي وبِتِه ِإنَّ رِشيعو ِليِلع تفَرغتاِت فَاسايالر ابحِبي أَص رفَم

وأَنْ ال يغاِدر ِمـنهم      الْمغِفرةُ ِلمن آمن ِمنهم      : قَالَ ؟ يا رسولَ اهللا وما ِهي     : ِقيلَ .ِشيعِة عِلي خصلَةً  
  .5"صِغريةً وال كَِبريةً ولَهم تبدلُ السيئَات حسناٍت
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إن هذه النصوص وغريها ال شك أن الذي يعتقد صحتها تولّد عنده شعورا بأن احلق معـه                 
ـ               ى دون غريه،بل إن هذه النصوص ولدت تيار اإلرجاء لدى الشيعة،أي ترك العمل واالتكال عل

  .،واألئمة�حب النيب 
 يا جاِبر أَ يكْتِفي مِن انتحلَ :" قَالَ ِلي: عن أَِبي جعفٍَر قَالَ- هو ابن يزيد اجلعفي- عن جاِبٍر

هأَطَاع و قَى اللَّهِن اتا ِإلَّا منتا ِشيعاللَِّه م ِت فَويلَ الْبا أَهنبقُولَ ِبحأَنْ ي عيشا التفُونَ يرعوا يا كَانم و 
 ، و الِْبر ِبالْواِلديِن، و الصلَاِة، و الصوِم، و كَثْرِة ِذكِْر اللَِّه، و الْأَمانِة،و التخشِع،جاِبر ِإلَّا ِبالتواضِع 

 و ِتلَاوِة ،و ِصدِق الْحِديِث، و الْأَيتاِم ، و الْغاِرِمني، و أَهِل الْمسكَنِة،و التعاهِد ِللِْجرياِن ِمن الْفُقَراِء
 : قَالَ جاِبر. و كَف الْأَلْسِن عِن الناِس ِإلَّا ِمن خيٍر و كَانوا أُمناَء عشاِئِرِهم ِفي الْأَشياِء،الْقُرآِن
الْ:فَقُلْت ِرفعا نوِل اللَِّه مسر نا ابفَِة يِذِه الصداً ِبهأَح موفَقَالَ.ي : ذَاِهبالْم ِبك نبذْهلَا ت اِبرا جي 

 ِإني أُِحب رسولَ :فَلَو قَالَ،حسب الرجِل أَنْ يقُولَ أُِحب عِلياً و أَتولَّاه ثُم لَا يكُونَ مع ذَِلك فَعالًا 
ثُم لَا يتِبع ِسريته و لَا يعملُ ِبسنِتِه ما نفَعه حبه ِإياه شيئاً  � خير ِمن عِلي � اللَِّه فَرسولُ اللَِّه

        عز و جلَّ فَاتقُوا اللَّه و اعملُوا ِلما ِعند اللَِّه لَيس بين اللَِّه و بين أَحٍد قَرابةٌ أَحب الِْعباِد ِإلَى اللَِّه
 يا جاِبر و اللَِّه ما يتقَرب ِإلَى اللَِّه تبارك و تعالَى ِإلَّا ،و أَكْرمهم علَيِه أَتقَاهم و أَعملُهم ِبطَاعِته

 ،ن حجٍة من كَانَ ِللَِّه مِطيعاً فَهو لَنا وِليو لَا علَى اللَِّه ِلأَحٍد ِم،الناِر   و ما معنا براَءةٌ ِمن،ِبالطَّاعِة
 ودا علَن واِصياً فَهكَانَ ِللَِّه ع نم ِع،ورالْو ِل وما ِإلَّا ِبالْعنتلَايالُ ونا تم 1"و.   

  :موقف أهل السنة واجلماعة من األئمة

لتابعني ومن جاء بعدهم على حـب أهـل    لقد درج السلف من الصحابة والتابعني وأتباع ا       
أذكـركم اهللا أهـل   «: هلم فيهم�البيت،وتعظيمهم وتوقريهم،واضعني نصب أعينهم وصية النيب      

 :�،ويقول  .2»ارقُبوا محمدا صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِفي أَهِل بيِتهِ        « : يقول �وهذا الصديق   .»بييت
  .3»لَقَرابةُ رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم أَحب ِإلَي أَنْ أَِصلَ ِمن قَرابِتيوالَِّذي نفِْسي ِبيِدِه «

ونورد يف بيان حمبة أهل السنة واجلماعة ألهل البيت كالما لإلمام الذهيب يعرب عن ذلك،قال               
 وال  ،شد احلـب  أحنبه   � باجلنة    علي من اخللفاء الراشدين املشهود هلم      اإلمامفموالنا   :"رمحه اهللا 

وسـيدا   �وابناه احلسن واحلسني فسبطا رسول اهللا       . وال عصمة أيب بكر الصديق     ،ندعي عصمته 
                                                 

  .75-74،ص2، ج3: أصول الكايف،كتاب اإلميان والكفر،باب الطاعة والتقوى،رقم احلديث- 1
  .3436: أخرجه البخاري يف صحيحه،كتاب املناقب،باب مناقب قرابة رسول اهللا،رقم- 2
  .3435:خرجه البخاري،كتاب املناقب،باب مناقب قرابة رسول اهللا،رقم أ- 3



 - 65-

وزين العابدين كبري القدر مـن سـادة العلمـاء          . لذلك أهاللو استخلفا لكانا    ، اجلنة أهلشباب  
وكذلك ابنه أبو جعفر الباقر     .ة رواي ،وأكثروغريه أكثر فتوى منه   ، وله نظراء  لإلمامة يصلح   ،العاملني
 أوىل كـان    ، العلم أئمةمن  الشأن،وكذا ولده جعفر الصادق كبري      . فقيه يصلح للخالفة   إمامسيد  
 ، باخلالفة من هـارون أوىلوكان ولده موسى كبري القدر جيد العلم       . من أيب جعفر املنصور    باألمر

 ووقـع يف  ، له علم وبيـان   لشأناوابنه علي بن موسى الرضا كبري       .وله نظراء يف الشرف والفضل    
 وابنه حممد اجلواد من سادة قومه      .ومائتنيفتويف سنة ثالث    ، عهده جلاللته   ويلّ املأمونره  النفوس صي

وكذلك ابنه احلسن   .وكذلك ولده امللقب باهلادي شريف جليل     . يف العلم والفقه   آبائهمل يبلغ رتبة    
    .1"بن علي العسكري رمحهم اهللا تعاىل

  :اإلماميةالتقية عند 
   n  n  n  n  n  n     n  n  n  ې  ې   ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٷ  ۈ ژ ٹ ٹ 
nn  n  n  nn  n  n  n  n  2 ژ.  

فالتقية اليت ذكرها اهللا يف هذه اآلية إمنا هي   تقيـة  مـن                :"...قال اإلمام الطربي رمحه اهللا    
  .3"الكفار ال من غريهم

 اإلنسان بلسانه غري ما يسره يف قلبه؛اتقاء للشر،وال جتوز والتقية عند أهل السنة هي أن يظهر  
  .إالّ مع الكفار أعداء اإلسالم،ويف حاالت معينة

 كانـت التقيـة يف جـدة       :قال معاذ بن جبل وجماهد    :"ففي تفسري اإلمام القرطيب رمحه اهللا     
 هو  :قال ابن عباس  . فأما اليوم فقد أعز اهللا اإلسالم أن يتقوا من عدوهم          ،اإلسالم قبل قوة املسلمني   

 التقية جائزة لإلنسان    : قال احلسن  .أن يتكلم بلسانه وقلبه مطمئن باإلميان وال يقتل وال يأيت مأمثا          
 وقيل أن املؤمن إذا كان قائما بني الكفار فله أن يـداريهم  ...إىل يوم القيامة وال   تقية  يف القتل   

ان والتقية ال حتل إال مع خـوف القتـل أو           باللسان إذا كان خائفا على نفسه وقلبه مطمئن باإلمي        
القطع أو اإليذاء العظيم ومن أكره على الكفر فالصحيح أن له أن يتصلب وال جييب إىل الـتلفظ                  

  .4"بكلمة الكفر بل جيوز له ذلك

                                                 
  .121-13/120: سري أعالم النبالء- 1
  .28:سورة آل عمران،اآلية- 2
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  .4/57 .هـ1372دار الشعب،:هرة؛القا2ط.أمحد عبد العليم الربدوين:،حتقيقتفسري القرطيبالقرطيب، - 4
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ولكن التقية اليت يتحدث عنها علماء الشيعة وأملتها عليهـا بعـض            :"قال موسى املوسوي  
عىن إطالقا إا تعين أن تقول شيئا وتضمر شيئا آخرا أو تقـوم بعمـل               زعاماا هي ليست ذا امل    

  .1"عبادي أمام سائر الفرق اإلسالمية وأنت ال تعتقد به مث تؤديه بالصورة اليت تعتقد به يف بيتك
كتمان احلق وستر االعتقـاد فيـه ومكامتـة      :  التقية ":ل املفيد وقفي أما التقية عند اجلعفرية،   

ظاهرم مبا يعقب ضررا يف الدين أو  الدنيا ، وفرض ذلك إذا علم بالضرورة أو                املخالفني وترك م  
  .2"قوي يف الظن، فمىت مل يعلم ضررا بإظهار احلق وال قوي يف الظن ذلك مل جيب فرض التقية

 إن التقية جائزة يف الدين عند اخلوف على النفس، وقد جتوز يف حـال دون حـال                  :"وقال
 إا قد جتب أحيانا وتكون فرضا، وجتـوز         وأقول من االستصالح،    للخوف على املال ولضروب   

أحيانا من غري وجوب، وتكون يف وقت أفضل من تركها ويكون تركها أفضل وإن كان فاعلـها              
 كلـها عنـد     األقـوال ، إا جائزة يف     وأقول. معذورا ومعفوا عنه متفضال عليه بترك اللوم عليها       

 يف قتـل    األفعـال للطف واالستصالح، وليس جيوز من      الضرورة ورمبا وجبت فيها لضرب من ا      
 العـدل  أهل أصولوهذا مذهب خيرج عن . نه استفساد يف الدينأاملؤمنني وال فيما يعلم أو يغلب     

  .3" خاصة دون املعتزلة والزيدية واخلوارج والعامة املتسمية بأصحاب احلديثاإلمامةوأهل 
جماملة الناس مبـا يعرفـون،وترك مـا        :معة هي التقية بكلمة جا  :"ويقول حممد رضا املامقاين   

  .4"والتقية أمر فطري قبل أن يكون شرعيا،عقلي قبل أن يكون نقليا.ينكرون حذرا من غوائلهم
وذلك ألن اإلمامية يرون يف صالة أهل السنة وغريهم غري مقبولة باعتبار أن الواليـة               :قلت

و القبض يف الصالة من مبطالت الـصالة        باإلضافة إىل أن التكتف أو التكفري،وه     .5شرط يف قبوهلا  
  .عند اإلمامية،كما أن اجلهر بالتأمني من املبطالت

وقد ذهب الدكتور موسى املوسوي إىل أن التقية كمصطلح عند الشيعة ظهر منـذ عـصر                
وذلك خالفا ملا يقوله علماء اإلمامية من أن مجيع األئمة مـن أمـري املـؤمنني إىل    .6الغيبة الكربى 
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  .ملوا بالتقية،وأا من أصول املذهبآخرهم قد ع
وحيتج اإلمامية على مشروعية التقية باآلية املذكورة سابقا،وبنصوص كـثرية تنـسب إىل              

  :األئمة،ومن ذلك
 ال دين ملن ال ورع له، وال إميان         ": قوله  علي بن موسى الرضا          نقل الصدوق بسنده إىل   

إىل : يا ابن رسول اهللا إىل مىت ؟ قال       : فقيل له . التقيةملن ال تقية له، إن أكرمكم عند اهللا أعملكم ب         
يوم الوقت املعلوم وهو يوم خروج قائمنا أهل البيت، فمن ترك التقية قبل خروج قائمنـا فلـيس               

   .1"منا
لَى ِبما صبروا ع  :" قَالَ   2ژ    ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄژ  :ِفي قَوِل اللَِّه عز و جلَّ      عن أَِبي عبِد اللَّهِ   

   .4"و السيئَةُ الِْإذَاعةُ،الْحسنةُ التِقيةُ " : قَال3َژ   ڎ  ڎ   ڌژ  .التِقيِة
  يا أَبا عمر ِإنَّ ِتسعةَ أَعشاِر الديِن ِفـي           :"قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَّهِ    :عن أَِبي عمر الْأَعجِمي قَالَ      

   .5"ٍء ِإلَّا ِفي النِبيِذ و الْمسِح علَى الْخفَّيِن و التِقيةُ ِفي كُلِّ شي، ِلمن لَا تِقيةَ لَه  و لَا ِدين،التِقيِة
 لَا و اللَِّه ما علَى وجِه الْأَرِض :" سِمعت أَِبي يقُولُ: قَالَ أَبو عبِد اللَّهِ :عن حِبيِب بِن ِبشِر قَالَ    

يةِ   ٌء   شِقيالت ِمن ِإلَي بأَح،         اللَّه هفَعةٌ رِقيت لَه تكَان نم هِإن ِبيبا حةٌ        ، يِقيت لَه كُنت لَم نم ِبيبا حي 
اللَّه هعضذَا،وكَانَ ه كَانَ ذَِلك قَد ٍة فَلَوندِفي ه ما همِإن اسِإنَّ الن ِبيبا ح6"ي.   
ِإنما ، فَِإنه لَا ِإميانَ ِلمن لَا تِقيةَ لَه         ، اتقُوا علَى ِديِنكُم فَاحجبوه ِبالتِقيةِ     :"قَالَ عن أَِبي عبِد اللَّهِ   و

              ِل محاِف النوا ِفي أَجم لَمعت رأَنَّ الطَّي ِر لَوِل ِفي الطَّيحاِس كَالنِفي الن متأَن    ـيا شهِمن ِقيٌء ِإلَّـا    ا ب
هأَكَلَت،                   ِتِهمِبأَلْـِسن ـِت لَـأَكَلُوكُميلَ الْبا أَهونِحبت كُمأَن اِفكُموا ِفي أَجوا مِلمع اسأَنَّ الن لَو و          ،

   .7"م كَانَ علَى ولَايِتناو لَنحلُوكُم ِفي السر و الْعلَاِنيِة رِحم اللَّه عبداً ِمنكُ
 التِقيـةُ   :" قَالَ أَبو جعفَرٍ   :فَقَالَ؟ سأَلْت أَبا الْحسِن عِن الِْقياِم ِللْولَاِة        :عن معمِر بِن خلَّاٍد قَالَ    
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ةَ لَهِقيلَا ت نانَ ِلملَا ِإمي اِئي وِديِن آب ِديِني و 1"ِمن.   
 أن األئمة كـانوا     ام بوضع مثل هذه الروايات السخيفة على األئمة،بل ادعو        ومل يكتف القو  

  :يعملون بالتقية،ويفتون الناس بالتقية،وإليك بعض روايام يف ذلك من الكايف
     نةَ عديبأَِبي ع نقَالَ ِلي  : جعفر قَالَ  أيبع ":       تي ـنالً ِممجا رنيأَفْت قُولُ لَوا تم ادا ِزيـا   يالنو

يةِ   ِبشِقيالت قَالَ ؟ٍء ِمن :  لَه قُلْت :    اكِفد ِعلْتج لَمأَع تقَالَ   . أَن :     لَه ريخ وذَ ِبِه فَهِإنْ أَخ،   ظَـمأَعو 
  .2" وِإنْ تركَه واهللا أَِثم،وِفي ِروايٍة أُخرى ِإنْ أَخذَ ِبِه أُوِجر،أَجراً 

  ةَ باررز نع    نع نيِني    : جعفر قَالَ  أيبِن أَعابأَلٍَة فَأَجسم نع هأَلْتا      ، سهنع أَلَهلٌ فَسجر اَءهج ثُم 
 فَلَمـا   ، ثُم جاَء رجلٌ آخر فَأَجابه ِبِخالِف ما أَجابِني وأَجاب صاِحِبي          ،فَأَجابه ِبِخالِف ما أَجابِني   

 يا ابن رسوِل اهللا رجالِن ِمن أَهِل الِْعراِق ِمن ِشيعِتكُم قَِدما يسأَالِن فَأَجبـت      :ِن قُلْت خرج الرجال 
       هاِحبِبِه ص تبا أَجِر ميا ِبغمهاِحٍد ِمنلَوِ          :" فَقَالَ ؟كُلَّ وو لَكُما وقَى لَنأَبا ولَن ريذَا خةُ ِإنَّ هاررا زي  

  .3"ولَكَانَ أَقَلَّ ِلبقَاِئنا وبقَاِئكُم،اجتمعتم علَى أَمٍر واِحٍد لَصدقَكُم الناس علَينا 
إن تارك التقية كتارك الـصالة      : لو قلت :"  الصادق عن ومن املبالغة يف هذه املسألة ما ورد      

  .4"لكنت صادقا 
 من لَِقي الْمسِلِمني ِبوجهيِن و ِلسانيِن جاَء يـوم          :قَالَ ِهعن أَِبي عبِد اللَّ   فأين ما ورد    : قلت  

   .5الِْقيامِة و لَه ِلساناِن ِمن ناٍر
   أم أن املقصود الشيعة،وغريهم ليسوا من املسلمني؟

 قال حدثنا أبو إسرائيل عن احلكـم  6أخربنا الفضل بن دكني  :وقد ورد يف الطبقات الكربى      
 يف غري تقية،وأشهد على علي بن احلسني أنه         -يعين بنو أمية  –إنا لنصلي خلفهم    :أيب جعفر قال  عن  

  .1"كان يصلي خلفهم يف غري تقية

                                                 
 .219،ص2،ج12:كتاب اإلميان والكفر،باب التقية،رقم: أصول الكايف- 1
  .65،ص4:لعلم،باب اختالف احلديث،رقمكتاب فضل ا: أصول الكايف- 2
  .65،ص5:كتاب فضل العلم،باب اختالف احلديث،رقم: أصول الكايف- 3

منشورات مجاعة املدرسـني يف احلـوزة   :؛قم2ط.علي أكرب الغفاري: من ال حيضره الفقيه،صححه وعلّق عليه الصدوق،- 4
  .127،ص2ج.هـ1404العلمية،

  .343،ص2،ج1:باب ذي اللسانني،رقمكتاب اإلميان والكفر،:أصول الكايف- 5
  . شيخ اإلمام البخاري،ويعده الشيعة منهم- 6



 - 69-

ومن عجائب ما قالوه يف التقية أن نسبوا التشيع إىل مجع من أكابر علماء أهل الـسنة ويف                  
ماء اإلمامية  وهو حممد بن عقيـل        اإلمام الشافعي رمحه اهللا تعاىل، فقد عد أحد كبار عل         :مقدمتهم

  .2، اإلمام الشافعي من الشيعة،وأنه متسك بالتقية)1350ت(العلوي احلضرمي 
وقد أشكل القول بالتقية هل هو متعلق بظروف معينة،أي أا مرحلية فقط،أم العمـل ـا                

يادة الشرعية مقصية   دائم،فاإلمامية يقولون بأا عامة؛ألن أسباا املوضوعية موجودة،باعتبار أن الق        
التقية يف كـل ضـرورة      : " الصادقل  وق واحتجوا يف ذلك ب    .عن احلكم والذي ال يزال مغتصبا     

  .3"وصاحبها أعلم ا حني ترتل به
إنين أعتقد جازما أنه ال توجـد       :"يقول الدكتور موسى املوسوي عن عمل اجلعفرية بالتقية         

لت الشيعة نفسها يف قبوهلا لفكرة التقيـة والعمـل          أمة يف العامل أذلت نفسها وأهانتها بقدر ما أذ        
  ."4ا

قاتلها –وأنين ال أشك أبدا أن التقية       :"ويقول عن أثر التقية يف عزلة الشيعة عن باقي املسلمني         
  .5" لعبت دورا كبريا يف إبقاء الشيعة بعيدة عن الفرق اإلسالمية األخرى-اهللا

  :البداء

بدا الـشيء   : لواو أصل واحد،وهو ظهور الشيء،يقال    الباء والدال وا  :بدو:"قال ابن فارس  
قال صـاحب    .6"بدا يل يف األمر بداء،أي تغير رأيي عما كان عليه         :وتقول.يبدو إذا ظهر،فهو باد   

هو ظهـور األمـر أو      :فالبداء.7"البداء:ظهر له ما مل يظهر أوال،واالسم     :بدا له يف األمر   :"املصباح
  .8الشيء بعد أن مل يكن

                                                                                                                                                         
  .5/213: الطبقات الكربى البن سعد- 1
  .224ص.هـ1412دار الثقافة،:؛قم1ط.النصائح الكافية ملن يتوىل معاويةحممد بن عقيل احلضرمي، - 2

منشورات مجاعة املدرسـني يف احلـوزة   :؛قم2ط.فاريعلي أكرب الغ:الصدوق،من ال حيضره الفقيه،صححه وعلّق عليه - 3
  .4287:،رقم3/363.هـ1404العلمية،

  .51ص: الشيعة والتصحيح- 4
  .57ص: الشيعة والتصحيح- 5
  .1/212: معجم مقاييس اللغة- 6
  .40ص: املصباح املنري- 7
  .118ص:،والتوقيف على مهمات التعاريف43ص:التعريفات للجرجاين: انظر- 8
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بدا يل الشيء إذا ظهر يل،وتقول بدا يل        :البداء أصله الظهور،تقول  :" العسكري قال أبو هالل  
يف الشيء إذا ظهر لك فيه رأي مل يكن ظاهرا لك،فتركته ألجل ذلك،وال جيوز على اهللا البـداء                  

  .1"لكون عاملا لنفسه
  :فالبداء يف اللغة له معنيان

  الظهور واالنكشاف-1
  نشأة الرأي اجلديد-2

  : قد ورد يف القرآن الكرميوكال املعنيني
  .2 ژ  ٿ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ           پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻٱ   ژ ٹ ٹ

  .3 ژ  ڭ  ڭ   ۓ   ۓ  ے  ے  %  ه  ه  ه  ہ  ہ ژ ٹ ٹ

فالبداء باملعنيني املذكورين يستلزم العلم بعد .والبداء ذين املعنيني ال جيوز نسبته إىل اهللا تعاىل  
ومن هذا يظهر خطأ من زعم أن البداء عند         . دوث العلم وهذا حمال يف حقه عز وجل       اجلهل أو ح  

  .اإلمامية  ليس سوى نسخا
أن اهللا سبحانه وتعاىل يبدو له غري الذي كان أراده،فريجع عن إرادته            : فهم يقصدون بالبداء  

  .إىل الذي بدا له من بعد
 به عـن    األخبارن العقل، وقد  جاءت      مامية يف البداء طريقه السمع دو     قول اإل " :قال املفيد 

 أي ظهر -ظهر له فيه ومعىن ظهر فيه :  أي-مامية بدا هللا يف كذا  فاملعىن يف قول اإل...أئمة اهلدى
منه، وليس املراد منه تعقب الرأي ووضوح أمر كان قد خفي عنه ومجيع أفعاله تعاىل الظـاهرة يف                 

ل، وإمنا يوصف منـها بالبـداء مـا مل يكـن يف     بعد أن مل تكن فهي معلومة له فيما مل يز    خلقه
االحتساب ظهوره، وال يف غالب الظن وقوعه، فأما ما علم كونه وغلب يف الظن حصوله، فـال                 

  .4"يستعمل فيه لفظ البداء
 يف وصف اهللا تعاىل وأن ذلك  من جهة الـسمع            "البداء" واتفقوا على إطالق لفظ      :"وقال

                                                 
  .51ص: اللغة أليب هالل العسكري الفروق يف- 1
  .28: سورة األنعام،اآلية- 2
  .35: سورة يوسف،اآلية- 3
  .66-65ص: تصحيح اعتقادات اإلمامية- 4
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  .1"دون القياس
 من ضروريات مذهبهم، والروايات     ؤهمالشيعة االمامية، وقد عده علما    والبداء أمر خيتص ب   

 متواترة، وقل من العلمـاء مـن مل         إنكاره الطاهرين يف لزوم االعتقاد به، و التوبيخ يف          األئمةعن  
  .2يكتب كتابا مستقال فيه

إن أفضل احلكمـاء وأعلـم      :"و من أنكر البداء والرجعة نسبوا إليه الغفلة،قال الشاخوري        
نقـد  "لعلماء نصري الدين الطوسي غفل عن األحاديث ومل يراجعهـا،أنكر القـول بالبـداء يف              ا

  .4"،وأنكر القول بالرجعة يف بعض رسائله3"احملصل
ويف أصول الكايف يف كتاب التوحيد،باب البداء ست عشرة رواية جاء يف بعضها أن اإلميان               

ن أفضل العبادات،فعن زرارة بـن أعـني عـن          ال يتم إالّ باإلقرار بالبداء،ويف بعض رواياته أنه م        
  .6"ٍء ِمثِْل الْبداِء  ما عِبد اهللا ِبشي:"قال5أحدمها
 لَو عِلم الناس ما ِفي الْقَوِل ِبالْبداِء ِمن         :" سِمعت أَبا عبِد اهللا يقُولُ     :عن ماِلٍك الْجهِني قَالَ   و
  .7"ِم ِفيِه ما فَتروا عِن الْكَالاألجر

وقد أكد الفيض الكاشاين على أن من لوازم مذهب اإلمامية إسناد التردد والبـداء إىل اهللا                
  .8تعاىل

  :مثال عن البداء

 يا ثَاِبت ِإنَّ اهللا تبارك وتعالَى قَد كَانَ         :" سِمعت أَبا جعفٍَر يقُولُ    :عن أَِبي حمزةَ الثُّماِلي قَالَ    
قَّتذَا   واألمر ه  ِعنيبِل           ، ِفي السلَى أَهالَى ععاهللا ت بغَض دتاش نيسا أَنْ قُِتلَ الْحاألرض،فَلَم  هرفَأَخ 

عد ذَِلـك   ولَم يجعِل اهللا لَه ب    ، فَكَشفْتم ِقناع الستِر     ، فَحدثْناكُم فَأَذَعتم الْحِديثَ   ،ِإلَى أَربِعني وِمائَةٍ  

                                                 
  .46: أوائل املقاالت- 1
  .327ص: التعليقات على أوائل املقاالت- 2
  .421ص:انظر نقد احملصل أو ما يعرف بتلخيص احملصل- 3
  .58ص: االجتهادي فضل اهللا وحركية العقل- 4
  .اإلمام الباقر أو اإلمام الصادق: يعين- 5
  .146،ص1،ج1: أصول الكايف،كتاب التوحيد،باب البداء،رقم- 6
  .148،ص1،ج12: أصول الكايف،كتاب التوحيد،باب البداء،رقم- 7
  .396ص:قرة العيون للفيض الكاشاين- 8
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 فَحدثْت ِبذَِلك أَبا عبِد     : قَالَ أَبو حمزةَ   ".ويمحو اهللا ما يشاُء ويثِْبت وِعنده أُم الِْكتابِ       ،وقْتاً ِعندنا   
  .1" قَد كَانَ كَذَِلك:" فَقَالَ،اهللا

  .2فيهأنت الذي بدا اهللا :و جتد اإلمامية عند زيارة موسى الكاظم يقولون
ويرى أمحد الكاتب والدكتور موسى املوسوي أن عقيدة البداء ظهرت عند اجلعفرية بعـد              

  وفاة إمساعيل بن جعفر الصادق،وربطا األمر بذلك،
 فقد غلطوا على هذه املشكلة الـيت        3وأما الذين اعترفوا بوفاة إمساعيل    :" يقول أمحد الكاتب  

 بتغري إرادة اهللا بشأن إمساعيل،بعد أن كان اإلمـام          تثبت عدم النص من اهللا بالقول بالبداء،والزعم      
  . 4"قد أشار إليه وعينه إماما من بعده-حسب قوهلم–الصادق 

لقد جلأ بعض أعالم الـشيعة إىل       :"وإىل مثل هذا ذهب الدكتور موسى املوسوي حيث قال        
  .5"البداء حىت يثبتوا تغيري مسار اإلمامة من إمساعيل إىل موسى بن جعفر

 ما ذهب إليه بعض املعاصرين من اإلمامية زعمه أن البداء موجود يف روايـات               ومن عجيب 
،مث ساق  "البداء يف صحيح البخاري   :"أهل السنة بل هو يف صحيح البخاري،فجعل فصال يف كتابه           

 فهذه الرواية صرحية يف نسبة البداء إىل اهللا تعاىل ورمبا كانت            :"،وقال بعدها   6"بدا:"رواية يف لفظ  
املنسوب إىل الشيعة من الرواية اليت ورد فيها هذا اللفظ بني مرويام كما يبـدو   املعىنأظهر يف 

  7."من صيغة الرواية اليت ورد فيها لفظ البداء ذلك
ما يفيد أن األمر كان قبل ذلك،وأن املختار بن أيب عبيـد    " امللل والنحل "لكن ورد يف    :قلت

 له والبداء تعاىل، اهللا على البداء جيوز أنه: املختار مذهب فمن:"كان يقول بالبداء،قال الشهرستاين   
 وهو األمر، يف والبداء ،أراد وحكم ما خالفصواب على  له يظهر أن وهو العلم، يف البداء: معان

                                                 
  .368،ص1،ج1: أصول الكايف،كتاب احلجة،باب كراهية التوقيت،رقم- 1
  .21ص: خمتصر التحفة اإلثين عشرية- 2
  . ذهب بعض الشيعة إىل أن إمساعيل بن جعفر الصادق مل ميت كما مر بنا عند الكالم على اإلمساعيلية- 3
  .128ص:تطور الفكر السياسي الشيعي:انظر- 4
  .149ص: الشيعة والتصحيح- 5
 وأعمى بدا ، وأقرع، أبرص: إن ثالثة يف بين إسرائيل«:يقول �هللا أنه مسع رسول ا � هريرة ن أيبع : والرواية املقصودة- 6

،باب حديث أبرص ءأخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه،كتاب أحاديث األنبيا.»...هللا عز وجل أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا 
  .3205:وأعمى واقرع،رقم

  .225ص: دراسات يف احلديث واحملدثني- 7
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 األوقات يف املختلفة األوامر أن ظن النسخ جيوز مل ومن. ذلك خبالف  بعده يأمر مث بشيء يأمر أن
 مـن  حيدث ما علم يدعى كان نه؛ألبالبداء القول اختيار إىل املختار صار وإمنا. متناسخة املختلفة
 شـيء  بكون أصحابه دجو إذا فكان اإلمام، قبل من برسالة وإما إليه، يوحى بوحي إما: األحوال
 ابـد  قد: قال يوافق مل وإن دعواه، صدق على دليالً جعله: قوله كونه وافق فإن حادثة، وحدوث

 يف البـداء  جـاز : األحكام يف النسخ جاز إذا: قال والبداء، النسخ، بني يفرق ال وكان. لربكم
  .1"األخبار

قوهلم بإمامة حممد :أحدمها:وافترقت الكيسانية فرقا جيمعها شيئان:"وقال عبد القاهر البغدادي
 قوهلم جبواز البداء على اهللا عز وجل،وهلذه      :والثاين.ابن احلنفية،وإليه كان يدعو املختار بن أيب عبيد       

  .2"البدعة قال بتكفريهم كل من ال جييز البداء على اهللا سبحانه
  :الرجعة

  :واملقصود ا رجعة كثري من األموات إىل الدنيا قبل يوم القيامة،والراجعون إىل الدنيا نوعان
  .من بلغ إميانه الذروة:أحدمها
  .من بلغ فساده الذروة:ثانيهما

غرض من الرجعة هو انتقام املهدي ومن معه من         والرجوع يكون عند قيام املهدي املنتظر،وال     
  .أعدائهم

مة ا إىل الدنيا قبل يوم القي     األمواتمامية على وجوب رجعة كثري من        واتفقت اإل  :"قال املفيد 
 إىل  األمـوات  يرد قوما من     - تعاىل   - إن اهللا    :"وقال.3"وإن كان بينهم يف معىن الرجعة اختالف      

 فيعز منهم فريقا ويذل فريقا ويـديل احملقـني مـن املـبطلني              الدنيا يف صورهم اليت كانوا عليها     
إن الـراجعني إىل الـدنيا      : وأقول.واملظلومني منهم من الظاملني، وذلك عند قيام مهدي آل حممد         

، وكثرت أعماله الصاحلات، وخرج من الدنيا علـى         اإلميانأحدمها من علت درجته يف      : فريقان
 دولة احلق ويعزه ا ويعطيه من الدنيا ما كـان      -وجل    عز –  اجتناب الكبائر املوبقات، فرييه اهللا    

 وانتهى يف خالف احملقني إىل أقصى الغايات وكثر ظلمه          ، من بلغ الغاية يف الفساد       ،واآلخريتمناه  

                                                 
  .147-1/146: امللل والنحل- 1
  .26ص: الفرق بني الفرق- 2
  .46ص:أوائل املقاالت- 3
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 ملن تعدى عليه قبل املمات، ويشفي غـيظهم         - تعاىل   - اهللا واقترافه السيئات، فينتصر اهللا       ألولياء
لنقمات، مث يصري الفريقان من بعد ذلك إىل املوت ومن بعده إىل النـشور ومـا                منه مبا حيله من ا    

  .1"يستحقونه من دوام الثواب والعقاب
 حمضا أو حمض الكفر حمـضا ،        اإلميانإمنا يرجع إىل الدنيا عند قيام القائم من حمض          ": وقال

  .2" املآبفأما ما سوى هذين فال رجوع هلم إىل يوم 
قال املعلـق   . هي حمل اتفاق،فقد قالوا أن القرآن واألخبار  تدل عليها          فعقيدة الرجعة عندهم  

 إالمجعهـا عليـه     أمامية ب ، واإل األخباروقد جاء القرآن بصحة ذلك وتظاهرت به        " :على األوائل 
  .3"شذاذ منهم تأولوا ما ورد فيه مما ذكرناه على وجه خيالف ما ذكرناه

ليست من أصول املذهب وموجباته،رغم قولـه   أن الرجعة  4يف حني يزعم حممد رضا املظفر     
 األصـول  وعلى كلّ حال، فالرجعة ليست من        :"بورود األخبار الصحيحة عن األئمة فيها،فيقول     

اليت جيب االعتقاد ا والنظر فيها، وإنما اعتقادنا ا كان تبعاً لآلثار الصحيحة الواردة عـن آل                 
 الغيبية اليت أخربوا عنـها، وال ميتنـع         األمورالبيت الذين ندين بعصمتهم من الكذب، وهي من         

  .5"وقوعها
  .6 ژ  ٹ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ       ڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳ ژ :واستدلوا على الرجعة بقوله تعاىل

  .7 ژ  ک  ک  ڑ  ڑ       ژ  ژ      ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ ژ :وبقوله تعاىل

مخسة عشر  :وفة سبعة و عشرين رجال      خرج القائم من ظهر الك     ي :"عن أيب عبد اهللا أنه قال     
 ، و يوشع بن نون،و سبعة من أهل الكهف،من قوم موسى الذين كانوا يهدون باحلق و به يعدلون       

 فيكونون بـني يديـه أنـصارا و         ، و مالك األشتر   ، و املقداد  ،و أبا دجانة األنصاري   ،و سلمان   

                                                 
  .78-77: أوائل املقاالت- 1
  .90ص: تصحيح اعتقادات اإلمامية- 2
  .292ص: التعليقات على أوائل املقاالت- 3
حممد رضا بن حممد بن عبد اهللا آل املظفر من أسرة عراقية،مؤسس كلية الفقه،ومنتدى النشر يف النجف،صاحب : هو- 4

  .188ص:الشيعة يف التاريخ لعبد الرسول املوسوي:انظر.هـ1383تويف سنة . أصول الفقه واملنطقكتاب
  .118ص.مؤسسة اإلمام علي:؛قم2ط.حممد جواد الطرحيي:عقائد اإلمامية،عىن بتحقيقه والتعليق عليهحممد رضا املظفر ، - 5
  .83:اآلية: سورة النمل- 6
  .11:اآلية: سورة غافر- 7
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 . 1"حكاما

  : معربا عن اعتقاده برجعة األموات2قال احلمريي
   يوم يؤوب الناس فيه         إىل دنياهم قبل احلسابإىل

إىل أن عبد اهللا بن سبأ وفرقته كانوا يقولون بالرجعة إىل           " الربهان"وقد ذكر السكسكي يف     
  .3الدنيا بعد املوت،وأنه أول من قال بذلك

 ورد  ومل يكن األئمة رمحهم اهللا يعتقدون خالف ما جاء يف القرآن الكرمي،والسنة النبوية،وما            
إن الشيعة تزعم أن عليا مبعـوث       :عنهم يف ذلك حمض افتراء، فعن عمرو بن األصم قلت للحسن          

كذبوا واهللا،ما هؤالء بالشيعة،لو علمنا أنه مبعوث مـا زوجنـا نـساءه،وال             :قبل يوم القيامة،قال  
  .4"اقتسمنا ماله

  :5زواج املتعة

  .نكاح إىل أجل معلومال:زواج املتعة أو الزواج املؤقت،أو الزواج املنقطع،وهو
قال أهل السنة عن مشروعية نكاح املتعة أنه قد انعقد اإلمجاع على أن الرخصة اليت كانت                

  .يف زواج املتعة قد نسخت وصار هذا النكاح حمرما إىل يوم القيامة
وعن أكل حلوم   ،ى عن متعة النساء يوم خيرب      �أن رسول اهللا     �عن علي بن أيب طالب      

  .6احلمر اإلنسية

                                                 
  .3/265:مة كشف الغ- 1
  . هـ173 هو الشاعر اإلمامي إمساعيل بن حممد بن يزيد أبو هاشم احلمريي تويف سنة - 2
  .85ص: الربهان يف معرفة عقائد أهل األديان- 3
  .3/263: سري األعالم- 4

،وشـرائع اإلسـالم   2/262: ينظر حول نكاح املتعة كتـب الفقـه اجلعفـري مثـل حتريـر الوسـيلة للخمـيين       - 5
خالصـة اإلجيـاز يف املتعـة       :،وغريها من كتب الفقه،إىل جانب الكتب اليت خصصت لنكاح املتعـة،مثل          2/303:للحلي

الزواج املؤقت عند الشيعة    :للمفيد،واملتعة وأثرها يف اإلصالح اإلجتماعي لتوفيق الفكيكي،واملتعة لعلي احلسيين امليالين،واملتعة           
  .وغريهالشهال حائري،والشيعة واملتعة حملمد مال اهللا 

، وكتاب النكاح،باب ي رسـول اهللا عـن   3894: أخرجه البخاري يف صحيحه،كتاب املغازي،باب غزوة خيرب،رقم- 6
،وأخرجه مسلم،كتاب النكاح،باب نكاح املتعة وبيان أنه أبيح مث نسخ مث أبيح مث نسخ واستقر               4723:نكاح املتعة آخرا،رقم  

  .2513، 2512، 2511، 2510:حترميه إىل يوم القيامة،رقم
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وهذا احلديث يف مصنفات اإلمامية،لكنهم محلوه على التقيـة،قال شـيخ الطائفـة             : قلت
 عن احلسني بن علوان ءا ما رواه حممد بن أمحد بن حيىي عن أيب اجلوزا          فأم ":الطوسي يف االستبصار  

حلـوم احلمـر     �حرم رسول اهللا    ": عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي قال            
 موافقة ملـذاهب العامـة      ؛ألافالوجه يف هذه الرواية أن حنملها على التقية       . "كاح املتعة  ون األهلية

 موافقة لظاهر الكتاب وإمجاع الفرقة احملقة على موجبها فيجب أن يكون العمل ا    األوىل واألخبار
  .1"دون هذه الرواية الشاذة

 أال إا حـرام     «:وقال،املتعةى عن    �الربيع بن سربة اجلهين عن أبيه أن رسول اهللا          وعن  
  .2»من يومكم هذا إىل يوم القيامة ومن كان أعطى شيئا فال يأخذه

 مث ى   ،عام أوطاس يف املتعة ثالثا    � رخص رسول اهللا     :"عن إياس بن سلمة عن أبيه قال      و
  .3"عنها

 بـن   وأن هذا الزواج مل ينسخ وإمنا منعه أمري املؤمنني عمر         ,لكن اإلمامية قالوا خالف ذلك      
  . ،وأنه مباح�4اخلطاب 

  :واستدلوا على مشروعية نكاح املتعة بقوله تعاىل
  ڇ  ڇ   ڇ       ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ژ 

  .1ژ

                                                 
 .هـ1390دار الكتب اإلسالمية،  :طهران.حسن املوسوي : االستبصار فيما اختلف من األخبار،حققه وعلق عليه       الطوسي،-1
  .511:،احلديث رقم3/142

أخرجه مسلم يف صحيحه،كتاب النكاح،باب نكاح املتعة وبيان أنه أبيح مث نسخ مث أبيح مث نسخ واستقر حترميه إىل يـوم  - 2
  .2509:مالقيامة،رق

 أخرجه مسلم يف صحيحه،كتاب النكاح،باب نكاح املتعة وبيان أنه أبيح مث نسخ مث أبيح مث نسخ واستقر حترميه إىل يوم - 3
  .2499:القيامة،رقم

ففي صحيح مسلم  . هو الذي منع املتعتني� نشري هنا إىل أنه قد ورد يف الصحيح عن بعض الصحابة ما يفيد أن عمر - 4
 إن ابن عباس    :فقال، كنت عند جابر بن عبد اهللا فأتاه آت        :عن أيب نضرة قال   ) 2192:ب التقصري يف العمرة   كتاب احلج،با (

ويف  . مث انا عنهما عمر فلم نعد هلما       ، فعلنامها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : فقال جابر  ،وابن الزبري اختلفا يف املتعتني    
عطاء قدم جابر بن عبد اهللا  عن  ) 2496...:ح املتعة وبيان أنه أبيح مث نسخ      كتاب النكاح باب باب نكا    (صحيح مسلم أيضا    

 نعم استمتعنا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :فقال، مث ذكروا املتعة ، فجئناه يف مرتله فسأله القوم عن أشياء  ،معتمرا
ال تصلح املتعتان إال لنا خاصة      :"�بو ذر  قال أ  ):2150:كتاب احلج،باب جواز التمتع   (ويف صحيح مسلم     .وأيب بكر وعمر  

  ".يعين متعة النساء ومتعة احلج
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ويف الكايف وغريه من كتبهم إشارة إىل أن النهي كان من أمري املؤمنني عمر بـن اخلطـاب                  
 من األخبار املنسوبة إىل األئمة يف املتعة ومشروعيتها،بل وفـضلها،ومن           وورد عندهم الكثري  .�2
  : ذلك

ڤ  ڤ  ڤ     ڤ   ژ : نزلَت ِفي الْقُرآنِ   :" فَقَالَ ، سأَلْت أَبا جعفٍَر عِن الْمتعةِ     :عن أَِبي بِصٍري قَالَ   
  .4".3ژ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ

توهن فـآ فَما استمتعتم ِبِه ِمنهن ِإلَى أَجـٍل مـسمى          :" ِإنما نزلَت    :"ِد اِهللا قَالَ  عن أَِبي عب  و
  .5"أُجورهن فَِريضةً

  .6"ليس منا من مل يؤمن بكرتنا، ويستحل متعتنا : " قالوعنه 
سـري بـه إىل     أ ملا �إن النيب   : "  جعفر أيب وجعلوها من الطاعات اليت يؤجر عليها فعن      

إين قد غفـرت  : يا حممد إن اهللا تبارك وتعاىل يقول:  عليه السالم فقال لجربائيحلقين  : السماء قال 
  .7" من النساء أمتكللمتمتعني من 

  هـن  :" فَقَـالَ  : قَالَ ؟كَم تِحلُّ ِمن الْمتعةِ   : قُلْت   :عن عمر بِن أُذَينةَ عن أَِبي عبِد اِهللا قَالَ        و
  ".ِبمنِزلَِة اإلماِء

  :بعض أحكام زواج املتعة عند اجلعفرية

  :أا ليست معدودة يف األربع*

  .ال:فَقَالَ ؟سأَلْت أَبا الْحسِن عِن الْمتعِة أَِهي ِمن األربِع :عن بكِْر بِن محمٍد األزِدي قَالَ 
  .8 كَم ِشئْت: قَالَ؟ما يِحلُّ ِمن الْمتعِة:  قُلْت:عن زرارةَ بِن أَعين قَالَو
  :ال تطلق وال ترث وأا مستأجرة*

                                                                                                                                                         
  .24: سورة النساء،اآلية- 1
  .448،449،ص5،ج4، 2:أبواب املتعة،رقم:الكايف:أنظر - 2
  .24: سورة النساء،اآلية- 3
  .448،ص5،ج1:كتاب النكاح،أبواب املتعة،رقم:فروع الكايف- 4
  .449،ص5،ج3:واب املتعة،رقمكتاب النكاح،أب: فروع الكايف- 5
  .4583:،رقم3/458: من ال حيضره الفقيه- 6
  .4601:،رقم3/463: من ال حيضره الفقيه- 7
  .451،ص5 ،ج3، 2، 1:الكايف،كتاب النكاح،باب أن مبرتلة اإلماء وليست من األربع،رقم- 8
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 وال  ، ألنها ال تطَلَّق   ؛ لَيست ِمن األربعِ   :"عن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي جعفٍَر ِفي الْمتعِة قَالَ          ف
  .1" وِإنما ِهي مستأْجرةٌ،تِرثُ

 الرجلُ يتزوج متعةً سنةً أَو أَقَلَّ   : قُلْت لَه  :عن محمِد بِن ِإسماِعيلَ عن أَِبي الْحسِن الرضا قَالَ        
 أَكْثَر لُوٍم قَالَ :قَالَ ؟أَوعٍل ملُوماً ِإلَى أَجعئاً ميِإذَا كَانَ ش:ِر طَالٍق:قُلْتيِبغ ِبنيتقَالَ؟ و :مع2 ن.  
  :شروط املتعة*

  ." ال تكُونُ متعةٌ ِإال ِبأَمريِن أَجٍل مسمى وأَجٍر مسمى:"عن أَِبي عبِد اِهللا  قَالَ
 ، أَتزوجِك متعةً كَذَا وكَذَا يومـاً      : ال بد ِمن أَنْ تقُولَ ِفي هِذِه الشروطِ        :"عن أَِبي بِصٍري قَالَ   

 وعلَى أَنْ ال تِرِثيِني     ،�ِبكَذَا وكَذَا ِدرهماً ِنكَاحاً غَير ِسفَاٍح علَى ِكتاِب اِهللا عز وجلَّ وسنِة نِبيِه              
  ." وقَالَ بعضهم حيضةً،وعلَى أَنْ تعتدي خمسةً وأَربِعني يوماً،وال أَِرثَِك 

   غِن تاِن بأَب نقَالَ ع ِد اهللاِ    :ِلببألِبي ع ا        : قُلْتِبه تلَوا ِإذَا خأَقُولُ لَه فقُـولُ  :قَالَ؟ كَيت : 
 وِإنْ ِشئْت كَذَا    ، ال واِرثَةً وال موروثَةً كَذَا وكَذَا يوماً       �أَتزوجِك متعةً علَى ِكتاِب اِهللا وسنِة نِبيِه        

 : فَِإذَا قَالَت، وتسمي ِمن األجِر ما تراضيتما علَيِه قَِليال كَانَ أَم كَِثرياً    ،ذَا وكَذَا ِدرهماً  وكَذَا سنةً ِبكَ  
معن،    تِضير ا       ، فَقَداِس ِبهلَى النأَو تأَنو كأَترام فَِهي.امِ      :قُلْتطَ األيرش ِيي أَنْ أَذْكُرحتي أَسفَِإن . 
 ِإنك ِإنْ لَم تشتِرطْ كَانَ تزِويج مقَاٍم ولَِزمتك النفَقَةُ ِفي           : قَالَ ؟وكَيف: قُلْت   . هو أَضر علَيك   :قَالَ

  .3 وكَانت واِرثَةً ولَم تقِْدر علَى أَنْ تطَلِّقَها ِإال طَالق السنِة،الِْعدِة
للبالغة الرشيدة أن متتع نفسها،وليس لوليها اعتراض،بكرا كانـت أو          وقد ذكر فقهائهم أن     

  .4ثيبا

  :ما جيوز من األجل*

  . يشاِرطُها ما شاَء ِمن األياِم:عن أَِبي عبِد اِهللا قَالَ
 الساعةُ  :فَقَالَ؟و ساعتيِن    هلْ يجوز أَنْ يتمتع الرجلُ ِبالْمرأَِة ساعةً أَ        :قُلْت لَه :عن زرارةَ قَالَ  

                                                 
  .451،ص5 ،ج5:الكايف،كتاب النكاح،باب أن مبرتلة اإلماء وليست من األربع،رقم- 1
  .459،ص5،ج2:كتاب النكاح،باب ما جيوز من األجل،رقم:الكايف- 2
  .455، ص5، ج3، 2، 1: الكايف،كتاب النكاح،باب أن مبرتلة اإلماء وليست من األربع،رقم- 3
  .2/303:وانظر باقي أحكام املتعة فيه.2/306: شرائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام لنجم الدين احللي- 4
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  . واللَّيلَةَ وأَشباه ذَِلك، والْيوم والْيوميِن، والْعرديِن1ولَِكن الْعرد،والساعتاِن ال يوقَف علَى حدِهما 
دنى أَجِل الْمتعِة هلْ يجـوز أَنْ        كَم أَ  : أَرسلْت ِإلَى أَِبي الْحسنِ    :عن خلَِف بِن حماٍد قَالَ    و

  .2 نعم: قَالَ؟يتمتع الرجلُ ِبشرِط مرٍة واِحدٍة
  :الزيادة يف األجل*

 : ال بأْس ِبأَنْ تِزيدك وتِزيدها ِإذَا انقَطَع األجلُ ِفيمـا بينكُمـا تقُـولُ              :عن أَِبي بِصٍري قَالَ   
  .3 وال يِحلُّ ذَِلك ِلغيِرك حتى تنقَِضي ِعدتها،لْتِك ِبأَجٍل آخر ِبِرضاً ِمنهااستحلَ

 جِعلْت ِفداك   : قُلْت لَه  :عن زرارةَ عن أَِبي جعفٍَر  قَالَ      ف وميكن للرجل أن يتمتع باملرأة مرارا     
 ثُم يتزوجها األولُ    ، ثُم يتزوجها رجلٌ آخر حتى بانت ِمنه       ،شرطُهاالرجلُ يتزوج الْمتعةَ وينقَِضي     

 شاَء لَـيس    انعم كَم :" قَالَ   ؟ وتزوجت ثَالثَةَ أَزواٍج يِحلُّ ِلألوِل أَنْ يتزوجها       ،حتى بانت ِمنه ثَالثاً   
رِذِه ِمثْلَ الْحةٌهرأْجتسِذِه مِزلَِة،ِة هنِبم ِهياِء  و4"اإلم.  

  :العدة من املتعة*

 ِعدةُ الْمتعِة خمسةٌ وأَربعونَ يوماً واالحِتيـاطُ        :" قَالَ أَبو جعفَرٍ   :عن أَِبي الْحسِن الرضا  قَالَ     
  ."خمس وأَربعونَ لَيلَةً
 ِعدةُ الْمتعِة خمسةٌ وأَربعونَ يوماً كَأَني أَنظُر ِإلَى أَِبي جعفٍَر يعِقـد ِبيـِدِه               :عن زرارةَ قَالَ  

 ِعنيبأَرةً وسمِر طَالٍق،خيقَةٌ ِبغفُر تلُ كَاناألج از5فَِإذَا ج.  
  :الولد من املتعة*

  .6هو ولَده: قَالَ؟ أَرأَيت ِإنْ حِبلَت: قُلْت لَه:اِهللا قَالَعن محمِد بِن مسِلٍم عن أَِبي عبِد 
وهنا نشري إىل دراسة قامت ا  الدكتورة شهال حفيدة آية اهللا احلائري وحازت ا علـى                 
شهادة الدكتوراه يف األنتروبولوجيا الثقافية،وهي دراسة ميدانية حول زواج املتعة يف إيـران بـني      

                                                 
  .ناية عن اجلماع ك- 1
  .460-459،ص5،ج3،4، 1:كتاب النكاح،باب ما جيوز من األجل،رقم: الكايف- 2
  .458،ص5،ج1:كتاب النكاح،باب الزيادة يف األجل،رقم: الكايف- 3
  .460،ص5،ج1:كتاب النكاح،باب الرجل يتمتع باملرأة مرارا كثرية،رقم: الكايف- 4
  .458،ص5 ،ج3، 2، 1:قمكتاب النكاح،باب عدة املتعة،ر:الكايف- 5
  .464،ص5،ج1:كتاب النكاح،باب وقوع الولد،رقم:الكايف- 6
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يث توصلت إىل أن هناك تشاا شديدا بني زواج املتعة والدعارة،وحصرت           ،ح1978-1982
  .1الفرق بينهما يكمن يف أن األبناء املولودين من زواج املتعة يعتربون شرعيني

  :اخلمس

أربعة أسهم للغامنني،وسهم واحد يقسم مخـسة       :اخلمس وهو أن الغنائم تقسم مخسة أسهم      
ليتامى وللمساكني والبن السبيل،والذين يستحقون مخس      هللا ورسوله ولذي القرىب ول    :أسهم،وهي

  .2ژ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ :اخلمس هم آل البيت؛قال تعاىل

 سقط مبوت   : فقالت طائفة  ،وأما اخلمس فقد اختلف اجتهاد العلماء فيه       :"قال شيخ اإلسالم  
 فيعطى  ، أن يكون فيهم يتيم أو مسكني      إالّ،مسوال يستحق أحد من بين هاشم شيئا باخل        ، �النيب  

 األمـر   بل هو لذي قرىب ويلّ:وقالت طائفة.وهذا مذهب أيب حنيفة وغريه،لكونه يتيما أو مسكينا 
وقد نقل هـذا  ،وهذا قول طائفة منهم احلسن وأبو ثور فيما أظن     ، أقاربه   ي أمر يعط  فكل ويلّ ،بعده

وهذا قـول الـشافعي     ،التسوية  بسم مخسة أقسام     بل اخلمس يق   : وقالت طائفة  .القول عن عثمان  
 بل اخلمس إىل اجتهاد اإلمام يقسمه بنفسه يف طاعـة اهللا            : وقالت طائفة  .وأمحد يف املشهور عنه   

 ومذهب أهـل    عبد العزيز  وهو قول عمر بن      ،وهذا قول أكثر السلف   ،ورسوله كما يقسم الفيء   
وعليه يدل الكتاب والسنة ،هو أصح األقوال  و ،أمحد وهو الرواية األخرى عن   ،املدينة مالك وغريه    

كما قد بسطناه يف موضعه   فمصرف الفيء واخلمس واحد فكان ديوان العطاء الذي لعمر يقسم                 
خذ منهم ؤمن أن مخس مكاسب املسلمني ي     الرافضة   فيه   اخلمس   والعطاء مجيعا   وأما ما يقوله              

 فهذا قول مل يقله قـط أحـد مـن           ،ىل غريه ويصرف إىل من يرونه هو نائب اإلمام املعصوم أو إ         
وال أحد من التابعني هلم بإحسان وال أحد من القرابة ال بين هاشم وال              ، ال علي وال غريه    ،الصحابة
  .3"غريهم

لكن اإلمامية قالوا بأن اخلمس يكون يف أرباح املكاسب،حيث فـسر فقهـاؤهم الغنيمـة               
  .باألرباح

 :ليت تؤخذ من دار احلـرب، ويف املعـادن كلـها           جيب اخلمس يف الغنائم ا     ":قال الطوسي 
                                                 

ونشري .19 ص.م2004شركة املطبوعات للتوزيع والنشر،:؛بريوت9ط. املتعة الزواج املؤقت عند الشيعةشهال احلائري،- 1
  . يةهنا  إىل أن هذا الكتاب على أمهيته،إالّ أن فيه أخطاء يف تناول بعض القضايا الشرع

  .41:اآلية: سورة األنفال- 2
  .6/370: منهاج السنة النبوية- 3
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 ويف الكنوز من الذهب والفضة وغري ذلك، ويف أرباح التجـارات            .... واحلديد ، والفضة ،الذهب
واملكاسب، وفيما يفضل من الغالت عن قوت السنة لصاحبه ولعياله، ويف املال الذي خيتلط حالله               

 عنـد   األجناسوجيب اخلمس يف هذه     . ن مسلم حبرامه ومل يتميز، ويف أرض الذمي إذا اشتراها م        
 الكنوز، فانه يراعى فيها نصاب زكاة املال، والغوص يراعى فيه       إالحصوهلا، وال يراعى فيه نصاب      

  .1"مقدار دينار وما عدا ذلك خيرج من قليله وكثريه
 ِفـي   :" فَقَالَ ؟خمِس سأَلْت أَبا الْحسِن عِن الْ     :عن سماعةَ قَالَ   واستدلوا على ذلك مبا ورد      
  .2ٍ"كُلِّ ما أَفَاد الناس ِمن قَِليٍل أَو كَِثري

ورغم ذلك يشري بعضهم على أن تشريع اخلمس على األرباح كانـت بـذوره يف زمـن                 
   .3الكاظم،واختذت طابع التأكيد عليه والتنظري له واملراقبة يف زمن األئمة الثالثة األواخر

ن اخلمس بدعة ظهرت يف اتمع الـشيعي يف أواخـر القـرن        ذهب موسى املوسوي إىل أ    
اخلامس اهلجري،فمنذ الغيبة الكربى إىل أواخر القرن اخلامس ال جند يف الكتب الفقهية الشيعية بابا               

  .4للخمس أو إشارة إىل مشول اخلمس الغنائم واألرباح معا
إلمام الغائب جيـب أن  وأمجع فقهاء اإلمامية على أن نصف اخلمس وهو حق اهللا ورسوله وا 

يعطى للمجتهد الذي يقلده الشيعي والنصف اآلخر يقسمه على الفقراء اهلامشيني واليتامى وابـن              
  .السبيل منهم

،وقال بعضهم،بدفنه يف األرض والبعض     5ومن فقهاء اإلمامية من قال بدفع اخلمس إىل اتهد        
إىل احلجة يعين عدم جواز التصرف      اآلخر قال بوجوب اإليصاء من جيل إىل جيل حىت يسلم املال            

  .فيه يف عصر الغيبة الكربى
واستنادا إىل بعض اآلثار الواردة عن القائم وغريه قال بعض الفقهاء بسقوط اخلمس يف غيبة               

:" ففي التوقيع املنسوب من املهدي إلسحاق بـن يعقـوب         .اإلمام،وأن وجوبه يكون يف احلضور    
وا منه يف حل إىل وقت ظهور أمرنا لتطيب والدـم وال             لشيعتنا وجعل  أبيحوأما اخلمس فقد    ...

                                                 
  .283ص.منشورات مكتبة جامع چهل ستون:طهران. الطوسي،االقتصاد اهلادي إىل طريق الرشاد- 1
  .545،ص1،ج11: أصول الكايف،كتاب احلجة،باب الفيء واألنفال وتفسري اخلمس وحدوده وما جيب فيه،رقم-2

  .200ص:يخاإلمامة والتار- 3
  .67ص: الشيعة والتصحيح- 4
  . ذهب اخلوئي إىل وجوب دفع اخلمس إىل األعلم على األحوط- 5
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  .1..."ختبث
الواقع اإلمامي اليوم خاصة يف املدن الرئيسية حيث يوجد املراجع الدينية،يؤكد وجود            :قلت

  .صراع كبري بني هؤالء حول اخلمس
ولذلك وجدنا البعض من اجلعفرية الذي درسوا الفقه اجلعفري وأصوله،وقاموا بتمحيص ما            

 الذي أفىت بذلك،ومل يتوقف عند هذا       2د فيه،أفىت حبرمة اخلمس من غري الغنائم احلربية،كالربقعي       ور
  .احلد بل دعا كل من أدى إليه من اخلمس شيئا لريده إليه

  

  

  

  

  

  املناسبات واملقدسات وما خالفوا فيه يف العبادات:املبحث الرابع

  

القة يف الغالـب باألئمـة ومواليـدهم        تفرد اإلمامية باالحتفال مبناسبات خاصة م،هلا ع      
ووفيام،وهلم يف ذلك طقوس لزالت عرب القرون حمل جدل بينهم وبني املخالفني،وبينـهم هـم               

  : أنفسهم،ومن ذلك
من أهم املناسبات عند اجلعفرية على اإلطالق،وهي مثار اهتمـام الكـثري مـن              : عاشوراء

ر من احملرم،حيث تنصب جمالس العـزاء يف        الناس،ملا يتخللها من طقوس،يوم عاشوراء،وهو العاش     
،قـال  �األماكن اليت يتواجد يف اجلعفرية،وتقصد للبكاء والنحيب واللطم والتطبري على احلسني            

                                                 
  .290ص:،الغيبة للطوسي483ص: كمال الدين ومتام النعمة للصدوق- 1
ن  هو أبو الفضل بن رضا الربقعي حاز على درجة االجتهاد،ولقب بآية اهللا،وحصل على إجازة من الكاشاين،وأيب احلـس - 2

خمالفة مفاتيح اجلنان آليات القرآن،وحترمي املتعة      :،وآغا بزرك الطهراين،ألف كتبا كثرية يف نقض أصول اإلمامية،منها        األصفهاين
تعرض حملاولة اغتيال،وسجن،مث نفي،مات سـنة   .يف اإلسالم،واخلرافات الكثرية يف زيارة القبور،وحديث الثقلني،وكسر الصنم       

  .م1993
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رأينا أنه ال بـد مـن   :" يف جوابه عن سؤال حول جمالس العزاء العشورائية        1حممد حسني فضل اهللا   
زن والبكاء واملواكب احلسينية وغريها مما      تأسيس جملس العزاء، وذكر مصائب احلسني، وإثارة احل       

يتناسب مع األحكام الشرعية،وباجلملة فإنه ال بد من استمرار قضية اإلمام احلسني بإثارة العـربة               
  . 2"والعربة،فإن هذه املسألة إذا خلت عن العاطفة طواها الزمن

أنفسهم خاصة  وقد أثارت هذه الطقوس موجة من النقاشات حول مشروعيتها بني اجلعفرية            
إذا أوجبت هتك   :" عن جواز التطبري وضرب السالسل فقال      3يف العصر احلديث،وقد سئل اخلوئي    

  .4"إذا أوجب سخرية الناس اآلخرين:كيف ذلك؟قال:حرمة املذهب فال جيوز،قالوا 
وقد أشار مطهري يف بعض أحباثه إىل أن عادة التطبري هي من العـادات املـستوردة مـن                  

إذا جتاورت النحل وتعاشرت تبادلت العقائـد واألذواق،وإن تباعـدت يف           :"لاملسحيني حيث قا  
شعاراا من ذلك مثال سريان عادة التطبري،أي ضرب الرؤوس بالسيوف والقامات وضرب الطبول       
والنفخ يف األبواق من املسحيني األرثوذكس القفقازيني إىل إيران،وانتشرت فيها انتشار النـار يف              

  .هذا الكالم فيه نظر:قلت.5"اد النفوس والروحيات لتقبلهااهلشيم بسبب استعد
 من  6وذهب بعض املعاصرين من الشيعة إىل أنه مظهر ختلف، وممن أنكر التطبري حمسن األمني             

شيعة لبنان وعد ذلك إبراز شيعة أهل البيت وأتباعهم مبظهر الوحشية والسخرية،مما ال يرضى بع               
،بين فيها لزوم ترتيـه جمـالس       "الترتيه يف أعمال التشبيه   :"ها،وألف يف ذلك رسالة مسا    7عاقل غيور 

العزاءمن األعمال غري املشروعة،فتعرض للتكفري والتفسيق بسبب ذلك،ونعت باألموي واملعـادي           
  .�للحسني 

                                                 
  .2/943:له ترمجة يف معجم رجال الفكر واألدب يف النجف.طرف الكثري من اجلعفرية معاصر مقلد من - 1
  .294ص: فضل اهللا وحركية العقل االجتهادي - 2

هـ،وهاجر بصحبة والده إىل النجف 1317 بن هاشم املوسوي النجفي  اخلوئي،ولد سنة  هو أبو القاسم بن علي أكرب- 3
تويف . وأصبح زعيما للحوزة العلمية بالنجف    .العراقي،وحممد حمسن النائيين وغريهم   وأخذ عن مهدي األصفهاين،وضياء الدين      

البيان يف تفسري القرآن،وأجود التقريرات،وتكملة منهاج الصاحلني،ونفحات اإلعجاز،ومناسـك         :من مؤلفاته .هـ1414سنة
  .533-2/532:معجم رجال الفكر واألدب بالنجف:انظر...احلج،ومعجم رجال احلديث

  .158ص:ضل اهللا وحركية العقل االجتهادي ف- 4
  .160ص:فضل اهللا وحركية العقل االجتهادي -  5

 هو حمسن بن عبد الكرمي بن علي بن حممد األمني احلسين العاملي صاحب أعيان الشيعة واالس السنية ومفتاح اجلنات - 6
  . هـ1371وغريها،وتويف سنة 

  .171ص:فضل اهللا وحركية العقل االجتهادي -  7
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 1وقد تصدى بعض علماء اإلمامية لكل من تعرض هلذه الطقوس،فهذا حممد جواد البالغـي             
وكم له مواقف   :"متسك به بشدة ،يقول عنه حممد اهلادي األميين       تصدى إىل دعوات ترك التطبري و     

مشهودة جتاه أعداء احلسني،ولواله ألمات املعاندين الشعائر احلسينية،واالس العزائية،ولكنه متسك      
به،والتزم بشعائرها،وقام ا خري قيام،فحني أفىت بعض العلويني يف الشام وتبعه علـوي آخـر يف                

ائر احلسينية،وزمر وطبل على هذه الفتوى كثري من املغرضني املعاندين شـوهد            البصرة حبرمة الشع  
هذا الشيخ الكبري على ضعفه وعجزه أمام احلشد املتجمهر للعزاء ميـشي وهـو يـضرب علـى      
صدره،وقد حل أزراره،وخلفه اللطم واألعالم،وأمامه الضرب بالطبل،ومن آثاره الباقية إقامة املآمت           

كربالء فهو أول من أقامه هناك،وعنه أخذ حىت توسع فيه ووصل إىل حـده              يف يوم عاشوراء يف     
  .2"اليوم

وجند بعض مشاهري الشيعة املعاصرين يزعم أن التطبري من املعجـزات،وأن لـك أن تتـرك           
  .3الفرائض أما التطبري فال

ة ويقدس اجلعفرية يوم عاشوراء بأعمال أخرى غري التطبري،فإذا كان من السنة عند أهل السن             
صوم هذا اليوم كما ورد يف األحاديث الصحيحة،فإن للقوم صوما فيه لكن بطريقة مغايرة، يقول               

  .6"5يوم عاشوراء يصوم إىل بعد العصر مث يفطر بقليل من تربة احلسني:"4عباس القمي

                                                 
آالء الـرمحن يف تفـسري   :،من مؤلفاته)هـ1352-هـ1280( هو حممد جواد بن حسن بن طالب البالغي النجفي - 1

: انظر. ،وأنوار اهلدى،وتزويج أم كلثوم بنت أمري املؤمنني وإنكار وقوعه        القرآن،وأجوبة املسائل البغدادية،وأعاجيب األكاذيب   
  .103ص:،والشيعة يف التاريخ لعبد الرسول املوسوي254-1/253:معجم رجال الفكر واألدب يف النجف

  .254-1/253: معجم رجال الفكر واألدب يف النجف- 2
  . قال ذلك عبد احلميد املهاجر يف إحدى حماضراته- 3
 هو عباس بن حممد رضا القمي،نزيل مشهد،له هداية األحباب يف املشهورين بالكىن واأللقاب واألنساب،وحتفة األحباب - 4

مصفى :انظر. هـ1359تويف سنة .وادر آثار األصحاب،والفوائد الرضوية يف أحوال العلماء اجلعفرية،والكىن واأللقابيف ن
  .215ص:املقال
اعلم أن لنا روايات متضافرة تنطق بأن تربته شفاء من كل سقم وداء إالّ املوت،وأمان :" يقول القمي عن التربة احلسينية- 5

 من كل خوف،واألحاديث يف هذا الباب متواترة،وما برزت من تلك التربة املقدسـة مـن                من كل بالء،وهي تورث األمن    
 .544ص :مفاتيح اجلنان". املعجزات أكثر من أن تذكر

  .355ص: مفاتيح اجلنان- 6
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وهو يوم املصيبة واحلزن لألئمة وشيعتهم،وينبغي للشيعة أن ميسكوا فيه          :"وقال عن هذا اليوم   
ي يف حوائج دنياهم،وأن ال يدخروا فيه شيئا ملنازهلم،وأن يتفرغوا فيه للبكـاء والنيـاح               عن السع 

  .1"وأن جيتهدوا يف سب قاتليه ولعنهم...وذكر املصائب وأن يقيموا مآمت احلسني
عن أَِبي هريـرةَ     أمرهم ذا،وهل يرضى مبثل هذا؟أبدا،ففي احلديث        �فهل احلسني   :قلت

 والنياحةُ علَـى    ، الطَّعن ِفي النسبِ   :اثْنتاِن ِفي الناِس هما ِبِهم كُفْر     «:�ولُ اللَِّه    قَالَ رس  :قَالَ �
  .2»الْميِت

 ويسمى يوم الوالية،وهو يوم الثامن عشر من ذي احلجة ،وهو عيد عندهم قال              :يوم الغدير 
حممد،وهو أعظم األعياد ما بعث اهللا      يوم عيد الغدير،وهو عيد اهللا األكرب،وعيد آل        :"عباس القمي 

تعاىل نبيا إالّ وهو يعيد هذا اليوم،وحيفظ حرمته،واسم هذا اليوم يف السماء يوم العهد املعهود،وامسه  
  .3"يف األرض يوم امليثاق املأخوذ واجلمع املشهود

والصوم يوم الغدير هو كفارة ذنوب ستني سنة،وقد روي أنه صيامه يعـدل صـيام               :"قال
  .4"لدهر،ويعدل مئة حجة وعمرةا

وحيتفل اجلعفرية بأيام مولد املعصومني يهنئون فيه مراجعهم الدينية واملهدي املنتظر،وكـذا            
  .بوفيام فيعزوم

 قالوا أنه عيد من األعياد العظيمة، وهو يوم السابع والعـشرون مـن              �وبيوم مبعث النيب    
  .5رجب

  .6وزومن األعياد اليت حيتفلون ا يوم النري

  :املدن املقدسة عند اإلمامية

                                                 
  .356ص: مفاتيح اجلنان- 1
  .100:قم أخرجه اإلمام مسلم،كتاب اإلميان،باب إطالق اسم الكفر على الطعن يف النسب والنياحة،ر- 2
  .343ص: مفاتيح اجلنان- 3
  .244ص: مفاتيح اجلنان- 4
  .203ص: مفاتيح اجلنان- 5
 21والنريوز يف الفارسية تعين اليوم اجلديد وهو عيد الربيع عند الفرس وبداية السنة،ويكون يوم .367ص: مفاتيح اجلنان- 6

عيد النريوز أيضا البهائيون وذلك يف ختام صيامهم الذي آذار مارس،كما أن هذا اليوم هو أول يوم من السنة القبطية،وحيتفل ب
  . يوما19مدته 
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باإلضافة إىل مكة املكرمة ،واملدينة املنورة،وبيت املقدس،عنـد اجلعفريـة مـدن أخـرى              
  :مقدسة،باعتبار وجود أضرحة لألئمة ا،وهي

 كلم عنها،توسعت املدينة بعـد      160تقع جنوب غرب العاصمة بغداد،وعلى بعد       :النجف
 ،ولكـن   � ،حيث يرتبط اسم النجف بقرب علي        � 1 طالب وجود قرب أمري املؤمنني علي بن أيب      

  448ا من قبل شيخ الطائفة الطوسي سـنة          2ازدادت أمهية النجف بعد تأسيس احلوزة العلمية      
  .هـ

 10تقع على الضفة اليمىن لنهر الفرات األوسط شـرق مدينـة النجـف بنحـو                :الكوفة
 هـ بأمر من    17 سنة   � وقاص   أسسها سعد بن أيب   .كلم156كلم،وغرب العاصمة بغداد بنحو   

، ونقل إليها عاصمة اخلالفة أمري املؤمنني علي بن أيب طالب سنة            �أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب      
  .مسجد الكوفة،ومسجد سهلة:من أهم معاملها. هـ36

اعلم أن مدينة الكوفة هي إحدى املدن األربعة اليت اختارها اهللا تعاىل،وا            :"قال عباس القمي  
وأما فضل جامع الكوفة فال يفي به الذكر وحسبه شرفا أنه أحد            "...طور سنني "ت كلمة قد فسر 

وهو املواطن األربعة اليت يكون املـسافر فيهـا         ...املساجد األربعة اجلديرة بأن تشد إليها الرحال        
  .3"باملختار بني القصر واإلمتام،والفريضة فيه تعدل حجة مقبولة وتعدل ألف صالة تصلى يف غريه

                                                 
دفن يف قصر اإلمارة بالكوفة،وقيل دفن يف رحبة الكوفة،وقيل دفن بنجف احلرية،وقيل : ،فقيل� اختلف يف موضع دفنه - 1

 يف  �البعري وحنروه،ودفنوا عليا    أنه وضع يف صندوق،ومحل على بعري يريدون به املدينة فلما كانوا ببالد طيء أخذ بنو طيء                 
،وـذيب  3/1122:االستيعاب البن عبد الرب   :انظر. أن قرب علي جهل موضعه     وقيل غري ذلك ،وروي عن أيب جعفر      .أرضهم
  حممد بن عبد اهللا بن سليمانأن أبا جعفرأما القرب املنسوب إليه يف النجف فساق اخلطيب البغدادي بسنده .20/488:الكمال

لـو  :"وكان يقول ،�رب علي بن أيب طالب      قن كان ينكر أن يكون القرب املزور بظاهر الكوفة          يطَافظ املعروف مب  احلاحلضرمي  
لو كان هذا قرب علي بن أيب طالب جلعلت :"نيطَ وقال م،"علمت الرافضة  قرب من هذا لرمجته باحلجارة هذا قرب املغرية بن شعبة

 ظهـر يف    �وذكر شيخ اإلسالم أن املشهد املنسوب إىل أمري املؤمنني          .1/138:غدادتاريخ ب :انظر".مرتيل ومقيلي عنده أبدا   
  .27/466:جمموع الفتاوى:انظر.دولة بين بويه

 يطلق مصطلح احلوزة العلمية على املراكز العلمية اليت ختتص بتدريس العلوم اإلسالمية عنـد الـشيعة اإلمامية،وأشـهر    - 2
ترن ظهور احلوزة مبجاورة قبور األئمة أو بعض أقارم،كما هو احلال بالنسبة للنجف             حوزة النجف، وحوزة قم،واق   :احلوزات

  .وقم،وسامراء،وكربالء،ومشهد
  .458ص: مفاتيح اجلنان- 3
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وا وقعـت حادثـة     . كلم إىل اجلنوب الغريب منها     156وتبعد عن بغداد مسافة     :ربالءك
ـ 61 احملرم سنة    10الطف،واستشهد احلسني بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهما  يف              وا . ه

   .1قربه
خلق اهللا أرض كربالء قبل أن خيلق أرض الكعبة بأربعة وعشرين ألف عام،   :" عن أيب جعفر    

رك عليها فما زالت قبل أن خلق اهللا اخللق مقدسة مباركة ال يزال كذلك حىت جيعلها                وقدسها وبا 
  .2"اهللا أفضل أرض يف اجلنة وأفضل مرتل ومسكن يسكن اهللا فيه أوليائه يف اجلنة

علـي  : كلم عن العاصمة بغداد،وا قربا اإلمامني العسكريني       118وتقع على بعد    :سامراء
 255،وا ولد املهدي املنتظـر سـنة        )هـ260ت(كري  ،واحلسن العس )هـ254ت(اهلادي  

  .هـ،وتوجد ا قبة سرداب الغيبة بني قرب اهلادي والعسكري

وتقع على الضفة اليمىن لنهر دجلة جبانب الكرخ، مشال العاصمة بغداد على بعد             :الكاظمية
  ).هـ220ت(،وحفيده اجلواد )هـ183ت (الكاظم :دفن ا. كلم 5

كلم جنوب العاصمة طهران،كان فتحها يف خالفة أمـري املـؤمنني    147تقع على بعد    :قم
ـ 21 سنة   �عمر ابن اخلطاب     وا قرب فاطمة بنت موسى الكاظم ، ويسميها اإلمامية فاطمة          . ه

  .املعصومة
وكانت قم يف عصر بعض األئمة خاصة األواخر من عواصم التشيع،فقد كانت يف وقتـهم               

شهدت حركة حديثية نشطة،حيث عرف ا عشرات من        حسب املؤرخني اإلمامية كلها شيعة،و    

                                                 
 ،ملّا استشهد قطع رأسه،ومحل إىل ابن زياد،فذهب البعض إىل أنه دفن باملدينة جبـوار  � واختلف يف موضع دفن رأسه - 1

 احلسن رضي اهللا عنهما،وعد أكثر أهل العلم هذا أقوى األقوال وأرجحها كما ذكر شيخ اإلسالم رمحه                 قرب أمه فاطمة وأخيه   
اهللا،وذهب بعضهم إىل أنه أعيد إىل بدنه ودفن معه يف كربالء،وقيل دفن حبلب،وقيل بدمشق،وقيل بعسقالن،وقيل بالقاهرة وا 

الن نقل إىل القاهرة واملشهد الذي كان بعسقالن أسس يف القـرن  مشهد لذلك يزار،وقد أمجع أهل العلم على أن ما يف عسق          
 27/450:جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية:انظر.�فالقرب الذي بالقاهرة كذب خمتلق ال عالقة له باحلسني      .اخلامس  

  .فما بعدها
  .وانظر ما قبل ذلك وما بعده،17ص.هـ1405دار الشبستري،:؛قم2ط.األصول الستة عشر:  موعة من  الرواة: انظر- 2
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وتعـد  .1احملدثني،وكان أهلها يعدون من أهل التشدد يف الرواية ويظهر ذلك يف موقفهم من الغالة             
  .احلوزة العلمية ا من أهم املراكز التعليمية مع حوزة النجف عند اإلمامية

ت مـن مدينـة طـوس       أو طوس قدميا،تقع يف إقليم خراسان على بعد كيلـومترا         :مشهد
  ).هـ203ت(وا قرب علي بن موسى الرضا .القدمية،وقد كانت قرية صغرية تابعة لطوس

  :زيارة مراقد األئمة والتربك ا

واألخبار يف فضل زيارة األئمة املعصومني وثواـا وال  سـيما أيب                :"قال الفيض الكاشاين  
  .2"ة والعمرة والغزوة أكثر من أن حتصىعبد اهللا احلسني،وأيب احلسن الرضا وفضلهما على احلج

تعـدل ألـف    " يوم عرفة من أعظم العبادات بل ال يعدهلا عمل،ألـا            �وزيارة احلسني   
حجة،وألف عمرة ،وألف جهاد بل تفوقها،واألحاديث كثرية ففي فضل زيارته يف هـذا اليـوم               

جرا عمن حضر عرفات بل     متواترة،ومن وفق فيه لزيارته واحلضور حتت قبته املقدسة فهو ال يقل أ           
  .3"يفوقه

 ؟ ربما فَاتِني الْحج فَأُعرف ِعند قَبِر الْحسيِن: قُلْت َألِبي عبِد اهللا:عن بِشٍري الدهاِن قَالَ
ِر يوِم ِعيٍد كَتب اهللا لَه  أَحسنت يا بِشري أَيما مؤِمٍن أَتى قَبر الْحسيِن عاِرفاً ِبحقِِّه ِفي غَي:فَقَالَ

وِعشِرين حجةً وعمرةً مع نِبي مرسٍل أَو ِإماٍم ،ِعشِرين حجةً وِعشِرين عمرةً مبروراٍت مقْبوالٍت 
 وِمائَةَ غَزوٍة مع نِبي مرسٍل أَو ِإماٍم ومن أَتاه ِفي يوِم ِعيٍد كَتب اهللا لَه ِمائَةَ حجٍة وِمائَةَ عمرٍة،عدٍل 
 يا بِشري ِإنَّ : ثُم قَالَ ِلي، فَنظَر ِإلَي ِشبه الْمغضِب: قَالَ؟كَيف ِلي ِبِمثِْل الْموِقِف: قُلْت لَه:قَالَ.عدٍل

 ثُم توجه ِإلَيِه كَتب اهللا لَه ِبكُلِّ خطْوٍة ،غْتسلَ ِمن الْفُراِتالْمؤِمن ِإذَا أَتى قَبر الْحسيِن  يوم عرفَةَ وا
  .4 وغَزوةً:حجةً ِبمناِسِكها وال أَعلَمه ِإالَّ قَالَ

  .احلسن،وزين العابدين،والباقر،والصادق:ويزار البقيع ألنه دفن به

                                                 
 تذكر كتب اإلمامية أن أهل قم  كانوا يعدون نفي السهو عن املعصومني من الغلو،بل ذهب بعضهم إىل القـول بـأن   - 1

كما سيأيت  . العصمة عندهم قريبة من املعروف لدى العامة آنذاك،وهلذا السبب جندهم قد طردوا أكثر من راوي بسبب الغلو                
  .تفصيله

  .283ص:ئقاحلقا- 2
  .324ص: مفاتيح اجلنان- 3
  .581-580،ص4،ج1: فروع الكايف،كتاب أبواب الزيارة ،باب فضل زيارة أيب عبد اهللا احلسني،رقم- 4
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. 1"�موسى بن جعفر هي كزيـارة الـنيب         ويف أخبار كثرية أن زيارة اإلمام       :"قال القمي 
 طَِفق يطْرح خِميصةً � لَما نزلَ ِبرسوِل اللَِّه :" عاِئشةَ وعبد اللَِّه بن عباٍس قَالَا    صح عندنا عن  :قلت

عنةُ اللَّـِه علَـى الْيهـوِد       لَ« : فَقَالَ وهو كَذَِلك   ،فَِإذَا اغْتم ِبها كَشفَها عن وجِههِ     ،لَه علَى وجِههِ  
اِجدسم اِئِهمِبيأَن ورذُوا قُبخى اتارصالنوا.»وعنا صم ذِّرح2" ي.  

وقد وجدنا بعض اإلمامية يشري على أن هذا احلديث موضوع،كما هو احلال عند جعفـر               
  .3السبحاين

  :ما خالف فيه اجلعفرية يف العبادات

،فقد أوجب اإلمامية مسح الـرجلني      4املسح على القدمني بدل غسلهما    ب:قالوا:يف الوضوء *
  .يف الوضوء بدل غسلهما خالفا للمجمع عليه عند أهل السنة وغريهم

 باملسح على �وقد تواترت السنة عن رسول اهللا    .5كما قالوا بأن املسح على اخلفني ال جيوز       
  .اخلفني

 الرسالة،مث يقول حي على الصالة،مث حي على التكبري أربع،والشهادة بالتوحيد،مث:يف اآلذان*
  .7،والتكبري بعده،مث التهليل6الفالح،مث حي على خري العمل

                                                 
  .548ص: مفاتيح اجلنان- 1

،وويف مخسة مواضع أخرى،وأخرجه مسلم 417: أخرجه البخاري يف صحيحه،كتاب الصالة،باب الصالة يف البيعة،رقم- 2
  .826:ملساجد ومواضع الصالة،باب النهي عن بناء املساجد على القبور واختاذ الصور،رقميف كتاب ا

  .259، وص220ص: احلديث النبوي بني الرواية والدراية- 3
،شرائع اإلسالم لنجم الدين 3كتاب الطهارة،باب صفة الوضوء،وباب مسح الرأس والقدمني،ج:الكايف: انظر- 4

  .1/25:،حترير الوسيلة1/22:احللي
  .الكايف،كتاب الطهارة،باب مسح اخلف: انظر- 5

قلت البـن  : عن عكرمة قال هو الذي أمر حبذفها،ف�أن هذه العبارة كانت موجودة يف األذان ،وأن عمر :  وقد قالوا- 6
ا  عمر بذلك أال يتكل الناس على الصالة ويدعو        أراد: ؟ قال " على خري العمل   حي" األذان حذف من    يء ش أليخربين  أعباس  

حي على  " :نه سأل أبا احلسن عن    أحدثين حممد بن أيب عمري      :  عن الفضل بن شاذان قال     و. األذاناجلهاد، فلذلك حذفها من     
أما العلة الظاهرة فلئال يدع     :  مجيعا فقال  أريدمها : قلت ؟تريد العلة الظاهرة أو الباطنة    :؟ فقال األذان مل تركت من     "خري العمل 

 أال يقع األذان من أمر بترك حي على خري العمل من فأرادن خري العمل الوالية إ الباطنة فوأماصالة، الناس اجلهاد إتكاال على ال
  .2/368:علل الشرائع للصدوق:انظر.حثا عليها ودعا إليها

دار : ؛بـريوت 2ط.عبد احلسني حممـد علـي  : شرائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام،حتقيقجنم الدين احللي،: انظر- 7
  .1/75.م1983/هـ1403اء،األضو
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 �وهـي الـشهادة بالواليـة لعلـي        .والذي يعمل به اإلمامية اآلن إضافة الشهادة الثالثة       
: لصدوقوقد أشار بعض علمائهم إىل أن الشهادة الثالثة من وضع الغالة،وأا بدعة،قال ا            .واألئمة

واملفوضة لعنهم اهللا قد وضعوا أخبارا وزادوا يف        :"وقال أيضا  .1" الثالث بدعة ال أجر له     واألذان "
  مرتني، ويف بعض روايام بعد أشهد أن حممدا رسـول اهللا           " حممد وآل حممد خري الربية       " األذان

" ا أمري املؤمنني حقا     أشهد أن علي  " مرتني، ومنهم من روى بدل ذلك       " أشهد أن عليا ويل اهللا      " 
وال شك يف أن عليا ويل اهللا وأنه أمري املؤمنني حقا وأن حممدا وآله صلوات اهللا عليهم خري                  ،مرتني

  .2"األذانالربية، ولكن ليس ذلك يف أصل 
وهو وضع إحدى   :،والتكفري3تعمد التأمني بعد الفاحتة   :من مبطالت الصالة  :قالوا:يف الصالة *

 والتكتف يقطع الصالة من غري تقية وال خوف وهو وضـع            ": الطوسي قال.4اليدين على األخرى  
  .5"آخر احلمد مثل ذلك" آمني " اليمني على الشمال وقول 

  .جيوز اجلمع بني الظهر والعصر،واملغرب والعشاء من غري عذر: وقالوا
املـسجد احلرام،املـسجد   :املسافر خمري بني القصر واإلمتام يف أربعـة أمـاكن وهـي      :قالوا

  .7 بكربالء6بوي،ومسجد الكوفة،واملسجد احلائريالن
جيوز االستئجار للنيابة عن األموات يف قضاء الصالة كسائر العبادات،كمـا جيـوز             : وقالوا

  .8النيابة عنهم تربعا
،وكذا حكم  1وأن صالة الفطر واألضحى واجبة يف حضور اإلمام،ومستحبة يف زمان الغيبة          

  .صالة اجلمعة

                                                 
  .1/40: من ال حيضره الفقيه- 1
  .1/290: من ال حيضره الفقيه- 2
  .1/170:،حترير الوسيلة1/83:شرائع اإلسالم- 3
وورد عـن بعـض     .1/166.م1987/هـ1407سفارة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية،   :بريوت.حترير الوسيلة اخلميين،  -4

  .م إىل حترميه بال بطالن الصالة بهعلمائهم أن التكفري مكروه،وذهب بعضه
  .265ص.منشورات مكتبة جامع چهل ستون:طهران. االقتصاد اهلادي إىل طريق الرشاد الطوسي،- 5

 عندما أمر اخلليفة املتوكل العباسي ـدم  � ألن املاء حار حول موضع قرب احلسني -حسب قول اإلمامية– مسي احلائر - 6
  .وسقي القرب

  .وقال بعضهم عن احلائر احلسين بكربالء إذا اقترب منه كذا ذراعا فعليه اإلمتام.1/233: حترير الوسيلة- 7
  .1/202: حترير الوسيلة-8
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  .ة التراويح مجاعة يف رمضانوال جييز اإلمامية صال
  .2ويعترب يف املصلي على امليت أن يكون مؤمنا،فال جتزئ صالة املخالف فضال عن الكافر

  .ويف صالة اجلنازة مخس تكبريات
 ربيـع  17 (�،يوم مولد الـنيب   ) ذي احلجة  18(يوم الغدير   : الصوم املندوب :يف الصوم *
  .3، يوم النريوز) ذي احلجة24(،يوم املباهلة ) رجب27 (�، يوم مبعثه )األول

فال تعطى لكـافر    .ال جيوز إعطاؤها لغري اإلمامي اإلثين عشري      : مستحق الزكاة  :يف الزكاة *
  .4وال خمالف وإن كان من فرق الشيعة

واجلهاد عند أهل السنة ماض مع      .5 يشترط فيه وجود اإلمام أو من نصبه اإلمام        :يف اجلهاد *
  .اجرهم إىل قيام الساعةأويل األمر من املسلمني برهم وف

  

  .موقف أهل السنة من الشيعة:املبحث اخلامس

  

نبني يف هذا املبحث موقف أهل السنة من الشيعة اجلعفرية،ونشري أوال إىل أن  أهل العلـم                 
يطلقون على الشيعة اجلعفرية،اسم الرافضة لغلوهم،وحىت يتضح سـبب موقـف أهـل الـسنة               

عها أهل السنة،وكيف تعاملوا مع باقي مـن نـسب إىل           منهم،نتعرض إىل البدعة وكيف تعامل م     
  .بدعة

  :تعريف البدعة

أي هـو    :1وبدع يف هذا األمر   .من بدع الشيء يبدعه بدعا،وابتدعه أي أنشأه وبدأه       :يف لغة 
  .2أول من فعله

                                                                                                                                                         
  .1/213: حترير الوسيلة- 1
  .1/74: حترير الوسيلة- 2
  .271-1/270: حترير الوسيلة- 3
  .1/305:،حترير الوسيلة1/163: شرائع اإلسالم- 4
  .1/307:شرائع اإلسالم:انظر- 5



 - 92-

  .3"�فعل ما مل يعهد يف عصر رسول اهللا :"عرفها العز بن عبد السالم:اصطالحا
البدعة طريقة يف الدين خمترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها          ":وعرفها الشاطيب بقوله  
  .4"ما يقصد بالطريقة الشرعية

هي األمر احملدث الذي مل يكن عليه الصحابة والتابعون،ومل يكن مما           :البدعة:"وقال اجلرجاين 
  .5"اقتضاه الدليل الشرعي

ف املعروف عن الـنيب     هي اعتقاد ما أحدث على خال     :"قال احلافظ ابن حجر عن البدعة     و
  .6"،ال مبعاندة،بل بنوع شبهة�

لكنـها  .ما أحدث على غري مثال متقدم،فتشمل احملمود واملـذموم        :البدعة:"وقال السخاوي 
،فاملبتدع من اعتقد ذلك ال مبعاندة بل       �خصت شرعا باملذموم مما هو خالف املعروف عن النيب          

  . 7"بنوع شبهة
ما مل  : وحقيقتها الفعلية املخالفة للسنة،وهلا تعاريف حاصلها      مث اعلم أن البدعة   :"قال الصنعاين 
  .8"�يكن على عهده 
  .9"احلَدث يف الدين بعد اإلكمال:"وقيل هي

وعلمـاء اجلـرح    .تطلق البدعة على الزيادة والنقصان يف الدين مما مل يأمر به الشارع           :وقيل
  . عقيدة أهل السنة واجلماعةوالتعديل عندما تكلموا يف املبتدع،إنما عنوا به كل من خالف

                                                                                                                                                         
1 -  R ڑ  ڑ    ٹ ٹ   R            أي ما أنا أول من بعثه اهللا تعاىل وال أول من ):09:األحقاف،اآلية:سورة( ژڈ  ڈ  ژ

  .6/276:تفسري ابن كثري:انظر.جاءه الوحي من عند اهللا تعاىل،بل بعث من قبلي رسال مبشرين ومنذرين وأنزل عليهم الكتب
  .38ص:املصباح املنري: انظر- 2

  .477ص:واعد األحكام ق 3-
  .1/28: االعتصام- 4

  .43ص: كتاب التعريفات للجرجاين 5-
  .41ص: شرح خنبة الفكر-6

  .1/212: الغاية شرح اهلداية- 7
 . م 1996/ هـ1417دار العاصمة،:؛الرياض1ط.رائد بن صربي بن أيب علفة: مثرات النظر يف علم األثر،حتقيقالصنعاين،-8

  .44ص
  .36ص: خمتار الصحاح- 9
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 احلافظ ابن حجر عند      ما قاله  ذكرالبدعة ختدش يف عدالة الراوي عند أهل العلم، فقد سبق           و
احلاكم النيسابوري ترك الدعوة إىل البدعة من ماهية         عدو.1تعريفه للعدالة،عند ذكر املراد بالتقوى    

ملبتدع مطلقا،بل هلم يف ذلك تفصيل سيأيت       وهذا ال يعين أم ردوا رواية ا      .العدالة ،وقد سبق قوله   
  .ذكره

  :تنقسم البدعة إىل قسمني:أقسامها
  .2بدعة مكفرة-1
  .بدعة غري مكفرة أو بدعة مفسقة-2

فـإن  :"قال اإلمام الذهيب   رمحـه اهللا .وقد يطلق على ذلك أيضا بدعة غليظة،وبدعة خفيفة   
مـن بدعتـه    : فمنـهم :اتـب من جهة معتقده فهو علـى مر      -يعين الراوي –كان كالمهم فيه    

فمـىت  . الكاف، وما بني ذلك :الداعي إىل بدعته،ومنهم  :من بدعته دون ذلك،ومنهم   :غليظة،ومنهم
  .مجع الغلظ والدعوة تجنب األخذ عنه،ومن مجع اخلفّة والكف أخذوا عنه وقبلوه

 .3"فالغلظ كغالة اخلوارج،واجلهمية،والرافضة،واخلفّة كالتشيع واإلرجاء

  :ة املكفرة والبدعة غري املكفرةضابط البدع
من أنكر أمرا   :وضابط البدعة املكفرة  ):"هـ1377ت(قال العالمة حافظ بن أمحد احلكمي       

جممعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة من جحود مفروض،أو فـرض مـا مل                 
به عنـه مـن نفـي أو        يفرض،أو إحالل حمرم،أو حترمي حالل،أو اعتقاد ما يرتّه اهللا ورسوله وكتا          

  ...�إثبات؛ألنّ ذلك تكذيب بالكتاب ومبا أرسل اهللا به رسوله 

                                                 
  .19ص: شرح خنبة الفكر-1

ومن كفّر ببدعة وإن جلّت ليس هو مثل الكافر األصلي وال اليهودي واوسي،أىب اهللا :"  قال اإلمام الذهيب رمحه اهللا تعاىل- 2
أن جيعل من آمن باهللا،ورسوله،واليوم اآلخر،وصام،وصلى، وحج،وزكى،وإن ارتكب العظائم،وضلّ وابتدع كمـن عانـد              

  .10/202:سري األعالم".الوثن،ونبذ الشرائع وكفر،ولكن نربأ إىل اهللا من البدع وأهلهاالرسول،وعبد 
مكتب املطبوعات :؛حلب1ط.عبد الفتاح أبو غدة: املوقظة يف علم مصطلح احلديث،اعتىن بهالذهيب،-3

  .85ص.هـ1405اإلسالمية،
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 �ومثال البدعة املكفرة مقالة السبئية إذ غلت يف الكفر فزعمت أنّ عليا إهلها حىت حرقهم                
 بالنار إنكارا عليهم،وغالة الروافض الذين قالوا حبلول اإلهلية يف علي أوغريه،أو اإلميان برجوعه إىل             

  . الدنيا قبل يوم القيامة وغري ذلك
والبدع اليت ليست مبكفرة،وهي ما مل يلزم منه تكذيب بالكتاب وال شيء مما أرسل اهللا بـه           

  .1..."رسله
يقصد ما كـان    .2"وال نكفّر إالّ بإنكار متواتر من الشريعة      :"...وقال اإلمام الذهيب رمحه اهللا    

  .معلوما من الدين بالضرورة
  .3ابن حجر على وجوب أن يكون التكفري متفقا عليه من قواعد مجيع األئمةوقد نبه احلافظ 

وأن من تردد أهل العلم فيه فلم يتجه هلم أن يكفروه أو            :"قال الشيخ املعلمي رمحه اهللا    :فائدة
 .4"يفسقوه،وال أن يعدلوه فال تقبل روايته؛ألنه مل تثبت عدالته

  
لرواية وتعامل معها علماء اجلرح والتعـديل       ومن البدع اليت ظهرت يف املسلمني يف عصر ا        

  :نذكر اآليت
التحكيم، وتربؤوا منه وقاتلوه،فإن أطلقوا التكفري      �وهم الذين أنكروا على علي      :اخلوارج-

  .ويقول اخلوارج بتكفري مرتكب الكبرية.فهم الغالة منهم
 وعمر فهـو    التشيع هو صحبة علي وتقدميه على الصحابة،فمن قدمه على أيب بكر          :الشيعة-

غال يف تشيعه،ويطلق عليه رافضي، وإالّ فشيعي،فإن انضاف إىل ذلك السب والتصريح بـالبغض              
  .فغال يف الرفض،وإن اعتقد الرجعة إىل الدنيا فأشد يف الغلو

  .وتقدمي غريه عليه�النصب هو بغض علي:الناصبة-
  . وتزعمها معبد اجلهين.وهم من يزعم أن الشر فعل العبد وحده:القدرية-

                                                 

-219ص:طائفة الناجية املنصورة للحكمي أيضاأعالم السنة املنشورة العتقاد ال:،وانظر504 -2/503: معارج القبول 1-
220.  

  .292ص:االقتراح البن دقيق العيد:،وانظر85ص: املوقظة- 2
  .454: هدي الساري- 3
  .1/52.م1986/هـ1406 املكتب اإلسالمي،:؛بريوت2ط. التنكيل مبا يف تأنيب الكوثري من األباطيلاملعلمي، - 4
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منهم من أراد به تأخري القـول يف        :اإلرجاء مبعىن التأخري وهو عندهم على قسمني      :املرجئة-
احلكم يف تصويب إحدى الطائفتني اللذين تقاتلوا بعد عثمان رضي اهللا عنه،ومنهم مـن أراد بـه                
 تأخري القول يف احلكم على من أتى الكبائر وترك الفرائض بالنار؛ألن اإلميـان عنـدهم اإلقـرار                

  .واالعتقاد وال يضر العمل مع ذلك،كما ال تنفع طاعة مع الكفر
. من نفى صفات اهللا تعاىل اليت أثبتها الكتاب والسنة ويقول أن القـرآن خملـوق              :اجلهمية-

  .تزعمها جهم بن صفوان ونسبت إليه وتسمت بامسه

  :رواية املبتدع بني القبول والرد

 خمتلفة يف قبول من كانت بدعته مكفرة،وخالصة        ورد عن أهل العلم أقواال    :البدعة املكفرة -أ
  :ذلك اآليت
ال تقبل روايتهم باإلمجاع،وهو قول اجلمهور؛ألن صاحبها قد خـرج ببدعتـه عـن              -1

من كفر ببدعته مل حيتج     :"قال النووي .اإلسالم،فال تقبل روايته ألن من شرط قبول الرواية اإلسالم        
  .2"دع إن كفر ببدعته،فال إشكال يف رد روايتهاملبت:"وقال احلافظ ابن كثري.1"به باالتفاق
وقال مجاعة من أهل النقل واملـتكلمني  أخبـار أهـل     :"قال اخلطيب وقيل يقبل مطلقا،  -2

  .3"األهواء كلها مقبولة وان كانوا كفارا وفساقا بالتأويل
وقيل إن كان ال يعتقد حلّ الكذب لنصرة مقالته قبل،كاخلطابية الذين يـرون جـواز               -3
  . لنصرة مذهبهمالكذب

والتحقيق أنه ال يرد كل مكَفٍَّر ببدعته؛ألن كل طائفة تدعي          :"قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا     
أن خمالفيها مبتدعة،وقد تبالغ فتكفر خمالفيها،فلو أخذ ذلك على اإلطالق الستلزم تكفـري مجيـع               

ع معلومـا مـن الـدين       الطوائف،فاملعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الـشر           

                                                 
  .25ص:التقريب- 1
  .92ص:اختصار علوم احلديث- 2
  .121ص.م1988 / هـ1409 دار الكتب العلمية،:بريوت. الكفاية يف علم الروايةاخلطيب،- 3
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فأما من مل يكن ذه الصفة وانضم إىل ذلك ضبطه ملا يرويه مع             .بالضرورة،وكذا من اعتقد عكسه   
  . 1"ورعه وتقواه فال مانع من قبوله

وأصحاا هم من تلبس ببدعة ال تقتضي التكفري أصال،واختلف أهـل           :البدعة املفسقة -ب
اختلف أهل العلم يف السماع     :"ل اخلطيب البغدادي  قا.العلم يف قبول روايام وردها على مذاهب      

وإليك خالصة  .2"من أهل البدع واألهواء كالقدرية واخلوارج والرافضة،ويف االحتجاج مبا يروونه         
  :ما قيل يف ذلك

قيل ترد روايته مطلقا؛ألنه فاسق ببدعته،وألنّ الروايـة عنـه تـرويج ألمره،وتنويـه              -1
وقال احلافظ  . 3"بعيد مباعد للشائع عن أئمة احلديث     :"ذهبوقال ابن الصالح عن هذا امل     .بذكره

وقـد  . 4"وعلى هذا أن ال يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غري مبتدع           ...وهو بعيد :"ابن حجر 
أنا أترك  :قلت ليحىي بن سعيد القطان أنّ عبد الرمحن بن مهدي قال          : علي بن املديين قال    ورد عن 

كيـف يـصنع    :بدعة،فضحك حيىي بـن سـعيد،وقال     من أهل احلديث كل من كان رأسا يف ال        
بقتادة،كيف يصنع بعمر بن ذر اهلمذاين،كيف يصنع بابن أيب رواد،وعد حيىي قوما أمسكت عـن               

  .5"إن ترك عبد الرمحن هذا الضرب ترك حديثا كثريا:ذكرهم،مث قال حيىي
ـ                -2 ل يقبل مطلقا إالّ إن اعتقد حلّ الكذب،أو يستحل الكذب يف نـصرة مذهبـه أو أه

هو :،وقيل6ونسب بعضهم هذا القول لإلمام الشافعي     .مذهبه،سواء كان داعية إىل بدعته أو مل يكن       
ىل قبول  إوذهبت طائفة من أهل العلم      : "قال اخلطيب .مذهب الثوري،وعلي بن املديين،وأيب حنيفة    

هم أخبار أهل األهواء الذين ال يعرف منهم استحالل الكذب والشهادة ملن وافقهم مبا ليس عنـد               
وتقبل :"فإنه قال ،وممن قال ذا القول من الفقهاء أبو عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي            ،فيه شهادة 

                                                 
ــن حجــر،- 1 ــة الفكر،اب ــشرح خنب ــة النظــر ب ــل العطــار:تقــدمي وضــبط نزه ــريوت. صــدقي مجي دار :ب

  .61ص.م2000/هـ1421الفكر،
  .121ص: الكفاية-2

  .67ص.دار اهلدى:عني مليلة.مصطفى ديب البغا.د:ه مقدمة ابن الصالح،خرج نصوصه وعلّق عليابن الصالح، - 3
  .61ص: شرح خنبة الفكر- 4
  .6/387:،سري األعالم،:21/336ذيب الكمال129ص: الكفاية-5

  .67ص: مقدمة ابن الصالح 6-
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ن هذا  أ وحكى   ،" الشهادة بالزور ملوافقيهم   ؛ألم يرون  اخلطابية من الرافضة   الّإشهادة أهل األهواء    
  .1"ي يوسف القاض مثله عن أيبيورو،بن أىب ليلى وسفيان الثوريامذهب 

وذهبت طائفة إىل قبول أخبار أهل األهواء الذين ال يعرف منهم اسـتحالل             :"املنذري  قال  
  .2"الكذب،وال الشهادة ملن وافقهم مبا ليس عندهم فيه شهادة

 إن كان داعية إىل بدعته،قال اخلطيـب     لتقبل رواية من مل يكن داعية إىل بدعته؛وال تقب        -3
فأما الدعاة فـال حيـتج      ،الدعاة من أهل األهواء    غري   أخبارقبل  وقال كثري من العلماء ي    :"البغدادي
   .3"محد بن حممد بن حنبلأ ذلك أبو عبد اهللا إىلوممن ذهب ،بأخبارهم

  :قال ابن اجلزري يف اهلداية
  وقبلوا رواية املبتدع   إن مل يكن داعية للمبدع

 فقد  ليهإدعا  ومن رأى رأيا و   ،ليه احتمل إمن رأى رأيا ومل يدع      :"يعبد الرمحن بن مهد   عن  
  .4"استحق الترك
ث عن  وحتد،تركت عمرو بن عبيد   :وقيل له ،بن املبارك يقول  امسعت  :نعيم بن محاد قال   وعن  

  .5"ن عمرا كان يدعوإ: قال؟وفالن وهم كانوا يف عداده، وسعيدي،هشام الدستوائ
وقد مسع  ،ما كتبت عن عباد بن صهيب     :مسعت حيىي بن معني يقول    :د قال عباس بن حمم  وعن  
هكـذا  :قلت لـيحىي  .بن أنس ا عنه مالك    يوأبو بكر بن نافع قدمي يرو     ، بكر بن نافع   عباد من أيب  

ذلك من األهواء ممن هو      أو كان غري     ن كان قدريا أو رافضيا    إتقول يف كل داعية ال يكتب حديثه        
 يليه كهـشام الدسـتوائ    إوال يدعو   ،ن يكونوا ممن يظن به ذلك     أ الّإال نكتب عنهم    : قال  ؟ داعية

  .6ليهإغريه ممن يرى القدر وال يدعو و

                                                 
  .120ص:الكفاية- 1

بوعـات اإلسـالمية،   مكتب املط:؛حلب1ط.عبد الفتاح أبو غدة: جوابه عن أسئلة يف اجلرح والتعديل،اعتىن بهاملنذري،- 2
  .67ص. هـ1411

  .121ص:الكفاية- 3
  .127-126ص:الكفاية- 4
  .127ص:املصدر نفسه- 5
  .127ص:املصدر نفسه- 6
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محد بن حنبل أيكتـب عـن املرجـىء         أسألت  : قال يحممد بن عبد العزيز األبيورد    وعن  
  .1نعم يكتب عنه إذ مل يكن داعيا: قالي؟والقدر

  .2"إذا مل يكن داعيا:يكتب عن القدري؟قال:وقال أبو داود السجستاين قلت ألمحد
 ي؟ قطـن القـدر   بن حنبل يا أبا عبد اهللا مسعت من أيبدألمحقيل :قالإبراهيم احلريب  وعن  

  .3مسع منهأولو كان داعية مل ، مل أره داعية:قال
الداعية إىل البدع ال جيوز االحتجاج به عند أئمتنا قاطبة ال أعلم بينهم فيه              :"وقال ابن حبان  

  .4"خالفا
 قبول غري الداعية من     وأغرب ابن حبان فادعى االتفاق على     :"قال احلافظ ابن حجر متعقبا له     

  .5"غري تفصيل
وهـذا املـذهب هـو      :"،وقال ابن حجـر   6وعد ابن الصالح هذا القول األعدل واألوىل      

  .7"األعدل،وصارت إليه طوائف من األئمة 
وكتب األئمة طافحة بالرواية عن املبتدعة غري الدعاة،ويف الصحيحني كثري من مرويام يف             

  : مي ببدعة وأخرج له الشيخان يف صحيحيهماوإليك بعض من ر.األصول والشواهد
إبراهيم بن طهمان،أيوب بن عائذ الطائي،ذر بن عبد اهللا املوهيب،شبابة بن سوار،عبد احلميد             
ابن عبد الرمحن احلماين،عثمان بن غياث البصري،عمر بن ذر،عمرو بن مرة،وكل هؤالء منسوب             

  .إىل اإلرجاء
سن بن ذكـوان،داود بـن احلـصني،سامل بـن          ثور بن يزيد،حسان بن عطية احملاريب،احل     

  .عجالن،سالم بن مسكني،شريك بن عبد اهللا،عبد الوارث بن سعيد،وكلهم رمي بالقدر

                                                 
  .128ص:املصدر نفسه- 1
  .198ص: سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد- 2
  .128ص:الكفاية- 3
  .67ص: مقدمة ابن الصالح- 4
  .61ص: الرتهة- 5
  .67ص: مقدمة ابن الصالح- 6
  .545ص: هدي الساري- 7
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جرير بن عبد احلميد،سعيد بن فريوز البختري،سعيد بن كثري بن عفري،عباد بن العوام،عبـد              
ي وكل هؤالء منسوب إىل     الرزاق بن مهام الصنعاين،عبد امللك بن أعني، عبد اهللا بن موسى العبس           

  .التشيع
  .ز بن أسد،إسحاق بن سويد العدوي،قيس بن أيب حازم،وهؤالء رموا بالنصب

عكرمة موىل ابن عباس،الوليد بن كثري بـن حيـىي املـدين،رميا بـرأي اإلباضـية مـن                  
  .اخلوارج،عمران بن حطان رمي برأي القعدية من اخلوارج

  .1يب هاشم رمي بالوقف يف القرآنبشر بن السري رمي برأي جهم،علي بن أ
  .وسيأيت الكالم عنه.عباد بن يعقوب رمي بالرفض أخرج له البخاري

ن حتملهم الدعوة   أكتب عن الدعاة خوفا     ن ي أ إمنا منعوا    :"قال اخلطيب عن سبب رد الداعية     
ـ   "؛و2"ىل البدعة والترغيب فيها على وضع ما حيسنها إ ف ألن تزيني البدعة قد حيملـه علـى حتري

نرى أن من كـان داعيـة       : "وقال ابن دقيق العيد     .3"الروايات،وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه    
ملذهبه املُبتدع متعصبا له متجاهرا بباطله،أن تترك الرواية عنه إهانة له وإمخادا لبدعته،فإنّ تعظـيم               

سبقت :"...عية فقال  وقد أورد الصنعاين السبب يف رد رواية من كان دا          .4"املبتدع تنويه ملذهبه به   
ما :فإن قلت:5"التنقيح"قال يف .ال يقبل خربه :اإلشارة إىل أنهم قد استثنوا من املبتدعة الداعية،فقالوا       

ما أعلم أنهم ذكروا فيه شيئا،ولكن نظرت فلم أجد غـري           :الفرق بني الداعية وغريه عندهم؟قلت    
  :وجهني

لناس إىل ما يدعوهم إليه،فرمبا محله عظيم       أنّ الداعية شديد الرغبة يف استمالة قلوب ا       :أحدمها
  .ذلك على التدليس أو التأويل

أن الرواية عن الداعية تشتمل على مفسدة،وهي إظهار أهليته للرواية،وأنه مـن            :الوجه الثاين 
  .6"أهل الصدق واألمانة،وذلك تغرير ملخالطته،ويف خمالطة من هو كذلك مفسدة للعامة كبرية

                                                 
  .643-546ص:هدي الساري: انظر للمزيد- 1
  .128ص:الكفاية- 2
  .61ص: نزهة النظر- 3
  .294ص:االقتراح- 4
  ".توضيح األفكار: " كتاب التنقيح للعالّمة ابن الوزير الصنعاين،وقد شرح الكتاب الصنعاين يف-5
  .281-2/280:توضيح األفكار:،وانظر103ص: مثرات النظر-6
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لعلم على اشتراط أن يكون غري داعية،بأن اإلمام البخاري،واإلمـام      وقد اعترض بعض أهل ا    
مسلم رمحهما اهللا قد احتجا بالدعاة كعمران بن حطان وعبـد احلميـد ابـن عبـد الـرمحن                   

  :احلماين،وأجيب عن اإلخراج لعمران بن حطان باآليت
ليس يف أهل األهواء أصح حديثا من اخلـوارج مث ذكـر عمـران بـن                :قال أبو داود  -1

  .1..."حطان،وأبا حسان األعرج
وليس ذلـك االعتـذار   :"قال احلافظ ابن حجر.أنه إمنا خرج له ما محل عنه قبل ابتداعه        -2

بقوي؛ألن حيىي بن أيب كثري مسع منه باليمامة يف حال هروبه من احلجاج،وكان احلجـاج يطلبـه                
  .2"ليقتله لرأيه رأي اخلوارج 

ي،وكذا أجيب ذا عن ختريج الشيخني معا لشبابة        أنه رجع يف آخر عمره عن هذا الرأ       -3
  .3"فإن صح ذلك كان عذرا جيدا :"قال احلافظ ابن حجر.بن سوار مع كونه داعية

أنه مل خيرج له سوى حديث واحد مع كونه يف املتابعات،وال يـضر فيهـا التخـريج                 -4
  .5"وهو املعتمد املعول عليه:"وقال السخاوي.4ملثله

جر عن التخريج لعبد احلميد بن عبد الرمحن احلماين بأن البخاري مل            وأجاب احلافظ ابن ح   
خيرج له سوى حديث واحد،وقد رواه مسلم من غري طريق احلماين،فبان أنه مل خيرج له إالّ ما له                  

  . 6أصل
هيب رمحه ذوكأن رواية املبتدع مبناها يف القبول على الصدق والضبط،وقد قال اإلمام ال       :قلت

  . 7"لنا صدقه وعليه بدعته:"أبان بن تغلباهللا يف ترمجة 

                                                 
  .606ص:هدي الساري:،وانظر أيضا125-124ص:لتقييد واإليضاحا- 1
  .606ص: هدي الساري- 2
  .املصدر نفسه- 3
  .املصدر نفسه- 4
 .م2003/هـ1424مكتبة السنة،:؛القاهرة1ط.علي حسني علي: فتح املغيث شرح ألفية احلديث،حتقيقالسخاوي،:انظر- 5
2/71.  
  .585ص:هدي الساري- 6
  .1/5:ميزان االعتدال- 7
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يقبل غري الداعية إالّ إن روى ما يقوي به بدعته فريد،وهو مذهب األكثرية،وبه صـرح               -4
ومنهم زائغ عن احلق صدوق اللهجة،قد جرى يف الناس         :"احلافظ  اجلوزجاين رمحه اهللا حيث قال      

ء عندي ليس فيهم حيلة إالّ أن يؤخذ مـن      حديثه،إذ كان خمذوال يف بدعته مأمونا يف روايته،فهؤال       
  .1"حديثهم ما يعرف إذا مل يقَو به بدعته فيتهم عند ذلك

وما قاله متجه؛ألن العلة الـيت هلـا رد         :"قال احلافظ ابن حجر بعد أن أورد قول اجلوزجاين        
  .2"حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر املروي يوافق مذهب املبتدع ولو مل يكن داعية

ال تأخذوا عن أهل الكوفـة يف       :"قول عبد اهللا بن املبارك رمحه اهللا تعاىل       إىل هذا يشري    :قلت
الرفض شيئا،وال عن أهل الشام يف السيف شيئا،وال عن أهل البصرة يف القدر شيئا،وال عن أهـل                 

  .3..."خراسان يف اإلرجاء شيئا
  :رواية املبتدع املخالفة ملذهبه

إن روى الداعية إىل    :ه اهللا تعاىل تساءل عن عكس هذا األمر أي        مث إن احلافظ ابن حجر رمح     
وطرد بعضهم هذا التفصيل بعينه يف عكـسه    :"بدعته ما يرد مذهبه ويعارضه هل تقبل روايته،فقال       

إن اشتملت روايته على ما يرد بدعته قُبل،وإّآل فال وعلى هذا إذا اشـتملت              :يف حق الداعية،فقال  
اعية أم مل يكن على ما ال تعلق له ببدعته أصال هل ترد مطلقا أو تقبـل                 رواية املبتدع سواء كان د    

  .4"مطلقا
اللـهم إالّ أن    :"وذهب ابن دقيق العيد رمحه اهللا إىل قبول رواية املبتدع إن احتيج إليها،فقال            

يكون ذلك احلديث غري موجود لنا إالّ من جهته،فحينئذ تقدم مصلحة احلديث على مصلحة إهانة               
  .5"املبتدع

وقد وجدنا أهل العلم قد احتملوا كثريا عن الرواة املرجئـة والقدريـة وجتنبـوا اجلهميـة          
  .والرافضة،ومل يرووا عنهم إالّ نادرا

                                                 
  .32ص: أحوال الرجال للجوزجاين- 1
  .62ص: شرح النخبة- 2
  .119ص: شرح السنة للرباري3-
  .454ص: هدي الساري- 4
  .294ص: االقتراح- 5



 - 102-

لعله ألن اإلرجاء دون سائر البدع حيتمل،كمـا يـشري إىل ذلـك قـول أيب        : فأما املرجئة 
  .1"احتملوا املرجئة يف احلديث:"مسعت أمحد يقول:داود

ا يرد ما قيل من رواية البخاري ومسلم لبعض الدعاة املبتدعة كشبابة بن سوار              وإىل هذ :قلت
  .3"كان خياصم يف اإلرجاء داعية:"،وسامل بن عجالن اجلزري2"داعية إىل اإلرجاء:"فقد قال أمحد
وكان قوم يتكلمون يف القدر منهم مـن        :"قال احلافظ اجلوزجاين رمحه اهللا تعاىل     : والقدرية

 عليه،واحتمل الناس حديثهم ملا عرفوا من اجتهادهم يف الـدين وصـدق ألـسنتهم               يزنُّ ويتوهم 
قتادة،ومعبد اجلهين،وهو :ذب،وإن بلوا بسوء رأيهم،فمنهموأمانتهم يف احلديث مل يتوهم عليهم الك

وعبد الـوارث بـن   ...رأسهم،وقد روي عنه،وابن أيب عروبة، والدستوائي وكان من أثبت الناس        
  .4..."ثبت الناسسعيد وكان من أ
،فورد عن  6فقد ورد عن كثري من أهل العلم القول بكفر من قال خبلق القرآن            : 5أما اجلهمية 

  .1"القرآن خملوق فهو كافر:من قال:" القول8،وعن احلافظ العجلي7اإلمام أمحد

                                                 
  .198ص: سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد- 1

  .107ص: الرواة الثقات املتكلم فيهم 2-
  . :1/679ذيب التهذيب- 3
  .4/186"هيب يف السري باختالف يسري،وأورده الذ182-181ص:أحوال الرجال- 4
الرد على اجلهمية ونقض عثمان بن سعيد املريسي اجلهمي العنيد : وقد رد الكثري من علماء السلف على اجلهمية فمن ذلك- 5

 من  من الردود على اجلهمية،والرد على    "خلق أفعال العباد  "أليب سعيد عثمان بن سعيد الدارمي،كما يعد كتاب اإلمام البخاري         
وتكفري اجلهمية القائلني خبلق القرآن روي عن مجاعـة مـن الـسلف      .يقول القرآن خملوق أليب بكر أمحد بن سليمان النجاد        

اإلمام أمحد،وابن املبارك،وسفيان الثوري،وسفيان بن عيينة،ووكيع،ومحاد بن زيد،وعبد الرمحن بن مهدي،ويزيـد بـن     :منهم
 وللمزيد حـول هـذا األمـر        . فما بعدها  1/102:لعبد اهللا بن أمحد بن حنبل     كتاب السنة   :انظر يف ذلك  :هارون،وغريهم

  .للشيخ عبد الفتاح أبو غدة رمحه اهللا:مسألة خلق القرآن وأثرها يف صفوف الرواة واحملدثني وكتب اجلرح والتعديل:انظر
ن ومحـل العلمـاء علـى اإلقـرار      حدثت احملنة خبلق القرآن يف خالفة املأمون حيث تبىن هذا األخري القول خبلق القرآ- 6

بذلك،فكانت حمنة شديدة عليهم،فهرب بعضهم كالعجلي،وأجاب البعض أخذا بالرخصة،وثبت القليل أخذا بالعزمية كاإلمام             
ال نقول القرآن خملـوق،وال     :وتوقف ناس يف هذه املسألة،فقالوا    .أمحد وصاحبه حممد بن نوح فناهلما لذلك احلبس والتعذيب        

واستمرت احملنة بعد املأمون يف زمن املعتصم،ومن بعده الواثـق إىل أن بويـع للمتوكـل                .ق،فسموا بالواقفة   نقول غري خملو  
  . هـ الذي ى عن هذا القول وكتب إىل اآلفاق بذلك،فبالغ الناس بالثناء عليه232سنة

  .11/288:سري أعالم النبالء: انظر- 7
مـات  . فر إىل طرابلس الغرب أيام حمنة خلـق القـرآن واسـتقر ـا     كان أمحد بن عبد اهللا بن صاحل العجلي الكويف- 8
  . هـ261سنة



 - 103-

فقد ردت طائفة من السلف روايتهم؛لعلة أنهم كفّار عند من ذهب إىل إكفار             :وأما الرافضة 
وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا اتفاق أهل العلم          .تأولني،وممن ذهب إىل ذلك اإلمام مالك     امل

بالنقل والرواية واإلسناد على أن الروافض أكذب الطوائف،وأورد عن مالك ويزيد بـن هـارون       
  .2وشريك بن عبد اهللا القاضي وغريهم النهي عن األخذ عنهم

 قد اختلـف النـاس يف       :"هيم بن احلكم بن ظهري يف امليزان      قال اإلمام الذهيب يف ترمجة إبرا     
 فـيمن   إالالثاين الترخص مطلقـا     .حدها املنع مطلقا  أ:أقوالاالحتجاج برواية الرافضة على ثالثة      

وترد روايـة   ،فتقبل رواية الرافضي الصدوق العارف مبـا حيـدث        ،الثالث التفصيل .يكذب ويضع 
ال تكلمهم وال تـرو     : سئل مالك عن الرافضة فقال     أشهبقال  .الرافضي الداعية ولو كان صدوقا    

وقال مؤمل  .شهد بالزور من الرافضة   أ أرمل  :وقال حرملة مسعت الشافعي يقول    . يكذبون فإمعنهم  
 الرافضة  إال مل يكن داعية     إذايكتب عن كل صاحب بدعة      :مسعت يزيد بن هارون يقول    :هابإبن  ا

امحل العلم عن كل مـن      : مسعت شريكا يقول   :صبهاينوقال حممد بن سعيد بن األ     . يكذبون فإم
  .3" يضعون احلديث ويتخذونه دينافإم الرافضة إاللقيت 

فهـذا  .وبسبب الطعن واحلط على الصحابة والسلف حكم أكثر أهل العلم برد مرويـام            
ال حتدثوا عن عمرو بن ثابت فإنه كـان يـسب           :"اإلمام عبد اهللا بن املبارك رمحه اهللا تعاىل يقول        

  .4"لسلفا
تكتب اآلثار ممن كان عدال يف هواه إالّ الشيعة،فإنّ         :قال أبو حنيفة  :وقال عبد اهللا بن املبارك    

ولعل موقف أيب حنيفة رمحه :قلت. 5 ..."أصل عقدهم تضليل أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم
  .6اهللا من الروافض هو الذي جعلهم يلعنونه يف كتبهم الرجالية وغريها

فهذا النـوع ال    ، ذلك إىلواحلط على أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما والدعاء          ":وقال الذهيب 
 بل الكذب   مأمونا يف هذا الضرب رجال صادقا وال        اآلن فما استحضر    وأيضا.حيتج م وال كرامة   

  .1"شعارهم والتقية والنفاق دثارهم فكيف يقبل نقل من هذا حاله حاشا وكال
                                                                                                                                                         

  .43ص: ترتيب ثقات العجلي للهيثمي 1-
  .1/30: منهاج السنة النبوية- 2
  .28-1/27: ميزان االعتدال- 3
  .1/16:مقدمة صحيح مسلم: انظر- 4
  .2/254:،اآلداب الشرعية البن مفلح126ص: الكفاية- 5
  .189ص:زة يف الرجال حملمد باقر السيالوجي: انظر- 6
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وهذا الذي قاله هو الصواب الذي ال حيل ملسلم أن          :"قال السيوطي بعد أن نقل كالم الذهيب      
  .2"يعتقد خالفه

ألن سباب املـسلم    ... الصواب أنه ال يقبل رواية الرافضة وساب السلف          :"قال السيوطي 
  .3"فسوق فالصحابة والسلف من باب أوىل

عـد  فإن  الروافض ليسوا  من املسلمني إمنا هي فرق حدث أوهلا ب             :"قال ابن حزم رمحه اهللا    
موت النيب صلى اهللا عليه وسلم خبمس وعشرين سنة وكان مبدؤها إجابة من خذلـه اهللا تعـاىل                  

  .4"لدعوة من كاد اإلسالم وهي طائفة جتري جمرى اليهود والنصارى يف الكذب والكفر
  .5ونقل الرباري تكفري من قال بالرجعة

  :قال اإلمام الشوكاين رمحه اهللا
     منحصر يف بدع تبتدعتشيع األقوام يف عصرنا    

  6عداوة السنة والثلب األ      سالف واجلمع وترك اجلمع
           وذهب بعض العلماء املعاصرين ممن تبىن فكرة التقريب بني املـذاهب اإلسـالمية إىل عـد
اجلعفرية مذهبا إسالميا مثل باقي املذاهب الفقهية،فيجوز التعبد به،قال شيخ األزهر حممود شلتوت             

ن مذهب اجلعفرية املعروف مبذهب الشيعة اإلثين عشرية مذهب جيوز التعبد به شرعا             إ:"رمحه اهللا 
  .7..."كسائر مذاهب أهل السنة،فينبغي للمسلمني أن يعرفوا ذلك

  :وقد ألف الكثري من أهل السنة قدميا وحديثا يف الرد على اإلمامية،ومن ذلك

                                                                                                                                                         
  .1/6: ميزان االعتدال- 1
دار الكتب :؛بريوت3ط.عبد الوهاب عبد اللطيف: تدريب الراوي،حتقيقالسيوطي،-2

  .1/327.م1989/هـ1409العلمية،
  .1/326: املصدر نفسه- 3
  .2/65:الفصل- 4
  .133ص: شرح السنة للرباري- 5
  .137ص: األربى أدب الطلب ومنته- 6
  .19ص:موقف علماء السنة من الشيعة للدكتور عز الدين إبراهيم: انظر- 7
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  .1)هـ430ت(صبهاين كتاب اإلمامة والرد على الرافضة للحافظ أبو نعيم األ-
منهاج السنة يف نقض كالم الشيعة القدرية،وقد رد شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحـه اهللا يف                -

  .هذا الكتاب على منهاج الكرامة البن املطهر
  .الرد على الرافضة أليب حامد للمقدسي-
  .ورسالة يف الرد على الرافضة لإلمام حممد بن عبد الوهاب-
  ).هـ974ت( الرد على أهل البدع والزندقة البن حجر اهليتمي املكي الصواعق احملرقة يف-
رمحه اهللا جهودا جليلة يف الرد علـى        ) هـ1270ت( ولعالمة العراق أيب الثناء األلوسي       -
ج السالمة إىل مباحث اإلمامة،وقد أمته بعد وفاته حفيـده          :  جتلت يف كتب كثرية منها     2الرافضة

ـ 1342ت(سي  العالمة حممود شكري األلو    صب العـذاب   :وهذا األخري له كتاب   .رمحه اهللا ) ه
  .3على من سب األصحاب

  

  ��������الفصل الثاين��������
  مصادر التشريع عند اإلمامية اجلعفرية

  

  

                                                 
 ال بد من اإلشارة هنا إىل أن اإلمامية يدعون أن احلافظ أبا نعيم رمحه اهللا تعاىل من الشيعة،حيث ترجم له آقـا بـزرك   - 1

مـا يـدل علـى خلـوص        "حلية األولياء " عن الشيخ البهائي أنه أورد يف      -صاحب معامل العلماء  –وحكى  :"الطهراين وقال   
ومل أجد هذا الكالم عند ابن شهر آشـوب يف معـامل            :قلت.53-52ص:مصفى املقال يف مصنفي علم الرجال     :انظر".والئه

كتاب منقبـة   : عامي املذهب إالّ أن له    :  األصفهاين احلافظ أبو نعيم أمحد بن عبد اهللا      :" العلماء يف ترمجة أيب نعيم حيث قال      
  .61ص :معامل العلماء:انظر".نزل من القرآن يف أمري املؤمنني رتبة الطيبني ومااملطهرين وم

  .جهود أيب الثناء األلوسي يف الرد على الرافضة: انظر يف ذلك حبث الدكتوراه الذي قام به عبد اهللا البخاري - 2
يف متهيد األوائل وتلخيص الدالئل، وأبـو   كما رد على الرافضة مجاعة من أهل العلم يف كتب العقائد والفرق،كالباقالين - 3

احلسن الشعري يف مقاالت اإلسالميني،والقاضي عبد اجلبار املعتزيل يف املغين وغريهم،وابن حزم يف الفصل يف امللل والنحـل                  
  .وغريهم
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  : مباحث أربعةيشتمل على
  .االجتاه اإلخباري واالجتاه األصويل عند اإلمامية:املبحث األول*

  . عند اإلماميةالقرآن الكرمي:املبحث الثاين*

  . عند اإلماميةاألخبار:املبحث الثالث*

  .اإلمجاع العقل:املبحث الرابع*
  

  

  

 

  االجتاه اإلخباري واالجتاه األصويل عند اإلمامية:املبحث األول

  

انقسم اإلمامية إىل أصوليني وإخباريني،نسبة إىل أصول الفقه واألخبار،ويقال أيضا جمتهد يف            
ي بشكل بارز يف أوائل القرن احلادي عشر على يـد           مقابل اإلخباري، وقد ظهر االجتاه اإلخبار     

،وإن كان أصحاب هذا االجتاه يقولـون بـأم   2)هـ1033ت( حممد أمني االسترآبادي   1املريزا
ميثلون االجتاه األصيل لعلماء اإلمامية،وأم ميثلون التيار السائد إىل عصر الكليين والصدوق،قبل أن             

  .جتاهينحرف مجاعة من العلماء عن هذا اال
فبداية افتراقهم إىل أصوليني وإخباريني راجع إىل حممد أمني األسترآبادي،وقيل هو أول من              

  .فتح باب الطعن على اتهدين،وتقسيم الفرقة إىل إخباري وجمتهد
ويقـول  .والواقع أن جذور الفكر اإلخباري قدمية وعلى األقل موجودة منذ عصر الطوسي           

  .جوب االقتصار على القرآن والسنة يف األحكام الشرعيةاملنتسبون إىل هذه املدرسة بو

                                                 
 . املريزا عند الشيعة يطلق على من أمه علوية- 1
 .1/169:احلدائق الناظرة:انظر.يف الزمان األخري ذكر يوسف البحراين بأنه ادد ملذهب اإلخباريني - 2



 - 107-

فاإلخباريون هم الذين ال يرون األدلة الشرعية إالّ الكتاب واحلديث،وكل ما نقل عن األئمة              
هو حديث عندهم وهو حجة باعتبار أنه صادر عن معصوم،وكل ما ورد عن املعـصومني فهـو                 

إطـالق  :"األصول األربعمائـة،قال املامقـاين  صحيح،وال ينظر إىل درجته خاصة إذا علم أنه من    
  .1" على من يتعاطى أخبار أهل البيت ويعمل ا ال غري-سيما يف العصر املتأخر-اإلخباري

ذهبت اإلخبارية " :قال السبحاين.ولذلك يقولون حبجية الكتب األربعة بناء على هذا االعتبار
  .2"ا مقطوعة الصدور عن املعصومني بقطعية روايات الكتب األربعة، وأن أحاديثه إىل القول

فيذهب أصحاب االجتاه اإلخباري إىل وجوب العمل جبميع أخبار الكتب األربعة،بل جبميع            
   .3الكتب املوثوق ا

فاالجتاه اإلخباري يتمسك باملأثور وال يؤمن باالجتهاد،واالعتماد على اإلدراكات العقلية يف           
  .إثبات األحكام الشرعية

  :4 املدرسة اإلخباريةومن أهم معامل
القول بصحة مجيع األخبار ،فقد ذهب مجع من احملدثني إىل أن الروايات الواردة يف الكتب               -
بل ذهب بعضهم إىل صحة األخبار الواردة يف غري هذه الكتب ككتب            . صحيحة وقطعية  5األربعة

  .الصدوق وأمثاله
،حيث ذهب مجـع مـن      وإن كان القول بصحة الكتب األربعة ال يقتصر على اإلخباريني         

  .األصوليني إىل القول بذلك
. القول بعدم احلاجة إىل علم أصول الفقه وأدواته لالعتماد على األخبـار دون سـواها                -

ولذلك اهتم أصحاب هذا االجتاه جبمع األخبار وتأليف املوسوعات الضخمة ،خاصة يف القـرن              
ي،ووسائل الشيعة للحـر العـاملي،      حبار األنوار للمجلس  :احلادي عشر والثاين عشر،فكان ظهور      

                                                 
  .1/63: مقباس اهلداية- 1
  .35ص.هـ1414مؤسسة النشر اإلسالمي،:؛قم3ط.جعفر السبحاين،كليات يف علم الرجال - 2
  .5/68:مستدركات املقباس: انظر- 3
-350.م2000/هـ142ر اهلادي،   دا:؛بريوت1ط.إحسان األمني،التفسري باملأثور وتطويره عند الشيعة اإلمامية      : انظر - 4

  .بتصرف. 352
الكايف للكليين،ومن ال حيضره الفقيه للصدوق،وذيب األحكـام واالستبـصار          : الكتب األربعة أو األصول األربعة هي      - 5

 .للطوسي
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وهذا األخري قـد محـل يف   .1والوايف للفيض الكاشاين،ومؤلفات هاشم البحراين،ويوسف البحراين  
على أهل االصطالح اجلديد،ويبدو من كالمه أنه من متـشددي االجتـاه            "احلدائق الناظرة "كتابه  

وأن التعارض احلاصـل    .باعيحيث قال بعدم وجود ضرورة لتقسيم األخبار التقسيم الر        .اإلخباري
  .باعتبار هذا التقسيم جاء لدرء التعارض ومعاجلته.يف األخبار ليس بسبب الكذب فيها بل للتقية

ومثل ذلك فعل احلر العاملي يف خامتة تفصيل وسائل الشيعة،حيث شنع علـى أصـحاب               
العامة وغري ذلك   االصطالح اجلديد،وقال بأنه يؤدي إىل ختطأ مجيع الطائفة وأنه موافق الصطالح            

فالعتبارهم سائر األخبار صحيحة،قالوا برد ما استحدث من تقـسيم جديـد            . مما سيأيت ذكره  
قال .،أو ما يعرف باالصطالح اجلديد الذي أحدثه العالمة احللي وشيخه أمحد بن طاووس      2لألخبار

 ائدة التاسعة املتعلقة  يف الف " خامتة تفصيل وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الشريعة       "احلر العاملي يف    
ويظهر من ذلك ضعف االصطالح اجلديد على       :" أحاديث الكتب املعتمدة   ذكر األدلة على صحة   ب

تقسيم احلديث إىل صحيح، وحسن، وموثق، وضعيف، الذي جتدد يف زمن العالمة، وشيخه أمحد              
  . 3"ابن طاووس

لفائدة يف ذكـره جمـرد      وا:"وقال احلر العاملي عن ذكر رواة احلديث والسند وعلم الرجال         
التربك باتصال سلسلة املخاطبة اللسانية ودفع تعيري العامة الشيعة بأن أحاديثهم غري معنعنـة، بـل                

  .4"منقولة من أصول قدمائهم
: أما األصوليون فهم الذين يسلكون طريق استنباط األحكام الشرعية  من األدلـة األربعـة              

  .الكتاب،السنة،اإلمجاع،والعقل
  .ألصويل يؤمن باالجتهاد ويفتح باب االستنباطفاالجتاه ا

وهذا ال يعين أن أصحاب االجتاه األصويل قاموا بدراسة ونقد املرويات خالفا لغريهم،ففـي              
الكثري من األحيان جتد الواحد منهم يضعف الرجل مث بعد ذلك يصحح مروياته خاصة إذا كانت                

                                                 
.  هــ،صاحب احلـدائق النـاظرة،ولؤلؤة البحـرين        1186يوسف بن أمحد بن إبراهيم احلائري املتوىف ا سنة          : هو - 1

  .505ص:مصفى املقال:رانظ
 .الصحيح،واحلسن،واملوثق،والضعيف: قسمت األخبار عند اإلمامية إىل أربعة أقسام- 2
مؤسسة آل البيت ألحياء التراث، :؛قم2ط.حممد رضا احلسيين اجلاليل:احلر العاملي،خامتة تفصيل وسائل الشيعة،حتقيق - 3

  .30/251.هـ1414
 .30/258: خامتة تفصيل وسائل الشيعة- 4
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هرست أو الرجال،وال يتردد يف االحتجاج      احلاجة ماسة إليها،فالطوسي مثال يضعف الرجل يف الف       
  .برواياته يف كتبه

لذلك فقوهلم أن األصوليني هم الذين ينظرون فيمـا يـصلهم مـن أخبـار منـسوبة إىل                  
وأن اإلخباريني هم من يتلقون بالقبول      .األئمة،فيعملون مبا يرونه صحيحا،ويتركون ما يرونه باطال      

  .ئمة غري صحيح يف الواقعكل ما وصل إليهم من أخبار منسوبة إىل األ
وجتد كل من تكلم عن اإلخباريني يقول هم الذين مل يستخدموا علم األصول أو باألحرى               
األدلة العقلية يف استنباط األحكام الشرعية وكأن األصوليني قد فعلوا ذلك،فإنه بنظرة بـسيطة إىل               

ل على ذلـك شـيخ      تصنيف أعالمهم إىل إخباري و أصويل جتد عندهم تضارب كبري،وأبرز مثا          
الطائفة الطوسي حيث قالوا أنه اتبع االجتاه اإلخباري يف بعض كتبه واالجتاه األصـويل يف كتبـه                 

قال بعض  :بعد تفصيل يف أحوال الشيخ الطوسي،وتأليفاته     " لؤلؤة البحرين "قال البحراين يف  .األخرى
ورئيس املذهب،إمام يف   أما الشيخ الطوسي فهو شيخ الطائفة       :مشاخينا املعاصرين يف بعض إجازاته    

الفقه واحلديث،إالّ أنه كثري االختالف يف األقوال ،وقد وقع له خبط عظيم يف كتاب األخبـار يف                 
متحله االحتماالت البعيدة والتوجيهات الغري سديدة،وكانت له خياالت خمتلفة يف األصـول،ففي            

القياس من مـسائلها    املبسوط واخلالف جمتهد صرف وأصويل حبت،بل رمبا يسلك مسلك العمل ب          
ويف كتاب النهاية سلك مـسلك اإلخبـاري        .كما ال خيفى على من أرخى عنان النظر يف حماهلما         

الصرف حبيث إنه مل يتجاوز فيها مضامني األخبار،ومل يتعد مناطيق اآلثار،وهذه هـي الطريقـة               
  اهـ.احملمودة والغاية املقصودة
 إمنا سلك يف الكتابني املذكورين املبـسوط        وقد اعتذر بعض علمائنا بأنه    :قال الغروي معقبا  

واخلالف مسلك العامة تقية واستصالحا ومماشاة هلم،حيث طعنوا على فضالء الشيعة بأم ليسوا             
  .1"من أهل االجتهاد واالستنباط،وليس هلم قدرة على التفريع واالستدالل 

النظر إىل مـصنفاته،فقد     و جند حممد باقر السي مثل الطوسي ،ال تستطيع حتديد اجتاهه ب           
الذي ضعف فيه الكثري مـن      " مرآة العقول "عده بعضهم من األصوليني،خاصة بعد تأليفه لكتاب        
للـصدوق يف   "مـن ال حيـضره الفقيـه      "روايات الكايف،كما ضعف أيضا الكثري من روايـات         

 حيـث   مسلك اإلخبـاريني  " حبار األنوار "،ورغم ذلك جنده يسلك يف      "الوجيزة يف الرجال  "خامتة
                                                 

علـي أصـغر    .د:خرب الواحـد منوذجا،راجعـه وأشـرف عليـه        : حممد جواد املوسوي الغروي،مصادر املعرفة الدينية      - 1
  .352-351ص.م2004/هـ1425دار اهلادي،:؛بريوت1ط.الغروي
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ساق فيه كتبا قال بعض علمائهم بوضعها،وأورد روايات كثرية يف حتريف القرآن ،وغري ذلك مما               
  . يشهد بتمسكه باالجتاه اإلخباري

 إىل أن اخلالف بني املدرسة اإلخبارية واألصولية شكلي،حيث       1وقد ذهب حممد تقي احلكيم    
 اإلسـالم  وغريهم من علماء     األصوليني  من إخوام وبني   -يعين اإلخباريني -فاخلالف بينهم  :"قال

  .2"خالف شكلي
واحلقيقة أن كل من تعرض هلذه املسألة قال ذلك،فالظاهر على سبيل املثال تبـاين موقـف            
االجتاهني من روايات الكتب األربعة،لكن الواقع يفيد اعتماد الكل عليها،فموقف األصوليني مـن             

ل يعتمد على مـا فيـه،فرغم تـضعيف بعـض           الكايف ال خيتلف عن موقف اإلخباريني،فإن الك      
  .األصوليني ألسانيد بعض الروايات يف الكايف يقولون أن املتون معتربة ومعتمدة

قد انقسم فقهاء الـشيعة     :"وقد تعرض املستشرق إجناس جولد تسيهر إىل هذه املسألة فقال         
 مـن األخبـار     فريق اإلخباريني الذين يستنبطون أحكام الفقـه والـشريعة        :أنفسهم إىل فريقني  

 املوثوق بصحتها،وينكرون مناهج النظر العقلي،وفريق األصوليني الذين        ثوحدها،أي من األحادي  
يعدون القياس من أصول الفقه،ويقرون الرأي الشخصي ومناهج البحث الشبيهة به،وينتمي مذهب 

  .3"التشيع السائد يف بالد الفرس إىل هذا الفريق
خطأ ؛ألن الشيعة ال يقولون بالقيـاس       .." يعدون القياس :"وهذا الكالم صحيح إال أن قوله     

وأصحاب االجتاه اإلخبار واالجتاه األصويل متفقون على عدم االعتماد علـى القيـاس ،وسـيأيت      
  .تفصيل ذلك

ــالم     ــن األع ــة م ــاري مجل ــاه اإلخب ــسب إىل االجت ــيمن ينت ــروا ف ــد ذك وق
عة،والفيض الكاشـاين،والنوري   كالكليين،والصدوق،واملفيد،واحلر العاملي صاحب وسائل الـشي     

  ...الطربسي صاحب مستدرك الوسائل،وحممد حسني آل كاشف الغطاء

                                                 
ملؤقت األصول العامة للفقه املقارن،الزواج ا:هـ،له عدة كتب منها1341 هو حممد تقي بن حممد سعيد احلكيم،ولد سنة - 1

  .428-1/427:معجم رجال الفكر واألدب يف النجف:انظر.ودوره يف حل مشكالت اجلنس،شاعر العقيدة السيد احلمريي
  .105ص.دار األندلس:بريوت.األصول العامة للفقه املقارن حممد تقي احلكيم،- 2
طبعـة  . حممد يوسف موسى وآخـرين    : العقيدة والشريعة يف اإلسالم،نقله إىل العربية وعلق عليه         أجناس جولد تسيهر،   - 3

  .352-351ص.دار الرائد:بريوت.مصورة عن طبعة دار الكتاب املصري
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ــويل   ــاه األص ــروا يف االجت ــسن   :وذك ــيخ الطائفة،واملرتضى،حم ــي ش الطوس
  ...  احلكيم،واخلوئي،واخلميين

قد وجدت بعضهم ميثل للمذهب اإلخباري عند الشيعة باملدرسة السلفية عند أهـل             : قلت
  .هذا الكالم باطل،وال يوجد أي وجه شبه بينهماو.السنة

  
  

  
  
  

  .القرآن الكرمي عند اإلمامية: املبحث الثاين

  

  .القرآن،واألخبار،واإلمجاع،والعقل:يستمد اإلمامية فقههم من أصول أربعة وهي
وإذا كان القرآن الكرمي هو املصدر األول عند أهل السنة يف التشريع،فإن اإلماميـة أيـضا                

  . مصدرهم األول يف ذلكيقولون أن
وورد يف األخبار عند اجلعفرية ما يفيد اختصاص أهل البيت بشيء مما ورد يف القـرآن،وأن                

 : سِمعت أَِمري الْمؤِمِنني  يقُولُ     :عِن الْأَصبِغ بِن نباتةَ قَالَ    فقسطا كبريا منهم نزل فيهم،ويف أعدائهم ،      
  .1"ثٌ ِفينا و ِفي عدونا و ثُلُثٌ سنن و أَمثَالٌ و ثُلُثٌ فَراِئض و أَحكَامنزلَ الْقُرآنُ أَثْلَاثاً ثُلُ"

 نزلَ الْقُرآنُ أَربعةَ أَرباٍع ربع ِفينا و ربع ِفي عدونا و ربـع سـنن و    :" عن أَِبي جعفٍَر قَالَ    و
 و اِئضفَر عبر ثَالٌ وأَمكَام2"أَح.   

  :التحريف يف القرآن

                                                 
  .627،ص2،ج2:كتاب فضل القرآن،باب النوادر،رقم:أصول الكايف- 1
  .628،ص2،ج4:كتاب فضل القرآن،باب النوادر،رقم: أصول الكايف- 2
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إذا كان األمر كما يقول اإلمامية من أن القرآن هو أول مصادر التشريع عندهم،فوجب أن               
فرد بعض  ...جند مستندا ألصوهلم اليت خالفوا فيها باقي املسلمني كاإلمامة،والبداء،والرجعة،والتقية        

  .وا القرآن،لذلك ال جند ذكرا هلذه األصول فيهعلماء اإلمامية أن أعداء أهل البيت  قد غيروا وحرف
فمن أهم املسائل اليت تطرح عند ذكر الشيعة  اجلعفرية مسألة حتريف القرآن، املخالفني هلم               
بقولون بأم يؤمنون بتحريف القرآن،لكنهم ينكرون ذلك، رغم ما جند عندهم ما يفيد بـالقول               

لضالل خالفوا يف كثري من تأليف القرآن، وعدلوا فيه         واتفقوا على أن أئمة ا     :"قال املفيد .بالتحريف
  .1" يبعن موجب الترتيل وسنة الن

كتابا يف حتريف القرآن ) هـ1320ت(وقد وضع حسني حممد تقي الدين النوري الطربسي    
  ".فصل اخلطاب يف  إثبات حتريف كتاب رب األرباب:"مساه

  

قاد مشاخينا يف ذلك فالظاهر مـن ثقـة    اعتوأما :"وقال الفيض الكاشاين يف تفسريه الصايف  
 ألنه روى روايات    ؛ حممد بن يعقوب الكليين أنه كان يعتقد التحريف والنقصان يف القرآن           اإلسالم

 ومل يتعرض لقدح فيها مع أنه ذكر يف أول الكتاب أنه كان يثق مبا               ،يف هذا املعىن يف كتابه الكايف     
 منه وله غلو فيه، وكذلك الشيخ       ءن تفسريه مملو  إ ف  علي بن إبراهيم القمي    أستاذهوكذلك  ،رواه فيه 

وأما الشيخ أبـو   . نه أيضا نسج على منواهلما يف كتاب االحتجاج       إأمحد بن أيب طالب الطربسي  ف      
 الزيادة فيه فمجمع على بطالنه وأما النقصان فيه فقـد           أما: نه قال يف جممع البيان    إعلي الطربسي ف  

  .2"ية العامة أن يف القرآن تغيريا ونقصانا روى مجاعة من أصحابنا وقوم من حشو
 والصحيح من مذهب أصحابنا خالفه وهو الذي نصره املرتضى واستوىف الكـالم             :"مث قال 

أن العلم بصحة نقل القرآن     : وذكر يف مواضع  . فيه غاية االستيفاء يف جواب املسائل الطرابلسيات      
لكتب املشهورة وأشعار العرب املسطورة فان      كالعلم بالبلدان واحلوادث الكبار والوقائع العظام وا      

العناية اشتدت والدواعي توفرت على نقله وحراسته وبلغت حدا مل تبلغه فيما ذكرناه ألن القرآن               
معجزة النبوة ومأخذ العلوم الشرعية واألحكام الدينية وعلماء املسلمني قد بلغوا يف حفظه ومحايته              

                                                 
  .46: أوائل املقاالت- 1
 .1/52.هـ1416مكتبة الصدر،: ؛طهران2ط.حسني األعلمي:صححه،وعلّق عليهالكاشاين، التفسري الصايف،- 2
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 إعرابه وقرأته وحروفه وآياته فكيف جيوز أن يكـون           اختلف فيه من   يءالغاية حىت عرفوا كل ش    
  .1"مغريا ومنقوصا مع العناية الصادقة والضبط الشديد

ومن ذلك الكالم يف زيادة القرآن ونقصانه فإنه ال يليـق بالتفـسري،فأما             :"2وقال الطربسي 
 حشوية  الزيادة فيه فمجمع على بطالنه،وأما النقصان منه فقد روى مجاعة من أصحابنا وقوم من             

  .3... "العامة أن القرآن تغري زيادة أو نقصانا،والصحيح من مذهب أصحابنا خالفه
وإىل القول بعدم التحريف قال كثري ممن تعرض لتفسري القرآن من اإلمامية كحسني فـضل               

.      4"آالء الرمحن يف تفسري القـرآن     "اهللا،وحممد جواد مغنية،وقبلهما حممد جواد البالغي يف تفسريه       
وما قاله الفيض الكاشاين عن موقف حممد بن يعقوب الكليين حقيقة ال مفر منها،فكتابه الكايف فيه                

  :روايات كثرية صرحية يف حتريف القرآن نسوق إليك بعضها
  . 5" آيٍةسبعةَ عشر أَلْف� ِإلَى محمٍد جربيلِإنَّ الْقُرآنَ الَِّذي جاَء ِبِه :"عن أَِبي عبِد اللَِّه قَالَ

 ما يستِطيع أَحد أَنْ يدِعي أَنَّ ِعنده جِميع الْقُرآِن كُلِّـِه ظَـاِهِرِه              :" جعفر  أَنه قَالَ    أيبعن  و
 راِطِنِه غَيب6"األوصياءو.  

نه جمع الْقُرآنَ كُلَّـه      ما ادعى أَحد ِمن الناِس أَ      :"يقُولُ  سِمعت أَبا جعفٍَر     :عن جاِبٍر قَالَ  و
   ِزلَ ِإال كَذَّابا أُنأَِبي طَاِلٍب             ،كَم نب ِليالَى ِإال ععاهللا ت لَهزا نكَم ِفظَهحو هعما جمواألئمةو   ِمـن 

  .7"بعِدِه

                                                 
  .1/53: التفسري الصايف- 1
 ثقة، فاضل، دين، عني، من أجالء هـذه :أمني الدين أبو علي الطربسي، قال التفرشي  الفضل بن احلسن بن الفضل: هو- 2

جملدات، والوسيط يف التفسري أربـع جملـدات،    آن عشركتاب جممع البيان يف تفسري القر: الطائفة، له تصانيف حسنة، منها
فهرسـت  :انظـر .تويف سنة مثان وأربعني ومخـسمائة .وإعالم الورى بأعالم اهلدى،وتاج املواليد،وغنية العابد     . والوجيز جملدة 

  .4/19:،ونقد الرجال للتفرشي145-144ص :منتجب الدين الرازي
  .1/16.م1997/هـ1418دار الكتب العلمية، :ريوت؛ب1ط. الطربسي،جممع البيان يف تفسري القرآن- 3
  .1/24.دار إحياء التراث العريب:بريوت.حممد جواد البالغي،آالء الرمحن يف تفسري القرآن: انظر- 4
 .634،ص2،ج28:كتاب فضل القرآن،باب النوادر،رقم: أصول الكايف- 5
مـة علـيهم الـسالم وأـم يعلمـون علمـه            كتاب احلجة،باب أنه مل جيمع القـرآن كلـه إال األئ          :أصول الكايف - 6

 .228،ص1،ج2:كله،رقم
كتاب احلجة،باب أنه مل جيمع القـرآن كلـه إال األئمـة علـيهم الـسالم وأـم يعلمـون علمـه                      : أصول الكايف  - 7
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 ِفداك ِإني أَسأَلُك عن مسأَلٍَة      جِعلْت: دخلْت علَى أَِبي عبِد اهللا فَقُلْت لَه         :عن أَِبي بِصٍري قَالَ   
 يا أَبا   : قَالَ فَرفَع أَبو عبِد اهللا ِستراً بينه وبين بيٍت آخر فَاطَّلَع ِفيِه ثُم قَالَ              ؟هاهنا أَحد يسمع كَالِمي   

علَّم عِلياً  ����نَّ ِشيعتك يتحدثُونَ أَنَّ رسولَ اهللا        جِعلْت ِفداك إِ   : قُلْت :محمٍد سلْ عما بدا لَك قَالَ     
أَلْف باٍب يفْتح   ����عِلياً  ���� يا أَبا محمٍد علَّم رسولُ اهللا        : فَقَالَ : قَالَ ؟باباً يفْتح لَه ِمنه أَلْف بابٍ     ����

 ِإنه لَِعلْم   : ثُم قَالَ  األرض فَنكَت ساعةً ِفي     :قَالَ. الِْعلْم هذَا واهللا : قُلْت   :ِمن كُلِّ باٍب أَلْف باٍب قَالَ     
 :قُلْـت :يا أَبا محمٍد وِإنَّ ِعندنا الْجاِمعةَ وما يدِريِهم ما الْجاِمعةُ قَالَ          : ثُم قَالَ    :وما هو ِبذَاك قَالَ   

وِإمالِئِه ِمن فَلِْق   ���� صِحيفَةٌ طُولُها سبعونَ ِذراعاً ِبِذراِع رسوِل اهللا         : قَالَ ؟جِعلْت ِفداك وما الْجاِمعةُ   
رش ِفـي   ٍء يحتاج الناس ِإلَيـِه حتـى األ        وكُلُّ شي ،ِفيِه وخطِّ عِلي ِبيِميِنِه ِفيها كُلُّ حالٍل وحرامٍ       

جِعلْت ِفداك ِإنما أَنـا لَـك       : قُلْت   : قَالَ ؟ تأْذَنُ ِلي يا أَبا محمدٍ     :الَ وضرب ِبيِدِه ِإلَي فَقَ    ،الْخدِش
 هذَا واهللا الِْعلْم    : قُلْت : حتى أَرش هذَا كَأَنه مغضب قَالَ      :وقَالَ، فَغمزِني ِبيِدهِ  :فَاصنع ما ِشئْت قَالَ   

 : وِإنَّ ِعندنا الْجفْر وما يدِريِهم ما الْجفْر قَالَ: ثُم قَالَن ثُم سكَت ساعةً ،س ِبذَاك  ِإنه لَِعلْم ولَي   :قَالَ
قُلْت:  فْرا الْجمقَالَ   ؟ و :            ب ا ِمنوضم اِء الَِّذينلَمالْع ِعلْمو نيِصيالْوو نيِبيالن ٍم ِفيِه ِعلْمأَد اٌء ِمنِني ِوع

 وِإنَّ  :ثُم قَـالَ  ،ثُم سكَت ساعةً    ، ِإنه لَِعلْم ولَيس ِبذَاك      :ِإنَّ هذَا هو الِْعلْم قَالَ    : قُلْت   :ِإسراِئيلَ قَالَ 
 : قَـالَ  ؟  وما مصحف فَاِطمةَ   : قُلْت :قَالَ ِعندنا لَمصحف فَاِطمةَ وما يدِريِهم ما مصحف فَاِطمةَ       

 هـذَا   : قُلْت :واهللا ما ِفيِه ِمن قُرآِنكُم حرف واِحد قَالَ       ،مصحف ِفيِه ِمثْلُ قُرآِنكُم هذَا ثَالثَ مراتٍ      
ا كَانَ وِعلْم ما     ِإنَّ ِعندنا ِعلْم م    : ثُم قَالَ  ، ثُم سكَت ساعةً   ، ِإنه لَِعلْم وما هو ِبذَاك     :واهللا الِْعلْم قَالَ  

 ِإنه لَِعلْم ولَـيس     : جِعلْت ِفداك هذَا واهللا هو الِْعلْم قَالَ       : قُلْت :هو كَاِئن ِإلَى أَنْ تقُوم الساعةُ قَالَ      
 األمر ِمن بعِد    األمروالنهاِر   قَالَ ما يحدثُ ِباللَّيِل      ؟ٍء الِْعلْم  جِعلْت ِفداك فَأَي شي   : قُلْت   كِبذَاك قَالَ 
يالشو يالش دعة ُء بامِم الِْقيوِء ِإلَى ي"ِ.  

 مـن   :" خطبنا علي بن أيب طالب فقال      :عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال     قد صح عندنا    :قلت
 -ه وصحيفة معلقة يف قراب سـيف      : قال -زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إال كتاب اهللا وهذه الصحيفة         

  .1..."فيها أسنان اإلبل وأشياء من اجلراحات ،فقد كذب
  :الزيادات الواردة عن األئمة

     ِمِننيؤأَِمِري الْم نع اقحأَِبي ِإس نعى  " :علَّى سوِإذا تثَ        ورالْح ِلكهيِفيها و فِْسدِض ِليِفي األر 
  ." يِحب الْفَسادوالنسلَ ِبظُلِْمِه وسوِء ِسريِتِه واُهللا ال

                                                 
 .2433:كتاب احلج،باب فضل املدينة ودعاء النيب فيها بالربكة،رقم: صحيح مسلم- 1
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 لَه ما ِفي السماواِت وما ِفي األرِض وما بينهما وما تحت الثَّرى عـاِلم               :"عن أَِبي الْحسنِ  و
  ."الْغيِب والشهادِة الرحمن الرِحيم من ذَا الَِّذي يشفَع ِعنده ِإال ِبِإذِْنِه

ٍء ِمن ِعلِْمِه ِإال ِبما شاَء وآِخرها وهو الْعِلي الْعِظـيم            وال يِحيطُونَ ِبشي  :"  عن أَِبي عبِد اهللاِ   و
  ."والْحمد ِهللا رب الْعالَِمني وآيتيِن بعدها

م زلِْزلُوا حتـى يقُـولَ       يقْرأُ وزلِْزلُوا ثُ   :"سِمعت أَبا عبِد اهللاِ   :عن أَِبي بكِْر بِن محمٍد قَالَ       و
  ."الرسولُ
 ملْـِك    واتبعوا ما تتلُوا الشياِطني ِبواليِة الشياِطِني علـى       :"عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اِهللا        و
نٍة فَِمنهم من آمن وِمنهم من جحد        سلْ بِني ِإسراِئيلَ كَم آتيناهم ِمن آيٍة بي        :"ويقْرأُ أَيضاً ، "سلَيمانَ

  .1"وِمنهم من أَقَر وِمنهم من بدلَ ومن يبدلْ ِنعمةَ اِهللا ِمن بعِد ما جاَءته فَِإنَّ اَهللا شِديد الِْعقاِب
  نِذِه    :" جعفر قَالَ    أيبعه لَتزكَذَا ناآليةه:  هأَن لَولَكـانَ          و ِليظُونَ ِبِه ِفي عوعلُوا ما يفَع م
مراً لَهي2"خ.  

  نِذِه     :" جعفر قَالَ  أيبعِئيلُ ِبهربلَ جزكَذَا اآلية نِإال كُفُوراً        فَأَىب :" ه ِليِة عالياِس ِبوالن أَكْثَر " 
 وقُِل الْحق ِمن ربكُم ِفي واليِة عِلي فَمن شـاَء  :"كَذَا هاآلية ونزلَ جبرِئيلُ علَيِه السالم ِبهِذِه       :قَالَ

  .3"فَلْيؤِمن ومن شاَء فَلْيكْفُر ِإنا أَعتدنا ِللظَّاِلِمني آلَ محمٍد ناراً
هللا ورسولَه ِفي واليِة عِلي      ومن يِطِع ا   :"عن أَِبي بِصٍري عن أَِبي عبِد اهللا ِفي قَوِل اهللا عز وجلَّ           

  .4" هكَذَا نزلَت" ِمن بعِدِه فَقَد فاز فَوزاً عِظيماًاألئمةوواليِة 
يا أَيهـا   " : هكَذَا اآليةِبهِذِه   � علَيِه السالم علَى محمٍد      جربيل نزلَ   :عن أَِبي عبِد اهللا  قَالَ     

  .5ً"ِكتاب آِمنوا ِبما نزلْنا ِفي عِلي نوراً مِبيناالَِّذين أُوتوا الْ
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 لَـا تنظُـر     :" دفَع ِإلَي أَبو الْحسِن مصحفاً و قَـالَ        :عن أَحمد بِن محمِد بِن أَِبي نصٍر قَالَ       
جدت ِفيها اسم سبِعني رجلًـا ِمـن قُـريٍش          فَو،"لَم يكُِن الَِّذين كَفَروا   :"فَفَتحته و قَرأْت ِفيهِ   ،"ِفيِه

اِئِهماِء آبمأَس و اِئِهممقَالَ.ِبأَس:ثَ ِإلَيعِف:"فَبحصِبالْم ثْ ِإلَيع1"اب.  
لعل املراد أنه وجد تلك األمساء مكتوبة يف ذلك املصحف تفسريا لقولـه             : قال حمقق الكتاب  

  .مأخوذة من الوحي ال أا كانت أجزاء القرآن"ا مل يكن الذين كفرو:" تعاىل
ليس يف الرواية ما يدل على ذلك،خاصة وأن علماءهم يقولون أن أسناء املنافقني قـد               :قلت

  .حذفها أعداء أهل البيت
 سورة باعتبار أن سورة الفيل،وسـورة       112ونشري إىل أن عدد السور عند اإلمامية        :تنبيه

  .2أمل نشرحقريش سورة واحة،وكذلك الضحى و
  .والبسملة عندهم جزء من كل سورة عدا سورة براءة

  :التفسري عند اجلعفرية

أبرز ما يالحظ على تفسري اإلمامية للقرآن الكرمي أنه  التفسري الباطين، ويتميز بالتأويل البعيد              
وقد وفق التفسري الشيعي للقرآن الـذي بلـغ الغايـة           :"،يقول أجناس جولد تسيهر   خلدمة املعتقد 

  .3"قصوى من التأويل التحكمي املتعسف يف العثور على آيات قرآنية تؤيد هذا النظام املقررال
ويالحظ يف كثري من املرويات يف تفسري اآليات القرآنية أا ليست سوى تفـسريا باطنيـا،          

   :وإليك بعض األمثلة 
 : فَقَـالَ  4ژ  n  n  n  n   n    n  nn ژ :عن أَِبي عبِد اهللا ِفي قَوِل اهللا عز وجـلَّ         

  .5"اإلمامطَاعةُ اهللا ومعِرفَةُ "
  ڱ  ڳ            ڳ  ڳژ  : سِمعت أَبا جعفٍَر  يقُولُ ِفي قَوِل اهللا تبارك وتعالَى          :عن بريٍد قَالَ  

                                                 
 .631،ص2،ج16:كتاب فضل القرآن،باب النوادر،رقم: أصول الكايف- 1
 .1/150:حترير الوسيلة للخميين،و1/83:شرائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام لنجم الدين احللي: انظر- 2
  .176-175ص: العقيدة والشريعة يف اإلسالم- 3
  .269: سورة البقرة،اآلية- 4
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ي ِبِه ِفي الناِس ِإماماً يؤتم       ميت ال يعِرف شيئاً ونوراً يمشِ      :" فَقَالَ ،1   ژڻ   ڻ  ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ
  .2"الَِّذي ال يعِرف االمام:" قَالَژ ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ٹ         ٹ  ژ "ِبِه

  : دخلَ أَبو عبِد اهللا الْجدِلي علَى أَِمِري الْمؤِمِنني فَقَالَ         : قَالَ أَبو جعفٍَر     :عن أَِبي عبِد اهللا  قَالَ     و
 ا أَبـلَّ          يجو زِل اهللا عِبقَو كِبرِد اهللا أَ ال أُخبٺ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻٱ  ژ  :ا ع  
 ، بلَى يا أَِمري الْمؤِمِنني جِعلْت ِفـداك       : قَالَ  3ژ  ڤ  ٹ              ٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ

اليِة وحبنا أَهلَ الْبيِت والسيئَةُ ِإنكَار الْواليِة وبغضنا أَهلَ الْبيِت ثُم قَـرأَ              الْحسنةُ معِرفَةُ الْو   :"فَقَالَ
  .4"اآليةعلَيِه هِذِه 

   ٹ  ٹ          ٹ    ٹ   ٿ     ٿ    ٿ  ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺژ  :عن أَِبي جعفٍَر  ِفي قَوِلِه عز وجلَّ         
 ِعند خـروِج    : قَالَ .ژ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ  ڦ ژ . هو أَِمري الْمؤِمِنني   : قَالَ 5ژ  ڦ   ڤ     ڤ  ڤ     ڤ 

 اختلَفُوا كَما اختلَفَت هِذِه األمةُ ِفي       :" قَالَ 6ژ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤٹ  ٹژ  : وِفي قَوِلِه عز وجلَّ    ،الْقَاِئِم
لِْكتاِب الَِّذي مع الْقَاِئِم الَِّذي يأِْتيِهم به حتى ينِكره ناس كَِثري فَيقَدمهم             وسيختِلفُونَ ِفي ا   ،الِْكتاِب

 ماقَهنأَع ِربضلَّ   ، "فَيجو زع لُها قَوأَمال   :" قَالَ 7ژ  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ   ۋۅ  ۋ  ٷ  ۈ    ۈژ  :و لَو 
    ں      ں   ڱ  ڱژ  :وِفي قَوِلِه عز وجلَّ،"عز وجلَّ ما أَبقَى الْقَاِئم  ِمنهم واِحداً ما تقَدم ِفيِهم ِمن اِهللا 

 يعنـونَ   :"قَالَ 9ژ  ڭ  ڭ         ڭ  ڭ  ۓ   ۓژ  : وقَوِلِه عز وجلَّ   ،" ِبخروِج الْقَاِئمِ  :" قَالَ 8ژ  ڻ
   ِليِة عاليِلهِ  ،"ِبوِفي قَولَّ   وجو زلَةُ       :" قَالَ 10ژ   ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳژ  : عود تبذَه  الْقَاِئم ِإذَا قَام 

  .11"الْباِطِل

                                                 
 . 122:اآلية: سورة األنعام- 1
 .185،ص1،ج13:رقم:كتاب احلجة،باب اإلمام والرد إليه: أصول الكايف- 2
  .90-89: سورة النمل،اآلية- 3
  .185،ص1،ج14:رقم:كتاب احلجة،باب اإلمام والرد إليه: أصول الكايف- 4
  .88-86: سورة ص،اآلية- 5
 .110: سورة هود،اآلية- 6
  .21:سورة الشورى،اآلية- 7
 .26: سورة املعارج،اآلية- 8
  .23:سورة األنعام،اآلية- 9

 .81: سورة اإلسراء،اآلية- 10
 .287،ص8،ج432:كتاب الروضة،رقم:كايف ال- 11



 - 118-

 ژ".  الْحسن والْحسين  :" قَالَ 1ژ  ڭ  ڭ       ڭ  ڭ ژ :عن أَِبي عبِد اهللا ِفي قَوِل اهللا عز وجلَّ        
  .2"مونَ به ِإمام تأْت:"قَالَ ژ   ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  ۇ

  : ومن ذلك3وفسروا آيات كثرية بالوالية
  .4ژ  ٹ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ     ڳ  ڳ ژ ٹ ٹ

  .5ژ  n  n  n  n   nn  n  n         n  n  n  ې  ې  ې  ې    ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋژ  -

  .6ژ  ڀ  ڀ  ڀ    پ  پ  پ  پ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ٱ   ژ-

  ڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ژ-
  .7ژ  ڃ

  .8ژ    ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀ     ڀ   ڀ ژ -

  .9ژ  n  n  n   n  n   n  n  n  n  n  n  ې ژ -

  .10ژ  ڭ   ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے   %   ه  ه ژ -

  .11ژ  ۋ  ٷ  ۈ  ۈ    ۆ   ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۓ   ۓ  ے  ے  % ژ -

  .12ژ  پ       پ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻٱ   ژ -

  .1  ژ  ڤ  ٹ  ٹ   ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ ژ -
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  . 2    ژ  ېې  ې  ۉ  ۉ   ژ-

  .3ژ  ے  %  ه ژ -

  .4   ژ  o  ی  ی  n  n    n  nn  n   n  n ژ -

  

  :أهم تفاسري الشيعة املطبوعة باللغة العربية

أي،إىل جانب ذلك هناك تفاسري      وتفاسري بالر  5ومثل أهل السنة فعند اإلمامية تفاسري باملأثور      
تعد باطنية صرفة،رغم أن الرتعة الباطنية كما ذكرنا من قبل موجودة يف أغلب تفاسريهم بناء على                

وأغلب ما رأيت من كنت التفسري عند اإلمامية إمـا          .الروايات املفسرة للنص القرآين مبنهج باطين     
  : فسري العربية املطبوعةباللغة الفارسية أو باللغة العربية،وإليك أهم كتب الت

  .6التفسري املنسوب إىل اإلمام احلادي عشر أبو حممد احلسن بن علي العسكري-
  ).هـ286ت(أليب عبد اهللا احلسني بن احلكم احلربي الكويف :تفسري احلربي-
مـن عهـد الغيبـة      (أليب القاسم فرات بن إبراهيم بن فرات الكويف         :تفسري فرات الكويف  -
  ).الصغرى
  ). هـ307حي سنة ( لعلي بن إبراهيم بن هاشم القمي : القميتفسري-
أليب النضر حممد بن مسعود بن عياش الـسلمي الـسمرقندي املعـروف             :تفسري العياشي -

  ).هـ340حي سنة (بالعياشي 

                                                                                                                                                         
 .16:اآليةاجلن،:سورة- 1
 .46:سبأ،اآلية:سورة- 2
 .13:البلد،اآلية:سورة - 3
 .44:الكهف،اآلية:سورة- 4
  .التفسري باملأثور وتطويره عند الشيعة اإلمامية،إلحسان األمني: ينظر حول التفسري باملأثور عند الشيعة كتاب- 5
إن مثل هذا التفسري ال :قال ابن الغضائريوقد قال بعض علماء الشيعة بأن هذا التفسري منحول مكذوب على العسكري،و       - 6

، 355-353ص:مصادر املعرفة الدينية للغروي   :انظر".البحار"لكن السي قد جعله يف كتابه       .يليق أن ينسب إىل العسكري    
 ،وآالء الرمحن يف تفسري القرآن حملمـد جـواد  206ص:وكتاب التفسري باملأثور وتطويره عند الشيعة اإلمامية إلحسان األمني   

  .1/49:البالغي النجفي
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أليب جعفـر حممـد بـن احلـسن الطوسـي           ):تفسري التبيان ( التبيان يف تفسري القرآن      -
  ).هـ460ت(

أليب علي أمني الدين الفضل بن احلـسن الطربسـي          : يف تفسري القرآن   تفسري جممع البيان  -
  )هـ548هـ،وقيل 552ت(

أليب ):منتخب التبيـان  (املنتخب من تفسري القرآن والنكت املستخرجة من كتاب التبيان          -
  ).هـ598ت(عبد اهللا حممد بن أمحد بن إدريس احللي 

  ).من أهل القرن السابع(لشيباين حملمد بن احلسن ا:ج البيان عن كشف معاين القرآن-
  ).هـ1050ت(لصدر املتأهلني حممد بن إبراهيم الشريازي :تفسري صدر املتأهلني-
للموىل حمسن امللقـب بـالفيض الكاشـاين        ):تفسري الصايف (الصايف يف تفسري كالم اهللا      -

  ).هـ1091ت(
  ).هـ1107ت (هلاشم بن سليمان احلسيين البحراين :الربهان يف تفسري القرآن-
  ).هـ1112ت(لعبد علي بن مجعة العروسي احلويزي :تفسري نور الثقلني-
  ).هـ1115ت بعد (للموىل نور الدين حممد بن مرتضى الكاشاين : تفسري املعني-
لعلي بـن احلـسني بـن أيب جـامع العـاملي            ):الوجيز(الوجيز يف تفسري القرآن العزيز    -

  ).هـ1135ت(
مـن القـرن    (حملمد بن حممد رضا القمـي املـشهدي         :بتفسري كرت الدقائق وحبر الغرائ    -

  ).هـ12
  ).هـ1242ت(لعبد اهللا شرب :تفسري شرب-
  .لعبد اهللا شرب:اجلوهر الثمني يف تفسري الكتاب املبني-
لسلطان حممـد اجلنابـذي امللـق بـسلطان عليـشاه           :بيان السعادة يف مقامات العبادة    -

  ).هـ1327ت(
  ).هـ1340ت(ملري سيد علي احلائري الطهراين :مقتنيات الدرر وملتقطات الثمر-
  ).هـ1397ت(ملصطفى اخلميين :تفسري القرآن الكرمي-
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  ).هـ1402ت(حملمد حسني الطباطبائي التربيزي:امليزان يف تفسري القرآن-
  ).هـ1410ت(حملمد السبزواري النجفي :اجلديد يف تفسري القرآن-
  . الشريازيحملمد احلسيين :تقريب القرآن إىل األذهان-
  .حملمد حسني فضل اهللا:من وحي القرآن-
  .حملمد جواد مغنية :تفسري الكاشف-
  .لناصر مكارم الشريازي:األمثل يف تفسري كتاب اهللا املرتل-
  .حملمد الكرمي:التفسري لكتاب اهللا املنري-
  .لعبد األعلى املوسوي السبزواري:مواهب الرمحن يف تفسري القرآن-
  .حملمد تقي املدرسي:من هدى القرآن-
  .حملمد باقر الناصري:خمتصر جممع البيان يف تفسري القرآن-
  .ليعسوب الدين رستكار جويباري:تفسري البصائر-
والتفـسري مل   ).هـ1352ت(حملمد جواد البالغي النجفي     :آالء الرمحن يف تفسري القرآن    -

  .يكتمل صدر منه جزءان فقط يف جملد واحد
  :القراءات عند اجلعفرية

مل أجد الهتمام الشيعة بالقراءات ذكرا يف كتبهم أو يف كتب غريهم،ومل أجد هلم مـصنفا                
  .خاصا بالقراءات،ومل ينص علماؤهم أن هلم قراءة خاصة م

الظاهر من مذهب اإلمامية أم أمجعوا على جواز القراءة مبا تتداوله القراء            :" يقول الطربسي 
والشائع .ا القراءة مبا جاز بني القراء وكرهوا جتريد قراءة مفردة         بينهم من القراءات إال أم اختارو     

نزل القرآن علـى    :" أنه قال  �يف أخبارهم أن القرآن نزل حبرف واحد،وما روته العامة عن النيب            
  .1... "اختلف يف تأويله"سبعة أحرف كلها شاف كاف

                                                 
  .1/12:جممع البيان يف تفسري القرآن- 1
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ق أيب بكر بن عيـاش      ات إيل ما قرأه عاصم من طري        وأحب القراء :" وقال احللي يف املنتهى   
وطريق أيب عمرو بن العالء فإا أوىل من قراءة محزة والكسائي ملا فيها من اإلدغام واإلمالة وزيادة                 

  .1املد وذلك كله تكلف ولو قرء به صحت صالته بال خالف
  .الظاهر أن الشيعة اآلن يقرؤون برواية حفص عن عاصم:قلت

  :نزول القرآن على سبعة أحرف

ة أشد اإلنكار على من يقول بأن القرآن أنزل على سبعة أحرف رغـم تـواتر                ينكر اإلمامي 
الروايات يف ذلك،وكأن القول بذلك طعن يف القرآن،ووردت روايات عندهم تنفي نزول القرآن             

  .على سبعة أحرف
 ِإنَّ الْقُرآنَ نزلَ علَى سـبعِة       ِإنَّ الناس يقُولُونَ   : قُلْت ِلأَِبي عبِد اللَّهِ    :عِن الْفُضيِل بِن يساٍر قَالَ    

  .2" و لَِكنه نزلَ علَى حرٍف واِحٍد ِمن ِعنِد الْواِحِد، كَذَبوا أَعداُء اللَِّه:" فَقَالَ،أَحرٍف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .وانظر ما قبلها يف الكالم على القراءات وحتريف القرآن.409ص:قوانني األصول- 1
  .630،ص2،ج13:كتاب فضل القرآن،باب النوادر،رقم: أصول الكايف- 2
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  .األخبار عند اإلمامية: املبحث الثالث

  

ما :  للحديث،وتعريفها عندهم هو تعريفه،فهيمجهور احملدثني من أهل السنة مرادفة السنة عند
 من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي أو سرية قبل البعثة أو �أضيف إىل النيب

ومل يذكر بعضهم ما أضيف إىل الصحايب .بعدها،أو أضيف إىل الصحايب أو التابعي
  .ويكون ذلك تصرحيا أو حكما.والتابعي

 أو  �هي طريقـة الـنيب      :"  احلسني بن عبد الصمد العاملي     قال:تعريف السنة عن اجلعفرية   
ويتبع تلك البحث . قول، وفعل، وتقرير :وهي. اإلمام احملكية عنه، فالنيب باألصالة واإلمام بالنيابة

وأكثر أهل احلديث يطلقون على الكل اسـم        . عن اآلثار، وهي أقوال الصحابة والتابعني وأفعاهلم      
  .1"مرفوع وموقوف ىل، وهلذا يقسمونه إ"احلديث"

أو هو الكالم الذي حيكي قول املعصوم       .كالم املعصوم وفعله وتقريره   :وهو:تعريف احلديث   
واحلديث كالم حيكي قول املعصوم أو فعلـه أو تقريره،وإطالقـه           :"قال البهائي .أو فعل أو تقريره   

  .2"عندنا على ما ورد عن غري املعصوم جتوز
                                                 

جممع الذخائر :قم.عبد اللطيف الكوهكمري:قيقحسني بن عبد الصمد احلارثي ،وصول األخيار إىل أصول األخبار،حت -1
  .88 ص.هـ1401اإلسالمية،

  .4ص:الوجيزة يف علم الدراية- 2
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  .1..." إىل املعصوم ليس حديثا عندنا إمجاعاما ال ينتهي:"...وقال حسن الصدر
فاالختالف بني أهل السنة واجلعفرية ال يتعلق حبجية السنة،وإمنا يف حتديد معىن السنة،فاألئمة             

  .�عندنا ليسوا سوى رواة،يف حني جند اإلمامية يقولون أن قول اإلمام مثل قول النيب 
،أو �امية إما نبوية أي صادرة عن النيب        فالسنة باعتبارها صادرة عن املعصوم فهي عند اإلم       

  .إمامية أي صادرة عن أحد األئمة
 ،فإنه ميتد عنـد اإلماميـة إىل   �وعصر النص إذا كان عند أهل السنة قد انتهى بوفاة النيب      

ولذلك كانت األخبار عندهم كثرية حسب قوهلم،ألن احلقيقة        .هـ329اية الغيبة الصغرى سنة     
  .م شيء مما نقل عنهمأن األئمة مل يصدر عنه

، ومن بعده من الصحابة والتـابعني       �وجيدر التنبيه هنا إىل أن األئمة ليسوا رواة عن النيب           
  .�وغريهم؛ألن قول اإلمام مثل قول النيب 
، وأما احلسن واحلسني رضـي اهللا       � وهو مميز إالّ علي      �وليس يف األئمة من أدرك النيب       

وأما سائر اإلثين   . قليلة �صغريان يف السن،وروايتهما عن النيب       ومها ال زاال     �عنهما،فمات النيب   
  .�عشر فلم يدركوا النيب 

 عدد قليـل جـدا      �واملطالع لكتب األخبار عندهم يالحظ بوضوح أن ما يرفع إىل النيب            
  .مقارنة مع ما ينسب إىل األئمة،خاصة جعفر الصادق، وهذا واضح يف الكايف للكليين

أو غريه من األصول األربعة التكاد جتد حديثا تعرفه،وبعض ما عرفتـه            فإنك ملا تقرأ الكايف     
  .  بين اإلسالم على مخس:جتده مغير ومبدل بالزيادة كحديث

وأكثر أحاديثنا الصحيحة وغريهـا يف      :"رغم ذلك جند احلسني بن عبد الصمد العاملي يقول        
يتصل منهم  ورين ، وكثري منهاوعن األئمة اإلثين عشر املذك� أصولنا اخلمسة وغريها عن النيب 

وهذا هو السبب يف . طريقهم ،وقل أن يتفق لنا حديث صحيح عن النيب ويكون من غري�بالنيب 
أئمتنا امتد زمانا  طويال واشتهر اإلسـالم   كون أحاديثنا أضعاف أحاديث العامة، حيث أن زمان

خوف   مع أن زمام يف األكثر زمنالعلماء والنقلة عنهم من املخالفني واملؤالفني، وكثر يف زمام
الصادق ملـا كـان    وزمن جعفر بن حممد. وتقية وإال لظهر عنهم أضعاف ذلك أضعافا  مضاعفة

 ظهر عنه من العلوم ما -دولة بين العباس   حيث كان آخر دولة بين أمية وأول-اخلوف فيه أقل 
                                                 

  .81ص.نشر املشعر.ماجد الغرباوي:اية الدراية،حتقيق، حسن الصدر -1
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 ثين عشر من أهل بيت النيب ونقلنـا متسكنا ذه األئمة اإل وإمنا. مل يظهر عن أحد قبله وال بعده

معصوما  ليـؤمن   أحاديثنا وأصول ديننا عنهم ملا ثبت عندنا من عصمتهم، لو جوب كون اإلمام
الكالم، وغريهم ليس مبعـصوم   وقوع اخلطأ منه ويستقم النظام وتتم الفائدة بنصبه كما تقرر يف

  .1"إمجاعا 
 يف أحاديثهم ليـست الزمـة يف        �ول اهللا    السند إىل رس   اتصالتطالعنا به كتبهم أن     مما   و

، بل يكفي أن يروي إمامهم املعصوم احلديث، فيعلم بذلك صحته           �صحة النقل عن رسول اهللا      
 قال   ؛ بل عندهم أن اإلمام املعصوم إذا حدث حبديث جيوز لك أن تقول             �ونسبته إىل رسول اهللا     

  .�رسول اهللا 
 ميارسون االجتـهاد حـىت يف عـصر حـضور           ورغم هذا القول قالوا بأن اإلمامية كانوا      

  .2املعصومني،وأن جمرد وجود املعصوم مل يكن مانعا من ممارسة االجتهاد لفقهاء تلك املرحلة
  :أقسام األخبار 

                                                 

 .45-44ص:وصول األخيار إىل أصول األخبار 1-
 .51،ص 37هلجرية الثالثة األوىل،جملة فقه أهل البيت،العدد نظرية السنة يف الفكر اإلمامي يف القرون ا: حيدر حب اهللا- 2
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  .تنقسم األخبار حسب ما ورد يف كتب األصول،وكتب الدراية عند اجلعفرية،إىل متواترة وآحاد

  :املتواتر

 الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب، و استمر ذلك     هو احلديث الذي بلغت رواته يف     
  . 1الوصف يف مجيع الطبقات حيث يتعدد بأن يرويه قوم عن قوم و هكذا إىل األول

 من السنة متواتر وهو ما بلغ رواته إىل حيث حيصل العلـم بقـوهلم كخـرب               :"قال الشهيد األول  
  .وينقسم إىل لفظي ومعنوي. 2"الغدير

  :واتر اللفظياملت

هو احلديث الذي كثر رواته، حبيث يفيد العلم بصدق اخلـرب مـع اتحـاد اللفـظ يف مجيـع                    
  .»من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار«حديث : واملثال لذلك.3الطرق

حديث الغدير،قالوا رواه أكثر من مائـة وعـشرة مـن           :ومن األخبار اليت قال اإلمامية بتواترها     
  .4وحديث املرتلة،وحديث الطري،وباب مدينة العلم وغريهاالصحابة،

  :املتواتر املعنوي

هو ما تعددت ألفاظ املخربين يف خربهم، و لكن اشتمل كلّ منها على معـىن مـشترك بينـها                   
  .5بالتضمن أو االلتزام، و حصل العلم بذلك القدر املشترك بسبب كثرة األخبار

تلف عن تعريفه عند أهل السنة،كما أن أقسامه هي األقـسام    فتعريف احلديث املتواتر عندهم ال خي     
  .نفسها عند أهل السنة

  :خرب الواحد
                                                 

،توضـيح  40 ص:، الرواشـح الـسماوية    4 ص:،الوجيزة92 ص: ، وصول األخيار  12 ص: شرح البداية يف علم الدراية     - 1
  .90 و 89 /1 :، مقباس اهلداية421-420 ص: ،قوانني األصول267 ص:املقال

  .4ص : الذكرى- 2
 .115 /1 :، مقباس اهلداية268 ص:  توضيح املقال- 3
  .5/63: مستدركات املقباس- 4
 .115 /1 :،مقباس اهلداية268 ص: توضيح املقال - 5
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أو هو ما ال يكون متواترا و . 1هو ما مل ينته إىل التواتر من اخلرب، سواٌء كان الراوي واحدا أم أكثر     
  .2لو يف بعض الطبقات

سامع فخرب آحاد، سواء كان الراوي واحدا أو إذا مل ينته احلديث إىل التواتر أو التضافر و الت   : وقيل
  .3 إلّا ظنا-مع قطع النظر عن القرائن-أكثر، و ال يفيد بنفسه 

  :حجية خرب الواحد
إذا كان املتواتر حجة باالتفاق،فقد اختلف علماء االمامية يف مـسألة االحتجـاج خبـرب               

 منهم القول باحلجيـة،وأنكر     الواحد،مثلهم مثل باقي علماء املسلمني،فنسب بعضهم إىل املتقدمني       
البعض ذلك وقال بأم ال يرون خرب الواحد حجة إلفادته الظن،وإتباع الظن منهي عنـه، قـال                 

 أقـواال حـول ذلـك       ،ولذلك جتد 4ژ  ک  ک  ک  ک  گگ    ڑ  ڑ     ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎژ  :تعاىل
  .متعارضة

ترة توضح لنا املوقف مـن      يقول حيدر حب اهللا أن اإلمامية ال ميلكون مصنفات يف تلك الف           
  .5السنة ومن أخبار اآلحاد

ولكن املطلع على كتب األصول سـيجد أن القـوم إنقـسموا إىل فريقني،فريـق يقـول         
  .باحلجية،واآلخر يقول بعدمها،وكل واحد يزعم أن رأيه هو املشتهر بني اإلمامية،وامع عليه

  .7"لواحد يف اجلملةاملشتهر بني األصحاب حجية خرب ا:"6وقال آقا الربوجردي
 والواحـد مقبـول   :"قال الشهيد األولومن قال بقبول خرب الواحد ربطه بتوفر شروط فيه  

بشروطه املشهورة وشرط اعتضاده بقطعي كفحوى الكتاب، أو املتواتر، أو عمومهـا، أو دليـل               

                                                 
 .125 /1 :، مقباس اهلداية268 ص: ، توضيح املقال93 ص: ، وصول األخيار15 شرح البداية  يف علم الدراية، ص - 1
 .40 ص: ، الرواشح السماوية4 ص: الوجيزة - 2
  .102 ص:  الدرايةاية - 3
 .36:سورة يونس،اآلية- 4
 .52ص:نظرية السنة يف الفكر اإلمامي:حيدر حب اهللا- 5
أكرب زعيم ديين لإلمامية يف القرن الرابع عشر اهلجري،ولد         ) هـ1380-1292( هو حسني بن اآلغا بن علي بن أمحد          - 6

هاجر إىل قم لتنظيم احلوزة العلمية هناك بعد وفاة         يف بروجرد،وهاجر إىل النجف،وخترج عن شيوخها،وعاد على بروجرد،مث         
جامع الفروع،تعليقة على كفاية الصول،جتريد أسانيد الكايف،أسـانيد االستبـصار،         :له.احلائري اليزدي،وأقام هناك حىت تويف    

 .232-1/231:معجم رجال الفكر واألدب يف النجف:انظر.بيوتات الشيعة
  .2/97:كفاية األصول- 7
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لوم التحرز  العقل، وإن كان مقبوال حىت عده الشيخ أبو جعفر من املعلوم املخرب أو كان مرسال مع               
عن الرواية عن جمروح؛ وهلذا قبلت األصحاب مراسيل ابن أيب عمري وصفوان بن حيىي وأمحد بـن                 
أيب نصر البزنطي؛ ألم ال يرسلون إال عن ثقة أو عمل األكثر وأنكره جل األصحاب كأم يرون                 

  .1"أن ما بأيديهم متواترا وجممع على مضمونه وإن كان يف حيز اآلحاد
إىل مجلة مما يرجح األحاديـث بعـضها علـى          " االستبصار"سي يف أول كتاب   وأشار الطو 

  .بعض،فذكر أن املتواتر يوجب العلم ويوجب العمل،وال يقع فيه التعارض وال التضاد
مث خرب تقترن إليه قرينة توجب العمل والعلم وخترج اخلرب عن حيز اآلحاد، وتدخله يف باب                

العقل ومقتضاه،ومطابقة ظاهر القرآن أو عمومه،أو دليل خطابه        املعلوم والقرائن منها مطابقة أدلة      
أو فحواه،ومنها مطابقة السنة املقطوع ا صرحيا أو دليال أو فحوى أو عموما،ومنها مطابقة مـا                

  .أمجعت عليه الفرقة
  .وما يتعرى من واحد من هذه القرائن فإنه خرب واحد جيوز العمل به على شروط

 خبرب الواحد كما نص عليه هو نفسه وغريه،ويوصف بأنه منوذج           وكتاب الطوسي يف العمل   
  .2متقد يف هذا الصعيد

      ورغم ذلك وجدنا الطوسي يرد على أهل السنة  يف القول حبجية خرب الواحد،ويطيل              
 على ما تضمنه اخلرب، جيب علينا       األمر وإذا مل نأمن عند خرب الواحد، أن يكون          ":يف ذلك مث قال   

خربنـا  أنه جيب علينا إذا أردنا سلوك طريق أو جتارة وغري ذلك ف           أوالعمل مبوجبه كما    التحرز منه   
خمرب أن يف الطريق سبعا أو لصا، أو خيربنا باخلسران الظاهر، وجب علينا أن نتوقف عليه ومنتنع من               

  .3"السلوك فيه، فحكم خرب الواحد يف الشريعة هذا احلكم
يعة منذ بداية عصر الغيبة وحىت زمن العالمة احللي يف    وذهب بعض العلماء إىل القول بأن الش      

ونقل عن مجع من املتقدمني     .القرن الثامن اهلجري كانوا يذهبون إىل عدم حجية خرب اآلحاد الظنية          
  .أن خرب الواحد ليس حبجة كاملرتضى شيخ الطوسي وغريه

                                                 
  .4ص: الذكرى- 1
 .53ص:نظرية السنة يف الفكر اإلمامي: حيدر حب اهللا- 2
  .1/306 .مؤسسة آل البيت:قم.حممد مهدي جنف: العدة يف أصول الفقه،حتقيق الطوسي،- 3
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الـشرع خالفـا    خرب الواحد هو ما يفيد الظن،وإن تعدد املخرب،وهو حجة يف           :"قال احللّي 
  .1"للسيد املرتضى ومجاعة

إنا نعلم علما ضروريا ال يدخل يف مثله ريـب وال شـك أن              :2ونقل الغروي عن املرتضى   
علماء الشيعة اإلمامية يذهبون إىل أن أخبار اآلحاد ال جيوز العمل ا يف الـشريعة،وال التعويـل                 

 طريق املعقول أن يتعبد اهللا بالعمل       ويذهب إىل أنه مستحيل من    ...عليها،فأا ليست حبجة و داللة    
وجيري ظهور مذهبهم يف أخبار اآلحاد،جمرى ظهوره يف إبطال القياس يف الشريعة            .بأخبار اآلحاد 

  .3"وحظره

ورجح البهائي القول حبجية خرب الواحد والعمل به بعد أن نقل اختالف رأي املتقدمني يف ذلـك                 
 الصحاح مظنـون  اآلحادمقطوع واملنازع مكابر ويف   الصدق يف املتواترات:"عن املتأخرين،فقال  

 قـدمائنا   وأكثـر عمل ا املتأخرون وردها املرتضى وابن زهرة وابن الرباج وابن ادريـس              وقد
 غـري   أنقرب والشيخ على    أالبحث من اجلانبني وسيع ولعل كالم املتأخرين عند التأمل           ومضمار
 وجييز آحاد فيسميه خرب وإال العلم ووجوب العمل جيابإ اعتضد بقرينة احلق باملتواتر يف       إناملتواتر  

 على تفصيل ذكره يف االستبـصار وطعنـه يف التهـذيب يف بعـض               أخرىالعمل به تارة ومينعه     
 أحاديـث  مبين على ذلك فتشنيع بعض املتأخرين عليه بـان مجيـع             آحاد أخبار بأا األحاديث
ويـشترط االجنبـار باشـتهار عمـل         ال وجه له واحلسان كالصحاح عند بعض         آحادالتهذيب  
 ا عند آخرين كما يف املوثقات وغريها وقد شاع العمل بالـضعاف يف الـسنن وان                 األصحاب

  .4"اشتهر ضعفها ومل ينجرب
وذهب بعضهم إىل التفريق بني الشرعيات والعقديات،ففي الشرعيات خرب الواحد مقبول،أما           

  .يف العقديات فهو مرفوض

                                                 
مكتـب اإلعـالم    :قـم .عبـد احلـسني حممـد علـي البقـال         : مبادئ الوصول إىل علـم األصـول،حتقيق       احللي،- 1

  .203ص.هـ1404اإلسالمي،
انظـر ترمجتـه يف خالصـة       .احلسني بن موسى ، أبو القاسم املرتضى ، تويف سنة ست وثالثني وأربعمائة             هو علي بن     - 2

  .179ص:احللي
  .112ص: مصادر املعرفة الدينية- 3
  .5ص: الوجيزة يف علم الدراية- 4
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وعملهم هذا يرجعـه    .عة قد عملت بأخبار اآلحاد يف عصر احلضور       إن الشي :وخالصة القول 
وهذا ما  .علماؤهم إىل اعتقادهم حبجية الروايات الظنية فضال عن اليقينية،إال أن هلم شروطا لذلك            

  ).هـ1400ت(،ومن جاء بعده كمحمد باقر الصدر )هـ1281ت(تبناه مرتضى األنصاري 
رها عن املعصومني،وهذا التوجيه اخـتص بـه        أو أن عملهم كان انطالقا من يقينهم بصدو       

حيث ذهب كبار علماء هذه املدرسة إىل القول بيقينية الكتب األربعة،بل ذهب            .االجتاه اإلخباري 
بعضهم إىل القول بقطعية صدور األخبار الواردة يف املصنفات املعتربة ولـو كانـت ليـست يف                 

  . املوجودة يف بعض املصادر املشهورةفاملدرسة اإلخبارية تقول بقطعية الروايات .1األربعة
ملاذا اهتموا بعلم الرجال والتوثيـق والتـضعيف        :ولكن هذا يطرح بعض التساؤالت ومنها     

للرواة إذا كانت النصوص كلها مقبولة،ومن أين هلم القطع بصدرها عن املعصومني مع أنه ال يكاد                
  .خيلو نص من تعارض مع آخر

 أيب عمري،والبيزنطي،وصفوان كما أشار إىل الطوسي       مث كيف ساغ هلم تصحيح مراسيل ابن      
  . 2يف العدة يف أصول الفقه

  
  
  
  
  
  

  .اإلمجاع والعقل: املبحث الرابع

  :اإلمجاع-1

اإلمجاع ليس حجة عند اإلمامية بدون وجود املعصوم،فمدار حجية اإلمجاع علـى قـول              
  .املعصوم،وليس اإلمجاع يف حد ذاته

                                                 
  .58ص:نظرية السنة يف الفكر اإلمامي:حيدر حب اهللا: انظر- 1
  .1/386:العدة يف أصول الفقه:الطوسي- 2
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املعصوم ال اإلمجاع،خالف ظاهر القول حبجيته،وخالف      فيكون احتجاجهم مبين على قول      
  .ما هو معروف عن اإلمجاع عند أهل السنة

 :فاإلمجاع إمنا هو حجة عند اإلمامية الشتماله على قول املعصوم ولذلك يعربون عن بالقول             
فكل مجاعة كثرت أم قلت كان قـول أحـد األئمـة يف    ،1" الكاشف عن رأي املعصوم اإلمجاع"

  .فاإلمجاع مرتبط باملعصوم ال بذات اإلمجاع.مجاع حجة ألجله  ال ألجل اإلمجاعمجلتها،فاإل
فة على أمر يف عصر واحد ال مع تعيني         ئ وهو اتفاق علماء الطا    اإلمجاع :"قال الشهيد األول  

  .2"مامية على مسألة معينة اإلإطباق يعلم أناملعصوم فإنه يعلم به دخوله والطريق إىل معرفة دخوله 
 الظاهرة حتقق فيها ذلك بالقطع يف أكثر خصوصيات         األئمةعصار  أواحلق أن   :ثال لإلمجاع وقال مم 

  .5"4 والتأمني3 والتكتف...املذهب كاملسح على الرجلني
 إال عن دليل ، وإال لزم اخلطأ        اإلمجاعال جيوز    " اإلمجاعشرط  :  يف :"وقال ابن املطهر احللي   

  .قول املعصوم؛ألن عصمته هي فقط املانعة من اخلطأوال يقصد بالدليل إالّ . 6"األمةعلى كل 
فلو خال املائة مـن     .  فعندنا هو حجة بانضمام املعصوم     اإلمجاعوأما  " :وقال صاحب املعامل  

فقهائنا عن قوله ملا كان حجة، ولو حصل يف اثنني لكان قوهلما حجة، ال باعتبار اتفاقهـا بـل                   
  .7باعتبار قوله
 العقلية والنقلية  أن زمان التكليف ال خيلو من إمام معـصوم          دلةباألوحنن ملا ثبت عندنا     :قال

 على قول، كان داخال يف مجلتها،       األمةفمىت اجتمعت     . حافظ للشرع جيب الرجوع إىل قوله فيه      
 يف احلقيقـة    اإلمجاعفحجية  .  حجة اإلمجاعاخلطأ مأمون على قوله، فيكون ذلك       و سيدها،   ألنه

  .8ن احلجة اليت هي قول املعصومعندنا إمنا هي باعتبار كشفه ع
                                                 

  . وما بعدها191ص:األصول العامة للفقه املقارن حملمد تقي احلكيم:  انظر- 1
  .4ص: الذكرى- 2
  . يقصد القبض يف الصالة،ويسميه اإلمامية التكفري وهو من مبطالت الصالة عندهم- 3
  . يقصد التأمني بعد قراءة الفاحتة يف الصالة فإنه من مبطالت الصالة عندهم- 4
  .4ص: الذكرى- 5
  .195ص: مبادئ الوصول إىل علم األصول- 6
نقال عن املعترب يف شرح .مؤسسة النشر اإلسالمي:قم.،معامل الدين ومالذ اتهدين املعروف مبعامل األصولابن الشهيد الثاين- 7

 .173ص:املختصر
  .173ص: املعامل البن الشهيد- 8
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إذا كان األمر كذلك فلماذا يسمى هذا إمجاعا،فأي عاقل يقرأ هذا الكـالم ال يـرى                :قلت
وإذا غـاب   .وجها لتسميته ،فاإلمجاع ما هو إال كالم املعصوم،فهو خرب مثل باقي األخبار املنقولة            

فما حصل االتفاق عليـه     .بدا ال ينعقد أ   -دون شك -اإلمام كما هو احلال منذ قرون فإن اإلمجاع       
بني علماء الطائفة منذ قرون ال يعترب إمجاعا،لعدم دخول املعصوم يف هذا اإلمجاع،ولعدم وجـود               

  .  دليل عنه
 معصوم حافظ للـشرع جيـب       إمام عندنا أن زمان التكليف ال خيلو من         :قال احملقق احللي  
 حجة، ولـو    اإلمجاعقول، كان ذلك     على   األمة أمجعتإذا تقرر هذا فمىت     . الرجوع إىل قوله فيه   

يعين –مع وجوده   : األول:  حبثان اوهاهن.  حجة اإلمجاع مل يكن    اإلمامالزمان من ذلك     فرضنا خلو 
 على قوله من اخلطأ، و القطع على دخوله يف مجلة امعني، وعلـى              لألمن حجة   اإلمجاع -اإلمام
البحث . إمجاع نفسه من حيث هو  حجة يفاإلمجاع، ال أن اإلمام كاشف عن قول فاإلمجاعهذا، 
  .1"ر الطوائفئ عن املعصوم  مل يكن حجة خالفا لسااإلمجاعلو خال : الثاين

فهل هذا يعين أن اإلمجاع يف عصرنا ال حيصل ألن اإلمام غري موجود بيننا،أم يكفي يف                :قلت
  .مل أجد عند القوم تعرض هلذه املسألة.ذلك القول بأنه حي وسيظهر

جعلوا جمرد اتفاق اجلماعة على األمر،وعدم وجود خمالف يف ذلك إمجاعا ،فلم            والواقع أم   
 والعجب مـن    :يراعوا يف ذلك حد اإلمجاع الذي يشترط فيه دخول املعصوم،قال صاحب املعامل           

 عنـد احتجـاجهم بـه       اإلمجاع وتساهلهم يف دعوى     األصل عن هذا    األصحابغفلة مجع من    
، فعدلوا به عـن     األصحاب عبارة عن جمرد اتفاق اجلماعة من        للمسائل الفقهية كما حكاه جعلوه    

وما اعتـذر  . معناه الذي جرى عليه االصطالح من غري قرينة جلية، وال دليل على احلجية معتد به 
 اإلمجاع من تسميتهم املشهور إمجاعا، أو بعدم الظفر حني دعوى           -: به عنهم الشهيد يف الذكرى    

 اإلمجاع إرادم وإن بعد، أو اإلمجاعى وجه ميكن جمامعته لدعوى باملخالف، أو بتأويل اخلالف عل
 ال خيفى عليك ما فيه، فان       - عليهم السالم    األئمة إىلعلى روايته، مبعىن تدوينه يف كتبهم، منسوبا        

تسمية الشهرة إمجاعا ال تدفع  املناقشة اليت ذكرناها، وهي العدول عن املعىن املصطلح املتقرر  يف                 
  .2هذا مع ما فيه من الضعف.  غري إقامة قرينة على ذلك مناألصول

                                                 
  .126ص.هـ1403مؤسسة آل البيت،:؛قم1ط.حممد حسني الرضوي: معارج األصول،إعداد جنم الدين احللي،- 1
  .174ص: املعامل- 2
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 اإلمجـاع  فال تغتر إذا مبن يتحكم فيدعى        "...: بعد نقله الكالم األول   قال الفيض الكاشاين    
 يف اإلمـام  مع العلم القطعي بدخول إال مع جهالته بالباقني األصحابباتفاق اخلمسة والعشرة من   

  .1"اجلملة
ن اإلمجاع ليس إالّ اتفاق قدماء األصحاب على العمـل بـالنص            وقد أشار الكاشاين إىل أ    

املشهور حبث صار من الضروريات حىت عند اجلمهور كمـسح الرجلني،ونـزع اخلفـني عنـد      
  .2الوضوء،فاإلمجاع عنده تابع للنص مؤيد له ال النص مستنبط من اإلمجاع

األصـول  "ه  يف كتابـه    ورغم قوله الكاشاين هذا الذي يفيد يف أنه يرى حجية اإلمجاع جند           
 يطلق على معان متعـددة      اإلمجاع لفظ   أن مع   :"ينتقد حجية اإلمجاع بكل أنواعه،فقال    " األصلية

ن النـاقلني ملثـل هـذا       إ ف وأيضا.  منها شيءنه ال حجية يف     أكما ذكره الشهيد يف الذكرى، مع       
 كما  اآلحاداة يف أخبار     من اختالف الرو   أكثر يف هذا النقل وخيتلفون فيه       خيطئون كثريا ما    اإلمجاع

  .3"إياهيظهر ملن تتبع مواضع نقلهم 
فترى أن الرتعة اإلخبارية للكاشاين قد جعلته شبه متناقض بانتقاده لإلمجاع ووجود عنـد              

  .الطائفة
 إن أسـاطني  ":  قـال اإلمجاع ووجوده،حيـث حجية فقد انتقد    يوسف البحراين            ومثله  

 مبناقضام  وإبطالهضرام، قد كفونا مؤنة القدح فيه،       أ و إدريس واملرتضى وابن  ، كالشيخ اإلمجاع
ولقد كان عنـدي رسـالة،      ... بعضاً يف دعواه، بل مناقضة الواحد منهم نفسه يف ذلك          بعضهم
  .4"نفسه مجاعات اليت ناقض الشيخ فيهاأا لشيخنا الشهيد الثاين كتبها يف اإل الظاهر

ري موجود حبده املذكور يف كتب القوم،أضف إىل ذلك أن ما                 فهذا الدليل يف حقيقة األمر غ     
  .  قيل يف شرطه،يؤدي إىل تعطيله؛لعدم وجود إمام منذ قرون

ال تتعلق باملعىن االصطالحي لإلمجاع املذكور      " أصحاب اإلمجاع :"وننبه هنا أن إطالق عبارة    
       ا يف املباحث الرجالية،ويف نقد الرجال،رغم أم يطلقوم اختلفوا يف ذلك،هل اإلمجاع     سابقا؛أل

فاحلر العاملي يرى أم اإلمجاع الوارد فيهم شرعي، فبعد أن ذكر أصحاب       املذكور لغوي أم شرعي،   
                                                 

  .144ص.هـ1390جالل الدين احلسيين األرموي،:األصول األصلية،اعتىن به وقام بطبعهالكاشاين، - 1
  .18ص: احلقائق للفيض الكاشاين- 2
  .145ص: األصول األصلية- 3
  .1/37: احلدائق الناظرة- 4
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أيضا أحاديث يف حق هؤالء ، والذين قبلهم ، تدل على مضمون اإلمجـاع               وذكر" :اإلمجاع قال 
ومني ، يف هـذا اإلمجـاع   فعلم من هذه األحاديث الشريفة دخول املعصوم ، بل املعـص    املذكور

وسيأيت تفصيل القول يف ذلك يف التوثيقـات        .1"الشريف املنقول خبرب هذا الثقة ، اجلليل ، وغريه          
  .العامة

  : العقل-2

  :عرف أهل العلم العقل بتعاريف شىت،ومن ذلك
  .هو قوة يفصل ا بني حقائق املعلومات-
  .هو آلة التمييز-
بصر من العني تدرك بـه املعلومـات كـإدراك البـصر            العقل بصر القلب،وهو مبرتلة ال    -

  .2املشاهدات
  .قال اإلمامية بأن العقل حجة اهللا على خلقه،وأن ما حكم به العقل حكم به الشرع

 أكثـر  املقدمة العاشرة يف بيان حجية الدليل العقلي وعدمها قد اشتهر بـني              :"قال البحراين 
 النقليـة، ولـذا     األدلة والفروع وترجيحها على     صولاأل العقلية يف    األدلة االعتماد على    أصحابنا

 األول الفقه مىت تعارض الدليل العقلي والسمعي قـدموا          وأصول الدين   أصولصولني  تراهم يف األ  
واعتمدوا عليه وتأولوا الثاين مبا يرجع إليه وإال طرحوه بالكلية، ويف كتبهم االستداللية يف الفروع               

دالل بالدليل العقلي مث ينقلون الدليل السمعي مؤيدا له، ومـن مث             يف االست  يبدؤونالفقهية أول ما    
 الضعيفة  األخبار العقلية على    األدلة واالستصحاب وحنومها من     األصلية العمل بالرباءة    أكثرهمقدم  

  .3"باصطالحهم بل املوثقة
 معـدود يف    -كما سـبق ذكـره    -كالم يوسف البحراين هنا فيه مبالغة ؛ألن الرجل         :قلت
املدرسة اإلخبارية اليت تقدس النص ،وتقول بصحة كتب األخبار وأـا حجة،خاصـة             متشددي  

                                                 
  .224-30/223: خامتة وسائل الشيعة- 1
-45ص.م1996/هـ1417مؤسسة الرسالة،:؛بريوت1ط.حممد حسن هيتو.د: أبو املظفر السمعاين،قواطع األدلة،حتقيق- 2

47.  
  .1/125:رة يف أحكام العترة الطاهرةظ احلدائق النا- 3
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فكالمه ميكن محل على معىن واحد وهو التعريض املبطن باالجتاه األصويل الـذي             .الكتب األربعة 
  .يقول حبجية األدلة العقلية

يف إثبـات   فاملدرسة اإلخبارية تقول بعدم جواز االعتماد على شيء من اإلدراكات العقلية            
  .1األحكام

  :واألخبار الواردة يف حجية العقل عندهم كثري نذكر منها
  .2" حجةُ اهللا علَى الِْعباِد النِبي والْحجةُ ِفيما بين الِْعباِد وبين اهللا الْعقْلُ:"عن أَِبي عبِد اهللا قَالَ

 الْعقْلُ يعرف ِبِه الـصاِدق علَـى اهللا   :"قَالَ ؟الْيوم   فَما الْحجةُ علَى الْخلِْق      :وقال حني سئل  
هكَذِّبلَى اهللا فَيع الْكَاِذبو قُهدص3"فَي.  

فَأَما الظَّاِهرةُ فَالرسـلُ   ، حجةً ظَاِهرةً وحجةً باِطنةً      :ِإنَّ هللا علَى الناِس حجتينِ    :"وعن الكاظم 
  .4"وأَما الْباِطنةُ فَالْعقُولُألئمة ، وا واألنبياء

أورد فيه األخبار الـواردة عـن       .ويف أصول الكايف بعد خطبة الكتاب كتاب العقل واجلهل        
  . خربا36األئمة يف مدح العقل وذم اجلهل،يف 

القـرآن  : ويذكر دليل العقل يف كتب األصول اإلمامية كآخر األدلة الشرعية عندهم بعـد            
 األصل:"بار،واإلمجاع،وعن األدلة العقلية،واستخدام العقل كدليل يقول الشهيد األول       الكرمي،واألخ

  : وهو مخسة: دليل ال يتوقف على اخلطاب:األول :الرابع دليل العقل وهو قسمان
 ،وحرمـة الظلـم   ، الوديعة    ورد ، ما يستفاد من قضية العقل كوجوب قضاء الدين        :األول
سـواء علـم   ، تناول املنافع اخلالية عن املضار  وإباحة ،س النار  وكراهة اقتبا  اإلحسان،واستحباب  

  .ذلك بالضرورة أو بالنظر كالقصد النافع والضار وورود السمع يف هذه مؤكد
وهو عام الورود يف هذا الباب كنفي الغـسلة         ، التمسك بأصل الرباءة عند عدم دليل        :الثاين

 استـصحاب حـال     :"نفي وجوب الوتر ويسمى   و،دة يف التيمم    ئوالضربة الزا ،الثالثة يف الوضوء    

                                                 
  .298ص:األصول العامة للفقه املقارن حملمد تقي احلكيم: انظر- 1
  .22:كتاب العقل واجلهل،رقم: أصول الكايف- 2
  .20:كتاب العقل واجلهل،رقم:أصول الكايف- 3
  .12:كتاب العقل واجلهل،رقم: أصول الكايف- 4
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 فيه حالل وحرام فهو لك حالل حىت تعرف         يء كل ش  :" وقد نبه عليه يف احلديث بقوهلم        "العقل
  . وشبه هذا"احلرام بعينه فتدعه

 وهو تام عند التتبـع التـام        األصحابال دليل على كذا فينتفي وكثريا ما يستعمله         :الثالث
  .الرباءةومرجعه إىل أصل 

 املتيقن فيبقى الباقي    ألنه ؛ كدية الذمي عندنا   األكثر عند فقد دليل على      باألقل األخذ :رابع ال
  . وهو راجع إليهااألصلعلى 

 يف حمـل    اإلمجـاع  استصحاب حال الشرع وحال      : بقاء ما كان و يسمى     أصالة :اخلامس
ته صحيحة قبل   و صال  أ ... فنقول طهارته معلومة     األثناءة املتيمم جيد املاء يف      اخلالف كصحة صال  

  .األصول يف حجته وهو مقرر يف األصحابالوجدان فكذا بعده واختلف 
 مقدمة الواجب املطلـق     : أوهلا : ستة هو ما يتوقف العقل فيه على اخلطاب و       : القسم الثاين 

ث عند اشتباه الفائتة وغسل جزء   شرطا كانت كالطهارة يف الصالة أو وصلة كفعل الصلوات الثال         
 جهات وترك اآلنية احملـصورة      أربع إىل   والصالةد على العورة    ئ الوجه وستر أقل الزا    من الرأس يف  

  .عند تيقن جناسة واحدة منها
 النهي عن ضده كما يستدل على بطالن الواجب املوسع عند           يء بالش األمر استلزام   :وثانيها

  .دميآ حق منافاة
  .م كالضرب عند التأفيف فحوى اخلطاب وهو أن يكون املسكوت عنه أوىل باحلك:وثالثها
  . حلسن اخلطاب وهو ما استفيد من املعىن ضرورة :ورابعها

  . دليل اخلطاب وهو املسمى باملفهوم :وخامسها
  .1 ويف املضار احلرمةاإلباحة يف املنافع األصلما قيل أن :وسادسها

ورغم كل هذا الكالم جندهم يتفقون على أن العقل قاصر عن إدراك ملكـات األحكـام                
  .للها التامة إالّ يف موارد نادرة ال حميص له من احلكم ا،كحسن العدل،وقبح الظلموع

وذكر علماؤهم أن من قرائن صحة األخبار أن تكون موافقة لألدلـة العقليـة،فهل حقـا                
استعملوا العقل يف احلكم على ما ورد يف كتب األخبار،من املؤكد أن الكثري من األخبار الـواردة             

                                                 
  .5ص: الذكرى- 1
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 ختالف العقل،وال يستسغها أي عقل،فاخلرب ومـا        -رنا جانبا منها يف هذا البحث      وقد ذك  -عندهم
 اخلرب يتأيد بدليل    :"حيمل مقدم دائما على األحكام العقلية،رغم  قول احلسني بن عبد الصمد بأن            

فيجـئ   كأن حيكم العقل بأن األشياء قبل ورود الشرع على اإلباحة واحلظر. العقل،أي ما اقتضاه
هلذا اخلـرب إذا  " مؤيدا  قا  لذلك، فيتأيد كل منهما بصاحبه، ويكون حينئذ دليل العقلاخلرب مواف

  .1"عارضه مثله
والعقل ارد عند أهل السنة ليس له وضع شيء من العقائد واألحكام،وإمنا مرجع ذلك إىل               

 مذهب أهـل    اعلم أن :"قال أبو املظفر السمعاين رمحه اهللا     .الوحي،وما العقل يف ذلك إالّ آلة للفهم      
السنة أن العقل ال يوجب شيئا على أحد،وال يرفع شيئا عنه،وال حظ له يف حتليـل أو حتـرمي،وال              

  .2"حتسني وال تقبيح،ولو مل يرد السمع ما وجب على أحد شيء،وال دخلوا يف ثواب وال عقاب
  : موقف الشيعة من القياس

معلوم على معلوم يف إثبات حكـم       وحده أنه محل    :"القياس يف اللغة هو التقدير،قال الغزايل     
وقـال  . 3"هلما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة هلما أو نفيهما عنـهما                

  .4"هو مساواة املسكوت للمنصوص يف علة احلكم:"صاحب فواتح الرمحوت
 قد  ،فإن اإلمامية ردوا ذلك بقوة،بل    5إذا كان أهل السنة يعدون القياس ممن مصادر التشريع        

جيرحون من يقول حبجية القياس أو من يعمل به،وذلك حمل إمجاع عندهم،وقـد ورد يف كتبـهم              
  .نصوص منسوبة إىل بعض األئمة يف ذم القياس وحترميه

  وقد تواتر النقل عندنا عن علي وعن األئمة املعصومني مـن :"قال احلسني بن عبد الصمد

نطول كتابنا هذا  متداوليه والتشنيع عليهم، وحنن الأبنائه وعن كرباء الصحابة بطالن القياس وذم 

                                                 
 .178ص: وصول األخيار- 1
 1 العقيدة السلفية يف كـالم خـري الربية،وكـشف أباطيـل املبتدعـة الردية،لعبـد اهللا بـن يوسـف اجلـديع،ط                      - 2
  .ة لقوام السنة احلافظ أبو القاسم إمساعيل بن حممد األصفهاين،نقال عن كتاب احلج19،ص)م1988/هـ1408(
ـ 1417مؤسسة الرسالة، :؛بريوت1ط.حممد سليمان األشقر  .د: أبو حامد الغزايل،املستصفى من علم الصول،حتقيق      - 3  هـ
  .2/236.م1997/
 1418دار إحياء التراث العريب،؛بريوت،1ط. عبد العلي حممد بن نظام الدين اهلندي،فواتح الرمحوت بشرح مسلم الثبوت- 4

  .2/305.م1998/ هـ
  . هناك من أهل السنة من ال يقول بالقياس كفقهاء الظاهرية كداود بن علي الظاهري،وأتباعه كابن حزم- 5



 - 138-

. من ضروريات دين أهل البيت بنقل ذلك، إذ قد أمجع على بطالنه أصحابنا، بل قد صار بطالنه
  .1"والكتاب واإلمجاع ودليل العقل فجميع األحكام جيب ردها إىل السنة
؛ألنه ال يرتكز على أساس     القياس باطل يف ذاته مجلة وتفصيال     :"ويقول حممد حسني فضل اهللا    

العلم يف اكتشاف املالك  بل يرتكز على أساس الظن الذي ال يغين من احلق شيئا وال نقول حبجية                   
  .2الظن املطلق،وال دليل عليه من كتاب وسنة بل الدليل على خالفه من أحاديث أئمة أهل البيت

 أهل البيـت يف بطالنـه   وقد تواترت الروايات عن أئمة:"...وقال حممد مهدي مشس الدين 
  .3"وعدم حجيته،وشددوا النكري على القائلني حبجيته

 ِعند الْجاِمعِة ِإمالِء رسوِل     5 ضلَّ ِعلْم ابِن شبرمةَ    :"قال عبِد اهللا    يبأَعن    :4ويف أصول الكايف  
ِإنَّ أَصحاب ، ِعلْم الْحالِل والْحراِم :يها كَالماً فِ ألحد ِإنَّ الْجاِمعةَ لَم تدع      ،وخطِّ علي ِبيِدهِ  ،�اهللا  

  ."ِإنَّ ِدين اهللا ال يصاب ِبالِْقياِس،الِْقياِس طَلَبوا الِْعلْم ِبالِْقياِس فَلَم يزدادوا ِمن الْحق ِإال بعداً 

 أَنَّ امرأَةً تقِْضي صومها وال تقِْضي صالتها  ِإنَّ السنةَ ال تقَاس أَال ترى   :"عن أَِبي عبِد اهللا قَالَ    
...ينالد ِحقم تةَ ِإذَا ِقيسنِإنَّ الس ".  

 ما لَكُم والِْقياس ِإنَّ     :" فَقَالَ ، سأَلْت أَبا الْحسِن موسى عِن الِْقياسِ      :عن عثْمانَ بِن ِعيسى قَالَ    
فأَلُ كَيساهللا ال يمرح فكَيلَّ وأَح ".  

ومن دانَ اهللا ِبالرأِْي لَم     ، من نصب نفْسه ِللِْقياِس لَم يزلْ دهره ِفي الِْتباٍس           :"قَالَ�ن عِلي        وع
  ".يزلْ دهره ِفي ارِتماٍس

 فَقَد دانَ اهللا ِبما ال يعلَم ومن دانَ اهللا ِبما ال يعلَم فَقَد               من أَفْتى الناس ِبرأِْيهِ    :"وقَالَ أَبو جعفَرٍ       

                                                 
  .183ص: وصول األخيار- 1
  .295ص: فضل اهللا وحركية العقل االجتهادي لدى فقهاء الشيعة اإلمامية- 2
  .43-42ص.م1998/هـ1419املؤسسة الدولية،:؛بريوت1ط.االجتهاد والتقليد، حممد مهدي مشس الدين- 3
 .58-57،ص1، ج18، 17، 16، 15، 14:كتاب فضل العلم،بابا البدع والرأي واملقاييس،األخبار:أصول الكايف- 4
رضي اهللا عنهما،وعن حدث عن أنس بن مالك وأيب الطفيل        . هو اإلمام الفقيه عبد اهللا بن شربمة أبو شربمة قاضي الكوفة           - 5

وثقه اإلمام  .الثوري،وابن املبارك،وهشيم،وسفيان بن عيينة   :وحدث عنه ...أيب وائل،وعامر الشعيب،وأيب سلمة بن عبد الرمحن        
تويف سـنة   .وكان رمحه اهللا من أئمة الفروع أما احلديث فما هو باملكثر منه،له حنو من ستني أو سبعني حديثا                 أمحد،وأبو حامت، 

  .349-6/347:سري أعالم النبالء:انظر.هـ144
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لَمعا ال يِفيم مرحلَّ وثُ أَحياهللا ح ادض".  
وقد نسب القول بالقياس إىل بعض املتقدمني من أعيان الطائفة كمحمد بـن أمحـد بـن                 

  . وغريهم،ويونس بن عبد الرمحن،والفضل بن شاذان1اجلنيد
وذهب السيستاين إىل أن املقصود من القياس الذي يقول به هؤالء لعله يكون ما يعرب عنـه                 

  .باملوافقة الروحية للكتاب والسنة
ويف الكالم عن األدلة عند القوم نشري إىل أن قول اإلمامية باملصاحل املرسـلة خمتلـف فيـه                  

وذا : "األخذ ا،قال حممد تقي احلكيم    عندهم، فبعضهم قال أم يقولون ا،وقال آخرون بعدم         
  .2"يتضح أن الشيعة ال يقولون باملصاحل املرسلة إالّ ما رجع منها إىل العقل على سبيل اجلزم

،وأشار بعـضهم إىل أن اإلماميـة يقولـون حبجيـة           3وقد نفى اإلمامية حجية االستحسان    
  .4االستصحاب

لعترة أنكـروا القيـاس واملـصاحل املرسـلة      وأما الشيعة الذين كانوا يتبعون ا     :"قال الغروي 
واالستحسان ومطلق الظن،ولو كان حاصال من أخبار اآلحاد تبعا للكتاب ايد الناهي عن اتباع              

  .5"الظن على اإلطالق
إن وجود أربعة أدلة لدى اإلماميـة كـالم لـيس واقعـي             :وكخالصة هلذا الفصل أقول   

بار،أو على أقل تقدير جل اعتمادهم عليها،فاإلمجـاع      متاما،فاعتمادهم يف احلقيقة يقتصر على األخ     
أما العقل مل أجد لـه يف كتـب الفقـه           .يف حقيقة األمر ليس سوى األخبار الواردة عن املعصوم        

  .  واألصول أثرا عمليا
  

  
                                                 

حممد بن امحد بن اجلنيد، أبو علي الكاتب االسكايف، كان شيخ اإلمامية، جيد التصنيف حـسنة، وجـه يف                   : قال احللي  - 1
أصحابنا، ثقة جليل القدر، صنف فأكثر، قيل إنه كان عنده مال للصاحب وسيف أيضا، وأنه أوصى به إىل جاريته، فهلـك                     

إنه كان يرى القول بالقياس، فتـرك لـذلك كتبـه ومل يعـول              : قال الشيخ الطوسي  . خالفه يف كتيب  وقد ذكرت   . لذلك
  .245ص:خالصة األقوال.عليها

  .404ص: األصول العامة للفقه املقارن- 2
 .45ص: االجتهاد والتقليد- 3
  .57ص: االجتهاد والتقليد- 4
  .95ص: مصادر املعرفة الدينية- 5
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$�#�ا��ب اا��ب اا��ب ا���������#�$�#�$��������   
  

  احلديث عند اإلمامية اجلعفرية رواية ودراية
  

  : فصولثالثةيشتمل على 

  

   احلديث عند اإلماميةرواية:الفصل األول*

  تدوين احلديث وأهم مصنفات اإلمامية فيه:الفصل الثاين*

  علوم احلديث عند اإلمامية:الفصل الثالث*
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  ��������ا&�% ا�ول  ا&�% ا�ول  ��������  
  

  رواية احلديث عند اإلمامية
  

  :يشتمل على ثالثة مباحث

  

  انفصال الدرس احلديثي بني اإلمامية وأهل السنة:املبحث األول*

  خصائص رواية احلديث عند اإلمامية:ملبحث الثاينا*

  التقية والتعارض بني الروايات :املبحث الثالث*

  
  

  

  

  انفصال الدرس احلديثي بني الشيعة وأهل السنة: املبحث األول
  

 بدأت أفكار جديدة تطرح يف اتمع اإلسالمي،وبدأ ذلك فعليـا           �بعد فتنة مقتل عثمان     
 ،مث  � وتكفريه لصحابة الـنيب      � بن سبأ وحتريضه على عثمان       وبشكل خطري بظهور عبد اهللا    

، فحرق علي أتباعه ونفاه،وبقيـت أفكـاره منتـشرة ولكـن بـشكل              �أظهر الغلو يف علي     
،أو يوم مؤمتر الـسقيفة،أو  �حمدود،ومهما كان القول يف نشأة التشيع ألهل البيت قبل وفاة النيب          

 يف كربالء،فإن املنتسبني للشيعة،أو     �شهاد احلسني   يوم اجلمل،أو يوم صفني،أو بعد الطف واست      
أنصار أهل البيت مل يكن مييزهم شيئا عن باقي املسلمني يف املظهر واملخرب،بل كان علماؤهم هـم     
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علماء أهل السنة،وكانوا يتولون املناصب كالقضاء وغريه،ومل يكن هلم أمر خيتصون به يف العقائد              
 على الصحابة غري أيب بكر وعمر رضي        �هم من تفضيل لعلي     والعبادات،إالّ ما كان يقوله بعض    

اهللا عنهما،والغالة منهم يفضلونه مطلقا،فلم يتجاوز التشيع ذلك،رغم ظهور حركـات للغـالة             
  .كاملختارية والكيسانية،إالّ أن تأثري هذه احلركات كان حمدود،فانقرض أفرادها مبقتل زعماؤهم

يقـول  .جلميع دون تفريق بني الـشيعي وغـريه       ولذلك بقيت جمالس العلم موحدة،تضم ا     
ومع أن التشريع اإلسالمي انفصل يف مرحلة متأخرة عـن          :"...املستشرق هاملتون جب عن ذلك    

  .1"القواعد السنية إىل حد ما،فإننا ال نكاد نفرق بني الفقهاء السنيني والشيعيني يف القرون األوىل
والسنة يف العلوم الشرعية املختلفة،حيث أن هلم       لكن ما نراه اليوم هو انفصال تام بني الشيعة          

تفاسريهم اليت يعتمدون عليها،وهلم كتب يف احلديث وعلومه،وكتب يف الفقه وأصوله،وهلم كتب            
فال يعتمد اإلمامي على كتب أهل السنة،كما ال يعتمد أهل السنة على كتـب              .يف العقائد،وغريها 

  .غري من وحدة إىل إنفصالفما هي األسباب اليت جعلت األمر يت.اجلعفرية
إن الغلو الذي استشرى يف األوسـاط الـشيعية،أدى إىل ظهـور جفـوة كـبرية بـني                  
املسلمني،فبسببه ظهر التكفري للمخالف،وكان العناد يف ذلك سببا الستحداث  أصـول وعقائـد         
جديدة مل يعرفها املسلمون من قبل،ولترويج مثل هـذه العقائـد جلـأ أصـحاا إىل إخـتالق                  

،أو إىل من يراه بعض املسلمني أنه إماما هلم، فحصل بذلك انفصال            �وايات،ونسبتها إىل النيب    الر
لكنه جزئي من قبل الغالة فقط، وظهر عند هؤالء التصنيف يف الفقه والعقائد واحلديث وبدأ بذلك 

ـ             رن التأسيس لإلنفصال،وإحداث التميز يف مواضيع الشريعة،وكان ذلك ظاهرا خاصة يف اية الق
   .الرابع اهلجري

وهم ممن تبىن التشيع اإلمامي اإلثين عشري ، فأظهروا  2ففي هذه الفترة تسلم احلكم بنو بويه
 الرافضة  املشاركة يف مناسباتإجبار العامة علىبعد أن أمسكوا بزمام السلطة تشيعهم فقاموا ب

  .هـ352سنة قوةبالوا ذلك فرضف  ،كنوح يوم عاشوراءهاوها،وابتدعوخاصة تلك اليت أحدث
                                                 

دار العلـم  :؛بـريوت 3ط.إحـسان عبـاس وآخـرين   .د:يف حـضارة اإلسـالم،ترمجة   دراسـات    هاملتون جـب،   - 1
  .264ص.م1979للماليني،
عماد الدولة أبو احلسن علي،ومعز الدولة أبو احلسني أمحد،وركن الدولة أبو علي احلسن يف أوائل :ظهر بنو بويه - 2

وكانوا يتشيعون ،وينسبون إىل الديلم. هـ321:همالقرن الرابع اهلجري،من خالل غموض اكتنف تارخيهم قبل سنة ابتداء أمر
ويغالون يف التشيع،ويعتقدون أنّ العباسيني غصبوا اخلالفة، وأخذوها من مستحقيها،فلم يكن عندهم باعث ديين حيثهم على 

د هلم من أمور طاعة اخلليفة العباسي ،ومن هذا املنطلق كانت سوء معاملتهم للخلفاء العباسيني،فسلبوا منهم السلطة،ومل يع
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ويف هذه الفترة بدأ الصراع بني أهل السنة واإلمامية يأخذ يف التفاقم،وبدأت بوادر التميز بني 
  .الفرقني تظهر،مما أدى علماء اإلمامية إىل إظهار خصائص الطائفة،بالتصنيف يف خمتلف الفنون

 اليت اختلقـت    فأصبح هلم يف احلديث مرويام اخلاصة اليت هي يف الغالب من املوضوعات           
إن :" قال موسى املوسـوي    .لالستدالل على مستحدثات العقائد واألحكام،وهذا باعتراف أئمتهم      

املتتبع املنصف الروايات اليت جاء ا رواة الشيعة يف الكتب اليت ألفوها بني القرن الرابع واخلامس                
شيعة يف اإلسـاءة إىل     اهلجري يصل إىل نتيجة حمزنة جدا ،وهي أن اجلهد الذي بذله بعض رواة ال             

اإلسالم هلو جهد يعادل السماوات واألرض يف ثقله،وخييل إيلّ أن أولئك مل يقصدوا من روايام               
  .1"ترسيخ عقائد الشيعة يف القلوب بل قصدوا منها اإلساءة إىل اإلسالم وكل ما يتصل باإلسالم

  :من أهم أسباب االنفصال يف الدرس احلديثي وغريه
  . هـ448علمية يف النجف عن طريق شيخ الطائفة الطوسي سنة تأسيس احلوزة ال

  .ومتركز علماء الطائفة يف أماكن معينة،خاصة املدن املقدسة،كالنجف،وقم وغريمها
وحدث يف هذه الفترة التطور النوعي ألتباع الطائفة،من األفراد إىل األسـر،مث القبائـل، مث               

  .القرى واملدن
كثرية املختلقة اليت تضمنتها كتبهم ،واليت تنقل عن األئمة    ومضى باالنفصال قدما النصوص ال    

وجوب التحاكم إليهم،وإىل ما ورد عنهم،ونبذ كل ما ورد عن غريهم،فإن الرشاد يف خمالفته،ومن              
  : أهم النصوص يف ذلك عندهم

ِبنا بينهما منازعةٌ ِفي ديٍن      سأَلْت أَبا عبِد اهللا عن رجلَيِن ِمن أَصحا        :عمر بِن حنظَلَةَ قَالَ   عن  
أَو ِمرياٍث فَتحاكَما ِإلَى السلْطَاِن وِإلَى الْقُضاِة أَ يِحلُّ ذَِلك قَالَ من تحاكَم ِإلَيِهم ِفي حق أَو باِطٍل                  

نكُما مشهوريِن قَد رواهما الثِّقَات عنكُم       فَِإنْ كَانَ الْخبراِن ع    :قُلْت...فَِإنما تحاكَم ِإلَى الطَّاغُوِت     

                                                                                                                                                         

احلكم شيء سوى لقب التشريف الذي ورثوه؛يذكرون به يف اخلطب،وينقش على السكة،حتى أنّ اخلليفة مل يكن له وزير 
وخالل أكثر من قرن . غري،وصارت الوزارة لألمري البويهي يستوزر من يشاء  ،وإنما كان له كاتب يدير إقطاعه،وإخراجاته ال

ظلَّ البويهيون يسيطرون على خالفة العباسيني،وأثاروا يف اتمع البغدادي ) هـ447 هـ إىل غاية سنة334من سنة(
 ومل يفعلوا شيئا ذا بال سوى أن يضيفوا إىل صورة اجلند.انقسامات فككته وأثارت فيه الصراعات املذهبية،والطبقية،والقومية

قع فيه األتراك ،فقد أحدثوا الفوضى يف البالد،وصادروا وقد وقع البويهيون فيما و.األتراك مزيدا من مالمح الطيش والرعونة
 .فلم تحمد سريم لدى اخلاصة والعامة.األموال

 .15ص: الشيعة والتصحيح- 1
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                هكْمح الَفا خم كرتيذُ ِبِه وخؤةَ فَيامالْع الَفخِة ونالساِب والِْكت كْمح هكْمح افَقا وفَم ظَرنقَالَ ي
     ةَ قُلْتامالْع افَقوِة ونالساِب والِْكت كْمح:           ِمن هكْمفَا حراِن عِإنْ كَانَ الْفَِقيه تأَيأَ ر اكِفد ِعلْتج 

 مخاِلفاً لَهم ِبأَي الْخبريِن يؤخذُ قَالَ ما        واآلخرالِْكتاِب والسنِة ووجدنا أَحد الْخبريِن مواِفقاً ِللْعامِة        
  .1"رشادخالَف الْعامةَ فَِفيِه ال

  :فقد تضمنت هذه الرواية دعوى صريح لالنفصال من خالل 
منع التحاكم إىل السلطان باعتباره مغتصب للسلطة الشرعية،وإىل القضاة املعينني  مـن             -1

  .قبله
 .والدعوى إىل خمالفة العامة-2

 سـواء  ومثل هذا النص وغريه أدى إىل التفريق بني رواية اإلمامي اإلثين عشري ورواية غريه       
من العامة، أو إمامي غري إثين عشري كالواقفة،أو شيعي كالزيدية،وينطبق هـذا علـى املتقـدم                
واملتأخر،فنالحظ أن أقسام احلديث عند اإلمامية مبنية يف األساس على مسألة اإلميان أي أن يكون               

  .كما سيأيت بيانه.الراوي إماميا إثين عشري
الس العلم عند غريهم،ما دام ما يقال غري مقبول         فهذا سيؤدي دون شك إىل ترك اإلمامية جم       

باإلضافة إىل أن الشيعة يقولون بأن عصر النص عندهم مل ينته حىت عصر الغيبة الكـربى                .2لديهم
  .لإلمام الثاين عشر

ورغم ذلك جندهم يف الكثري من األحيان قد اضطروا إىل االعتماد على ما رواه غريهم ففي                
األئمة  إن عارضها رواية املوثوق به وجب طرحها  خالفني يف املذهب عنرواية امل:" فوائد الوحيد

وان مل يكن ما يوافقها وال ما خيالفها وال يعرف هلم قول فيها وجب  وان وافقتها وجب العمل ا
رووا عنـا   إذا نزلت بكم حادثة ال جتدون حكمها فيمـا "ا ملا روى عن الصادق  أيضا العمل

، وألجل ما قلناه عملت الطائفة مبا رواه حفص بن غياث،           "لي فاعملوا به  فانظروا ما رووه عن ع    
 كلوب، ونوح بن دراج، والسكوين وغريهم من العامة عن أئمتنا ومل ينكروه ومل يكن وغياث بن

  .3"عندهم خالف

                                                 
  .10: أصول الكايف،كتاب فضل العلم،باب اختالف احلديث،رقم- 1
  .العامةبعد من ذلك فقالوا بنجاسة العامي،وعدم التزوج والتزويج من وذهب القوم إىل أ - 2
  .28-27ص: فوائد الوحيد- 3
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وقد اهتم من صنف يف الرجال من اإلمامية ببيان من أخذ من روام عن العامة،وهذا حيمل                
  .ريقا واضحا بني الرواةيف طياته تف

أمحد بن حممد بن أمحد أبو علي اجلرجاين نزيل مصر، كان ثقـة يف  : قال النجاشي يف ترمجة  
  .1حديثه، ورعا، ال يطعن عليه، مسع احلديث وأكثر من أصحابنا والعامة

سعد بن عبد اهللا بن أيب خلف األشعري القمي أبو القاسم، شيخ هذه الطائفـة               : ويف ترمجة 
كان مسع من حديث العامة شيئا كثريا، وسافر يف طلب احلديث، لقـي مـن         .  و وجهها  وفقيهها

  .2وجوههم احلسن بن عرفة، وحممد بن عبد امللك الدقيقي، وأبا حامت الرازي،و عباس الترقفي
حرب بن احلسن الطحان كويف، قريب األمر يف احلديث، له كتـاب عـامي              : ويف ترمجة 

  .3الرواية
إلمامية من له اتصال مبجالس العلم السنية،خاصة اـالس احلديثيـة،           ورغم ذلك بقي من ا    

  .وبالتقية حصلوا الكثري من اإلجازات من علماء أهل السنة
وال تزال تقرأ يف تراجم علمائهم األخـذ عـن فـالن املـالكي،وفالن احلنفـي،وفالن                

  .الشافعي،وفالن احلنبلي،وكان هذا حىت إىل العصور املتأخرة
  .اب ذلك ما جتد من إسناد مناصب لبعض الشيعة كالقضاء، والوزراة وغريهاولعل من أسب

ونذكر يف هذا املقام مثال عن أحد أعالم اإلمامية وهو الشهيد الثاين زين الـدين اجلبعـي                 
فقد أخذ العلم عن الكثري من أهل السنة،حيث أخذ عن الشيخ أمحد بـن              ) هـ965ت(العاملي  

وأخذ مبصر عن مشس الدين بن طولون الدمشقي احلنفي،وقرأ عليه          جابر العامل بالقراءات بدمشق،   
الصحيحني،والشيخ اء الدين أمحد الرملي الشافعي قرأ عليه املنهاج للنووي وخمتصر األصول البن             

  .احلاجب،وأخذ عن شهاب الدين بن النجار احلنبلي،وناصر الدين اللقاين املالكي وغريهم
  . احللي كما سيأيت يف ترمجته يف الفصل األخريواألمر مثل ذلك عند ابن املطهر

وقد أشار بعضهم إىل أن الطوسي ام بأنه أتى بالفروع يف كتبـه مـن مـصنفات أهـل                   
  .4السنة،وأن هذه الفروع مل تكن مشهورة يف الوسط اإلمامي،وأن من جاء بعده تبع له يف ذلك

                                                 
 .208:،ترمجة رقم86ص: رجال النجاشي- 1
  .467:،ترمجة رقم177ص:املصدر نفسه- 2
 .386:،ترمجة رقم148ص: املصدر نفسه- 3
  .68ص:نظرية السنة يف الفكر اإلمامي:حيدر حب اهللا- 4
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 املتأخرة،وخاصة بعد ظهـور     ولعل االنفصال الذي نراه اليوم مل حيصل إال يف القرون         :قلت
واليت أسسها إمساعيـل بـن   ). هـ1148 هـ إىل غاية 905من سنة (الدولة الصفوية يف إيران  

حيدر األردبيلي املوسوي،فقد كان هلا دورا هاما يف دفع عجلة االنفصال الكلـي بـني الـشيعة                 
  .والسنة،بعد إعالن هذه الدولة املذهب اجلعفري مذهبا رمسيا للدولة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  خصائص رواية احلديث عند اإلمامية:املبحث الثاين
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  :األئمة ورواية احلديث
،فما يصدر عنهم حكمه    �ينظر اإلمامية إىل األئمة على أم معصومون مثلهم مثل الرسول           

  ".ما صدر عن املعصوم:" ،ولذلك يعرفون احلديث بأنه�حكم ما صدر عن النيب 
، وأوردوا � كل واحد من األئمة ليس سوى راو حلـديث الـنيب   لكن أهل السنة يعتربون  

: ترامجهم يف كتب الرجال،فذكروا درجـة كـل واحـد منـهم مـن غـري الـصحابة،وهم                 
علي،واحلسن،واحلسني رضي اهللا عنهم؛ ألم عدول شأم يف ذلك شأن بـاقي صـحابة الـنيب           

  :وإليك ما قيل فيهم بصفتهم رواة.�

  .أخرج له اجلماعة. وروى عنه�صحب النيب :����لب أبو احلسن علي بن أيب طا
مخسمائة حديث وسـتة وثالثـون      :وقد ذكره احلافظ ابن حزم يف أصحاب املئني،وقال له        

  .1)536(حديثا 
  .أخرج له اجلماعة. وحفظ عنه � صحب النيب :����أبو حممد احلسن بن علي 

  .2ذكره ابن حزم يف أصحاب الثالثة عشر
  .أخرج له اجلماعة. وحفظ عنه�صحب النيب :����لي أبو عبد اهللا احلسني بن ع

  .3ذكره ابن حزم يف أصحاب الثمانية
وثقه :قال الذهيب :أبو احلسن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب زين العابدين رمحه اهللا             

الزهري عن علي ابن احلسني عن أبيـه        :أصح األسانيد كلها  :وقال أبو بكر بن أيب شيبة     .أهل العلم 
مـشهور،قال ابـن عيينـة عـن         ثقة ثبت عابد فقيه فاضل    :" احلافظ ابن حجر   وقال.4عن علي 
  .أخرج له اجلماعة.5"ما رأيت قرشيا أفضل منه:"الزهري

                                                 
دار الكتـب   : ؛بـريوت 1ط.كـسروي حـسن   سيد  : ابن حزم، أمساء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد،حتقيق          - 1

  .44ص .م1992/هـ1412العلمية،
  .143ص : أمساء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد البن حزم- 2
  .170ص : أمساء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد البن حزم- 3
  .4/386: سري األعالم- 4
/ هـ 1415دار الكتب العلمية،:؛بريوت2ط.لقادر عطامصطفى عبد ا:تقريب التهذيب،دراسة وحتقيقابن حجر، - 5

  .1/692.م1995
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اتفـق احلفـاظ علـى      : قال اإلمام الذهيب  :      أبو جعفر حممد بن علي الباقر رمحه اهللا       
  .اعةأخرج له اجلم.2"ثقة فاضل:"قال احلافظ ابن حجر.1االحتجاج بأيب جعفر

رأى بعـض   : قال اإلمام الـذهيب   :أبو عبد اهللا جعفر بن حممد بن علي الصادق رمحه اهللا          
ومل خيرج له البخاري يف الصحيح،بل :"وقال.3الصحابة،أحسبه رأى أنس بن مالك،وسهل بن سعد

 أخرج لـه البخـاري يف       5"صدوق فقيه إمام  :"قال ابن حجر  .4"أخرج له يف كتاب األدب وغريه     
  .،ومسلم يف الصحيح،وأصحاب السنن األربعاألدب املفرد

أخـرج لـه    .6"صدوق عابد :"قال ابن حجر  :أبو احلسن موسى بن جعفر الكاظم رمحه اهللا       
  .الترمذي وابن ماجه

. 7"صدوق،واخللل ممن روى عنه:"قال ابن حجر :أبو احلسن علي بن موسى الرضا رمحه اهللا       
  .أخرج له ابن ماجه

احلسن العسكري فيبدو أنه مل تكن له رواية،أو أن الروايـة           أما حممد اجلواد،وعلي اهلادي،و   
عنهم مل تنتشر فلذلك مل أجد هلم ذكر يف كتب الرجال،وإن كان اإلمام الذهيب رمحه اهللا قد أثىن                  

  .ومل أجد هلم رواية يف الكتب التسعة.عليهم

 مجيع  :"لبهائي من طريق األئمة،فيقول ا    �ويزعم اإلمامية أن مجيع أحاديثهم تنتهي إىل النيب         
ن علومهم مقتبسة   إف �ثين عشر وهم ينتهون فيها إىل النيب         اإل أئمتنا ما ندر ينتهي إىل      إال أحاديثنا

 املروية عنهم يزيد على ما يف الـصحاح  األحاديثه كتب اخلاصة من   تمن تلك املشكاة وما تضمن    
 بن تغلب   أبانواحد وهو    الفريقني وقد روى راو      أحاديثكما يظهر ملن تتبع      الست للعامة بكثري  

 حديث كمـا ذكـره      ألفالصادق ثالثني    داهللا جعفر بن حمم     عبد أبا اإلمامعين  أ واحد   إمامعن  
 كتـاب   أربعمائة يف   أئمتنا أحاديث من   إليهمعلماء الرجال وكان قد مجع قدماء حمدثينا ما وصل          

لكتب وترتيبها تقليال    مث تصدى مجاعة من املتأخرين شكر اهللا سعيهم جلمع تلك ا           األصولسمى  ت
                                                 

 .4/401:سري األعالم -  1

  .2/114: تقريب التهذيب- 2
  .6/255:سري أعالم النبالء -  3
  .6/260:سري أعالم النبالء -  4
  .1/163: تقريب التهذيب- 5
 .2/221: تقريب التهذيب- 6
 .1/704: تقريب التهذيب- 7
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ــسهيال   ــشار وتـــــــــــــــ   لالنتـــــــــــــــ
 األسانيد مضبوطة مهذبة مشتملة على      وأصوال كتبا مبسوطة مبوبة     فألفوا األخبارعلى طاليب تلك    

 العصمة كالكايف وكتاب من ال حيضره الفقيه والتهذيب واالستبـصار ومدينـة          بأصحاباملتصلة  
 هي اليت عليها املدار     األول األربعة واألصولا   الرضا وغريه  األخبارمايل وعيون   العلم واخلصال واأل  

  .1"عصاريف هذه األ
،ولكن بنظرة بسيطة إىل هذه الكتب جند     �فهذا يعين أن  األصول األربعة فيها حديث النيب          

  .� ال يرفعها إىل النيب أن أكثر الروايات الواردة يف هذه الكتب هي عن جعفر الصادق
تابعني فال أثر هلا يف كتب اإلمامية،رغم أـم رووا عـن          وأما رواية األئمة عن الصحابة وال     

  .الصحابة والتابعني
،له رواية عن أمه فاطمة رضي      � وإن كانت أكثر روايته عن أبيه، وعن النيب          �فاحلسني  

  .اهللا عنها،وقد روى عن أيب رافع
و وعلي بن احلسني كما روى عن آبائه روى عن املسور بن خمرمة، ومروان بن احلكم،وعمر              

 أم املؤمنني رضي اهللا عنها،وسعيد بـن مرجانـة،وابن          �بن عثمان بن عفان،وصفية زوج النيب       
عباس،وعائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها،وذكوان موىل عائشة،وعبيد اهللا بن أيب رافع،وزينب بنت             

  .أم سلمة رضي اهللا عنها وحديثه عن هؤالء يف الصحيحني وغريمها
الباقر أكثر روايته يف الكتب التسعة عن جـابر بـن عبـد اهللا              وحممد بن علي بن احلسني      

،كما روى رمحه اهللا عن أيب سعيد اخلدري،وعبيد اهللا بن أيب رافع،وحرملة موىل أسـامة،وأيب               �
  .مرة موىل عقيل،وسعيد بن املسيب،ويزيد بن هرمز

مـد بـن    أما جعفر الصادق رمحه اهللا،فإن أكثر روايته عن أبيه الباقر،وروى أيضا عـن حم             
  .املنكدر،وعطاء بن أيب رباح

  .وروى علي بن موسى الرضا عن عبد اهللا بن املبارك رمحه اهللا
ونسبة الكالم إىل مصدره ليست مهمة عند اإلمامية لذلك ورد عنهم القول بأن كل ما ورد                

، ومن قول باقي األئمة ،فلك أن تروي احلديث الـذي رواه            �عن أحد األئمة هو من قول النيب        
قُلْـت  :عن أَِبي بِصٍري قَالَ   ف.،أو عن علي أو عن احلسني أو من بعده من األئمة          �لصادق عن النيب    ا

سواٌء :" قَالَ  ؟ الْحِديثُ أَسمعه ِمنك أَرِويِه عن أَِبيك أَو أَسمعه ِمن أَِبيك أَرِويِه عنك           :" عبِد اهللا  أليب

                                                 
  .7-6ص:لم الدراية الوجيزة يف ع- 1
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  .1"ما سِمعت ِمني فَارِوِه عن أَِبي:"وقَالَ أَبو عبِد اهللا  ِلجِميٍل".ِبي أَحب ِإلَيِإال أَنك ترِويِه عن أَ
 فهذه األحاديث تدل على:" قال احلسني بن عبد الصمد العاملي بعد أن ساق مثل هذا اخلرب

  .2"�وإىل النيب  جواز أن ينسب احلديث املروي عن أحد األئمة إىل كل واحد منهم
 قال الـنيب : عن الصادق قال: وليس من املرسل عندنا ما يقال فيه:"و قال يف موضع آخر

  .3"كذا، بل هو متصل
  :رواية إمام عن إمام

أما رواية أحد األئمة عن اآلخر فموجودة يف األصول األربعة وغريها،كما أا موجـودة يف          
  .دق عن أبيه عن أبيه،ورواية جعفر الصا�كتب أهل السنة،كرواية احلسني 

  :ويف الكايف للكليين،جند مثل ذلك،لكن بعضه فيه انقطاع،ففيه
فهـو  .هو اإلمام البـاقر   :جعفر األول  أبو جعفر أو أبو   و .4رواية أيب جعفر عن أمري املؤمنني     

  .مرسل
  .وهو مرسل.هو اإلمام اجلواد:أبو جعفر الثاين.ورواية أيب جعفر الثاين عن أيب عبد اهللا

، �فالظاهر أنه جعفر الـصادق ولـيس احلـسني          .5اهللا عن أمري املؤمنني   ورواية أيب عبد    
  .ألن هذه الكنية إذا أطلقت يف األخبار فاملقصود ا الصادق.فاحلديث مرسل

أما الروايات املتصلة فهي رواية األبناء عن اآلباء يف الغالـب كروايـة أيب عبـد اهللا عـن                   
حلسن موسى عن أيب عبـد اهللا يعـين عـن أبيـه             ،وأيب ا 7،وأيب احلسن الرضا عن أيب جعفر     6أبيه

  .8الصادق
  :����رواية األئمة عن النيب 

 مرسلة،ومن  -فيما رأيت يف الكايف   –،وكلها  �ورد يف الكايف وغريه روايات قليلة عن النيب         
  : ذلك

                                                 
  .51،ص1،ج4:كتاب فضل العلم،باب رواية الكتب واحلديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب،رقم: أصول الكايف- 1
  .154ص: وصول األخيار- 2
  .107ص: وصول األخيار- 3
  .1/218:الكايف:انظر - 4
  .1/405:الكايف:  انظر- 5
 .2/220:الكايف:انظر - 6
  .5/458:الكايف: انظر- 7
  .1/264، 1/254، 1/193:الكايف: انظر- 8
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  .1 �رواية جعفر الصادق عن النيب 
  .2 �وأبو جعفر عن النيب 

  .3 �وأبو احلسن موسى عن النيب 
عن رجل عن أيب    :  إىل كثرة املبهمات يف أسانيد اإلمامية ومثال ذلك ما يف الكايف           وننبه هنا 

،وغـري  7وعن رجل .6وعن رجل من أهل فارس    .5،و عن بعض أصحابنا عن أيب عبد اهللا       4عبد اهللا 
  .ذلك

عن احلليب يرفعـه    : كما أن كتبهم تنضح باملنقطع واملعضل واملرسل،ومثال ذلك يف الكايف         
وغري ذلـك   .�9جاء رجل إىل النيب     : وعن قيس أيب إمساعيل رفعه قال     .8 �قال رسول اهللا  : قال
  .كثري

  :الرواية عن العامة
رغم املوقف من العامة الذي سبق ذكره ؛جند يف كتب اإلمامية بعض الروايات عـن مـا                 

،وغريمها لكن ذلك يعد قليال،بـالنظر إىل       11،وسفيان بن عيينة  10يسمونه عامي كحفص بن غياث    
  . اية عن الرواة املخالفني من الشيعة اآلخرين كالواقفة والفطحية والزيديةكثرة الرو

  :رواية احلديث باملعىن
من املسائل اليت درج أهل الرواية معاجلتها مسألة رواية احلديث باملعىن،فعند أهل السنة قال              

  .به املعاينالبعض بعدم اجلواز،وذهب األكثر إىل اجلواز بشرط أن يكون الراوي عاملا مبا حييل 
                                                 

، 2/117، 2/116، 2/115، 2/103، 2/102، 1/407، 1/406، 1/403، 1/376، 1/297: انظر الكايف- 1
2/128 ،2/129 ،2/140 ،2/141 ،2/388 ،2/462. 
، 2/103، 1/407، 1/401، 1/224، 1/218، 1/215، 1/210، 1/209، 1/208، 1/193: انظر الكايف- 2
2/112 ،2/140. 
 .2/104:الكايف: انظر- 3
  .2/409:الكايف: انظر- 4
  .1/274، 1/275:الكايف: انظر- 5
  .1/329:الكايف: انظر- 6
  .260-7/259:الكايف:انظر- 7
 .2/114:الكايف: انظر- 8
  .2/115:الكايف: انظر- 9

 .2/128: الكايف:انظر- 10
  .416-2/415:الكايف:انظر - 11
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وكما رأينا فإن اإلمامية يتساهلون يف سوق األسانيد ونسبة احلديث إىل قائلـه،فما يكـون        
  رأيهم يف رواية احلديث باملعىن ؟
أَسمع الْحِديثَ ِمنك فَأَِزيد وأَنقُص قَـالَ ِإنْ        :" عبِد اهللا  أليبقُلْت  :عن محمِد بِن مسِلٍم قَالَ    

  .1"د معاِنيه فَال بأْسكُنت تِري
 جيوز رواية اخلرب    :"قال  جنم الدين احللي    فقد استدلوا ذا على جواز رواية احلديث باملعىن،       

  .2"، بل ناهضة جبميع فوائدهااألصلباملعىن، بشرط أن ال تكون العبارة الثانية قاصرة  عن  معىن 
  :طرق التحمل وصيغ األداء
صيغ األداء يف كتبهم عن أهل السنة حرفيا،فلم يزيدوا يف الطرق نقل اإلمامية طرق التحمل و    

طريق،ومل يزيدوا يف الصيغ صيغة،وبعض ما قالوه يف طرق التحمل منقول عن بعض األئمة،ومثال              
  :ذلك

:  جعفر الثاين  أليبقلت  :  خالد شنبولة قال   أيب عن حممد بن     : نقل الفيض الكاشاين   :الوجادة
 عبد اهللا وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم فلم     وأيب جعفر   أيب عن    مشاخينا رووا  إنجعلت فداك   

 وفيه داللة واضحة    . 3" حق فإاحدثوا ا   ": فقال - ؟   إلينايرووا عنهم فلما ماتوا صارت الكتب       
  .4 إذا كانت صحيحةاألحكامعلى صحة االعتماد على الكتب والعمل مبا فيها من 

  :املناولة من غري إجازة
 مأَح نالِل قَالَ    عالْح رمِن عب د:  ا  أليبقُلْتضِن الرسِطيِنـي      " : الْحعا ياِبنـحأَص لُ ِمنجالر

 هنع هِويِلي أَنْ أَر وزجي ينِوِه عقُولُ ارال يو ابِوِه  :"فَقَالَ: قَالَ؟ الِْكتفَـار لَه ابأَنَّ الِْكت تِلمِإذَا ع
هن5"ع.  

  التقية والتعارض بني الروايات: حث الثالثاملب
  

التعارض املقصود هنا هو الذي يكون بني الروايات يف كتب اإلمامية،وليس املقصود تعارض             
  .ما ورد عندهم مع ما ورد عند غريهم

                                                 
 .51،ص1،ج2:،باب رواية الكتب واحلديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب،رقمكتاب فضل العلم:أصول الكايف- 1
 .153ص: معارج األصول- 2
  .53،ص1،ج15:كتاب فضل العلم،باب رواية الكتب واحلديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب،رقم: أصول الكايف- 3
  .54ص.هـ1390األرموي،جالل الدين احلسيين : األصول األصلية،اعتىن به وقام بطبعه الكاشاين،- 4
  .52،ص1،ج6:كتاب فضل العلم،باب رواية الكتب واحلديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب،رقم: أصول الكايف- 5
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وقد سبق عند الكالم عن التقية أن اإلمامية يقولون بأن اإلمـام قـد يـستعمل التقيـة يف                   
 إىل أن   1وقد أشار املفيـد يف كتبـه      . عنه هي دون شك رواية أو حديث       فتواه،والفتوى الصادرة 

  .الروايات وكذا الفتوى تصدر تقية من الراوي و حىت اإلمام
وفتاوى أهل البيت مـشحونة بالتقيـة قـوال وفعال،وأمـروا           :"وقال حممد رضا املامقاين   

بيـان األحكـام    أصحام،ومواليهم بذلك خوفا من سلطات اجلور آنذاك،بل وقد ندر منـهم            
  .2" إالّ عند األمن منهم-كما هي-الواقعية

 ال يقر على منكر وكذلك      �فإن النيب   :  وأما السنة التقريرية   :"وقال احلسني بن عبد الصمد    
 به ومل ينكروه من غري تقية       ااألئمة املعصومون بعده إالّ لتقية، فما فعل حبضرم أو غريها مما علمو           

  .3"فإنه يدل على جوازه
 أمجع علماؤهم على أن روايام فيها تعارض كثري،ولكنهم قالوا أن هذا التعـارض ال               وقد

يعين التشكيك يف الصدور ما دام أهل البيت أنفسهم قد ذكروا الروايات املتعارضة عمدا ملعىن من                
وهذا رغم اعترافهم باإلشكال الكبري يف صدور الرواية تقية،حيث يصعب حتديد ذلك            .معاين التقية 

  .رفتهومع
 واإلغـضاء  من اجللوس يف زاوية التقية،       األئمةوما بلغ إليه حال     :"...قال يوسف البحراين    

وحث الشيعة على استشعار شعار التقية، والتدين مبا عليه تلك الفرقة الغوية،            . على كل حمنة وبلية   
 اليقني  حىت كورت مشس الدين النرية، وخسفت كواكبه املقمرة، فلم يعلم من أحكام الدين على             

ـ  األعالم وعلم   اإلسالم التقية، كما قد اعترف بذلك ثقة        بأخبار أخبارهإال القليل، المتزاج     د  حمم
أ العمل بالترجيحات املرويـة عنـد تعـارض         نه خطّ أبن يعقوب الكليين يف جامعه الكايف، حىت        

 - وشيعتهم أنفسهم حمافظة على -فصاروا . األبرار ئمةلأل ، والتجأ إىل جمرد الرد والتسليم    األخبار
، فتراهم جييبون يف املسألة الواحـدة       األنام أولئكن مل حيضرهم أحد من      إ و األحكامخيالفون بني   

 وأخبـارهم ن مل يكن ا قائل من املخالفني، كما هو ظاهر ملن تتبع قصـصهم         إ متعددة و  بأجوبة
  .4"ائل من العامة خصوا احلمل على التقية بوجود قأصحابنا أنوحيث . وحتدى  سريهم وآثارهم
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 بل كله عند التأمل والتحقيق إمنا نشأ من التقية           أخبارنان جل االختالف الواقع يف      إف:"وقال
 هذا االختالف إمنا نشأ من دس       أن ، فظنوا    أصحابناومن هنا دخلت الشبهة على مجهور متأخري        

مها وغثها مـن    ، فوضعوا هذا االصطالح ليميزوا به صحيحها عن سقي        أخبارناأخبار الكذب يف    
  .1..."مسينها

مث ينضاف إىل ذلك من أسباب االختالف عندنا ما كـان   .:"وقال احلسني بن عبد الصمد
السائل  خيرج عن أئمتنا على وجه التقية، كما اشتهر بل تواتر النقل عنهم بأم كانوا رمبا جييبون

حلديث مـن أعـدائهم   ا على وفق معتقده أو معتقد بعض احلاضرين أو بعض من عساه يصل إليه
  .2"املناوئني

  .فجعلت التقية السبب الرئيسي لوجود التعارض بني الروايات عن األئمة
  هل ميكن متييز ما هو تقية مما ليس هو بتقية؟:ولكن هذا يطرح تساؤال

رد القوم أن ما وافق العامة من املؤكد أنه صدر عـن تقية؛فالنـصوص توجـب خمالفـة                  
  . العامةالعامة،والرشد فيما خالف

فاعلم يا أخي أرشدك اهللا أنه ال يسع أحدا متييز شيء مما اختلف الرواية فيـه            :"يقول الكليين 
اعرضوها على كتاب اهللا فما واىف كتاب اهللا عز         :"برأيه،إالّ على ما أطلقه العلم بقوله     3عن العلماء 

شـد يف   دعـوا مـا وافـق القـوم فـإن الر          :"وقوله"وجل فخذوه،وما خالف كتاب اهللا فردوه     
،وحنن ال نعرف من مجيع ذلك إالّ "خذوا بامع عليه،فإن امع عليه ال ريب فيه  :"،وقوله"خالفهم

أقله وال جند شيئا أحوط وال أوسع من رد علم ذلك كله إىل العامل وقبول ما وسع من األمر فيـه                     
  .4"بأيما أخذمت من باب التسليم وسعكم:"بقوله

مبحاولة إلزالة التعارض بني الروايات،وقال     " االستبصار"كتابهوقد قام أبو جعفر الطوسي يف       
واستعمل يف ذلك   .بأن ما يقرب من مخسة آالف رواية احتواها االستبصار ال يوجد بينها تعارض            

مناهج متعددة إلزالة التعارض،هذه املناهج هي حمل نظر بني الكثري من العلماء،بل مل تقنع الكـثري                
  .منهم
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ن أمحد بن اجلنيد أحد أعيان الطائفة سلك مـسلكا غريبـا يف توجيـه               وذكروا أن حممد ب   
اختالف األخبار فقد ذهب على ما نقله الشيخ املفيد إىل أن السبب يف ذلك هو اجتهاد األئمة مع                  
اعتقاده بأم ميثلون املرتبة العليا يف وجوب اإلطاعة واعترافه بإمامتهم،فنسب ذلك إىل قول األئمة              

  .1فيها بالرأي
  .وهذا املسلك يؤدي إىل القول بأن ما يصدر عن األئمة ليس تشريعا ما دام اجتهادا منهم

أما عن طرق الترجيح بني الروايات أو ما يسمى يف كتبهم بالطرق العالجيـة،أو مـسالك                
العالج،فإن أمهها كما سبق ذكره عرضها على ما ورد عند العامة فما وافق يكون قد صدر تقيـة                  

،وذكر بعضهم العرض أيضا على القرآن واألخبار املتواترة،واملشتهر        و الصحيح وما خالف كان ه   
  .واملعمول به عند الطائفة 

ورغم ما سبق من قوهلم بعدم سلوك مسلك الترجيح بني الروايات املتعارضة ،جند بعـض               
علمائهم يفعل ذلك معتمدين يف ذلك على بعض القواعد اليت نص عليها أهل السنة، كمـا هـو                  

 املتعارضة، وفيـه  األخبار يف التراجيح بني  :"قال جنم الدين احللي   . يف بعض كتبهم األصولية    صريح
  :مسائل

 إلمجاعإذا تعارض خربان وأحدمها موافق لعموم القرآن أو السنة املتواترة أو            : األوىلاملسألة  
 نفـسه،    حجة يف  األمور كل واحد من هذه      أن: أحدمها: الطائفة، وجب العمل باملوافق، لوجهني    

أن املنايف ال يعمل به لـو انفـرد عـن           : الثاين. فيكون دليال على صدق مضمون اخلرب املوافق له       
وكذلك إذا تعارضا وكانت رواة أحدمها عدوال، كـان التـرجيح           . املعارض، فما ظنك به معه    

تقبل مع السالمة عن املعارض فمع وجـود         ن رواية من ليس بعدل، ال      أل ؛جلانب ما رواه العدول   
  .املعارض أوىل

، حمتجا بأن الطائفة قدمت ما   واألعلم، والعامل   واألضبطرجح الشيخ بالضابط    : املسألة الثانية 
. بن يسار، ونظائرهم، على من ليس له حـاهلم         رواه حممد بن مسلم، وبريد بن معاوية، والفضيل       

سب بنقل احلـديث      أبعد من احتمال اخلطأ، وأن       واألعلم بأن رواية العامل  : وميكن أن حيتج لذلك   
  .على وجهه، فكانت أوىل
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ن كان  إ املعىن، وتعارضا، ف   واألخرإذا روى أحد الراويني اللفظ،      : قال الشيخ :  املسألة الثالثة 
ن مل يوثق منه بذلك، ينبغي أن يؤخذ املـروي          إراوي املعىن معروفا بالضبط واملعرفة فال ترجيح و       

  . أبعد من الزللألنهلفظا، وهذا حق 
، كـان التـرجيح جلانـب    إجـازة إذا روى اخلرب مساعا، وروى املعارض      :  الرابعة  املسألة

  . أن يكون أحاله على أصل مسموع، أو مصنف  مشهور ، فيكونان متساوينيإالاملسموع، 
 معروفا أو كان أحد السندين      واألخرإذا كان راوي أحد اخلربين جمهوال،       :  املسألة اخلامسة 

لترجيح للمعروف واملسند لوجود شرائط العمل فيهما على اليقني،          مرسال، كان ا   واألخرمتصال،  
  .األخروعدم اليقني يف الطرف 
عمل على  :  قال الشيخ  األخرى زيادة عن    إحدامهاإذا رويت روايتان ويف     :  املسألة السادسة 

ـ     : ولقائل أن يقول  .  يف حكم خربين   ألاالرواية املتضمنة للزيادة،     ادة أتعين بذلك أنه يعمل بالزي
 فمـسلم، وان أردت  األول أردت إن ؟ أم تعين مع التعارض يكون أرجـح ؟  باألصلكما يعمل  

  .الثاين فممنوع
إذا عمل أكثر الطائفة على أحدى الروايتني كانت أوىل إذا جوزنا كـون             :  املسألة السابعة 

  . الرجحان، والعمل بالراجح واجبأمارةن الكثرة  يف مجلتهم، ألاإلمام
ن الظاهر أنـه     أل ؛يكون أوىل : ، قال قوم  لألصلإذا كان أحد اخلربين موافقا      : امنةاملسألة الث 

 عنه،  باألصل يستغىن   لألصلن له حكم النقل، واملوافق       أل ؛الناقل أوىل : هو املتأخر، وقال آخرون   
 أن يكونا إمانه أ: واحلق. األصلفيغلب على الظن أنه ال حاجة للشارع إىل ذكره، لالستغناء حبكم 

 كـان   سواء وعلم التاريخ، كان املتأخر أوىل       �ن كان عن النيب     إفاألئمة  أو عن    � الرسول   عن
يكون أحـدمها     كما حيتمل أن؛ألنهن جهل التاريخ، وجب التوقفإ أو مل يكن، و   لألصلمطابقا  

 علـم   سـواء بالتخيري،   ، وجب القول  األئمة كانا عن    إن وأما. ناسخا حيتمل أن يكون منسوخا    
، فوجـب القـول     �ن الترجيح مفقود عنهما، والنسخ ال يكون بعد النيب          و جهل، أل  تارخيهما أ 
  .بالتخيري

يف العدالة والعدد عمل بأبعدمها من قول        إذا تساوت الروايتان  : قال الشيخ :  املسألة التاسعة 
 ملسألة علمية خبـرب     إثباتوهو  ،رويت عن الصادق   العامة، والظاهر  أن  احتجاجه يف ذلك برواية        

: ن احتج إف. نه قد طعن فيه فضالء من الشيعة كاملفيد، وغريه        أحد، وما خيفى عليك ما فيه، مع        وا
: قلنا.  الفتوى، واملوافق للعامة حيتمل التقية فوجب الرجوع إىل ماال حيتمل          إال ال حيتمل    األبعدبأن  

كذلك جتوز الفتوى ، اإلمام كما جاز الفتوى ملصلحة يراها ألنه الفتوى، إالنه ال حيتمل  أال نسلم 
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ذلك يـسد بـاب   : ن قالإف. ، وان كنا ال نعلمها اإلماممبا حيتمل التأويل، مراعاة ملصلحة يعلمها       
 نصري إىل ذلك على تقدير التعارض وحصول مانع مينع من العمـل، ال              إمنا: قلنا. العمل باحلديث 

  .مطلقا، فلم يلزم سد باب العمل
 مكاتبة، كان التـرجيح جلانـب       واآلخرين مشافهة،   إذا كان أحد اخلرب   :  املسألة العاشرة 

  .ن املكاتبة حتتمل من اخللل ما ال حتتمله املشافهةأل؛املشافهة
 مبيحا وكـان حكمـا مهـا        واآلخرإذا كان أحد اخلربين حاظرا،      :  املسألة احلادية عشرة  

 ،" يريبـك    دع ما يريبك إىل ما ال     : " مستفادين من الشرع، قال قوم، يكون احلاظر أوىل، لقوله        
  .1 أحوط يف التحرز من الضرروألنه

فترى أن احللي مل يذكر يف التعارض إمكانية اجلمع بني احلديث كما هو احلال عنـد أهـل    
  .السنة؛ألم وبكل بساطة ال يعملون ذه القاعدة

 املذكورة يف كتب العامة القائلة بـأن        األصولية القاعدة   إن :"قال الفيض الكاشاين عن ذلك    
 أحاديـث  من طرح أحدمها ليست جارية يف        أوىلع بني الدليلني مهما أمكن ولو بتأويل بعيد         اجلم
  .2" التقية عنهم - كما زعمه بعض املتأخرين لورود كثري منها من باب أئمتنا

ومن التقية يف الرواية ما ورد من عدم ذكر األئمة بأمسائهم،بل باأللقاب أو بالكىن،فأغلـب               
ا ليس فيها تصرحيا بأمسائهم مما أدى إىل االلتباس فيهم،وقد اهتم املتأخرون            املواضع اليت يذكرون    

من علماء اجلعفرية بتحديد املقصود بتلك الكىن واأللقاب الوارد ذكرها يف األسانيد،وإليك املهـم   
  :من ذلك
  .اإلمام الكاظم:أبو إبراهيم*
  .اإلمام الباقر:جعفر األول أبو جعفر أو أبو*
  .اإلمام اجلواد:ثاينأبو جعفر ال*
  .اإلمام الكاظم: أبو احلسن أو أبو احلسن األول*
  .اإلمام اهلادي:أبو احلسن الثالث أو أبو احلسن األخري*
  .اإلمام الرضا:أبو احلسن الثاين*
  .أُريد به الثاين سيد الشهداء و اإلمام الصادق إلّا أنه إذا أُطلق يف األخبار:عبد اللّه أبو*
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إنّ أبـا  :  و احلجة، إالّ أنه يراد غالبا عند اإلطالق الثاين ، و قيل �كنية النيب:القاسم أبو*
  .القاسم لقب الرضا أيضا

كنية اإلمام اتىب، و اإلمام العسكري واإلمام السجاد مجيعا، إلّا أنه عند اإلطالق             :أبو حممد *
  .يف األخبار يراد به العسكري

  .1الصادقاإلمام الباقر أو اإلمام :أحدمها*
عند انتهاء اإلسناد يراد به املعصوم، و أكثر ما يكون ذلك يف أيب احلسن موسى بن                :الشيخ*

  .جعفر للتقية
  .احلجة، اإلمام املهدي:الصاحب أو صاحب الدار*
عند انتهاء اإلسناد يراد به املعصوم، و أكثر ما يكون ذلـك يف أيب احلـسن                :العبد الصاحل *

  .2موسى بن جعفر للتقية
عند انتهاء اإلسناد يراد به املعصوم، و أكثر ما يكون ذلك يف أيب احلسن موسى بن                :الفقيه*

  .إنّ من ألقاب اهلادي الفقيه: و قيل.جعفر للتقية
  .اإلمام الكاظم غالبا، و قد يراد به سائر األئمة:املاضي*
 احلسن موسى بـن  عند انتهاء اإلسناد يراد به املعصوم، و أكثر ما يكون ذلك يف أيب   :العامل*

  .إنّ من ألقاب اهلادي العامل: جعفر للتقية، و قيل
  .وكلما ورد عن الرجل فالظاهر أنه العسكري*
  .3وكلما ورد عن صاحب الناحية،فالظاهر أنه القائم*
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 .20:ب الفيء واألنفال،رقم، وبا82:الترتيل يف الوالية،رقم

،وباب اإلشارة  1:كتاب احلجة،باب أن احلجة ال تقوم هللا على خلقه إال بإمام، رقم           :أصول الكايف : انظر على سبيل املثال    - 2
قال .4:،وباب الفيء واألنفال،رقم  7،  6:،وباب مولد أيب احلسن موسى بن جعفر،رقم      1:والنص على أيب احلسن الرضا،رقم    

ومسي الكاظم ألنه كان إذا بلغه عن أحد شـيء          ...سى الكاظم يدعى بالعبد الصاحل،وكان اعبد أهل زمانه       مو:"شيخ اإلسالم 
ونقل اإلمام الذهيب رمحه اهللا عن اخلطيب البغدادي رمحه اهللا أنه كان يدعى العبـد            .4/274:منهاج السنة ...".بعث إليه مبال  

 .6/271:سري األعالم:انظر.الصاحل من عبادته واجتهاده
،ونقـد الرجـال    30/150:سائل الشيعة للحر العـاملي    خامتة و ،و7ص:الوجيزة يف علم الدراية للبهائي    : انظر يف ذلك   - 3

  .317-5/316:للتفرشي
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 وهو ما يقول فيه الصحايب أو أحد أصحاب: قالوا:املضمر:ومن التقية يف الرواية عند اإلمامية

مـا   ذلك، ومل يسم املعصوم وال ذكر كذا فقال كذا أو أمرين بكذا أو ما أشبهاألئمة سألته عن 
كان يفعلـه أصـحابنا    وهذا القسم غري معروف بني العامة، وكثريا  ما. يدل على أنه هو املراد

  .1للتقية

 :ومن أمثلة ما قالوا أنه صدر من اإلمام تقية

 عن الربقي عن وهب بن وهب عـن   ما رواه أمحد بن حممدفأما:"قال شيخ الطائفة الطوسي 
وكان يف يساره يستنجي ا، وكان نقـش        ،"العزة هللا مجيعا  "كان نقش خامت أيب     : أيب عبد اهللا قال   

 ؛فهذا اخلرب حممول على التقية    .  وكان يف يده اليسرى يستنجي ا      ،" امللك هللا  :"خامت أمري املؤمنني  
  .2"تص بروايتهن راويه وهب بن وهب وهو عامي متروك العمل مبا خيأل

مث سئل عن الـصالة     : مخس، فقال : وروى أبو بصري عن الصادق،وسئل عن التكبري، فقال       
ومما هو ظاهر يف التقية     .إا مخس تكبريات بينهن أربع صلوات     : أربع، مث قال  : على اجلنازة، فقال  

هل املدينة كراهية   إمنا صليت عليه من أجل أ     : الباقر كبر على ابن ابنه أربعا؛ لقوله      : خرب زرارة أن  
  .3أن يقولوا ال يصلون على أطفاهلم

���������#�$  ��������ا&�% ا$�#�ا&�% ا
  

  تدوين احلديث وأهم مصنفات اإلمامية فيهتدوين احلديث وأهم مصنفات اإلمامية فيه
  

  :���-%  ,+ ث*ث� ���)'

  

  .بداية تدوين احلديث وخصائصه عند اإلمامية:املبحث األول*

  .أهم مصنفات احلديث عند اإلمامية:املبحث الثاين*
                                                 

  .4 ص: ، الوجيزة164 ص: الرواشح السماوية ،206 ص: ،اية الدراية102-101ص: وصول األخيار- 1
دار الكتــب :طهــران.حــسن املوســوي: عليــهــذيب األحكــام يف شــرح املقنعة،حققــه وعلــقالطوســي، - 2

  .32-1/31.هـ1365اإلسالمية،
  .58ص: الذكرى للشهيد األول- 3
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  .امية من دواوين أهل السنة احلديثيةموقف اإلم:املبحث الثالث*

  

  

  

  

  .بداية تدوين احلديث وخصائصه عند اإلمامية:املبحث األول

  

  :كتابة احلديث بني اجلواز واملنع

 قد ى عن كتابة احلديث كما ورد عنه أن مسـح            �قد ورد يف كتب أهل السنة أن النيب         
،بل مجعوا بني األحاديث الواردة يف      بذلك،ومل يرى علماء أهل السنة يف ذلك أي تعارض يف األمر          

ذلك،كما هو مبني يف كتب خمتلف احلديث كتأويل خمتلف احلديث البن قتيبـة وغريه،كمـا أن                
  .كتب علوم احلديث قد عاجلت هذه املسألة

 ي عن كتابة احلديث بل العكس مـن ذلـك           �أما اإلمامية فيقولون أنه مل يرد عن النيب         
ذلك من اخللفاء الذي جاءوا بعده أبو بكر وعمر وعثمـان رضـي اهللا              متاما،وإمنا ورد النهي عن     

  . يف حق أهل البيت�عنهم،وذلك لغاية معلومة لديهم وهي إخفاء ما صدر عن النيب 

 كان  �طبقا ملا تفيده الروايات الصحيحة، فإن تدوين احلديث يف عهد النيب            :فهم يقولون   
 من األحاديث،وكان أكثر الصحابة يـدونون  أمرا مسموحا به، وقد كتبت ـ آنذاك ـ جمموعة  

وما أن  .  نفسه، يقوم بتشجيع هذا العمل     �احلديث وحيتفظون به، ويف حاالت كثري، شوهد النيب         
فطائفة كانت حتـول بـشدة   .  حىت دب اخلالف بني الصحابة حول هذا املوضوع   �ارحتل النيب   

أبو بكر، وعمر   : من هذه الطائفة  و .دون تدوين احلديث، وتعتربه عمال غري قانوين وغري مشروع        
أما الطائفة األخرى فكانت تعـارض      . د اخلدري، وآخرون  يبن اخلطاب، وابن مسعود، وأبو سع     

 وعلـى رأس هـذه      �هذا بشدة، وتدعو إىل تدوين احلديث، كما كان على عهد رسـول هللا              
ملسلمون إىل مؤيـد    ، وهلذا السبب انقسم ا    � وابنه األكرب اإلمام احلسن      �اإلمام علي   : الطائفة

  ).أبو بكر وأتباعه( وإىل معارض له )  وأتباعه�علي (لتدوين احلديث 
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 السبب الواقعي لعدم االهتمام بالكتابة، هـو        أن الظاهر   :"ويقول جعفر السبحاين عن ذلك    
 عمر بن اخلطاب،    أن مبكان حىت    األمهيةي اخللفاء عنها لدافع سياسي، وقد حظي هذا الدافع من           

   .�جردوا القرآن، وأقلّوا الرواية عن رسول اللّه : ظة بن كعبقال لقر
 من كتب حديثاً    أن: وملا ض عمر بأعباء اخلالفة ى عن كتابة احلديث، وكتب إىل اآلفاق           

   . 1"�فليمحه  مثّ ى عن التحدث فتركت عدة من الصحابة احلديث عن رسول اللّه 
دوين احلديث ونشره ومدارسته ومذاكرته وكتابته       الوجه يف منع ت    أن وأغلب الظن    :"مث قال 

هو نفس الوجه الذي منع من كتابة الصحيفة يوم اخلميس عند احتضار الـنيب               �بعد رسول اللّه    
ال يطرح نفسه وهو ماذا كـان       ؤ ومثة س  ...، فالغاية بداية واية وقبل رحلته وبعدها مل تتغري        �

م ذلك، لعلم وجه املنع عن كتابة وصيته، كما علم          من كتابة وصيته؟ فلو عل     �يريد رسول اللّه    
  .أيضاً وجه املنع عن تدوين سنته بعد رحيله

إالّ دعم موقفه من الوصية وتعيني اخلليفة بعده، ويعلم هذا من       �مل يكن هدف النيب     : فنقول
مقارنة هذا احلديث الذي نقله ابن عباس مع حديث الثقلني املتفق عليـه بـني حمـدثي الـسنة                   

 وهذا الوجه نفسه صار سبباً ملنع تدوين احلديث بعد رحيله ملا يف أحاديث الرسول من                ...والشيعة
 صدع بالدعوة وجهر ا، نص على فـضائل  أنمنذ  �التركيز على والية علي ، فإنّ رسول اللّه    

  .2"علي ومناقبه يف مناسبات شىت
 هذا املنع حىت عهد عمر بـن        وبذلك فهم يرون أن التدوين عند أهل السنة قد تأخر بسبب          

عبد العزيز رمحه اهللا،وهذا حسب رأيهم مما يطعن يف األحاديث املروية عند أهل السنة ويطعن يف                
  كتبهم احلديثية حىت الصحيحني منها

 �األمر كان على العكس حيث التزموا سنة رسول اللّـه           التدوين عندهم فيقولون أن     أما  
  .لصغرية، والكتب الكبرية اجلامعةفدونوا احلديث وكتبوه يف الصحف ا

ـ  ،� كتاب علي :هو   �وأول كتاب كتب يف حديث أهل البيت  عن رسول اللّه              اله أم
  ، � على أمري املؤمنني �رسول اللّه 
أوردها أبـو   ،فقد  قطعة من هذا األمايل موجودة بعينها حىت اليوم يف كتب الشيعة            أن  :قالوا

ادس والستني من كتاب أماليه، وهي مشتملة على كثري من     جعفر بن بابويه الصدوق يف الس الس      
                                                 

 .27ص: احلديث النبوي بني الراوية والدراية- 1
  .29-28ص:احلديث بني الرواية والدراية - 2
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الصادق  بروايته عـن آبائـه ،    اآلداب والسنن وأحكام احلالل واحلرام، رواها بإسناده إىل اإلمام        
وخط علي بـن أيب      �إنه مجعه من الكتاب الذي هو إمالء رسول اللّه          : وقال الصادق يف آخره   

  .�طالب 
 أمروا أتباعهم بكتابة روايام،ألنه سيأيت وقت ال جيدون فيه إالّ           وذكر اإلمامية أن األئمة قد    

  .كتبهم
األحاديث  الكثرية،دالة على أم أمروا أصحام بكتابة ما يسمعونه منهم           :"قال احلر العاملي  

يأنسون فيه إال بكتبـهم       سيأيت زمان ال   ":وأنه  ،، وتأليفه ، والعمل به ، يف زمان احلضور والغيبة         
"1.  

  :تدوين احلديث عند الشيعة ية بدا
 أول كتاب ظهر للشيعة هو كتاب سليم بن قيس اهلاليل، وقد صرح ذا ابـن النـدمي يف                  

أول كتاب ظهر للشيعة،كتاب سليم بن قيس اهلاليل،رواه أبان بن أيب عياش ،ومل    :"،فقالالفهرست
  .2"يوره غريه

على األصـول الـيت وردت يف       والشيعة تعظم أمر سليم بن قيس، وكثري من كتبهم تعتمد           
رغم أن الكثري مما ورد فيه      . ينفي نسبة هذا الكتاب له    ئهم  ولكن بعض علما  .كتاب سليم بن قيس   

   .أصوهلم قد تضمنته
،واحلَـسِن،    عن أمري املُـؤِمنني     روى. سلَيم بن قَيس، اِهلاليلّ، العاِمري     :"قال ابن الغضائري  

ِإنّ سلَيماً  : وكانَ أصحابنا يقُولُون  . وينسب إليه هذا الكتاب املَشهور    .ناحلُسي واحلُسيِن، وعلي بن  
وقد وجدت ِذكْره يف مواضع من غري ِجهِة كتاِبِه، وال من روايِة أَبان             .ال يعرف، وال ذُِكر يف خبرٍ     

   اش عنهقْدة يف       . ابن أيب عيع ابن له رجال أمري املؤمنني  "وقد ذَكَر "   أحاديـثَ عنـه.  والكتـاب
           لُّ على ما ذكرناهدفيِه ت ةَ فيِه، وعلى ذلك عالماتيال ِمر ،وعمنها.موض :      بـن دمحأَنَّ م ما ذَكَر

وأسـانيد هـذا الكتـاِب      . وغري ذلك .أَنَّ األئمةَ ثالثةَ عشر   : ومنها.أيب بكٍْر وعظَ أباه عند موِتهِ     
ـاش، عـن       تارةً ِبروا :ختتلفعاينّ، عن أبان بـن أيب عينر الصمراهيم ابن عنة،عن إبر بن أُذَيمية ع
   .3" عن عمر، عن أباٍن، بال واِسطٍة وتارةً يروى.سلَيم

                                                 
 .30/253: خامتة وسائل الشيعة- 1
  .366ص: الفهرست- 2
  .1س: ضعفاء ابن الغضائري- 3
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لـه  : "وقال النجاشـي  ".روى الكشي أحاديث تشهد بشكره وصحة كتابه      : "وقال احللي 
حدثنا حممد بن   : مد بن احلسن بن الوليد، قال     حدثنا حم : كتاب، أخربين علي بن أمحد القمي، قال      

أيب القاسم ماجيلويه، عن حممد بن علي الصرييف، عن محاد بن عيسى وعثمان بن عيسى، قال محاد   
وقال السيد علـي بـن      . وحدثنا إبراهيم بن عمر اليماين، عن سليم بن قيس بالكتاب         : بن عيسى 

ؤمنني طلبه احلجاج ليقتله، فهرب وآوى إىل كان سليم بن قيس من أصحاب أمري امل  : أمحد العقيقي 
إن لك علي حقا وقد حضرين املوت يـا ابـن          : أبان بن أيب عياش، فلما حضرته الوفاة قال ألبان        

 كيت وكيت، وأعطاه كتابا، فلم يرو عن سـليم بـن     �أخي إنه كان من األمر بعد رسول اهللا         
كان شيخا متعبدا لـه     :  حديثه، قال  قيس أحد من الناس سوى أبان بن أيب عياش، وذكر أبان يف           

 .1" والوجه عندي احلكم بتعديل املشار إليه، والتوقف يف الفاسد من كتابه... نور يعلوه

وقد وجدت يف املطبوع من الكتاب أنه قد رواه عنه أبان بن أيب عياش فعـال،وروى                : قلت
لرباء ابن عازب رضي اهللا     سليم فيه عن علي، وسلمان، وأيب ذر، وأيب سعيد اخلدري، واملقداد، وا           

  .عنهم
ورواه عن ابن أذينة حممد بن أيب عمري أحد أصحاب          .وروى الكتاب عن أبان عمر بن أذينة      

  .اإلمجاع
  .صدق سليم هذا حديثنا نعرفه:وذكر أبان أنه قرأه على علي بن احلسني فقال

أحاديث رغم أن أكثر    . 2وينسب بعض اإلمامية وضع كتاب سليم بن قيس إىل أبان         : قلت
ولعل السبب يف ذلك ما احتواه من روايات ختـالف          .الكتاب موجودة يف الكايف وغريه من كتبهم      
وذهب ابن املطهر احللي إىل التوقف يف الفاسد مـن          .أصول الطائفة كالقول بأن األئمة ثالثة عشر      

  .كما نص عليه يف ترمجة سليم.كتابه
  :أنواع التصنيف عند اإلمامية

                                                 
 .2/355:نقد الرجال:،وانظر163-161ص:صة األقوال خال- 1
  .15-1/10:ميزان االعتدال:انظر. أبان بن أيب عياش ،ضعفه شعبة،وحيىي بن معني وغريمها- 2
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ــسنة  ــل ال ــان أه ــصنفات،  إذا ك ــسنن،واملوطآت، وامل ــنفوا املسانيد،وال ــد ص ق
  ... األصل، والنسخة، والنوادر، واملسائل:واملستخرجات،واألجزاء وغري ذلك،فإن اإلمامية عندهم

  : اختلفوا يف معناه على أقوال:األصل-1

و . هو الكتاب الذي مجع فيه مصنفه األحاديث اليت رواها عن املعصوم أو عـن الـراوي               -
هذا القول  .1و املصنف لو كان فيهما حديث معتمد معترب لكان مأخوذا من األصل غالبا            الكتاب  

  . 2أقرب األقوال

إنّ األصل ما كان جمرد كالم املعصوم دون ما اشتمل على مباحث للمصنف،قال             :  وقيل -
  . 3"هذا ال خيلو عن قُرب و ظهور:" الوحيد البهبهاين

  .4ار من دون تبويبإنّ األصل جممع أخبار و آث:  وقيل-
صنف اإلمامية من عهد أمري املؤمنني علي إىل عهد أيب حممد احلـسن             :  وقال الشيخ املفيد   -

  .5"له أصل: "و هذا معىن قوهلم" اُألصول" كتاب تسمى ةالعسكري أربعمائ
 و ما عداها فهي كتب، و هي        ةيستفاد من كالم املفيد أنّ اُألصول هي خصوص األربعمائ        

 ة املعاين املذكورة يف معىن                أيضا تسمى كتبا، فبني األصل و الكتاب عموم و خصوص مطلق، و بقي
  .األصل ينبغي أن تكون وجه تسمية له

مرجع هذه األقوال مجيعا إىل أمر واحد، و املتحصل أنّ األصل جممع            :" قال يف توضيح املقال   
حنوه؛ لريجع اجلامع و غريه يف      أخبار و آثار مجعت ألجل الضبط و التحفّظ عن الضياع لنسيان و             

مقام احلاجة إليه، و حيث إنّ الغرض منه ذلك مل ينقل فيه يف الغالب ما كتب يف أصل أو كتـاب     
  .6آخر حلفّظه هناك، و مل يكن فيه من كالم اجلامع أو غريه إلّا قليل مما يتعلّق باملقصود

                                                 
 .34 ص: فوائد الوحيد - 1
 .529 ص: اية الدراية - 2
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  .1 السهو والغلط والنسيانوذكروا أن األمايل نظري األصول يف قوة االعتبار وقلة تطرق
  :الكتاب-2
اليت أُلفت يف عهود األئمة أيضاً، إالّ أنه مل يلتزم فيهـا             غري األصول األربعمائة  هو ما كان    و

أصحاا ما التزمه مؤلفو األصول األربعمائة من التقيد برواية احلديث عن اإلمام مباشرة، أو بروايته 
  .عمن يرويه عن اإلمام مباشرة

وون عن اإلمام مباشرة، وعن صاحب األصل مباشرة وعنهما بالواسطة الواحدة،           فهم قد ير  
  .والواسطة املتعددة

أمحد بن حممد بن نوح من أنّ اُألصـول         :يستفاد عن ظاهر كالم الشيخ الطوسي يف ترمجة         
  . 2رتبت ترتيبا خاصا دون الكتاب

كثريا ما يقولون يف    ويف كتب الفهارس كفهرس الطوسي والنجاشي ومنتجب الدين،جندهم         
  .ترمجة الراوي له كتاب،أو له أصل

  :كتبا كثرية لرواة هلم رواية يف املصنفات احلديثية،ومن ذلك3ذكر الطهراين يف الذريعةوقد 
  . كتاب احلديث أليب حيىي إبراهيم بن أيب البالد-
  . كتاب احلديث إلبراهيم بن أيب الكرام اجلعفري-
  .الد العطار العبدي كتاب احلديث إلبراهيم بن خ-
  . كتاب احلديث إلبراهيم بن صاحل االمناطي األسدي-
  . كتاب احلديث إلبراهيم بن عبد احلميد األسدي-
  . كتاب احلديث إلبراهيم بن مهزم األسدي-
  . كتاب احلديث إلبراهيم بن نصر اجلعفي-
  . كتاب احلديث إلبراهيم بن نعيم العبدي-
  .سف الكندي كتاب احلديث إلبراهيم بن يو-
   . كتاب احلديث أليب شعيب احملاملي الكويف-
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  :الرسالة-3

هي املراسالت اليت جرت بني األصحاب و األئمة، و حفظت و دونت حول مسألة واحدة               
  .وقالوا أن الرسالة من قبلهم تقضي بعدالة الرجل و وثاقته.غالبا، أو موضوع معين

  :املسائل-4

  .احب الكتاب من أحد األئمة يف مسائل متفرقةهي جمموعة خمتصة مبا سأهلا ص

  :املكاتب أو املكاتبة-5

هو احلديث احلاكي لكتابة املعصوم احلكم سواء كتبه ابتداء لبيان حكم أو غريه، أو يف مقام                
وظاهر مجع اعتبار كون الكتابة خبطّه ،وعممه بعضهم،ملا إذا كان بغري خطه من كـون               . اجلواب

ن املكاتبة حجة،غاية ما هناك كـون احتمـال التقيـة فيهـا أزيـد مـن                 اإلمالء منه،واحلق إ  
  . واملكاتبة من طرق التحمل.1غريها

  
هي أن يروي آخر طبقات اإلسناد احلديث عن توقيع املعصوم، مكتوبا خبطّه املعلـوم              :وقيل

عنده جزما، و رمبا تكون املكاتبة يف بعض أوساط اإلسناد بني الطبقات بعض عن بعـض، دون                 
  .2طبقة األخرية عن املعصومال

كتبت إىل رجل أسأله أن يسأل أبا       : ما رواه حممد بن إمساعيل بن بزيع قال       : و املثال لذلك  
احلسن الرضا عن البئر تكون يف املرتل للوضوء، فيقطر فيها قطرات من بول أو دم، أو يسقط فيها                  

ضوء منها للصالة ؟ فوقّع املعصوم      ء من عذرة كالبعرة و حنوها، ما الذي يطهرها حتى حيلّ الو            شي
  .3"يرتح دالء منها: "خبطّه يف كتايب
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د بن عثمان العمري أن يوصل يل كتابا قد سألت  سألت حمم : عن إسحاق بن يعقوب  قال     و
 سألت عنـه     ما أما: فيه عن مسائل أشكلت علي فوردت يف  التوقيع خبط موالنا صاحب الزمان            

وجـل   ن يل من أهل بيتنا وبين عمنا، فاعلم أنه ليس بني اهللا عز            أرشدك اهللا وثبتك من أمر املنكري     
أما سبيل عمي جعفر    . وبني أحد قرابة، ومن أنكرين فليس مين وسبيله سبيل ابن نوح عليه السالم            

أما الفقاع فشربه حرام، وال بأس بالـشلماب ، وأمـا           . وولده فسبيل إخوة يوسف عليه السالم     
. وا، فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع فما آتاين اهللا خري مما آتـاكم             أموالكم فال نقبلها إال لتطهر    

وأما قول من زعـم أن احلـسني مل   . وأما ظهور الفرج فإنه إىل اهللا تعاىل ذكره، وكذب الوقاتون       
 حجـيت   فإموأما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا           . يقتل فكفر وتكذيب وضالل   

 - رضي اهللا عنه وعن أبيه من قبـل          -د بن عثمان العمري     وأما حمم . ليهمعليكم وأنا حجة اهللا ع    
هوازي فسيصلح اهللا له قلبه ويزيل عنه       د بن علي بن مهزيار األ     وأما حمم . فإنه ثقيت و كتابه كتايب    

وأما حممـد بـن     . وأما ما وصلتنا به فال قبول عندنا إال ملا طاب وطهر، ومثن املغنية حرام             . شكه
 األجـدع وأما أبو اخلطاب حممد بن أيب زينب        . عيم فهو رجل من شيعتنا أهل البيت      شاذان بن ن  

وأمـا  . فملعون وأصحابه ملعونون فال جتالس أهل مقالتهم فإين منهم برئ وآبائي منـهم بـراء              
 لـشيعتنا   أبيحوأما اخلمس فقد    . املتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فأمنا يأكل النريان         

وأما ندامة قوم قد شكوا يف      . نه يف حل إىل وقت ظهور أمرنا لتطيب والدم وال ختبث          وجعلوا م 
وأما علة  . وجل على ما وصلونا به فقد أقلنا من استقال، وال حاجة يف صلة الشاكني              دين اهللا عز  

 إنه مل يكـن     1ژ  ۆ  ۇ  ۇ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ  ے  ےژ : وجل يقول  ما وقع من الغيبة فإن اهللا عز      
 ألحد من آبائي إال وقد وقعت يف عنقه بيعة لطاغية زمانه، وإين أخرج حني أخرج، وال بيعة            ألحد

وأما وجه االنتفاع يب يف غيبيت فكاالنتفاع بالـشمس إذا غيبتـها عـن              . من الطواغيت يف عنقي   
 السماء، فـأغلقوا بـاب      ألهل كما أن النجوم أمان      األرض ألهلمان   السحاب، وإين أل   األبصار

وال تتكلفوا علم ما قد كفيتم، وأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج، فإن ذلـك              سؤال عما ال يعنيكم،   ال
  .2"فرجكم والسالم عليك يا إسحاق بن يعقوب وعلى بن اتبع اهلدى

  :النسخة-6
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، حتتوي علـى مـسائل و        هي عنوان عام لبعض رسائل صغرية من مؤلّفات القرون اُألوىل         
، يرويها الراوي هلا عن     ةمن مصادر التشريع، و هي كاُألصول األربعمائ      أحكام عملية دينية، فهي     

فلعلّ النسخة اسم لكتـاب   .مصنفه مع الواسطة أو بال واسطة فيعبر عنها بـنسخة فالن عن فالن           
جمع فيه أحكام تأسيسية وضعها اإلمام و أماله على الراوي، يف قبال األصل الذي هـو كتـاب         

   مع فيه أحكام إمضائيف لألصل أو الراوي عن آبائه       (ة، نقلها الراوي    جمثّ عرضـها   ) و هو املصن
  .1على اإلمام، و أخذ تأييده هلا

  .2أنّ النسخة قريبة من األصل يف كوا مروية:وقيل

  :النوادر أو كتاب نوادر-7

الظاهر أنه ما اجتمع فيه أحاديث ال تضبط يف باب لقلّته، بأن يكـون واحـدا أو                :قيل فيها 
  .3عددا لكن يكون قليال جدامت

إنه جممع أخبار من أبواب شتى كما يرى يف نوادر كلّ كتاب من كتـب اجلوامـع                 : وقيل
كنوادر الصالة و نوادر الزكاة، و يكون ذلك يف ملحقات األبواب كما هو احلـال يف الكـايف،                  

  .وهناك ألّف النوادر على االستقالل كنوادر حممد بن أمحد بن حيىي

  .املراد بالنوادر ما قلّت روايته و ندر العمل به: وقيل

  :الفرق بني النوادر واألصول والكتب

األصل ،ورمبا  وأما النسبة بني األصل والنوادر فاألصل أن النوادر غري:" قال الوحيد البهبهاين
بقى . وحريز بن عبد اهللا يعد من األصول كما يظهر يف أمحد بن احلسن بن سعيد، وأمحد بن سلمة

أن اإلمامية صنفوا من :" معامله عن املفيد الكالم يف معرفة األصل والنوادر نقل ابن شهرآشوب يف
ال خيفـى أن    : أقـول ". عهد أمري املؤمنني إىل زمان العسكري أربعمائة كتاب تسمى األصـول          

 أن األصل ما: دون البواقي، فقيل مصنفام أزيد من األصول فال بد من وجه تسمية بعضها أصوال
ما فيه كالم مصنفه أيضا، وأيد ذلك مبا ذكره الشيخ يف زكريا  كان جمرد كالم املعصوم والكتاب
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قرب،  له كتاب الفضائل وله أصل ،وىف التأييد نظر، إال أن ما ذكره ال خيلو عن: الواسطي بن حيي
 الكتـاب  وظهور، واعترض بأن الكتاب أعم وهذا االعتراض سخيف إذ الغرض بيان الفرق بني

قـصر تـسميتهم    الذي ليس بأصل ومذكور يف مقابله وبني الكتاب الذي هو أصل وبيان سبب
مصنفه وكثريا من الكتـب   األصل يف األربعمائة ،واعترض أيضا بأن كثريا من األصول فيه كالم

ليس فيه ككتاب سليم بن قيس ،وهذا االعتراض كما تراه ليس إال جمرد دعوى مع أنه ال خيفـى                   
نعم لو ادعى ندرة وجود كالم املصنف فيهـا فلـيس   . املعروفة طلع بأحوال األصولبعده على امل

يضر القائل أيضا ،وكون كتاب سليم بن قيس ليس من األصول من أيـن ؟ إذ   ببعيد وميكن أن ال
 كثري من التراجم يظهر أن األصول ما كانت جبميعها مشخصة عند القدماء هذا ويظهر مبالحظة

أن : الفـرق  أمحد بن حممد بن نوح أن لألصول ترتيبا خاصا ،وقيل يف وجـه من كالم الشيخ يف 
: أقول. كثريا من األصول مبوبة الكتاب ما كان مبوبا ومفصال واألصل جممع أخبار وآثار ورد بأن

فيه مصنفه األحاديث اليت رواها عن املعـصوم   ويقرب يف نظري أن األصل هو الكتاب الذي مجع
واملصنف لو كان فيهما حديث معتمد معترب لكان مأخوذا من األصـل   أو عن الراوي والكتاب

أصـل   قيدنا بالغالب؛ ألنه رمبا كان بعض الروايات وقليلها يصل معنعنا وال يؤخذ من غالبا وإمنا
اجتمع فيه أحاديث ال تضبط  وبوجود مثل هذا فيه ال يصري أصال فتدبر وأما النوادر فالظاهر أنه ما

قليال جدا ،ومن هـذا قـوهلم يف الكتـب      يكون واحدا أو متعددا لكن يكونيف باب لقلته بأن
نوادر الصالة، نوادر الزكاة،وأمثال ذلك ،ورمبا يطلق النادر على الشاذ ،ومن هذا قـول              : املتداولة

أن : الرد على الصدوق يف أن شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقص املفيد يف رسالته يف
العمـل   ال يصح:  ال عمل عليها مشريا إىل رواية حذيفة والشيخ يف التهذيب قالهي اليت النوادر

الشواذ مـن   حبديث حذيفة؛ ألن متنها ال يوجد يف شيء من األصول املصنفة، بل هو موجود يف
خمالفا ملا رواه األكثر وهو مقابـل   األخبار ،واملراد من الشاذ عند أهل الدراية ما رواه الراوي الثقة

،وادعى أنه الظاهر من كـالم   ونقل عن بعض أن النادر ما قل روايته وندر العمل به… وراملشه
 أيضا على ما هو ببايل أن كون 2وجدي  بل1مث اعلم أنه عند خايل. األصحاب وال خيلو من تأمل

تأمل؛ ألن كثريا من مصنفي أصحابنا وأصـحاب   الرجل ذا أصل من أسباب احلسن وعندي فيه
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كانت كتبـهم معتمـدة علـى مـا صـرح بـه يف        ن املذاهب الفاسدة وإناألصول ينتحلو
  .1...""الفهرست"أول

 كتابا  60وتوجد الكثري من كتب الطائفة باسم النوادر،فقد ذكر النجاشي يف رجاله            :قلت
  .يف النوادر
  

  
  أهم مصنفات احلديث عند اإلمامية:املبحث الثاين

  
 �أماله رسول اهللا    � اإلسالم كتاب علي     يقول الشيعة أن أول كتاب يف احلديث ألّف يف        

 على صحيفة فيها حالل وحرام،وله كذلك صحيفة يف الديات كان يعلقها بقراب             �وخطه علي   
  .سيفه

 ؟ هل عنـدكم كتـاب     : قلت لعلي بن أيب طالب     :عن أيب جحيفة قال   قد صح عندنا    :قلت
 فما يف هذه    : قلت : قال .يفة أو ما يف هذه الصح     ، أو فهم أعطيه رجل مسلم     ، كتاب اهللا  ال إالّ :قال

  .2" وال يقتل مسلم بكافر، وفكاك األسري، العقل:" قال؟الصحيفة
 ما خصنا رسول اهللا     : فقال ؟ بشيء � سئل علي أخصكم رسول اهللا       :عن أيب الطفيل قال   و

 فأخرج صـحيفة مكتـوب   :بشيء مل يعم به الناس كافة إال ما كان يف قراب سيفي هذا قال      �
ولعن اهللا  ، ولعن اهللا من لعن والده       ،ولعن اهللا من سرق منار األرض     ،ن ذبح لغري اهللا    لعن اهللا م   :فيها

  .3"من آوى حمدثا
لكن يف الروايات اليت يتداوهلا اإلمامية،كالما على أن هلم كتبا فيها خالفا ملا ورد يف كـالم              

  .طمةاجلفر األمحر، واجلفر البيض ،واجلامعة، ومصحف فا: السابق،فذكروا من ذلك�علي 
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 و قد ذكـره     ،و فيه أسرارهم و علومهم    ، كتاب اجلفر مشهور     :قلت:قال أبو الفتح األربلي   
 و اجلفـر و     : فقال ،مصرحا  اإلمام علي بن موسى الرضا حني عهد إليه عبد اهللا املأمون رمحه اهللا              

 .1 ...اجلامعة يدالن على خالف ذلك

  .رآنوقد سبق ذكر رواية عن اجلفر ومصحف فاطمة يف مبحث الق
  .ومن مصنفام ما ذكرنا سابقا عن كتاب سليم بن قيس

 أنه انتقل من مرحلة مجع األحاديث القليلة وغري          تدوين احلديث عند الشيعة    و يالحظ على    
،كما هو احلال يف األصول إىل وضع كتب كبرية جتمع آالف األحاديث كما هو       املرتبة عن األئمة  

مرحلة اموعات الصغرية ومرحلـة     : مبرحلتني، مها دهم  مر    احلال يف الكتب األربعة،فالتدوين عن    
  .اموعات الكبرية

  : مرحلة اموعات الصغرية– 1
تقوم يف منهج تأليفها على رواية املؤلف عن اإلمام مباشرة،          وعرفت بني احملدثني باألصول،     

 رواه عن اإلمـام     أو بتوسط راٍو واحد فقط بينه وبني اإلمام، أي أن املؤلف يروي احلديث عمن             
  .مباشرة

 سبب  علماء اإلماميةوكانت هذه اموعات من حيث العدد كثرية بلغت األربعمائة ويرجع         
  :كثرا إىل
  . كثرة الرواة من الشيعة عن األئمة– 1
  .� كثرة احلديث الذي يرويه األئمة عن رسول اللّه – 2

الرواية املباشرة، إالّ أن ما فيه من       مل يلتزم شرط    أو األصول من     اموعات   أن يف هذه  :قالوا
  .أحاديث ترجع يف تارخيها إىل عهود األئمة، ومن هنا تعد من الروايات املبكرة

كانت هذه األصول األربعمائة، تستمد مادا احلديثية من اإلمام، وكل إمام تروى عنـه،              ف
  . إليه عن أبيه أو آبائه عن كتاب علي الذي مرت اإلشارة– بدوره –يرويها هو 

  :األصول األربعمائة 
 مبعىن مرجـع لرجـوع      "لوصاأل"اسماألصول األربعمائة هي أربعمائة كتاب، أطلق عليها        

  .العلماء إليها واعتمادهم عليه

                                                 
  .2/368: كشف الغمة- 1
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وكان قد استقر أمر املتقدمني على أربعمائة مصنف ألربعمائة مـصنِّف           :"قال الشهيد الثاين  
 احلال إىل ذهاب معظم تلك،وخلصها مجاعـة يف         مسوها األصول،فكان عليها اعتمادهم،مث تداعت    

  .1"كتب خاصة
 كلها صحيحة،بل جممع على صحتها؛ولذلك قالوا بـصحة الكتـب           ةواألصول األربعمائ 

  .األربعة؛ألا مأخوذة من هذه األصول
 أنه لو مل تكن أحاديث كتبنا مـأخوذة مـن           :"وقال احلر العاملي معربا عن صحة األصول      

 صحتها ، والكتب اليت أمر األئمة بالعمل ا ، لزم أن يكون أكثر أحاديثنا               األصول ، امع على   
والعادة قاضية ببطالنه ، وأن األئمـة ، وعلمـاء الفرقـة الناجيـة مل           . غري صاحل لالعتماد عليها   

  .2 "  ومل يرضوا بضالل الشيعة إىل يوم القيامة،يتساحموا،ومل يتساهلوا يف الدين إىل هذه الغاية
  : انفردت هذه األصول مبزايا، منهاوا أن هذه األصول  ذكروقد
ؤلف عن اإلمام مباشرة أو بروايته عمن يرويه عـن اإلمـام            املبرواية  بكوا   انفرادها   – 1
  .مباشرة
وكـثريا  :قلت .قدماءال الثناء على مؤلفيها، مبا أوجب أن يقال بصحة ما فيها، من قبل  – 2

 صاحب أصل وقد سبق وأن أوردنا بعض كالمهم بـأن           ما يشري أصحاب الفهارس إىل أن الرجل      
  :ذلك يعد من املدح ورمبا التوثيق له،وإليك بعض األمثلة يف ذلك

  .3ثقة من أصحاب الصادق وكان فطحيا له أصل إسحاق  بن عمار،-
له كتاب النوادر ويعـد مـن   : عثمان القرشي أبو عبد اهللا أمحد  بن احلسني بن سعد بن-
  4.األصول
ن رباح  دراج ، له أصل، مجيل  بن صاحل، له أصل،جابر  بن يزيد اجلعفي، لـه                   مجيل  ب  -

  5.أصل
  .6احلسن  العطار، له أصل  .له أصل: احلسن  بن موسى-

                                                 
  .17ص:رح البداية يف علم الدرايةش- 1
 .30/256: خامتة وسائل الشيعة- 2
  .62ص: معامل العلماء- 3
  .51ص: معامل العلماء- 4
  .68ص: معامل العلماء- 5
  .70ص: معامل العلماء- 6
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  : منها1"الذريعة" أصالً يف كتابه 130 الطهراين ما يقرب من وقد ذكر آقا بزرك
  . أصل آدم بن احلسني النخاس الكويف الثقة-
  .توكل بياع اللؤلؤ الكويف الثقة أصل آدم بن امل-
  . أصل أبان بن تغلب الكويف الثقة-
  . أصل أبان بن عثمان األمحر البجلي الثقة-
  . أصل أبان بن حممد البجلي الثقة-
  . أصل إبراهيم بن عثمان أيب أيوب اخلزاز الكويف الثقة-
  . أصل إبراهيم بن مسلم الضرير الكويف الثقة-
  .األسدي الكويف الثقة أصل إبراهيم بن مهزم -
  . أصل أمحد بن احلسني الصيقل الكويف الثقة-
  . أصل اسحاق بن عمار الساباطي الثقة-

  :األصول الستة عشر
مث تداعت احلال إىل ذهـاب       "...:واألصول األربعمائة كما قال الشهيد الثاين قد اندثرت       

ألربعة مشتملة عليها،أما    ،لكنهم يقولون أن الكتب ا     "معظم تلك،وخلصها مجاعة يف كتب خاصة     
  :ما بقي منها خارج الكتب األربعة فال يوجد سوى ستة عشر أصال وقد طبعت،وتتضمن

   :الكويف زيد الزراد أصل – 1 
وزيد الزراد وزيد النرسـي     .له كتاب روى عنه ابن أيب عمري      : قال التفرشي يف نقد الرجال    

مل يرومها حممـد بـن      :بويه،وقال يف فهرسته  هلما أصالن مل يرومها حممد بن علي بن احلسني بن با          
وضع هذه األصول حممد بن موسى      :وكان يقول ...مها موضوعان :،وكان يقول 2احلسن بن الوليد  

وغلط أبو جعفر يف هذا القـول فـإين         :اهلمداين،وقال ابن الغضائري عن قول الصدوق بوضعهما      
 مل يـرد فيهمـا جـرح وال         والزراد والنرسـي  .3عمري رأيت كتبهما مسموعة من حممد بن أيب      

  .4تعديل،ولذلك قال احللي بتوقف عن قبول روايتهما
                                                 

  .167 – 125 /2 : الذريعة:انظر- 1
  .كما سيأيت.يف  التصحيح والتضعيف" الصدوق" ابن الوليد هو عمدة - 2
 إىل التصحيح على قاعدة أن ما رواه         يشري  ابن الغضائري  وكأن .53،و52:ضعفاء ابن الغضائري حرف الزاي،رقم    :رانظ- 3

سيأيت تفصيل ذلك يف التوثيقات العامةد بن أيب عمري من أصحاب اإلمجاع وأحد أصحاب اإلمجاع صحيح،وحمم. 
  .285-2/284:نقد الرجال للتفريشي: انظر- 4
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وهذا تناقض بين يف املوقف من األصول األربعمائة،فكيف يقال بـصحة األصـول،مث          :قلت
  .جندهم يقولون وضع هذين األصلني

وحسب املطبوع يروي هذا األصل  عن الزراد ابن أيب عمري،وأغلب روايات الزراد الـوارد               
وجمموع ما فيـه    .  األصل  عن جعفر الصادق،وروى  رواية واحدة عن جابر بن يزيد اجلعفي             يف

وتوجد فيه روايـة    . رواية،ويف األصل توجد رواية ليس للزراد،فلعلها مدرجة من بعض الرواة          35
  .والروايات الواردة فيه يف مواضيع شىت،وليس فيها أي ترتيب.  مباشرة�جعفر الصادق عن النيب 

  :  الرواجينيلعصفر ا سعيد عباد بن يعقوبأيب صلأ – 2
عامي املذهب له كتاب أخبار املهدي،ويظهر من كتب العامة أن عبـاد بـن              :قال التفرشي 

  .1يعقوب شيعي
  .2 عامي املذهب– بالراء واجليم والنون والياء أخريا –عباد بن يعقوب الرواجين : قال احللي

 الشيعي على ما يظهر من مجلة من اخلاصـة وكـذا            اإلمامي:"وقال آقا بزرك الطهراين عنه    
وترمجه الشيخ الطوسي لكنه قال أنه عامي املذهب،ووجهه الوحيد البهبهاين يف تعليقتـه             ...العامة

  .3..."بأنه كان يظهر العامية من شدة تقيته
عباد بن يعقوب الرواجين أبو سعيد من أهل الكوفة،يروي عن شريك مـات             :قال ابن حبان  

 ومائتني،وكان رافضيا داعية إىل الرفض،ومع ذلـك يـروي املنـاكري عـن أقـوام                سنة مخسني 
قـال  : مشاهري،فاستحق الترك،وهو الذي روى عن شريك عن عاصم عن زر عن عبد اهللا قـال              

  .4"إذا رأيتم معاوية فاقتلوه:"�رسول اهللا 
أبـو  عباد  : على هذا النحو  -وهو آخر حديث يف األصل    –ورد احلديث يف أصل عباد      :قلت

: �قال رسول اهللا : سعيد عن محاد بن عيسى العبسي عن بالل بن حيىي عن حذيفة بن اليمان قال       
  .5..."إذا رأيتم معاوية بن أيب سفيان على املنرب فاضربوه بالسيف

من غالة الشيعة ورؤوس البدع،لكنه صادق يف احلديث،وعنه البخاري         :"وقد قال الذهيب فيه   
حـدثنا  :شيخ ثقة،وقال ابن خزمية   :ترمذي وابن ماجه،وقال أبو حامت    يف الصحيح مقرونا بآخر وال    

                                                 
  .19-3/18: نقد الرجال- 1
  .380ص: خالصة األقوال- 2
  .213ص: مصفى املقال- 3
دار اq�p�������v، :؛ ا�����otv}ض1ط.��������ي £������� ا������p��v اq ¡¢�����v  : اt�������vو��p ������� ا�p���،�p���������v ا������z �������}ن، - 4
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حمدث الشيعة،وساق من أقواله ما قال      :وقال يف سري األعالم   . 1"الثقة يف روايته املتهم يف دينه عباد      
  .2بأنه يدل على الرفض
ولـه يف  ...روى عنه البخاري يف كتاب التوحيد حديث واحـد مقرونـا     :"قال ابن حجر  

  .3"ق أخرى من رواية غريهالبخاري طر

 جتعله إن مل يكن كذابا فهـو  -إن صح نسبة األصل له–ما ورد يف أصله من أحاديث     :قلت
 باستحقاقه الترك صحيح، واإلمام     -رغم اعتراض ابن حجر عليه    –متهم بالكذب،وقول ابن حبان     

 يـذكر يف    البخاري قد أخطأ رمحه اهللا بإخراج حديثه حىت ولو كان مقرونا،فمثلـه ال حيـل أن               
  .الكتب

وقد روى عنه هذا األصل حممد بن علي بن إبراهيم الصرييف،وروى عباد فيه عن عمرو بـن      
ثابت عن أبيه عن أيب جعفر،وعن عمرو عن أيب محزة عن علي بن احلسني،وال يذكر الرجل الذي                 
روى عنه عن أيب جعفر أحيانا ،وبعض الطرق تنتهي إىل  الـصادق،وحديث ينتـهي إىل ابـن                  

،وورد يف بعـض    �عباس،وآخر إىل حذيفة بن اليمان، وآخر إىل علي،وأربعة أحاديث إىل النيب            
  .أسانيد األصل مبهم

إن صحت نسبة هذا األصل لعباد فهو من غالة الرافضة ،وأحسبه موضع عليه، فـإن               :قلت
  .كل من ترجم له من اإلمامية مل يذكر أن له أصال واهللا أعلم

   :ناط عاصم بن محيد احلأصل – 3

  .4روى عن أيب عبد اهللا،له كتاب.ثقة،عني،صدوق:قال يف نقد الرجال
روى مباشرة عن أيب عبد اهللا جعفر الصادق، وعـن          :وأغلب ما ورد يف األصل ذه الطرق      

أيب بصري عن أيب عبد اهللا،وعن أيب أسامة عن أيب عبد اهللا،وعـن أيب محـزة الثمـايل عـن أيب                     
 جعفر، وعن عبد اهللا بن عطاء عن أيب جعفر،وعن محران عن            جعفر،وعن حممد بن مسلم عن أيب     

  .أيب جعفر

                                                 
  .380-2/379: ميزان االعتدال- 1
  .538-11/536: سري أعالم النبالء- 2
  .580ص:الساري هدي - 3
 .3/6: نقد الرجال- 4
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  :الكويف ي زيد النرسأصل – 4 

وقد سبق بعض الكالم    .1روى عنه ابن أيب عمري    .له كتاب .روى عن أيب عبد اهللا وأيب احلسن      
   .عنه يف زيد الزراد

سى بن جعفـر    وروى هو يف األصل عن أيب احلسن مو       .روى عنه األصل حممد بن أيب عمري      
: الكاظم عن أبيه الصادق، ،وروى مباشرة عن الكاظم وعن الصادق،وروى عن الصادق بواسطة            

  .حممد بن علي احلليب ،وعبد اهللا بن سنان،وعلي بن مزيد

  :د بن شريح احلضرمي جعفر بن حممأصل – 5 
  .2روى عنه حممد بن أمية بن القاسم احلضرمي.له كتاب:قال التفرشي
اته عن محيد بن شعيب السبيعي عن جابر بن يزيد اجلعفي،وجابر عن أيب جعفر              وأغلب رواي 

وروى جعفر ابن شـريح يف      .،كما روى جابر عن أيب عبد اهللا      �موقوفا عليه ومرفوعا إىل النيب      
،وعن أيب الصباح عـن أيب عبـد        �كتابه أيضا عن عبد اهللا بن طلحة عن أيب عبد اهللا عن النيب              

  .ويف بعض األسانيد مبهم.ن أيب عبد اهللاهللا،وعنه عن زرارة ع

   :الكويفسم احلضرمي اد بن املثىن بن الق حممأصل – 6 
روى عن  جعفر بن حممد بن شريح صاحب         .3له كتاب،من أصحاب الصادق   :قال التفرشي 

  .األصل السابق

  :الكويف عبد امللك بن حكيم اخلثعمي أصل – 7
  .4له كتاب.عبد اهللا وأيب احلسنكويف ثقة عني،روى عن أيب :يف نقد الرجال

ومل يورد يف هذا األصل شيئا عن أحد األئمـة      .رواه عنه ابن أخيه جعفر بن حممد بن حكيم        
  .مباشرة

                                                 
 .2/291: نقد الرجال- 1
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  : مثىن بن الوليد احلناط أصل – 8 
  .1ال بأس به: وقال يف ترمجة مثىن بن عبد السالم. روى عن أيب عبد اهللا له كتاب

  .ة،وأكثر ما أورده عن أيب عبد اهللامل يرو عن أحد من األئمة مباشر

   :الكويف خالد السدي البزاز أصل – 9 

  .2له كتاب.روى عن أيب عبد اهللا،يروي عنه ابن أيب عمري
وعنده روايات كثرية عن    .مل يورد يف األصل عن األئمة مباشرة      .رواه عنه حممد بن أيب عمري     

  ". خربهعمن أ"،أو "عمن ذكره"ويف بعضها .3رجل عن أيب عبد اهللا

  : حسني بن عثمان بن شريك العامري الوحيديأصل – 10 

له كتاب ختتلف الرواية فيه،ومنها ما      .روى عن أيب عبد اهللا،وأيب احلسن     .ثقة :يف نقد الرجال  
  .4رواه عنه ابن أيب عمري

   :ي عبد اهللا بن حيىي الكاهلأصل – 11 
  .5روى عن الصادق والكاظم،وكان وجها عند الكاظم

روى مباشرة عن أيب عبـد اهللا،وروى عنـه         . أمحد بن حممد بن أيب نصر البزنطي       رواه عنه 
ويقول أحيانا سألت العبد الـصاحل أو       .بواسطة،وأحيانا يقول عن بعض أصحابنا عن أيب عبد اهللا        

  .موسى بن جعفر الكاظم:يقصد بالعبد الصاحل.مسعت العبد الصاحل

   :الكويف عمرة اخلراساين أيب سالم بن أصل – 12

  .6له كتاب.روى عن أيب جعفر وأيب عبد اهللا.ثقة:يف نقد الرجال
  .وروى عن األئمة بواسطة.معروف بن خربوذ:رواه عنه 
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   :الكويف أسباط بن ي نوادر عل– 13
ثقة،وكان فطحيا،وقيل رجع عن ذلك،وقيل مل يرجـع ومـات علـى            :قال يف نقد الرجال   

  .1له أصل وروايات.ذلك،روى عن الرضا
  .ويف بعض أسانيده يوجد مبهم.روى عن األئمة بواسطة.لي بن حسن بن فضالرواه عنه ع

  : ديات ظريف بن ناصح – 14
له كتاب الديات رواه عنه احلسن بـن        .كان ثقة يف حديثه صدوقا،وله كتب     :قال التفرشي 

  .2علي بن فضال
ريف بـن   ويعرف كتابه بكتاب عبد اهللا بن اجلرب؛ألن عبد اهللا بن اجلرب يرويه عن آبائه،وظ             

ونقـل الكلـيين الكتـاب      .وذكروا أن عبد اهللا بن جرب عرضه على الـصادق         .ناصح يرويه عنه  
وكـل  .مقطعا،ونقله الصدوق يف من ال حيضره الفقيه،والطوسي يف ذيب األحكام من غري تقطيع         

  .ما ورد يف الكتاب يتعلق بالديات

  :ء الثقفي عالء بن رزين القالأصل – 15 
  .3له كتاب.ن أيب عبد اهللا،وكان ثقة وجهاروى ع:يف نقد الرجال

  .وما بقي منه هو اختصار لألصل،اختصره حممد بن مكي املعروف بالشهيد األول

   : منصور الواسطيأيب ما وجد من كتاب درست بن – 16 
له كتاب يرويه مجاعة منهم ابن      .الصحيح:روى عن أيب عبد اهللا،وأيب احلسن،ومعىن درست      

  .4ي والطوسي أنه واقفيوقال الكش. أيب عمري
 �يروي عن أيب عبد اهللا بواسطة،وكثري من الروايات الواردة فيه أليب عبد اهللا عن الـنيب                 

  .مباشرة
  :مالحظات حول هذه األصول

                                                 
 .231-3/230: نقد الرجال- 1
 .436-2/435: نقد الرجال- 2
 .212-3/211: نقد الرجال- 3
  .225-2/224: نقد الرجال- 4
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موضوع األحاديث يف الغالب حول اإلمامة وما يتعلق ا،إالّ كتاب الديات لظريف بـن              -
  .ناصح

  .�،وعن النيب �جعفر الباقر،والقليل عن علي أغلب الروايات عن جعفر الصادق،وأيب -
  .� مرسلة،كرواية الصادق مباشرة عن النيب �الروايات الواردة عن النيب -
  . كثري من الروايات يف أسانيدها مبهم-
  . الغلو الواضح يف الكثري من الروايات خاصة يف أصل عباد بن يعقوب الرواجين-
  .عدم االهتمام باتصال األسانيد-

  :ل الثمانيةاألصو

 صحاح اإلمامية مثانية للمحمدين السبعة،أربعة منها للمحمدين الثالثة األوائل وهي األصول           
  .األربعة،وثالثة بعدها للمحمدين األواخر،وثامنها حملمد احلسني النوري

  :األصول األربعة
يب كتاب الكايف للكليين،ومن ال حيضره الفقيه للـصدوق،والتهذ       :ويقصد باألصول األربعة  

واألصول األربعة األول هي اليت عليها املـدار يف هـذه           :" قال يف الوجيزة  . واالستبصار للطوسي 
  .1"األعصار

ونشري إىل أن بعضهم ذكر أن األصول مخسة،فأضاف خامسا وهو كتـاب مدينـة العلـم     
من ال حيضره   : التهذيب واالستبصار،وللصدوق كتابني مها   :،فيصبح للطوسي كتابني مها   2للصدوق

  .وللكليين كتاب واحد هو الكايف.فقيه،ومدينة العلمال
وأكثر أحاديثنا الصحيحة وغريها يف أصولنا اخلمـسة         :" قال حسني بن عبد الصمد العاملي     

  . 3..."وعن األئمة اإلثين عشر املذكورين� وغريها عن النيب
تهـذيب،  الكايف،و مدينة العلم،وكتاب من ال حيضره الفقيـه، و ال         :وأصولنا اخلمسة :" قال

واألئمة املعصومني عنـدنا و   � واالستبصار، قد احتوت على أكثر األحاديث املروية عن النيب 
ومجعت من األحاديث الصحيحة و غريها مما قد اشتمل         . أمهها حبيث ال يشذ عنها إال الرتر القليل       

                                                 
  .374، 6/301، 70-2/125:،والذريعة7ص:الوجيزة يف علم الدراية للبهاء العاملي- 1
  ". بااأنا مدينة العلم وعلي :" مل أجده ومل أجد نقال منه،وعنوان الكتاب يشري إىل حديث- 2
  .44ص: وصول األخيار إىل أصول األخبار- 3
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مكـارم  على األحكام العلمية،والعمليـة، والـسنن، واآلداب، واملواعظ،واألدعية،والتفـسري، و         
  .1"يكاد حيصى وال يوجد يف سواها األخالق،ما ال

وقد أمجعت الطائفة على أن هذه الكتب األربعة أهم ما صنف يف األخبار عندهم،وأن مدار               
الرواية عليها،وأن أكثر األحاديث عندهم موجودة فيها،وقال بعضهم بصحتها،وذهب اإلخباريـة           

  .ما قيل عن مرتلتها عند الشيعةإىل قطعيتها كما سبق ذكره من قبل،وإليك بعض 
وأحسن مـا مجـع منـها     :" 2قال عبد احلسني شرف الدين املوسوي  صاحب املراجعات 

األول إىل هـذا     الكتب األربعة اليت هي مرجع اإلمامية يف أصـوهلم وفـروعهم مـن الـصدر              
امينها وهي متواترة ، ومـض    ,الكايف، والتهذيب، واالستبصار، ومن ال حيضره الفقيه      :الزمان،وهي

  .3"مقطوع بصحتها،والكايف أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقنها
الطائفـة   أنا قد علمنا بوجود أصول ، صحيحة ، ثابتة ، كانت مرجـع            :وقال احلر العاملي  

 متمكنني من متييز    اوأن أصحاب الكتب األربعة ، وأمثاهلا، كانو      .احملقة ، يعملون ا ، بأمر األئمة        
أنه : وأم كانوا يعلمون     .وأا كانت متميزة ، غري مشتبهة       .  التمكن   الصحيح من غريه ، غاية    

أـم مل  : وقد علمنا  جيوز العمل بغريه مع التمكن من حتصيل األحكام الشرعية بالقطع واليقني ال       
 تلك األحاديث ، بل املعلوم ، من حال أربـاب           بصحةيقصروا يف ذلك ، ولو قصروا مل يشهدوا         

أم ال ينقلون من كتاب غري معتمد مع متكنهم من النقل من كتاب معتمد ،               : خ  السري ، والتواري  
الكتـب    مث لو نقلوا من غـري      ،فما الظن برئيس احملدثني ، وثقة اإلسالم ، ورئيس الطائفة احملقة            

إا حجة بينهم وبني    : ويقولوا  ، أن يشهدوا بصحة تلك األحاديث     -عادة–املعتمدة ،كيف جيوز    
هذا عجيب ممن يظنـه     .ذلك يكون شهادام باطلة ، وال ينايف ذلك ثقتهم وجاللتهم            ومع   ،اهللا  
  ."4م

وما .  األحاديثُ ، الكثرية ، الدالة على صحة تلك الكتب ، واألمر بالعمل ا               :"وقال أيضا 
. وقد تقدم بعضها . تضمن من أا عرضت على األئمة ، وسألوا عن حاهلا ، عموما ، وخصوصا            

                                                 
 .85ص: وصول األخيار إىل أصول األخبار- 1
ـ 1377-1290( هو عبد احلسني شرف الدين بن يوسف بن جواد املوسوي العـاملي نزيـل صـور                - 2 ولـد يف   )هـ

 جنف،وحممد كاظم اخلراساين،وحممد كاظم اليزدي،انتقل      الكاظمية،وانتقل إىل النجف،وأخذ عن حسن الكربالئي،وحممد طه      
،وأبو هريرة،وأجوبة مسائل   واالس الفاخرة  الفصول املهمة،واملراجعات، : مؤلفات كثرية منها   له.1322إىل جبل عامل سنة   

 .737-2/736:،ومعجم رجال الفكر واألدب يف النجف222ص:مصفى املقال:انظر... جار اهللا،والنص واالجتهاد
  .343-342ص: املراجعات- 3
  .253-30/252: خامتة وسائل الشيعة- 4
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 أن كتاب يونس بن عبد الرمحن ، وكتاب الفضل بن شـاذان ؛              – فيما تقدم    – احملقّق   وقد صرح 
  . كانـــــا عنــــــده ، ونقـــــل منــــــهما األحاديــــــث   

فما الظن باألئمة الثالثة  .أما عرضا على األئمة ، كما مر        : وقد ذكر احملدثون ، وعلماء الرجال       
  أن كتاب حممد بـن احلـسن       :- يف مواضع    – وقد صرح الصدوق     ،، أصحاب الكتب األربعة     

وكذلك كتاب عبيد   .كان عنده ، خبط املعصوم     الصفار املشتمل على مسائله،وجوابات العسكري    
ــصادق     ــى الــ ــروض علــ ــيب ، املعــ ــي ؛ احللــ ــن علــ   اهللا بــ

 مث إنك تراهم ، كثريا ما يرجحون حديثا مرويا يف غري الكتاب املعروض على احلديث                .وغري ذلك 
وجه ، غري جزمهم بثبوت أحاديث الكتـابني وأمـا مـن األصـول               وهل لذلك    ،املروي فيه   

األحاديثُ املتواترة دالة على وجوب العمل بأحاديث الكتـب  املعتمـدة ،             : واحلاصل  .املعتمدة
   .1ووجوب العمل بأحاديث الثقات

وهذا الكالم صادر عن أحد أقطاب االجتاه اإلخباري ،الذي سبق  وأن ذكرنا موقفـه           :قلت
ار الواردة يف الكتب األربعة،لكن بعض اإلمامية ممن ينسب إىل االجتاه األصويل ذهب إىل              من األخب 

أن يف الكتب األربعة أحاديث ضعيف،بل ومكذوبة،وحاول بعضهم كما سيأيت ذكره الحقا نقد             
ال فرق بني الصدوق والطوسي والكليين يف نقلهم        :"األحاديث الواردة يف هذه الكتب،قال الغروي     

 الضعيفة واهولة واملكذوبة،فإن الصدوق روى يف الفقيه واآلمايل والعيـون والعلـل             األحاديث
أخبارا باطلة متعارضة من الرواة فاسدي العقيدة،ومنهم كعب األحبار اليهودي املعاند لإلسـالم             

  .2..."واملعادي لعلي
  :الكايف للكليين-1

  :3ترمجة الكليين
لكليين الرازي البغدادي املعروف بالسلسلي،أبو     هو أبو جعفر حممد بن يعقوب بن إسحاق ا        

 كلم جنوب غـريب     38والكليين نسبة إيل كلني يف إيران من قرى الري،وهي على           .جعفر األعور 
والكليين بـضم الكـاف،والالم     .بليدة الري احلالية شرقي طريق قم بينها وبني الطريق مخسة كلم          

  .رب السلسلة بباب الكوفة يف بغدادنسبة إىل د: والسلسلي.املخففة،وقيل بتشديد الالم
                                                 

  .255-30/254: خامتة وسائل الشيعة- 1
 .354ص: مصادر املعرفة الدينية- 2
احللـي يف   ،666:،ترمجـة رقـم   134ص:مقدمة الكايف للدكتور حسني علي حمفوظ،معـامل العلمـاء        :مصادر ترمجته - 3

 .15/280:،وسري أعالم النبالء4/352:،نقد الرجال للتفرشي246-245ص:اخلالصة
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  .أنه من بيت عرف بالعلم والرواية: قالوا
كان شيخ اإلمامية يف الري مث انتقل إىل بغداد وسكن درب السلسلة بباب الكوفة،وحـدث     

وانتهت إليه رئاسة اإلمامية يف خالفة املقتدر،وقد عدوه من جمـدديهم يف رأس             .هـ327ا سنة   
وقد أدرك الكلـيين    ".ثقة اإلسالم :"ولقبوه  .ه من أوثق الناس يف احلديث وأثبتهم      وعدو.املائة الثالثة 

  .زمان سفراء املهدي فكان هذا مستوجبا عند اإلمامية لعلو قدره،وقدر كتبه خاصة الكايف
ذكروا يف ترمجته عددا كبريا من الذين أخذ عنهم الكليين يف موطنه األصـلي ومـا     :شيوخه

  :خ اإلمامية ببغداد،ومن شيوخهحوله كشيوخ قم،وأيضا شيو
،أمحد بن عبـد اهللا ابـن       )هـ306ت(أبو علي أمحد بن إدريس بن أمحد األشعري القمي          

أمية،أبو العباس أمحد بن حممد بن سعيد بن عبـد الـرمحن اهلمـداين املعـروف بـابن عقـدة                
ن عيـسى   ،أبو عبد اهللا أمحد بن عاصم العاصمي الكويف،أبو جعفر أمحد بن حممد ب            )هـ333ت(

األشعري القمي،أمحد بن مهران،إسحاق بن يعقوب،أبو عبد اهللا احلسني بن حممد ابـن عمـران               
األشعري القمي املعروف بابن عامر،أبو القاسم سعد بن عبد اهللا بن أيب خلف األشعري القمـي                

،أبو احلسن علي بـن     )هـ307ت(،أبو احلسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي         )هـ300ت(
إبراهيم الرازي الكليين املعروف بعالّن،أبو احلسن علي بن حممد بن أيب القاسم الربقـي              حممد بن   

،أبو )هـ301ت(القمي ابن بنت أمحد بن حممد بن خالد الربقي،أبو العباس حممد بن جعفر الرزاز 
،أبو جعفر حممد بن عبد اهللا      )هـ290ت(جعفر حممد بن احلسن بن فروخ الصفار األعرج القمي          

  .ن جعفر احلمريي القمي،أبو جعفر حممد بن حيىي العطار األشعري القمي وغريهمب
  :تالميذه

،أبو غالب أمحد بن حممد بن      1أبو عبد اهللا أمحد بن إبراهيم املعروف بابن أيب رافع الصيمري          
،أبو القاسم جعفر بن حممد بن جعفـر بـن قولويـه            2)هـ368ت(حممد بن سليمان الزراري     

 وكـان   4بو عبد اهللا حممد بن إبراهيم الكاتب النعماين املعروف بـابن زينـب            ،أ3)هـ368ت(
خصيصا به يكتب كتابه الكايف،أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عبـد اهللا بـن قـضاعة اجلمـال                    

                                                 
  .87:،رقم55ص:معامل العلماء: انظر ترمجته يف- 1
  .85:،رقم55ص:معامل العلماء: انظر ترمجته يف- 2
  .161:،رقم66ص:معامل العلماء:انظر ترمجته يف- 3
  . سبق ذكره- 4
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 نزيل بغداد كان تلميذه اخلاص به يكتب كتابه الكايف وأخذ عنه العلم واألدب وأجاز               1الصفواين
ءة احلديث،أبو حممد هارون بـن موسـى بـن أمحـد الـشيباين التلعكـربي                له الكليين يف قرا   

  ).هـ385ت(
  :أقوال العلماء يف الكليين

شيخ أصحابنا يف وقته بالري،ووجههم،وكان أوثـق النـاس يف احلـديث            :"قال النجاشي 
  .2"وأثبتهم

  .3"جليل القدر عامل باألخبار:"قال الطوسي
  .4"عامل باألخبار:"وقال ابن شهر آشوب

  .5"حممد بن يعقوب الكليين ثقة اإلسالم:"وقال السي
  .6"وهو من أئمة اإلمامية وعلمائهم:"وقال ابن األثري

  .7"كان من فقهاء الشيعة واملصنفني على مذهبهم:"وقال احلافظ ابن حجر
سـنة  : ،وقال الطوسـي وكـذا ابـن األثـري وابـن حجـر            329قيل تويف سنة    :وفاته

ودفن بباب الكوفة مبقربا يف اجلانب      .هـ329ه يف شعبان سنة     هـ،ورجح بعضهم أن وفات   328
  .الغريب

كتاب تفسري الرؤيا،وكتاب الرجال،وكتاب الـرد علـى القرامطـة،وكتاب          :من مصنفاته 
  .،وكتاب الكايف،وكتاب ما قيل يف األئمة من الشعر)رسائل األئمة(الرسائل 

  :كتاب الكايف
 كبري يف األصول والفروع،مبوب على املوضوعات       والكايف كتاب .ويعرف بالكليين،وبالكايف 

ويعد الشيعة كل ما ورد فيه من أخبار صحيحا         . حيث قسم الكتاب إىل كتب والكتب إىل أبواب       
  .ويقولون أنه مبثابة صحيح البخاري عند أهل السنة.وهو أجل الكتب عندهم وأصحها

                                                 
 .131:،رقم663ص:معامل العلماء: انظر ترمجته يف- 1
  .1026:رقم،ترمجة 377ص: رجال النجاشي- 2
  .6277:،رقم439ص:رجال الطوسي- 3
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  .1849:،رقم176ص:الوجيزة- 5
  .3/479:الكامل- 6
  .55-7/54: لسان امليزان- 7
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  :سبب تصنيفه
 مجيع مواضيع الدين فوضعه،قال الكليين       سأله بعض الشيعة أن يصنف له كتابا كاف جيمع        

مجيع  وإنك حتب أن يكون عندك كتاب كاف جيمع فيه من         :"...يف خطبة كتاب الكايف عن ذلك     
يريد علم الدين والعمل     فنون علم الدين،ما يكتفي به املتعلم،ويرجع إليه املسترشد،ويأخذ منه من         

 عليها العمل، وا يؤدي فـرض اهللا عـز           والسنن القائمة اليت   1به باآلثار الصحيحة عن الصادقني    
  .2..." تأليف ما سألت– وله احلمد -وقد يسر اهللا...�وجل وسنة نبيه 

فأقـل مـا   .فكتاب الكايف خاص باآلثار الصحيحة والسنن اليت عليها العمل كما صرح هنا         
  .كتابهأي أنه اشترط الصحة فيما يرده من روايات يف .يقال عنه أن ما فيه صحيح عند الكليين

ويعتقد بعض علماء الشيعة أن الكليين عرض كتابه الكايف على القائم أي املهـدي املنتظـر           
  . 3فاستحسنه،فقد عاش الكليين زمن الغيبة الصغرى وعصر السفراء

  .4وقد ذكروا أن الكليين  قد صنف الكايف يف مدة طويلة  تقدر بعشرين سنة
  :5قيمة الكتاب

  .6"أجل كتب الشيعة وأكثرها فائدةالكايف وهو من :"قال املفيد
أشرفها وأوثقها وأمتها وأمجعها الشتماله على األصول من        ...الكايف:"وقال الفيض الكاشاين  

  ".بينها،وخلوه من الفضول وشينها
 صنف الكايف وهذبه وبوبه يف عشرين سـتة، وهـو  :" قال حسني بن عبد الصمد العاملي

العلوم، حىت أن فيه ما   حيتوي عليه غريه مما ذكرناه منمشتمل على ثالثني كتابا ، حتتوي على ما
  .7"فيه وفيها يزيد على ما يف الصحاح الست للعامة متونا  وأسانيد، وهذا ال خيفى على من نظر

وقد اتفق أهل اإلمامة ومجهور الشيعة على تفضيل هـذا          :"قال الدكتور حسني علي حمفوظ    
اإلقرار بارتفاع درجته وعلو   بأحكامه،وهم جممعون علىالكتاب واألخذ به والثقة خبربه،واالكتفاء

                                                 
 . يقصد األئمة- 1
  .9-1/8:الكايف- 2
  .229ص: الدراية اية- 3
  .542ص:،اية الدراية7ص:، الوجيزة يف علم الدراية377ص: رجال النجاشي- 4
هو الربقعي يصنف كتاب حياول فيه رفع هذا التقديس عنـه           و أمجع اإلمامية على تقديس الكايف مما جعل أحد علمائهم           - 5

 .كسر الصنم،أو حتطيم الصنم:مساه
  .27ص:تصحيح االعتقاد للمفيد- 6
 .86-85ص:وصول األخيار إىل أصول األخبار - 7
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 القطب الذي عليه مدار روايات الثقـات املعـروفني بالـضبط واإلتقـان إىل               -على أنه –قدره  
  .1"اليوم،وهو عندهم أمجل وأفضل من سائر أصول احلديث

هدي قال  من امليزات اليت ذكرها علماء الشيعة للكايف أن مؤلفه كان حيا يف زمن سفراء امل              و
فتصانيف هذا الشيخ حممد بن يعقوب ورواياته يف زمن الوكالء املـذكورين جيـد              :"ابن طاووس 

كان علـى   نهأ األعالمورجح مجاعة من املؤلفني :"قال هاشم معروف2"طريقا إىل حتقيق منقوالته
علـى ذلـك احملـدث     كما نص.  حممد بن احلسن الذين كانوا يتصلون بهاإلماماتصال بسفراء 

وغريمها، وانطلق هؤالء من هذه املرحلة   والسيد علي بن طاووس" منية املراد"لنيسابوري يف كتابها
الكـايف  ": نه قالأعليه واقر العمل به، ومتسكوا مبا جاء عنه  اإلمام الكايف قد عرضه سفراء أنإىل 

  بتأليف كتاب بعض الشيعة من البلدان النائية كلف الكليينأن إىل ذلك وأضافوا ،"كاف لشيعتنا

، باإلماميتصلون  يف احلديث جيمع خمتلف املواضيع، لكونه على اتصال دائم بالسفراء الذين كانوا
يكون قد راجعهم فيما اشتبه عليه   لطلبهم يف عشرين عاما، وال بد وانإجابةويروون عنه، فألفه 

   3.أمره
ب على الترتيب حبـسب     وذكروا أن الكليين يضع األحاديث املخرجة املوضوعة على األبوا        

  .4الصحة والوضوح،ولذلك أحاديث أواخر األبواب يف األغلب ال ختلو من إمجال وخفاء
ومن ذكر ذلك مل يأت بدليل على هذا األمر ،واملطالع للكتب اليت تعرضت له بالنقد               :قلت

اب جيد أن الضعيف واهول واحلسن والقوي تكون يف أول الباب،كما يكون الصحيح يف آخر الب
وكالم الصدر قد يؤدي إىل معىن آخر متعلق بوجود ما          .كما هو واضح يف مرآة العقول للمجلسي      

  .هو غري صحيح يف روايات الكايف،خالفا ملا يعتقده هو وغريه
كما قالوا أن الكتاب هو خالصة األصول األربعمائة،وكانت تلك األصول كمـا يقـول              

  . صر الكليينالنوري يف مستدركه على الوسائل موجودة يف ع
  :كتب الكايف

                                                 
  .26ص: مقدمة الكايف- 1
  .541ص:اية الدراية- 2
 .127ص: دراسات يف احلديث واحملدثني- 3
  .545اية الدرايةص- 4
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 كتابا  59 أو   34 أو   32:يشتمل الكايف على عشرات الكتب ومئات األبواب،فقال بعضهم       
 43 من أصحاب العـدة،و 11 ،و 102 رواها عن    16199: بابا،وعدد األخبار فيه   326حتوي  

  .عرب عنهم ببعض أصحابنا
  .1وذكر ابن شهر آشوب أن الكايف ثالثون كتاب

 كتابـا وهـي يف األصـول        35وع واملشهور بني الناس أن الكايف فيه        الذي يف املطب  :قلت
  :والفروع وكتاب الروضة

كتـاب  -3كتـاب فـضل العلـم،     -2كتاب العقل واجلهل،  -1:اجلزء األول :يف األصول 
  .كتاب احلجة-4التوحيد،

كتـاب  -8كتاب فضل القرآن،  -7كتاب الدعاء، -6كتاب اإلميان والكفر،  -5:اجلزء الثاين 
  .العشرة

-12كتاب اجلنـائز،  -11كتاب احليض، -10كتاب الطهارة، -9:اجلزء الثالث :فروعيف ال 
  .كتاب الزكاة-13كتاب الصالة،

  .كتاب احلج-15كتاب الصيام،-14:اجلزء الرابع
  .كتاب النكاح-18كتاب املعيشة،-17كتاب اجلهاد،-16:اجلزء اخلامس
لتـدبري  كتـاب العتـق وا    -21كتاب الطـالق،  -20كتاب العقيقة، -19:اجلزء السادس 

-26كتاب األشربة، -25كتاب األطعمة، -24كتاب الذبائح، -23كتاب الصيد، -22والكتابة،
  .كتاب الدواجن-27كتاب الزي والتجمل واملروءة،

كتـاب  -31كتاب احلدود، -30كتاب املواريث، -29كتاب الوصايا، -28:اجلزء السابع 
ن والنـذور   كتـاب األميـا   -34كتاب القضاء واألحكام،  -33كتاب الشهادات، -32الديات،

  .والكفارات
  .كتاب الروضة-35:اجلزء الثامن

 15176:والذي يف الطبعة اليت حققها الغفاري     .2 حديثا 16199:أما عدة أحاديث الكايف   
  .حديثا،فلعل الفارق خاص باملكرر

 �وأغلب ما يف الكايف من الروايات عن األئمة،وخاصة جعفر الصادق،وليس فيه عن النيب              
  .إالّ القليل

                                                 
 .134ص:معامل العلماء- 1
 .541ص:اية الدراية- 2
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  :كايفرجال ال

،وعن عدة سـهل بـن      3894:،وحممد بن حيىي العطار   4461:روى عن علي بن إبراهيم    
،وعـن أمحـد بـن إدريـس        901:،وعن عدة أمحد بـن حممـد بـن خالـد          1109:زياد

،وعن 604:خالد ،وعن أمحد بن حممد بن    724:،وعن احلسني بن حممد األشعري    745:األشعري
،وعـن  267:ن أمحد بن أيب عبد اهللا الربقي      ،وع3092:،وعن محيد بن زياد   428:علي بن حممد  
،وعـن عـدة أمحـد بـن حممـد بـن            182:،وعن حممد بن إمساعيـل    190:سهل بن زياد  

،والبقية بني خرب واحـد     100:، وعن أمحد بن أيب عبد اهللا      118:،وعن ابن حمبوب  141:عيسى
  . خربا84و

  . من مشاهري العلماء37وقد عد بعضهم مشيخة الكليين يف الكايف 
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  :كالم حول رجال الكايف من جهة اجلرح والتعديل  ال

 من الرواية -1وكذا الفقيه-إكثار الكايف، ذكر بعض علماء اإلمامية أن :تعديل رجال الكايف 
عن الرجل إكثار اجلليل املتحرج يف روايته، عن الرواية عنه، كصاحب الكايف عـن حممـد بـن                  

ال يفيد إلّا قوة يف الرواية، وأمـا        :وقيل.ت الوثاقة من أمارا :وقيل.2أُخذ دليال على الوثاقة   :إمساعيل
  .4أُخذ دليال على قوته بل وثاقته:وقيل.3إدخاهلا يف الصحيح ففي غاية اإلشكال

ولعل كالمهم يف تعديل الرجال الوارد ذكرهم يف أسانيد الكايف حيمل القاعـدة الـيت    :قلت
لتزم الصحة يف كتابـه كالبخـاري       ذكرها بعض احملدثني من أهل السنة وهي توثيق رجال من ا          

  .ومسلم

 من الضعفاء الذين طعن فيهم النقاد الشيعة،      جلماعة  ورغم هذا فقد أخرج الكليين يف الكايف        
  .وستأيت أمثلة عن ذلك عند الكالم عن التوثيقات العامة

  :املبهمات يف أسانيد الكايف

كليين عن ذلك بصيغ خمتلفة،وإليك     ملا يقرأ الكايف جيد يف أسانيده الكثري من املبهمني،وعرب ال         
  :بعض اإلحصاء اليت قمت ا على اجلزء األول فقط من أصول الكايف حول هذه املسألة

 يف أول األسانيد إالّ نادرا،وأغلبـها  194:بلغ": عن عدة من أصحابنا"بلفظ:ما أورده -1
  .عن أمحد بن حممد بن خالد الرقي،وأمحد بن حممد بن عيسى

  .56: بلغ:بناعن بعض أصحا-2

  .30: بلغ:عن بعض،أو بعض أصحابه،أو بعض رجاله،أو عن بعض من رفعه-3

  .33:بلغ: عمن ذكره-4

                                                 
 .أحد األصول األربعة.أي من ال حيضره الفقيه للصدوق- 1
  .50 ص: فوائد الوحيد - 2
 .416 ص:اية الدراية - 3
  .274 /2 :مقباس اهلداية - 4
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  .05:بلغ:عن غري واحد-5

بعض أصحابنا عمـن ذكره،ومثـال      : وقد جيتمع يف اإلسناد الواحد أكثر من مبهم كقوله          
قال رسـول اهللا    : ه قال عدة من أصحابنا عن أمحد بن حممد بن خالد عن بعض أصحابه رفع            :ذلك
  !.فليس فيه إال راو واحد .1...�

  .2...قال أبو عبد اهللا:حممد بن أيب عبد اهللا رفعه قال:وكقوله

وقد حاول علماء الشيعة بيان املبهمات الواردة يف أسانيد الكايف خاصة ما ورد بلفظ عـدة                
كتابـا يف ذلـك     ) ـه1260ت(من أصحابنا لكثرته،وقد صنف حممد باقر الشفيت األصفهاين         

  .معرفة أحوال العدة الذين يروي عنهم الكليين:مساه

  :كل من يف الكايف عدة من أصحابنا عن:فقالوا

أبو جعفر حممد بن حيىي العطّار القمي،علي بن موسـى ابـن            :أمحد بن حممد بن عيسى فهم     
 أمحد األشـعري    جعفر الكمنداين،أبو سليمان داود بن كورة القمي،أبو علي أمحد بن إدريس بن           

  .،أبو احلسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي)هـ306ت(القمي 

أبو احلسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي،حممد        :وعن أمحد بن حممد بن خالد الربقي فهم       
  .بن عبد اهللا بن أذينة،أمحد بن عبد اهللا بن أمية،علي بن احلسني السعدآبادي

 بن حممد بن إبراهيم الـرازي املعـروف بعـالّن           أبو احلسن علي  :وعن سهل بن زياد فهم    
الكليين،أبو احلسني حممد بن أيب عبد اهللا جعفر بن حممد األسدي الكويف،حممد بن احلسن بن فروخ       

  .،حممد بن عقيل الكليين)هـ290ت(الصفّار القمي 

د بـن  أبو عبد اهللا احلسني بن حمم:وعن جعفر بن حممد عن احلسن بن علي بن فضال فمنهم     
  .3عمران األشعري القمي

                                                 
 .11:أصول الكايف،كتاب العقل واجلهل،احلديث رقم- 1
 .8:أصول الكايف،كتاب التوحيد،احلديث رقم- 2
،منتقى اجلمـان   5/326:،نقد الرجال 30/147:سائل الشيعة للحر العاملي    ،خامتة و  430ص:  خالصة األقوال للحلي   - 3

 .1/43:لشهيد الثاينالبن ا
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  :نقد اإلمامية ألحاديث الكايف

حاول بعض علماء اإلمامية تطبيق ما يعرف باالصطالح اجلديد على الروايات الـواردة يف              
 أحاديث،وكلـها صـحيحة علـى       9،وأضاف بعضهم   16190:الكايف،فعدة أحاديث الكايف  

ملتأخرين،أو باعتبار التقـسيم اجلديـد      اصطالح القدماء أي أا حجة معتربة،وأما على اصطالح ا        
ــصحيح اإلصــطالحي    ــالوا أن ال ــي فق ــذه احلل ــاووس وتلمي ــن ط ــه اب ــذي أحدث ال

9485:،واملعترب أي الصحيح عند القدماء302:،والقوي1118:،واملوثق5072:مقداره
1 .  

إن :لكن نقـول  . حديثا 213باعتبار هذا التقسيم مل يبقى للضعيف سوى        :قد يقال   :قلت
ذكور هنا ليس يف حقيق األمر إالّ الضعيف حسب االصطالح اجلديد،ولكن أطلقوا عليه             املعترب امل 

فما بقي من األحاديث ليست من      . لفظ املعترب لوجود يف الكايف كما سيأيت بيانه يف تعريف املعترب          
  .الضعيف بل من املتوقف فيه واهللا أعلم

ه جمرد وجهة نظر، قال حممد رضا       لكن هذا النقد مل يلق أي قبول من علماء اإلمامية،وعدو         
وهذه احملاولة تعد صرف وجهة نظر خاصة،مل يعن ا،ومل     :"املامقاين بعد أن أورد هذه اإلحصاءات     

  .2"تلق القبول
  :شروح الكايف

  ).هـ1100ت(جامع األحاديث واألقوال لقاسم بن حممد بن جواد الوندي -
 بن احلسن بن زين الـدين الـشهيد الثـاين    الدر املنظوم من كالم املعصوم لعلي بن حممد   -

  ).هـ1104ت(العاملي اجلبعي 
  ).هـ1110ت(مرآة العقول يف شرح أخبار آل الرسول حملمد باقر بن حممد تقي السي -

  . وقد ذكروا عند تعداد شروح الكايف كتاب الوايف للفيض الكاشاين
  :من ال حيضره الفقيه للصدوق-2

  :3ترمجة املصنف

                                                 
ضمن مسألة (منهج علمي للتقريب،حملمد صاحل احلائري املازندراين ،و137-136ص:دراسات يف احلديث واحملدثني - 1

  .235،ص)أسس ومنطلقات:التقريب
  .5/118: مستدركات املقباس- 2
  .304-16/303:سري األعالم:،وانظر248ص: خالصة األقوال للحلي- 3
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عفر حممد بن علي بن احلسني بن موسى،ابن بابويه املعروف بالصدوق،نزيل الري            هو أبو ج  
ـ 306ولد سنة   .وبغداد والكوفة،من بيت علم ورواية وتأليف       الذي  2وبدأ دراسته عند أبيه    ،1 ه

وكان يف قم قد درس علـى       . كان فقيهاً كبرياً يف قم ليعيش مدة عشرين سنة يف كنف هذا الوالد            
ورحـل إىل مـشهد   .كمحمد بن احلسن بن أمحد بن الوليد ومحزة بـن حممـد   يد أساتذة كبار    

روى عن املئات،مسع مـن     ...ونيسابور،ومرو الروذ،ومهذان،والكوفة،وبغداد،وماوراء النهر،وبلخ  
  . رجال252مشاهري الشيوخ،ذكر بعضهم أن كتبه تشمل على 

بن علي بـن بابويـه      الشيخ املفيد، وهارون بن موسى التلعكربي، وحسني        : منهم:تالميذه
  .القمي

  :أقوال العلماء فيه

   .3"شيخنا وفقيهنا ووجه الطائفة خبراسان:"قال النجاشي
  .4"جليل القدر من احلفظة، بصري بالفقه واألخبار والرجال:"وقال الطوسي

اخلاصة والعامة،  وكان هذا الشيخ جليل القدر عظيم املرتلة يف:" وقال حسني بن عبد الصمد
والنقلية ناقدا  لألخبار، شيخ الفرقة الناجية  ديث بصريا  بالفقه والرجال والعلوم العقليةحافا  لألحا

  .5"العجم وفقيهها وجهها خبراسان وعراق

كتاب التوحيد، كتـاب    :  جملد يف األصول والفروع واحلديث، منها      300صنف الصدوق   
ات النص عليه، كتاب إثبات     النبوة، كتاب إثبات الوصية لعلي ، كتاب إثبات خالفته، كتاب إثب          

                                                 

-¯��� ·¡�¶ أq�¡£ µ��z     . هـ ¯q ²¨ ،و��z£}ء إ��}م ا��yv}ن q�¬�o ا�v%��ي     �305´ه أrه و��r q¯ �v £}م  و²}ل t� q¯ ¨%°�zج  - 1
�p¯وt��vه           -وآ}ن �� £¡�}ء ²¨ ا�v �£��o أن q�¯ ج�� ا��¹}مto ن ـ أن{��yv��¹}م ا º�v{»vص ا{¼vا ¶½{¬vروح ـ ا �z �p¢� �� 

�v�z . �pه سrه وأv {£ن ا�¹}م �² دÀz t�¼vم ج}ء ا{oأ ~�Á� ��zه     و�z Âه ا�� ¬o ��zا ¶�ot² Ãأج� q¯ هv �v .    ه¢� r وق���vا Äp��vوا
tء ص}�¶ ا��{£�z �vه وrل إ��oدة وÆ�vا µ�%z t¼´ o.  

خالصـة األقـوال البـن املطهـر        :،وانظـر 684:،ترمجة رقم 262-261ص:رجال النجاشي : انظر ترمجة أبيه  يف     - 2
 .178ص:احللي

  .1049:،الترمجة رقم392-389ص: رجال النجاشي- 3
  .6275:،رقم439ص: رجال الطوسي- 4
 .86ص: وصول األخيار إىل أصول األخبار- 5
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النص على األئمة،  كتاب مدينة العلم، كتاب املقنع يف الفقه، كتاب علل الشرائع، كتاب ثـواب       
األعمال، كتاب عقاب األعمال، كتاب األوائل، كتاب زيارات قبور األئمة ، كتـاب صـفات               

  ...الشيعة، كتاب الرجعة،ومن ال حيضره الفقيه
  . رييف مدينة هـ 381تويف سنة 

مـن ال حيـضره     :" و الصدوق هو مؤلف أحد الكتب األربعة املعتمدة عند الشيعة املسمى          
  ".الفقيه

  ":من ال حيضره الفقيه:"الكتاب
 صنفه ببلخ للشريف أيب عبد اهللا املعـروف بنعمـة يف الفقـه واحلـالل واحلـرام والـشرائع                   

ار عنوانه على غـرار كتـاب   واخت.واألحكام،وأورد فيه ما يفيت به وحيكم بصحته،ويعتقده حجة       
  .1"من ال حيضره الطبيب:"الرازي يف الطب

وقد قسم الكتاب إىل كتب     .كما هو واضح من عنوانه    .والكتاب خاص مبسائل الفقه عندهم    
  .5998: بابا،عدة األخبار فيه666:ويشتمل الكتاب على.وأبواب

وجند الصدوق  .5920:الذي يف الطبعة اليت حققها علي أكرب الغفاري وحسب ترقيمه         :قلت
  .يعلق يف كثري من األحيان على األخبار اليت يسوقها

ألنه حذف األسانيد عند كل حديث      .  رجال 380ويف آخر الكتاب ذكر أسانيده فيه عن        
  .لذلك ذكر مشيخته يف آخره

،وقد ساق يف مشيخته أسانيده إليه،فذكر      2وقد اعتمد الصدوق يف كتابه على الكايف للكليين       
يف عن حممد بن حممد بن عصام الكليين،وعلي بن أمحد بن موسى،وحممد بن أمحـد               أنه روى الكا  

  .3السناين كلهم عن حممد بن يعقوب الكليين
نه ملـا   إ أما بعد ف   :"وعن سبب تأليف الكتاب،والكتب اليت اعتمد عليها فيه ،قال يف مقدمته          

ن قصبة إيالق  وردها الـشريف    القدر منها  بأرض بلخ م       ساقين القضاء إىل بالد الغربة، وحصلين     
 وهو حممد بن احلسن بن إسحاق بن  احلسن بن  احلسني بن              -الدين أبو عبد اهللا املعروف بنعمة         

بن أيب طالب فدام مبجالـسته      اإسحاق بن موسى بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي              
                                                 

  .1/2:مقدمة من ال حيضره الفقيه: انظر- 1
مع مالحظة أن نقل الصدوق عن الكليين .232، 231، 227، 222، 203ص:اجلزء الرابع :من ال حيضره الفقيه   : انظر - 2

  .ومل أجد سببا أو ذكرا لذلككان يف هذا اجلزء فقط حسب تتبعي أي يف آخر كتابه،
  .4/534:املشيخة بآخر من ال حيضره الفقيه: انظر- 3
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إىل شرفه مـن سـتر       قد مجعها    ألخالقسروري وانشرح بذاكرته صدري وعظم مبودته تشريف،        
 بكتاب صنفه حممد بن زكريا      وصالح، وسكينة ووقار وديانة وعفاف، وتقوى وإخبات  فذاكرين        

وذكر أنه شاف يف معناه، وسـألين أن        " من ال حيضره الطبيب     " املتطبب الرازي  وترمجه بكتاب      
مـا صـنفت يف     ، موفيا على مجيع     واألحكامع  ئ له كتابا يف الفقه واحلالل واحلرام، والشرا       أصنف
ليكون إليه مرجعه وعليه معتمده، وبـه أخـذه،         " كتاب من ال حيضره الفقيه        "     ب وأترمجهمعناه  

 ما صـحبين مـن      ألكثرويشترك يف أجره من ينظر فيه، وينسخه ويعمل مبودعه، هذا مع نسخه             
ـ                ون مصنفايت  ومساعه هلا، وروايتها عين، ووقوفه على مجلتها، وهي مائتا كتاب ومخـسة وأربع

 وجدته أهال له، وصنفت له هذا الكتاب حبذف         ألين إىل ذلك    – أدام اهللا توفيقه     –فأجبته  . كتابا
رووه،   لئال تكثر طرقه وإن كثرت فوائده، ومل أقصد فيه قصد املصنفني يف إيراد مجيع ما               األسانيد

 تقدس  – ريب    به وأحكم بصحته  وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيين وبني           فيتأبل قصدت إىل إيراد ما      
 ومجيع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة، عليها املعول وإليها املرجـع،             –ذكره وتعالت قدرته    
عبد اهللا السجستاين  وكتاب عبيد اهللا بن علي احلليب  وكتب علـى بـن                 مثل كتاب حريز بن     

 هوازي ، وكتب احلسني بن سعيد ، ونوادر أمحد بن حممد بن عيسى  وكتاب نـوادر                مهزيار األ 
 وكتاب الرمحة لسعد بـن عبـد اهللا         األشعرياحلكمة تصنيف حممد بن أمحد بن حيىي بن عمران          

وجامع شيخنا حممد بن احلسن بن الوليد رضي اهللا عنه  ونوادر حممد بن أيب عمري  وكتب احملاسن               
ات  واملصنف األصول إيل وغريها من     – رضي اهللا عنه     – بن أيب عبد اهللا الربقي  ورسالة أيب          ألمحد

 – رضي اهللا عنهم     –اليت طرقي إليها معروفة يف فهرس الكتب اليت رويتها  عن مشاخيي وأساليف              
وبالغت يف ذلك جهدي، مستعينا باهللا، ومتوكال عليه، ومستغفرا من التقصري، وما توفيقي إال باهللا               

  .1"، وهو حسيب ونعم الوكيلأنيبعليه توكلت وإليه 
 أيضا قد اشترط مثل الكليين أن ال يورد يف كتابه إالّ مـا              ومن كالم الصدوق يتبين أنه هو     

  .يعتمد عليه
 على شيخه حممد بن احلسن بـن الوليـد،          األخباراعتمد الشيخ الصدوق يف تصحيح      قد  و
  .2ن ما صححه شيخه املذكور هو الصحيح، ومامل يصححه فمتروك، وغري صحيحأب: وصرح

                                                 
 .4-1/2:من ال حيضره الفقيه- 1
  .2/55: الفقيه- 2
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 :"مما جعله ينتقد على ذلك، قال البحراين      وقد شذ الصدوق عن اإلمامية يف بعض مسائلهم         
  .1"إخباري الصدوق إىل مذاهب غريبة مل يوافقه عليها جمتهد وال اإلخبارينيوقد ذهب رئيس 

قوله بطهارة اخلمر،وقوله بـأن الـشهادة الثالثـة مـن وضـع             :ومن بني ما خالف فيه      
  .الغالة،والقول جبواز سهو األنبياء واألئمة،وغريها كثري

  : و نقد روايات الصدوق يف الفقيهالسي
يف دراسة مرويـات الكـايف،خص طـرق        "مرآة العقول "كما وضع السي الثاين كتاب      

الـوجيزة يف   "الصدوق يف الفقيه بالدراسة،ولكن ليس يف مصنف خاص،بل جعل ذلك يف خامتة             
  ".الرجال

د الصدوق يف الفقيـه     ولنختم الرسالة بذكر أساني   :"قال السي يف خامتة الوجيزة يف الرجال      
إىل األصول اليت أخذ األخبار منها كما أورده مشريا إىل املشهور،وإىل ما أختاره مقدما للمشهور               

  .2"،وأبتدئ حبال السند،وأذكر بعده حال صاحب الكتاب
مث اعلم أن ما نقلناه من صحة هذا هـو بيـان حـال الـسند دون صـاحب             :وقال أيضا 

الكتاب إذا كان املشهور جمهوال حبكم الصدوق بأنه إمنا أخذ          الكتاب،وإمنا حكمنا حبسن صاحب     
أخبار الفقيه من األصول املعتربة اليت عليها املعول وإليها املرجع،وهذا إن مل يكن موجبا لـصحة                

  .3"احلديث كما ذهب إليه احملدثون فهو ال حمالة مدح لصاحب الكتاب
حسن ورمبا صـحيح،أو    :لطرق،فيقولوقد وجدنا السي يتردد يف احلكم على الكثري من ا         

جمهول ورمبـا   :جمهول ورمبا ضعيف،وحنو ذلك،كما تردد يف احلكم على أصحاب الكتب،فيقول         
  .387:وعدد الطرق اليت حكم عليها الس. ثقة،أو ضعيف ورمبا ثقة وحنو ذلك

وإليك خالصة أحكامه على طرق الصدوق،وأحكامه على أصحاب الكتب الـيت اعتمـد             
  : عليها

  :ختالف يف احلكم على الطريقاال

                                                 
  .1/170: احلدائق الناظرة- 1
  .214ص: الوجيزة يف الرجال- 2
  .252ص: الوجيزة يف علم الرجال- 3
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  .4):ح ر صح(حسن ورمبا صحيح -
  .1):م ر ح(جمهول ورمبا حسن -
  .1):ح ر م(حسن ورمبا جمهول -
  .1):ض ر م(ضعيف ورمبا جمهول -
  .10):ض ر ح(ضعيف رمبا حسن -
  . 4):ض ر صح(ضعيف ورمبا صحيح-
  .1):ض رق(ضعيف ورمبا قوي-
  .2):مخ(خمتلف فيه- 

  :كم على صاحب الكتاباالختالف يف احل

  .108):م رح(جمهول ورمبا حسن-
  .8):مخ(خمتلف فيه-
  .1):م ر ض(جمهول ورمبا ضعيف-
  .2):م ر ثقة( جمهول ورمبا ثقة-
  .1):ض ركق( ضعيف ورمبا كالقوي- 
  .2):ض ر ثقة( ضعيف ورمبا ثقة - 

 .وقد السي أشار إىل خمالفته ألحكام احللي يف اخلالصة 

  :قاحلكم على الطري

  .150):صح(صحيح-
  .74):ح(حسن -
  .60):م(جمهول -
  .5):ق كصح(قوي كالصحيح-
  .48):ض(ضعيف -
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  .14):ق(قوي -

  .8):ح كصح(حسن كالصحيح-

  .1):ل كح(مرسل كاحلسن-

  :احلكم على صاحب الكتاب

  .89):صح(صحيح-

  .75:ثقة-

  .35):ض(ضعيف-

  .5):ق كصح(قوي كالصحيح-

  .4):م(جمهول-

  .21):ق(قوي -

  .25):ح(حسن -

  .1:مشترك-

  :ذيب األحكام للطوسي-3
أبو جعفر حممد بن احلسن بن علي بن احلسن الطوسي وستأيت ترمجتـه يف البـاب          :املصنف

  .األخري
وهو كتاب كبري مجع فيـه األخبـار املتعلقـة بـاحلالل واحلرام،وهـو شـرح                :الكتاب

ستدل عليها من القرآن أو الـسنة      يف الفتاوى للشيخ املفيد،فيذكر الطوسي املسألة وي      "املقنعة"رسالة
مث يذكر األحاديث الـواردة وينظـر فيمـا ورد ممـا ينافيهـا أو               .أو اإلمجاع أو اجتماع الفرقة    

يضادها،واقتصر يف إيراد اخلرب على االبتداء بذكر املصنف الذي أخذ اخلرب من كتابه أو صـاحب                
الطرق اليت يتوصل ـا إىل      األصل الذي أخذ احلديث من أصله،وذكر يف آخر الكتاب مجال من            
  .78رواية هذه األصول واملصنفات على سبيل االختصار،وعدة مشيخته 

  . حديثا13590: بابا،وعدة أحاديثه393:وحيتوي كتاب التهذيب على
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علـى مخـسة آالف    ما يزيد"األحكامذيب " ويف كتاب   :"رغم أن الطوسي قال يف العدة     
  .من مثانية أالففمن أين جاء الباقي وهو أكثر .1"حديث

 بالتوحيـد   يترك ما يتعلـق   "والكتاب مرتب على أبواب الفقه،وقد أشار الطوسي على أنه          
 املقصد ذا الكتاب بيان ما يتعلـق        أيضان شرح ذلك يطول، وليس      أل؛ واإلمامةوالعدل والنبوة   

  . 2"باألصول
التباين واملنافـاة  وما وقع فيها من االختالف و"وذكر أن السبب يف تأليف الكتاب أحاديثهم     

 ما يضاده وال يسلم حديث إال ويف مقابلته ما ينافيه،           وبإزائهوالتضاد، حىت ال يكاد يتفق خرب إال        
حىت جعل خمالفونا ذلك من أعظـم الطعـون علـى مـذهبنا، وتطرقـوا بـذلك إىل إبطـال                    

  .فاختار للرد على ذلك شرح املقنعة لشيخه املفيد.3"معتقدنا
  .4 التقية إلزالة التعارض والتضاد بني الروايات يف كثري من األحيانولكن الطوسي جلأ إىل

  :االستبصار للطوسي-4
  . الطوسي أيضا:املصنف
كتاب يف جتريد األخبار املختلفة وترتيبـها علـى ترتيـب الفقه،أولـه كتـاب               :الكتاب

التأويـل  الطهارة،وآخره كتاب الديات،ويشتمل الكتاب على مجيع األخبار املختلفة وبيان أوجه           
  .ألفه للمتوسط يف العلم.فيها واجلمع بينها

  .5وهو خمتصر لكتاب التهذيب كما أشار الطوسي يف مقدمته
جزأ الطوسي الكتاب ثالثة أجزاء،حيث يشمل األول والثاين ما يتعلق بالعبادات، والثالـث             

  .باملعامالت وغريها من أبواب الفقه
  .ا حديث5511: بابا،وعدة أحاديثه925:وأبوابه

                                                 
  .1/356: العدة يف أصول الفقه- 1
 .1/3: مقدمة التهذيب- 2
  .1/2:مقدمة التهذيب- 3
، 408، 362، 295، 281، 280، 279، 178، 93، 92، 91، 66، 62، 59، 1/32: انظر على سبيل املثال- 4

415 ،446 ،464.  
  .3-1/2: االستبصار: انظر- 5
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وقد وجه الطوسي كما سبق ذكره يف التهذيب االختالف بني الروايات والتعارض بينها إىل              
  . يف ذلك يف االستبصار أيضايالتقية،وجعلها السبب الرئيس

ولكن اإلشكال الذي واجهه اإلمامية وكبار علمائهم هو أن االخـتالف ـذا التوجيـه               
  .تقية والروايات الصادرة من دواباقي،باختالفهم يف حتديد الروايات الصادرة عن 

مسألة جناسة اخلمر،فيما يفيت الكثريون بالنجاسة،ومنهم الطوسي؛ألم محلـوا         :ومثال ذلك 
روايات الطهارة على التقية،فهناك من يفيت بالطهارة كاملقدس األردبيلي وغريه؛ألم محلوا روايات       

  .النجاسة على التقية

  :والفقيهالتعليق يف التهذيب واالستبصار 

ذكر بعض علماء اإلمامية أن ما ورد معلقـا  مـن روايـات مـن ال حيـضره الفقيـه                     
ال :" قال صاحب وصول األخيار   . للصدوق،والتهذيب واالستبصار للطوسي حكمه حكم املتصل     

تظنن ما رواه الشيخ يف التهذيب و االستبصار عن احلسني بن سعيد وحنوه ممن مل يلحقهم، و كذا                  
الفقيه عن أصحاب األئمة و غريهم معلّقا، بل هو متصل ذه احليثيـة؛ ألنّ الرجـال                ما رواه يف    

الذين بينهم و بني من رووا عنهم معروفة لنا، لذكرهم هلا يف ضوابط بينوها، حبيث مل يصر فـرق               
ء من ذلك غـري معـروف        نعم إن كان شي   . بني ذكرهم هلم و عدمه، و إنما قصدوا االختصار        

  .1 فهو معلّق– يكون غري مذكور يف ضوابطهم  بأن–الواسطة 
رجعـت إىل   وملـا " :قوله" جامع الرواة"صاحب األردبيلي ونقل أبو اهلدى الكلباسي عن 

املـشهور بـضعف، أو    املشيخة والفهرست، ألفيت كثريا من الطرق املوردة فيهما، معلوال على
روى عنـه، وبـذلك أسـقط     نجهالة، أو إرسال، بل رمبا ال يكون للحديث فيهما طريق إىل م

وكنت أتفكر برهة مـن الزمـان يف   . االعتبار املتأخرون من فقهائنا، كثريا من األخبار عن درجة
 إىل أن ألقى يف روعي، أن أنظر – سبحانه –متضرعا إىل اهللا  هذه األخبار، حتصيل طريق، العتبار

أبواا،   رجعت إليهما، فتح اهللا يلواالستبصار، لعل اهللا يفتح إيل ذلك بابا، فلما أسانيد التهذيب
موصوفة بالـصحة   فوجدت لكل من األصول والكتب، طرقا كثرية غري مذكورة فيهما، أكثرها

  .2"واالعتبار
                                                 

 .188 ص: ، اية الدراية106 ص: وصول األخيار - 1
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فهو يقصد ذا الكالم أنه وجد طرقا أخرى موصولة ملا ورد معلقا يف التهذيب واالستبصار               
  .واهللا أعلم

  :اجلوامع الثالثة
  :الوايف للكاشاين-1

  :املؤلف
هــ  1091هو حممد بن حمسن بن املرتضى بن حممد الشهري بالفيض الكاشاين،تويف سنة             

الـصايف يف تفـسري القـرآن       : كتابـا ورسـالة،منها    200 سنة،صنف ما يقارب     84وعمره  
  ... يف األصفى،والوايف،واملعتصم يف أحكام الشريعة،والنخبة،وخالصة الفقههالكرمي،وانتخب

ء اإلمامية إىل الكاشاين أقاويل فاسدة وآراء باطلة تفوح منها رائحة           وقد نسب بعض العلما   
  .1الكفر واملضارة بضروريات هذا الدين املبني،واملضادة ملا هو من قطعيات هذا الشرع املتني

  :الكتاب
الكايف ، ومن ال حيضره الفقيـه،       :كتاب كبري جامع حيتوي على ما تضمنته األصول األربعة        

وأورد أحاديث من غريها من الكتب واألصول،وحاول التوفيق بـني مـا            .اروالتهذيب،واالستبص
  .ظاهره التبياين،وأول بعضه إىل بعض
 جملدا،آخرها يف مشيخة الكتب األربعة،والرجال،وأكملـه   15وضع الفيض كتابه الوايف يف      

ـ 1068سنة جـزء  :هـ وجعله جـزأين   1082من الوايف يف سنة     " الشارق"وانتخب كتاب . ه
واألخالق،وجزء للشرائع واألحكام،ورتب كال اجلزأين على إثين عشر كتابا يشتمالن معا           للعقائد  

  .وذكر أنه حيتوي على حنو مخسني ألف حديث. بابا335على 
  .وهذا الكتاب ليس فيه إالّ جمرد اجلمع والترتيب ملا ورد يف األصول األربعة

  :الوسائل للحر العاملي-2
  :املؤلف

علي احلر العاملي املشغري،ولد يف قرية مشغري من ناحية البقـاع           هو حممد بن احلسن بن      
اجلـواهر الـسنية يف األحاديـث       :له عدة مؤلفات منها   .هـ1104هـ،وتويف سنة 1033سنة

                                                 
-8ص:ظمى السيد حممد حسني فضل اهللا وحركية العقل االجتهادي لدى فقهاء الشيعة اإلمامية            آية اهللا الع  :انظر يف ذلك  - 1
9.  
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القدسية،والوسائل إىل حتصيل مسائل الشريعة،الفوائد الطوسية،اإليقاظ من اهلجعة بالربهان علـى           
  .1 ...الرجعة

  :الكتاب
قه واحلديث واألصول والرجال مرتب على ترتيب كتب الفقه يـشتمل           كتاب كبري يف الف   

على مجيع أحاديث املسائل الشرعية ونصوص األحكام املروية يف الكتب املعتمدة الصحيحة،وهي            
 94 كتابا غري ما نقل منه بواسطة وهي         87الكتب األربعة األصول،وسائر الكتب املعتمدة،وهي      

هـ،وأمته 1066 مدة تقارب عشرين سنة حيث ابتدأه قبل سنة          وضع احلر العاملي كتابه يف    .كتابا
  .هـ1088سنة 

  :البحار للمجلسي-3
،ولـد سـنة   2هو حممد باقر بـن حممـد تقـي بـن مقـصود علـي الـسي            :املؤلف

حبار :هـ،له مؤلفات كثرية منها  1110وتويف سنة   . هـ،بأصفهان عاصمة الدولة الصفوية   1037
 جملدا ضخما كبريا،وهو البحار،مرآة العقول يف       26ألئمة األطهار،يف   األنوار اجلامعة لدرر أخبار ا    

 جملدا،شرح األربعني،الفوائـد اللطيـف يف شـرح         12شرح أخبار آل الرسول،شرح الكايف يف       
  . 3...الصحيفة،الوجيزة يف الرجال

   :الكتاب
ورد بعـدها  كتاب كبري واسع يف األخبار ،صدر كل باب فيه باآليات املتعلقة بالعنوان، مث أ          

 416شيئا مما ذكره أهل التفسري،أخذ املؤلف كتابه من أمهات الكتب واألصول اليت فاق عددها               
قال آقـا بـزرك     .  جملدا 110طبع الكتاب يف    . بابا 2489 جملدا حتوي  26،جزأ السي كتابه    

تب قبلـه وال   ، هو اجلامع الذي مل يك      األطهار األئمة اجلامعة لدرر أخبار     األنوار حبار   " :الطهراين
 على حتقيقات دقيقة وبيانات وشروح هلا غالبا ال توجد األخبارالشتماله مع مجع ؛بعده جامع مثله 

  .4"يف غريه

                                                 
 .401ص:مصفى املقال: انظر- 1
وقد كان حملمد بـاقر      . يطلق على حممد باقر السي الثاين،ويطلق على أبيه حممد تقي السي األول،وقد يقال السيان              - 2

 .فويةمكانة كبرية لدى  الدولة الص
 .93ص:مصفى املقال: انظر ترمجته يف- 3
  .3/16: الذريعة إىل تصانيف الشيعة- 4
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ورغم كالم الطهراين السابق فقد انتقد السي على إيراده يف كتابه بعض الكتب املشكوك              
  .يف صحتها،واليت قال بعض أهل العلم أا منحولة،كتفسري العسكري

 وتفسري علـي    -يعين تفسري العسكري  –والسي هو الذي جعل هذا الكتاب       :"قال الغروي 
بن إبراهيم القمي،وكتاب اخلرائج احلرائج،وفقه الرضا،وسائر الكتب اليت أكثر مندرجاا باطـل            

  .1"وفاسد يف أصول البحار
  . حملمد احلسني النوري: مستدرك الوسائل-4

هـ وهي مدة تزيـد     1110ـ،وشغل به حىت مات سنة      ه1077وابتدأ بتأليفه قبل سنة     
  .على ثالثني سنة

ألفته جلنة من العلماء :جامع أحاديث الشيعة :ومن الكتب املعاصرة اليت مجعت أخبار اإلمامية     
  .حتت إشراف الربوجردي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .355ص: مصادر املعرفة الدينية- 1
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  موقف اإلمامية من دواوين أهل السنة احلديثية:املبحث الثالث

  
ئد املستحدثة عند اإلمامية سرعت االنفصال العلمي بينهم وبني أهل          قد سبق القول أن العقا    

السنة،خاصة وأن الروايات عندهم تدعوهم إىل جتنب مـا يـرد عـن العامـة،وأن الرشـاد يف                  
  خمالفتهم،فماذا سيكون موقفهم بعد هذا من كتب أهل السنة احلديثية وما ورد فيها؟

  .1"العامة كلها ومجيع ما يروونه غري صحيحصحاح :" يقول احلسني بن عبد الصمد العاملي
وذا يندفع ما يتوهم من عدم الفرق بني رواية من خالفناه ممن ذكـر مـن                :"وقال املامقاين 

كتب أحادثنا وما رووه يف كتبهم،فإن الفرق بينهما واضح،وما رووه يف كتبهم ملحق بالضعيف              
  .2"عندنا لصدق تعريف الضعيف

حلديث السنية واضحا يف كتبهم واهتموا خاصة بالـصحيحني          ولذلك جند الطعن يف كتب ا     
كـتم البخـاري    ):  " هـ877ت  ( يقول زين الدين علي بن يونس العاملي النباطي البياضي          

فسبب سخطه على البخاري    .3"ومسلم أخبارا مجة يف فضائل أهل البيت، صحيحة على شرطهما         
ه صحيحة،وال شك أن املوضوع ليس على       ومسلم عدم إيرادمها للموضوعات اليت يراه هو وطائفت       

شرطهما ، فصحيح البخاري وصحيح مسلم  فيهما الكثري من األحاديث الصحيحة يف فـضائل               
وما صح ومل يذكراه فعذرهم يف ذلك معلوم،وهو عدم قصدهم استيعاب مجيـع مـا               .أهل البيت 

تا، وال أكثر درجة منه،     ما رأينا عند العامة أكثر صي     :" ولذلك جتده يقول يف اإلمام البخاري     . صح
  .4"فكأنه جيفة علت، أو كلفة غشت بدرا، كتم احلق وأقصاه، وأظهر الباطل وأدناه

  
ويقول بعد أن ذكر مجلة من األحاديث املوضوعة والضعيفة اليت يزعم أن الشيخني أسقطاها              

ورمها فهذه األحاديث إن كانت مل تصل إىل الشيخني مع شهرا، فهو دليل قـص             :" من كتابيهما 
فكيف يرجحون كتابيهما، ويلهجون بذكرمها على غريمها، وإن وصلت إليهما فتركـا روايتـها              

                                                 
  .94ص: وصول األخيار- 1
  .169-1/168: مقباس اهلداية- 2
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ونقلها، كان ذلك من أكرب أبواب التهمة واالحنراف، والرجوع عن السبيل الواضح إىل االعتساف             
"1.  

كما جند املعاصرين من اإلمامية قد بذلوا جهودا كبرية يف الطعن يف الـصحيحني،مع أـم                
 مثّ إنّ املشكلة تكمن يف أنّ احملـدثني         :"يدعون يف ذلك الدراسة املوضوعية، يقول جعفر السبحاين       

 وحكموا بصحة كلّ ما جاء فيهمـا مـن     ،والباحثني وصفوا جامع البخاري ومسلم بالصحيحني     
خالفة ، فعاق ذلك كثرياً من احملقّقني عن الفحص والتنقيب مبا جاء فيهما من الروايات امل          األحاديث

 األربـع  ذلك بقي الكتابان يف منأى عن التحقيق خبالف الـسنن         وألجلللكتاب والسنة والعقل،    
  .2" الستة، فقد تطرق إليها التحقيق منذ زمن بعيداألصولالباقية من 

فهو يدعي أن هناك الكثري من الروايات يف البخاري ومسلم تعـارض الكتـاب والـسنة                
 نقد هذا السبحاين إىل املرويات الواردة يف البخـاري ومـسلم ال             والعقل،واحلقيقة أن من تتبع يف    

جيدها تعارض إالّ معتقداته الفاسدة اليت جعله تعصبه هلا حيقد على اإلمام البخاري رمحـه اهللا،ويف                
  .آخر الكالم عن موقفهم من الصحابة مناذج كثري تظهر هذه احلقيقة

 يعلم أن أهـل الـسنة قـد انتقـدوا           وكما تالحظ فتلبيسه واضح،فكل من له أدىن دراية       
الصحيحني يف جوانب متعددة وصنفوا يف ذلك تصانيف كبرية،فتعرضوا لرجال الـصحيحني،وإىل    
مسألة االتصال واالنقطاع، وإىل العلل الواردة يف بعض الروايات كما هو احلال فيما صنفه اإلمام               

 للحافظ ابن حجر رمحه اهللا أدلة كثرية  الدارقطين رمحه اهللا يف اإللزامات والتتبع،و يف هدي الساري   
  .على انتقادهم لصحيح البخاري

والسبحاين يف انتقاده للصحيح البخاري ال ينظر فيما خالف معتقداته من الروايات،بل ينظر             
 البخاري، احتج مبثل مروان بن احلكـم،        اإلمام أن والعجب   :فيمن خالفها من الرواة،حيث يقول    

  . الصادقاإلمام بن عثمان الرحيب وغريهم ومل يرو عن  وحريز،وعمران بن حطّان
 فهو الوزغ ابن الوزغ،اللعني ابن اللعني على لسان رسول رب العاملني، وأما الثاين              األولأما  

فهو اخلارجي املعروف الذي أثىن على ابن ملجم بشعره ال بشعوره، وأما الثالث فكان ينتقص علياً           
  .3" الصادقاإلمام يف صحيح البخاري رواية عن وينال منه، و مع ذلك مل جند

                                                 
  .3/234: الصراط املستقيم- 1
  .70ص: احلديث النبوي بني الرواية والدراية- 2
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أن يسب ويشتم،وما ذلـك إالّ      !!فهذا هو مقصد السبحاين من دراسته املوضوعية املنهجية         
لغيضه من البخاري ؛ألنه مل يرو عن الصادق،وللسبحاين قدوة تأسى ا يف ذلك هو عبد احلسني                

  .1ادة يف مراجعاتهالذي قال مثل هذا القول وزي )هـ1377ـ 1290(املوسوي 
حبث فيه عن سريته ورواياتـه يف الـصحيحني         " أبو هريرة " كتاباً باسم    وقد ألف املوسوي  

وقد اعتمد عليه السبحاين كثريا يف الكتاب الذي سقنا منـه           . خلص فيه إىل أسوء النتائج     وغريمها
  .قوله السابق

املراجعات أن لـه    وقد ذكر الطهراين يف ترمجة عبد احلسني شرف الدين املوسوي صاحب            
  .2كتاب مساه حتفة العلماء فيمن أخرج عنه يف الصحيحني من الضعفاء

وهذا الرجـل يظهـر افتـراؤه وكذبـه وتلبيـسه علـى مرويـات أهـل الـسنة يف                    
،الذي يفتخر به اإلمامية،ويعدونه من أهم الكتب يف الرد على أهل الـسنة؛ألنه             3"املراجعات"كتابه

، وقالوا أن البشري قد     -حسب رأيهم –يم البشري ممثل أهل السنة      انتصر فيه على شيخ األزهر سل     
  .4سلم له بصحة املذهب اجلعفري

ن أ: وقد قال اإلمامية ما قالوا من أن روايات أهل السنة ال تصح،العتبارات شىت من أمههـا          
تدوين احلديث عند السنة بدء بعد فترة طويلة جدا من تاريخ صدور احلديث تقارب القـرن، ومل                 

وكان جل اعتمـاد املـؤلفني علـى    . كن هناك أثر لتدوين احلديث قبل الصحاح أو بقليل قبلها    ي
يف الفترة اليت حظر فيها تدوين احلديث كثرت الدواعي إىل          و.الذاكرة البشرية، وما تتناقله األلسن    

،خاصة يف العصر األموي ابتداء من معاوية بن        �وضع احلديث وكثر الوضاعون على رسول اهللا        
  .يب سفيان رضي اهللا عنهما،حيث شجعوا على وضع روايات،وإخفاء روايات أخرىأ

 صحيحي البخاري ومسلم، أصح الكتب       بأن    مجهور املسلمني  واعتراض اإلمامية على قول   
 الصادق ، وإمنا روى     اإلماممل يرِو فيه عن       صحيح البخاري   وهو امن أصحه ألبعد القرآن الكرمي ،   

                                                 
 .149ص: املراجعات- 1
  .221ص:مصفى املقال: انظر- 2
وسوي أن ما ورد يف هذا الكتاب هو عبارة عن مناظرات جرت بينه وبني شيخ األزهر سليم البشري ابتداء من                     يزعم امل  - 3

 وقد ذكر الكثري مـن      . مراجعة 112:ويتضمن الكتاب .هـ1330هـ،إىل غاية مجادى األوىل سنة      1329ذي القعدة سنة    
 . أهل العلم كذب الرجل فيما زعمه

  .346،ص112،و111:املراجعة: املراجعات: انظر- 4



 - 205-

ق والكذب، مثل عمران بن حطان اخلارجي، وحريز بن عثمان الرحيب،           عن كثري ممن اشتهر بالفس    
  . على حد قوهلمومسرة بن جندب سفاك الدماء، وعكرمة اخلارجي

 هؤالء الرواة كثريون ولكن هؤالء الثالثة مروان وعمران         وأمثال :"...يقول حممد بن عقيل     
  .1"صح كتب احلديثأنه أعنه  من رواة صحيح البخاري الذي قالوا ألموحريز عنوان ومثال 

 البخاري فكأنه اغتر مبا     إالاحتج الستة يف صحاحهم جبعفر الصادق       : "مث قال يف موضع آخر    
نه احتج مبن قدمنا ذكرهم وهنا يـتحري  أ يف حقه على 2بلغه عن ابن سعد وابن عياش وابن القطان       
  .3"العاقل وال يدري مباذا يعتذر عن البخاري

مامية املعاصرين كتبا يف نقد صـحيح البخـاري أو الـصحيحني            وقد ألف جمموعة من اإل    
  :معا،ومن ذلك

البخاري وصحيحه،حلسني جنيب غالمي،وقد شكك يف صحيح البخاري من جانب تعدد           -
  .نسخه،ووجود تعليقات فيه،ووجود اإلسرائيليات فيه

وتكلم فيه عن أدلة ضـعف الـصحيحني        .حملمد صادق النجمي  : أضواء على الصحيحني   -
تكلم عن مـضامني    :هو الضعف يف السند،والدليل الثاين    : ،فالدليل األول   -كما يقول -سقمهماو

البخاري ومسلم والطائفية اإلفراطية،والصحيحان وفضائل اإلمام علي،وافتـراء        :األحاديث،فعنون
 فهو الفترة الزمنية بني صدور    : أما الدليل الثالث  .مسلم على الشيعة،وبني البخاري واإلمام الصادق     

البخـاري ونقـل احلـديث      : تقطيع احلديث،والدليل اخلامس  : والدليل الرابع .احلديث وتدوينه 
  .اآلخرون يتممون الصحيح: باملعىن،والدليل السادس

: مث تعرض إىل بعض الروايات الواردة يف الصحيحني مما يراها اإلمامية موضوعة،ومن ذلـك             
 حسب رأيه هذا ضمن كالمه عن التوحيد يف         رؤية اهللا تعاىل وتكلم عن منشأ هذه العقيد الفاسدة        

 يف الصالة،فاإلمامية ينكرون ذلك ويرونه خمالفا       �سهو النيب    الصحيحني،أما يف النبوة فتكلم عن    

                                                 
  .117ص: النصائح الكافية- 1
،وما ورد عن يف نفسي منه شيء،وجمالد أحب إيلّ منه: يشري هنا إىل ما ورد عن ابن القطان  حينما سئل عن الصادق،فقال- 2

 سألناه عما يتحدث به من األحاديث،أشيء     :أيب بكر بن عياش  وقد سئل عن سبب عدم روايته عن الصادق وقد أدركه،فقال              
كـان كـثري احلـديث،وال حيـتج بـه          :ال،ولكنها رواية رويناها عن آبائنا،وما ورد عن ابـن سـعد فيـه            :مسعته ؟ قال  
  .:1/310-311ذيب التهذيب:انظر.ويستضعف

  .119ص: النصائح الكافية- 3
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الغنـاء يف   :،،ويعنون�،والغناء يف بيته    �للعصمة الواجبة يف النيب،كما تكلم أيضا يف سحر النيب          
  .صبيت النيب،والنيب يدعو عائشة ملشاهدة الرق

كما تعرض إىل الروايات الواردة يف فضائل الصحابة،فقال بتضخيم دور عائشة رضـي اهللا              
  .�عنها،واختالق الفضائل للخلفاء،ومن ذلك ما ورد يف موافقات عمر 

قام بدراسات يف الكـايف للكلـيين       :دراسات يف احلديث واحملدثني هلاشم معروف احلسيين      -
 يف مواضيع معينـة يف الكتـابني  مثـل الواجـب             وصحيح البخاري،حيث قام بدراسة روايات    

فيهما،والقدر،والبداء،وزعم أن هناك روايات يف البخاري تفيد القول البداء كما سبق اإلشارة إىل             
  .ذلك يف الفصل األول من الباب األول،وذكر جمموع من رواة الكتابني ممن ضعفوا

ه وأكمله غريه،وأن عيـوب  وقد شكك هو أيضا يف البخاري باختالف نسخه،وأنه مل يكمل       
من رواية للحديث باملعىن،وتكرار لألحاديث،وتعليق يف األسانيد وغريها يدل         :الرواية الواردة فيه    

 أسـانيده   لتمحـيص األجلومل ميهله : "يقول عن ذلك.1على أن الصحيح مل يكمله البخاري 

علم الدراية،  أصولوحماكمة متونه وحذف ما جيب حذفه بعد دراسة متونه وعرض أسانيده على 
  .2"وعالته فقام تالميذه من بعده بنقله من مسوداته وتدوينه على عيوبه

وجنده يعرض بالبخاري من خالل تعداده لرواياته عن الصحابة،فيقول أنه مل يرو عن فاطمة              
إىل إالّ حديثا واحدا رغم أن كتبهم األربعة ال نكاد جند هلا رواية واحدة، ويشري باملقابـل       الزهراء  

 ،ويقول أنه استحق حد الزنا،وأنه مل يرو عن املقداد بـن            �رواية البخاري عن املغرية بن شبعة       
 وحنو ذلك من األقاويل ،مث يذكر رواية البخاري عن ابن عباس رضـي اهللا عنـهما                 �3األسود  
 وسبعة عشر حديثا وقد صـحت عنـده   مائتني وروى عن عبد اهللا بن العباس حنوا من" :فيقول
  .4"عكرمة املتهم باعتناق فكرة اخلوارج  جاء عن طريقأكثرهان  عبد اهللا ألثأحادي

وقد تعرض لرجال البخاري املتكلم فيهم،وجعل ذلك سببا رئيسيا يف ضـعف الروايـات              
 بالرغم من تلك اهلالة اليت للبخاري وجامعه يف نفوس آالف العلماء" :الواردة فيه،يقول يف ذلك

بالرغم من ذلك فقد  والتقديس لكل مروياته،.  بلغت حدود الغلو املفرطواحملدثني من السنة، اليت

                                                 
  .120-119ص:دراسات يف احلديث واحملدثني: انظر- 1
  .121-120ص: دراسات يف احلديث واحملدثني- 2
 كتـاب املغازي،بـاب شـهود املالئكـة بـدرا،         :  انظـر  � الكالم غري صحيح،فإن البخاري أخرج للمقداد        وهذا- 3

  .6358:،رقم"ومن يقتل مؤمنا متعمدا:"،وكتاب الديات،باب قول اهللا تعاىل3715:رقم
  .124ص: املصدر نفسه- 4
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واملنت، وعرض بعـض النقـاد    اإلسنادتعرض للنقد والطعن كغريه من كتب احلديث، من ناحية 
 املـؤلفني يف  أكثـر املطلوبة فيهم، ولكن  عيوب مجاعة من رواته ونص على عدم توفر الشروط

 بعضهم يف وأسرف، األساليبتغطية عيوم مبختلف  وحاولواالرجال قد تطوعوا للدفاع عنهم، 
  .1..."لصق مأبرأم مما  إثباتدفاعه بعدما عجز عن 

 الذين أخرج هلم البخاري،وأبرزهم الصحايب اجلليـل  �وكغريه تناول بالطعن صحابة النيب     
كرمة موىل ابن   كما طعن يف ع   .،باعتبار البخاري اعتمد عليه أكثر من باقي الصحابة       �أبو هريرة   

حد احلاقدين أالزبري،  بناومنهم عروة " :عباس؛ ألنه يرى رأي اخلوارج،ويقول يف عروة بن الزبري
 أكثـر  وقد ... سفيانأيبلسيدهم معاوية بن  إرضاء األكاذيبعلى علي الذين كانوا يروون فيه 

نـه النـصب     وورث ع  أبيهوعن ولده هشام بن عروة، الذي روى عن         ،البخاري من الرواية عنه   
  .2" بيته وأهل والعداء الشديد لعلي

 وأهـل بيته،ويتهمـه بالنـصب،واختالق       �وجند أغلب من طعن فيهم ينعته ببغض علي         
فاألمر عندهم يتعلق دائما باملوقف من األئمة،سـواء يف         .األكاذيب حنو ما قاله يف عروة بن الزبري       

  .عكرمة أو هشام أو غريمها
بن حجر يف هدي الساري عن رجال الصحيح بأنه مل يذكر           وهو بعد ذلك يرد على دفاع ا      

 أكثر  ابن حجر يف مقدمته عد     أن ومن الغريب    :"الرواة النواصب الذين أخرج هلم البخاري،فيقول     
وعـدم   ممن طعن فيهم مجاعة من احملدثني مبا يوجب ضـعفهم .  من رجال البخاريأربعمائة من

 من النواصـب  أحدايذكر  عروفني بعدائهم لعلي ومل منهم ستة من النواصب امل وعد،الوثوق م
نه ال جيد سبيال أغريهم، ولعله من حيث   منأكثر قد اشتهروا ذه الصفة أمالذين ذكرناهم، مع 

  .3"للدفاع عنهم
وهو يريد أن يقول أن البخاري ترك الرواية عن أئمة أهل البيـت وشـيعتهم،وروى عـن                 

احلـديث، ومجـع    الذي جاء لتـصفية  لك عن البخاري فهل يرفع ذ:أعدائهم،ويقول عن ذلك
الرواة واحملدثني من الشيعة الذين شاركوه   آلالفإمهاله حديث مسؤولية ألفة ئصحيحه من ستما

 لإلمـام  الذين عاصروه  وجتاهلـه  األئمة لثالثة من وإمهاله يف رحالم الطويلة لدراسة احلديث،
  من مرويـات إكثارهن موسى وللحسن السبط، مع  علي باإلمامالكاظم وحفيده  الصادق وولده

                                                 
 . وما بعدها163ص:دراسات يف احلديث واحملدثني: انظر- 1
  .171-170ص: املصدر نفسه- 2
 .172ص: املصدر نفسه- 3
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وروايته عن عمران بن  ، وعكرمة اخلارجي، وعروة الناصيب،وأتباعه وابن هند ، هريرة املدلس أيب
  .1"حطان ورفاقه من اخلوارج

ويف دراسته ملرويات الصحيح يركز على ما يفيـد عنـده التشبيه،والتجـسيم،كرؤية اهللا              
ن صحيح البخاري ويزعم أا حتمل يف طياته القـول البـداء،حيث            تعاىل،وجنده ينقل روايات م   

اللفـظ يف    البداء الوارد يف مرويات الشيعة وارد ذاأن على : البداء يف صحيح البخاري:"يقول
  .2"مرويات السنة ويف صحاحهم

��������'�$'ا&�% ا�$  ��������ا&�% ا
  

  علوم احلديث عند اإلمامية
  

  : مباحثثالثةيشتمل على 

  

  .م احلديث عند اإلماميةأقسا:املبحث األول*

  .املصطلحات احلديثية عند اإلمامية :املبحث الثاين*

  .كتب علوم احلديث :املبحث الثالث*
  

  

  

  

  أقسام احلديث عند اإلمامية:املبحث األول

                                                 
  .175ص: دراسات يف احلديث واحملدثني- 1
 .225ص: املصدر نفسه- 2
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صحيح وحسن وضعيف،فإن االصطالح عنـد      :إذا كان احلديث عند أهل السنة ينقسم إىل       
ح والضعيف،واستقر عند املتأخرين على تقـسيم األخبـار         اإلمامية اجلعفرية القدماء كان الصحي    

  .صحيح،وحسن، وموثق، وضعيف، ولعل بعضهم يزيد قسما خامسا هو القوي:إىل
قد اصطلح املتأخرون من أصحابنا بتنويع خرب الواحد باعتبار اختالف أحوال           :"قال املامقاين 

ربعة،وهي أصـول األقـسام،وإليها     رواته يف االتصاف باإلميان والعدالة والضبط وعدمها بأنواع أ        
يرجع الباقي من األقسام،وقد يزاد يف التقسيم بتقسيم كل إىل أعلى وغريه،وقد يزاد على األدىن أنه                

  .1"كاألعلى،فيقال احلسن كالصحيح،أو كاملوثق،والقوي كاحلسن

 األربعـة  األصـناف  إىل   ، واألئمة �يب   عن الن   الواردة  املرويات علماء اإلمامية قد صنف   ف
محد بن  وأستاذه أ ) هـ 726ت سنة   ( احللي    ابن املطهر    ، وشاع هذا التصنيف يف عصر     املذكورة

 هـذا التـصنيف إىل العالمـة        أكثـرهم  ونـسب    ،2املعروف بابن طـاووس   موسى بن جعفر    
  الذين قطعوا بصحة مجيع ما رواهاإلخباريني ذلك فقد تعرضا هلجوم عنيف من وأستاذه؛وألجل

  .3األربعة كتبهم احملمدون الثالثة يف
      فهذا التقسيم مل يكن موجودا عند املتقدمني،الذين اعتمدوا تقسيما ثنائيا يعتمد على املتون يف 
احلكم على األحاديث إما بالقبول أو الرد، وقد اختلفوا من أول من قال بالتقسيم الرباعي،والذي               

ه ابن املطهر احللي،واألكثر علـى      تلميذ:ابن الطاووس،وقيل :أصبح يعرف باالصطالح اجلديد،فقيل   
االصطالح قبـل    وال يكاد يعلم وجود هذا :"4الثاين أن هذا األخري هو من وضعه،قال ابن الشهيد       

                                                 
  .1/137: مقباس اهلداية- 1
بن حممد بن  ابن حممد بن أمحد: أمحد بن موسى بن جعفر: نقال عن رجال ابن داوود احللي) 1/174( يف نقد الرجال - 2

وسـبعني   فقيه أهل البيت ، مجال الدين أبو الفضائل، مات سنة ثـالث ... سينأمحد بن حممد بن حممد الطاووس العلوي احل
البشرى واملالذ، وغري ذلك من تصانيفه، وأجاز يل  وستمائة، مصنف جمتهد، كان أورع فضالء أهل زمانه، قرأت عليه أكثر

  .ال مزيد عليه ة والتفسري حتقيقاشاعرا مصقعا  بليغا منشئا جميدا ، حقق الرجال والرواي مجيع تصانيفه ورواياته، وكان
  .41ص:دراسات يف احلديث واحملدثني:انظر- 3
 مات سنة ألف وأحد عشر، له كتـب،  . الطائفة بن أمحد العاملي ، وجه من وجوه احلسن بن زين الدين بن علي :هو- 4

 مـشيخة مـن ال حيـضره    ،والتحرير الطاووسي،والرياض،وترتيبيف أحاديث الصحاح واحلسان  كتاب منتقى اجلمان:منها
  .124ص:،ومصفى املقال2/25:نقد الرجال:انظر.الفقيه



 - 210-

أن أول من قرر االصطالح     :"وقال احلر العاملي    . 1"زمن العالمة، إال من مجال الدين بن طاووس         
 .2" وغريه من املتأخريناجلديد العالمة وأنه كثريا ما يسلك مسلك املتقدمني هو

  .3إحدامها يوم السقيفة،وثانيهما يوم ولد احللي:هدم الدين مرتني:ولذلك قيل يف حق احللي 
فقد ادعى بعض املتأخرين اختالط األصـول  "أما عن سبب استحداث هذا التقسيم اجلديد ،  

وا االصـطالح  بغريها وعدم إمكان التمييز، واندراس األصول وخفاء القرائن، وأم لذلك وضـع      
  .4"اجلديد

ذكروا أن أقدم نص صريح يف االصطالح اجلديد أو التقسيم الرباعي،والذي تضمن تعريف             
 وقد يأيت يف بعض األخبار، أنه يف        ":"منتهى املطلب "كل تقسيم ما ورد عن احللي،حيث قال  يف          

ما كان بعـض    : هما كان رواته ثقاة عدوال، ويف بعضها، يف احلسن، ونريد ب          : الصحيح، ونعين به  
ما : ويف بعضها يف املوثق، ونعين به     : رواته قد أثىن عليه األصحاب وإن مل يصرحوا بلفظ التوثيق له          

مامية كالفطحية ، والواقفية ، وغريهم، إال أن األصـحاب شـهدوا            كان بعض رواته من غري اإل     
  .5"بالتوثيق له

  .ونالحظ أنه مل يذكر احلديث الضعيف،فلعله لوضوحه
:  "... حيـث قـال   "الـذكرى " يف   6عد ذلك ذكر هذا التقسيم عند الشهيد األول       وورد ب 

ما اتصلت روايته إىل املعصوم بعدل إمامي ويسمى املتصل واملعنعن، وإن كـان             : والصحيح وهو 
كل منهما أعم منه،وقد يطلق الصحيح على سليم الطريق مـن الطعـن،وإن اعتـراه إرسـال                 

ح من غري نص على توثيقه مع فساد عقيدته، ويسمى القوي،           ما رواه املمدو  : واحلسن وهو .وقطع
. وقد يراد بالقوي مروي اإلمامي غري املذموم وال املمدوح، أو مروي املشهور يف التقدم غري املوثق               

                                                 
  .1/14: منتقى اجلمان- 1
  .30/199: خامتة تفصيل وسائل الشيعة- 2
  .1/138:،واملامقاين يف مقباس اهلداية1/170: أشار إىل هذا املعىن البحراين يف احلدائق الناظرة- 3
  .30/203: خامتة تفصيل وسائل الشيعة- 4
مؤسـسة  :؛ مشهد 1ط.قسم الفقه يف جممع البحوث اإلسالمية     : منتهى املطلب يف حتقيق املذهب،حتقيق      ابن املطهر احللي،   - 5

  .10-1/9.هـ1412الطبع والنشر،
تويف سنة .مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن مجال الدين مكي العاملي النبطي،وهو أول شخصية شيعية عرفت بالشهيد: هو- 6

 .142ص:الشيعة يف التاريخ للموسوي:ظران.  هـ786
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يقابله ،ورمبا قابل الضعيف الصحيح واحلسن واملوثق ويطلق الضعيف بالنسبة إىل زيادة            : والضعيف
  .1"القدح ونقصانه

ا التقسيم وما حيمله يف طياته من اعتبار حلال الراوي،أصبح التركيز على اإلسـناد              ذ:قلت
والنظر فيه حمل اهتمام نقاد الروايات،كما قالوا بأن احلكم على األخبار متوقـف علـى حـال                 

العدالة،واإلسالم، :الراوي،ولذلك بدأ تفصيل القول يف الشروط اليت جيب أن تتوفر يف الراوي وهي            
   .والعقل،والضبط،واإلميانوالبلوغ، 

املتأخرون من أصحابنا على تقسيم اخلرب باعتبار اخـتالف    اصطلح:"قال ابن الشهيد الثاين
، "الصحيح، واحلـسن، واملوثـق، والـضعيف   : األقسام األربعة املشهورة وهي أحوال رواته إىل

  .2"اد منهاكالم من وصل إلينا كالمه منهم يف تعريف هذه األقسام، وبيان املر واضطرب

                                                 
  .4ص: الذكرى للشهيد األول- 1
  .1/4: منتقى اجلمان- 2
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  :الصحيح

هو ما اتصل سنده إىل املعصوم بنقل العدل اإلمامي عن مثله يف مجيع الطبقات حيث تكون                
  .1متعددة و إن اعتراه شذوذ

،وما ورد عن األئمة، واشترط العدالة حىت       �وهنا نالحظ مشول التعريف ما ورد عن النيب         
ا صرحوا بتعديله،واإلمامي حىت مييز عن      مييز عن احلديث احلسن الذي ال تشترط فيه،والعدل هو م         

  .املوثق

قـال  . ومل يشترطوا أن يكون احلديث الصحيح خاليا من الشذوذ والعلة خالفا ألهل السنة            
 اعتربه مجهور العامة،وأنكره أصحابنا،نظرا إىل أن الصحة بالنظر         2أن ال يعتريه شذوذ   :"...املامقاين

  .3"إىل حال الرواة

الراوي فقط،بل بعقيدة الراوي،أما اتـصال اإلسـناد،واخللو مـن          فالصحة عندهم متعلقة ب   
  .الشذوذ والعلة،فال أمهية هلا يف احلكم

واعلم أن العلـة    ...-يعين العلة -أما أصحابنا فلم يشترطوا السالمة منها     :"قال الشهيد الثاين  
  .4"متنا وإسنادا بكثرة"التهذيب"توجد يف كتاب

منتقى "اصة يف تعريف الصحيح ولد الشهيد الثاين يف         وشذ من اخل  :"قال حممد رضا املامقاين   
  .6"،حيث شرط سالمة اخلرب من العلة كاشتراطه للضبط5"اجلمان

                                                 
، توضـيح   5 ص:  ، الوجيزة  40 ص: ، الرواشح السماوية  93 ص: ، وصول األخيار  21 ص: شرح البداية يف علم الدراية     - 1

 .244 ص: املقال
خمالفا ملا رواه األكثر وهو مقابل املشهور  لدراية ما رواه الراوي الثقةواملراد من الشاذ عند أهل ا: "قال الوحيد البهبهاين - 2

له أن كان أحفظ وأضـبط وأعـدل    والشاذ مردود مطلقا عند بعض مقبول كذلك عند آخر ومنهم من فصل بأن املخالف
  .35-34ص:فوائد الوحيد."راجحة ومرجوحة فيتعارضان فمردود،وإن انعكس فال يرد؛ ألن يف كل منهما صفة

  .1/152: مقباس اهلداية- 3
  .53ص: شرح البداية- 4
منتقـى  :انظـر ". وحينئذ يقوى اعتبار انتفاء العلة يف مفهوم الـصحة        :" ... قال ابن الشهيد الثاين بعد مناقشة للمسألة       - 5

  .1/8:اجلمان
  .5/94: مستدركات املقباس- 6
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وعرف احلسني بن عبد الصمد احلارثي الصحيح بشرطي اخللو من الشذوذ والعلة،مث تراجع             
يـصل إىل  سنده بالعدل اإلمامي الضابط عن مثله حىت  الصحيح وهو ما اتصل:" عن ذلك،فقال

ومن رأينا كالمه من أصحابنا مل يعترب هـذين القيـدين، وقـد     .املعصوم من غري شذوذ وال علة
. وعدم اعتبار الشذوذ أوجد، إذ ال مانع أن يقال صحيح، وهو منكر           . اعتربمها أكثر حمدثي العامة   

نت فكذلك؛ألن كانت يف امل أما إذا كانت العلة يف السند فظاهر، وأما إذا: وأما املعلل فغري صحيح
بالعلة، فيعلم أو يغلب على الظن أنه على ما هـو   املنت حينئذ يكون غري صحيح ملا فيه من اخللل

فالصحيح على هذا ما صح سنده من الضعف . فيه صحيح السند نعم يقال. عليه ليس من كالمهم
  .1"وكيف كان هو اختالف يف االصطالح .والقطع ومتنه من العلة

رط عندهم يف الصحيح اتصال اإلسناد،فيدخل يف الصحيح ما كان مـن         وكما سبق فال يشت   
وقد يطلق الصحيح على سليم الطريق مـن        :"قال الشهيد األول  .املنقطع واملعضل واملعلق واملرسل   

  .2" وقطعإرسالالطعن وان اعتراه 
فقد يطلق الصحيح على سليم الطريق من الطعن مبا ينايف كون الراوي عدال إماميـا، و إن                 

روى ابن أيب عمري يف     : اعتراه مع ذلك الطريق السامل إرسال أو قطع، و ذا االعتبار يقولون كثريا            
  .، مع كون روايته املنقولة كذلك مرسلة3الصحيح كذا

فاإلمامية يطلقون الصحيح على ما كان رجال طريقه املذكورين فيه عـدوال إماميـة، وإن               
  .شذوذ وعدم اتصال اإلسنادكالعلة،وال.4اشتمل على أمر آخر بعد ذلك

  :أقسام الصحيح

ال شبهة يف تفاوت طبقات صحة الـصحيح كمـا          :" قال احلسني بن عبد الصمد احلارثي     
وقد قسم الصحيح باعتبار الشرط املذكور إىل .1"احلسن تتفاوت طبقات ضعف الضعيف وحسن

  : أعلى وأدىن وأوسط

                                                 
 .93ص: وصول األخيار- 1
  .4ص: الذكرى للشهيد األول- 2
: دون أن يضاف إليه الصحيح، فيقال" الصحيح إىل فالن:"حق التعبري يف الصحيح إىل شخص أن يقال:"املامقاين قال - 3

  .159 /1: مقباس اهلداية".صحيح فالن، وإلّا كان جتوزا و خروجا عن االصطالح
   .40 ص: ، الرواشح السماوية94 ص: ، وصول األخيار22 ص: شرح البداية يف علم الدراية - 4
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رتبة معلـوم اإلماميـة و العدالـة        ما كان كلّ واحد من الرواة يف كلّ م        :الصحيح األعلى 
  .2والضبط، أو كان معدال بتعديل عدلني، أو معدلني بعدلني و هكذا

هذا يطرح إشكاال يف اعتمادهم على تعديل الواحد كما سيأيت، فالتقييد بعدلني لـيس       :قلت
   . حمل اتفاق

قي مـن   مع كون البـا -احلديث الصحيح الذي كان رواته كالّ أو بعضا      :الصحيح األدىن 
  .3 ممن حكم بعدالته بالظن االجتهادي-القسم األعلى أو األوسط 

تعديل غري املعاصر،كتعديل املتأخرين كاحللي أو التفرشـي        :يقصد بالظن االجتهادي    :قلت
  .أوغريمها

 مع كون الباقي من القسم األعلى       -ما كان رواة سلسلته كالّ أو بعضا        :الصحيح األوسط 
  .4 الظن املعتمد، أو مبعدل كذلكمعدال بعدل يفيد قوله 

أحسبه يقصد ما كان التعديل صادرا من معاصـر،لكن تعديلـه ال يكفي،كتعـديل ابـن                
  .عقدة،وابن منري،وابن فضال وغريهم ممن مل يتحقق انتماؤه للطائفة

  :الصحيح عند القدماء

 نألذلـك  : شد االختالف عن عرف املتـأخرين أالصحيح يف عرف املتقدمني خيتلف  إن
الراوي، بل يصح وصف احلديث بالصحة ـرد الوثـوق    ال تتوقف على عدالة ة عندهمالصح

 اإلمـام  الكتب املعروضة على حدأأو يف  .األربعمائة األصول حدأبصدوره،من حيث وجوده يف 
وكتايب يونس بن عبد الرمحن   ، عليه وأثىن الصادق     اإلمامككتاب عبيد اهللا احلليب الذي عرضه على        

 أو لكونه مطابقا لدليل آخر مقطوع به وحنو         ، العسكري اإلمام بن شاذان املعروضني على      والفضل
ولو مل يكن الرواة كلهم من حيث ذام ممن يـصح  . بالصدور ذلك من القرائن املفيدة لالطمئنان

  .5االعتماد عليهم

                                                                                                                                                         
  .94ص: وصول األخيار- 1
  .155 /1 :، مقباس اهلداية245 ص: توضيح املقال - 2
 .155 /1 :، مقباس اهلداية245ص :توضيح املقال - 3
  .155 /1 :، مقباس اهلداية245 ص: توضيح املقال - 4
 .133ص: دراسات يف احلديث واحملدثني- 5
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بـوت أو    الصحة يف كالم من تقدم فمرادهم منـها الث         أطلقت وإذا   :"قال ابن الشهيد الثاين   
 .1"الصدق

فهو ما وثقوا بكونه صدر عن املعصوم،فهو أعم من أن يكون منشأ وثوقهم كون الراوي من 
  .2أو يظنون-يعين املعصوم-الثقات أو أمارات أُخر، و يكونوا قطعوا بصدوره عنه

 مبضمونه، فـيعم املوثّـق و         واملتقدمون كانوا يريدون بالصحيح غالبا املعمول به و املفىت        
  .الضعيف إذا جربته الشهرة، أو احتف بالقرائن و غري ذلك مما يوجب العمل

  :ومن القرائن اليت ذكروا أا تفيد صحة األخبار
  . موافقتها ألدلة العقل ومقتضاها-1
  . مطابقة اخلرب لنص الكتاب-2
  . كون اخلرب موافقا للسنة املقطوع ا من جهة التواتر-3
  .ت الفرقة احملقة عليهموافقة اخلرب ملا اجتمع-4

  :احلسن

هو ما اتصل سنده إىل املعصوم بإمامي ممدوح بال معارضة ذم مقبول، من غري نـص علـى             
  .3عدالته يف مجيع مراتبه أو بعضها مع كون الباقي بصفة رجال الصحيح

وهو ما رواه املمدوح من غري نص على توثيقه مع فـساد عقيدتـه              :" وقال الشهيد األول   
  .4"قويويسمى ال
يقصد أن املمدوح  إذا كان فاسد العقيدة يسمى حديثه قويا،وأما إذا كـان صـحيح    :قلت

  .العقيدة فحديثه حسن

                                                 
 .1/15: منتقى اجلمان- 1
 .168 /2  و 183 /1:،مقباس اهلداية116ص :، اية الدراية27 ص: حيد، فوائد الو269 ص: مشرق الشمسني - 2
،توضيح 41 ص: ، الرواشح السماوية5 ص: ،الوجيزة96-95ص: ، وصول األخيار23 ص: شرح البداية يف علم الدراية  - 3

 .161-160 /1 :، مقباس اهلداية259 ص:، اية الدراية246 ص: املقال
  .4ص: الذكرى للشهيد األول- 4
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 :املدح يف نفسه جيامع صحة العقيدة وفسادها، واألول يسمى حديثه:" قال الوحيد البهبهاين
نراهم مبجـرد   لكنقويا ،وإذا مل يظهر صحتها وال فسادها فهو أيضا من القوي، : حسنا، والثاين

  .1"ورود املدح يعدونه حسنا

                                                 
  .24ص: فوائد الوحيد- 1
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وقد يطلق احلسن أيضا على ما لو كانت رواته متصفني بوصف احلسن إىل واحد معـين مثّ                 
  .1يصري بعد ذلك ضعيفا أو مقطوعا أو مرسال كما مر يف الصحيح

علـى  " احلـسن "قد مر من قبل يف حكم السي على طرق الصدوق أنه يطلق لفظ              :قلت
  .ي،كما يطلقها على الطريق،فهذا هو املقصود من ذلكالراو

عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أيب عمري عن علي بن احلـسن         : يف الكايف  :مثال احلسن 
فهو حسن لوجـود حريـز بـن عبـد اهللا           .بن رباط عن حريز عن عبد الرمحن بن أيب عبد اهللا          

  .السجستاين

مـا  :ويقصدون به ،" احلسن كالصحيح  ":ارةوقد أطلق القوم يف أحكامهم على األخبار عب       
كان كلّ واحد من رواته إماميا، و كان البعض ممدوحا مبدح معتمد غري بالغ إىل حد الوثاقـة و                   
الباقي ثقة، و كان مدح ذلك البعض تاليا ملرتبة الوثاقة ككونه شيخ اإلجازة على املشهور، و كذا                 

إنه ممن أمجعت العصابة    : ا بعد من يقال يف حقّه     لو كان الكلّ كذلك أو كان البعض املمدوح واقع        
  .2على تصحيح ما يصح عنه كابن أيب عمري

  :مثال احلسن كالصحيح

عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه مجيعا عن ابـن أيب                 :يف الكايف 
ولكن يف اإلسناد .جنران عن عاصم بن محيد عن أيب بصري،فيه سهل بن زياد وهو من املختلف فيهم     

فلذلك قالوا هـو حـسن      .واحد ممن أمجعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم،وهو أبو بصري          
  .كالصحيح

 ما كان مجيع رواتـه إمـاميني        :ويقصدون به ،"احلسن حمتمل الصحة  ":كما أطلقوا عبارة  
ملالحظة ممدوحني،و كان بعضهم ممن اختلف يف وثاقته و قصوره عن حدها، و حصل للناظر بعد ا               

  .3الكاملة امليل إىل الوثاقة من دون اطمئنان و كان الباقي ثقة أو كذلك

                                                 
:  ، ايـة الدرايـة     41 ص: ، الرواشـح الـسماوية    96ص  : ، وصول األخيـار   24 ص: شرح البداية يف علم الدراية     - 1

يقسم إىل أعلى وأوسط وأدىن علـى حنـو مـا يف            . وأضاف بأنّ ذلك جماز يف االصطالح      1/162 :،مقباس اهلداية 262 ص
 .169 /1 :مقباس اهلداية.الصحيح

 .175 /1 :اس اهلدايةمقب - 2
  ).اهلامش (177 /1 :مقباس اهلداية - 3
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  :املوثّق

هو ما اتصل سنده إىل املعصوم مبن نص األصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته،   وحتقّـق                  
  .1ذلك يف مجيع رواة طريقه، أو بعضهم مع كون الباقني من رجال الصحيح

الف الثقة عندهم ال عند غريهم،أي أن التوثيق صادر عـن           فاملوثق عندهم هو حديث املخ    
  . نقادهم،ال عن غريهم

فال ينفع  توثيق غري اإلمامي ،فالتوثيق املعتمد هو ما كان من قبل علماء اإلمامية،فتوثيق أهل                
من نص األصـحاب علـى      :واحترزوا بقوهلم :"قال املامقاين .السنة للرجل ال يعتد به يف هذا املقام       

ا رواه املخالفون يف صحاحهم اليت وثقوا رواا،فإا ال تدخل يف املوثق عندنا؛ألن العربة              توثيقه عم 
بتوثيق أصحابنا للمخالف ال بتوثيق غرينا؛ألنا ال نقبل أخبارهم بذلك،وذا يندفع ما يتوهم مـن               

ق بينهما عدم الفرق بني رواية من خالفناه ممن ذكر يف كتب أحاديثنا،وما رووه يف كتبهم،فإن الفر     
واضح،وما رووه يف كتبهم ملحق بالضعيف عندنا لصدق تعريف الضعيف اآليت عليه،فيعمل منـه            

  .2"مبا يعمل به من الضعيف

هنا يشري املامقاين إىل أن قبول التوثيق من املخالف يـؤدي إىل قبـول روايـات ليـست                  
م ال غريهم،فحديث   عندهم،حيث يسمى كل خرب رواه موثقا؛لذلك قال أن العربة بتوثيق علمائه          

  .غري اإلمامية ملحق عندهم بقسم الضعيف
يوثقون املخطئ يف االعتقاد توثيق املصيبني من دون فـرق   مشاخينا:" قال الوحيد البهبهاين

 والثاين ثقة كما جتدد عليه االصطالح ويعتمدون على ثقات الفريقني ويقبلون جيعل األول موثقا

  .3" املعىن األعم فظهرقوهلم فالعدالة املعتربة عندهم هي
فاإلمامي املوثق هو ثقة،واملخالف املوثق هو موثق،فحديث األول صحيح،وحديث الثـاين           
موثق،والتوثيق للمخالف ليس عبارة عن تعديل له،ألن التعديل أخص من التوثيق،فكـل عـدل              

  .موثق،وليس كل موثق عدل
                                                 

، توضيح 5 ص:، الوجيزة41 ص: ، الرواشح السماوية98-97 ص: ، وصول األخيار25 ص: شرح البداية يف علم الدراية - 1
  .168 /1:، مقباس اهلداية264 ص:، اية الدراية246 ص: املقال

  .169-1/168: مقباس اهلداية- 2
  .15ص: الوحيد فوائد- 3
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بـأنّ  : و قال صاحب املقباس   .1يقهويقال للموثّق القوي أيضا؛ لقوة الظن جبانبه، بسبب توث        
  .2تسمية املوثّق قويا و إن كان صحيحا لغةً إلّا أنه خالف االصطالح

قد سبق قول الوحيد،والشهيد األول أن القوي هو حديث املمدوح فاسد العقيدة،فهو            :قلت
  .بذلك غري املوثق

حديثـه  أن اإلمامي الثقـة حديثـه صـحيح،واملمدوح         :وبعبارة أخرى عن هذه األقسام    
  .وغري اإلمامي الثقة حديث موثق،واملمدوح حديث قوي.حسن

،غري  مستعمل عند أهل السنة، يف احلكـم علـى األحاديـث             "املوثق"وهذا اللفظ أقصد    
كالصحيح،واحلسن رغم  اختالف تعريفهما،فهو مما تفرد به اإلمامية،قال احلسني بن عبد الصمد             

  .3"املوثق وهو من خواصنا:" العاملي
حممد بن حيىي عن أمحد بن حممد عن ابـن          :ما يف الكايف والتهذيب واالستبصار    :املوثقمثال  

  .فضال عن ابن بكري عن زرارة،فكل من ابن فضال وابن بكري فطحي ثقة
عدة من أصحابنا عن أمحد بن حممد عن الوشاء عن عبد الكرمي بن عمرو عن               :ما يف الكايف  

  . بن زياد الوشاء وكان ثقة من الواقفةفالوشاء وهو احلسن بن علي.ابن أيب يعفور
أبان بن عثمان،أو احلسن بن علي بن فضال،أو عبد         :األسانيد اليت فيها  :ومن أمثلة املوثق أيضا   

  . وحنوهم4اهللا بن بكري،أويونس بن يعقوب،أو إبراهيم بن عبد احلميد
ـ "املوثّق كالصحيح "وقد أطلقوا أيضا كما هو احلال يف احلسن كالصحيح،لفظ         صدون ،ويق

 ما يكون كلّ واحد من رواته ثقة، و مل يكن الكلّ إماميا، و كان غري اإلمامي ممن يقـال يف                     :به
أمجعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، كأبان بن عثمان، أو واقعا بعد من يقال يف حقّه    : حقّه

                                                 
: ، اية الدرايـة   246 ص: ،توضيح املقال 5 ص:، الوجيزة 98 ص: ، وصول األخيار  25 ص:  يف علم الدراية   شرح البداية - 1

  .171 /1 :مقباس اهلداية ،265 ص
 .171 /1 :مقباس اهلداية - 2
  .97ص: وصول األخيار- 3
فاألول قوي كالصحيح، :إليه طريقان: ا  هذا الرجل، فقال اختلف قول احللي يف اخلالصة يف احلكم على الطريق اليت فيه- 4

 .والثاين حسن كالصحيح أو موثق كالصحيح
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ـ         :ومثال املوثق كالصحيح  .1ذلك  فهـو   2هاألسانيد اليت فيها احلسن بن فضال،ولو اعتـرب رجوع
  .صحيح

ومما سبق يتضح أن الفرق بني هذه األقسام يرجع يف األساس إىل عقيدة الراوي،حيث يقدم               
املمدوح اإلمامي على الثقة غري اإلمامي،أي احلسن على املوثق،رغم أن البعض قال بتقدمي املوثـق               

املوثـق علـى   إالّ أن بعضهم رجح :"قال حممد رضا املامقاين.على احلسن وهو خالف امع عليه 
احلسن،وذكره تاليا للصحيح مستدال على ذلك بأن الثقة يف احلديث أهـم يف الغـرض  وأحـق              

  .3"باالعتبار يف قبول الرواية والوثوق ا من االستقامة يف االعتقاد

مدارك "صاحب كتاب   ) هـ1009ت(وذهب مشس الدين حممد بن علي العاملي اجلبعي         
إىل عدم حجية اخلرب املوثق أي الذي يروى من طريـق غـري             " اإلحكام يف شرح شرائع اإلسالم    

  ...اإلمامي اإلثين عشري،فرد املرويات اليت يف سندها واقفي أو فطحي أو سين أو زيدي

صاحب املدارك وقال باضطراب منهجه،حيث أنه تارة       ) هـ1186ت(وقد انتقد البحراين    
  .يقبل رواية غري اإلماميني،وتارة أخرى يرد روايتهم

  : يلقوا
سبق القول أن بعضهم مسى املوثق قويا،يف حني جعل بعضهم القوي قسيما للموثق، أي أنه               

وعـد  :القوي:      "  قال حممد رضا املامقاين    .4قسم آخر برأسه مباين للصحيح و احلسن واملوثّق       
ت ما كانت سلسلة السند إماميني مسكو     :بعضهم هذا النوع قسما برأسه،وهو احلق،وعرف بكونه      

  .5"عن مدحهم وذمهم كال أو بعضا،ولو واحدا مع تعديل البقية

                                                 
  .176 /1 :مقباس اهلداية - 1
  . أي تراجعه عن مقالة الفطحية- 2
  .5/142: مستدركات املقباس- 3
  .41 ص: الرواشح السماوية - 4
 .5/133: مستدركات املقباس- 5
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فكما ترى هذا التعريف خيالف ما نقلناه آنفا عن بعضهم،و قد ورد يف املقصود منه تعاريف                
مامي غري املذموم وال املمدوح أو مروي املشهور يف التقدم غري           قد يراد بالقوي مروي اإل    أخرى،ف

  .1املوثق
العام ما يظن بصدق صدوره ظنا مستندا إىل غري جهة الصحة     واحلسن             هو باملعىن   :وقالوا  

  .2و التوثيق
  :أن القوي  على أقسام: والختالف تعاريفهم له قالوا

منها ما كان مجيع رواته إماميني مع كـون الـبعض أو الكـلّ مـسكوتا عـن املـدح                          
  .3والقدح

ثّق مع كونه من غري اإلمامية، و من عداه مبا          ما اتصف بعض رجال سنده مبا يف املو       : و منها 
  .4يف احلسن

  .5ما كان مجيع سنده من غري اإلمامي، لكن مع مدح اجلميع مبا مل يبلغ حد الوثاقة: و منها
  .6ما تركّب سنده من إمامي موثّق، و غري إمامي ممدوح: و منها
  .7ما تركّب منهما لكن مع مدح اجلميع مبا دون الوثاقة: و منها
  .8ما كان اجلميع غري إمامي، مع توثيق بعض و مدح آخرين: و منها
  .9وهذا عكس القسم الرابع. ما تركّب سنده من إمامي ممدوح و غري إمامي موثّق: و منها

                                                 
  .98ص:،وصول األخيار4ص: الذكرى للشهيد األول- 1
 .171 /1 :، مقباس اهلداية247 – 246 ص: توضيح املقال - 2
، ايـة  247 ص: توضـيح املقـال   ،5 ص: ،الوجيزة41 ص: ، الرواشح السماوية25 ص: شرح البداية يف علم الدراية   - 3

  .172 /1:، مقباس اهلداية264 – 263ص :الدراية
 .173 /1 :ية، مقباس اهلدا247 ص: توضيح املقال - 4
 .173 /1 :، مقباس اهلداية247 ص: توضيح املقال - 5
 .174 /1 :، مقباس اهلداية247 ص:  توضيح املقال - 6
 .247 ص: توضيح املقال - 7
 .1/174 :، مقباس اهلداية248 ص: توضيح املقال - 8
 .174 /1 :مقباس اهلداية - 9
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ما يكون مجيع رواة سلسلته إماميني إلّا أنّ البعض أو الكلّ يكون ممدوحا مبدح غري               : و منها 
  .1بالغ إىل مرتبة احلسن

 املدح مراتب،منه ما يكون يف مرتبة احلسن،ومنه ما يكون يف مرتبة القوي،فهو دون              أي أن 
  .األول

  .2أعلى و أوسط و أدىن على حنو ما مر يف الصحيح: والقوي له أقسام ثالثة
 ما يكون كلّ    :ويقصدون بذلك ،"القوي كاحلسن " :وقد أطلقوا على بعض األحاديث عبارة     

ن الكلّ أو البعض مع وثاقة الباقي أو حنوها ممدوحا مبدح يكون تاليا             واحد من رواته إماميا، و كا     
  .3ملرتبة احلسن، أو ما ادِعي العلم العادي بكونه من املعصوم

ما يكون كلّ واحد من رواته إماميني،       : ويقصد ا ،"القوى كالصحيح ":كما أطلقوا عبارة  
دح غري بالغ إىل حد احلسن، و كان واقعا و يكون البعض مسكوتا عن املدح و الذم، أو ممدوحا مب         

. 4"أمجعت العصابة على تصحيح ما يصح عنـه       : "يف الذكر بعد الثقات، و بعد من يقال يف حقّه         
وميكن القول بصحتها؛ألنه مـن     : السعدآبادي،قالوا: األسانيد اليت فيها  :ومثال القوي كالصحيح  

  .مشايخ اإلجازة
ما كان بعض رواته مسكوتا عن مدحـه و  : ليت يقصد ا ،وا"القوي كاملوثّق "وأطلقوا عبارة 

و كان البـاقي  » أمجعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه  «: ذمه، و واقعا بعد من يقال يف حقّه       
ثقة، و كان بعض الثقات غري إمامي، و كان بعض من اإلمامي ممدوحا مبدح يكون تاليا للوثاقة،                 

  .5و كان الباقي ثقة
  :الضعيف

  . الثالثة األصنافالفاقد للشروط املعتربة يف  وهو،قابل الصحيح واحلسن واملوثق  هو ما و

                                                 
 .اهلامش.174 /1 :مقباس اهلداية - 1
  .171 /1 :، مقباس اهلداية247 ص: التوضيح املق - 2
 .176 /1 :مقباس اهلداية - 3
  .176 /1:مقباس اهلداية - 4
  .177 /1 :مقباس اهلداية - 5
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الضعيف وهو ما مل جيمع صـفة الـصحيح أو احلـسن أو             : "قال احلسني بن عبد الصمد    
  .1"املوثق

، فالذي يرويه املعروف لتضعيفه املوجبة األسباب ختتلف مراتب احلديث الضعيف باختالفو
 والذي يرويـه جمهـول   ، حاال من الذي يرويه جمهول احلالأسوأ مامية اإلبالفسق، أو الكذب من

 للضعف واضحة   أسبابحاال مما يرويه اهول منهم، وهكذا كلما كانت         أسوأ  احلال من غريهم    
بالنـسبة إىل   ل ذلك أيضااشد ضعفا، واحلأبعد عن االعتبار وأتقبل املراجعة، كان اخلرب  جلية ال

مامي صح مما يرويه العدل اإلأمامي الفقيه الورع الضابط، اإل لذي يرويه العدلة، فاث الثالاألصناف
  من املـروي بطريـق  أقوىهذه الصفات، واحلديث احلسن املروي بطريقني أو ثالثة  الفاقد لبقية

روي بطريقني أو  واحد وهكذا بالنسبة إىل املوثق، ورمبا يكون احلسن يف مرتبة الصحيح، كما لو
 هاحلديث والوثوق بـصدور   ذلك إىل قوة االطمئنان بصحة ببعض املرجحات، ومرد  ، واقترن أكثر

 .2عن املعصوم

  :العمل باحلديث الضعيف

وقد تكلم أهل السنة أيضا على هذه املسألة ؛ألا مطروحة عنـدهم ،لكـن يف فـضائل                 
  .3طاألعمال،ال يف احلالل واحلرام،فردها البعض مطلقا،وقبلها البعض،وقال البعض بشرو

أما عند اإلمامية فلم يقيدوا ذلك بفضائل األعمال أو غريها،وذكر غري واحد منهم أن العمل               
 وقد شاع العمل بالضعاف يف السنن وان اشـتهر ضـعفها ومل ينجـرب               :"ا شائع،فقال البهائي  

 حنن معاشر اخلاصة فالعمل عندنا لـيس ـا يف           وأما ، عن ذلك  التقصيوالعامة مضطربون يف    ...
  .5" وهي ما تفردنا بروايته4" من مسع شيئا من الثواب:"قيقة بل حبسنةاحل

                                                 
 .98ص: وصول األخيار- 1
  .47-46ص:دراسات يف احلديث واحملدثني- 2
3 - حلديث حتت أصل معمول    أن ال يكون الضعف شديدا،وأن يندرج ا      :قل عن احلافظ ابن حجر يف ذلك ثالثة شروط هي          ن

  .به،وأن ال يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد االحتياط
 و ِإنْ لَم يكُن     ،ٍء فَصنعه كَانَ لَه     من سِمع شيئاً ِمن الثَّواِب علَى شي       :"قَالَ عن أَِبي عبِد اللَّهِ    يقصد ما رواه الكليين وغريه       - 4

هلَغا بلَى م87،ص2، ج1:أصول الكايف،كتاب اإلميان والكفر،باب من بلغه ثواب من اهللا على عمل،رقم:انظر".ع. 
  .5ص: الوجيزة يف علم الدراية- 5
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بقطعـي   وذكر احلسني بن عبد الصمد العاملي أم قد يقبلون غري الـصحيح إذا اعتـضد  
  .1بني األصحاب كفحوى الكتاب أو فحوى املتواتر أو عمومهما أو دليل العقل أو كان مقبوال

  : مبثل هذا احلديث طريقني جلواز العمل بعضهم ذكروقد 
، وإن ضعف من بعده من      إليه صح السند    إذا اإلمجاع كون الراوي له من أصحاب       :حدمهاأ
  .الرواة

  . اشتهار العمل به لدى قدماء الفقهاء: الثاين
فقال بعضهم حبجية الصحيح األعلى، وقـال آخـرون         :وأما حجية األقسام الثالثة األخرى    
الـدر و   "حجية الصحيح واحلسن ولذا جتد احللي مجع        حبجية مطلق الصحيح،وذهب البعض إىل      
 األحاديـث منتقى اجلمان يف    " ،ومجع ابن الشهيد الثاين     "املرجان يف األحاديث الصحاح واحلسان    

وسبق القول أن مشس الدين     .وذهب املتأخرون إىل حجية كل خرب غري ضعيف       ".الصحاح واحلسان 
  .العاملي ذهب إىل عدم حجية اخلرب املوثق

  : موقف علماء الشيعة من التقسيم اجلديد     
كما سبق اإلشارة إليه فإن التقسيم اجلديد مل يعرف إال يف عهد احللـي أو شـيخه ابـن                   

كانت الوالدة الرمسية للمصطلح اجلديد،واإلعالن الرمسي لتقـسيم       :"طاووس،يقول حيدر حب اهللا   
قبل –لي،ذلك الكتاب الذي يعىن      للعالمة احل  2"منتهى املطلب يف حتقيق املذهب    "احلديث يف كتاب  

 برصد االجتاهات واآلراء الفقهية يف الداخل الـشيعي،نقاط االتفـاق فيها،ونقـاط             -كل شيء 
  .3"اخلالف

                                                 
 .94ص:وصول األخيار: انظر- 1
 .10-1/9:منتهى املطلب: سبق ذكر نص احللي،انظر- 2
 .172ص: العالمة احللي وبذور تكون مدرسة السند يف الفكر اإلمامي- 3
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وقد تعرض التقسيم اجلديد لألحاديث أو ما يعرف باالصـطالح اجلديـد إىل انتقـادات               
أصـول الطائفـة،من    واعتراضات شديدة من علماء اإلمامية،واعتربوا أن ذلك يهدف إىل ضرب           

قـد  وكان أصحاب االجتاه اإلخباري أشد الناس طعنا يف هذا التقسيم، ف          .خالل الطعن يف روايتهم   
شجب األخباريون تنويع احلديث، وعدوه من البدع اليت حيرم العمل ـا وبـسطوا البحـث يف          

عـن الكتـب    األربعة، بل مجيع األخبار اليت نقلوهـا        األصول  إبطاله، وإثبات صحة مجيع أخبار      
  .املعتربة، ألا حمفوفة بقرائن تفيد الوثوق بصدورها عن املعصوم

 ... يف ذكر األدلة على صحة أحاديث الكتب املعتمدة        :الفائدة التاسعة :"وقال احلر العاملي   
 ويظهر من ذلك ضعف االصطالح اجلديد على تقسيم احلديث إىل صحيح،            ...ووجوب العمل ا  

  .1"ذي جتدد يف زمن العالمة، وشيخه أمحد ابن طاووسوحسن، وموثق، وضعيف، ال

علم هلم ـذا االصـطالح قطعـا؛     فإن القدماء ال"فهذا التقسيم مل يكن معروف قبلهما،
على صدق اخلرب وإن اشتمل طريقه على ضـعف   الستغنائهم عنه يف الغالب بكثرة القرائن الدالة

توجب له التمييز باصطالح أو غريه، فلمـا  كثري مزية  كما أشرنا إليه سالفا، فلم يكن للصحيح
 األسانيد باألخبار اضطر املتأخرون إىل متييز اخلايل من الريب وتعيني اندرست تلك اآلثار واستقلت

االصطالح قبل زمن  البعيد عن الشك، فاصطلحوا على ما قدمنا بيانه، وال يكاد يعلم وجود هذا
  2."العالمة، إال من مجال الدين بن طاووس

د لقي هذا التقسيم ردود فعل قوية من التيار اإلخباري،اية القرن العاشر،ومطلع القـرن              وق
  .احلادي عشر اهلجري،خاصة من احلر العاملي،ويوسف البحراين

  :أسباب ردهم لالصطالح اجلديد
أن الشروط اليت يصح ا احلديث فيه جتعل الكثري من الروايات املعمول ـا عنـدهم                -1

وأصحاب االصطالح اجلديد قد اشترطوا  يف الراوي  العدالة فيلزم من            :"ر العاملي ضعيف، قال احل  
  .3"ذلك ضعف مجيع أحاديثنا لعدم العلم بعدالة أحد منهم إال نادرا

أن االصطالح اجلديد موافق يف بعض جوانبه ملصطلح العامة،وجيب خمالفتهم يف ذلـك،             -2
ة لطريقة العامة، واالصطالح اجلديد موافـق العتقـاد         أن طريقة املتقدمني مباين   :"قال احلر العاملي  

                                                 
 .251-30/249:امتة تفصيل وسائل الشيعة خ- 1
 .1/14: منتقى اجلمان-2
  .30/260: خامتة تفصيل وسائل الشيعة- 3
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العامة واصطالحهم، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع، وكما يفهم من كالم الشيخ                
  .1"وقد أمرنا األئمة باجتناب طريقة العامة. حسن وغريه

ملؤكد قـد   أن االصطالح اجلديد يستلزم ختطئة الطائفة فيما عملوا ا من قبل،فهو من ا            -3
أن االصطالح اجلديد يستلزم ختطئة مجيع الطائفـة     :"قال احلر العاملي  . يضعف أحاديث معمول ا   

  .2"احملققة يف زمن األئمة، ويف زمن الغيبة كما ذكره احملقق يف أصوله
قـال احلـر    . أن طريقة القدماء يف التصحيح أسلم،ألا مأخوذة عن األئمة املعصومني          -4
 وقرروا بإتباعها ألم قد أمروا  ؛ القدماء موجبة للعلم، مأخوذة عن أهل العصمة       أن طريقة :"العاملي

العمل ا، فلم ينكروه، وعمل ا اإلمامية يف مدة تقارب سبعمائة سنة منها يف زمان ظهور األئمة                 
  . 3"صطالح اجلديد ليس كذلك قطعا، فتعني العمل بطريقة القدماءاالو. قريب من ثالمثائة سنة

 احلر العاملي أن أصحاب هذا االصطالح أنفسهم يقرون بذلك،حيث أم يأخذون             ويقول
 أيضا  -وقد اعترف الشيخ اء الدين، والشيخ حسن، وغريمها بأن املتأخرين           :"بطريقة القدماء،قال 

  .4..." كثريا ما يسلكون مسلك املتقدمني ويعملون باصطالحهم-
فقد ادعى بعـض املتـأخرين      :" احلر العاملي   مربرات ظهور هذا االصطالح غري صحيح،قال      -5

اختالط األصول بغريها وعدم إمكان التمييز، واندراس األصول وخفاء القرائن، وأـم لـذلك              
  .5"وضعوا االصطالح اجلديد
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  املصطلحات احلديثية عند اإلمامية:املبحث الثاين
  

ية،أو خالفوا فيها أهل السنة     نركز يف هذا املبحث على بعض املصطلحات اليت تفرد ا اإلمام          
  :،ومن ذلك

  : املرسل 

،فإن املرسل عنـد اإلماميـة   �إذا كان املرسل عند أهل السنة هو ما رفعه التابعي إىل النيب          
ما رواه عن املعصوم من مل يدركه، سواء كان الساقط واحدا أم أكثر، و سـواء رواه بغـري                   :هو

         مها كقوله   واسطة أو بواسطة، نسيها أو تركها مع علمهعن بعـض   "أو  " عن رجل : "ا، أو أ
  .1، هذا هو املعىن العام للمرسل املتعارف عند اإلمامية"أصحابنا

فهو مبعناه املعروف العام يشمل املرفوع و املوقوف و املعلّق و املقطوع و املعضل، ومبعنـاه                
ط بلفـظ مبـهم     اخلاص ما سقطت رواته أمجع أو من آخرهم واحد أو أكثر، و إن ذكر الـساق               

حممـد بـن    : املثال لذلك .2كبعض، و بعض أصحابنا دون ما إذا ذكر بلفظ مشترك وإن مل مييز            
أصحابنا، عن أيب عبد     يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن حممد بن عيسى، عن يونس، عن بعض            

  .3 أن يستنجي الرجل بيمينه�ى رسول اللّه: اللّه قال

 مرسلة،يرويها جعفر   � أغلب الروايات الواردة عن النيب       وقد سبق يف الكالم عن الكايف أن      
  . عنه�الصادق وغريه ممن مل يدرك النيب 

وقد سبق الذكر أن اتصال اإلسناد عند القوم ليس شرطا يف صحة احلديث،ورغم ذلك،فهو              
  .يشترطون يف قبول املرسل أن يكون راويه ال يرسل إالّ عن ثقة

 كان ممن عـرف أنـه ال        إن: 4الراوي الرواية، قال الشيخ    إذا أرسل    :"قال جنم الدين احللي   
ن مل يكن كذلك، قبلت بشرط أن ال يكون هلا معارض مـن             إ عن ثقة، قبلت مطلقا، و     إاليروي  

                                                 
، 171 – 170 ص:، الرواشـح الـسماوية    106 ص: ،وصول األخيار 50-49 ص: شرح البداية يف علم الدراية    : انظر- 1
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بأن الطائفة عملت باملراسيل عند سالمتها عن املعارض كمـا          : واحتج لذلك . املسانيد الصحيحة 
  .1"األخرباملسانيد، فمن أجاز أحدمها أجاز عملت 

                                                 
  .151ص: معارج األصول- 1
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 مراسيل ابن أيب عمري وصفوان بـن حيـىي          األصحاب وهلذا قبلت    :"...وقال الشهيد األول  
  .1" ال يرسلون إال عن ثقةألموأمحد بن أيب نصر البزنطي 

  :املُضمر

سألته عن كذا، فقال كـذا، أو أمـرين         : هو ما يقول فيه الصحايب أو أحد أصحاب األئمة        
 ه هو املرادبكذا أو ما أشبه ذلك، و مل يسم2املعصوم و ال ذكر ما يدلّ على أن.  

: ما يطوى فيه ذكر املعصوم عند انتهاء السند إليه، كأن يقول صـاحبه أو غـريه               : أو هو 
املثـال  .3، و باجلملة يعبر عنه يف املقام بالضمري الغائب   "عنه"أو  " دخلت عليه فقال يل   "أو  " سألته"

: بن سعيد، عن احلسن، عن زرعة، عن مساعة قـال         حممد بن احلسن بإسناده عن احلسني       : لذلك
  .4احلديث" ء جيهر فيه بالقراءة فيه قنوت كلّ شي: "سألته عن القنوت يف أي صالة هو؟ فقال

فاملقصود من املضمر إام وعدم ذكر اإلمام صراحة،حىت ال يعرف،فاألمر مقصود ولـيس             
  .لذي جتنب ذكره،وروايته عن األئمةناجتا عن وهم،ويعرف اإلمام املضمر بالنظر إىل الراوي ا

واختلفوا يف حكم املضمر،فقال بعضهم حبجيته مطلقا،وقـال آخـرون بعـدم حجيتـه              
مطلقا،ونقل صاحب املستدركات أن العمدة بل املشهور وكاد يكون إمجاعا عمليا منهم هو القول  

مره،وبني غريه فـال    بالتفصيل بني ما لو كان الراوي املضمر من أجلة الرواة وفقهائهم،فيقبل مض           
  .5إن علم أنه ال يروي إالّ عن اإلمام قبل وإالّ فال:يقبل ،أو قل

باسم اإلمام الذي يـروى عنـه    يتفق يف بعض األحاديث، عدم التصريح:" قال ابن الشهيد
أن مثله قطع ينايف الصحة، وليس ذلك  احلديث، بل يشار إليه بالضمري، وظن مجع من األصحاب

  .6"املواضع تشهد بعود الضمري إىل املعصوم ، إذ القرائن يف أكثر تلكعلى إطالقه بصحيح

  :املعترب
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هو احلديث الذي عمل اجلميع أو األكثر به، أو أُقيم الدليل على اعتباره لصحة اجتهادية أو                
  .1وثاقة أو حسن

هو ما عمل الكلّ مبضمونه، أو اجللّ من غري ظهور خالف، أو أُقيم الـدليل علـى                 : وقيل
ــا    اع ــسن و حنومهـ ــصحة و احلـ ــف كالـ ــة وصـ ــن جهـ ــاره مـ   .تبـ

  .2 هو ذا التفسري أعم من املقبول و القوى: و يف مقباس اهلداية

أضاف يف اية الدراية يف أسباب االعتبار كون احلديث يف اُألصول املعتمدة الـيت ادعـي                
  .3اإلمجاع على اعتبارها

 والضعيف،وعرف بأنه اخلرب الـذي      وعده بعضهم قسما خامسا للصحيح واملوثق واحلسن      
اتصف سنده بالضعف،ولكن وقع يف كتاب معترب من كتب األخبار،مثل الكايف وكتب الصدوق             
وحنو ذلك،ويزيد اعتباره إذا أضيف إىل ذلك تسديده وتأييده مبوافقة الكتاب واألخبار املتـواترة              

  .4واآلحاد الصحيحة وحنو ذلك

اء كان صحيحا أو ضعيفا،ولكن عندما يطلق فاملقصود به         فاملعترب عندهم هو ما عمل به سو      
  .اخلرب الضعيف املعمول به

وقد سبقت اإلشارة يف الكالم على الكايف أن ما ضعف منه أطلق عليه اسم املعترب،كما مساه                
  .بعضهم ضعيفا

   :احلديث املقبول

ات إىل صـحة    هو احلديث الذي تلقّوه بالقبول، و ساروا على العمل مبضمونه من غري التف            
  .5الطريق و عدمها، صحيحا كان أو حسنا، أو موثّقا أو قويا أو ضعيفا
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وهو ما تلقاه العلماء بالقبول والعمل مبضمونه من أي  املقبول:" قال احلسني بن عبد الصمد
  .1"مبضمونه، وذلك كحديث عمر بن حنظلة األقسام كان، وجيب العمل

  .2" تلقوه بالقبول والعمل باملضمونواملقبول وهو ما:" وقال الشهيد األول

  .3" فمقبول-أي احلديث الضعيف–فإن اشتهر العمل مبضمونه :"وقال البهائي

  :وعرفه الشهيد الثاين يف بداية الدراية يف صغتني

هو ما جيب العمل به عنـد اجلمهـور كـاخلرب احملتـف بالقرائن،والـصحيح عنـد                 -1
عترب،إما لصحته أو حسنه،واحتفافه بالقرائن،وإن كان      فهو خيص اخلرب امل   .األكثر،واحلسن على قول  

  .ضعيفا سندا

  . إنه احلديث الذي تلقوه بالقبول،وعملوا مبضمونه من غري التفات إىل صحته وعدمها-2

هو مما جيب العمل به عند اجلمهور، كـاخلرب املتحـف بـالقرائن،      و                   :أما حكم فقالوا  
  .4الصحيح عند األكثر، و احلسن على قول

تالحظ أن املقبول ال خيتلف عما قالوه يف املعترب،إالّ أـم قـالوا أن املعتـرب أعـم مـن                    
  .املقبول،ولكن الظاهر أما مبعىن واحد

ومثال املقبول الرواية املشتهرة باملقبولة و هي ما رواه عمر بن حنظلـة يف املنازعـة بـني                  
  .األصحاب

      ب رمع نِن عيصِن الْحب داود نظَلَةَ قَالَ  عنا          :ِن حاِبنحأَص ِن ِمنلَيجر نِد اهللا  عبا عأَب أَلْتس 
مـن  :قَالَ  ؟  وِإلَى الْقُضاِة أَ يِحلُّ ذَِلك      ، فَتحاكَما ِإلَى السلْطَاِن     ،بينهما منازعةٌ ِفي ديٍن أَو ِمرياثٍ     

وِإنْ ، وما يحكُم لَه فَِإنما يأْخذُ سحتاً        ،ِطٍل فَِإنما تحاكَم ِإلَى الطَّاغُوتِ    تحاكَم ِإلَيِهم ِفي حق أَو با     
    ٿ  ٺ  ٺ  ٺژ  : وقَد أَمر اهللا أَنْ يكْفَر ِبِه قَالَ اهللا تعالَى، أَخذَه ِبحكِْم الطَّاغُوتِ  ألنه ؛كَانَ حقّاً ثَاِبتاً  

                                                 
  .99ص: وصول األخيار- 1
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 ينظُراِن ِإلَى من كَانَ ِمنكُم ِممن قَـد روى          : قَالَ ؟ فَكَيف يصنعانِ  : قُلْت .1ژ ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ     ٿ
 فَِإني قَد جعلْتـه علَـيكُم   ، وعرف أَحكَامنا فَلْيرضوا ِبِه حكَماً  ، ونظَر ِفي حالِلنا وحراِمنا    ،حِديثَنا

والراد علَينا الـراد    ، ِبحكِْمنا فَلَم يقْبلْه ِمنه فَِإنما استخف ِبحكِْم اهللا وعلَينا رد            فَِإذَا حكَم ،حاِكماً  
  .2" وهو علَى حد الشرِك ِباهللا،علَى اهللا

حة هي احلديث الذي يقبل العلماء مضمونه، ويعملون وفقه، دومنا التفات إىل ص           " املقبولة"و
وإمنا مسيت بذلك حسب الشهيد الثاين ألن يف طريق .3سنده أو عدمها، مثل مقبولة عمر بن حنظلة   

الرواية حممد بن عيسى،وداود بن احلصني ومها ضعيفان،وعمر بن حنظلة مل ينص األصحاب فيـه               
ألين حققت توثيقه مـن حمـل آخـر،وإن كـانوا قـد             :"جبرح وال تعديل،لكن أمره سهل؛قال    

ومع ما ترى يف هذا اإلسناد قد قبل األصحاب متنه،وعملوا مبـضمونه،بل جعلـوه              :"لقا".أمهلوه
فرغم أن اإلسناد ضعيفا فالرواية مقبولة      . 4"عمدة التفقه،واستنبطوا منه شرائطه كلها،ومسوه مقبوال     

  .معمول ا،وكأن الضعف يف اإلسناد اجنرب بالشهرة

 رغم أن سكوت العلماء عليه،فقد وجـد  أما قول الشهيد الثاين من أن عمر بن حنظلة      :قلت
ومن عجيب ما اتفق لوالدي يف هذا الباب        " :حيث قال "منتقى اجلمان "ما يفيد توثيقه رده ابنه يف       

. "أن عمر بن حنظلة مل ينص األصحاب عليه بتعديل وال جـرح           ": أنه قال يف شرح بداية الدراية     
عمر بـن   ": ردات فوائده ما صورته   ولكنه حقق توثيقه من حمل آخر، ووجدت خبطه يف بعض مف          

 يف حـديث  -حنظلة غري مذكور جبرح وال تعديل، ولكن األقوى عندي أنه ثقة لقول الـصادق      
واحلال أن احلديث الذي أشار إليه ضعيف الطريق، فتعلقه به يف           . "علينا إذا ال يكذب  ": -الوقت  

  .5"هذا احلكم مع ما علم من انفراده به غريب

  :املعلّق

                                                 
1  -~oÊء،ا{¢¬v60: س�رة ا. 
 .68-67 ، ص1 ،ج10: الكايف،كتاب فضل العلم،باب اختالف احلديث،رقم- 2
أن خرب عمر بن حنظلة غري مقبول عند التحقيق سندا وداللة،ويرد عليه إشكاالت " مصادر املعرفة الدينية" ذكر الغروي يف - 3

 .كثرية،وقال أنه وضع يف ذلك رسالة مستقلة لنقدها وردها
  .47-46ص: شرح البداية- 4
  .1/19: منتقى اجلمان يف األحاديث الصحاح واحلسان- 5
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املعلّق عندهم عن الصحيح واملوثق واحلسن إذا عرف احملذوف مـن جهـة ثقـة،       ال خيرج   
خصوصا إذا كان العلم من جهة الراوي، و هو حينئٍذ يف قوة املذكور، و لو مل يعلم احملذوف من                   

  .1جهة ثقة خرج املعلّق عن الصحيح إىل اإلرسال أو ما يف حكمه

" االستبـصار "و  " التهذيب"ما رواه الطوسي يف     أما املعلقات الواردة يف الكتب األربعة مثل        
عن أصحاب األئمة و غريهم "الفقيه"عن احلسني بن سعيد وحنوه ممن مل يلحقهم، و كذا ما رواه يف    

معلّقا، فهو  يف حكم املتصل ؛ ألنّ الرجال الذين بينهم و بني من رووا عنهم معروفة ، لـذكرهم             
نعم . بني ذكرهم هلم و عدمه، و إنما قصدوا االختصار        هلا يف ضوابط بينوها، حبيث مل يصر فرق         

 فهـو   - بأن يكون غري مذكور يف ضـوابطهم         -ء من ذلك غري معروف الواسطة        إن كان شي  
  .2معلّق

  .وقد سبق أن هذا غري مؤثر عندهم،فاتصال اإلسناد ليس من شرائط الصحة والقبول

  
  
  
  
  
  
  
  

  كتب علوم احلديث:املبحث الثالث
  

                                                 
 216 /1:، مقباس اهلداية  486 ص: ،قوانني اُألصول 129 ص: ، الرواشح السماوية  34 ص: داية يف علم الدراية   شرح الب  - 1
- 217. 
 .188 ص: ، اية الدراية106 ص: وصول األخيار - 2
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مهرمزي رمحه اهللا هو أول من قام بوضع  مصنف خاص بعلوم احلديث عند أهل     إن كان الرا  
  .فإن قول الشيعة متضارب يف أول من صنف يف علوم احلديث عندهم.1السنة

فبالنظر إىل من جعل احلاكم النيسابوري إماميا فقد قيل أنه أول من صنف يف علم الدرايـة                 
،ونقـل  "تأسيس الشيعة لعلوم اإلسـالم    " يف 2عند اإلمامية وغريهم،وذهب إىل ذلك حسن الصدر      

  .اتفاق الفريقني على تشيع احلاكم
اهللا حيـب   :"مل يكن احلاكم رمحه رافضيا،قال اإلمام الـذهيب يف ميـزان االعتـدال              :قلت

وكان من حبور العلم علـى      :"،وقال يف سري األعالم   3"اإلنصاف،ما الرجل برافضي،بل شيعي فقط    
  .4"تشيع قليل فيه

م باطل،واضح بطالن،فإن هناك من سبق احلاكم يف التصنيف يف علوم احلـديث             وهذا الكال 
وهو الرامهرمزي كما سبق،ومل يقل أحد من أهل السنة أن احلاكم أول مـن صـنف يف علـوم                   

  .احلديث،فقوله اتفاق الفريقني باطل أيضا
إلمامية،وال ولكن األمر أوضح من أن جيادل فيه،فال يوجد أثر لكتاب احلاكم رمحه اهللا عند ا              

  .ذكر له،وال نقل منه،عند املتقدمني منهم كاملفيد،والطوسي،واملرتضى وغريهم،وال املتأخرين
فالتصنيف عند القوم قد تأخر،لعدم اهتمامهم بذلك،كما أم كانوا ال يرون أمهية لعلـوم              

 عندهم حىت   فاإلسناد يف احلقيقة ال قيمة له عندهم،وإمنا يساق       .احلديث،نتيجة عدم تطبيقها عندهم   
والفائدة يف  :قال احلر العاملي  . يقال أن أخبارهم مسندة ،ويدفعوا بذلك تعيري ونقد غريهم يف ذلك          

                                                 
م احلديث  املعروف بني الباحثني يف تاريخ العلوم اإلسالمية أن عل        :" وهذا خالفا ملا زعمه أحد الباحثني اإلمامية حيث قال         - 1

العالمة احللي وبذور   : انظر).هـ643ت(والدراية قد ظهر بشكل رئيسي مع أيب عمرو الشهرزوري املعروف بابن الصالح             
 .182ص:تكون مدرسة السند حليدر حب اهللا

هـ،وهاجر إىل النجف   1272ولد بالكاظمية سنة    .هو حسن بن هادي بن حممد علي الصدر املوسوي الكاظمي العاملي          - 2
مذ على باقر بن حيدر الكاظمي،وعبد احلسني الطرحيي،وحممد حسن الشريازي،وهاجر برفقة هذا األخري إىل سامراء،تويف               وتتل
تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم،وذكرى ذوي النهى،وتكملة أمل اآلمـل،والرد علـى فتـاوى             :هـ، من مؤلفاته  1354سنة  

-2/801:معجم رجال الفكر واألدب يف النجف:انظر.،واية الدرايةالوهابيني،وسبيل الرشاد،وعيون الرجال،وخمتلف الرجال
802. 

 .3/608: ميزان االعتدال- 3
  .17/165: سري األعالم- 4
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 جمرد التربك باتصال سلسلة املخاطبة اللسانية ، ودفع تعيري العامة الشيعة بأن             -يعين اإلسناد – ذكره
  .1أحاديثهم غري معنعنة ، بل منقولة من أصول قدمائهم 

اإلسناد ليس له فائدة إالّ التربك به،فمن أين تأيت علوم احلديث،وكيف يكون النقد             فإذا كان   
  ؟!احلديثي،و ما فائدة علم الرجال 

فإن الرافضة يف األصل ليسوا     :" قال شيخ اإلسالم عن عدم اهتمام اإلمامية باحلديث وعلومه        
 من املنع واملعارضة كما أم      أهل علم وخربة بطريق النظر واملناظرة ومعرفة األدلة وما يدخل فيها          

 والتمييز بني صحيحها وضعيفها وإمنا عمدم واآلثارمن أجهل الناس مبعرفة املنقوالت واألحاديث      
يف املنقوالت على تواريخ منقطعة اإلسناد وكثري منها من وضع املعروفني بالكذب بل وباإلحلـاد               

 3 وهشام بن حممـد بـن الـسائب        2بن حيىي الوط   وعلماؤهم يعتمدون على نقل مثل أيب خمنف      
وأمثاهلما من املعروفني بالكذب عند أهل العلم مع أن أمثال هؤالء هم من أجل من يعتمدون عليه                 
يف النقل إذ كانوا يعتمدون على من هو يف غاية اجلهل واالفتراء ممن ال يذكر يف الكتب وال يعرفه                   

  .4"أهل العلم بالرجال
ء اإلمامية على التصنيف يف علوم احلديث،و يعد الشهيد         وقد حفز كالم شيخ اإلسالم علما     

،ومل تذكر فهارس القوم كتابا أفرد لعلـم        5مؤسس علم الدراية عند اإلمامية    ) هـ965ت(الثاين  
وقد .الدراية قبل الشهيد الثاين،لذلك يعد كتاب البداية أول ما صنف يف علم الدراية عند اإلمامية              

  .سنةمن كتب أهل ال نقل علم الدراية
 مث ألف بعده تلميذه الشيخ حسني بن عبد الصمد احلارثي وبعده ولده الـشيخ البـهائي  

  .وهكذا

                                                 
  30/258: خامتة وسائل الشيعة- 1
 هو لوط بن حيىي أبو خمنف،إخباري تالف ال يوثق به،تركه أبو حامت وغريه،وضعفه ابن معـني والـدارقطين،وقال ابـن                  - 2

  .420-3/419:ميزان االعتدال:انظر.عي حمترق صاحب أخبارهمشي:عدي
إمنا كان صاحب مسر ونسب ما ظننـت أن         : هو هشام بن حممد بن السائب الكليب،أبو املنذر اإلخباري النسابة،قال أمحد           - 3

  .305-4/304:ميزان االعتدال:انظر.رافضي ليس بثقة:متروك،وقال ابن عساكر:أحدا حيدث عنه،وقال الدارقطين وغريه
  .30-1/29: منهاج السنة النبوية- 4
  .183ص:العالمة احللي وبذور تكون مدرسة السند: انظر- 5
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فالشهيد الثاين يف البداية وشرحها اعتمد على التصانيف السنية اعتماد الكبري،حىت خييل إليك             
أنك تقرأ أحد الكتب السنية يف أغلب املواضع،رغم أنه حاول تكييف ذلـك مـع اخلـصوصية                 

  .امية،لكنه أبقى على عبارات أهل السنة وتعريفام،بل حىت األمثلةاإلم
إن كالم أهل السنة حول تأخر التصنيف يف علوم احلديث عند الشيعة أمر واقع يعترف بـه                 
أكثر علماء اإلمامية، كما أن تأثر كتب الدراية اإلمامية بكتب أهل السنة يعترف به علماء اإلمامية          

ي من كتبهم يالحظ وكأنه يقرئ كتابا سنيا إال يف مواضع معدودة،وحىت            وال ينكرونه،فالقارئ أل  
األمثلة على الكثري من أنواع علوم احلديث مأخوذة من الكتب السنية،رغم أن األحاديث املمثل ا               

فاملباحث،واألنواع،والتعـاريف،وحىت  .ال يصححها اإلمامية ،وهي ليست يف مصنفام يف الغالب        
ما ورد يف الكتب السنية إال فيما هو من أصول اإلمامية، كاشتراط اإلميـان يف               األمثلة ال خترج ع   

الراوي،والقول يف عدالة الصحابة،وعند النقل من كتب علوم احلديث السنية ال تنسب األقوال إىل              
وقال بعضهم وحنـو    : فتجد املصنف منهم ينقل كالم أهل السنة ،و يقول        .قائل أو كتاب إال نادرا    

إن اإلسناد من خواص هـذه      : قال بعض العلماء  ":"وصول األخيار "قال صاحب :لكذلك،ومثال ذ 
  .1"األمة

وحىت التقسيم الرباعي،أو ما يعرف باالصطالح اجلديد ما هو يف احلقيقة إالّ عملية تطـوير               
للمصطلح السين وفق ما تتطلبه األصول اإلمامية ،كما أن ألفاظ املدح والـذم كمـا يـسميها                 

ظ اجلرح والتعديل كما يسميها أهل السنة،شبه متطابقة وإىل حد بعيد،وإن كـان             اإلمامية،أو ألفا 
  .املضمون و املدلول خمتلف،ألسباب تتعلق يف األساس بقاعدة خمالفة العامة

ولعل علم الدراية عند اإلمامية مل ينشأ إالّ عن احتكاك بأهل الـسنة،وقد صـرح بعـض                 
  . علمائهم بذلك

  :ميةكتب علوم احلديث عند اإلما

مصنفات الـشيعة يف    :"وضع الباحث املعاصر أبو الفضل حافظيان اليابلي كتابا حتت عنوان         
 كتابا ورسالة ومقالة كتبت حول احلديث ودرايـة احلـديث عنـد             224:مجع فيه " علم الدراية 

  :ومن أهم كتبهم يف ذلك.اإلمامية،واألغلبية الساحقة تعود إىل ما بعد عصر الشهيد الثاين

                                                 
 .145ص: وصول األخيار- 1
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زين الدين بن علي بن     ل:1،وشرحها)هـ965-911( علم الدراية للشهيد الثاين      البداية يف *
ـ وصـف ب  مجال الدين العاملي، املشتهر بالشهيد الثاين ، وجه من وجوه الطائفة ،              بن أمحد  رةكث

قسطنطينية ال  يف-ألجل التشيعقيل –قتل . شرح شرائع احملقق احللي: كتب ، منهاله عدة احلفظ، 
   .2 وتسعمائة وستنيمخسيف سنة 

فهو كتاب موجز اعتمد فيه مؤلفه كما هو واضح جبالء من قراءته على خنبـة               :أما الكتاب 
الفكر للحافظ ابن حجر إىل درجة خييل إليك إنك تقرأ النخبة يف مواضع كثرية من الكتاب،وأبقى                

  .على تعبري احلافظ ابن حجر إال فيما يتعارض مع أصول الفرقة
لعز الدين حسني بن عبد الصمد احلـارثي اهلمـداين          : ول األخبار وصول األخيار إىل أص   *

وتتلمـذ علـى يـده ولـده        .تتلمذ على الشهيد الثاين   . العاملي اجلبعي مث اخلراساين والد البهائي     
مـن  .البهائي،وحممد باقر املشهور باملريداماد،وحسني بن زين الدين العـاملي صـاحب املعـامل            

ب األربعني حديثا،والغرر والدرر،ووصول األخيار إىل أصـول        شرح القواعد للحلي،وكتا  :مؤلفاته
 هــ   984تـويف سـنة     .األخبار،وديوان شعر،وشرح األلفيـة الشهيدية،ومـشايخ الـشيعة       

  .وكتابه هو ثاين مؤلف يف علم الدراية.3بالبحرين
  ).هـ987ت(حلسني احلسيين اجلعفري :منهاج اهلداية يف علم الدراية*
  .وهي مقدمة لكتابه مشرق الشمسني.4للبهائي:الوجيزة يف علم الدراية*
  .حملمد بن علي التبنيين تلميذ البهائي:سنن اهلداية يف علم الدراية*
  ).هـ1041ت(حملمد باقر املريداماد :الرواشح السماوية*

                                                 
 .مطبوع بتحقيق حممد رضا احلسيين اجلاليل،وبتحقيق البقال -1
 . هـ966،وأرخ وفاته سنة 183ص:،مصفى املقال2/292: نقد الرجال- 2
 .7ص:األخيار إىل أصول األخبار مقدمة حمقق وصول - 3
جليل القدر عظيم املرتلـة،رفيع     : هو حممد بن احلسني بن عبد الصمد املعروف ببهاء الدين العاملي احلارثي،قال التفرشي             - 4

الشأن،كثري احلفظ،ما رأيت بكثرة علومه ووفور فضله وعلو مرتبته  أحدا يف كل فنون اإلسالم كمن كان له فن واحد،لـه                     
،ومـصفى  187-4/186:نقد الرجال . تويف سنة ثالثني بعد األلف    .احلبل املتني،ومشرق الشمسني  :سة جيدة منها  كتب نفي 

 .405-404ص:املقال
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وهو كتاب مطول اعتمد فيه مؤلفـه       . 1)هـ1351ت(لعبد اهللا املامقاين    : مقباس اهلداية *
وهو فيما رأيت أكـرب كتـب   .سيوطي كثريا كما صرح يف مقدمة الكتابعلى تدريب الراوي لل   

  . جملدات7علوم احلديث عند اإلمامية،طبع معه مستدركات حممد رضا املامقاين عليه يف 
  .عبد اهللا املمقاين:نتائج التنقيح يف متييز السقيم من الصحيح*
  ).هـ1354ت(حلسن الصدر :اية الدراية*

اعد احلديث حملىي الدين الغريفي،وأصول احلـديث لعبـد اهلـادي    قو:ومن كتب املعاصرين  
  .الفضلي

  

���������$'ا��ب ا$�ا��ب ا$�ا��ب ا''��������   
   

  املنهج والتصنيف:ايل عند اإلماميةالنقد الرج
  :يشتمل على مخسة فصول

  

  .شروط الناقد والراوي عند اإلمامية: الفصل األول*

  .أسباب الطعن يف الراوي :الفصل الثاين*

  .امية من الصحابةموقف اإلم: الفصل الثالث*

  .مسائل يف النقد عند اإلمامية :الفصل الرابع*

  التصنيف يف الرجال عند اإلمامية:الفصل اخلامس*

                                                 
عبد اهللا بن حممد احلسن بن عبد اهللا املامقاين النجفي من آل املامقاين من األسر الشيعية املعروفة يف تربيز ومامقـان                     : هو- 1

انظر .هـ،له تنقيح املقال يف علم الرجال،خمزن املعاين،ومقباس اهلداية، وغريه من املؤلفات          1351وكربالء والنجف،تويف سنة    
  .181ص:،والشيعة يف التاريخ لعبد الرسول املوسوي250ص:مصفى املقال:يف ترمجته
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  ��������ا&�% ا�ولا&�% ا�ول��������
  

  شروط الناقد والراوي عند اإلمامية

  

  :أربعة مباحثيشتمل على 

  

  .اجلارح واملعدل عند اإلمامية:املبحث األول*

  .يت جيب توفرها يف الراويالشروط ال:املبحث الثاين*

  .ثبوت وأمارات التعديل واملدح:املبحث الثالث*

  .التوثيقات العامة:املبحث الرابع*
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  اجلارح واملعدل عند اإلمامية:املبحث األول

  

  :تعريف علم الرجال عند الشيعة
  .1أنه ما وضع لتشخيص رواة احلديث ذاتا ووصفا،مدحا وقدحا:عرفه بعضهم بقوله

  . ا يبحث فيه عن أحوال الراوي من حيث اتصافه بشرائط قبول اخلرب وعدمههو م: وقيل
لعل أحسن التعاريف اليت عرف ا علم الرجال ما ذكره املوىل علـي             :"قال حسني الراضي  

ما يبحث فيه عن أحوال الراوي من حيث اتصافه بشرائط          :هو:" يف حاشية توضيح املقال قال     2كين
وهذا احلد مانع وجامع جلميـع      :"ق الراضي على هذا التعريف بقوله     وقد علّ .  "قبول اخلرب وعدمه  

مسائل هذا العلم،مما كان له تعلق بذات املخرب أوال،وبالذات وباخلرب ثانيا،وبالعرض كقوهلم بـأن              
فالن عدل أو فاسق،القى فالنا أو مل يالقيه أو بالعكس كقوهلم أمجعت العصابة على تصحيح مـا                 

  .3"ك املدح اتفاقا ملن يقال يف حقهيصح عن فالن؛إلفادة ذل
 علم يبحث فيه عن أحوال الرواة مـن حيـث اتـصافهم    :وقال جعفر السبحاين يف تعريفه 

احلديث اليت  هو علم يبحث فيه عن أحوال رواة: وإن شئت قلت. بشرائط قبول أخبارهم وعدمه
واة احلديث ذاتـا  لتشخيص ر ورمبا يعرف بأنه علم وضع. هلا دخل يف جواز قبول قوهلم وعدمه

واملراد من تشخيص الراوي ذاتا،هو معرفة ذات الشخص وكونه فالن بن . ووصفا، ومدحا وقدحا 
مدحا : " وقوله. معرفة أوصافه من الوثاقة وحنوها كما أن املراد من التشخيص الوصفي، هو. فالن

  .4بيان لوجوه الوصف" وقدحا 
 قال .ل السنة لعلم اجلرح والتعديلوهذا التعريف ال خيتلف عن تعريف أه:      قلت

علم يبحث يف أحوال الرواة من حيث قبول روايام أو ردها،وهو علم يعتمد أساسا :"اخلطيب هو
  .5"على تتبع أفعال الرواة واختبار أحواهلم

                                                 
  .29ص:توضيح املقال- 1
،وتوضيح املقال يف علم الدراية     له تلخيص املسائل يف الفقه    ).هـ1306-1220( هو علي بن قربان علي اآلملي الكين         - 2

  .3/1098:معجم رجال الفكر واألدب بالنجف:انظر. والرجال
  .7ص:تاريخ علم الرجال- 3
  .11ص.هـ1414مؤسسة النشر اإلسالمي،:؛قم3ط. جعفر السبحاين،كليات يف علم الرجال- 4

  .143ص:الكفاية يف علم الرواية5-
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  :أمهية علم الرجال واحلاجة إليه

األحكام الشرعية  ال خيفى على من كان له أدىن اطالع على مسار استنباط            :" يقول اخلوئي 
أمهية علم الرجال ومقدار تدخله يف استنباط األحكام الشرعية،وال ميكن أن يصغى إىل من أنكـر                

فإن استنباط احلكم الـشرعي يف      "أمهية هذا العلم،وال ميكن ألي فقيه أن يستغين عن علم الرجال،          
ل ا على ثبوت حكم     الغالب ال يكون إال من الروايات املأثورة عن أهل بيت العصمة ،واالستدال           

  :شرعي يتوقف على إثبات أمرين
  .إثبات حجية خرب الواحد-1
  .إثبات حجية ظواهر الروايات باإلضافة إلينا أيضا-2

وكل خرب عن املعصوم ال يكون حجة و إمنا احلجة هو خصوص خرب الثقة أو احلسن ومـن                  
حواهلم ويتميز الثقة واحلـسن  الظاهر أن تشخيص ذلك ال يكون إال مبراجعة علم الرجال ومعرفة أ       

  .1... "عن الضعيف
واحلكم بصحة األحاديث وضعفها موقـوف علـى   :"...قال مصطفى بن احلسني التفريشي 

  .2"العلم بأحوال الرجال
ورغم هذه األقوال فإن الكثري من علماء الشيعة يقول بأن هذا العلم ال جدوى منـه ،مـا                  

لعلم مثله مثل باقي علوم احلديث ليس هلا فائـدة إالّ           دامت الروايات الواردة كلها صحيحة،فهذا ا     
والفائدة يف ذكره جمرد التربك باتـصال       " :للتربك،ودفع تعيري أهل السنة للشيعة،يقول احلر العاملي      

سلسلة املخاطبة اللسانية ، ودفع تعيري العامة الشيعة بأن أحاديثهم غري معنعنة ، بل منقولـة مـن                  
  .3"أصول قدمائهم 
حبرمـة التـأليف يف     :" نا يعرب عن رأي االجتاه اإلخباري الـذي قـال أصـحابه           واحلر ه 

الرجال؛الشتماهلا على اغتياب املوتى،وذكرهم بالسوء،وافتضاح املستورين من املـؤمنني وغـري           
  .4"ذلك

                                                 
  .1/20.م1992/هـ1413؛5ط.بقات الرواة أبو القاسم اخلوئي،معجم الرجال وتفصيل ط- 1
  .1/33:نقد الرجال- 2
 .30/258: خامتة وسائل الشيعة- 3
  ".د"ص :مقدمة مصفى املقال يف مصنفي علم الرجال آلقا بزرك الطهراين: انظر- 4
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اعلم أن اإلخباريني نفوا احلاجة إليه ملا زعموا من قطعيـة صـدور             :"قال الوحيد البهبهاين  
  .1"األحاديث

اب االجتاه اإلخباري،ال يرون هلذا العلم فائدة،بل فيه مضرة؛فاألخبار عندهم كلـها            فأصح
صحيحة،فما دور هذا العلم ،إالّ هدم ما هو صحيح عندهم؛ألن تطبيقه يؤدي إىل تضعيف الكثري               

 . من الروايات املعمول ا،وقد سبق ذكر جمهم ورفضهم لالصطالح اجلديد

أنه ال ميكن إعمال اجلرح والتعديل؛ألن ذلك يوجب رد مـا           وقد أشار يوسف البحراين إىل      
  .2صححوا من األحاديث

  :من أهم كتب اإلمامية اليت تناولت علم الرجال
  .تنقيح املقال يف علم الرجال لعبد اهللا ملامقاين-
  .أصول علم الرحال ملسلم الداوري-
  .حبوث يف علم الرجال حملمد آصف احملسين-
  . للفاينحبوث يف فقه الرجال-
  .كليات يف علم الرجال جلعفر السبحاين-

  :شروط اجلارح واملعدل

خلطورة هذا العلم وأمهيته البالغة يف حفظ السنة،فإن مزاولة اجلرح والتعديل ال يكون لكـل       
واحد،لذلك وجب وضع شروط خاصة جيب توفرها فيمن يتصدى لذلك،ولكن املطلع على كتب        

 يفيد  اشتراط أمور خاصـة يف الناقـد للرجال،وتفيـد بعـض     أهل احلديث املتقدمني ال جيد ما 
اإلشارات إىل أن شروط قبول الرواية  هي شروط قبول النقد، فكما ال تقبل  رواية من ضعف  ال     

  : كالمه يف الرواة ، ومن اإلشارات الدالة على ذلك ما يليليقب
؟ قال  3مري بن سعيد  ع:قلت ألمحد ):هـ275ت(قال أبو داود السجستاين رمحه اهللا تعاىل      -

وكـان عاملـا    : قـال -تسلين عن عمري الكـذاب    : قال 1فإن أبا مرمي  : قلت له .ال أعلم به بأسا   : 
  .2حىت  يكون أبو مرمي ثقة: فقال أمحد-باملشايخ

                                                 
 .2ص: فوائد الوحيد- 1
  .1/17:احلدائق الناظرة: انظر- 2

 يكىن أبا حيىي،كويف،ثقة،من الثالثة،مات سنة -وسكون اهلاء بعدها موحدةبضم املهملة – عمري بن سعيد النخعي الصهباين - 3
  ).755:التقريب.(سبع، ويقال مخس عشرة ومائة
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  .3"ومن احملال أن يجرح العدل بكالم اروح:"...وقال ابن حبان-
نبغـي أن ال يقبـل اجلـرح        وي):" هـ852ت(وقال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا تعاىل        -

  .4"والتعديل إال من عدل متيقظ
وقد ذكر بعض املتأخرين كاحلافظ ابن حجر يف ثنايا كتبه،واللكنوي يف الرفع والتكميـل              

  :مجلة من الشروط اليت جيب أن يتحلى ا الناقد،وميكن تلخيص الكالم عليها مبا يلي
  .على ما ذكرناه آنفاأن يكون عدال ضابطا،فمن كان ضعيفا ال يقبل نقده -1
إن صدر اجلرح من غري     :"أن يكون عارفا بأسباب اجلرح والتعديل،قال احلافظ ابن حجر        -2

تقبل التزكية من عارف بأسباا ال من غري عـارف،  :" وقال أيضا . 5"عارف  بأسبابه مل يعترب به       
  .6"وينبغي أن ال يقبل  اجلرح إال من عدل متيقظ

رح الراوي مبا ال جيرحه به األئمة النقاد،وهو يظن أن ذلك           فمن  جهل أسباب اجلرح قد جي      
موجب لرد  لروايته،فينشأ عن ذلك جرح الثقات، وتعديل الضعفاء،فقد أخطأ غري واحد جبرحهم              
مبا ال جيرح،وبذلك يفقد املقصود من اجلرح والتعديل،وحيل مكان حفظ الشريعة هدمها، ويصبح             

  .اجلرح من الغيبة احملرمة
ذكر بعض أخبـار مـن      :"حتت عنوان " الكفاية" اخلطيب البغدادي بابا يف كتاب       وقد عقد 

  .7"استفسر يف اجلرح فذكر ما ال يسقط العدالة 
لذلك اشترط بعضهم لقبول اجلرح أن يكون مفسرا،فقد جيرح الناقد الراوي مبا لـيس     :قلت

يف األمثلـة الـيت     جبارح،خاصة إذا كان غري عارف بأسباب اجلرح  أو كان متشددا يف نقده، و             
  .ذكرها اخلطيب يف الباب املذكور  مزيد بيان ألمهية هذا الشرط،فانظره

                                                                                                                                                         

كان من :"،وقيل"كان يضع احلديث:"تركوه،وقال ابن املديين. عبد الغفار بن القاسم،أبو مرمي األنصاري،عن عطاء ونافع 1-
  .649:،ترمجة رقم246ص:وقد وثقه النجاشي.1966:،وضعفاء ابن اجلوزي3768:املغين يف الضعفاء:انظر".رؤوس الشيعة

حىت يكون أبو مرمي ثقة،كان حيدث بباليا :"،وفيه بلفظ3/101:،وضعفاء العقيلي292ص: سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد 2-
  ".يف عثمان، وكان يشرب حىت يبول يف ثيابه

  .447ص: هدي الساري البن حجر- 3
  .89ص:كر شرح خنبة الف- 4
  .90ص: شرح خنبة الفكر- 5

  .89ص: املصدر نفسه 6-
  .114-110ص: الكفاية 7-
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ومما ينبغي أن  :"أن يكون عارفا بتصاريف كالم العرب،قال التاج السبكي رمحه اهللا تعاىل          -3
حال اجلارح يف اخلربة مبدلوالت األلفاظ،فكثريا ما رأيت من يسمع لفظـة  :يتفقد عند اجلرح أيضا   

وال سيما العرفية اليت ختتلف باختالف عرف       -واخلربة مبدلوالت األلفاظ  .مها على غري وجهها   فيفه
  .1"أمر شديد ال يدركه إال فقيه بالعلم-الناس،وتكون يف بعض األزمنة مدحا ويف بعضا ذما

ومـن ثبتـت    :" وقال احلافظ ابن حجر يف ترمجة عكرمة موىل ابن عباس رضي اهللا عنهما            
وما أشبهه  .ال تكذب علي  :يه اجلرح ،وما تسقط العدالة بالظن وبقول فالن ملواله        عدالته مل يقبل ف   

من القول الذي له وجوه  وتصاريف ومعان غري الذي وجهه إليه أهل الغباوة ومن ال علـم لـه                    
ال بـد لفهـم     :قلت:"قال العالمة التهانوي معقبا على كالم ابن حجر       .2"بتصاريف كالم العرب    

  .3"لوقوف على تصاريف كالم العرب كالم اجلارحني من ا
وهذا الذي ذكره احلافظ ابن حجر صحيح ، فإن الكثري ممن وجد عبارة الكذب أطلقت يف                
بعض األئمة محلها على ظاهرها املعروف وأغفل بعض إطالقات العرب يف هذا اللفظ واليت قـد                

ل احلجاز، قال ابـن     تكون املقصودة من كالم الناقد،كإطالق الكذب على اخلطأ والوهم عند أه          
  .4"كان خيطئ وأهل احلجاز يسمون اخلطأ كذبا:"حبان يف ترمجة برد موىل سعيد بن املسيب

كأمسائهم،وتــاريخ املولــد والوفــاة، وبدايــة طلــب :معرفــة الــرواة وأحــواهلم-4
  .احلديث،ورحالم،وشيوخهم،وتالميذهم،وكل ما يؤدي إىل متييز الرواة عن بعضهم

يات وطرقها؛فإن ذلك يتوقف عليه معرفة مدى ضبط الراوي ،فإن معرفة            املعرفة باملرو  -5
مرويات الراوي تفيد يف معرفة درجة ضبطه ملا يروي،ومقدار اخلطأ والوهم والغفلة اليت تعتـري               

  .رواياته،والضبط يتوقف عليه احلكم على الراوي،فالثقة من مجع بني العدالة والضبط معا
راوي،فيجب على الناقد جتنب التعصب  واتبـاع اهلـوى           اإلنصاف عند احلكم على ال     -6

واحلسد؛فال يعدل من يوافقه يف مذهبه الذي يعتقده،وجيرح من خيالفه كائنا من كان،وال يتحامل              
بل يذكر موافقه يف الرأي واملذهب مبا فيه جرحا وتعديل على           .على أقرانه،وحيايب  أقرباءه وغريهم    

قال عبد العلـي    .كما يذكر خمالفه مبا فيه من غري  تزيد        .بهسبيل اإلنصاف،حىت وإن كان من أقار     
                                                 

  .53ص: قاعدة يف اجلرح والتعديل- 1
  .451ص: هدي الساري 2-
  .397ص : قواعد يف علوم احلديث 3-
  .6/114: الثقات 4-
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البد للمزكي أن يكون عدال عارفا بأسباب اجلرح والتعديل،وأن         :"حممد بن نظام الدين األنصاري    
  .1"يكون منصفا ناصحا؛ال أن يكون متعصبا ومعجبا بنفسه؛فإنه ال اعتداد بقول املتعصب 

تدخل فيه اآلفـة مـن      -يقصد اجلرح والتعديل  - الباب وهذا:"قال ابن دقيق العيد رمحه اهللا     
أحدها وهو شرها،الكالم بسبب اهلوى والغرض والتحامل،وهذا جمانـب ألهـل الـدين             :وجوه

ولصعوبة اجتماع هذه الشرائط،عظم اخلطر يف الكالم يف الرجال لقلة اجتماع           :"مث قال ".وطرائقهم
حفرة من حفر النار وقف علـى شـفريها         أعراض املسلمني   :هذه األمور يف املزكني؛ولذلك قلت    

  .2"احملدثون واحلكام:طائفتان من الناس
والكالم يف الرواة حيتاج إىل ورع تـام،وبراءة مـن اهلـوى            :"قال اإلمام الذهيب رمحه اهللا    

  .3..."وامليل
  .االعتدال يف اجلرح والتعديل،فال ينقص من قدر الراوي وال يزيد:ومن اإلنصاف:قلت

  :لشوكاين رمحه اهللا بعض األسباب املانعة من اإلنصاف،ومن أمههاوقد ذكر اإلمام ا
بعض املـصابني بالتقليـد   -يقصد اجلرح والتعديل-فإنه إذا تصدى لذلك   :"قال:التقليد-أوال

كان العدل عنده من يوافقه يف مذهبه الذي يعتقده واروح من خالفه كائنا من كان،ومن خفي                
  . بعد انتشار املذاهب وتقيد الناس اعليه فلينظر ما يف مصنفات احلفاظ

  .4احلسد واملنافسة بني األقران املتقاربني يف الفضائل أو الرئاسة الدينية أو الدنيوية-ثانيا
وحنن ال ندعي العصمة يف أئمة اجلرح والتعديل لكن هم          :"قال اإلمام الذهيب رمحه اهللا تعاىل     

أبعدهم عن التحامل،وإذا اتفقوا على تعديل أو       أكثر الناس صوابا،وأندرهم خطأ،وأشدهم إنصافا،و    
  .5..."جرح فتمسك به وأعضض عليه بناجذيك وال تتجاوزه فتندم،ومن شذ منهم فال عربة به

أن يتجنب التساهل يف احلكم على الرواة جرحا وتعديال،قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا              -7
ح والتعديل،فإنه إن عدل أحدا بغري تثبت       وليحذر املتكلم يف هذا الفن من التساهل يف اجلر        :"تعاىل

                                                 
  .2/196: فواتح الرمحوت - 1
  .302، إىل ص288ص: االقتراح- 2
  .82ص: املوقظة- 3
  .173-170ص:دب الطلب ومنتهى األرب للشوكاين أ- 4

  .11/82: سري أعالم النبالء 5-
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كان كاملثبت حكما ليس بثابت،فيخشى عليه أن يدخل يف زمرة من روى حديثا وهو يظن أنـه                 
كذب،وإن جرح بغري حترز أقدم على الطعن من مسلم برئ من ذلك،وومسه مبيسم سوء يبقى عليه               

،وكالم املتقدمني سلم من هـذا يف      عاره أبدا،واآلفة تدخل يف هذا تارة من اهلوى والغرض الفاسد         
  .1"الغالب،وتارة من املخالفة يف العقائد،وهو موجود كثريا قدميا وحديثا

  :هذا وللجارح واملعدل آداب عليه أن يلتزم ا،ومن ذلك
  .ال يجاوز يف اجلرح القدر الضروري،كما ال جيرح من ال توجد فيه حاجة لذلك-
عديل وال العكس،بل يذكر ما ورد يف الراوي جرحـا          ال يقتصر على ذكر اجلرح دون الت      -
  .وتعديل

هذا ما ذكره أهل السنة عن شروط وآداب اجلارح واملعدل،أما اإلمامية،فلم أجـد هلـم يف              
كتب علوم احلديث كالما عن ذلك،و مل يتعرض املتقدم منهم وال املتأخر إىل الشروط اليت جيـب               

 خالل بعض النقوالت  املتناثرة،وأيضا صـنيع بعـض          أن تتوفر يف الناقد حىت يقبل نقده،لكن من       
ينبغي أن يكـون    : علمائهم يف الكتب الرجالية تبني يل أنه ليس هلم يف ذلك إالّ شرطا واحدا،وهو             

  .2"ويقبل تعديل وجرح من يقبل روايته:" قال احلسني بن عبد الصمد العاملي.الناقد إماميا جعفريا
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راوي أن يكون إماميا إثين عشري،وبغض النظر عن قول         وقد اشترطوا كما سيأيت بيانه يف ال      
  .العاملي،فإن تعاملهم مع ما صدر عن النقاد يدل داللة واضحة على ذلك

  :فهل يعترب كون املعدل أو اجلارح إماميا ،طرح اإلشكال لسببني: يقول حممد رضا املامقاين

على شخص فهل يستفاد منـه  إن غري اإلمامي لو أطلق لفظ العدل أو الثقة أو غريمها           :األول
  .كونه إماميا باملعىن األخص أي إثين عشري،أو باملعىن املوافق ملذهب القائل،أو باملعىن األعم

  .هل يستفاد منه العدالة أو الوثاقة على مذهبه أو مذهب اإلمامية أو باملعىن األعم:الثاين

 إماميته وهو مدح له،وله     فاجلارح لو مل يكن إماميا وجرح الرجل لتشيعه فال كالم يف ثبوت           
  .1نظائر من ابن حجر والذهيب

لذلك ال جند أثرا يف كتبهم الرجالية سواء القدمية أو احلديثة تنقل جرح وتعديل نقـاد                :قلت
  أهل السنة،إالّ ما كان فيه تعديل لبعض رجال الطائفة

ل بعـضهم   ورغم أم يقولون أن ابن عقدة شيعي،فهم ينقلون كالمه لكنهم ال يقبلونه،ولع           
يعده مرجحا إن كان يتضمن توثيقا إلمامي،أو ألنه ال يوجد كالما يف الرجل غري ما نقلـه ابـن                   

  .عقدة كما هو احلال عند احللي كما سيأيت
وسبب عدم اعتمادهم عليه رغم  شيعيته،يرجع إىل أم يعدونه غري جعفري،يقول املامقاين             

 نظرا إىل عدم كوم من      - ابن فضال وابن عقدة    يقصد بذلك -قد تأمل مجع يف توثيقام    : يف ذلك 
وهو بناًء على كون اعتبار التزكية من باب الشهادة ال بأس به، وأمـا علـى املـشهور          . اإلمامية

  .2املنصور من كوا من باب الوثوق والظن الذي ثبتت حجيته يف الرجال فال وجه له
سنة،وما ورد فيه عند اإلمامية يف كتبهم وحىت يتبني حال ابن عقدة ،نذكر ترمجته عند أهل ال 

  :الرجالية
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هو احلافظ الكبري،أمحد بن حممد بن سعيد بـن عبـد            : 1)هـ332/هـ249(ابن عقدة   
   .2الرمحن ،أبو العباس الكويف ،موىل بين هاشم،واملعروف بابن عقدة

  . وخلق كثري4 ،واحلسن بن علي بن عفان3د بن عبيد اهللا بن املناديحمم:مسع 
والدارقطين واألزدي،،وابن عدي،والطرباين،وابن املظفر،5أبو بكر اجلعايب:ث عنهحد
  .وغريهم

صاحب معرفة،وحفظ،وتقدم يف الصنعة،رأيت مشايخ بغداد يسيئون الثناء :"قال ابن عدي
لوال أين شرطت أن أذكر كل من تكلم فيه،مل أذكره للذي :"مث قوى ابن عدي أمره،وقال".عليه

  ".ضل واملعرفةكان فيه من الف
 إىل زمن أيب العباس 6أمجع أهل الكوفة أنه مل ير من زمن عبد اهللا بن مسعود:"قال الدارقطين
  ".ابن عقدة يعلم ما عند الناس،واليعلم الناس ماعنده:"وقال أيضا .7"بن عقدة أحفظ منه

مام الذهيب وقد ذكره اإل.اختلف العلماء يف أمره بني موثق ومضعف،ورمي بالتشيع،وبالوضع
   .8"من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل"يف 

                                                 
،ضـعفاء ابـن    29-28ص:،ذكر كبـار احلفـاظ    215-4/214:،األنساب23-5/14:تاريخ بغداد :يف ترمجته انظر-1

-2/42:،العـرب 71-25/67:،تـاريخ اإلسـالم   842-3/839: ،تذكرة احلفاظ 36-13/35:،املنتظم1/85:اجلوزي
، 11/209:،البداية والنهاية32-3/28:،طبقات علماء احلديث138-1/136:،امليزان355-15/340:،سري األعالم43

  .2/332:،شذرات الذهب350ص:،طبقات احلفاظ266-1/263:،اللسان3/281: ،النجوم الزاهرة2/311:مرآة اجلنان
  ).5/14:تاريخ بغداد.(لقب أبيه ،وإنما لقب بذلك لعلمه بالتصريف والنحو'' عقدة ''2-

مات سنة اثنتني .من صغار العاشرة.صدوق. حممد بن عبيد اهللا بن يزيد البغدادي،أبو جعفر بن أيب داود بن املنادي-3
  ).2/109:التقريب. ( مائة سنة وسنةوسبعني،وله

وقيل أنّ أبا داود روى .مات سنة سبعني.من احلادية عشرة.صدوق . احلسن بن علي بن عفان العامري ،أبو حممد الكويف-4
  ).1/206:التقريب.(عنه

أيب حذيفة :وى عنر. هو احلافظ ،قاضي املوصل،أبو بكر حممد بن عمر بن حممد بن سلم ،التميمي، البغدادي،ابن اجلعايب-5
تويف سنة .الدارقطين،واحلاكم،وابن شاهني وغريهم:روى عنه.اجلمحي،وجعفر الفريايب،ويوسف بن يعقوب القاضي وطبقتهم

-3/925:،تذكرة احلفاظ61ص:،ذكر كبار احلفاظ2/65: ، األنساب337ص :الفهرست:انظر ترمجته يف.هـ355
  .3/17:،شذرات الذهب262-11/261:اية،البداية والنه120-3/117:،طبقات علماء احلديث929

 هو الصحايب اجلليل عبد اهللا بن مسعود،كان إسالمه قدميا ،وهو أول من جهر بالقرآن يف مكة بعد الرسول صلى اهللا عليه -6
  .260-3/256:أسد الغابة:انظر .تويف سنة اثنتني وثالثني.وسلم

  .5/20: تاريخ بغداد7- 
،إعتىن به عبد الفتاح أبو غدة ) ضمن أربع رسائل يف احلديث(له يف اجلرح والتعديل  اإلمام الذهيب،ذكر من يعتمد قو8-
  .207ص)م1990/هـ1410مكتب املطبوعات اإلسالمية،:؛حلب5ط(
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  ".السنن"،و"الشورى"،و"التاريخ:"من تصانيفه

جليل القـدر، عظـيم     :"هذا عند أهل السنة،أما عند علماء اإلمامية،فقال فيه شيخ الطائفة         
مجيع املرتلة، له تصانيف كثرية، ذكرناها يف كتاب الفهرست، وكان زيديا جاروديا، إال أنه روى               

أحفـظ  : كتب أصحابنا ،وصنف هلم وذكر أصوهلم، وكان حافظا، مسعت مجاعة حيكون أنه قال            
مائة وعشرين ألف حديث بأسانيدها وأذاكر بثالمثائة ألف حديث، روى عنه التلعكـربي مـن               

  .1"شيوخنا وغريه 
 جليل القدر عظيم املرتلة، وكان زيديا جاروديا، وعلـى ذلـك          : "وقال احللي يف اخلالصة   

  2." مات، وإمنا ذكرناه من مجلة أصحابنا لكثرة رواياته عنهم وخلطته م وتصنيفه هلم 
وهذا الرجل ممن ال يطعن عليه      " :-وهو أحد تالميذ ابن عقدة    -وقال ابن أيب زينب النعماين    

  .3"يف الثقة وال يف العلم باحلديث والرجال الناقلني له
هلم أنه زيدي بسبب ما عنده مما خيدم مذهبهم ال          فترى أم إمنا نقلوا عن ابن عقدة رغم قو        

غري،فالرواة عن الصادق لو ال كتاب ابن عقدة الذي صنفه فيهم مل جيد احللي وال الطوسـي مـا                   
كتاب أمسـاء الرجـال الـذين رووا عـن          "فقد صنف ابن عقدة     .يقوله فيهم،وال عرفهم أساسا   

  . رجل احلديث الذي رواهأم  أربعة آالف رجل، وأخرج فيه لكل: ،قالوا"الصادق
وجند بعضهم يدافع على من نقل عن ابن عقدة وغريه ممن مل يكن إماميا جعفريـا ،فيقـول          

املزكني مل تثبت عدالتهم بل وظهر عدم إميام مثـل ابـن    مجع من: فإن قلت:" الوحيد البهبهاين
عتراض عليه ومـن  من مل يعتمد على توثيق أمثاهلم فال ا: قلت .فضال عقدة وعلى بن احلسن بن

وأيضا رمبـا كـان     ... اعتمد فألجل الظن احلاصل منه وغري خفي على املطلع حصوله بل وقوته           
من جهة ثبـوت   وميكن أن يكون اعتماده ليس... اعتماده عليه بناء على عمله بالروايات املوثقة

توثيق  مد علىومن هذا اعت... العدالة بل من باب رجحان قبول الرواية وحصول االعتماد والقوة 
  .4."ابن منري ومن ماثله
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فأفضل ما عومل به نقد ابن عقدة أن جعلوه من املرجحات،وكذا احلال بالنسبة البن فضال               
 مـن مرجحـات     -يقصد ابن فضال  -لو جعل تعديل مثل علي بن احلسن      :" الفطحي،قال الوحيد 

لو جعل من دالئل العدالة فـال       قبول الرواية فال إشكال، بل حيصل منه ما هو يف غاية القوة، وأما              
تأخر الطعن يف أبان بالفطحيـة، وأول    وتكرر يف كالم من:"وقال ابن الشهيد. 1خيلو من إشكال

من ذكره فيما يظهر احملقق ولو يأيت به جمردا لوقع يف حيز القبول، لكنه عزاه يف املعترب إىل الكشي                   
املـذكور يف   حلكم به، فعلم بذلك أنه وهم ألنالتنبيه على املأخذ بعد إيراده بعبارة تعطي ا بطريق

الناووسية، وعلـي بـن    الكشي حكاية عن علي بن احلسن بن فضال أن أبان بن عثمان كان من
  .2"فضال فطحي ال يقبل جرحه ألبان

واحلال مثل ذلك يف ابن منري والذي كان عاميا حسب قوهلم،ولعل املقصود بابن منري حممـد                
وليس عبد اهللا بن منري،فنجدهم كثريا ما ينقلون كالمه يف الرجال بواسطة ابن             بن عبد اهللا بن منري،    

ال :عقدة وبدون واسطة، وهم يف نقلهم عنه،يعتمدون عليه يف توثيق الشيعة دون جرحهم،قـالوا             
سيما إذا ظهر تشيع من     ... يبعد حصول قوة منه بعد مالحظة اعتداد املشايخ به و اعتمادهم عليه           

  .3وصا إذا اعترف املوثّق نفسه بتشيعهوثّقوه، وخص

 ولكن املعمول به فعال عندهم عد كالمه من املرجحات ال غري،خاصة إن قامت قرينة قوية               
انضمت إىل توثيق ابن منري، و أثبتت وثاقة املشهود له، و إلّا فلكون ابن منري موثّقا يعتـرب توثيقـه                  

  .مدحا معتدا به يف حق من وثّقه

  :فيد يف اإلرشادتوثيقات امل

ومن اإلشكاالت اليت طرحت يف قبول اجلرح والتعديل،التوثيق الصادر عن الشيخ املفيـد يف    
  .كتابه اإلرشاد

الرسالة املقنعة،  : له كتب . هو حممد بن حممد بن النعمان يكىن أبا عبد اهللا         :      ترمجة املفيد 
وكتاب اإلفصاح يف االمامـة، وكتـاب     واألركان يف دعائم الدين،و كتاب اإليضاح يف اإلمامة،         

اإلرشاد، وكتاب العيون واحملاسن، وكتاب املسائل العشرة يف الغيبة، كتاب مسألة يف املسح على              
                                                 

  .21-20 ص: فوائد الوحيد - 1
  .1/15: منتقى اجلمان- 2
 .290 /2 : ، مقباس اهلداية51 ص: فوائد الوحيد - 3



 - 251-

 النكت االعتقادية،وأوائل املقاالت  ،وتصحيح اعتقادات اإلمامية املعروف بتصحيح االعتقاد     الرجلني،
ن مولده سنة ست و ثالثني وثالمثائة،وقيل       مات سنة ثالث عشرة وأربع مائة، وكا      . وغريها كثري 

   .1مولده سنة مثان و ثالثني وثالمثائة
،فهو يف احلقيقة ليس كتبا      اإلرشاد يف معرفة حجج اهللا على العباد       :وعنوان الكتاب املقصود  

 .خاصا بالرجال،ولكن يتعرض هلم أحيانا

 يقبلوا توثيقاته الصادرة يف هـذا             فرغم كثرة نقلهم عن إرشاد يف كتبهم الرجالية،إالّ أم مل         
الكتاب،ومن خالل تتبعي للتراجم اليت ساقوا فيها كالمه،ورده يتضح أن سبب ذلك يرجـع إىل               

بالكذب،والغلو،وفـساد العقيـدة     تساهله الكبري يف توثيق الرجال،فكم مـن رجـل معـروف          
ة العدالة منها ال ختلو مـن       استفاد:" عندهم،وثقه املفيد واثىن عليه،ولذلك يقول الوحيد البهبهاين      

لتحقّقها بالنسبة إىل مجاعة اختص م من دون كتـب          ... تأمل، نعم يستفاد منها القوة واالعتماد     
  .2...الرجال

فهو يشري بقوله هذا أنه ميكن االعتماد عليه يف بعض الرجال الذين مل جيدوا فيهم نقـدا،أي                 
  .أم مثل املسكوت عنهم،فإعمال قوله أوىل

توثيقه من ضعفوه أو توقّفوا يف حاله ال يوجـب          : ن املامقاين خيالف هذا الرأي،ويقول    ولك
  .3وهن توثيقاته، غايته عدم األخذ بتوثيقه عند حتقّق اشتباهه

فاسـد املـذهب    :املفضل بن عمر اجلعفي   :ومن أمثلة توثيقات املفيد اليت خالف فيها النقاد       
من شـيوخ   :لكن املفيد يف اإلرشاد قال أنه     .جلميعضعفه ا .مضطرب الرواية ،مرتفع القول،خطايب   

  .4أصحاب أيب عبد اهللا،وخاصته وبطانته،وثقاته الفقهاء الصاحلني

  : والشهيد و ابن طاووسليتوثيق احل
وكما ترى فهؤالء هم أقطاب ما يسمى باملصطلح اجلديد الذي لقي هجوما عنيفا من قبل 

ثيقات هؤالء؛ألم من املتأخرين،فتوثيقام مبنية ويرجع بعضهم القول بالتوقف يف تو.اإلخباريني

                                                 
وقد ترجم له احلافظ .249-248ص:،واخلالصة للحلي1067:،الترمجة رقم402-399ص:نجاشيرجال ال:انظر - 1

  . احلافظ ابن حجر يف اللسانالذهيب يف السري،وامليزان،وله ترمجة أيضا عند
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ومن الظاهر كمال :"قال الكلباسي عن سبب تقدمي نقد املتقدم على املتأخر.على احلدس واالجتهاد
  .1"مدخلية التقدم يف االطالع بأحوال املتقدمني

،     توقّف بعضهم يف توثيقات العلّامة و توثيقات ابن طاووس و كـذا الـشهيد             :"قال الوحيد 
  .2"و لعلّه ليس يف موضعه، حلصول الظن منها و االكتفاء به

األوهام، يف بـاب   ال سيما بعد االطالع على ما وقع للمتأخرين من ...:"قال ابن الشهيد
مترجح لقلة التأمل وخفة املراجعة، حيث  التزكية وشهادم بالثقة ألقوام حاهلم جمهولة، أو ضعفهم

   .3"مباينة يف الغالب لتدقيق النظر وحترير االعتبار ة اإلكثار وهياعتمدوا يف التأليف طريق
 ما وقع للعالمة يف تزكية      -يعين األوهام،وتوثيق ااهيل  - وأمهها :"وضرب مثال باحللي،فقال  

.  محزة بن بزيع من صاحلي هذه الطائفة وثقام كثري العمـل           :محزة بن بزيع فإنه قال يف اخلالصة      
  جمهول بغري شك، بل وردت يف شأنه رواية رواها الكشي تقتضي كونه منالرجل واحلال أن هذا

  .4"الواقفة
وقد اعترض  السي األول على من رد توثيقات احللي بأن العادل أخربنا بالعدالة،أو شهد               

  .5ا،فال بد من القبول
 على ومثل هؤالء احلسن بن علي بن داود تلميذ ابن طاووس فقد ذكروا عدم االعتماد:قلت

لكن كتابه هذا مشتمل على أغاليط ال حتصى، :"توثيقاته؛ألن كتبه يف أغالط كثرية،قال الكلباسي
وباجلملة فحال الكتاب يف اية :"وقال بعد ذلك.6"واشتباهات ال تستقصى يعرفها من تأمل فيها

  .7"االضطراب،فال ينبغي االعتماد على نقل توثيقه
ن االنتقاد قد مشل أيضا ما صدر عن بعض املتقدمني،ومن          ومل يتوقف األمر على املتأخرين فإ     

  :األمثلة على ذلك
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 تضعيف القميني وقدحهم يف الرجال، كالم معـروف، فـإنّ            ففي االعتماد على  :القميون
  .طريقتهم يف االنتقاد تخالف ما عليه مجاهري النقاد،خاصة موقفهم من الغالة

  .أن يسلم أحد من جرحه، أو ينجو ثقةٌ من قدحهقلّ :وأما ابن الغضائري فقد قالوا فيه
ويبدو أن الكشي يعدونه من املتساهلني يف التوثيق وقد كثر اعتراضهم عليه،خاصة يف             :قلت

  .إيراده روايات فيها ضعفاء ال يعتد م
  :    نقد األئمة للرجال

؛لذلك يعـد   �سبق القول أن ما صدر عن األئمة عند اإلمامية مثله مثل ما صدر عن النيب                
النقد الصادر عن األئمة أهم حكم يطلق يف الراوي عند اإلمامية،فهو قـول املعـصوم الـذي ال                  

أن من أظهر مصاديق ما تثبت به       : فقد قالوا .خيطأ،وجيب إن صح عنه أن يسلم له فيه وال يعارض         
  .1عدالة الرواة وسيدها ما لو نص املعصوم على عدالته

لى الدرجات،ويوصف عند الرجاليني بأعظم الصفات، ومـن        فمن وثقه اإلمام يصنف يف أع     
  .ضعفه األئمة،يرتل إىل أسوأ  الدركات

وتعترب األحكام الصادرة عن األئمة يف حكم الروايات،فوجب نقلها باألسانيد مثلها مثـل             
غريها،فينظر فيها فمنها ما يصحح،ومنها ما يضعف،فنجد مثال الكشي يف رجاله،كثريا ما يورد يف              

ة الرجل روايات عن األئمة يف توثيقه أو مدحه،أو تضعيفه ولعنه،وكما سيأيت عنـد ذكـر                ترمج
الكشي وكتابه،فإن الكثري من رواياته هذه قد ضعفها علماؤهم خاصة ابـن املطهـر احللـي يف                 

ففي ترمجة أمحد بـن سـابق روى        :اخلالصة،والتفرشي يف نقد الرجال،ونضرب مثال على ذلك      
  .2...ويف طريقها نصر بن الصباح وهو غالالكشي أن الرضا لعنه،

  .وقد أكثر الكشي من النقل عن نصر هذا رغم أن النقاد قد ضعفوه أشد التضعيف
وقد صدر عن األئمة كالما يف الرجال،حيمل التوثيق،أو املدح،أو التضعيف ،لكن أغلب ما             

  .ورد من تضعيف كان بصيغة اللعن،ودون شك فاللعن أسوء ألفاظ اجلرح
  :رد من لعن من األئمةما و
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ومثال ما ورد من لعن عن األئمة تلك التوقيعات منسوبة للمهدي يف لعن من ادعى النيابـة                 
 أمحـد بـن هـالل       ،و و حممد بن نـصري الـنمريي       ، الشريعي :عنه غري السفراء األربعة،ومنهم   

  .1ر ابن أيب العزاق،وواحلسني بن منصور احلالج،وأبو طاهر حممد بن علي بن بالل،الكرخي
أما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل إخوة       :" ويف التوقيع املنسوب إليه إىل إسحاق بن يعقوب       

وأما حممد  ...وأما قول من زعم أن احلسني مل يقتل فكفر وتكذيب وضالل          ...يوسف عليه السالم  
 وأما أبو اخلطاب حممد بـن أيب زينـب          ...بن شاذان بن نعيم فهو رجل من شيعتنا أهل البيت         ا

  .2" فملعون وأصحابه ملعونون فال جتالس أهل مقالتهم فإين منهم برئ وآبائي منهم براءعاألجد
  :ومن الرواة امللعونني من طرف األئمة

مسعت أبا جعفـر  يلعـن       :" روى الكشي بسنده إىل علي بن مهزيار قال       :جعفر بن واقد    -
  .3"جعفر بن واقد

ن أيب عبد اهللا أن احلارث ومحـزة        روى الكشي بسنده إىل ابن سنان، ع      :  احلارث الشامي  -
  .4الرببري ملعونان

  .5سامل بن أيب حفصة، لعنه الصادق وكذبه وكفره-
روى الكشي أن أبا حممد لعن عروة بن حيىي         . عروة بن حيىي النخاس الدهقان، غال ملعون      -

  .6الدهقان وأمر شيعته بلعنه
  .ة بن سعيديونس بن ظبيان،وحممد بن بشري،واملغري:ومن امللعونني أيضا

أما التوثيق الصادر عن األئمة لبعض الرجال،فما نقلته كتب الرجال يكاد ينحصر يف توثيق              
ولذلك وجدنا عندهم أن من أسباب التوثيق أو من أمارات التوثيق أن يكـون              .الوكالء،والسفراء

  .الرجل وكيال ألحد األئمة
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وأما حممد بن عثمان العمري      :"..ففي التوقيع املنسوب للحجة املنتظر إلسحاق بن يعقوب       
وأما حممد بن علي بـن مهزيـار        .  فإنه ثقيت و كتابه كتايب     - رضي اهللا عنه وعن أبيه من قبل         -
  .1"هوازي فسيصلح اهللا له قلبه ويزيل عنه شكهاأل

  : وقد ورد عن األئمة توثيق رجال بعينهم،ومثال ذلك

-     يفَر، القُمعو جمة، أبرأَو بن دمحم:ات  لُوون ِبالغيالقُم همه ...      ن، علـيمن أيب احلَس جرخ
  .2 وحسِن عِقيدِتِه، وقُرِب منِزلَِتِه ابن محمد إىل القُميني يف براَءِتِه ِمما قُِذف ِبِه

اجلس يف مسجد املدينة وافت الناس، فاين أحب أن يرى يف           : قال له الباقر  :أبان بن تغلب    -
وروي أن الـصادق    .أما واهللا لقد أوجع قليب موت أبان      : وقال الصادق  ملا أتاه نعيه     . ثلكشيعيت م 
 . 3يا أبان ناظر أهل املدينة فإين أحب أن يكون مثلك من روايت ورجايل: قال له

أبو محزة يف زمانه كلقمـان يف       : رووا عن الرضا أنه قال    : ثابت بن دينار أبو محزة الثمايل     -
علي بن احلسني،وحممد بن علي،وجعفر بن حممد،وبرهـة مـن          : دم أربعة منا  زمانه، وذلك أنه خ   

  .4عصر موسى بن جعفر  

 .5"هو سلمان يف زمانه:"ورووا عن الرضا أيضا أنه قال فيه:يونس بن عبد الرمحان -

  .6روى الكشي أن أبا احلسن قال فيه خريا: جعفر بن عيسى بن يقطني-
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  يت جيب توفرها يف الراويالشروط ال:املبحث الثاين
  

  :صفات من تقبل روايته ومن ترد عند أهل السنة

ملّا كان احلديث النبوي ال يأخذ عن كل واحد فقد اشترط أهل العلم منـذ البـدء                 
شروطا إذا توفرت يف الشخص قبلت مروياته،وإن اختلـت ردت مروياته،وقـد تنوعـت              

رواته ومن ترد،ولكن أصل كالمهم يرجع      عبارات األئمة املتقدمني يف ذكر صفات من تقبل         
  :إىل اشتراط أمور متفق عليها،ومن كالمهم يف ذلك

مسـوا لنـا    :قـالوا ... مل يكونوا يسألون علـى اإلسـناد        :"قول حممد بن سريين   -
  ".رجالكم،فينظر إىل أهل السنة فيؤخذ حديثهم،وينظر إىل أهل البدع فال يؤخذ حديثهم

إن :"إن فالنا حدثين بكذا وكذا قال     :قلت لطاوس :لوعن سليمان بن موسى قا    -      
   .ثقة يف دينه:،يعين"مليا:"وقوله.1"كان صاحبك مليا فخذ عنه

كانوا إذا أتوا لرجل ليأخذوا عنه نظروا إىل صالته وإىل سنته،وإىل  :"وعن إبراهيم قال  -
  .2"هيئته،يأخذون عنه

ل اهللا صـلى اهللا  ال حيدث عن رسـو :مسعت سعد بن إبراهيم يقول :وعن مسعر قال  -
  .1"عليه وسلم إالّ الثقات
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غالّط ال يرجع، وكذّاب،وصاحب    :يكتب احلديث إالّ عن أربعة    :"وقال ابن املبارك  -
  .2"هوى يدعو إىل بدعته،ورجل ال حيفظ فيحدث من حفظه

ال تقوم احلجة خبرب اخلاصة حىت جيمع       :"  ويف كتاب الرسالة قال الشافعي رمحه اهللا       -
كون من حدث به ثقة يف دينه،معروفا بالصدق يف حديثه،عاقال ملا حيدث به،         منها أن ي  :أمورا

عاملا مبا حييل معاين احلديث من اللفظ،و أن يكون ممن يؤدي احلديث حبروفه كما مسـع،ال                
حيدث به على املعىن،ألنه إذا حدث به على املعىن وهو غري عامل مبا حييل معناه مل يدر لعلـه                   

فإذا أداه حبروفه فلم يبق وجه خياف فيه إحالته احلـديث،حافظا إن            . محييل احلالل إىل احلرا   
إذا شرك أهل احلفظ يف احلديث وافـق        .حدث من حفظه،حافظا لكتابه إن حدث من كتابه       

مل يسمع منه،وحيدث عن النيب  صلى  حديثهم،بريا من أن يكون مدلسا حيدث عمن لقي ما
ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حىت ينتـهي         .هاهللا عليه وسلم  ما حيدث عنه الثقات خالف        

باحلديث موصوال إىل النيب  صلى اهللا عليه وسلم أو إىل من انتهى به إليه دونـه،ألن كـل                   
واحد منهم مثبت ملن حدثه ومثبت على من حدث عنه فال يستغىن يف كل واحد منهم عما                 

  .3"وصفت
وترك البـدع، واجتنـاب     آلة احلديث الصدق،والشهرة بطلبه،   :" قال حيىي بن معني   -
  .4"الكبائر

وبالنظر يف هذه الصفات وغريها مما ذكره أهل العلم جند أن مدار القبول والرد عندهم               
فمن كان عدال ضابطا قبلت روايتـه،وإن       .متوقف على عدالة الراوي وضبطه وانتفاء ذلك      

  .اختل أحد هذين الشرطني أو كليهما ردت روايته
 احلديث عندما يتعرض لصفة من تقبل روايته ومن         لذلك جند كل من صنف يف علوم      

ترد حيكي إمجاع اجلماهري من أئمة احلديث والفقه على أنه يشترط يف الـراوي أن يكـون                 
  :قال احلافظ العراقي يف ألفيته.عدال ضابطا

  أمجع مجهور أئمة األثر   والفقه يف قبول ناقل اخلرب
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  ...................بأن يكون ضابطا معدال     
فإذا كان أهل السنة قد أمجعوا على اشتراط العدالة والضبط يف الراوي حـىت تقبـل                

  روايته،فهل اإلمامية اشترطوا مثل ذلك أم خالفوا؟
  : عند اإلمامية الراويوط قبول حديثشر

إن املطلع على كالم علماء اإلمامية يف هذا املوضوع جيد فيه تباينا كبريا،فبعضهم يـشترط               
اآلخر يشترط شروطا أخرى،رغم أم يتفقون يف بعض الـشروط،فذهب ابـن       شروطا، والبعض   

البلوغ، والعقـل،  :املطهر احللي إىل أن الشروط اليت جيب أن تتوفر يف الراوي حىت يقبل خربه هي    
فال . بالغا، عاقال، مسلما، عدال، ضابطا    :  يشترط كون الراوي   :"قال.واإلسالم،والعدالة والضبط 

 إن مل يكن مميزا، مل حيصل الظن بقوله، وإن كان مميزا علم نفي احلرج عنه                ألنه: تقبل رواية الصيب  
: والكافر. األداء، بالغا وقت    1لو كان صبيا وقت التحمل    : وتقبل روايته . مع الكذب فال ميتنع منه    

 فاسق والفاسق مردود الروايـة، وال       ألنهال تقبل روايته، سواء كان مذهبه جواز الكذب أو ال،           
ن عدم الفسق شرط     حنيفة، أل  أليبوال تقبل رواية اهول حاله، خالفا       . واية الفاسق لآلية  تقبل ر 

  .2"يف الرواية، وهو جمهول
اإلسـالم، و العقـل و البلـوغ،               : وذكر غريه أن شروط قبول خرب الواحد يف الراوي هي         

  .3و اإلميان و العدالة و الضبط
كما .روط،وعند غريه ستة،بإضافة شرط اإلميان    فكما تالحظ فالشروط عند احللي مخسة ش      

 فشروط العدالـة    أن الشروط املذكورة بعضها يدخل يف شروط العدالة،كاإلسالم،والعقل والبلوغ        
  .اإلسالم،والبلوغ،والعقل،والسالمة من أسباب الفسق، والسالمة من خوارم املروءة:هي
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اإلميان يغين عن ذلك،واإلميـان  مث إن من اشترط اإلميان اشترط أيضا اإلسالم،رغم أن شرط        
  املقصود عندهم أن يكون الشخص إماميا إثين عشري،فهل يكون من هذا وصفه غري مسلم ؟

والعدالة حقيقة عرفية يف معىن معروف ال جيامع فـساد          ":" منتقى اجلمان " بل قال صاحب    
  .فإذن اشتراط العدالة يغين عن اشتراط اإلميان. 1"العقيدة قطعا

ط املذكورة عند احللي وغريه ليست حمل اتفقـا بينهم،كاإلميان،والـضبط،بل           وبعض الشرو 
  وحىت العدالة على ما سيأيت تفصيله

  :شرط العدالة-1

العدالة هي ملكة حتمـل علـى مالزمـة التقـوى           :"قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا     
شروط  كما   وعرفها غريه بتعاريف قريبة من هذا،وقد اشترط يف العدالة مخسة           . 2"واملروءة
  .مر بك

  :أما اإلمامية فعرفوا العدالة بتعاريف خمتلفة،وبعضها قريب مما قاله أهل السنة،ومن ذلك

املشهور بني املتأخرين أنها ملكة يف النفس متنعها من فعل الكبائر واإلصرار على الـصغائر،                 
  .3 حالهو منافيات املروة، يعين ما يدلّ على خسة النفس، ودنائة اهلمة، حبسب

وهي ملكة يف النفس متنعها عن فعل الكبـائر         ،العدالة:  الشرط الرابع  :"قال ابن الشهيد الثاين   
 أيضا،  األصحابواعتبار هذا الشرط هو املشهور بني       . ةء على الصغائر، ومنافيات  املرو     واإلصرار

  . 4" العامة امليل إىل العمل خبرب جمهول احلال، كما ذهب إليه بعضممتأخريهوظاهر مجاعة من 

  .5"هي السالمة من الفسق و خوارم املروة:"وقال احلسني بن عبد الصمد
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هي ملكة نفسانية راسخة باعثة على مالزمة التقوى، و تـرك ارتكـاب الكبـائر،                       :وقيل
  .1و اإلصرار على الصغائر، و ترك ارتكاب منافيات املروة

باعثة على مالزمة التقوى من ترك احملرمـات        العدالة عبارة عن ملكة راسخة      :"وقال اخلميين 
  .2"وفعل الواجبات

ونريد بالعدالة االستقامة يف السلوك بالسري وفـق        :"قال حممد تقي احلكيم يف حتديد العدالة      
أحكام الشريعة اإلسالمية امللزمة،واليت تنشأ عن بواعث نفسية،تكون نتيجة درجة وإميان ومتثـل             

 بامللكة ال يريدون أكثر من هذه البواعث،كما أن القائلني باالستقامة           ولعل القائلني .لواقع اإلسالم 
  . 3"ال يريدون إالّ هذا النوع منها،ال عدم صدور املخالفة الشرعية فحسب

وهي كون الرجل عـدال علـى       :العدالة باملعىن األخص  :وقال املامقاين بأن العدالة هلا معنيان     
  .4مذهبنا
ون الرجل ذا ملكة و إن مل يكن إماميا، بأن كـان عـدال يف              وهي ك :العدالة باملعىن األعم  و
  .5مذهبه

بقي أن نشري إىل أن بعض اإلمامية خالف يف اشتراط العدالة يف الراوي،ألن ذلك سيؤدي إىل   
وأصحاب االصطالح اجلديد قد اشترطوا  يف الـراوي          : قال احلر العاملي   تضعيف مجيع مرويام،  

  .6يع أحاديثنا لعدم العلم بعدالة أحد منهم إال نادراالعدالة فيلزم من ذلك ضعف مج
األقـرب  :" وقال البعض باالكتفاء باملدح وهو أدىن درجة من العدالة قال صاحب الفصول           

عندي االكتفاء بكون الراوي ممدوحا مبا يوجب الظن بتحرزه عن الكذب، و حيصل االعتماد على             
 إذا كان إماميا، و خصوصا إذا مل يصرح بكونه فاسقا           روايته و إن مل يبلغ درجة التوثيق، السيما       

  .7"جبوارحه
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مجهـور  :"ولكن أصحاب كتب الدراية نقلوا أن اجلمهور قال باشتراطها قال الشهيد الثاين           
  .1"أئمة احلديث على اشتراط عدالة الراوي

الرجـال  تعرف من  إال أم جعلوا عمدة أسباب الوثوق اليت:" ويف فوائد الوحيد البهبهاين
وأصلها العدالة من حيث كوا عندهم شرطا للعمل خبرب الواحد،ولعل هذا هو الظاهر من كـالم                

  .2"القدماء 
 من شرط العمل خبرب الواحـد، أن يكـون          أن على   :" وعن اشتراط  العدالة يقول الطوسي     

  .3"راويه عدال بال خالف  
تحـرزا عـن الكـذب يف       يكفي كون ثقـة م    :لكن نقل جنم الدين احللي أن الطوسي قال       

الرواية،وإن كان فاسقا جبوارحه،وادعى عمل الطائفة على أخبار مجاعة هذه صفتهم،وحنن مننـع             
ودعوى التحرز عن الكذب مع ظهور الفسق مستبعدة،إذ الـذي          ...هذه الدعوى،ونطالب بدليلها  

  .4يظهر فسوقه ال يوثق مبا يظهر من حترجه عن الكذب

  :شرط اإلميان-2
قـال حممـد مهـدي مشـس     . 5 عـشريا    إماميا اثين  -أي الراوي -راد به كونه    امل: اإلميان

كون املـسلم شـيعيا   :واملراد باإلميان يف مصطلح اإلمامية يف علوم الفقه واحلديث والكالم    :"الدين
  .6"إماميا إثين عشريا

 اشتراطه يف الراوي هو املشهور بـني      :وقد اختلف علماء اإلمامية يف اشتراطه،فقال بعضهم        
  .7أصحابنا

الفاضالن، و الشهيدان، و صاحب املعامل و       : قد اعترب هذا الشرط مجع منهم     : وقال املامقاين 
  .8املدارك و غريهم
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 معترب يف الراوي، وأجاز الشيخ العمل خبرب الفطحيـة،          اإلميان:"قال احملقق جنم الدين احللي    و
 الغالة، كأيب اخلطاب، وابـن      ومن ضارعهم، بشرط أن ال يكون متهما بالكذب، ومنع من رواية          

احتج الشيخ بأن الطائفة عملت خبرب عبد اهللا بن بكري، ومساعة، وعلي بن أيب محـزة،                و.أيب العزاقر 
 أن الطائفـة    اآلنأنا ال نعلم إىل     : واجلواب. والطاطريون وعثمان بن عيسى، ومبا رواه بنو فضال،      

  .1الءؤعملت بأخبار ه
ني يف الراوي مها اإلميان والعدالة،فلم يكتـف بوصـف          وركز ابن الشهيد الثاين على شرط     

اإلسالم يف الراوي كما فعله احللي من قبل،بل أضاف وصف اإلميـان،معتربا أن املـشهور بـني                 
 وحجتهم قولـه    األصحابواشتراطه هو املشهور بني     : اإلميان:  الثالث :"األصحاب اشتراطه،قال 

  .3" 2ژ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ  ٺ  ٺ  ٺژ : تعاىل
  .واحتجوا يف اشتراط اإلميان مبقبولة عمر بن حنظلة اليت سبق ذكرها يف احلديث املقبول

  .4و قال مجع آخر بعدم اشتراط اإلميان يف الراوي
  :فغري اإلمامي اإلثين عشري فيه قوالن

قـال حممـد مهـدي مشـس        .اعتبار عدم اإلميان فسقا،وإن كان عـدال يف مذهبـه         -1
ذهب اخلوئي إىل   :"وقال أيضا . 1"ذهابه إىل عدم اعتبار املخالف عادال     والظاهر من اخلوئي    :"الدين

ومقتـضى  .كون املخالف فاقد للعدالة،وظاهره املالزمة بني خمالفة اإلمامية وعدم عدالة املخـالف           
املالزمة املذكورة عدم الفرق بني كون املخالف فاسقا حبسب مذهبه وعادال،فإن عدالته حبـسب              

  .2" اإلمامية من جهة خمالفتهمذهبه ال تنفع يف مذهب
  .فالظاهر من كالم الشهيد الثاين عدم املالزمة بني املخالفة والفسق. عدم اعتباره فاسقا-2

ومعىن هذا أن أخبار غري اإلمامية اإلثين عشرية غري مقبولة عند من اشـترط اإلميـان،واعترب       
ه على اخلالصـة، عـن فخـر         وحكى والدي يف فوائد    :قال ابن الشهيد الثاين   .عدم اإلميان فسقا  
 عندي عدم قبـول روايتـه،       األقرب: عن أبان بن عثمان، فقال    : سألت والدي : احملققني، أنه قال  
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وأشـار  . اإلمياناآلية، وال فسق أعظم من عدم       ژ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ  ٺ  ٺ  ٺژ       :لقوله تعاىل 
  .3"بذلك إىل ما رواه الكشي  من  أن أبانا كان من الناووسية

  .كنهم عمليا مل يلتزموا ذا الشرط،حيث جندهم قد رووا عن غري اإلماميةول
 مع تصرحيه باالشتراط يف التهذيب ، أكثر يف اخلالصة من ترجيح قبـول           فابن املطهر احللي   

  . روايات فاسدي املذاهب
ونوح بـن   ، عملت الطائفة مبا رواه حفص بن غياث، وغياث بن كلوب          " :وقال الطوسي 

وأما إذا  .  فيما مل ينكروه ومل يكن عندهم خالفه       أئمتناوىن ، وغريهم من العامة عن        والسك ،دراج
ن كان إف:  من فرق الشيعة مثل الفطحية، والواقفة، والناووسية وغريهم نظر فيما يرويهالراويكان 

ن كان هناك خرب آخر     إو. هناك قرنية تعضده أو خرب آخر من جهة املوثوقني م، وجب العمل به            
وان كان مـا    . بروايته والعمل مبا رواه الثقة     لفه من طريق املوثوقني، وجب اطراح ما اختصوا       خيا

رووه ليس هناك ما خيالفه وال يعرف من الطائفة العمل خبالفه، وجب أيضا العمل بـه إذا كـان                   
 ما قلنـاه عملـت      وألجل. ن كان خمطئا يف أصل االعتقاد     إ، و أمانتهمتحرجا يف روايته موثوقا يف      

لطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد اهللا بن بكري وغريه، وأخبار الواقفة مثل مساعة بن مهران،وعلـى                ا
 ومن بعد هؤالء مبا رواه بنو فضال وبنو مساعة والطـاطريون             ،بن أىب محزة ، وعثمان بن عيسى        ا

ري هؤالء،  وأما ما ترويه الغالة واملتهمون واملضعفون وغ      . وغريهم، فيما مل يكن عندهم فيه خالفه      
ن كانوا ممن عرف هلم حال استقامة وحال غلو، عمل مبـا رووه يف              إفما خيتص الغالة بروايته، ف    

 ذلك عملت الطائفة مبا رواه      ؛وألجلموأخطاءهحال االستقامة، وترك ما رووه يف حال ختليطهم         
ذلك القول   وك ،ابن أىب زينب يف حال استقامته وتركوا ما رواه يف حال ختليطه            أبو اخلطاب حممد  

فأما ما يرويه يف حال ختليطهم فال جيوز        . اقر وغري هؤالء  زيف أمحد بن هالل العربتائى، وابن أىب ع       
ن كان هناك ما يعضد     إو. رويه املتهمون واملضعفون  يوكذلك القول فيما    . العمل به على كل حال    

 بالصحة وجب   ن مل يكن هناك ما يشهد لروايتهم      إ و ،روايتهم ويدل على صحتها وجب العمل به      
 ذلك توقف املشايخ عن أخبار كثرية هـذه صـورا ومل يرووهـا              وألجل،  أخبارهمالتوقف يف   

 األفعال، فأما من كان خمطئا يف بعض        ،واستثنوها يف فهارستهم من مجلة ما يروونه من التصنيفات        
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ربه، وجيوز  ن ذلك ال يوجب رد خ     إ اجلوارح وكان ثقة يف روايته، متحرزا فيها، ف        بأفعالأو فاسقا   
 اجلوارح مينع من قبـول      بأفعال الفسق   وإمنان العدالة املطلوبة يف الرواية حاصلة فيه،         أل ؛العمل به 

  .1" ذلك قبلت  الطائفة أخبار مجاعة هذه صفتهم وألجل ؛شهادته وليس مبانع من قبول خربه
  :يالحظ أن الطوسي قيد قبول الرواية عن املخالفني بثالثة شروط

  .الرواية عن األئمةأن تكون -1
  . عدم إنكارها-2
  .مل يرد عندهم ما خيالفها-3

مث إنه يظهر وكأن الطوسي يفرق بني ما رواه العامة،وما رواه من ينسب إىل التـشيع مـن                  
ورود قرينة تعضد   :الفرق املخالفة لإلمامية،كالفطحية والواقفة،والناووسية،حيث اشترط يف هؤالء        

ملوثقني حىت يعمل به،وعند انعدام ذلك يرد اخلرب،وكذلك إن تفردوا          اخلرب،او خربا آخر من جهة ا     
  .باخلرب،ومل يرد عندهم ما خيالفه

  :البلوغ-3

وإمنا اشترطوا البلوغ ألنه مدار التكليف،ويدخل فيه املقدرة على التمييز بني األشياء؛والبلوغ 
  .مضنة اإلدراك وفهم أحكام الشريعة لذلك نيط التكليف به

  .2"من شرائط الراوي عند أداء الرواية فال تقبل رواية الصيب مطلقا:" الثاينقال الشهيد
البلوغ، فال يقبل خرب الـصيب  : من الشروط اليت اعتربوها يف الراوي:"وقال صاحب املقباس  

غري البالغ، و ذلك يف غري املميز مما ال ريب فيه بل و ال خالف، و أما املميز ففي قبـول خـربه                       
  . 3"شهور عدم القبول، و هذا هو األقوىقوالن، فامل

أمجع مجاهري الفقهاء و احملدثني على اشـتراط كـون          :"وقال حسني بن عبد الصمد احلارثي     
  .4"الراوي بالغا وقت األداء دون وقت التحمل
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  :العقل-4
  .1من شرائط الراوي العقل، فال تقبل رواية انون مطلقا

ويقـصد  .2من قبول روايته حال إفاقته إذا انتفى أثر اجلنونو أما انون األدواري، فال مانع       
وهذا التفريق  .من اجلنون األدواري ،اجلنون املتقطع،وقد أشار بعض علماء أهل السنة إىل مثل ذلك            

  .يف احلقيقة نظري،إذ ال أثر له يف اجلانب العملي فيما علمت
  : اشتراط الضبط عند اإلمامية-5

ن عـرض  إو،ن عرف له السهو غالبا مل يقبـل       إ الراوي الضبط، ف   يعترب يف :"قال احملقق احللي  
 إالن أحدا ال يكاد يسلم منه، فلو كان زواله أصال شرطا يف القبول، ملا صح العمـل                  أل؛نادرا قبل 

  .3" من العاملني باخلربإمجاعاعن معصوم من السهو، وهو باطل 
ويف احلقيقة اعتبار   :" الضبط قال  وذهب الشهيد الثاين إىل أن اشتراط العدالة يغين عن اشتراط         

  .4"العدالة يغين عن هذا؛ ألن العدل ال جيازف برواية ما ليس مضبوطا على الوجه املعترب
وأنت خبري بأن قيد العدل يغين عن ذلـك؛ألن         :"...ووافقه  على ذلك املامقاين حيث قال      

ق الراوي،وعـدم   املغفل املستحق للترك ال يعدله أهل الرجال،وأيضا فالعدالـة تـستدعي صـد            
  .5"غفلته،وعدم تساهله عند التحمل واألداء،نعم لو زيد قيد الضابط توضيحا لكان أمنت

 ولوالدي كالم يف بيان أوصاف الراوي ينبه        :وقال ابن الشهيد الثاين يرد على والده يف ذلك        
  عن هذا؛ ألنويف احلقيقة اعتبار العدالة يغين: فإنه ملا ذكر وصف الضبط قال على املقتضى لتركه،

على العادة، يعين  العدل ال جيازف برواية ما ليس مبضبوط على الوجه املعترب فذكره تأكيد أو جري
ويف هذا الكالم نظر ظـاهر،      . قبول اخلرب  عادة القوم حيث إم ملتزمون بذكر الضبط يف شروط        

لضبط األمن منها، بـل  ذكرها ال ريب فيه وليس املطلوب بشرط ا فإن منع العدالة من اازفة اليت
يف  السالمة من غلبة السهو والغفلة املوجبة لوقوع اخللل على سبيل اخلطأ كما حقـق  املقصود منه

بـالنظر إىل أنـواع    األصول، وحينئذ فال بد من ذكره، غاية األمر أن القدر املعترب منه يتفـاوت 
                                                 

 .187 ص: ، وصول األخيار67 ص: شرح البداية  - 1
 .457-456 ص: قوانني األصول - 2
 .151ص: معارج األصول- 3
  .69ص: شرح البداية- 4
  .1/150: مقباس اهلداية- 5



 - 266-

عترب يف الرواية من احلفظ كما هـو  ما ي الرواية، فما يعترب يف الرواية من الكتاب قليل بالنسبة إىل
  .1"واضح

 عـن الوصـف      الوصف بالعدالـة ال يغـين      أن واحلق   :"...و رد عليه البهائي أيضا بقوله     
  .2"بالضبط

وبعد ذكر شروطهم يف الراوي فهل طبق من صنف األصول األربعة،واليت مجـع أصـحاا         
إن أصح كتـاب    :عندهم،نقولصحيح الروايات فيها هذه الشروط على رواة األحاديث املخرجة          

عندهم وهو الكايف تضم أسانيده العشرات ممن ضعفهم نقادهم،وإليك أمثلة عمن أخرج له الكليين              
  :من هؤالء
كذّاب غال،يروي عن الغالة    :قال النجاشي :"عبد اهللا بن القاسم احلضرمي املعروف بالبطل      -

 .3"غال متهافت ال ارتفاع بهكويف ضعيف :ال خري فيه،وال يعتد بروايته،وقال ابن الغضائري

كان ضـعيف يف    :قال النجاشي 4:"إبراهيم بن إسحاق أبو إسحاق األمحري النهاوندي      -
يف حديثـه   :كان ضعيف يف احلديث متهم يف دينه،وقال ابن الغضائري        :احلديث،وقال الطوسي 

 ".ضعف،ويف مذهبه ارتفاع

دا،ال يعول عليـه يف     ضعيف ج :قال النجاشي :"حممد بن سليمان بن عبد اهللا الديلمي      -
 .5"ضعيف يف حديثه مرتفع يف مذهبه ال يلتفت إليه:شيء،وقال ابن الغضائري

إن من الكذابني املشهورين    :قال الفضل بن شاذان   :"  حممد بن سنان أبو جعفر الزاهري      -
ضـعيف  :ال أحل لكم أن ترووا أحاديث حممد بن سنان،وقال ابن الغضائري          :ابن سنان،وقال 

 .6"غال

                                                 
  .6-1/5: منتقى اجلمان- 1
  .271ص: مشرق الشمسني- 2
  .3/131:نقد الرجال:ر انظ- 3
 .56-1/54:نقد الرجال: انظر- 4
 .221-4/220: نقد الرجال- 5
  .226-4/223: نقد الرجال- 6



 - 267-

-العمـي،   - باجليم والـراء     - حممد بن احلسن بن مجهور       :قال احللي :د بن مجهور  حمم 
عريب بصري، روى عن الرضا ، كان ضعيفا يف احلديث، غاليا يف املذهب، فاسدا يف الرواية،                

 .1ال يلتفت اىل حديثه، وال يعتمد على ما يرويه

طرب الروايـة،ال   فاسد املذهب،مض :قال النجاشي :"املفضل بن عمر أبو حممد اجلعفي     -
ضعيف متهافت،مرتفع القـول خطـايب،ال      :يعبأ به،وقيل أنه كان خطابيا،وقال ابن الغضائري      

  ".جيوز أن يكتب حديثه
  
  
  
  
  
  

  
  ثبوت وأمارات التعديل واملدح:املبحث الثالث

  

  :طرق ثبوت العدالة

ما دام للعدالة حد،وشروط جيب أن توفر حىت يسمى الشخص عدال،فإنّ البحـث عنـها               
  : وإثباا أو نفيها يكون بطرق ومسالك معينة،ومن أهم ما حيصل به معرفة ذلك من الطرق ما يلي

  :اختبار حال الراوي-1

ذهب اجلمهور إىل أنه جيب البحث عن عدالة الراوي،واختبار حاله؛ألن العدالة شيء زائـد     
  .على ظهور اإلسالم،حيصل بالتتبع ألحوال الرواة
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العدالة هي إظهار اإلسالم وسالمة املسلم من فـسق ظـاهر،ومن           وذهب العراقيون إىل أن     
  .كانت هذه حاله وجب أن يكون عدال

  : التزكية-2        

وقد وجدنا .احلكم على الشخص بأنه عدل،أو هي التصريح بعدالة الشخص:  واملقصود ا
  .ةألهل العلم يف ثبوت العدالة بالتزكية آراء متباينة حول العدد،واجلنس،واحلال

   :ثبوت العدالة عند اإلمامية
  .االختبار والتزكية:طريق العدالة أمران:قال الكاظمي

حيصل بالصحبة املؤكدة واملالزمة التامة حبيث يظهر له من القرائن ما يـدل علـى               :واألول
   .ثبوت خوف يف قلبه مانع من الكذب واإلقدام على املعصية

 على االكتفاء يف التزكية بالعدل الواحد اإلمامي        اختلف أصحابنا فيه فسائر املتأخرين    :والثاين
  .1"وكذا يف اجلرح وهو احلق،وذهب احملقق وأتباعه إىل اشتراط العدلني يف كل من التزكية واجلرح

وننبه هنا إىل أنه يظهر من كالم بعض العلماء التفريق بني العدالة والتوثيق،وأن الوثاقة أعـم                
  .ولذلك اختلفوا هل تثبت العدالة بالتوثيق أم ال.قة عدلمن العدالة،فكل عدل ثقة،وليس كل ث

إن التوثيق :":"       وقد وجدت اإلمام الصنعاين رمحه اهللا يبني الفارق بني التوثيق والتعديل فيقول
ليس عبارة عن التعديل يف اصطالحهم،بل املوثق اسم مفعول صادق ال يكذب مقبول الرواية،كما 

أخص من التوثيق،ووجود األعم ال -يف اصطالحهم–بعدل،فالعدالة مسعته من توثيقهم من ليس 
  .2يستلزم وجود األخص
  :التزكية بالواحد

تزكية العدل الواحد اإلمامي كافية يف الرواية،وفاقا للشيخ والعالمـة وسـائر            :قال البهائي 
  .ولداللة آية التثبت على عموم قبول خرب الواحد...املتأخرين خالفا للمحقق وأتباعه

يالحظ أن البهائي خص التزكية الصادرة عن اإلمامي دون غريه،وقـد سـبق القـول يف                و
  .اشتراط اإلميان يف الناقد
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  .1ونقل الغروي عن اخلوانساري ترجيحه االكتفاء يف تعديل الراوي بعدل

والصحيح أن اجلرح والتعديل يثبتان بواحد، ألنه من قبيـل          : "وقال احلسني بن عبد الصمد    
البد من  :وقيل. لشهادة كما يف أصل الرواية، فكما ال يعترب يف األصل كذا يف الفرعا األخبار ال

وغريهم من أهل العلم، كمشاخينا  ويثبتان أيضا  باالستفاضة، باشتهار عدالته بني أهل النقل. اثنني
فإنه ال حيتاج يف هؤالء إىل تنصيص على تزكيـة   من عهد شيخنا حممد بن يعقوب إىل يومنا هذا،

  .2"نتوقف فيمن فوقهم ممن مل يشتهر وإمنا. شتهار ثقتهم وضبطهمال
يشري احلارثي إىل أن تزكية الرواة ليست من الشهادة اليت يشترط فيها اثنني،لـذلك تقبـل                

أن التوثيقـات مـن بـاب الظنـون         :تزكية الواحد وإىل مثل ذلك ذهب الكلباسي حيث قال          
  .3"دة،فيكتفى فيها بتزكية العدل الواحداالجتهادية، وال جمال لكوا من باب الشها

وأشار احلارثي أيضا إىل ثبوت العدالة بالشهرة،ألا تغين عن التزكية،وذكر ذلـك احملقـق              
  .4"عدالة الراوي تعلم باشتهارها:"احللي فقال

لكن كالمه بعد ذلك غامض،وال ميكن فهمه على ظاهره؛ألنه يعين توثيق كل املشايخ مـن               
  .عصره هو يعين القرن العاشر اهلجري،ومل أجد مثل هذا الكالم عند غريهعصر الكليين إىل 

 األقرب عندي عدم االكتفاء يف      :"وذهب ابن الشهيد إىل عدم االكتفاء بتزكية الواحد فقال        
واملشهور بـني أصـحابنا   ...الواحد، وهو قول مجاعة من األصوليني تزكية الراوي بشهادة العدل

الراوي، يقتضي اعتبار حصول العلم ا، وظـاهر   لنا أن اشتراط العدالة يف. املتأخرين االكتفاء ا
  .5"مبجردها أن تزكية الواحد ال تفيده
  :التعديل على اإلام

املبهم من الرواة من مل يسم؛ألن شرط قبول اخلرب عدالة راويه،ومن أم امسه ال تعرف عينه        
  .6فكيف عدالته
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،أي أنه ال "أخربين من ال أم:"،أو"أخربين الثقة:"لفظ التعديل كقوهلم        ولو أم الراوي ب
  يسميه،وإمنا يذكر فيه ما يفيد أنه عدل،هل يعترب ذلك تعديال له؟

  :ذكر احلافظ ابن حجر يف ذلك ثالثة مذاهب         اختلف أهل العلم،يف ذلك،ف
أم بلفظ التعديل،كأن وكذا ال يقبل خربه ولو :"عدم القبول،قال احلافظ ابن حجر-1 

؛ألنه قد يكون ثقة عنده مرجوحا عند غريه،وهذا على "حدثين الثقة:"يقول الراوي عنه
وهلذه النكتة مل يقبل املرسل ولو أرسله العدل جازما به هلذا االحتمال .األصح يف املسألة

  .1"بعينه
  .يقبل متسكا بالظاهر إذ اجلرح على خالف األصل:قيل-2        

  .إن كان القائل عاملا أجزأ ذلك يف حق من يوافقه يف مذهبه:قيل-3        
واختلف قول علماء اإلمامية أيضا يف هذه املسألة بني من يعده توثيقا،ومن ال يعده،ومن يقيد 

  .القبول بكون املبهم إماميا
بالعدالة ن مل يصفه    إمامية، يقبل و  إذا قال أخربين بعض أصحابنا، وعىن اإل      :"قال احملقق احللي  

، ومل يعلم منه الفـسوق  األمانة مبذهبه شهادة بأنه من أهل    إخبارهن   أل - إذا مل يصفه بالفسوق      -
 أن يعين نسبته إىل الرواة أو أهـل  إلمكانن قال عن بعض أصحابه ، مل يقبل،     إف. املانع من القبول  

  .2"العلم، فيكون البحث فيه كاهول
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ألة بتفصيل يشبه إىل حد بعيد ما يف كتـب أهـل            وذكر احلسني بن عبد الصمد هذه املس      
 حدثين الثقة أو العدل وحنومها مل يكف عند بعـضهم :ولو قال الراوي الثقة :" السنة،حيث قال

. البحـث  وأصالة عدم اجلارح غري كاف إذا البـد مـن  . جلواز كون غريه قد اطلع على جرحه
القائل عاملا  بطرق اجلرح  ء إذا كانوإضرابه عن تسميته مريب، واالحتمال آت، واألصح االكتفا

هذه الروايـة  : وقول العامل. أمسه فكذلك كل من رويت عنه فهو ثقة وإن مل: ولو قال.والتعديل
وإذا روى العدل عمن مساه مل يكن تعديال عنـد  . طريق واحد صحيحة تعديل لراويها إذا كان هلا

يث ليس حكما بصحته وان كـان ال  وعمل العامل وفتياه على وفق حد .وهو الصحيح. األكثرين
   .1"العدل  يعمل إالّ خبرب

  حكم العامل املزكّي بصحة حديث تعديل لكلّ رواته أم ال؟

فيه أقوال، و الذي يترجح يف النظر هو القول بالعدم؛ ألنّ ذلك ال يوجب احلكـم بكـون                  
ذلك السند فكيـف    الرجل ثقة أو موثّقا أو حسنا إذا وقع يف سنٍد آخر؛ الحتمال خصوصية يف               

  .ميكن الوثوق بالكلية
أوىل بالعدم على األقوى، و كـذلك يف التحـسني و التوثيـق و التقويـة و                 :"قال الداماد 

نعم إذا كان بعض الرواة غري مذكور يف كتب الرجال أو مذكورا غري معلوم حاله، و                . التضعيف
 احلكم من تلقائهم شهادة معتربة      الهو مبختلف يف أمره مل يكن على البعد من احلق أن يعترب ذلك            

  . 2"يف حقّه
فــذهب الــشهيد . يــستدلّ حبديثــه و يعتمــد عليــه،أيحــتج حبديثــهأمــا مــن ا

              ه قد حيـتجالثاين،والداماد،والصدر،واملامقاين إىل أن ذلك يفيد املدح دون التعديل و التوثيق؛ ألن
  .3بالضعيف إذا اجنرب
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  :وثاقة مادحي أنفسهم

من الرجال رووا مدحا ألنفسهم عن املعصوم،ومل يرد مدح هلم عن طريـق             يف الرواة مجلة    
ا يدلّ على وثاقتـه أو جاللتـه أو         مم الراوي لنفسه    ه يروي فهل حيصل التوثيق أو املدح مبا       . غريهم
   ؟مدحه

جند علماء اإلمامية قد اختلفوا يف هذه املسألة بني القبول للرواية،وعدم القبول هلا،فهذا  علي               
يد السائي الذي استند توثيقه عند من وثقه إىل ما ورد فيه من مدح رواه هو نفسه،وهو ما               ابن سو 

 بالسني -علي بن سويد السائي :" جاء يف الرسالة اليت رواها عن اإلمام موسى الكاظم،قال احللي        
روى الكشي عن محدويه عن     .  منسوب إىل ساية، قرية باملدينة، ثقة، من أصحاب الرضا         -املهملة  

احلسن بن موسى، عن إمساعيل بن مهران، عن حممد بن منصور اخلزاعي، عن علي بـن سـويد                  
كتبت إىل أيب احلسن ، وذكر حديثا عن أيب احلسن موسى  ما يشهد بأنه نزل من                 : السائي، قال 

  .1"آل حممد مرتلة خاصة، وغري ذلك من إهلام الرشد والبصرية يف أمر دينه
ولكن الـبعض طعـن يف      .3،وكذا السي يف الوجيزة   2طوسيوثقه احللي،و وثقه من قبل ال     

  .توثيقه،بأن ما ورد فيه هو شهادة لنفسه ففي إثبات مدحه بذلك نظر،فضال عن توثيقه
االستدالل على وثاقة شخص برواية نفسه عن االمام، فإن إثبـات   ال ميكن: قال السبحاين
  4.يستلزم الدور الواضح وثاقة الشخص بقوله
عبد اهللا  :يع احللي عدم القبول على خالف ما هو يف ترمجة السائي،ففي ترمجة           ويظهر من صن  

روى أبوه عن أيب جعفر وأيب عبد اهللا ، وروى هو عـن             :" ابن ميمون األسود القداح، قال احللي     
روى الكشي عن محدويه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن حيىي، عن             . أيب عبد اهللا ، وكان ثقة     

: يابن ميمون كم أنتم مبكة، قلـت   : ن عبد اهللا بن ميمون، عن أيب جعفر قال        أيب خالد القماط، ع   
وهذا ال يفيد العدالة، ألنه شهادة منه لنفـسه،       . إنكم نور اهللا يف ظلمات األرض     : حنن أربعة، قال  
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مسعت حممد بـن    : وروى الكشي عن جربئيل بن أمحد، قال      . لكن االعتماد على ما قاله النجاشي     
  .1"ويف هذا الطريق ضعف. بد اهللا بن ميمون يقول بالتزيدكان ع: عيسى يقول

روى الكشي عن علي بن إمساعيل، عن محاد        . كليب بن معاوية الصيداوي   : وقال يف ترمجة  
وعن أيوب بن نوح،    . ابن عيسى، عن احلسني ابن املختار، عن أيب أسامة أن الصادق  ترحم عليه             

ويف . يب عبد اهللا ، وذكر ما يشهد بصحة عقيدته        عن صفوان بن حيىي، عن كليب بن معاوية، عن أ         
  .2األول حسني بن املختار وهو واقفي، والثاين شهادة لنفسه، فنحن يف تعديله من املتوقفني

  :ثبوت التوثيقات اخلاصة 

واملراد من التوثيقات اخلاصة، التوثيق الوارد يف حق شـخص أو           : التوثيقات عامة و خاصة   
 ك ضابطة خاصة تعمهما وغريمها، وتقابلها التوثيقات العامة، ويرادأن يكون هنا شخصني من دون

  .3منها توثيق مجاعة حتت ضابطة خاصة وعنوان معني
  : ويثبت التوثيق اخلاص بوجوه منها

فإن ذلك يثبت وثاقته  إذا نص أحد املعصومني على وثاقة الرجل،: املعصومني  نص أحد-1
، أو برواية 4ثبوته بالعلم الوجداين كن يتوقف ذلك علىقطعا، وهذا من أوضح الطرق وأمساها، ول

روى الكـشي بـسند     ; مثال  . معتربة، واألول غري متحقق يف زماننا، إال أن الثاين موجود كثريا          
شقيت بعيدة،ولست أصل إليك يف كل وقت، فعمن : قلت للرضا :صحيح عن علي بن املسيب قال

نعم جيب أن يصل ... قمي، املأمون على الدين والدنيامن زكريا بن آدم ال: ديين ؟ فقال آخذ معامل
  .5"التوثيق بسند صحيح 

كالربقي،والكشي،وابن قولويه،  إذا نص أحد أعالم املتقدمني: نص أحد أعالم املتقدمني-2
وثاقة الرجل، يثبت به حال الرجـل بـال    والصدوق، واملفيد، والنجاشي، والشيخ وأمثاهلم على

  .6كالم

                                                 
  .197ص: خالصة األقوال للحلي- 1
  .232ص: خالصة األقوال- 2
 .151ص: كليات يف علم الرجال- 3
 .صد بالعلم الوجداين أي الطريق املباشر،ولذلك قال أن ذلك غري كتحقق يف زماننايق- 4
  .152-151ص: كليات يف علم الرجال- 5
  .153ص: كليات يف علم الرجال- 6
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حاله هو نص أحد أعالم  ومما تثبت به وثاقة الراوي أو حسن:  املتأخريننص أحد أعالم-3
ابـن طـاووس،وابن املطهـر احللـي،وابن داود         :ويقصد باملتأخرين أمثال  .املتأخرين على ذلك    

  .احللي،والتفرشي وغريهم
 1. دعوى اإلمجاع من قبل األقدمني-4

 اردة يف لـسان الرجـاليني،  إن كثريا من املدائح الو: املدح الكاشف عن حسن الظاهر-5

خيـتص   يكشف عن حسن الظاهر الكاشف عن ملكة العدالة، فإن استكشاف عدالة الـراوي ال 
أن يستكـشف ـا    بل كثري من األلفاظ اليت عدوها من املدائح، ميكن" ثقة أو عدل : " بقوهلم
  .2العدالة

ئن والشواهد املفيـدة  إن سعي املستنبط على مجع القرا: إىل مجع القرائن  سعي املستنبط-6
  .3على وثاقة الراوي أو خالفها، من أوثق الطرق وأسدها لالطمئنان

  :أمارات التوثيق واملدح
  .واملقصود ا العالمات اليت وردت يف الراوي وتدل على توثيقه،أو مدحه 

ذكر أرباب الدراية والرجال أمورا كثرية أدعي استفادة الوثاقة منها ونـوقش            :" قال الفاين 
ونذكر نبذة مما ذكـروه داال علـى        . يها بوجوه كثرية حبيث صارت موردا لآلراء والتفصيالت       ف

  :الوثاقة
  . أن يكون الراوي شيخ إجازة- 1 
  . أن يكون ممن روى كثريا عن املعصومني- 2 
  . أن يكون وكيال من قبل أحد املعصومني- 3 
  . أن يكون ممن روى عنه األجالء- 4 
  .من قبل املعصومني أن يكون رسوال - 5 
  . أن يكون ممن تسلم راية يف حرب من حروم- 6 
  . أن يكون ممن الزم املعصوم خبدمة أو كتابة أو صحبة وما شاكل ذلك- 7 

                                                 
  .157-156ص: كليات يف علم الرجال- 1
  .157ص: كليات يف علم الرجال- 2
-6/66:مستدركات مقباس اهلداية: األربع األول فقط،انظر،وذكر حممد رضا املامقاين157ص: كليات يف علم الرجال- 3

67.  
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  . أن يكون ممن أذن له يف الفتيا من قبلهم- 8 
  . أن يكون ممن تشرف بلقاء احلجة- 9 
  . أن يكون ذا أصل أو كتاب- 10 
  .وبا من قبلهم أن يكون حمب- 11 
إىل .  أن يكون ممن استفاد علوما خفية من قبلهم كعلم الباليا واملنايا وما شـاكلها              - 12 

  .1كثري من األمور واألمارات اليت ذكرت إلثبات وثاقة املتصفني بإحدى هذه األوصاف
وما ذكر الفاين ليس كل األمارات ،وبعض ما ذكر ليس من أمارات التوثيق بل هـو مـن                  

املدح،فاملدح  دون التوثيق،والتفريق بني التوثيق واملدح له أمهية كبرية يف حتديـد درجـة               أمارات  
  .الراوي،ودرجة احلديث هل هو صحيح أو حسن أو موثق
   :وإليك تفصيل ما وجدته من أمارات التوثيق أو املدح

  : ألحد األئمةوكيال كون  الرجل 

وي وكيال ألحد األئمة من أقوى أمـارات        ذهب الوحيد،و املامقاين وغريمها إىل  كون الرا       
  .؛ألنهم ال جيعلون الفاسق وكيال2املدح، بل الوثاقة  والعدالة

بينـها    رمبا تعد الوكالة من اإلمام، طريقا إىل وثاقة الراوي، لكنه ال مالزمة:قال السبحاين
نا يف األمور املاليـة،  أمي وبني وثاقته، نعم لو كان وكيال يف األمور املالية، تكون أمارة على كونه

الرجل وكيال من جانب اإلمام طيلة سنوات،  وأين هو من كونه عادال، ثقة ضابطا ؟ نعم إذا كان
على وثاقته وثبات قدمه، إذ من البعيد أن يكـون الكـاذب    ومل يرد فيه ذم ميكن أن تكون قرينة

  .3عدة سنوات وال يظهر كذبه لإلمام فيعزله وكيال من جانب اإلمام
عيني اإلمام لوكيل له وتوقيعه من عالئم الوثاقة أو املدح على أقل تقدير،والوكالـة إمنـا                فت

جعلت ألجل تسيري شؤون اإلمامة،وينسب بعضهم باحثي اإلمامية نـشأت الوكالـة إىل زمـن               
الصادق،وأن التطور والتعمق واالعتماد عليها كان زمن الكاظم،لكن يف زمن الرضا كـادت أن              

  .يته للعهد يف خالفة املأمون،مث رجعت يف إمامة اجلوادختتفي بسبب وال

                                                 
  .158-157ص: حبوث يف فقه الرجال- 1
  .45 ص: فوائد الوحيد ،258 /2 : مقباس اهلداية - 2
  .345ص: كليات يف علم الرجال- 3
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  :ومهام الوكيل تتركز يف
  .قبض احلقوق الشرعية كاخلمس وإيصاهلا إىل اإلمام-
  .الدعوة إىل اإلمام-
  .إخراج التوقيعات بني الشيعة واإلمام-
  .حماربة االحنرافات واالنقسامات يف الوسط الشيعي-

  :مة وأقوال الرجاليني فيهموإليك أمثلة على الوكالء لألئ
  .1وكيل اجلواد،ووكيل للهادي:إبراهيم بن حممد اهلمداين-
  .2وكيل اجلواد بالكوفة:أيوب بن نوح بن دراج-
  .3من وكالء الرضا مث اجلواد:صفوان بن حيىي البجلي السابري-
  . 4 جعفر بن سهيل الصيقل، وكيل أيب احلسن وأيب حممد وصاحب الدار-
 -علي بن مهزيـار     :" قال احللي .كان وكيل اجلواد يف األهواز    :ر األهوازي علي بن مهزيا  -

 األهوازي، أبو احلسن، دورقي األصل، موىل، -بالزاي قبل الياء املنقطة حتتها نقطتني، والراء أخريا       
أن عليا أيضا أسلم وهو صغري، ومن اهللا عليه مبعرفة هذا األمر            : كان أبوه نصرانيا فاسلم، وقد قيل     

هه، وروى عن الرضا  وأيب جعفر ، فاختص بايب جعفر الثاين وتوكل له وعظم حملـه منـه،                   وتفق
وكذلك أبو احلسن الثالث وتوكل هلم يف بعض النواحي وخرجت إىل الشيعة فيه توقيعات بكـل                

ملا مات عبد اهللا    : قال محدويه بن نصري   . خري، وكان ثقة يف روايته ال يطعن عليه، صحيح االعتقاد         
  .5"ب قام علي بن مهزيار مقامهابن جند

                                                 
  .1/85:نقد الرجال: انظر- 1
  .260-1/259:انظر ترمجته يف نقد الرجال للتفرشي- 2
  .2/422:النقد الرج:انظر- 3
  .5833:،رقم398ص: رجال الطوسي- 4
  .176-175: خالصة األقوال- 5
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لكن هناك من كان يقوم بأعمال لألئمة لكن كتب الرجال تورد فيهم الطعن،ولعـل              :قلت
ء، اللهم إالّ أن تكون الوكالة على        ال تدلّ مبجردها على شي    هذا الذي جعل حسن الصدر إىل أا        

  .1جهة معتد ا، أي بالعدالة
  .3،وكان يكتب للرضا2مشتهر بالسماع والشراب:ادحممد بن أيب عب: وكمثال على ذلك

  :وهناك من ادعى الوكالة،فذكر الطوسي منهم مجاعة،قال

                                                 
  .417 ص: اية الدراية - 1
 .14/1001: معجم رجال احلديث للخوئي- 2
  .2/216: عيون أخبار الرضا- 3
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أمحد بن هالل من أصحاب أيب حممد ، فاجتمعت الشيعة على وكالة حممد بن عثمان بنص                
أال تقبل أمر أيب جعفر حممـد بـن         : احلسن يف حياته ، وملا مضى احلسن قالت الشيعة اجلماعة له          

مل أمسعه ينص عليه بالوكالة،   : فقال هلم .  املفترض الطاعة ؟   اإلمامعثمان وترجع إليه وقد نص عليه       
 فأما أن أقطع أن أبا جعفر وكيل صاحب الزمان فـال            - يعين عثمان بن سعيد      -وليس أنكر أباه    
وتـربؤا  أنتم وما مسعتم، ووقف على أيب جعفر، فلعنوه         : قد مسعه غريك، فقال   : أجسر عليه فقالوا  

   .مث ظهر التوقيع على يد أيب القاسم بن روح بلعنه والرباءة منه يف مجلة من لعن. منه
أبو طاهر حممد بن علي بن بالل، وقصته معروفة فيما جرى بينه وبني أيب جعفـر                : ومنهم

، وامتناعـه مـن تـسليمها،    لإلمام اليت كانت عنده     باألموالحممد بن عثمان العمري ، ومتسكه       
 أنه الوكيل حىت تربأت اجلماعة منه ولعنوه، وخرج فيه من صـاحب الزمـان مـا هـو          وادعائه
  .1معروف

؛ألنه ال يعقـل    تولية اإلمام رجال على وقف أو على احلقوق اإلهلية        :ومثل التوكيل قالوا أن   
  .توليته على حنو ذلك إلّا العدل الثقة األمني

 يعقل أن يولّي اإلمام غري العدل املرضـي    ؛إلنه ال تولية اإلمام رجال على صقع أو بلدة      وكذا  
  .على رقاب املسلمني و أمواهلم و أحكامهم

،تثبت عدالة الرجل مبالحظة ما دلّ على       رجال لتحمل الشهادة أو أدائها     اختيار اإلمام قالوا و 
  .اعتبار العدالة يف الشاهد يف شرع اإلسالم

ء من ذلك منه     ؛ لعدم تعقّل صدور شي    ، تعديل له  اختاذ اإلمام رجال خادما مالزما أو كاتبا      و
  .بالنسبة إىل غري العدل الثقة

قالوا أن ذلك يستدلّ به على وثاقـة ذلـك          ،شخصا أو اإلمام �حب النيب ومن ذلك أيضا    
روى علي بن أمحد العقيقي عن أبيه، عـن         . صاحل بن ميثم  : ومن ذلك ما ورد يف ترمجة      .الشخص

يعقوب بن شعيب بن ميثم، عن صاحل قال لـه أبـو            حممد بن احلسني، عن صفوان بن حيىي، عن         
  .2إين احبك وأحب أباك حبا شديدا: جعفر

                                                 
 .400-399ص:الغيبة للطوسي- 1
  .169ص: خالصة األقوال- 2
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،كما ورد يف ترمجة أبان بن تغلب،قالوا       إذن اإلمام لرجل يف الفتيا و احلكم      و من ذلك أيضا     
  .أن ذلك أعدل شاهد على عدالة الرجل

  :تشرف الرجل برؤية احلجة

  .لى من العدالةيستشهد بذلك على كونه يف مرتبة أع
حممد بن إمساعيل بن موسى بن جعفر،وحكيمة       :وذكر الكليين جمموعة ممن رأى املهدي وهم      

بنت حممد بن علي وأا رأته ليلة مولده وبعد ذلك،وأبو علي بن مطهر،وخادمة إلبراهيم بن عبده                
وازي،وأبـو  النيسابوري،وأبو عبد اهللا بن صاحل،وإبراهيم بن إدريس،وجعفر بن علي،وعمرو األه         

  .1نصر ظريف اخلادم،ورجل من أهل فارس
وممن رآه أيضا أمحد بن إسحاق بن عبد اهللا بن سعد بن مالك بن األحوص األشعري، أبـو               

ثقة، كان وافد القميني، روى عن أيب جعفر الثاين وأيب احلسن           :" علي القمي،قال احللي يف ترمجته    
  .2"حب الزمانوكان خاصة أيب حممد ، وهو شيخ القميني، رأى صا

هل عندهم أن احلجة ال يراه إال الثقة ؟ مث انظر إىل العجيب يف هذا األمر أن من رأى                   :قلت
  !!. ليس بثقة�احلجة ثقة،ومن رأى رسول اهللا 
  :اليت وقعت يف أيديهم منهم التوقيعات عن املعصومني

  .3قال الوحيد واملامقاين أن ذلك من أمارات املدح
  .4يعات الصادرة عن اإلمام الثاين عشر يف غيبته الصغرىوقد اشتهر عندهم التوق

  :مثال على التوقيعات ما حصل لكل من
  .5فارس بن حامت بن ماهويه القزويين -

                                                 
  .332 إىل غاية ص329، من ص1ن رآه،جأصول الكايف،كتاب احلجة،باب يف تسمية م: انظر- 1
 .63ص: خالصة األقوال- 2
  .289 /2 :، مقباس اهلداية60 ص: فوائد الوحيد - 3
ولكن تداول .نه مل يكون موجودا قبل ذلك أأي . يقول غالب حسن أن مصطلح التوقيع استحدث يف زمن الغيبة الصغرى- 4

كان لتوقيعات املهدي أمهية خاصة باعتبار احلالـة اخلاصـة الـيت    وإن .املصطلح يف كتب الشيعة يدل على وجوده قبل ذلك        
  .صدرت فيها

 .15-3: رجال الطوسي- 5
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  .1إبراهيم بن عبده -
وقد كان يف زمان السفراء احملمودين أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات مـن             " :قال الطوسي 

 ومنهم أمحد بـن     ...سدينهم أبو احلسني حممد بن جعفر األ      م. األصلقبل املنصوبني للسفارة من     
كنت وأمحد بن أيب عبد اهللا      : عن أيب حممد الرازي قال    ...إسحاق ومجاعة خرج التوقيع يف مدحهم     

، وإبراهيم بن حممد    األشعريأمحد بن إسحاق    : بالعسكر، فورد علينا رسول من قبل الرجل فقال       
  .2"قاتاهلمداين، وأمحد بن محزة بن اليسع ث

فاالتصال باإلمام من أمارات الوثاقة أو على األقل املدح،ففي ترمجة علي بن سـليمان بـن               
كان له اتصال بصاحب األمر ، وخرجت       . احلسن بن اجلهم بن بكري بن أعني أبو احلسن الزراري         

  .3إليه توقيعات، وكانت له مرتلة يف أصحابنا، وكان ورعا، ثقة فقيها، ال يطعن عليه يف شيء
  :����أو من خاصة أمري املؤمنني، ����من أولياء أمري املؤمننيكون الرجل 

يفيد املدح، و ليس املراد به مطلق املواالة، بل خصوصية أُخرى تنبئ عن مكانه،ورمبا جعل               
  .4و لعلّ غريه من األئمة أيضا كذلك... ذلك دليال على العدالة

قيل، نعم هو ظاهر، بل صريح يف التشيع،        وذهب اخلاقاين إىل أنه ليس ظاهرا يف العدالة كما          
  .5و لو قلنا بظهوره يف العدالة فال فرق بني األئمة يف ذلك

  .6وقال الصدر أن ذلك من ألفاظ املدح يف املرتبة الثانية
ال ريب يف داللته على املدح املعتد به املوجب لصريورة السند من القوي إن              :وقال املامقاين 
  .7 و من احلسن إن ثبت كونه إماميامل يثبت كونه إماميا،

                                                 
  .1/255:،معجم رجال احلديث19ص:،التحرير الطاووسي1089-1088: رجال الكشي- 1
  .417-415ص: الغيبة للطوسي- 2
  .681:،ترمجة رقم260ص: رجال النجاشي- 3
 .32 ص: فوائد الوحيد - 4
 .320 ص: ال اخلاقاينرج - 5
 .399 ص: اية الدراية - 6
  .213 /2 : مقباس اهلداية - 7
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  :رواية حممد بن إمساعيل بن ميمون أو جعفر بن بشري عن الرجل أو روايته عنهما

من أمارات املدح   :وقال املامقاين .1كلّ منهما أمارة التوثيق ملا ذكر يف ترمجتهما       :قال الوحيد   
  .2و مل يدلّ على التوثيق

  :األجالء منه وروايتهم عنهرواية األجالء عن الرجل أو كثرة تناول 
ال يفيد إلّا قوة يف الرواية، أمـا إدخاهلـا يف           : وقال الصدر .3من أمارات الوثاقة  :قال الوحيد 

  .5،وكذا قال املامقاين4الصحيح ففي غاية اإلشكال
  :، أو روايتهم عنهى الرجلاعتماد القميني عل

ويقرب من ذلك اعتماد الغـضائري      .. .ذكر الوحيد واملامقاين إنه أمارة االعتماد بل الوثاقة       
  .7وذهب الصدر إىل أن أقصى ما يفيده القوة.6عليه أو روايته عنه

  :رواية من يطعن على الرجال يف روايتهم عن غري الثقات من ااهيل والضعفاء

أي أنه ما دام يطعن على غريه عند الرواية عن هؤالء،فالبد أنه ال يفعل هو ذلك،قال الوحيد               
وذهب املامقاين إىل أن ذلك  مـن أمـارات القـوة دون             .8أن ذلك من أمارات الوثاقة    والصدر  

  .9الوثاقة
مل يذكروا يف ذلك مثاال عن هؤالء،حيث جند أن أقطاب الطائفة قد رووا عن الضعفاء               :قلت
 حممد بن مسعود بن حممد بن عياش السلمي السمرقندي أبـو            قال النجاشي يف ترمجة     . والكذابني
عروف بالعياشي، ثقة، صدوق، عني من عيون هذه الطائفة، وكان يروي عن الـضعفاء              النضر امل 
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وكان يف أول أمره عامي املذهب، ومسع حديث العامة، فأكثر منه مث تبصر وعاد إلينـا، و                 . كثريا
  .1كان حديث السن

  :اعتماد شيخ على شخص

، و إذا كان مجـع منـهم        قال الوحيد واملامقاين أن ذلك من أمارات املدح و االعتماد عليه          
   .2اعتمدوا عليه فهو يف مرتبة معتد ا من االعتماد، و رمبا يشري إىل الوثاقة

  :رواية اجلليل عن الرجل

من أمارات القوة دون الوثاقـة، إذا       :،وقال املامقاين   .3قال الوحيد هو أمارة اجلاللة والقوة     
ن يطعن على الرجال يف الرواية عن ا4اهيلكان اجلليل مم.  

   . بعد ذكر اسم الشخص"رمحه اللّه"أو "رضي اللّه عنه": قول: الترضي أو الترحم

قال الوحيد واملامقاين أن ذكر اجلليلُ شخصا مترضيا أو مترحما عليه يدلّ على حسن ذلك               
وقـال  .6"والرمحة من األمارات الكاشفة عن حسن احلال      :"وقال الكلباسي .5الشخص بل جاللته  

  .7 ذلك  ال يدلّ على أكثر من املدح املطلقالصدر أن
ويقصدون باجلليل يعين أحد أعالم الطائفة،كالكليين،والـصدوق،وغريمها،ويدخل يف        :قلت

  .الترضي والترحم أيضا الدعاء للرجل
وال شك أن الترحم والترضي أو الدعاء إن كان صادرا مـن أحـد األئمـة فإنـه يفيـد        

قال السيد علي بن أمحد العقيقـي  :" قال احللي.  جابر بن يزيد   التوثيق،مثال ذلك ما ورد يف ترمجة     
أنه : روى عن أيب عمار بن أبان، عن احلسني بن أيب العالء أن الصادق ترحم عليه، وقال               : العلوي

روى أمحد بن حممد بن الرباء الصائغ عن أمحد بن الفضل بن            : وقال ابن عقدة  . كان يصدق علينا  
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أنه كان يـصدق    : أن الصادق ترحم على جابر، وقال     : يب احلالل حنان بن سدير، عن زياد بن أ      
  . 1"انه كان يكذب علينا: علينا، ولعن املغرية وقال

حدثنا الفضل بن   : روى الكشي عن علي بن حممد القتييب، قال       : ويف ترمجة سدير بن حكيم    
إين : لوزعم يل زيد الـشحام، قـا      : شاذان، عن ابن أيب عمري، عن بكر بن حممد األزدي، قال          

يا شحام مـا    : ألطوف حول الكعبة وكفي يف كف أيب عبد اهللا،ودموعه جتري على خديه، فقال            
يا شحام إين طلبت إىل إهلي يف سدير وعبد السالم          : رأيت ما صنع ريب إيل، مث بكى ودعا، مث قال         

 وهذا حديث معترب يدل علـى     . ابن عبد الرمحان، وكانا يف السجن، فوهبهما يل وخلى سبيلهما         
  .2علو مرتبتهما

: روى الكشي عن علي بن حممد بن قتيبة، قال        :ويف ترمجة أمحد بن إبراهيم أبو حامد املراغي       
كتب أبو جعفر حممد بن أمحد بن جعفر القمـي          : حدثين أبو حامد أمحد بن إبراهيم املراغي، قال       

:         خـرج العطار، وليس له ثالث يف األرض يف القرب من األصل، يصفنا لـصاحب الناحيـة ، ف                
وقفت على ما وصفت به أبا حامد أعزه اهللا بطاعته وفهمت ما هو عليه، متـم اهللا ذلـك لـه                     " 

 .3"بإحسانه وال أخاله من تفضله عليه، وكان اهللا وليه، وعليه أكثر السالم وأخصه 

لكن هذه األمارة يبدو أا غري معمول ا دائما،حيث وجدنا احللي مثال يـصرح يف               :قلت
 أمحد بن حممد بن عمران بن موسى، أبـو          :لتراجم أا ال تدل على التعديل،قال يف ترمجة       بعض ا 

أنه أستاذنا رمحـه    : قال النجاشي . - باجليم املضمومة قبل النون      -احلسن، املعروف بابن اجلندي     
 .4وليس هذا نصا يف تعديله. اهللا، أحلقنا بالشيوخ يف زمانه

فة يترحم على شيخه،لكن احللي ال يعد ذلك دلـيال          فهذا النجاشي وهو أحد أقطاب الطائ     
  .على تعديله
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وجند ابن الغضائري يضعف أمحد بن مهران شيخ الكليين،رغم كثرة ترحم هـذا األخـري               
وهذا اإلصرار يف التـرحم     :"عليه،ولذلك اعترض الكلباسي على ابن الغضائري،ونقل عن النوري       

  .1"عليه ينبئ عن علو قدره وحسن حاله
  :للصدوق طريق إىل رجلأن يكون 

 فهو ال حمالـة مـدح       -كما ذهب إليه احملدثون   -هذا و إن مل يكن موجبا لصحة احلديث         
  .لصاحب الكتاب
عند السي أنه ممدوح لذلك، و الظاهر أنّ مراده منه ما يقتضي احلـسن منـه        :قال الوحيد 

  .2باملعىن األعم، ال املعهود املصطلح عليه
 علماء احلديث والرجال املتقدمني منهم واملتأخرين كلـهم يقبلـون           وذكر احلر العاملي أن   

توثيق الصدوق للرجل،بل جيعلون جمرد روايته عن شخص دليال على حسن حاله،خصوصا مـع              
  .3ترمحه عليه،وترضيه عنه،بل جيعلون ذلك دليال على توثيق ذلك الشخص

  .4"يه طريقاال ميكن احلكم حبسن رجل مبجرد أنّ للصدوق إل:" وقال اخلوئي
وهذا تناقض واضح فالسي نفسه كما سبق ذكره قد ضعف طرقـا كـثري عنـد                :قلت

  .الصدوق،بل ضعف أصحاب كتب اعتمد عليها الصدوق يف الفقيه
  :باإلضافة إىل أن الصدوق قد روى عن جمموعة من الرواة الذين ضعفوا مثل

  .7،والسي6،والتفرشي5متيم بن عبد اهللا بن متيم القرشي،فقد ضعفه ابن الغضائري-
  .8وحممد بن القاسم اإلسترآبادي الذي ضعفه ابن الغضائري-

  :تضعيف العامة للرجل بالتشيع
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  .1قال الكلباسي أن آية جاللة الرجل وصحة حديث متقررة بذلك

  :أن تكون روايات الرجل كلّها أو جلّها مقبولة أو سديدة

أنّ ذلك أمـارة كونـه      : ،وقال املامقاين   2أن ذلك من أمارات املدح    : قال الوحيد والصدر  
  .3ممدوحا بل معتمدا وموثّقا يف الرواية

  :كون الراوي من بيت آل نعيم األزدي

وجه يف هذه   : من أمارات املدح، ملا ذكره النجاشي يف ترمجة بكر بن حممد األزدي من أنه             
  .4الطائفة، من بيت جليل بالكوفة من آل نعيم

  :جلهمكون الراوي من آل أيب ا

من أمارات املدح، ِلما ذكره النجاشي يف ترمجة منذر بن حممد بن املنذر، وسعيد بـن أيب                 
  .5اجلهم من أنّ آل أيب اجلهم بيت جليل وكبري بالكوفة

  :كون الراوي من آل أيب شعبة

من أمارات املدح، ِلما ذكره النجاشي يف ترمجة عبيد اللّه بن علي بن أيب شعبة احلليب مـن                  
  .6آل أيب شعبة بيت مذكور من أصحابنا: أنّ

أمحد بن عمر بن أيب شعبة احلليب، ثقة، روى عن أيب احلـسن             " :قال ابن املطهر يف اخلالصة    
الرضا  وعن أبيه من قبل، وهو ابن عم عبيد اهللا وعبد األعلى وعمران وحممد احللبيني، روى أبوهم 

  .7"عن أيب عبد اهللا ، وكانوا ثقات
 بن علي بن أيب شعبة احلليب، موىل بين تيم اهللا بن ثعلبة، أبو علي، كـويف،                 عبيد اهللا :"وقال

كان يتجر هو وأبوه وإخوته إىل حلب، فغلب عليهم النسبة إىل حلب، وآل أيب شعبة بيت مذكور        
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يف أصحابنا، روى جدهم أبو شعبة عن احلسن واحلسني ، وكانوا مجيعهم ثقات مرجوعا إلـيهم                
بيد اهللا كبريهم ووجههم، وصنف الكتاب املنسوب إليه، وعرضـه علـى            فيما يقولون، وكان ع   

ليس هلؤالء يف الفقه مثله، وهو أول كتاب صنفه    : الصادق  وصححه واستحسنه، وقال عند قراءته      
  . 1"الشيعة

  :كون الراوي كثري السماع

  .2و هو يقول بإفادته املدح و القوة" كثري الرواية"جعله الوحيد أوىل من
  :ديث مقبوالكون احل

  .3قال الوحيد واملامقاين أن ذلك من أمارات املدح
  :، أو حكم العقل، أو التجربةاإلمجاعكون احلديث موافقا للكتاب، أو السنة، أو 

  .4قال الوحيد واملامقاين أن ذلك من أمارات املدح

  :كون احلديث عايل السند

  .5قال الوحيد واملامقاين أن ذلك من أمارات املدح

  :ديث يف متنه ما يشهد بكونه من األئّمةكون احل

  .6قال الوحيد واملامقاين أن ذلك من أمارات املدح
  :أن يذكر الكشي الرجل و ال يطعن عليه

  .7قال املامقاين أن ذلك من أمارات املدح
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وقيل أن جمرد عدم ذكر الكشي ال يوجب قبوالً له، فقد ذكر يف كتابه املقبول وغريه؛ بل لو                
وسيأيت الكالم عـن    . احلالة مجيع املصنفني، من هو أجلّ من الكشي، مل يفد ذلك قبوالً            ذكر ذه 

  .ذلك يف املسكوت عنه
  :أن يذكر النجاشي الرجل ومل يطعن عليه

أنّ من يذكره النجاشي من غـري ذم        :وقال الداماد .1قال الوحيد أن ذلك من أمارات املدح      
 وعن القدح يف روايته فيكون حبسب ذلك طريـق          ومدح يكون سليما عنده عن الطعن يف مذهبه       

  .2احلديث من جهته قويا ال حسنا وال موثّقا
ظاهر السياق يقتضي احلكم باإلمجال اجتهادا، وبالضعف عمال،        :"ورد ذلك الكلباسي فقال   

  .3"وما جرى عليه يف الرواشح فاسد
  :أنه أخو فالن أو أبوه: اأخذ الرجل معرفا للثقة أو اجلليل، مثل أن يقال يف مقام تعريفهم

  .5وعده الصدر من أمارات املدح.4قال الوحيد أنه من املقويات وفاقا الداماد
  :وقوع الرجل يف سند حديٍث صدر الطعن فيه من غري جهته

رمبا يظهر من   :أي أن السكوت عنه يعد من األمارات ،ولو كان غري ثقة لذكر،قال الوحيد            
،وقـال املامقـاين  أنّ      6 وقوته، ومن بعض عدم مقدوحيته، فتأمل      بعٍض وثاقته، ومن بعض مدحه    

السكوت عنه والتعرض لغريه رمبا يكشف عن عدم مقدوحيته، بل ربما يكشف عن مدحه وقوته،               
  .8من أمارات املدحوقال الصدر أن ذلك .7بل وثاقته
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  :وقوع الرجل يف السند الذي حكم العالّمة بصحة حديثه

يالحظ ما ذكرناه يف اجلارح     :قلت.1امقاين إىل أن ذلك من أمارات املدح      ذهب الوحيد وامل  
  .واملعدل وموقفهم من توثيقات املتأخرين
  : وقوع االتفاق على العمل خبرب،أووقوع االتفاق على الفتوى خبرب

  .2قال الوحيد واملامقاين أن ذلك من أمارات املدح
  :عمران األشعري ومل يستثن عليهكون الرجل من رجال حممد بن أمحد بن حيىي بن 

حممد بن أمحد بن حيىي يعد من أجلّاء الطائفة، ألّف كتابا مساه نوادر احلكمة، وكان حممد بن      
يستثين من رواية حممد بن أمحد بن حيىي ما رواه عـن            - وهو أستاذ الصدوق     -احلسن بن الوليد    

 من روى عنه حممد بن أمحد بن حيىي إذا          عدة، فقال بعض علمائنا بأنّ هذا شهادة على عدالة كلّ         
  .مل يكن ممن استثناه ابن الوليد

  .3فقال الوحيد أنه أمارة االعتماد عليه، بل رمبا يكون أمارة لوثاقته
  .4وقال الصدر أنه ال يفيد شيئا سوى تقوية احلديث يف اجلملة

  : ا كون الرجل ممن يكثر الرواية عنه و يفىت

  .5قاين أن ذلك من أمارات املدح واالعتماد عليهقال الوحيد واملام
  كثرة الرواية عنـه،  :أي كون الرجل ممن يروي عنه، أو عن كتابه، مجاعة من األصحاب    

  :و كثرة الراوين لكتابه

بل مبالحظة اشتراطهم العدالة يف الراوي      ... ال خيفى كونه من أمارات االعتماد     :"قال الوحيد 
الة، سيما وأن يكون الراوي عنه كالّ أو بعضا ممن يطعن على الرجال             يقوي كونه من أمارات العد    

  .6"يف روايتهم عن ااهيل والضعفاء
                                                 

  .281 /2 :داية،مقباس اهل56 ص: فوائد الوحيد - 1
 .288 /2:، مقباس اهلداية59 ص: فوائد الوحيد - 2
 .54 - 53 ص: فوائد الوحيد - 3
  .425-424 ص:اية الدراية - 4
  .267 /2 :، مقباس اهلداية49 ص: فوائد الوحيد - 5
  .47 ص: فوائد الوحيد - 6
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جعل ذلك أمارة علـى     :،وقال املامقاين 1وقال الصدر أن ذلك  من أمارات املدح واالعتماد        
  .2العدالة حملّ تأمل، إلّا أنه أمارة قوته، وكونه معتمدا

  .غريه  ال يدل على كون املروي عنه ثقة، لشيوع نقل الثقات منإن نقل الثقة عن شخص
  :كون الرجل ممن يروي عن الثقات

. ال داللة فيها على املدح و االعتمـاد       :وقال املامقاين 3قال الوحيد أنه مدح و أمارة لالعتماد      
  .4ال يروي إلّا عن الثقات دلّ على املدح: نعم لو قيل يف حقّه

  :ية عن األئمةكون الرجل كثري الروا

،وقال اخلاقاين أنـه يفيـد      5قال الوحيد واملامقاين أن ذلك من أسباب املدح والقوة والقبول         
ال يبعد  : ،وقال الصدر  7ونقل عن السي  ترمجة إنه من شواهد الوثاقة        .6مدحا ما، بل مدحا معتدا    

  .8كون حديث الراوي املتصف بذلك حسنا
  :تدل به إلثبات الوثاقة وجوه ثالثةوخري ما ميكن أن يس:"قال الفاين

 أن كثرة روايات الراوي عن املعصومني  تدل على مالزمته هلم والكاشفة عن شدة               -األول  
  .حبه وارتباطه م  وهذا ال حمالة ينبئ عن جاللة الراوي ووثاقته

م  أن كثرة الرواية وتعددها كما وكيفا تدل على إيداعهم  أسرار الشريعة وأحـواهل              -الثاين  
وإال ملا كان لروايتهم عنهم وخصوصا      . إىل الراوي وهذا يدل على التزام الرواة بأمر الدين احلنيف         

  .مع نقلها وتدوينها وجه يكاد يعقل
  .9" التمسك بالروايات اخلاصة-الثالث 

                                                 
  .423 ص: اية الدراية - 1
 .263-262 /2 :مقباس اهلداية - 2
 .48 ص:  الوحيدفوائد - 3
  .265 /2 :مقباس اهلداية - 4
  .261 - 260 /2 :، مقباس اهلداية46 ص:  فوائد الوحيد- 5
  .345 ص: رجال اخلاقاين - 6
 .423 ص: ، اية الدراية46 ص:  فوائد الوحيد- 7
 .423 ص: اية الدراية - 8
  .160ص: حبوث يف فقه الرجال- 9
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  :رواية علي بن احلسن بن فضال و من ماثله عن شخص

ى عن ضعيف، وكان فطحيا وقـد سـئل         أنه قلّ ما رو   : املوجود يف ترمجة علي بن احلسن     
  ".خذوا مبا رووا، وذروا ما رأوا: "اإلمام عن كتب بين فضال فقال

علي بن احلسن بن علي بن فضال بن عمر بن أمين موىل عكرمة بن ربعـي                :"قال النجاشي 
الفياض أبو احلسن، كان فقيه أصحابنا بالكوفة، ووجههـم، وثقتـهم، وعـارفهم باحلـديث،               

مسع منه شيئا كثريا، ومل يعثر له على زلة فيه وال ما يشينه، وقل ما روى عن                 . له فيه واملسموع قو 
  .1..."ضعيف، وكان فطحيا

  .2      ولذلك قال الوحيد أن روايته عن الشخص من املرجحات ملا ذكر يف ترمجتهم
  :رواية الرجل عن مجاعة من األصحاب

،وقال املامقاين أن عده من األمارات حملّ       3قال الوحيد أن ذلك من أمارات املدح واملؤيدات       
  .4نظر

  :رواية صفوان بن حيىي وابن أيب عمري عن الرجل

إنها أمارة الوثاقة لقول الشيخ يف العدة أنهما ال يرويان إلّا عن ثقـة،  :قال الوحيد واملامقاين   
  .5اطريونظريمها أمحد بن حممد بن أيب نصر، و قريب منهم رواية علي بن احلسن الط

 وكان فقيها، ثقة يف حديثه، وكان مـن         :"علي بن احلسن الطاطري قال فيه النجاشي      :قلت
  .6"وجوه الواقفة وشيوخهم

  : ذكروا مجاعة ال يروون إالّ عن  ثقة وهم:من ال يروي إالّ عن ثقة

   .7أمحد بن حممد بن عيسى-1
                                                 

  .676:رقم،الترمجة 258-257ص: رجال النجاشي- 1
  .،وناقش يف ذلك266-265 /2 :، مقباس اهلداية48 ص: فوائد الوحيد - 2
 .47 ص:  فوائد الوحيد- 3
 .263 /2 :مقباس اهلداية -4
  .264 - 263 /2 :،مقباس اهلداية48 – 47 ص: فوائد الوحيد - 5
  .667:،الترمجة رقم255-254ص: رجال النجاشي- 6
وبعض روايته . بكر بن صاحل،وعلي بن حديد، وحممد بن سنان،و إمساعيل بن سهل: روى عن جمموعة من الضعفاء،مثل- 7

  .عنهم يف الكايف للكليين
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  . جعفر بن بشري البجلي-2
  .ينإمساعيل بن ميمون الزعفرا  حممد بن-3
  . علي بن احلسن الطاطري-4 
  . بنو فضال-5 

  :شرطة اخلميسكون الرجل من 

 يف اللغة مبعىن اجليش، مسي      - بالفتح   - واحد الشرط، و اخلَميس      - بضم الشني    -الشرطَة  
  .1املقدمة، و الساقة، و امليمنة، امليسرة، و القلب: به النقسامه إىل مخسة أقسام

تشترطوا فإمنا أشارطكم   : قال هلذه الطائفة   � شرطة اخلميس أن عليا      ومعىن:"قال ابن الندمي  
  .2..."على اجلنة ولست أشاطكم على ذهب و ال فضة

  .3"تدلّ على غاية إميان من ذُكر يف حقّه، كما أنّ الظاهر داللته على الوثاقة:"قال الكلباسي
أبشر يا ابن حيىي    : وم اجلمل قال له علي ي   :" عبد اهللا بن حيىي احلضرمي    : قال احللي  يف ترمجة    

 بامسك واسم أبيـك يف شـرطة        �فإنك وأباك من شرطة اخلميس حقا، لقد أخربين رسول اهللا           
  .4"�اخلميس، واهللا مساكم يف السماء شرطة اخلميس على لسان نبيه 

  : الكايف، من الرواية عن الرجل  صاحبإكثار

،وقـال  6أُخذ دليال على قوته بل وثاقته     : وقال املامقاين ،5أُخذ دليال على الوثاقة   :قال الوحيد 
  .7ال يفيد إلّا قوة يف الرواية، وأما إدخاهلا يف الصحيح ففي غاية اإلشكال:الصدر

الثقة عن غريه،  التوثيق اإلمجايل إن الغاية املتوخاة من علم الرجال، هو متييز: قال السبحاين
العمل، فوثقوا رجـال أحـاديثهم    ربعة ذافلو كان هذا هو الغاية منه، فقد قام مؤلفو الكتب األ

                                                 
 .246 - 245 /2 : مساء املقال - 1
  .307ص: الفهرست- 2
  .247 - 246 /2 : مساء املقال - 3
 .192-191ص: خالصة األقوال- 4
  .50 ص: فوائد الوحيد - 5
 .274 /2 :مقباس اهلداية - 6
 .416 ص: اية الدراية - 7
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فلو كان التوثيق التفصيلي من نظراء النجاشـي   وإسناد روايام على وجه اإلمجال دون التفصيل،
اإلمجايل من الكليين والصدوق والشيخ أيضا حجـة، فهـؤالء    والشيخ وأضراما حجة، فالتوثيق

  .1 يف ديباجتها بصحة رواياارجال أحاديث كتبهم وصرحوا األقطاب الثالثة، صححوا
إن كثريا من رواة الكايف ضعفهم النجاشي والـشيخ، فمـع هـذه     مثال: ويقول بعد ذلك

 وإن الشيخ. نعم، إن كانت قليلة لكان العتبار قوله وجه. تسقط قوله عن احلجية املعارضة الكثرية

يعتمـد   يف ميكن أنيف رجاله وفهرسه، فك" التهذيب واالستبصار " قد ضعف كثريا من رجال 
  .2على ذلك التصحيح

من نظر إىل رجال كايف سيجد فيهم الكثري ممن طعن نقاد الشيعة فيهم وسنذكر مجلة               : قلت
  : منهم على سبيل املثال ال احلصر،وما قاله فيه نقادهم

  3حديثه ليس بذاك النقي:األشعري زاهر أبو جعفر أيب محد ابنأ -  1
  . 4ريئ الغضا ضعفه ابن:محد بن مهرانأ - 2
ضعيف جدا،ال يلتفت إىل ما رواه،كل كتبـه ختليط،وقـال ابـن             : يونس بن ظبيان   - 3

  .5غال،وضاع ال يلتفت إىل حديثه،وأورد الكشي روايات كثرية تدل على كفره:الغضائري
ضعيف جدا،وذكر يف الغالة،فاسد االعتقاد،له كتاب      : بن كثري اهلامشي    على بن حسان   - 4

  .6كله ختليطيف تفسري الباطن 

حممـد بـن   -6 .7كان يضع احلديث:كان ضعيفا،وقيل:اهلامشيالرمحن بن كثري   عبد- 5
  .8ضعيف جدا،وقيل أنه غال:غئاحلسني بن سعيد الصا

  .1يرمى بالغلو،وغمز عليه،ضعيف جدا:اذيين الرازياجلر  علي بن العباس- 7
                                                 

  .46ص: كليات يف علم الرجال- 1
  .49ص: املصدر نفسه- 2
  .1/103: نقد الرجال- 3
  .15أ: رجال ابن الغضائري- 4
  .5/108: نقد الرجال- 5
 .3/242: املصدر نفسه- 6
  .3/53: املصدر نفسه- 7
  .4/185: املصدر نفسه- 8
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أصل الوقف،وأشد اخللق عداوة    لعنه اهللا   :قال ابن الغضائري  :محزة البطائين أيب   على بن    - 8 
  .3،ونقل الكشي تكذيب علي بن احلسن بن فضال له2للويل بعد أيب إبراهيم

  .4ضعيف جدا:اجلعفي  عمر بن مشر بن يزيد- 9

  .5ضعيف،كان أمره ملتبسا،يعرف وينكر: محاد أبو اخلري الرازيأيبصاحل بن -10 

  .6زيدي ضعيف: بن حيىي املزين صباح - 11 

  .7غال كذاب،ال يلتفت إليه:بن عقبة بن قيس  صاحل - 12 

له روايات فيها غلو وختليط،وقيل فيـه       : بن مجهور العمي البصري     بن احلسن   حممد – 13 
غـال  :"وقال ابن الغضائري  .8ضعيف احلديث،فاسد املذهب  :أشياء اهللا أعلم ا من عظمها،وقالوا     

  .9" اهللا عز وجلفاسد احلديث،ال يكتب حديثه،رأيت له شعرا حيلل فيه حمرمات

ضعيف جدا،ال يعول عليـه يف شـيء،مرتفع       : حممد بن سليمان بن عبد اهللا الديلمي       - 14
  .10املذهب

  .11ضعيف جدا،ال يعول عليه،غال،وكذبه الفضل بن شاذان:حممد بن سنان الزاهري - 15 

  .12ضعيف كذاب،يضع احلديث:سديأبو مجيلة األ  املفضل بن صاحل- 16

                                                                                                                                                         
  .3/274:املصدر نفسه- 1
 .53ع:ي رجال ابن الغضائر- 2
  .221-3/220: نقد الرجال- 3
  .3/336: املصدر نفسه- 4
  .405-2/403: املصدر نفسه- 5
  .17ص: رجال ابن الغضائري- 6
  .16ص: رجال ابن الغضائري- 7
  .173-4/172:نقد الرجال- 8
  .24م: رجال ابن الغضائري- 9

  .221-4/220: نقد الرجال- 10
  .226-4/223: املصدر نفسه- 11
  .407-4/406:ه املصدر نفس- 12
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فاسد املذهب،مضطرب الرواية،مرتفع القول،وقيـل كـان       :جلعفي املفضل بن عمر ا    - 17
  .1خطابيا،ال يعبأ به

 .2ضعيف،فاسد الرواية،يف مذهبه علو: األسدي  املنخل بن مجيل - 18 

غال كذاب،وضاع للحديث،روى الكشي أنه كان يقـول        : صاحل بن سهل اهلمداين    - 19
  .3بربوبية الصادق

ضعيف غل،ليس بـشيء،مرتفع  :م املسمعي البصري األصالرمحن  عبد اهللا بن عبد- 20 
  .4القول،وكان من كذابة أهل البصرة

  .5كذاب غال:رمي املعروف بالبطلض عبد اهللا بن القاسم احل- 21 

  .6كذاب غال:عبد اهللا بن القاسم احلارثي - 22 

 .7واقف مث غال،وكان ضعيفا جدا،فاسد املذهب: حممد بن احلسن بن مشون- 23 

  .8كان ضعيفا يف احلديث: أبو الفضل الرباوستايناخلطابسلمة بن -24

  .9ضعيف: حممد بن الوليد الصرييف - 25 

كـذاب غال،فاسـد االعتقـاد،ال يعتمـد يف         :علي أبو جعفر القرشي     حممد بن  - 26 
  .10شيء،وكان ورد قم،واشتهر بالكذب يف الكوفة

                                                 
  .408-4/407: املصدر نفسه- 1
  .4/416: املصدر نفسه- 2
 .2/409: املصدر نفسه- 3
  .3/119: املصدر نفسه- 4
  .3/131: نقد الرجال- 5
 .3/131: املصدر نفسه- 6
  .176-4/175: املصدر نفسه- 7
  .350-2/349: املصدر نفسه- 8
  .4/341: املصدر نفسه- 9

  .269-4/268: املصدر نفسه- 10
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 .،وقد سبق ذكرهذكره الطوسي يف الوكالء املذمومني: حممد بن علي بن بالل- 27 

  .1غال متهم يف دينه: العربتائيمحد بن هاللأ-28

  .2ضعيف يف مذهبه ارتفاع: القيسي بن عليأمية - 29 

  .3ضعيف غال: احلسني بن مياح- 30 

  .سبق ذكره من قبل:أرومة حممد بن - 31

  .4واقفي خبيث،والغالة تروي عنه كثريا:بن صاحل اخلثعمي  عبد الكرمي بن عمرو- 32 

  .5ضعيف مرتفع القول:عبد اهللا بن حبر-33

  .6خملط،يروي املناكري:عمر بن عبد العزيز - 34 

  .7أمجعوا على أنه كان كذابا:البختريأبو  وهب بن وهب، - 35

  
  
  
  
  

  

                                                 
  .178-1/117: املصدر نفسه- 1
  .1/246: املصدر نفسه- 2
  .2/122: املصدر نفسه- 3
  .75-3/74: املصدر نفسه- 4
  .32ع: رجال ابن الغضائري- 5
  .359-3/358: نقد الرجال- 6
  .32-5/31: املصدر نفسه- 7
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  التوثيقات العامة:املبحث الرابع

  

ا وثاقة مجع من الـرواة حتـت ضـابطة خاصـة،وقال      التوثيقات العامة هي اليت  يثبت
وتتركـز  .،1"شهادة الثقة بوثاقة شخص معين ضمن مجاعة أو حتت مصنف خـاص           :هي:"ياخلوئ

  :يالتوثيقات العامة،فيما يل

نوادر " العصابة اليت ال يروون إال عن ثقة، رجال أسانيد  أصحاب اإلمجاع، مشايخ الثقات،
 ،" الصادق" ، أصحاب "تفسري القمي " ،رجال أسانيد "كامل الزيارة " أسانيد  ، رجال"احلكمة 

   .ختريج الثقة عن شخص  شيوخ اإلجازة، الوكالة عن اإلمام، كثرة
  :أصحاب اإلمجاع

ويعد البحث يف ذلك من أهم أحباث أصول احلديث،وعلم الرجال،حيث يبتىن على ذلـك              
  .حكم على جمموعة كبرية من األسانيد واألحاديث

 "  اجلماعـة ب  تعبري عن هـذه إن ال. اصطالح جديد" أصحاب اإلمجاع  " :قال السبحاين 
اليت يبحـث عنـها يف    أمر حدث بني املتأخرين، وجعلوه أحد املوضوعات" أصحاب اإلمجاع 

تسمية الفقهاء من أصـحاب   "  ب مقدمات الكتب الرجالية أو خواتيمها، ولكن الكشي عرب عنهم
 أصحاب الكـاظم  تسمية الفقهاء من" أو " من أصحاب الصادق  تسمية الفقهاء" أو " الباقرين 
األئمة، الذين هلم شأن كذا وكـذا،   فهو كان بصدد تسمية الفقهاء من أصحاب هؤالء"  والرضا

األحاديث الفقهية تنتهي إليهم غالبا، فكأن الفقه  واهلدف من تسميتهم دون غريهم، هو تبيني أن
  .2"اإلمامي مأخوذ منهم

زرارة بن أعني،    : وهم،الصادقنيفقد نقل الكشي اتفاق العصابة على ستة نفر من أصحاب           
معروف بن خربوذ،  بريد بن معاوية،أبو بصري األسدي،  الفضيل بن يسار،  حممد بـن مـسلم                   

 مجيـل بـن  : اتفاقهم على ستة من أحداث أصحاب أيب عبد اهللا فقط وهم ونقل أيضا. الطائفي

بن عيسى،  أبـان بـن    دراج،  عبد اهللا بن مسكان،  عبد اهللا بن بكري،  محاد بن عثمان،  محاد
يونس بن عبد : الكاظم والرضا وهم كما نقل اتفاقهم على ستة نفر من أصحاب اإلمامني. عثمان
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 بياع السابري،  حممد بن أيب عمري،  عبد اهللا بن مغرية،  احلسن بـن  الرمحان،  صفوان بن حيىي

  .حمبوب،  أمحد بن حممد بن أيب نصر
الذين أمجع اإلمامية على تصحيح ما رووا،وما يصح        وأصحاب اإلمجاع هم صفوة من الراوة       

ستة منهم من أصحاب اإلمـامني      :مثانية عشر :عنهم،وشهدوا هلم بالفقه،وعددهم ستة عشر،وقيل    
الباقر والصادق،وستة منهم أصحاب اإلمام الصادق خاصة،وستة منهم من أصـحاب اإلمـامني             

  :1الكاظم والرضا،فقسموا بذلك إىل ثالث طبقات

  :أصحاب الباقر والصادق: األوىلالطبقة-1
 أبو احلسن وأبو علي زرارة بن أعني بن سنسن،وامسه عبد ربه ،عـده الكـشي مـن                  -1

  .أصحاب اإلمجاع،وبأنه أفقههم
  .2ذكره احلافظ ابن حجر يف لسان امليزان،وذكر ما يفيد رجوعه عن التشيع

 أنه من حـواري البـاقر       روي": أبو القاسم بريد بن معاوية العجلي الكويف ،قال احللي         -2
والصادق وروى عنهما، ومات يف حياة أيب عبد اهللا ، وهو وجه من وجوه أصحابنا، ثقة فقيه، له                  

أنه ممن اتفقت العصابة على تصديقه وممن انقـادوا لـه           : قال أبو عمرو الكشي   . حمل عند األئمة  
بـشر  :"   يقـول   مسعت أبا عبـد اهللا    : وروى يف حديث صحيح عن مجيل بن دراج قال        . بالفقه

  .3"، وذكر آخرين، ومات يف سنة مائة ومخسني"بريد بن معاوية العجلي: املخبتني باجلنة
  .5 كما يقول زرارة4ذكر احلافظ ابن حجر أنه كان يقول باالستطاعة
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قـال اإلمـام    .1من أصحاب أيب جعفر وأيب عبد اهللا      . معروف بن خربوذ املكي الكويف     -3
ما أدري كيف حديثه،وقال أبو     :عفه حيىي بن معني،وقال أمحد    صدوق شيعي،وهو مقل،وض  :الذهيب
  .2يكتب حديثه:حامت

ثقـة  :روى عن أيب جعفر وأيب عبد اهللا،قـالوا فيـه      :أبو بصري حيىي بن القاسم  األسدي      -4
قـال  . بصري املرادي، وهو ليث بن البختـري       أبو: سدي بصري األ  أبووقال بعضهم مكان    . 3وجيه

املرادي أبو حممد، وقيل أبو بصري األصغر، روى عن أيب جعفر وأيب            ليث بن البختري    :" النجاشي
  .4عبد اهللا 
ثقة عني، جليل القدر، روى     " :قال احللي : فضيل بن يسار النهدي الكويف نزيل البصرة       -5

حدثين على بن حممد بن قتيبـة، عـن   : قال الكشي. عن الباقر والصادق ، ومات يف أيام الصادق 
كتب إىل الفضل بن شاذان عن ابن أيب عمري، عن عدة           : بن مسعود، قال  الفضل بن شاذان وحممد     

بشر املخبتني، وكان   : كان أبو عبد اهللا  إذا نظر إىل الفضيل بن يسار مقبال قال            : من أصحابنا قال  
: وقال الكشي أيضا  . إن فضيال من أصحاب أيب، واين ألحب الرجل أن حيب أصحاب أبيه           : يقول

  .5" على تصديقه واإلقرار له بالفقهأنه ممن اجتمعت العصابة
ثنا أمحد بن منصور ثنا موسى      :نقل احلافظ ابن حجر عن حممد بن نصر املروزي احلافظ قال          

كان رافضيا كذابا،ليس ممن    :كان فضيل بن يسار رجل سوء،وقال حممد بن نصر        :ابن إمساعيل قال  
  .6حيتج به،وال يعتمد عليه

 :قال احللي :ح األوقص الطحان الكويف الثقفي األعور      أبو جعفر حممد بن مسلم بن ربا       -6
وجه أصحابنا بالكوفة، ورع فقيه، صاحب أبا جعفر وأبا عبد اهللا ، وروى عنهما، وكان مـن                 "

روى الكشي عن حممد بن قولويه، عن سعد بن عبد اهللا بن أيب خلف، عن أمحد بن                 . أوثق الناس 
ن العالء ابن رزين، عن عبد اهللا بن أيب يعفور،          حممد بن عيسى، عن عبد اهللا بن حممد احلجال، ع         

أنه ليس كل ساعة ألقاك وال ميكن القدوم عليك، وجيئ الرجـل مـن              : قلت أليب عبد اهللا   : قال
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ما مينعك عن حممد بن مسلم فإنه قد مسع         : أصحابنا فيسألين وليس عندي كل ما سألين عنه، فقال        
ويه، عن سعد بن عبد اهللا، عن علي بن سليمان          وعن أيب جعفر بن قول    . من أيب وكان عنده وجيها    

بن داود الرازي، عن علي بن أسباط، عن أبيه أسباط بن سامل، عن أيب احلسن موسى بن جعفر أن              
  .1حممد بن مسلم من حواري أيب جعفر حممد بن علي وابنه جعفر بن حممد الصادق

  :وهم أصحاب الصادق:الطبقة الثانية-2
قال ابن فـضال أبـو      :قال احللي .بن عبد اهللا أيب الصبح النخعي     أبو علي مجيل بن دراج      -1

شيخنا ووجه الطائفة، ثقة، روى عن أيب عبد اهللا وأيب احلسن ، وآخوه نـوح بـن دراج                  : حممد
القاضي أيضا من أصحابنا، وكان خيفي أمره، وكان أكرب من نوح، وعمى يف آخر عمره، ومات                

 .2يف أيام الرضا أخذ عن زرارة، له أصل

:  قال الشيخ الطوسي   :قال احللي :أبو علي عبد اهللا بن بكري الشيباين،وهو ابن أخي زرارة         -2
عبد اهللا بن بكري ومجاعة من      : قال حممد بن مسعود   : وقال الكشي . أنه فطحي املذهب إال أنه ثقة     

الفطحية هم فقهاء أصحابنا، وذكر مجاعة منهم عمار الساباطي وعلي بن أسباط وبنو احلسن بن               
أن عبد اهللا بن بكري ممن اجتمعت العـصابة         : وقال يف موضع آخر   . ي بن فضال، علي وأخواه    عل

  .3فأنا أعتمد على روايته، وإن كان مذهبه فاسدا. على تصحيح ما يصح عنه وأقروا له بالفقه

أبو حممد، موىل،ثقة،   : عبد اهللا بن مسكان    أبو حممد عبد اهللا بن مسكان موىل بين غزة           -3
له كتب ، روى    ; إنه روى عن الصادق ، وليس بثبت        : عن أيب احلسن موسى ، وقيل     عني، روى   

  .4يف أيام أيب احلسن  حممد بن سنان واحلسني بن هاشم، مات: عنه
قال حممد  :  قال الكشي  :قال ابن املطهر احللي   : أبو عبد اهللا أبان بن عثمان األمحر البجلي        -4

كان أبان بن عثمان من الناووسية، وكـان        : قالحدثين علي بن احلسن بن فضال،       : ابن مسعود 
أن العصابة أمجعت على تصحيح ما      : موىل لبجيلة وكان يسكن الكوفة، مث قال أبو عمرو الكشي         
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واألقرب عندي قبول روايته، وإن كان فاسد املذهب . يصح عن أبان بن عثمان واإلقرار له بالفقه  
  .1لإلمجاع املذكور

أما العقيلي فامـه،وذكره ابـن حبـان يف         ,ه ومل يترك بالكلية،   تكلم في :"ويف لسان امليزان  
  .2"خيطئ ويهم:الثقات،وقال

 كـان متحـرزا يف      :قال ابن املطهر احللـي    . أبو حممد محاد بن عيسى اجلهين البصري       -5
احلديث، روى عن أيب عبد اهللا  عشرين حديثا، وعن أيب احلسن والرضا، ومات يف حياة أيب جعفر 

  .3وكان ثقة يف حديثه صدوقا. فظ عنه رواية عن الرضا وال عن أيب جعفرالثاين،ومل حي
 ثقة جليل القدر، من أصـحاب الرضـا،       :قال احللي . محاد بن عثمان بن زياد الرؤاسي      -6

ومن أصحاب الكاظم ، واحلسني أخوه وجعفر أوالد عثمان ابن زياد الرواسي، فاضلون، خيـار،      
  .4ثقات

  :اب الكاظم والرضاوهم أصح:الطبقة الثالثة-3

  : أبو حممد يونس بن عبد الرمحن موىل آل يقطني-1
يف نقـد  .موىل بين أسد، أبو حممد موىل علي بن يقطني بن موسى،: يونس بن عبد الرمحن

ورأى  وجها يف أصحابنا متقدما، عظيم املرتلة، ولد يف أيام هشام بن عبد امللـك،   كان:"الرجال
الكاظم والرضا ، وكان الرضا  يشري  روة ومل يرو عنه، وروى عنجعفر بن حممد  بني الصفا وامل

. احلق العلم والفتيا، وكان ممن بذل له على الوقف مال جزيل وامتنع من أخذه وثبت على إليه يف
  .5"وقد ورد يف يونس بن عبد الرمحن مدح وذم

 حيىي أبو حممد  صفوان بن:قال النجاشي: أبو حممد صفوان بن حيىي بياع السابري الكويف-2
روى أبوه عن أيب عبد اهللا ، وروى هو عن الرضا ،            . البجلي بياع السابري، كويف، ثقة ثقة، عني      

ذكره الكشي يف رجال أيب احلسن موسى ، وقد توكل للرضا و أيب             . وكانت له عنده مرتلة شريفة    
عة الواقفة بذلوا   جعفر ، وسلم مذهبه من الوقف، وكانت له مرتلة من الزهد والعبادة، وكان مجا             
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كتاب الوضوء، كتاب   : يعرف منها اآلن  . له ماال كثريا، وصنف ثالثني كتابا، كما ذكر أصحابنا        
الصالة، كتاب الصوم، كتاب احلج، كتاب الزكاة، كتاب النكاح، كتـاب الطـالق، كتـاب               

ارات الفرائض، كتاب الوصايا، كتاب الشراء الشرى والبيع، كتاب العتق والتدبري، كتاب البـش            
  .1نوادر

وكان له عند الرضا  مرتلة شريفة، وتوكل للرضا  وأيب جعفـر ، وسـلم                "...:قال احللي 
  .2" مذهبه من الوقف، وكانت له مرتلة من الزهد والعبادة

 ثقة، عني، روى عن الرضا  وكان جليـل          :"قال احللي :احلسن بن حمبوب الزراد الكويف    -3
أمجع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن       : قال الكشي . القدر، يعد يف األركان األربعة يف عصره      

وقـال  : هؤالء وتصديقهم، واقروا هلم بالفقه والعلم، وذكر احلسن بن حمبوب من اجلماعة، قـال             
ومات احلسن بن حمبوب يف آخـر       . احلسن بن علي بن فضال    : بعضهم موضع احلسن بن حمبوب    

  . 3"سنةسنة أربع وعشرين ومائتني، وكان من أبناء مخس وسبعني 
  .4ذكره احلافظ ابن حجر يف لسان امليزان

لقي أبـا احلـسن     " :قال النجاشي . أبو أمحد حممد بن أيب عمري زياد بن عيسى األزدي          -4
. موسى ،ومسع منه أحاديث ، وروى عن الرضا ، جليل القدر عظيم املرتلة فينا وعند املخـالفني                

  .5"مات حممد بن أيب عمري سنة سبع عشرة ومائتني
ثقة ثقة، ال يعدل به أحد من جاللتـه          ":قال احللي : أبو حممد عبد اهللا بن املغرية البجلي       -5

أنه : روى أنه كان واقفيا مث رجع، مث قال: قال الكشي. ودينه وورعه، روى عن أيب احلسن موسى
  .6"ممن أمجعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه واإلقرار له بالفقه
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لقي الرضا وكـان  " :قال ابن املطهر احللي.ن أيب نصر البزنطي أمحد بن حممد بن عمرو ب     -6
عظيم املرتلة عنده، وهو ثقة جليل القدر، وكان له اختصاص بأيب احلسن الرضا وأيب جعفر ، أمجع                 

  .1"مات سنة إحدى وعشرين ومائتني. أصحابنا على تصحيح ما يصح عنه واقروا له بالفقه
 بصري،  أيب الذي نقله الكشي، ومل خيتلف معه إال يف          اعاإلمجوقد نظم السيد حبر العلوم هذا       

 السيد فقد ذكر أنه     أما. بأنه املرادي :  بعضهم إىلسدي، مثّ نسب القول     نه األ أحيث نقل الكشي    
  :ليك ما نظمه، فقالإو. "فىت وليث يا": املرادي بقوله

  ما يصح عن مجاعة فليعلما***قد أمجع الكل على تصحيح 
  أربعة ومخسة وتسعة*** فعةوهم أولو جنابة ور

  األوتادأربعة منهم من *** فالستة األوىل من األجماد
  فىت مثّ حممد وليث يا*** زرارة كذا بريد قد أتى
  وهو الذي ما بيننا معروف*** كذا الفضيل بعده معروف

  رتبتهم أدىن من األوائل*** والستة الوسطى أولو الفضائل
  مثّ حمادانوالعبدالن *** مجيل اجلميل مع أبان

  ويونس عليهم الرضوان*** والستة األخرى هم صفوان
   أمحد  كذاك عبد اهللا مث***مثّ ابن حمبوب كذا حممد
  وشذ قول من به خالفنا*** وما ذكرناه األصح عندنا

  
ويف الكالم عن أصحاب اإلمجاع جند يف كتب القوم خالفات أساسية حول تتلخص فيمـا               

  :اآليت
إنه اختلف الفقهاء وعلماء احلديث يف مؤدى الصيغة اليت          :وارد فيهم املراد بالتصحيح ال  -1

 قبول كل حديث    :أن معناها : فاختار مجاعة . "تصحيح ما يصح عنهم   :"  وهي اإلمجاع،نقل عليها   
 أحاديـث  وبه متتاز    ،غري حلاظ حال الواسطة بينهم وبني املعصوم        من اإلمجاعصح عن أصحاب    

  . اجلماعة أولئك
 اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه واختلف يف بيان: قوهلم: "بهبهاينقال الوحيد ال

مـا بعـده إىل    أن املراد صحة كل ما رواه حيث تصح الرواية إليه فال يالحـظ : املراد فاملشهور
                                                 

  .61ص: اخلالصة- 1
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ال يفهم منه إال كونـه ثقـة،   : ،وقيل املعصوم ،وإن كان فيه ضعف وهذا هو الظاهر من العبارة
الختصاص اإلمجاع باملـذكورين بـه، وهـذا      ثقة أمر مشترك، فال وجهفاعترض عليه أن كونه

الرجل ثقة ال يستلزم وقوع اإلمجاع على وثاقته إال أن  االعتراض بظاهره يف غاية السخافة إذ كون
بعض احملققني من أنه ليس يف التعبري ا لتلك اجلماعة دون غريهم ممـن ال   يكون املراد ما أورده

  .1"يف عدالته خالف
من عبارة إمجاع العصابة وثاقة مـن روى عنـه    بقى شيء وهو أنه رمبا يتوهم بعض:" قال

  .2"نعم ميكن أن يفهم منها اعتداد ما بالنسبة إليه هؤالء وفساده ظاهر وقد عرفت الوجه
أما .  توثيق أولئك اجلماعة فحسب    أو تلك الصيغة ال تفيد إال تصحيح،        أنواختار آخرون   

طريـق   ديث املتأخرين عنهم كالسابقني عليهم فالبد من إحراز وثاقتهم مـن          بقية رجال سند احل   
  .اإلمجاعوان نقلها عنه أحد أصحاب . حدهم ضعيفاً ال تقبل روايتهأآخر، فلو كان 

القـول   قد ثبت رواية أصحاب اإلمجاع عن الضعفاء واملطعونني، ومعها كيف ميكن:قلت
  . يدل على املقصودبأم ال يروون إال عن الثقة وإليك بعض ما

حديد،  علي بن أيب محزة البطائين،ويونس بن ظبيان،و علي بن: فقد روى ابن أيب عمري عن 
بن مجيع وروايتـه عنـهم يف    واحلسني بن أمحد املنقري،و أبو البختري وهب بن وهب،وعمرو

  .مالكايف والتهذيب واالستبصار،وكل هؤالء وغريهم ضعف،بل كُذب كما سبق بيانه يف بعضه
هل اإلمجاع املذكور لغوي أم اصطالحي؟ أشار املامقاين على أن املراد هـو اإلمجـاع               -2

 وهو جمرد اتفاق الكـل، بـل املعـىن          ، ليس هو املعىن اللغوي    اإلمجاع واملراد ذا    ":االصطالحي
املصطلح، وهو االتفاق الكاشف عن رأي املعصوم ، على أن يكون امع عليه هو القبول والعمل                

 ذلك العصر مبرأى من أولئك العاملني بأخبـار         إمام إذ ،ايات أولئك الذين قيل يف حقهم ذلك      برو
 إليهم هلم وال ردع، بل أقرهم على ذلك بل وأمر بالرجوع            إنكارهؤالء ومسمع، مع عدم ظهور      

  .3"واألخذ منهم
قد نقل الكشي اخلالف يف بعض الرجال ،حيـث جعـل           .عدد امع عليهم وحتديدهم   -3
احلسن بن علي بن فضال،وفضالة بن أيوب،وذكر بعضهم مكان         : م مكان احلسن بن حمبوب    بعضه

                                                 
  .29ص:فوائد الوحيد- 1
  .31-30ص: فوائد الوحيد- 2
  .202-2/200: مقباس اهلداية- 3
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وأضاف بعضهم محدان بـن     .أبو بصري املرادي  :عثمان بن عيسى،ومكان أيب بصري األسدي     :فضالة
  .أمحد،فجعله من أصحاب اإلمجاع
  :توثيق رجال كتب معينة

هذا البحث ما وقع جلملـة مـن         ومنشأ   - دعوى وثاقة رواة مجلة من الكتب        :قال الفاين 
االعالم وأرباب الكتب الروائية من تصدير أو تضمني كتبهم لعبارات يستوحى منها توثيق مجيـع               

  .1رواة كتبهم

كتاب كامل الزيارات البن قولويه،وتفسري علي      :ومن هذه الكتاب اليت قالوا بتوثيق  رجاهلا       
  .البالغة الذي مجعه الشريف الرضيابن إبراهيم القمي،وكتاب نوادر احلكمة للقمي، وج 

  :كتاب كامل الزيارات أو كامل الزيارة البن قولويه*

وكـان  :" هو جعفر بن حممد بن جعفر بن موسى بن قولويه، يكىن أبا القاسم، قالوا           :املؤلف
أبو القاسم من ثقات أصحابنا وأجالئهم يف احلديث والفقه، روى عن أبيه وأخيه ،وهـو أسـتاذ                 

لـه  .  ، ومنه محل العلم واحلديث، وكلما يوصف به الناس من مجيل وفقه فهو فوقه              الشيخ املفيد 
 . 2"تصانيف ، تويف سنة تسع وستني وثالمثائة

 وكتابه هذا من أهم كتب الطائفة وأصوهلا املعتمـد عليهـا يف             :أما الكتاب فقال السبحاين   
 صادر الشيخ احلر العاملي يفالشيخ يف التهذيب وغريه من احملدثني، وهو من م احلديث، أخذ منه

على ثبوا، وعلـم   وسائله، وفيه من الكتب املعتمدة اليت شهد بصحتها مؤلفوها وقامت القرائن
كما ذكره الـشيخ يف  " الزيارات  " بصحة نسبتها إليه، وذكره النجاشي يف فهرسه بعنوان كتاب

  .3"كامل الزيارة  " بقية الكتب باسم وعرب عنه يف" جامع الزيارات " الفهرس بعنوان 

أن الرجال الوارد ذكرهم يف أسانيد الكتاب كلهم ثقات،ومنشأ هذه الـدعوى مـا              : قالوا
أورده جعفر بن حممد بن قولويه يف أول كتابه والذي استظهر منه وثاقة كل من وقع يف أسـانيد                   

م يف هذا املعىن وال     وقد علمنا بأنا ال حنيط جبميع ما روي عنه        : " والعبارة هي التالية  . هذا الكتاب 

                                                 
  .99ص: حبوث يف فقه الرجال - 1
نقد الرجال :،وانظر89-88ص:خالصة األقوال للحلي،6038:،رقم418ص:رجال الطوسي - 2

  .107ص:ى املقال،مصف1/356:للتفرشي
  .300ص: كليات يف علم الرجال- 3
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يف غريه لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا ،وال أخرجت فيه حديثا روي عن الـشذاذ                   
..". من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن املذكورين غري املعروفني بالرواية املشهورين باحلديث والعلم            

  .1"ما وقع لنا من جهة الثقات  "  ووجه االستدالل على اخلصوص التعبري ب
 ورمبا يستظهر من هذه العبارة أن مجيع الرواة املذكورين يف أسانيد أحاديث:" قال السبحاين

اكتفينا بـشهادة   ذلك الكتاب ممن روي عنهم إىل أن يصل إىل اإلمام من الثقات عند املؤلف، فلو
عدل ابن الثقات بشهادة الثقة ال الواحد يف املوضوعات يعد كل من جاء يف أسانيد هذا الكتاب من

عرفانيان فهرسا يف هذا املوضوع فاستخرج أسـامي   وقد وضع الشيخ الفاضل حممد رضا. قولويه
 .2" شخصا388كل من ورد فيها فبلغت 

ولكن هذا الكالم منتقض؛ألن ابن قولويه نفسه قد نقل عن الضعفاء وااهيل كثريا؛ مما يدل          
ويتضح . قع يف كتابه وإعطاء مزيد قيمة له      على أن ابن قولويه مل يكن بصدد توثيق رواة كل من و           

عبد الرمحن :ذلك من خالل وجود الضعاف املعروفني بالضعف والكذب عند النقاد يف كتابه،أمثال        
ابن كثري اهلامشي ،وعلي بن حسان اهلامشي،و أبو مجيلة املفضل بن صاحل،وأبو اجلارود زيـاد بـن            

و بن مشر ،وأمحد بن أيب زاهر ،وقد سبق الترمجة          املنذر ،و عبد اهللا بن عبد الرمحن األصم ،و عمر         
  .لكل هؤالء

ومن كل ما ذكرناه يتضح لك بأن دعوى وثاقة رواة كتاب كامـل الزيـارات واضـحة                 
ورغم ذلك جند من أخذ ذه القاعدة مطلقا،حيث جند اخلوئي يوثق معلى بـن حممـد                .البطالن

 . 4له،رغم تضعيف النجاشي 3"كامل الزيارات"لوقوعه يف سند

  :تفسري علي بن إبراهيم القمي

ثقــة يف :هــو علــي بــن إبــراهيم بــن هاشــم،أبو احلــسن القمي،قــالوا:املؤلــف
له كتب،وهو الذي أكثر حممد بن يعقوب الكليين من الرواية          .احلديث،ثيت،معتمد،صحيح املذهب 

سبعة آالف  ه عنهفالقمي من مشايخ الكليين، وقد أكثر يف الكايف الرواية عنه، حىت بلغ روايت. 5عنه

                                                 
  .100-99ص: حبوث يف فقه الرجال- 1
  .300ص: كليات يف علم الرجال- 2
  .19/280: معجم رجال احلديث- 3
  .1117:،رقم418ص:رجال النجاشي.مضطرب  احلديث واملذهب: قال النجاشي- 4
 .3/218: نقد الرجال- 5



 - 306-

سـبعة آالف ومائـة وأربعـني     ومثانية وستني موردا  وقد وقع يف أسانيد كثري من الروايات تبلغ
  .1موردا

إن التفسري املتداول ليس لعلي بن ":أما الكتاب،فذكر السبحاين أن التفسري ليس للقمي وحده     
  أيب الفضل العباس، وما رواهملفق مما أماله علي بن إبراهيم على تلميذه إبراهيم وحده، وإمنا هو

  .2"التلميذ بسنده اخلاص عن أيب اجلارود من اإلمام الباقر
ورغم ذلك فقد قالوا بوثاقة الرجال الوارد ذكرهم يف أسانيد هذا  التفسري،ومنـشأ هـذه                

وحنن ذاكرون وخمربون مبا ينتهي إلينا من مـشاخينا         :" الدعوى أيضا ما صرح به يف أول كتابه قال        
  .3"ا عن الذين فرض اهللا طاعتهموثقاتن

رمبا يستظهر أن كل من وقع يف أسانيد روايات تفسري علي بـن إبـراهيم               :"قال السبحاين 
  .4"إىل املعصومني ثقة؛ ألن علي بن إبراهيم شهد بوثاقته املنتهية

: لكن هذه الدعوى ينقضها ورود مجلة من الضعفاء املنصوص على ضعفهم يف الكتاب،أمثال        
ود زياد بن املنذر ، وأبو مجيلة املفضل بن صاحل ،و علي بن حسان اهلامشي ،و عمرو بن                  أبو اجلار 

  .مشر ،و احلسن بن علي بن أيب محزة،و أمحد بن هالل ،و حممد بن سنان وغريهم
  :أصحاب الصادق يف رجال الشيخ

نتـشر  الصادق من العلوم ما سارت به الركبان، وا نقل الناس عن: " قال املفيد يف اإلرشاد
 ومل ينقل عن أحد من أهل بيته العلماء، ما نقل عنه، وال لقي أحد منهم من أهل ذكره يف البلدان،

احلديث قد مجعوا  اآلثار، ونقلة األخبار، وال نقلوا عنهم كما نقلوا عن أيب عبد اهللا، فإن أصحاب
  .5" عة آالف رجل واملقاالت فكانوا أرب أمساء الرواة عنه من الثقات على اختالفهم يف اآلراء

إن مجيع من ذكره الشيخ يف رجاله من أصحاب الصادق          :فقيل ألجل قول املفيد هذا ،قالوا     
  .هم ثقات

                                                 
  .310ص:كليات يف علم الرجال : انظر- 1
 .313ص:املصدر نفسه :انظر- 2
  .107ص: حبوث يف فقه الرجال- 3
  .309ص: كليات يف علم الرجال- 4
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وهم من األربعة آالف الذين وثّقهم ابن عقدة، فإنه صنف          :"قال صاحب مستدرك الوسائل   
ما يف رجـال     أربعة آالف، ووثّق مجيعهم، وكلّ         و أاهم إىل   1كتابا يف خصوص رجال الصادق    

  .2"الشيخ منهم موجودون فيه فهم ثقات بتوثيقه، وصدقه يف هذا التوثيق املشايخ العظام أيضا
الكلباسي ذكر أنه ليس يف كالم ابن عقدة ما يقتضي التوثيق والوثاقـة لرجـال               لكن  :قلت
  .3الصادق 

 يكـن   لو قيل بتوثيق مجيع أصحاب الصادق إلّا من ثبـت ضـعفه مل            :"وقال احلر العاملي    
  .4"بعيدا

   .5"لكن هذه الدعوى غري قابلة للتصديق:" وقال اخلوئي
  :قد وجدت الكثري ممن روى عن الصادق قد ضعفه نقادهم،ومن أمثلة ذلك:قلت
روى عن أيب جعفَر،    .ضِعيف ِجداً . أبا إسحاق   إبراهيم بن عمر، الصنعاينّ، اليماينّ، يكنى     -1

  .6وأيب عبد اللَّه
2-كُويفٌّ    ج ،ة، الطائيرياملُغ بن ردح.       ِكتاب هنع د اللَّه ولَهبوي عن أيب عراً يف   .يطّاِبيكانَ خ

  .7 لَم يرو إلّا من طريق واِحٍد وِكتابه.مذهِبِه، ضِعيفاً يف حديِثِه
كانَ فاِسـد   . عبِد اللَّهِ  يروي عن أيب  . بين أَسد   داوود بن كثري بن أيب خاِلد، الرقِّي، موىل       -3

  .8املَذْهب، ضِعيف الِروايِة، ال يلْتفَت إليه
  .9 عن أيب عبِد اللَّه روى. ضِعيف.، كَوكَب الدم، كُويفٌّ زكَِريا، أبو يحىي-4

                                                 
 . وقد مجع عبد احلسني الشبستري  رجال الصادق أيضا،وكتابه مطبوع- 1
  .770 /3: مستدرك الوسائل - 2
 .1/156، 1/153:مساء املقال: انظر- 3
 .83 ، ص1 أمل اآلمل، ج - 4
  .58 - 57 ، ص1 معجم رجال احلديث، ج - 5
  .2أ: ضعفاء ابن الغضائري- 6
  .22ج: ضعفاء ابن الغضائري- 7
  .46د:املصدر نفسه - 8
  .54ز:املصدر نفسه - 9
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5-       قالُ لهو داوود، يأب ،عيخون، النهار مانُ بنلَيعِ :  سخالن ِد اللَّه    ع  روى.كذّاببن أيب ع .
   .1ضِعيف ِجداً

6-لَمييا، الدكَِريز مانُ بنلَيِد اللَّه روى.سبغاٍل. عن أيب ع ،2كذّاب.  
  . عن أيب عبِد اللَّه     روى.غاٍل، كذّاب، وضاع للحديثِ   .صاِلح بن سهل، اهلَمداينُّ، كُويفٌّ    -7

  .3اهال خير فيه، وال يف ساِئِر ما رو
 رجال ممن روى عن جعفر الصادق رمحه اهللا ضعفهم ابن الغـضائري يف              34وقد عددت   
  .كتابه يف الضعفاء

إبراهيم بـن أيب    :وجند الطوسي نفسه ضعف مجاعة من الرواة الذين رووا عن الصادق،منهم          
زدي ،وعمرو بن مجيع األ   6،وعبد الرمحن بن اهللقام العجلي    5،واحلارث بن عمر البصري   4حبة املكي 
  .9،و حممد بن عبد امللك األنصاري8،وكادح بن رمحة الزاهد7البصري

 .وذا ينقض قول من قال بتوثيق أو مدح كل من روى عن جعفر الصادق

  :مشايخ اإلجازة
واملراد من مشايخ اإلجازة من كان لديهم كتب أو روايات أجازوا غريهم نقلها وروايتـها               

  .ءة عليهم، بل كان مبجرد إجازم النقل والرواية وغري ذلكولو مل يكن بالسماع منهم أو بالقرا
أن كون الرجل من مشايخ اإلجازة هو من أعلى درجات العدالة فضال عـن              :قال الكلباسي 

ولذلك جندهم يصححون اإلسناد الذي فيه أحد مشايخ اإلجازة رغم أنه مل يرد فيـه               .10"الوثاقة
  . جرحا أو تعديال
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 استكشاف وثاقة الشيخ رد كونه شيخ إجازة باستلزامه وثاقة          وقد استشكل يف  :"قال الفاين 
إال أن الصحيح هو التفصيل     . كل من روى عنه رد الرواية والالزم باطل فامللزوم مثله يف البطالن           

  :بني نوعني من مشايخ اإلجازة
هولية  تارة يكون الشيخ جمرد خمرب جلزء يسري من الروايات أو لكتاب واحد مثال مع جم               - أ  

  .حاله متاما ما خال ذلك
 وتارة يكون الشيخ من خالل إجازته ممن صدق عليه أنه ناشر لتعاليم أهـل البيـت       - ب  

  .لكثرة حوايته على الكتب،والروايات عن الثقات واألجالء وغريهم
ففي النوع األول ال نلتزم بوثاقة الشيخ كذلك بينما نلتزم ا يف املقام الثاين ومن هنا قبلنـا                  

والوجه فيه أننا ال نتعقل أن يكون الرجل ناشرا ألحاديث أهل           ... وعملنا بروايات سهل بن زياد    
البيت،وصاحب مكتب إسالمي لبث الوعي الديين، وتنشيط معامل اإلسالم،وأن يكون يف املقابـل             

وهذه املالزمة تدرك بسهولة لو لوحظ احلاضر وما فيه إذا أنه خري دليل علـى               . كذابا أو وضاعا  
واالطمئنان املذكور بوثاقة الشيخ ايز إن مل نقل بالعدالة بل         . املاضي خصوصا يف مثل هذه املوارد     

باجلاللة ال يتناىف مع عدم انطباق ما أخرب عنه خارجا أو تبني عدم وثاقته أحيانا كما حيصل كثريا                  
 قـد ضـعفهم     ومنه يندفع اإلشكال القائل بأن بعضا مـن املـشايخ         . يف سائر موارد االطمئنان   

  .1"النجاشي
فسهل بن زياد من باب املثال ممن ورد فيه تضعيف وذم ومع ذلك يلتزم بوثاقته لكونه مـن                  
مشايخ اإلجازة املعروفني والناقلني الناشرين ألحاديث أهل البيت إىل غري ذلك مما يدعو إىل القول               

  .2بوثاقته
  

���������#�$  ��������ا&�% ا$�#�ا&�% ا
  

  أسباب الطعن يف الراوي

  :نيثحمبويشتمل على 
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  .أسباب وأمارات اجلرح:املبحث األول*

  .موقف اإلمامية من املخالف:املبحث الثاين*
  

  
  أسباب وأمارات اجلرح:املبحث األول

  
سبقت اإلشارة إىل أن أهل السنة قد اشترطوا يف الراوي العدالة،والضبط ،لذلك ال خيـرج                

عبر األئمة النقاد عن أسباب رد      القدح يف الراوي عن اختالل أحد هذين الشرطني أو كالمها،وقد           
  : رواية الراوي بعبارات متنوعة،تتعلق كلها بعدالة الراوي وضبطه،ومن ذلك

الذي إذا روى عن :من الذي يترك حديثه؟ قال:قيل لشعبة:        عن عبد الرمحن بن مهدي قال
ثه،وإذا ام بالكذب املعروفني ما ال يعرفه املعروفون،فأكثر طرح حديثه،وإذا أكثر الغلط طرح حدي

طرح حديثه،وإذا روى حديثا غلطا جممع عليه،فلم يتهم نفسه عنده فتركه طرح حديثه،وما كان 
  .1"غري ذلك فارو عنه 

رجل معلن بالسفه،وإن كان أروى :ال يؤخذ العلم من أربعة:"      وكان مالك يقول
همه أن يكذب على الناس،ورجل يكذب يف أحاديث الناس إذا حدث بذلك،وإن كنت ال تت

رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم،وصاحب هوى يدعو الناس إىل هواه،وشيخ له فضل وعباده إذا 
  .2 "كان ال يعرف ما حيدث به

يا أبا موسى أهل الكوفة حيدثون عن :قال يل عبد الرمحن بن مهدي:       وعن حممد بن املثىن قال
عمن أحدث؟ فذكرت له :قال.ث عن كل أحدإنك حتد:يا أبا سعيد هم يقولون:قلت.كل أحد

رجل حافظ متقن فهذا ال خيتلف :احفظ عين،الناس ثالثة:حممد بن راشد املكحويل،فقال يل
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فيه،وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهو ال يترك،ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث 
  .1"الناس،وآخر الغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه

فما الشيء الذي إذا ظهر لك يف احلديث :فان قال قائل:" عبد اهللا بن الزبري احلميدي ال        وق
أن يكون يف إسناده غري رضا بأمر يصح ذلك عليه بكذب :أو من حدث عنه مل يكن مقبوال؟ قلنا

فما :أو جرحة يف نفسه ترد مبثلها الشهادة أو غلطا فاحشا ال يشبه مثله وما أشبه ذلك،فإن قال
هو أن يكون يف كتابه غلط :ترد ا حديث الرجل الرضا الذي ال يعرف بكذب؟ قلت لة اليتالغف

فيقال له يف ذلك فيترك ما يف كتابه وحيدث مبا قالوا،أو يغريه يف كتابه بقوهلم ال يعقل فرق ما بني 
ذلك،أو يصحف تصحيفا فاحشا فيقلب املعىن ال يعقل ذلك فيكف عنه،وكذلك من لقن فتلقن 

قني يرد حديثه الذي لقن فيه،وأخذ عنه ما أتقن حفظه،إذا علم أن ذلك التلقني حادث يف التل
حفظه ال يعرف به قدميا،فأما من عرف به قدميا يف مجيع حديثه،فال يقبل حديثه،وال يؤمن أن 

  .2"يكون ما حفظ مما لقن
صاحب هوى :ثالثةيكتب احلديث عن الناس كلهم إالّ عن :"      وقال اإلمام أمحد رمحه اهللا

  .3"يدعو إليه،أو كذاب،أو رجل يغلط يف احلديث فريد عليه فال يقبل
مث الطعن يكون   :"وقد جعل احلافظ ابن حجر رمحه اهللا أسباب الطعن يف الراوي عشرة،فقال           

  .4"بعشرة أشياء بعضها أشد يف القدح من بعض؛مخسة منها تتعلق بالعدالة،ومخسة تتعلق بالضبط
-5غفلتـه   -4فحش غلطه   -3مته بالكذب   -2كذب الراوي   -1:هيوهذه األسباب   

  .سوء حفظه-10بدعته -9جهالته -8خمالفته -7ومهه -6فسقه 
أما اإلمامية فلم جند عندهم هذا التفصيل يف أسباب الطعن،وذلك ملا سبق ذكره يف شروط               

سـباب  الراوي من اختالف حاصل فيها،خاصة يف شرط الضبط،الذي تندرج ضمنه الكثري من أ            
الطعن،لكنهم تعرضوا بالطعن يف الراوي ببعض األسباب املذكورة  عند ابـن حجر،كالكـذب،              

لكن تفصيل كل سبب عندهم خيتلف متاما عما عند أهل السنة،وكتب           .واجلهالة،والفسق ،والبدعة 
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الدراية مل تتعرض هلذه األسباب إال بالتلميح فقـط،ومل يفـصلوا القـول إالّ يف املوقـف مـن                   
  :،ولكن حناول تلخيص ما مجعناه يف املوضوع على ندرتهاملخالف

مل خترج كتب الدراية يف الكالم عن الكذب عمـا أورده أهـل الـسنة،سواء يف                :الكذب
التعريف،أو احلكم،أو القرائن الدالة على الوضع،وأسباب الوضع،مع أم محلوا يف ذلك على أهل             

،وذكـروا مـن    � انتشار الوضع على النيب       يدا يف  -خاصة األمويني -السنة،وزعموا أن للخلفاء    
، مـع أن كتبـهم      1كون الرجل سنيا،واحلديث يف خالفـة الثالثـة وفـضائلهم         :قرائن الوضع 

الرجالية،طافحة بالطعن بالكذب،خاصة كتاب الضعفاء البن الغضائري،ويف كالم األئمة املنقـول           
لب من نسب إليه الكذب هـم       وأغ.لعن لبعض الرواة لكذم على األئمة كاملغرية بن سعيد وغريه         

  .الغالة،فكثريا ما يقترن تكذيب الراوي بالقول بغلوه
وذكر الشهيد الثاين أن الغالة من فرق الشيعة،كأيب اخلطاب،ويونس بن ظبيان،ويزيد الصائغ            

  .2وأضرام وضعوا مجلة من احلديث ليفسدوا به اإلسالم،وينصروا به مذهبهم
قد مس الكثري من كتبهم،بل ونسب إىل األئمة كتبا كما          وقد أشار علماؤهم إىل أن الوضع       

  .هو احلال يف تفسري العسكري
 ومل يصنف علماء الشيعة يف احلديث املوضوع شيئا؛لذلك وجدنا الـشهيد الثـاين يعـدد        

ووضع بعض معاصريهم،وهو هاشـم معـروف       .3املصنفات يف املوضوعات،فيذكر الكتب السنية    
  .كتابا يف ذلك

ــاد اإل ــق نق ــل  ويطل ــاظ أه ــل ألف ــا مث ــراوي الوضــاع ألفاظ ــى ال ــة عل مامي
  .كذاب،وضاع،يضع احلديث:السنة،فيقولون
  .ارتكاب الكبائر،أو اإلصرار على الصغائر:الفسق يف االصطالح :      الفسق 

  :      وقد فرق أهل العلم بني نوعني من الفسق
  .العتقادفسق ا:وعربوا عنه.الفسق بسبب بدعة غري مكفرة:      النوع األول
  .فسق العمل:وعربوا عنه. الفسق بسبب املعصية:      النوع الثاين
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وإن كان الفسق عند أهل السنة ينقسم إىل فسق عمل وفسق اعتقاد،فإن اإلماميـة ذكـروا                
–لكن األمر عندهم خمتلف ،فالطوسي ال يرى منافـاة          .القسم األول ،وعربوا عنه بفسق اجلوارح     

وارح يف الراوي وثقته،إال أنه خولف من بعض علماء اإلماميـة يف             بني فسق اجل   -كما سبق بيانه  
ذلك،خاصة وأم قالوا باضطرابه يف بيان شروط الراوي،ومل أجد عندهم تفصيل يف الكالم عـن               
الفسق كأحد األسباب املهمة للطعن يف الراوي،كما هو احلال عند أهل السنة، ، ولكن ذكروا أن                

،فقال الوحيد،واملامقاين وغريمها أنه من أسباب الذم ، و أنه يفيد           يذشرب اخلمر و النب   : من أسبابه 
  .1عدم االعتبار

لكن الذي وجدته يف كتب الرجال عندهم عدم اعتبار هذا األمر من األسباب القادحـة يف                
ترحم عليه أبو عبد اهللا ، وقيل أنه كان يشرب          : قال العقيقي . الراوي ،ففي ترمجة أيب هريرة البزاز     

  .2أيعز على اهللا أن يغفر حملب علي شرب النبيذ واخلمر: ذ، فقالالنبي
روى الكشي بطرق مرسل عن فرات      :قال التفرشي :عوف العقيلي :وممن ذكر بشرب اخلمر     

  .3ابن األحنف أنه من أصحاب أمري املؤمنني،وكان مخارا،ولكنه يؤدي احلديث كما مسع
  .4وقد وثقوه:وأبو محزة الثمايل
  .5وهو موثق عندهم: يعفوروعبد اهللا بن أيب

أما فسق االعتقاد فمضمونه موجود بكثرة يف كتبهم،لكنه عربوا عنه بتعابري خمتلفة،ألنه يتعلق             
وقد سبق قوهلم يف شرط اإلميان أن أعظم الفسق         .باملخالف عندهم،وهو عندهم ليس فاسقا حبسب     

  .وسيأيت تفصيل القول يف ذلك يف املبحث التايل.عدم اإلميان
  :ضبطأما ال

فقد سبقت اإلشارة إىل اختالفهم يف اشتراطه،وكتب الدراية مل تتعرض إىل أسباب الطعن يف              
قال احلسني  الراوي من جهة الضبط بوضوح،إال أن هناك كالما متفرقا يف ثنايا كتبهم،كالتساهل ،            

نوم يف عرف بالتساهل يف مساعه أو إمساعه، كمن ال يبايل بـال  ال تقبل رواية من:" ابن عبد الصمد
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ال من أصل مصحح، أو عرف بكثرة السهو أو كثرة الـشواذ واملنـاكري يف    السماع، أو حيدث
  .1"بني نقاد الرجال من علمائنا يف كتبهم كثريا  ممن يتصف ذه الصفة وقد. حديثه

اعتمد " وصول األخيار "فهذا الكالم ال خيتلف عما قاله أهل السنة عن التساهل،والعاملي يف            
  . كتب أهل السنة كشيخه الشهيد الثاينكثريا على

مـضطرب  :ووجدت الشهيد الثاين يشري إىل أن املتساهل يف الروايـة قـد يطلـق عليـه               
  .احلديث،ولينه،منكره

ومما ذكر عن الضبط واختالله عندهم مسألة االختالط،ففي كتبهم الرجالية كثريا ما يقولون             
 وعدم انتظام األقـوال     ط مبعىن فساد العقل   ،وهم يف ذلك ال يقصدون االختال     "خلّط: "يف الراوي 

 ،وحنـو ذلك،وإمنـا     واألفعال إما خبرف،أو ضرر،أو مرض،أو عرض من موت ابن،وسرقة مـال          
  .يقصدون به أنه خلط يف جانب العقيدة،بأن غال،أو قال مبقالة بعض الفرق األخرى

 قاله أهـل    لكن ابن عبد الصمد حاول اجلمع بني ما هو معروف عندهم يف االختالط،وما            
من خلط لذهاب بصر، أو خلرف، أو فسق، أو بدع، أو كفر بغلو وحنوه؛ قبل               :"السنة،حيث قال 

  .2"دون ما بعده ودون ما يشك فيه، كما يف أيب اخلطاب وأشباهه ما حدث به قبل ذلك
فقد ذكر أن من خلط يقبل ما حدث به قبل اختالطه،ويرد ما كان بعد االختالط،وقد ذكر                

  .ول للطوسي من قبلمثل هذا الق
 -بالتثقيل–خالف علمته،وجهلته :من جهلت الشيء جهال وجهالة: اجلهالة لغة:هالةاجل       

  .3نسبته إىل اجلهل،فاجلهالة مصدر جِهلَ ضد علم
  .عدم معرفة الراوي عينا وحاال:       واجلهالة بالراوي عدم معرفته،ويف االصطالح

  :هم على قسمني       فالرواة من جهة معرفة صفت
  .من عرف وصفه سواء بالتعديل أو اجلرح- 1       
  .وهو اهول:ومن مل يعرف وصفه- 2       
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  .جمهول العني،وجمهول احلال، ومستور:      واهول على ثالثة أقسام
  :هذا عند أهل السنة،أما اهول يف اصطالح اإلمامية،فيطلق يف موردين

 هو املروي عن رجٍل غري موثّق و ال جمروح و ال ممدوح              يقع وصفا للحديث، و    -أحدمها  
عن غري  "، أو   "عمن ذكره "، أو   "عمن حدثه "، أو   "عن رجل : "أو غري معروف أصال، و منه قوهلم      

  . 2، أو حنو ذلك1"واحد
  .3 يقع وصفا للراوي- ثانيهما -

حلال،فهم ال يقصدون جمهول ا:      فعندهم ال توجد أقسام للمجهول،رغم إطالقهم على الراوي 
من عرفت عينه برواية اثنني عنه أو أكثر،ومل يذكر جبرح وال تعديل،بل جمهول احلال عندهم : به

ما ذكر رواته يف كتاب الرجال، و لكن مل يعلم حال البعض أو الكلّ و لو :" هوهو اهول،و
  .4"بالنسبة إىل العقيدة

لكن ال يطلق عليه اسم اهول،إذا عرفت حاله              وجمهول احلال عندهم قد يكون جمهول عني،      
قال احلـسني بـن عبـد       ولذلك ال ترتفع اجلهالة عندهم بالرواية،وإمنا مبعرفة احلال،         .يف العقيدة 

وكل ذلـك   . من روى عنه اثنان ارتفعت اجلهالة عنه      : -يعين من العامة  - وقال بعضهم  :"الصمد
يضعف ومل ميدح، ولو روى عنه الناس وعلمت  ليس عندنا بشيء، واهول عندنا من مل يوثق ومل

ارتفعت جهالته من هذه احليثية وكان ذلك نوعـا  مـن    نعم لو علم صحة عقيدته. نسبته وامسه
وباجلملـة  . املدح فرمبا دخل يف قسم احلسن، وكذا إذا روى عنه الناس وله كتاب وحنو ذلـك               

  .5"تتفاوت كتفاوت املوثق واملمدوح والضعيف مراتب اهول

                                                 
فالن عن رجل، أو عن بعض أصحابه، أو عمن مساه عن فالن، فبعض اُألصوليني              :  إذا قيل  :" قال الداماد عن هذه الصيغ     - 1

و قـال   . و استمر عليه ديدن الشيخ يف االستبصار أكثريا، و يف التهذيب تارة،     و ليس يف حيز االسـتقامة                     . مساه مرسال 
ل االستواء، و الصواب عندي أن يصطلح عليه        ، و هذا أيضا خارج عن سبي      "ال يسمى مرسال بل منقطعا    : "احلاكم من العامة  

  .128 ص:الرواشح السماوية".باإلام أو االستبهام فيعترب قسم آخر و يسمى املبهم و املستبهم
 .192 ص: ، اية الدراية102 ص: وصول األخيار - 2
 .60 ص: الرواشح السماوية - 3
  .397 /1 : مقباس اهلداية -4
  .190ص: وصول األخيار- 5
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 مل يكف يف قبول روايته، فان عرفـت         إسالمهاهول النسب إذا عرف     :"       قال احملقق احللي  
ن عارضها رواية معروف النسب     إعدالته قبلت، النا نتيقن ارتفاع الفسق املانع من قبول الشهادة ف          

  .1"والعدالة كان الترجيح جلانب املعروف
مامية إال أن من صنف يف الدراية،يتكلم عـن         ورغم أن باقي أقسام اهول ال توجد عند اإل        

املستور،وحكمه ،وما ذلك إالّ بسبب النقل احلريف عن كتب أهل السنة،قال ابن عبـد الـصمد                
 وهو عـدل  -وأما املستور . جمهول العدالة عند اجلماهري منا ومن العامة ال تقبل رواية:" العاملي
وذلـك    فقد تقدم أنه حيتج ا بعضهم،-قته خفي الباطن كاملمدوح غري املنصوص على ث الظاهر

  .2"كما اتفق يف مجاعة من الرواة تقادم العهد وتعذرت خربم باطنا
يف كالم العلّامة و ابـن داوود، و بينـها يف كـالم             " اهول"فرق بني كلمة     يوجد: قالوا

          هولية الرجال فيه باح أئمن صرها يف كالمهما عبارة عمرين، فأنة، و هو أحـد ألفـاظ       املتأخ
 فأعم منه، و مـن      - من الشهيد الثاين و السي إىل املامقاين         -اجلرح، و أما يف كالم املتأخرين       

  .املهمل الذي مل يذكر فيه مدح و ال قدح
الشهيد الثاين والسي واملامقاين، أعم  لكن اهول يف كالم املتأخرين، من:" قال السبحاين
وقد عرفت أن العالمة ال يعنون املهمل أصال، . وال قدح ذي مل يذكر فيه مدحمنه ومن املهمل ال

اجلزء األول كاملمدوح، وكان القدماء يعملون باملهمل كاملمدوح، ويـردون   وابن داود يعنونه يف
  .3"اهول

  :املسكوت عنه

  يال ؟إذا مل يذكر يف الراوي جرحا أو تعديال يف ترمجته هل يعد ذلك توثيقا له أم جته
اختلف قول أهل العلم من أهل السنة يف ذلك،ومرد هذا اخلالف ما قال احلافظ السخاوي               

  :يف اختالفهم يف رواية املستور،وإليك أهم ما قاله أهل العلم يف ذلك
  .4"توثيق له:سكوت ابن أيب حامت أوالبخاري عن اجلرح يف الراوي:"قال العالمة التهانوي

                                                 
 .151-150ص: معارج األصول- 1
  .189ص: وصول األخيار- 2
  .122ص: كليات يف علم الرجال- 3

  .358ص:قواعد يف علوم احلديث- 4
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والعلماء احلفاظ اجلهابذة مثل اـد ابـن        :"غدة رمحه اهللا تعاىل   قال الشيخ عبد الفتاح أبو      
تيمية،واملنذري،والذهيب،وابن القيم،وابن عبد اهلادي،والزيلعي،وابن كثري،والزركشي، واهليثمـي،       

أن من سكت عنه :فهموا من تتبع صنيع البخاري وعادته ودراسة أحكامه يف الرجال    ...وابن حجر 
  .1"ال يعد جمروحا وال جمهوال

اعتبار السكوت تعديال أوىل من هدره أو اعتباره جتهيل؛ألن أقل ما يقال يف حـال               :"وقال
ومل يذكر يف مروياته شـيء يغمـز   –ذلك الراوي الذي سكت عنه ومل ينقل عن غريه فيه جرح          

  .2"إنه باق على أصل الرباءة اليت ال تزول إال بثبوت نقل اجلرح ومل ينقل-فيه
هذا باطل ؛ألن كثريا من الـرواة إمنـا         :"3ين الراشدي متعقبا للتهانوي   قال العالمة بديع الد   

سكت عنهم ألنه مل يقف على حاهلم كما صرح به ابن أيب حامت نفسه،حيث قال يف ابتداء اجلرح                  
على أنا قد ذكرنا أسامي كثرية مهملة عن اجلرح والتعديل كتبناها ليشمل الكتاب على              :"والتعديل

 رجاء وجود اجلرح والتعديل فيهم فنحن ملحقوها م بعد إن شـاء اهللا              كل من روي عنه العلم    
  . 4"تعاىل

 أيضا يذكر كثريا من الرواة الذين سكت عنهم ابن أيب حامت            -يعين ابن حجر  -واحلافظ:قال
فيجهل البعض ويضعف البعض،إالّ من ثبت فيه التوثيق عن أحد من النقاد  فيوثقه،فصنيعه يـدل                

  .5"ملصنفعلى خالف ما زعمه ا
قول الشيخ عبد الفتاح رمحه اهللا بأن اعتبار سكوت البخاري يف التاريخ الكبري وابن              : قلت

أيب حامت يف اجلرح والتعديل توثيقا وأن ذلك قول اجلمهور،مل أجد فيه لدى املتقدمني أو املتأخرين                
عتبـارهم  قوال صرحيا بذلك،وما استدل به الشيخ يف ذلك عن هؤالء األئمة لـيس صـرحيا يف ا                

  .6سكوت ابن أيب حامت أو البخاري توثيقا،بل ساق كالما هلم حمتمل

                                                 
  .232ص:تعلقيه على الرفع والتكميل:انظر- 1

  .231:تعليقه على الرفع والتكميل:  انظر 2-
  .313ص:نقض قواعد يف علوم احلديث- 3

قد يذكر املؤلف الرجل وال يستحضر عمن روى وال مـن  :"الشيخ املعلمي رمحه اهللاوقال .2/38:اجلرح والتعديل:انظر- 4
  . يو:ص:مقدمة حتقيقه لكتاب اجلرح والتعديل:انظر".روى عنه أو يستحضر أحدمها دون اآلخر،فيدع ملا ال يستحضره بياضا

  .313ص:نقض قواعد يف علوم احلديث- 5
  . فما بعدها233ص:تعليق الشيخ على الرفع والتكميل:انظر- 6
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ـ 628ت(وقد اعترب احلافظ أبو احلسن علي بن حممد املعروف بابن القطان الفاسـي    ) هـ
ومن يذكر يف كتـب الرجـال   :"سكوت أحد هؤالء احلفاظ عن الراوي جتهيال له فقال رمحه اهللا  

من اجلرح والتعديل،فهو غري معـروف احلـال عنـد ذاكـره            برواية أكثر من واحد عنه،مهمال      
وما ذكرهم مصنفو الرجال،مهملني من     :"وقال أيضا .1"بذلك،ورمبا وقع التصريح بذلك يف بعضهم     

اجلرح والتعديل،إالّ أم مل يعرفوا أحواهلم،وأكثرهم إمنا وضعوا يف التراجم اخلاصة م يف كتـب               
  .2"ا فيها،فهم إذن جماهيل حقاالرجال،أخذا من األسانيد اليت وقعو

: هذا عند أهل السنة أما اإلمامية فننبه هنا إىل أن بعض علمائهم قال يف تعريف اهول أنه                  
  .3من مل يقع يف كتب الرجال تصريح بعدالته ووثاقته، وال بضعفه وجمروحيته

م ال يطلقون   فهذا هو املسكوت عنه،لكنهم مل يعربوا عنه بذلك،رغم أم يف كثري من التراج            
على من هذه حاله اسم اجلهالة،ولذلك طرحت عندهم بعض اإلشكاالت فيمـا ورد يف بعـض                
الكتب الرجالية يف تراجم بعض الرواة دون تصريح بتوثيق أو جرح فيهم،وبعض هؤالء خمرج هلم               

مـن  يف األصول األربعة،وقد وجدوا للكثري منهم قواعد خترجهم من دائرة اجلهالة،كالقول بتوثيق        
أخرج له الكليين،أو الصدوق،أو  أنه من مشايخ اإلجازة،أو أنه ممن أخذ عن الصادق وحنو ذلـك      

  .مما ذكرناه يف التوثيقات العامة

                                                 
  .4/13:بيان الوهم واإليهام- 1
  .5/522:بيان الوهم واإليهام- 2
  .130 /2 : مقباس اهلداية - 3
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ومل يكتفوا بذلك،بل قالوا أن عدم إيراد طعن يف ترجم الراوي يف الكتب الرجالية ،يعد من                
  .لراوي العدالةأمارات املدح،رغم أم مل يقول أحد صراحة أن األصل يف ا

مـن أمـارات   :  يطعن عليهدون أن  أن ذكر النجاشي الرجل      فذهب الوحيد البهبهاين إىل     
وقال الداماد أنّ من يذكره النجاشي من غري ذم ومدح يكون سليما عنده عن الطعـن يف                 .1املدح

مذهبه وعن القدح يف روايته فيكون حبسب ذلك طريق احلديث من جهته قويـا ال حـسنا وال                  
  .2موثّقا

  .3وقال الكلباسي بفساد هذا القول
مـن أمـارات    : أن يذكر الكشي الرجل و ال يطعن عليه        :وقاس  املامقاين على ذلك فقال     

  .4املدح
، فمجرد عدم ذكر الكشي ال يوجب قبوالً لـه          5لكن الشهيد الثاين رد هذا القول من قبل       

كر ذه احلالة مجيع املصنفني، من هو أجلّ     عنده؛ألن الكشي ذكر يف كتابه املقبول وغريه؛ بل لو ذ         
  .6من الكشي، مل يفد ذلك قبوالً

  .7وقال الكلباسي أن عدم تعرض الكشي للراوي بالذم ال يكشف عن وثاقته أو مدحه
 :والظاهر من صنيع املتأخرين أم يقبلون رواية من مل يذكر جبرح أو تعديل ،قال السبحاين              

ابن داود يف رجاله ومسلك القدماء هو العمل باملمدوحني  ر أن مسلكمث إن احملقق التستري استظه
  .8يردا فيهم تضعيف من األصحاب واملهملني الذين مل

                                                 
  .59 ص: فوائد الوحيد - 1
 .68 ص:الرواشح السماوية - 2
 .183/ 1 : مساء املقال - 3
  .287-286 /2 : مقباس اهلداية - 4
 . ،ممن كان قبل الشيهد الثاين أو عاصرههه ممن سبق من املؤكد أن املامقاين أخذ هذا القول عن غري- 5
  .67 ص: الرسائل للشهيد الثاين - 6
  .1/91: مساء املقال- 7
  .24ص: كليات يف علم الرجال- 8
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وجدت التفرشي كثريا ما،يقول بقبول رواية  املسكوت عنهم، حيث قال يف بعـض              : قلت
بالتنـصيص  ومل أقف ألحد من أصحابنا على قول يف القدح فيه،وال علـى تعديلـه      :"...التراجم

  .1"والروايات عنه كثرية،واألرجح قبول قوله
ومل ينص عليه علماؤنا بتعديل،ومل يرد فيه جرح،فاألقوى قبول روايته لـسالمتها            :"...وقال
  .2..."عن املعارض

  :وكما للتوثيق واملدح أمارات فإن للجرح والذم أمارات أيضا،ومن ذلك

 الرواية عن الراوي على وجه يظهر إكثار املذمومني خصوصا أرباب املذاهب الفاسدة
  :كونه منهم

  .3أنه من اُألمور اليت يستفاد منها القدح:قال علي الكين 

  :كون الراوي يف الرأي أو روايته يف الغالب موافقا للعامة
4قال الوحيد،والكين أن ذلك من أسباب الذم.  

  :كون الرجل من بين أُمية

 ألنه قد تواتر عنهم لعن بين أُمية قاطبة كما يف زيارة إنه من أسباب الذم؛:قال املامقاين 
عاشوراء، املقطوع أنها منهم، لكن بعض الروايات يدلّ على أنّ املدار على اإلميان و التقوى، و 

   .5هو الذي يساعد عليه أُصول املذهب، و قواعد العدل، و األخبار، و اآليات الكثرية
 ِإنَّ :"عن أَِبي عبِد اللَِّه  قَالَ:  تذم بين أمية،ومن ذلكويف كتبهم أحاديث تنسب إىل األئمة

   .6"و لَم يطِْلقُوا تعِليم الشرِك ِلكَي ِإذَا حملُوهم علَيِه لَم يعِرفُوه بِني أُميةَ أَطْلَقُوا ِللناِس تعِليم الِْإمياِن

                                                 
  .1/95:نقد الرجال- 1
  .1/107:نقد الرجال- 2
  .214 ص: توضيح املقال - 3
  .214 ص: ، توضيح املقال61 ص: فوائد الوحيد - 4
  .315 و 311 /2 : دايةمقباس اهل - 5
  .416-415،ص2،ج1:كتاب اإلميان والكفر،باب،رقم: أصول الكايف- 6
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  :ن عمالهكون الراوي كاتب اخلليفة، أو الوايل، أو م
ظاهرها الذم و القدح كما اعترف به العلّامة يف ترمجة حذيفة، لكن ال يقـاوم               :قال الوحيد 

التوثيق أو املدح املنايف، بل ميكن أن يقال بأنّ القدح بأمثاهلا مشكل، و إن مل يصادمها التوثيـق و                
  .1املدح

ورود املدح و التعديل فيـه،      نعم يرفع اليد عن الظاهر املذكور ب      . ظاهره الذم :وقال املامقاين 
  .2كما يف علي بن يقطني

وهذا ما جعلهم يضعفون،بل يكذبون أكثر من عمل لدى اخللفاء،أو كان مقربـا منـهم،               
  .خاصة اخللفاء األمويني

سند الزهري هذه الرواية إىل سعيد بن املسيب وهي مـن          ألقد   :"هاشم معروف احلسين  قال  
 أن وقضام، وغري بعيد عليه أتباعهم كان من ألنه لألمويني؛يتقرب ا  مجلة موضوعاته اليت كان

 : إىل ثالثة مساجدإال ال تشد الرحال «:نه قالأ نسب إىل الرسول أناحلديث، بعد  يضع هلم هذا
ن الصخرة اليت وضع رسـول اهللا قدمـه         أ، و 3»األقصى، ومسجد املدينة واملسجد     ماملسجد احلرا 

  يف4 طالـب أبـا  ترويج املرويات اليت تضع يء شأي من أكثر ويهمهم. تقوم مقام الكعبة عليها

  .5 "  صفات الصديقني املؤمننياألموية األسرة سفيان زعيم أباومتنح ، صفوف املشركني
مرضك : الزهري دخل عليه راهب وقال    :" ونقل زين الدين البياضي يف الصراط املستقيم أن       

ويف . ه فأصبح ميتا فرتع منه علـى مغتـسله        من العني، وعندنا صليب يذهب العني فعلقه يف عنق        
روي : إنه ميت ال حمالة، فمات من ليلته فقيل له يف ذلك فقـال            : احملاضرات ملا علقه قال الطبيب    

  .6"عن علي اخلرب السالف

                                                 

 .62 - 61 ص: فوائد الوحيد 1-
 .310 - 309 /2 : مقباس اهلداية - 2
،وأخرج من غري طريق الزهـري     1115 أخرجه البخاري،كتاب اجلمعة،باب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة،رقم،         - 3

وأخرجه مسلم،كتاب احلج،باب سفر املرأة مـع حمـرم إىل حـج            .112:يف باب مسجد بيت املقدس،رقم    عن ابن املسيب    
 .2475"،وباب ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد،رقم2383:وغريه،رقم

  ".إميان أيب طالب وسريته:"،وقد صنف عبد احلسني األميين النجفي  أبو طالب عند اإلمامية مؤمن - 4
 .269ص:ديث واحملدثني دراسات يف احل- 5
 .3/50: الصراط املستقيم إىل مستحقي التقدمي- 6
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  .1ضعيف:وقد ضعفوا القاضي عبد اهللا بن شربمة رمحه اهللا،فقال السي
 يف مدحه، أحد رواته حممد بن عيسى،        روى الكشي حديثا  .  حذيفة بن منصور   :قال احللي 

حذيفة بن منصور بن كثري     : وقال ابن الغضائري  . وفيه قول، ووثقه شيخنا املفيد رمحه اهللا ومدحه       
ابن سلمة اخلزاعي، أبو حممد، روى عن أيب عبد اهللا وأيب احلسن موسى ، حديثه غري نقي، يروي                  

 عندي التوقف فيه، ملا قاله هذا الـشيخ         والظاهر. الصحيح والسقيم، وأمره ملتبس وخيرج شاهدا     
 2انه ثقة: وقال النجاشي. وملا نقل عنه انه كان واليا من قبل بين أمية، ويبعد انفكاكه عن القبيح

ملا قاله هذا  إن الظاهر عندي التوقف فيه،:  وقال يف شأن هذا الرجل:قال التفريشي متعقبا للحلي
. الغضائري ليس نـصا يف ضـعفه   شي، وما ذكره ابنالشيخ، مع أنه وثقه النجاشي، ومدحه الك

ألن كثريا من ؛أمية، إن ثبت، ال يدل على عدم توثيقه ملا نقل عنه أنه كان واليا من قبل بين: وقوله
  .3قبل املخالفني الثقات، كانوا والني من

لكنهم وثقوا  عبد اهللا بن سنان بن طريف و كان خازنا للمنصور واملهدي واهلـادي       : قلت
  .4كويف، ثقة، من أصحابنا، جليل، ال يطعن عليه يف شيء: لرشيد،قال النجاشيوا

وجه من وجوه العرب بالكوفة، وكان خصيصا       :  حممد بن قيس أبو نصر األسدي ،قال النجاشي       
بعمر بن عبد العزيز، مث يزيد بن عبد امللك وكان أحدمها أنفذه إىل بالد الروم يف فداء املـسلمني،                  

قـال  .5وله كتـاب نـوادر  . وله كتاب يف قضايا أمري املؤمنني . ر وأيب عبد اهللا   روى عن أيب جعف   
  .6 ثقة:الطوسي

ولعل هذا يدل على أن اإلمامي الذي يتوىل مثل هذه املناصب ال يطعن فيه بذلك،وأن هذه                
  .املناصب يف حد ذاا ليس من أسباب الطعن،إالّ إن كان من توالها غري إمامي

  
  

                                                 
  .1085:،رقم107ص: الوجيزة- 1
  .131ص: اخلالصة- 2
 .1/407: نقد الرجال- 3
 .192ص:خالصة األقوال:،وانظر558:،ترمجة رقم214ص: رجال النجاشي- 4
 .880:،رقم323-322ص: رجال النجاشي- 5
  .4269:،رقم293ص: رجال الطوسي- 6



 - 323-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  موقف اإلمامية من املخالف:ث الثايناملبح

  

الكالم يف البدعة ال يقتصر على أهل السنة ،وإمنا كل الفرق تدعي أن من خالفهـا علـى                  
  :بدعة،وقد ورد عند اإلمامية نصوص كثرية يف ذم البدعة ،ومن ذلك

اِلم ِعلْمه فَمن لَم يفْعلْ فَعلَيِه       ِإذَا ظَهرِت الِْبدع ِفي أُمِتي فَلْيظِْهِر الْع       :"����قَالَ رسولُ اهللا    أن   

  ."لَعنةُ اهللا

  ."اإلسالم من أَتى ذَا ِبدعٍة فَعظَّمه فَِإنما يسعى ِفي هدِم :" أيضاقَالَو

نه قَد أُشِرب قَلْبه أَبى اهللا ِلصاِحِب الِْبدعِة ِبالتوبِة ِقيلَ يا رسولَ اهللا وكَيف ذَِلك قَالَ إِ        :"قَالَ  و
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  .1"حبها

 كتب أخبارنا مشحونة باألخبار     :"واإلمامية يقولون أن املخالفني مبتدعة ضالني،قال السي      
ويقول .2"الدالة على كفر الزيدية،وأمثاهلم من الفطحية، والواقفة وغريهم من الفرق املضلة املبتدعة           

  .3"بية، والفطحية،والواقفة وغريهم وككثري من أهل الضالل من اخلطا:"الغروي
وقد ورد عن األئمـة نـصوص كـثرية يف ذم الفرق،كاملرجئـة،واخلوارج والنواصـب               

  :وغريهم،ومنها
 فَمن عرفَه كَانَ ، ِإنَّ اللَّه عز و جلَّ نصب عِلياً علَماً بينه و بين خلِْقِه:"عن أَِبي جعفٍَر قَالَ

 و من ،مشِركاً  و من نصب معه شيئاً كَانَ،و من جِهلَه كَانَ ضالا، و من أَنكَره كَانَ كَاِفراً ،مؤِمناً
   .4" و من جاَء ِبعداوِتِه دخلَ النار،جاَء ِبولَايِتِه دخلَ الْجنةَ

 ، مرِجئَةٌ :قُلْت؟ ما هم  : فَقَالَ ِلي  ،عبِد اللَِّه عن أَهِل الْبصرةِ    سأَلَِني أَبو   :عن أَِبي مسروٍق قَالَ     
   .5"ٍء  لَعن اللَّه ِتلْك الِْملَلَ الْكَاِفرةَ الْمشِركَةَ الَِّتي لَا تعبد اللَّه علَى شي:" فَقَالَ. و حروِريةٌ،و قَدِريةٌ

 فَخرج ، فَلَما قَعدت قَام الرجلُ،خلْت علَى أَِبي جعفٍَر  و ِعنده رجلٌ د:عِن الْفُضيِل قَالَ
 ِإي و اللَِّه :"قَالَ؟ كَاِفر : قُلْت. حروِري:قَالَ؟ و ما هو : قُلْت؟ يا فُضيلُ ما هذَا ِعندك:فَقَالَ ِلي
ِركش6"م.   

 ،     و أَهلُ الْمِدينِة شر ِمن أَهِل مكَّةَ، أَهلُ الشاِم شر ِمن أَهِل الروِم:"ِه  قَالَعن أَِبي عبِد اللَّ
  .7" و أَهلُ مكَّةَ يكْفُرونَ ِباللَِّه جهرةً

 و ِإنَّ أَهلَ الْمِدينِة ،رةً ِإنَّ أَهلَ مكَّةَ لَيكْفُرونَ ِباللَِّه جه:"عن أَِبي بِصٍري عن أَحِدِهما  قَالَ
  .1 "أَخبثُ ِمن أَهِل مكَّةَ أَخبثُ ِمنهم سبِعني ِضعفاً

                                                 
 .54،ص1، ج4، 3، 2:كتاب العقل واجلهل،باب البدع والرأي واملقاييس،رقم: انظر النصوص الثالثة يف أصول الكايف- 1
  .37/34: حبار األنوار- 2
  .12ص: مصادر املعرفة الدينية- 3
 .388،ص2،ج20:كتاب اإلميان والكفر،باب الكفر،رقم: أصول الكايف- 4
  .387،ص2،ج13:لكفر،باب الكفر،رقمكتاب اإلميان وا:أصول الكايف- 5
  .387،ص2،ج14:كتاب اإلميان والكفر،باب الكفر،رقم: أصول الكايف- 6
كتاب اإلميان والكفر،باب يف صنوف أهل اخلـالف وذكـر القدريـة واخلـوارج واملرجئـة وأهـل                  : أصول الكايف  - 7

 .409،ص2،ج3:البلدان،رقم
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 كـافر ضـال،وفيها     �فهذه النصوص حتمل يف طياا اعتبار كل من مل يقل بوالية علي             
  .التكفري الصريح للمرجئة،والقدرية،واخلوارج

مامية اختلفوا يف اشتراط اإلميـان يف الراوي،فهـذه         ورغم هذه النصوص فإننا جند علماء اإل      
النصوص تلزمهم باشتراط اإلميان يف الراوي؛ألنه ال ميكنهم أن يأخـذوا احلـديث عـن كـافر                 

أما من كفر    ":وقد صرحوا بعدم قبول رواية من كفر ببدعته،فقال احلسني بن عبد الصمد           .وضال
  .2"الة واسمة وشبههماومنهم، كالغ ببدعة فال تقبل روايته إمجاعا  منا
 مل يـستعملوا    -وقد علمت اعتمادهم فيها على أهـل الـسنة        –    لكنهم يف كتب الدراية     

ومل .مصطلح البدعة املكفرة يف املخالف،رغم أن بعضهم ذهب  إىل عدم قبول رواية املخالف             
د يستطع أحد منهم إنكار وجود خالف يف قبول رواية املخالف؛ألن الواقع الروائـي يـشه              

  :بروايتهم عن املخالفني،وخالصة موقفهم من رواية املخالف،ثالثة مذاهب
  . عدم قبول رواية املخالف-1
 .وقال البعض بقبول روايته-2

وقال آخرون يستأنس ا فيما مل خيالف أصول املذهب،ولعله املتعـارف عليـه عنـدهم               -3
 .واملشتهر

  :   طهارة املخالفة

ملسألة يف كتبهم الفقهية،واملعروف املشهور عندهم القـول        تعرض علماء اإلمامية إىل هذه ا     
النواصب واخلوارج لعنهما اهللا فهما جنسان من غري توقـف؛          :"قال اخلميين .بعدم طهارة املخالف  

حـىت  :" وهو يقول بكفر النواصب واخلوارج    .3..."ذلك على جحودمها الراجع إىل إنكار الرسالة      
  . 4"الم كالنواصب واخلوارجاملرتد ومن حكم بكفره ممن انتحل اإلس

                                                                                                                                                         
وف أهل اخلـالف وذكـر القدريـة واخلـوارج واملرجئـة وأهـل              كتاب اإلميان والكفر،باب يف صن    : أصول الكايف  - 1

 .410،ص2،ج4:البلدان،رقم
  .180ص: وصول األخيار- 2
  .1/107: حترير الوسيلة- 3
  .1/74: حترير الوسيلة- 4
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غري اإلثين عشرية من فرق الشيعة إذا مل يظهر منهم نصب ومعاداة وسب لسائر              :"وقال أيضا 
  .1"األئمة الذين ال يعتقدون بإمامتهم طاهرون،وأما مع ظهور ذلك منهم فهم مثل سائر النواصب

لبعض صدر منه ما إن ا: ومن شذ منهم وحكم على املخالفني بالطهارة كفّر،قال الشاخوري       
هو أشنع من ذلك حيث كفر األكثرية الساحقة من علمائنا األجالء؛ألـم يقولـون بطهـارة                

وعلى كل تقدير،فالذي ظهر لنا من األخبـار هـو كفـر كـل خمـالف                :"املسلمني،حيث قال 
 وشركه،وأم شر من اليهود والنصارى،وأن من اعتقد هلم يف اإلسالم نصيبا فهو كافر،وفاقا جلملة           
من مشاخينا املتأخرين،منهم الشيخ سليمان جـدي،يف بعـض أجوبـة املـسائل،ويف رسـالته               

،والعالمة املنـصف شـيخنا يوسـف يف        "فصل اخلطاب يف كفر املخالفني والنصاب     :"املوسومة
،وهو الظاهر من احلر العاملي يف الوسائل،وقد خالف أكثر فقهائنا يف ذلك        "الشهاب الثاقب :"كتابه

هيد املسالك،فقصروا الكفر على النواصب واخلوارج والغالة،واألخبار  مبا نقلنـاه  سيما الفاضل ش  
  .2"مستفيضة

ال جيوز للمؤمنة أن تنكح الناصب املعلن بعداوة أهل         :"وبناء على موقفهم من املخالف قالوا       
الية؛ألما البيت،وال الغايل املعتقد بألوهيتهم أو نبوم،وكذا ال جيوز للمؤمن أن ينكح الناصبة والغ            

  .3"حبكم الكفار،وإن انتحال دين اإلسالم
ال جيوز الصالة على املخالف جلرب أو تشبيه أو         :  وقال أبو الصالح   :"...وقال الشهيد األول  

وال جيـوز أن    :اعتزال أو خارجية أو إنكار إمامة إال لتقية فإن فعل لعنه بعد الرابعة وقال املفيـد                 
 يصلى عليه إال أن تدعوه ضرورة إىل ذلك من جهة التقية فيلعنـه      يغسل خمالفا للحق يف الوالء وال     

  .4..."يف صالته

                                                 
  .1/108: حترير الوسيلة- 1
 النفسانية يف أجوبة املسائل احملاسن"،والنص واملذكور منقول عن 9ص:آية اهللا العظمى فضل اهللا وحركية العقل االجتهادي- 2

  .139ص:اخلراسانية
  .2/260: حترير الوسيلة- 3
  .54ص: الذكرى للشهيد األول- 4
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  :لعامة موقفهم من ا-1

،أو هم أهل السنة،وإطالق لفظ العامة يقابله لفظ اخلاصـة،ولكن لفـظ         هم اجلمهور  العامة
ي وغـري   العامي عند إطالقه خاصة بغري اإلمامي من أهل السنة،وال يطلق على الزيدي أو اإلمساعيل             

  .فالعامة املقصود م أهل السنة واجلماعة.ذلك

سـأَلْت  :      وأصل تعاملهم مع العامة وروايتهم يرجع إىل ما ورد يف مقبول عمر بن حنظلة،قال            
 ،ِإلَى الـسلْطَانِ   فَتحاكَما   ،أَبا عبِد اهللا  عن رجلَيِن ِمن أَصحاِبنا بينهما منازعةٌ ِفي ديٍن أَو ِمرياثٍ             

   ِحلُّ ذَِلكاِة أَيِإلَى الْقُضاِطلٍ      : قَالَ   ؟وب أَو قِفي ح ِهمِإلَي اكَمحت نِإلَى الطَّـاغُوِت      ،م اكَمحا تمفَِإن 
...1.  

ففي هذه الرواية النص على وعدم التحاكم لقضاة العامة،وسالطينهم،و وجـوب خمالفـة             
  . الفتهمالعامة؛ألن الرشد يف خم

إن كون الرشد يف خالف العامة هو من احلقائق الواقعية الثابتـة يف              ":قال الفاين عن ذلك   
إننا عندما نريد تضعيف رواية من روايات : صقع اخلارج، ولذا يقول صاحب دالئل الصدق املظفر 

تـايل ال  العامة نستشهد بأقوال رجالييهم حيث تبني ندرة وجود اخلرب التام والصحيح عندهم ،وبال   
رشد يف روايام من جهة عدم ثبوا حقيقة وواقعا كما أن تعمد العامة خمالفة الشيعة، وعلى مـر   

  .2"التاريخ جيعل ما عندهم قرينة على صحة ما خالفهم عندنا 

ورغم هذا القول فقد سبق نقل كالم الطوسي أن اإلمامية قد احتجوا برواية بعض العامـة،                
ض علماء اإلمامية تعرض بطعن الـشديد للكـثري مـن أعـالم أهـل               إالّ أن بع  .بشروط ذكرا 

  : السنة،ومثال ذلك

                                                 

  .68-67،ص10:كتاب فضل العلم،باب اختالف احلديث،رقم: أصول الكايف- 1

  .50-49ص: حبوث يف فقه الرجال- 2
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  .1ملعون:النعمان بن ثابت أبو حنيفة:قال السي
عمرو، الفقيه، الذي ذكره ابن داود راويـا   أبو:  عامر بن شرحبيل:ونقد الرجال للتفرشي

وهو املعروف بالشعيب عـامي  . اليت عندنا من رجال الشيخ مل أجده يف النسخ. عن رجال الشيخ
  .2مذموم عندنا

الكذبة املعروفني كوهب بن منبه،وكعب األحبار،وأيب هريرة،وعمرو بـن         : "ويقول الغروي 
  .3"العاص ومعاوية وغريهم من العامة

ورغم هذا جتد علماءهم ينتقدون علماء اجلرح والتعديل من أهل السنة؛ ألم كما يقول ابن           
لناصيب،ويضعفون الشيعي مطلقا وكالمه كما هو معلوم عندنا وعندهم          يوثقون ا  4عقيل احلضرمي 
وما أكثر الرواة الشيعة يف الصحيحني،وما أكثر النواصب الذين ضـعفهم أئمـة   .غري صحيح متاما  
  . اجلرح والتعديل

  :موقفهم من فرق الشيعة-2

،كالفطحية لقد اضطربت أقوال الشيعة يف كيفية التعامل مع روايات املخالفني من الـشيعة            
والواقفة،والناووسية،والزيدية،فقد سبق نقل تكفريهم عند بعضهم،لكن الكتـب الرجالية،مليئـة          

  .بالرواة املوثقني منهم

                                                 
عِن ابِن أَِبي عميٍر عن محمِد      :يف الكايف :قلت".مل جند بشأنه لعن   :"قال حمقق الكتاب   .2011:،رقم189ص: الوجيزة - 1

     ِكيٍم قَالَ قُلْتِن حى  أليببوسِن مسكُونُ                : الْحا لَتةَ ِمناعمى ِإنَّ الْجتاِس حِن النع ا اهللا ِبكُمانأَغْنيِن وا ِفي الدنفُقِّه اكِفد ِعلْتج 
ُء لَم يأِْتنا    رجلٌ صاِحبه تحضره الْمسأَلَةُ ويحضره جوابها ِفيما من اهللا علَينا ِبكُم فَربما ورد علَينا الشي              ِفي الْمجِلِس ما يسأَلُ     

يش اِئكآب نال عو كنفَِق  ِفيِه عأَوا ونرضحا يِن مسا ِإلَى أَحنظَرِفي األشياءٌء فَن اتهيه اتهيذُ ِبِه فَقَالَ هأْخفَن كُمنا عاَءنا جِلم 
ذَِلك واهللا هلَك من هلَك يا ابن حِكيٍم قَالَ ثُم قَالَ لَعن اهللا أَبا حِنيفَةَ كَانَ يقُولُ قَالَ عِلي وقُلْت قَالَ محمد بن حِكيٍم ِلِهشاِم                         

 ِن الْحاسِ         بِلي ِفي الِْقي صخرِإال أَنْ ي تدا أَراهللا مأصول الكايف،كتاب العقـل واجلهل،بـاب البـدع والـرأي          :انظر.كَِم و
 .13،و9:واملقاييس،رقم

  .3/10: نقد الرجال- 2
  .12ص:مصادر املعرفة الدينية للغروي- 3
،وقد رد عليه أحد العلماء اجلزائريني       " اجلرح والتعديل  العتب اجلميل على أهل   :" مساه: وقد وضع ابن عقيل كتابا يف ذلك       - 4

طبع سنة  ".النقد اجلليل للعتب اجلميل   :"من اإلباظية وهو الشيخ العالمة أبو إسحاق إبراهيم آل يوسف اطفيش يف كتاب مساه             
  .م1924
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 من فرق الشيعة مثل الفطحية، والواقفة، والناووسـية         الراوي وأما إذا كان     :"وقال الطوسي 
ر من جهة املوثوقني م، وجب      فان كان هناك قرنية تعضده أو خرب آخ       : وغريهم نظر فيما يرويه   

 عـن   1ن كان هناك خرب آخر خيالفه من طريق املوثوقني، وجب اطراح ما اختصوا              إو. العمل به 
  .2" ثقاتاألئمةباقي 

  :وإليك أمثلة عن أحكام النقاد اإلمامية يف خمالفيهم من باقي الفرق الشيعية
  :الواقفة

  .3ثقة: إبراهيم بن أيب بكر بن مسال-
 كـان واقفا،صـحيح احلـديث   :ن شعيب بن ميثم التمارب إمساعيلاحلسن بن محد بن أ -

  .4سليم،
  :الفطحية

فطحيـا   نه كانأمحد بن احلسن بن علي ابن فضال  أبو احلسني وقيل أبو عبد اهللا، يقال أ-
  .5وكان ثقة يف احلديث 

  :الناووسية

. اإلقرار له بالفقهيصح عن أبان و أمجعت على تصحيح ما: البجلي األمحر بن عثمان أبان -
  .6سد املذهب لإلمجاع املذكور فاعندي قبول روايته وان كان واألقرب:  يف اخلالصةاحلليوقال 

  
  : الغالة

غالة الشيعة،وقد سبق الكالم عليهم من قبل،قـال الطوسـي يف حكـم             :املقصود بالغالة   
، فـال   األحاديث يف وضع     فأما ما رواه الغالة، ومن هو مطعون عليه يف روايته، ومتهم           :"روايتهم

                                                 
 .أنه جيب رد ما تفردوا به عن غريهم من الثقات: يقصد الطوسي - 1
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  .50-1/49:نقد الرجال- 3
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  .115-1/114:نقد الرجال- 5
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وإذا انضاف إىل روايته رواية بعض الثقات جاز ذلك، ويكون ذلك           . جيوز العمل بروايته إذا انفرد    
 وأما ما ترويه الغالة واملتهمون واملـضعفون وغـري          :"وقال أيضا .1" رواية الثقة دون روايته    ألجل

استقامة وحال غلو، عمل مبا رووه هؤالء، فما خيتص الغالة بروايته، فان كانوا ممن عرف هلم حال 
 ذلك عملت الطائفـة مبـا   وألجل، وخطئهميف حال االستقامة، وترك ما رووه يف حال ختليطهم       

رواه أبو اخلطاب حممد ابن أىب زينب يف حال استقامته وتركوا ما رواه يف حال ختليطه وكـذلك                  
 فأما ما يرويه يف حال ختليطهم فال        .القول يف أمحد بن هالل العربتائى، وابن أىب عذاقر وغري هؤالء          

وان كان هناك ما    . وكذلك القول فيما ترويه املتهمون واملضعفون     . جيوز العمل به على كل حال     
وان مل يكن هناك ما يشهد لروايتهم بالصحة        . يعضد روايتهم ويدل على صحتها وجب العمل به       

كثرية هذه صورا ومل يرووها      ذلك توقف املشايخ عن أخبار       وألجل،  أخبارهموجب التوقف يف    
 أو  األفعالواستثنوها يف فهارستهم من مجلة ما يروونه من التصنيفات فأما من كان خمطئا يف بعض                

ن ذلك ال يوجب رد خربه، وجيـوز        إ اجلوارح وكان ثقة يف روايته، متحرزا فيها، ف        بأفعالفاسقا  
 اجلوارح مينع من قبـول      بأفعال الفسق   إمناون العدالة املطلوبة يف الرواية حاصلة فيه،         أل ؛العمل به 

  .2" ذلك قبلت الطائفة أخبار مجاعة هذه صفتهموألجلشهادته وليس مبانع من قبول خربه، 
  :القميون وأمحد بن حممد بن عيسى األشعري

                                                 
 .1/351: عدة األصول- 1
  .382-1/381:عدة األصول- 2
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اعلم أن الظاهر أن كثريا من القدماء " :قال الوحيد البهبهاين عن القميني وموقفهم من الغالة
يعتقدون لألئمة مرتلة خاصة من الرفعة واجلاللـة، ومرتبـة    ني منهم والغضائري كانواسيما القمي
كانوا جيوزون التعدي عنها، وكـانوا   العصمة والكمال حبسب اجتهادهم ورأيهم، وما معينة من

معتقدهم، حىت إم جعلوا مثل نفي السهو عنهم غلوا، بـل   يعدون التعدي ارتفاعا وغلوا حسب
 التفويض إليهم أو التفويض الذي اختلف فيه كما سنذكر أو املبالغة يف معجزام لقرمبا جعلوا مط

عن كثري من  ونقل العجائب من خوارق العادات عنهم، أو اإلغراق يف شأم وإجالهلم وترتيههم
واألرض ،جعلوا كـل ذلـك    النقائص، وإظهار كثري قدرة هلم، وذكر علمهم مبكنونات السماء

  ".كانوا خمتفني يف الشيعة خملوطني م مدلسني ا للتهمة به، سيما جبهة أن الغالةارتفاعا أو مورث

أن أمحد بـن حممـد بـن عيـسى      مث اعلم:" مث قال عن أمحد بن حممد بن عيسى القمي
احلديث أيضا بعد ما نسباه إىل الغلو وكأنـه   والغضائري رمبا ينسبان الراوي إىل الكذب ووضع

 1."لروايته ما يدل عليه 

شـيخ القمـيني،    . يكىن أبا جعفر  :       وقد قالوا يف ترمجة أمحد بن حممد بن عيسى األشعري         
ولـه  . وكان أيضا الرئيس الذي يلقى السلطان ا، ولقي الرضا        . ووجههم، وفقيههم، غري مدافع   

  .2كتب ولقي أبا جعفر الثاين وأبا احلسن العسكري

قـال النجاشـي يف   .ف عنه الغلو من قم و كان أمحد بن حممد بن عيسى يطرد كل من عر   
وكان أمحد  . سهل بن زياد أبو سعيد اآلدمي الرازي كان ضعيفا يف احلديث، غري معتمد فيه             ترمجة  

  .3ابن حممد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب وأخرجه من قم إىل الري وكان يسكنها

                                                 
  .95-93ص: كليات يف علم الرجال- 1
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عن شخص هـي موجبـة      قد ورد يف بعض الكتب الرجالية ما يفيد أن رواية الغالة            : قلت
قـال ابـن    . جعفر بن حممد بن مفضل، كويف، تروي عنه الغالة خاصـة          :ومثال ذلك .للطعن فيه 
  .1ما رأيت له رواية صحيحة، وهو متهم يف كل أحواله: الغضائري

  :وإليك بعض أحكامهم يف تراجم الغالة
إنه من آل أيب طالب، : يقول رجل من أهل الكوفة، كان: علي بن أمحد، أبو القاسم الكويف-     

وهذا الرجل تدعي له ; أكثرها على الفساد  وغال يف آخر عمره وفسد مذهبه، وصنف كتبا كثرية
كان إماميا مستقيم الطريقة، وصنف كتبا كثرية سديدة، مث خلط وأظهـر            .الغالة منازل عظيمة    

 .2مذهب املخمسة، وصنف كتبا يف الغلو والتخليط

  
  
حديثه، متـهما يف    كان ضعيفا يف:أبو إسحاق األمحري النهاوندي: إبراهيم بن إسحاق-

  .3دينه، يف مذهبه ارتفاع 
 أبيههوازي، امللقب دندان  روى عن مجيع شيوخ         أبو جعفر األ  ،محد بن احلسني بن سعيد      أ-

  .4يعرف وينكر هو غال وحديثه:  القميون، وضعفوه وقالواأصحابناعيسى فيما زعم   محاد بنإال
  .5يءغال ال ش: بن بشارأحكم -
  .6إن يف مذهبه ارتفاعا ، له كتاب: ضعيف، يقال: إبراهيم بن يزيد املكفوف-

وخالصة القول حول موقفهم من املخالف،أنه رغم كل ما قيل فإن حاجـة اإلماميـة إىل                
مرويات غريهم جعلتهم يروون عن املخالفني، فالكتب األربعة مليئة برواية غري اإلماميني،رغم أن             
بعض علماء اإلمامية صرح بعدم قبول روايتهم ،فسهل بن زيـاد،وهو عـامي لـه يف الكتـب                  
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األربعة،مئات الروايات،وعلي بن أيب محزة الباطئين وهو من الواقفة،وله مئات الروايات،واحلـسن            
ابن فضال مثله،وإسحاق بن عمار فطحي وعنده مئات الروايات،وكذا علي بن احلسن بن فضال              

  .   بكري،وزياد بن املنذر زيدي وعنده عشرات الروايات يف الكتب األربعةوعبد اهللا بن

��������'�$'ا&�% ا�$  ��������ا&�% ا
  

�� �K ا�J�ب����Lا !MNب���J��� �K ا���Lا !MN�  

  :نيحثمبيشتمل على 

  

  .تعريف الصحبة وثبوا وأدلة عدالة الصحابة :املبحث األول*

  .ل الصحابة عند اإلماميةيعدجرح وت :املبحث الثاين*

  
  

  

  

  
 

  

  ريف الصحبة وثبوا وأدلة ثبوت العدالةتع:املبحث األول

  

معرفة الصحابة أمر ضروري لنقد احلديث ومعرفة الصحيح والـسقيم،فبمعرفة الـصحايب            
يعرف االتصال واإلرسال،وال يبحث عن عدالة الصحايب عند أهل السنة واجلماعـة؛ألا ثابتـة              

  .جلميعهم رضي اهللا عنهم
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لم فيما يثبت به اسم الصحبة على الرجل حىت         قد اختلف أهل الع   :تعريف الصحبة اصطالحا  
يطلق عليه صحايب وهلم يف ذلك مذاهب،منها املتشدد،ومنها املتساهل ومنها املعتدل،وفيما يلـي             

  :خالصة القول يف كل مذهب منها
  :املذهب األول

،ولو حلظة،وعقل عنه شيئا فهو صحايب سواء كان ذلك قليال أو           �أن كل مسلم رأى النيب      
كل من صحبه سنة أو شهرا أو ساعة أو رآه فهو من :"ذا هو قول اإلمام أمحد،وورد عنه وه.كثريا

  .1"أصحابه
أو رآه ولو ساعة من ار فهو �من صحب النيب  :"قال اإلمام علي بن املديين رمحه اهللا تعاىل       

  .2"�من أصحاب النيب 
 فهـو مـن      أو رآه مـن املـسلمني      �من صحب النيب    :"وقال اإلمام البخاري رمحه اهللا    

  .3"أصحابه
أصحاب احلديث يطلقون اسم    :ونقل ابن الصالح عن أيب املظفر السمعاين املروزي أنه قال         

الصحبة على كل من روى عنه حديثا أو كلمة ويتوسعون حىت يعـدون مـن رآه رؤيـة مـن                    
  .4"،أعطوا كل من رآه حكم الصحبة�الصحابة،وهذا لشرف مرتلة النيب 

 فهـو   � من طريقة أهل احلديث أن كل مسلم رأى رسول اهللا            املعروف:"قال ابن الصالح  
  . 5"من الصحابة

 ولو ساعة هذا هو الصحيح يف حـده،وهو         �الصحايب كل مسلم رأى النيب      :"قال النووي 
  .6"قول أمحد بن حنبل والبخاري يف صحيحه واحملدثني كافة

  .فجمهور أهل احلديث يكتفون يف إطالق اسم الصحبة على جمرد الرؤية
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  :قال ابن اجلزري
  أما الصحايب فكل مسلم   رأى النيب على الصحيح فيهم

 مشتق "صحايب" القول أنخالف بني أهل اللغة يف ال   :"اإلمام القاضي أبو بكر الباقالين    قال  
بل هو جار على كل من صحب غريه قلـيال     ،نه ليس مبشتق من قدر منها خمصوص      أو،من الصحبة 

صحبت فالنا حوال ودهرا وسنة وشهرا ويوما وساعة فيوقع اسم          وكذلك يقال   ...كان أو كثريا    
 هذا على من صحب النيب       إجراءوذلك يوجب يف حكم اللغة      ،املصاحبة بقليل ما يقع منها وكثريه     

  .1"  ولو ساعة من ار هذا هو األصل يف اشتقاق االسم�
  .2"دثنيوبه يستدل على ترجيح مذهب احمل:"قال اإلمام النووي عقب كالم القاضي

وقد قيد بعض أهل العلم الرؤية اليت هلـا حكـم الـصحبة،ببلوغ             :����رؤية الصيب للنيب    
وكذلك أيضا ما   :"...احللم،فالصيب الذي مل يبلغ ومل يعقل،ال يعد يف الصحابة،قال احلافظ العراقي          

حنكهم ومل املراد بقوهلم من رآه ؟هل املراد رؤيته له مع متييزه وعقله حىت ال تدخل األطفال الذين               
  يروه بعد التمييز و ال من رآه وهو ال يعقل أو املراد أعم من ذلك؟

ويدل على اعتبار التمييز مع الرؤية ما قاله شيخنا احلافظ أبو سـعيد العالئـي يف كتـاب                  
 ودعا له وال صحبة له،بل وال رؤية        �املراسيل يف ترمجة عبد اهللا بن احلارث بن نوفل حنكه النيب            

رسل قطعا،وكذلك قال يف ترمجة عبد اهللا بن أيب طلحة األنصاري حنكه ودعا له              أيضا،وحديثه م 
  .3"وال تعرف له رؤية بل هو تابعي وحديثه مرسل

فهذا التقييد مردود بأنه ال خالف يف عد كل         .4"والتقييد بالبلوغ شاذ  :"قال احلافظ العراقي  
لنعمان بن بشري رضـي اهللا عنـهم        احلسن واحلسني،وعبد اهللا بن الزبري،وحممود بن الربيع،وا      :من

  .وغريهم من الصحابة
 حيا ال ميتا،كما    �وهناك قيد آخر ذكره بعض أهل العلم وهو رؤيته          : ميتا ����رؤية النيب   

،وابن 1لو أن رآه قبل الدفن كما وقع أليب ذؤيب اهلذيل الشاعر،فلم يعد العز ابن مجاعة،والعراقي              
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وال يبعد أن يعطى هذا     :"الف العالئي،حيث قال  على خ .3من رآه قبل الدفن من الصحابة      2حجر
 قبل دفنه وصالته عليه،وهو أقرب من عد املعاصر     �حكم الصحبة لشرف ما حصل له من رؤيته         

  .4"الذي مل يره أصال منهم،أو الصغري الذي ولد يف حياته
لم يف  ظاهر كالم ابن عبد الرب نعم؛ألنه أثبت الصحبة ملن أس         :وقال البدر الزركشي رمحه اهللا    

والظاهر أنه غري صحايب وكذا قال العز       :حياته وإن مل يره،يعين فيكون من رآه قبل الدفن أوىل قال          
  .5إنه ليس بصحايب على املشهور:ابن مجاعة

 هل رآه يف حـال      �وقوهلم من رأى النيب     :"قال احلافظ العراقي  : قبل البعثة  ����رؤية النيب   
النبوة ومات قبل النبوة على دين احلنيفية كزيد بن         نبوته،أو أعم من ذلك؟ حىت يدخل من رآه قبل          

فقد ذكره أبو عبد اهللا بن منده يف الصحابة،وكذلك من رآه قبل النبوة مث غاب               ...عمرو بن نفيل  
عنه وعاش إىل بعد زمن البعثة وأسلم مث مات ومل يره ومل أر من تعرض لذلك،ويدل على أن املراد                   

 بعد النبوة كـإبراهيم وعبـد اهللا ومل         �لصحابة ملن ولد للنيب     من رآه بعد نبوته أم ترمجوا يف ا       
  . 6..."يترمجوا ملن ولد قبل النبوة ومات قبلها كالقاسم

 قبل البعثة،وصرح احلافظ ابن حجر  مبـشهادتني لـه   �فبحريا قد رأى النيب     :حبريا الراهب 
  .7 قبل البعثة�للنيب 

قلنا يكفي كونه مؤمنا به أنه سـيبعث         فهل ينطبق عليه تعريف الصحايب؟ فيه احتمال إن         
  .8إنه ال بد من رؤيته له بعد البعثة واإلميان به فال:فنعم،وإن قلنا

                                                                                                                                                         
واملراد برؤية النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حال حياته،وإالّ فلو رآه بعد موته قبل الدفن أو :"قال احلافظ العراقي رمحه اهللا- 1
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  .1/8: اإلصابة- 2
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ولكنـه  ،هذا ظاهره أنه أقر بنبوته    و:"قال احلافظ ابن حجر يف ورقة بن نوفل       :ورقة بن نوفل  
ـ  إثبات فيكون مثل حبريا ويف      ،ىل اإلسالم إ الناس   �مات قبل أن يدعو رسول اهللا          صحبة لـه    ال

  .1"نظر
 لكن احلافظ ابن حجر فرق بني حبريا وورقة فذكر حبريا يف القسم الرابع من كتابه لكونـه                 

  .كان قبل البعثة وذكر ورقة يف القسم األول منه لكونه إن مل يكن بعد الدعوة كان بعد النبوة
الطـربي والبغـوي،وابن قـانع،وابن الـسكن        :وقد ذكر ورقة بن نوفـل يف الـصحابة        

  . بعد النبوة�رون،وشاهدهم ما ورد من أنه آمن بالنيب وآخ
  :املذهب الثاين

قـالوا أن  . وطالت مدة صحبته وإن مل يرو عنه�أن الصحايب إمنا يطلق على من رأى النيب        
 وكثرت جمالسته له    �من حيث اللغة والظاهر يقع على من طالت صحبته للنيب           –اسم الصحايب   

  .وقيل أنه طريق األصوليني.2على طريق التبع له واألخذ عنه
وذهب كثري من أهل الفقه واألصول إىل أنه من طالت صحبته           :"قال اإلمام النووي رمحه اهللا    

  .3"�له 
  :املذهب الثالث

،وأخذ عنه العلم ،أي أن جيمع بني       �أن اسم الصحايب يطلق على من طالت صحبته للنيب          
  .�الصحبة الطويلة والرواية عنه 

يرد على القائل ذا القول أنه ال يعرف خالف بني العلماء يف أن مـن               لكن  :"قال العالئي 
  .4" بشيء أنه معدود من الصحابة�طالت صحبته،ومل حيدث عنه 

  :املذهب الرابع

أنه كان ال يعد الصحايب إالّ من أقام مع رسول          :وهو ما ذكر عن سعيد بن املسيب رمحه اهللا        
 راجع إىل احملكي عن -إن صح-وكأن املراد ذا.1غزوتني سنة أو سنتني وغزا معه غزوة أو �اهللا 

                                                 
  .635-3/633:اإلصابة- 1
  .173ص:الح مقدمة ابن الص- 2
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 ومـن  2األصوليني،ولكن يف عبارته ضيق،يوجب أن ال يعد من الصحابة جرير بن عبد اهللا البجلي          
  .شاركه يف فقد ظاهر ما اشترطه فيهم،ممن ال نعرف خالفا يف عده من الصحابة

ـ               ب إليـه سـعيد بـن       وأورد أبو عمرو ابن الصالح روايـة يفيـد ظاهرهـا مـا ذه
أتيت أنس بن مالـك     :قال-وأثىن عليه خريا  -وروينا عن شعبة عن موسى السبالين     :املسيب،فقال

بقي ناس من األعراب قد رأوه،فأمـا     : أحد غريك؟ قال   �هل بقي من أصحاب رسول اهللا       :فقلت
  .3إسناده جيد،حدث به مسلم حبضرة أيب زرعة.من صحبه فال

ول بصحته عن سعيد بن املسيب رمحه اهللا،وهو ال يصح عنه           نالحظ أن ابن الصالح علق الق     
؛ألن اإلسناد إليه فيه حممد بن عمر الواقدي،وهو ضـعيف،بل كذّبـه            4كما ذكر احلافظ العراقي   

  . 5اإلمام أمحد،وأبو حامت،وابن املديين،وابن راهويه،والنسائي
علم علـى عـدهم     هذا املذهب ضيق جدا؛ألنه خيرج مجاعة من الصحابة أمجع أهل ال          :قلت

وائل بن حجر،ومعاوية بن احلكم السلمي،وخلق كـثري ممـن أسـلم سـنة تـسع                :مثل"فيهم،
  .6"،فأقام عنده أياما مث رجع إىل قومه،وروى عنه أحاديث�وبعدها،وقدم عليه 

  :املذهب اخلامس

ذهب أبو عمر بن عبد الرب يف آخرين        :وهو أوسع املذاهب وهو ما ذكره القاضي عياض قال        
ن اسم الصحبة وفضيلتها حاصلة لكل من رآه،وأسلم يف حياته،أو ولد وإن مل يره،وإن كان               إىل أ 

  .7"ذلك قبل وفاته بساعة،ولكن كان معه يف زمن واحد،ومجعه وإياه عصر خمصوص
 وهو مسلم،وإن مل يره،فهو صحايب،وهو قول حيىي بن عثمان          �فكل من أدرك زمن النيب      

:   غريا حمكوما بإسالمه تبعا ألحد أبويه،قال احلافظ العراقـي      ابن صاحل املصري،وكذلك إن كان ص     
  .1"وعلى هذا عمل ابن عبد الرب يف االستيعاب،وابن منده يف معرفة الصحابة" 

                                                                                                                                                         
   .173ص:،وكذا ابن الصالح يف املقدمة1/12:األسد:،وذكره ابن األثري50ص: الكفاية- 1
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ورد ابن حزم هذا القول؛ألن فيه اتساع،حيث يشمل الكثري ممن أمجع أهل العلم على عـده          
 ومل يلقه مث أسلم بعد موته عليه السالم أو يف           وليس كل من أدركه عليه السالم     :"يف التابعني،فقال 

معدودا يف الصحابة ولو كان ذلك لكان كل من كان يف عصره عليه السالم              -إالّ أنه مل يره   -حياته
وقد كانا عاملني جليلني أيام     ... صحابيا،وال خالف بني أحد يف أن علقمة واألسود ليسا صحابيني         

  .2"�عمر،وأسلما يف أيام النيب 
وقد ذكر بعض مصنفي معارف الصحابة مجاعة ممن كان يف          :"بن األثري رمحه اهللا تعاىل    وقال ا 
 وغـريه،وال شـبهة يف أن       3 ومل يره ومل يصحبه ساعة من ار،كاألحنف بن قيس         �زمن النيب   

ومل يصحبه،فال أعلم مل ذكروه وغريه ممـن        ...،ومل يره �األحنف كان رجال يف حياة رسول اهللا        
 مـسلمني،فكان   �وا ذكروهم؛ألم كانوا موجودين على عهد رسـول اهللا          هذه حاله،فإن كان  

ينبغي أن يذكروا كل من أسلم يف حياته،ووصل إليهم امسه؛ألن الوفود يف سنة تسع وسنة عـشر                 
 من سائر العرب بإسالم قومهم،فكان ينبغي أن يذكروا اجلميع قياسـا            �قدموا على رسول اهللا     

  .4"على ما ذكروه
املخضرمني الـذين أدركـوا اجلاهليـة       :"فظ ابن حجر على هذا الرأي، فقال      وقد رد احلا  

،وال رأوه سواء اسلموا يف حياته أم ال وهـؤالء          �واإلسالم،ومل يرد خرب قط أم اجتمعوا بالنيب        
ليسوا أصحابه باتفاق من أهل العلم باحلديث،وإن كان بعضهم قد ذكر بعضهم يف كتب معرفـة                

  م من أهلها،وممن أفـصح      الصحابة،فقد أفصحوا بأم مل يذكروهم إالّ ملقاربتهم لتلك الطبقة ال أ
بذلك ابن عبد الرب وقبله أبو حفص ابن شاهني فاعتذر عن إخراجه ترمجة النجاشي بأنه صـدق                 

 يف حياته وغري ذلك،ولو كان من هذا سبيله يدخل عنده يف الصحابة مـا احتـاج إىل                  �النيب  
له عن ابن عبد الرب بأنه يقول بأم صحابة بل مراد ابن عبـد الـرب                وغلط من جزم يف نق    .اعتذار

 مرسلة باالتفاق بني    �بذكرهم واضح يف مقدمة كتابه بنحو مما قررناه وأحاديث هؤالء عن النيب             
  .5"أهل العلم باحلديث وقد صرح ابن عبد الرب نفسه بذلك يف التمهيد وغريه من كتبه

  : ه املذاهب يف ألفيته،فقالوقد أورد احلافظ العراقي بعض هذ
                                                                                                                                                         

  .339ص: شرح األلفية- 1
  .83-82/ 2: اإلحكام يف أصول األحكام- 2
  .:1/99ذيب التهذيب:انظر. بن قيس التميمي أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يره األحنف- 3
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  إن طالت ومل يثبت:رائي النيب مسلما ذو صحبة   وقيل
  من أقام عاما أو غزا    معه وذا البن املسيب عزا:وقيل

  :القول الراجح

وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحايب من لقي الـنيب   :"قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا     
يمن لقيه من طالت جمالسته له،أو قـصرت،ومن روى          مؤمنا به ومات على اإلسالم،فيدخل ف      �

  .1"عنه،أو مل يرو،ومن غزا،أو مل يغز، ومن رآه رؤية،ولو مل جيالسه،ومن مل يره لعارض كالعمى
 بدل الرؤية  فذلك األوىل ،حىت ال خيرج من كان  أعمى كابن أم مكتوم                ءوأما القول باللقا  

  .  وهو من الصحابة بال خالف�
ا به خيرج من رآه من الكفار،ولو أسلم بعد موتـه،إذا مل جيتمـع بـه مـرة                  والتقييد مبؤمن 

 ورآه صحابيا،ولو كان ذلك لكان أبو جهـل  �وليس كل من أدرك النيب   :"قال ابن حزم  .أخرى
  .2" وحادثه وجالسه ومسع منه�من الصحابة؛ألنه قد رأى النيب 

تـد ومل يرجـع إىل   ومات على اإلسالم،خيرج من ارتد بعد مـا لقيـه وآمـن بـه،مث ار      
  .اإلسالم،كعبيد اهللا بن جحش،وعبد اهللا بن اخلطل،ومقيس بن صبابة،وربيعة بن أمية بن خلف

ولو ختللت ردة،فإذا ارتد مث عاد إىل اإلسالم حىت ولو مل يره ثانية بعد ذلك فالصحيح أنـه                  
  .�معدود يف الصحابة كاألشعث بن قيس 

 يف عد املرتد الذي رجـع إىل اإلسـالم مـن            إشارة إىل أن هناك خالفا    :وقوله يف األصح  
  .الصحابة

وحـد  :"وقريب من هذا التعريف عرف احلافظ ابن ناصر الدين الدمشقي الصحايب فقـال            
 يف حياته بعد املبعث من املسلمني ممن يعقل مث   �من لقي النيب    :الصحايب على األحسن من األقوال    

  .مات مسلما
بعد موته قبل دفنه أو     �خيرج من رأى النيب     "  حياته ويف"يشمل البصري واألعمى،  "فمن لقي "

خيرج من رآه قبل املبعث وهو علـى ديـن          " وبعد املبعث "بعده فليست له صحبة على املشهور،     
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احلنيفية مث مات قبل البعثة كزيد ابن عمرو بن نفيل فال يعد صحابيا خالفا البن منده وغريه ممـن                   
خيرج من رآه من األطفال قبل      "وممن يعقل "رج الكافر، خي" من املسلمني :وقويل"أدخله يف الصحابة،  

" مث مات على اإلسـالم :وقويل"التمييز فقط،فال يعد أيضا صحابيا خالفا البن منده وابن عبد الرب،         
 فتثبت له   �خيرج به من ارتد ومات كافرا،فال يعد بال خالف،أما من ارتد مث اسلم يف حياة النيب                 

ي دخوله يف الصحبة نظر إالّ مع القول بأن الردة حمبطة بـشرط             الصحبة،وإن أسلم بعد الوفاة فف    
  .1"اتصاهلا باملوت،ويف هذا مل تتصل فيدخل يف الصحبة واهللا أعلم

  :الطرق اليت تثبت ا الصحبة

وخيتص ذلك بأيب بكر،وعمر،وعثمان،وعلي،وبقيـة العـشرة املبـشرين باجلنـة           :التواتر-
 بلغ الرواة عنهم العـدد املفيـد للتـواتر كـأيب سـعيد              والصحابة املكثرين من الرواية والذين    

  .اخلدري،وجابر،وعبد اهللا بن عمرو بن العاص وغريهم ويندرج يف هذا عدد كثري من الصحابة
االستفاضة والشهرة القاصرة عن التواتر،بـأن تكـون صـحبته مـشتهرة بـذكره يف               -

  .ريمهااحلوادث،واملغازي والسري كعكاشة بن حمصن، وضمام بن ثعلبة وغ
كنت أنا وفـالن عنـد     : فالن له صحبة،أو كقوله   :إخبار بعض الصحابة عن ذلك كقوله     -
  .، أو إخبار أحد التابعني الثقات ممن له معرفة بذلك�الرسول 
وأن يكون إخبـار    .اإلخبار عن نفسه بأنه صحايب بشرط ثبوت عدالته قبل إخباره بذلك          -

م بأنه صحايب إذا كان ثقة أمينا مقبول القول إذا          وقد حيك :"قال اخلطيب البغدادي  .يقتضيه الظاهر 
وقبول ،فيحكم بأنه صحايب يف الظـاهر ملوضـع عدالتـه         ،وكثر لقائي له  ،�صحبت النيب     :قال

 قوله  ن مل يقطع بسماعه ولو رد     إ  و  �ن مل يقطع بذلك كما يعمل بروايته عن الرسول            إو،خربه
وتفرده بالقول لـه  ، الرسول له باحلكم خيفىخبارإن قيل إف.� خربه عن الرسول       نه صحايب لرد  أ

ومل حيـك عـن   ، صحايبأنا:وإذا قال، ال ختفىإا لعمري :قيل.وبصحبته ومطاولته ال تكاد ختفى   
 ن مل يـرو غـريه طـول        إو،وال ما يعارضه جاز أن يكون ممن طالت صحبته        ، قوله الصحابة رد

نـه  أأو قول آحاد الـصحابة      ،كما بقوله لذلك  حوإذا كان كذلك وجب إثباته صحابيا       ،صحبته
  .2"صحايب
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وال بد من تقييد ما أطلق من ذلك بأن يكون ادعاؤه لذلك يقتـضيه              :"قال احلافظ العراقي  
،فإنه ال يقبل،وإن كانت قـد ثبتـت        �الظاهر،أما لو ادعاه بعد مضي مائة سنة من حني وفاته           

ِإنَّ رأْس ِمائَِة سنٍة ِمنها لَا يبقَى ِممن هو علَـى           أَرأَيتكُم لَيلَتكُم هِذِه فَ    :"�عدالته قبل ذلك؛لقوله    
،يريد اخنرام ذلك القرن،قال ذلك يف سنة وفاته،وهذا واضـح جلي،وقـد            1 "أَحد  ظَهِر الْأَرِض   

  .2"�اشترط األصوليون يف قبول ذلك منه أن يكون قد عرفت معاصرته للنيب 
  .3 رتن اهلندي الذي ظهر بعد الستمائة وادعى الصحبةوكأن احلافظ العراقي يشري إىل:قلت

إذا كانت دعواه تدخل حتت اإلمكان،وقد استشكل هذا األخـري          : "قال احلافظ ابن حجر   
  .4"أنا عدل وحيتاج إىل تأمل:مجاعة من حيث إن دعواه ذلك نظري دعوى من قال

وهـذا  :"ابن القطان فابن القطان الفاسي رمحه اهللا وبعض الظاهرية مل يصححوا ذلك،فقال           
-الذي مل يشهد التابعي ألحدهم بالصحبة وال بالرؤية،وال بالسماع،وإمنا هو زعمهـم           –الصنف  

اختلف الناس يف تصحيح أحاديثه،فقبلها قوم،وردها بعض أهل الظاهر،هو الصواب عندي،وذلك           
صحبة ؟ وأبو عمر    أم لو ادعوا ألنفسهم أم ثقات مل يقبل منهم،فكيف يقبل منهم ادعاء مزية ال             

  .5"بن عبد الرب ممن يصحح أحاديث هذا الصنف
  :قال احلافظ العراقي عن طرق ثبوت الصحبة يف ألفيته

  وتعرف الصحبة باشتهار أو   تواتر أو قول صاحب ولو
  ....................قد ادعاها وهو عدل قبال       

  :عدالة الصحابة

                                                 
،ويف كتاب مواقيت الصالة،يف باب ذكر 113:كتاب العلم،باب السمر يف العلم،رقم: أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه- 1

فـضائل  :، وأخرجه اإلمـام مـسلم،كتاب     566،ويف باب السمر يف الفقه واخلري بعد العشاء،رقم       531العشاء والعتمة،رقم   
  .4605ابة،باب قوله ال تأيت مائة سنة وعلى األرض،رقمالصح

  .341-340ص: فتح املغيث للعراقي- 2
  .2/45:ميزان االعتدال: انظر- 3
  .70ص: نزهة النظر- 4
  .2/609:بيان الوهم واإليهام- 5
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ة كلهم عدول بنص القرآن الكرمي والـسنة        مىت ثبت لشخص الصحبة كان عدال،فالصحاب     
النبوية،فاآليات الكثرية،واألحاديث الشهرية تقضي بالقطع بعدالتهم؛ ولذلك أمجع من يعتد به على            

  .ذلك سواء من البس الفتنة منهم وغريه محال للمالبس على االجتهاد يف ذلك
،ولكن املقصود أن روايتهم وليس املقصود بالعدالة هنا إثبات العصمة،واستحالة املعصية منهم

كـان  :"قال ابن اجلوزي رمحـه اهللا     .مقبولة وقوهلم مصدق،وأم ال حيتاجون إىل تزكية كغريهم       
 من غري ذكر �قال رسول اهللا   :السرب األول صافيا،فكان بعض الصحابة يسمع من بعض ويقول        

  . 1"رواة له؛ألنه ال يشك يف صدق الراوي
عدالة الصحابة رضوان   ):"هـ1390ت(اين السطيفي رمحه اهللا     قال العالمة حممد العريب التب    

  .2"كتابا وسنة وإمجاعا:اهللا تعاىل عليهم ثابتة معلومة لكل مسلم
  :نص القرآن الكرمي على عدالتهم

 يف القرآن الكرمي على سبيل اجلملة يف آيات كـثرية  �لقد أثىن اهللا تعاىل على صحابة النيب      
  :ومواضع شىت نذكر منها

  ڇ  ڇ  چ  چ       چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ژ ٹ ٹ -
  ڱ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  کک  ک  ک      گ  گ  گگ  ڑ    ڑ  ژ  ژ  ڈ    ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ     ڇ  ڇ

  .3 ژ  ڱ

    ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ٿ      ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ژ ٹ ٹ -
  .4 ژ  ڃ  ڃ  ڄ

  .  5،وقال آخرون هم مجيع املؤمنني من هذه األمة�قال أهل التفسري هم أصحاب النيب 
  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻٱ   ژ ٹ ٹ -

  .1 ژ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ   ٹٹ

                                                 
  .1/59: كتاب املوضوعات- 1
  .1/180:حتذير العبقري من حماضرات اخلضري- 2

،وتفـسري ابـن   1/40:أحكام القرآن البن العريب:انظر.العدل:والوسط كما قال أهل التفسري.143:اآلية: سورة البقرة- 3
  .1/335:كثري

  .110:اآلية: سورة آل عمران- 4
  .2/89:،تفسري ابن كثري1/531:،تفسري البغوي391-389:تفسري الطربي: انظر- 5
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  n  n  n  n   n     n  ې  ې  ې  ې  ۉ    ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٷ   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ ژ ٹ ٹ -
n   nn  n      n  n  n  n   2 ژ.  

  .3 ژ  ې  ې  ۉ   ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ٷ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ    ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ ژ ٹ ٹ -

  .4 ژ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ ژ ٹ ٹ -

  .5 ژ  ٹ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ   ژٹ ٹ -

  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ       ٻ  ٻٻ  ٻٱ   ژ ٹ ٹ -
  ڍ  ڇڍ   ڇ   ڇ  ڇ  چ   چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ           ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڦڦ   ڦ  ڦڤ    ڤڤ  ڤ  

  .6 ژ   ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ

  .7 ژ   ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  ڄ     ڄ  ڄ ژ ٹ ٹ -

 فجعلـهم   �الذين اجتباهم لنبيه حممـد      : الذين اصطفاهم، يقول  : "بن جرير الطربي  قال ا 
، مث ذكر "أصحابه ووزراءه على الدين الذي بعثه بالدعاء إليه دون املشركني به اجلاحدين نبوة نبيه           

أصحاب حممـد اصـطفاهم   : قال  ژ  چچ     ڃ  ڃ  ڃ     ڃژ  :بإسناده إىل ابن عباس يف قوله
  .8"لنبيه

  .9 ژ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ ژ ٹ ٹ-

  .10 ژ  ژژ      ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ  چ   چ  چ   ژ ٹ ٹ-

                                                                                                                                                         

  .100:اآلية: سورة التوبة 1-
  .117:اآلية: سورة التوبة 2-

  .8:اآلية:شر سورة احل- 3
  .64:اآلية: سورة األنفال- 4
  .18:اآلية: سورة الفتح- 5

ومن هذه اآلية انتزع مالك رمحه اهللا تعاىل يف رواية :"قال العالمة حممد اخلضر الشنقيطي رمحه اهللا.29:اآلية: سورة الفتح- 6
فهو كافر،وقد وافقه على ذلك مجاعة من ألم يغيظوم،ومن غاظه الصحابة :عنه تكفري الروافض الذين يبغضون الصحابة،قال

  .1/24:كوثر املعاين الدراري يف كشف خبايا صحيح البخاري:انظر".العلماء
  .59:اآلية: سورة النمل 7-

  .20/2:تفسري الطربي: انظر- 8
  .88:اآلية: سورة التوبة- 9

 .72:اآلية: سورة األنفال- 10

http://www.alminbar.net/malafilmy/fadael/3.htm
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  n  n  n  n  n  n  n  n     n  nn  n  n  n  n  n  n  n  ې ژ ٹ ٹ-
n      n  ی  یo  p  n  n  n  n  n  nn   nمب  ىب  يب  n  n  n  مت  n  ژ  يت       

1.  

  :عدالة الصحابة من السنة النبوية

أحاديث كثرية يثين فيها على أصحابه مجلة،كما أثىن على مجاعات وقبائل           �ورد عن النيب    
  :وأفراد،نذكر من ذلك

ثُم الَِّذين ،خير أُمِتي قَرِني:"�قَالَ رسولُ اللَِّه :ٍن رِضي اللَّه عنهما يقُولُِعمرانَ بن حصي عن   
مهلُوني،  مهلُوني الَِّذين انُ -،ثُمرثَلَاثًا       :قَالَ ِعم ِن أَوينِنِه قَرقَر دعب ِري أَذَكَرا     -فَلَا أَدمقَو كُمدعِإنَّ ب ثُم 

ونَيدهونَ،شدهشتسلَا يونَ،ونمتؤلَا يونَ وونخيونَ،وذُرنيفُونَ،ولَا يو ،نمالس ِفيِهم رظْهي2"و.  
  .3وقد قال اإلمامية بأن احلديث موضوع

فَوالَِّذي ، أَصـحاِبي  لَا تسبوا أَصحاِبي لَا تسبوا    :"�قَالَ رسولُ اللَِّه    :قَالَ �عن أَِبي هريرةَ    
ِصيفَهلَا نو ِدِهمأَح دم كرا أَدا مبٍد ذَهِمثْلَ أُح فَقأَن كُمدأَنَّ أَح ِدِه لَوفِْسي ِبي4"ن.  

نـد  يقُـولُ عِ   � أَخبرتِني أُم مبشٍر أَنها سِمعت النِبـي         : يقُولُ �  جاِبر بن عبِد اللَّهِ    عن
 بلَى يا   : قَالَت » لَا يدخلُ النار ِإنْ شاَء اللَّه ِمن أَصحاِب الشجرِة أَحد الَِّذين بايعوا تحتها             «:حفْصةَ

ـ     «:�فَقَالَ النِبي   ،5 ژک  ک  گ   گگ  ژ  : فَقَالَت حفْصةُ  ،فَانتهرها،رسولَ اللَّهِ  ع قَالَ اللَّه قَد  ز
  .6ژ    ٹ   ڻ     ڻ    ں    ں  ڱ  ڱ  ڱژ  :وجلَّ

  .7»آيةُ الِْإمياِن حب الْأَنصاِر وآيةُ النفَاِق بغض الْأَنصاِر«:قَالَ  � عن النِبي � أَنسعن 

                                                 
  .10:اآلية: سورة احلديد- 1

  .3377 املناقب،باب فضائل أصحاب النيب،رقم احلديثكتاب: صحيح البخاري- 2
  .250-249ص: احلديث النبوي بني الرواية والدراية- 3

  .4610باب حترمي سب الصحابة،رقم احلديث:كتاب فضائل الصحابة: صحيح مسلم- 4
 .72:اآلية:،واآلية اليت بعدها من السورة نفسها71:  سورة مرمي،اآلية- 5
، وجامع 4552:هل بيعة الرضوان،رقم احلديثئل الصحابة،باب من فضائل أصحاب الشجرة أكتاب فضا: صحيح مسلم- 6

كتاب :،وسنن أيب داود  3795:،باب يف فضل من بايع حتت الشجرة،رقم احلديث       �كتاب املناقب عن رسول اهللا      :الترمذي
  .4034:السنة،باب يف اخللفاء،رقم

اإلميان،باب الدليل على :كتاب:،وصحيح مسلم16: حب األنصار،رقمكتاب اإلميان،باب عالمة اإلميان : صحيح البخاري  - 7
  .108:أن حب األنصار وعلي من اإلميان،رقم
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ر لَا يِحبهم ِإلَّا مؤِمن ولَا      الْأَنصا« :� قَالَ النِبي    :أَو قَالَ  �قَالَ سِمعت النِبي    �الْبراَء  عن  
اللَّه هضغأَب مهضغأَب نمو اللَّه هبأَح مهبأَح نفَم اِفقنِإلَّا م مهِغضب1»ي.  

ي لَها  ومعها صبِ  � جاَءت امرأَةٌ ِمن الْأَنصاِر ِإلَى رسوِل اللَِّه         :"قَالَ � أَنس بن ماِلٍك     عن
  .2» والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه ِإنكُم أَحب الناِس ِإلَي مرتيِن«:فَقَالَ �فَكَلَّمها رسولُ اللَِّه 

فمن سب األنصار ال شك يف أنه زاد على البغض،فيجب أن يكون منافقا ال يؤمن باهللا    :قلت
  . �وباليوم اآلخر كما قال 

 أعظم الدليل على أن الصحابة      " أال ليبلغ الشاهد منكم الغائب     :�ه  ويف قول :"قال ابن حبان  
كلهم عدول ليس فيهم جمروح وال ضعيف إذ لو كان فيهم جمروح أو ضعيف الستثىن يف قولـه                   

فلما أمجلهم يف الذكر باألمر بالتبليغ من بعـده دل          ،أال ليبلغ فالن وفالن منكم الغائب     : وقال ،�
  .3"شرفا�فى مبن عدله رسول اهللا  ذلك على أم كلهم عدول وك

  :اإلمجاع على عدالة الصحابة

،وابن 4فقد أمجع من يعتد م على عدالة الصحابة،وحكى ذلك ابن عبد الرب يف االستيعاب             
 7،واإلمـام النووي،واحلـافظ الـسخاوي     6،والعالئي يف حتقيق منيف الرتبة    5الصالح يف املقدمة  

  .وغريهم

                                                 
كتاب اإلميان،باب الدليل على أن حب      :،وصحيح مسلم 3499:كتاب املناقب،باب حب األنصار،رقم   : صحيح البخاري  - 1

  .110:األنصار وعلي من اإلميان،رقم
،وصحيح مـسلم،كتاب   3502: لألنصار أنتم أحب الناس إيلّ،رقم     �ناقب،باب قول النيب    كتاب امل : صحيح البخاري  - 2

  .4563:فضائل الصحابة،باب من فضائل األنصار،رقم
  .1/162: صحيح ابن حبان- 3
وحنن وإن كان الصحابة رضي اهللا عنهم قد كفينا البحث عن أحواهلم إلمجاع أهـل احلـق مـن    :"... قال ابن عبد الرب- 4

  .1/9:االستيعاب...". وهم أهل السنة واجلماعة على أم كلهم عدول فواجب الوقوف على أمسائهماملسلمني
للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه ال يسأل عن عدالة أحد منهم،وذلك أمر مفروغ منه؛ لكوم على اإلطـالق  :" قال- 5

  .174ص:مقدمة ابن الصالح."معدلني بنصوص الكتاب والسنة وإمجاع من يعتد به يف اإلمجاع من األمة
  .80ص: حتقيق منيف الرتبة 6-

  .1/382: الغاية شرح اهلداية- 7
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 إىلنه ال حيتـاج     أو،ا جاء يف تعديل اهللا ورسوله للـصحابة        باب م  :"قال اخلطيب البغدادي  
 عن وإخبارهألن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل اهللا هلم  ... جيب فيمن دوم،وإمناسؤال عنهم

  .1"طهارم واختياره هلم يف نص القرآن
عـىن  واألخبار يف هـذا امل    :"وقال عقب أن ساق من اآليات واألخبار الدالة على عدالتهم         

تتسع،وكلها مطابقة ملا ورد يف نص القرآن،ومجيع ذلك يقتضي طهارة الـصحابة،والقطع علـى              
تعديلهم ونزاهتهم،فال حيتاج أحد منهم مع تعديل اهللا تعاىل هلم املطلع على بواطنهم إىل تعـديل                

  .2"أحد من اخللق له
بساطهم مطوي،وإن جرى فأما الصحابة رضي اهللا عنهم ف    :"قال اإلمام الذهيب رمحه اهللا تعاىل     

ما جرى،وإن غلطوا كما غلط غريهم من الثقات،فما يكاد يسلم أحد من الغلط،لكنه غلط نادر               
  .3..."ال يضر أبدا،إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوه العمل

ويف حكاية اإلمجاع نظر،ولكنه قول     :"اعترض العراقي على ابن الصالح يف ذلك بالقول       :تنبيه
  .4"اجلمهور

ا خالف يف ذلك من ال يعتد به منه أهل البدع،وال يعلم أحد من أهل الـسنة قـال       إمن:قلت
اتفق أهل السنة على أن اجلميع عدول ومل خيالف يف ذلك إالّ            :"قال احلافظ ابن حجر   .خبالف ذلك 

   .5"شذوذ من املبتدعة
  :قال السفاريين يف الدرة املضية

  اإلصابةوليس يف األمة كالصحابة     يف الفضل واملعروف و
  

                                                 
  .46ص: الكفاية- 1

  .48ص: الكفاية 2-
  .24ص: الرواة الثقات املتكلم فيهم مبا ال يوجب ردهم- 3

  .237ص: التقييد واإليضاح 4-
  .10-1/9: اإلصابة- 5
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،وعدم اإلفراط يف حـب أحـد       �وعقيدة أهل السنة واجلماعة حب أصحاب رسول اهللا         
منهم،وعدم التربأ من أحد منهم،وبغض من يبغضهم،وبغري اخلـري يـذكرهم،وال نـذكرهم إالّ              

  .1خبري،وحبهم دين وإميان وإحسان،وبغضهم كفر ونفاق وطغيان
واحلسن واحلسني،وكتبهم مليئة باألحاديث    فأهل السنة حيبوا فاطمة رضي اهللا عنها،وعلي ،       

 عن ِزر   الصحيحة يف فضائلهم،لكنهم ال يغلون فيهم،ومن أبغضهم فليس من أهل السنة،فقد رووا             
لَا يِحبِني ِإلَّـا     أَنْ   «: ِإلَي � والَِّذي فَلَق الْحبةَ وبرأَ النسمةَ ِإنه لَعهد النِبي الْأُمي           :" قَالَ عِلي  :قَالَ

اِفقنِني ِإلَّا مِغضبلَا يو ِمنؤ2»م.  
  :�ولذلك قال السفاريين يف حب علي 

  فحبه كحبهم حتما وجب    ومن تعدى أو قَلَى فقد كذب
  :موقف بعض الفرق من الصحابة

إذا كان موقف اهل السنة من الصحابة ماذكرناه آنفا،فإن بعـض الفـرق صـدر منـهم                 
  .،وتكفري لبعض الصحابة كما هو احلال عند اخلوارج والنواصب و الرافضةطعن،وسب

  .سيأيت بيان موقفهم يف املبحث التايل:الرافضة-1

  :اخلوارج-2
رضي اهللا عنهما فهم  لقد امتاز اخلوارج عن الشيعة الرافضة بإثبام إمامة الصديق والفاروق

برضا املؤمنني وهذا املعتقد للخـوارج    كانتيعتقدون أن إمامة أيب بكر وعمر إمامة شرعية وأا
لكنهم هلكوا فيمن بعدمها حيث كادهم الـشيطان   جتاه الشيخني حالفهم فيه السداد والصواب،

اعتقادهم يف عثمان وعلي رضي اهللا عنهما، فـأنكروا إمامـة    وأخرجهم عن احلق والصواب يف
التحكيم، بـل أدى    بعد� إمامة علي املدة اليت نقم عليه أعداؤه فيها كما أنكروا  يف�عثمان 

 العاص، وأيب موسـى     نطلحة، والزبري، ومعاوية، وعمرو ب    : سوء معتقدهم إىل تكفريمها وتكفري    
  .وصفني األشعري، وأم املؤمنني عائشة، وابن عباس، وأصحاب اجلمل

  :النواصب-3

                                                 
  .467ص:العقيدة الطحاوية وشرحها:انظر- 1
  .113:كتاب اإلميان،باب الدليل على أن حب األنصار وعلي من اإلميان،رقم: صحيح مسلم- 2

http://www.alminbar.net/malafilmy/fadael/11.htm
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لالعتقاد السديد  النواصب إحدى طوائف أهل البدع اليت أصيبت يف معتقدها بعدم التوفيق
اعتقاد عدم حمبة رابع اخللفاء الراشدين  يف الصحابة الكرام رضي اهللا عنهم، فقد زين هلم الشيطان

والقول فيه مبا ، ومحلهم على التدين ببغضه وعداوته، � وأحد األئمة املهديني علي بن أيب طالب
وغـريه، وسـموا   �كما تعدى بغضهم إىل غريه من أهل البيت كابنه احلـسني   هو بريء منه،

  .لنصبهم العداء آلل البيت :بالنواصب
 على تـويل الـصحابة،واختلفوا يف       -يعين املعتزلة -وأمجعوا:"قال ابن املرتضى  : املعتزلة-4
وأكثرهم على الرباءة من معاوية     ...،وتأول له  بعد األحداث اليت أحدثها،فأكثرهم توالّه     �عثمان  

  .1"وعمرو بن العاص
فترى أن سبب موقف هذه الفرق من الصحابة يرجع إىل األحداث اليت بدأت يف خالفـة                

  .�،اليت جرت فيما بعد مقتله،إىل جانب األحداث اليت جرت يف خالفة علي �عثمان 
وتطهـري  �حاب رسول اهللا    وعقيدة السلف وأصحاب احلديث الكف عما شجر بني أص        

األلسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا هلم ونقصا فـيهم ويـرون التـرحم علـى مجيعهم،واملـواالة                  
لكافتهم،وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي اهللا عنهن والدعاء هلن ومعرفة فضلهن واإلقـرار            

  .2بأن أمهات املؤمنني
كتبـا  � يف الذب عن صحابة النيب       وقد صنف علماء أهل السنة واجلماعة رمحهم اهللا تعاىل        

كفضائل الصحابة لإلمام أمحد بن حنبل،والصواعق احملرقة يف الـرد علـى أهـل البـدع                :جليلة
والزندقة،والتطري اجلنان واللسان عن اخلُطُور والتفوه بثلب سيدنا معاوية بن أيب سفيان ألمحد بـن    

صحاب للعالمة أيب املعـايل     ،وصب العذاب على من سب األ     )هـ974ت(حجر اهليتمي املكي    
  .وغري ذلك كثري) هـ1342ت(حممود شكري األلوسي 

  :حكم سب الصحابة

  .النهي عن سب مجيع أصحابه،وأخرب أن سبهم وأذاهم يؤذيه�ورد عن النيب 

                                                 
  .8ص.منشورات دار مكتبة احلياة:بريوت.سوسنه ديقلد قلزر: طبقات املعتزلة،حققهابن املرتضى،: انظر- 1

  .101ص:عقيدة السلف أصحاب احلديث أليب عثمان إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين: انظر- 2
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     ِريدِعيٍد الْخأَِبي س نع�     ِبياِبي   :  "� قَالَ قَالَ النحوا أَصبسلَا ت ،  أَنَّ أَح فَلَو   فَـقأَن كُمد
 ِدِهمأَح دلَغَ ما با مبٍد ذَهِمثْلَ أُح ِصيفَهلَا ن1 "و.  

اهللا اهللا يف أصحايب ال     ،اهللا اهللا يف أصحايب   " :�قال رسول اهللا      :عبد اهللا بن مغفل قال    وعن  
ومن آذاهم فقد   ،ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم   ،فمن أحبهم فبحيب أحبهم   ،تتخذوهم غرضا بعدي  

هـذا حـديث    :"قال أبو عيسى  ".ومن آذى اهللا فيوشك أن يأخذه     ،ومن آذاين فقد آذى اهللا    ،ينآذا
  .2"غريب ال نعرفه إال من هذا الوجهحسن 

 الرواية ختلق للصحابة هالـة      إن ":   وقد قال اإلمامية بأن احلديث موضوع، قال السبحاين       
وز جتريح واحد منهم، فكأنهم     من القداسة، ومتنح هلم وصف العدالة، بل العصمة، على وجه ال جي           

مـع أنّ   .فوق مستوى عامة الناس ال يتسرب الشك إىل طهارم ونزاهتهم من كلّعيـب وشـني              
  .3"صحيح الروايات حيكم على قسم كبري منهم بالردة والرجوع على أعقام القهقرى

قيـل  ،ومن سب عائشة قتل   ، بكر وعمر جلد   سب أبا من   :"قال اإلمام مالك رمحه اهللا تعاىل     
  ې      ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ ژ :ألن اهللا تعاىل يقول يف عائشة رضي اهللا عنها        : قال  ؟ مل يقتل يف عائشة   :له
ومن خالف القـرآن    ،فمن رماها فقد خالف القرآن    :مالك قال.4    ژn  n               ې       ې

  .5"قتل
مـان،أو  أبا بكـر،أو عمـر،أو عث     :�من شتم أحدا من أصحاب النيب       :"وقال مالك أيضا  

كانوا على ضالل وكفر قتل،وإن شتمهم بغري هذا من مشامتة          :معاوية،أو عمرو بن العاص،فإن قال    
  .6"الناس نكل نكاال شديدا

  فاعلم     �إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول اهللا            :"وقال أبو زرعة الرازي   
ا هذا القرآن والسنن أصحاب     والقرآن حق وإمنا أدى إلين    ،وذلك أن الرسول عندنا حق    ،أنه زنديق 

                                                 
كتاب فضائل الصحابة،باب :،ومسلم3397:كتاب املناقب،باب قول النيب لو كنت متخذا خليال،رقم:أخرجه البخاري- 1

  .4611:حترمي سب الصحابة،رقم
  .3797كتاب املناقب،باب فيمن سب أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، رقم احلديث : سنن الترمذي- 2
  .182-181ص: احلديث النبوي بني الرواية والدراية- 3

  .17: سورة النور،اآلية- 4
  .391ص:،والصارم املسلول البن تيمية493ص:الشفا للقاضي عياض:نظر أيضا،وا11/415: احمللى البن حزم- 5
  .493-492ص: الشفا- 6
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 وإمنا يريدون أن جيرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة واجلرح أوىل ـم وهـم      �رسول اهللا     
  .1"زنادقة

  .2"وتنقصهم حرام ملعون فاعله� وأصحابه هوسب آل بيته وأزواج:"قال القاضي عياض
نهم حرام من فـواحش    سب الصحابة  رضي اهللا ع       أنواعلم  :"قال اإلمام النووي رمحه اهللا    

قـال  ... جمتهدون يف تلك احلـروب متـأولون       ؛ألماحملرمات سواء من البس الفنت منهم وغريه      
نه يعزر وال يقتل وقـال      أحدهم من املعاصي الكبائر ومذهبنا ومذهب اجلمهور        أ وسب   :القاضي

  .3"بعض املالكية يقتل
  .4نهم أمجعنيسب الصحابة رضي اهللا ع:وقد ضمن الذهيب كتابه يف الكبائر

وكون سب أصحابه كبرية هذا بال خالف،وإمنا اختلفوا هل يكفر مـن            :"وقال السفاريين   
  .5"سبهم أم ال

بل صـار  :"وقد أمجع أهل احلديث على أن طعن املبتدعة يف الصحابة ارتد إليهم،قال الذهيب         
  .6"جرحا يف الطاعنني-يعين الصحابة–كالم اخلوارج والشيعة فيهم 

وذلك أن أول هذه األمة هم الذين قاموا بالدين تصديقا وعلما وعمـال             :"المقال شيخ اإلس  
  .7"وتبليغا،فالطعن فيهم طعن يف الدين،موجب لإلعراض عما بعث اهللا به النبيني

الصحابة رضوان اهللا عليهم دعائم الدين،فالطعن      :"وقال العالمة حممد العريب التباين رمحه اهللا      
  .8"فيهم طعن فيه

                                                 
  .:19/96ذيب الكمال- 1
  .492ص: الشفا- 2
  .16/93:شرح النووي على صحيح مسلم: انظر- 3
  .88ص:كتاب الكبائر: انظر- 4
بن أمحد احلجاوي املقدسـي     ظومة لشرف الدين أبو النجا موسى       املن.325ص:انظر كتاب الذخائر لشرح منظومة الكبائر     -5

  ).هـ1188ت(،والشرح لشمس الدين حممد بن أمحد السفاريين النابلسي احلنبلي )هـ968ت(الدمشقي الصاحلي 
  .23ص: الرواة الثقات املتكلم فيهم مبا ال يوجب ردهم- 6
  .1/12: منهاج السنة- 7

  .1/180:حتذير العبقري من حماضرات اخلضري- 8
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من قذف عائـشة مبـا      :"إلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل عن القاضي أيب يعلى         ونقل شيخ ا  
،وحكى اإلمجاع على هذا غري واحد،وصرح غري واحد من األئمة          "برأها اهللا منه كفر بال خالف     

  .1ذا احلكم
 من أهل بيته وغريهم فقد أطلق اإلمام        �فأما من سب أحدا من أصحاب رسول اهللا         :"قال
  . 2"ضرب ضربا نكاال،وتوقف عن كفره وقتلهأمحد أنه ي

  .3ونقل عن حممد بن يوسف الفريايب تكفري من شتم أبا بكر
أما األول؛فألن اهللا   : حرام بالكتاب والسنة   �سب أصحاب رسول اهللا     :" قال شيخ اإلسالم  

  ٿژ :  وأدىن أحوال الساب هلم أن يكون مغتابا،وقال تعاىل        4ژ  ٿٿ   ٺ  ٺ  ٺژ  :سبحانه يقول 
     ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳک  ک  گ  گ   گ  گ  ژ : ،وقال6والطاعن عليهم مهزة ملزة   ،5ژ    ٿ  ٿ  ٿ
 حيـث   8ژ  ڳ  ڳگ  ژ  :وهم صدور املؤمنني فإم هم املوجهون باخلطاب يف قوله تعـاىل          .7ژ

ٱ  ژ : ذكرت،ومل يكتسبوا ما يوجب أذاهم؛ألن اهللا سبحانه رضي عنهم رضا مطلقا بقوله تعـاىل             
  ژ  ڤ    ٹ  ٹ   ٹٹ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ
9.  

 فرضي عن السابقني من غري اشتراط إحسان،ومل يرض عـن التـابعني إالّ أن يتبعـوهم                
  .10بإحسان

  .أما السنة فقد سبق ذكر ما ورد يف الصحابة عموما وأهل بيعة الرضوان واألنصار خصوصا

                                                 
  .391ص: الصارم املسلول على شامت الرسول- 1
  .392ص: الصارم املسلول- 2
  .394ص: الصارم املسلول- 3
  .12ص: سورة احلجرات- 4
  .1: سورة اهلمزة،اآلية- 5
  .441ص،و383ص:خمتار الصحاح:انظر.ة واللمزة مبعىن العياب اهلمز- 6
  .58: سورة األحزاب،اآلية- 7
  .53: سورة األحزاب،اآلية- 8
  .100: سورة التوبة،اآلية- 9

  .396-395ص: الصارم املسلول- 10
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 ِسباب الْمسِلِم فُسوق    «:� عن النيب    �قد ورد يف الصحيح عن عبد اهللا بن مسعود        :قلت
كُفْر الُهِقت1»و.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
 

  جرح وتعديل الصحابة عند اإلمامية:املبحث الثاين

                                                 
،وكتاب األدب،باب ما ينهى 46:كتاب اإلميان،باب خوف املؤمن من أن حيبط عمله وهو ال يشعر،رقم: أخرجه البخاري- 1

كتـاب  :،وأخرجه مسلم 6549:نت،باب قول النيب ال ترجعوا بعدي كفار،رقم      ،وكتاب الف 5584:من السباب واللعن،رقم  
  .97:اإلميان،باب بيان قول النيب سباب املسلم فسوق وقتاله كفر،رقم
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 مؤمنا به ومات على اإلسـالم،وإن       �عرف علماء  اإلمامية الصحايب  بأنه من لقي النيب           
1ة بيت لقيه مؤمنا به،وبني موته مسلماختللت رد.  

إن اإلمامية يرون أن معظم الصحابة ليسوا عدوال،وليسوا حمل ثقة؛ألم قد جحدوا ،وأخفوا             
     وا  الصحابة مرتدين ألجل ذلك      �النص على إمامة عليواستدلوا على ذلك بنـصوص     .،بل عد

   :كثرية نسبوها إىل األئمة،ومن ذلك
 : ِإال ثَالثَةً فَقُلْت ومِن الثَّالثَةُ فَقَـالَ       �الَ كَانَ الناس أَهلَ ِردٍة بعد النِبي        عن أَِبي جعفٍَر  قَ    

 ثُم عرف أُناس ،وسلْمانُ الْفَاِرِسي رحمةُ اِهللا وبركَاته علَيِهم، وأَبو ذَر الِْغفَاِري ،الِْمقْداد بن األسوِد
عِسٍري   بي قَالَ،دى     :وحالر ِهملَيع تارد الِء الَِّذينؤه ،          ِمِننيـؤاُءوا ِبأَِمِري الْمى جتوا حاِيعبا أَنْ يوأَبو 

  ڍ  ڇ   ڇ   ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄ    ڄ  ڄژ  :مكْرهاً فَبايع وذَِلك قَولُ اِهللا تعـالَى      
  .3  2ژ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ       ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ

 : فَقُلْت .ِإال ثَالثَةً  � كَانَ الناس أَهلَ ِردٍة بعد النِبي        :عن أَِبي جعفٍَر قَالَ    :ويف روضة الكايف  
 الْفَاِرِسي رحمةُ اِهللا وبركَاتـه       الِْمقْداد بن األسوِد وأَبو ذَر الِْغفَاِري وسلْمانُ       : فَقَالَ  ؟  الثَّالثَةُ  ومِن

علَيِهم ثُم عرف أُناس بعد يِسٍري وقَالَ هؤالِء الَِّذين دارت علَيِهم الرحى وأَبوا أَنْ يبـاِيعوا حتـى                  
عايهاً فَبكْرم ِمِننيؤاُءوا ِبأَِمِري الْم4...ج.  

 ِإنَّ النـاس    :  ِإنَّ الناس يفْزعونَ ِإذَا قُلْنـا       : قُلْت ألِبي جعفَرٍ   :ِحيِم الْقَِصِري قَالَ  عن عبِد الر  و
 ِإنَّ األنصار ، أَهلَ جاِهِليٍة� يا عبد الرِحيِم ِإنَّ الناس عادوا بعد ما قُِبض رسولُ اِهللا :" فَقَالَ،ارتدوا
لَتزتداً      اععونَ ساِيعبلُوا يعٍر جيِزلْ ِبختعت ةِ    ، فَلَماِهِليالْج ازِتجونَ ارِجزتري مهو :      ـتأَن دـعا سي 
  .5" وفَحلُك الْمرجم، وشعرك الْمرجلُ،الْمرجى

فهلك الناس  : حىت قال  أبا عبد اهللا فلم يزل يسأله        سأل عبد امللك بن أعني      أن :ونقل املفيد 
 إا  ":أهل الشرق والغرب ؟ قال    : ، قلت " إي واهللا يا ابن أعني هلك الناس أمجعون        ":؟ فقال " إذا  

                                                 
  .301-3/300:،مقباس اهلداية341ص:،اية الدراية121ص:شرح البداية يف علم الدراية: انظر- 1
  .144: سورة آل عمران،اآلية- 2
  .246-245،ص8،ج341:لروضة،رقمكتاب ا:الكايف- 3
  .341:رقم: روضة الكايف- 4
  .296،ص8،ج455:كتاب الروضة،رقم: الكايف- 5
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سلمان الفارسي، وأبو ذر، واملقداد وحلقهـم       : فتحت على الضالل، إي واهللا هلكوا إال ثالثة نفر        
   ".عمار، وأبو ساسان األنصاري، وحذيفة، وأبو عمرة فصاروا سبعة

املقداد بن األسود، وأبـو ذر      : إال ثالثة نفر   � ارتد الناس بعد النيب      ":عن أيب جعفر قال   و
  .1 "الغفاري وسلمان الفارسي، مث إن الناس عرفوا وحلقوا بعد

واستدلوا على أن الصحابة مثلهم مثل غريهم فيهم العدل،ومن ليس بعدل مبا ورد يف صحيح               
ثُم ، ِإنكُم محشورونَ حفَاةً عراةً غُرلًا     «:قَالَ� اللَّه عنهما عن النِبي      عن ابِن عباٍس رِضي   البخاري  

 ،وأَولُ من يكْسى يوم الِْقيامِة ِإبـراِهيم      ،كَما بدأْنا أَولَ خلٍْق نِعيده وعدا علَينا ِإنا كُنا فَاِعِلني           :قَرأَ
  ِإنهم لَم يزالُوا   : فَيقُولُ ، أَصحاِبي أَصحاِبي  :ناسا ِمن أَصحاِبي يؤخذُ ِبِهم ذَات الشماِل فَأَقُولُ       وِإنَّ أُ 

    مهقْتذُ فَارنم قَاِبِهملَى أَعع يندترم،    اِلحالص دبا قَالَ الْعا     :فَأَقُولُ كَما مِهيدش ِهملَيع تكُنو  ـتمد
ِكيمالْح ِزيزِلِه الْعِني ِإلَى قَوتفَّيوا تفَلَم 2ِفيِهم.  

ولَيرفَعن مِعـي  ، أَنا فَرطُكُم علَى الْحـوضِ «:قَالَ �عن النِبي �بن مسعود عن عبِد اللَِّه  و
كُمالٌ ِمنوِني،ِرجد نلَجتخلَي ثُم، با راِبيفَأَقُولُ يحقَالُ،أَصفَي:كدعثُوا بدا أَحِري مدلَا ت ك3» ِإن.  

ولذلك قالوا يف كتب الرجال أن الصحايب من األلفاظ املستعملة يف كتب الرجال،وال تفيد              
  .4مدحا و ال ذما

 األئمـة لقد قال الشيعة بعصمة     :"يقول هاشم معروف احلسين يف معرض رد عدالة الصحابة        
 من البشر من حيث ال يـشعرون،  األلوفهم بعصمة   وقالواوأقعدوها، الدنيا أقاموافثين عشر اإل

 الذي كان حيكي النيب يف مشيته ساخرا ويدلع له لسانه وأبيهمروان   عليهم الشيعة عدالةأنكروإذا 
  .5"األوصاف، وصفوهم بالرفض والغلو وغريها من وأمثالهوعدالة معاوية . عينه يهلويغمز ع

                                                 
  .6ص: االختصاص للمفيد- 1
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 يعين علـى عدالـة     –ويف اعتقادنا أنه ال سبب هلذا اإلصرار        :"...د جواد مغنية  ويقول حمم
  .1" إالّ أم ال يريدون شكا يف صحة خالفة اخللفاء،وال إصغاء إىل الدليل الصحيح-الصحابة

إىل حد   وقد جازف أهل السنة كل اازفة بل وصلوا:"قال احلسني بن عبد الصمد العاملي
يالبس، وقد كان فـيهم   دالة كل الصحابة، من ال بس منهم الفنت ومن ملاملخارفة، فحكموا بع

. كما وقع من فلتات ألسنتهم كثريا املقهورون على اإلسالم والداخلون على غري بصرية والشكاك،
جل ثناؤه وكان فيهم شاربوا اخلمر وقاتلوا الـنفس   بل كان فيهم املنافقون كما أخرب به الباري

ومنا نقلنا حنن بعضه فيما سبق من صـحاحهم مـن   . نقلوه عنهم ناكر، كماوفاعلوا الفسق وامل
وزاد . فـسقهم  فضال عن�املتواترة املعىن يدل على ارتدادهم بعد رسول اهللا األحاديث املتكثرة

  .2"بعضهم يف اازفة واملخارفة فحكم بأم كلهم كانوا جمتهدين
ت به األمة اإلسالمية هو حـسن الظـن         لعل من أخطر ما بلي    :"ويقول حممد رضا املامقاين   

  .3"بالصحابة ومجلة من التابعني وتزيينهم وبرقعتهم بإطار من التقديس والعظمة

  :ضابط التعديل،و أسباب اجلرح

الصحابة  وقد وجه أهل السنة الطعن إلينا ببغض كل:" قال احلسني بن عبد الصمد العاملي
على وجـه األرض   سبهم مجيعا  ال يرضى بهوسبهم، وهذا جهل منهم أو جتاهل؛ ألن بغضهم و

أما معلوم . الفسق، وجمهول احلال معلوم العدالة، ومعلوم: مسلم، وإمنا هم عندنا على ثالثة أقسام
البيت طرفة عني، أو أنه حال أو شك مث رجع ملـا   فكسلمان واملقداد ممن مل حيل عن أهل: العدالة

.  حببهم ونسأل اهللا أن جيعلنا معهم يف الـدنيا واآلخـرة  اهللا تعاىل فنحن نتقرب إىل. 4تبني له احلق
 اليت عددناها مملوءة مشحونة بتعديل اجلم الغفري منهم والثناء علـيهم حبيـث ال   وكتب الرجال

البيت  فكمن حال عن أهل: وأما معلوم الفسق أو الكفر. يستطاع إنكاره وال خيفى على ذي بصر
، أو أنه ارتد "منافقا   يدل على أنه مل يكن آمن وكانفهذا. ونصب هلم الغض والعداوة واحلرب

ألن من حيب النيب ال يبغض وال حيارب  كما جاء يف األخبار الصحيحة عندهم،�بعد موت النيب 
وفيما نقلناه فيما . التأكيد يف مدحهم والوصية والتمسك م أهل بيته الذين أكد اهللا ورسوله كل

                                                 
  .1/301: عقليات إسالمية- 1
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وهؤالء نتقرب إىل اهللا تعاىل وإىل رسوله ببغضهم وسبهم . صحاحهم كفاية تقدم عن بعضهم من
ورغبوا يف  فكأكثر الصحابة الذين ال نعلم خافوا اهللا تعاىل: وأما جمهول احلال. أحبهم وبغض من

احنرفوا عنهم ومتسكوا بأعدائهم  ثوابه فتمسكوا بأهل بيته الذين أمر اهللا ورسوله بالتمسك م أم
فهؤالء نكل أمرهم إىل اهللا . الدنيا وزهدا  يف اهللا وثوابه ة يف زينة احلياةإتباعا  هلوى أنفسهم ورغب

  .1"نسبهم ونشتغل عن اخلوض يف شأم مبا هو أهم فهو أعلم م وال
فهم يرون أن التعديل يكون مبوالة أهل البيت،والفسق والكفـر يكـون بنـصب العـداء                

  . من أهل البيت يعد أكثر الصحابة جمهولنيهلم،وسبهم بغضهم تقرب إىل اهللا،ولعدم معرفة موقفهم
  :ويف تعديل الصحابة أو جرح ينظر اإلمامية إىل 

  .موقف الصحايب من يف مؤمتر السقيفة إن حضره-1
  .  موقفهم من خالفة أيب بكر وعمر وعثمان رضي اهللا عنهم-2

  .مشاركة علي يف مشاهده-3       
  .رواية ما خيص أهل البيت-4

  :ايب عدال عندهم إن توفر فيه أحد هذه األمورفإمنا يعد الصح
لكن بعض من عدلوه تـويف قبـل مـشاهد علـي            :قلت.مشاركة علي يف بعض حروبه    -

 يف خالفة عثمان أي أنه مل يـشهد املـشاهد           �،كبعض من عد من األركان،فأبو ذر تويف        �
ذيفـة ابـن    وكذا ح .�،ولكنهم عدلوه للخالف املنقول بينه وبني عثمان        �املشهور مع علي    

  . فإنه تويف بعد بيعة علي بأربعني يوما�اليمان 
  .�الرواية عن علي -
  .رواية أحاديث يف فضائل أهل البيت-

أي حضر أحد املواقف الثالثة و هي مواقـف  :  أو العقبةأحدا شهد بدرا و    وكون الصحايب 
  .نصرة اإلسالم حني كان غريبا

مع عدم إحراز إماميته، فكثري من املنـافقني        ال تدلّ عندهم على مدح وال قدح وال أثر هلا           
فالن شهد بـدرا أو     :قوهلم:"يقول حممد رضا املامقاين   .شهدوا بدرا واُحدا، وبعضهم العقبة أيضا     

                                                 
 .164-163ص: وصول األخيار- 1
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ال تدل على مدح وال قدح وال أثر هلا مع عدم إحراز إمامية من قيـل يف حقـه         ...أحدا أو العقبة  
  .1"ك املواقعوعدم ردته،إذ كثريا من املنافقني شهدوا تل

  .ال يكفي يف إثبات عدالته:كون الرجل من أهل بيعة الشجرة و هي بيعة الرضوانو
إن مل يبـق إىل     :أو سراياه �من استشهد من الصحابة يف إحدى غزوات النيب       :وقال بعضهم 

  . نبين على إميانه و حسن حاله- من عدا األربعة أو الثالثة -زمان ارتداد 
   :الصحابة املعدلون

 إنما يسمون بالركن من مل يتِق بل خالف القـوم يف مـسألة اخلالفـة ،                    :كان األربعة ألرا
و يف تعدادهم خـالف، و الـذين        .  ظاهرا و باطنا، سرا و جهرا      �ومتسك بوالية أمري املؤمنني   

سلمان و أبو ذر و املقداد،وكتب الرجال عندهم تذكر،أربعة أو          : اتفقت األخبار على عدهم ثالثة    
  :سة ،وهممخ

  .3"أجل من البيان:"قال السي .2 سلمان الفارسي، أول األركان األربعة-
  .5"جاللته أشهر من أن يذكر:"قال السي .4 املقداد بن األسود، ثاين األركان األربعة-
جاللته أظهر من أن    :"قال السي  .6 جندب بن جنادة يكىن أبا ذر، أحد األركان األربعة         -

  .7"حدخيفى على أ
  . 9"من الثقات والشهداء :"قال السي .8 عمار بن ياسر،رابع األركان-
  .10 حذيفة بن اليمان العبسي، قد عد من األركان األربعة-
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وهو أحد أئمة الزيدية يرد على عد هـؤالء         ) هـ840ت  (قال أمحد بن حيىي بن املرتضى       
الصدر األول،ومل يسمع عن أحد من      وأما الرافضة فحدث مذهبهم بعد مضي       :"�من شيعة علي    

  جلي متواتر،وال يف اثين عشر إماما كمـا زعموا،فـإن          �الصحابة من يذكر أن النص يف علي        
زعموا أن عمارا،وأبا ذر الغفاري،واملقداد بن األسود،وسلمان الفارسي كانوا سـلفهم بـالقول             

 هلما،أال ترى أن عمارا كان       كون هؤالء مل يظهروا الرباءة من الشيخني،وال السب        �بإمامة علي   
 يف الكوفة، وسلمان الفارسي يف املدائن،وقد مر أن أول من أحـدث             �عامال لعمر بن اخلطاب     

  .1"هذا القول عبد اهللا بن سبأ ومل يظهر قبله
وذكر اإلمامية إىل جانب األركان أربعة مجلة من الصحابة، وقالوا بأم من أقطاب التـشيع         

وقـد روى   :" قال احلر العـاملي     كما سترى تكلم فيه بعض علمائهم،      األوائل ،رغم أن بعضهم   
 ، باإلسناد السابق ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ـ يف كتابـه   " عيون األخبار"الصدوق يف

والرباءة مـن الـذين   : إىل أن قال . حمض اإلسالم شهادة أن ال إله إال اهللا : إىل املأمون ـ قال  
والوالية ألمري املؤمنني ،    : ذكر مجلة من أنواعهم ، وأصنافهم ، مث قال          و . 2ظلموا آل حممد حقهم   
سـلمان  : ، ومل يغريوا ومل يبدلوا ، مثل        �الذين مضوا على منهاج نبيهم      ،واملقبولني من الصحابة  

الفارسي ، وأيب ذر  الغفاري ، واملقداد بن األسود ، وعمار بن ياسر ، وحذيفة بن اليماين ، وأيب                    
ن  التيهان ، وسهل بن حنيف ،  وعثمان بن حنيف ، وأخويه  وعبادة بن الصامت ، وأيب                    اهليثم ب 

أيوب األنصاري ، وخزمية بن ثابت ذي الشهادتني ، وأيب سعيد اخلدري ، وأمثـاهلم رضـي اهللا                 
  .3"عنهم والوالية ألتباعهم ، وأشياعهم ، واملهتدين دايتهم ، السالكني منهاجهم

                                                 
  .6-5ص:طبقات املعتزلة- 1
رجال .ة من األولني املؤمنني على الرباءمودا، وهو الذي بايع أمري ذكر الطوسي يف ترمجة املهدي، موىل عثمان، وكان حم- 2
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 نقل كل من نسب إىل التشيع من الصحابة حسب ما تتبعها عبد الرسول              وإليك أغلب إن مل   
  ":الشيعة يف التاريخ:"املوسوي يف كتابه

خزمية بن ثابت،واخلباب اخلزاعي،ابن التيهان أبو اهليثم بن مالك،قيس بن سعد بن عبادة،أبو             
،الرباء 1ك بن نويرةأيوب األنصاري،جابر بن عبد اهللا ، هاشم بن أيب وقاص،حممد بن أيب بكر، مال             

ابن عازب،أيب بن كعب،عبادة بن الصامت،عبد اهللا بن مـسعود،ظامل بـن عمرو،خالـد بـن                
سعيد،أسيد بن ثعلبة،أسود بن عيسى،بشري بن مسعود األنصاري،احلارث بن النعمان،خويلد بـن            
عمرو األنصاري،رفاعة بن مالك،رافع بن خديج،كعب بن عمرو بن عبادة األنصاري،مساك بـن             

 راشة،سهيل بن عمرو األنصاري،عتيك بن التيهان،ثابت بـن عبيـد األنـصاري،ثابت بـن             خ
،أبو بردة بن   �اخلطيم،سهل بن حنيف،عقبة بن عمرو أبو مسعود األنصاري،أبو رافع موىل النيب            

نبار األنصاري،أبو عمرو األنصاري،احلارث بن ربعي األنصاري،عقبة بن عمرو األنصاري،قرظة          
 عبد املنذر األنصاري،يزيد بن نـويرة بـن احلارث،ثابـت بـن عبـد اهللا                ابن كعب،بشري بن  

األنصاري،جبلة بن ثعلبة األنصاري،جبلة بن عمرو بن أوس الساعدي األنصاري،حبيب بن بديل            
ابن ورقاء،زيد بن أرقم بن قيس األنصاري،يزيد األسلمي،زيد بن شرحبيل األنصاري،أبو الطفيل            

مر بن حدام األنصاري،شرحبيل بن مـرة اهلمداين،عبـد الـرمحن           عامر بن واثلة،عبد اهللا بن ع     
اخلزاعي،عدي بن حامت الطائي،عبيد اهللا بن عازب أخو الرباء،وهب بن عبد اهللا بن مسلم،أنس بن               
مدرك بن كعيب،عليم بن سلمة النهمي،أبو اهليثم عبيد بن تيهان،أبو فضالة األنصاري،معاذ بـن              

  .عفراء
شايعوا عليا يف حياة النيب   بتأليف كتاب حول صحابة النيب الذين وقد قمنا":قال السبحاين

  .2" شخصا طبع منه جزءان250عددهم  وبعد رحلته إىل أن لفظوا آخر نفس من حيام فبلغ
،أي  عند اإلمامية  بعض الصحابة مل جيرحوا،ومل يعدلوا،ولكنهم ممدوحني     :الصحابة املمدحون 

  :أم مل يبلغوا مرتبة العدالة،ومنهم
  .1الرباء بن معرور األنصاري-

                                                 
من قتل   وفيهم:"� مشريا إىل خالد بن الوليد -حسب اعتقاده– قال هاشم معروف يف معرض تعديد جرائم الصحابة - 1

دراسات يف احلـديث  ".ة لغري احلاكم الشرعياالزك  امتنع من تسليمألنه ؛قتله ساعة هوعشريته ودخل بزوجتمالك بن نويرة 
  .56:الشيعة يف التاريخ".ارم الزاين:"و يقول فيه عبد الرسول املوسوي.90ص:واحملدثني

  .492ص: كليات يف علم الرجال- 2



 - 361-

  .2بريدة األسلمي-
  .3بالل املؤذن-
  .4جبري بن مطعم-
  .5حذيفة بن اليمان-
  .6خزمية بن ثابت ذو الشهادتني-
  .7زر بن حبيش-
  .8سويد بن غفلة-
  .9عبادة بن الصامت-
  .10عثمان بن مظعون-
  .11عدي بن حامت-
  : الصحابة ارحون-2

  : الرجال عندهممن أمثلة جرح الصحابة يف كتب
  .12ضعيف:أنس بن مالك -

                                                                                                                                                         
  .272:،رقم36ص: الوجيزة يف الرجال- 1
 .277:،رقم37ص: الوجيزة يف الرجال- 2
  .307:،رقم39ص:الوجيزة يف الرجال - 3
  .341:،رقم43ص: الوجيزة يف الرجال- 4
  .453:،رقم52ص: الوجيزة يف الرجال- 5
  .678:،رقم74ص: الوجيزة يف الرجال- 6
  .766:،رقم81ص: الوجيزة يف الرجال- 7
  .878:،رقم90ص: الوجيزة يف الرجال- 8
  .983:،رقم98ص: الوجيزة يف الرجال- 9

  .1182:،رقم116ص:الرجال الوجيزة يف - 10
  .1185:،رقم116ص: الوجيزة يف الرجال- 11
  .248:،رقم34ص: الوجيزة يف الرجال- 12
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أمر أبو بكـر    : عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال       ورووا  .1من املالعني :خالد بن الوليد  -
وبدا أليب بكر، فسلم يف نفسه، مث       : إذا أنا سلمت، فاضرب عنق علي، قال      : خالد بن الوليد، فقال   

يا خالـد   : ي إىل خالد لعنه اهللا، فقال     يا خالد ال تفعل ما أمرتك به من شيء، فالتفت عل          : نادى
  .2...نعم واهللا : أكنت فاعال؟ قال

  .3.املشهور ملعون:الزبري-
  .4ضعيف:�صهيب موىل رسول اهللا-
  .5ضعيف:عاصم بن عمر-
  .6ضعيف:عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب-
  .7ضعيف:عبد اهللا بن عمرو بن العاص-
  .8ضعيف:عبد اهللا بن مسعود-
  .9، وعلي�اهللا، ملعون، من أصحاب الرسول عدو : عمرو بن حريث-
 عن أَِبي جعفٍَر  قَالَ الْحكْم حكْماِن حكْم اِهللا وحكْم الْجاِهِليِة وقَـد              زيد بن ثابت،رووا  -

  واشهدوا علَى زيِد بِن ثَاِبٍت لَقَد حكَم       10ژ  مب  ىب   n  n  n  n  n  n ژ :قَالَ اُهللا عز وجلَّ   

                                                 
  .669:،رقم73ص: الوجيزة يف الرجال- 1
  .18ص: األصول الستة عشر- 2
  .764:،رقم81ص: الوجيزة يف الرجال- 3
اهللا صلى اله عليـه   صهيب موىل رسول ):2/425(ويف نقد الرجال للتفرشي .948:،رقم95ص: الوجيزة يف الرجال- 4

حدثين عبد اهللا بن حممد : حدثين علي بن حممد بن يزيد القمي قال :قال أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم، قال: قال الكشي: وآله
صاحلا، وكان صهيب عبـد   كان بالل عبدا: ابن أيب عمري، عن هشام بن سامل، عن الصادق عليه السالم قال بن عيسى، عن

  .ء يبكي على عمرسو
  .975:،رقم97ص: الوجيزة يف الرجال- 5
  .1100:،رقم109ص: الوجيزة يف الرجال- 6
  .1102:،رقم109ص: الوجيزة يف الرجال- 7
  .1118:،رقم110ص: الوجيزة يف الرجال- 8
  .76ص:،نقال عن رجال الطوسي3/329: نقد الرجال - 9

 .50: سورة املائدة،اآلية- 10
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  .1ِفي الْفَراِئِض ِبحكِْم الْجاِهِليِة
 كالقضاة الذين يضعون األحاديث ضد اإلسـالم،        :"يقول اخلميين : مسرة بن جندب   -     

   .2" أمري املؤمنني ضدالذي وضع رواية  كمثل مسرة بن جندب
وهو مردود مذموم إذ هـرب      :"قال  يف طرائف املقال     :� جرير بن عبد اهللا البجلي     -    
  .3"إىل معاوية
  

إىل جانب املشهورين بالكفر عنـدهم كمعاويـة بـن أيب سـفيان،ووالده،واملغرية بـن               
  .شعبة،وعمرو بن العاص وغريهم كثري

واللعن ملعاوية وأبيه وارد يف كتب الزيارات عندهم ،حيث أن مـن املـستحب يف زيـارة        
  .هاملقامات واملشاهد اخلاصة باألئمة لعن معاوية وغريه ممن كان مع

النصائح الكافية ملن   :" مساه �حىت وضع ابن عقيل احلضرمي كتابا يف وجوب لعن معاوية           
نقد النصائح  "،ورد على هذا الكتاب العالمة مجال الدين القامسي رمحه اهللا يف كتاب           "يتوىل معاوية 

  ".الكافية

ـ          : اهوقد وضع ابن حجر اهليتمي كتابا حول سب معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنهما مس
  ".تطهري اجلنان واللسان عن اخلطور والتفوه بثلب سيدنا معاوية بن أيب سفيان"

يف كتابه الصراط   ) هـ877ت( ذكر زين الدين البياضي العاملي       �ويف عمرو بن العاص     
ما ميوت فرعون حىت يعلق الصليب      : مسعت عليا يقول  : سلمة بن كهيل قال األحنف    :"املستقيم أن 
: أمراين وقاال: ه وعنده عمرو واألسقف فإذا يف عنقه صليب من ذهب، فقال      فدخلت علي  يف عنقه، 

  .4"إذا أعيا الداء الدواء تروحنا إىل الصليب فنجد له راحة
  

                                                 
  .407،ص7،ج2:اء واألحكام،باب أصناف القضاة،رقم الكايف،كتاب القض- 1
 .98ص : احلكومة اإلسالمية- 2
  .2/117: طرائف املقال- 3
 .3/50: الصراط املستقيم إىل مستحقي التقدمي- 4
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  :موقفهم من اخللفاء الثالثة

،وكل من تقمصها غـريه     �ذهب القوم إىل أن إطالق أمري املؤمنني ال يكون إالّ على علي             
ا إىل بعض األئمة زورا وتان نصوصا يف تكفري أيب بكـر وعمـر              ولقد نسبو .1فهو ملعون وكافر  

  :وعثمان رضي اهللا عنهم،وإليك بعض ما ورد صرحيا يف ذلك
ولَِكنهم كَانوا أَسـباطَ    ،ال  : قَالَ   ؟ ما كَانَ ولْد يعقُوب أَنِبياءَ     : قُلْت لَه  :عن أَِبي جعفٍَر  قَالَ    

 وِإنَّ الـشيخيِن فَارقَـا      ،ولَم يكُن يفَاِرقُوا الدنيا ِإال سعداَء تابوا وتذَكَّروا ما صنعوا          ،أَوالِد األنِبياءِ 
ـ    ،ولَم يتوبا ولَم يتذَكَّرا ما صنعا ِبأَِمِري الْمؤِمِنني       ،الدنيا   النالِئكَـِة والْمـةُ اِهللا ونـا لَعِهملَياِس  فَع

ِعنيم2أَج.  
عـن أيب علـي   : ونقل السي يف حبار األنوار عن تقريب املعارف أليب الـصالح احللـيب   

يف بعض خلواته   -يعين مع علي بن احلسني      –كنت معه   : اخلراساين عن موىل لعلي بن احلسني قال      
ران كـافر   كاف: عن أيب بكر وعمر ؟فقال    : إن يل عليك حقا أال ختربين عن هذين الرجلني        : فقلت

كـافران كـافر مـن      : وعن أيب محزة الثمايل أنه سئل علي بن احلسني عنهما فقال          . من أحبهما 
  .3توالمها

يـا  : فجاء جربيل فقال  :  أبا بكر برباءة قال    �بعث رسول اهللا    : وعن جعفر بن حممد قال    
بكـر   عليـا إىل أىب      �فبعث رسول اهللا    : قال. حممد إنه ال يؤدي عنك إال أنت أو من هو منك          

فلحقه علي وكان معه عمر و أبو عبيدة بن اجلراح وسامل مـوىل             : قال. وأمره أن يدفع إليه براءة    
وامجع  القوم على كتـاب كتبـوه   : قال. ال تدفعها إليه فأىب أبو بكر فدفعها إليه    : حذيفة قالوا له  

ي أبو بكر دخل     أال يولوا عليا منها شيئا، فلما سج       �بينهم يف املسجد احلرام إن قبض رسول اهللا         
فلما سجي عمـر    : قال. ما أحد أحب أن ألقى اهللا مبثل صحيفة من هذا املسجى          : عليه علي فقال  

 ال يولوهـا    �فهي الصحيفة اليت كتبوها بينهم إن قبض رسول اهللا        : دعا له، فقال مثل ذلك، قال     
  .4عليا

                                                 
  .6/259:مستدركات املقباس: انظر- 1
  ".ومان عند الراويمها رجالن معل:"علّق احملقق على اخلرب بالقول.246،ص8،ج343:كتاب الروضة،رقم: الكايف- 2
  .138-69/137: حبار األنوار للمجلسي- 3
  .18ص: األصول الستة عشر- 4
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رها وأجـال فكـره يف      ومن تأمل هذه الوقائع واآليات املترتبة عليها، وتدب       :"  قال الكركي 
وأمـا  . حرمةً�معانيها، ظهر له أنّ عثمان وطلحة كانا ممن ينافق يف اإلسالم، وال رأَيا للرسول               

وهذا الوجـه ـ وإن كـان ظـاهره     . استحقاق اللعن فهو ظاهر منها، ويف بعضها لعن صريح
ئ إىل نفاق صاحبيه االختصاص بعثمان بالنسبة إىل صاحبيه ـ لكن ما فيه من اإلشعار بنفاقه يوم 

وقرينيه، فإنّ القرين على القرين شاهد، وتشاكُل األفعال يقتضي أن يكـون اجلميـع مـن واد                 
  .1"واحد

  .2"أنّ كال من أيب بكر وعمر وعثمان ظلموا علياً ، وكلّ ظامل ملعون:" وقال

  .3"ونأنّ أبا بكر وعمر ومن شايعهما آذوا فاطمة ، وكلّ من آذاها فهو ملع:"قال

واعلم أنّ ما وقع من أيب بكر وعمر يف رد دعوى فاطمة وشهادة علي واحلسن واحلسني  :قال
 .4عليهم السالم دالّ على كفرمها

وقد وضعوا يف لعن أيب بكر وعمر وعائشة وحفصة رضـي اهللا عنـهم دعـاء يلعنـوم                  
  ".ريشدعاء صنمي ق"،وهو ما يسمى عندهم �فيه،ونسبوه إىل أمري املؤمنني علي 

وقد اشتهر أنّ أمري املؤمنني  كان يقْنت يف الوتر بلعن صنمي قريش، يريـد               :" قال الكركي 
  ."5ما أبا بكر وعمر

كلمة فيها إشارة إىل أن أرذل املخلوقات صـنما قـريش           :"وعنون الكاشاين يف قرة العيون    
  .6"عليهما لعائن اهللا

  .7"ام يف دعاء صنمي قريشوقد أشار أمري املؤمنني إىل بعض منكر:"وقال

                                                 
  .102-101ص:)رسائل الكركي ( نفحات الالهوت يف لعن اجلبت والطاغوت- 1
  .53ص: نفحات الالهوت يف لعن اجلبت والطاغوت- 2
  .82ص: نفحات الالهوت يف لعن اجلبت والطاغوت- 3
  .90-89ص: لعن اجلبت والطاغوت نفحات الالهوت يف- 4
  .182ص: نفحات الالهوت يف لعن اجلبت والطاغوت- 5
  .وبعد هذا العنوان ورد الكالم بالفارسية،فال أدري هل ذلك من الكاشاين أم من غريه.432ص: قرة العيون- 6
  .426ص: قرة العيون- 7
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مسعنا أبا  : و روى الطوسي يف التهذيب بإسناده إىل احلسني بن ثوير وأيب سلمة السراج، قاال             
التيمي والعدوي وفُالن   :  وهو يلعن يف دبر كلّ مكتوبة أربعة من الرجال وأربعاً من النساء            عبد اهللا 

  .1م أخت معاويةومعاوية، يسميهم، وفُالنة وفُالنة وهند وأم احلك

إنّ الصادق  ملّا سئل عـن       " املثالب"   ونقل الكركي عن  حممد بن شهر آشوب يف كتاب           
كانا إمامني قاسطني عادلني، كانا على احلق وماتا عليه فرمحة اهللا عليهمـا             : " أيب بكر وعمر قال   

  "يوم القيامة 

  !اهللا؟كيف قلت يا بن رسول : فلَما خلى الس قال له بعض أصحابه

    ۓۓ  ے  ے  %  هژ  :فهو مأخوذ من قوله تعاىل    " كانا إمامني   : " نعم، أما قويل  : " فقال
  .2ژ

  .3ژ   ٿ  ٺ      ٺ  ٺ   ٺ  ڀژ  :فهو مأخوذ من قوله تعاىل" قاسطني : " وأما قويل

  .4ژ  ٺ  ٺ  ٺ       ڀ  ڀ  ڀژ  :فهو مأخوذ من قوله تعاىل" عاِدلني : " وأما قويل

ا قويل وأم " :    وقويل     " كانا على احلق ، هما مل يتوبا عن      " ماتا عليه   " فاحلق عليفاملراد به أن
  .تظاهرمها عليه بل ماتا على ظلمهما إياه

 ينتصف له منـهما     �فاملراد به أنّ رسول اهللا      " فرمحة اهللا عليهما يوم القيامة      : " وأما قويل 
  .6   5 ژ  گ  گ       گ  ک  ک  گ        ژ :آِخذاً من قوله تعاىل

واهللا إنَّ من وقَف على هذا، واطّلع عليه وفَِهمه، فلَم جيد يف قلبـه عـداوة                :" قال الكركي 
  .1"عثمان، ومل يستحلّ عرضه، ومل يعتقد كفره، فهو عدو ِهللا ورسوله كافر مبا أنزل اهللا تعاىل

                                                 
  .1313:،رقم احلديث :2/321ذيب األحكام للطوسي- 1
  .41:اآليةالقصص، سورة - 2
  .15: سورة اجلن،اآلية- 3
 .1: األنعام،اآلية سورة- 4
 .107: سورة األنبياء،اآلية- 5
  .183ص:نفحات الالهوت يف لعن اجلبت والطاغوت: رسائل الكركي- 6
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 حممد حسني الشريازي النجفـي      د طاهر بن   حمم ويف أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها قال       
ـ 1098ت (القمي  مما يدل على    ": ما ورد يف مثالب أعداء أهل البيت         "الدليل األربعون   ):"  ه
 أئمتنا االثين عشر، أن عائشة كافرة مستحقة للنار، وهو مستلزم حلقية مذهبنا وحقية أئمتنا               إمامة

 بإمامة وتعظيمها وتكرميها، وكل من قال       إمياااالثين عشر، ألن كل من قال خبالفة الثالثة اعتقد          
االثين عشر قال باستحقاقها اللعن والعذاب، فإذا ثبت كوا كذلك ثبت املدعى، ألنـه ال قائـل            

  .2..."وأما الدليل على كوا مستحقة للعن والعذاب. بالفصل

  :ومنهم:وهناك صحابة خمتلف يف تعديل وجرحهم 
  .3خمتلف فيه:عقيل بن أيب طالب-
  .4خمتلف فيه:�باس عم النيب الع-
  .5خمتلف فيه:عبد اهللا بن العباس-
  .6خمتلف فيه:عامر بن واثلة أيب الطفيل-
مشكور، بعد أن إصابته دعوة أمـري       ":يف اخلالصة للحلي  .7فيه مدح وذم  :الرباء بن عازب  -

  .8"املؤمنني يف كتمان حديث غدير خم فعمي

نا أن نقول إال خريا، يف طريقـه ضـعف،       روى أنه رجع وي   : قال الكشي :أسامة بن زيد  -
  .9ذكرناه يف كتابنا الكبري، واألوىل عندي التوقف عن روايته

  :تكذيب الصحابة يف الرواية

                                                                                                                                                         
 .146ص:نفحات الالهوت يف لعن اجلبت والطاغوت:رسائل الكركي -  1
  .616-615ص: األئمة الطاهرينإمامة األربعني يف - 2
  .1199:،رقم117ص: الوجيزة يف الرجال- 3
 .984:،رقم98ص: الوجيزة يف الرجال- 4
  .1092:،رقم108ص: الوجيزة يف الرجال- 5
  .976:،رقم97ص: الوجيزة يف الرجال- 6
  .269:،رقم36ص: الوجيزة يف الرجال- 7
  .78ص:اخلالصة- 8
 .76ص: اخلالصة- 9
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وهب بن منبه،وكعب األحبار،وأيب هريرة،وعمرو بـن       :من الكذبة املعروفني  :"قال الغروي 
  .1"العاص،ومعاوية وغريهم من العامة

 �الـنيب   كما كان يف أصـحاب " : مرويات اإلماميةوقال عن سبب وجود التعارض يف
كتب الرجال، فرمبا دسوا يف أحاديثنا شيئا  مما  املنافقون واملرتدون والفسقة كما بينه أصحابنا يف

  2"يوافق آراءهم مما ال أصل له
احلديث النبوي  :" وقد وضع جعفر السبحاين كتابا يدرس فيه مرويات أربعني صحابيا،مساه         

دراسة موضوعية منهجية ألحاديث أربعني صحابيا على ضوء الكتاب والسنة          : والدراية بني الرواية 
،ذكر يف هذا الكتاب األحاديث الـسقيمة الـيت رواهـا هـؤالء             "والعقل واتفاق األمة والتاريخ   

  :الصحابة،وإليك أمثلة عن األحاديث املنتقدة لبعض الصحابة
  :معاذ بن جبل -1

  :   أحاديثه السقيمة
  .يم يف حديثه التجس-1
  . سر النيب بال إذنهإفشاء -2
  . السذاجة يف فهم الشريعة-3
  .�3 عدم استجابة دعاء النيب -4
 :األنصاريأُيب بن كعب -2

  :أحاديثه السقيمة
  .طلوع الشمس بيضاء ال شعاع هلا-1
  .جزاء من تعزى باجلاهلية-2
  . آيتان كانتا عند أُيب بن كعب-3
  .حد من اآلية نسيان ما نزل يف أ-4
  .4 أول من يصافحه احلق عمر-5

                                                 
  .12ص: مصادر املعرفة الدينية- 1
 .169ص:ار وصول األخي- 2
  .96-75:احلديث النبوي بني الرواية والدراية: انظر- 3
 .104-97ص: احلديث النبوي بني الرواية والدراية- 4
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  :العباس بن عبد املطلب اهلامشي-3
  :أحاديثه السقيمة

  . اللّه فوق العرش-1
  .1 أبو طالب يف النار-2
  :عبد اللّه بن مسعود-4

  :أحاديثه السقيمة
  . كل سيوجه ملا خلق له-1
  . سبق الكتاب على االختيار-2
  . أُمرنا بالسب -3
  . يبطل الصوم اجلماع ال-4
  . ال عربة بأذان بالل-5
  . ال عدوى وال صفر-6
  ... النساء خيلني الس لكي-7
  .2 النساء أكثر أهل النار-8
  :األنصاريأبو الدرداء -5

  :أحاديثه السقيمة
  .األمر عدم منازعة والة -1
  . إبليس يواجه النيب بشهاب من نار-2
  . الفراغ من التقدير-3
  .3ومن بسحر ال يدخل اجلنة م-4
  :عبادة بن الصامت-6

  أحاديثه السقيمة
  . مثّ رجوعه عنه� إفتاء النيب -1
  . اللّه ليس بأعور-2

                                                 
 .111-105ص: احلديث النبوي بني الرواية والدراية- 1
  .128-112ص: احلديث النبوي بني الرواية والدراية- 2
  .141-129ص: احلديث النبوي بني الرواية والدراية- 3
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  .1 مجيعاً من النار يوم القيامةاألمة إخراج -3
  :طلحة بن عبيد اللّه التيمي-7

  :أحاديثه السقيمة
  .تأبري النخل ال يغين عن شيء-1
  .2بن العاص من صلحاء قريش  عمرو-2
  :حذيفة بن اليمان العبسي-8

  :أحاديثه السقيمة
  .األمة نفاة القدر جموس هذه -1
  .وجوب إطاعة اجلائر-2
  . االقتداء بالشيخني-3
  . غفران اللّه ملن أمر حبرق نفسه بالنار-4
  . الدجال معه ماء ونار-5
  ..3حممد بن مسلمة مصون عن الفتنة-6
  :"األنصاريأبو مسعود ":عقبة بن عمرو-9

  :ثه السقيمةأحادي
  . جواز اِالصغاء لغناء اجلواري يف العرس-1
  . رجالً من املنافقني36 تعريف -2
  .4 حب االَصحاب وبغضهم-3

شـيخ  " نـاقال افتـراءات أيب ريـة يف      �     وجند السبحاين يطيل الكالم يف أيب هريرة        
  ".أبو هريرة"،وعبد احلسني شرف الدين املوسوي يف كتابه "املضرية

وهذه الروايات تعرب على عدم صـالحه وفالحه،وأنـه          :"�مسرة بن جندب    ويقول يف   
  .5"ارتكب جرائم كثرية يف حق املسلمني وقتل األبرياء

                                                 
  .151-142ص: احلديث النبوي بني الرواية والدراية- 1
 .158-152ص: احلديث النبوي بني الرواية والدراية- 2
  .176-159ص: احلديث النبوي بني الرواية والدراية- 3
  .185-177ص: احلديث النبوي بني الرواية والدراية- 4
  .391ص: ا���vر r ¢ه-  5
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 وأبنائه وأحفاده على اخللفاء وعلى الصحابة رضـي اهللا          �قد صح عندنا ثناء علي      : قلت
 . أبو بكـر   :قال؟ �   أي الناس خري بعد رسول اهللا      : قلت أليب  :د بن احلنفية قال   عن حمم  ف .عنهم
 ما أنا إال رجل من      : قال  ؟  مث أنت  : قلت ، وخشيت أن يقول عثمان    . مث عمر  : قال  ؟  مث من  :قلت

  .1املسلمني
  ما باِلي أَسأَلُك عِن الْمسأَلَِة فَتِجيبِني : عبِد اهللاأليب قُلْت :عن منصوِر بِن حاِزٍم قَالَ   وعندهم  
 ِإنا نِجيب الناس علَى الزيـادِة       : فَقَالَ ؟ ثُم يِجيئُك غَيِري فَتِجيبه ِفيها ِبجواٍب آخر       ،ِفيها ِبالْجوابِ 

 ؟ أَم كَـذَبوا   � صدقُوا علَى محمٍد     � فَأَخِبرِني عن أَصحاِب رسوِل اهللا       : قُلْت : قَالَ .والنقْصاِن
 أَما تعلَم أَنَّ الرجلَ كَانَ يأِْتي رسـولَ اهللا          : فَقَالَ ؟ فَما بالُهم اختلَفُوا   :قُلْت:لَ  قَا. بلْ صدقُوا    :قَالَ
 ، ثُم يِجيبه بعد ذَِلك ما ينـسخ ذَِلـك الْجـواب           ، فَيسأَلُه عِن الْمسأَلَِة فَيِجيبه ِفيها ِبالْجوابِ      �

  .2" بعضها بعضاًاألحاديثفَنسخِت 
الكثري مما ورد عن الـصادق      " الرياض النضرة :" يف) هـ694ت(وقد أورد احملب الطربي     

  .3والكاظم رمحهما اهللا من ثناء يف أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما
ورغم كل هذا جند أحد دعاة التقريب اإلمامية  وهو حممد حسني آل كاشف الغطاء يزعم                

ة من املفروض أن ال يؤثر على التقريب،حيث يرى أن الطعن يف اخللفـاء              أن موقفهم من الصحاب   
والسب القدح فيهم ليس مقتضيا للعداء بني أهل السنة والـشيعة،وأن هـذا لـيس رأى مجيـع                  
الشيعة،وأن هذا على فرضه ال يكون موجبا للكفر واخلروج عن اإلسالم،وإن أقصى ما هنـاك أن                

ملعصية أيضا،وال يوجب فسقا إذا كان ناشئا عـن اجتـهاد           وقد ال يدخل هذا يف ا     .يكون معصية 
 .4واعتقاد وإن كان خطأ

  

  

  

                                                 
  .3395:،باب قول النيب لو كنت متخذا خليال،رقم أخرجه البخاري يف صحيحه،كتاب املناقب- 1

  .65،ص3:كتاب فضل العلم،باب اختالف احلديث،رقم:أصول الكايف- 2
وننبه هنا إىل أن هذا املصنف قد اشتمل على . 86، 85، 84، 83، 75ص:الرياض النضرة يف مناقب العشرة: انظر- 3

  .الكثري من األخبار الضعيفة 
  .22ص:أسس ومنطلقات:ني املذاهب اإلسالميةمسألة التقريب ب: انظر- 4
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  ��������ا&�% ا�اب�ا&�% ا�اب���������
  

  مسائل يف النقد عند اإلمامية
  

  :ثالثة مباحثيشتمل على 

  

  .ألفاظ اجلرح والتعديل :املبحث األول*

  .تعارض اجلرح والتعديل :املبحث الثاين*

  .اإلماميةالتصحيح والتضعيف عند  :املبحث الثالث*
  

  

  
 

  ألفاظ اجلرح والتعديل:املبحث األول

  

 من جهـة    كلمات عبر ا أهل النقد عما تبين هلم من حال الراوي          :ألفاظ اجلرح والتعديل  
  .وحال روايته ومرتلته، ،فيصفونه بكلمات توضح درجته،عدالته وضبطه

أللفـاظ يف مراتـب     ومعرفة مدلوالت ألفاظ اجلرح والتعديل يؤدي إىل حتديد مرتلة  هذه ا           
  .اجلرح والتعديل،مث معرفة درجة حديث الراوي من حيث القبول والرد و املتابعة واالستشهاد

  :طرق معرفة مدلوالت األلفاظ النقدية
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فهناك من النقـاد    .1"مذاهب النقاد للرجال مذاهب غامضة دقيقة     :"قال بعض أهل العلم أن      
يستعمل الكلمات السهلة اللطيفة،ومنـهم مـن       من خيتار الكلمات الشديدة الالذعة،ومنهم من       

يستعمل ألفاظا نادرة،ال تكاد جتدها عند غريه،ومنهم من يطلق يف الراوي عبارات متجاذبة بـني               
قـال  .التعديل واجلرح،األمر الذي جيعل معرفة بعض مدلوالت األلفاظ حيتاج إىل حبث واسـتقراء         

م مقاصدهم ملا عرف من عبارام يف غالب        والواقف على عبارات القوم يفه    :"السخاوي رمحه اهللا  
  .2"األحوال وبقرائن ترشد إىل ذلك

  :هناك طرق ملعرفة مدلوالت ألفاظ اجلرح والتعديل،نذكر منها: قلت
يعرف مدلول بعض األلفاظ النقدية ودرجتها بداللة اللغة،وال حيتاج إىل إيـضاح عنـد          -1

فـالن  :أي أنه خيتلق األحاديث،وكقوهلم   :فالن يضع احلديث،أو وضاع أو كذّاب     : النقاد،كقوهلم
،فالثقة يعتمـد علـى     3اعتمدت عليه :صلب واشتد،وِثقْت بالشيء ِثقَةً   :من وثُق الشيء وثاقَةً   :ثقة

أي .4ضد قَـِوي  :من ضعف الشيء ضعفًا وضعفًا يف عقل أو جسم        :فالن ضعيف :حديثه،وكقوهلم
  .حتتاج إىل مزيد بيانأنه ال يعتمد عليه،فهذه العبارات ومثيالا،ال 

هناك عبارات تعارف عليها النقاد،فاستخدموها ملدلول معني،وملرتبة معينـة،كقوهلم يف          -2
، وغريها،فلفهم هذه العبـارات يرجـع إىل مظـان      "لين"،أو"صدوق"،أو"منكر احلديث :"الراوي

  .اصطالح أهل هذا الشأن
 مدلوالا من خـالل     هناك من النقاد من اصطلح لنفسه مصطلحات خاصة به،فتعرف        -3

أو من خالل االستقراء التام الستخدام املصطلح،ومقارنة ذلك باستخدام غـريه إن            .تصرحيه بذلك 
مث حنن نفتقر إىل حترير عبارات التعديل واجلرح ومـا          :"...قال اإلمام الذهيب رمحه اهللا تعاىل     .وجد

ء التام عرف ذلك اإلمام اجلهبذ      مث أهم من ذلك أن نعلم باالستقرا      .بني ذلك من العبارات املتجاذبة    
  .5"واصطالحه ومقاصده بعباراته الكثرية

  . فيجب معرفة مدلوالت األلفاظ النقدية،حىت ال حيمل لفظ التعديل على اجلرح أو العكس

                                                 
  .90ص:جواب املنذري عن أسئلة يف اجلرح والتعديل:،وانظر109ص: الكفاية- 1
  .2/114: فتح املغيث- 2
  .159ص: كتاب األفعال البن القوطية- 3
  .89ص: كتاب األفعال البن القوطية- 4
  .82ص: املوقظة- 5
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وكذا ينبغي تأمل الصيغ فرب صيغة خيتلف األمـر فيهـا           :"قال احلافظ السخاوي رمحه اهللا    
فالن مود،فإا اختلف يف ضبطها فمنهم مـن خيففهـا،أي          :بالنظر إىل اختالف ضبطها كقوهلم    

أودى فالن،أي هلك فهو مود،ومنهم من يشددها مع اهلمزة أي حـسن            :هالك،قال يف الصحاح  
  .1"األداء

هـو علـى    :"وأفاد شيخنا أيضا أن شيخه الشارح كان يقول يف قول أيب حامت           :"وقال أيضا 
هكذا بكسر الدال األوىل،حبيث تكون اللفظـة       أا من ألفاظ التوثيق وكان ينطق ا        "يدي عدل 

كنت أظن ذلك كذلك إىل أن ظهر يل أا عند أيب حامت            :قال شيخنا .للواحد،وبرفع الالم وتنوينها  
هـو ضـعيف    :مسعت أيب يقول  :من ألفاظ التجريح،وذلك أن ابنه قال يف ترمجة جبارة بن املغلس          

 حكى أقوال احلفاظ فيه بالتضعيف،ومل      هو على يدي عدل،مث   :احلديث،مث قال سألت أيب عنه فقال     
تنقل عن أحد فيه توثيقا،ومع ذلك فما فهمت معناها وال اجته يل ضبطها،مث بان يل أا كناية عن                  

جزء :ليعقوب بن السكيت عن الكليب قال     " إصالح املنطق "اهلالك،وهو تضعيف شديد،ففي كتاب   
ط تبع،فكان تبع إذا أراد قتل رجل دفعه        بن سعد العشرية بن مالك من ولده العدل،وكان وِلي شر         

  .هلك:وضع على يدي عدل ومعناه:إليه فمن ذلك قال الناس
مث قيل ذلك لكل شـيء قـد   :"،وزاد2وحنو ذلك عند ابن قتيبة يف أوائل أدب الكاتب        :قلت
  .3"يئس منه

ة،لكن وجند نقاد اإلمامية قد استعملوا ألفاظا نقدية ،تتفق يف جمملها مع ما أورده أهل الـسن               
  : اليت استخدموها يف نقد الرجالظ ومراتبها ختتلف متاما،ومن األلفاظمدلوالت األلفا

ثقة،ضعيف،ال يلتفت إليه،شيخ،فاسد املذهب،فيه ضعف،ضـعيف يف احلـديث، ثقـة يف            
احلديث،ضعيف جدا،ال بأس به،ثقة ثقـة،مأمون علـى احلديث،ثقـة صـحيح احلديث،ثقـة              

ل ال شيء،خير فاضل،حديثه ليس بذاك النقي،صحيح الرواية،ثقـة         غا.مأمون،امليزان لثقته،فيه نظر  
  ...مرجوع إليه،ضعيف فاسد

                                                 
سعد بن سعيد األنصاري من ذيب :ي عن شيخه احلافظ ابن حجر يف ترمجةوقد نقل ذلك السخاو.2/133: فتح املغيث- 1

  .،نقال عن ابن القطّان الفاسي1/692:التهذيب
  .43ص:أدب الكاتب البن قتيبة : انظر- 2
  .134-2/133: فتح املغيث- 3
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،وقـد  "ثقة" وأعلى مراتبه    :  قال احلسني بن عبد الصمد عن ألفاظ التعديل         :مراتب التوثيق 
أو " عدل ضـابط "وشبههما مما يدل على علو شأنه، مث" ورع" و "ثبت"يؤكد بالتكرار وإضافة 

فقط فغري كافية بدون انضمام مـا ذكرنـا   " عدل"أما ". حجة"أو " متقن" أو" ظحاف"أو " ثبت"
وحنوه إذا "عدل"أما ما ضمنا إىل . إليها وحنوه، الشتراط هذا املعىن معها يف صحة الرواية انضمامه

و " عابـد "و "خري"و " صدوق" وكذا. انفرد فليس توثيقا ، ألا أعم من املطلوب فال يدل عليه
روى عنـه  "و " واسع الرواية"و " عامل" و" ال بأس به"و " وجه"و " صاحل"و " شيخ"و " معتقد"

وإن كان بعضها أقرب من بعض، فينقـل حديثـه    وحنو ذلك فإنه داخل يف قسم احلسن،" الناس
شـيخ هـذه   "أما حنـو  . وشاهدا ، وبعضهم حيتج به كما قدمناه  لالعتبار والنظر ويكون مقويا

وحنو ذلك فقد استعملها أصحابنا فيمن يستغىن عن " رئيسها"و " وجهها "و "عمدا"و " الطائفة
  .1"لشهرته، إمياء  إىل أن التوثيق دون مرتبته التوثيق

وهي كثرية جدا لكثرة األلفاظ الواردة إال أننا سنذكر أربعا منـها وميكـن              : ويقول الفاين   
  :إرجاع أغلب ما فيه داللة على الوثاقة إليها

ثقة، أو مأمون، أو ثقة ثقة مكررا،       : ل على الوثاقة تصرحيا كقوهلم يف الراوي       ما د  -األوىل  
 . أو صدوق

 عظيم الشأن وجـه مـن وجـوه        - ما دل على الوثاقة ضمنيا كقوهلم يف الراوي          -الثانية  
  . عظيم املرتلة وما شاكلها من ألفاظ- جليل القدر -أصحابنا 

وهلم يف الراوي صحيح احلديث أو وجيه أو مـن           ما دل على الوثاقة داللة ظنية كق       -الثالثة  
وهذه األلفاظ وما شاكلها ال يعتمد عليها مبفردها ومـن    .. علمائنا أو من أصحابنا أو كان فاضال      

 . دون قرائن أخرى تنضم إليها

 ما دل على الوثاقة داللة احتمالية كقوهلم يف الراوي بأنه ذو أصل أو كتـاب أو                 -الرابعة  
وهذه األلفاظ ملحقة بالقسم السابق من حيث عدم االعتمـاد          ..  اهللا أو حسن   كان خريا أو رمحه   

 . 2عليها يف التوثيق إذ ال مالزمة عقلية أو عادية أو عرفية بني تأليف كتاب وبني األمانة والوثاقة

                                                 
 .192: وصول األخيار- 1
 .82-77ص: حبوث يف فقه الرجال- 2
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هذا لفظ للمدح من املرتبـة األوىل       :وقد جعلوا املدح مراتب،فتجدهم يقولون    :مراتب املدح 
وليس أي قدر يكون معتربا يف املقام بـل   مراتب املدح متفاوتة: "قال الوحيد. الثانيةأو من املرتبة 

  .1"القدر املعتد به يف اجلملة
وقد تبين يل من تتبع كالمهم يف ذلك أن ما كان يف املرتبة األوىل هو قريب جدا من التوثيق                   

  :من ألفاظ املدح من املرتبة األوىل:أو التعديل
ــدال ــاءومن ،واألوتاد،األب ــة   أولي ــسن املعرف ــسن العبادة،ح ــري املؤمنني،وح  أم

والدين،وخير،ودين،وشيخ الطائفة،وشيخ القميني،وصاحل،وعارفهم باحلديث،وفقيه أصحابنا وغري      
حبيث ميكـن إحلاقـه بـالتوثيق أو        :من ألفاظ املدح من الدرجة العليا أو من الدرجة األوىل         :ذلك

،فبعضهم جيعـل ذلـك مـن املـدح مـن الدرجـة          بالتعديل،ويالحظ اختالف القول يف ذلك    
  .األوىل،والبعض من التعديل

  .واملدح من املرتبة األوىل له دخل يف قوة السند وصدق القول
بـصري  :،ومثاله قـوهلم   فال دخل له يف السند بل يف املنت        وأما املدح الذي يف املرتبة الثانية،     

  .باحلديث،حافظ،فهم،فاضل وغريها
شاعر،وقارئ، وأديب، : ،مثلال دخل هلا يف السند أو املنتيد إىل أا وهناك ألفاظ أشار الوح

،     "صـاحل : "يف قوة السند وصدق القول مثل املدح منه ماله دخل:" قال الوحيد البهبهاين.وحنوها
،ومنه ماال دخل له فيهما "حافظ"،و "فهم: "املنت مثل ،ومنه ماال دخل له يف السند بل يف" خير"و 
صريورة احلديث حسنا أو قويا هو األول وأما الثاين فمعتـرب يف   ، ومنشأ"قارئ"، و "شاعر: "مثل

 والتقوية بعد ما صار احلديث صحيحا أو حسنا أو قويا وأما الثالث فال اعتبار لـه  مقام الترجيح

  .2"ألجل احلديث نعم رمبا يضم إىل التوثيق
  . يعد احلديث حسنا أو قويافما كان يف املرتبة األوىل

والتقوية بعد ما صار احلديث صحيحا أو  معترب يف مقام الترجيحوما كان يف املرتبة الثانية ف
  .حسنا أو قويا

  .ألجل احلديث نعم رمبا يضم إىل التوثيق فال اعتبار لهوكان يف املرتبة الثالثة 
                                                 

  .26ص:فوائد الوحيد- 1
  .24ص:يدفوائد الوح- 2
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،فتجده ويالحظ على الداماد يف الرواشح السماوية أنه ال يرى فرقا بني ألفاظ التوثيق واملدح             
  .من ألفاظ التوثيق واملدح:كثريا ما يقول

 متقـارب  " ك:  وأما ألفاظ اجلرح:"فيقول احلسني بن عبد الصمد:أما مراتب اجلرح

. وحنو ذلك "فيه أويف حديثه ضعف"مث" ليس بذاك القوي"مث " وسطه"مث " لينه"مث " احلديث
 مث" خملـط "مث . دا  ومقوياحديثا أيضا  للنظر واالعتبار، ورمبا صلح شاه ومثل هذا يكتب

علـى   وما أشبه ذلك مما يدل" جمسم"و " غال"مث " كذاب"مث " ساقط"مث " متروك احلديث"
  .1"كفره، فال يكتب حديثه وال يعترب

  :ألفاظ التوثيق واملدح

  .2"نص يف التعديل: "قال يف الفصول :يتق

البد يف التعديل من اللفظ :لعامليقال ا. الراوي عدال إماميا: وعند إطالقها يقصد ا أن :ثقة
  .5من ألفاظ التوثيق:،وقال الداماد4من ألفاظ التعديل: ،وقال البهائي3"ثقة"الصريح، و أعلى مراتبه 

   النجاشي كان أو غريه- الروية املتعارفة املسلمة أنه إذا قال عدل إمامي -

لثقة، و هو يدلّ علـى زيـادة   قد يتفق يف بعض الرواة، أن يكرر يف تزكيتهم لفظ ا     :ثقة ثقة 
  .6املدح

املتعارف املشهور أنه تعديل و توثيق للراوي       : قال الوحيد أن  :أو يف الرواية  ،ثقة يف احلديث    
  .7نفسه و ربما قيل بالفرق بني الثقة يف احلديث و الثقة

  .8ال ينبغي التأمل يف داللته على كون الراوي عدال إماميا: وقال املامقاين

                                                 
 .193-192ص: وصول األخيار- 1
  .303 ص:  الفصول- 2
 .192 ص: وصول األخيار- 3
 .5 ص: الوجيزة -4
  .60 ص:الرواشح السماوية -5
  .160 /2 :، مقباس اهلداية78 ص:  شرح البداية  يف علم الدراية- 6
  .بتصرف يسري.26 ص: فوائد الوحيد - 7
 .163 /2 :مقباس اهلداية - 8
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يدلّ على ختصيص الوثاقة بنفس الراوي، الستعماهلم ذلك كثريا فيمن يـروي            :فسهثقة يف ن  
  .عن الضعفاء

حيتج حبديثه، و يف إطالق اسم املصدر عليه مبالغة ظاهرة يف الثناء عليه بالثقـة،                  : أي:حجة
واالحتجاج باحلديث و إن كان أعم من الصحيح، لكن االستعمال العريف ألهل هذا الشأن هلـذه                

  .1اللفظة يدلّ على ما هو أخص من ذلك، و هو التعديل و زيادة
إذا انفرد ال يدلّ على التوثيق، لكن يدخل حديث الراوي املتصف به يف قسم              :وقال العاملي 

  .2احلسن
  .3من ألفاظ التعديل: وقال البهائي
، بل نفسه، و    ال شبهة يف إفادته يف حق من أُطلق عليه مدحا كامال يف روايته            :وقال املامقاين 

  .4كون روايته من القوي، بل األظهر داللته على كونه عدال إماميا ضابطا
  .حيتج حبديثه ال يفيد إالّ املدح:فهذا اللفظ عجيب،فكيف يقال

  :شيخ الطائفة أو شيخ الطائفة و فقيهها

وثيق دون قد استعمله أصحابنا يف من يستغين عن التوثيق لشهرته، إمياء إىل أنّ الت   :قال العاملي 
  .5مرتبته

  .6إشارا إىل الوثاقة ظاهرة، مضافا إىل اجلاللة:وقال الوحيد
  . 7من ألفاظ املدح يف املرتبة اُألوىل: وقال الصدر
داللة هذه العبارة على املدح املعتد به ظاهرة ال يرتاب فيها، و مفاد العبـارة   : وقال املامقاين 

  .1عرفا أعظم من الوثاقة

                                                 
  .395 ص:، اية الدراية78ص : داية  يف علم الدرايةشرح الب - 1
 .192 ص: وصول األخيار - 2
 .5 ص: الوجيزة - 3
  .170 /2:مقباس اهلداية - 4
  .192 ص: وصول األخيار - 5
  .51 ص: فوائد الوحيد - 6
 .398 ص: اية الدراية - 7
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  :قيههمشيخ القميني و ف

  .2) املرتبة اُألوىل(من أعلى مراتب املدح :قال الصدر

  : عدل

  .3من ألفاظ التعديل:قال الشهيد الثاين
ضابط، أو ،ثَبـت، أو حـافظ،           : غري كافية الستفادة التعديل بدون انضمام     : وقال العاملي 
  .4أو متقن، أو حجة
  .5اجة إىل إضافة إمامي وضابطاألقوى كفاية لفظة عدل يف التزكية، و عدم احل: وقال غريه

  :عدل إمامي ضابط أو عدل من أصحابنا اإلمامية ضابط

  .6ال خالف يف إفادته التوثيق املترتب عليه التصحيح باالصطالح املتأخر:قال الكين
  .7هذا أحسن العبائر و أصرحها يف جعل الرجل من الصحاح:وقال املامقاين

  . وأحكامها على مذهب الشيعةعامل بأُصول الشريعة: فقيه أصحابنا

  .8من ألفاظ املدح يف املرتبة اُألوىل: قال الصدر

  .عامل بالشريعة على مذهب اإلمامية: فقيه من فقهائنا

  .9يفيد اجلاللة بال شبهة، و يشري إىل الوثاقة:قال الوحيد
  .10من ألفاظ املدح املؤكّد: وقال املامقاين

                                                                                                                                                         
 .224 - 223 /2 :مقباس اهلداية - 1
  .398 ص: اية الدراية - 2
 .78 ص: شرح البداية  يف علم الدراية - 3
  .192ص : وصول األخيار - 4
  .142 /2 :، مقباس اهلداية386 ص: ، اية الدراية184 – 183 ص: توضيح املقال - 5
 .182 - 181 ص: توضيح املقال - 6
 .141 /2 : مقباس اهلداية- 7
  .399 ص: اية الدراية - 8
  .51 - 50 ص: فوائد الوحيد - 9
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قارئ،وقوهلم عامل من علمائنا،وقارئ من قرائنـا يف      تالحظ أن الفرق بني قوهلم عامل،و     :قلت
  .الدرجة،يرجع إىل التركيز على االعتقاد

  :من مشايخ اإلجازة

  .معىن ذلك أنّ الرجل ممن يستجاز يف رواية الكتب املشهورة
ال حيتاج أحد من هؤالء املشايخ املشهورين إىل تنصيص على تزكية، و ال             :قال الشهيد الثاين  

  .1الة؛ ملا اشتهر يف كلّ عصر من ثقتهم و ضبطهم و ورعهم زيادة على العدالةبينة على عد
مـشايخ  : "ونقل عن قال احملقّق البحراين    .2املتعارف عده من أسباب احلُسن    : وقال الوحيد 

  .3"اإلجازة يف أعلى درجات الوثاقة و اجلاللة
  .4ون التوثيقكون الرجل من مشايخ اإلجازة فيه املدح د: وقال الصدر واملامقاين

  .5إنّ شيوخة اإلجازة ال تكشف عن وثاقة الشيخ، كما ال تكشف عن حسنه: وقال اخلوئي
  : موثوق به

  .أي معتمد عليه و يفيد التوثيق
  :جليل أو جليل القدر

  .6يفيد املدح املعتد به دون التوثيق:قال الشهيد الثاين،واملامقاين
  .7من ألفاظ التوثيق واملدح:وقال الداماد

  : يد احلديثج

  .أي حسن احلديث من حيث املنت و اإلسناد، و هو من ألفاظ املدح
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  : جيد الكالم

  .أي عارف مبسائل علم الكالم، و يتكلّم فيها على وجٍه حسن، و هو يفيد املدح

  :حافظ

، بصريا بطرقها و    �عند العامة يكون لقبا خاصا للمحدثني و هو العارف بسنن رسول اللّه           
  .سانيدها، حيفظ منها ما أمجع أهل املعرفة على صحته، و ما اختلفوا فيهمميزا أل

  .1يفيد املدح دون التوثيق؛ ألنه قد جيامع الضعف: قال الشهيد الثاين،واملامقاين
  .2ال يدلّ على التوثيق لكن يدخل حديث الراوي املتصف به يف قسم احلسن:وقال العاملي
  .3من ألفاظ املدح: وقال البهائي
من املدائح اليت هلا دخل يف املنت، فهو معترب يف مقام الترجيح و التقوية بعد ما                : وقال الوحيد 

  .4صار احلديث صحيحا أو حسنا أو قويا
  .5من ألفاظ املدح يف املرتبة الثانية:وقال الصدر
  .6من ألفاظ التوثيق و املدح:وقال الداماد

 بن احلسن الكاشاين ، أبو حممد الـضرير          عبد الرمحان  :وعده احللي مرجحا،فقال يف ترمجة    
  .7وهذا ال يقتضي التعديل، بل هو مرجح. أنه حافظ حسن احلفظ: قال النجاشي. املفسر

  .عامل بأُصول الشريعة و أحكامها: فقيه

  .8من ألفاظ التوثيق واملدح:قال الداماد
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  :ثَبت

  .1العادل اإلمامي الضابط- 3الثقة  -2احلجة و البينة - 1: استعمل يف معان:قال الكلباسي
يفيد املدح دون التوثيق؛ ألنه قد جيامع الـضعف، و إن كـان مـن          :قال الشهيد واملامقاين  

  .2صفات الكمال
  .3من ألفاظ التوثيق و املدح: وقال الداماد

  :فهيم

  .4من ألفاظ املدح الذي له دخل يف قوة املنت
  :ري املرتلةبك

  .5دح األعم من العدالةأي عايل املرتبة، و هو من ألفاظ امل
  :األوتاد

  .6من ألفاظ املدح من الدرجة العليا حبيث ميكن إحلاقه بالتوثيق
  : خبري باحلديث،أوبصري باحلديث والرواية 

  .7من أسباب املدح:قال الوحيد
  .8من ألفاظ املدح يف املرتبة الثانية: وقال الصدر

خاص :  

نية، و املراد به أنه من اخلواص ال من اخلاصة و إلّـا             املرتبة الثا  من ألفاظ املدح يف   :قال الصدر 
  .1لقيل خاصي

                                                 
  .185 - 184 /2 :مساء املقال - 1
 .240 /2 :، مقباس اهلداية90-79ص : شرح البداية  يف علم الدراية - 2
  .60 ص: الرواشح السماوية - 3
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  .2من ألفاظ التوثيق و املدح:وقال الداماد

  : ِخصيص

مبعىن األخص من اخلاص، فإذا أضاف إىل أحد من األئمة أو أجلّاء احلديث و الرواية تفيد 
  .مدحا معتدا به، بل الوثاقة

  .مجع، فلم تكن روايته متروكة عنه  أي روى: روى عنه الناس

من املدائح اليت تدخل احلديث يف القسم احلسن، فينقل حديثه لالعتبار و النظر،             :قال العاملي 
  .3و يكون مقويا و شاهدا

  : صاحل

من املدائح اليت هلا دخل يف قوة السند، فهو يوجب صريورة احلديث حـسنا أو            :قال الوحيد 
  .4قويا

 اليت يدخل احلديث يف قسم احلسن، فينقل حديثـه لالعتبـار و             من املدائح : وقال العاملي 
  .5النظر، و يكون مقويا و شاهدا

  .6من ألفاظ املدح يف املرتبة األوىل: وقال الصدر
  : صحيح السماع

  .و هو من ألفاظ املدح. أي وقع مساعه الروايات من الشيخ على وجه مطلوب
  : ضابط

  .7ب ِذكره سهوه، ال من ال يسهو أصالاملراد بالضابط من يغل:قال املامقاين

                                                                                                                                                         
 .399 ص: اية الدراية- 1
  .60 ص:الرواشح السماوية - 2
  .192 ص: وصول األخيار - 3
 .24 ص: فوائد الوحيد - 4
  .192 ص: وصول األخيار - 5
  .399 ص:اية الدراية - 6
  .44 /2 :مقباس اهلداية - 7



 - 384-

يفيد املدح دون التعديل؛ ألنه قد جيامع الضعف، و إن كان مـن             :وقال هو و الشهيد الثاين    
  .1صفات الكمال

  .2يفيد املدح املطلق: وقال البهائي
  .3من ألفاظ املدح يف املرتبة الثانية:وقال الصدر

  :عابد

حلسن، فينقل حديثه لالعتبار والنظر و يكون مقويا        من املدائح اليت تدخل احلديث يف قسم ا       
  .4و شاهدا

  : عارف باألخبار

  .و هو من ألفاظ املدح. أي عامل و مطّلع باألحاديث و األخبار من أسانيدها و متوا

  :عارف باللغة أو النحو

لفاظ الظاهر أنه ال يقصر عن املدح الذي له دخل يف املنت، مع احتمال أنه من األ:قال الوحيد
  .5اليت هلا دخل يف قوة السند و صدق القول

  .6ال يفيد احلديث حسنا أو قوة: وقال الصدر
  :العامل

  .7يفيد املدح دون التعديل: قال الشهيد الثاين
من املدائح اليت يدخل احلديث يف قسم احلسن فينقل حديثه لالعتبار و النظر،             : وقال العاملي 

  .8و يكون مقويا و شاهدا

                                                 
 .240 /2 :، مقباس اهلداية80-79 ص: ةشرح البداية  يف علم الدراي - 1
 .5 ص: الوجيزة - 2
  .399 ص: اية الدراية - 3
  .192 ص:  وصول األخيار- 4
  .25 - 24 ص: فوائد الوحيد - 5
  .402 ص: اية الدراية - 6
 .80ص :  شرح البداية  يف علم الدراية- 7
  .192 ص: وصول األخيار- 8
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  .1من ألفاظ التوثيق و املدح: الدامادوقال 

  : متِقن

يفيد املدح دون التعديل؛ ألنه قد جيامع الضعف، وإن كان من           :قال الشهيد الثاين،واملامقاين  
  .2صفات الكمال

إذا انفرد ال يدلّ على التوثيق، لكن يدخل حديث الراوي املتصف به يف قسم : وقال العاملي
  .3احلسن

  .4اظ املدح يف املرتبة الثانيةمن ألف: وقال الصدر

  :)الدال املشددة بكسر(احملدث 

  .5ال شبهة يف إفادته املدح املعتد به، و عدم إفادة الوثاقة لألعمية منها: قال املامقاين

  :حمدث من حمدثينا

  .6من ألفاظ املدح املؤكّد:قال املامقاين
  : مرجوع إليه

  . الناس إىل الراوي و قبول رواياته، فهو يفيد املدحالظاهر إرادة معناه اللغوي، و هو رجوع
  : يمرض

  .7ال ريب يف إفادته املدح املعتد به:قال املامقاين
   :مستقيم

  .و ظاهر االستقامة أنها يف املذهب و الطريقة

                                                 
  .60 ص:الرواشح السماوية - 1
  .240 /2 :، مقباس اهلداية80-79ص :  البداية  يف علم الدرايةشرح - 2
 .192 ص: وصول األخيار - 3
 .399 ص: اية الدراية - 4
  .248 /2 : مقباس اهلداية- 5
  .248 /2 :مقباس اهلداية - 6
  .246 /2 :مقباس اهلداية - 7
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  .1يفيد املدح املطلق: قال البهائي
  .2من ألفاظ املدح يف املرتبة الثانية:وقال الصدر

   :مسكون إىل روايته
  .3يفيد املدح:قال الشهيد الثاين

  .4من ألفاظ املدح يف املرتبة الثانية:وقال الصدر
  .5ال ريب يف داللته على املدح املعتد به، بل اية قوة روايته:وقال املامقاين

  :مشكور
يفيد املدح دون التعديل؛ ألنه قد يكون الشكران على صفات ال تبلغ حد             :قال الشهيد الثاين  

  .6ة و ال تدخل فيهاالعدال
  .7يفيد املدح املطلق:وقال البهائي
  .8من ألفاظ املدح يف املرتبة الثانية: وقال الصدر

   :مضطَِلع بالرواية
  .9يفيد املدح: قال الوحيد
  .10من ألفاظ املدح يف املرتبة الثانية: وقال الصدر

                                                 
 .5 ص: الوجيزة - 1
 .399 ص:اية الدراية - 2
  .80ص :الدراية شرح البداية يف علم  - 3
  .399 ص: اية الدراية - 4
  .245 /2 :مقباس اهلداية - 5
 .81-79ص : شرح البداية يف علم الدراية - 6
 .5 ص: الوجيزة - 7
  .399 ص: اية الدراية - 8
  .36 ص: فوائد الوحيد - 9

  .399 ص: اية الدراية - 10
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   :معتقد

ينقل حديثه لالعتبار والنظر، و     من املدائح اليت تدخل احلديث يف قسم احلسن، ف        :قال العاملي 
  .1يكون مقويا و شاهدا

  :معتمد الكتاب

من األلفاظ الدالّة على املدح املعتد به، بل رمبا جعل يف مقام التوثيق، و هـو                : قال املامقاين 
  .2كما ترى؛ فإنّ االعتماد على كتابه أعم من عدالته يف نفسه

  : معول عليه

  .و هو من ألفاظ املدح. يعتمد عليه و يسمع حديثه: أي

   :مقدم

  .3من ألفاظ التوثيق و املدح:قال الداماد

  :يكتب حديثه

  .4يفيد املدح دون التوثيق:قال الشهيد الثاين

  .5من ألفاظ املدح يف املرتبة الثانية:وقال الصدر

ماد يف  ال ريب يف إفادته املدح املعتد به؛ لداللته على كونه حمل اعتناء و اعت             : وقال املامقاين 
  .6احلديث، نعم هو أعم من التوثيق

                                                 
  .192 ص: وصول األخيار - 1
  .252 /2 :مقباس اهلداية - 2
 .60 ص: الرواشح السماوية - 3
 .80-79 ص: شرح البداية يف علم الدراية - 4
  .399 ص: اية الدراية- 5
 .243 ، ص2 مقباس اهلداية، ج - 6
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   :ينظر يف حديثه
  .1يفيد املدح دون التوثيق: قال الشهيد الثاين

  .2من ألفاظ املدح يف املرتبة الثانية: وقال الصدر
  :حملّه الصدق

  .3يفيد املدح املعتد به دون التوثيق:قال الشهيد الثاين
، بل ميكـن استـشعار      "صدوق: "ملدح من قوهلم  هو أقوى يف الداللة على ا     :وقال املامقاين 

  .4حملّه الصدق؛ ألنّ غري الثقة ليس حملّه الصدق: التوثيق من قوهلم
   :ممدوح

  .5من ألفاظ املدح يف املرتبة الثانية: قال الصدر
ال ريب يف إفادته املدح يف اجلملة، ال الوثاقة وال اإلمامية، بل و ال املـدح                : وقال املامقاين 

 6بهاملعتد.  
  .7من ألفاظ التوثيق و املدح: وقال الداماد
   :ِمن أصحابنا
رمبا يظهر من عبارام عدم اختصاصه بالفرقة الناجية، و قـال الـشيخ يف أول     :قال الوحيد 

  .8"كثري من مصنفي أصحابنا و أصحاب اُألصول ينتحلون املذاهب الفاسدة: "الفهرست
  .9اد منه كون املقول فيه إماميا إذا كان القائل إماميامن ألفاظ املدح، و يستف: وقال املامقاين

                                                 
 .80-79 ص: يف علم الدرايةشرح البداية  - 1
 .399 ص:  اية الدراية- 2
 .79 ص: شرح البداية يف علم الدراية - 3
  .243-242 ، ص2  مقباس اهلداية، ج- 4
  .399 ص:  اية الدراية- 5
 .212 ، ص2 مقباس اهلداية، ج - 6
 .60 ص: الرواشح السماوية - 7
  .44 ص: فوائد الوحيد - 8
 .209 - 208 /2 :مقباس اهلداية - 9
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  :����أو من خاصة أمري املؤمنني، ����من أولياء أمري املؤمنني

  .1من ألفاظ املدح يف املرتبة الثانية:قال الصدر
ال ريب يف داللته على املدح املعتد به املوجب لصريورة السند من القوي إن              : وقال املامقاين 

  .2ماميا، و من احلسن إن ثبت كونه إماميامل يثبت كونه إ
  : ����من بطانة أمري املؤمنني

  .3الدرجة العليا من املدح حبيث ميكن إحلاقه بالتوثيق
  : من حواري اإلمام

  .4من ألفاظ املدح يف املرتبة اُألوىل: قال الصدر
  : من خواص الشيعة

  . 5من ألفاظ املدح يف املرتبة اُألوىل: قال الصدر
  :  الشيعةمن خيار

يفيد مدحا معتدا به، بل ال يبعـد إفادتـه          . من أفضل الشيعة؛ ألنّ خيار الشيء أفضله      : أي
  .التوثيق

   :نقي احلديث
  .6من ألفاظ املدح:قال املامقاين

                                                 
  .399 ص:  اية الدراية- 1
 .213 /2 : مقباس اهلداية- 2
  . اهلامش، نقال عن القواميس213 /2: مقباس اهلداية- 3
 .399 ص: اية الدراية- 4
 .399 ص:  اية الدراية- 5
 .245 /2: مقباس اهلداية- 6
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   :واسع الرواية
من املدائح اليت تدخل احلديث يف قسم احلسن، فينقل حديثه لالعتبار و النظر، :قال العاملي

1يا و شاهداو يكون مقو.  
  :ال بأس به

ال يدلّ على الوثاقة، بل من املشهور أنّ نفـي البـأس يـوهم              : قال الشهيد الثاين،والصدر  
  .2البأس

مبذهبه أو روايته، واألول أظهر إن ذكـر        : ، أي »ال بأس به  «: قول الرجاليني :وقال الوحيد 
  .3مطلقا، و املشهور أنه يفيد املدح

ليت يدخل احلديث يف قسم احلسن، فينقل حديثه لالعتبار و النظر           من املدائح ا  : وقال العاملي 
  .4و يكون مقويا و شاهدا

  .5من ألفاظ التوثيق و املدح: وقال الداماد
  : مقبول احلديث أو مقبول الرواية

  .6يوصف به الراوي الصدوق، الضابط الغري اإلمامي عند القدماء:قال الصدر
اوي إن كان القائل عدال، و يـرى العدالـة شـرطا يف             نص على عدالة الر   : وقال املامقاين 

  .7الراوي

   :وجه 
داخل يف قسم احلسن، فينقل رواية الراوي املتصف به لالعتبـار و النظـر، و               : قال العاملي 

  .1يكون مقويا و شاهدا

                                                 
  .192 ص:  وصول األخيار- 1
 .400 ص: ، اية الدراية80-79 ص:  شرح البداية يف علم الدراية- 2
  .32 - 31 ص:  فوائد الوحيد- 3
  .192 ص:  وصول األخيار- 4
  .60 ص:  الرواشح السماوية- 5
  .398 ص: لدراية اية ا- 6
 .64 /2 : مقباس اهلداية- 7
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  .2يفيد مدحا معتدا به: وقال الوحيد واخلاقاين
  .3سن كالصحيحيعد رواية الراوي املتصف به يف احل: وقال الصدر

   :وِرع
  .4هو دالّ على املدح التام القريب من الوثاقة، بل لعلّه دالّ عليها: قال املامقاين
  .5من ألفاظ املدح يف املرتبة الثانية: وقال الصدر
  :قريب األمر

املراد به، إما أنه قريب العهد إىل التشيع، أو يقرب أمر قبول روايته، أو قريـب                : قال الكين 
ب إلينا، أو غري ذلك، و ال خيفى أنّ شيئا مما ذكر ال يوجب مدحا معتربا، و إن أخذه أهـل                     املذه

  .6الدراية مدحا فلعلّهم أرادوا مطلقه
  .7يفيد املدح دون التعديل: وقال الشهيد الثاين

  :حسن العبادة

  .8 من ألفاظ املدح يف املرتبة اُألوىل:قال الصدر
  . لإلمام وتشيعه حسن أي معرفته:حسن املعرفة والدين

  .9من ألفاظ املدح يف املرتبة اُألوىل: قال الصدر
  : خير

  .1يفيد املدح مع احتمال داللته على التعديل:قال الشهيد الثاين

                                                                                                                                                         
 .192 ص:  وصول األخيار- 1
  .323 ص: ، رجال اخلاقاين32 ص:  فوائد الوحيد- 2
  .397 ص: اية الدراية- 3
  .249 /2 : مقباس اهلداية- 4
  .399 ص:  اية الدراية- 5
  .238 - 237 ص:  توضيح املقال- 6
 .80ص :  شرح البداية يف علم الدراية- 7
  .399 ص:  اية الدراية- 8
 .399 ص:  اية الدراية- 9
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من املدائح اليت يدخل احلديث يف قسم احلسن فينقل حديثه لالعتبار و النظر             : وقال العاملي 
  .2و يكون مقويا و شاهدا

  .3 ألفاظ املدح يف املرتبة اُألوىلمن: وقال الصدر
   :دين

  . 4من ألفاظ املدح يف املرتبة اُألوىل: قال الصدر
ال شبهة يف داللته على املدح املعتد به املقارب للتوثيق بل حيتمل داللته على              : وقال املامقاين 

  .5ذلك

  :فاضل

العلم، و هـو جيـامع      يفيد املدح دون التعديل؛ ألنّ مرجع الفضل إىل         : قال الشهيد الثاين  
  .6الضعيف بكثرة

  .7من ألفاظ املدح يف املرتبة الثانية:قال الصدر
قال علي بن .  خيثمة بن عبد الرمحان اجلعفي :وعد احللي ذلك من املرجحات فقال يف ترمجة       

  .8وهذا ال يقتضي التعديل، وإن كان من املرجحات. إنه كان فاضال: أمحد العقيقي

  : زاهد

  .9يفيد املدح دون التعديل:ينقال الشهيد الثا
  .10يفيد املدح املطلق: وقال البهائي

                                                                                                                                                         
  .81 ص:  شرح البداية  يف علم الدراية- 1
  .192 ص:  وصول األخيار- 2
  .399 ص: اية الدراية- 3
  .399 ص:  اية الدراية- 4
 .247 /2 : مقباس اهلداية- 5
  .81 ،79 ص:  شرح البداية يف علم الدراية- 6
  .399 ص:  اية الدراية- 7
  .139ص: اخلالصة- 8
  .80 ص:  شرح البداية يف علم الدراية- 9

  .5 ص:  الوجيزة- 10
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  .1يفيد املدح التام القريب من الوثاقة؛ فإنّ العرف ال يطلقه إلّا على العادل:وقال املامقاين
   :شيخ

  .2يفيد مدحا معتدا به، و ال يدلّ على التوثيق: قال الشهيد الثاين،واملامقاين
ح اليت يدخل احلديث يف قسم احلسن، فينقل حديثـه لالعتبـار و             من املدائ : وقال العاملي 

  .3النظر، و يكون مقويا و شاهدا
  .4من ألفاظ التوثيق و املدح: وقال الداماد

  :أو صاحل الرواية،صاحل احلديث
  .5يفيد مدحا معتدا به:قال الشهيد الثاين واملامقاين

  .6من ألفاظ املدح يف املرتبة الثانية: وقال الصدر
   :حيح احلديثص

من ألفاظ التعديل، فإنه يقتضي كونه ثقة ضابطا، ففيه زيـادة           :قال الشهيد الثاين واملامقاين   
  .7تزكية

ال يدلّ على تعديل الراوي؛ ألنّ منشأ الوثوق عند القدماء أعم مـن كـون               : وقال الوحيد 
  .8نعم هو مدح. الراوي من الثقات أو أمارات أُخر

  .9لتوثيق و املدحمن ألفاظ ا:وقال الداماد

                                                 
  .250 - 249 /2 : مقباس اهلداية- 1
 .243 /2 :، مقباس اهلداية81 ص:  شرح البداية يف علم الدراية- 2
  .192 ص:  وصول األخيار- 3
  .60 ص:  الرواشح السماوية- 4
  .244 /2 :، مقباس اهلداية81 ص: راية شرح البداية يف علم الد- 5
  .399 ص:  اية الدراية- 6
  .169 /2:، مقباس اهلداية78 ص: شرح البداية يف علم الدراية - 7
  .28 - 27 ص:  فوائد الوحيد- 8
 .60 ص:  الرواشح السماوية- 9
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   :صدوق
  .1يفيد املدح املعتد به دون التوثيق:قال الشهيد الثاين واملامقاين

من املدائح اليت تدخل احلديث يف قسم احلسن، فينقل حديثـه لالعتبـار و              : وقال العاملي 
  .2النظر، و يكون مقويا و شاهدا

  .3من ألفاظ املدح يف املرتبة الثانية:وقال الصدر
   :ديثعارفهم باحل
  .4من ألفاظ املدح يف املرتبة اُألوىل:قال الصدر

  : عني
  .5من ألفاظ التعديل: قال البهائي

  .6يفيد مدحا معتدا به: وقال الوحيد واخلاقاين
  .7يعد رواية الراوي املتصف به يف احلسن كالصحيح: وقال الصدر

  :ألفاظ جرح أو ذم

  : أمره مظلم

  .ء و هو من ألفاظ الذم ري منه شيأي مذهبه و طريقته مسود فال يد
  :خملّط أو خمتلط

  .8من ألفاظ اجلرح:قال العاملي

                                                 
 .242 /2 :، مقباس اهلداية80-79ص :  شرح البداية يف علم الدراية- 1
  .192 ص: ار وصول األخي- 2
  .399 ص:  اية الدراية- 3
 .399 ص: اية الدراية- 4
  .5 ص: الوجيزة- 5
  .323 ص: ، رجال اخلاقاين32 ص:  فوائد الوحيد- 6
  .397 ص: اية الدراية- 7
 .193 ص: وصول األخيار - 8
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  .1ظاهر يف القدح، لظهوره يف فساد العقيدة: وقال الصدر

  :مرتفع القول

  .3وهو من ألفاظ اجلرح.2املراد به أنه من أهل االرتفاع و الغلو: قال املامقاين
لقدح، لكن مبالحظة اعتقاد القميني لألئمة مرتلة       ال خيفى ظهوره يف ا    : وقال الوحيد والصدر  

 ينبغي  -و كانوا يعدون التعدي ارتفاعا و غلوا حسب معتقدهم          -خاصة من الرفعة    و اجلاللة         
  .4التأمل يف جرح القدماء مبثل هذا

  : ملعون

  .5من ألفاظ الذم األكيد:قال املامقاين
   :منكَر احلديث

  .6 اجلرحمن ألفاظ:قال الشهيد الثاين
ال داللة فيها على القدح يف العدالة، بل الظاهر من التقييد عدمه، و لعلّه لذا أو                : وقال الكين 

  .7غريه مل يذهب ذاهب إىل إفادا القدح يف العدالة
ال شبهة يف إفادته الذم يف حديث الراوي، و يف داللته على القدح يف العدالة               :وقال املامقاين 

  .8خالف
   :واٍه

ضعف يف الغاية، و هو كناية عن شدة ضعف الراوي و سقوط اعتبار : أي:شهيد الثاينقال ال
  .1من ألفاظ اجلرح.حديثه

                                                 
  .436ص: اية الدراية- 1
  .305 /2 : مقباس اهلداية- 2
 .306 - 305 /2 :،مقباس اهلداية60 ص: الرواشح السماوية ،5 ص: ،الوجيزة82 ص:  شرح البداية يف علم الدراية- 3
  .433 ص: ، اية الدراية38 ص:  فوائد الوحيد- 4
  .294 /2 : مقباس اهلداية- 5
 .82 ص: شرح البداية  يف علم الدراية - 6
  .211 ص:  توضيح املقال- 7
  .300 - 298 /2 : مقباس اهلداية- 8



 - 396-

  .2من ألفاظ اجلرح و الذم: وقال الداماد

  : أمره ملتبس

  .و هو من ألفاظ الذم. يف مذهبه و طريقته شبهة و عدم الوضوح: أي
  :خبيث

  .3يفيد عدم االعتبار، بل اجلرح:قال الكين
  .4من ألفاظ الذم األكيد: وقال املامقاين

سِرج:   
  .5يدلّ على ذم أكيد:قال املامقاين

   :ساقط
  .6من ألفاظ اجلرح: قال الشهيد الثاين والبهائي

  .7من ألفاظ اجلرح، و ال يكتب حديثه و ال يعترب: وقال العاملي
  :غاٍل

  .8من ألفاظ اجلرح:قال الشعيد الثاين،والبهائي،والداماد
  .9من ألفاظ اجلرح، و ال يكتب حديثه وال يعترب: ال العامليوق

  :غري مسكون إىل روايته

  .1من ألفاظ اجلرح و الذم:قال الداماد
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  :فاسد العقيدة، أو فاسد املذهب، أو فاسد املذهب و العقيدة

  .2من ألفاظ الذم و القدح، و يدلّ على فساد االعتقاد: قال املامقاين

فاسق :  

  .3اين يدل على اجلرح و الذمقال املامق
  :فيه ضعفأو  ،يف حديثه ضعف

من ألفاظ اجلرح، ومثل هذا يكتب حديثه للنظر و االعتبار، و رمبا صلح شاهدا              :قال العاملي 
  .4و مقويا

   :ء ال شي
  .5مبالغة يف نفي اعتباره أو ال شيء يعتد به.من ألفاظ اجلرح:قال الشهيد الثاين

  .6اجلرح و الذّممن ألفاظ :وقال الداماد
  : ال يعبأ به

  .ال يعتد به ، وهو من ألفاظ الذّم: أي
  :ليس بذاك أو ليس بذلك

  .7من ألفاظ اجلرح و الذم:قال الداماد
  .8يف عده قدحا تأمل، و ربما استعمل يف نفي املرتبة: وقال الصدر
  .9ظاهر يف الذم و ال يدلّ على اجلرح:وقال املامقاين
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ليس بذاك القوى:  

  .1من ألفاظ اجلرح، لكن يكتب حديثه للنظر و االعتبار:قال العاملي
  .2احلق أنّ حديث من يتصف ذا يصلح عده شاهدا و مقويا: وقال الصدر

   :ليس بذلك الثقة
  .3من ألفاظ اجلرح:قال الشهيد الثاين

  .4يستعمل يف نفي املرتبة: وقال الصدر
  :ليس بذلك العدل

  .5من ألفاظ اجلرح:املامقاينقال الشهيد الثاين،و
  : ء  ليس بشي

  .6يفيد عدم االعتبار بل اجلرح: قال املامقاين
  :ليس بصادق

  .7من ألفاظ الذم والقدح:قال املامقاين
  :ليس بكلّ التثبت يف احلديث

  .8من ألفاظ الذم و ال تدلّ على جرح الراوي:قال الصدر
 ليس مبرضي:  

  .1القدحمن ألفاظ الذم و:قال املامقاين
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  :ليس مبشكور

  .2من ألفاظ الذم و القدح:قال املامقاين

   :لَين احلديث
  .3من ألفاظ اجلرح .يتساهل الراوي يف روايته عن غري الثقة: أي:قال الشهيد الثاين

  .4من ألفاظ اجلرح، لكن يكتب حديثه للنظر و االعتبار: وقال العاملي
  .5يصلح عده شاهدا و مقويااحلق أنّ حديث من يتصف ذا : وقال الصدر
  :متروك احلديث ،أومتروك يف نفسه متروك، أو

  .6من ألفاظ اجلرح:قال الشهيد الثاين
  :متعصب

  .7يدلّ على عدم االعتبار، بل الذم: قال املامقاين
  . أي أحاديثه تقرب إىل أحاديث األصحاب:متقارب احلديث

ديثه للنظر و االعتبار، و رمبا صـلح        من ألفاظ اجلرح، لكن يكتب ح     :قال العاملي،والصدر 
  .8شاهدا و مقويا

  : متهافت

  .من ألفاظ الذم
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   :متهم
  .1من ألفاظ اجلرح:قال الداماد،والبهائي،والكين

  : مضطرب

  .2الراوي يستقيم تارةً، و ينحرف أُخرى: أي:قال الصدر
  .3من ألفاظ اجلرح:قال البهائي

  :داللة بعض األلفاظ

  : ليس باملتحقّق بنا

  .اية عن عدم تشيع الراويكن
ة به:يونسيه كان متكلّما له مقاالت خاصأي من أصحاب يونس بن عبد الرمحان فإن .  

     ا املدح أو الذم؛ ألنّ الظـاهر أنّ            . اختلف يف إفاده ذمفهم العلّامة منه املدح، و األظهر أن
  .دةاملراد به أنه من أصحاب يونس يف ما نسب إليه من املقاالت الفاس

يونس بن عبد الرمحن القمي تنسب إليه اليونسية،قال عبد القاهر البغدادي أنه كان يف              :قلت
اإلمامة على مذهب القطعية الذين قطعوا مبوت موسى بن جعفر،وأفرط يـونس هـذا يف بـاب                 
التشبيه،فزعم أن اهللا حيمله محلة العرش،وهو أقوى منهم،كم أن طائر الكركي حيمله رجاله وهـو               

  .4ن رجليهأقوى م
  .5 حممد بن عيسي بن عبيد اليقطيين، يونسي، ضعيف على قول القميني:ويف رجال الطوسي

  : حسن الطريقة

الطريقة مبعىن السرية و املذهب، فهذه اللفظة تفيد سالمة مذهب الراوي و سريته و كنايـة                
  .عن تشيعه
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   :سليم
  .1بالظاهر احتاد مفاده مع سليم اجلنبة فمعناه سالمة املذه

   :أو سامل اجلنبة،سليم اجلنبة 
  .2معناه سليم األحاديث و سليم الطريقة

  :صاحب مقالة

مبعىن أنّ له مذهب و فرقة و دعاوى باطلة، فهي من ألفاظ القدح والذم.  
  : صحيح املذهب أو العقيدة

و هو يفيد املدح و الصحة يف نفـس         . كناية عن حسن اعتقاد الراوي و كونه من اإلمامية        
  .راوي نظرا إىل وقوع القيدال

  : غري مدافع

  .وإذا لقّب به حمدث يفيد جاللة قدره، و مرتلته.ليس من مينعه و يرده، فهو رئيس: أي
  :كان من الطيارة

  .3املراد به أنه كان غاليا
  

  

  تعارض اجلرح والتعديل:املبحث الثاين

  

نقاد يف احلكم وارد ال حمالة،قال ما دام احلكم على الرواة أمر اجتهادي،فإن االختالف بني ال
وقد اختلف األئمة من أهل العلم يف تضعيف الرجال كما اختلفوا :"اإلمام الترمذي رمحه اهللا تعاىل

  .1..."يف سوى ذلك من العلم
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أحوال احملدثني يف اجلرح والتعديل مما يدرك باالجتهاد ويعلم :"وقال الباجي رمحه اهللا تعاىل
  .2..."بضرب من النظر

عبر احلافظ املنذري رمحه اهللا تعاىل عن االختالف بني النقاد يف اجلرح والتعديل و
واختالف هؤالء كاختالف الفقهاء،كل ذلك يقتضيه االجتهاد،فإنّ احلاكم إذا شهد عنده :"بقوله

جبرح شخص اجتهد يف أن ذلك القدر مؤثر أم ال،وكذلك احملدث إذا أراد االحتجاج حبديث 
 فيه جرح،اجتهد فيه هل هو مؤثر أم ال،وجيري الكالم عنده فيما يكون جرحا شخص ونقل إليه

يف تفسري اجلرح وعدمه،ويف اشتراط العدد يف ذلك،كما جيري عند الفقيه،وال فرق بني أن يكون 
  .3"اجلارح خمربا بذلك للمحدث مشافهة أو ناقال له من غريه بطريقه

النقاد للرجال مذاهب غامضة دقيقة،ورمبا مسع ومذاهب :"وقال اخلطيب البغدادي رمحه اهللا
 بعضهم يف الراوي أدىن مغمز فتوقف عن االحتجاج خبربه،وإن مل يكن الذي مسعه موجبا لرد
احلديث،وال مسقطا للعدالة،ويرى السامع إمنا فعله هو األوىل رجاء إن كان الراوي حيا أن حيمله 

 ميتا أن يرتله من نقل عنه مرتلته،فال يلحقه ذلك على التحفظ وضبط نفسه عن الغميزة،وإن كان
  .بطبقة الساملني من ذلك الغمز

ومنهم من يرى أن من االحتياط للدين إشاعة ما مسع من األمر املكروه الذي ال يوجب 
إسقاط العدالة بانفراده حىت ينظر هل له أخوات ونظائر،فإن أحوال الناس وطبائعهم جارية على 

ما خالفه،فإذا ظهر أمر يكره خمالف للجميل مل يؤمن أن يكون وراءه شبه إظهار اجلميل وإخفاء 
  .4"له

من هو متهم بالكذب،ومن :قد تقدم أن رواة احلديث أربعة أقسام:"قال ابن رجب رمحه اهللا
هو صادق لكن يغلب على حديثه الغلط والوهم لسوء حفظه،وهذان القسمان متروكان،ومن هو 

قسم هم احملتج حبديثه،ومن هو صادق وخيطئ كثريا ويهم لكن ال صادق ويغلط أحيانا وهذا ال
وبقي الكالم يف أن بعض ...يغلب اخلطأ عليه،وهؤالء خمتلف يف الرواية عنهم واالحتجاج م

الرواة خيتلف احلفاظ فيه من أي هذه األقسام هو ؟ فمنهم من خيتلف فيه هل هو متهم بالكذب 
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ومنهم من خيتلف فيه هل .ن غلب على حديثه الغلط أم الومنهم من خيتلف فيه هل هو مم.أم ال
  .1"هو ممن كثر غلطه وفحش أم ممن قل خطؤه وندر

  :التعارض يف احلكم على الراوي على وجهني:قلت
وأثر هذا اخلالف يكمن يف الراوي .تعارض بني حكم بالتعديل وحكم باجلرح:األول

  .ه أم الوحكم حديث من جهة القبول والرد،هل حديثه حيتج ب
صدوق،أو يف اجلرح،كقول :تعارض يف احلكم بالتعديل كقول بعضهم ثقة، والبعض:الثاين

ففي التعديل أثر هذا االختالف يكمن يف احلكم على حديث . لين: كذاب، وبعضهم:بعضهم
  .الراوي هل حديثه مما يصحح أو حيسن،ويف اجلرح هل حديثه مما يعترب به أم ال

  .ض األول مطلق،واآلخر نسيبفيمكن القول أن التعار
مث هذا اخلالف يف احلكم قد يكون بني جمموعة من النقاد،حيث يضعف الراوي 
بعضهم،ويوثقه البعض اآلخر،وقد يكون االختالف عند الناقد الواحد،حيث يضعف الراوي 

  .مرة،ويوثقه أخرى
ا وقد اختلف أهل العلم يف احلكم على الرجل إذا اجتمع فيه جرح وتعديل أيهم

  :يقدم،وإليك خالصة أقواهلم يف ذلك
 من أناتفق أهل العلم على :"قال اخلطيب البغدادي.اجلرح مقدم على التعديل:الرأي األول

اجلارح أنوالعلة  يف ذلك ،فإن اجلرح به أوىل،له مثل عدد من جرحهجرحه الواحد واالثنان وعد 
ت من حاله الظاهرة ما قد علم:ويصدق املعدل ويقول له،خيرب عن أمر باطن قد علمه

خبار املعدل عن العدالة الظاهرة ال ينفى صدق إوأمره،وتفردت بعلم مل تعلمه من اختبار ،علمتها
  .     2" يكون اجلرح أوىل من التعديلأن فوجب لذلك ،قول اجلارح فيما أخرب به
 عما إن اجتمع يف الشخص جرح وتعديل،فاجلرح مقدم؛ألنّ املعدل خيرب:"وقال ابن الصالح

والذي عليه –والصحيح :"مثّ قال" ظهر من حاله،واجلارح خيرب عن باطن خفي على املعدل
  .3" أن اجلرح أوىل-اجلمهور
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وذكر بعض أهل العلم أن تقدمي اجلرح على التعديل ليس مطلقا،بل يقدم اجلرح على 
ساقط ومن عدله عدل،وجرحه عدل فهو :"التعديل إن كان مفسرا،قال ابن جزم رمحه اهللا

وال يقبل يف ...اخلرب،والتجريح يغلب التعديل؛ألنه علم زائد عند ارح مل يكن عند املعدل
  .1..." "التجريح قول أحد إالّ حىت يبين وجه جترحيه

ن كان اجلرح إبل الصواب التفصيل ف: قلت:"وقال احلافظ ابن حجر متعقبا للخطيب
عليه حيمل قول من قدم التعديل كالقاضي أيب الطيب و، عمل بالتعديل،وإالواحلالة هذه مفسرا قبل

  .الطربي وغريه
أو ، أو متروك،ه ضعيفنأ من أئمة احلديث إمامومل يعلم فيه سوى قول ، من جهل حالهفأما

  وكان غريإذ لو فسره،وال نطالبه بتفسري ذلك، القول قولهنّإف،أو ال حيتج به وحنو ذلك،ساقط
 اجلرح ال أنفوجه قوهلم .الرجل من االحتجاج به كيف وقد ضعفنا جهالة حال ذلك تقادح ملنع

من :بن عبد الربايؤيده قول ه، مفسرا هو من اختلف يف توثيقه وجترحيه كما شرحناإاليقبل 
 أن إال قول أحد إىلوعنايته بالعلم مل يلتفت فيه ،وبانت مهته،وثبتت يف العلم إمامته،صحت عدالته

ادلة يصح ا جرحه على طريق الشهادات والعمل مبا فيها من يأيت اجلارح يف جرحه ببينة ع
  .2"املشاهدة لذلك ما يوجب قبوله

  .التعديل مقدم على اجلرح:الرأي الثاين

إذا عدل  :  "قال اخلطيب.التعديل أوىل:إذا كان عدد املعدلني أكثر،فقد قيل:الرأي الثالث
 احلكم أنيه مجهور العلماء  الذي علنّإف،وجرحه أقل عددا من املعدلني،مجاعة رجال

 ألجل ما ذكرناه من أن ؛بل احلكم للعدالة وهذا خطأ:وقالت طائفة،والعمل به أوىل،للجرح
ويقولون عندنا زيادة علم مل تعلموه من باطن ،اجلارحني يصدقون املعدلني يف العلم بالظاهر

وقلة ،مل خبربهم حاهلم وتوجب العيوقد اعتلت هذه الطائفة بأن كثرة املعدلني تقوأمره،
ن كثروا ليسوا خيربون عن عدم ما إألن املعدلني و؛ ممن تومههوهذا يعد،اجلارحني تضعف خربهم

 يكونوا أننشهد أن هذا مل يقع منه خلرجوا بذلك من :وقالوا،ولو اخربوا بذلك،أخرب به اجلارحون
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مل يعلموه فثبت ما ن إو، ما يصح وجيوز وقوعهي ألا شهادة باطلة على نف؛أهل تعديل أو جرح
    .1"ذكرناه

  .ال يترجح أحدهم إالّ مبرجح:الرأي الرابع
قبل احلكم على التعارض بني اجلرح والتعديل الوارد يف الراوي،أو اختالف اللفظ :قلت

  :الوارد يف الراوي جيب أن تنظر األمور التالية على الترتيب التايل
  :ثبوت التعارض يف الراوي-1

أو صحة النقل،ذلك أن نقل اجلرح والتعديل قد يشوبه ما يشوب :الثبوت يف النقل-أ
الرواية من نسيان،وخطأ،وكذب،فوجب لذلك التأكد من صحة احلكم املنقول،فرمبا ال يكون 
صحيح،فال يكون هناك تعارض،وقد أشار الشيخ املعلمي رمحه اهللا إىل خطورة الكذب يف اجلرح 

عديل لبعض الرواة فإنه يترتب عليه قبول أخبار ذلك وهكذا الكذب يف رواية ت:"والتعديل بقوله
الراوي،وقد يكون فيها أحاديث كثرية فيترتب على هذا من الفساد أكثر مما يترتب على كذب يف 
حديث واحد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم،وكذلك الكذب يف رواية اجلرح فقد يترتب عليها 

  .ب يف حديث واحدإسقاط أحاديث كثرية صحيحة وذلك أشد من الكذ
وهكذا اإلخبار عن الرجل مبا يقتضي جرحه،وهكذا الكذب يف اجلرح والتعديل كقوله هو 
ثقة،هو ضعيف،فالكذب يف هذه األبواب يف معىن الكذب يف احلديث النبوي أو قريب 
منه،وتترتب عليه مضار شديدة ومفاسد عظيمة فال يتوهم حمل للتسامح فيه على فرض أن بعضهم 

  .2" بعض ما يقع يف حديث الناستسامح يف
ولذلك وجب النظر يف الناقلني للجرح والتعديل،قال العالمة بديع الدين الراشدي رمحه 

هذا دليل على أنه ال تقبل الرواية املروية عن أحد من النقاد يف توثيق أحد أو جترحيه إال :أقول:"اهللا
  .3"بسند صحيح،فإن كان فيه واسطة ضعيف أو جمهول فال تقبل

                                                 
  .107ص: الكفاية- 1
  .35-1/32: انظر التنكيل- 2
  .364ص:نقض قواعد يف علوم احلديث- 3
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زياد بن عالقة الثعليب،فقد وثقه أئمة اجلرح والتعديل،وقال فيه احلافظ :ومثال ذلك:قلت
كان زياد بن عالقة منحرف عن أهل بيت نبيه صلى اهللا عليه وسلم،زائغ عن :" األزدي

  .2"ثقة،رمي بالنصب:"ولذلك قال احلافظ ابن حجر فيه.1"احلق
لنصب رواية نقلها أهل العلم عنه،قال اخلليلي وسبب رميه با.زياد قد أخرج له اجلماعة:قلت

مسعت ابن عدي احلافظ حيكي :حدثين ابن أيب مسلم احلافظ قال:"رمحه اهللا تعاىل) هـ446ت(
ما مسعت زياد بن عالقة إالّ أربعة أحاديث وليتين مل :عن آخر عن من مسع سفيان بن عيينة قال

قاتله اهللا ،هو وأبوه من : قال3ن عليصلب زيد ب:كنت عنده فقيل له:وكيف؟ قال:قيل. أمسع
  .4﴾إن الذين فتنوا املؤمنني واملؤمنات﴿:الذين قال اهللا

حيكي عن آخر،عن :مل أجد هذه احلكاية يف الكامل البن عدي،وفيها أكثر من جمهول:قلت
  .من مسع سفيان بن عيينة

لرواية دون وقد حبثت عن روايات سفيان عن زياد فوجدا أكثر من أربعة أحاديث،فهذه ا
  .    شك ال تصح

،كما سيأيت قريبا،فيظن  فإن لكل ناقد خصوصية يف بعض األلفاظ: الثبوت يف الداللة-ب
التعارض حيث ال يوجد،كإطالق ال بأس به مبعىن ثقة،فوجب معرفة إطالقات النقاد واملقصود 

  .منها
 : فقد يقول العدل يتأمل أيضا أقوال املزكني وخمارجهاأن وينبغي :"قال احلافظ ابن حجر

فقد .ووجه السؤال له، ذلك على حسب ما هو فيهوإمنانه ممن حيتج حبديثه أوال يريد به .فالن ثقة
ما تقول يف فالن وفالن وفالن :سأل عن الرجل الفاضل املتوسط يف حديثه فيقرن بالضعفاء فيقالي

فمن ،ن حاله يف التوسطرده بيفإذا سئل عنه مبف.ه ليس من منط من قرن بهنأ فالن ثقة يريد :فيقول
فحكى غريه عن ابن معني أنه .ثقة:،فقال بن إسحاق حممد عن ابن معنيسئل: الدوري قالأنذلك 

                                                 
  .عيسى بن عقيل،وقطبة بن مالك:كتاب املخزون يف علم احلديث للحافظ األزدي ،يف ترمجة: انظر- 1

  .1/322: التقريب 2-
ي بن أيب طالب اهلامشي أبو احلسني املدين،ثقة من الرابعة،وهو الـذي ينـسب إليـه     هو زيد بن علي بن احلسني بن عل- 3

د ت عـس    /الزيدية،خرج يف خالفة هشام بن عبد امللك،فقتل بالكوفة سنة اثنتني وعشرين،وكان مولـده سـنة مثـانني                
  ).1/33:التقريب.(ق

  91ص: اإلرشاد للخليلي 4-



 - 407-

وسئل .بن إسحاق ثقةا : فقال؟دة الربذي أيهما أحب إليكيوموسى بن عبسئل عن ابن إسحاق،
  .صدوق وليس حبجة:فقال،عن حممد بن إسحاق مبفرده

عقيل ال بأس به وهو يريد :يل له أيهما أحب إليك يونس أو عقيل فقال أبا حامت قأنومثله 
  .تفضيله على يونس

 وهذا حكم على اختالف السؤال .عقيل ثقة متقن:وسئل عن عقيل وزمعة بن صاحل فقال
وعلى هذا حيمل أكثر ما ورد من اختالف كالم أئمة أهل اجلرح والتعديل ممن وثق رجال يف 

 لو وجد فيمن هو عىنمبوقد حيكمون على الرجل الكبري يف اجلرح .وقت وجرحه يف وقت آخر
فى خي هلعل ام فيتعني هلذا حكاية أقوال أهل اجلرح والتعديل بنصها ليتبني منها ،دونه مل جيرح به

  .1 "على كثري من الناس إذا عرض على ما أصلناه واهللا املوفق
يتعني هلذا حكاية أقوال أهل  ف:"هنا وجب التوقف عند آخر كالم احلافظ ابن حجر:قلت

،فمن األسباب اليت أدت إىل "فى على كثري من الناسخي هلعل اماجلرح والتعديل بنصها ليتبني منها 
عد األحكام متعارضة،وال يوجد تعارض،تغير داللة األلفاظ بالتصرف من الناقل،فتجده أحيانا 

تصرف اإلمام الذهيب أحيانا يف :يأيت بلفظ آخر،أو حيذف بعض ألفاظ الناقد،وكمثال على ذلك
  : النقادكالم 

زاد األزدي أنه جمهول، :"... داود بن إبراهيم الواسطي:قال احلافظ ابن حجر يف ترمجة-
  .2"يعرف ال:فحذفها الذهيب،وقال من قبل نفسه

هذا تصرف غري :"...حممد بن زهري بن عطية السلمي:قال ابن حجر يف ترمجةو-
يكتب حديثه،مث ساق له من  ساقط جمهول أيضا،ال:ما نصهمرضي،فإن األزدي قال 

  .3..."فاختصر الذهيب كالمه، مث جعل احلديث الذي ضعفه األزدي لنفسه.احلديث...طريقه
وقد يكون تغري اللفظ أحيانا بسبب النساخ،فيتصرف أحدهم يف األلفاظ الواردة يف 

  خطأ الذهيب يف بعض نقله  يرجعر احلافظ ابن حجفهذا .الراوي،فيعتمدها من قرأها دون تثبت
  :عن األزدي إىل
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أن النسخة اليت اعتمد عليها الذهيب من كتاب األزدي قد تكون سقيمة،فقد قال -أوالً
وسقط من النسخة اليت وقف عليها الذهيب من :"...محاد بن أسامة:احلافظ ابن حجر يف ترمجة

   .1..."كتاب األزدي 
كان مرده أحيانا نقله بواسطة خاصة عن النبايت، وابن  كما أن اخلطأ يف النقل -ثانيا

قال احلافظ ابن حجر متعقبا للذهيب يف أحد .اجلوزي،فيكون اخلطأ منهما فيتبعهما الذهيب يف ذلك
  .2"تبع صاحب احلافل فأخطأ-يعين الذهيب-ولكن املصنف"... :األخطاء

وذلك تبعا .خر ما صدر عنهأو تبدل رأي الناقد يف الراوي،فيأخذ بآ:عدم تغري احلكم-جـ
لتغري حال الراوي،كأن يكون ثقة مث يطرأ عليه الضعف،أو يكون قد ضعف لسبب مؤقت 

  .أو تغري احلكم من زيادة معرفة حبال الراوي.كمرض برأ منه،أو لبدعة أو فسق مث تاب من ذلك
  :عند الترجيح ينظر إىل:الترجيح-2

ارح أم ال،وهل هو متشدد أم متساهل يف فينظر هل توفرت فيه شروط اجل:حال اجلارح-أ
اجلرح،وحاله من جهة االعتقاد،فإن لذلك أمهية كبرية يف الترجيح،حيث يرد قول من مل تتوفر فيه 
شروط النقد،ويقدم قول املعتدل على املتشدد واملتساهل، وقد سبق القول أن االختالف يف 

  . االعتقاد قد جير إىل التحامل،أو احملاباة
ينبغي أن تتفقد حال اجلارح مع من تكلم فيه باعتبار األهواء،فإن الح :"هيب رمحه اهللاقال الذ

لك احنراف اجلارح،ووجدت توثيق اروح من جهة أخرى فال حتفل باملنحرف وبغمزه 
  .3"املبهم،وإن مل جتد توثيق املغموز فتأن وترفق

إن كانت األسباب الواردة يعىن هل هو مفسر أم مبهم،مث ينظر إىل املفسر :حال اجلرح-ب
جترح أم ال،وهل هي من املتفق عليه أم من املختلف فيه بني النقاد،وهل جرحها يوافق اللفظ أو 

  .العبارة النقدية،فبعض األسباب شديدة وبعضها ليس كذلك ووفقا لذلك تطلق العبارات النقدية
  :قرائن الترجيح-جـ

                                                 
  .418ص: اهلدي-1
  .1/81:اللسان- 2
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جلرح أو التعديل،كظروف النقد،ومالبساته هناك قرائن كثرية تفيد عند إعماهلا ترجيح ا
  :مثل

فال يلتفت إىل ما صدر من اجلرح عن غضب،أو من تعديل عن رضا :املادح والساخط-1
  . ال عالقة للرواية به

  .إذا ثبتت املنافرة بني اجلارح وارح،فإن اجلرح يرد:جرح األقران-2
،وكذا املوافقة يف ذلك،قال ابن االختالف يف املذهب واالعتقاد بني اجلارح واروح-3

جيب أن تتفقد مذاهب اجلارحني -أعين الكالم بسبب املذاهب- ومن هذا الوجه:"دقيق العيد
واملزكني مع مذهب من تكلموا فيه،فإن رأيتها خمتلفة فيتوقف عن قبول اجلرح غاية التوقف حىت 

  .1"يتبني وجهه بيانا ال شبهة فيه
ه قد وقع من مجاعة الطعن يف مجاعة بسبب اختالفهم يف واعلم أن:"قال احلافظ ابن حجر

  .2"العقائد فينبغي التنبه لذلك وعدم االعتداد به إّآل حبق
 يتوقف يف قبول قوله يف اجلرح من كان بينه وبني من جرحه أن وممن ينبغي :"وقال أيضا

زجاين ألهل الكوفة ن احلاذق إذا تأمل ثلب أيب إسحاق اجلوإف،عداوة سببها االختالف يف االعتقاد
وشهرة أهلها بالتشيع فتراه ال يتوقف يف جرح من ،وذلك لشدة احنرافه يف النصب،رأى العجب

وعبيد اهللا بن ،وأيب نعيم،األعمش:نه أخذ يلني مثلإذكره منهم بلسان ذلق وعبارة طلقة حىت 
 رجال ضعفه فهذا إذا عارضه مثله أو أكرب منه فوثق، الروايةوأركان ، احلديث،وأساطنيموسى

  .قبل التوثيق
بل نسب ،ويلتحق به عبد الرمحن بن يوسف بن خراش احملدث احلافظ فإنه من غالة الشيعة

  .3" يف جرحه ألهل الشام للعداوة البينة يف االعتقادينأت الرفض فيإىل
فقد حيضر الناقد جملسا واحدا :حضور جملس واحد،أو التزين للناقد من قبل الراوي-4

ع منه بعض األحاديث فيها نكارة،فيحكم عليه من خالل ذلك الس،فيأيت قوله للراوي،فيسم
أما الذي تزين للنقاد فمن أجل اجتناب الطعن فيه،حيث يقدم هلم األحاديث .خمالفا لباقي النقاد

                                                 

  .296-295ص:االقتراح 1-
  .454:هدي الساري- 2
  .1/95: لسان امليزان- 3



 - 410-

املستقيمة،خاصة الغرباء منهم،فيكون ضعفه أشد إن فعل ذلك،ألن فعله يدل على أنه يتعمد اخلطأ 
  . اية،ومييز بني ذلكيف الرو

هو صاحل احلديث،وقال أبو :قال أبو حامت:املغرية بن سقالب أبو بشر احلراين:ومثال ذلك
  .1 هو جزري ليس به بأس:زرعة

،وقال أبو "كان ال يساوي بعرة:"أما حمدثو اجلزيرة فقد ضعفوه فقال علي بن ميمون الرقي
  .2"مل يكن مؤمتنا:"جعفر النفيلي

 حامت وأبو زرعة رازيان كأما لقياه يف رحلتهما فسمعا منه فتزين هلما وأبو:"قال املعلمي
وقد ضعفه من جاء بعد هؤالء كابن عدي،والدارقطين،وذلك ألما .كما تقدم فأحسنا به الظن

  .3"وهو تالف على كل حال...اعتربا أحاديثه
جهة ذلك أن احلكم على الراوي يكون من :تقدمي املعاصر يف حكمه يف الغالب-5

عدالته،ومن جهة ضبطه،فالعدالة ال يعلمها إالّ املعاصر،أما الضبط فيعرفه املعاصر،ومن خالل سرب 
  .املرويات يعرفه أيضا غري املعاصر كما تقدم يف ثبوت العدالة

فالذي عليه النقاد يف معرفة حال الراوي قول أهل :تقدمي حكم بلدي الرجل يف الغالب-6
الراوي الذي يطعن فيه حمدثو بلده طعنا "،فإنّ 4لدي الرجل أعلم ببلديهبلده من النقاد فيه،فإن ب

شديدا ال يزيده ثناء بعض الغرباء عليه إالّ وهنا؛ألنّ ذلك يشعر بأنه كان يتعمد التخليط فيتزين 
لبعض الغرباء،واستقبله بأحاديث مستقيمة،فظن أن ذلك شأنه مطلقا،فأثىن عليه،وعرف أهل بلده 

وقدأخذ ذه القاعدة مجيع أئمة النقد،فقال اإلمام أمحد يف .وقد مر مثال ذلك.5"حقيقة حاله
  .6اإلمام مالك أنه أعرف بأهل بلده

                                                 
  .224-8/223: اجلرح والتعديل- 1
  .4/163: ميزان االعتدال- 2
  .2/15: التنكيل للمعلمي- 3
  .م أمحد رد طعن أهل حران يف أمحد بن عبد امللك احلراينوهذا يف الغالب،فقد سبق القول أن اإلما- 4
  .2/15: التنكيل للمعلمي- 5

  .222ص: سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد 6-
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كان الرجل يقدم علينا من :"مسعت محاد بن زيد يقول:خالد بن خداش قالوعن 
ما   على غريفإذا سألنا أهل بالده وجدناه،وحيسن الثناء عليه،وحيدث عنه،ويذكر الرجل،البالد
  ".عرف بالرجلأ الرجل يبلد:"وكان يقول:قال".يقول

ملا كان عندهم زيادة علم خبربه على ما علمه الغريب :قلت:قال اخلطيب معلقا على ذلك
  .1"من ظاهر عدالته

ضعفه يزيد بن هارون،وعثمان :أسد بن عمرو البجلي قاضي واسط:ومثال الترجيح بذلك
  . بن عمار املوصليبن أيب شيبة، ووثقه حممد بن عبد اهللا

وليس كالم حممد بن عبد اهللا بن عمار بتزكيته حجة على قول يزيد بن :"قال ابن شاهني
هارون؛ألن يزيد بن هارون وعثمان بن أيب شيبة أعلم بأسد بن عمرو من ابن عمار؛ألن ابن 
عمار موصلي،ويزيد بن هارون واسطي،وعثمان بن أيب شيبة كويف؛فهما أعلم به،ويزيد بن 

  .2"ال حتل الرواية عنه:ال بأس به،ليس مثل قول يزيد:ارون يف الطبقة العليا على ابن عمار،وقولهه
فرب رجل جتد الطعن فيه منقول عن عدد .النظر يف الكثرة إن كانت ناشئة عن تقليد-7

  .فيوهم نقلهم عدم التفرد باجلرح.من النقاد،وأصل هذا الطعن ناقد واحد،قد نقل عنه ذلك
  .يادة علم عند الناقد كالتغري واالختالط،فيقدم قوله على من جهل التغريإفادة ز-8
السرب التام املرويات،حيث جتد أن بعض النقاد قد يضعف الراوي لوجود بعض ما -9

يستنكر عليه من احلديث دون أن يتتبع باقي مروياته،فلعل اخلطأ عنده ال يعد شيئا إىل جانب 
  .ات أصح من حكم من مل يفعل ذلكفيكون حكم من تتبع املروي.صوابه

إمامة الناقد ومعرفته بالرجال،فيقدم من هو راسخ القدم يف اجلرح والتعديل على غريه -10
  . ممن مل يبلغ درجته،أوممن ال يعبأ به
ثقة مقارب احلديث،وعن حيىي :قال أمحد:محاد بن جنيح:ومن أمثلة الترجيح بذلك

  . ليس يروي عنه أحدضعيف:ثقة،وقال عثمان ابن أيب شيبة:قال

                                                 

  .106ص: الكفاية 1-
  .42-41ص: املصدر نفسه- 2
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وهذا الكالم واخلالف يف محاد بن جنيح مقبول من أمحد وحيىي؛ألما إذا :"قال ابن شاهني
اجتمعا يف الرجل بقول واحد فالقول قوهلما،وهو يف عداد الثقات،وال يرجع إىل قول أحد 

  .1"معهما
البحث يف التعارض وبالنظر إىل هذه القرائن وما ذكرناه يف اجلرح املردود،نصل يف نتائج 

  :إىل
  .نفي التعارض،أو رفع التعارض بالترجيح،أو ثبوت الضعف النسيب،أو التعارض

وعند ثبوت التعارض،فقول اجلمهور تقدمي اجلرح على التعديل،بشرط التفصيل الذي ذكره 
  .احلافظ ابن حجر

  :  التعارض بني التوثيق والتجهيل

يه أحدهم باجلهالة واآلخر وثقه،فقالوا القول أما تعارض احلكم على الراوي حبيث حكم عل
وال شك أن املدعي ملعرفته مقدم على من يدعي عدم معرفته ملا :"ملن وثقه،قال احلافظ ابن حجر

  .2"مع املثبت من زيادة العلم
خاصة إذا كان الرجل معروفا،فمن جهله ال يعتد بقوله كما هو الشأن يف بعض :قلت

ظ ابن حزم رمحه اهللا ومل يتابعه عليها أحد من النقاد،فقد حكم األحكام اليت صدرت من احلاف
الترمذي،وابن ماجه،وأبو القاسم البغوي،وإمساعيل بن حممد :جبهالة مجع من األئمة املشهورين،مثل
  .3الصفار،وأبو العباس األصم وغريهم
  :التعارض عند الناقد الواحد

 هو احلال يف االختالف عن حيىي بن فقد جتد الراوي فيه جرح وتعديل من ناقد واحد،كما
حيىي بن معني،وقد سأله عن الرجال غري :"قال اإلمام الذهيب رمحه اهللا تعاىل.معني عند الرواة عنه

                                                 
  .47-46ص: املصدر نفسه- 1
  .544ص: هدي الساري- 2

التعليق على الرفع والتكميل :،وانظر3/668:ذي يف ذيب التهذيبانظر ما قاله احلافظ ابن حجر يف ترمجة اإلمام الترم- 3
  .،فإنه رمحه اهللا مجع من جهله ابن حزم من األعالم305-292ص:للشيخ عبد الفتاح أبو غدة
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واحد من احلفاظ،ومن مثّ اختلفت آراؤه وعباراته يف بعض الرجال،كما اختلف اجتهاد 
  .1"ما اجتهد ابن معني يف الرجالالفقهاء،وصارت هلم األقوال والوجوه، فاجتهدوا يف املسائل ك

  :االختالف عند الناقد الواحد قد يكون مرده إىل:قلت
  .النقل اخلطأ عنه،حيث ال يصح أحد قوليه املتعارضني-1
وعند ثبوت ذلك وجب األخذ بآخر القولني،إن علم املتأخر منهما،أو .تغري اجتهاده-2

من التثبت واملالزمة للناقد وغري ذلك،وإن الترجيح إن أمكن ذلك بالنظر إىل راوي القول وحاله 
  .تعذر ذلك وجب التوقف

  .عدم تفرقته بني اللفظني بل مها عنده يف مرتبة واحدة-3
اختالف كيفية السؤال عن الراوي،فقد يكون سئل عن الراوي الثقة وعمن فوقه فضعفه -4

واعلم أنه قد يقول :"اهللاقال اإلمام الباجي رمحه .بالنسبة إليه،والعكس بالنسبة للراوي الضعيف
ويريد أنه حيتج حبديثه ،فالن ال بأس به:ويقول،وال يريد به أنه ممن حيتج حبديثه، فالن ثقة :املعدل

فقد يسأل عن الرجل الفاضل يف دينه املتوسط ،حسب ما هو فيه ووجه السؤال له وإمنا ذلك على
يريد أنه ليس من منط من ،فالن ثقة:فيقول،ما تقول يف فالن وفالن:فيقال،فيقرن بالضعفاء،حديثه
أهو ثقة : فإذا قيل،ال بأس به:فيقول،وقد يسأل عنه هذا الوجه،وأنه ثقة باإلضافة إىل غريه،قرن به
  .2"قال هذا

وعلى هذا حيمل أكثر ما ورد من اختالف كالم أئمة :"وقال احلافظ السخاوي رمحه اهللا
خر،فينبغي هلذا حكاية أقوال أهل اجلرح اجلرح والتعديل،ممن وثق رجال يف وقت وجرحه يف آ

  .3"والتعديل بفصها،ليتبين ما لعله خفي منها على كثري من الناس
ومن أمثلة التعارض عند الناقد الواحد يف الراوي  ما ورد من روايات متعارضة عن إمام 

  :   اجلرح والتعديل حيىي بن معني رمحه اهللا تعاىل،فمن ذلك
أنه :ليس حديثه بشيء،ويف رواية إسحاق:ية الدوري عن حيىييف روا:عثمان بن عمري-

  .صاحل
                                                 

  .102ص: ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل- 1
  .284-1/283: التعديل والتجريح- 2
  .2/132:فتح املغيث للسخاوي- 3
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وهذا اخلالف يف عثمان من حيىي وحده يوجب التوقف فيه حىت يعينه عليه :"قال ابن شاهني
  .1"آخر،فيكون أحد كالمي حيىي والعمل فيه على ذلك

ليس :وريما أرى به بأس،وقال ابن معني يف رواية الد:قال أمحد:سامل بن نوح العطّار-
  .ليس بشيء:حبديثه بأس،وروى الدوري أيضا أنه قال

وهذا اخلالف يف سامل عن أمحد وحيىي يوجب تعديله؛ألن أمحد وحيىي يف :"قال ابن شاهني
  .2 "أحد قوليه قد قوياه،وهو إىل الثقة أقرب وحديثه مستقيم

واية أخرى عن ثقة،ويف ر:يف رواية الدوري وابن أيب خيثمة عن حيىي:النعمان بن راشد-
  .ليس بشيء:الدوري أنه قال

وهذا الكالم من حيىي بن معني يف النعمان بن راشد خمتلف،فإن وافقه على :"قال ابن شاهني
أحد قوليه واحد كان القول قوله يف أحدمها،وإالّ فهو موقوف على الصحيح؛ألنّ اجلرح أوىل من 

  .3"التعديل
ثقة،ويف رواية املفضل بن غسان : رواية الدوري عنهقال حيىي بن معني يف:أبو قتادة احلراين-

  .ضعيف:عنه
وهذا القول يف أيب قتادة يوجب التوقف فيه حىت تقع شهادة أخرى على :"قال ابن شاهني

  .4"أحد القولني فيعمل حبسب ذلك
يالحظ من تعليقات احلافظ ابن شاهني رمحه اهللا أنه عند تعارض احلكم من :قلت

  .   حلكمني الذي وافقه عليه غريه من النقادالناقد،فالقول ألحد ا
وهذا :"قال ابن شاهني يف ترمجة النهاس بن قهم بعد أن أورد اختالف القول عند ابن معني

الكالم من حيىي يف النهاس قد أعانه يف أحد قوليه حممد بن أيب عدي،وهو أقدم من حيىي بن 
  .5" يف الذي أعانه عليهمعني،فإذا كان معه يف أحد قوليه غريه كان القول قوله

                                                 
  .70ص:ن اختلف العلماء ونقاد احلديث فيه البن شاهني ذكر م- 1
  .90-89ص: املصدر نفسه- 2
  .98-97ص: املصدر نفسه- 3
  .111ص: املصدر نفسه- 4
  .99ص: ذكر من اختلف العلماء ونقاد احلديث فيه البن شاهني- 5
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هذا الكالم من حيىي بن معني يف شل على وجهني،والقول :"وقال يف ترمجة شل الضيب-
  .1"عندي قوله فيما وافقه عليه سفيان الثوري

وهذا احلافظ ابن حبان قد تعارض القول عنده يف كثري من الرواة بني توثيق وجرح،فنجده 
كتاب اروحني،وكثر ذلك عنده فأحصيت له  أكثر من يذكر الراوي يف كتابه الثقات،ويف 

  : ترمجة،ومثال ذلك132
،وأفلح بن 4،وإسحاق بن أيب حيىي الكعيب3،وزيد بن حبان الكويف2عبادة بن مسلم الفزاري

،وعمر بن عبد اهللا 7،وسهل بن معاذ ابن أنس6،واحلارث بن عبيدة احلمصي5سعيد األنصاري
  .وغريهم كثري،9،وعلي بن موسى الرضا8الرومي

وجتد احلافظ ابن حبان رمحه اهللا تعاىل يتنبه يف بعض التراجم إىل أنه أورد الرجل يف الضعفاء 
قبل ذلك،فيبني تراجعه عن احلكم األول بعد سرب مروياته أو غري ذلك فيورده يف الثقات،ومثال 

  :ذلك
بن حيىي هذا احاق  ويهم قد أدخلنا إسخيطئ" : قال10إسحاق بن حيىي بن طلحة بن عبيد اهللا

مث سربت أخباره فإذا االجتهاد أدى إىل أن يترك ما مل يتابع اإليهام،ملا كان فيه من ؛يف الضعفاء
  ".عليه وحيتج مبا وافق الثقات

فتناقض ابن حبان يف ذكر الرجل يف الثقات مث إيراده يف اروحني يرجع أحيانا 
  .لغفلته،وأحيانا لتغري اجتهاده واهللا تعاىل أعلم

  :حكم حديث الراوي املختلف فيه 
                                                 

  .100ص: املصدر نفسه- 1
  .7/160:،الثقات2/164: اروحني- 2
  .6/317:قات،الث1/389: اروحني- 3
  .8/109:،الثقات1/148: اروحني- 4
  .8/134:،الثقات1/199: اروحني- 5
  .6/176:،الثقات1/268: اروحني- 6
  .4/321:الثقات1/441: اروحني- 7
  .7/187:،الثقات2/68: اروحني- 8
  .8/456:،الثقات2/81: اروحني- 9

  .6/45:،الثقات1/143: اروحني- 10
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اختلف قول أهل العلم يف حكم حديث املختلف فيه،فبعضهم قال أنه حسن 
  .لذاته،وبعضهم،قال أن حديثه يكون حسنا مبجموع طرقه أي حسنا لغريه

  .1"الراوي املختلف فيه حجة دون حجة املتفق عليه:"قال التهانوي
ال يدل على كونه حجة حىت يترجح جانب :قولأ:"قال العالمة بديع الدين راشدي متعقبا

  .2"التوثيق،وإمنا املراد أنه يعترب به يف الشواهد واملتابعات
  .3"حسن:والقاسم خمتلف فيه،فحق احلديث أن يقال فيه:"...قال ابن القطان الفاسي

  .4"واملقصود أن تعلم أنه خمتلف فيه،واحلديث من روايته حسن:"وقال أيضا
ن القول فيه عدم االحتجاج به ،وعدم احلكم على حديثه باحلسن عند ولعل األصح أ:قلت

التفرد،حىت يترجح جانب التوثيق كما قال الشيخ الراشدي،ولكن حديثه يصلح يف الشواهد 
  .واملتابعات،واهللا أعلم

  فهذا هو تفصيل القول عن تعارض اجلرح والتعديل عند أهل السنة،فهل لإلمامية مثل ذلك؟
بل خالفهم الكبري يف الكثري من ألفاظ التوثيق وما تفيده ،حيث وجدنا بعـض          قد رأينا من ق   

يقول بإفادة املدح،واآلخر،بإفادة التوثيق،ومثل ذلك وقع يف توثيق الرواة وجرحهم،حيث جنـدهم            
  :يف الكثري من الرواة اختلفوا،وذلك لعدة اعتبارات أمهها

  .اختالفهم يف الشروط اليت جيب توفرها يف الراوي-1
  . موقفهم من املخالف-2
  . اختالفهم يف بعض القواعد النقدية،كالتوثيقات العامة-3
تأثري االنقسام إىل اجتاه إخباري يقبل األخبار دون متحيص،واجتاه أصويل حياول متحيص            -4
  .الروايات

                                                 
  .350ص: علوم احلديثقواعد يف- 1
  .307ص:نقض قواعد يف علوم احلديث- 2
  .5/162: بيان الوهم واإليهام البن القطّان الفاسي- 3
  .5/377: بيان الوهم واإليهام البن القطّان الفاسي- 4
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اعتمادهم على الروايات الواردة عن األئمة يف تعـديل أو جـرح الـرواة،وفيهم مـن              -5
  .من حياول نقدهايقبلها،وفيهم 

 ومل أجد يف كتب الدراية عندهم تفصيل للتعامل مع التعارض،رغم اعترافهم بوجوه بكثرة             
  .يف كتبهم،إالّ ما ذكره بعضهم جممال معتمدا يف ذلك على ما ورد عن أهل السنة

اجلرح والتعديل قدم اجلارح، وقيل إن زاد  وإذا اجتمع:" قال احلسني بن عبد الصمد العاملي
. إلخبار املعدل عن ظاهر احلال واجلارح عن الباطل اخلفـي  واألول أصح،. عدلون قدم التعديلامل

نعم إن وقع التعارض احملض  رجعا إىل التـرجيح بـالكثرة   . واملعدل ناف وأيضا  اجلارح مثبت
  .1 "فان مل يثبت املرجح وجب التوقف وحنوها،

ه مل يذكر أي تطبيقات ملا قاله عندهم،      فهذا الكالم ال خيرج على ما يف كتب أهل السنة،لكن         
حيث جندهم يقدمون التعديل علـى اجلـرح        . ليس عندهم مثل ذلك    -عمليا–وما ذلك إالّ ألم     

أحيانا،ويقدمون اجلرح على التعديل أحيانا أخرى،وجنهم يعتربون العدد تارة،وال يعتربونـه تـارة      
  .أخرى،فاألمر عندهم ليس له ضابط

باشتهارها بـني أهـل      وي تعلم ا عدالة الر  :"حملقق احللي،حيث قال  و إىل مثل ذلك ذهب  ا      
ن خفي حاله وشهد ا حمدث      إالنقل، فمن اشتهرت عدالته من الرواة أو جرحه عمل باالشتهار و          

 على ما يقبل عليه تزكية الشاهد وجرحه، وهو         إالنه ال يقبل    أواحد هل يقبل قوله مبجرده ؟ احلق        
 شهادة بزيادة مل يطلـع      ألنه ؛، وعدل آخرون، قدم العمل باجلرح     وإذا جرح بعض  . شهادة عدلني 

  .2"ن العدالة قد يشهد ا على الظاهر، وليس كذلك اجلرحعليها املعدل، وأل
ونقل الفاين يف حبوثه أنه قد نسب للمشهور من علماء القول بتقدمي كالم اجلارح على كالم                

  .3املعدل ولو تعدد األخري
 ذكروا توجيها فريـدا للتعـارض،وهو       -خاصة ألقطاب الطائفة  – لكنهم يف بعض التراجم   

فعندهم ميكن وصف الراوي بالكذب تقية من العوام،فهذه إحدى تفسريام يف تعـارض              ، التقية
  .1وقد أشار إىل ذلك الوحيد البهبهاين .اجلرح والتعديل

                                                 
 .188ص: وصول األخيار- 1
  .150ص: معارج األصول للمحقق احللي- 2
  .133ص: حبوث يف فقه الرجال- 3



 - 418-

فما ورد من قدح شديد يف زرارة بن أعـني أحـد أقطـاب الطائفة،وأحـد أصـحاب                  
  .مجاع،قالوا أنه كان تقية اإل

قد يكون الذم تارة أحد قرائن صدق الرجل، وعلو مقامه، ومشوخ شـأنه مـع               :قال الفاين 
فهذا زرارة بن أعني مثال ممن ورد فيه اللعن والذم والتشهري مع            . مالحظة سائر ظروفه وما قيل فيه     

 املعـصوم، وأن اجلنـة      أنه من أجل األصحاب وأبرزهم، والذي ورد فيه أنه من أحب الناس إىل            
فإنه بالنظر إىل مجيع ما ورد فيه وبتأمله يظهر وجه           ، تشتاق له، وأن الشريعة كادت تندرس لواله      

القدح فيه خصوصا يف تلك الظروف اليت يؤخذ فيها الرجل على الظن والتهمة وـرد احتمـال         
اللة أمرهم وأمهيتهم العليا    فإنه ليس إال ألجل حفظهم ودرء املخاطر عنهم نظرا جل         .ارتباطه باألئمة 

بالنسبة ألمور املذهب، حبيث أريد من إبراز املذمة والقدح إيهام السلطة احلاكمة بعـدم ارتباطـه    
بينما لو أريد أن يتعامل مع هذه النصوص معاملة قانونية ألمكن دعوى وقوع التعـارض               . باألئمة

  .2" زرارة بن أعنيبني هذه الروايات والتوقف يف العمل بروايات عظيم من قبيل
 الـذي   -أن بعض األخبار    ...: يظهر من هذين احلديثني    ":و قال التفرشي يف ترمجة زرارة     

  .3"ودفع الضرر عن زرارة  حممول على التقية-يدل على ذم زرارة 
  وقالوا مثل ذلك يف حممد بن سنان وهو ممن أكثر الكليين  من الرواية له يف الكايف،حيث

  .ال بأن تضعيفه كان تقيةقال صاحب تنقيح املق
 وأيب عبد اهللا ثقـة،  روى عن أيب جعفر: إمساعيل بن جابر اجلعفيوقال التفرشي يف ترمجة 

 وروى الكشي عن حممد بن مسعود، عن جربئيل بن أمحد، عن حممد بن عيـسى، عـن  .ممدوح 

زرارة، : منهماملترئسون يف أديام،  هلك:" مسعت أبا عبد اهللا يقول: يونس، عن أيب الصباح قال
 مع أنه -وما ذكره الكشي ... وذكر آخر مل أحفظه وبريد، وحممد بن مسلم ،وإمساعيل اجلعفي،

 .4" كما صرح به الصادق يف حق زرارة بن أعني حممول على التقية، - ضعيف السند
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  أما الروايـات الـواردة يف  :"قال السبحاين: املكىن بأيب بصريويف ليث بن البختري املرادي

صدورها عن  ه، فال تعارض ما دلت على مدحه قطعا؛ ألا إما مرسلة ،أو موثقة مع احتمالقدح
  .1"تقية كما صدرت يف حق سائر األجالء كزرارة وهشام بن احلكم

وقد وجدنا بعضهم يعمد إىل الترجيح يف التعارض بالنظر إىل الناقد،حيث يقدمون النجاشي             
النجاشـي أثبـت علمـاء الرجـال        باعتبار أن   على الكشي أو الطوسي أو ابـن الغـضائري؛        

لكن حصل هلم اضطراب يف هذا النوع من الترجيحات كما سيأيت ذكره يف منـهج               .2وأضبطهم
  . احللي

ومنهم من  قال بالتساقط عند تعارض جرح وتعديل ،أي ال يعترب اجلرح وال التعديل فيه، 
  . األصل يف الراوي العدالةلكن من قال ذلك،يقوي رواية من هذه حال،وكأنه يذهب إىل أن
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  التصحيح والتضعيف عند اإلمامية:املبحث الثالث

  

فمنـهج  "سبق الكالم عن أقسام احلديث،واالختالف بني املتقدمني واملتأخرين يف ذلـك،            
املتقدمني يف تقومي األحاديث والتعامل معها كان يقوم بالدرجة األوىل على نظام القرائن،ومهمـا              

لنظرية العامة لديهم،وهل كانت املرجعية فيها هي اليقني أو األعم منه ومن االطمئنـان أو               فهمنا ا 
فال شك أن جمال نظام القرائن كان مفتوحا وعلى نطـاق           ..الوثوق،أو حىت خرب الواحد التعبدي    

واسع،لقد كانت نظرية اإلمجاع يف أوجها،كما كانت مقولة إعراض األصحاب عـن اخلـرب أو               
فالشهرة،والعمل تغين عن صحة اإلسناد،يف حني اهتم املتأخرون من         .1" نفوذ كبري  عملهم به ذات  

بعد ابن املطهر احللي من األصوليني،وبعد استحداث االصطالح اجلديد بالسند وصـحته،وجعلوا            
  .حال الراوي حمور التصحيح والتوثيق والتحسني والتضعيف
 وأصحاب االصـطالح اجلديـد،فرب      فميزان التصحيح والتضعيف خيتل متاما بني املتقدمني      
 أن رئيس الطائفة يف :"قال احلر العاملي.حديث هو صحيح عند أحد الفريقني ،ضعفه الفريق اآلخر 

كتايب األخبار ، وغريه من علمائنا ، إىل وقت حدوث االصطالح اجلديد ، بل بعده ، كثريا مـا                   
.  ضعيفة علـى اصـطالحهم       يطرحون األحاديث الصحيحة عند املتأخرين ، ويعملون بأحاديث       

يعتمدون على طرق ضعيفة ، مع متكنهم  وكثريا ما .فلوال ما ذكرناه ، ملا صدر ذلك منهم ، عادة 
وذلك ظاهر يف صـحة تلـك   . صاحب املنتقى وغريه   صحيحة ، كما صرح به   أخرىمن طرق   

  .2"يداعتبار األسانيد ، ودال على خالف االصطالح اجلد  من غريأخراألحاديث ، بوجوه 
أحدث حتوال كبريا يف تقومي األخبار،اليت      ) هـ726ت(فاحلسن بن يوسف بن املطهر احللّي       

  .كانت عند علماء الطائفة ختضع يف تقوميها لقواعد غري مضبوطة
األربعة يشترطون يف الصحيح أن  ومع أن اجلعفريني حىت بعد تصنيف احلديث إىل األصناف

بعض املرويات اليت مل  يتوسعون يف إطالقه على تراهم أحيانايكون جامعا للصفات اليت ذكرناها، 
حممد بن أيب عمري، وبعض الروايات اليت يقتصر رواا علـى   تتوفر فيها تلك الشروط، كمراسيل

اجلائز أن يكون وصف هذا النوع من املرويات بالصحة من حيث جواز العمل  بعض السند، ومن

                                                 
 .165،ص39جملة فقه أهل البيت،العدد :العالمة احللي وبذور تكون مدرسة السند يف الفكر اإلمامي:حيدر حب اهللا- 1
  .257-30/256: خامتة وسائل الشيعة- 2



 - 421-

األفراد احلقيقيـة   ملؤكدة لصدورها عن املعصموم ال ألا منواالعتماد عليها بسبب القرائن ا ا
  .1بني احملدثني وعلماء الدراية للصحيح مبعناه املعروف

  :ومن القرائن اليت تكلم عليها علماؤهم
   الشهرة املؤيدة-
  . وجود إمجاع على األخذ برواية شخص مع عدم وجود اخلالف-
  . عمل األصحاب برواية مع عدم وجود خالف-
 . وجود قرائن حالية توجب الوثوق بالرواية-

بعد أن كان أقسام احلديث عند اإلمامية حمصورة يف الـصحة والـضعف عنـد االجتـاه                 و
األصويل،والصحة فقط عند االجتاه اإلخباري،تنوعت أقـسام احلـديث،حيث جنـد التقـسيم             

ملوثق والقـوي،إىل   الصحيح،واحلسن، واملوثق،والضعيف،أو اخلماسي عند من يغاير بني ا       :الرباعي
  . يطلق اهول على احلديث"مرآة العقول"وجند السي يف.جانب أنواع أخرى كاملعترب،واملقبول

إن كتبهم فيها التصريح على أن عملية التصحيح والتضعيف للروايات بالنظر إىل السند             :قلت
لـك  فاألمر تركز قبل ذ   ).هـ673ت(وشيخه ابن طاووس    ) هـ726ت(مل تعرف قبل احللي     

على املنت أما األسانيد،فال أثر هلا يف عملية النقد،والدليل قبول املراسـيل، واملنقطعات،وحـديث              
اهول،واملبهم، بل حديث والكذابني،وأصحاب املقاالت كالواقفة،والفطحية،واخلطابية والزيدية       

يف الدراية   كتبهم   أشارتمث إن الصحيح عند القدماء كما       .وغريهم،واألصول األربعة طافحة بذلك   
كما أن التقسيم الثنائي الذي كان سائدا قبل االصطالح اجلديـد           .يفيد عدم مراعاة دراسة السند      

  .يشري إىل ذلك بوضوح
 عند املتقدمني كانت خاصة باملنت،وإذا أطلقت عند املتأخرين ارتبطـت           أطلقتفالصحة إذا   

  .بالسند
أي مدرسة املفيد واملرتضى كان عمل  يف املدرسة السائدة قبل العالمة      :"يقول حيدر حب اهللا   

الشيعة برواية أو تركهم هلا من قرائن القطع بالصدق أو الكذب،وهذا ما ال حظناه يف نص صريح                 
،أما مدرسة الطوسي فقد الحظنا  اعتمدها على اإلمجاع الـشيعي           )هـ676ت(للمحقق احللي   

  .2"لتأسيس اخلرب الواحد الظين النظري 
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انب توظيف العمل الشيعي واإلمجاع الشيعي يف األخذ باألخبـار          أما مدرسة احللي فإىل ج    
  .مسألة اإلسناد والرجال

وقد  مسألة اإلجنبار،وهو قريب عندنا من االعتضاد        ولعل مما يتفق فيه املتقدمون واملتأخرون     
أخذت حيزا كبريا لدى علماء اإلمامية يف عملية النقد وقد أخذ ا مجيع املـدارس اإلماميـة إال                  

،وتعين هذه النظرية أن اخلرب الضعيف من جهة السند ميكن جرب           1)هـ1413ت(سة اخلوئي   مدر
ضعفه بالقرائن اليت حتفه،كعمل األصحاب  به،أو شهرته،فهذه القـرائن احلافـة جتـرب ضـعف                

  .احلديث،وال جتعل سند احلديث صحيحا،وإمنا تكمل حجيته فقط
ـ 993ت(وأمحد بن حممد األردبيلي      ملقدس ال يأخذ بالعناصر احلافـة وال       املعروف با )  ه

  .بالشهرة
ومن قال باألخذ بالعناصر احلافة فهو يعترب يف األساس احلديث املشهور حجة،وإن كان يف               
سنده علة،أو كان معارضا بغريه غري املشهور،حيث أنه يف هذه احلالة يرجح على معارضه بكونه               

  .ظلةمشهورا،وحجتهم يف ذلك ما ورد يف مقبولة عمر بن حن
ولقد حاول بعض العلماء من املتأخرين متحيص روايات بعض الكتـب خاصـة األصـول          

  :األربعة،ومن ذلك
مرآة العقول يف شرح أخبار آل الرسول وهو شرح الكايف للكليين حملمد بـاقر الـسي                *

  ).هـ1111ت(
ـ  على أسانيد التهذيب واالستبصار ومن ال حيضره الفقيـه للح    أحكام احللي * ـ ل ر ي يف آخ

،وقال أنـه يركـب طريـق       2وقد انتقد الكلباسي احللي يف الكثري من أحكامه         . خالصة األقوال 
  .3الفهرست مع طريق آخر فيستخرج منه الطريق الصحيح

  

فهذا :" ،قال مؤلفه البن الشهيد الثايناألحاديث الصحاح واحلسان كتاب منتقى اجلمان يف*
ان، أمجعنا على أن نورد فيه بتوفيق اهللا تعاىل ما األحاديث الصحاح واحلس كتاب منتقى اجلمان يف

لنا انتظامه يف سلك االتصاف بأحد الوصفني يف اجلملة  من األخبـار املتـضمنة لألحكـام     تبني
                                                 

االجتـهاد والتقليـد حملمـد مهـدي مشـس          :انظر. أبو القاسم اخلوئي يقول بعدم اجنبار سند الضعيف بعمل املشهور          - 1
  . أنه قد رجع عن هذا القولوذكر بعض الباحثني.82ص:الدين
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املتأخرين مـن   املتداولة يف الكتب الفقهية اليت اشتملت عليها الكتب األربعة املختصة بني الشرعية
اآلن من بني كتب حديث  أهل البيت   هلا من املزية، حبيث استأثرتعلمائنا بزيادة االعتناء ملا رأوا

من ال  واملعلومية، وهي الكايف أليب جعفر حممد بن يعقوب الكليين، وكتاب على كثرا بالوجود
وـذيب األحكـام،    حيضره الفقيه للشيخ الصدوق أيب جعفر حممد بن علي بن بابويه القمـي، 

والذي حدانا على ذلك ما رأيناه      . جعفر حممد بن احلسن الطوسي    واالستبصار للشيخ السعيد أيب     
فشا فيه الغلط والتصحيف، وكثر يف خالله التغـيري والتحريـف،    من تالشي أمر احلديث، حىت

ألكثر  القيام حبقه، وختاذل القوى عن النهوض لتاليف أمره، مع أن مدار االستنباط لتقاعد اهلمم عن
ولقد كانت حالـه  . إليه ه، ومرجع الفتاوى يف أغلب املسائل الفقهيةاألحكام يف هذه األزمان علي

اآلخـرين، فـأكثروا لـذلك فيـه          هو فيه مع اخللف    امع السلف األولني على طرف النقيض مم      
كتبهم ما اقتضى رأيهم إيراده من غري التفات  املصنفات، وتوسعوا يف طرق الروايات، وأوردوا يف

وضعيفة، وال تعرض للتميز بني سليم اإلسناد وسـقيمه، اعتمـادا    إىل التفرقة بني صحيح الطريق
 على القرائن املقتضية لقبول ما دخل الضعف طريقه، وتعويال علـى األمـارات   منهم يف الغالب

  .1"امللحقة ملنحط الرتبة مبا فوقه
، نقد التفريشي لطرق األحاديث الواردة يف ما ال حيضره الفقيه،والتهـذيب واالستبـصار            *
  .ض يف الكثري من أحكامه ما أورده احلليوعار

  :الطرق اليت صححها التفريشيوإليك مناذج من 
  : يف التهذيب واالستبصار

املفيد وأمحد بن عبدون واحلسني بن عبيد اهللا كلهم عن احلسن بن محزة عن علي بن عبيد -
  .اهللا العلوي عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه

ومل أقف ألحد من أصحابنا علـى       :" قال احللي :إسحاق القمي إبراهيم بن هاشم أبو     :قلت
  .2"قول يف القدح فيه، وال على تعديله بالتنصيص، والروايات عنه كثرية، واألرجح قبول قوله

احلسني بن عبيد اهللا عن أيب غالب الزراري و أيب حممد هارون بن موسى التلعكربي وأيب                -
بد اهللا بن أيب رافع الصيمري وأيب املفضل الشيباين كلهم          القاسم جعفر بن حممد بن قولويه وأيب ع       
  .عن حممد بن يعقوب عن أمحد بن إدريس
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كثري الرواية حسن احلفـظ، ضـعفه مجاعـة مـن           :" قال احللي :أبو املفضل الشيباين  :قلت
أنه وضاع، كثري املناكري، رأيت كتبه وفيها األسانيد مـن دون           : وقال ابن الغضائري  . 1"أصحابنا

  .2"وأرى ترك ما تفرد به. ن واملتون من دون األسانيداملتو
املفيد عن أيب جعفر حممد بن علي بن احلسني بن بابويه عن حممد بن احلسن بن الوليد عن                  -

حممد بن احلسن الصفار عن حممد بن احلسني بن أيب اخلطاب عن ابن أيب عمري عن إسحاق بـن                   
  .عمار

 الطوسي يف الفهرست أنه كان فطحيا،ومل أجـده    إسحاق بن عمار نقل التفريشي عن     :قلت
  .فيه

تصحيح الطريق إىل الفضل بن شاذان عن الطوسي يف التهذيب واالستبصار ذكر ابن داود              -
احللي،وابن املطهر احللي أن ذلك متوقف على توثيق علي بن حممد بن قتيبة،أو على توثيق حممد بن       

  .إمساعيل الذي يروي عنه الكليين بال واسطة
وكذا حممد بن إمساعيل ويكىن أبا      .3علي بن حممد بن قتيبة مل يرد فيه جرح وال تعديل          :قلت

  4احلسن النيسابوري
أمحد بن حممد بن موسى عن أمحد بن حممد بن سعيد عن احلسن بن عتبة بن عبد الرمحن                  -

  .الكندي عن حممد بن مسكني عن معاوية بن عمار
مل يكن معاوية بن عمار     : وقال علي بن أمحد العقيقي    :" ليمعاوية بن عمار قال فيه احل     :قلت

  .5"عند أصحابنا مبستقيم، كان ضعيف العقل، مأمونا يف حديثه
  :يف من ال حيضره الفقيه

حممد بن علي بن ماجيلويه عن أبيه عن أمحد بن أيب عبد اهللا الربقي عن أبيه عن حممد بـن          -
  .قي ضعفه بعضهم ووثقه بعضهمالرب.أيب عمري عن إمساعيل بن رباح الكويف

وإىل أيب مرمي األنصاري صحيح،وإن كان يف طريق أبان بن عثمان،وهو فطحي لكنه ممن              -
  .وقيل أنه ناووسي.أمجعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه
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 :الطرق اليت حسنها التفريشي ومن 

  :عند الطوسي يف ذيب اإلحكام،واالستبصار
د األنباري،ألن فيه أمحد بن عبدون،وقال احللي يف اخلالصة أن         إىل عبيد اهللا بن أيب زيد أمح      -

  .طريقه إليه صحيح
  .أمحد بن عبدون ال يوجد فيه جرح وال تعديل:قلت
حممد بن علي بن ماجيلويه عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيـه عـن إدريـس بـن                    -

  . بتوثيقه يف كتب الرجالحممد بن علي بن ماجيلويه مل يرد تصريح.حسنه احللي يف اخلالصة.زيد
عن أبيه وحممد بن احلسن عن سعد بن عبد اهللا عن اهليثم بن أيب مسروق النهـدي عـن                   -

وهو حسن .صححه احللي يف اخلالصة.احلسن بن حمبوب عن مالك بن عطية عن ثوير بن أيب فاختة  
  .يثم بن أيب مسروق

  :الطرق اليت حكم عليها التفريشي بأا قوية ومن 
  :هذيب واالستبصاريف الت

املفيد واحلسني بن عبيد اهللا وأمحد بن عبدون كلهم عن أيب عبد اهللا احلسني بن سـفيان                 -
  .البزوفري عن محيد بن زياد عن احلسن بن حممد بن مساعة

أمحد بن عبدون هو أمحد بن عبد الواحد بن أمحد املعروف بابن عبدون شيخ للنجاشي           :قلت
حللي بصحة طريق الطوسي إىل أيب طالب األنباري وغريه وفيه أمحد           ليس فيه إالّ حكم ا    .والطوسي
  .1بن عبدون

واحلسن بن حممد بن مساعة الكندي      .2ومحيد بن زياد أبو القاسم كان من الواقفة وجها فيهم         
  .3من شيوخ الواقفة

املفيد عن حممد بن علي بن احلسني عن أبيه عن سعد واحلمريي عن أمحد بن احلسن بـن                  -
  . فضال عن عمرو بن سعيد املديين عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطيعلي بن

،ومصدق 1،وعمرو بن سعيد املدائين فطحي    4أمحد بن احلسن بن علي بن فضال فطحي       :قلت
  .3،وعمار بن موسى الساباطي فطحي2بن صدقة فطحي
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  :يف من ال حيضره الفقيه
 عبد اجلبار عن احلسن بن علي       حممد بن احلسن عن حممد بن احلسن الصفار عن حممد بن          -

  .بن فضال عن ظريف بن ناصح عن إبراهيم بن أيب حيىي املدائين
احلسن بن علي بن فضال فطحي،وذكر بعضهم أنه ممن أمجعت العصابة على تصحيح             :قلت

  .4ما يصح عنه
عن أبيه عن سعيد بن عبد اهللا عن حممد بن الوليد اخلزاز عن محاد بن عثمان عن حبيب بن     -

  .وذهب احللي يف اخلالصة إىل أنه صحيح.قوي مبحمد بن الوليد اخلزاز.على اخلثعميامل
  .5حممد بن الوليد اخلزاز فطحي:قلت
 عن أبيه عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن عثمان بن عيسى العامري عن مساعـة          -

  .بن مهران
اختلفوا يف رجوعه عـن     عثمان بن عيسى،فقد اتفق العلماء على أنه واقفي املذهب،و        :قلت

وحسن احللي يف   .6وذكر بعضهم أنه ممن أمجعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه          .الوقف وتوبته 
  .8ومساعة بن مهران واقفي.7اخلالصة هذا الطريق

احلسني بن أمحد بن إدريس عن أبيه عن حممد بن أمحد بن حيىي عن حممد بن عيسى بـن                   -
  .عن عمر بن حنظلةصفوان بن حيىي عن داود بن احلصني 

،وعمر بن حنظلة مل ينص عليـه أحـد جبـرح وال            9داود بن احلصني األسدي واقفي    :قلت
  .10تعديل
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وقد ذكر التفريشي يف آخر كتابه يف الرجال يف الفائدة الرابعة الطرق الضعيف عند الطوسي               
د هـذه   يف التهذيب واالستبصار،وكل طريق قد أورد به عشرات األحاديث يف الكتابني،فبلغ عد           

  . طريقا23:الطرق
 طريقا كل طريق أورد     138وذكر الطرق الضعيف يف من ال حيضره الفقيه للصدوق فبلغت           

  .وهو ما كان مجيع رجاله أو بعض رجاله ضعيفا أو مهمال:والضعيف. به عشرات األحاديث
  :ومن هذه الطرق الضعيفة يف التهذيب واالستبصار

 حممد هارون بن موسى التلعكربي عن حممد بن هوذة          املفيد واحلسني بن عبيد اهللا عن أيب      -
  .عن إبراهيم بن إسحاق األمحري

ضعفه النجاشي،والطوسي يف   :1فيه إبراهيم بن إسحاق أبو إسحاق األمحري النهاوندي       :قلت
  .فهرسته ويف رجاله،وابن الغضائري يف ضعفائه

  .واألمحري من رجال الكليين
  .ن أيب عبد اهللا عن العباس بن معروفعن أيب املفضل عن ابن بطة عن أمحد ب-

فيه أمحد بن حممد بن خالد الربقي،وابن بطة،إن كان هو حممد بن جعفر بن أمحد أبـو              :قلت
أما أبـو   .2"كان حممد بن جعفر بن بطة ضعيفا خملطا فيما يسنده         : "جعفر القمي، قال ابن الوليد    

مستقيم الطريقـة، صـاحل     :"  احللي املفضل فإن كان نصر بن مزاحم املنقري العطار،فقد قال فيه         
وإن كان حممد بـن عبـد اهللا بـن املطلـب            .3"، غري أنه يروي عن الضعفاء، كتبه حسان       األمر

وقـال ابـن    . كثري الرواية حسن احلفظ، ضعفه مجاعة من أصـحابنا        :" الشيباين،فقال فيه احللي  
ن املتون واملتون مـن دون  أنه وضاع، كثري املناكري، رأيت كتبه وفيها األسانيد من دو        : الغضائري
. وإن كان حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبيد اهللا بن البـهلول             .4"وأرى ترك ما تفرد به    . األسانيد

كان سافر يف طلب احلديث عمره، أصله كويف، وكان يف أول عمره ثبتا مث خلـط،                :"فقال احللي 
  .5"وجل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه
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حممد بن عبد اهللا أبو املفضل الشيباين الكويف،عن البغوي وابن          :قال الذهيب يف ميزان االعتدال    
كتبوا عنه بانتخاب الدارقطين،مث بان كذبه      :قال اخلطيب .جرير وخالئق وله رحلة إىل مصر والشام      

  .1فمزقوا حديثه،وكان يعد يضع األحاديث للرافضة
ن علي الكويف عـن     حممد بن علي بن ماجيلويه عن عمه حممد بن أيب القاسم عن حممد ب             -

  .حممد بن سنان عن إبراهيم بن سفيان
ال أحل لكـم أن     :كما ورد عن ابن عقدة،ونقل الكشي عن ابن شاذان        :فيه حممد بن سنان   

أن من الكذابني املشهورين ابن سنان،وضـعفه       :ترووا أحاديث حممد بن سنان،وفيه أيضا انه قال       
إنه من خاصة   :ومدحه املفيد يف اإلرشاد،فقال   .غلوالطوسي يف رجاله،وكذا ابن الغضائري وامه بال      

وقـال احللـي يف     .الكاظم،وثقاته وأهل الورع والفقه من شيعته،وممن روى النص على الرضـا          
  . 2والوجه عندي التوقف فيما يرويه:اخلالصة

  .وقد أكثر الكليين من اإلخراج هلذا الرجل:قلت
  .براهيم بن حممد الثقفيحممد بن احلسن عن أمحد بن علوية األصبهاين عن إ-

  .أمحد بن علوية األصفهاين مل يذكر جبرح وال تعديل:قلت
 حممد بن موسى بن املتوكل عن علي بن احلسني السعدآبادي عن أمحد بن أيب عبـد اهللا                  -

  .الربقي عن أمحد بن حممد بن أيب نصر البزنطي عن املثىن بن الوليد عن إسحاق بن يزيد
كـان ثقـة يف نفـسه يـروي عـن           :،قال النجاشي 3مد بن خالد  والربقي هو أمحد بن حم    

الضعفاء،واعتمد املراسيل،وقريبا من ذلك قال الطوسي يف الفهرست،وأورد ابن الغضائري طعـن            
  .وعندي أن روايته مقبولة:أهل قم فيه ورده،وقال احللي يف اخلالصة

  .قد أكثر الكليين من اإلخراج له يف الكايف:قلت
،لكنهم قالوا هو مـن مـشايخ       سعدآبادي مل يذكر فيه جرح وال تعديل      وعلي بن احلسني ال   

  .اإلجازة
جعفر بن حممد بن مسرور عن احلسني بن حممد بن عامر عن عمه عبد اهللا بن عامر عـن                   -

حممد بن أيب عمري عن عبد الرمحن بن حممد عن الفضل بن إمساعيل بن الفضل عن أبيه إمساعيل بن                   
  .عيف جبعفر بن حممد مل أجد له ذكرا يف كتب الرجاللعله ض.الفضل اهلامشي

                                                 
  .608-607ص:دال ميزان االعت- 1
  .226-4/223:،نقد الرجال للتفريشي394:،خالصة األقوال364ص:رجال الطوسي: انظر- 2
 .156-1/154:،نقد الرجال للتفريشي63ص: اخلالصة: انظر- 3



 - 429-

ونالحظ يف الطريقني األخريين أنه يوجد فيهما من قالوا بأن العصابة أمجعت على تـصحيح     
  .البزنطي،وابن أيب عمري:ما يرد عنهم،ومها

 ونالحظ على نقدهم للروايات اضطرام يف احلكم عليها بسبب،االضطراب يف املوقف من            
خمتلف الشيعة يف أحكـام     " ئل كقبول رواية املخالف،وإليك أمثلة عن ذلك من كتاب        بعض املسا 

  :البن املطهر احللي" الشريعة
واحتج ابن بابويه مبا رواه     . ويف طريق هذه الرواية عثمان بن عيسى وهو واقفي        :"قال احللي 

  .1" وهذه الرواية ال بأس ا...يف الصحيح،
بالطعن يف سندمها أوال، فإن عمـار فطحـي ومساعـة           : واجلواب عن احلديثني  :قال احللي 

  .2واقفي
فإن مساعة واقفي، ومع ذلك فلم يسنده       . ضعيف: واحلديث األول الذي رواه ابن بابويه     :قال
  .3إىل إمام

الطعن يف السند فإن زرعة، ومساعة، يف طريق هذا احلديث، ومها وإن كانا ثقتني : واجلواب
  .4 مساعة مل يسند الرواية إىل إمام ومع ذلك فإن. إال أما واقفيان

 .5وهذا احلديث وإن كان يف طريقه احلسني بن املختار، وهو واقفي إال أن ابن عقدة وثقه 
 

 .6وسند هذا احلديث جيد، وعمرو بن سعيد وإن قيل عنه أنه كان فطحيا إال أنه ثقة
ن حاله وابن بكـري     باملنع من صحة السند، فإن يف طريقه القاسم بن عروة، وال حيضرين اآل            

  .7وهو فطحي
ونالحظ أن أغلب األحكام الصادرة عن بعض املتأخرين ليست يف واقع األمر إال حكمـا               

  .على الطرق دون األحاديث
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وغالب ذلك كان يف آخر الكتب الرجاليـة املتأخرة،كاخلالصـة للحلي،ونقـد الرجـال           
  .للتفريشي،والوجيزة للمجلسي

شرطي عدم الشذوذ و اخللو من العلة،جيعل احلكم على احلديث          وننبه هنا إىل أن عدم اعتبار       
  .وحىت على اإلسناد يعتمد كليا على احلكم على الراوي

ولذلك وجدنا احمللسي يف خامتة الوجيزة،ومرآة العقول يطلق على الطريق احلكم نفسه الذي             
 يقول عن إحدى    يطلقه على الراوي،فيقول يف الراوي جمهول،ويقول يف احلديث جمهول،بل وجدته         

  . موثق كالصحيح،ويطلقها على الراوي أيضا:ويقول يف احلديث !.جمهول كاحلسن:الطرق
  :أما علماؤهم املعاصرون فلم أجد هلم يف النقد احلديثي إالّ كتبا قليلة،ومن ذلك

وقد طبع ) هـ1415ـ 1320(تأليف احملقّق حممد تقي التستري :  الدخيلةاألخبار
  .وانتشر

  .تأليف احملقّق هاشم معروف احلسين : واألخبار اآلثار املوضوعات يف
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  : مباحثمخسة مباحثيشتمل على 

  
  .بداية التصنيف وتطوره وأهم املصنفات عند اإلمامية:املبحث األول*

  . ابن الغضائري وكتابه يف الضعفاء:املبحث الثاين*

  .النجاشي وكتابه يف الرجال:املبحث الثالث*

  .الطوسي وفهرسته وكتابه يف الرجال:املبحث الرابع*
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  .ابن املطهر احللي وكتابه خالصة األقوال:املبحث اخلامس*

  
  

  

  .بداية التصنيف عند اإلمامية وتطوره:املبحث األول

  

 يف أواخر النصف األول من    -حسب ما يذكر علماؤهم   -بدأ التصنيف يف الرجال عند الشيعة     
 أول  � وكاتب أمري املؤمنني علـي         �القرن األول،ويعد عبيد اهللا بن أيب رافع موىل رسول اهللا           

من وضع كتابا يف ذلك،حيث مجع كتاب تسمية من شهد مع أمري املؤمنني اجلمل سنة،وصفني ،                
  .هـ38والنهروان من الصحابة،وذلك بعد سنة 

 على ما عند أهل الـسنة،وأن عـدد         ويقول اإلمامية أن التصنيف عندهم يف الرجال سابق       
  . مصنفام يف ذلك أكثر

 علما،وعدد يف كتابـه مـصفى املقـال         700ما يقارب من    "الذريعة"وقد أحصى صاحب  
ـ 1348 ممن ألف يف الرجال،وذلك إىل غاية سنة         1500:حنو  600وأشار إىل حنـو مـن       . ه

  .كتاب منها يف مادة رجال من كتاب الذريعة
سنة يف الرجال قد تنوعت بشكل كـبري جـدا،حيث صـنفوا يف             وإذا كانت كتب أهل ال    

الصحابة،ويف اروحني،ويف الثقات،ويف الطبقات وغري ذلك،فإن اإلماميـة اهتمـوا بتـصنيف            
  .الفهارس،واملشيخات،أكثر من التصنيف يف اجلرح والتعديل

ـ  منها بعنوان الرجال: إن كتب فن الرجال العام على أحناء: " قال التستري رد ومنـها  ا
بعنوان معرفة الرجال، ومنها بعنوان تاريخ الرجال، ومنها بعنوان الفهرس، ومنها بعنوان املمدوحني 

  .1"موضوع خاص  واملذمومني، ومنها بعنوان املشيخة، ولكل واحد
 علـى  اوأكثر الكتب املصنفة يف الرجال ملتقدمي األصحاب اقتصروا فيه  :" وقال ابن الشهيد  

  .1"يان الطرق إىل رواية كتبهمذكر املصنفني، وب
                                                 

  .75ص: كليات يف علم الرجال- 1
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الظاهر أنّ الفهرست بالتاء من األغاليط والصواب       :قال الكلباسي  ،الفهرست مجع: الفهارس
  .2 الكتاب الذي جيمع فيه الكتب-بالكسر-مع الفقدان، و الفهرس 

ومؤلفيها وذكر الطرق إليها، وألجـل   فيكتفي يف الفهارس مبجرد ذكر األصول واملصنفات
ذكـره  : " ، ويف بعـضهم "أصحاب الفهرس  ذكره: " لنجاشي يقول يف حق بعضهمذلك ترى ا

  ".أصحاب الرجال 
فهرست ابن الندمي،وفهرست الطوسي،وفهرست النجاشي ومها من :ومن أهم كتب الفهارس

األصول الرجالية،وفهرست منتجب الدين الرازي،ومعامل العلماء البن شهر آشوب،وهو عبارة عن           
  .وسيتكملة لفهرست الط

 ألقا بزرك   ولعل من أهم كتب الفهارس اإلمامية وأوسعها على اإلطالق كتاب الذريعة          :قلت
  .3الطهراين

  :املَشيخة

    حملّ ذكر األشياخ و األسانيد فاملَـشيخة موضـع ذكـر           : معناها عند أصحاب هذا الفن
  .4املَشيخة

ـ       :ومن أهم املشيخات املصنفة عند األمامية      د أصـحاب   مشيخة احلسن بـن حمبـوب أح
وميكننا أن نعترب أن بداية النمو احلقيقي للبحـث     :"5اإلمجاع،والذي قال عنه علي الفاين األصفهاين     

ورمبا يكون ذلك   ". املشيخة"الرجايل تعود إىل زمن احلسن بن حمبوب حيث ألف كتابا يف الرجال             
  .6"قبل هذا التاريخ

                                                                                                                                                         
  .40-1/39: منتقى اجلمان- 1
  .133 /1 : مساء املقال - 2
ـ 1389-1292( هو حممد حمسن بن علي بن حممد رضا املرتوي النجفي املعروف بآغا بزرك الطهـراين                 - 3 ،ولـد  )هـ

الذريعة إىل تصانيف الشيعة،وطبقات أعالم الشيعة،ومـصفى املقـال يف          : النجف،له مؤلفات كثرية منها    بطهران،وهاجر إىل 
معجم رجـال الفكـر     :انظر.مصنفي علم الرجال،وتوضيح الرشاد يف تاريخ حصر االجتهاد،وتفنيد قول العوام بقدم الكالم           

  .1/47:واألدب يف النجف
  .75 - 74 الرواشح السماوية، ص - 4
والكتاب عبارة عن حماضرات ألقاها يف .هـ1409 علي نور الدين أبو املكارم الشهري بالفاين األصفهاين ،تويف سنة  هو- 5

 .هـ، وقام أحد تالميذه وهو علي حسني مكي العاملي جبمعها 1406قم سنة 
  .24ص:حبوث يف فقه الرجال- 6
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  .مشيخة الصدوق،ومشيخة الطوسي:ومن املشيخات املشهورة

  :ور التصنيف يف الرجال عند اإلماميةتط

بعد أن أسس  احللي ووضع بذور مدرسة السند عند اإلمامية،تطور التصنيف يف الرجـال،               
فبعد أن كانت كتب الرجال مهتمة جبانب املصنفات واملؤلفات كما هـو احلـال يف فهرسـت                 

 فهرسته، جـاء    الطوسي ورجاله،ورجال النجاشي،وابن شهر آشوب يف معامله،ومنتجب الدين يف        
زمن احللي بتصانيف يف الرجال تم بالدرجة األوىل باملدح والذم والوثاقة والـضعف أو اجلـرح               

فخالصة األقوال للحلي خصصها لبحث أحوال الرجال على أسـاس التقـسيم           ،  والتعديل للرواة 
ي وهو معاصر   الثنائي يعين االعتماد على رواية الراوي أو عدم االعتماد،وكذا فعل ابن داوود احلل            

  .له،حيث قسم كتابه إىل ممدوحني ومذمومني
فاإلسناد عند احللي حيتل اهتمامه بالدرجة األوىل يف حني أنه عند الطوسي و النجاشي حيتل               

  .الدرجة الثانية؛ألن اهتمامهما كان متعلق بذكر مصنفات الرجل
 الشرعية،  األحكام أساسن العلم حبال الرواة من      إ بعد، ف  أما :"قال احللي يف مقدمة اخلالصة    

وعليه تبتين القواعد السمعية، جيب على كل جمتهد معرفته وعلمه، وال يسوغ له تركه وجهله، إذ                
 فال بد من معرفة الطريق      ... املهدية األئمة النبوية والروايات عن     األخبار تستفاد من    األحكام أكثر

يعمل بروايته ومن ال جيوز االعتمـاد  إليهم، حيث روى مشاخينا رمحهم اهللا عن الثقة وغريه، ومن         
 تصنيف خمتصر يف بيان حال رواة ومن يعتمد عليـه، ومـن تتـرك               إىلفدعانا ذلك   . على نقله 

  .1..."روايته
  فصنفت هذا املختصر جامعا لنخب كتاب الرجال       :"وقال ابن داود احللي يف مقدمة رجال      

صنفه الربقي والغـضائري   ي، وماللشيخ أيب جعفر ، و الفهرست له، وما حققه الكشي والنجاش
حبسب االستحقاق والترتيب بالقصد  وغريهم وبدأت باملوثقني، وأخرت اروحني، ليكون الوضع

 والثواين، فاآلباء، على قاعدة تقود الطالـب إىل  األوائل ال باالتفاق ورتبته على حروف املعجم يف
 وضمنته رمـوزا . خبط يف الكتاب ال، ولألبوابغايته، من غري طول وتصفح  بغيته، وتسوقه إىل

  .2"التطويل تغين عن

                                                 
  .43ص :خالصة األقوال- 1
  .25ص.م1972/هـ1392منشورات املطبعة احليدرية،:فالنج.كتاب الرجال ابن داود احللي، - 2
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ويرجع سبب هذا التطور إىل االصطالح اجلديد أعين التقسيم الرباعي،والذي يتعلـق دون             

وقد أدى النظر إىل الرجال من جهة قبول مرويام وردها إىل التركيز علـى              .شك حبال الراوي    
األمر  يعـد ثانويـا يف تـصحيح األحاديـث           اإلسناد يف احلكم على احلديث بعد أن كان هذا          

وتضعيفها،خاصة وأن التقسيم الثنائي الذي كان معموال به قبل احللي أو شيخه ابن طـاووس ال                
يعتمد على  قوة السند للحكم على احلديث بالصحة،بل قد يكون السند ضعيفا وحيكـم علـى                 

  .احلديث بالصحة لشهرة العمل به أو غري ذلك من القرائن
ن االجتاه اإلخباري معارض هلذا التقسيم من أساسه إالّ أن هذا التركيز على األسانيد              ورغم أ 

القى جتاوبا ممن عاصر احللي وكذا من جاء بعده، فنسج الكثري من املصنيفني يف تصانيفهم الرجالية              
  .على منوال احللي

 1ة اهللا القهبائي  أما التصنيف عند متأخري املتأخرين فتميز باجلمع فقط والترتيب،فنجد عناي         
  .الكشي،والنجاشي،والطوسي،وابن الغضائري:يف جممع الرجال،جيمع ويرتب ما ورد يف كتب

كما أنه صنف كتبا مستقلة يف ترتيب رجال الطوسي،وفهرسـته،ورجال الكـشي،ورجال      
  .النجاشي

وفعل مثل ذلك التفرشي يف نقد الرجال حيث مجع ما قاله من سـبقه مـن املـصنفني يف                   
  .الرجال

  املصنفات واألصول الرجالية

إالّ أن أغلـب    " مصفى املقال "رغم عدد املصنفني يف الرجال الكبري الذي ذكره الطهراين يف           
ذلك يعد مفقود،ومل يبق من كتب املتقدمني يف هذا الفن إالّ القليل،كما أن النقول عـن املفقـود     

ألصول الرجالية،كتب احلافظ ابن منها قليل،ومن الكتب املفقودة اليت اعتمد عليها بعض أصحاب ا         
 وهو كتاب كبري مسعناه   -له كتاب الشيعة من أصحاب احلديث وطبقام        : قال النجاشي :2اجلعايب

                                                 
هاجر إىل النجـف  . هو عناية اهللا بن شرف الدين علي بن حممود النجفي املعروف باملوىل زكي الدين األصفهاين القهبائي    - 1

 يف أهـل القـرن     وهو معدود .تتلمذ على املقدس األردبيلي،وعبد اهللا التستري،واء الدين العاملي       .واستوطنها إىل أن تويف ا    
مصفى :انظر .ترتيب رجال الطوسي وفهرسته،وترتيب رجال الكشي،وترتيب رجال النجاشي،وجممع الرجال        :له.احلادي عشر 

 .3/1025:،ومعجم رجال الفكر واألدب يف النجف343ص:املقال
 . سبقت ترمجته- 2
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من أيب احلسني حممد بن عثمان ،وكتاب املوايل األشراف وطبقام، وكتاب من روى احلديث من               
غداد وطبقات أصحاب احلديث بين هاشم ومواليهم، وكتاب أخبار آل أيب طالب، وكتاب أخبار ب   

 .1ا، و كتاب أخبار علي بن احلسني

ومن الكتب اليت اندثرت كتاب علي بن احلكم وقد نقل عنه احلافظ ابن حجـر يف لـسان              
   .امليزان ويسمي كتابه برجال الشيعة

 أربعـة    كتاب احلافظ ابن عقدة، فإنه صنف كتابا يف خصوص رجال الصادق و أاهم إىل             
  . آالف
  :ألصول الرجاليةا

رجـال الكـشي،ورجال    :يذكر علماء اإلمامية أن األصول الرجالية عندهم أربعـة،وهي        
،وبعضهم جيعل األصول أكثر من ذكر،فيضيف إىل األربعة،        2النجاشي،وفهرست ورجال الطوسي  

  .كتاب الربقي،وكتاب ابن الغضائري،ورسالة أيب غالب الزراري
وهذا الكتـاب مل يـشتهر    .     ه 274الربقي املتوىف عام     ملؤلفه أمحد بن حممد      :رجال الربقي 

ككتاب الطوسي أو النجاشي، وكتاب الرجال للربقي كرجال الطوسي،أتى فيـه بـذكر أمسـاء       
 واألئمة إىل غاية املهدي،وال يوجد فيه أي تعديل وجتريح، وذكر النجاشـي يف              �أصحاب النيب   
، "كتـاب الرجـال   : " تب أخر مث قـال الربقي كتاب الطبقات، مث ذكر ثالثة ك عداد مصنفات

  .واملوجود هو الطبقات املعروف برجال الربقي، املطبوع مع رجال أيب داود
خالد  واختلفت كلمام يف أن رجال الربقي هل هو تأليف أمحد بن حممد بن: قال السبحاين

د علـى   أو تأليف أبيه،والقرائن تـشه    ) 280 أو عام    274املتوىف عام   (الربقي صاحب احملاسن    
  : خالف كلتا النظريتني وإليك بياا

يف رجاله إىل كتاب سعد بن عبد اهللا بن أيب خلف األشعري القمي   إنه كثريا ما يستند-1
وسعد بن عبد اهللا ممن يروي عن أمحد بن حممد بن خالد فهو شـيخه،   299)  أو301املتويف (

  . الستناد الربقي إىل كتاب تلميذه وال معىن

                                                 
 .1055:،الترمجة رقم395-394ص: رجال النجاشي- 1
،ولكنه مل يكمله حسب املتداول،فقد اقتصر على الكالم على " يف علم الرجال األصول األربعة:"ه وضع اخلامنئي كتابا مسا- 2

 .رجال الكشي فقط
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احلمريي، وصرح بسماعه منه وهـو مؤلـف قـرب      فيه عبد اهللا بن جعفر وقد عنون-2
أمحد بن حممد بن خالد الربقي، فيكون الربقـي شـيخه،    اإلسناد وشيخ القميني، وهو يروي عن

 فكيف يصرح بسماعه منه ،وقد عنون فيه أمحد بن أيب عبد اهللا، وهو نفس أمحد بن حممد بن خالد

كتابه، كما   مصنف الكتاب كما هو القاعدة فيمن يذكر نفسه يفالربقي املعروف، ومل يذكر أنه
وقد عنون حممد بن خالد ومل  .فعل الشيخ والنجاشي يف فهرسيهما والعالمة وابن داود يف كتابيهما

أنه ليس تأليف الربقي وال والده، وهو إما من تأليف ابنـه   وهذه القرائن تشهد. يشر إىل أنه أبوه
 د الربقي الذي يروي عنه الكليين، أو تأليف جنله أعين أمحد بن عبد اهللا بـن أمح أعين عبد اهللا بن

يعـدان   أمحد الربقي الذي يروي عنه الصدوق، والثاين أقرب لعنوانه سعد واحلمـريي اللـذين  
   .1" معاصرين لالبن ويف طبقة املشيخة للنجل

عدم تعرضـه للتوثيـق أو      ال أمهية له تذكر ل    :"قال الفاين األصفهاين عن أمهية  كتاب الربقي       
فإنه اقتصر فيه على ذكر الطبقات وأصحاب كل إمام ولـذا تنحـصر             .. التضعيف إال نادرا جدا   

  .2"فائدته يف ذلك مضافا إىل معرفة بعض املهملني الذين قد يتعرض لذكرهم دون غريه
  :رسالة أبو غالب الزراري

قـال  . اري الكويف، نزيل بغداد   أمحد بن حممد بن حممد بن سليمان أبو غالب الزر         :      هو
 .3"جليل القدر، كثري الرواية، ثقة،مات سنة مثان أو سبع وستني وثالمثائة:" الطوسي

حممد " ابنه  وهذه الرسالة يف نسب آل أعني، وتراجم احملدثني منهم، كتبها أبو غالب إىل ابن
  " .بن عبد اهللا بن أيب غالب 

من مشاخيه،ويف أواخر الرسالة ذكر فهرس الكتب       ذكر يف تلك الرسالة بضعة وعشرين           
مؤلفيها، وتبلغ مائة واثنني وعشرين كتابا، وجزءا، وأجاز البن  املوجودة عنده، اليت يرويها هو عن

الذين  ويف هذا الكتاب تراجم كثرية من آل أعني: " قال العالمة الطهراين.روايتها عنه  ابنه املذكور
أعـني أحـد يـروي     ومل يبق يف وقيت من آل: قال فيه.  حمدثاكان منهم يف عصر واحد أربعون

من حمدث أن يـضمحل   احلديث، وال يطلب العلم، وشححت على أهل هذا البيت الذي مل خيل

                                                 
  .72-71ص:كليات يف علم الرجال- 1
  .28ص: حبوث يف فقه الرجال- 2
: ، اخلالصة201:،الترمجة رقم84-83ص:،و رجال النجاشي5953:،رقم410ص:رجال الطوسي: انظر يف ترمجته- 3

  .290-16/289:سري أعالم النبالء:انظر.368ونقل الذهيب يف ترمجته كالم الطوسي وقال تويف سنة .67ص
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وباجلملة، هذه الرسالة مع صغر حجمها      ." ذكرهم، ويدرس رمسهم، ويبطل حديثهم من أوالدهم        
  .1تعد من األصول الرجالية

                                                 
  .73-72ص:كليات يف علم الرجال: انظر- 1
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  :فهرست منتجب الدين

أبو احلسن علي بن عبيد اهللا بن احلسن ابن بابويه القمي الـرازي يعـرف بـابن                 : املؤلف
  .هـ585 هـ،وتويف بعد سنة 504بابويه،ويلقب مبنتجب الدين،ولد سنة 

 أخذ عن والده عبيد اهللا بن احلسن،والفضل بن احلسن الطربسي املفسر،وأمحد بن إبـراهيم              
  .مامية ومن أهل السنةأبو الوفاء الصاحلاين،والكثري من اإل

احلافظ أبو موسى املديين،واحلافظ أبو القاسم عبد الكرمي بـن حممـد القـزويين    :وأخذ عنه 
  .صاحب تاريخ قزوين

كتاب األربعني عن األربعني من األربعني،مجع فيه أحاديث أربعني حديثا يف فضائل            :مؤلفاته
وله تاريخ الري   .م عن أربعني صحابيا    عن أربعني شيخا من مشاخيه بأسانيده      �أمري املؤمنني علي    

  .نقل منه احلافظ ابن حجر يف لسان امليزان،وله العصرة،وفهرست أسامي علماء الشيعة ومصنفيهم
و قد جرى أيضا     :"ليكون تكملة لفهرست الطوسي ،قال يف املقدمة      مجعه  :وكتابه الفهرست 

سن بن علي الطوسي قد صنف كتابا يف أثناء كالمه أن شيخنا املوفق السعيد أبا جعفر حممد بن احل        
 أخر اهللا تعـاىل     لو :فقلت. ء من ذلك   يف أسامي مشايخ الشيعة و مصنفيهم و مل يصنف بعده شي          

أجلي و حقق أملي أضفت إليه ما عندي من أمساء مشايخ الشيعة و مصنفيهم الذين تأخر زمـام    
  .1"عن زمان الشيخ أيب جعفر و عاصروه

 الفهرست أكثر من سبعمائة علم من أعالم عـصر أيب جعفـر   وقيل أن عدة من ذكرهم يف   
  . مترمجا فقط544:الطوسي إىل عصره،ولكن الذي وجدته يف املطبوع من الفهرست

وجند منتجب الدين على خالف باقي الفهارس يهتم بذكر توثيق الرجل ومدحه،أكثر مـن              
: ،ويكتفي بتوثيقه، بـالقول  ذكر كتبه،حيث جنده يف أكثر التراجم ال يذكر للمترجم له أي كتاب           

فاضل،أو فاضل صاحل،أو صاحل،أو صاحل فقيـه،أو صـاحل         :ثقة،أو ثقة عني،أو يورد مدحه،كقوله    
  .حمدث،أو صاحل خير،أو فقيه دين،أو فقيه مقرئ وغريها
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وعند ذكره ملصنفات املترجم له،ال يقصد االسـتيعاب كمـا هـو احلـال يف فهرسـت                 
،وبعد ذكر كتب املترجم له يذكر منتجب الدين أسـانيده          الطوسي،والنجاشي،وابن شهر آشوب  

  :وإليك بعض التراجم كأمثلة على منهجه.إليه
 ، نزيل الـري   ،  الشيخ الثقة التقي أبو بكر أمحد بن احلسني بن أمحد النيسابوري اخلزاعي             -

  قرأ على السيدين املرتضى و الرضـي و الـشيخ أيب      ،  عدل عني  ،والد الشيخ احلافظ عبد الرمحن    
 "الروضـة "و ، "عيون األحاديث" و كتاب  ، يف األخبار أربع جملدات    " األمايل :"جعفر الطوسي له  

 أخربنا ا الـشيخ اإلمـام الـسعيد    ".املناسك" و ، يف األصول "املفتاح" و   ،" السنن " و ،يف الفقه 
 الـرازي   ترمجان كالم اهللا تعاىل مجال الدين أبو الفتح احلسني بن علي بن حممد بن أمحد اخلزاعي               

  .1النيسابوري عن والده عن جده عنه

 لـه   ، فاضل ثقـة   ،السيد أبو املعايل إمساعيل بن احلسن بن حممد احلسين النقيب بنيسابور          -
 أخربنا ا الـشيخ     ".زهرة احلكايات " و   ،"ون األحاديث جش" و كتاب    ،"أنساب الطالبية "كتاب  

  .2اإلمام مجال الدين أبو الفتح اخلزاعي عن جده عنه 
 .3ن فقيه دي.  الشيخ أبو الفتح أمحد بن عيسى بن حممد اخلشاب احلليب -

   .4ثقة عني.  الشيخ أبو حممد إلياس بن حممد بن هشام -
 عـامل ورع    .السيد عماد الدين أبو القاسم أمحد بن علي بن أيب املعايل الزكي احلـسيين             -
  .5فاضل

  .6فقيه ورع.يمالشيخ الفقيه حممد بن عبد العزيز بن أيب طالب الق -
  :فهرست ابن الندمي 

أبو الفرج حممد بن أيب يعقوب إسحاق املعروف بالنـدمي،اختلف يف           : صاحب الكتاب هو  
  . هـ438 هـ،وقيل سنة 385سنة وفاته،فقيل سنة 
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كان ثقة، ومسع كثريا، وكتب كثريا، وكان يورق ألصـحابنا، ومعنـا يف              ":قال النجاشي 
عمل يوم اجلمعة، كتاب عمل الشهور، كتاب معجم رجـال أيب           كتاب  : له كتب، منها  . االس

  . 1"أخربين وأجازين مجيع كتبه. املفضل، كتاب التهجد
 هـ كما صرح بذلك يف مقدمة الكتاب،حيث 377      ابتدأ ابن الندمي تأليف كتابه سنة  

 عصرنا  منذ ابتداء كل علم اخترع إىل     ... كتب مجيع األمم من العرب والعجم      2هذا فهرست :"قال
  .3"هذا وهو سنة سبع وسبعني وثالمثائة للهجرة

يف وصف لغات األمم من     :فيها ثالثة فنون  :فاألوىل:     واشتمل الكتاب على عشر مقاالت    
  ...العرب والعجم،وأمساء كتب الشرائع املرتلة

  .يف النحويني واللغويني وأمساء كتبهم:فيها ثالثة فنون:واملقالة الثانية
ة اخلامسة الكالم عن الفرق،ويف املقالة السادسة تكلم عن الفقهاء واحملـدثني            وجعل يف املقال  

  .من أهل السنة والشيعة واخلوارج
والكتاب ينقل عنـه النجاشـي يف       .فكتابه ليس خاصا بالشيعة رغم أنه ضمنه الكالم عنهم        

 .رجال وكذا الطوسي يف الفهرست

  :معامل العلماء البن شهر آشوب

 املكىن بـأيب    -  رشيد الدين حممد بن علي بن شهر آشوب بن كياكي             أبو عبد اهللا  :املؤلف
  . اجليش السروي املازندراين نصر بن أىب

 قطـب الـدين     ،وعبد الواحد اآلمدي    و  ، جار اهللا الزخمشري املعتزيل   : ومن أشهر أساتذته  
ابن فتـال   ، أبـو الفتـوح الـرازي      ،والفضل بن حسن الطربسي مؤلف جممع البيان      و ،الراوندي

  .ابوري و غريهمسالني
وهذا اللقب العايل مل يلقب به غريه بعد الـشيخ الطائفـة أيب   " الطائفة شيخ"اشتهر بلقب 

  .ـ ه460بن احلسن الطوسي املتوىف سنة  جعفر حممد
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املخزون املكنـون يف    ،مثالب النواصـب  ،مناقب آل أيب طالب يف أربعة جملدات      :من مؤلفاته 
أسباب الرتول على   ،املثال يف األمثال  ،مائدة الفائدة ،حلدود واحلقائق أعالم الطرائق يف ا   ،عيون الفنون 

  .،ومعامل العلماءمذهب آل الرسول 
 تسع و تسعني سنة وذلك يف مدينة حلب من مدن سورية،            عنتويف ابن شهرآشوب،    :وفاته

  .1  ه588يف شعبان سنة 
تتمـة   قدميا وحديثا معامل العلماء يف فهرست كتب الشيعة وأمساء املصنفني منهم :الكتاب

  .كتاب الفهرست للشيخ أيب جعفر الطوسي
كتب الـشيعة وأمسـاء    هذا كتاب معامل العلماء يف فهرست:"       قال ابن شهرآشوب 

املصنفني قدميا، وحديثا، وإن كان مجع شيخنا أبو جعفر الطوسي يف ذلك العصر ما ال نظري له إال                  
 إذن تتمة له، وقد زدت فيه حنوا من ستمائة مـصنف  زوائد وفوائد، فيكون أن هذا املختصر فيه

  .2"احملذوف من كتابه، وإن كانت الكتب ال تعد وال حتد وأشرت إىل
  إبراهيم   -1: إبراهيم  : فصل يف : باب األلف   : وإليك أمثلة توضح منهجه يف الكتاب،قال     

 ألحداث، التـاريخ، سكن أصفهان له كتاب املغازي، املبتدأ، ا:  الكوىفيالثقف بن حممد بن سعيد

بيعـة أمـري    الشورى، أخبار عمر، أخبار عثمان، الدار، مقتل عثمان، النهروان، الردة السقيفة،
املؤمنني، رسائل أمري املـؤمنني وأخبـاره    املؤمنني ، اجلمل، صفني الغارات، حروراء ، مقتل أمري

القرىب، ما نزل  ملودة يف ذيالبوابون، عني الوردة، ا. ، مقتل احلسني وحروبه، قيام احلسن بن علي
والشفاعة،  املكرمني، فدك، السرائر، املعرفة، احلوض من القرآن يف أمري املؤمنني ، احلجة يف فضل

ومن نزهلا من الصحابة، الوصـية يف   اجلنائز اجلامع الكبري يف الفقيه، اجلامع الصغري، فضل الكوفة
صار والغارات السرية، أخبار املختـار، التفـسري،   االستن اإلمامة صغري، يف اإلمامة كبري، املتعتان،

 حممد وإبراهيم ومن قتل من آل حممد ، كتاب ابن الـزبري، الرؤيـا،   كتاب زيد وأخباره، كتاب

  .املعربات. اخلطب، األشربة الصغري، األشربة الكبري
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:  بن حيان التيمي اهلمداين اخلزاز الكويف لـه كتـب  عبد اهللا   إبراهيم  بن سلمان بن-2 
 الدعاء، املناسك، أخبار ذي القرنني ،إرم ذات العماد، الدفائن، خلق السموات، النوادر، اخلطب

  .أخبار جرهم، قبض روح املؤمن والكافر

وهو أول من نشر حديث القميني بقم، ولقي  أصله كويف:   إبراهيم  بن هاشم القمي-3 
 .1ا يعين قضايا أمري املؤمننيكتبه كتاب النوادر، كتاب القضاي على بن موسى الرضا ، من

ثقة،أو واقفي أو فطحي،أو ضـعيف،وحنو      : و جند ابن شهر آشوب يذكر أحيانا أن الرجل        
  :ذلك،ومثال

  .2أصحاب الصادق ،وكان فطيحا إال أنه ثقة أصل من: إمساعيل  بن عمار-
  .3أنه واقفي له كتاب النوادر موىل ثقة إال: أبو جعفر أمحد  بن أيب السراج الكويف-
  4.حيىي، له كتاب عن أيب البختري وهب بن وهب القاضي، ضعيف  عبد اهللا  بن-

  :كتاب الكشي

حممد بن عبد العزيز أبو عمرو الكـشي،كان يف النـصف األول مـن القـرن                :املؤلف هو 
ـ 340الرابع،ذكر بعضهم أنه تويف سنة       وهو من تالميـذ حممـد بـن مـسعود العياشـي            . ه

  .السمرقندي
 بـالفتح  "كش"املشددة، نسبة إىل   الكشي بفتح الكاف والشني املعجمة:"5قال الكلباسي

  .6"البلد املعروف على مراحل من مسرقند،خرج منه كثري من مشائخنا ورجالنا وعلمائنا: والتشديد
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كان ثقة، عينا، وروى عن الضعفاء كثريا، وصحب العياشي وأخـذ عنـه             : "قال النجاشي 
له كتاب الرجال كثري العلـم، وفيـه        . ت مرتعا للشيعة وأهل العلم    وخترج عليه ويف داره اليت كان     

  .1"أغالط كثرية
صاحب كتاب الرجال، من غلمان العياشي، ثقة بصري بالرجال واألخبار،          :" وقال الطوسي 

  .2"مستقيم املذهب
 وكذا العالمـة    ، كما صرح به الشيخ يف الفهرست        "معرفة الرجال " ه امس قيل أن : الكتاب

  ".األئمة الصادقني   معرفة الناقلني عن" : فذكره باسماملعامل  صاحبأما و،السي 

كتاب الكشي نفسه   :"ولذلك يقول غالب حسن   . وقد وصل منه اختيار الشيخ الطوسي منه      
ليس أصال،فهو قد مر تغيريات على يد الشيخ الطوسي،وال ندري ماديـات و ال آليـات هـذا                  

  .3"الكتاب يعاين من السند املرتبكوإن الكثري مما جاء يف هذا .التغيري

وكان هذا الكتاب موجودا عند ابن طاووس، ألنه تصدي لترتيب هذا الكتـاب وتبويبـه               
، وكـان   "حل اإلشكال يف معرفة الرجال      "  وضمه إىل كتب أخرى من الكتب الرجالية، وأمساه ب        

  . نهموجودا عند الشهيد الثاين، واملوجود منه اآلن هو الذي اختصره الطوسي م
  .وجند احلافظ ابن حجر قد نقل عن كتاب الكشي يف الرجال ويسميه رجال الشيعة

 1631 رجال،وقد اختصر الطوسي ما فيه ، وحيتوي على          53روى الكشي يف كتابه عن      
  . رواية1151ترمجة رجال ونساء،و

  :منهجه

 يبحث هذا الكتاب عن تاريخ الرجال ومعرفة طبقام ، وكان مبناه فيـه هـو ذكـر                 
الروايات الواردة يف مدح أو قدح الرجال من دون أن يبدي رأياً فيها، حيث أورد حتت كـل                  
اسم من أمساء الرجال املترجم هلم حديثاً أو عدداً من األحاديث املسندة اليت تعرضت له بشكل                

    .ما
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ورمبا تعارضت هذه الروايات الدالة على مدح شخص معني أو القدح فيه فيما بينها، إال     
نه مل يأِت مبرجح ألحد اخلربين ، كما هو املتعارف فيمثل هذه احلاالت ، وإمنا اكتفى بـذكر   أ

الروايات بأسانيدها فقط ، ومل يبِد رأيه حول الشخص املعين أو حـول سـند أو مـضمون                  
ومثال ذلك ما ورد يف ترمجة زرارة بن أعني،  . األحاديث الواردة فيه إالّ يف موارد حمدودة فقط 

حممد بن حبر الكرماين عن أيب العباس احملـاريب  : "أنه بعدما أورد رواية يف ذمه ذا السند     حيث  
حممد بن حبر هـذا غـال ،        : "قال  ..." اجلزري، عن يعقوب بن يزيد، عن فضالة بن أيوب          

   ".وفضالة ليس من رجال يعقوب ، وهذا احلديث مزاد فيه ،مغير عن وجهه 
ى املوثقني واملمدوحني ، فقد ترجم لزرارة وهو من وجوه          وهذا الكتاب ليس حكراً عل     

شيعة الرواة املقبولني واملوثقني عندهم ، كما ترجم أليب اخلطاب مقالص املغايل املعروف ، غري               
أنه مل يترجم لغري الشيعة إالّ ملن روى هلم خرباً ووقع يف أسانيد روايام فعالً، هلـذا ال يعتـرب                   

الكتاب دليالً على تشيعه وال قرينة على وثاقته ، كما ال يعترب عدم وجود اسم الشخص يف هذا  
    .وجود امسه فيه دليالً على عدم تشيعه وال قرينة على ضعفه 

وقد نقل يف بداية الكتاب سبع روايات يف مدح الرواة ونقلة احلديث ، وأربع روايـات         
حيث كان يبدأ املوضوع  ، مث شرع بعد ذلك بذكر أمساء الرجال ،           �يف مدح أصحاب علي     

زيد بـن   : بذكر اسم الشخص املترجم له أوالً، مث يأيت بالروايات الواردة بشأنه ، فمثالً يقول               
فيكـون  . إىل آخره   ... حدثين موسى بن معاوية بن وهب       : صوحان، جربائيل بن أمحد قال      

محد فهو الراوي العنوان هو اسم الشخص املترجم له ، وهو زيد بن صوحان ،وأما جربائيل بن أ
وبعد هذا احلديث يبدأ احلـديث      . األول الواقع يف سند احلديث الوارد حول زيد بن صوحان           

وهكذا ينقل مجيع الروايات الواردة يف      . إىل آخره   :... علي بن حممد القتييب قال      : التايل هكذا 
    .زيد بن صوحان الواحدة تلو األخرى حسب الترتيب 

وأحيانـا بعبـارة    "حدثين"ة حتت كل عنوان تبدأ أحياناً بكلمة        كما أن الروايات الوارد    
    .، وأخرى بدوما وتبدأ باسم أول راو فقط "وجدت خبط فالن "

ومل يرتب أمساء الرجال فيه على أساس معني ، ال على أساس تاريخ الوفاة ، وال علـى                   
ب جند صـعوبة يف     أساس أصحاب األئمة، وال على أساس احلرف األول لألمساء، فلهذا السب          

  . العثور على التراجم فيه 
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 ووضع هذا الكتاب، على ذكر، األخبار الواردة يف أحوال الرجال، مـدحا             :قال الكلباسي 
  .1"من غري تعديل وجرح غالبا وقدحا

يف الكتب الرجالية، ولذا يصعب منـه   وهو غري مبوب، على خالف الطريقة املعروفة" :قال
متعددة يف حق شخص واحد، يف مواضع شىت، فالبد ملن  يروي أخبارا ما وكثريا. الظفر على املرام

مث النظر . األكيد والتفحص الشديد فيه، ليحصل االطالع على متام املرام أراد حتقيق احلال، التصفح
بعـض،   أسانيد الروايات، الشتمال غري واحد منها، على الضعفاء مث ترجيح بعضها على يف حال

 مـن  يءغري ذكر ش ورمبا يذكر بعض الرواة، من. ر ما صنف يف هذا الفنئسامضافا إىل النظر يف 
ذكره، أو ذكـر يف غـريه علـى     إذ احنصر. الروايات، فيصري حال الراوي حينئذ، حال املهملني

  .2"وجهه، حقيقة أو حكما
فالكشي اقتصر يف كتابه على الرواة الذين ورد فيهم أحاديث مدحاً أو ذماً، وأمهل البـاقني                

على أن كتابه قد رمـاه      . وبتعبري آخر، إنه اقتصر على ذكر الروايات الواردة يف حق الرواة          . يعاًمج
  .النجاشي بكثرة األغالط

  :قيمة النقد الوارد يف كتابه

توثيـق   يظهر من األردبيلي يف حبث بيع السالح ألعداء الدين أن: " نقل حمقق فوائد الوحيد
علـى التوثيـق    بار عن ورود الرواية بـذلك،وهو ال يـدل  الكشي ال عربة به؛ ألن ظاهره اإلخ

  .3"بشهادة
لعل سبب ذلك كثرة الروايات الضعيفة اليت يوردها يف التراجم،فأكثر ما اعترض عليه             : قلت

  . وغريمها5 يف نقد الرجال4من نقل عنه بسببها،كاحللي يف اخلالصة،والتفرشي

                                                 
 .1/88: مساء املقال- 1
  .1/90: مساء املقال- 2
  .18ص: هامش فوائد الوحيد- 3
هــ،له كتـاب نقـد      1044حلسني احلسيين التفرشي،وهو من تالميذ التستري،كان حيـا سـنة           مصطفى بن ا  : هو - 4

  .460ص:مصفى املقال:انظر.الرجال
  .3/127، 2/400، 2/328، 2/190، 2/111، 2/19، 1/281: انظر نقد الرجال- 5
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لنجاشـي يف ترمجـة الكـشي،وقال       إىل جانب األغالط الكثرية اليت فيه حسب ما ذكر ا         
من أنه يظهر بعد التتبع والتـصفح التـام يف   : 1ما ذكره الفاضل العناية ومن العجيب،:"الكلباسي
  .2"أن األغالط ليس فيه، بل إمنا هي من قلم املنتخبني منه، مثل الشيخ  الكتاب،

  :كتب الرجال بعد ظهور االصطالح اجلديد

البن املطهر احللي،وكشف املقال يف معرفة الرجال لـه،         خالصة األقوال يف معرفة الرجال      
كتاب الرجال البن داود احللي ، والتحرير الطاووسي أليب منصور احلسن بن الشهيد الثاين ،جممع               
الرجال للقهبائي ،منهج املقال ألستربادي ،نقد الرجال للتفريشي ،جامع املقال للطرحيي،رسـالة            

ل له،وأحوال الـصحابة له،وتـذكرة املتبحـرين لـه،الوجيزة          الرجال للحر العاملي ، وأمل اآلم     
للمجلسي،الفوائد الرجالية حملمد مهدي حبر العلوم ،منتهى املقال للحائري ،تتمة أمل اآلمل لعبـد              
النيب القزويين ،كتاب الرجال حملمد األنباري ،تكملة نقد الرجال لعبد النيب الكاظمي ،روضـات              

  .قال حملمد طه جنف ،تنقيح املقال لعبد اهللا املامقايناجلنات للخوانساري ،إتقان امل
  :تصنيف اإلمامية يف معرفة الرجال

أما التصنيف يف األمساء والكين واأللقاب فهو قليل ،كما تدل عليه كتب الفهارس خاصـة               
  :اليت مجعت الكتب املصنفة يف الرجال كمصفى املقال آلقا بزرك الطهراين،ومما ذكره يف ذلك

  .3ياء املوات يف أمساء الرواة حملمد طه جنفكتاب إح
هديـة  :وقال صاحب املصفى أن له    .4الكىن وألقاب :ولعباس القمي صاحب مفاتيح اجلنان      

  .5األحباب يف املشهورين بالكىن واأللقاب،وغاية املىن يف املعروفني باأللقاب والكىن
ملي املعـروف  ه الطربي اآلاللّ سن بن عبدأضبط املقال يف أمساء الرجال حل:ويف ضبط األمساء 

  .6حبسن زاده آملي 

                                                 
 . يقصد به عناية اهللا القهبائي - 1
  .1/81: مساء املقال- 2
ـ 1323تويف سنة   .عروف مبحمد طه جنف،له كتاب إتقان املقال       هو حممد طه بن مهدي امل      - 3 معجم رجال الفكر   :انظر. ه

  .1270-3/1269:واألدب يف النجف
 . وهو مطبوع يف ثالثة أجزاء- 4
  .215ص: مصفى املقال- 5
 . هو مطبوع - 6
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،وقـد  1  ه 726وإيضاح االشتباه أليب منصور احلسن بن يوسف بن املطهر األسدي احللي            
: إيضاح االشتباه يف ضبط ألفاظ أسامي الرجال ونسبهم ،ومسـاه الـبعض   : مساهم بعض املصنفني  

باه يف أسـامي الـرواة، إيـضاح        إيضاح االشت : إيضاح االشتباه يف أحوال الرجال،ومساه آخرون     
إيـضاح االشـتباه يف     : " والصحيح يف امسه  : االشتباه يف ضبط تراجم الرجال،وقال حمقق الكتاب      

  .وقد ألفه احللي بعد خالصة األقوال.2، كما عرب عنه املصنف يف مقدمة الكتاب"أمساء الرواة 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . وهو مطبوع- 1
  .9ص: انظر مقدمة التحقيق- 2
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  ضعفاءابن الغضائري وكتابه يف ال:املبحث الثاين 

  

  :ترمجة ابن الغضائري-1

يقال الغضائري وابن الغضائري،ولعل أحدمها خيص الوالد واآلخر خيص االبن،خاصـة وأن            
  :األب أشهر من االبن،لذلك نذكر تعريفا بالوالد

أبو عبد اهللا احلسني بن عبيد اهللا بن إبراهيم األسدي الواسطي البغدادي املتـوىف سـنة                 هو
  .هـ411

والغضائري .لطائفة،كأيب جعفر الطوسي،وأيب العباس النجاشي،وولده أمحد     أخذ عنه أعالم ا   
أبو عبد اهللا احلسني بـن احلـسن املخزومـي          :هذا ليس الذي يروي عنه البيهقي يف كتبه،فذاك       

  .الغضائري البغدادي
 الشيعة وعاملهم أبو عبد اهللا احلسني       شيخ:ترجم له احلافظ الذهيب يف سري أعالم النبالء بقوله        

 كان أحفـظ    :يقال،وصف بزهد وورع وسعة علم    ي،ضائريغ عبيد اهللا بن إبراهيم البغدادي ال      بنا
وأما .وابن النجاشي الرافضيان  ،أبو جعفر الطوسي  :روى عنه .الشيعة حلديث أهل البيت غثه ومسينه     

قـال الطوسـي    .وأيب الفضل الشيباين  ، وسهل بن أمحد الديباجي    ،أيب بكر اجلعايب  :هو فريوي عن  
صنف كتبـا   :وقال ابن النجاشي  .دم العلم وطلبه هللا وكان حكمه أنفذ من حكم امللوك         خ:تلميذه
وكتاب الرد على الغالة وغري ذلك مات يف        ،وكتاب مواطئ أمري املؤمنني   ، كتاب يوم الغدير   :منها
 اإلمامية يفتخرون عندهو من طبقة الشيخ املفيد يف اجلاللة :قلت. سنة إحدى عشرة وأربع مئةصفر
  . 1هلضعون لعلمهما حقه وباطوخي،ما

                                                 
  .329-17/328:سري أعالم النبالء- 1
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 احلسني بن عبيد اهللا أبو عبد اهللا الغضائري شيخ الرافضة           :"وذكره يف ميزان االعتدال بقوله    
مات سنة إحدى عشرة وأربعمائة كان حيفـظ شـيئا     .اجلعايب صنف كتاب يوم الغدير    :يروي عن 

  .1"كثريا وما أبصر
له .  إبراهيم الغضائري أبو عبد اهللا، شيخنااحلسني بن عبيد اهللا بن:" قال فيه تلميذه النجاشي

كتاب كشف التمويه والغمة، كتاب التسليم على أمري املؤمنني بإمرة املؤمنني، كتاب            : كتب، منها 
تذكري العاقل وتنبيه الغافل يف فضل العلم، كتاب عدد األئمة وما شذ على املصنفني مـن ذلـك،               

يف الفقه، كتاب مناسك احلـج، كتـاب خمتـصر          كتاب البيان عن حبوة الرمحن، كتاب النوادر        
كتاب سجدة الشكر، كتاب     مناسك احلج، كتاب يوم الغدير، كتاب الرد على الغالة واملفوضة،         

أال أخربكم  : مواطن أمري املؤمنني عليه السالم، كتاب يف فضل بغداد، كتاب يف قول أمري املؤمنني             
 شيوخه، ومات رمحه اهللا يف نصف  شهر  صفر،           أجازنا مجيعها ومجيع رواياته عن    . خبري هذه األمة  

  .2"سنة إحدى عشرة وأربع مائة
احلسني بن عبيداهللا الغضائري، يكىن أبا عبد اهللا، كثري السماع، عـارف            :" وقال الطوسي 

بالرجال، وله تصانيف ذكرناها يف الفهرست، مسعنا منه وأجاز لنا جبميع رواياته، مات سنة احدي 
  .3"عشره وأربعمائة

احلسني بن عبيد اهللا بن ابراهيم الغضائري، يكىن أبا عبد اهللا، كثري            :" قال احللي يف اخلالصة   و
السماع، عارف بالرجال، وله تصانيف ذكرناها يف كتابنا الكبري، مسع الشيخ الطوسي منه وأجازه              

  .4"مجيع رواياته، مات يف منتصف صفر سنة إحدى عشرة وأربعمائة، وكذا أجاز للنجاشي
كان من كبار شيوخ الشيعة،وكان ذا زهد وورع وحفظ،وتويف سنة إحدى :" الصفديوقال

    .5"عشرة وأربعمائة
احلسني بن عبيد اهللا بن إبراهيم بن       :يف  :وترجم له احلافظ ابن حجر يف لسان امليزان ترمجتني        

أبو عبد اهللا   ،ويف احلسني بن عبد اهللا      1عبد اهللا العطاردي الغضائري فذكره مبثل ما قال فيه الذهيب         

                                                 
  .1/541: االعتدالميزان- 1
  .166:،الترمجة رقم69ص: رجال النجاشي- 2
  .6117:،رقم425ص: رجال الطوسي- 3
  .116ص: خالصة األقوال- 4
  .4/261: الوايف بالوفيات- 5
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ه ومسى جد ،وبالغ يف الثناء عليه   ،وقد ذكره الطوسي يف رجال الشيعة ومصنفيها      :"الغضائري أضاف 
وله ،وكان حكمه أنفذ من حكم امللوك     ،خدم العلم ،كثري السماع ،كان كثري الترحال  :وقال،إبراهيم
 يف الفقه والـرد   وله كتاب كشف التمويه والنوادر    ، العاقل وتنبيه الغافل يف فضل العلم      أدبكتاب  

والكالم على قول علي خري هذه ،وكتاب يف فضل بغداد   ،وكتاب مواطئ أمري املؤمنني   ،على املفوضة 
  .2"فاضل أجازنا مجيع كتبه،ومات يف صفر :بن النجاشياوقال .األمة بعد نبيها

هو أبو احلسني أمحد بن احلسني بن عبيد اهللا بن إبراهيم األسدي الواسطي             :3ابن الغضائري 
 ومل يعرف تاريخ والدته ووفاته بالضبط ولكن املسلم به أنه من .بغدادي املعروف بابن الغضائري   ال

و كان من طبقة الشيخ الطوسي و النجاشي و كان زميالً هلما يف             ،علماء القرن اخلامس اهلجري     
  ويستفاد من خطبة الشيخ يف الفهرست من أن ابن الغضائري قد تويف يف شبابه وقبـل أن         ،الدرس

  . يصل إىل سن األربعني
والغـضارة هـي     منسوب إىل الغضائر مجع غضارة    :لقب الغضائري أو ابن الغضائري      :لقبه

 و يوضع فيها الطعام ولعل ،ويف احلقيقة هي اآلنية املعمولة من اخلزف      , الطني احلر الالزب األخضر   
  .وا ذا اللقبيبيعوا فعرف الغضائري أو آباءه كانوا يصنعون هذا النوع من اآلنية أو

والده،وأيب حممد بن طلحة بن علي،وأيب احلسني النصييب،واحلسن بن حممد بـن            : أخذ عن 
 قرأ عليه   ابن حاشر بأمحد بن عبد الواحد بن أمحد بن البزاز املعروف بابن عبدون و             بندار القمي،و 

  .عدة من كتب علي بن احلسن بن فضال مسعها معه النجاشي
كر املصادر تالميذا البن الغضائري فلعل قصر عمره سبب يف ذلـك  أما من أخذ عنه،فلم تذ   

 وقد نقـل الـشيخ      .كما يستفاد من كالم الطوسي،وقد اعترب النجاشي من تالميذه،فقد نقل عنه          
  .الطوسي عنه الصحيفة السجادية

،أي السنة الـيت    450مل حتدد املصادر سنة وفاته،ولكنها يف القرن اخلامس،وقيل سنة          :وفاته
  .فيها النجاشيتويف 

                                                                                                                                                         
  .3/116:لسان امليزان- 1
 .3/125:لسان امليزان- 2
  .1/119:نقد الرجال: انظر ترمجته يف - 3
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وجدت النجاشي ينقل عنه ويترحم عليه مما يشري إىل أنه تويف قبل النجاشـي،قال يف               :قلت
و ذكر أمحـد    . كان إماميا، وله شعر يف أهل البيت  كثري        :" ترمجة حبيب بن أوس أبو متام الطائي      

 وفيهـا   -نـه   لعلها كتبت يف أيامه أو قريبا م      :  قال -بن احلسني رمحه اهللا أنه رأى نسخة عتيقة         
  .1"قصيدة يذكر فيها األئمة حىت انتهى إىل أيب جعفر الثاين ، ألنه توىف يف أيامه

ذكر ذلك أمحد بن علي بن نوح       ...سهل بن زياد أبو سعيد اآلدمي الرازي      : "وقال يف ترمجة  
  .2"وأمحدبن احلسني رمحهما اهللا

س من والـده الـذي      مل حنصل على معلومات كثرية عن ابن الغضائري على العك         :مؤلفاته
،ومما ذكر   السبب يف ذلك   هووصلت إلينا أمساء مشاخيه ومؤلفاته بصورة كاملة ولعل موته املبكر           

  :له من التصانيف
 ميثـل القـسم     أنه:  قيل  كتاب الضعفاء املعروف برجال ابن الغضائري وهذا الكتاب        - 1

د ذم الـرواة والطعـن      وقد مجع فيه موار   ،األول من كتاب ذي قسمني وهو حول ضعفاء الرواة          
وأما القسم الثاين من الكتاب والذي حيوي       ،عليهم من حيث الوثاقة يف النقل واملذهب وغري ذلك          

  .قد ومل يعثر له على أثراملمدوحني من الرواة فقد فُ
 وكان هذا الكتاب عند النجاشـي بعـد وفـاة ابـن             ، كتاب تاريخ ابن الغضائري    - 2

  .غري رجال ابن الغضائري  وهو، احلديث وتاريخ حيام و هو حيوي أمساء رواة،الغضائري
  . فهرست األصول- 3
  . فهرست املصنفات- 4

ملا رأيت مجاعة من شيوخ     :"يقول الشيخ الطوسي حول هذين الكتابني يف مقدمة الفهرست        
طائفتنا من أصحاب احلديث عملوا فهرست كتب أصحابنا و ما صنفوه من التصانيف ورووه من               

 أجد أحداً استوىف ذلك وال ذكر أكثره و مل يتعرض أحد منهم الستيفاء مجيعـه إال                 األصول و مل  
الشيخ أبو احلسني أمحد بن احلسني فإنه عمل كتابني أحدمها ذكر فيه املصنفات و اآلخر ذكر فيه                 

اهللا و  األصول و استوفامها غري أن هذين الكتابني مل ينسخهما أحد من أصحابنا واخترم هو رمحـه   
  .3"عض ورثته إىل إهالك هذين الكتابنيعمد ب

                                                 
  .367:،ترمجة رقم141ص: رجال النجاشي- 1
  .490:،ترمجة رقم185ص: املصدر نفسه- 2
  .32-31ص.هـ1417؛مؤسسة نشر الفقاهة،1ط.جواد القيومي: الفهرست،حتقيق الطوسي،- 3
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  : منهج ابن الغضائري يف الضعفاء-2

  .اروحني أو الضعفاء أو رجال ابن الغضائري:اسم الكتاب
 قد اختلف األصحاب يف أنه      :"وقد اختلف القوم هل الكتاب للوالد أم للولد،قال الكلباسي        

إما : بضعفه وهم بني حاكم. شهور، األولوامل. بن احلسني بن عبيد اهللا الغضائري، أو والده أمحد
 وإما،وظاهر النقد،وشرح املشيخة يف بعض كلماته،واالستقصاء،جلهالته، كما هو صريح احلاوي

  .1"إبراهيم اليماين لكثرة جرحه، كما هو ظاهر الرواشح وإما هلما معا، كما هو ظاهر املنهج يف
 رح به شـيخ الطائفـة يف صـدر    الظاهر أنه كان له كتابان يف الرجال، كما ص:"وقال

  .2"الفهرست والعالمة يف غري واحد من التراجم يف اخلالصة

 أخبار كتاب ابن الغضائري مـدة        بعد عصر النجاشي ، و الطوسي تخفى      :وجود الكتاب 
على يد الرجايل أمحـد بـن طـاووس         "الضعفاء"قرنني من الزمن، حىت ظهرت نسخة من كتابه         

 هـ، وأورد فيـه نـصوص       644الّذي ألّفه عام    " لّ اإلشكال ح"صاحب  ) هـ673ت(احللّي
  الكامل لكتاب ابن الغضائري ه .الكتب اخلمسة الرجالية األصول، ومنها النصصمثّ أورد من بعده ن

وقد ".رجال العلّامة "املعروف به " خالصة األقوال "يف كتابه   ) هـ726ت  (الكامل تلميذُه احللّي    
من كُتب أخرى البن الغضائري، مما يدلّ على وقوفه عليها مباشرة،           أضاف احللّي النقلَ لنصوص     

ــاووس        ــن ط ــتاذه اب ــى أس ــى عل ــه حت ــاز ب ــرد وامت ــا تف ــذا م   .وه
ـ   " كشف املقال "وكذلك تلميذه اآلخر ابن داوود احللّي صاحب         رجـال ابـن    "املعـروف بـ

وأشهر ما يف األيدي منه     مثّ تداول األعالم هذا الكتاب،      .،فقد أورد نتفاً عن ابن الغضائري     "داوود
  .البن طـاووس، وأفردهـا    " حلّ اإلشكال " من كتاب    3النسخة الّيت استخرجها عبداللَّه التستري    

 هـ، أطلق العلماء نسبة الكتاب إىل ابن الغـضائري إرسـال            644ومنذ ظهور الكتاب يف عام      
  .4مهااملسلّمات، كالشهيد الثاين وتلميذه احلارثي العاملي والد البهائي، وغري

                                                 
  .15-1/14: مساء املقال- 1
  .1/9: مساء املقال- 2
يم املرتلـة دقيـق   شيخنا وأستاذنا جليل القدر عظ:"عبد اهللا بن احلسني التستري األصفهاين،قال فيه تلميذه التفرشي:  هو - 3

 من حتقيقاته،له كتب منها شـرح     - يعين نقد الرجال   -مارأيت أحدا أوثق منه،وأكثر فوائد هذا الكتاب      ...الفطنة كثري احلفظ  
 هـ،مث نقل إىل كربالء بعد سنة من وفاته،وهو الذي دون رجال ابن الغضائري،              1021احللي،مات بأصفهان سنة    " قواعد

 .245-242ص:،ومصفى املقال3/99:نقد الرجال:انظر.سواستخرجه من كتاب ابن طاوو
  .48-45ص:مصفى املقال للطهراين: انظر- 4



 - 453-

وقد شكك بعض متأخري اإلماميـة يف وجـود هـذا الكتـاب يف زمـان النجاشـي                  
والطوسي،وجزم بعضهم أن هذا الكتاب موضوع وضـعه بعـض املخالفني،ونـسبه إىل ابـن               

  . 1الغضائري
  

ـ  644 هـ وحتى    450(إنّ اختفاء الكتاب طيلة قرنني      :قال حممد رضا اجلاليل    ال )  هـ
ه؛ألنّ تلك الفترة تعد من أظلم الفترات يف تاريخ التراث الـشيعي،            يشكّل عقبةً يف تصحيح نسبت    

والّيت قلّت عنها املصادر واألخبار، وما يوجد منها ال يكشف عن جهود كثرية، إلّـا األعمـال                 
العظيمة الّيت متكّنت من الظهور، رغم الضباب والتعتيم، فاخترقتها كالشمس يف رائعة النهار، وهي  

ومهما يكن، فإنّ ذلك ال يشكّل عقبةً أمام إطالق أعالم الفن نسبة الكتاب إىل              .ابعقليلة تعد باألص  
 ة               .ابن الغضائريعلى صـح كما أنّ اعتماد مثل العلّامة احللّي على النسخة وما فيها، دليلٌ قطعي

ه وال دليل على أن.النسبة ووصوهلا إليه بطرق صحيحة مأمونة، كما هو شأن سائر مصادره املعروفة
أخذها عن أُستاذه السيد ابن طاووس، الّذي صرح بأنه ليس له طريق إىل النسخة، وإنما أخـذها                 

 ال بد أنْ تكون معتربةً عند السيد،        - ويف عصٍر قريٍب من املؤلّف       -وجادةً، مع أنّ الِوجادةَ تلك      
وإلّـا  .لغضائريحبيث أطلق النسبة، واستخرج النصوص، وسجلها يف كتاب رجاله منسوبةً إىل ا           

كيف جيوز له كلّ ذلك؟ ومن أين عرف النسبة إىل ابن الغضائري؟ وهو على ما هو من الـورع                   
وكذا املتأخرون عنه، وهم من هم يف االحتياط واحملافظة على الضبط، و املعرفة             .والتقى واالجتهاد 

الكتاب، كسائر ما جاء يف أعمـاهلم       فال بد من الوثوق مبا قدموه من هذا         !التامة بالرجال والكتب  
كالـشهيد  (مع أنّ بعض األعالم     .من النصوص املنقولة عن كتب القدماء، والّيت تفقد اليوم أعياا         

  .2قد صرح بطريقه إىل صاحب الكتاب ابن الغضائري كما قيل) الثاين
د فيه،مل  كما هو مالحظ من املادة املوجودة فيه،هو ضعفاء الرواة،وقد يور         : موضوع الكتاب 

فالكتـاب كتـاب    . اليعتقد هو بضعفهم،حيث جنده كثريا ما يرد ما ورد فيهم مـن تـضعيف             
  . جمروحني، أو ضعفاء،أو مذمومني ،لكن أورد فيه بعض الثقات دفاعا وردا للطعن الوارد فيهم

ولعله قد رتبه على حروف املعجم كما فعل التستري عند إستخراج من كتاب ابن طاووس،    
  .كن اجلزم بذلكولكن ال مي

                                                 
  .25ص:مقدمة حتقيق اخلالصة: انظر- 1
 .مقدمة حتقيق اجلاليل لضعفاء ابن الغضاتئري: انظر- 2
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 رجال،وقـد  159:حممـد رضـا احلـسيين اجلـاليل    :وفيه حسب املطبوع منه بتحقيـق    
استخرجها من ثنايا الكتب الرجالية اليت نقلت عن ابـن   . رجال 66:استدرك،احملقق على التستري    

  .الغضائري
يف فهو من أرصن كتب الرجال يف الدقّة والقوة         :قال اجلاليل عن قيمة كتاب ابن الغضائري      

      ه إىل املؤلَّف        . الترتيب والتعبري واألداء، وااللتزام مبصطلح علماء الفنجن ضعف ما وومن هنا يتبي
واملؤلِّف من نقود، وأنها مبتنية إما على عدم مراجعة الكتاب بدقّة، وإما االبتناء على مباٍن خمالفـة           

  .ه فتقبل مطلقاً، وبني تضعيفاته فتـرد      وهناك موقف أخري أساسه التفرقة بني توثيقات      .ملنهج املؤلَّف 
وهذا موقف مهزوز، مردود باإلمجاع املركّب، فإنّ أساس القبول والرد إنما هو صـحة نـسبة                

  .الكتاب، وصحة منهج الكاتب، وال ميكن التفريق يف ذلك بني التضعيف والتوثيق

  :منهجه يف النقد-3

  :مصادره يف النقد
ن الصدوق ،ورد عليه كما يف ترمجة زيد النرسي وزيد الزراد،وقد           جند ابن الغضائري ينقل ع    

  .سبق الكالم على ذلك
أَحمد بـن علـي، أبـو    : ونقل ابن الغضائري يف كتابه هذا عن والده مرة واحدة يف ترمجة  

  .كانَ ضعيفاً".الِشفاء واجلَالء"العباس، الرازي، صاحب كتاب 
  . 1مذْهِبِه ارِتفاعوحدثين أيب أنه كانَ يف :قال

  .4ورد عليهم أحيانا.3،وعن القميني2وعن أمحد بن حممد بن عيسى األشعري
  .5ونقل عن أيب بكر اجلعايب،يف ترمجة حممد بن نصري

  

  :ألفاظه النقدية

                                                 
  .18أ: رجال ابن الغضائري- 1
 .27،م11،س10أ:رجال ابن الغضائري: انظر- 2
  .50،م37،م29،م11أ:غضائريرجال ابن ال: انظر- 3
  .26،م8،ق38،ح12،أ10أ:رجال ابن الغضائري:انظر- 4
  .43م: رجال ابن الغضائري- 5
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ضـعيف،  : استعمل ابن الغضائري األلفاظ النقدية املتداولة يف كتب اإلمامية الرجالية،كقوله      
تفت إليه،يعرف وينكر،يف مذهبه ارتفاع،كان غاليا،كـذاب،أمره مظلم،فاسـد    ضعيف جدا،ال يل  

  ...املذهب،أمره خمتلط
علـي بـن أيب      :وقد وجدنا ابن الغضائري يستعمل اللعن خاصة يف املخالفني،قال يف ترمجة          

  .1 أيب إبراهيم أصلُ الوقِْف، وأشد اخلَلِق عداوةً ِللوِلي من بعِد- لَعنه اللَّه -حمزة 
وبدو التناقض على بعض األحكام الصادرة عن ابن الغضائري،حيث جتد اللفظ النقـدي ال              

  :يناسب احلكم ،ومن األمثلة على ذلك
كانَ ضعيفاً، يـضع    .سهلُ بن أَحمد بن عبِداللَّه بن أَحمد بن سهل، الِديباجي، أبو محمد           -

ومبا يجِري مجراها، مما رواه     " األشعِثيات"وال بأس ِبما رواه من      .جاِهيلويروي عن املَ  .األحاديثَ
ه2غري.  

رأيت .وضاع، كَِثري املَناِكِري.محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن املُطَِّلب، الشيباينُّ، أبو املُفَضل-
وِن املُتومن د وفيها األسانيد ،هبون األسانيدكُتنُ من دوِبِه وأرى.ِن، واملُت فَِردنما ي كر3 ت.  

  !. فكيف له أن جيمع بني القول بالوضع واالستثناء يف بعض املرويات 
وجند ابن الغضائري يشري يف بعض التراجم بأن الراوي جيوز االستشهاد بروايته،وهذا            :  قلت

ال يستعملون هذا التعبري،كما أنه يستعمل بعض التعبري        ما مل جنده عند غريه من نقاد الشيعة، فإم          
لدى أهل السنة كقوله يعرف وينكر، وما قال فيه يصلح لالستشهاد يف الغالب يكون قـد قـال                  

يعرف وينكر،أو يضطرب،أو يروي عن الضعفاء،أو يروي الصحيح والسقيم،أو أمره قريب،إالّ           :فيه
  :ل ذلكومثا.إذا أضاف إىل ذلك أمرا آخر كاالرتفاع

  .  إسحاق بن عبدالعزيز، البزاز، كُويفّ، يكنى أبـا يعقـوب، ويلقّـب أبـا الـسفاِتج                -
  .4، ويجوز أنْ يخرج شاِهداً يعرف حديثُه تارةً، وينكَر أُخرى.روى عن أيب عبد اللَّه

                                                 
  .53ع:رجال ابن الغضائري- 1
  .12:حرف السني،ترمجة رقم:الرجال البن الغضائري- 2
  .42:حرف امليم،رقم:املصدر نفسه- 3
  .3:حرف األلف،رقم: رجال ابن الغضائري- 4
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لـيس حديثُـه    .، يكنى أبا محمد    بن محمد بن أيب نصر، السكُوينّ        إسماعيلُ بن ِمهران   -
 لُحصتارةً وي طَِربضي ،ِقيرى بالنشاِهداً. أُخ جخرأنْ ي وزجعفاء كَِثرياً، ويوي عن الضر1وي.   

  عن أيب عبـِد اللَّـه، وأيب احلَـسن          روى. حذَيفةُ بن منصور بن كثري بن سلَمة، اخلُزاعي، أبو محمد          -
 . 2حديثُه غَير نقي، يروي الصحيح والسِقيم ، وأمره ملْتِبس، ويخرج شاِهداً. موسى

  :موقف ابن الغضائري من فساد العقيدة والغلو

وابن الغضائري  شديد على املخالف ممن كان فاسد العقيدة، كالواقفة،والزيدية واخلطابيـة             
  :وإليك أمثلة على ذلك,والغالة
  :اجلرح بفساد املذهب-1

لَه كتاب  . ضِعيف  واِقف. بن ِمهران بن محمد بن أيب نصر، أبو عبِد اللَّه            احلُسين -:الواقفة*
  .3 عن موسى
واِقف ابن واِقـٍف، ضـِعيف يف    .احلَسن بن علي بن أيب حمزة، موىل األنصار، أبو محمد         -

 وهنفِسِه، وأب  همن ثَقال     . أوبن فَض علي بن نعـن          : وقال احلَس ِويحيي مـن اللَّـِه أنْ أرتي ألسإن
   .4وحديثُ الرضا فيِه مشهور.بن علي احلَسن
  زيدي، يدخلُ حديثُـه يف حـديث      .، العاِمري، اِهلاليلّ   أَحمد بن رشد بن خثَيم    - :الزيدية*

،ِعيفحاِبنا، ضأص5 فاِسد.  
كان سعيد زيدياً، وحديثُه يف حديث      .- وأخوه معمر    -، أبو معمر اِهلاليلُّ      سعيد بن خثَيم  -

    ـر الكـاليب عـن              - على ما زعم     -أصحابنا، وهو تابعيمدة بـن عيبِه عِه الُميروي عن جد 
وروى.النيب ِعيد اللَّه،وهو ضبفَر، وأيب ععِبِه عن أيب ج فَعتراً، ال يِجد 6ف.  

كانَ ).ولَه عنه ِكتاب  (يروي عن أيب عبداللَّه     . جحدر بن املُغيرة، الطائي، كُويفٌّ     -:اخلطابية*
   .1 لَم يرو إلّا من طريق واِحٍد وِكتابه.خطّاِبياً يف مذهِبِه، ضِعيفاً يف حديِثِه

                                                 
 .7: حرف األلف،رقم:لغضائريرجال ابن ا- 1
  .30: رجال ابن الغضائري،حرف احلاء،رقم- 2
  .32:حرف احلاء،رقم:رجال ابن الغضائري- 3
 .33:حرف احلاء،رقم: رجال ابن الغضائري- 4
 .4:حرف األلف،رقم: رجال ابن الغضائري- 5
 .3:حرف السني،رقم: رجال ابن الغضائري- 6
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وهو .خرج مع أيب اخلَطّاب وقُِتلَ    .روى عن أيب عبداللَّه     . ، الصائغُ  عفيجماعةُ بن سعد، اجلُ   -
تما ذَكَر هيف احلديث، ومذهب ِعيف2ض.   

  :اجلرح بالغلو-2

ويعرب عنه باالرتفاع،وقد وجد الكثري من الرجال الذين ضعفهم بسبب الغلو،قال الكلباسي            
يعين يف –دعوى التسرع  إن: الذي خيتلج بالبال أن يقالو" :عن جرح ابن الغضائري للرواة بالغلو

االستقراء يف أرجاء عبائره، أنـه   إن الظاهر من كمال: األول: ، نظرا إىل أمورةغري بعيد-اجلرح
فكان إذا رأى . من الغلو على حسب مذاق القميني كان يرى نقل بعض غرائب األمور من األئمة

ده فيهم عنهم، جيزم بأنه من الغلـو، فيعتقـد بكذبـه    غري موافق العتقا يءمن أحدهم، ذكر ش
  ."3ما، يف غري حملهما فيحكم بضعفه وغلوه، ولذا تكثر حكمه وافترائه،

أكثر القدماء طعنا بالغلو ابن الغضائري،وشهر املتأخرون أنه        :قال التستري يف قاموس الرجال    
  .4يتسرع  إىل اجلرح،فال عربة بطعونه

   :و مثال من جرحهم بالغلو
-    سيالقَي ،علي ةُ بنيد     أُممحى أبا مكنالروايـة، يف مذهِبـِه         .، ي ِعيفني، ضييف ِعداد القُم
ِتفاع5ار.   

 ماِلك ابن أسماء بـن خاِرجـة،          بن سابور، موىل     جعفَر بن محمد بن ماِلك بن ِعيسى       -
ك احلديِث جملةً، ويف مذهِبِه ارتفاع، ويروي عن الـضعفاء          كَذّاب، مترو .الفَزاري، أبو عبِد اللَّه   

  .6وااِهيل، وكلُّ عيوب الضعفاء مجتِمعةٌ ِفيه
ورغم ذلك جتدته يرد طعن القميني يف الراوي،وهم ممن أكثروا الطعن يف الرواة بالغلو،فيوثق              

  .الراوي بأن حديثه مستقيم،أو أنه وجد كتابه مستقيم
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  .27:حرف اجليم،رقم: رجال ابن الغضائري- 6



 - 458-

  . أبـا جعفَـر      أَحمد بن محمد بن خاِلد بن محمد بن علي، البرقي، يكنى           -:ل ذلك ومثا
طَعن القُميون عليه، وليس الطعن فيه، إنما الطعن يف من يروي عنه؛ فإنه كانَ ال يبايل عمن يأخذُ،                  

  .1على طريقة أهِل األخبار
-    ن بن سياحلُس بن دمى       أَحران، يكنعيد بن ِمهاد بن سمفَر   عيد بن حعوى عن أكْثر   . أبا جر

 -يف ما رأيتـه  -وحديثُه.كانَ غاِلياً: وقال القُميون. سائرهم إلّا محاد بن ِعيسى   : ِرجال أِبيِه، وقالوا  
ساِلم .لَمأع 2واللَّه.  

-      ِداللَِّه، الصبو عه، أبيشاذَو بن نياحلُس  يالقُم ،يـون  . فّارالقُم معكـانَ غاِليـاً     : ز ـهأن .  
لَمأع ِديداً، واللَّهِكتاباً يف الصالِة س لَه 3ورأيت.  

-      يفَر، القُمعو جمة، أبرأَو بن دمحفيِه، وما         . م ال فَساد ِقين وحديثُه ،لُوون ِبالغيالقُم همهات
  نشيئاً ي هـا               رأيتحبديِثِه، وأظُن قِليإلّا أوراقاً يف تفسري الباِطِن وما ي ،فْسفيه الن طَِربضإليِه ت بس
ورأيت ِكتاباً خرج من أيب احلَسن، علي بن محمد إىل القُميني يف براَءِتِه ِمما قُِذف               .موضوعةً عليهِ 

  .4ِتِه ،وحسِن عِقيدِتِه، وقُرِب منِزلَ ِبِه
  :موقف اإلمامية من نقده للرجال

بني املعتمد له،والراد له،قال    : اختلف علماء اإلمامية يف قبول النقد الصادر عن ابن الغضائري         
ولألول ما تقدم من : قد ظهر مما مر أن فيه قولني      :"الكلباسي عن موقف اإلمامية من ابن الغضائري      

  أنه قد اعتمد عليه أساطني":د ذكر بعض الفضالءفق. ورجوع الفحول إليه اعتماد األجالء عليه

يلوح مبالحظه كـثري   وكذا ما. " احلق واليقني، العارفني بالرجال، الواقفني باألحوالوأمناءالدين 
فمنها ما صنعه يف حممد بن أورمة فإنه  .من أنه كان متأمال متثبتا يف التضعيف: من كلماته املنقولة

ألنه كان مغموزا عليه، مرميا بالغلو، منسوبا إليه كتاب يف تفـسري   مل جيرحه مع اجتماع أسبابه ،
مطعون عليـه   أنه: ونقل عنه ابن بابويه. خمتلط، يف رواياته ختليط، كما قاله يف الفهرست الباطن،

فلو كـان مبـادرا إىل   . وعلى منواله نسج النجاشي. عليه ما تفرد به، مل جيز العملل بالغلو وك
كتبه ورواياته  دىن سبب لقدح فيه ا، ولكنه ملا كان متثبتا متأمال فيه، نظر يفواجلرح بأ التضعيف

                                                 
 .10أ:ترمجة:رجال ابن الغضائري- 1
  .12أ:ترمجة:املصدر نفسه- 2
 .38ح:ترمجة:املصدر نفسه- 3
  .26م:ترمجة:املصدر نفسه- 4
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من التخليط، فحمله على أنـه   كان يف أوراق فساد فيها إال ما كلها متأمال فيها فوجدها نقية ال
فهذا وما شـاه  . غريه من مهرة هذا الفن موضوع عليه، فصرح برباءته عما قذف به، ومل يفعله

ضـري فيهـا، ألن مـن     والتعديل، وإن املسارعة إىل اجلرح ال لى غاية احتياطه يف اجلرحيدالن ع
ووثاقته عند غريه غري قادح، وليس هذا خمتصا به، بل النجاشي قـد  . ثقة جرحه، فهو عنده غري

بن حممـد   وجعفر.  ووثقه شيخنا املفيد،من الثقات عند آخر، فإنه جرح داود الرقي  جرح كثريا
وكذلك . ووثقه ابن الغضائري  وأثىن عليه العقيقي       بن يزيد اجلعفي   وجابر. وثقه الشيخ بن مالك و  

 وميكن انتصاره مبا ذكره يف ترمجة زيد النرسـي : أقول. قد وثقهم النجاشي الشيخ، جرح مجاعة

موسى السمان،  إن كتاما موضوع وضعه حممد بن: من أنه قال أبو جعفر بن بابويه: وزيد الزراد
فإنـه بعـد   .ابن أيب عمري بو جعفر يف هذا القول، فإين رأيت كتبهما مسموعة من حممدوغلط أ

باألحوال واملصدق يف املقال، مل يلتفت ذا التضعيف،  التصريح بالوضع من مثل الصدوق املطلع
من أنه قـال  : ومبا ذكره يف أمحد بن احلسني بن سعيد. الوجه العنيف بل جرى على تضعيفه ذا

وحنوه ما ذكره يف الربقي من  حديثه فيما رأيته سامل واهللا أعلم: غاليا ومع ذلك قال  كان:القميون
. إمنا الطعن فيمن يرويه، فإنه كان ال يبايل عمن يأخـذ  أنه طعن القميون عليه وليس الطعن فيه،

 ةمن أنه زعم القميون أنه كان غاليا، رأيت له كتابا يف الـصال : بن شاذويه وكذا ما يف احلسني

من أنه مسارع إىل اجلرح، حىت جرح كثريا مـن األجـالء   : الثاين وجوه أيضا  وللقول...سديدا
التـضعيف   إنه مسارع يف األكثـر إىل : والعلماء األثبات كما قال يف موضع من الرواشح الثقات

وقـال العالمـة   . التضعيف شططا إنه مسارع إىل اجلرح حردا مبادرا إىل: ويف آخر. بأدىن سبب
الرجال أو كون أكثر ما يعتقده، ليس يف  حتقيقه حال وهذا يشري إىل عدم: هبهاين بعد ما تقدمالب

 .1"احلقيقة جرحا

فأكثر اإلخبارية ردوا ما صدر عن ابن الغضائري من جرح للـرواة كالـسي،والنوري،              
  :ويرجعون عدم اعتمادهم عليه إىل األسباب اآلتية

  .بولة عدم وصول نسخة كتابه بطرق مق- 1
  . اعتماده على االجتهاد يف األحكام الرجالية، كمراجعة الروايات والكتب- 2
3 -ختلف فيه، كالغلورح، أو مبا يجعه يف اجلرح مبا ال يتسر .  

                                                 
  .فما بعدها.1/45: مساء املقال- 1
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، "السامل من سلم منه   "، و "مل يسلم من طعنه أحد    : " كثرة تضعيفاته وجرحه، حتى قيل     - 4
قل  أنه" :ونقل الكلباسي عن بعض أهل العلم من اإلمامية".الطعان"ووصف بأنه " جرحه مدح"و

الرواة الـذين ال   أن يسلم أحد من جرحه، أو ينجو ثقة عن قدحه، وجرح أعاظم الثقاة، وأجالء
  .1"يناسبهم ذلك

  
 الغضائري وأمثاله املكثرين من اجلـرح  نباال اعتداد عندي جبرح مثل  " :وقال حسن الصدر  

كثر القميني اجلامدين الذين يرمون بالغلو كل من ينفي السهو عـن            مع عدم ذكر السبب، وال بأ     
  .2"املعصوم عليه السالم أو من يروي الروايات املشتملة على املضامني العالية، والعلوم الغامضة

وقد وجدنا الكثري ممن صنف يف الرجال من الشيعة قـد اعتمـدوا علـى كتـاب ابـن                   
  . احللي يف الرجال،وكذا ابن طاووسالغضائري،كاحللي يف اخلالصة،وابن داوود

والظاهر من احللي يف اخلالصة اعتماده على النقد الصادر من ابن الغضائري،وإليك بعـض              
  :األمثلة على ذلك

روى الكشي حديثا يف مدحه، احد رواته حممد بن عيسى، وفيه قول، .  حذيفة بن منصور  -
 بن منصور بن كثري بن سلمة اخلزاعي،        حذيفة: وقال ابن الغضائري  . ووثقه شيخنا املفيد ومدحه   

أبو حممد، روى عن أيب عبد اهللا وأيب احلسن موسى ، حديثه غري نقي، يروي الصحيح والسقيم،                 
  .3والظاهر عندي التوقف فيه، ملا قاله هذا الشيخ. وأمره ملتبس وخيرج شاهدا

قـال  .  كـويف  - بالغني املعجمة    -علي بن ميمون، أبو احلسن، لقب أبا األكراد الصائغ          -
حدثين حممد بن احلـسن، عـن       : حدثين حممد بن نصري، قال    : الكشي عن حممد بن مسعود، قال     

:  ليلة، فقلت  - يعين أبا عبد اهللا      -دخلت عليه   : جعفر بن بشري، عن علي بن ميمون الصائغ، قال        
.  رمحـك اهللا   رمحك اهللا : إين أدين اهللا بواليتك ووالية آبائك وأجدادك فادع اهللا أن يثبتين، فقال           

أن حديثه يعرف وينكر وجيوز أن خيرج شاهدا، روى عن أيب عبد اهللا وأيب              : وقال ابن الغضائري  

                                                 
  .1/16: مساء املقال- 1
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واألقرب عندي قبول روايته، لعدم طعن الشيخ ابن الغضائري فيه صرحيا مع دعاء الصادق              . احلسن
 .1له

ال مبـا ينـسب إليـه         ال نعرفه إ  : قال ابن الغضائري  . إبراهيم بن عبيد اهللا بن العالء املدين      -
عبد اهللا بن حممد البلوى، وينسب إىل أبيه عبيد اهللا بن العالء عمارة بن زيد، وما يسند إليـه إال                    

وهذا ال اعتمد على روايتـه،      : أقول. وأظنه امسا موضوعا على غري واحد     : الفاسد املتهافت، قال  
  .2هلوجود طعن هذا الشيخ فيه، مع أين مل أقف له على تعديل من غري

 ابن منصور بن كثري     - باحلاء غري املعجمة املضمومة، والذال املعجمة        - احلسن بن حذيفة     -
انه ضعيف جدا ال يرتفع به، واألقوى عنـدي رد قولـه            : قال ابن الغضائري  . ابن سلمة اخلزاعي  

  .3لطعن هذا الشيخ فيه، مع أين مل أقف على مدح من غريه
النجاشي بـأحوال الرجـال     ال يبعد أن يكون أعلم منبل:" وقال الكلباسي يف مساء املقال

ويدل عليـه، تقـدم   . اإلطالقعلى  وتصانيفهم الذي هو من رؤساء هذا الفن، وكذا من العالمة
  .4التقدم يف االطالع بأحوال املتقدمني زمانه على زماما، ومن الظاهر كمال مدخلية

من األحكام مع ما ورد عن غـريه،        قد قمت مبقارنة ما ورد يف كتاب ابن الغضائري            :قلت
  :وإليك خالصة ذلك

  .159:عدد التراجم يف الكتاب
  .5:145عدد من ضعفهم

  .81:التراجم اليت وافقه غريه فيها
  .10:التراجم اليت خولف فيها

التراجم اليت تفرد فيها ابن الغضائري بالنقد سواء جرح أو تعـديل،وال يوجـد فيهـا إالّ                 
  .55:كالمه
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 رواة فقط،وهذا دون شك ليس مـربرا         10الغضائري مل يتفرد إال بتضعيفه      فيتضح أن ابن    
للقول بتسرعه يف اجلرح وأنه مل يسلم منه أحد،فلو أخذت أحكام النجاشي أو غريه لوجدنا عنده                

  .أحكاما  كثرية خولف فيها جتاوز ما عند ابن الغضائري
  النجاشي وكتابه يف الرجال:املبحث الثالث

  

  :يترمجة النجاش-1

 أمحد بن علي بن أمحد بن عباس بن حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم بن حممد بن عبـد اهللا                     هو
  .1 ولقبه النجاشي،وقد كناه البعض بأيب العباس خطأ،النجاشي وكنيته على التحقيق أبو احلسني 

وقال بعضهم يف ترمجته أمحد بن العباس،أي نسبه إىل أحد أجداده،والصحيح أنه أمحد بـن               
  .علي

  . هـ يف مدينة الكوفة 372ولد النجاشي يف سنة 

جده عبد اهللا النجاشي كان والياً على األهواز وقد كتب رسالة إىل اإلمام الـصادق               وكان  
و أسرته آل أيب السمال من األسر الكـبرية يف          ."الرسالة األهوازية "وكتب إليه اإلمام جواباً وهي      

  .الكوفة و اليت حتظى بتكرمي و احترام الناس

  :شيوخه
  . أبو ه علي بن أمحد النجاشي- 1
  . الشيخ املفيد- 2
  . أمحد بن عبد الواحد البزاز، املعروف بابن حاشر- 3
  . أمحد بن علي السريايف- 4
  .محد بن احلسنيأ ابن الغضائري احلسني بن عبيد اهللا وابنه - 5
  . هارون بن موسى التلعكربي وابنه أبو جعفر بن هارون- 6
  . حممد بن عمران املعروف بابن اجلندي أمحد بن- 7

                                                 
 . قيل أن النجاشي هو لقب ملك احلبشة،مثلما أن كسرى لقب ملك الفرس،وقيصر لقب ملك الروم- 1
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  :تالمذته
  . شيخ الطائفة الشيخ الطوسي- 1
  . الشيخ أبو احلسن الصهرشيت- 2
  . السيد عماد الدين بن معبد احلسين املروزي- 3

  :مؤلفاته

  . كتاب اجلمعة وما ورد فيه من األعمال- 1

  . كتاب الكوفة وما فيها من اآلثار والفضائل- 2

  .اب بين نصر بن قعني كتاب أنس- 3

  . كتاب خمتصر األنواء ومواضع النجوم- 4

  . كتاب الرجال أو فهرست أمساء مصنفي الشيعة- 5

  . عاما78ً هـ يف مطريآباد من نواحي سامراء و عاش 450تويف سنة :وفاته

أمحد بـن   :"... وجند يف كتاب النجاشي ترمجة لنفسه،لكنه مل يذكر فيها إالّ مصنفاته،فقال          
له كتاب اجلمعة وما ورد فيـه مـن األعمـال،           . س النجاشي األسدي مصنف هذا الكتاب     العبا

وكتاب الكوفة وما فيها من اآلثار والفضائل، وكتاب أنساب بين نـصر بـن قعـني وأيـامهم                  
  .1"وأشعارهم، و كتاب خمتصر األنوار ومواضع النجوم اليت مستها العرب

  : أقوال العلماء فيه
معتمد عليه عندي، له كتاب الرجال نقلنا منه يف كتابنا هـذا وغـريه      ثقة   :"قال احللي عنه  

  .2"أشياء كثرية، وله كتب أخر ذكرناها يف الكتاب الكبري

                                                 
  .253:،ترمجة رقم101ص: رجال النجاشي- 1
  .58ص:فى املقال،ومص1/137:،ونقل هذا أيضا التفرشي يف نقد الرجال73-72ص: خالصة األقوال- 2
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أنه من أجالء هذا الفن،وأعيانه،وحاز قصب الـسبق يف ميدانه،وشخـصه           "وقال الكلباسي   
عديل،وأعلم علماء هـذا    من أعظم أركان اجلرح والت    :" وقال فيه أيضا  .1"أعظم أركان هذا البنيان   

  .2"السبيل،أمجع علماؤنا على االعتماد عليه،وأطبقوا على االستناد يف أحوال الرجال إليه
  :منهجه يف كتاب الرجال-2      

فهرسـت أمسـاء    :"فهرست أمساء مصنفي الشيعة،وورد يف بداية اجلزء الثاين         :اسم الكتاب 
ف من كناهم وألقام ومنازهلم وأنـسام،       مصنفي الشيعة  وما أدركناه من مصنفام،وذكر طر       

  .3"وما قيل يف كل رجل منهم من مدح أو ذم
ويعد كتابه من أهم  كتب الرجال وأعظمها قدرا،وهو أحد األصول الرجالية املعتمدة لدى              

عمدة الكتب :" قال الكلباسي عن كتاب النجاشي   .اإلمامية،وهو العمدة يف اجلرح والتعديل عندهم     
تعرضه فيه بعد تعرضه ألغلب : األول: عداه بوجوه المتيازه عما: رجوع إليها، وذلكالرجالية امل

اجلرح والتعديل هلم، فإن بنائه فيه على التعرض : يف نقد األخبار، أعين الرواة، لعمدة ما يفتقر إليه
مـدارك  أخبار  وإن النظر يف! استقالال، أو استطرادا يف الغالب، وأي أمر أنفع منه، كيف ال  هلما

معرفة أحوال رجال السند،  األحكام، واحلكم ا على حسب مسالك األفهام، يتوقف غالبا على
عن التعرض هلما يف تـراجم مجاعـة،    قد أعرض: نعم. وال يتحصل إال بالرجوع إليه وما ضاهاه

ولكن جرى يف الرواشح، على . وبالضعف عمال فظاهر السياق يقتضي احلكم باألمجال، اجتهادا
4"عن كل مطعن وغميزة م أيضا حمكومون بالوثاقة، وساملونأ.  

  :سبب تصنيف الكتاب

فإين وقفت على ما ذكره السيد الشريف من تعيري قوم          : "...جاء يف مقدمة النجاشي لكتابه    
وهذا قول من ال علم له بالنـاس وال وقـف علـى             . من خمالفينا أنه ال سلف لكم وال مصنف       

وتاريخ أخبار أهل العلم، وال لقي أحدا فيعرف منه، وال حجة علينا            أخبارهم، وال عرف منازهلم     
وقد مجعت من ذلك ما استطعته، ومل أبلغ غايته، لعدم أكثر الكتب، وإمنا             . ملن مل يعلم وال عرف    

وقد جعلت لألمساء أبوابا علـى احلـروف        . ذكرت ذلك عذرا إىل من وقع إليه كتاب مل أذكره         
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... وها  أنا أذكر املتقدمني يف التصنيف من سلفنا الصاحل. وص منهاليهون على امللتمس السم خمص
  .1"وذكرت لرجل طريقا واحدا حىت ال تكثر الطرق فيخرج عن الغرض 

  :ترتيب الكتاب

أشار النجاشي كما سبق إىل أنه رتب التراجم على احلروف،ولكن هذا الترتيب مل يكن له               
  ...ن مث احلسني،مث إسحاق مث أمحدأثر،حيث جند يذكر أبان،مث إبراهيم،مث احلس

 حىت أواخر القـرن     � ترمجة ألصحاب الكتب واملؤلفني منذ زمن النيب         1263:ومجع فيه 
  .اخلامس للهجرة

  :عناصر الترمجة

: يذكر النجاشي اسم الرجل ونسبه،ونسبته ويبينها أحيانا إن مل تكـن معروفـة كقولـه              
منـسوب إىل   : الدعلجي :،وقوله من سواد الري   قرية:  األزدورقاين :بطن من مهدان،وقوله  :النهمي

ويذكر أخاه أو أباه إن كانا معرفني أو بعض         .موضع خلف باب الكوفة ببغداد، يقال له الدعاجلة       
  .أقارب الرجل

  .ويذكر روايته عن األئمة إن كان له رواية عنهم
  :كومثال ذل.ويذكر مذهب الرجل العقدي إن كان عاميا أو واقفيا أو فطحيا،وحنو ذلك

  .2يعقوب بن شيبة صاحب حديث من العامة-
احلسني بن أيب سعيد هاشم بن حيان املكاري أبو عبد اهللا، كان  هو وأبـوه وجهـني يف        -
  .3الواقفة

  .4علي بن أسباط بن سامل بياع الزطي أبو احلسن املقرئ، كويف، ثقة، وكان فطحيا-
  .5عامر بن كثري السراج زيدي- 
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  .ه،وأحيانا يهمل ذلكويذكر توثيق الرجل أو جرح

: قال يف ترمجة  :فنجد النجاشي يعدد مصنفات املترجم له،وكأنه يريد استقصاءها،ومثال ذلك        
 اخلـزاز الكـويف، أبـو       - بطن من مهدان     -إبراهيم بن سليمان بن عبيد اهللا بن خالد النهمي          "

يـل متيمـي،    إسحاق، كان ثقة يف احلديث، يسكن يف الكوفة يف بين م، وسكن يف بين متيم فق               
كتاب النوادر، كتـاب اخلطـب، كتـاب        : له كتب، منها  . وسكن يف بين هالل، ونسبه يف م      

الدعاء، كتاب املناسك، كتاب أخبار ذي القرنني، كتاب إرم ذات العماد، كتـاب قـبض روح              
 كتـاب  املؤمن، كتابا الدفائن، كتاب خلق السماوات، كتاب مقتل أمري املؤمنني ، كتاب جرهم،        

حدثنا محيد بـن    : حدثنا علي بن حبشي قال    : أخربنا أمحد بن عبد الواحد قال     . بن احلر حديث ا 
  . 1"حدثنا إبراهيم: زياد قال

 قرية من سواد الري     - سلمة بن اخلطاب أبو الفضل الرباوستاين األزدورقاين         :وقال يف ترمجة  
ر، كتاب السهو،   كتاب ثواب األعمال، كتاب نواد    :  كان ضعيفا يف حديثه له عدة كتب، منها        -

كتاب القبلة، كتاب احليض، كتاب ثواب احلج، كتاب مولد احلسني بن علي ومقتلـه، كتـاب                
عقاب األعمال، كتاب املواقيت، كتاب احلج، كتاب تفسري ياسني، كتاب افتتاح الصالة، كتاب             

حـدثنا  : أخربنا حممد بن علي بن شاذان قال    .�اجلواهر، كتاب نوادر الصالة، كتاب وفاة النيب        
حدثنا أيب وأمحد بن إدريس وسعد و احلمريي عـن سـلمة،            : أمحد بن حممد بن حيىي العطار قال      

وأخربنا احلسني بن عبيد اهللا، عن أمحد بن جعفر بن سفيان، عن أمحد بن إدريس، عـن سـلمة                   
  .2"بسائر كتبه

وتالحظ أن النجاشي يسوق بعد ذكر كتب الرجال أسانيده إليها  كما هـو واضـح يف                 
  .ملثالني املذكورينا

،وعباس بن حممـد    3ويف بعض هذه األسانيد بعض األعالم من أهل السنة،كأيب حامت الرازي          
  . 4الدوري

  :مصادر النجاشي يف كتابه
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  :نقله عن النقاد الشيعة-أ

  :أبو العباس أمحد بن علي بن نوح*

لبصرة كان ثقة يف    أمحد بن علي بن العباس بن نوح السريايف نزيل ا         :قال النجاشي يف ترمجته   
. حديثه، متقنا ملا يرويه، فقيها، بصريا باحلديث والرواية، وهو أستاذنا وشيخنا ومن استفدنا منـه              

كتاب املصابيح يف ذكر من روى عن األئمة لكل إمـام، كتـاب             : وله كتب كثرية، أعرف منها    
على أيب العبـاس بـن      القاضي بني احلديثني املختلفني، كتاب التعقيب و التعفري، كتاب الزيادات           

  .1سعيد يف رجال جعفر بن حممد مستوىف، أخبار الوكالء األربعة
 أمحد بن حممد بن نوح، يكىن أبا العباس السريايف، سكن البـصرة،             :وقال احللي يف اخلالصة   

واسع الرواية، ثقة يف روايته، غري أنه حكي عنه مذاهب فاسدة يف األصول، مثل القول بالرؤيـة                 
 .2وغريها

دو أن النجاشي قد اعتمد على كتاب املصابيح،حيث جنده يقول ذكره أبو العباس بـن               ويب
  . 3نوح يف رجاله أو يف رجاهلما وحنو ذلك،وأحيانا يقول ذكره أبو العباس يف كتابه

  :4احلسني بن عبيد اهللا الغضائري*

  .5فقد نقل النجاشي عن شيخه الغضائري وينعته بشيخنا
  :ان املعروف باملفيدحممد بن حممد بن النعم*

  . دون أن يبني الكتب اليت أخذ منها6ونقل النجاشي عن شيخه املفيد

  :نقله لنقد القميني للراوي*

حيث جند النجاشي ينقل كالمهم يف الراوي ويف الغالب يكون طعنا يف الراوي بالغلو،ويرد              
  :النجاشي أحيانا جرحهم،ويسكت أحيانا أخرى،ومن األمثلة على ذلك
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وقال قوم من القميني إنه غال يف آخـر       ... بن يزيد بن حممد بن عبد امللك النوفلي          احلسني-
 .1عمره واهللا أعلم، وما رأينا له رواية تدل على هذا

أمحد بن احلسني بن سعيد بن محاد روى عن مجيع شيوخ أبيه إال محاد بن عيسى فيما زعم       -
 . 2ف وينكرهو غال وحديثه يعر: أصحابنا القميون، وضعفوه وقالوا

حممد بن أورمة أبو جعفر القمي، ذكره القميون، وغمزوا عليه ،ورموه بالغلو حـىت دس               -
وحكى مجاعة من شـيوخ     . عليه من يفتك به، فوجده يصلي من أول الليل إىل آخره فتوقفوا عنه            

وجد يف حممد بن أورمة طعن عليه بالغلو، وكل ما كان يف كتبه مما : القميني عن ابن الوليد أنه قال
إنـه رأى  : كتب احلسني بن سعيد وغريه فقل به، وما تفرد به فال تعتمده، وقال بعض أصـحابنا    

وكتبـه  . توقيعا من أيب احلسن الثالث إىل أهل قم يف معىن حممد بن أورمة وبراءته مما قذف بـه                 
  .3صحاح، إال كتابا ينسب إليه، ترمجته تفسري الباطن، فانه خملط

، 58،  56:ضعفه أصحابنا،كما هو احلـال يف التـراجم       : يف الرجل  ويقول النجاشي أحيانا  
141،660.  

  :نقله من كتب الشيعة-ب

  :كتاب ابن عقدة*

  .4نقل عن ابن عقدة،ويقول ذكر ابن عقدة يف الرجال،ويقصد رجال الصادق

  :كتاب أيب زرعة الرازي*

رعة الـرازي يف     وذكره أبو ز   :أبان بن تغلب بن رباح أبو سعيد البكري اجلريري         يف ترمجة 
أبان بن تغلب  وروى     : فقال" ذكر من روى عن جعفر بن حممد من التابعني ومن قارم            " كتابه  

  .عن أنس بن مالك
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وقد قال آقا بزرك بأن أبا زرعة هذا شيعي إمامي،أي أنه ليس احلافظ أبو زرعة عبيد اهللا بن                  
من روى عن جعفر بن حممـد  له كتاب يف ذكر :"قال الطهراين).هـ264ت(عبد الكرمي الرازي   

  .1"من التابعني ومن قارم
  :كتاب الكشي*

وقد صرح النجاشي أن كتاب     .،وجنده أحيانا يعترض على قوله    2نقل كثري عن كتاب الكشي    
  .3وفيه أغالط كثريةالكشي 
  :كتاب ابن الغضائري*

 أبو متام  حبيب بن أوس:،قال يف ترمجة  4قال أمحد بن احلسني   : نقل عن ابن الغضائري ويقول    
و ذكر أمحد بن احلسني رمحـه اهللا أنـه رأى           . الطائي كان إماميا، وله شعر يف أهل البيت  كثري         

 وفيها قصيدة يذكر فيها األئمـة حـىت         -لعلها كتبت يف أيامه أو قريبا منه        :  قال -نسخة عتيقة   
  .5انتهى إىل أيب جعفر الثاين ، ألنه توىف يف أيامه

ح بذلك كما هو احلال يف ترمجة أيب طالب األزدي فقد نقـل             وينقل عنه أحيانا دون تصري    
  .كالم ابن الغضائري حرفيا دون أن ينسبه إليه

  :فهرست ابن الندمي*

كتاب الطهـارة،   : بندار بن حممد بن عبد اهللا إمامي متقدم، له كتب، منها          : قال يف ترمجة  
و الفرج حممد بن إسحاق     كتاب الصالة، كتاب الصوم، كتاب احلج، كتاب الزكاة، ذكر ذلك أب          

أيب يعقوب الندمي يف كتاب الفهرست، وذكر أيضا له كتابا يف اإلمامة، وكتابا يف املتعة، وكتابا يف                 
  .6"العمرة

بندار بن :"وقد نقل من الفهرست كل ما أورده ابن الندمي،ومل يضف شيئا إليه،قال ابن الندمي            
كتاب الطهارة،وكتـاب الـصالة،وكتاب     :كتبحممد بن عبد اهللا الفقيه،إمامي متقدم،وله من ال       
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الصوم،وكتاب احلج،وكتاب الزكاة،وله غري ذلك من الكتب على نسق األصول،وله من الكتـب             
  .1"غري ذلك،كتاب اإلمامة من جهة اخلرب،كتاب املتعة،كتاب العمرة

  :نقله عن أهل السنة-ج

س الفاتك الشاعر، له نـسخة      قال يف ترمجة عبيد اهللا بن احلر اجلعفي الفار        :اإلمام البخاري *
: وقد ذكر ذلك البخاري فقـال     : قال أبو العباس أمحد بن علي بن نوح       . يرويها عن أمري املؤمنني   

شريك عن عمر بن حبيـب عـن   : إمساعيل بن جعفر عن أيب خصفة عن سليمان بن يسار، وقال   
  . 2عبيد اهللا بن حر، حديثه يف الكوفيني

ـ  عـن  اجلعفي حر بن اهللا عبيد :بخاري رمحه اهللا  يف التاريخ الكبري لإلمام ال    :قلت  � يعل
 بـن  عمرو عن شريك وروى يسار، بن سليمان عن خصيفة ابن عن جعفر بن إمساعيل قوله،قاله
  .3الكوفيني يف حديثه حر،  بن  اهللا عبيد عن خبيب

روى عـن عطيـة     :  ويف ترمجة خالد بن طهمان أبو العالء اخلفاف السلويل، قال البخاري          
أبـو العـالء    : وقال مسلم بن احلجاج   . ب بن أيب حبيب، مسع منه وكيع وحممد بن يوسف         وحبي

  4.اخلفاف له نسخة أحاديث، رواها عن أيب جعفر

 ، حبيـب  أيب بن وحبيب عطية عن ،السلويل العالء أبو طهمان بن  خالد :يف التاريخ الكبري  
  .5يوسف بن وحممد وكيع عنه روى

كويف، كان من أصحاب    ... اجلارود اهلمداين اخلاريف األعمى      زياد بن املنذر أبو    ويف ترمجة 
: وقال أبو العباس بن نوح   . أيب جعفر، وروى عن أيب عبد اهللا ، و تغري ملا خرج زيد رضي اهللا عنه               

هو ثقفي، مسع عطية، وروى عن أيب جعفر، و روى عنه مروان بن معاوية وعلي بن هاشم بـن                   
  .6الربيد يتكلمون فيه، قاله البخاري
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 عنـه  روى جعفر، أيب وعن عطية مسع ،الثقفي اجلارود أبو املنذر بن  زياد :يف التاريخ الكبري  
  .1فيه يتكلمون هاشم، بن وعلى معاوية بن مروان

وقال مسلم بـن    ... ويف ترمجة خالد بن طهمان أبو العالء اخلفاف السلويل         :اإلمام مسلم *
  .2ها عن أيب جعفرأبو العالء اخلفاف له نسخة أحاديث، روا: احلجاج

وذكر أبو بكر بن عبد اهللا بـن        : يف ترمجة أبان بن تغلب فقال      3ونقل عن أيب بكر الشافعي    
وروى عن األعمش وعن حممد بن املنكدر وعـن  : إبراهيم الشافعي ما رواه أبان عن الرجال فقال  

  .4مساك بن حرب وعن إبراهيم النخعي
روى أبان عن عطية : وذكره البالذري قال  :ب قال يف ترمجة أبان بن تغل      5ونقل عن البالذري  

  .6العويف

حبيب بن أوس أبو متام الطـائي       ونقل النجاشي عن كتاب احليوان للجاحظ،فقال يف ترمجة         
  .7و حدثين أبو متام الطائي، وكان من رؤساء الرافضة: وقال اجلاحظ يف كتاب احليوان...

  :منهجه يف النقد-3      

ة وتعديلهم بنقل ما ورد عن األئمة فيهم،ذلـك أن كالمهـم            اهتم النجاشي يف جرح الروا    
جبرح الراوي أو تعديل ال يرد،فهو كالم املعصوم كما يعتقد،وإليك بعض األمثلة عن نقله لكـالم            

  :األئمة

                                                 
 .3/371: التاريخ الكبري- 1
  .397:،ترمجة رقم151ص: رجال النجاشي- 2
مسع ابن أيب .ه، أبو بكر البغدادي البزاّز الشافعيويهو احلافظ احلجة ،حمدث العراق ،حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم بن عبد - 3

تويف .فوارسالدارقطين،وابن شاهني ،وابن أيب ال:حدث عنه.الدنيا، وحممد بن شداد املسمعي ،وأبا إمساعيل الترمذي وغريهم
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  .7:،ترمجة رقم10ص: رجال النجاشي- 6
  .367:،ترمجة رقم141ص: رجال النجاشي- 7
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إبراهيم بن نعيم العبدي أبو الصباح الكناين نزل فيهم فنسب إليهم، كان أبـو عبـد اهللا                 -
  . 1يسميه امليزان، لثقته

  .2اهيم بن أيب البالد وكان للرضا  إليه رسالة وأثىن عليهإبر-
عن أيب عبد اهللا وروى أنـه جفـاه         ... حريز بن عبد اهللا السجستاين أبو حممد األزدي         -

 .3وحجبه عنه

داود بن القاسم بن إسحاق بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب، أبو هاشم اجلعفري كان                 -
  .4لقدر، ثقةعظيم املرتلة عند األئمة ، شريف ا

كان له اتصال   . علي بن سليمان بن احلسن بن اجلهم بن بكري بن أعني أبو احلسن الزراري             -
بصاحب األمر ، وخرجت إليه توقيعات، وكانت له مرتلة يف أصحابنا، وكان ورعا، ثقة فقيها، ال           

 .5يطعن عليه يف شيء

  :موقفه من العامة

إبـراهيم  :عامة لبعض الرواة، كقوله يف ترمجةجند النجاشي يف بعض التراجم ينتقد تضعيف ال   
ابن حممد بن أيب حيىي أبو إسحاق موىل أسلم، مدين، روى عن أيب جعفر وأيب عبد اهللا ، وكـان                    

  .6خصيصا والعامة هلذه العلة تضعفه

  :كما أنه يف تراجم العامة،جنده أحيانا يوثق الرجل،ومثال ذلك
  .7اين ثقة، روى عن أيب عبد اهللا ، من العامة إسحاق بن بشر أبو حذيفة الكاهلي اخلراس-

  .8أصرم بن حوشب البجلي عامي، ثقة، روى عن أيب عبد اهللا نسخة-

  .1الفضيل بن عياض بصري، ثقة، عامي، روى عن أيب عبد اهللا نسخة-

                                                 
  .24:،ترمجة رقم19ص: املصدر نفسه- 1
  .32:،ترمجة رقم22ص: املصدر نفسه- 2
  .375:،ترمجة رقم144ص: املصدر نفسه- 3
 .411:،ترمجة رقم156ص: املصدر نفسه- 4
  .681:،ترمجة رقم260ص: رجال النجاشي- 5
 .12:،ترمجة14ص: رجال النجاشي- 6
  .171:،ترمجة رقم72ص: املصدر نفسه- 7
  .271:،ترمجة رقم107ص: املصدر نفسه- 8
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  .2حيىي بن سعيد القطان أبو زكريا، عامي، ثقة، روى عن أيب عبد اهللا نسخة-

  .رواة عن أيب عبد اهللا جعفر الصادق رمحه اهللا وتالحظ أن من وثقهم كلهم 
وجنده أحيانا يذكر أن الرجل من العامة وال يذكر فيه جرحا وال تعديل ويكتفـي بـذكر                 

،وحفـص بـن    3روايته عن األئمة،كما هو احلال يف ترمجـة سـفيان بـن عيينـة رمحـه اهللا                
  .5،والضحاك بن خملد أبو عاصم النبيل4غياث

  :موقفه من الواقفة
 النجاشي الكثري من الرواة الذين نسبهم إىل الوقف، وضعف مجلة منهم، ومن األمثلـة               وثق
  :على ذلك
إبراهيم بن أيب بكر حممد بن الربيع ثقة هو وأخوه إمساعيل رويا عن أيب احلسن موسـى                 - 

 .6وكانا من الواقفة

جهـني يف   احلسني بن أيب سعيد هاشم بن حيان املكاري أبو عبد اهللا، كان  هو  وأبوه و                -
  .7الواقفة، وكان احلسني ثقة يف حديثه

احلسن بن حممد بن مساعة أبو حممد الكندي الصرييف من شيوخ الواقفة كثري احلديث فقيـه                
  . 8ثقة وكان يعاند يف الوقف ويتعصب

عبد اهللا بن جبلة بن حيان بن أجبر الكناين أبو حممد و كان عبد اهللا واقفا، وكان فقيها ثقة                 -
 .9مشهورا

نقل عن الكشي أنه كان واقفـا،مث  .أمحد بن احلسن بن إمساعيل بن شعيب بن ميثم التمار           -
 .1وهو على كل حال ثقة، صحيح احلديث، معتمد عليه: قال

                                                                                                                                                         
  .847:،ترمجة رقم310ص: املصدر نفسه- 1
  .1196:،الترمجة رقم443ص: املصدر نفسه- 2
 .506:،ترمجة رقم190ص: املصدر نفسه- 3
 .346:،ترمجة رقم134ص:صدر نفسه امل- 4
  .547:،ترمجة رقم205ص: املصدر نفسه- 5
  .30:،ترمجة رقم21ص: املصدر نفسه- 6
 .78:،ترمجة رقم38ص: املصدر نفسه- 7
  .84:،ترمجة رقم41-40ص: رجال النجاشي- 8
 .563:،ترمجة رقم216ص: املصدر نفسه- 9
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  .2علي بن عمر األعرج أبو احلسن الكويف، وكان واقفا، ضعيفا يف احلديث-

  :موقفه من الفطحية

  :لقليل،ووجدت النجاشي يوثقهم،ومثال ذلكال يوجد يف الكتاب من الرواة الفطحية إال ا
  .3إنه كان فطحيا، وكان ثقة يف احلديث: أمحد بن احلسن بن علي بن حممد يقال

  :موقفه من الزيدية

  :والرواة الزيدية يف الكتاب أيضا قليل،وما وجدته منهم وثقه النجاشي،ومثال ذلك
  .4حيىي بن سامل الفراء كويف، زيدي، ثقة

  :موقفه من الغالة

  :أغلب من ذكره النجاشي بالغلو أورد فيه ألفاظ اجلرح،ومن األمثلة على ذلك
  .5ربيع بن زكريا الوراق كويف، طعن عليه بالغلو، له كتاب فيه ختليط-

وكذلك ابنـه   . كان غاليا كذابا  : سليمان بن عبد اهللا الديلمي أبو حممد، غمز عليه، وقيل         -
  .6حممد ال يعمل مبا انفردا به من الرواية

  .7عبد اهللا بن عبد الرمحن األصم املسمعي بصري، ضعيف غال ليس بشيء-

عبد اهللا بن القاسم احلضرمي املعروف بالبطل، كذاب، غال، يروى عن الغالة، ال خـري               -
  .8فيه، وال يعتد بروايته

  .9عبد اهللا بن خداش أبوخداش املهري ضعيف جدا، ويف مذهبه ارتفاع-

                                                                                                                                                         
  .179:،ترمجة رقم74ص:املصدر نفسه- 1
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  :ضعف املذهب أو اضطرابه

 النجاشي يف الكثري من الرواة بسبب ضعف مذهبهم أو فساد عقيدتـه،أو اضـطرام               طعن
  :فيها،كما أنه أحيانا يوثق من ذكر بذلك،ومثال ذلك

احلسني بن أمحد بن املغرية أبو عبد اهللا البوشنجي كان عراقيا، مضطرب املذهب، وكـان               -
  .1ثقة فيما يرويه

قرائي التمار كثري السماع، ضعيف يف مذهبه،       إسحاق بن احلسن بن بكران أبو احلسني الع       -
رأيته بالكوفة وهو جماور، وكان يروي كتاب الكليين عنه، وكان يف هذا الوقت علوا فلم أمسع منه             

  .2شيئا

عبد امللك بن هارون بن عنترة الشيباين كويف، ثقة، عني روى عن أصحابنا ورووا عنـه،                -
  .3ومل يكن متحققا بأمرنا

  :لفاءتويل املناصب للخ

رغم أن بعض النقاد اإلمامية يعدون العمل عند اخللفاء وتويل املناصب عندهم مما يطعـن يف          
  .الراوي،إال أن النجاشي مل يعترب هذه املسألة من أسباب الطعن

كان خازنا للمنـصور واملهـدي      : عبد اهللا بن سنان بن طريف موىل بين هاشم        ففي ترمجة   
  .4صحابنا، جليل، ال يطعن عليه يف شيءواهلادي والرشيد، كويف، ثقة، من أ

وهذا يدل على أن تويل مثل هذه املناصب ال يطعن يف الراوي  إذا كان إماميـا،وأن هـذه             
  .املناصب يف حد ذاا ليس من أسباب الطعن،إالّ إن كان من توالها غري إمامي

  :اجلهالة

ا، ثقة، مل يرو عنه إال      أبان بن عمر األسدي خنت آل ميثم بن حيىي التمار، شيخ من أصحابن            
فاجلهالة عنده خمالفة ملا ورد عند أهل السنة،فهذا الراوي من املفروض           .5عبيس بن هشام الناشري   

                                                 
  .165:،ترمجة رقم68ص: املصدر نفسه- 1
  .178:،ترمجة رقم74ص: املصدر نفسه- 2
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يطلق عليه جمهول،لتفرد واحد بالرواية عنه لكن النجاشي يوثقه؛ألن اجلهالة عنده مبعىن عدم معرفة              
  .حاله يف اجلانب العقدي

  :اعتراضاته على النقاد

جاشي يعترض على بعض ما ساقه من نقد غري للراوي،حيث يتقد طعن القميني،             وجدنا الن 
  :ويرد على الكشي،وغريه،ومن أمثلة ذلك

: " إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق القمي أصله كويف، انتقل إىل قم، قال أبو عمرو الكشي              -
ابنا ، هذا قول الكشي، وفيـه نظـر، وأصـح         "تلميذ يونس بن عبد الرمحن من أصحاب الرضا         

  .1أول من نشر حديث الكوفيني بقم هو: يقولون

حممد بن عيسى بن عبيد بن يقطني بن موسى موىل أسد بن خزمية، أبو جعفر، جليـل يف                  -
من أصحابنا، ثقة، عني، كثري الرواية، حسن التصانيف، روى عن أيب جعفـر الثـاين مكاتبـة                 

ما تفرد به حممد بن عيسى من كتب    : الوذكر أبو جعفر بن بابويه، عن ابن الوليد أنه ق         . ومشافهة
من مثل أيب جعفـر  : ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول، ويقولون     . يونس وحديثه ال يعتمد عليه    

  .2حممد بن عيسى

  :توجيهه لبعض التعارض يف اجلرح والتعديل

حفص بن البختري موىل، بغدادي، أصله كويف، ثقة، روى عن أيب عبـد اهللا               قال يف ترمجة  
  .3وإمنا كان بينه وبني آل أعني نبوة فغمزوا عليه بلعب الشطرنج. احلسن ، ذكره أبو العباسوأيب 

  :ألفاظ اجلرح والتعديل عنده

أنـه   ومل يتعرض إىل فساد املذهب فظاهره" ثقة: "نقل الوحيد البهبهاين إن النجاشي إذا قال
يف عدمه لبعـد    وهو ظاهرعدل إمامي؛ألن ديدنه التعرض إىل الفساد فعدمه ظاهر يف عدم ظفره

  .4من احملققني وجوده مع عدم ظفره لشدة بذل جهده وزيادة معرفته وان عليه مجاعة

   :قيمة نقده
                                                 

  .18:،ترمجة16ص: رجال النجاشي- 1
 .896:ة رقم،ترمج334-333ص: املصدر نفسه- 2
 .344:،ترمجة رقم134ص: املصدر نفسه- 3
  .18ص: فوائد الوحيد- 4
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ما قرع مسعك، أغالط وأوهام، يقف عليها أبنـاء   إنه قد وقع له مع:" رغم قول الكلباسي
قال، كما نص عليه مجاعة     فإنه أعرف علماء الرجال وأعلمهم ذا امل      " :إالّ عن يقول عنه   .1"األفهام

  ".2األجلة من
واألغالط واألوهام اليت ذكرها الكلباسي تتعلق يف الغالب يف ذكره لوفيات الرواة أو يف نقله               

  . عن بعض النقاد
رجح مجاعة من أصحابنا حكاية النجاشي يف اجلرح والتعـديل علـى            :"قال حسن الصدر  

واحلق أن قول النجاشي ال يعارضـه       :"قالوإىل ذلك ذهب الكلباسي حيث      .3..."حكاية الشيخ   
  .4"قول الشيخ؛ألن النجاشي أثبت

وجند التفرشي ينقل أقوال النقاد يف الرجل ،وقول النجاشي بتوثيقه،ويعلق بأنه كـان             :قلت
  .5ينبغي أن يوثقوه لتوثيق النجاشي له

 ويـسمي   وجند احلافظ ابن حجر رمحه اهللا ينقل عنه يف لسان امليزان ويسميه ابن النجاشي             
   .كتابه رجال الشيعة
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  الطوسي وفهرسته وكتابه يف الرجال:املبحث الرابع

  

  :ترمجة الطوسي-1

وبعد أن  .  هـ يف طوس   385ولد أبو جعفر حممد بن احلسن املعروف بالشيخ الطوسي عام           
ينيـة،   هـ إىل بغداد، مركز اخلالفة واملـدارس الد        408تلقى تعليمه األويل هناك توجه يف عام        

. وكانت الزعامة العلمية الدينية آنذاك للشيخ املفيد ،وكان الكثري من العلماء الشيعة يدرسون لديه             
فأخذ يدرس لديه مدة مخس سنوات حىت وفاة الشيخ ،وبعد وفاة املفيد، أخذ الـشيخ الطوسـي                 

ـ                اة يدرس لدى السيد املرتضى علم الكالم والفقه واألصول مدة ثالث وعشرين سنة، وبعـد وف
 الزعيم الديين للشيعة يف بغداد على الرغم مـن وجـود             هـ426السيد املرتضى أصبح يف عام      

هـ توارى الـشيخ عـن      447ويف عام   . الكثري من تالمذة الشيخ املفيد كالكراجكي والنجاشي      
وهكـذا أدى وجـوده     . األنظار ليختار اإلقامة يف النجف حيث كانت آنذاك جمرد قرية صغرية          

 اك إىل أن تصبح النجف املركز العلمي الديين للشيعة وحمط طالب العلم والعلماء            وحلقة درسه هن  
  . هـ448،حيث قام بتأسيس احلوزة العلمية بالنجف سنة 
وقربه موجود باملسجد الذي مسي بامسه . هـ 460تويف يف الثاين والعشرين من حمرم يف عام  

  .وهو بالنجف
غلب علماء زمانه تتلمذوا على يديه ،وكانـت        و عرف الشيخ الطوسي بشيخ الطائفة ألن أ       

أغلب إجازات احلديث تنتهي إليه، وله مؤلفات يف جماالت شىت من احلديث والفقـه والرجـال،                
وقد بلغ تالمذته أكثر من     .باإلضافة إىل أن كتابني منها مها من الكتب املعتمدة األربعة لدى الشيعة           

، وابن شهر آشـوب املازنـدراين،       1شهور باملفيد الثاين   عامل جمتهد، منهم ابنه أبو علي امل       ةثالمثائ
  .والقاضي ابن الرباج، وفتال النيسابوري

                                                 
ع والده،وأيب الطيب الطربي،واخلالل،والتنوخي،فقيه الشيعة وإمامهم مبشهد علي،وهو مس:  قال احلافظ ابن حجر يف ترمجته- 1

 .3/73:لسان امليزان:انظر.مات يف حدود اخلمسمائة،وكان متدينا كافا عن السب. يف نفسه صدوق
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ذيب األحكام، االستبصار، النهاية، الفهرست، اخلـالف،       : من مؤلفات الشيخ الطوسي   
  ... التبيان، املبسوط، الرجال، ومصباح املتهجد،والعدة يف أصول الفقه،والغيبة

  :يهأقوال أهل العلم ف
حممد بن احلسن بن علي الطوسي أبو جعفـر جليـل يف         :" -وهو من أقرانه  -قال النجاشي   

كتاب  ذيب األحكام وهو : له كتب، منها. 1أصحابنا، ثقة، عني، من تالمذة شيخنا أيب عبد اهللا
كتاب كبري، وكتاب االستبصار، وكتاب النهاية، وكتاب املفصح يف اإلمامة، وكتاب ماال يـسع              

وعـن  � اإلخالل به، وكتاب العدة يف أصول الفقه، وكتاب الرجال من روى عن النيب                 املكلف
األئمة ، وكتاب فهرست كتب الشيعة وأمساء املصنفني، وكتاب املبسوط يف الفقه، ومقدمـة يف               
املدخل إىل علم الكالم، وكتاب اإلجياز يف الفرائض، ومسألة يف العمل خبرب الواحد، و كتاب مـا                 

 يعلل، كتاب اجلمل والعقود، كتاب تلخيص الشايف يف اإلمامة، مسألة يف األحـوال،              يعلل وما ال  
كتاب التبيان يف تفسري القران، شرح املقدمة وهو رياضة العقول، كتاب متهيد األصول وهو شرح               

  .2"مجل العلم والعمل
 صـدوق،   شيخ اإلمامية ، رئيس الطائفة، جليل القدر، عظيم املرتلة، ثقة عني          :" وقال احللي 

عارف باألخبار والرجال والفقه واألصول والكالم واألدب، ومجيع الفضائل تنسب إليه، صـنف             
يف كل فنون اإلسالم، وهو املهذب للعقائد يف األصول والفروع، واجلامع لكمـاالت الـنفس يف       

  .3"العلم والعمل، وكان تلميذ الشيخ املفيد حممد بن حممد بن النعمان
إمام وقته وشيخ عصره، ورئيس هذه الطائفة،وعمدا، بـل         :"  الصمد وقال احلسني بن عبد   

حاله وجاللة قدره أوضح  رئيس العلماء كافة يف وقته أيب جعفر حممد بن احلسن بن علي الطوسي
  .4. "من أن يوضح، اعترف بفضله وغزارة علمه وعلو شأنه اخلاصة والعامة

 بـن  حممد جعفر أبو التصانيف، حبوصا الشيعة، شيخ  الطوسي جعفر  أبو :وقال الذهيب 
 الشيخ عن القوم وأصول الكالم أخذ مث.للشافعي أوال وتفقه بغداد، قدم.الطوسي علي بن احلسن
 عن عامتها جملدين، يف ونوادر أحاديث وأملى ، التفسري وعمل وبرع، ولزمه ،اإلمامية رأس املفيد

                                                 
  . يقصد املفيد- 1
  .1068:،الترمجة رقم403ص: رجال النجاشي- 2
  .180-4/179: الرجال للتفرشينقد:وانظر.250-249ص: خالصة األقوال- 3
 .87-86ص: وصول األخيار إىل أصول األخبار- 4
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 وأمحـد  املرتضى، والشريف الفحام، اهللا عبيد بن واحلسني احلفار، هالل: عن وروى.املفيد شيخه
 عدة كتبه أحرقت وقد لبدعته، احلفاظ عنه وأعرض.علي أبو ابنه: عنه روى.وطائفة عبدون، بنا

 حملة بالكرخ، يسكن وكان بالسلف، التنقص من عنه ظهر ملا واستتر القصر، جامع رحبة يف نوب
 وكان.مئة وأربع  ستني سنة احملرم يف ومات.يفقههم باملشهد وأقام الكوفة، إىل حتول مث الرافضة،

      كتـاب : منـها  كثرية تصانيف وله ".تارخيه " يف النجار ابن ذكره.زكياءاأل ال األذكياء من يعد
 ، "اإلمامـة  يف املفـصح  " وكتاب ، "األخبار خمتلف " وكتاب جدا، كبري " األحكام ذيب" 

  .وأشياء
  .1"لفيهامؤ وأمساء كتبهم فهرسة يف مؤلفا له ورأيت

 عن أخذ الشيعة فقيه الطوسي جعفر أبو علي بن احلسن بن  حممد :"وقال احلافظ ابن حجر   
 ،القرآن تفسري ومجع ،اإلمامية مذهب على الكالم يف كثرية مصنفات له ،وطبقته أيضاً النعمان ابن

 ابنـه  عنـه  روى، وغريمها احلفار وهالل املفيد عن حدث ،جملس يف وحكايات، أحاديث وأملى
 واستتر ،النصر جامع رحبة يف الناس من مبحضر عدة كتبه أحرقت :النجار ابن قال .وغريه احلسن

 ستني سنة احملرم يف علي مبشهد مات .السلف انتقاص من عنه يظهر ما بسبب نفسه على خوفاً هو
  .2"وستني إحدى سنة بعضهم وأرخه الذيل يف النجار ابن ذكره، وأربعمائة

مرحلة جديدة يف العلوم عند اإلمامية فقد ذكروا أن علماء الشيعة قبـل  ويعد الطوسي بداية    
الطوسي مل يكن بينهم كثري اختالف؛ألن مدار عملهم بأحاديث الكايف،ومل يكن بني أحاديـث              
كتابه اختالف،وملا صنف الطوسي مصنفات كثرية،ومجع األحاديث املختلفة،واختلف يف كتبه يف           

الختالف،فيكون قول كل يف فتواه موافقا ألحد أقوال الطوسي،وقلما         فتاويه اجترأ اإلمامية على ا    
  .كان قول خارجا عن أحد أقواله لعدم اجترائهم على ذلك

أن املسائل والفروع يف تصانيف الشيعة قلدوا ا أهل السنة،وأول من فعـل             :"قال الغروي 
نهاية وغريها،وتبعـه   ،وال3ذلك الطوسي،حينما صنف كتاب املبسوط،واخلالف،والعدة،والتهذيبني    

  .4"من جاء بعده

                                                 
  .335-18/334: سري أعالم النبالء- 1
 .6/205: لسان امليزان- 2
  .ذيب األحكام،واالستبصار: يطلق ذلك على - 3
  .97-96: مصادر املعرفة الدينية- 4
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  :منهج الطوسي يف الفهرست-2

كتاب الفهرست موضوع لذكر من له كتاب من املصنفني وأرباب األصول، وذكر الطرق             
إليها غالبا، وقد جييء بيان أحواهلم استطرادا، وعد يف مقدمته باإلشارة إىل ما قيل يف املصنفني من                 

لي روايته أو ال، وتبيني اعتقاده، وهل هو موافق للحـق أو هـو        التعديل والتجريح، وهل يعول ع    
فإين ملا رأيت مجاعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب احلديث عملوا فهرس كتب             :"خمالف له، فقال  

أصحابنا وما صنفوه من التصانيف ورووه من األصول، ومل أجد أحدا استوىف ذلـك وال ذكـر                 
 اختص بروايته وأحاطت به خزانته من الكتب، ومل         أكثره، بل كل منهم كان غرضه أن يذكر ما        

يتعرض احد منهم باستيفاء مجيعه إال ما قصده أبو احلسني امحد بن احلسني بن عبيد اهللا رمحه اهللا،                  
فانه عمل كتابني، احدمها ذكر فيه املصنفات، واألخر ذكر فيه األصول، واستوفامها على مبلغ ما               

تابني مل ينسخهما احد من أصحابنا واخترم هـو رمحـه اهللا،   وجده وقدر عليه، غري أن هذين الك    
وملا .  على ما حكي بعضهم عنه-وعمد بعض ورثته إىل إهالك هذين الكتابني وغريمها من الكتب 

تكرر من الشيخ الفاضل أدام اهللا تأييده، الرغبة فيما جيري هذا ارى، وتواىل منه احلـث علـى                  
ىل كتاب يشتمل على ذكر املصنفات واألصـول، ومل افـرد   ذلك، ورأيته حريصا عليه، عمدت إ  

أحدمها عن األخر لئال يطول الكتابان، الن يف املصنفني من له أصل فيحتاج إىل أن يعاد ذكره يف                  
ورتبت هذا الكتاب على حروف املعجم، الـيت أوهلـا اهلمـزة            . كل واحد من الكتابني، فيطول    

ا يلتمسه، ويسهل على من يريد حفظه، ولست اقـصد          وآخرها اليأ، ليقرب على الطالب الظفر مب      
ترتيبهم على أزمنتهم وأوقام، بل رمبا يتفق ذكر من تقدم زمانه بعد ذكر من تأخر وقته وأوانه،                 

فإذا ذكرت كل واحد من املصنفني وأصحاب األصول فالبد من أن أشري إىل             . الن البغية غري ذلك   
عول على روايته أو ال، وأبني عن اعتقاده وهل هو موافق           ما قيل فيه من التعديل والتجريح، وهل ي       

للحق أو هو خمالف له، الن كثريا من مصنفي أصحابنا وأصحاب االصول ينتحلـون املـذاهب                
 . 1"الفاسدة، وان كانت كتبهم معتمدة

ولكنه مل يـف يف     . فلم يذكر الشيخ يف فهرسته غري املصنفني وأصحاب األصول من الرواة          
ه لبعض ذوي املذاهب الفاسدة، فلم يقل يف إبراهيم بن أيب بكري بن أيب الـسمال                ذلك عند تعرض  

 ومل يذكر شيئا يف شأن كثري مـن  - كما صرح به الكشي والنجاشي       -شيئا، مع أنه كان واقفيا      

                                                 
  .32-31ص:الفهرست: انظر- 1
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.     �الضعفاء، حىت يف مثل احلسن بن علي السجادة، الذي كان يفضل أبا اخلطاب علـي الـنيب                  
  من وجوه الرواة، مثل زكريا بن آدم ، وزرارة بن أعني ، وسلمان الفارسـي ،                وأمهل توثيق كثري  

، وحممد   وعبيد بن زرارة ، وعبد الرمحن بن احلاج ، وعمار بن موسى الساباطي ، وليث املرادي               
. ابن إمساعيل بن بزيع ، وحممد بن احلسن الصفار ، وحممد بن علي بن حمبوب  ومعاوية بن عمار                  

يف الفهرست كان قبل تأليف كتاب الرجال، ألنه حييل عليه يف كثري من مـوارد               والظاهر أن تأل  
  .الرجال يف قسم من مل يرو عنهم

  :وإليك مناذج من التراجم الواردة يف الفهرست تبني منهجه فيه
. إبراهيم بن رجاء اجلحدري، من بين قيس بن ثعلبة، رجل ثقة، من أصحابنا البصريني             -    

 الفضائل، أخربنا به أمحد بن عبدون، عن أمحد بن زياد بن جعفر اهلمداين،              له كتب، منها كتاب   
  .1حدثين علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابراهيم بن رجاء: قال

له كتاب مناسك احلج، أخربنا بـه       . إبراهيم بن حممد املذاري، صاحب حديث وروايات      -
كي لنا أن من الناس من ينسب هذا الكتاب         وح. وبرواياته أمحد بن عبدون، عن إبراهيم بن حممد       
  .2إىل أيب حممد الدعلجي، وال نسبة له به والعمل به

له كتاب، أخربنا به ابن أيب جيد، عن حممد بن احلسن، عن حممد بن أيب               . إمساعيل بن أبان  -
  .3القاسم، عن حممد بن علي الصرييف، عنه

  .ال،ويذكر كتبه،وأسانيده إليهافهو يذكر اسم الشخص ويذكر أحيانا جرحا فيه أو تعدي
  . كتابا2005 من املصنفني مسى منها 888 كتابا من آثار 4283واشتمل الفهرست على 

  

  :كتاب الرجال-3
على خالف الفهرست الذي خصص لذكر مصنفات اإلمامية؛تصدي الطوسي يف كتابه يف            

 أو بدوا، حسب ترتيب     الرجال لذكر مطلق الرواة، ومن كانت هلم رواية عن األئمة مع الواسطة           

                                                 
 .35ص:الفهرست- 1
  .40ص:الفهرست- 2
 .51ص: الفهرست- 3
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عصورهم، فلم يأت بكل الصحابة، وال بكل أصحاب األئمة ، مث ذكر بعد ذلك من تأخر زمانه                 
  . عن األئمة من رواة احلديث أو ممن عاصرهم ومل يرو عنهم

ذكرنـاه يف   :"صنف الطوسي كتابه يف الرجال بعد كتاب الفهرست،حيث جنـده يقـول           
  .1"الفهرست

فإين قد أجبت إىل ما تكرر سؤال الشيخ الفاضل فيه، من           :" الكتابقال الطوسي يف خطبة     
،وعن األئمة من بعده إىل زمن      �مجع كتاب يشتمل علي أمساء الرجال، الذين رووا عن رسول اهللا          

. القائم ، مث أذكر بعد ذلك من تأخر زمانه من رواة احلديث أو من عاصـرهم ومل يـرو عنـهم         
 أوهلا اهلمزة وآخرها الياء، ليقرب على ملتمـسه طلبـه،           وأرتب ذلك على حروف املعجم، اليت     

ويسهل عليه حفظه، واستويف ذلك على مبلغ جهدي وطاقيت، و على قدر ما يتسع لـه زمـاين                  
وفراغي وتصفحي، وال أضمن أن أستويف ذلك عن آخره، فإن رواة احلديث ال ينـضبطون، وال                

ربا، غري أين أرجو أن ال يـشذ عنـهم إال           ميكن حصرهم لكثرم وانتشارهم يف البلدان شرقا وغ       
ومل أجد ألصحابنا كتابا جامعا يف هذا . النادر، وليس على اإلنسان إال ما تسعه قدرته وتناله طاقته    

املعىن إال خمتصرات قد ذكر كل إنسان طرفا منها، إال ما ذكره ابن عقدة من رجال الصادق ، فإنه         
فأنا أذكر ما ذكره وأورد من بعد ذلك ما مل          . اقي األئمة قد بلغ الغاية يف ذلك، ومل يذكر رجال ب        

  .2"يورده

قيل أنه يقصد شيخه املفيد الذي أمره بتأليف هذا الكتاب          "الشيخ الفاضل :" قوله يف املقدمة  
   .3كما أمره بتأليف الفهرست

، مث من بعد ذلك رجال األئمة علـى         �وأول ما ابتدأ به من الرجال الذين رووا عن النيب           
  :يبهم،حيث ذكر أوالترت

 من الصحابة،فيذكر اسم الصحايب،وال يذكر فيـه شـيئا،ولعله          �باب من روى عن النيب      
  .،أو شهد العقبة وحنو ذلك� أو مع احلسني �يقول شهد بدرا وأحدا أو قتل مع علي 

                                                 
  .415،وص414ص:رجال الطوسي: انظر- 1
 .17ص: رجال الطوسي- 2
  .10ص:مقدمة حمقق الرجال: انظر- 3
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،وقسمه إىل أبواب على حروف املعجم،ويذكر األمساء       �أمساء من روى عن أمري املؤمنني       
ومثـال  .وأحيانا يضيف بعض املعلومـات عـن الـصحابة        . من ذكره من الصحابة    فقط،ويكرر

  .1أحد األركان أربعة:،قوله�أضاف يف ترمجة جندب بن جنادة أبو ذر الغفاري :ذلك
  .�مث ذكر أصحاب احلسن 

  .�مث أصحاب احلسني 
  .مث علي بن احلسني

  .وحممد بن علي الباقر
  .وجعفر بن حممد الصادق

  .الكاظموموسى بن جعفر 
  .وعلي بن موسى الرضا
  .وحممد بن علي اجلواد
  .وعلي بن حممد اهلادي

  .واحلسن بن علي العسكري
  .مث ذكر باب يف أمساء من مل يرو عن واحد من األئمة

 وقد وقع له األوهام يف الكتاب حيث يذكر الرجل فيمن روى عن األئمة،مث يعيد ذكـره                
ن أيوب تارة يف أصحاب الكاظم،وأخرى يف أصـحاب         فنجده يذكر فضالة ب   .فيمن مل يرو عنهم   

الرضا،وثالثة فيمن مل يرو عنهم،ويذكر اليقطيين تارة يف أصحاب الرضـا،وأخرى يف أصـحاب              
وقد أرجع بعضهم هذا التناقض إىل اختالف النقـاد يف الـراوي     .اهلادي،وثالثة فيمن مل يرو عنهم    

  .2وروايته عن األئمة
فيـذكر  .ى حروف املعجم،لكن مل يراع الترتيب يف األمساء       وقسم الطوسي أمساء الرجال عل    

  ...أسعد مث أهبان مث أبان مث أسلم،مث أنسة،مث إبراهيم:مثال
والطوسي يف الغالب ال يذكر يف ترمجة الراوي جرحا أو تعديال سواء يف الصحابة أو مـن                 

  .بعدهم،ورمبا يذكر تشيع الرجل أو قلة روايته،أو أنه من اخلوارج أو غريهم

                                                 
  .496:،ترمجة رقم59ص:رجال الطوسي: انظر- 1
  .1/137:مساء املقال: انظر- 2
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مـن روى عـن الـنيب       : من الرجال والنـساء وتفـصيلهم      6439: وعدة ما يف الرجال   
،أصـحاب  41:�،أصـحاب احلـسن     440:�،من روى عن علي بن أيب طالب        470:�

،أصـحاب  476:،أصـحاب البـاقر   173:،أصحاب علـي بـن احلـسني      109:�احلسني
،أصحاب 114:،أصحاب اجلواد 317:،أصحاب الرضا 273:،أصحاب الكاظم 3423:الصادق
  .511:،من مل يرو عن واحد من األئمة103:،أصحاب العسكري185:اهلادي

  
  :مصادر الطوسي يف الكتاب

  :نقل عن اإلمام البخاري يف مواضع عديدة،ومن أمثلة ذلك:نقله عن أهل السنة-1
  .1احملاريب: األسود بن أصرم، قال البخاري- 
  .2عوفجابر بن : جابر بن طارق األمحسي، أبو حكيم، وقال البخاري-
  .3احلارث بن عبد مشس األنصاري، ذكره البخاري، وما روي عنه شيئا-
هو احلكم بن حـزن     : ، وقال البخاري  4احلكم بن حزن الكليب، على قول ابن أيب خيثمة        -

  .5الكلفي، من بين متيم
،وكـذا  7،وكذا جابر بن عوف،وقـال لـه صـحبة        6وترمجة األسود يف تاريخ البخاري    

  . 9،وكذا احلكم8احلارث
نقله عن اإلمامني أمحد بن حنبل وحيىي بن معني رمحهما اهللا يف ترمجة جابر بن يزيـد بـن                   
احلارث بن عبد يغوث اجلعفي، تويف سنة مثان و عشرين ومائة، على ما ذكر ابن حنبـل، وقـال            

  .10هو من األزد: مات سنة اثنتني و ثالثني ومائة، وقال القتييب: حييي بن معني

                                                 
  .54:،ترمجة رقم25ص: رجال الطوسي- 1
  .139:،رقم32ص: املصدر نفسه- 2
  .200:،رقم36ص: املصدر نفسه- 3
  . مل أجده يف املطبوع من تاريخ ابن أيب خيثمة املسمى بالتاريخ الكبري- 4
  .216:،رقم38ص: املصدر نفسه- 5
 .1/443: التاريخ الكبري- 6
 .2/208: املصدر نفسه- 7
 .2/261: املصدر نفسه- 8
  .2/331: املصدر نفسه- 9

  .1316:،رقم129ص: املصدر نفسه- 10
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  .1 بن أيب ذئب املدين، وهو عبد العزيز بن عمران، ضعفه ابن منريويف ترمجة عبد العزيز
  .2ويف ترمجة عباد بن كثري الكاهلي الثقفي، شيخ قدمي، كان سفيان الثوري يكذبه

،ومل يكثر عنه،رغم أنه قام بتهذيب كتابه كمـا   3أما النقل عن اإلمامية فنقل عن الكشي      -2
  . سبق بيانه

علي بـن   :قال النجاشي يف ترمجة   .  قتيبة الدينوري رمحه اهللا    ونقل عن القتييب ،وليس هو ابن     
أبـو احلـسن،    . - عليه اعتمد أبو عمرو الكشي يف كتاب الرجال          -حممد بن قتيبة النيسابوري     

  .4صاحب الفضل بن شاذان وراوية كتبه
  :منهجه يف نقد الرجال-4

  :موقفه من املخالف

وجنده يوثق . رجال56ة حيث بلغ عددهم ذكر يف أصحاب الكاظم الكثري من الواقف  :الواقفة
  :من نسب إىل الوقف تارة،ويسكت عنه يف الكثري من األحيان ،ومن األمثلة على ذلك

                                                 
  .3284:،رقم239ص: املصدر نفسه- 1
  .3368:،رقم244ص: رجال الطوسي- 2
  ، 407، 81،296ص:الرجال:  انظر- 3
 .678:،ترمجة رقم259ص: رجال النجاشي- 4
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أمحد بن حممد بن علي بن عمر بن رباح، أبو احلسن، وأخوه حممد أبو احلـسني، وأبـو                  -
ن أيب عبد اهللا    القاسم علي، وهو األصغر وهو أكثرهم حديثا،وجدهم عمر بن رباح القالء روى ع            

وأيب احلسن موسى، ووقف وكل أوالده  واقفة، وآخر من بقي من بين رباح أبو عبد اهللا حممد بن                   
  .1علي بن حممد بن علي بن عمر بن رباح، وكان شديد العناد، وأمحد املتقدم ثقة

  .3،أمحد بن زياد اخلزاز، واقفي2 أمية بن عمرو، واقفي-

  :موقفه من الغالة

  :عف من اشتهر من الرواة بالغلو،ولعله يورد فيه لعنا،ومن أمثلة ذلكجند الطوسي يض

حممد بن مقالص األسدي الكويف، أبو اخلطاب، ملعون غال، يكىن مقالص، األسدي أبا             -
  .4زينب البزاز الرباد

  .5حممد بن علي الشلمغاين، يعرف بابن أيب العزاقر، غال-
  

                                                 
  .6014:،رقم416ص: رجال الطوسي- 1
  .4932:،رقم331ص: املصدر نفسه- 2
  .4943:،رقم332ص: املصدر نفسه- 3
  .4321:،رقم296ص: رجال الطوسي- 4
  .6364:،رقم448ص: رجال الطوسي- 5
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  :موقفه من اخلوارج

  :وارج يلعنه،ومثال ذلككل من ذكره الطوسي من اخل

  .1عبد اهللا بن الكوا، خارجي ملعون-

  .2عبد اهللا بن وهب الراسيب، رأس اخلوارج، ملعون-

  .3نوفل بن فروة األشجعي، خارجي ملعون-

  .4صار خارجيا ملعونا:أشعث بن قيس الكندي-

  :موقفه من العامة

في بـالقول أنـه     أغلب من ترجم هلم من العامة مل يذكر فيهم جرحـا أو تعـديل،ويكت             
  :عامي،ورمبا قال يف بعضهم أنه ثقة،ومن أمثلة ترامجه للعامة

حممد بن مسلم الزهري املـدين،      : وذكر يف موضع آخر   .5حممد بن شهاب الزهري، عدو    -
تابعي، وهو حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن احلارث بن شهاب بن زهرة بن كـالب،                    

سبعون : سنة أربع وعشرين ومائة، وله اثنتان وسبعون سنة، وقيل        ولد سنة اثنتني ومخسني، ومات      
فلم يقل فيه شيئا،وكأن األول ليس هو ابن شهاب،لكن بعض احملققني لكتب الرجال مـن               .6سنة

  .اإلمامية قالوا أنه املقصود،كما هو احلال يف اخلالصة للحلي وغريه

  .7حفص بن غياث، عامي-

  .1وف بربيعة الرأي، املدين الفقيه، عاميربيعة بن أيب عبد الرمحان، املعر-

                                                 
  .711:،الترمجة رقم75ص: رجال الطوسي- 1
  .738:،رقم76ص:املصدر نفسه- 2
  .843:،رقم84ص: رجال الطوسي- 3
  .57ص: رجال الطوسي- 4
  .1218:،رقم119ص: رجال الطوسي- 5
  .4292:،رقم294ص: املصدر نفسه- 6
  .1371:،رقم133ص: املصدر نفسه- 7
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  .2عمرو بن دينار املكي، احد أئمة التابعني، وكان فاضال عاملا-

  .3زيد بن أسلم، موىل عمر بن اخلطاب املدين العدوي، فيه نظر-

  .4عبد العزيز بن أيب سلمة املاجشون املدين، ثقة عند العامة، أسند عنه-

 بن احلارث بن أيب ذؤيب املدين، أبو احلارث، اسند عنه،           حممد بن عبد الرمحان بن املغرية     -
  .5مات ابن أيب ذؤيب سنة سبع ومخسني ومائة، وكان جليل القدر

  .6وذكر اإلمام مالك رمحه اهللا سكت عنه-

  .7حيىي بن سعيد بن فروخ القطان، أبو سعيد البصري، كان من أئمة احلديث-
  :موقفه من الصحابة

 قد ارتدوا إالّ    �ه مثل باقي اإلمامية،يرى أن الصحابة بعد النيب         ال شك يف أن الطوسي مثل     
  : القليل منه،ومن األمثلة اليت تدل على ذلك

املهدي، موىل عثمان، وكان حممودا، وهو الذي بايع أمري املؤمنني على الرباءة            :قال يف ترمجة  
  .8من األولني

  .9وقال يف عمرو بن حريث، عدو هللا ملعون
  :تعقباته للنقاد

                                                                                                                                                         
  .1402:،رقم135ص: املصدر نفسه- 1
  .1523:،رقم141ص:صدر نفسه امل- 2
  .2676:،رقم207ص: املصدر نفسه- 3
 .3277:،رقم239ص: املصدر نفسه- 4
  .4186:،رقم288ص: املصدر نفسه- 5
  .4432:،رقم302ص: املصدر نفسه- 6
  .4789:،رقم321ص: املصدر نفسه- 7
  .836:،رقم83ص: رجال الطوسي- 8
  .728:،رقم76ص: املصدر نفسه- 9
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ال جند الطوسي يتعرض بالنقد ملن سبق من النقاد إالّ نادرا،وما كان من ذلك انصب علـى                 
لوط بن حييي األزدي، يكىن أبا خمنف، هكذا ذكر الكشي، وعندي أن هذا             :الكشي،قال يف ترمجة  

  . 1غلطا؛ ألن لوط ابن حييي مل يلق أمري املؤمنني ، وكان أبوه حييي من أصحابه
  :يل عند الطوسيتعارض اجلرح والتعد

جند الطوسي قد اضطرب يف بعض أحكامه،حيث أنه يقول يف موضع أن الرجل ثقـة،ويف               
 وسهل بن زياد،وحممد بن هالل الذي وثقه يف         2آخر أنه ضعيف،كما هو احلال يف سامل بن مكرم        

لطائفة الرجال،وعده من املذمومني يف كتاب الغيبة،وقال يف العدة أن عبد اهللا بن بكري ممن عملت ا               
خبربه بال خالف،ويف االستبصار ذكر ما يدل على فسقه وكذبه لنصرة مذهبه،و إبراهيم بن عبـد                

واقفي،وإبراهيم بن إسحاق أبو إسحاق األمحري      :احلميد الذي وثقه يف الفهرست،وقال يف الرجال      
  .الذي ضعفه يف الفهرست ووثقه يف الرجال

يشترط يف  : أنه تارة " لرواية،يقول الكلباسي ولعل هذا التناقض يرجع إىل اضطرابه يف شرط ا        
كتبه األصولية وهذا يقتضي أن ال يعمل باألخبـار   قبول الرواية اإلميان والعدالة، كما قطع به يف

يكتفي يف العدالة، بظاهر اإلسالم، ومل يشترط ظهور العدالة ومقتـضاه           :  وأخرى .املوثقة واحلسنة 
الضعيف مطلقا، حىت أنـه   يعمل باخلرب: وإنه تارة. يحةالعمل باألخبار املوثقة واحلسنة، كالصح

. يصرح برد احلديث، لضعفه   : وتارة.خيصص به، أخبارا كثرية صحيحة، حيث تعارضها بإطالقها       
  .3"واحد ال يوجب علما وال عمال  يرد الصحيح، معلال بأنه خرب: وثالثة

 اجلرح والتعـديل    رجح مجاعة من أصحابنا حكاية النجاشي يف      :"ولذلك قال حسن الصدر   
على حكاية الشيخ، لتسرعه، وكثرة تأليفه يف العلوم الكثرية، ولذلك عظم اخللل يف كالمه، فتراه               
يذكر الرجل تارة يف رجال الصادق عليه السالم، وأخرى يف رجال الكاظم عليه السالم، وتـارة                

  .4"فيمن مل يرو، مع القطع باالحتاد
أن :نقد الطوسي،قال الكلباسي عن توثيقاته وتـضعيفاته      وهذا ال يعين أم ال يعتمدون على        

  .املشهور هو االعتماد عليها،بل ال يوجد قول خبالف ذلك إالّ من الشاذ النادر
                                                 

  .796:،رقم81ص: رجال الطوسي- 1
 .354ص: خالصة األقوال للحلي- 2
  .161-1/160: مساء املقال- 3
 .382ص: اية الدراية- 4
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وقد نقل احلافظ ابن حجر يف لسان امليزان عن الفهرست والرجال للطوسي،ويقول يف األول             

سي يف رجال اإلماميـة أو رجـال        ذكره الطو :ذكره الطوسي يف مصنفي الشيعة،ويقول يف الثاين      
  .الشيعة
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  ابن املطهر احللي وكتابه خالصة األقوال:املبحث اخلامس

  

  ترمجة احللي-1

 -احلسن بن يوسف بن علي بن مطهـر         :" وقد ترجم احللي لنفسه يف خالصة األقوال فقال       
  . 1" أبو منصور احللي مولدا ومسكنا- بامليم املضمومة، والطاء غري املعجمة، واهلاء املشددة، والراء

 .مدرسا  ، وكان والده فقيها باحللة سنة مثان وأربعني وستمائةوكان مولده

  :ومن أبرز شيوخه. قرأ على جم غفري من علماء عصره من العامة واخلاصة:       شيوخه
  . والده الشيخ سديد الدين يوسف بن علي بن املطهر احللي- 1
عفر بن احلسن بن سعيد احملقق احللي، صاحب الشرائع، تتلمذ عليه ال             خاله الشيخ ج   - 2 

  .سيما يف الفقه واألصول
  . اخلواجه نصري الدين حممد بن احلسن الطوسي، اخذ منه التعليقات والرياضيات- 3 
  . كمال الدين ميثم بن علي البحراين، صاحب الشروح الثالثة على ج البالغة- 4 
  . ين امحد بن موسى بن طاووس احلسيين، صاحب كتاب البشرى السيد مجال الد- 5 
  . السيد رضي الدين علي بن موسى بن طاووس احلسيين، صاحب كتاب اإلقبال- 6
  . ابن عم والدته الشيخ حيىي بن سعيد احللي، صاحب اجلامع للشرائع- 7 
  . السيد غياث الدين عبد الكرمي بن طاووس، صاحب فرحة الغري- 8 
  .سني بن علي بن سليمان البحراين احل- 9 
  . الشيخ مفيد الدين حممد بن جهيم االسدي احللي- 10 
  .  الشيخ اء الدين علي بن عيسى االربلي، صاحب كشف الغمة- 11 

  :      تالميذه
  : جمتهد،منهم500زعموا أن خترج على يده 

  .ولده حممد بن احلسن املعروف بفخر احملققني-
  .دين عبد املطلب احلسيين األعرجيابن أخته عميد ال-
  .حممد بن علي اجلرجاين-

                                                 
 .113-109ص:خالصة األقوال: انظر- 1
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 .عالء الدين أبو احلسن علي بن زهرة-

  :مؤلفاته

منتهى املطلب يف حتقيق املذهب،وخمتلف الشيعة يف أحكام الشريعة،         : وهي كثرية جدا،ومنها  
 إثبـات   ومبادئ األصول يف علم األصول،وذيب الوصول يف علم األصول، ومنهاج الكرامة يف           

اإلمامة، والدر واملرجان يف األحاديث الصحاح واحلسان،والنهج الوضاح يف األحاديث الصحاح،           
وخالصة األقوال يف معرفة الرجال،و كشف املقال يف معرفة الرجال،و إيضاح االشتباه يف أمسـاء               

  .الرواة وغريها

 جـوار أمـري    يف احللة،ومحل إىل النجف،ودفن يفوسبعمائة مات سنة ست وعشرين :وفاته
  .املؤمنني

  :         أقوال العلماء فيه

التحقيق والتدقيق، كـثري التـصانيف،    وقته، صاحب شيخ الطائفة، وعالمة:"قال التفرشي
  .1"واملنقول  انتهت رئاسة األمامية إليه يف املعقول

دقق ثقة العلماء، حمقق م الشيخ العالمة فاضل عامل عالمة" :وقال احلر العاملي  يف أمل اآلمل
املرتلة، ال نظري له يف الفنون والعلوم        متكلم ماهر جليل القدر عظيم الشأن رفيع      ، فقيه حمدث    ،ثقة

  .2"أكثر من أن حتصى العقليات والنقليات، وفضائله وحماسنه
  :منهجه يف خالصة األقوال-2

  :سبب تأليف الكتاب

 األحكام الشرعية، وعليـه     فإن العلم حبال الرواة من أساس     " :قال احللي يف مقدمة الكتاب    
تبتين القواعد السمعية، جيب على كل جمتهد معرفته وعلمه، وال يسوغ له تركه وجهله، إذ أكثـر             
األحكام تستفاد من األخبار النبوية، والروايات عن األئمة املهدية، فال بد من معرفة الطريق إليهم،               

فـدعانا  .  ال جيوز االعتماد على نقله     حيث روى مشاخينا عن الثقة وغريه، ومن يعمل بروايته ومن         

                                                 
 .70-2/69: نقد الرجال- 1
  .85-2/81: أمل اآلمل للحر العاملي- 2
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ذلك إىل تصنيف خمتصر يف بيان حال رواة ومن يعتمد عليه، ومن تترك روايته، مع أن مـشاخينا                  
صنفوا كتبا متعددة يف هذا الفن، إال أن بعضهم طول غاية التطويل مع إمجال احلال فيمـا نقلـه،         

ي سلكناه يف هذا الكتاب، ومن وقف       وبعضهم اختصر غاية االختصار، ومل يسلك أحد النهج الذ        
  .1"عليه عرف مرتلته وقدره ومتيزه عما صنفه املتقدمون

  :تقسيم الكتاب

ومل نطل الكتاب بذكر مجيع الرواة، بل اقتصرنا على قسمني منهم، وهـم             :" قال يف املقدمة  
ماعة يف  الذين اعتمد على روايتهم، والذين أتوقف عن العمل بنقلهم، إما لضعفه أو الختالف اجل             

ومل نذكر كل مصنفات الرواة، وال طولنا يف نقل سريم، . توثيقه وضعفه، أو لكونه جمهوال عندي
، فإنا ذكرنا   2"كشف املقال يف معرفة الرجال        "    إذ جعلنا ذلك موكوال إىل كتابنا الكبري املسمى ب        

ـ              ا أحـوال املتـأخرين     فيه كل ما نقل عن الرواة واملصنفني مما وصل إلينا عن املتقدمني، وذكرن
خالصة   "    واملعاصرين، ومن أراد االستقصاء فعليه به، فإنه كاف يف بابه، وقد مسينا هذا الكتاب ب              

فيمن اعتمد على روايته، أو ترجح : األول: ، ورتبته على قسمني وخامتة"األقوال يف معرفة الرجال   
رتبت كل قسم علـى حـروف       و. فيمن تركت روايته، أو توقفت فيه     : الثاين. عندي قبول قوله  

  . 3"املعجم للتقريب والتسهيل، واهللا حسيب ونعم الوكيل

  :فالكتاب على قسمني

  .من يعتمد على روايته:القسم األول

  .4من تركت روايته أو يتوقف فيه:القسم الثاين
فذكر احللي يف القسم األول من اعتمد عليه، وفيه سبعة وعشرون فصال،وكل فـصل هـو        

  :من أبوابا،واألبواب عبارة عن أمساء،مثال ذلكحرف،واحلرف يتض
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إبراهيم، وفيه مثانية وعـشرون     : اهلمزة، وفيه ثالثة عشر بابا ،الباب األول      : الفصل األول يف  
  .إمساعيل، اثنان وعشرون رجال: رجال، الباب الثاين

  .الرباء، أربعة رجال: الباء، وفيه سبعة أبواب، الباب األول: الفصل الثاين يف
  .مر مثل ذلك يف القسم الثاين،حيث يوجد فيه سبعة وعشرون فصالواأل

: ولكن جنده أحيانا يذكر الراوي يف القسم الذي يعتمد عليه مث يقول بالتوقف فيه مثال ذلك            
فعندي توقف يف   . أنه ردي األصل  : امحد بن عمر احلالل ثقة، قاله الشيخ الطوسي رمحه اهللا، وقال          

  .1ان كوفيا أمناطيا، من أصحاب الرضاقبول روايته لقوله هذا ، وك
  :عناصر الترمجة عند احللي

  .يشري إىل أن الراوي صاحب أصل أو كتاب وحنو ذلك
  .واهتم احللي بذكر رواية الرجل عن أحد األئمة

وجنده أحيانا يسكت عن احلكم على الراوي أو باألحرى ال يذكر فيه لفظا نقـديا،ولكن               
يعتمد عليه،ومن ال يعتمد عليه جيعل ذكـره للـراوي يف أحـد             من  :تقسيمه الرواة إىل القسمني   
  .القسمني حكم ضمين عليه

وجند احللي يف كثري من التراجم خيتصر الكالم،وحييل على كتابه الكبري يف الرجال،فيذكر أن              
  .التفصيل فيه،أو أن الرد فيه وحنو ذلك

  :منهجه يف نقد الرجال-3

  :مصادره يف النقد

النقاد يف الراوي كالنجاشي،والطوسي،وابن الغضائري،والكشي وغريهم،      وينقل احللي كالم    
أعمل على روايته،أو أعتمد على روايته،أو واألقوى عنـدي قبـول           :وينهي احللي الترمجة بالقول   

  .روايته،أو األرجح عندي قبول روايته
د بن  روى الكشي عن حمم   . ثوير بن أيب فاختة، واسم أيب فاختة سعيد بن عالقة         :مثال ذلك 

أشفقت على أيب جعفر من مسائل هيأها لـه         : قولويه، عن حممد بن عباد بن بشري، عن ثوير قال         
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وهذا ال يقتضي مدحا وال قـدحا، فـنحن يف       . عمرو بن ذروة بن قيس املاصر والصلت بن رام        
  .1روايته من املتوقفني

ئين، موىل زيـاد،    احلسني بن بشار ،مدا   :واحللي يعتمد على توثيقات الطوسي ،قال يف ترمجة       
أنه : وقال الكشي . أنه ثقة صحيح، روى عن أيب احلسن      : قال الشيخ الطوسي  . من أصحاب الرضا  

فأنا اعتمد على ما يرويه بشهادة الشيخني لـه، وإن كـان            . رجع عن القول بالوقف وقال باحلق     
  .2طريق الكشي إىل الرجوع عن الوقف فيه نظر، لكنه عاضد لنص الشيخ عليه

  : نقد ابن عقدة وابن منري للرجالموقفه من

أكثر احللي من النقل عن احلافظ ابن عقدة وعن ابن منري ،لكنه يعد ما صدر عنـهما مـن                   
املرجحات،فهو ال يعتد بقوهلما إن تفردا بتوثيق أو جرح،وإليك بعض األمثلة عن تعامله مع مـا                

  :أورده عنهما
، مل أر فيه مدحا من طرق أصحابنا، غري         مجيل بن عبد اهللا بن نافع اخلثعمي اخلياط الكويف        -

سألت ابن منري عن حممد بن مجيل بن    : أن ابن عقدة روى عن حممد بن عبد اهللا بن أيب حكيمة قال            
وهذه الرواية ال تقتضي عندي التعـديل،       . ثقة قد رأيته وأبوه ثقة    : عبد اهللا بن نافع اخلياط، فقال     

  .3لكنها من املرجحات

احلكـم  : روى ابن عقدة عن الفضل بن يوسف، قال      .  بن أيب نعيم   احلكم بن عبد الرمحان   -
  .4ابن عبد الرمحان خيار، ثقة ثقة، وهذا احلديث عندي ال أعتمد عليه يف التعديل، لكنه مرجح

أنه ثقـة قليـل     : قال ابن عقدة عن علي بن احلسن      .  احلسن بن سيف بن سليمان التمار      -
طرقنا سوى هذا، واألوىل التوقف فيما ينفرد بـه         ومل أقف له على مدح وال جرح من         . احلديث

  .5حىت تثبت عدالته 
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قال ابن عقدة عن حممد بن عبد اهللا بـن أيب           . محاد بن شعيب، أبو شعيب احلماين الكويف      -
  .1وهذه الرواية من املرجحات أيضا. حكيمة، عن ابن منري أنه صدوق

. أنه ثقة ثقـة   : ن قتيبة، عن ابن منري    قال ابن عقدة عن عبد اهللا بن إبراهيم ب        . خالد الصفار -
 .2وهو أيضا من املرجحات عندي

. أنه ثقـة  : قال علي بن احلسن   : قال أبو عقدة  . احلسن بن حممد، أبو علي القطان الكويف      -
  .3والكالم فيه كالسابق

أخربنا علي بن احلسن، قال احلسن بن صـدقة         : قال ابن عقدة  . احلسن بن صدقة املدائين   -
ويف . به أزديا، وأخوه مصدق رويا عن أيب عبد اهللا وأيب احلسن ، وكـانوا ثقـات               أحس: املدائين

  .4تعديله بذلك نظر، واألوىل التوقف

عبد العزيز بن أيب ذئب املدين، وهو عبد العزيز بن عمران، ضعفه ابن منري، ولـيس هـذا                  -
  .5عندي موجبا للطعن، لكنه من مرجحات الطعن

  :نقل توثيقات األئمة

ي بإيراد ما ورد عن األئمة من تعديل أو طعن يف الرواة،وأغلب ما ساقه من كتاب                اهتم احلل 
  :الكشي،وجنده أحيانا يقبل رواياته،وأحيانا يردها،أو يتوقف فيها،ومثال ذلك

:       إبراهيم بن نعيم العبدي الكناين، ثقة، أعمل على قوله، مساه الصادق  امليزان، قـال لـه                -
  .6 "أنت ميزان ال عني فيه" 

حدثين حممد بن قولويه، عن سعد، عن أيوب بن نوح،          : قال الكشي . إمساعيل بن اخلطاب  -
أخربين معمر بن خالد رفعت إىل الرضا ما خرج من غلـة            : عن جعفر بن حممد بن إمساعيل، قال      

رحم اهللا إمساعيل بن اخلطاب مبا أوصى به إىل : إمساعيل بن اخلطاب مبا أوصى به إىل صفوان، فقال  
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ومل . وان ورحم صفوان، فإما من حزب آبائي ، ومن كان من حزب آبائي أدخله اهللا اجلنة               صف
  .1يثبت عندي صحة هذا اخلرب وال بطالنه، فاألقوى الوقف يف روايته

حـدثنا  : روى الكشي عن علي بن حممد القتييب، قال       . سدير بن حكيم، يكىن أبا الفضل     -
: وزعم يل زيد الشحام، قال: كر بن حممد األزدي، قالالفضل بن شاذان، عن ابن أيب عمري، عن ب       

يا شحام  : إين ألطوف حول الكعبة وكفي يف كف أيب عبد اهللا  ودموعه جتري على خديه، فقال               
يا شحام إين طلبت إىل إهلي يف سـدير وعبـد           : ما رأيت ما صنع ريب إيل، مث بكى ودعا، مث قال          
وهذا حديث معترب يـدل  . هبهما يل وخلى سبيلهماالسالم بن عبد الرمحان، وكانا يف السجن، فو       

  .2على علو مرتبتهما

حدثنا أبـو جعفـر     : روى الكشي عن محدويه وإبراهيم قاال     . جعفر بن عيسى بن يقطني    -
حممد بن عيسى العبيدي، عن هشام بن إبراهيم اخلتلي املشرقي، وهو أحد مـن أثـىن عليـه يف                   

  .3احلديث، أن أبا احلسن  قال فيه خريا
  :قفه من املخالفمو

الظاهر من صنيعه أنه ال يقبل رواية املخالف،حيث جند يذكر أن الرجل واقفي أو فطحي أو                
غري ذلك،مث يقول بعدم االعتماد عليه،ولكننا وجدناه وثق الكثري من املخالفني،ممـا يـدل علـى                

  :اضطرابه يف اشتراط اإلميان يف الراوي،وإليك أمثلة توضح ذلك
ن أهل نينوى، ثقة، عامل جليل، واسع العلم كـثري التـصانيف، قالـه              محيد بن زياد، م   -
محيد بن زياد بن محاد بن زياد الدهقان، أبو القاسم، كـويف، سـكن              : وقال النجاشي . الطوسي

سوراء وانتقل إىل نينوى، قرية على العلقمي إىل جانب احلائر، ، كان ثقة واقفا وجها فيهم، مات                 
  .4 عندي قبول روايته إذا خلت عن املعارضفالوجه. سنة عشر وثالمثائة

علي بن احلسن بن علي بن فضال بن عمر بن أمين، موىل عكرمة بن ربعي الفياض، أبـو                  -
احلسن الكويف، كان فقيه أصحابنا بالكوفة ووجههم وثقتهم وعارفهم باحلديث، واملسموع قوله            

فيه وال ما يشينه، وقل ما يروي عـن         مل نعثر له على زلة      : قال النجاشي . فيه، مسع منه شيئا كثريا    
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كنت أقابله وسين مثاين عشرة سنة بكتبه وال أفهـم إذ ذاك            : ضعيف ومل يرو عن أبيه شيئا، وقال      
وكان فطحي املذهب، وقـد     . الروايات وال استحل أن ارويها عنه، وروى عن أخويه عن أبيهما          

وكذا شهد له بالثقة الشيخ الطوسـي       أنه ثقة،   : أثىن عليه حممد بن مسعود أبو النضر كثريا، وقال        
  .1والنجاشي، فأنا اعتمد على روايته وان كان مذهبه فاسد

  . 2إبراهيم بن شعيب، من أصحاب الكاظم ، واقفي، ال أعتمد على روايته-

  .3أنه ثقة: وقال النجاشي. إبراهيم بن أيب مسال ،واقفي، ال أعتمد على روايته-

إسحاق، املعروف بابن أيب هراسة ، كان عاميا، ال أعتمد          إبراهيم بن رجاء الشيباين، أبو      -
  .4على ما يرويه

  .5إبراهيم بن يزيد املكفوف، ضعيف، يقال أن يف مذهبه ارتفاعا، فال أعمل بروايته-

فال اعتمد حينئـذ علـى      . أنه ثقة واقفي  : وقال النجاشي . إمساعيل بن مساك ، كان واقفيا     -
 .6روايته

 موىل بين تغلب، أبو يعقوب الصرييف، كـان شـيخا مـن             إسحاق بن عمار بن حيان،    -
إال أنه ثقة،وأصله معتمد    : قال الشيخ . أصحابنا، ثقة، روى عن الصادق والكاظم ، وكان فطحيا        

 .7واألوىل عندي التوقف فيما ينفرد به. عليه، وكذا قال النجاشي
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وقال . لربقي أيضا عامر بن كثري السراج كان من دعاة احلسني ، قاله الشيخ الطوسي ، وا             -
  .1وأنا أتوقف يف روايته، لقول النجاشي فيه. أنه زيدي كويف، ثقة: النجاشي

  . 2أصرم بن حوشب البجلي، عامي ثقة، روى عن أيب عبد اهللا-
  .3حيىي بن سعيد القطان، أبو زكريا، عامي، ثقة-

  .4عبد اهللا بن الكواء، من أصحاب أمري املؤمنني ، خارجي ملعون-
 حممد بن مساعة، أبو حممد الكندي الصرييف الكويف، واقفي املذهب، إال أنه جيد              احلسن بن -

التصانيف، نقي الفقه، حسن االنتقاد، كثري احلديث، فقيه ثقة، وكان من شيوخ الواقفية يعاند يف               
  .5الوقف ويتعصب

،  عمار بن موسى الساباطي، موىل، وأخواه قيس وصباح رووا عن أيب عبد اهللا وأيب احلسن           -
والوجه عندي أن روايته    .وكانوا ثقات يف الرواية، وعمار كان فطحيا، له كتاب كبري جيد معتمد           

   .6مرحجة

  :موقفه من الصحابة

ال خيتلف موقفه عن موقف غريه من اإلمامية يف ذلك،وما أورده يف تراجم الصحابة يـدل                
  :على ذلك
إال خريا، يف طريقه ضـعف،      روى أنه رجع وينا أن نقول       : قال الكشي . أسامة بن زيد  -

  .7ذكرناه يف كتابنا الكبري، واألوىل عندي التوقف عن روايته

" غدير خم " الرباء بن عازب، مشكور، بعد أن أصابته دعوة أمري املؤمنني  يف كتمان حديث             
  .1فعمي
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جندب بن جنادة الغفاري أبو ذر، أحد األركان األربعة، روى عن الباقر أنه مل يرتد، مات -
  .�2 اهللا يف زمن عثمان بالربذة، له خطبة يشرح فيها األمور بعد النيب رمحه

، يكىن أبا عبـد اهللا، أول األركـان         �سلمان الفارسي رمحة اهللا عليه، موىل رسول اهللا         -
   .3األربعة، حاله عظيم جدا، مشكور مل يرتد

اله يف اجلاللة   ، كان حمبا لعلي  وتلميذه، ح      �عبد اهللا بن العباس، من أصحاب رسول اهللا         -
وقد ذكر الكشي أحاديث تتضمن قدحا فيه، وهو        . واإلخالص ألمري املؤمنني  أشهر من أن خيفى       

  .4أجل من ذلك

  :اجلهالة

 هناك فرقا بني مصطلح العالمة وابن داود، ومصطلح املتأخرين يف لفـظ : يقول السبحاين

ون ومل يضعفوه،بل املراد منه مـن       فاهول يف كالمهما غري املهمل الذي عنونه الرجالي       . اهول
،ومن أمثلة من حكم علـيهم احللـي        5صرح أئمة الرجال فيه باهولية، وهو أحد ألفاظ اجلرح        

  :باجلهالة

  .6عبد اهللا بن عمر، من أصحاب الباقر ، جمهول-

  .7عبد الرمحان بن زرعة من أصحاب أيب جعفر الباقر ، جمهول-

 .8هول،وعمر بن هالل، من أصحاب الباقر ،جمهول عمر بن حيىي، من أصحاب الباقر ، جم-

  .9عيسى بن عثمان، من أصحاب الرضا ، جمهول-

  .1ليث بن أيب سليم، من أصحاب الباقر ، جمهول-
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  :اعتراضاته على من سبقه

أكثر احللي من االعتراض على الكشي،خاصة يف الروايات اليت أوردها يف تراجم الرواة،واليت             
  :لصباح،ومثال ذلكيف إسنادها نصر بن ا

قال نـصر  : وقال الكشي. أنه ثقة روى عن الرضا: قال النجاشي. عمرو بن سعيد املدايين -
  .2ونصر ال أعتمد على قوله. عمرو بن سعيد فطحي: بن الصباح

أبو حممد األنصاري الـذي روى  : قال نصر بن الصباح: قال الكشي. أبو حممد األنصاري -
وقول نصر لـيس عنـدي      . د اهللا بن إبراهيم ،جمهول ال يعرف      عنه حممد بن عيسى العبيدي،وعب    

  .3حبجة

علي بن السري الكرخي، روى عن أيب عبد اهللا ، ثقة، قاله النجاشي وابن عقدة، وروايـة                 
وقال الكشي يف موضع    . الكشي ال تدل على الطعن فيه مع ضعفها، وقد ذكرناها يف كتابنا الكبري            

. مساعيل ثقة، وهو علي بن السري، فلقب إمساعيل بالسري        علي بن إ  : قال نصر بن الصباح   : آخر
  .4ونصر بن الصباح ضعيف عندي ال أعترب بقوله، لكن االعتماد على تعديل النجاشي له

نصر بن الصباح، يكىن أبا القاسم البلخـي،        : ونصر بن الصباح هذا قال احللي يف ترمجته         
  .5غايل املذهب، وكان كثري الرواية

  : اجلرح والتعديلتعامله مع تعارض

جند احللي أحيانا،ال يرجح قوال على اآلخر،ويقول بالتوقف يف الراوي،وأحيانا يقدم قـول             
النجاشي على غريه حىت وإن كان تعديال للرجل،فهو ال يرى تقدمي اجلرح على التعـديل عنـد                 

ده أحيانا التعارض،وأحيانا يقدم قول الطوسي على النجاشي إذا وافقه غريه كالكشي مثال ،كما جن           
وإليك أمثلة عن تعاملـه مـع مـن      .يقدم قول ابن الغضائري،حىت وإن تعارض مع قول النجاشي        

  :تعارض قول النقاد فيه
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روى الكشي حديثا يف مدحه،أ رواته حممد بن عيسى، وفيـه قـول،             . حذيفة بن منصور  -
سلمة اخلزاعي،  حذيفة بن منصور بن كثري بن       : وقال ابن الغضائري  . ووثقه شيخنا املفيد ومدحه   

أبو حممد، روى عن أيب عبد اهللا وأيب احلسن موسى ، حديثه غري نقي، يروي الصحيح والسقيم،                 
والظاهر عندي التوقف فيه، ملا قاله هذا الشيخ وملا نقل عنه أنه كان             . وأمره ملتبس وخيرج شاهدا   

  .1ةأنه ثق: وقال النجاشي. واليا من قبل بين أمية، ويبعد انفكاكه عن القبيح

 اخلثعمي املدائين، روى عن أيب عبد       - بامليم املضمومة، والعني املهملة      -حبيب بن املعلل    -
وروى ابن عقدة، عن حممد بن أمحد       . أنه ثقة ثقة صحيح   : وقال النجاشي . اهللا وأيب احلسن والرضا   
د احلجال، حدثنا عبد اهللا بن حمم: حدثنا احلسن بن احلسني اللؤلؤي، قال: ابن خاقان النهدي، قال

عن حبيب اخلثعمي، عن أيب عبد اهللا  ما مضمونه أنه كان يكذب علي، مع أنـه ال يـزال لنـا                      
  .2وهذه الرواية ال أعتمد عليها، واملرجع فيه إىل قول النجاشي فيه . كذاب

داود بن كثري الرقي، موىل بين أسد، وأبوه كثري يكىن أبا خالد، وهو يكىن أبا سليمان، من             -
وروى الكشي من طريق فيه يونس بـن        . أنه ثقة : قال الشيخ الطوسي  . ى بن جعفر  أصحاب موس 

عبد الرمحان يروي عمن ذكره، عن أيب عبد اهللا أنه أمر أصحابه أن يرتلوه مرتلة املقداد من رسول                  
وتـذكر  : قال أبو عمرو الكشي   . ، وكذا يف حديث آخر ذا السند أنه من أصحاب القائم          �اهللا

ركام، وتروي عنه املناكري من الغلو وتنسب إليه أقاويلهم، ومل أمسع أحـدا مـن               الغالة أنه من أ   
أنه ضعيف جـدا والغـالة      : وقال النجاشي . مشايخ العصابة ليطعن عليه، وعاش إىل زمان الرضا       

وقال ابن الغضائري انه كان . قل ما رأيت له حديثا سديدا: تروي عنه، وقال أمحد بن عبد الواحد     
وعندي يف أمره توقف، واألقوى قبول روايته لقول        .  ضعيف الرواية، ال يلتفت إليه     فاسد املذهب، 

انزلوا : روى عن الصادق أنه قال    : وقال أبو جعفر بن بابويه    . الشيخ الطوسي وقول الكشي أيضا    
 .3 �داود الرقي مين مرتلة املقداد من رسول اهللا 

وقـال ابـن   . أنه مـن أصـحابنا  : قال النجاشي. ظفر بن محدون، أبو منصور البادرائي   -
ظفر بن محدون بن شداد البادرائي أبو منصور، روى عن إبراهيم األمحري أنه كان يف               : الغضائري

  .4واألقوى عندي التوقف يف روايته، لطعن هذا الشيخ فيه. مذهبه ضعف
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 حممد بن خالد بن عبد الرمحان بن حممد بن علي الربقي، أبو عبد اهللا، موىل أيب موسـى                   -
أنه موىل جرير بن عبـد اهللا، حديثـه         : وقال ابن الغضائري  . ألشعري، من أصحاب الرضا ، ثقة     ا

. أنـه ضـعيف احلـديث     : وقال النجاشي . يعرف وينكر، ويروي عن الضعفاء ويعتمد املراسيل      
  .1واالعتماد عندي على قول الشيخ أيب جعفر الطوسي من تعديله

قال : قال الكشي. القالنسي، املعروف حبمدانحممد بن امحد بن خاقان النهدي، أبو جعفر -
أنه كويف ضعيف   : وقال ابن الغضائري  . أنه مضطرب : وقال النجاشي . أنه كويف، ثقة خري   : النضر

   .2وعندي توقف يف روايته لقول هذين الشيخني فيه. يروي عن الضعفاء
 عبـد اهللا،    حممد بن إمساعيل بن أمحد بن بشري الربمكي، املعروف بصاحب الصومعة، أبو           -

فقـال  . سكن بقم وليس أصله منها، ذكر ذلك أبو العباس بن نوح اختلف علماؤنـا يف شـأنه                
 .3وقول النجاشي عندي أرجح. أنه ضعيف: أنه ثقة مستقيم، وقال ابن الغضائري: النجاشي

. أنه كـويف ضـعيف    : وقال ابن الغضائري  . يعقوب السراج، كويف، ثقة، قاله النجاشي     -
  .4بول روايتهواألقرب عندي ق

  :اعتبار توثيقاته

وقد وقع للحلي أوهاما كثرية خاصة يف كتابه كنسبته الكالم لغري قائله،كأن ينسب كـالم               
ويرجع الكلباسي األوهام اليت وقعت له يف كتابه وقال أا كثرية،إىل           .النجاشي للكشي أو العكس   

  . 5قلة التأمل والعجلة
يوثق لتوثيق النجاشي، أو نظـريه، وإن       : فتارة،يف مستند توثيقاته    اضطراب  كما حصل له  

   .يتوقف لكالم ابن الغضائري، وإن وثقه النجاشي: وأخرى. ابن الغضائري ضعفه
اخلالصة، من أنه   أن العالمة، ال يعتمد على توثيقه ملا يعلم من حالولذلك ذهب البعض إىل

: اسي عن ابن الشهيد أنه قال   فنقل الكلب .أخذها من كتاب ابن طاووس، وأوهام ابن طاووس كثرية        
احلق ما قرره الوالد من أن العالمة ال يعتمد على توثيقه ملا يعلم من حال اخلالصة من أنه أخذها                   "
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من كتاب ابن طاووس،وأوهام ابن طاووس كثرية كما نبه الوالـد يف هـوامش كتـاب ابـن                  
  .1"طاووس

اووس،فقد تبعه فيكل ما قالـه      فمنشأ هذه األوهام حسب ابن الشهيد ووالده تقليده البن ط         
 .حىت قالوا أن من وقف على الكتابني حتقق أن املصنف مل خيرج يف أكثره عن كتاب ابن طاووس

ألنه من عظمـاء    :  املعروف بني األصحاب،اعتبار توثيقاته، وذلك     :لكن الكلباسي قال أن     
  .2إىل اتصافه بالوثاقة والعدالة العلماء، حىت اشتهر مبا اشتهر، مضافا

   

��������            ������������������������������������������������������������            ��������            

            

 

  اخلامتة
  

من إعداد هذا البحث،وقد وفقين تبارك وتعاىل إىل -بفضل اهللا تعاىل-فقد انتهيت :وبعد
  :اآليتالتوصل إىل بعض النتائج اليت أراها مهمة يف هذا البحث،وأخلص الكالم عنها فيما 
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يف التعامـل مـع   رغم ظاهر اخلالف بني االجتاه اإلخباري،واالجتاه األصويل إالّ أن الواقع           -
فكـل مـن    .األخبار ليس سوى نظري،مل يغير من األمر شيئا يف جانب االعتقاد،أو جانب الفقه            

  .انتسب هلذا أو لذاك يؤمن بالبداء ،وبالرجعة،وباملتعة،وأن الصحابة ليسوا عدوال
يح ورغم ظاهر اخلالف بني املتقدمني واملتأخرين إالّ أن الواقع يفيد االتفاق املطلق،يف تصح            -

  .األخبار وفق عمل الفرقة،واالشتهار،وإن كان السند ضعيفا
التقية اإلمامية حاضرة بقوة يف الرواية،فالراوي يروي ما يعتقد أنه مكذوب جماراة،وتقيـة             -

والتقية حاضرة أيضا يف نقد    .للمخالف،كما يفيت اإلمام،و اإلمامي وفق مذاهب العامة،وغريهم تقية       
والتقية أحد أهم خمـارج     .ضعف الرجل،بل يلعنه تقية،وهو عنده ثقة     الرجال مدحا وذما،فاإلمام ي   

  .اإلمامية يف إزالة التعارض الوارد بكثرة يف روايام
إن التقسيم الرباعي،أو االصطالح اجلديد،مل حيدث التغيري املنتظر منه،ومل يؤثر يف املرويات            -

الواردة يف اإلمامة واألئمـة،وال     اليت أسست لألصول والفروع اإلمامية،حيث أنه مل ميس األخبار          
،فـاملوقف مـن    ...تلك  الواردة يف الرجعة،أو البداء،أو التقية،أو يف املتعة،أو املسح على الرجلني           

 بقي على حاله سواء على مستوى عامـة اإلماميـة أو           -وخاصة األصول األربعة  –كتب األخبار   
باقي األربعة تعد على أصابع اليـد       اخلاصة،فالكتب اليت حاول أصحاا  دراسة أحاديث الكايف و        

الواحدة،كمرآة العقول للمجلسي،ومنتقى اجلمان البن الشهيد الثاين،وأصحاا غري مقتـنعني يف           
فكتاب . احلقيقة بأحكامهم،والناظر يف حبار السي،وكتب ابن الشهيد الثاين جيده حيتج مبا ضعفه           

ه مؤلفه كتبا حكم عليها الكثري من اإلمامية البحار والذي يعد من أهم األصول عند املتأخرين ضمن    
  .بالوضع كتفسري العسكري،وتفسري القمي

  إن املوقف من املخالف سواء كان يف دائرة التشيع أو خارجها،وماله من أبعاد يف جانب                 -
  .االعتقاد،و الفقه،و الرواية أخذ اخلط نفسه من املتقدم إىل املتأخر

متيز به اإلمامية عن غريهم،حيث جتد ذلـك يف كتـب           اللعن والسب لألعداء من أهم ما       -
  .العقائد،والفقه،والرواية

علوم احلديث عند اإلمامية جديدة ،ومصنفام يف ذلك تعتمد على كتب أهل السنة،رغم             -
  .حماولة التميز،والتفرد يف بعض املباحث،كالتقسيم الرباعي للحديث

ية،وتبعا حلداثة علوم احلديث عنـدهم،مل       النقد احلديثي،والتصحيح والتضعيف عند اإلمام     -
تأخذ االهتمام الواجب الذي تفرضه كثرة الروايات بسبب طول عصر النص الذي امتد إىل الغيبة               

ويرجع ذلك إىل املوقف اإلبتدائي من مدونات األخبار عندهم،فاألصول       .الكربى لإلمام الثاين عشر   
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ـ         حيحة،باعتبارها مـأخوذة مـن األصـول       األربعة عندهم يقينية الثبوت،أو على أقل تقدير ص
والنقد احلديثي الذي جاء بعد االصطالح اجلديد كان حمدودا،ومل يلق القبول الالزم من             .األربعمائة

. علماء الطائفة،بل قوبل جوم عنيف منهم،وكان أكثر االعتراضات عليه من املدرسة اإلخباريـة            
وعلى احلديث من خالهلا يعمل مبـا ضـعفه          عندهم واحلكم عليها     دوجند من قام بدراسة األساني    

كاحللي،والسي،وابن الشهيد وغريهم،وذلك لتقدميهم شهرة اخلرب والعمل به على الشروط الـيت            
  .اشترطوها يف صحة اخلرب،كما أم يقولون بأن الشهرة والعمل ينجرب ا احلديث الضعيف

نيف فيه واالهتمام به، وبـدايات      اجلرح والتعديل أو املدح والذم عند اإلمامية تأخر التص        -
حيث .التصنيف يف الرجال كانت منصبة على الفهارس إلثبات وجود التصانيف اخلاصة باإلمامية           

اهتم املصنفون يف الرجال من اإلمامية بذكر من هو من الطائفة،واهتموا يف مـصنفام بـشكل                
أو املـدح والـذم فكـان       أساسي على ذكر مصنفات من ينتمى إىل الطائفة،أم اجلرح والتعديل           

  .اهتمامهم به أقل من ذلك

ونقد الرجال عند اإلمامية مل يستعمل كمادة نقدية لألخبار إالّ يف نطاق ضيق،وبعد ظهور              
االصطالح اجلديد،مل يكن لنقد الرجال الدور الكبري  يف تصحيح األخبار وتضعيفها،ويدل علـى              

  .عةذلك موقف علماء اإلمامية من أخبار األصول األرب

قواعد  نقد الرجال عند اإلمامية غري منضبطة،رغم  أن كل قاعدة يدعى عليها اإلمجاع أو                -
االشتهار،كاشتراط العدالة يف الراوي،واشتراط اإلميان فيه،واخلالف الواقعة يف كيفية التعامل مـع            

ف أصحاب اإلمجاع ،باعتبار القول بتصحيح ما ورد عنهم وفيهم غري اإلمامي،وباعتبـار تـضعي             
الطرق اليت تؤدي إليهم،كما أن التوثيقات العامة رغم العمل ا إالّ أا كانت حمل خالف ،فالقول     

وتعد التوثيقات  . بتوثيق رواة كتاب معني ثبت عدم صحته،لوجود من أمجع علماؤهم على تكذيبه           
نقـض  العامة واليت مشلت رواة كتب معينة،و أفراد عائالت معينة،أو أشخاص ذوي صفات معينة              

صريح للقواعد اليت أشار إليها علماء الدراية من اإلماميـة، ولـذلك جتـد بعـض متـأخريهم                  
كما أن املوقف من املخالف تناقض النقاد فيه،فأحيانا يصحح له،وأحيانا يوثق له،وبعضهم            .ينتقدها

  .يرد الرواية مطلقا

ـ         - رطي حصل اضطراب شديد يف شروط الراوي يف كتب الدراية واألصول،خاصـة يف ش
رغم أن هذين الشرطني بين عليهما أقسام احلديث،ولكن أمر االحتجاج هو سبب            .العدالة واإلميان 

  .اخلالف
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رغم إدعاء اإلمامية بتشيع الكثري من األعالم إالّ أم ال يعتدون بآرائهم وأحكامهم علـى               -
يـة اإلثـين    الرواة،كابن عقدة،مما يدل ودون أدى شك أن تشيع هؤالء مل يكن مثل تشيع اإلمام             

  .عشرية
وبالنظر إىل عدم اهتمام اإلمامية بتطبيق قواعدهم يف النقد،سواء للروايـة أو الـراوي،إىل              -

جانب التناقض الواضح يف قواعدهم،أرى عدم إمكانية إستفادة أهل السنة من كتبهم يف ذلك،إالّ              
 نقل عن الطوسي يف     يف جمال معرفة الراوي بأنه من الشيعة ،ومن هذا الباب جند احلافظ ابن حجر             

مع وجوب التدقيق الشديد يف ذلك فقد جتدهم يدعون أن السين إمامي،واإلمـامي             . لسان امليزان 
  .سين

 خمالفة العامة قاعدة حمل اتفاق بني اإلمامية املتقدم منهم واملتأخر،اإلخبـاري واألصـويل              -
ل بتضعيفه،وما ضـعفه  وذلك يف قبول األحاديث وردها،فما صححه أهل السنة،فهذه القاعدة تقو      

  .أهل السنة،فوجب تصحيحه،فالرشاد يف خمالفة العامة
،بأن شارك معـه    �تفرد اإلمامية بنفي العدالة عن أغلب الصحابة،وتعديل من شايع عليا           -

 يف حروما أو روى ما يدل على فضل أهل البيت فهو عدل،وباقي الـصحابة               �أو مع احلسني    
  .ليسوا بعدول

 أدى إىل تكفـري     � إالّ قوم ممن شايع عليا       �د األمة بعد وفاة الرسول       إن القول بارتدا   -
 ختتلف متاما بـني أهـل الـسنة         �غالب الصحابة،ومن بعدهم،مما جعل طرق الرواية عن النيب         

واجلماعة،حيث أن الرواية عند اإلمامية يف الغالب تنتهي بأحد األئمة،ونادرا ما تنتـهي إىل الـنيب     
 مباشرة،ونقلوا عن بعض األئمة    �،حيث يروي جعفر الصادق عن النيب       ،وتكون حينئذ منقطعة  �

 اإلمـام أو إىل الـنيب       ىل،هلم أن ينسبوا احلـديث إ     �يف ذلك أن حديث األئمة هو حديث النيب         
وجند الروايات املوجودة يف األصول األربعة يف الغالب تنتهي إىل أحد األئمة،وال تنتـهي إىل               .�

  .ها،وأكثر الروايات تنتهي إىل جعفر الصادق إال يف القليل من�النيب 
 األدلة الشرعية أو مصادر التشريع عند اإلمامية رغم أن كتب األصول عندهم تذكر أا               -

القرآن واألخبار واإلمجاع والعقل،لكن الواقع يقول أم ال يعتمـدون يف التـشريع إال علـى                :
  .صول والفروع لديهم تبىن عليهااألخبار،فهي عندهم تعد أهم من القرآن الكرمي،فإن األ

 الدراسات اإلمامية املعاصرة لعلم الدراية و علم الرجال مل خترج يف جمملها عـن أقـوال                 -
  .القدماء،رغم ما تضمنته من نقد لبعض املسائل،ككتب السبحاين،وغريه
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والذي أريد أن أخلص إليه أن القواعد موجودة رغم التضارب الذي يشوا واالعتراضات             
اخلية املوجهة إليها،ولكن املهم يف كل ذلك أن اآلثار النقدية اليت من املفترض أن تنتج عن هذه                 الد

القواعد منعدمة؛ألن الرواية عند اإلمامية مل يصاحبها ومنذ البدء آليات التوقي والتحري والتـدقيق   
تمدها أصحاب  ،واستمر األمر على احلال ذاته عند التدوين،فال توجد ضوابط للراوي والرواية اع           

األصول األربعة ومن جاء بعدهم،فهم املصنف كما يبدو اجلمع فقـط،دون التـدقيق،والتعارض             
الوارد يف الروايات أكرب برهان على ذلك، والتساع دائرة التعارض عده علماء الطائفة من أكـرب                

  .  ليمشاكل العمل باألخبار،ويتضح ذلك جبالء يف االستبصار للطوسي،وخمتلف الشيعة للح
  :آفاق البحث والتوصيات

ومما لفت نظري أثناء إعداد هذا البحث بعض الروايات يف املصادر السنية مما متسك بـه                -
 هو من ى عن املتعتني، إىل جانب ما ورد          �اإلمامية واستدلوا به،كالقول بأن عمر بن اخلطاب        

ة رضوان اهللا عليهم بعـد  ،وما حصل بني الصحاب�يف كتب التاريخ حول ما كان بعد وفاة النيب    
  . حتتاج إىل دراسة وتدقيقتلذلك أرى أن هذه الروايا. �مقتل عثمان بن عفان 

كالشيعة اجلعفرية،فإن جتنـب    .وأرى وجوب تدريس حديث الفرق خاصة اليت مل تندثر        - 
الدارسني والباحثني يف العلوم اإلسالمية للخوض  يف أصول وفروع الطائفـة اإلماميـة،وتعريف              

لمني ا على احلقيقة،جعل الكثري من املسلمني يتبىن آراء هذه الطائفة عن جهل،بل إن الكـثري   املس
  .ممن دخلوا اإلسالم،هم على املذهب اإلمامي

وتشجيع الباحثني على   .ومن النافع أيضا وضع حبوث و دراسات يف الفقه اإلمامي وأصوله          -
  .دراسة املسائل املهمة للطائفة اجلعفرية

  .تب الفرق خاصة كتب اإلماميةواقتناء ك-
  ملخص األطروحة .ووضع كتب للتصدي للشبهات اليت يطرحها اإلمامية-
  

  نقد الرجال عند الشيعة اجلعفرية:يتناول هذا البحث 
بعد أهـل الـسنة     سالمية من أهم الفرق اإل  أو اإلمامية اإلثين عشرية    اجلعفريةالشيعة  يعد  

لكن خيتلـف  مثلهم يف ذلك مثل أهل السنة، اإلسالمي  تشريع  احلديث عندهم ثاين مصادر ال    يعترب  و
املقصود من احلديث بني أهل السنة والشيعة،فإن كان عند أهل السنة يتعلـق بـأقوال وأفعـال                 
وتقريرات النيب صلى اهللا عليه وسلم،فينتهي النص بوفاته عليه السالم،فإن املقصود به عند اإلمامية              

ك النيب صلى اهللا عليه وسلم واألئمة ،وينتهي عـصر الـنص            ما صدر عن املعصوم،فيدخل يف ذل     
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كما أن للشيعة يف ثبوت األخبار منهجا خاصا خيتلف متاما عـن      .بالغيبة الكربى لإلمام الثاين عشر    
أهل السنة،فما يصححه الشيعة هو ضعيف عند أهل السنة وما ضـعفه أهـل الـسنة جتـدهم                  

ألخبار وردها،ومن أهل األمور املؤثرة يف ذلك       ويرجع ذلك إىل اختالف قواعد قبول ا      .يصححونه
  .علم نقد الرجال،الذي خصه حبثنا هذا بالدراسة

وقد تضمن هذا البحث يف مقدمته إشكالية املوضوع،ودوافع اختياره،واألهداف املرجـوة           
  .من حبثه،واملنهج املتبع،واخلطة

يع وتناول البـاب األول تعريفـا عامـا بالـشيعة ،حيـث تـضمن تعريفـا بالتـش                 
وفيه أيضا بسط ألهـم أصـول اجلعفريـة،كالقول         .ونشأته،وتطوره،وتعريف بأهم فرق الشيعة   

  .بالرجعة،والتقية،والغيبة،والبداء،وجواز زواج املتعة،ورأيهم يف اإلمامة واألئمة
كما اختصرنا القول يف ذكر مناسبام،ومقدسام،وبعض مسائل العبادات اليت خـالفوا           

  .فيها أهل السنة
 الباب أيضا سلطنا الضوء على مصادر التشريع عند اجلعفرية،حيث بينا احلالف بني             يف هذا 

املدرسة اإلخبارية واملدرسة األصولية،وموقفهم من أول مصادر التشريع،وهو القرآن الكرمي،فعرضنا 
  .مسألة حتريف القرآن عند الشيعة،وخصائص تفسري القرآن عندهم،وأهم تفاسريهم العربية

  .الثاين وهو األخبار بينا املقصود باألخبار،ومسألة حجية خرب اآلحاد عندهموحول املصدر 
مث كان الكالم بعد ذلك عن املصدرين الثالث والرابع من مصادر التشريع،ويتعلق األمـر              

  .  باإلمجاع والعقل،كما بينا موقفهم الرافض للقياس
الرواية والدراية، فتنـاول    ويف الباب الثاين كانت دراسة احلديث عند اإلمامية من جانيب           

البحث رواية احلديث وخصائصها ،ومسألة اخلروج من تعارض الرواية بالتقية،إىل جانب ذكـر             
  .بداية انفصال الدرس احلديثي وأسبابه بني أهل السنة والشيعة

وبعد ذلك تعرضنا ملسألة تدوين احلديث وبدايته،وأهم خصائصه ،وأبرز املصنفات فيه عند            
  .عرض ملوقفهم من دواوين أهل السنة احلديثية خاصة صحيح البخاري وصحيح مسلماإلمامية،مث 

ويف هذا الباب سلط الضوء على علوم احلديث ،ببيان أقسام احلـديث بـني املتقـدمني                
واملتأخرين،أو ما يعرف باالصطالح اجلديد،وذكر أهم اصطالحام احلديثية،وكتبـهم يف علـوم            

  .احلديث
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على النقد الرجايل عند اإلمامية من جهة املنهج والتصنيف، فتعرض          واشتمل الباب الثالث    
البحث بالدراسة لشروط الناقد أو اجلارح واملعدل،وشروط الراوي،وثبوت وأمـارات التعـديل            

  .واملدح،ومسألة التوثيقات العامة
كما بينا أسباب الطعن يف الراوي عند اإلمامية؛بذكر أسباب وأمارات اجلرح،وموقفهم من            

ملخالف يف العقيدة،سواء كان شيعيا أو غري ذلك،وبسط القول يف عدالـة الـصحابة مـوقفهم                ا
  .منها،وضوابط تعديلهم وجترحيهم للصحابة

وعرضنا بعد ذلك بعض املسائل املتعلق بالنقد كألفاظ اجلرح والتعديل،وتعارض اجلـرح            
  .والتعديل،والتصحيح والتضعيف

صنيف يف الرجال عند اإلمامية ، وخصائصه،وأهم ما        ويف آخر فصول البحث بينا بداية الت      
صنفوا يف هذا العلم،ولبيان منهج التصنيف عندهم درسنا أهم كتبهم ككتاب ابن الغضائري الذي              
خصصه للـضعفاء مـن الرواة،وكتـاب الرجـال للنجاشـي،وكتاب الفهرسـت،والرجال             

  .للطوسي،وكتاب خالصة األقوال البن املطهر احللي
اخلامتة أهم النتائج اليت توصلنا إليها يف هذا البحث،إىل جانب آفاق هـذا             وقد عرضنا يف    

 . البحث والتوصيات حوله
 

  
  

 
  ملخص األطروحة

  
  نقد الرجال عند الشيعة اجلعفرية:يتناول هذا البحث 

بعد أهـل الـسنة     سالمية من أهم الفرق اإل  أو اإلمامية اإلثين عشرية    اجلعفريةالشيعة  يعد  
لكن خيتلـف  مثلهم يف ذلك مثل أهل السنة، اإلسالمي  ث عندهم ثاين مصادر التشريع      احلدييعترب  و

املقصود من احلديث بني أهل السنة والشيعة،فإن كان عند أهل السنة يتعلـق بـأقوال وأفعـال                 
وتقريرات النيب صلى اهللا عليه وسلم،فينتهي النص بوفاته عليه السالم،فإن املقصود به عند اإلمامية              

ن املعصوم،فيدخل يف ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم واألئمة ،وينتهي عـصر الـنص               ما صدر ع  
كما أن للشيعة يف ثبوت األخبار منهجا خاصا خيتلف متاما عـن      .بالغيبة الكربى لإلمام الثاين عشر    
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أهل السنة،فما يصححه الشيعة هو ضعيف عند أهل السنة وما ضـعفه أهـل الـسنة جتـدهم                  
 اختالف قواعد قبول األخبار وردها،ومن أهل األمور املؤثرة يف ذلك           ويرجع ذلك إىل  .يصححونه

  .علم نقد الرجال،الذي خصه حبثنا هذا بالدراسة
وقد تضمن هذا البحث يف مقدمته إشكالية املوضوع،ودوافع اختياره،واألهداف املرجـوة           

  .من حبثه،واملنهج املتبع،واخلطة
حيـث تـضمن تعريفـا بالتـشيع        وتناول البـاب األول تعريفـا عامـا بالـشيعة ،          

وفيه أيضا بسط ألهـم أصـول اجلعفريـة،كالقول         .ونشأته،وتطوره،وتعريف بأهم فرق الشيعة   
  .بالرجعة،والتقية،والغيبة،والبداء،وجواز زواج املتعة،ورأيهم يف اإلمامة واألئمة

كما اختصرنا القول يف ذكر مناسبام،ومقدسام،وبعض مسائل العبادات اليت خـالفوا           
  .يها أهل السنةف

يف هذا الباب أيضا سلطنا الضوء على مصادر التشريع عند اجلعفرية،حيث بينا احلالف بني              
املدرسة اإلخبارية واملدرسة األصولية،وموقفهم من أول مصادر التشريع،وهو القرآن الكرمي،فعرضنا 

  .العربيةمسألة حتريف القرآن عند الشيعة،وخصائص تفسري القرآن عندهم،وأهم تفاسريهم 
  .وحول املصدر الثاين وهو األخبار بينا املقصود باألخبار،ومسألة حجية خرب اآلحاد عندهم

مث كان الكالم بعد ذلك عن املصدرين الثالث والرابع من مصادر التشريع،ويتعلق األمـر              
  .  باإلمجاع والعقل،كما بينا موقفهم الرافض للقياس
ند اإلمامية من جانيب الرواية والدراية، فتنـاول        ويف الباب الثاين كانت دراسة احلديث ع      

البحث رواية احلديث وخصائصها ،ومسألة اخلروج من تعارض الرواية بالتقية،إىل جانب ذكـر             
  .بداية انفصال الدرس احلديثي وأسبابه بني أهل السنة والشيعة

 فيه عند   وبعد ذلك تعرضنا ملسألة تدوين احلديث وبدايته،وأهم خصائصه ،وأبرز املصنفات         
  .اإلمامية،مث عرض ملوقفهم من دواوين أهل السنة احلديثية خاصة صحيح البخاري وصحيح مسلم

ويف هذا الباب سلط الضوء على علوم احلديث ،ببيان أقسام احلـديث بـني املتقـدمني                
واملتأخرين،أو ما يعرف باالصطالح اجلديد،وذكر أهم اصطالحام احلديثية،وكتبـهم يف علـوم            

  .احلديث
واشتمل الباب الثالث على النقد الرجايل عند اإلمامية من جهة املنهج والتصنيف، فتعرض             
البحث بالدراسة لشروط الناقد أو اجلارح واملعدل،وشروط الراوي،وثبوت وأمـارات التعـديل            

  .واملدح،ومسألة التوثيقات العامة
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ات اجلرح،وموقفهم من   كما بينا أسباب الطعن يف الراوي عند اإلمامية؛بذكر أسباب وأمار         
املخالف يف العقيدة،سواء كان شيعيا أو غري ذلك،وبسط القول يف عدالـة الـصحابة مـوقفهم                

  .منها،وضوابط تعديلهم وجترحيهم للصحابة
وعرضنا بعد ذلك بعض املسائل املتعلق بالنقد كألفاظ اجلرح والتعديل،وتعارض اجلـرح            

  .والتعديل،والتصحيح والتضعيف
البحث بينا بداية التصنيف يف الرجال عند اإلمامية ، وخصائصه،وأهم ما           ويف آخر فصول    

صنفوا يف هذا العلم،ولبيان منهج التصنيف عندهم درسنا أهم كتبهم ككتاب ابن الغضائري الذي              
خصصه للـضعفاء مـن الرواة،وكتـاب الرجـال للنجاشـي،وكتاب الفهرسـت،والرجال             

  . احلليللطوسي،وكتاب خالصة األقوال البن املطهر
وقد عرضنا يف اخلامتة أهم النتائج اليت توصلنا إليها يف هذا البحث،إىل جانب آفاق هـذا                

 . البحث والتوصيات حوله
  
  

Abstract of thesis  

 

This research discusses:criticism of narrators of hadith by 

twelvers shiites (shia jaafaria: ithna ashriya) this research has 

included in his  introduction the problematic and motives and  

the desired objectives of this research  and  the approach and 

plan . 

the first section dealt  with a general definition of shiites 

,origin and evolution ,the definition of the most important task 

shiites, and also the  fundamentals of twelevers shiites:ghayba 

(unseen of al mahdi),taqiya (dissimulation), temporary 

marriage(muta),rajaa , khums (wealthtax;one fifth) 

,imama,infallibility (sinlessness).and the roots of shiites:oneness 

of god (tawheed), justice(adl), prophethood 

(nubuwwat),guidance (imama), resuirection (qiyamat). 

In this section also highlights the sources of 

legislation:their position towards the quran incomplete 

ness,and their exegesis of the quran.on the second source is 



 - 514-

intended the hadith,then the 3 and 4 of the sources of 

legislation:agreement,and logical reasoning. 

In the second section talk about hadith transmition, and 

science of hadith,and their hadith collections,and shiite 

opinion toward sahih al-bukhari,and sahih muslim. 

In this section also highlighted the hadith science, and the 

kinds of tradition,and their opinion about the new 

terminology,and mentioned the most important terminology 

terms,and their books in hadith science (books of terminology). 

The third section included criticism of narrators of hadith 

at the front of curriculum and classification.and presented 

reseach study of the conditions critic,and conditions of the 

narrator,based on the amendment and signs of praise ,the 

causes and signs of wound,and their position in the opposite 

belief,whether shiite or otherwise,and their opinion towards the 

companions of messenger of allah.we discussed some issues 

after that exchange criticism term,and opposes in criticism. 

In the latest research showed the start of classes in the 

narrators category at the front ,and characteristics,the most 

important books in this science:book of ibn al-ghadhairi,and 

an-nadjichi,and at-tossi,and al-hilli. 

The most important conclutions we have offered in our 

findings in this research ,with the prospects of this research and 

recommendations. 

We ask allah to accept this work and make it beneficial to 

its readers. 

 

Résumé de thèse 

 

Cette étude recherche: le critique des transmetteurs 

(narrateurs) des traditions (hadiths) chez Les chiites al-jaafaria 

(les imamites duodécimains) 
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Cette recherche a inclus dans son introduction 

problématique du sujet, et les motifs, et les objectifs de sa 

recherche, et l'approche et le plan. 

La première section traite une définition générale des 

chiites, l'origine et l'évolution, les fondements des imamites 

duodécimains: l'imama,taqiyya(dissimulation),al-

ghayba(l'occultation),rajea' (retour de l'imam),le khoms,le 

mariage provisoire (muta') 

Dans cette section également on a étudié   les sources de la 

législation chez les chiites, et la première source de la 

législation, qui est le Coran et l'opinion des chiites concernant 

l'incomplète du coran, et leur méthode dans l'exégèse 

coranique, et leur livres dans se domaine. 

La deuxième source est les hadiths. 

On a parlé ensuite des3ème  et 4ème des sources de la 

législation: l'unanimité et la raison. 

Dans la deuxième section de l'étude a été exposé à la 

transmis et les sciences des hadiths et l'opinion des chiites 

concerne  sahih al Bokhari et sahih  muslim et on a parlé des 

classifications du hadith, et la nouvelle terminologie d'al-hili et 

son  maitre ibn tawoss et on a mentionné les plus importants 

termes dans la science de hadith, et leurs livres dans cette 

science. 

La troisième section inclus la critique des narrateurs du 

hadith: la méthode, et la classification. 

L'étude a présenté les conditions de critiqueurs, et de 

transmetteurs; citant les causes et les signes de la plaie, et de 

leur opinion sur les compagnons du prophète.  

On a étudié aussi la question de la critique des hadith chez 

les chiites, et les termes de la critique des narrateurs, et les livres 

concernant les transmetteurs, on a étudié le livre de ibn al-

gadhairi,de nadjachi,de atossi,et d'al-hili. 
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Dans la conclusion on a sité  nos conclusions dans cette 

recherche;ainsi que les perspectives et les recommandations. 

 
 

  ��������الفهارسالفهارس��������
   

  :وتتضمن
  
  .اآليات القرآنية:الفهرس األول*
  .السنيةاألحاديث :الفهرس الثاين*
  . خبار اجلعفريةاأل:فهرس الثالثال*
  .عالم ملترجم هلماأل:الفهرس الرابع*
  .صادر واملراجعامل:الفهرس اخلامس*
 .املوضوعات:ادسالفهرس الس*

  فهرس اآليات
  

  :سورة البقرة
  .     118): ٢٠٨: اآلية    (ڭ    ڭ  ۓ   ۓ  ے  ے  % -
  353:)١٤٣: اآلية(ڦ  ڦ  ڦ    ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  -
- n  n  n  n   n    n  nn  )116):269:اآلية.  

  :سورة آل عمران
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- n     n  n  n   n n )  n  63 :  )٢٨: اآلية.  
  353:)١١٠: آليةا(ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ-
  364):144:اآلية(  چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄ    ڄ  ڄ -

  :سورة النساء
  .56:  )١٧١: اآلية  (  پٻ  ٻ  ٻ  ٻٱ   -
  241):60:اآلية (ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ     ٿ    ٿ  ٺ  ٺ  ٺ -
  .75): ٢٤: اآلية(ڦڦ  ڦ  ڦ ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  -

  :سورة املائدة
- n  n  n  n  n  n  372):50:اآلية(  مب  
  .118): ٦٦: اآلية  (  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ -
  .54، 43): ٦٧: اآلية(  ڇڍ  ڇ   ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  -
  .172، 52):  ١٠١: اآلية    (ڦ ۆ  ۇ  ۇ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے -

  :سورة األنعام
  376):1:اآلية(  ٺ  ٺ       ڀ  ڀ  ڀ -
  .117):23:اآلية(  ڭ         ڭ  ڭ  ۓ   ۓ -
  . 68) :  ٢٨: اآلية  ( n            پ  پ  پٻ  ٻ  ٻ  ٻٱ  -
  .118): ٨٢: اآلية(      پٻ  ٻ  ٻ  ٻٱ   -
  .59):115:اآلية(  ےے   %  ه        ه  ه -
  .116):122:اآلية(ڻ   ڻ  ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ            ڳ  ڳ -

  :سورة األنفال
  .78):  ٤١: اآلية     (ٿ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  -
  .353:)٦٤: اآلية(  چ  چ  چ  چ   ڃ   ڃ  ڃ  ڃ-
                                                                    354) :٧٢: اآلية  (ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ  چ   چ  چ  -

  :سورة التوبة
  .354:)٨٨: اآلية  (ٿٿ  ٿ  ٿ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ -
  .362، 353:)١٠٠: اآلية  (ٻ  ٻ  ٻ  ٻٱ  -
  .353:)١١٧: اآلية(  ۋ  ۋ  ٷ   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ-

  :سورة يونس
  .126):36:اآلية(  ک  ک  ک  ک  گگ    ڑ  ڑ     ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ -
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  .55 : )٢٧: اآلية  (ڄڄ  ڄ  ڄ     ڦ  ڦ  ڦ -
  :سورة هود

  .55)  :  ٤٣: اآلية ۇ  (ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۓ  ۓ  ے-
  .51)  :  ٨٦: اآلية(  ڱں   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ-
  .117):110:اآلية(  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤٹ  ٹ -

  : سورة يوسف
  .68)   :  ٣٥: اآلية    ( n ے  ے  %  ه  ه  ه  ہ  ہ-

  :سورة الرعد
  .65):22:اآلية(   ڎ  ڎ   ڌ -

  :سورة احلجر
  .15) :   ١٠: اآلية(          ۀ  ۀ  ٹ  ٹ  ڻ  ڻ  ں-

  :سورة اإلسراء
  .117):81:اآلية(   ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ -

  :سورة الكهف
- n  n    n  nn  n   n  n118): ٤٤: اآلية(  ی  ی.  

  :سورة مرمي
  .15) :  ٦٩: اآلية( ڌ       ڌ  ڍ   ڍ  ڇ  ڇ               ڇ  ڇچ  چ  -
  .355):٧١: اآلية(ک  ک  گ   گگ -
  .355:)٧٢: اآلية(    ٹ   ڻ     ڻ    ں    ں  ڱ  ڱ  ڱ-

  :سورة طه
  .118: )١٢٣: اآلية  (n  n  n   n  n   n  n  n  n  n  ې -

  :سورة األنبياء
  .376):107:اآلية( ک  ک  گ         گ  گ       -

  :سورة النور
  .360:)١٧: اآلية     (n               ې       ې  ې      ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ-

  :سورة الشعراء
  117) : ١٩٤ - ١٩٣:اآلية (  ڱ     ڱ     ڳ  ڳ -
  .17)  : ٢١٤: اآلية  (  ڇ  ڇ  ڇ-
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  :سورة النمل
  .354)  :  ٥٩: اآلية(  چچ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  ڄ     ڄ  ڄ-
  .72) :   ٨٣: اآلية  (ڱ       ڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳ-
  .116):89:اآلية(  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ ٱ  -

  :سورة القصص
  .15) : ١٥: اآلية  (ٿ     ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ-
  376):41:اآلية(   ۓۓ  ے  ے  %  ه -
  .65):54:اآلية(    ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ -

  :سورة األحزاب
  .54):  ١٧: اآلية  (ٹ  ٹ     ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ-
  .45): ٣٣: اآلية(  ک  ک   کڑ     ڑ  ژ    ژ  ڈ  ڈ      ڎ -
  .362):٥٨: اآلية( ڳک  ک  گ  گ   گ  گ  -
  .117) :  ٧٢: اآلية(  ې  ې    ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ -

  :سورة سبأ
  .118) :   ٤٦: اآلية  ې(ې  ې  ۉ  ۉ -

  :سورة الصافات
  .16)   : ٨٣: اآلية(  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  -

  :سورة غافر
  .72): ١١: اآلية(  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ -
  .55):  ٣٣: اآلية  ( o  p    n  n  n  n  n  nnی  -

  :سورة الشورى
  .117):21:اآلية(   ۋۅ  ۋ  ٷ  ۈ    ۈ -
  .118): ٢٣: اآلية( ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀ     ڀ   ڀ -

  :سورة الزخرف
  .118: )٤٣: اآلية  (ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے   %   ه  ه -

  :سورة األحقاف
  .90) :٩: اآلية(    ڑ  ڑ  ژ            ژ   ڈ  ڈ-

  :سورة الفتح
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  .354:)١٨: اآلية  (  ک  ک  ک  گ   گ-
  .354:)٢٩: ةاآلي(  پ  پ  پ  پ      ٻ  ٻٻ  ٻٱ  -

  :سورة احلجرات
  .362:)١٢: اآلية(ٿٿ   ٺ  ٺ  ٺ  -
  .273، 272:)٦: اآلية   (ٿ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ  ٺ  ٺ  ٺ -

  :سورة القمر
  .15) :  ٥١: اآلية(    ڀ  ڀ  ڀ  ڀپ  پ   -

  :سورة احلديد
- n  n  n  n  n  n  n  n      n   355:)١٠: اآلية(ی  
  .117):28:اآلية(  ڭ  ڭ       ڭ  ڭ -

  :سورة احلشر
  353:)٨: اآلية(  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ-

  :سورة املعارج
  .117):26:اآلية(    ں      ں   ڱ  ڱ -

  :سورة اجلن
  376):15:اآلية(ٺ      ٺ  ٺ   ٺ  ڀ -
  .118) :  ١٦: اآلية(ٹ  ٹ   ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ -

  :سورة النبأ
  .118) :  ٢ - ١: اآلية  ( ٻٱ   -

  :سورة املطففني
  .60):18:اآلية(   ڱ  ڱ  ڱ        ڱ  ڳ   ڳ -

  :سورة البلد
  .118)   :  ١٣: اآلية(  %  ه -
  

  :فهرس األحاديث واآلثار السنية
  

  .356:»آية اإلميان حب األنصار وآية النفاق بغض األنصار«-
  44:»إن األشعريني إذا أرملوا يف الغزو«-
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  83 :»لنياحةالطعن يف النسب وا:اثنتان يف الناس مها م كفر«-
  .            351  : »أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مائة منها«-
  62:» يف أهل بيته�ارقبوا حممدا «-
  74 :   »أال إا حرام من يومكم هذا إىل يوم القيامة«-
  44:»أنت مين وأنا منك«-
  .356:»األنصار ال حيبهم إالّ مؤمن وال يبغضهم إالّ منافق«-
  .365:»اة عراة غرالإنكم حمشورون حف« -
  365:»أنا فرطكم على احلوض ولريفعن معي رجال« -
  66:  » إنا لنصلي خلفهم يف غري تقية«-
  35:»بين اإلسالم على مخس« -
  44 :   » غداة وعليه مرط�خرج النيب «-
  .355:»خري أميت قرين مث الذين يلوم مث الذين يلوم«-
  74 : » ثالثا مث ى عنها عام أوطاس يف املتعة�رخص رسول اهللا «-
  .363:»سباب املسلم فسوق وقتاله كفر«-
  44  :  »قتل سبعة مث قتلوه هذا مين وأنا منه«-
  73 :  »كذبوا واهللا ما هؤالء بالشيعة«-
  38:  »كالم اهللا غري خملوق«-
  175: »ال إالّ كتاب اهللا أو فهم أعطيه رجل مسلم«-
  .360، 355:»ال تسبوا أصحايب ال تسبوا أصحايب« -
  330:» إىل ثالثة مساجدإال ال تشد الرحال «-
  .355:»ال يدخل النار إن شاء اهللا أصحاب الشجرة«-
  .360:»اهللا اهللا يف أصحايب،اهللا اهللا يف أصحايب ال تتخذوهم غرضا بعدي«-
  87: »لعنة اهللا على اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد«-
  38: »لكنه كالم اهللاليس خبالق و ال خملوق،و«-
  175:  » بشيء مل يعم به الناس�ما خصنا رسول اهللا «-
  114 :  »من زعم أنا عندنا شيئا نقرؤه إال كتاب اهللا «-
  38:  » من قال القرآن خملوق فهو كافر « -
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  125: »من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار«-
  121:»نزل القرآن على سبعة أحرف«-
  73: » عن متعة النساء يوم خيرب�اهللا ى رسول «-
  62:»�والذي نفسي بيده لقرابة رسول اهللا «-
  .356:»والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إيلّ«-
-»358:»والذي فلق احلبة وبرأ النسمة إنه لعهد النيب األمي.  
  46، 44: »يكون اثنا عشر أمريا كلهم من قريش«-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :فهرس األخبار اإلمامية
  

  27 : اإلمامة يف األكرب من ولد اإلمام-
 333:أىب اهللا لصاحب البدعة بالتوبة-

  65:  اتقوا على دينكم فاحجبوه بالتقية -
  27:إذا جاءكم من خيربكم-
  171: إذا رأيتم معاوية بن أيب سفيان على املنرب فاضربوه بالسيف-
  333:إذا ظهرت البدع يف أميت فليظهر العامل علمه-
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  154: ت أن الكتاب له فاروه عنهإذا علم-
  76: إذا كان شيئا معلوما إىل أجل معلوم-
  365:ارتد الناس إالّ ثالثة نفر-
  41: ألست أوىل بكم منكم بأنفسكم -
  171:أما ما سألت عنه أرشدك اهللا وثبتك-
  52:  وأما علة ما وقع من الغيبة-
  45:  أنا مدينة العلم وعلي باا-
  105 :   إن القرآن الذي جاء-
  380:إنا جنيب الناس على الزيادة والنقصان-
  41:  أنت مين وأنا منك-
  60:   أنتم واهللا نور اهللا يف ظلمات األرض -
  45، 41: إن اإلمامة هي مرتلة األنبياء وإرث األوصياء  -
  65:  إن تسعة أعشار الدين يف التقية-
  41:   إن األرض ال ختلو من حجة-
  334:باهللا جهرةإن أهل مكة ليكفرون -
  41: إن احلجة ال تقوم هللا عز وجل على خلقه إالّ بإمام-
  330:إن بين أمية أطلقوا للناس تعليم اإلميان-
  154:   إن كنت تريد معانيه فال بأس-
  26:  إن جاءكم من خيربكم  -
  59:  إن اهللا خلقنا من عليني -
  59:  إن اهللا خلقنا من نو عظمته -
  60:  على عليني وخلق قلوب شيعتنا مما خلقنا إن اهللا خلقنا من أ-
  61:   إن اهللا مثل يل أميت يف الطني  -
  333:إن اهللا عز وجل نصب عليا بينه وبني خلقه-
  47: إن اهللا خلق حممدا وعليا وأحد عشر من ولده من نور عظمته-
  134:   حجة ظاهرة وحجة باطنة :إن هللا على الناس حجتني-
  58:  اىل إذا أحب أن خيلق اإلمام  اهللا تبارك وتعنإ-
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  364: أهل جاهلية�إن الناس عادوا بعدما قبض رسول اهللا -
  113: سبعة عشر ألف آية�إن القرآن الذي جاء به جربيل إىل حممد -
  137:  إن السنة ال تقاس-
  75:  إن النيب ملا أسري به إىل السماء -
  45:  إمنا يعبد اهللا من يعرف اهللا -
  162: عليه ألجل أهل املدينةأمنا صليت-
  334:أهل الشام شر من أهل الروم وأهل املدينة شر من أهل مكة-
  334:إي واهللا مشرك-
  .365:أي واهللا يا ابن أعني هلك الناس أمجعون-
  17:   أيكم يؤازرين ليكون أخي ووارثي-
  86:أي مؤمن أتى قرب احلسني عارفا حبقه-
  65:مبا صربوا على التقية-
  374:فجاء جربيل :  أبا بكر برباءة قال�ول اهللا  بعث رس-
  37:  بين اإلسالم على مخس -
  76: أتزوجك متعة:تقول-
  65: التقية من ديين ودين آبائي  -
  67:التقية يف كل ضرورة وصاحبها أعلم ا-
  166:   واجلفر واجلامعة -
  134: قل حجة اهللا على العباد النيب واحلجة فيما بني العباد وبني اهللا الع-
  144:  حدثوا ا فإا حق -
  65:  احلسنة التقية والسيئة اإلذاعة-
  85:  خلق اهللا أرض كربالء قبل أن خيلق أرض الكعبة-
  47:  دخلت على فاطمة رضي اهللا عنها وبني يدها لوح فيه أمساء األوصياء -
  151: سواء إال أنك تروي عن أيب أحب إيلّ -
  77:   على حدمهاالساعة والساعتان ال يوقف-
  137: ضل علم ابن شربمة عند اجلامعة-
  134: العقل يعرف به الصادق على اهللا-
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  77:  عدة املتعة مخسة وأربعون يوما-
  113:   عليا ألف باب�علّم رسول اهللا -
  56: السالم عليك يا ربنا:فقالوا -
  79  :-اخلمس– يف كل ما أفاد الناس -
  57: املنيا والباليا واإلمام أوىل بذلكقد كان رشيد اهلجري تعلم علم -
  374:كافران كافر من أحبهما-
  192:الكايف كاف لشيعتنا-
  .364: إالّ ثالثة�كان الناس أهل ردة بعد النيب -
  151:كان نقش خامت أيب -
  57: كان حني طلقت آمنة بنت وهب وأخذها املخاض-
  376:كانا إمامني قاسطني عادلني كانا على احلق وماتا عليه-
  112: كذبوا أعداء اهللا ولكنه أنزل على حرف واحد-
  :كظم الغيظ عن العدو يف دوالم تقية حزم-
  238:ء جيهر فيه بالقراءة فيه قنوت  كلّ شي-
  374:ال ولكنهم كانوا أسباط أوالد األنبياء-
  333: لعن اهللا تلك امللل الكافر املشركة-
  76: ر مسمىأجل مسمى وأج:ال تكون املتعة إالّ بأمرين-
  64:ال دين ملن ال ورع له وال إميان ملن ال تقية له -
  65: ال واهللا ما على وجه األرض شيء أحب إيلّ من التقية -
  57:ولكن إن أراد أن يعلم الشيء أعلمه اهللا-
  42:   لو أن اإلمام رفع من األرض ساعة ملاجت-
  42:  لو مل يبق يف األرض إالّ اثنان لكان أحدمها حجة -
  69:   لو علم الناس ما يف القول بالبداء من األجر -
  66:إن تارك التقية كتارك الصالة:لو قلت-
  75:  ليس منا من مل يؤمن بكرتنا ويستحل متعتنا -
  76:  ليست من األربع ألا ال تطلق وال ترث وإمنا هي مستأجرة -
  69:   ما عبد اهللا بشيء مثل البداء -
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  113:  أن عنده مجيع القرآن ما يستطيع أحد أن يدعي-
  113:ما ادعى أحد من الناس أنه مجع القرآن كله كما أنزل إالّ كذاب-
  137:  ما لكم والقياس إن اهللا ال يسأل كيف أحل وكيف حرم -
  333:من أتى ذا بدعة فعظمه -
  47: من أنكرين فليس مين   -
  138:  من أفىت الناس برأيه -
  138: ل دهره يف التباس  من نصب نفسه للقياس مل يز-
  241: من حتاكم إليهم يف حق أو باطل فإمنا حتاكم إىل الطاغوت -
  42:  من مات وليس عليه إمام فميتته ميتة جاهلية  -
      47: من ولدي اثنا عشر نقيبا جنباء -
  66: من لقي املسلمني بوجهني ولسانني جاء يوم القيامة -
  233:من مسع شيئا من الثواب-
  75 :-أي املتعة-ت يف القرآننزل-
  111: ثلث فينا ويف عدونا :نزل القرآن أثالثا-
  111: ربع فينا :نزل القرآن أربعة أرباع-
  77: نعم كما شاء ليس هذه مثل احلرة هذه مستأجرة -
    :237ى رسول اهللا أن يستنجى باليمني -
  75: هن مبرتلة اإلماء  -
  78  :-ابن املتعة–هو ولده -
  19،45:  عليّ  مكتوبة يف مجيع صحف األنبياء  والية -
  375:يلعن يف دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال وأربعا من النساء-
  171:يرتح دالء منها-
  69:يا ثابت إن اهللا تبارك وتعاىل قد كان وقت األمر -
  58، 53: يا علي بن حممد السمري أعظم اهللا أجر إخوانك فيك -
  66: ينا رجال ممن يتوالنا بشيء من التقية يا زياد ما تقول لو أفت-
  66: يا زرارة هذا خري لنا  وأبقى لنا ولكم   -
  61: يا جابر أيكتفي من انتحل التشيع أن يقول حببنا أهل البيت-
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  72: يخرج القائم من ظهر الكوفة سبعة وعشرين رجال -
  77:  يشارطها ما شاء من األيام  -
  
  
  
  
  
  
  

   هلمفهرس األعالم املترجم
  

  حرف األلف
  35:أبان بن تغلب

  167:أبان بن أيب عياش
  276:إبراهيم بن إسحاق احلضرمي
  460:أمحد بن احلسني الغضائري

  472:أمحد بن علي النجاشي
  447:أمحد بن حممد أبو غالب الزراري

  219: أمحد بن موسى بن طاووس
  258:أمحد بن حممد بن سعيد بن عقدة

  481:أمحد بن حيىي البالذري
  17:أمحد الكاتب

  30:إمساعيل بن جعفر الصادق
  73:إمساعيل بن حممد احلمريي الشاعر

  حرف الباء
  143:  بنو بويه 
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    حرف اجليم
181:  د بن شريح احلضرميجعفر بن حمم  

  313:جعفر بن حممد بن قولويه
  129:   ابن اجلنيد 

  حرف احلاء
  244:حسن الصدر

  25:احلسن بن موسى النوخبيت
  220 :  العاملي الشهيد الثاين زين الديناحلسن بن 

  258:احلسن بن علي بن عفان العامري
  501:احلسن بن يوسف احللي

    183 : حسني بن عثمان بن شريك العامري
  459:احلسني بن عبيد اهللا الغضائري

  247:احلسني بن عبد الصمد العاملي 
     81:حسني فضل اهللا

  127:حسني بن اآلغا الربوجردي
  :ءحرف اخلا

  182:خالد السدي
  حرف الدال
  184:    منصور الواسطيأيبدرست بن 
  حرف الراء 

  58: روح اهللا بن مصطفى اخلميين 
   57:رشيد اهلجري
  حرف الزاي
  178:  الكويفزيد الزراد 
     181 : الكويف يزيد النرس

  247:  زين الدين العاملي الشهيد الثاين 
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   حرف السني
     183 :  عمرة اخلراساينأيبسالم بن 

  166:   سليم بن قيس
  حرف الظاء

  184 :  ظريف بن ناصح
  حرف العني

    181 : عاصم بن محيد احلناط
  179:  الرواجينيلعصفر اعباد بن يعقوب

  83:عباس بن حممد القمي
   27:عبد اهللا بن جعفر األفطح

  32:عبد اهللا بن سبأ 
  183: يعبد اهللا بن حيىي الكاهل

  137:عبد اهللا بن شربمة
  276:عبد اهللا بن القاسم احلضرمي

  248:عبد اهللا املامقاين
    186:عبد احلسني شرف الدين املوسوي 

    254:عبد الغفار بن القاسم األنصاري
  182:عبد امللك بن حكيم اخلثعمي

  184 :  ءعالء بن رزين القال
  128:علي بن احلسني املرتضى

  183: الكويف أسباط بن يعل
  314:علي بن إبراهيم القمي

  286:علي بن مهزيار األهوازي
  251:علي بن قربان اآلملي الكين

  253:عمري بن سعيد النخعي
  حرف الفاء
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  112: الفضل بن احلسن الطربسي
  80:أبو الفضل بن رضا الربقعي

  :حرف القاف
  81:أبو القاسم اخلوئي

  :حرف الالم
  245:لوط بن حيىي أبو خمنف

  حرف امليم
  182:مثىن بن الوليد احلناط

  82:سن األمنيحم
  :حممد بن إبراهيم بن أيب زينب النعماين

  138:حممد بن أمحد بن اجلنيد
  449:حممد بن إسحاق بن الندمي

  208:  حممد باقر السي
  109:حممد تقي احلكيم
  32:حممد جواد مغنية

  82: حممد جواد البالغي
  448:حممد بن احلسن الطوسي

                             72:حممد رضا املظفر
182: سم احلضرمياد بن املثىن بن القحمم  

  481:حممد بن عبد اهللا أبو بكر الشافعي
  258:حممد بن عبيد اهللا بن املنادي

  261:حممد بن حممد بن النعمان املفيد
  221:حممد بن مكي الشهيد األول
   207: حممد بن احلسن احلر العاملي

  209: حممد احلسني النوري الطربسي
  18:حممد حسني الزين العاملي

  24: حممد بن احلنفية
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  277:حممد بن سنان الزاهري
  277:حممد بن سليمان الديلمي

  452:حممد بن عبد العزيز الكشي
  259:حممد بن عمر اجلعايب

  197:حممد بن علي بن احلسني بن بابويه الصدوق 
  450:حممد بن علي بن شهر آشوب

  452:سيحممد بن إبراهيم الكلبا
   187: حممد بن يعقوب الكليين 

  456:حممد طه جنف
  277:حممد بن احلسن بن مجهور العمي

   248: حممد بن احلسني البهائي 
  206: حممد بن حمسن الفيض الكاشاين 

    30: املختار بن أيب عبيد 
  455:مصطفى بن احلسني التفريشي

  21: موسى املوسوي
  448:منتجب الدين الرازي

  .277:بن عمر اجلعفياملفضل 
   حرف النون

    37: نصري الدين الطوسي  
  :حرف اهلاء

           245:هشام بن حممد الكليب
  حرف الياء

  107: يوسف البحراين 
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  ∗∗∗∗صادر واملراجعفهرس امل

  
  القرآن الكرمي*
  :السنية-1111

  ):هـ630ت(الدين أبو احلسن علي بن حممد اجلزري عز:ابن األثري*

  .دار إحياء التراث العريب:بريوت.بة يف معرفة الصحابةأسد الغا-
  ):هـ430430430430ت(أمحد بن عبد اهللا :أبو نعيم:األصبهاين*
علي بن حممد بن ناصـر      .د:كتاب اإلمامة والرد على الرافضة،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه        -

  .م2004/هـ1425مكتبة العلوم واحلكم،:؛املدينة املنورة4ط.الفقيهي
  ):هـ1342134213421342ت(د شكري حممو:األلوسي*
عبـد اهللا بـن بوشـعيب البخـاري     :صب العذاب على من سب األصحاب،دراسة وحتقيـق      -

  .م2004/هـ1425دار أضواء السلف،:؛الرياض1ط.املغريب
  .م1979/هـ1399،)طبعة باألوفست(استنبول.خمتصر التحفة اإلثين عشرية-
  ):هـ1270127012701270ت(حممود بن عبد اهللا :األلوسي*
جميد .د:، حتقيق )حممود شكري األلوسي  :أمته بعد وفاته حفيده   (احث اإلمامة   ج السالمة إىل مب   -

  .م2004/هـ1425دار الصفوة،:؛القاهرة1ط.خلف
  :عبد اهللا:البخاري*

ـ 1420دار ابـن عفـان،    :،القـاهرة 1ط.جهود أيب الثناء األلوسي يف الرد على الرافضة       - / هـ
  .م1999

  ):هـ256ت(حممد بن إمساعيل :البخاري*

  ). مع فتح الباري(الصحيح اجلامع -
  .دار الكتب العلمية:بريوت.التاريخ الكبري-

                                                 
مل أذكر يف هذا الفهرس مجيع و). ال،أب،ابـن( رتبت املراجع حسب أمساء املؤلفني على حروف املعجم دون اعتبار ∗

  .الكتابوما أمهلته مشار إليه يف هوامش .املصادر واملراجع 
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  ):هـ429429429429ت(عبد القاهر بن طاهر :البغدادي*
  .دار الكتب العلمية:بريوت.الفرق بني الفرق-
  ):هـ728728728728ت(تقي الدين أمحد بن عبد احلليم :ابن تيمية*
ـ 1423دار اآلثـار،  :؛القـاهرة 1ط.منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدريـة        - / هـ

  .م2002
الكتب التعليمـي   :طبع.جمموع الفتاوى،مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد بن قاسم وابنه حممد          -

  .السعودي باملغرب
  .م2003/هـ1424دار ابن حزم،:؛بريوت1ط.�الصارم املسلول على شامت الرسول -
  ):هـ327ت(أبو حممد عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي :ابن أيب حامت*

دار إحيـاء التـراث      :؛بـريوت 1ط.عبد الرمحن بن حيىي املعلمـي     :اجلرح والتعديل،تصحيح -
  .م1952/ هـ1371العريب،

  ):هـ354ت(حممد بن حبان البسيت :ابن حبان*

ــدثني،حتقيق- ــن احمل ــروحني م ــسلفي :ا ــد ال ــد اي ــدي عب ــاض1ط.مح دار :؛ الري
  .م2000/هـ1420الصميعي،

  ):هـ852ت(شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن علي العسقالين :جرابن ح*

  .هـ1328 ،دار إحياء التراث العريب:؛بريوت1ط.اإلصابة يف متييز الصحابة-
دار الكتـب   :؛بـريوت 2ط.مـصطفى عبـد القـادر عطـا       :تقريب التهذيب،دراسة وحتقيق  -

  .م1995/ هـ1415العلمية،
مؤسـسة الرسـالة،    :؛بـريوت 1ط.دل مرشـد  إبـراهيم الزيبق،وعـا   :،اعتناءذيب التهذيب -

   .م2001/هـ1421
  .م1996/هـ1416الفاروق احلديثة،:؛القاهرة1ط.غنيم بن عباس غنيم:حتقيقلسان امليزان،-
دار :بـريوت . صـدقي مجيـل العطـار     :تقـدمي وضـبط   نزهة النظر بـشرح خنبـة الفكر،      -

  .م2000/هـ1421الفكر،
  ):هـ 465ت(علي بن أمحد بن سعيد الظاهري :ابن حزم*
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  .مكتبة اخلاجني:القاهرة.الفصل يف امللل واألهواء والنحل-

دار : ؛بـريوت 1ط.سيد كسروي حسن  :أمساء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد،حتقيق       -
  .م1992/هـ1412الكتب العلمية،

دار اآلفاق :؛بريوت2ط.اإلحكام يف أصول األحكام،حتقيق أمحد حممد شاكر-
  .م1983/هـ1403اجلديدة،

  ):هـ463ت(أبو بكر أمحد بن علي :اخلطيب البغدادي*

  .دار الكتب العلمية:بريوت.تاريخ بغداد-

   .م1988/هـ1409دار الكتب العلمية،:بريوت.الكفاية يف علم الرواية-

  ):هـ385ت(أبو احلسن علي بن عمر :الدارقطين*

مكتبـة  :؛الريـاض 1ط.موفق بن عبد اهللا بن عبد القادر      .د:الضعفاء واملتروكون،دراسة وحتقيق  -
  .م1984/هـ1404املعارف، 

  ):هـ748ت(أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بن أمحد :الذهيب*

دار :؛بـريوت 2ط.عمر عبد السالم تدمري   .د:تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم،حتقيق    -
  .م1993/هـ1413الكتاب العريب، 

  .دار الكتب العلمية:تبريو.عبد الرمحن بن حيىي املعلمي:تذكرة احلفاظ،تصحيح-

عبـد  :،اعتىن ـا )ضمن أربع رسائل يف علوم احلديث(ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل       -
  .م1990/هـ1410مكتب املطبوعات اإلسالمية،:؛حلب5ط.الفتاح أبو غدة

حممـد إبـراهيم    :الرواة الثقـات املـتكلّم فـيهم مبـا ال يوجـب ردهم،حتقيـق وتعليـق               -
  .م1992 /هـ1412 دار البشائر اإلسالمية،:؛بريوت1ط.املوصلي

مؤسـسة  :؛بريوت2ط.سري أعالم النبالء،حتقيق جمموعة من الباحثني بإشراف شعيب األرنؤوط        -
  .م1984/هـ1404الرسالة،

  . دار املعرفة:بريوت.علي حممد البجاوي:ميزان االعتدال يف نقد الرجال،حتقيق-
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مكتب املطبوعات :؛حلب1ط.د الفتاح أبو غدةعب:املوقظة يف علم مصطلح احلديث،اعتىن به-
  .هـ1405اإلسالمية،

  ):هـ606606606606ت(فخر الدين حممد بن عمر :الرازي*

حممـد املعتـصم بـاهللا      :اعتقادات فـرق املـسلمني واملـشركني،ضبط وتقـدمي وتعليـق          -
  .م1986/هـ1407دار الكتاب العريب،:؛بريوت1ط.البغدادي

  ):هـ902ت(حممد بن عبد الرمحن :السخاوي*

مكتبـة  :؛القـاهرة 1ط.علـي حـسني علـي     :فتح املغيث شـرح ألفيـة احلـديث،حتقيق       -
   .م2003/هـ1424السنة،

  ):هـ1390ت(حممد العريب التباين :السطيفي*

  .م1984/هـ1404دار الكتب العلمية،:،بريوت2ط.حتذير العبقري من حماضرات اخلضري-

  ):هـ230ت(حممد :ابن سعد*

  .ردار صاد:بريوت.الطبقات الكربى-

  ):هـ1188ت(حممد بن أمحد بن سامل :السفاريين*

أشـرف عبـد    :،حتقيـق )الدرة املضية يف عقـد أهـل الفرقـة املرضـية          (العقيدة السفارينية   -
  .م1998مكتبة أضواء السلف،:؛الرياض1ط.املقصود

  ):هـ683ت(أبو الفضل عباس بن منصور :السكسكي*

مكتبـة  :؛ الزرقاء 2ط. م علي سالمة العموش   بسا.د:الربهان يف معرفة عقائد أهل األديان،حتقيق     -
  .م1996/هـ1417املنار،

  ):هـ489ت(منصور بن حممد أبو املظفر :السمعاين*

  .م1996/هـ1417مؤسسة الرسالة،:؛بريوت1ط.حممد حسن هيتو.د:قواطع األدلة،حتقيق-
  ):هـ548548548548ت(أبو الفتح حممد بن عبد الكرمي :الشهرستاين*
  .دار الكتب العلمية:بريوت.أمحد فهمي حممد:ليهامللل والنحل،صححه وعلق ع-
  ):هـ643ت(أبو عمرو عثمان بن عبد الرمحن الشهرزوري :ابن الصالح*
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  .دار اهلدى:عني مليلة.مصطفى ديب البغا.د:مقدمة ابن الصالح،خرج نصوصه وعلّق عليه-

  ):هـ1182ت(حممد بن إمساعيل األمري :الصنعاين*

دار :؛الرياض1ط.رائد بن صربي بن أيب علفة:حتقيقمثرات النظر يف علم األثر،-
  .م1996/هـ1417العاصمة،

  ):هـ310310310310ت(أبو جعفر حممد بن جرير :الطربي*
  .هـ1405دار الفكر،:بريوت.تفسري الطربي-
  ):هـ463463463463ت(يوسف بن عبد اهللا القرطيب :ابن عبد الرب*
  .هـ1412دار اجليل،:؛بريوت1ط.علي حممد البجاوي:االستيعاب يف معرفة األصحاب،حتقيق-
  ):هـ365ت(عبد اهللا بن عدي اجلرجاين :ابن عدي*

ــال،حتقيق  - ــعفاء الرج ــل يف ض ــزاوي  :الكام ــار غ ــىي خمت ــريوت3ط.حي دار :؛ب
  .م1988/هـ1409الفكر،

  ): هـ792ت(صدر الدين حممد بن عالء الدين احلنفي :ابن أيب العز*

حممد ناصر الـدين    :،وخرج أحاديثها شرح العقيدة الطحاوية،حققها وراجعها مجاعة من العلماء      -
  .م1988/هـ1408املكتب اإلسالمي،:؛بريوت9ط.األلباين

  ):هـ400ت بعد (أبو هالل احلسن بن عبد اهللا :العسكري*

دار اآلفاق  : ؛بريوت5ط.جلنة إحياء التراث العريب يف دار اآلفاق اجلديدة       :الفروق يف اللغة،حتقيق  -
  .م1983/هـ1403اجلديدة،

  ):هـ322ت(و جعفر حممد بن عمرو أب:العقيلي*

دار الكتـب   :؛بـريوت 1ط.عبـد املعطـي أمـني قلعجـي       .د:الضعفاء الكبري،حققه ووثقه  -
  .م1984/هـ1404العلمية،

  ):هـ761ت(خليل بن كيكلدي :العالئي*

حممد سليمان .د:حتقيق منيف الرتبة ملن ثبت له شريف الصحبة،حتقيق وتعليق-
  .م2001/هـ1422، مؤسسة الرسالة:؛بريوت1ط.األشقر

  ):هـ544544544544ت(القاضي عياض بن موسى اليحصيب :عياض*



 - 537-

دار احلـديث،   :القـاهرة .عـامر اجلـزار   :الشفا بتعريف حقـوق املـصطفى،تقدمي وحتقيـق       -
  .م2004/هـ1425

  ):هـ505505505505ت(حممد بن حممد أبو حامد :الغزايل*
مؤسـسة  :؛بـريوت 1ط.حممـد سـليمان األشـقر     .د:املستصفى من علـم األصـول،حتقيق     -

  .م1997/هـ1417الرسالة،
  ):هـ395395395395ت(أبو احلسني أمحد بن فارس :ابن فارس*
دار اجليـل،   :بـريوت .عبـد الـسالم حممـد هـارون       :معجم مقاييس اللغة،حتقيق وضـبط    -

  .م1999/هـ1420
  ):هـ770770770770ت(أمحد بن حممد :الفيومي*
  .دار الفكر:بريوت.املصباح املنري-
  ):هـ415415415415ت(عبد اجلبار األسد آبادي :القاضي*
الـدار  :القـاهرة . سليمان دنيا .عبد احلليم حممود،ود  .د:املغين يف أبواب التوحيد والعدل،حتقيق    -

  .املصرية للتأليف والترمجة
  ):هـ671671671671ت(أبو عبد اهللا حممد بن أمحد :القرطيب*
  .هـ1372دار الشعب،:؛القاهرة2ط.أمحد عبد العليم الربدوين:تفسري القرطيب،حتقيق-
  :اهللاناصر بن عبد :القفاري*
  .هـ1418دار طيبة،:؛الرياض5ط.مسألة التقريب بني أهل السنة والشيعة-
  ):هـ694694694694ت(أبو جعفر أمحد بن عبد اهللا :احملب الطربي*
  .املكتبة القيمة:القاهرة.محزة النشريت وآخرين.الرياض النضرة يف مناقب العشرة،حتقيق د-
  ):هـ742ت(مجال الدين أبو احلجاج يوسف بن عبد الرمحن :املزي *

مؤسـسة   :بـريوت  ؛1ط.بـشار عـواد معـروف     .د:ذيب الكمال يف أمساء الرجال،حتقيق    -
  .م1982/ هـ1402الرسالة،

  :فيصل:نور*
  .م2004/هـ1425دار الصديق،:؛صنعاء1ط.اإلمامة والنص-
  ):هـ261261261261ت(مسلم بن احلجاج القشريي :النيسابوري*

  .دار إحياء التراث العريب:بريوت.حممد فؤاد عبد الباقي:اجلامع الصحيح،حتقيق-
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  ):هـ974974974974ت(أمحد بن حجر املكي :اهليتمي*
ـ 1420دار الكتـب العلميـة،    :بريوت.الصواعق احملرقة يف الرد على أهل البدع والزندقة       - / هـ

  .م1999
  ).طبع مع الصواعق.(تطهري اجلنان واللسان عن اخلطور والتفوه بثلب سيدنا معاوية بن أيب سفيان-
  
  :الشيعية-2222
  :حممد علي:طحياألب*
ابـن  :؛قـم 2ط.ذيب املقال يف تنقيح كتاب الرجال للشيخ أيب العباس أمحد بن علي النجاشي            -

  .هـ1417املؤلف،
  ):هـ693693693693ت(أبو احلسن علي بن عيسى :اإلربلي*
  .م1985/هـ1405دار األضواء،:؛بريوت2ط.كشف الغمة يف معرفة األئمة-
  ):هـ1100110011001100ن حيا سنةكا(حممد بن علي الغروي احلائري:األردبيلي*
   .هـ1403مكتبة آية اهللا املرعشي،:قم.جامع الرواة وإزاحة االشتباهات عن الطرق واإلسناد-
  ):هـ1389138913891389ت(حممد حمسن الطهراين :آغا بزرك*
/ هـ1408دار العلوم، :؛بريوت2ط.ابن املؤلف :مصفى املقال يف مصنفي علم الرجال،تصحيح     -

  .م1988
  .م1983/هـ1403؛بريوت دار األضواء،3ط.الذريعة إىل تصانيف الشيعة-
  :إحسان:األمني*
  .م2000/هـ1421دار اهلادي، :؛بريوت1ط.التفسري باملأثور وتطويره عند الشيعة اإلمامية-
  :حممد هادي:األميين*
؛دون ذكـر دار ومكـان      2ط.معجم رجال الفكر واألدب يف النجف خـالل ألـف عـام           -

  .م1992/هـ1413النشر،
  ):هـ600600600600كان حيا سنة(سن منتجب الدين علي بن عبيد اهللا الرازي أبو احل:ابن بابويه*
دار :؛بـريوت 2ط.عبـد العزيـز الطباطبـائي     :فهرست أمساء علماء الشيعة ومصنفيهم،حتقيق    -

  .م1986/هـ1406األضواء،
  ):هـ1212ت(حممد مهدي الطباطبائي :حبر العلوم*
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ــه- ــق علي ــه وعل ــد الرجالية،حقق ــر العلو:الفوائ ــادق حب ــد ص ــر حمم ــسني حب م،وح
  .هـ1363منشورات مكتبة الصادق،:؛طهران1ط.العلوم

  :جعفر الشاخوري:البحراين*
آية اهللا العظمى السيد حممد حسني فضل اهللا وحركية العقل االجتهادي لدى فقهـاء الـشيعة                -

  .م1998/هـ1419دار املالك،:؛بريوت1ط.اإلمامية
  ):هـ1186118611861186ت(يوسف :البحراين*
  .مؤسسة النشر اإلسالمي:قم.حكام العترة الطاهرة احلدائق الناضرة يف أ-
  :اء الدين احلجيت:الربوجردي*
  .هـ1412مؤسسة انصاريان،:؛قم1ط.احلاشية على كفاية األصول-
  ):هـ1380138013801380ت(آقا حسني الطباطبائي :الربوجردي*
  ).مع احلاشية(كفاية األصول -
  ):هـ1313ت(على أصغر بن حممد شفيع اجلابلقي :الربوجردي*
مكتبة آية اهللا العظمـى     :؛قم1ط.مهدي الرجائي :رائف املقال يف معرفة طبقات الرجال،حتقيق     ط-

  .هـ1410املرعشي النجفي العامة،
  ):هـ1206ت(الوحيد حممد باقر بن حممد أكمل :البهبهاين*
ــة،حتقيق- ــد الرجالي ــوم:الفوائ ــر العل ــادق حب ــد ص ــم2ط.حمم ــالم :؛ق ــب اإلع مكت

  ).ال اخلاقاينطبع مع رج.(هـ1404اإلسالمي،
  ):هـ877ت(زين الدين علي بن يونس العاملي :البياضي*
. حممـد البـاقر البـهبودي     :الصراط املستقيم إىل مستحقي التقدمي،صححه وحققه وعلّق عليه       -
  .هـ1384؛املكتبة املرتضوية،1ط
  ):من أعالم القرن احلادي عشر(مصطفى بن احلسني احلسيين :التفرشي*
  .م1999/هـ1419مؤسسة آل البيت إلحياء التراث،:؛بريوت1ط.نقد الرجال-
  :شهال:احلائري*
  .م2004شركة املطبوعات للتوزيع والنشر،:؛بريوت9ط.املتعة الزواج املؤقت عند الشيعة-
  ):هـ1104ت(حممد بن احلسن :احلر العاملي*
  .مكتبة املتنيب:بغداد.أمحد احلسيين:أمل اآلمل،حتقيق-
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ــسائ- ــصيل م ــشيعة إىل حت ــائل ال ــشريعة،حتقيقوس ــاء :ل ال ــت ألحي ــسة آل البي مؤس
  .هـ1414مؤسسة آل البيت ألحياء التراث،:؛قم2ط.التراث

مؤسسة آل البيت ألحياء    :؛قم2ط.حممد رضا احلسيين اجلاليل   :خامتة تفصيل وسائل الشيعة،حتقيق   -
  .هـ1414التراث،

  :غالب:حسن*
دار اهلـادي،   :بـريوت ؛1ط.قـراءات وثائقيـة يف مواقـف ثالثـة أئمـة          :اإلمامة والتاريخ -

  . م2002/هـ1423
  :علي فضل اهللا:احلسين*
  .منشورات دار مكتبة احلياة:بريوت.يف ظالل الوحي-
  :هاشم معروف:احلسين*
  .دار التعارف للمطبوعات:بريوت.دراسات يف احلديث واحملدثني-
  :أمحد:احلسيين*
  .هـ1414مكتبة آية اهللا العظمى املرعشي النجفي،:قم.تراجم الرجال-
  .هـ1410مكتبة آية اهللا العظمى املرعشي،:؛قم1ط).هـ1110ت(تالميذ العالمة السي -
  ):هـ1350135013501350ت(حممد بن عقيل :احلضرمي*
دار اإلمـام   :؛عمان1ط.حسن بن علي السقاف   :العتب اجلميل على أهل اجلرح والتعديل،حتقيق     -

  .م2004/هـ1425النووي،
  .هـ1412 الثقافة،دار:؛قم1ط.النصائح الكافية ملن يتوىل معاوية-
  :حممد تقي:احلكيم*
  .دار األندلس:بريوت.األصول العامة للفقه املقارن-
  ):هـ676676676676ت(أبو القاسم جنم الدين جعفر بن احلسن :احللي*
دار : ؛بـريوت 2ط.عبد احلسني حممـد علـي     :شرائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام،حتقيق     -

  .م1983/هـ1403األضواء،
  .هـ1403مؤسسة آل البيت،:؛قم1ط.حممد حسني الرضوي:دمعارج األصول،إعدا-
  ):هـ726ت(أبو منصور احلسن بن يوسف بن املطهر األسدي :احللي*
  .مؤسسة النشر اإلسالمي:قم.حممد حسون:إيضاح االشتباه،حتقيق-
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  .هـ1417؛مؤسسة نشر الفقاهة،1ط.جواد القيومي:خالصة األقوال يف معرفة الرجال،حتقيق-
مكتـب اإلعـالم    :قـم .عبد احلسني حممد علي البقال    :ل إىل علم األصول،حتقيق   مبادئ الوصو -

  .هـ1404اإلسالمي،
؛ 1ط.قـسم الفقـه يف جممـع البحـوث اإلسـالمية          :منتهى املطلب يف حتقيق املذهب،حتقيق    -

  .هـ1412مؤسسة الطبع والنشر،:مشهد
ؤسـسة النـشر    م:؛قـم 1ط.مؤسسة النشر اإلسالمي  :خمتلف الشيعة يف أحكام الشريعة،حتقيق    -

  .هـ1412اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني يف قم،
  ):هـ1334ت(علي بن احلسني :اخلاقاين*
  .هـ1404مكتب اإلعالم اإلسالمي،:؛قم2ط.حممد صادق حبر العلوم:رجال اخلاقاين،حتقيق-
  :علي:اخلامنئي*
  . البيتامع العاملي ألهل.ماجد الغرباوي:األصول األربعة يف علم الرجال،ترمجة-
  ):م 1989198919891989ت(أمحد بن مصطفى املوسوي : اخلميين*
  .م1987/هـ1407سفارة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية،:بريوت.حترير الوسيلة-
  .دون ذكر التاريخ والناشر.احلكومة اإلسالمية-
  ):هـ1397139713971397ت(مصطفى :اخلميين*
 والنشر بوزارة   مؤسسة الطبع :؛طهران1ط.حممد السجادي :حتريرات يف األصول،حققه وصححه   -

  .هـ1407الثقافة واإلرشاد اإلسالمي،
  ):هـ1414141414141414ت(أبو القاسم املوسوي:اخلوئي*
  .م1992/هـ1413؛5ط.معجم الرجال وتفصيل طبقات الرواة-
  ):هـ707:ت بعد(تقي الدين احلسن بن علي :ابن داود احللي*
  .م1972/هـ1392منشورات املطبعة احليدرية،:النجف.كتاب الرجال-
مـن أعـالم القـرن    (أبو الفضل ظهري الدين حممد بن سعيد بن هبة اهللا بن احلسن    :يالراوند*

  ):السابع
مؤسسة آل البيت إلحيـاء     :قم.حممد رضا احلسيين اجلاليل   :عجالة املعرفة يف أصول الدين،حتقيق    -

  . التراث
  :حممد حسني العاملي:الزين*
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  .م1979/هـ1399دار اآلثار،:؛بريوت2ط.الشيعة يف التاريخ-
  ):القرن الرابع اهلجري(حممد بن إبراهيم النعماين :ابن أيب زينب*
  .ن.م.د.علي أكرب الغفاري:كتاب الغيبة،حتقيق-
  :جعفر:السبحاين *
  .هـ1414مؤسسة النشر اإلسالمي،:؛قم3ط.كليات يف علم الرجال-
  .احلديث النبوي بني الرواية والدراية-
  :عبد احلسني:الشبستري*
  .هـ1418مؤسسة النشر اإلسالمي،:؛قم1ط.أصحاب اإلمام الصادقالفائق يف رواة و-
  :حممد مهدي :مشس الدين*
  .م1998/هـ1419املؤسسة الدولية،:؛بريوت1ط.االجتهاد والتقليد-
  .م1995/هـ1415املؤسسة الدولية، :؛بريوت4ط.نظام احلكم واإلدارة يف اإلسالم-
  ):هـ588588588588ت(حممد بن علي املازندراين :ابن شهر آشوب*
  .هـ1380منشورات املطبعة احليدرية،:النجف.حممد صادق حبر العلوم:معامل العلماء،حتقيق-
  ):هـ786786786786ت(حممد بن مكي :الشهيد األول*
  .دون ت م ط.الذكرى-
  ):هـ965965965965ت(زين الدين بن علي الشامي العاملي :الشهيد الثاين*
منـشورات  :؛قـم 1ط.حممـد رضـا احلـسيين اجلـاليل       :شرح البداية يف علم الدراية،حتقيق    -

  .هـ1414الفريوزآبادي،
؛مكتــب اإلعــالم 1ط.رضــا املختــاري:منيــة املريــد يف أدب املفيــد واملــستفيد،حتقيق-

  .هـ1409اإلسالمي،
  .هـ1398؛جامعة النجف الدينية،2ط.الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية-
  ):ـه1011101110111011ت(أبو منصور مجال الدين احلسن بن زين الدين :ابن الشهيد الثاين*
علـي أكـرب    :منتقى اجلمـان يف األحاديـث الـصحاح واحلـسان،صححه وعلـق عليـه             -

  .مؤسسة النشر اإلسالمي:قم.الغفاري
حترير الطاووسي املستخرج من كتـاب حـل اإلشـكال ألمحـد بـن موسـى الطـاووس                  -
  .هـ1411مكتبة آية اهللا العظمى املرعشي،:؛قم1ط.فاضل اجلواهري:،حتقيق)هـ673ت(
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  .مؤسسة النشر اإلسالمي:قم.الذ اتهدين املعروف مبعامل األصولمعامل الدين وم-
  ):هـ1098ت (حممد طاهر بن حممد حسني القمي :الشريازي*
نـشر احملقـق،    :؛قـم 1ط.مهـدي الرجـائي   :كتاب األربعني يف إمامة األئمة الطاهرين،حتقيق     -

  .هـ1418
  ):هـ1354ت(حسن العاملي الكاظمي:الصدر*
  .هـ1406مكتبة آية اهللا العظمى املرعشي،:قم.أمحد احلسيين:يقتكملة أمل اآلمل،حتق-
  .نشر املشعر.ماجد الغرباوي:اية الدراية،حتقيق-
  ):هـ381ت(أبو جعفر حممد بن علي بن احلسني بن بابويه :الصدوق*
منشورات مجاعة املدرسني   :؛قم2ط.علي أكرب الغفاري  :من ال حيضره الفقيه،صححه وعلّق عليه     -

  .هـ1404العلمية،يف احلوزة 
مؤسـسة النـشر    :قـم .علـي أكـرب الغفـاري     :كمال الدين ومتام النعمة،صححه وعلق عليه     -

  .هـ1405اإلسالمي،
  .م1966/هـ1385منشورات املكتبة احليدرية،:النجف.علل الشرائع-
  ):هـ548ت(الفضل بن احلسن :الطربسي*
  .م1997/هـ1418دار الكتب العلمية، :؛بريوت1ط.جممع البيان يف تفسري القرآن-
  :حممد جعفر:الطبسي*
  .هـ1420مؤسسة املعارف اإلسالمية،:؛قم1ط.رجال الشيعة يف أسانيد السنة-
  ):هـ460ت(أبو جعفر حممد بن احلسن:الطوسي*
مهدي :مريداماد اإلستربادي،حتقيق :اختيار معرفة الرجال املعروف برجال الكشي،تصحيح وتعليق      -

  .هـ1404لسالم إلحياء التراث،مؤسسة آل البيت عليهم ا:قم.رجائي
  .هـ1417؛مؤسسة نشر الفقاهة،1ط.جواد القيومي:الفهرست،حتقيق-
  .هـ1410مؤسسة النشر اإلسالمي،:قم.جواد القيومي األصفهاين:رجال الطوسي،حتقيق-
دار الكتـب   :طهـران .حسن املوسـوي  :االستبصار فيما اختلف من األخبار،حققه وعلق عليه      -

  .هـ1390اإلسالمية،
  .مؤسسة آل البيت:قم.حممد مهدي جنف:عدة يف أصول الفقه،حتقيقال-
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مؤســسة املعــارف :؛قــم1ط.عبــاد اهللا الطهــراين وعلــي أمحــد ناصــح:الغيبــة،حتقيق-
  .هـ1411اإلسالمية،

دار الكتـب   :طهـران .حـسن املوسـوي   :ذيب األحكام يف شرح املقنعة،حققه وعلق عليه      -
  .هـ1365اإلسالمية،

  .منشورات مكتبة جامع چهل ستون:طهران.طريق الرشاداالقتصاد اهلادي إىل -
  ):هـ672672672672ت(أبو جعفر نصري الدين حممد بن حممد :الطوسي*
  .م1985/هـ1405دار الضواء،:؛بريوت2ط.تلخيص احملصل املعروف بنقد احملصل-
  .طبعت مع التلخيص.رسائل الطوسي-
  :أمني ترمس:العاملي*
حسني بـن   :العاملي *.هـ1417ؤسسة دار احلديث،  م:؛قم1ط.ثالثيات الكليين وقرب اإلسناد   -

  ):هـ984ت(عبد الصمد احلارثي 
جممـع الـذخائر    :قـم .عبد اللطيف الكـوهكمري   :وصول األخيار إىل أصول األخبار،حتقيق    -

  .هـ1401اإلسالمية،
  :غالم رضا:عرفانيان*
  .هـ1417مؤسسة النشر اإلسالمي،:؛قم1ط.مشايخ الثقات-
  :ف املذاهب اإلسالميةعامل وباحث ينتمون ملختل15151515*
 1415دار التقريـب،      :؛بـريوت 1ط.أسس ومنطلقات :مسألة التقريب بني املذاهب اإلسالمية    -

  .م1994/هـ
  :حممد جواد املوسوي:الغروي*
علـي أصـغر    .د:خـرب الواحـد منوذجا،راجعـه وأشـرف عليـه         :مصادر املعرفة الدينيـة   -

  .م2004/هـ1425دار اهلادي،:؛بريوت1ط.الغروي
  ):هـ450450450450ت حنو (أمحد بن احلسني : ائريابن الغض*
  .1422مؤسسة دار احلديث،:؛قم1ط.حممد رضا احلسيين اجلاليل: الرجال،حتقيق-
  :عباس:القمي*
  .م2003/هـ1423مؤسسة األعلمي،:؛بريوت2ط.مفاتيح اجلنان،ويليه الباقيات الصاحلات-
  ): هـ1231123112311231ت(مريزا أبو القاسم :القمي-
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  .طبعة حجرية.قوانني األصول-
  :أمحد:الكاتب*
الـدار العربيـة    :،بـريوت 3ط.تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إىل واليـة الفقيـه          -

  .م2005/هـ1426للعلوم،
  ):هـ1091109110911091ت(املوىل حمسن :الكاشاين الفيض*
  .دار الكتاب العريب:بريوت.قرة العيون يف املعارف واحلكم:احلقائق يف حماسن األخالق،ومعه-
  .هـ1390جالل الدين احلسيين األرموي،:تىن به وقام بطبعهاألصول األصلية،اع-
  .هـ1416مكتبة الصدر،: ؛طهران2ط.حسني األعلمي:التفسري الصايف،صححه،وعلّق عليه-
  ):هـ1373ت(حممد احلسني :آل كاشف الغطاء*
  .مؤسسة اإلمام علي:قم.عالء آل جعفر:حتقيق.أصل الشيعة وأصوهلا-
  ):هـ449ت( علي أبو الفتح حممد بن:الكراجكي*
مؤسـسة آل   .عالء آل جعفر  :دليل النص خبرب الغدير على إمامة أمري املؤمنني عليه السالم،حتقيق         -

  .البيت إلحياء التراث
  ):هـ940ت(علي بن احلسني بن عبد العايل :الكركي*
؛ 1ط.حممـد حـسون   :،حتقيـق )رسائل الكركي (نفحات الالهوت يف لعن اجلبت والطاغوت       -
  .هـ1409شي،مكتبة املرع:قم
  ):هـ1356ت(أبو اهلدى األصفهاين:الكلباسي *
مؤسسة ويل العصر للدراسات    :؛قم1ط.حممد احلسيين القزويين  :مساء املقال يف علم الرجال،حتقيق    -

  .هـ1419اإلسالمية،
  ):هـ329ت(حممد بن يعقوب :الكليين*
  .هـ1401رف،دار صعب،دار التعا:؛بريوت4ط.علي أكرب الغفاري:الكايف،صححه وعلق عليه-
  ):هـ1306ت(مال علي الطهراين:الكين*
  .هـ1380دار احلديث،:؛قم1ط.حممد حسني املولوي:توضيح املقال يف علم الرجال،حتقيق-
  ):هـ1351135113511351ت(عبد اهللا :املامقاين*
مؤسـسة آل البيـت إلحيـاء       :؛قم1ط.حممد رضا املامقاين  :مقباس اهلداية يف علم الدراية،حتقيق    -

  .هـ1411التراث،
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  :حممد رضا:امقاينامل*
نشر املؤلف،ومبساعدة وزارة الثقافة واإلرشاد     :؛قم1ط.مستدركات مقباس اهلداية يف علم الرواية     -

  .هـ1413اإلسالمي،
  ):هـ1111111111111111ت(حممد باقر :السي*
األمانة العامة ملؤمتر   :؛طهران1ط.حممد كاظم رمحان ستايش   :الوجيزة يف الرجال،تصحيح وحتقيق   -

سم النشر بتعـاون مؤسـسة الطباعـة والنـشر بـوزارة الثقافـة واإلرشـاد                تكرمي السي،ق 
  .م2000/هـ1420اإلسالمي،

ما :األجزاء اليت اطلعت عليها بطبعات خمتلفة منها      .حبار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار      -
  .م1983/هـ1403مؤسسة الوفاء،: ؛بريوت2وط.دار الرضا:بريوت.عبد الزهراء العلوي:حققه

  :علي:املشكيين*
  .هـ1413نشر اهلادي،:؛قم5ط.اصطالحات األصول-
  ):هـ1383138313831383ت(حممد رضا :املظفر*
  .مؤسسة اإلمام علي:؛قم2ط.حممد جواد الطرحيي:عقائد اإلمامية،عىن بتحقيقه والتعليق عليه-
  ):هـ1401140114011401ت(حممد جواد :مغنية *
  .م1993/هـ1414مؤسسة عز الدين،:؛بريوت1ط.عقليات إسالمية-
  ):هـ413ت(حممد بن حممد بن النعمان :املفيد*
ــاد،حتقيق    - ــصحيح االعتق ــروف بت ــة املع ــادات اإلمامي ــصحيح اعتق ــسني :ت ح

  .هـ1413؛قم،1ط.دركاهي
ضمن سلسلة مؤلفـات    .م1993/هـ1414دار الشيخ املفيد،  :؛بريوت2ط.النكت االعتقادية -

  .الشيخ املفيد
دار املفيـد،   :؛بـريوت 2ط.جنـاين اخلـوئيين    الز األنـصاري  إبـراهيم    :أوائل املقاالت،حتقيق -

  .م1993/هـ1414
منشورات مجاعة املدرسـني يف احلـوزة       :قم.علي أكرب الغفاري  :االختصاص،صححه وعلق عليه  -

  .العلمية
  .م1993/هـ1414دار املفيد،:؛بريوت2ط.علي مري شريفي:الفصول املختارة،حتقيق-
  :علي حسني:مكي العاملي*
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ــي - ــه الرجــال لعل ــاين األصــفهاينحبــوث يف فق ــان2ط.الف ــروى :؛لبن مؤســسة الع
  .م1994/هـ1414الوثقى،

  ):هـ1377137713771377ت(عبد احلسني شرف الدين :املوسوي*
  .دار األندلس:؛بريوت5ط.املراجعات-
  .مؤسسة أنصاريان:قم.أبو هريرة-
  :عبد الرسول:املوسوي*
  .م2002مكتبة مدبويل،:؛القاهرة2ط.الشيعة يف التاريخ-
  :موسى:املوسوي*
  .ط .م.د.الصراع بني الشيعة والتشيع:ة والتصحيحالشيع-
  ):هـ450ت(أبو العباس أمحد بن علي بن العباس األسدي الكويف :النجاشي*
موسـى الـشبريي    :فهرست أمسـاء مـصنفي الـشيعة املـشتهر برجـال النجاشـي،حتقيق            -

  .مؤسسة النشر اإلسالمي:قم.الزجناين
  ):هـ1352ت(حممد جواد البالغي :النجفي*
  .دار إحياء التراث العريب:بريوت.الرمحن يف تفسري القرآنآالء -
  :خنبة من الرواة*
  .هـ1405دار الشبستري،:؛قم2ط. األصول الستة عشر-
  :أبو الفرج حممد بن إسحاق :ابن الندمي*
دار الكتـب   :؛بـريوت 1ط.يوسـف علـي طويـل     .د:الفهرست،ضبطه وشرحه وعلق عليه   -

  .م1996/هـ1416العلمية،
  :لسنة والشيعة كتب لغري ا-3
  :إجناس جولد:تسيهر* 
طبعـة  . حممد يوسف موسى وآخـرين    :العقيدة والشريعة يف اإلسالم،نقله إىل العربية وعلق عليه       -

  .دار الرائد:بريوت.مصورة عن طبعة دار الكتاب املصري
  :هاملتون:جب*
دار العلـم   :؛بـريوت 3ط.إحـسان عبـاس وآخـرين     .د:دراسات يف حضارة اإلسالم،ترمجة   -

  .م1979يني،للمال
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  ):هـ840840840840ت)(زيدي(أمحد بن حيي :ابن املرتضى*
  .منشورات دار مكتبة احلياة:بريوت.سوسنه ديقلد قلزر:طبقات املعتزلة،حققه-

  :الدوريات
تصدر عن مؤسسة معـارف الفقـه       ) جملة فصلية متخصصة يف الفقه اإلسالمي     (فقه أهل البيت    -

ــت    ــل البي ــذهب أه ــا مل ــالمي طبق ــريوت:اإلس ــداد:ب ــسنة 37،39:األع ، ال
  .م2005/هـ1426العاشرة،
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